
 

 

                בטחון   צעד   אחד   לפני   כולם!

 

  קובץ
 נהלי   ביטחון,

 בטיחות   ושע"ח
 נבחרים

 גננות
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  תוכן   העניינים   –   לחוברת   נהלי   ביטחון,   בטיחות   ושע"ח   נבחרים
 נספח   לחוברת   תוכנית   העבודה   לשנה"ל   תשע"ח

 
 (הנושאים   המופיעים   בחוברת   זו    אינם    באים   במקום   חוזרי   המנכ"ל   ,   אלא   כתוספת   להם)

 
 עמודים נושא

 1 תוכן   העניינים

 2 כללי

    3-4 ריענון   נהלים   לקראת   שנה"ל   תשע"ח   –   לגננות   וסייעות

 5-7 נוהל   תכנית   עבודה   שנתית   תשע"ח   בחתך   חודשי   –   למנהלת   גן   -   רענון

 8-11 עדכון   נוהל   אירוע   חירום   חריג   במוסדות   חינוך-   רענון

 12 טבלת   עזר   לאיתור   חוזרי   מנכ"ל   (מעודכן   יוני   2017)

 13 שעת   חירום

 13 תרגיל   מוס"ח   ארצי   לשנה"ל   תשע"ח

 14-16 הכשרות

 17-20 רענון   הנחיות   לביצוע   הכשרות   עזרה   ראשונה   –   מחוז   מרכז
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 21 טיולים

 22 ביקורת   יציאה   לטיול   על   ידי   קב"ט   מוס"ח   –   ריענון   הנוהל

 23 ביקורת   טרום   טיול   –   העדר   עבירות   מין   למלווים   –   עדכון   הנוהל

 24 בדיקת   אוטובוס   לפני   יציאה   לטיול

 25 ביקורת   טרום   טיול      -העדר   עבירות   מין   למלוים-   ריענון   נוהל

 26 טפסים

 27 טופס   יציאה   לטיול/אירוע

 28 דוח   פעילות   -   גננת

 29-30 טופס   דיווח   תרגיל   בגן   ילדים

 31-32 דוח   סריקת   בוקר

 33-38 תיק   בטחון   –גן   ילדים
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 הנדון:    רענון   נהלים   לקראת   שנה"ל   תשע"ח
 

 

 רצ"ב   מכתב   גב'   סימה   חדד   מה-יפית   מנהלת   האגף   לחינוך   קדם   יסודי   ומר   שאול   יגיל   סגן   מנהל   אגף   בכיר1.
 לביטחון   –   בנושא   הנדון.

 
 אבקשכם   להביא   מסמך   זה   לידיעת   כל   הגננות   והסייעות   ברשות   ובנוסף   להיעזר   בו   ובתכניו   לצורך   הכנת2.

 כנס   ההיערכות   לגננות   וסייעות   לפתיחת   שנה"ל   תשע"ח   וחוברת   הנחיות   תכנית   העבודה   לשנה   החדשה.
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 הנדון:   תוכנית   עבודה   שנתית   תשע"ח   –לגננות   וסייעות

 תכנית   עבודה   שנתית   הינה    "כלי   עבודה"    המאפשר   לכל   בעל   תפקיד   לבצע   את   תפקידו   בצורה   טובה1.
 יותר.

 
 

 תכנית   העבודה   השנתית   של   מנהלת   הגן   נגזרת   מתוך   כלל   המשימות   והתפקידים   המוגדרים   בכל   חוזרי2.
 המנכ"ל   בנושאי   ביטחון,   בטיחות   והיערכות   למצבי   חירום   בגן.

 
 

 קב"ט   מוס"ח   רשותי   יעבור   לגן   הילדים   מועד   ביקורת   מתוכננת   ומועדי   ביקורות   מזדמנות   לשיבוץ3.
 בחודשים   הרלונטיים   בכל   גן   וגן   ברשות

 
 

 בתחילת   חודשים   –    אוקטובר,   ינואר,   אפריל,   יולי   –   עד   ה-   5   לחודש ,   תעביר   כל   גננת   דו"ח   פעילות4.
  תקופתית   לקב"ט   מוס"ח   רשותי   עם   פירוט   כל   הפעילות   לתקופה   המדווחת.

  
 

 להלן   פרוט   המשימות   בחתך   חודשי   שכל   מנהלת   גן   מחוייבת   לבצע:5.
 

 חודש   ספטמבר1.
  15.9 -      עידכון   נתוני   הגן.(   העברת   עותק   לקב"ט   מוס"ח   רשותי   )1)
  15.9 -      ביצוע   תרגיל   ירי   טילים   בכיתות   הגן.2)
  15.9 -      ביצוע   תרגיל   רעידת   אדמה   /   שריפה   –   יש   לשלב   יציאה   משער   מילוט   אחורי   מחוץ3)

                                                  לגן.
  1.9 -            אם   קיים   מאבטח    ⇦    בדיקת   כשירותו   ותידרוכו.4)
 15.9 -      הכנת   תכנית    "הפגה   פדגוגית"    להפעלת   הילדים   במצבי   חירום.5)
                                תיחקור   אירועים   חריגים   והפקת   לקחים   מהם.6)
 15.9 -      בדיקת   הימצאותו   של   חוזר   מנכ"ל   ביטחון,     בטיחות   ושעת   חירום     מעודכן.7)
 15.9 -      העברת   תכנית   הטיולים   השנתית   לקב"ט   מוסדות   החינוך   הרשותי   ולמפקחת   על8)

                                                     הגן.
  15.9 -      בדיקת   כשירות   ותקינות   המקלט   /   חדר   הביטחון   וציוד   החרום.9)

 1.9 -            בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.10)
  1.9 -            בדיקת   פתיחת   שער   חשמלית   המותנת   בטמ"ס   .11)
 15.9          העברת   תוכנית   עבודה   שנתית   לקב"ט   הרשות.12)
                                הטמעת   ההנחיות   לירי   טילים   בהפסקה   +   רעידת   אדמה.13)
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 חודש   אוקטובר2.
 הפקת   לקחים   מאירועים   חריגים.    שוטף1)
 1.10 -         בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.2)
 1.10 -         ביצוע   ביקורת   מרכיבי   ביטחון   בגן   והעברת   דיווח   לקב"ט   מוס"ח   רשותי.3)
 יש   להעביר   דוח   פעילות   עד   5   בחודש   ,   לחודש   ספטמבר   בציון   תאריך   ביצוע.4)

 
 חודש   נובמבר3.

 15.11 -      ביקורת   תקינותם   של   מרכיבי   הביטחון.1)
 15.11 -      ביקורת   לאיתור   ליקויי   בטיחות.2)
  15.11 -      בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.3)
  15.11 -      אישור   קב"ט   הרשות,   התאמת   ההנחיות   לתרגיל   מוס"ח   ארצי   לגן4)

                                                          הילדים.
 תדרוך   הילדים   בנושאי   ביטחון   ובטיחות   לקראת   החורף.5)

 
 חודש   דצמבר4.

 15.12 -   בדיקת   כשירותו   ותקינותו   של   ציוד   החירום.1)
  1.12 -      בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.2)
  השתתפות   בכנס   גננות   לקראת   תרגיל   מוס"ח   ארצי.3)
 תדרוך   הילדים   בנושא   ביטחון   ובטיחות   לקראת   חג   החנוכה.4)

 
 חודש   ינואר5.

 15.1 -      בדיקת   מרכיבי   הביטחון   בגן.1)
  1.1-             בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.2)
  1-4.1       העברת   דו"ח   פעילות   תקופתי   לקב"ט   מוס"ח   רשותי      בציון   תאריך   ביצוע3)

                                                    עד   5   בחודש   לשלושת   החודשים   האחרונים.
  1.15-1    ביצוע   תרגיל   מכין   בשלבים   לקראת   תרגיל   מוס"ח   ארצי   עד   415.2)
                                  תדרוך   הילדים   בנושא   בטיחות   וביטחון   לקראת   ט"ו   בשבט.5)

 
 

 חודש   פברואר6.
 1.2 -   תרגיל   מכין   מסכם   לקראת   תרגיל   מוס"ח   ארצי   (בתחילת   החודש)1)
 1.2 -      בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.2)
                            ביצוע   תרגיל   מוס"ח   ארצי   20.2.2018    .3)
 תדרוך   הילדים   בנושא   ביטחון   ובטיחות   לקראת   חג   פורים.4)

 
 חודש   מרץ7.

