
 

  2ה נספח

 בנושא התנהלות בטוחה הדרכה סילבוס 

 שעות אקדמיות  14השתלמות בת 

 הערות ופירוט נושאים

 פתיחה:

  יצירת קבוצת עבודה 

 בטיחות וניהול מעון 

 התכנסות והרשמה; פתיחה; סבב היכרות ותיאום ציפיות; 

 יש לציין כי יש צורך לבצע רישום בתחילת ובסיום כל מפגש 

 פערים בבטיחות באמצעות תרגיל: זיהוי תרגיל

 מבוא בטיחות ילדים:

  היפגעות ובטיחות

 מבט כללי -ילדים 

  בטיחות ילדים

במוסדות חינוך לגיל 

 הרך

 הרצאה

 הצגת נתוני היפגעות תוך דגש על גילאים רלוונטיים; 

 גורמי סיכון לתאונות במעון;

 בטיחות ילדים כנוסעים ברכב ובהסעות; 

 MDS-הכרות עם שדות ה

 : ניהול הבטיחות

   כלים יישומיים

לניהול בטיחות 

 ילדים

 סדנה:

 פיתוח כלים לניהול הבטיחות במעון

 : סיכום

 סיכום תחום הידע בבטיחות

תקנות, חוקים ואחריות 

 :במעון משפטית

  בטיחות ילדים

החקיקה  -במעונות

 בארץ

  מסמך הסטנדרטים

 למעונות יום

  אחריות המנהלת

 והצוות

  נהלי האגף ומפרט

 הבטיחות במעון

 

 תרגיל:

 נכון/לא נכון בהתנהלות במעון; 

 מהם תחומי האחריות של בעלי התפקידים? הרצאה; הרצאה:

 הכרות עם חקיקה ותקינה בתחומים רלוונטיים;

 

נהלים יישומים למעונות 

 :היום

 כלים תפעוליים 

 צ'קליסט מעון בטוח 

 

 סדנה: 

 במעון.  הבניית סט הכללים והחוקים ליישום מיידי

 : סיכום

ריכוז עיקרי הלמידה ותובנות מהיום הראשון; מענה על שאלות; 

 הנחייה להכנת שיעורי הבית למפגש השני. 

  :מפגעים במעונות

תובנות ותהליך 

למידה מצ'קליסט 

  תרגיל

 סבב התייחסויות ותובנות משיעורי הבית 



 

 מעון בטוח

 

מניעת היפגעות ילדים 

 במעונות יום ומשפחתונים

 הרצאה

 בטיחות ילדים כתרבות בחיי היומיום; אסטרטגיות מניעה;

 סביבה והתנהגות; ניהול סיכונים.

 תובנות ולקיחת אחריות:

  אחריות מנהלת

 המעון

 למידת עמיתים 

 סדנה

 ?ניתוח מקרים; מהי אחריות -עבודה בקבוצות 

עבודה עם  מובילים שינוי:

 צוות,

 :הורים וילדים

  כלים לעבודה עם

 המטפלותצוותי 

 שיתוף ורתימה 

 תרגיל

 למה כדאי לקדם בטיחות במעון? מה חשוב?

 הרצאה

 עבודה עם צוות המעון: 

 התמודדות עם התנגדות לשינוי 

 חשיבות שיתוף הצוות וכלים לעבודה עם הצוות 

 )כלים לעבודה עם ילדים )והורים 

 סדנה פיתוח חומרים למעון

אזורים במעון ולפי עונות פיתוח חומרים בנושא בטיחות לפי נושאים, 

 השנה. לצוות / לילדים /  עבור הורים

 סיכום:

  חזרה על עיקרי

 ההשתלמות

 מבחן  ומשוב 

 

 


