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 תשע"ה בטבת  י'  ירושלים,  

 2015  בינואר    1

 מחוזייםהביטחון ה מימנהלי תחואל: 

                                      מרכזי בטיחות מל"ח ושע"ח מחוזיים        

 רכזות ביטחון מחוזיות         

         

    של מוסדות החינוך  מנהליהנוך ולסגל מערכת החי ביצוע קורסים בעזרה ראשונה לעובדי (:4נוהל )הנדון:    

 ברשויות המקומיות

 נוהל זה מחליף את קודמיו מיום פרסומו 

 שני מגישי עזרה ראשונה , חייבים להיות בכל נקודת זמן בית ספר, בכל הנחיות המשרדעל פי  .1

 האחריות למימוש הנחיה זו הינה של מנהלי בתי הספר. בעלי תעודה בתוקף. לפחות, 

 .לעובדי הוראהקורסי עזרה ראשונה  להפעיל, אגף הביטחון ימשיך,  ההנחיותליישם את על מנת  .2

 המרכז לרפואת : הל"חחברת באמצעות  )עם שינויים קלים(, יופעלו הקורסים ,2015בפברואר  1 -החל מ .3

 יחות ובמימון מלא של אגף בכיר לביטחון , שע"ח ובט במכרז חדש שפורסם( )שזכתה חירום בע"מ           

 .סביבתית של משרד החינוך           

 שיופעלו עזרה ראשונה קורסיריכוז להלן  .4

 

מספר  שם הקורס

שעות 

 הקורס

אוכלוסיית 

 היעד 

 הערות חלופות לביצוע הקורס גורם מזמין

מגישי עזרה 

 ראשונה 

 עובדי הוראה 30

 קב"טי רשויות

 עובדי משרד

 המפקח המחוזי

 

 המפקח הכולל

 

 מנהל ביה"ס

 6מפגשים בהיקף של   5  .א

 .שעות שעון למפגש( 5) שעות הוראה למפגש 

  5מפגשים בהיקף של  6   .ב

שעות שעון  ארבע ורבע)  למפגששעות הוראה 

 .למפגש(

שלוש )שעות הוראה  4מפגשים בהיקף של  6 .ג
ומפגש נוסף בהיקף ( למפגש שעות שעון ורבע
 שעות הוראה. 6של 

 
עות ש 8מפגשים בהיקף של  3 בחופשות:    .ד

ומפגש שעות שעון למפגש(  7)הוראה למפגש 

 שעות הוראה  6נוסף בהיקף של 

  :ההער

 לא תאושר מתכונת של

, על פי המפורט מפגשים בקורס 7-יותר מ

 .לעיל בסעיף ג'

 

 לגמול מוכר

 אופק חדש/

לעובדי הוראה 

)אופק חדש + 

 גמול ישן(

ענון ירקורס 

 עזרה ראשונה

עובדי הוראה,  6

, קב"טי רשויות

 עובדי משרד

מפקח 

מחוזי/מפקח 

 כולל/רשות/אגף

  מנהל ביה"ס

 5)שעות הוראה  6בהיקף של  מפגש אחד .א

 שעות שעות(.

 

 

על משתתפי 

הקורס להציג 

תעודת מע"ר 
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 תקפה

אחת חובה  

 לשנה

למבקשים 

להחזיק 

בתעודת מע"ר 

 בתוקף 

 

מזכה  אינו

בשעות 

לקידום 

מקצועי 

לעובדי הוראה 

ב"אופק חדש" 

 ולגמול ישן

ענון ירקורס 

 עזרה ראשונה

עובדי הוראה,  12

קב"טי רשויות, 

 עובדי משרד

מפקח 

מחוזי/מפקח 

 כולל/רשות/אגף

 מנהל ביה"ס

שעות הוראה  4שלושה מפגשים בהיקף של   .א

 שעות שעון למפגש(.שלוש ורבע )למפגש 

 

שעות הוראה למפגש  6בהיקף של שני מפגשים  .ב

 .שעות שעון למפגש( 5)

 

על משתתפי 

להציג  הקורס

תעודת מע"ר 

 תקפה

 

