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 אירוע כוויה-חנוכה-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
במוסד חינוכי, על פי בקשת השכבה הבוגרת הוחלט לקיים הדלקת נר ראשון של חנוכה ופעילות שירה 

 הפעילה,וריקודים במסגרת ההפסקה 
 פעילות ההכנה התבצעה על פי הנחיות סגן המנהל שהוא גם מחנך הכיתה הבוגרת,

את פעילות ההכנות ביצע המנהלן באמצעות אחד העובדים )רכש דלק וארגון קופסאות שימורים , חול 
ס"מ מלאות חול ובמרכזן פתילה  15-פחי שימורים בקוטר של כ 2וסמרטוטים(, החנוכייה  הייתה בעצם 

 מרטוט ספוג בסולר, הלפיד היה מקל מטאטא עם  סמרטוט ספוג בסולר הכרוך בקצה המקל,מס
העובד שארגן את האמצעים הספיג את ה"נרות" והעמידן במקום בולט ולאחר מכן הספיג את הלפיד 

 והניחו בדלי על מנת ששאריות הדלק יתנקזו ממנו,
ם וכאשר הגיע למקום בו הוצב הלפיד הבחין לאחר סיום ההכנות עבר העובד למטבחון על מנת לשתות מי

 , אולם לא ייחס לכך משמעות,כי הדלי בו היה הלפיד היה עם הרבה חומר דלק
 50 -בהפסקה הפעילה נבחר אחד התלמידים להוליך את הלפיד מנקודת הדלקתו עד למיקום החנוכייה )כ

ם, ומיד החלו בשירה וריקודים עד מטר( עם הדלקת החנוכייה נלקח הלפיד וכובה על ידי הטבלתו בדלי מי
 לשיעור, עם סיום ההפסקה פנה התלמיד למחנכו והתלונן על כאב בידו הימנית ומיד פונה לטיפול רפואי

 בבדיקה התבררו הממצאים הבאים:
 מיכל הדלק היה ריק )למרות שהעובד לא רוקן אותו בעת הכנת הלפיד ו"נרות החנוכייה"(,

 עת הובלתו טפטף )כאשר הוא חם( על ידו של התלמיד וגרם לכוויההלפיד היה רווי  בדלק אשר ב
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
 איך אתה היית מתכנן אירוע שכזה ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 הפציעה                                                                    תהלוכת לפידים               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 ללא הכנה אירוע מתנפחים-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
במהלך פעילות קייטנה במוסד חינוכי, אשר פעילותה אושרה על ידי מפקח המחוז, בתוכנית הופיעה 

הקייטנה(  פעילות עם מתקנים מתנפחים, אולם עקב בקשת מנהלת המוסד )ללא כל קשר עם פעילות
ביקשה ממנהל הקייטנה שלא לבצע פעילות מתנפחים במהלך הקייטנה, הוחלט להיענות לבקשתה אולם 

 המתקן לא נלקח ממתחם המוסד והושאר באולם הספורט,
הערה: מנהל הקייטנה הפעיל במהלך השנה פעילות צהרון אשר המשיך גם במהלך "בית ספר של החופש 

 הגדול,
דריך ללא מספר ערכות הדרכה ופעילות בהתאם למספר הילדים, ולכן הוחלט באחד הימים עקב הגעת מ

 )על ידי המדריך הבכיר( להעסיק חלק מהתלמידים בפעילות עם המתקן המתנפח,
 מטר, לאחר שנופח, הונחו מזרנים וניתנו  הנחיות לתלמידים החלו את הפעילות, 2.5-גובה המתקן כ

ום המגלשה וכתוצאה מהנפילה עשתה את דרכה )בגלגול במהלך הפעילות אחת התלמידות קפצה ממר
 ובקפיצות( מעבר לגבולות המתקן  אל המזרון בציידי המתקן וראשה הוטח ברצפה אשר מעבר למזרונים.

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
 איך אתה היית מתכנן אירוע שכזה ? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 המתקן

גובלים בצד 
 המגלשה

מזרן מקורי 
 של המתקן

 סיום המגלשה

מזרן מקורי 
 של המתקן

)משוער( מסלול 
 של התלמידה
 )עקב הקפיצה(
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סימני 
 רטיבות

 אירוע דליקה בגן ילדים-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
הקודמת  הבחינה הגננת בנזילת מים מגג המבנה , הגננת דיווחה במהלך תחילת עונת הגשמים של השנה 

 למנהל אחזקה של הרשות על הבעיה, אולם זו לא טופלה ולא נשלח גורם מטפל,
עדכנה הגננת את מנהל הבטיחות על הבעיה והוסיפה כי הפעם הנזילה  עם הגעת עונת הגשמים הנוכחית,

 הגן,גברה והפעם בקרבת לוח / שעון החשמל של כיתת 
עם הגעתו של מנהל הבטיחות, עקב שינוי והגברת זרמת המים אשר הגיעו ללוח החשמל וגרמו לדליקה 

וקצר חשמלי אשר כובה על ידו ובמקביל , פינתה הגננת את הילדים, ורק לאחר מכן התפנתה הרשות 
 לטפל בבעיה ולתקן את התקלה

 
 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
איך אתה היית ממליץ לפעול לעתיד לבוא כדי למנוע אירוע מסוג זה? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 ניקיונות לפסחאירוע הרעלת תלמידים במהלך -תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
במוסד חינוכי כהכנה לחג הפסח, הוחלט לערב את התלמידים באווירת החג ובניקיונות וניתן להם לנקות 

 את הריהוט בכיתות, לשם כך ביקשה וקיבלה המנהלת מעובדת הניקיון חומר ניקוי,
 לאחר שהחומר חולק למורות ומשם לתלמידים, 

לו התלמידים להרגיש כאבי ראש, בחילות, קשיי נשימה וסחרחורות, עם תחילת השימוש בחומר הח
 למקום הוזמנו צוותי רפואה ופינוי,

 במהלך הבדיקה התברר כי:
 החומר שניתן למנהלת היה מוגדר כ"מסיר שומנים תעשייתי".

