
מפגש לצוותי חינוך
.למה בטיחות-
כלים לניהול סיכונים-
מבנה ותכנון פעילות-
בטיחות במבנים -

ובאזור המבנים

מועצה אזורית מנשה



?מה תפקיד המדריך

2

מושגים מרכזיים בתפיסת  

הבטיחות הפרו אקטיבית



?מה תפקיד המדריך

3

תפיסת הבטיחות היא חלק מהמקצועיות שלנו כמחנכים

זהות מתכנן מבצע כעיקרון יסוד בחנוך החברתי



?מה תפקיד המדריך
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דגשי בטיחות למבנים

תקינות ויזואלית| מקרי קיצון | היגיינה | אש | חשמל

|שגרות בטיחות



ארון חשמל

 (.מבפנים/ מבחוץ)הארון לא שבור

הארון ריק .

אין חוטים חשופים.

תקינות ממסר פחת.



ממסר פחת

התחשמלות  )אשר מנתק את החשמל כאשר ישנו קצר , מפסק מגן•
ממסר פחת מודד את הזרם היוצא מהארון לעומת -( או שריפה

החוזר אליו

ובכך להציל חיים70%-בכהוא מקטין את משך התחשמלות  •



חשמל

יש לבדוק תקינות שקעי חשמל

 ומפצלילהימנע משימוש בכבלים מאריכים

חשמל

יש לבדוק תקינות מכשירי חשמל ונחיצותם

  כל שימוש במכשיר חשמלי מעבר לציוד קבוע

.שנמצא בשימוש יומיומי



ארון כיבוי אש

.פנוי, ברור, נגיש–לדעת היכן ממוקם ארון הכיבוי •

(זרנוק ומזנק)לוודא שיש בו את הציוד הנדרש •

כצינור שטיפהלא להשתמש בו–לבדוק שהציוד תקין •

"זרנוק""מזנקים"





מטף כיבוי
יש לדעת כיצד מפעילים מטף•

עץ או נייר, חשמל, שמן: מטף משמש לכיבוי של•

פ שעון הלחץ ותאריך"את תקינות המטף בודקים ע•

התפוגה המופיע עליו•

יש לבדוק שכל המטפים שאמורים להיות במבנה נמצאים•



שירותים

יש להקפיד על ניקיון השירותים  -ניקיון והיגיינה •

הניאגרות והחרסינות, תקינות הברזים•



מטבח

לשמור על ניקיון כללי•

לזרוק אוכל ישן או מקולקל•

לזרוק כלי מטבח או מכשירי חשמל שאין בהם שימוש•

.פ הצורך"לנקות את המקרר ולהפשיר אותו ע•

–לא לאחסן חומרי ניקוי עם אוכל •
מחסן נעול/חומרי ניקוי בארון•

.להימנע מבניית מגדלים של מוצרי חשמל•



מניעה ותגובה לאירועי קיצון

.שריפה-

.התחשמלות-

.מפגש עם חיות ארסיות-

.מכות חום-

.טביעה-

הנחיות•

תכנון•
בקרות  
ניהוליות

תקינות  •
ציוד

אישורים  •
נדרשים

בקרות  
טכניות

זמינות•

ידע •
בתפעול

ציוד

כיצד 
מטפלים 
ברגע  
שקרה

תגובתיות



תקינות דלתות ומגני אצבעות
.מסדרונות מעברים ויציאות פנויים ונקיים

מפתח ליציאת חירום צריך להיות תלוי במקום שכולם יודעים –דלתות חירום 



תקינות מנורות  
לא  , שלמות/עובדות)

תלויים עליהן  
(.חבלים/דברים

לא  /נסגרים)תקינות חלונות 

(.לא מזכוכית/שבורים

תקינות ויזואלית



תקינות הקירות והגג



תיק עזרה ראשונה/ארון
?למה זה טוב

?מה יש בו–תיק עזרה ראשונה /בכל בית צריך להיות ארון

.תלוי בגילאי הילדים✓

תלוי בהכשרת המדריך✓

תלוי באופי הפעילות✓



רשימת טלפונים לחרום

טלפונים הכרחיים לחירום•

.הרשימה תלויה במקום בולט בבית•



רשימת ילדים ורגישויות רפואיות

לוודא שקיימת בכל בית•

:  סעיפים מומלצים•

שם▪

ז"ת▪

טלפון בבית▪

פלאפונים של ההורים▪

.ובעיות רפואיות▪

אך לא בולט מפאת שמירה על )שמרו את הרשימה במקום זמין •
(פרטיות



החצר

.חצר הבית היא הפנים של הבית בייחוד כלפי ההורים והקיבוץ

החצר צריכה להיות נקייה ומסודרת•

המתקנים בחצר תקינים•

(.'ענפים וכו/בלוקים/בזנטים)אין מפגעים מיוחדים •

מ בין סורגים"ס8מרווחים של עד –גדר תקינה •

או שמא הילדים מסכנים את , האם המתקנים ממלאים את ייעודם•
?עצמם

האם מבחינים בסכנה יש לבצע מידית פעולות תחזוקה בטיחותית•



מחסן

(.'בנזין וכו, צבע שאינו על בסיס מים, גז)אין לאחסן חומרים דליקים •

.אין במחסן ציוד שאין לו שימוש•

.מחסן מסודר ונקי•

.המחסן חייב להיות נעול•



סמכויות לאישור| מאפייני הפעילות| תכנון פעילות



תכנון הפעילות

•https://youtu.be/1axL8YWQf_k

https://youtu.be/1axL8YWQf_k


סוגי פעילות

והקבוצה  במרחב האורגני של המדריך פעילויות הפנים היישובית מוגדרת כפעילות שהיא •
בתוך  , מחוץ למבנה, היא יכולה להתקיים בתוך מבנה. ואינה מצריכה התארגנות מיוחדת

כל עוד תחושת הביתיות והמוכרות מתקיימת הן אצל החניכים  . היישוב או בסמיכות ליישוב
חלק והן אצל הצוות החינוכי וכל עוד לא נדרשו מרכיבים מיוחדים להגעה לפעילות והיא 

.משגרת הפעילות הקיימת במערכת

הייחודי של פעילות החוץ ככלי משמעותי בחינוך החברתי מחייב  אופייה –פעילויות חוץ•
אותנו בדיוק המאפיינים השונים של פעילות החוץ על מנת שנבצע תכנון מוקדם וניהול  

.סיכונים מותאם לפעילות

והמדריךהקבוצה, פעילויות צמודות לישוב בתוך המרחב האורגני של הקהילה•

,  מתוך רצון שהמסגרת הקבוצתית תהווה מסגרת חיים לחניכים-האורגנילמרחב מחוץ •
לפעילות חווייתית מחוץ לקיבוץ דוגמת טיולים  המסגרת החינוכית מהווה בסיס ליציאה 

חשוב שהצוות החינוכי יגדיר את מטרת . סיורים אורבניים ואטרקציות שונות, בטבע
.הפעילות ומה הערך המוסף בה
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תודה על ההקשבה

אורי אופיר

Ori Ophir

052-2311645
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תודה על ההקשבה ובהצלחה 