 

אחת חובה  

 תייםלשנ

למבקשים 

להחזיק 

בתעודת מע"ר 

 בתוקף 

 

מזכה  אינו

בשעות 

לקידום 

מקצועי 

לעובדי הוראה 

ב"אופק חדש" 

 ולגמול ישן

קורס 

 החייאה

 עובדי הוראה 4

ותלמידים 

המשובצים 

בצוותי עזרה 

ראשונה בית 

 .ספריים

סגל מנהלי של 

מפקח 

מחוזי/מפקח 

 כולל/רשות/אגף

הקורס אינו  שעות 4בהיקף של  מפגש אחד

 מקנה תעודה
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 בית הספר

 .סייעות לגננות

 

 

 תהליכי העבודה: .5

 

 הרשמה לקורסי עזרה ראשונה .5.1

עובד הוראה יכול להירשם לקורסים באמצעות מנהל בית הספר אשר יעביר את שמות עובדי  .5.1.1

 .ההוראה לקב"ט הרשותי

מפקחת על הגננות המחוזית אשר תעביר את גננות יוכלו להירשם לקורסים באמצעות ה .5.1.2

  .השמות לקב"ט הרשותי

 באמצעות המפקחים על החינוך הגופני במחוז םבתחום החינוך הגופני יירש עובד הוראה .5.1.3

 מורי של"ח יירשמו באמצעות רכזי השל"ח או מפקח השל"ח במחוז .5.1.4

 

 תיאום קורסים ואישורם .5.2

לקב"ט   )נספח א'(,טופס הגשת בקשה באמצעות יוגשו קיום קורסי עזרה ראשונה לבקשות  .5.2.1

מים שפורטו לעיל: מנהל ביה"ס, המפקח המחוז על ידי הגורקב"ט ברשות וממנו למוס"ח ה

המחוזי או המפקח  , מפקחת על גני הילדים המחוזיתעל החינוך הגופני, מפקח של"ח מחוזי

  י.על הפיתוח המקצוע

את טופס הבקשה באמצעות  יריעבבחן את הבקשות ואישר אותן, המחוז  לאחר שהקב"ט .5.2.2

 ות הכשרות והדרכ נהלת תחוםלמ  בפקס(,יטופלו בקשות שיועברו )לא בלבד דואר אלקטרוני 

 .שבועות לפחות לפני מועד פתיחת הקורס המבוקשחמישה כבאגף 

"מרכז קורס עם העתק לקיום האישור להח"מ  קבלת הבקשה, יישלח לכם על ידילאחר  .5.2.3

על הפיתוח המקצועי )מפקח  גורם המזמיןיש להעביר לידיעת ה האישוראת  . לרפואת חרום"

 .(, אחראי מנהלימפקח על החינוך הגופני או המפקח על השל"חמפקחת גנ"י, , המחוזי

יודגש כי מקום ההשתלמות ייקבע ע"י הגורם המזמין במחוז/ברשות. עליו לוודא שכיתת  .5.2.4

( 25 -משתלמים ולא יותר מ 16-)בכיתה ילמדו לא פחות מהלימוד תהיה ראויה ללימודים  

 ברקו ומחשב.מכשיר ויהיו בה כל העזרים הנדרשים ובכלל זאת 

אשר יהיה איש קשר עם הח"מ בכל ענין הקשור לקיום  אחראי מנהלילכל קורס יש לקבוע  .5.2.5

מנהל ביה"ס, המפקח על החנ"ג, רכז של"ח, תקין של הקורס. האחראי המנהלי יכול להיות 

האחראי המנהלי יצור קשר עם "ט המחוזי / הרשותי או מי מטעמם.   הקבהמפקחת על גנ"י, 

, לצורך קבלת שם ומספר טלפון של המדריך נציג החברה כשבוע לפני מועד תחילת הקורס

האחראי המנהלי יוודא עם הנרשמים, כשבוע לפני מועד פתיחת  ולצורך תיאומים אחרונים.

 הקורס את השתתפותם.
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 יעביר האחראי המנהלי למדריך, רשימה מודפסת של  שמותס, במפגש הראשון של הקור .5.2.6

 המשתתפים בקורס, לצורך בדיקת נוכחות.           