 החומר היה בריכוז גבוה אשר מהילתו והורדת הריכוז אמורה  להתבצע על ידי גורם מוסמך.
 פק לעובדת הניקיון על ידי הקבלן זכיין של הרשות המקומית.החומר סו

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
ניגש לתכנון ניקיונות ומונע אירוע מסוג זה? איך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 ילדים רואים דברים אחרת

 ניקוי בהישג ידו של הילד  תמונה מתוך קמפיין הולנדי, להמחשת הסכנה באחסון חומרי
 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 ניקוי בבקבוק שתיהאירוע אחסון חומר -תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
במוסד לחינוך מיוחד, הבחינה אחת הסייעות באחד התלמידים אשר מפיו נפלט קצף וריח חריף של חומר 

ניקוי ומיד הבחינה בבקבוק שתיה ריק, לאחר שהריחה את הבקבוק הבינה כי התלמיד שתה את חומר 
 הניקוי אשר היה בתוכו,

לת המוסד אשר יצרה קשר עם מרכז הרעלים )בית חולים רמב"ם( הסייעת העבירה את המידה למנה
 וקיבלה הנחיות לפינוי מידי של התלמיד לבית חולים,

מתוך רצון להמעיט בהשפעתו "המזיקה" של האמבולנס בקרב התלמידים במוסד,  החליטה המנהלת 
 לפנות במונית את התלמיד עם הסייעת לטיפול רפואי,

 בבדיקת האירוע התברר כי:
 בקבוק השתייה מולא בחומר ניקוי )כלור( על ידי עובדת הניקיון והושאר במטבחון הכיתה.

 זו הפעם השנייה שנגרם אירוע דומה באותן הנסיבות
 על פי גיליון הבטיחות של החומר, נדרש פינוי  על ידי אמבולנס עקב חשש של כשל נשימתי.

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
 

איך אתה היית מונע אירוע מסוג זה במוסד חינוך מיוחד? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

נכוןלא  נכון  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKP1-cug-MYCFYdrFAodcIEAEw&url=http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3247304,00.html&ei=qIm0VaOBG4fXUfCCgpgB&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNF40B4c7OJQrcqNfelo1cyY4YsOSw&ust=1437981455797078
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 אירוע החלפת גג אסבסט בגן ילדים-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
עקב תלונת הורים ולאחר קבלת חוות דעת  של יועץ הבטיחות המחוזי, חייב משרד החינוך את הרשות 

 בהחלפת גג האסבסט של גן ילדים,
לרשות ניתנו הנחיות על צעדי מניעה ומציאת פתרון זמני ובמקביל הגיע יועץ הבטיחות לכיתת הגן על מנת 

 דרשות,לעמוד מקרוב על ביצוע הפעולות הנ
במהלך הביקור הבחין היועץ כי שטח החצר מלאה בחלקי אסבסט שבורים וחלל הכיתה מלא באבק 

 וחלקי אסבסט,
מיד יצאה הנחיה אל הרשות והפעם אודות צעדי טיפול נדרשים כמו ניקוי החצר והכיתה משאריות 

י הימצאות גורמים אסבסט וביצוע בדיקת מעבדה של החול בחצר וחלל הכיתה וחדרי ספח המעידים על א
 מזהמים כמו אבק ושברי אסבסט 

 במהלך הבדיקה התברר:
 הקבלן המבצע מוסמך לטיפול בגגות אסבסט ובעבודה בגובה,

 הקבלן פעל בניגוד להנחיות חוק ותקנות של משרד התמ"ת,
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 איך אתה היית מטפל בהחלפת גג אסבסט בגן ילדים ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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  תמונות המקום

 חלק משדרת הברושים
ך שדירת הברושים וחלק המש

 ממבנה של בית הספר

 הבור שנוצר מפעולות הכרייה שלט בכניסה לשדה

ה "בור" מעבר 
 לתלולית

 כריית חול בקרבת מוסד חינוכי-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
 בקרבת מוסד חינוכי עצמאי נמצא שטח חקלאי אשר בעליו החליט לכרות ולמכור אדמת חמרה,

דרך הגישה למוסד משותפת לשטח החקלאי ותחנות ההסעה של המוסד נמצאות מעברו השני של כביש 
 ה )בלתי סלול ולא יציב( המשמש תעבורה של ציוד הנדסי ומשאיות כבדות,הגיש

עוד עולה כי התלמידים בעת המתנתם להסעות היו בסיכון היפגעות מתעבורת המשאיות ואף מתוך 
סקרנות הגיעו אל קצה המגרש ודפנות הכרייה אשר היו בסכנת התמוטטות ועלולה גם לגרום לפגיעה 

