יום כשירות בנושא :בטיחות בגן המשחקים הטבעי
בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
המכללה .מכון התקנים הישראלי ,בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,מזמין אותך לקחת
חלק ביום כשירות בנושא גן המשחקים הטבעי ,אשר מקנה ידע ומיומנות בבדיקה ,והכשרה של חצר
משחקים ייחודית טבעית ,שאיננה מבוססת על מתקנים סטנדרטים ועושה שימוש באלמנטים
טבעיים וייחודיים המותאמים לחצר הספציפית ,במוסדות חינוך.
יום הכשירות יאפשר לכם מנהלי הבטיחות ,לבחון את החצרות הללו בעין יותר מעמיקה ,תוך ראיית
הצרכים הפדגוגיים ,הרגשיים ,וההתפתחותיים של הילד ,במקביל להסתכלות מעמיקה יותר על הצרכים
הבטיחותיים של הילד .היום יציג בפניכם את ראיית הגננת ,ההורים ,וכמובן הילדים ,כמו גם את גישת
משרד החינוך החדשה המאפשרת לילדים לבחון את יכולותיהם ולא מסרסת כל אפשרות להתנסות.
היום יציג בפניכם את כל הפרטים השונים החדשים הנכנסים בחצר שכזו ,על אופן בנייתם התקין,
ובעיות הבטיחות שיש לשים עליהן את הדעת.
נושאי הקורס:
 .1רקע ומבוא לחצר המשחקים הטבעית
 .2פדגוגיה בחצר המשחקים הטבעית
 .3בטיחות בחצר המשחקים הטבעית –אישור החצר ובדיקתה בהמשך
 .4היחס של מכון התקנים לחצר המשחקים הטבעית
 .5יורדים לפרטים של חצר המשחקים הטבעית
 .6דילמות וסוגיות מהשטח
 .7סיכום
קהל יעד:
מנהלי בטיחות בעלי הכשרה לבדיקת מוסדות חינוך ,אדריכלים ,אדריכלי נוף ,עיריות ,רשויות מקומיות וכו'
מרצי המפגש:
רותם זהבי ,מירב תורג'מן ,יערה בשן-חכם ,יפעת גל-שפייזמן ,מנחם קציר ,אלי פקרל וג'ולי לוי-פלד.

יום ד' |  | 23/10/2019בין השעות8:30-16:00 :
במכללה .מכון התקנים הישראלי ,רחוב חיים לבנון  ,42תל אביב.

למשתתפי המפגש יינתן אישור חתום מטעם מת"י

יום כשירות בנושא :בטיחות בגן המשחקים הטבעי
בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
חצר המשחקים הטבעית משלבת את פעילות המשחק בתכנון העקרוני של פני השטח (הטופוגרפיה) תוך
שימוש באלמנטים טבעיים נוספים .הסביבה הנוצרת הינה טבעית ומעשירה ,ובעיקר מושכת ילדים.
החצרות הנ"ל נחקרות והשלכותיהן על הקהילה ובעיקר על ילדים הן חסרות תקדים  -ירידה ניכרת
בונדליזם ,ירידה באלימות ,ירידה בבעיות קשב וריכוז ושיפור ביכולות הלימוד  .כמו כן ,החצרות מלמדות
את הילד לדעת כיצד ומתי להסתכן ,לנסות עזור לחברו ולדעת את מגבלותיו האישיות .חובתנו כלפי
הילדים ,ליצור להם סביבות תומכות ומחנכות שכאלו ,ולהכינם כדור אחראי על מעשיו ,יצירתי וחושב,
ואכפתי לזולתו.

ביוני  2018התפרסמה עבודה של מספר שנים ,בהובלה ובקידום של מנהל הפיתוח ,אגף
הבטיחות ,והמינהל הפדגוגי ,להוצאת חוברת הנחיות בטיחות ותכנון של גן המשחקים הטבעי
בחצרות בתי הספר.
החוברת נכתבה ע"י משרד החינוך.

החוברת מתמקדת בקבוצות אלמנטים משחקיים,
המהווים את הבסיס והיסוד של החצר ,ואלו הם:










שימוש בטופוגרפיה טבעית או מלאכותית
אלמנטים לפיתוח שווי משקל
אלמנטים עם מים וחול
לימוד השליטה באש
אלמנטים לטיפוס
ריצופים
נדנדות
כוכים

טופס רישום
יום כשירות לעורכי מבדקי בטיחות במוס"ח
עלות למשתתף ₪ 350 :לא כולל מע"מ – עבור יום הדרכה אחד
שימו לב  -רק תכנית ג' מוכרת כיום כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה.
אנא סמן  Xבמועד יום הכשירות המבוקש

 תכנית א' – 16.1.19

 תכנית א' – 15.7.19

 תכנית ב' – 14.3.19

 תכנית ב' – 16.9.19

 תכנית ג' – 15.5.19

 תכנית ג' –   11.11.19תכנית א' – 24.12.19

טופס

התחייבות

 בטיחות בגן משחקים
הטבעי – 23.10.19

והרשמה:

יש למלא את הפרטים הר"מ בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למייל Training2@sii.org.il :או לפקס.03-6465327 :
יש לוודא הגעת הטופס!
שם ומשפחה___________________________ :

ת.ז__________________________________ :

ארגון ותפקיד___________________________ :

טל' נייד_______________________________ :

טלפון נייח_____________________________ :

דוא"ל________________________________ :

כתובת_______________________________ :

תאריך סיום קורס_________________________ :

ע.מ /ח.פ _____________________________ /
אופן התשלום:
במידה והתשלום לא יתבצע באשראי ,חובה למלא פרטי אשראי לעירבון .טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום.
□ המחאה לפקודת "מכון התקנים הישראלי"
□ הזמנת רכש :מצורפת לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש  /כספים
□ כרטיס אשראי  :מס' כרטיס__________/_________/__________/_________ :

בתוקף עד____/_____ :

שם בעל הכרטיס 3 ___________________ :ספרות בגב הכרטיס _________ ת.ז______________ :
הערות _________________________ :חתימה וחותמת החברה:

מדיניות ביטול הרשמה
•
•
•
•
•

הודעה על ביטול השתתפות בקורס /יום עיון תתבצע באמצעות המייל  Training2@sii.org.ilאו בפקס 03-6465327
בגין ביטול השתתפות בקורס /יום עיון שיתבצע בתוך  14ימים ,שאינם ימי מנוחה ,מיום הרישום בפועל  ,ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות  2ימים ,שאינם
ימי מנוחה ,קודם למועד תחילת הקורס/יום עיון  -יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס /יום עיון ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,דהיינו ,
בשיעור של  5%מדמי ההשתתפות או , ₪ 100הנמוך מבניהם.
לעניין ביטול ההשתתפות בקורס/יום עיון  ,מועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה הודעה בכתב ,ועליה מצויינים שם ,מספר
ת.ז .וחתימת מבקש/ת הביטול.
במקרה של ביטול השתתפות בקורס /יום עיון בפרק זמן של פחות מ - 2ימי עבודה טרם פתיחת הקורס /יום עיון או לאחר תחילתו  ,יתבצע חיוב על מלוא
עלות הקורס/יום עיון.
פתיחת הקורס /יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה.

לפרטים והרשמה :מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"לwww.sii.org.il ,Training2@sii.org.il :

