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 בתשפ"היערכות לקיץ גיליון  - הזמנים מחזור

  ב"זה רכזילו במחוזות ב"לזה חינוך על , לממוניםחינוך מוסדות של טים"וקב בטיחות למנהלי

 מה בגיליון:

 בטיחות 

 מידע מארגון בטרם 

 אבטחה וביטחון 

 שעת חירום 

 כבאות והצלה לישראל 

 טיולים ופעילויות חוץ 

 עדכונים 

 הפקת לקחים ולמידה מאירועים 

 לקריאה נוספת 

 זהירות בדרכים ואורח חיים בטוח 

 

 קב"טים ומנהלי בטיחות יקרים,

  ריענון לקראת הקיץ אנו מגישים לכם את מחזור הזמנים, המאגד בתוכו

 הנחיות בנושאי ביטחון, בטיחות, שעת חירום, טיולים, וזהירות בדרכים.

  לתת את הדעת על ביצוע תדריכים, בפתחן של פעילויות הקיץ, עלינו

הכנות והכרת נהלים בכל תחומי הפעילות, תוך הקפדה על הנחיות 

, בכלל חשיבות ההכנות כתנאי להצלחההבטיחות ושימת דגש על 

 הפעילויות לאורך השנה, ובפעילויות הקיץ בפרט.

 

בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגףעם  נכתב בשיתוף

 

 :שימושייםקישורים 

 פורטל רשויות ובעלויות 

 חוזרי מנכ"ל בתחומי ביטחון, בטיחות ושעת חירום 

 בטיחות, ביטחון ושעת חירום תיבת דואר ייעודית לשאלות בנושאי 

 מערכת לבחירת פעילויות חוץ והוראות הבטיחות שלהן 

 לצפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשב
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https://edu.gov.il/minhalpedagogy/minhal/units/Pages/zahav.aspx
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/main-security.aspx
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/mankal-notices-safety.aspx
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/mailbox-safetyq.aspx
http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
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 בטיחות בפעילויות קיץ

להשתמש בחומרי ההדרכה המגוונים לצורך הכנת מנהלי קייטנות, כדי שהם יכינו את  לקב"טים לביצוע בשטח: המלצות

 המדריכים והצוות בקייטנות, לטובת שיפור הבטיחות במהלך הפעילויות, ולקיומן בביטחה. 

 ונקודות היכרות עם הסיכונים -, שמטרתו היכרות עם התחקירים, ובמקבילאוגדן תחקירים מלמדיםמצ"ב לשימושכם 

 <היכנסו לפורטל רשויות< -הדרכההחומרי כלל ל .בפעילויות השונות התורפה

 בטיחות בפעילויות מים ורחצה

ויש להיות מודעים לסכנות הטמונות בפעילויות האופייניות  ,שמירה על בטיחות התלמידים חיונית גם בתום שנת הלימודים

 זהירות כפליים! –בפעילות במים |    לפורטל מוסדות חינוך<< היכנסו -למידע נרחב בנושא זה לחופשת הקיץ.

  הקיץתוכניות 

 3/7/2022 ' בתאריכיםגעד  ובבתי ספר בכיתות א' ,תפעל בגני ילדיםהתוכנית  -בית הספר והגנים של החופש הגדול 

 למידע על התוכנית בפורטל רשויות ובעלויות<< .ימים בשבוע 5במשך  ,)כולל( 21/7/2022 עד

  בהתאם לחוזרי מנכ"ל קייטנות -פעילות של רשויות ומפעילים פרטיים  –קייטנות 

  בהתאם לחוזרי מנכ"ל מחנות קיץ –ות יער של תנועות וארגוני נוער מחנ –מחנות 

 תיקון בחוזר מנכ"ל שעדיין לא פורסם -הבהרה בנושא מתקנים מתנפחים 

פעילות במוסד החינוכי  . הנוהל מאפשרספריות-בית-בחוזר מנכ"ל פעילויות חוץנוהל הפעלת מתקנים מתנפחים נמצא 

 .ויפורסם בקרוב בהתאם למפורט בחוזר. החוזר נמצא בשלבי עריכה סופיים ,ומחוצה לו

המותר להשתתפות בפעילות  בנושא הגיל (בתאום עם משרד התמ"ת)ת ליבכם לשינוי שבוצע הרינו להסב את תשומ

על מנהלת  .בשטח המוסד החינוכי מגיל הגן ומעלההגיל המותר עודכן, ומעתה ניתן לקיים פעילות זו  .מתקנים מתנפחים

 חיות היצרן והנחיות המפעילהגן/הפעילות לוודא שהמתקנים מותאמים לגיל הילדים המשתתפים בפעילות, בהתאם להנ

 יש לבחון את הגילאים להם מותאמים המתקנים המתנפחים. -באתרים קבועים בעלי רישיון עסקבשטח. 