  טופסי התחייבותאת המשתלמים על האחראי המנהלי  תיםיחבמפגש הראשון של הקורס,  .5.2.7

 ם, על מנת שיהיו מודעים כי עליהם לבצע קורס ריענון בהתאם לכללי ,הרצ"ב(, ב')נספח           

 שמירה על תוקף תעודת המע"ר שתינתן להם בסיום הקורס. לצורך          

 הטפסים החתומים ישמרו אצל האחראי המנהלי לצורך ארגון קורסי ריענון בעתיד.          

 "דף הנחיות למשתלם" משתלמים להאחראי המנהלי  יחלקבמפגש הראשון של הקורס  .5.2.8

 ל מספר הנחיות ודגשים לגבי הקורס וחובות המשתלם.הרצ"ב, אשר כול )נספח ד'(           

היא לפני תחילת הקורס,  ולא יאוחר משבוע, בקורס המשתתפים תגיבוש רשימלאחר  .5.2.9

אמצעות ב  שלומית גל, 'גבל, ל"מרכז לרפואת חירום"הרצ"ב,  נספח ג'מעל גבי תועבר 

 :את הפרטים הבאים ע"י האחראי המנהלי ותכלול (, tvision.net.ilgalmet@ne) דוא"ל

 בעל, מקום עבודה / סמל מוסד ,תפקיד, ספרות 9בעל  מספר זהות, שם  פרטי ומשפחה          

 כתובת, ספרות 5כתובת פרטית של המורה: רחוב, עיר, מספר בית, מיקוד בעל , תעודת מע"ר          

 הרשימה תתעדכן על ידי האחראי המנהלי מיד עם סיום הקורס ותועבר . נידואר אלקטרו          

 ל"מרכז לרפואת חרום. שנית          

 יהוו בסיס לרשימות המשתתפים ו לצרכי רישום ביומן )אופק חדש(פרטים אלו נדרשים           

 ביומן הקורס ולמתן ציונים.          

 גרוםיידי האחראי המנהלי,  על -מלאה כמתבקש  עיכוב בשליחת רשימת משתתפים         

 בהנפקת התעודות.ב לעיכו         

 

עבור ביטול קורס ביום פתיחתו ולכן עליכם להימנע  החברההמשרד חייב מתוקף ההסכם לפצות את : הערה

 48,  '()שינוי מועדים, מקום וכו לגבי הקורסמהותי יש להודיע לח"מ על כל שינוי   מביטולים ברגע האחרון.

 לפני תחילת הקורס. , לפחות, שעות

 

 :תפקידי המרכז לרפואת חרום )להלן החברה( בביצוע הקורס .6

ההשתלמויות במערכת והנפקתו השתלמות  פתיחת בקשה ליומן להחברה, תהיה אחראית   .6.1.1

 של המשרד.הדיגיטלית 

יומן  החברה, באמצעות המדריך,  תהיה אחראית לניהול שוטף של הקורס באמצעות ניהול .6.1.2

. רישום הנוכחות יתבצע על המשתלמיםהשתלמות מסודר ובכלל זה רישום מדויק של נוכחות 

עליו יחתום )אשר יימסר למדריך בתחילת הקורס, על ידי האחראי המנהלי(, גבי דפי נוכחות 

 כל משתתף בתחילת המפגש ולקראת סיומו.

ועברו התלמות הדיגיטלי, ובכלל זה, ניהול יומן ההשהנחיות מפורטות לניהול השתלמות   .6.1.3

 .לזכיין בנפרד

mailto:galmet@netvision.net.il
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 לביצועיימצאו עם פתיחת הקורס כל העזרים הנדרשים בכל כיתת לימוד וודא כי ל חברהל הע .6.1.4

כרזות  ,משתלם כלור חומרי חבישה עב, הדרכה כמפורט להלן: בובות החייאה )מבוגר וילד(

 . סרטי הדרכה, של גוף האדם כולל כל המפות האנטומיות

 .)למעט קורסי החייאה( בוחן עיוני ומעשי בסיום הקורס ומתן ציונים לנבחנים בצעת חברהה .6.1.5

מורה שייעדר משיעור או ייכשל  השתתפות(. 100%)חובת ההשתתפות בקורס היא מלאה  .6.1.6

במבחן, לא יהיה זכאי לתעודה עד שישלים את כל המפגשים בקורס בתיאום עם החברה 

  ויבצע מבחן בציון עובר.