    1.3  -      בדיקת   לחצן   המצוקה      וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון1)
                            הפקת   לקחים   מאירועים   חריגים. שוטף2)
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                            השתתפות   בכנס   גננות   לסיכום   תרגיל   מוס"ח   ארצי.3)
                            תדרוך   הילדים   בנושא   בטיחות   לקראת   חג   הפסח.4)

 
 

 חודש   אפריל8.
 15.4 -   ביצוע   ביקורת   פערי   מרכיבי   ביטחון   והעברת   דוח   לקב"ט   מוס"ח   רשותי1)

                                               לקראת   שיפוצי   הקיץ.
 1.4 -         בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.2)
  1.4 -         העברת   דו"ח   פעילות   תקופתי   לקב"ט   מוס"ח   רשותי      בציון   תאריך   ביצוע3)

                                               עד   5   בחודש   לשלושת   החודשים   האחרונים
                            תדרוך   הילדים   בנושא   ביטחון   ובטיחות   לקראת   ימי   הזכרון   ויום   העצמאות.4)
                         תדרוך   הילדים   בנושא   בטיחות   לקראת   ל"ג   בעומר.5)

 
 חודש   מאי9.

       1.5 -   בדיקת   לחצן   המצוקה   וזמן   התגובה   של   גורמי   הביטחון.1)
 15.5 -   תידרוך   הילדים      בנושא   ביטחון   ובטיחות   לקראת   הקיץ.2)
 תדרוך   הילדים   בנושא   ביטחון   ובטיחות   לקראת   חג   השבועות.3)

 
 חודש   יוני10.

 15.6    -   תידרוך   הילדים   לקראת   יציאה   לחופשת   הקיץ.1)
 15.6 -   ביצוע   ביקורת   ריכוז   מפגעי   הבטיחות   והעברתם   לרשות   –   תחילת   הערכות2)

 לשנה"ל   הבאה.
 חודש   יולי11.

 לוודא   ביצוע   מבדק   בטיחות   על   ידי   מנהל   בטיחות   מוסדות   חינוך   רשותי   או   מהנדס   הרשות.1)
 1-5.7    העברת   דו"ח   פעילות   תקופתי   לקב"ט   מוס"ח   רשותי      בציון   תאריך   ביצוע   עד   25)

 בחודש   לשלושת   החודשים   האחרונים
 

 
 חודש   אוגוסט12.

    27.8 -    השתתפות   בהשתלמות   גננות   רשותית   לקראת   פתיחת   שנת   הלימודים   .1)
    15.8-    הכנת   תכנית   עבודה   שנתית.2)
(3 
 15.8 -   הכנת   תכנית   "הפעלה   פדגוגית"   לחירום   לשנת   הלימודים   הבאה.4)
 1.8 -         ביצוע   ביקורת   מרכיבי   ביטחון   לקראת   פתיחת   שנת   הלימודים.5)

 
 
 

 קב"ט   רשות   /   מוס"ח   בכל   רשות   יתדרך   את   כל   הגננות   שברשות   באופן   הכנת   תכנית   העבודה   בציון6.
 תאריכים   ספציפיים   בכל   חודש   לביצוע   המשימה   /   מטלה   ובמקביל   לאורך   כל   השנה   ציון   התאריך   בפועל

 שבו   בוצעה   המשימה   /   מטלה.
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 עותק   מכל   תכנית   עבודה   של   כל   גן   תתויק   בתמל"ק   המתאים   .7.
 
 

  תכניות   הגננות   תשולבנה   בתכנית   העבודה   הרשותית.8.
 

 שימו   לב!    יתכן   וחלק   מהתאריכים   בתוכנית   עבודה   נופלים   על   שבתות   וחגים      ולכן   יש   לבצע   את   המשימה9.
 במועד   הסמוך   לתאריך   שנקבע.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
        עדכון   נוהל   אירוע   חירום   חריג   במוסדות   חינוך   (אבטחה   ובטיחות)   -   רענון

 
 

 להלן   ריענון   נוהל   טיפול   בדו"ח   אירוע   חירום   חריג.1.
 

 האמור   במסמך   זה   אינו   בא   במקום   האמור   בחוזר   המנכ"ל   ולא   גורע   ממנו   אלא   בנוסף   לו.2.
 

 הנכם   מתבקשים   לתדרך   מנהלי   בתי   הספר   וגנ"י   ולהעביר   להם   המידע   הנדרש   כך   שתעמדו   בדרישות3.
  הנוהל.
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  אירוע   חרום   חריג   ידווח   מידית   ע"י   מנהלי   בתי   הספר   והגננות   לקב"ט   הרשות   ולמפקח   הפדגוגי4.
 הממונה   על   בית   הספר/   גן   הילדים.      לקב"ט   המחוז   יועברו   הדיווחים   אך   ורק   ע"י   קב"טי   הרשויות

 וכל   זאת   בעמידה   בלוח   הזמנים   של   הנוהל.
 

   יודגש    –   ככלל    אחריות    ביצוע   דיווח   של   מנהל   המוס"ח   על    המפקח   הפדגוגי    הממונה   עליו.5.
 

  להלן   הנוהל:-6.
 

 א.       הגדרה :
                 אירוע   חירום/   חריג   הינו   פעולה/   תאונה/   תקלה   ביטחונית/   אירוע   חבלני/   תקלה

                                                           בטיחותית/   תאונת   דרכים      שאירעו   במוסד   חינוכי   ו/   או   לתלמיד/   מורה/   עובד   מוסד
                                                           חינוכי   בשעות   הלימודים   ולאחריהן       לרבות   פעילות   חוץ   בית   ספרית   וטיולים   ופעילות
                                                            קיץ ,   וכן   כל   מקרה   של   פציעת   תלמיד/   עובד   מוסד   חינוכי   שפונה   ואושפז   בבית   חולים

                                                          והיעדרות      תלמיד   ממוס"ח   ומביתו.   (מיד   עם   קבלת   הידיעה   הראשונה   על   העדרו).
 ב.       דו"ח   ראשוני   –   מיידי:-

                  1)      יועבר   ב"מיידי"   –    טלפונית    מיד   עם   היודע   דבר   האירוע    לקב"ט   הרשות   המקומית
                                                                          ולמפקח   הכולל   הממונה.

                                קב"ט   הרשות   המקומית   ( ולא   מנהל   בית   הספר )   יעביר   במיידית   ל:
                                 לימור   לביא       –               מנהלת   תחום   הביטחון,   בטיחות   ושע"ח      –   מחוז   מרכז,

                                                                                                                    נייד-   050-6282340                     או:-
                                 להב   עזאני                   –         מ"מ   ממונה   בטיחות   ושע"ח   מחוז   המרכז,

                                                                                                                    נייד-   052-9204466                     או:-
                                 עינב   זרקא    –                     ממונה   בטיחות   ושע"ח   מחוז   המרכז,

                                                                                                                   נייד-   052-9457807
 

              2)      המפקח   הכולל   הממונה   יוודא   מיידית   שהדיווח   הועבר   לדובר   המחוז   ולמנהלת
                                תחום   הביטחון,   בטיחות   ושע"ח   במחוז   המרכז.

 
 
 

 ג.       דו"ח   משלים   בכתב:
                 יועבר   ע"ג   הטופס   הרצ"ב   עד   24   שעות   לאחר   האירוע.

                 דיווחים   בכתב   ממנהלי   בתי   הספר   (במידה   ויהיו   כאלו)   יועברו   על   ידכם   בצירוף   חוות
                                                           דעתכם/   הערותיכם.

                                                           הדו"ח   המשלים   (יכיל   גם   את   כל   הדיווחים   שהועברו   טלפונית)   ויועבר   לרכזת   הביטחון
bitachonm@education.gov.il       :   במשרדנו   לפקס   מס'   –      03-6896531    או    לדוא"ל                                                            

                                                              ולוודא   קבלתו.
 

  ד.      הדו"ח   יועבר   מרכזת   הביטחון   המחוזית   מידית   לטיפול   מנהלת   תחום   הביטחון,
                    בטיחות   ושע"ח   במחוז   המרכז.

mailto:%20bitachonm@education.gov.il
mailto:%20bitachonm@education.gov.il
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     לתשומת   לבכם,   קיימת   חשיבות   למילוי   כלל   הסעיפים   בדו"ח.    7.

 
 8.                              כל   האמור   בנוהל   זה   חל   גם   על   הודעה   ראשונית   של   תלמיד   נעדר   (חסר   בבית   ספרו/   גן   ילדים/   ביתו).

 
 כל   האמור   בנוהל   זה   חל   גם   על   אירועים   ביטחוניים   (פיגועים   לרבות   ירי/   מטענים/   חפצים   חשודים   וגם9.

 במקרים   שהתגלו   כפיגוע   שנמנע   ואין   נפגעים).
 

  יודגש :   כי   בעת   אירוע   ביטחוני   חריג   ישנו   לחץ   רב   במערכת   החינוך   לקבלת   פרטים   במהירות   ועל   כן10.
 נודה   לתדרוך   ואימון   משרדכם/   אנשיכם   להעברת   מלוא   הפרטים   הנדרשים   בדחיפות.