 בתלמידים,
פנתה לרשות המקומית אולם זו לא פעלה בנושא עד לתאונה שהתרחשה כאשר משאית מנהלת המוסד 

 החליקה ופגעה באחד מרכבי סגל המוסד,
לאחר האירוע הנ"ל פנתה המנהלת למחוז, יועץ הבטיחות המחוזי הגיע למקום עם נציג הרשות וזו  

תאים לגידור המקום הורתה לבעלי הקרקע להפסיק לאלתר את פעילות הכרייה עד למציאת פתרון מ
 ומניעת תעבודה משותפת של המוסד עם פעילות הכרייה

 
 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 אירוע שכזה ?מונע איך אתה היית 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 קריסת במה בעת חזרה-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
בכל שנה( הוקמה במת מופעים  על ידי קבלן  זכיין שנבחר  במוסד חינוכי לרגל סיום שנת הלימודים )כמו

 על ידי הרשות המקומית,
מזה כעשור כאשר באותה התצורה ביצוע הטכס מתבצעת , פרוקה והפעילות הכוללת את התקנת הבמה

 ,לטכס מוזמנים גם נציגי מנהל החינוך כולל את הסגל העוסק בבטיחות במוסדות חינוך
 

כהונתה אף אחד מנציגי הרשות לא הביא לידיעתה את חובת בדיקת הבמה על  לטענת המנהלת בכל שנות
 ידי מהנדס בודק/ קונסטרוקטור,

בנות, תלוי בגרסאות( התמוטטה  זו וגרמה לפציעתם של  18/80במהלך החזרות כאשר היו על הבמה )
 מספר תלמידות אשר נבדקו במקום ופונו להמשך בדיקות וטיפול רפאי,

 
 התברר כי : במהלך הבדיקה 

 הבמה מוקמת בתצורתה זו, זה כבר עשר שנים על ידי אותו הקבלן
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
 ? מונע / מצמצם אפשרות לאירוע דומהאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 סולם העלייה לגג המבנה אלמנט הטיפוס אל גג קומת הקרקע

 נפילת תלמיד מפתח בגג המבנה-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
תלמידים לעלות אל גג המבנה במוסד חינוכי הכולל גם פנימייה והשוכן במבנה בן שלושה קומות, הצליחו 

 אשר הותקנה בו מערכת אנרגיה סולארית,
התלמידים החלו לחצות את הגג בריצה כאשר אחד התלמידים דרך בשוגג על מה שנראה לו גג יציב לכל 

דבר אולם היה פתח בגג אשר כוסה ביריעת איטום, עם דריכתו של התלמיד בפתח המסווה נפל לרצפת 
 הקומה שמתחת ונהרג,

 מהלך הבדיקה התברר כי:ב
הקבלן אשר התקין את המערכת התבקש על ידי בעלי המבנה לכסות את הפתח )שאר לא היה שימושי 
יותר( למניעת כניסת מי גשמים, הקבלן כיסה את הפתח בלוח פרס פקס ועלו הניח את יריעת האיטום 

 הסדר אשר לא מסוגל  לשאת משקל אדם.
ת היה שמיש  לצורך עליה לגג והותקן בו אפשרות סגירה ונעילה טרום התקנת המערכת הסולרית, הפח

 אולם פורק עקב הפרעתו לפריטי המערכת הסולרית,
במהלך מבדק )על ידי יועץ הבטיחות של המחוז( נרשם ליקוי על הימצאות אלמנטים המאפשרים טיפוס 

 והגעה לגג.
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________ 
 ?איך אתה היית מטפל באירוע שכזה 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 בניית גנים בקרבת מטע-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
 טבעי ובניית שכונה חדשה באחת הראשויות, הוחלט על בניית צמד גנים בשכונה,עקב ריבוי 

 משרד החינוך תקצב את הבנייה  והרשות הקצתה מקום,
לאר אישור הבנייה והפעלת הגנים, יצאו ההורים בקריאה להשבתה עקב הימצאות הגנים בצמוד למטע 

 ונים ומורכבים(,רימונים) המיועדים לייצוא ובשל כך מבוצעים בו ריסוסים ש
לטענת ההורים חומר הריסוס מורגש בחצר הגנים אם בריח ואם בתרחיף, לאחר שהרשות לא פעלה פנו 

ההורים למפקח הבריאות הנפתי וזה זימן למקום את נציגי המשרד להגנת הסביבה לצורך מציאת פתרון 
 מתאים, 

יעה על פעילות בהתססת התושבים הרשות התנגדה למעורבות מפקח הגנת הסביבה ואף איימה עליו בתב 
 בנושא,

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 הרשות אחראית על איתור מקום להקמת מוסד חינוכי,

 מנהל בטיחות של הרשות לא עודכן על בחירת המיקום אלא לאחר שלבי בניה מתקדמים
לילדים כתוצאה  הרשות פעלה כאילו הנושא חסר חשיבות ולא נתנה את הדעת על נזק העלול להגרם

 מחשיפתם להשפעת חומרי הריסוס וההדברה.
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________ 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________ 

 
 