 לימודים במוסד חינוך  עבודות בנייה ושיפוצים במהלך

לעיתים  כאשרחופשת הקיץ, מוסדות חינוך נדרשים מעת לעת לבצע עבודות תיקונים, שינויים ותוספות בנייה במהלך 

ולפעול על פיהן. ראו  ,. חשוב להכיר את הנחיות הבטיחות הייעודיות למצבים אלהשנת הלימודיםהעבודות גולשות ל

 .סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך -חוזר מנכ"ל וכן  נוהל עבודות בנייה ושיפוצים במהלך לימודים במוסד חינוך

יחד עם מנהלת  ,מנהלת אגף החינוך עםאו הרשות המקומית מנכ"ל  עםקב"ט מוסדות חינוך יזום פגישה  המלצות לביצוע:

 בית הספר ונציגי מטה ברשות, כדי לסכם את ניהול שגרת הבטיחות בעבודות בנייה ושיפוצים במהלך הלימודים.

 במוסדות חינוך דף בטיחות -פורטל רשויות ובעלויות 

 חזרה לתוכן העניינים
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https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/mankal-notices-safety.aspx#edua8:~:text=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%94-,%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5,-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C%20%2D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=255#_Toc256000430
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/avodotbniaveshiputz.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2013-6-1-5-1-52.htm
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/institutions-safety.aspx
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 מידע לגני ילדים

בו יוצאים לבלות עם המשפחה בבריכות ציבוריות, בבתי מלון ובצימרים, זה הזמן  .כאן!!! חם לנו וחם לילדיםכבר הקיץ 

כי למים הולכים רק עם מבוגר בפניהם , הדגישו נושא הרחצה בבריכהבשיחה עם הילדים על המפעילים בריכות פרטיות. 

 .למידע נוסף על סכנות טביעהים. מלווה, ותמיד אומרים להורים לאן הולכים, גם אם רואים משהו ממש מעניין או חבר

 יסודיים מידע לבתי ספר

התנסות בהתמודדות לתרגול ול ,ללמידה המיועדתשולטים במצב" " תאינטראקטיבי הלומד לאחרונה הושלם פיתוח של

מחלקה לחינוך לחיים בחברה בשיתוף פעולה של הלומדה פותחה . החינוך לבטיחותלקבלת החלטות לניהול סיכונים ובו

מזמנת לתלמידים התמודדות עם מצבים מאתגרים מבחינה  הובהפקת מטח. הלומד ,ארגון "בטרם"ו שבאגף לחינוך יסודי

ומאפשרת בחירה מושכלת במצבים בעלי סיכון. ההתנסות הווירטואלית מסייעת בהעלאת מודעות התלמידים  ,בטיחותית

אפשר לתלמידים ל ההלומדמטרת פוטנציאל הסיכון, ומעודדת קבלת החלטות באמצעות מערך שיקולים מובנה וברור. ל

ומציאת חלופות לפתרונות  ,זיהוי מצבי סיכון, הערכת סיכונים, הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות כגוןרכישת מיומנויות 

 . פעילות בכיתהמתאימה לו ' עד ו',לשכבות במיועדת הלומדה בטוחים ומתאימים בזמן דילמות. 

 ערבית|    עברית  ו':-ד'כיתות    ערבית|    עברית ג': -ב'כיתות  לומדות:לקישור להלן 

 מידע לחטיבת ביניים ותיכון

 ולא רק בה. היתרונות ברורים: המים, הבריזה, , חוף הים הוא מקום בילוי מעולה בעונה החמה -מבלים בטוח בים

בכיף. לצד  תחושת החופש והטבע, וגם האפשרות לשלב בין בילוי ספורטיבי, אתגרי או סתם להימרח על החוף

יחד עם איגוד השחייה  ,כל אלו, יש בים סכנות רבות. מהן הסכנות ואיך אפשר להתמודד איתן? ארגון בטרם

 ך ניתן להימנע מהם, מבלי לפגוע בכיף. יפיתח מתחם מידע שמאפשר הבנה של הסיכונים בים וא ,בישראל

 הם נדרשים , בו רבים מבני הנוער מתחילים את דרכם בשוק העבודה הגדול בחופש -בטיחות בני נוער בעבודה

ופעמים רבות ללא תקופת הסתגלות נאותה וללא הכשרה  ,לתפקד בסביבה לא מוכרת, לעיתים בתנאי לחץ

וי יו. המתבגרים זקוקים ללביותר יםגבוה ל בני נוער בעבודה הםשעל רקע זה נתוני היפגעות מספקת. 