 
 הינכם   מתבקשים   לתדרך   היטב   את   מנהלי   מוסדות   החינוך   (מנהלי   בתי   הספר   והגננות)11.

 
  הננו   מבקשים   להדגיש   כי   מנהלת   מחוז   המרכז   והנהלת   המשרד   רואים   חשיבות   עצומה   לקבלת   הדיווח12.

 הנדרש   במהירות   ובמקסימום   פרטים   ולכן   ישנה   חשיבות   מרובה   לתדרוך   מנהלי      בתי   הספר   וגנ"י   בהתאם
 ולהקפדה   על   עמידה   בלוח   הזמנים   הנדרש.
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 תאריך      _______________

 שעה               _______________

  לכבוד
 רכזת   הביטחון   הבכירה   –   מחוז   המרכז

 עבור   מנהלת   תחום   הביטחון,   בטיחות   ושע"ח   –   מחוז   המרכז
 

  מאת:      קב"ט   הרשות/   קב"ט   מוס"ח       -   שם   פרטי      ____________         שם   משפחה      ___________
 

  שם   הרשות      ____________      טל'   משרד      ____________      טל'   נייד   ____________________
 

 פקס   _________________      דוא"ל      _________________________________________
============================================================        

 
 הנדון   :       דוח   אירוע   חירום   חריג

 
================================================ 

 -    מקום   האירוע       ____________________       תאריך   האירוע       ___________       שעת   האירוע    _________
 

  -   גורם/   סיבת   האירוע   –
 

 אחר   פיגוע   תאונה   עצמית  מפגע   בטיחותי  אלימות 
  

============================================================= 
 

 -   שם   הנפגע   _______________      גיל:-   ______      שם   ביה"ס/הגן   ___________________      כתה   _____
 

 -   כתובת   ________________________________      (מגורי   הנפגע).
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  -   שם   הורי   הנפגע:   -   _______________      טלפון   בית:   -   ______________      טלפון   נייד   :-___________

============================================================= 
 

 -    האם   בוצע   פינוי   ולאן       (שם   ביה"ח   בו   מאושפז)   _________________________________________
 

 -   מצבו   הרפואי      _______________________________________________________________
============================================================= 

 -    תיאור   האירוע   –   קצר   ותמציתי    ___________________________________________________
 

__________________________________________________________________________ 
 

  -    פעולות   ראשונות   שננקטו    _______________________________________________________
__________________________________________________________________________  

 
 -   מסקנות   ראשונות      ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

 
 -   המשך   טיפול   (באם   יש   נא   לפרט)   __________________________________________________

============================================================= 
 

 המדווח   לקב"ט   הרשות:-    שם   פרטי   ומשפחה   ____________________      תפקיד   ________________
 

 טל'   נייד   _______________   טל'   משרד   __________________                חתימה   ________________
 

 
 
 
 
 
 תאריך      _______________
 
 שעה               _______________

  לכבוד
 קב"ט   מוס"ח                                                       מר/   גב'     ___________                                 שם   הרשות   __________

 
  מאת:      מנהל   /ת   בית   הספר   /   גן   ילדים          -   שם   פרטי      ____________         שם   משפחה      ___________

 
  שם   הרשות      ____________      טל'   משרד      ____________      טל'   נייד   ____________________

 
 פקס   _________________      דוא"ל      _________________________________________

============================================================        
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 הנדון   :       דוח   אירוע   חירום   חריג

 
================================================ 

 -    מקום   האירוע       ____________________       תאריך   האירוע       ___________       שעת   האירוע    _________
 

  -   גורם/   סיבת   האירוע   –
 

 אחר   פיגוע   תאונה   עצמית  מפגע   בטיחותי  אלימות 
  

============================================================= 
 

  -   שם   הנפגע   _______________      גיל:-   ______      שם   ביה"ס/הגן   ___________________      כתה   _____
 

 -   כתובת   ________________________________      (מגורי   הנפגע).
 

  -   שם   הורי   הנפגע:   -   _______________      טלפון   בית:   -   ______________      טלפון   נייד   :-___________
============================================================= 

 
 -    האם   בוצע   פינוי   ולאן       (שם   ביה"ח   בו   מאושפז)   _________________________________________

 
 -   מצבו   הרפואי      _______________________________________________________________

============================================================= 
 -    תיאור   האירוע   –   קצר   ותמציתי    ___________________________________________________

 
__________________________________________________________________________ 

 
  -    פעולות   ראשונות   שננקטו    _______________________________________________________

 
__________________________________________________________________________  

 
 -   מסקנות   ראשונות      ____________________________________________________________

 
__________________________________________________________________________  

 
 -   המשך   טיפול   (באם   יש   נא   לפרט)   __________________________________________________

============================================================= 
 

 המדווח:-    שם   פרטי   ומשפחה   ____________________      תפקיד   ____________________________
 

 טל'   נייד   ____________________      טל'   משרד   ________________          חתימה   ______________
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 הנדון:    טבלת   עזר   לאיתור   חוזרי   מנכ"ל   בביטחון,   בטיחות   ושעת   חירום

 (מעודכן   יוני   2017)

 לאור   שינויים   שחלו   בחוזרי   המנכ"ל   בשנים   האחרונות   ועל   מנת   למנוע   השימוש   בנהלים   שאינם1.
 מעודכנים,   הנני   מצרפת   לכם   טבלת   עזר   לאיתור   חוזרי   מנכ"ל   בביטחון,   בטיחות   ושע"ח   המעודכנים

 ליוני   2017   בצירוף   קישוריות.

 

 חוזר   מעודכן  שם   הפרק מס"ד

 כל   חוזרי   מנכ"ל   בטיחות 1.
 גנ"י   –   נובמבר   2016
 בתי"ס   –   מרץ   2014

h�p://cms.educa�on.gov.il/Educa�onCMS/Units/Bitachon/ChozreyMa
nkal/ChozreyMankalBe�chut.htm 

 חוזרי   מנכ"ל   ביטחון 2.
 גנ"י   –   נובמבר   2016

 בתי"ס   –   אוקטובר   2012

h�p://cms.educa�on.gov.il/Educa�onCMS/Units/Bitachon/ChozreyMa
nkal/ChozreyMankalBitachon.htm 

 
  חוזר   מנכ"ל   טיולים 3.

 מרץ   2016
 

h�p://cms.educa�on.gov.il/Educa�onCMS/Units/Bitachon/ChozreyMa
nkal/�yulim.htm 

 

 חוזר   שעת   חירום 4.
 גנ"י   –   נובמבר   2016

 בתי"ס   –   אוקטובר   2014

h�p://cms.educa�on.gov.il/Educa�onCMS/Units/Bitachon/ChozreyMa
nkal/ChozreyMankalShaatCherum.htm 

 
 

 לשימושכם.2.

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBetichut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBetichut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBitachon.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBitachon.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/tiyulim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/tiyulim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalShaatCherum.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalShaatCherum.htm


17 

 

 שעת   חירום
 הנדון:    תכנית   עבודה   שנה"ל   תשע"ח   2017-2018

 
 תרגיל   מוס"ח   ארצי   לשנה"ל   תשע"ח   יתקיים   ביום   שלישי,   ה'   באדר,   20    בפברואר   2018 .1.

 
  בתרגיל   ישתתפו   כל   מוסדות   החינוך,   בתי-ספר   וגני   ילדים.2.

 
 אין   לתכנן   ו/או   לבצע   כל   פעילות   חוץ   בית-ספרית   (סיורים/טיולים)   ביום   התרגיל .3.

 
  התרגיל   הארצי   יכלול   את   הפעולות   הבאות   :4.

 
 תרגיל   התגוננות   לכל   התלמידים   והמורים   במתווה   ירי   טילים.1.
 תרגול   צל"ח   (   צוות   לשעת   חירום   )   בית   ספרי   באמצעות   הדמיה   בחדר   המורים.2.
 תרגול   "למידה   מרחוק   "   באמצעות   אתר   האינטרנט   הבית   ספרי.   התלמידים   יתבקשו   לעסוק3.

 בתכנים   לימודיים   מתוקשבים   ולנהל   שיח   עם   המורה   באמצעות   המערכת.
 

 יש   לשלב   מועד   זה   בתכנית   הבית   ספרית   השנתית.5.
 

 מצ"ב   קישור   לחוזר   מנכ"ל   משרד   החינוך   בנושא   זה:6.
 

  5.4-1         תרגיל   התגוננות   ארצי   במוסדות   החינוך   בשנת   הלימודים   התשע"ח

 נא   הפיצו   תוכן   מסמך   זה   לידיעת   מנהלי   מוסדות   החינוך   ולגורמים   רלוונטיים   ברשות.7.