 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://msc.wcdn.co.il/w/w-300/1554455-18.jpg&imgrefurl=http://news.walla.co.il/item/2676911&h=225&w=300&tbnid=7CUS8hiL0kA1HM:&docid=mcmtHasZd9fpGM&hl=iw&ei=1KRUVuCsCsfVesrfs9AN&tbm=isch&ved=0ahUKEwjg5tmA0anJAhXHqh4KHcrvDNoQMwgdKAIwAg
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://images1.ynet.co.il/PicServer3/2013/08/27/4826660/482663701001297640360no.jpg&imgrefurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4422813,00.html&h=360&w=640&tbnid=jNbbseUCXG7vCM:&docid=suv8PKqUkrp3-M&hl=iw&ei=1KRUVuCsCsfVesrfs9AN&tbm=isch&ved=0ahUKEwjg5tmA0anJAhXHqh4KHcrvDNoQMwghKAYwBg
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 מסע טיול-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
בטיול של אחת העמותות לחינוך, במהלך היום הראשות התבצעו שתי פנויים רפואיים במהלך חודש מאי, 
 אחד.תלמידות ותלמיד  3)מוסק ורכוב"( של 

 הקבוצה כללה חניכים ממקומות שונים בארץ,
 06:00-07:00בין השעות  השעת היציאה ממקומות הישוב היית

 
 בבדיקת האירוע עולה כי:
 (.11:00בשעה מאוחרת ) ההייתההגעה לתחילת המסלול 

 .רוחת בוקראהטיול החל ללא 
 לערך 07:00בדיקת "עומס חום" התבצע מול חדר מצב, בשעה 

 המוגדר ל "מטיבי לכת". ה הישתוכנן ליום הראשון למסע, הטיול מסלול 
 החובש הוצב בתחילת המסלול.

 .נילא ידעו כיצד להפעיל את הטלפון הלוויי
 מנהלת הטיול עסקה בטיפול באירועים  החריגים והתנתקה משאר המשתתפים. 

 
 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 
 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 טביעה של תלמידים בים התיכון-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
לפעילות "סיום שנה" לחוף הים, לאחר הסיום  תלמידיםשמונה במהלך פעילות של אחת העמותות נלקחו 

 להיכנס למים עד לגובה הברכיים, םבאיסוף הציוד והתיר לתלמידי של העמותה לות עסק המדריךהפעי
גם הוא אחד החניכים נכנס למים יחד עם מזרון ים והחל להיסחף, אחד מחבריו ניסה לסייע לו והחל 

 לטבוע,
 באותה העת עבר אדם שהזעיק אמבולנס והצליח למשות מהמים את התלמידים.

 
 בבדיקת האירוע עולה כי:

 נהלי העמותה לא תואמים את חוזר מנכ"ל.
 נהלי המוסד החינוכי לא היו ידועים למדריכה הישירה של התלמידים.

 ם.היציאה לפעילות חוץ לא קיבלה את אישור הלשכה לתיאום טיולי
 הפעילות אושרה טלפונית ביום הפעילות,  מול רכז העמותה.

 הסעת התלמידים התבצעה בשתי סבבים בעזרת הרכב הפרטי של מדריך העמותה.
 הגורמים האחראיים במוסד החינוכי לא ידעו על הפעילות המתוכננת.

 רכז הטיולים לא מחזיק את חוזר המנכ"ל אלא פנקס כיס בלבד.
 
 

 הכשלים באירוע ?מה לדעתך היו 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 
 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 ראש בגן ילדים הילכדות-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
בכיסא במרווח שבין במשענת למושב סייעת כי אחת הילדות לכודה במהלך פעילות בגן הילדים, הבחינה ה

 כאשר גוף הילדה לכוד באזור הכתפיים.
רק לאחר הגעת איש אחזקה עם מקדחה, וקידוח הפינים )ניטים( הצליחו לפרק את המשענת ולחלץ את 

 הילדה
 לילדה לא נגרם כל נזק.

 הערה: עקב הישנות האירוע, הטיפול  בנושא עדכון התקינה, הובא לבחינת מכון התקנים
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 ס"מ 13המרווח בין המשענת למושב הינו 

 ס"מ למניעת לכידת איבר. 10ברשימות הבקרה מוגדר רווח מקסימלי של 
 לקבוצת גיל המתבטא בגובה הילד תדרישות התקן מתייחסו

 , אולם לא ביחס למציאות.מפרט הריהוט עומד מבחינת התקן
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 
 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 דליקת תלמיד-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
שניצבו כחלק מפעילות "פורים" במהלך הכתרת "רב פורים" עבר התלמיד שהוכתר בין שורת תלמידים 

נגע והבעיר את המעיל של התלמיד, אחד הצופים לקח דלי , אחד הניצבים לא היה יציב והלפיד עם לפידים
עם נוזל ושפך אותו על התלמיד, התברר כי הדלי הכיל דלק, התלמיד שמעילו בער הצליח להיחלץ ממנו, 

 התגלגל על האדמה וכיבה את האש שאחזה בו,  האש שאחזה במעיל כובתה בסיוע מטף כיבוי אש.
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
ללא השגחה או הכוונה/ בקרה של מדריכי הפנימיה או סגל  הכנות והפעילות התקיימהתכנון, הה

 ההוראה.
 נעשה שימוש בבנזין.

כחלק מתכנון הפעילות הוזמן לוחם אש מהתחנה הסמוכה והוא הנחה על הצבת דליי מים בנוסף 
 למטפים.

 לאחר הרטבת הלפידים, הדלי שהכיל דלק נותר במקום ובצמוד לדליי המים.
 
