
 

 

  
 

  
First Aid Policy 

 
A first aid kit will be available in a prominent and accessible place in the office at all 
times.  It will contain:  
 

guidance card 
sterile dressings 
sterile eye pads 
triangular bandages 
safety pins 
sterile unmedicated wound dressings 
plastic gloves 
moist cleansing wipes 
disposal bags and closers (and bin liners) 
blunt ended stainless steel scissors 
face child for resuscitation. 

 
The school secretary will ensure that the kits contain a sufficient supply of fresh 
materials. 
 
Teachers’ response to first aid situations is divided into four categories:  
 

1. In the event of a minor injury or illness, one of the teachers on duty or a 
member of the office staff will administer appropriate treatment. Parents will 
not be informed regarding minor injuries in school.  

2. In the event of a minor injury or illness which prevents the child from 
continuing his studies. The school secretary will contact the parents and 
inform them of the illness or injury. Parents will be provided with an 
opportunity to speak to their child and decide whether they would like to pick 
the child up from school.  

3. In the event of serious injury, the parent should be contacted immediately. 
Medical treatment or advice should not be delayed if parents or emergency 
contacts are not available. 

4. In the event of a serious injury which requires immediate, expert medical 
treatment: 

● an ambulance is called 
● arrangements are made for speedy access  
● pupils are kept away from the ill or injured person. 

In circumstances where a pupil needs to be taken to hospital immediately by 
ambulance and a parent is not available to accompany their child, a member of the 
school staff should go to the hospital to await the arrival of the parent.   

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Medicine:  
Except during the administration of first aid, 

medicines will be administered to a pupil only with written instructions from the 
pupil’s parent. 

 
 
Accident Records: 
In the event of a serious injury which requires medical treatment, the member of 
staff who was supervising the child at the time is required to complete an Accident 
Record Form of the Israeli Ministry of Education. This should be completed as 
soon as reasonably possible. All accident records will be kept in the child’s 
personal file.  
 
Signed: 
Rabbi J. Ebrahimoff 
Executive Head Teacher 
September 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 נהלי עזרה ראשונה:
 

. הערכה תכלול את הפריטים ערכת עזרה ראשונה תמצא במקום קבוע ונראה לעין במשרד ביה"ס
 הבאים:

 
 משולש + סיכת ביטחון  ●
 יח' תחבושות אישיות 2 ●
 יח' תחבושת בינונית 1 ●
 חוסם עורקים 1 ●
 אגד (תחבושת) 10 ●
 יח' איספלינת (מיקרופור) 3 ●
 יחידות פלסטריות 20 ●
 מספרי מלע"כ 1 ●
 יח' פד גזה סטרילי 20 ●
 יח' פולידין נוזל 1 ●
 יח' סביעור 1 ●
 להנשמהיחידה מסיכת כיס  1 ●
 יח' תחבושת לכוויות 3 ●
 שמיכה היפוטרמית 1 ●
 יח' כפפות חד פעמיות 10 ●
 יח' פנס ראש 1 ●
 ס"מ 8יח' תחבושת אלסטית  3 ●

 
 באחריות המזכירה בביה"ס לוודא כי הערכה מלאה בכל הציוד הדרוש.

 
 בכל הנוגע לעזרה ראשונה עבור תלמידי ביה"ס ישנם ארבעה קטגוריות:

שימוש פשוט בתיק העזרה הראשונה ע"י צוות ההוראה או חבלה מינורית הדורשת  .1
המזכירות. לדוגמא: שימוש בפלסטר. במקרה שכזה, אין צורך ביצירת קשר עם ההורים 

 והתלמיד רשאי לחזור ללימודיו.
חבלה הגורמת לתלמיד כאב או אי נוחות באופן כזה שהתלמיד אינו רוצה או אינו יכול לשוב  .2

זכירה או המורה תיצור קשר עם ההורים ותיידע את ההורים ללימודיו. במקרה שכזה המ
בנוגע למצב התלמיד. ההורים יורשו לדבר עם התלמיד ע"מ לקבל החלטה האם עליהם 

 לאסוף את ילדם מביה"ס. 
לפגיעה ממשית כגון חשש לשבר. במקרה שכזה המזכירה תיצור  חששחבלה הכוללת  .3

ה"ס בהקדם. במידה וביה"ס לא הצליח ליצור קשר מיידי עם ההורים ותודיע להם להגיע לבי
קשר עם ההורים או במידה ואין ביכולת ההורים להגיע לביה"ס מסיבה כלשהי, ביה"ס 

 יפעיל את שירותי ההצלה כולל פינוי באמבולנס.  
 חבלה הדורשת טיפול רפואי ומקצועי דחוף. ביה"ס ינהג כדלקמן: .4

 
 אמבולנס יוזמן מיידית לביה"ס ●
אפשרות להוציא את התלמיד לחניון, השומרים יקבלו הנחיה  במצב שבו אין ●

להיערך לכניסת האמבולנס לשטח ביה"ס ע"מ לסייע לצוות הרפואי להגיע 
 לתלמיד מהר ככל האפשר.

 יש לודא שתלמידים אחרים אינם נמצאים באזור האירוע  ●
 

למיד במהלך במצב חרום שבו אין אפשרות להמתין להגעת ההורה, מורה מביה"ס ילווה את הת
 הפינוי לביה"ח. באחריות ההורים להגיע לביה"ח במהירות האפשרית.



 

 

 
 
 
 
 

 קבלת תרופות בביה"ס
למעט מצבי חירום, תלמיד יקבל טיפול תרופתי בביה"ס אך ורק לאחר שהוריו נתנו הנחיות ברורות 

 בכתב בנוגע לשימוש בתרופה. 
 

 דו"ח תאונה
בלבד) באחריות המורה שפיקח על התלמיד  4או  3קטגוריות במידה ותלמיד נפגע בשטח ביה"ס (

בזמן התאונה למלא דו"ח תאונה של משרד החינוך הישראלי. הדו"ח ימולא בהקדם האפשרי לאחר 
 התאונה. הדו"ח יתויק בתיק האישי של התלמיד במשרדי ביה"ס. 

 
 