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-4/HodaotVmeyda/H-2017-9-5-4-1.htm
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 הכשרות
 

 הנדון:    תכנית   עבודה   שנה"ל   תשע"ח   2017-2018

 

 כללי:1.

 כבשנים   קודמות,        מחוז   המרכז   ימשיך   גם   בשנת   תשע"ח   בריכוז   תחום   הקורסים   וההכשרות   באמצעות1.
 ה"אשכולות"   שהוגדרו   במסגרת   פורום   הכשרות   מחוזי:   אשכול   מרכז-דרום,      אשכול   צפון   ואשכול

  שומרון.

 כלל   ההכשרות   הינן   במימון   מלא   של   משרד   החינוך   –   אגף   בכיר   לביטחון,   שע"ח   ובטיחות   סביבתית.2.

 מטרה:2.

 ביצוע   הכשרות   לקב"טים,   רכזי   ביטחון   ועובדי   הוראה   כמפורט:
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 השתלמויות   עזרה   ראשונה   לקב"טים,   לעובדי   הוראה,   ריענונים   והשתלמות   החייאה1.

 להלן   חלוקת   האשכולות   ע"פ   אזורים,   ראשי   האשכולות   וסגניהם:1.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן   פירוט   ההכשרות:1.
 

 פרטים   כלליים קהל   יעד הכשרה
 הערות מועדים   לביצוע מיקום   ותנאים ומתכונת

 קורס   עזרה
 ראשונה

    לקב"טים
 הצטרפות   לקורסי   עזרה   ראשונה   לעובדי   ההוראה   (ע"פ   המפורט   בהמשך)

 פרטים   כלליים קהל   יעד הכשרה
 הערות מועדים   לביצוע מיקום   ותנאים ומתכונת
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 השתלמות
 עזרה

 ראשונה
 לעובדי
 הוראה

 עובדי   הוראה
 +   קב"טים

 30   שעות   לימוד
 

 אפשרויות   ביצוע:
 א.   5   מפגשים   של   6

 שעות   הוראה
 למפגש

 ב.   6   מפגשים   של   5
 שעות   הוראה

 למפגש

 מיקום:   בתיאום
 פרטני

  ע"פ   תיאום   קב"טי   מוס"ח
 וכן   ע"פ   תיאום   הפיקוח

 הפדגוגי

 למורים   לחינוך
 גופני   תבוצע

 השתלמות   מרוכזת
 מדי   שנתיים

 באמצעות   הפיקוח
 על   החנ"ג

 
 
 

 

 פרטים   כלליים קהל   יעד הכשרה
 הערות מועדים   לביצוע מיקום   ותנאים ומתכונת

 השתלמות
 עזרה

 ראשונה
 לעובדי
 הוראה

 

 ג.   3   מפגשים   בהיקף
 של   8   שעות   הוראה

 למפגש+   מפגש
 נוסף   של   6   שעות

 הוראה-   בחופשות.
 מינימום   16
 משתתפים,

 מקסימום   25

 
 ע"פ   תיאום   קב"טי   מוס"ח
 וכן   ע"פ   תיאום   הפיקוח

 הפדגוגי

 הסמכה   לאחר
 השתתפות   בכל

 המפגשים   ועמידה
 במבחן   הסופי

 
 ההשתלמות

 מוכרת   לגמול   עם
 ציון   שעות   צבירה

 לדרגה   לעובדי
 הוראה   בלבד   (לא
 לעובדי   מינהל)

 קורס
 ריענון
 עזרה

 ראשונה

 לבעלי   תעודת
 מגישי   ע"ר

 6   שעות   הוראה
 במפגש   אחד-   אחת

  לשנה
 או

 3   מפגשים   בהיקף   4
 שעות   הוראה
 למפגש-   אחת

 לשנתיים
 2   מפגשים   בהיקף   6

 שעות   הוראה
 למפגש-   אחת

 לשנתיים

 מיקום:   בתיאום
 פרטני

 ע"פ   תיאום   קב"טי   מוס"ח
 וכן   ע"פ   תיאום   הפיקוח

 הפדגוגי

 הרענון   אינו   מוכר
 לגמול   השתלמות
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 השתלמות
 החייאה

 עובדי   הוראה
 ותלמידים
 המשובצים

 בצוותי   ע"ר   בית
 ספריים,   לסגל
 המנהלי   של

 ביה"ס   ולסייעות
 לגננות

 מפגש   אחד   בהיקף   4
 שעות

 מיקום:   בתיאום
 פרטני

 ע"פ   תיאום   קב"טי   מוס"ח
 וכן   ע"פ   תיאום   הפיקוח

 הפדגוגי

 ההשתלמות   אינה
 מזכה   בגמול
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 הנדון:    ריענון   הנחיות   לביצוע   הכשרות   עזרה   ראשונה   –   מחוז   מרכז

       על   פי   הנחיות   המשרד,   בכל   בית   ספר   חייבים   להיות   בכל   נקודת   זמן,      שני   מגישי   עזרה   ראשונה1.
 לפחות,   בעלי   תעודה   בתוקף.   האחריות   למימוש   הנחיה   זו   הינה   של   מנהלי   בתי   הספר.

       על   מנת   ליישם   את   ההנחיות   ,   ימשיך   אגף   הביטחון,   להפעיל   קורסי   עזרה   ראשונה   לעובדי   הוראה2.
 באמצעות    חברת   הל"ח:   המרכז   לרפואת      חירום   בע"מ    ובמימון   מלא   של   אגף   בכיר   לביטחון   ,   שע"ח

 ובטיחות      סביבתית   של   משרד   החינוך.

 להלן   ריכוז   קורסי   עזרה   ראשונה   שיופעלו:3.

 מספר שם   הקורס
 שעות
  הקורס

 הערות חלופות   לביצוע   הקורס גורם   מזמין  אוכלוסיית   היעד

 מגישי   עזרה
  ראשונה

 עובדי   הוראה 30

 קב"טי   רשויות

 עובדי   משרד

 המפקח   המחוזי

 

 המפקח   הכולל

 

 מנהל   ביה"ס

 חמישה       מפגשים   בהיקף   של    שש

    שעות   הוראה   למפגש    (חמש   שעות
 5X6=30   (שעון   למפגש 

 או

  שישה       מפגשים   בהיקף   של    חמש

 שעות   הוראה    למפגש   (   ארבע   ורבע
 6X5=30    (שעות   שעון   למפגש 

 או

  בחופשות:    4    מפגשים

 מתוכם:     שלושה    מפגשים         בהיקף   של
 שמונה      שעות   הוראה   למפגש    (שבע

 שעות   שעון   למפגש)    ומפגש   נוסף
  בהיקף   של   שש   שעות   הוראה

3X8=24   +   6   =30 

 

 מוכר   לגמול
 /אופק   חדש

 לעובדי   הוראה
 (אופק   חדש   +

 גמול   ישן)
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 מספר שם   הקורס
 שעות
 הקורס

 הערות חלופות   לביצוע   הקורס גורם   מזמין  אוכלוסיית   היעד

 קורס    ריענון
 עזרה

 ראשונה

  עובדי   הוראה, 6

 קב"טי   רשויות,

 עובדי   משרד

 מפקח
 מחוזי/מפקח

 כולל/רשות/אגף

  מנהל   ביה"ס

 מפגש   אחד   בהיקף   של   שש   שעות
 הוראה    (חמש   שעות   שעות).

 

 על   משתתפי
 הקורס   להציג
 תעודת   מע"ר

 תקפה

 חובה       אחת   לשנה
 למבקשים   להחזיק

 בתעודת   מע"ר
  בתוקף

 אינו    מזכה
 בשעות   לקידום
 מקצועי   לעובדי
 הוראה   ב"אופק

 חדש"   ולגמול   ישן

 קורס    ריענון
 עזרה

 ראשונה

  עובדי   הוראה, 12

  קב"טי   רשויות,

 עובדי   משרד

 מפקח
 מחוזי/מפקח

 כולל/רשות/אגף

 מנהל   ביה"ס

 שלושה   מפגשים   בהיקף   של    ארבע
 שעות   הוראה   למפגש    (שלוש   ורבע

 3X4=12   .(שעות   שעון   למפגש 

 או

 שני   מפגשים    בהיקף   של    שש       שעות
 הוראה   למפגש    (חמש      שעות   שעון

 2X6=12    (למפגש 

 

 על   משתתפי
 הקורס   להציג
 תעודת   מע"ר

 תקפה

 חובה       אחת
 לשנתיים

 למבקשים   להחזיק
 בתעודת   מע"ר

  בתוקף

 אינו    מזכה
 בשעות   לקידום
 מקצועי   לעובדי
 הוראה   ב"אופק

 חדש"   ולגמול   ישן

 קורס
 החייאה

 עובדי   הוראה 4

 ותלמידים
 המשובצים

 בצוותי   עזרה
 ראשונה   בית

 ספריים.