 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
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 פריצת אש מגליל גז-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
בפעילות הפנינג של בישול עצמי, לאחר שהמשימות חולקו, שתי תלמידים עם מדריך קיבלו משימה להכין 

 טוגנים )צ'יפס(, לצורך זה קיבלו גליל גז, כירה , כלב גז סיר, שמן וכו'.
לאחר מספר סבבית של הכנת טוגנים, המדריך הודיע לתלמידים שהו "הולך לרגע" ולא שב, לאחר מספר 

 נו התלמידים שהלהבה נחלשת, והחליטו להחליף את גליל הגז,דקות הבחי
לפניו של  תהתלמידים ניתקו את חיבור הצינור לווסת ולאחר הניתוק, פרצה להבה מהגליל וגרמה לכוויו

 אחד התלמידים 
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 המדריך השאיר את התלמידים למשך זמן רב ומעבר למספר דקות.

 ת הלהבה בכלב הגז.התלמידים לא כיבו א
 התלמידים ניתקו את הבלון מבלי לסגור אותו.

 התלמידים ניתקו את הצינור מהווסת ולא מחיבור ההברגה.
 במן פרוק הצינור הבחינו התלמידים באש המבצבצת מקצה הצינור.

 גישה למחסן גלילי הגז הלתלמידים היית
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 X 

V 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך
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 טביעת תלמיד בבריכה-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
 במהלך פעילות קייטנה בבריכה, הוקצה לקייטנה מקום בשטח רחצה בצד הבריכה הראשית.

כי אף חניך לא נכנס  אבאזור החיבור לבריכה הראשית הוצבו שתי מדריכים אשר תפקידם היה לווד
 למתחם הראשי של הבריכה,

למרות זאת אחד החניכים שהיה ידוע בבעיות משמעת, הצליח לעבור את בקרת המדריכים ולהגיע לאזור 
בקרבת מקום הטביעה,  ההיית המים העמוקים, היות ולא ידע לשחות החל לטבוע, היות ועמדת המציל

 הבחין והוציאו מהמים
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 לחניכים הלא התבצעה בדיקת ידע בשחיי

 לא הוצבו חניכים בהתאם ליחס סגל/חניכים על פי הוראות חוזר מנכ"ל.
 למרות בעייתיות החניך, לא הושם עליו פיקוח מתאים.

 כה הראשית.לחניכים לא הועבר המסר על איסור מעבר לברי
 לא היה סימון )שרוול מצופים( המפריד בין אזור הרחצה לבריכה הראשית.

 
 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקום 
 המדריכים

עמדת 
מתחם רחצת  המציל

 הקייטנה

אזור 
 הטביעה



 מדינת ישראל
 משרד החינוך
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 פציעת תלמיד מחץ וקשת-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
וחץ ופגע בעינו של תלמיד הכיתה בחג פורים במהלך התהלוכה ביישוב, אחד התלמידים שיחק בקשת 

 הנמוכה,
 הפגועה. התלמיד פונה לטיפול רפואי עם חשש כבד לפגיעה חמורה עד אובדן יכולת הראיה בעיין

 
 בבדיקת האירוע עולה כי:

 לא הועבר מסר או הודעה להורים בדבר הסיכונים הנוגעים לתחפושות וצעצועי פורים.
 החץ היה עם ראש פלסטיק קשיח.

 ה תשומת לב מספקת לצעצועי פורים במסגרת המוסד למורים.לא ניתנ
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך
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 מוסק של מאבטח פינוי-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
בתחילת המסלול המאבטח )שהיה גם חובש( והיה בסוף הטור, התלונן  במהלך טיול של מוסד חינוכי, כבר

על כאבים, היות ובינתיים התפתח מרחק רב בין הקבוצה האחרונה לבין הקבוצה שלפניה עד כדי אובדן 
 קשר עיין וללא יכולת תקשורת סלולרית, החליט האחראי על המשך ההליכה במסלול ל עד סופו.

אל ראש הטור)שהיה כבר  םיכול כבר ללכת ולכן נשלח אחד התלמידי בערך בחצי המרחק המאבטח לא
 בסוף המסלול, והודיע למדריך על האירוע,

המדריך העלה את התלמידים על האוטובוס ונסע למקום עם קליטה סלולרית והודיע לחדר מצב אשר 
 הזמין פינוי מוסק.

לכו לאיבוד ועקב אי שליטה לאחר מכן התברר כי חלק מהתלמידים שאיבד את הקבוצה הראשונה ה
 בכמות ושמות התלמידים,  התעוררה  בעיית שליטה חמורה.

 ( נמצא אחרון התלמידים18:00רק בשעות הערב המוקדמות )
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 לאחראי על הטיול לא היה תיק טיול

 המדריך לא היה כשיר להדרכה על המסלול.
 התקשורת הסלולרית.לא הייתה היערכות להתמודדות עם בעיית 

 כבר בתחילת המסלול נפתחו פערים שלא אפשרו קשר עיין.
 הקבוצה הראשונה לא הקפידה על שמירת קשר עיין.

 חוסר שליטה ברשימות המשתתפים בטיול
 לטיול התווסף תלמיד ממוסד אחר, ללא עדכון של אחראי על הטיול. 