. ארגון בעבודה עם הקשיים והאתגרים ותלהתמודד בכל הקשוראנשי חינוך , והם יכולים להסתייע בהדרכהלו

יות בעבודה, התמודדות עם ופיתח מתחם מידע שמספק מידע על זכ ,בתמיכת הקרן למפעלים מיוחדים ,בטרם

 .ועוד ,, זיהוי סיכונים ומניעתם, התמודדות במקרה של תאונהעבודה מציאת, עבודהראיון קשיים, 

 חזרה לתוכן העניינים
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https://www.beterem.org/
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 אבטחה וביטחון במוסדות חינוך הפעילים בחופשת הקיץ

במסגרת שיפוצים המתבצעים בחופשת הקיץ במוסדות החינוך, יש לאפשר כניסת עובדי קבלן, וזאת בהתאם להנחיות 

 .ת עובדי קבלן במוסדות החינוךנוהל העסקהמופיעות בחוזר מנכ"ל 

חוזר מנכ"ל תקפים גם בעת פעילות בתי הספר וגני הילדים של החופש הגדול, כמפורט ב נוהלי אבטחת מוסדות חינוך

  .עקרונות האבטחה

 :קב"טהמלצות ל

 הנקודות המרכזיות המופיעות בחוזרי מנכ"ל:  ןביצוע ריענו .1

 בקייטנה הביטחון|    בקייטנה ותברואה בריאות, בטיחות|    כללי - קייטנות

אוגדן נוהלי חידוד נהלי המאבטח בנושאי סריקה, הכנסת מבקרים ותפקידי המאבטח בעת מצבי חירום, כמפורט ב .2

 .אבטחה למאבטח מוסדות חינוך

 
 
 
 

 דף ביטחון ואבטחה במוסדות חינוך -פורטל רשויות ובעלויות 

 חזרה לתוכן העניינים

  

mailto:rotemza@education.gov.il
mailto:rotemza@education.gov.il
mailto:rotemza@education.gov.il
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2-1-5-3-62.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2a-5-3-56.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2a-5-3-56.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2a-5-3-56.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=201
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=202
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=203
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RikuzNehaleiAvtaha.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RikuzNehaleiAvtaha.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RikuzNehaleiAvtaha.pdf
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/institutions-security.aspx
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 מודעים גם בקיץ 

 סרטונים מטעם פיקוד העורף -התנהלות בעת ירי טילים 

  התגוננות בהסעת ילדיםהנחיות 

 התגוננות בעת שהייה בשטח פתוח 

 הליכה בטוחה וזהירה לממ"ד בעת אזעקה 

 פינוי מהמוסד החינוכי

  ושחרור תלמידים מהמוסד החינוכי במצבי חירום שוניםנוהל פינוי  

  כתוביות בערבית|    עברית  - תרחיש שריפהבפינוי בית ספר על פי נוהל חפוז סרטון 

 זהירות! חפץ חשוד

על ומצגת הדרכה  ןכאשר מטיילים בשטחים פתוחים, יש לשמור על ערנות כלפי חפצים חשודים. לשימושכם, סרטו

 :זהירות בטיולים ושטחי אש

  הדרכה חפץ חשוד בטיוליםמצגת 

  עברית -סרטון הדרכה כיצד להיזהר משדות מוקשים 

 
 
 
 

 חירום במוסדות חינוךדף היערכות לשעת  -פורטל רשויות ובעלויות 
 
 

 לישראל והצלה כבאות -בקיץ  בית בטוח

 גלויות הסברה: סרטוני הסברה:

  רוכבים על אופניים חשמליים? אין להטעין סוללות

 ליתיום ללא השגחה!

  רק בהשגחת מבוגר! –בישול במטבח 

  להימלטות  -התקינו מנעול פרפר בדלת הכניסה

 מהירה בעת שריפה

  אש היא לא משחק ילדים! אחסנו גפרורים ומצתים

 במקום בטוח

  נכשו צמחיה יבשה ופנו  –בית חשוף עדיף מבית שרוף

 פסולת מסביב לביתכם

  לא מדליקים אש  –שומרים על הבית ועל הטבע

 בשטחים פתוחים

 חזרה לתוכן העניינים

  פינוי בתים בעת שריפה

 סרטון מטעם משטרת ישראל

 