 מפקח
 מחוזי/מפקח

 כולל/רשות/אגף

 מפגש   אחד   בהיקף   של    ארבע       שעות
 שעון       (שעה=   60   דקות)

 

 

 הקורס   אינו   מקנה
 תעודה

 

 מומלץ   למורים
 שלא   עברו   מעולם
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 סגל   מנהלי   של
 בית   הספר

 סייעות   לגננות.

 קורסי   מע"ר   או
 קורסי   ריענון

 

 

 5.   תהליכי   העבודה:

 הרשמה   לקורסי   עזרה   ראשונה1.

  עובד   הוראה   יכול   להירשם   לקורסים   באמצעות   מנהל   בית   הספר   אשר   יעביר1)

                   את   שמות   עובדי   ההוראה   למפקח   הפדגוגי/לקב"ט   מוס"ח   ברשות.

 גננות   יוכלו   להירשם   לקורסים   באמצעות   המפקחת   על   הגננות   המחוזית   אשר   תעביר2)
  את   השמות   לקב"ט   הרשותי.

 עובד   הוראה   בתחום   החינוך   הגופני   יירשם   באמצעות   המפקחים   על   החינוך   הגופני3)
 במחוז.

 מורי   של"ח   יירשמו   באמצעות   רכזי   השל"ח   או   מפקח   השל"ח   במחוז.4)

 

 תיאום   קורסים   ואישורם2.

    בקשות   לקיום   קורסי   עזרה   ראשונה   יוגשו   באמצעות   טופס   הגשת   בקשה    (נספח   א'),1)
 למפקח   הפדגוגי/לקב"ט   המוס"ח   ברשות   וממנו   לממונה   בטיחות   ושע"ח   מחוזי   על   ידי

 הגורמים   שפורטו   לעיל:   מנהל   ביה"ס,   המפקח   על   החינוך   הגופני,   מפקח   של"ח   מחוזי,
  מפקחת   על   גני   הילדים   המחוזית   או   המפקח   המחוזי   על   הפיתוח   המקצועי.

    לאחר   שממונה   בטיחות   ושע"ח   מחוזי   בחן   את   הבקשות   ואישר   אותן,   יעביר   את   טופס2)
 הבקשה   למנהלת   תחום   הכשרות   והדרכות      באגף    כחמישה   שבועות   לפחות   לפני   מועד

 פתיחת   הקורס   המבוקש.

    לאחר   קבלת   הבקשה,   יישלח   לכם   על   ידי   הח"מ   אישור   מנהלת   תחום   הכשרות3)
 והדרכות   באגף   הביטחון,   לקיום   הקורס   עם   העתק   ל"מרכז   לרפואת   חרום".      את

 האישור   יש   להעביר   לידיעת   הגורם   המזמין   (מפקח   על   הפיתוח   המקצועי   המחוזי,
 מפקחת   גנ"י,   מפקח   על   החינוך   הגופני   או   המפקח   על   השל"ח,   אחראי   מנהלי).

    יודגש   כי   מקום   ההשתלמות   ייקבע   ע"י   הגורם   המזמין   במחוז/ברשות.   עליו   לוודא4)
 שכיתת   הלימוד   תהיה   ראויה   ללימודים       (בכיתה   ילמדו   לא   פחות   מ-16   משתלמים   ולא

 יותר   מ-   25)    ויהיו   בה   כל   העזרים   הנדרשים   ובכלל   זאת   מכשיר    ברקו   ומחשב.

    לכל   קורס   יש   לקבוע    אחראי   מנהלי    אשר   יהיה   איש   קשר   עם   מנהלת   תחום   הכשרות5)
 והדרכות   באגף   הביטחון,   בכל   ענין   הקשור   לקיום   תקין   של   הקורס.   האחראי   המנהלי
 יכול   להיות   מנהל   ביה"ס,   המפקח   על   החנ"ג,   רכז   של"ח,   המפקחת   על   גנ"י,   ממונה



25 

 

 בטיחות   ושע"ח   מחוזי,   קב"ט   רשותי   או   מי   מטעמם.          האחראי   המנהלי   יצור   קשר   עם
 נציג   החברה   כשבוע   לפני   מועד   תחילת   הקורס ,   לצורך   קבלת   שם   ומספר   טלפון   של

 המדריך   ולצורך   תיאומים   אחרונים.   האחראי   המנהלי   יוודא   עם   הנרשמים,   כשבוע   לפני
 מועד   פתיחת   הקורס   את   השתתפותם.

 במפגש   הראשון   של   הקורס,   יעביר   האחראי   המנהלי   למדריך,   רשימה   מודפסת   של6)
 שמות   המשתתפים   בקורס,   לצורך   בדיקת   נוכחות.

    במפגש   הראשון   של   הקורס,   יחתים   האחראי   המנהלי    את   המשתלמים   על   טופסי7)
 התחייבות     (נספח   ב'),    הרצ"ב,   על   מנת   שיהיו   מודעים   כי   עליהם   לבצע   קורס   ריענון

 בהתאם   לכללים,   לצורך   שמירה   על   תוקף   תעודת   המע"ר         שתינתן   להם   בסיום   הקורס.
 הטפסים   החתומים   ישמרו   אצל   האחראי         המנהלי   לצורך   ארגון   קורסי   ריענון   בעתיד.

 במפגש   הראשון   של   הקורס   יחלק   האחראי   המנהלי   למשתלמים   "דף   הנחיות      למשתלם"8)
 (נספח   ד')    הרצ"ב,   אשר   כולל   מספר   הנחיות   ודגשים   לגבי   הקורס   וחובות   המשתלם.

 לאחר   גיבוש   רשימת   המשתתפים   בקורס,   ולא   יאוחר   משבוע   לפני   תחילת   הקורס,   היא9)
 תועבר   מעל   גבי    נספח   ג'    הרצ"ב,   ל"מרכז   לרפואת   חירום",   לגב'   מירי   אילת,      באמצעות

 דוא"ל         metamot@met.co.il        ע"י   האחראי   המנהלי   ותכלול   את   הפרטים   הבאים:

  שם      פרטי   ומשפחה,   מספר   זהות   בעל   9   ספרות,   תפקיד,   מקום   עבודה   /   סמל

  מוסד,   בעל   תעודת   מע"ר,   כתובת   פרטית   של   המורה:   רחוב,   עיר,   מספר   בית,

  מיקוד   בעל   5   ספרות,   כתובת   דואר   אלקטרוני   .   הרשימה   תתעדכן   על   ידי

  האחראי   המנהלי   מיד   עם   סיום   הקורס   ותועבר    שנית    ל"מרכז   לרפואת   חרום.

  פרטים   אלו   נדרשים   לצרכי   רישום   ביומן   (אופק   חדש)   ויהוו   בסיס   לרשימות

 המשתתפים      ביומן   הקורס   ולמתן   ציונים.

       עיכוב   בשליחת   רשימת   משתתפים      מלאה   כמתבקש      -   על   ידי   האחראי                                       המנהלי,
 יגרום   לעיכוב   בהנפקת   התעודות.

 הערה :   המשרד   חייב   מתוקף   ההסכם   לפצות   את   החברה   עבור   ביטול   קורס   ביום   פתיחתו   ולכן   עליכם
 להימנע   מביטולים   ברגע   האחרון.      יש   להודיע   לח"מ   על   כל   שינוי   מהותי   לגבי   הקורס   (שינוי   מועדים,

 מקום   וכו'),      48   שעות,   לפחות,      לפני   תחילת   הקורס.

 תפקידי   המרכז   לרפואת   חרום   (להלן   החברה)   בביצוע   הקורס :3.
 החברה,   תהיה   אחראית   לפתיחת   בקשה   ליומן      השתלמות   והנפקתו   במערכת   ההשתלמויות1)

 הדיגיטלית   של   המשרד.
 החברה,   באמצעות   המדריך,      תהיה   אחראית   לניהול   שוטף   של   הקורס   באמצעות   ניהול   יומן2)

 השתלמות   מסודר   ובכלל   זה   רישום   מדויק   של   נוכחות   המשתלמים.   רישום   הנוכחות   יתבצע   על
 גבי   דפי   נוכחות   (אשר   יימסר   למדריך   בתחילת   הקורס,   על   ידי   האחראי   המנהלי),   עליו   יחתום

 כל   משתתף   בתחילת   המפגש   ולקראת   סיומו.

mailto:metamot@met.co.il
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 על   החברה   לוודא   כי   בכל   כיתת   לימוד   יימצאו   עם   פתיחת   הקורס   כל   העזרים   הנדרשים   לביצוע3)
 הדרכה   כמפורט   להלן:   בובות   החייאה   (מבוגר   וילד),   חומרי   חבישה   עבור   כל   משתלם,   כרזות

  של   גוף   האדם   כולל   כל   המפות   האנטומיות,   סרטי   הדרכה.
 החברה   תבצע   בוחן   עיוני   ומעשי   בסיום   הקורס   ומתן   ציונים   לנבחנים   (למעט   קורסי   החייאה).4)
 חובת   ההשתתפות   בקורס   היא   מלאה    (100%   השתתפות).    מורה   שייעדר   משיעור   או   ייכשל5)

 במבחן,   לא   יהיה   זכאי   לתעודה   עד   שישלים   את   כל   המפגשים   בקורס   בתיאום   עם   החברה
  ויבצע   מבחן   בציון   עובר.

