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 דות חינוךשל מוס טים"בטיחות וקב למנהלי
 מה בגיליון: 

 הפסח חג לקראת ניקיונות •

  חופשת פסחבזהירות בדרכים  •

  מטיילים בביטחון •

 היערכות לפעילויות מים •

 הנחיות בטיחות בל"ג בעומר •

 טיפ החודש •

 

 שלום רב, 

 בזאת חומרים מקצועי, המוגש אוסף הינו" לבטיחות "מחזור הזמנים

אנשי מינהל ולמהנדסים ל, מנהלי בטיחות ברשויותללמחוזות, לקב"טים, 

 . העוסקים בבטיחות מוסדות חינוך

בהיערכות לקראת חג הפסח וחופשת החג, בגיליון זה בחרנו להתמקד 

, היערכות לטיולים ופעילויות המשלבות מים, וכן דגשים לקראת ל"ג בעומר

קווים מנחים ודגשים הנחיות,  . תמצאו בו רענוןאחרי חג  הפסחהחל כחודש 

קחים שנלמדו לתקופה, המועדים והפעילות מחייבים, וכן לסיכונים שה

 במערכת החינוך.

 

 בטוחה!חופשה חג אביב שמח ו

 

 קישורים מומלצים:
 אגף בכיר לביטחון ובטיחותאתר  •

 ל בטיחות במוסדות החינוך"חוזרי מנכ •

 חיפוש פעילויות חוץ •

 לחירום והיערכות ביטחון בטיחותפורום  •

 

 

 צפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשבל*

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBitachon.htm
http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?FID=35268&nCategoryID=&nFatherForumID=&nLanguage=972
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 לקראת  ניקיונות 

 חג הפסח

, ובפרט וכימיקלים ניקוי מחומרי בהיפגעות עלייה נרשמת הפסח חג לקראת שנה מדי 

 לרעלים נחשפו מהם 95%-כ, צעירים ילדים הם הנפגעיםמרבית . חג שלפני בשבועיים

 להגברת חשובהו חינוכית פעילותזהו גם הזמן בו נהוג לערוך ניקיונות בכיתות, כ. יתםבב

 זה.בורכם הנחיות ותחקיר מלמד בנושא חשוב של התלמידים. ריכזנו ע אחריותם

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 
 

 בדרכים  זהירות

 בחופשת פסח

 במגרשי, בבית השהייה. החינוכית למסגרת מחוץ התלמידים נמצאים הפסח בחופשת 

 בהם שיש ולתרחישים לתאונות חשיפתם את מגדילה, נופש ובאתרי בטיולים, משחקים

ולהזכיר  לשוב יש החג לחופשת היציאה לקראת. מתאימים והדרכה הכנה מצריכהו סיכון

 מאודבנוסף, מומלץ  .המשחקים ובמגרשי בחצר, בדרכים הבטיחות כללי את תלמידיםל

 בטיחותית להתנהגות ילדיהם את ידריכומנת ש-ה, עללא מסרים להורים יעבירו שהמורים

 לחצו על הקישור לקריאת דף מסרים ורענון הנחיות. .ואחראית

 חזרה לתוכן העניינים

 

http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/PesachNikayon2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/PesachNikayon2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DrachimPesach2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DrachimPesach2018.pdf
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 חום עומס לתנאי מים משק 

 בטיול

 ולהציל פגיעות למנוע יכול בשטח חוץ ופעילויות בטיולים מים משק וניהול תכנון 

  .חיים

משק  ניהולו טיול/המסע במשךמשק המים  ניהוללטיול,  יציאה בטרם והכנה תכנון

. לחצו על הקישור כדי ללמוד הם מרכיבי המפתח בתחום זה לילהה בחניוןהמים 

 בהרחבה על נושא זה.

 סרטון בעברית 

 

 סרטון בערבית 

ים. לחצו חשוד ציםחפ, יש לשמור על ערנות כלפי פתוחים בשטחיםכאשר מטיילים  

 שהופק, מוקשים משדות להיזהר כיצד המדריך סרטוןב העל הקישור לצפיי

 .מוקשים לפינוי הרשות מטעם ילדים עבור במיוחד

 חזרה לתוכן העניינים

 

 
 

  הנחיות רחצה בבריכה

 קטנה

 

  דגשים לפעילות רחצה

 בפעילויות חוץ

היא טומנת  אך, הקיץ לקראת השכיחות מהפעילויות אחת היא בבריכה הרחצה 

 הנחיות. בקישורים שלהן תמצאו בחובה סכנות שיש להיערך אליהן מבעוד מועד

הנחיות לניהול פעילויות כן כמו , המיועד לתלמידים צעירים, וקטנה בברכה רחצה

 רחצה בפארק מים, בריכה וים.

 חזרה לתוכן העניינים

 

http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KartisNihul2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KartisNihul2018.pdf
https://youtu.be/DrWjuAR-Iho
https://youtu.be/DrWjuAR-Iho
https://youtu.be/pWn6yd7WVtE
https://youtu.be/pWn6yd7WVtE
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/TavruaBrecha2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/TavruaBrecha2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimParkMayim2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimParkMayim2018.pdf
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 בטיחות  הנחיות 

 לל"ג בעומר

 עמו מביא, מדורות הבערת י"ע מצויןהחל כחודש לאחר חג הפסח, ו, בעומר ג"ל 

 . החוגגים לבטיחות סכנות גם אלא, שיפוד על ומרשמלו אדמה תפוחי רק לא

, ל"ג בעומר במהלך פגיעות במניעתשיעזרו  לחצו על הקישור לקבלת הנחיות

 .בו הבטיחות ובהגברת

 חזרה לתוכן העניינים

 

 
 

 התהלוכה יַטוַא 

החי בסביבה בה  פרפר של זחל הוא" התהלוכה ַטוַאי" בכינויו הידוע", האורן תהלוכן" 

 לגרום העשוי, ארסי חומר המכילות בשערות מכוסהשל הזחל  פוגו. גדלים עצי אורן

כאשר באים איתו  בעיניים צריבה או העור גבי על פריחה או/ו גירוי בצורת אלרגית לתגובה

 לגלמים והופכים) שמם כן על( בשיירה העץ אתהזחלים  עוזבים האביב בראשית .במגע

כדי להימנע ממגע  ,של הזחלים לרעילותםבתקופה זו כדאי להיות מודעים . באדמה
  . קיראו עוד בקישור המצ"ב.עימם

 חזרה לתוכן העניינים

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/LagBaomer2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/LagBaomer2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/TvaiTahalucha2018.pdf