mailto:rotemza@education.gov.il
mailto:rotemza@education.gov.il
mailto:rotemza@education.gov.il
https://www.youtube.com/watch?v=ZwLSAtc3YIw&ab_channel=%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=2hB_KNebiEE&ab_channel=%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=kJuV5HC1zao&ab_channel=%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gUw1Hq9Gp2o&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.youtube.com/watch?v=gUw1Hq9Gp2o&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.youtube.com/watch?v=mD1Ld826_Pw&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.youtube.com/watch?v=mD1Ld826_Pw&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/AharaiTiulim180731.pdf
https://youtu.be/DrWjuAR-Iho
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/emergency.aspx
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fnj0zUrRO5C4&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C959577f2cafb4a5244e508d924bd5c69%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637581218011698340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uJBkoYFIDWVjV2fF48n1FsCzJCJVLuWnDakn%2B9WnuCo%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fnj0zUrRO5C4&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C959577f2cafb4a5244e508d924bd5c69%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637581218011698340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uJBkoYFIDWVjV2fF48n1FsCzJCJVLuWnDakn%2B9WnuCo%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6X2oSHrdfl4&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C959577f2cafb4a5244e508d924bd5c69%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637581218011698340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZQdwCn8OCOL%2FWIqXo0eX3y3KthYxbrSllIa8r%2B8mJZM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3CmA3NZ9EtE&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C959577f2cafb4a5244e508d924bd5c69%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637581218011708335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6qPFkS4Ysh12UjvztwTfKpRMYTYtC%2BBjPnuAHhqcR2U%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3CmA3NZ9EtE&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C959577f2cafb4a5244e508d924bd5c69%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637581218011708335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6qPFkS4Ysh12UjvztwTfKpRMYTYtC%2BBjPnuAHhqcR2U%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfY7AVqEpaM8&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C959577f2cafb4a5244e508d924bd5c69%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637581218011708335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6Kx8BQKQtolY%2B%2BLF7AXemlz3oaAY07AcABP1AzQwYkY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfY7AVqEpaM8&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C959577f2cafb4a5244e508d924bd5c69%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637581218011708335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6Kx8BQKQtolY%2B%2BLF7AXemlz3oaAY07AcABP1AzQwYkY%3D&reserved=0
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-summer-2021-01.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-summer-2021-01.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-summer-2021-02.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-summer-2021-02.jpg
https://youtu.be/nOWRepazFzQ
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 היערכות לטיולים
היערכות ליציאה לטיול היא שלב קריטי בהוצאה לפועל של טיול מוצלח. לכן חשוב מאוד להכיר לעומק את תכני המסמכים 

 לריענון בקרב אחראי הטיול. פיתחנו עבורכם גם לומדות ייעודיות לסיוע בהיערכות לקראת יציאה לטיול:שלהלן, ולדאוג 

 עשרת הדיברות לטיול בטוח 

 רשימת בדיקה לקראת יציאה לטיול 

 טלפונים חשובים בעת תכנון וביצוע טיולים 

 עבודה עם חדר מצב ולשכה לתיאום טיולים 

 דגשים לתיאום טיולים ופעילויות חוץ 

 בעברית ובערבית לאחראי טיולהדרכה לומדות 

 ערבית|    עברית -לומדה להיכרות עם בעלי התפקידים 

 ערבית|    עברית -חינוכילומדת הכרות עם גורמים מחוץ למוסד ה 

 ערבית|    עברית -ניהול סיכונים תלומד 

 ומהכיתה מהרכב, מהבית המעבר. יותר קשים ונעשים הולכים בקיץ האוויר מזג תנאי, השנים לאורך  מניעת התייבשות

 וניהול ארגון. האוויר למזג וההתאקלמות ההסתגלות את התלמידים על מקשה, החום בתנאי בחוץ לפעילות הממוזגים

 חומרי הדרכהלשם כך צירפנו עבורכם . הפעילות יסייעו במניעת התייבשות בשטח נכונה והצללה מים מלאי של נכון

 סרטון מניעת התייבשות בטיול  |  טיולים בעומס חום כבד  |  מניעת התייבשות חשובים, לריענון כללי הבטיחות:

ולהיות מודעים , בשטח נחשים עם של מפגש לאפשרות ראש בכובד להתייחס הקיץ יש פעילויות במהלך נחש! -זהירות

 כרטיס מידע זהירות מנחשים: לדרכי הפעולה הנכונות במפגשים מסוג זה
ניתן לצפות בכל טיולי הרשות המקומית המתואמים דרך  צה"ל כב"ה קב"טיםבמסך  הידעתם? מסך קב"ט -מוקד טבע

 הלשכה לתיאום טיולים. יש להזין שם משתמש וסיסמה: 

 
 תזכורת חשובה! כל יציאה לפעילות בבריכה דורשת תיאום דרך מוקד טבע!