 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

 שכזה ? אירועמונע איך אתה היית 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 בעת הרכבת גזיה ניידת תכוויוגרימת -תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
הביאו גזיות, עם ההגעה לחניון במהלך טיול בעת ההפסקה לצורך הכנת ארוחת הבוקר, מהמשתתפים 

בוקר המקדימים כבר התחילו בבישול והכנות לארוחת הבוקר ואחת התלמידות הכינה "טונה מבושלת" 
 מספר דקות לאחר מכן ובקרבתה אחד התלמידים הרכיב את הכירה למיכל הגז,

והגליל פלט גז כך  לאחר "נקירתו" נשמט גליל הגז והתגלגל לכיוון התלמידה שעסקה בבישול הטונה, היות
 לתלמידה ולעוד שתי תלמידים שהיו בקרבתה. תעם הגעתו לנקודת הבישול החל לבעור וגרם לכוויו

 נוצר קשר עם חדר מצב והתלמידים פונו לטיפול רפואי
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 לא נעשתה למידת ההנחית של חוזר מנכ"ל כהלכה.

 ות מותרות לשימוש ואילו לא.לא ניתנו הנחיות למשתתפי הטיול אילו גזי
 לא בוצעה בדיקה טרם היציאה לטיול. 

 לא בוצעה הדרכה למשתתפים בדבר האיסור לבצע חיבורי גזיות בקרבת אש גלויה
 חוסר ארגון בהכנת ארוחת הבוקר.

 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 
 

 X V 

V 
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 בעת אפיית פיתות תכוויוגרימת -תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
לקחת חלק בפעילות והפעילו מספר תחנות  הצופיםבמהלך הפנינג של פתיחת השנה, התנדבו סגל שבט 

 ואחת מהן הייתה אפיית פיתות,
 מקום מתאים, הובאו  גזיות וסג', הוקצהלפעילות 
, החלה התפוצצות של הגזיות והמדריך שהפעיל את העמדה נכווה בפלג גופו דקות של אפייה 20-לאחר ב

 התחתון,
  המדריך פונה לטיפול רפאי.

 
 

 כי:בבדיקת האירוע עולה 
 .נערכה פגישה מסודרת בין המנהלת לשבת הצופים

 כלל הפעילות תואמה מול מנהל בטיחות מוסדות חינוך של הרשות.
 המפעילים של עמדת האיפה לא הבינו את השפעת החום על גלילי הגז

 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 

 

 

 

  

  שולחן

הגזיותעבודה

אויר חם" כליאת"אזור 
 הסאג
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 התחשמלות נערה -תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
 היישוב, אחד התושבים בחצר לאחר שהרשות המקומית התקינה מתקני משחק 

  מצנן המים )קולר(התקין את ל חשמלאי תרם מתקן מים קרים, הוזמן 
 למבנה ציבורי קרוב,

 .במהלך פעילות משחק במתקנים, ניגשה אחת הבנות לשתות מים והתחשמלה
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 מעורבת במתן התרומה וביצוע ההתקנה של המכשיר הלא היית הרשות

 הנערה ניגשה למתקן ברגליים יחפות
 לא בור באם המכשיר היה מאורק כלל.

 
 עקב קרות האירוע, נפתחה חקירת משטרה

 
 על פי הנחיות חוזר מנכ"ל, חובה על התקנת הארקה  )לתקנים עם מים( 

 מתכת שאינם מחוברים לצרכן החשמל.גם לחלקי ה
 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 סביבתיאגף בטיחות מנהל 

 פציעת מורה לאחר שיפוץ -תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
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 סיפור האירוע:
 הוחלט לאפשר המשך פעילות במהלך הלימודים, בבית ספר תיכון בוצע שיפוץ ועקב מורכבותו 

לאחר שיפוץ חדר מורים, נמסרו חדר המורים לנציג המוסד ולמחרת בבוקר עם כניסתה של אחת המורות, 

 גבס שהודבק מעל לדלת )במקום חלון אור(.לוח על ראשה נפל 

 
 בבדיקת האירוע עולה כי:

 לוח הגבס הודבק ללא ברגים

 לא התקיימה בקרת טיב על ידי הקבלן

 מנהל אחזקה(-לא נערכה בקרה מצד נציג הרשות )מהנדס

 
 
 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 תיאגף בטיחות סביבמנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אלמנט  
הגבס 
שנפל



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

24 

 02-5602097 * פקס: 3732\02-5603071  * טלפון: 91911 רם * ירושלים -* בנין לב 2דבורה הנביאה 
 rotemza@education.gov.ilדואר אלקטרוני -

 

 

 קריסת עץ על תלמידים-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
בבית ספר, אחת לשנה הגיע סוקר עצים על מנת לבדוק את העצים, לאחר תקופה עקב כוונת הרשות 

 להעביר את המוסד למבנה חדש, לא תוקצבה בדיקת סוקר העצים לבית הספר.

בהקצאת תקציב לבדיקה על ידי סוקר עצים, מספר ימים לפני הגעתו לאחר שהמנהל ביקש וביקש, הוחל 

 ל תלמידים וגרם להם לפציעות קלות, המתוכננת קרס עץ ע

 פונו לבית החולים וחלקם שוחרר באותו היום.

 
 בבדיקת האירוע עולה כי:

 לא בוצעה בדיקה מזה שנתיים

 חלולה הליבת העץ היית

 מספקת לבקשתו של מנהל המוסד תהתייחסו ההייתלא 

 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 סביבתיאגף בטיחות מנהל 
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 קריסת עץ בקרבת תלמידים-תחקיר מלמד-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
באתר שבו נוהגים לערוך "גיחות" ופעילות של"ח, בעת שהתלמידים ישבו לאכול ארוחת ערב, קרס אחד 

 העצים ונפל בקרבת התלמדים,

 בבדיקת האירוע עולה כי:

 העץ שקרס מסוג "אזדרכת".