 עם   סיום   הקורס,   תשלח   החברה   למנהלת   חתום   הכשרות   והדרכות   באגף   הביטחון,   הודעה   על6)
 סיומו   ותטפל   באישור   ההשתלמות   במערכת   הדיגיטלית   של   המשרד   בהתאם   להנחיות

  שהועברו   אליה.
 בתוך   כחודש   ממועד   תום   הקורס,   תשלח   החברה   לאחראי   המנהלי   על   הקורס   רשימות7)

  מודפסות   של   המשתתפים   הזכאים   עם   ציונים   תוך   צירוף   תעודות   ההסמכה.
 כללי   זכאות   לגמול   השתלמות   /   שעות   לקידום   מקצועי4.

 עובד   הוראה   רשאי   לצאת   לקורס   עזרה   ראשונה   של   30   שעות    פעם   אחת   בלבד    במשך
 הקריירה   המקצועית   שלו   כעובד   הוראה.

 

 דגשים5.
 האחריות   על   הוצאת   יומן   ההשתלמות   הינה   של   "המרכז   הרפואי   לרפואת   חירום"    ולא    של1)

 המחוז.
 הטפסים   מודפסים   מעל   גבי      word   והינם   ידידותיים   למילוי.   נא    לא   לשנות    את   המתכונת2)

 שלהם   ולמלא   את   כל   הפרטים   הנדרשים.
 ככלל,   משך   כל   שיעור   הינו   90   דקות   (שהם   2   שעות   הוראה   ברצף)   ו-15   דקות   הפסקה   בין3)

 שיעור   לשיעור.   ניתן   גם   ללמד   שיעור   בן   45   דקות,   בהתאם   לסיכום   בין   מנהלת   תחום
  הכשרות   והדרכות   באגף   הביטחון   להנהלת   החברה.

 בקורסי   החייאה   שעה=60   דקות

 הקורסים   מבוקרים   על   ידי   פקחי   יחידת   הפיקוח   על   הטיולים   ובקרי   אגף   א'   לפיתוח   מקצועי4)
 לעו"ה.

 בקורסי   הריענון,   על   משתתפי   הקורס   להגיע   עם   תעודת   מע"ר   תקפה   ולהציגה   בפני   המדריך5)
 בעת   הרישום.

 התקשרות   עם   החברה   תיעשה   באמצעות   מנהלת   תחום   הכשרות   והדרכות   באגף   הביטחון6)
 בלבד.   במקרים   הבאים,   הקשר   מול   החברה   ישעה   ישירות   ע"י   האחראי   המינהלי:   קבלת   שם

 ופרטי   המדריך,   שינוי   מועדי   הקורסים,   תיאום   לגבי   מבחן/מפגש   חסרים.
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 טיולים
 הנדון:    ביקורת   יציאה   לטיול   על   ידי   קב"ט   המועצה

 כללי1.

 תוכנית   הטיולים   השנתית   של   מוסד   חינוכי   נקבעת   בסוף   שנה"ל   היוצאת.א.

 היערכות   המוסד   לטיול   מחייבת   תיאומים   רבים,   ובחלקם   מספר   חודשים   לפני   הטיול.ב.

 תוכנית   הטיולים   השנתית   הבית-ספרית   תועבר    בתחילת   השנה    לקב"ט   מוס"ח   רשותי,ג.

  ועל   בסיסה   תשובצנה   הביקורות   המקדימות   בתוכנית   העבודה   של   הקב"ט    בכלל

 ושל   רכז   הביטחון   הבית   ספרי    בפרט .

 

 מטרת   הנוהל2.

  לאפשר   למוסד   החינוכי   להיערך   נכון   לקראת   יציאה   לטיול,   ולצמצם   למינימום   את   התקלות
 הצפויות   במהלך   הטיול.

 
 

 השיטה3.

  ביצוע   ביקורות   מקדימות   ליציאה   לטיול   על-ידי    קב"ט   מוס"ח   רשותי ,   מעקב   אחר
 תיקון   הליקויים,   ולאפשר   יציאה   בטוחה   לטיול   באמצעות:

 ביקורת   התכוננות   לטיול          •          תבוצע   כשבועיים   לפני   מועד   היציאה   לטיול.א.

 ביקורת   טרום   טיול          •          תבוצע   ביום   היציאה   לטיול.ב.
 ביקורת   אוטובוס          •          תבוצע   ביום   היציאה   לטיול   –   במסגרת   ביקורת   "טרום   טיול".ג.
 

  יודגש   כי   הנחיית   חוזר   מנכ"ל   בהתייחס   לאישור   העדר   עבירות   מין   למלווים   בטיול   חלה   גם   על4.
  הורים   מלווים,

 ויש   לבדוק   סוגייה   זו   באשר   לכל   המלווים   בביקורת   "טרום   טיול".
 

 עותק   מטופס   הביקורת   יועבר   למנהל   המוסד   החינוכי   ועותק   נוסף   יתוייק   בתמל"ק   שבמשרדו5.
 של   הקב"ט.

 



28 

 

 
  מצורפת   דוגמת   טופסי   הביקורת.6.

 
 
 
 

 ביקורת   התכוננות   לטיול
 

 ביקורת   "   התכוננות   לטיול   "   הינה   ביקורת   מדריכה   המתבצעת      על   ידי   קב"ט   מוס"ח   שבועיים      לפני1.

 היציאה   לטיול   במגמה   לוודא   התכוננות   ביה"ס   ליציאה   לטיול   .

 כל   האמור   כאן   אינו   בא   להחליף   את   הנחיות   חוזר   מנכ"ל      "   טיולים   במערכת   החינוך   –   תשע"ו   /   7   (ב   )2.

 מרץ   2016   "   .

 שם   המוסד   :   ------------------------3.

 תאריכי   הטיול   :   ---------------------4.

 מסלול   הטיול   :   ----------------------5.

 פירוט   הכיתות   המתוכננות   לטיול   :   ------------------------------------------------------------6.

 

מס"

 ד

 הערות לא כן הנושא   לבדיקה

    תוכנית   הטיול   מאושרת   על   ידי   המנהל 1
    מינוי   אחראי   טיול 2
    פנייה   ללשכה   לתיאום   טיולים 3
     פנייה   לצורך   תיאום   כניסה   אל   האתרים 4
    בדיקת   תוקף   רישיונות   עסק   באתרים   המתוכננים 5
 פנייה   לקבלת   אישור   על   הרכב   המסייע   (   אישור   ק. 6

 בטיחות   בתעבורה   ,   רכב   בן   פחות   מ-   10   שנים   ,   אלונקה   ,
 תיק   עזרה   ראשונה   )

   

     הוצאת   מסמך   מתאים   להורי   התלמידים   וקבלת   אישורים 7
     רשימת   הורים   מלווים 8
 הכנת   תיק   טיול   (   רשימת   טלפונים   חיוניים   ,   רשימת 9

 תלמידים   ,   רשימת   קשר   ,   עזרי   הדרכה   ,   מפת   סימון
  שבילים   ,   פנקס   כיס   לטיולים   ,   טפסי   הורי   מתנדב   )
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     הזמנת   מדריך   נושא   תו   תקן 10
 הכנת   אמצעי   קשר   (   מכשיר   קשר   ,   מצוקה   אלחוטי   ,   מטען 11

  ,   סוללות   ומגפונים   )
   

 
 

                            שם   מבצע   הביקורת   :   --------------------תאריך   ביצוע   הביקורת   ----------------

 

 חתימה   :   -------------------------------תפקיד   :   ------------------------------
 
 

 טופס   ביקורת   "   טרום   טיול   "
 

 רשימת   נושאי   הביקורת   בבוקר      יציאה   לטיול   (אינו   בא   להחליף   את   כל   הנהלים   הקיימים) 
מס"

 הערות לא כן הנושא   /   ציוד   לבדיקה ד

    תוכניות   מאושרות   ע"י   מנהל   בית   הספר   /   רכז   טיולים 1
 המצאות   טופס   תיאום   טיולים   חתום   ומאושר   מהלשכה   לתאום   טיולים   ותואם   את   מועד   הטיול   (ממרכז 2

 תאום   טיולים)
   

    אישור   תיאום   ביקורים   באתרים,   מול   האתרים 3
    אישור   טלפוני,   במידה   ונדרש   באישור   הביטחוני   .   שם   המאשר: 4
 הסעה:   אישור   ביקורת   קצין   בטיחות   תעבורה   בתוקף,   הרכב   בן   פחות   מ   10שנים   ,תקינות   אמצעי   קשר   של 5

 האוטובוס   /   נהג,   אלונקה,   ערכת   מילוט,   תיק   עזרה   ראשונה   ומים   לחירום.
   