 כרטיס מידע הנחיות ודגשים לפעילות רחצה בבריכה

 

 ובטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ בית ספריות דף ביטחון -פורטל רשויות ובעלויות 

 חזרה לתוכן העניינים

  

דורשים תיאום מול  שאינםטיולים  חשוב!!!

לתאם ולאשר מול קב"ט הלשכה יש 

 הרשות

mailto:rotemza@education.gov.il
mailto:rotemza@education.gov.il
mailto:rotemza@education.gov.il
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/trips-safety-guidelines.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CheckListTrip.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMPhones190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMMokedTrips190319.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMTripsMoked.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-01/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-01/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-roles-AR/story.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-roles-AR/story.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-02/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-02/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-Contacts-AR/story.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-Contacts-AR/story.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-RiskMgmt/story.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-RiskMgmt/story.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-RiskMgmt-AR/story.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-RiskMgmt-AR/story.html
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMDehydration190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMDehydration190319.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/Safety/heat-activity.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/Safety/heat-activity.pdf
https://youtu.be/V36YlH0PrR4
https://youtu.be/V36YlH0PrR4
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/cartismeydanahashim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/cartismeydanahashim.pdf
https://mokedteva.co.il/ArmyCoordinator/ArmyTripCoordination
https://mokedteva.co.il/ArmyCoordinator/ArmyTripCoordination
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/dgeshimlerachatzababrecha.pdf
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/trips-safety.aspx
https://mokedteva.co.il/ArmyCoordinator/ArmyTripCoordination


 

 

  שילחו לנו מייליש לכם הצעה או תגובה?  7
 

 2022 יוני, בתשפ" סיון

 

 

 (4)ראו סעיף  להפעלת התוכנית בגני הילדים: ביטחון, בטיחות חירום ואבטחההנחיות  -של החופש הגדול גני הילדים

 (4)ראו סעיף  בטיחותוחירום  ,סעיף ביטחון -יסודי-של החופש הגדול בית הספר

 חזרה לתוכן העניינים

 

למידה מאירועי בטיחות היא אבן יסוד לארגון לומד השואף לקדם את תרבות הבטיחות, במטרה למנוע ככל האפשר נפגעים 

מהלך השנים התרחשו במערכת החינוך אירועי בטיחות משמעותיים, אשר בעקבותיהם בוצעו תחקירים ב בתאונות.

שמטרתם להבין את הגורמים שהביאו להתרחשות, להפיק מהם לקחים ולהטמיע אותם, על מנת למנוע אירועי בטיחות 

  לפניכם מספר דוגמאות לתחקירים מלמדים:דומים בעתיד. 

 טביעת תלמידה בבריכהבעקבות 

 אובדן דרך של קבוצת מטיילים תלמידים

תבנית ייעודית לביצוע . בדף זה תמצאו גם למידה מאירועי בטיחות במערכת החינוךבדף תחקירים נוספים ניתן למצוא 

 , אותה ניתן להוריד למחשב.תחקיר אירוע

 חזרה לתוכן העניינים

 

 החבויות במוסדות החינוךלשימושכם, סקירה של פסקי דין שניתנו במהלך החודשים האחרונים ע"י בתי המשפט בתחום 

2022-https://www.smore.com/xcn2s 
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 2022 יוני, בתשפ" סיון

 

 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחנכתב בשיתוף עם 

 

 הנחיות זה"ב

גש על מניעת היפגעות של תלמידים בבית ובחוץ. בימי החופשה התלמידים מבלים זמן ד יש לשיםלקראת חופשת הקיץ, 

רב יותר מחוץ לבית וחשופים יותר להיפגעות בדרכים,  בים, בבריכה, בטיולים וגם כאשר הם רוכבים על כלי רכב דו גלגליים. 

לרענן את הנחיות הבטיחותית בדרכים מתוך דאגה לשלומם ועל מנת לעודד אותם להתנהגות בטוחה ואחראית, חשוב מאוד 

 ולחדד מסרים של הישמרות מהיפגעות בכל מקום שבו הם נמצאים. 

הקישור מפנה לניוזלטר של האגף לקראת חופשת הקיץ. תמצאו בו דגשים וקישורים לחומרי למידה ולחומרי הסברה 

 הרחבה היכנסו לניוזלטר של אגף זה"ב<<מידע נוסף ול. להתנהגות בטוחה במהלך החופשה
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