 מפוררת הליבת העץ היית

 גיזום העצים שנערך לפני כשנה, בוצע לאור הערות כיבוי אש

 

 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 

שבר ישן
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 נפילת תלמיד משער קט רגל-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
תלמיד על שער  בחצר המכילה גם מגרש ספורט עם מתקנים וכולל שערי קט רגל, באחת ההפסקות,טיפס

הקט רגל מתוך כוונה לעשות סלטה", תוך כדי התרגיל נפל לקרקע נחבט בראשו, ולאחר שצוות מד"א 

הגיע למקום הוחלט על אי צורך בפינוי, התלמיד נלקח לביתו ולאחר זמן מה החל להרגיש לא טוב, 

 התלמיד פונה מביתו לבית החולים, נבדק הוכנס לניתוח וכעת עדיין מאושפז

 יקת האירוע עולה כי:בבד

 .דקות לאחר תחילת ההפסקה 10-המורה התורן החל את תפקידו כ"תורן חצר" כ

 .התלמיד טיפס על השער באותו הזמן שבו המורה נעדר מתפקידו

 .אין אלמנטים המאפשרים טיפוס על השער

 בשגרה, אדור מגרש הספורט נעול והוא נפתח 

 המורה התורן.רק על ידי 

 ביום האירוע, השער היה פתוח.

 

 

 

 

 

 
 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________ 
 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 השער פתוח מקום הנפילה
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 ממתקן כושרנפילת תלמיד -אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
מתח וסולם אופקי )ראה תמונה(, במתקנים אלו נעשה שימוש  בחצר המוסד הותקנו מתקני כושר )מתקן

 בעת שיעורי חינוך גופני בהשגחת המורה ובעת ההפסקה ללא השגחה מיוחדת, למעט תורן חצר.
התלמידים טיפסו על מתקן המתח ובעת שנתלו על המתקן, התפרק הסולם והתלמידים נפלו ונחבטו 

 בקרקע בחלקי גוף שונים,
התלמידים נבדקו במקום והוחלט כי אין צורך לפנותם עד שהגיע בסו של אחד התלמדים ולקח אותו 

 לביתו,
 ככל הידוע למוסד החינוכי, שתי התלמידים חשים בטוב.

 

 בבדיקת האירוע עולה כי:

 שלוש שנים ומאז לא נבדקו אלא לאחר בקשת המנהלת.-הותקנו לפני כהמתקנים 

 לתיכון.המתקנים משותפים לחט"ב ו

בהתאם לחוזר מנכ"ל, קיימת דרישה המחייבת את המורה לחינוך גופני לבדוק את המתקנים לפני 

 השימוש.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

מונע איך אתה היית _____________________________________________________
 שכזה ? אירוע

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 הציר שהתפקר המתקן לאחר התאונה תצורת הנפילה
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 ליווייציאת ילד מגן ללא -אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
חצי שעה אותר על -בקריית חינוך הכוללת בתי ספר וגנים, יצא ילד מהגן ללא רשות ולאחר פרק זמן של כ

 י יד עוברת אורח שהודיע לביטחון , הילד נאסף ונמסר להוריו
 לו"ז

 התלמידים יוצאים -13:15
 הגנן מבחין ביציאת התלמיד ומדווח.-13:15
 מגיע האב ונאמר לו כי בנו יצא ללא רשות את שער הגן.-13:17
 מדווח למשטרת ישראל על יציאת הילד את שער המוסד.-14:00
 עוברת אורח מזהה את הילד ומדווחת למשטרה-14:15

 
 בבדיקת האירוע עולה כי:

 .סדהשומר עמד מחוץ לשער המו
 .הילד יצא משטח הגן ללא רשות וללא בקרה

 .הילד יצא משער הגן ללא ליווי
 ולא יצא אחריו אלא דיווח לרכז הביטחון. לטענת הגנן הוא ראה את הילד יוצא את שער המוסד

 שעה לפחות .-הילד היה ללא השגחה ומחוץ למתחם המוסד החינוכי, כ
 

 הידעת?

 ם הגנים ללא השגחה בקרה וליווי.שני תלמידי גן יצאו ממתח 2017במהלך 

 

 

 
 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 ילדיםפריצת דליקה בגן -אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
 דקות מהגעת הסייעת אשר הדליקה את האורות, 15במוסד חינוכי )גן ילדים(, פרצה דליקה כ

פריצת הדליקה, הזעיקה את כיבוי אש אשר כיבו את הדליקה וללא נזק לילדים אלא לרכוש מיד עם 
 בלבד.

 
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 לא היו אישורי  חשמלאי מוסמך בתוקף.

 בוונטה בחדרי השירותים. ההדליקה היית
 מחוברת ישירות למערכת התאורה ללא מפסק עצמאי. ההוונטה היית

שהיה בגן אמר לה כי יש בעיה במערכת החשמל אולם לא פירט וההודעה הועברה  לדברי סגל הגן, עובד
 לבעלות.

