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 שלום רב,

 

 שבוע המודעות למניעת כוויות בילדים: הנדון

 32/2020/3-31/2020/29, גבשבט תשפ"י"ב עד  שבטב ז'

 

הוחלט בישראל  2017החל משנת  ,החורף ובסופי שבועלאור עלייה במקרי כוויות בילדים בחודשי 

תחילת שנה ב, שבוע זה יתקיים מדי מודעות למניעת כוויות בילדיםלהעלאת העל קיום שבוע 

                                                                .פברואר

בשבט י"ב עד  שבטב יך ז'תאריתקיים ב המודעות למניעת כוויות בילדיםשבוע בשנה"ל תשפ"ג, 

 .32/2020/3-31/2020/29, גתשפ"

 

 מודעותה העלאת ידי על למנוע ניתן הכוויות רוב את  ,בישראל בשנה נכווים וילדות  ילדים אלפי

מהכוויות מתרחשות בתוך הבית, במקום שאמור להיות הכי מוגן  80% .נכונים הרגלים והקניית

במקרים רבים  להחלמה.והממושכות  ביותר עות הכואבותכוויה הינה אחת מהפגי ובטוח לילדים.

 ילדים נזקקים לניתוחים וטיפולים לא פשוטים.

הגברת המודעות , והטמעת ערך הבטיחות העלאה למודעותהמטרה המובהקת של שבוע זה הינה 

היות  ,מנת שהילדים יהוו סוכני שינוי -וזאת על דיייוויות ומתן כלים לטיפול ראשוני ממניעת כל

 ואת רוב הכוויות ניתן למנוע.

 לילדים", ספרא ולילי "אדמונד ית החוליםבעם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשיתוף 

, מקדמים פעילויות, מפגשים זה שבוע לטובת התגייסבארץ ו בילדים בכוויות בטיפול המוביל

 .נוספות יותכוו למנוע במטרה הכוויות לגורמי מודעות להעלות מנת עלוהפקת חומרים, 

 

 מוסדות החינוך

 :בכל כיתה בנושא שיעורלהקדיש  אנו ממליציםבמהלך שבוע זה  .1

 שיעורהמערכי פעילויות ומתוך מאגר  יעבירו שיעור בנושא בכיתות -הוראה יצוות

שכבות הגיל כל ומותאמים לובאתר בית החולים ספרא  במרחב הפדגוגי יםהמופיע

 והמגזרים.

 שבוע המודעות למניעת כוויותקישור לדף 

 קישור לאתר בית החולים ספרא

 

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/child-burn-awareness-week/
https://yeladim.sheba.co.il/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a9041fbe09466404&application_server_address=tie2.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1


 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

 2 

 

 

 ושירים תחרות סרטונים .2

או ליצור הכין סרטון כיתה מוזמנת ל כל -או תחרות קומיקס תחרות סרטונים .א

ומתן כלים לטיפול ראשוני מניעת כוויות  לשם העלאת הנושא למודעות,קומיקס 

 מידיי.

 

חינוך מבית  יוצגו בוועדה המונה צוות רופאים, אחיות ואנשי קומיקס /הסרטונים

הראשון, השני והשלישי תזכה בפרס מקום ה שתזכה בכיתהספר "ספרא" לילדים. 

 כספי.

 

  תחרות הסרטונים של ספרא -"שיבא" בית החוליםבאתר תחרות ה לעהמלאים פרטים ל         

 

 

 ,בתקווה שיחד נמנע כוויות נוספותבברכה ו

 

 

 מקס אבירם                                                    ד"ר איתי פסח מנהל בית החולים            

 המרכז החינוכי לילדים מיכל רז מנהלת         

 נורית מייקלסון אחות ומקדמת מניעת כוויות     

 מנהל אגף                                                        לילדים  "ספרא"אדמונד ולילי                 

 זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח                         המרכז הרפואי "שיבא", תל השומר        

 

 

 ביטון, שרת החינוך  -ח"כ ד"ר יפעת שאשא: העתק

 תיהכלל ת, המנהלאוברדלית שט גב'             

 מנהלת המנהל הפדגוגי, סמנכ"לית בכירה וגב' אינה זלצמן

 מר אריה מור, מנהל אגף בכיר ביטחון, בטיחות ושע"ח 

 חינוך לגיל הרך גב' אורנה פז, מנהלת אגף א' 

  אגף א' לחינוך יסודימנהלת , חנה ללושגב' 

  , מנהלת אגף א' לחינוך על יסודינצר-קרן רזגב' 

 בטיחות סביבתית במוסדות חינוך מר רותם זהבי, מנהל אגף

  מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוךגב' אפרת לאופר, 

 "ב, נגישות ואורח חיים בטוחזה רית לוריא כהן, סגנית מנהל אגףאוגב' 

 , מדריכה מרכזת ארצית, מנהל פדגוגישירה בכרגב' 

 חרח חיים בטו, מדריכה ארצית, אגף זה"ב, נגישות ואורות נאמןגב' 

  חברי הנהלת המינהל הפדגוגי              

  ממונים מחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

https://yeladim.sheba.co.il/תחרות-סרטונים-מונעים-כוויות-בספרא

