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 ?א "בלז ® תכנית ס בעזרת"נושאי בטיחות ובטחון אותם שואפים לפתור בביה
     

אליהן חשופים ילדינו בעת , יישומי לפתרון בעיות הבטיחות- להעניק את הכלי החינוכי .1

  . הנובעות מהתנהגויות וממצבים טעוני סיכון–שהותם בבית הספר ומחוצה לו 

 

ס  בהתאם לדרישות "ס את הכלי המעשי והחיוני לניהול הבטיחות בביה"לתת להנהלת ביה .2

 ".ל משרד החינוך"חוזר מנכ"
 

                                                        
 

 

                                                                      
 
 : א"בלז ®ייחודיות תכנית .א
!  ממקמת את הילדים במרכז פעילות הגילוי והדווח של מפגעי הבטיחותא"בלזתכנית    

 Universal Involvement Approach.-    התכנית מיישמת גישה מודרנית מתחום מדעי ההתנהגות 

. (על סמך הניסיון בתעשיות עתירות ידע)   התכנית נבנתה במיוחד לעבודה בבית הספר היסודי בארץ 

 " !  שוחרי  בטיחות"כולם !   כולם משתלבים בתהליך      
          

  :התכנית מאפשרת        

    

 התנהגויות בעייתיות ומצבים מסוכנים יזיהו  .

  לצמצום הסיכונים בטיחותיים, בידי ההנהלה והצוות (ומוכח)ניהול יעיל מתן כלי .

  תומכת למידה אשר מאפשרת קידום ההישגים הלימודיים, סביבה בטיחותיתיצירת! 
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ליצור אוירה בטוחה ונינוחה יותר על מנת לאפשר .  3

.      שיפור הישגי התלמידים בכל תחומי הלימוד
     

חוזר 
המנהל 
 הכללי

הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך 

 2002 פברואר –ב "שבט התשס
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 הוראות קבע

מצב מסוכן התנהגות מסכנת 
התנהגות מסכנת 

מצב מסוכן + 
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: כוללת את המרכיבים הבאים,  המוצעת א"בלז® חבילת תכנית .ב

 .הדרכה ראשונית לצוות בית הספר .1

 :שעתיים הכוללות-  במשך כ–בהשתתפות כל התלמידים " שוחרי הבטיחות"הדרכת  .2

.   ס וסביבתו"לביההתאמת התכנית ו ** !"לי זה איכפת? בטיחות  "שימוש בכרטיס          

                          WISE®-  SchoolSafety:    המעקב והבקרה, התקנת תכנת הניהול .3

 . בתכנהשכולל השימו ('מכיתות ה)מקרב התלמידים " נאמני הבטיחות- "הדרכה ל .4

 . בקרה+ תמיכה וסיוע בפתרון הנושאים והבעיות שיועלו  .5

 

 

 

 :א מתבצע" במהלך תכנית בלז  . ג

. ים/של הסיכון" הארה מיידית- " ו דיווחיכרטיס** – על התנהגויות ומצבים מסוכניםדיווח  .1

 לגורמים מקצועיים ומערכתיים חיצוניים  (במידת הצורך)כולל ,  מניעת סיכונים+ העברה לטיפול  .2

.   יצירת חיזוקים חיוביים למשתתפים.  4      

 .מעקב ובקרה, לצורך העברה לידיעה וטיפול*WISE®-  SchoolSafetyשימוש בתכנת  .3

           . (מ ליצור המשכיות התכנית גם בשנה הבאה"ע, כ" בד' כיתה התלמידי ), בפיקוח" נאמני בטיחות"י "מבוצע ע*                    

                 .  כולל סטטיסטיקות ודיאגרמות - מסקנות/ הפצת דוחות, (או דו שבועי)שבועי  דיווח.  5

                      

 

 

 

   
        

כל הזכויות שמורות   ©

 SRC-02.2002ט  "מק,   כרטיס דיווח
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 2/דניאל גורי            ד              

        מיכל מור מכיתה ה צעקה עלי ועל רועי מהכיתה שלי וזרקה עליו ספר
.        בגלל שהוא התגרה בה

 10.05ו חשון         "כ'                   ו

                 היא יכלה לפצוע אותו עם היה פוגע בעין שלו 
. זה רק כאב לו קצת,                        לא

                       הספר נשבר                                        כן 

                                  שלא יזרקו דברים שיכלו לפצוע

 

כל זכויות השימוש בתכנית מרכיביה    ©       
-               ותכניה שמורות בלבד ל

מ         " מערכות ניהול בעו              בקייאנ
  יוזמתטיחות ב- מ"פיקס בע-טק              
 077-7007531  052-2405678    :'טל             

 02-6736393  :פקס             
  info@safe-detect.com:דואר אלקטרוני             

  www.safe-detect.com:              אינטרנט
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