 במסגרת התחקיר נתגלו עו ליקויי חשמל בכיתת הגן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 



 מדינת ישראל
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 פחמים נוזלי כווית תלמיד ממדליק-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
הוחלט על שילוב פרק לימודי בארוחת ערב כיתתית הכוללת צליית בשר  תבמהלך פעילות הפגנתי

 )ברבקיו(,
הגיעו עוד תלמידים החליט שיש מדריך הבוצה ארגן חלק מהציוד והתחיל להדליק את הפחמים וכאשר 
 להביא או עוד "מנגל"  ונתן להם את המפתחות למחסן הציוד הקבוצתי

התלמידים יחד עם "המנגל" הביאו גם מדליק פחמים נוזלי, המדריך הניח את הבקבוק בצד ולא השתמש 
 בו,

מקום ואחד מהם בעת שהתלמידים היו סביב המורה והמדריך עסק בארגון השולחן, שני תלמידים הגיעו ל
 לקח את הבקבוק והתיז על המנגל הבוער ותוך כך אחזה האש בידיו וגרמה לו לכוויות,

התלמיד פונה לטיפול רפאוי ונמצא בתהליך החלפת תחבושות מידי פעם תוך העדרות משמעותית 
 מהלימודים

 
 בבדיקת האירוע עולה כי:

 המדריך ביצע את ההדלקה עם נייר ושמן בלבד
 הקבוצתי  מאוחסן ציוד לבישולי שדה ופריסות.במחסן 

 במחסן היה מאוחסן גם חומר דליק ונדיף.
 מפתח המחסן נמסר לתלמידים

 הבקבוק לא הוחזר למחסן אלא נשאר באזור הפעילות
 .נאמר לתלמיד שהמעשה מסוכן והוא השיב "אתה מאמין לכול מש שכתוב"

 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 נפילת תלמיד ופציעתו במגרש הספורט-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
במוסד חינוכי בעת שיעור חינוך גופני, החליק תלמיד נפל ונפצע בפניו ובידיו, התלמיד טופל במקום ונשלח 

 לבדיקות בבית חולים.
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 התלמיד נפל בעת משחק קט רגל

 מלאה בחצץ שהגיע ממתחם החצר החצר המגרש, בחלקה היית
 כשנה לפני כן הליקוי עלה במבדק של בקר משרד החינוך, אולם הנושא לא טופל.

 גם כחודשיים לאחר האירוע, הנושא לא טופל
 מגרש הספורט אינו משולט ולא מסומן ומרוצף בבטון וחלקו אספלט

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 שכזה ? ע אירועמונאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 
 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מקום התרחשות האירוע

 מראה כללי-החצר
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 פציעת ילדי גן-פעילות מתנפחים-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
באשכול גנים לקראת סוף שנת הלימודים, הוחלט על ידי וועד ההורים וסגל הגנים לקיים פעילות 

 מתנפחים,
 לרשות וביום הפעילות הוצבו המתקנים אולם אף אחד מהם לא נשאר במקום,נוצר קשר עם ספק מוכר 

סגל הגן החליט "לתפעל לבד", נתנו לילדים לשחק והלכו להכין את ארוחת הבוקר, לפתע הן שומעות 
 צעקות ומתברר כי אחד הילדים מסרב לגלוש וחוסם את האפשרות לגלישת הילדים האחרים,

ילדים  10ן אחר מנסות לעלות לראש המתקן כאשר לפתע קורס המתקן והגננת והסייעת כול אחת מכיוו
ילדי גן לבדיקות רפואיות  11שהיו עליו נופלים אל הקרקע, אמבולנסים הוזעקו למקום ופינו את הגננת ו

 בבית חולים.
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 הפעילות תואמה ללא עדכון הקב"ט / מנהל בטיחות מוס"ח הרשותי.

 התקיימה על משטח קשיח "אקרשטיין"  וללא מספיק מזרוניםהפעילות 
 הפעילות התקיימה ללא מפעילי מתקן וללא השגחה  כלל.

 
 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 
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 טביעת תלמידת חינוך מיוחד-פעילות מים-אירועי בטיחות
 

 סיפור האירוע:
אנשי סגל(, יצאו לפעילות בבריכה קרובה, בתכנון  4תלמידים ו 6ספר לחינוך מיוחד )קבוצה של בבית 

הוחלט על שימוש בבריכת הפעוטות )לשכשוך בלבד(, ביום האחרון של הפעילות ביקש מפעיל הבריכה 
 מהסגל לעבור לבריכה הגדולה, שם התקיימה גם פעילות לימוד שחייה

, עם סיום הפעילות הקבוצה שהייתה מחוץ לבריכה התפנת לרכב ההסעות ולהיות באזור המים הרדודים
אנשי סגל( ואנשי הסגל של הקבוצה שהייתה במים החלו להוציא את התלמידים לרכב  2יחד עם הסגל )

ההסעה, אחת התלמידות ביקשה להיות האחרונה שתוצא מהמים, לאחר שפינו את שתי התלמידים ובאו 
, הוזמן אמבולנס מנסה להנשים את התלמידה הית, ראו את מדריך השחיילפנות את התלמידה השליש

 אולם בהמשך  נקבע מותה של התלמידה.
 : האירוע עדיין תחת חקירת משטרההערה

 
 

 בבדיקת האירוע עולה כי:
 
 
 

 מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 שכזה ? מונע אירועאיך אתה היית 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 בברכה,

 רותם זהבי

 אגף בטיחות סביבתימנהל 

 

 

 

 