טפל באישור ההשתלמות במערכת תתשלח אלי החברה הודעה על סיומו ו עם סיום הקורס, .6.1.7

  הדיגיטלית של המשרד בהתאם להנחיות שהועברו אליה.

רשימות החברה לאחראי המנהלי על הקורס תשלח ממועד תום הקורס,  כחודשבתוך  .6.1.8

   ההסמכה.                   תעודות תוך צירוף עם ציונים של המשתתפים הזכאים מודפסות 

 העתק הרשימה ישלח לח"מ.

 

 כללי זכאות לגמול השתלמות / שעות לקידום מקצועי .6.2

במשך הקריירה  פעם אחת בלבדשעות  30עובד הוראה רשאי לצאת לקורס עזרה ראשונה של  .6.2.1

 .המקצועית שלו כעובד הוראה

 דגשים .6.3

קחת עם המפ איש הקשר היחידהח"מ, תהיה על פי תיאום עם אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה,  .6.3.1

 .באגף א' לפיתוח מקצועי של עו"ה  על הפיתוח המקצועי

ולא של  "המרכז הרפואי לרפואת חירום"חריות על הוצאת יומן ההשתלמות הינה של הא .6.3.2

 המחוז.

את המתכונת שלהם  לא לשנותלמילוי. נא  םוהינם ידידותיי וורדהטפסים מודפסים מעל גבי  .6.3.3

 ולמלא את כל הפרטים הנדרשים.

דקות הפסקה בין שיעור  15-ושעות הוראה ברצף(  2)שהם דקות  90 שיעור הינומשך כל ככלל,  .6.3.4

  דקות, בהתאם לסיכום בין הח"מ להנהלת החברה. 45עור בן יניתן גם ללמד ש לשיעור.

הקורסים מבוקרים על ידי פקחי יחידת הפיקוח על הטיולים ובקרי אגף א' לפיתוח מקצועי  .6.3.5

 .לעו"ה

הקורס להגיע עם תעודת מע"ר תקפה ולהציגה בפני המדריך  על משתתפיענון, יבקורסי הר .6.3.6

 .בעת הרישום

המוקדם לקבלת פרטי המדריך, )מלבד התיאום  בלבדהח"מ תקשרות עם החברה תיעשה באמצעות ה .6.3.7

נא להימנע מפניות  .לחברה( משתלם/תלהשלמת מבחן/מפגש חסר אשר ייעשה ישירות בין הומלבד התיאום 

 ללא תיאום איתי.ר הנושאים, בשאישירות לנציגי החברה 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ון שעת חירום ובטיחות סביבתיתחאגף בכיר לביט
 מנהלת תחום הכשרות והדרכות ביטחון
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 נספחים מצורפים: .7

 טופס הגשת בקשה - נספח א' •

 טופס התחייבות לביצוע קורסי ריענון - נספח ב' •

 טופס רשימת שמות משתתפים - נספח ג' •

 "דף הנחיות למשתלם" - נספח ד' •

 

 

 אני לרשותכם בכל שאלה ועניין.

 

 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                                        

 ברכה לוזון                                                                                                                                       

 הכשרות והדרכות ביטחון נהלת תחום מ                                                                                                               

 

 

 

 מנהל אגף בכיר לביטחון שעת חירום ובטיחות סביבתיתסמנכ"ל ו אריה מור,מר  העתקים:

 התפתחות מקצועית עובדי הוראה  א'מנהל אגף  מוטי רוזנר,מר                  

 , סגן מנהל אגף בכיר לביטחון שעת חירום ובטיחות סביבתיתגילישאול מר                  

 המרכז לרפואת חירום בע"ממנכ"ל , דודו אשרימר                  

 מטה אגף הביטחון                            