 נעלי   הליכה   כובעים   ומיכלי   מים,   בכמות   הנדרשת   למלווים   ולמטיילים,   לפי   תנאי   מזג   האוויר   ביום   הטיול. 6
 לוודא   מילוי   מיכלי   המים!

   

    רשימת   גופי   פינוי   וחילוץ   לאורך   מסלול   הטיול,   תיאום   רכב   חילוץ 7
    אמצעי   קשר:   סלולארי   /   מצוקה   אלחוטי   /   מוטורולה   +   בדיקת   אמצעים,   מטען   וסוללות   גיבוי 
    רשימת   טלפונים   חיוניים:   קב"ט   הרשות,   חדר   מצב   טיולים,   מוקד   עירוני 

    עדכון   מזג   אויר   והתאמת   המסלול   לתחזית   (בכל   בוקר   בזמן   הטיול) 8
    רשימות   קשר:   מדריכים,   מורים,   מאבטחים,   מלווים   ונהגים 9

    רשימות   שמיות   של   התלמידים   +   מצב   בריאותי   +   רשימת   תרופות 10
 נוכחות   מאבטחים   נושאי   נשק   כנדרש   +   התאמת   סוג   הנשק   למופיע   באישור   הבטחוני   של   הטיול   + 11

 תעודות   נדרשות   (מאבטח   טיולים,   רישיון   נשק)
   

 מלווים   וציוד   רפואי:   בדיקת   תכולת   תיקי   ע"ר,   התאמת   תיקים   לבעלי   תפקיד   על   פי   האישור,   תעודות 12
 תקפות   של   החובשים   והמע"רים

   

    מלווה   מקצועי   לפעילות   מיוחדת   ובדיקת   הציוד 13
    עזרי   הדרכה:   מפות,   פלקטים,   וספרות   מקצועית. 14
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 ביצוע   תדריך   בטיחות   לכל   התלמידים   והמלווים   ע"י   אחראי   הטיול.   מינוי   בעלי   תפקידים   ומתן   נהלי 15
 מקרים   ותגובות   בחירום.

   

 תדרוך   צוות   המאבטחים   והמלווים:   מאסף,   בטיחות   בנשק,   הוראות   פתיחה   באש,   מקרים   ותגובות 16
 בחירום.

   

    תדרוך   מדריכים:   לו"ז,   תנועה   בשטח,   מסלולים,   מיקום   אחראי   הטיול   והוראות   ביטחון. 17
  תדרוך   נהגים:   לו"ז,   נקודות   חבירה   עם   המטיילים,   המתנות,   האזנה   לקשר 18

 (בתיאום   עם   המדריכים)
   

    תדרוך   המטיילים:   בטיחות   בטיול,   תוכנית   היום,   הוראות   ביטחון/בטיחות,   דרכי   תגובה   חירום. 19
    מרשם   צירי   הטיול   ע"ג   מפה   והדגשת   נקודות   תורפה   בטיחותיות   וביטחוניות 20
    המצאות   מפת   סימון   שבילים   +   פנקס   כיס   לביטחון   ובטיחות   בטיולים. 21
    החתמת   הורים   מלווים   על   טופס   הורה   מתנדב   של   הביטוח   הלאומי. 22
    המצאות   (במוס"ח)   אישורים   חתומים   ע"י   כל   ההורים   כנדרש 23
    תדרוך   התלמידים   בנושא   "נתק   בטיול" 24
    תכנון   כניסה   למסלול   רגלי   שיסתיים   לפני   החשיכה 25
    כתב   מינוי   למנהל   הטיול 26
    מדריך   הטיול   נושא   תעודת   תו   תקן   לאזור   שהינו   מדריך   בו 27

 כל   האמור   בטופס   זה   מתבסס   על   "פנקס   כיס   לביטחון   ובטיחות   בטיולים"   ואינו   מהווה   תחליף   להנחיות   חוזר   המנכ"ל
 "טיולים   במערכת   החינוך   –   תשע"ו/   7   (ב')   מרץ   2016"   וכל   הנהלים   הרלוונטיים   לעניין.

 הטופס   ייחתם   וימולא   ע"י   מנהל   המוס"ח   או   ע"י   מי   שהוסמך   מטעמו   (לדוגמא   –   מנהל   /   אחראי   הטיול).
 ללא   קשר   לביקורת   קב"ט   מוס"ח.

 
        חתימה___________ תאריך:________               שם:____________         תפקיד:
 

 בדיקת   אוטובוס   לפני   היציאה   לטיול
 

 תאריך   _________

 שעה   __________

 

 

 שנת   יצור   האוטובוס    (   גיל      האוטובוס   לא   יעלה   על   10   שנים    )      --------------------------1.

 פרטי   הנהג   :   שם   פרטי   ומשפחה      --------------------------------------------------------2.

 טל'   סולולרי   של   הנהג      ------------------------------------------------------------------3.

 שם   חברת   ההסעות   ---------------------------------------------------------------------4.

 טלפון   במשרד   חברת   ההסעות   ----------------------------------------------------------5.
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 מס   הרכב   -------------------------------------------------------------------------------6.

 רשיון   להסעת   נוסעים   -------------------------------------------------------------------7.

 רשיון   להסעת   ילדים   --------------------------------------------------------------------8.

 אישור   קצין   בטיחות   בתעבורה   בתוקף   -------------------------------------------------9.

 ציוד   עזרה   ראשונה   -----------------------         אלונקה   -----------------------------------10.

 מים   לשתייה   כ-   100   ליטר   --------------------------------------------------------------11.

 מיקרופון   תקין   -------------------------------------------------------------------------12.

 חגורות   מותקנות   בכל   מושב   באוטובוס   ------------------------------------------------13.

 פטיש   חירום   -------------------------      שמיכת   מילוט   -----------------------------------14.

 בדיקת   תא   מטען   ------------------------------------------------------------------------15.

 בדיקת   פנים   אוטובוס   כולל   מתחת   למושבים   -------------------------------------------16.

 נשק   –   כן   /לא      הקף   בעיגול   אם   כן   סוג   הנשק   ---------      תוקף   --------------------------17.

 

 לתשומת   לבך   !   יש   להשאיר   העתק   מטופס   זה   בבית   הספר   והעתק   בידי   אחראי   טיול   .
 
 
 

_______________________________ 
              חתימה                      תפקיד פרטי   הבודק
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 ביקורת   טרום   טיול-   העדר   עבירות   מין   למלווים   –   ריענון   נוהל

 
 כללי1.

 בעלי   תפקיד   במוסד   החינוכי   מחוייבים   לבצע   ביקורת   טיול   לפני   יציאתו.א.

 במסגרת   הביקורת   חובה   לבדוק   הימצאות   רישום   על   היעדר   עבירות   מין   לבעלי   תפקידים   המלוויםב.
 את   הטיול.

 
 להלן   פרוט   בעלי   התפקידים:2.

  כל   מאבטח   טיולים/מע"ר/חובש/רופא,   המאבטח/מלווה   טיול   של   תלמידי1.
 מערכת   החינוך,   מחוייב   בהצגת   אישור   על   היעדר   רישום   עבירות   מין   במרוכז   באמצעות   החברה

 המספקת   שירותי   טיול   למוסד   או   באופן   אישי   לכל   אחד   מהם.
 מאבטח   מוסדות   חינוך   עם   תעודה   של   מאבטח   מוס"ח,   המלווה   טיול,   אינו   מחוייב   בהצגת   אישורב.

 היעדר   רישום   עבירות   מין.
 מדריך   תו   תקן   (מדריך   טיולים   במערכת   החינוך)   הנושא   תעודה   בחתימת   משרד   החינוך,   אינו   מחוייבג.

 בהצגת   אישור   על   היעדר   רישום   עבירות   מין.
 מורה   של"ח,   המשמש   בכל   אחד   מהתפקידים/המלווים   המצויינים   לעיל,   פטור   מהצגת   אישור   היעדרד.

 רישום   עבירות   מין.
 נהג   אוטובוס   מחוייב   להציג   אישור   על   היעדר   רישום   עבירות   מין.ה.
 באשר   להורים   מלווים   -   ההחלטה   הינה   בידי   מנהלת   המוסד.ו.

 
 נא   הפיצו   נוסח   מסמך   זה   לידיעת   כל   מנהלי   מוסדות   החינוך   וגורמים   רלבנטיים   ברשות.3.
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 טפסים
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 הנדון:   טופס   יציאה   לטיול

  תאריך:

  שעה:

 לכבוד
   מפקחת   הגן      הגב'   -

  קב"ט   מוס"ח   -
 

 אישור   יציאה   לטיול/אירוע:
 

 שם   הגן         ____________________
 

 מנהלת   הגן         ____________________
 

 תאריך   הפעילות         ____________________
 

 שעת   יציאה         ____________________
 

 שעת   סיום   (משוערת)         ____________________
 

 יעד   היציאה         ____________________
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 מספר   משתתפים         ____________________         ילדים         __________         מלווים         __________

 
 אמצעי   תחבורה-   לציין   האם   חברה   פרטית,   הליכה   רגלית   או   רכבי   פרטיים      ____________________

 
 פרוט   תוכנית   הטיול/אירוע         ____________________

__________________________________________________________________________
_ 
 

  הגשת   אישור   תאום   טיולים   (אם   צריך)         כן   /   לא
 תאריך   הגשה         ____________________

 אם   התקבלה   תשובה         כן   /   לא
 מספר   נושאי   נשק         ____________________         מאבטחים         __________         אחר         _________

 פרוט         _______________________________________________________________
 מס'   חובשים         __________         מע"ר         __________

 
 פרטי   אחראי   טיול/אירוע

 שם         _______________         משפחה         _______________         טלפון         _______________
 
 

 אישור   לביצוע   הטיול/האירוע
 
 

  חתימהמפקחת   הגן,   הגב'                                                                                 תאריך
  
 

    תאריך קב"ט   מוס"ח
 

 טופס   דוח   פעילות   תקופתי   לגננת
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 טופס   דיוח   תרגיל   בגן   ילדים

    לשנה"ל    ___________

 כל   תרגיל   (חפץ   חשוד,   ירי   טילים,   רעידת   אדמה,   חפץ   חשוד,   פינוי   לשטח   כינוס   וכדומה)   אשר   מתבצע   בגן

 הילדים   ידווח   ע"י   מנהלת   הגן   אל   מחלקת   הביטחון   כדלקמן   :

  לכבוד   קב"ט   המועצה:

                               שם   הגן:         שם   מנהלת   הגן: תאריך   ביצוע   התרגיל:

  סוג   התרחיש   אשר   תורגל   :

 מספר   התלמידים   אשר   תורגלו   :

_______________________________________________________________ 

 ההכנות   לתרגיל   :

 האם   נערכה   הדרכה   מקדימה   לילדי   הגן?

_________________________________________________________ 

 האם   בוצע   תרגול   מקדים   לפני   ביצוע   תרגיל      זה?

_____________________________________________________ 

 שלב   ביצוע   התרגיל   :
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 תאר   בקצרה   את   מהלך   התרגיל:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מהם   הלקחים   אשר   הופקו   מתרגיל   זה:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 סיכום   תרגיל:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________ 
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  דו"ח   סריקת   בוקר   לחודש:    ______________

 שם   הגננת:_________________שם   הגן:_______________

 

 שם   הסייעת:_______________ישוב:_______________

 

 שעת תאריך יום

 הסריקה

  שם   מבצע/ת

 הסריקה

 הערות

 

 חתימה
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 שעת תאריך יום

 הסריקה

  שם   מבצע/ת

 הסריקה

 הערות

 

 חתימה
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 בדיקת   לחצן   מצוקה :   תאריך:   ___________שעה:   ______שם   _______   חתימה_____

 

 

 *   נא   להעביר   צילום   של   הדו"ח   פעם   בחודש   למחלקת   ביטחון   במועצה.

 

 

 תיק   ביטחון   לגן   ילדים   -   באחריות   גננת   למלא   ולהעביר   עותק   לקב"ט   מוס"ח

 מומלץ   לתאם   עם   קב"ט   הגזרה   ע"מ   למלא   יחד

 נתוני   יסוד   של   המוסד:

 שם   הגן:______________                                                                                                                              קבוצת   גיל:______________

 סמל   הגן:______________                                                                                                                        מס'   תלמידים:_____________

 כתובת   הגן:____________                                                                                                                           בעלות:   עיריית/   מועצה/   אחר:_________

 מס'   טלפון:____________                                                                                                                           מס'   פקס:_________________

 שעות   פעילות:   ________________                                                                                 אישור   בטיחות:         יש

 נא   להוסיף   רשימת   ילדי   הגן:1.
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 פרטי   מאבטח   :   __________________2.

 פרטי   מגיש   עזרה   ראשונה   המוסמך   בגן:3.

                               שם   פרטי:   ____________   שם   משפחה:_____________תפקיד   בגן:____________

                               תוקף   התעודה:_____________   מיקום   ערכת   עזרה   ראשונה   בגן:________________

 מתחם   הגן   והמבנה4.

 תיאור-   בניין   מגורים,   גן   שכן,   רחוב,   שטח   פתוח,   כביש1.

 מצפון:

 

 מדרום:

 

 ממזרח:

 

 ממערב:

 שטח   המבנה   במטרים,   בערך:   _______2.

 סוג   המבנה-   בלוקים3.

 סוג   דלת   ראשית-   פלדלת4.

 חלונות-   זכוכית/   פלסטיק5.

 סוג   חלונות-   הזזה/   כנפיים6.

 סריקות:5.

 סריקות   בוקר-   גננת/   סייעת   בשטח   הפנימי   של   הגן,   בין   השעות,   07:00-07:30   בבוקר.
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 סריקות   בוקר-   מאבטח,   בשטח   החיצוני   של   הגן   (חצר)   ומעגל   חיצוני   בין   השעות,   07:00-07:30

 בבוקר   לאחר   הסריקה   בשעה   07:30   פתיחת   שערים.

 נקודות   תורפה:   צמחייה,   חדר   זבל,   שטח   נסתר

________________________________________________________                                                       

 אמצעי   קשר   -   לסמן   בעיגול:6.

 אינטרקום   –   יש/   אין

 טלפון-   יש   /   אין

 לחצן   מצוקה-   יש/   אין

 גדר-   תקינה/   לא   תקינה

 שער   שניתן   לנעול-   קיים/   לא   קיים

 שער   חירום-   יש/   אין

  בעת   אירוע   חירום   יש   לחייג   אל   מוקד   105   או   ללחוץ   על   לחצן   המצוקה   בגן,   להזעקת   כוחות   נוספים.7.

 בעת   אירוע   חירום   המחייב   פינוי   אל   מחוץ   לגן   יתפנה   הגן   אל:   __________________8.

__________________________________________________________ 

 האם   קיים   בידי   גננת/   סייעת   נשק?   כן/לא9.

 תאורה   חיצונית   בגן-   יש/   אין         מיקום   המתג:   ________________10.

 תאורה   היקפית-   גדרות-   אין11.

 מיקום   ארון   חשמל   ראשי:____________________12.

 מיקום   צינור   כיבוי   אש:_____________________13.

 מיקום   מטף:_________________14.



44 

 

 מקלט-   יש/   אין15.

 מסנן-   יש/   אין16.

 שקע   לטלפון   במקלט-   יש/   אין17.

 המקלט   משמש   גם   :   שירותים,   מטבח,   מקלט   בלבד   (הקף   באם   רלוונטי)18.
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 רשימת   בעלי   תפקידים   בגן:

 טלפון   נייד טלפון   בבית כתובת   פרטית שם  תפקיד

 מנהלת   הגן

 

    

 סייעת

 

    

 גננת   משלימה

 

    

 מאבטח

 

    

 מפקחת

 

    

 מנהלת   מחלקת   גני

 ילדים

    

  אין    קב"ט   מוס"ח

     

  08-9274001  105 מוקד   עירוני

 100 משטרה

 101 מד"א
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 102 כיבוי   אש

     חברי   וועד   הורים

     חברי   וועד   הורים

     חברי   וועד   הורים

     חברי      וועד   הורים

 הורים   מתגברים

 לחירום

    

 הורים   מתגברים

 לחירום

    

 הורים   מתגברים

 לחירום

    

 הורים   מתגברים

 לחירום

    

 הורים   מתגברים

 לחירום
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 צפון

    

      

        

        

 מזרח

    

 מערב
    

    

    

        

          

    
 דרום
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 בהצלחה   !

 מחלקת   בטחון

 מוא"ז
 


