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 חינוך מוסדות מבדק עורכי הדרכתגופים ל לעניין קורא קול

 001מספר 

 מטרת המסמך .1

לבצע "ימי כשירות" ל"עורכי מבדקי בטיחות  לגופי הכשרה לבטיחות המעונייניםקול קורא זה מפונה  .א

שיהיו והמשרד מעוניין  ,מוסדות חינוך". כיום מתבצעים ימי כשירות אלו במכון התקנים הישראלי

 ., ככל שיעמדו בדרישות שלהלןאת ימי הכשירות האלו יוכלו  לבצעש יםנוספ גופים

היקף עורכי המבדקים  .עורכי מבדקים מכל הארץ לגביהם נדרש לבצע "ימי כשירות" הינם  הגורמים .ב

 מהווים את האוכלוסייה הפוטנציאלית העדכנית.  ם הו  400-שהוסמכו עד היום עומד על כ

יוכלו לבצע ימי רק גורמים שיציגו עצמם במענה לקול קורא זה, וימצא כי הם עומדים בדרישותיו,  .ג

 כשירות כאמור במסמך זה.

 נדרשים לביצוע ימי כשירות אלו.במסמך זה יוגדרו התנאים ה .ד

 וכלוסיות יעד למענה לקול קורא זהא .2

 קורסים בהעברת ניסיון ובעל הבטיחות בתחומי בהכשרה התמקצעות או הכשרה גופים בעלי יכולת

 , העונים על כל הדרישות המפורטות במסמך זה.הבטיחות מערך בתחום ייעודיים

 :נושאים מנהלתיים .3

  ההצעה תועבר במייל לכתובת: ההצעה: אופן הגשת  brachalu@education.gov.il  

  יח' באב  תשע"ז שעה  2017באוגוסט  10יום חמישי : לריכוז הצעות מועד אחרון להגשת

  brachalu@education.gov.ilבמייל:  14:00

היו מעוניינים להגיש את בקשתם גם לאחר מועד זה, יוכלו לעשות זאת דרך : גופים שיהערה

 הגשה מסודרת במייל המפורט לעיל.

 במייל:  14:00עד השעה באוגוסט יום חמישי  3 עד :מועד אחרון להעברת שאלות

brachalu@education.gov.il ,rotemza@education.gov.il  

 רקע .4

אשר מבצעים את  אנשיםהינם )להלן: "עורכי המבדקים"( "עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך"  .א

יות המקומיות או בעלויות אחרות של מוסדות ומוסדות החינוך לסוגיהם עבור הרשבמבדקי הבטיחות 

 חינוך.
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ניות משרד החינוך היא שעורך מבדק בטיחות מוסדות חינוך יעמוד על שני ימי כשירות בשנה מדי .ב

 כחלק מעמידה בנורמה מקצועית ראויה. 

ראשונית "כעורך מבדקי בטיחות במוסדות והסמכה בעל תעודה/אישור כל עורך מבדקים לפיכך  .ג

  כשירותו כעורך מבדק.ימי השתלמות בכדי לשמור על  2לעבור בכל שנה נדרש , חינוך"

בתום ימי ההשתלמות הנ"ל יצויד עורך המבדקים בתעודה מאת גורם הדרכת עורכי מבדק מוסדות  .ד

 בימי ההשתלמות כאמור. לאחר שהשתתףעדכנית, כשירות המאשרת  חינוך )להלן: גורם הדרכה"( 

סדות חינוך" "כנס עורכי מבדקי בטיחות מומשרד החינוך, אחת למספר שנים, יערוך כנס שנתי: 

לשנה  .מזמן לזמן ,למשתתף( ללא עלות) ,)במימון של המשרד( ף הביטחון במשרד החינוךשמקיים אג

 הקרובה )תשע"ח( לא מתוכנן כנס זה.

לבצע  כאמור, יוכלו , ומחזיקים בתעודה תקפה, שביצעו בכל שנה את ימי הכשירותעורכי מבדקים  קר .ה

  .בשנה העוקבת ביקורות במוסדות חינוך

במנהל כאמור, לא יתקבל תקפה  ותכשירתעודת בעל מבדק שיבוצע ע"י עורך מבדק שאינו מובהר כי  .ו

 הרישוי.לנוהל  לדין ואישורי הבטיחות הנדרשים בהתאם  במסגרת משרד החינוךהרישוי של 

 הפעלת הדרכות הכשירות המטרות ב .5

התאם לשינויים ולחידושים לעדכן וליצור תהליך התמקצעות לעורכי מבדק בטיחות למוסדות חינוך ב .א

, לקחי אירועי בטיחות מזמן לזמןבהוראות )חוקים, תקנים, חוזרי מנכ"ל, רשימות בקרה שמתעדכנות 

ומסקנות ולקחים שעולים מתוך למידה מאירועים, עדכון בתקנים חדשים, למידה של תחומי בטיחות 

 (להלןנושאים לימי כשירות ראו שמתפתחים, וכדומה. )

סימולציות, פסקי דין  המקצועי ובכללו על בסיס ניתוח אירועים, בדיקת מקרי מבחן,  הידע העמקת .ב

מצגות, ניתוחי אירוע, נהלים, הנחיות,  -בתחום וכו'. )את בסיס החומרים ניתן לקבל ממשרד החינוך

תחקירים מלמדים, החומרים שמתקבלים מהמשרד צריכים להיות מעובדים וערוכים להדרכה 

 .(להשתלמויות וימי הכשירותוהתאמה 

רמה מקצועית לשיפור ההנדרשים  וקווים מנחים , ידע ובסיס מקצועי מחייבלקבוע תכנים, סילבוס .ג

 .ראויה לעורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוךה

 ביצוע מבחני ידע, הכרת תהליכי העבודה וההוראות  הרלוונטיות. .ד

  מבדקים אים לבצע הדרכות כשירות לעורךכמת הנדרשים לשם הכרה בגורם הדרכהתנאים ראשוניים  .6

, והבריאות התעסוקתית יחותנהל הבט  , מ  והתעשייה על ידי משרד הכלכלההגוף המכשיר הינו גוף מוכר  .א

 לביצוע ימי כשירות לממוני בטיחות בעבודה.

 להלן: המפורטלגוף תכנית הדרכה מפורטת הכוללת, לכל הפחות, את  .ב

לרשימה המפורטת בהמשך בהתאם  בימי הכשירותשיועברו נושאים והתכנים תכנית הכוללת את ה (1

ימי כשירות  4)הצגת  ., כולל היקף ההרצאות וההדרכות המועברות בשעות)בסעיף קטן ד'( סעיף זה

 שעות( 8שונים כל אחד כ 
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 והניסיון ההכשרה שלהםרשימת המרצים,  (2

 שנים לפחות חמש הדרכת בטיחות של לגוף ניסיון ב .ג

נושאים בהם נדרשת ראה רשימת  –המרצים שיופעלו יהיו מומחים לתחומי הבטיחות המגוונים  .ד

 :שנים לפחות בהדרכת בטיחות 3 -שנים לפחות כממוני בטיחות ו 5וכן בעלי ניסיון של  מומחיות

 

 רשימת נושאים לימי כשירות של עורכי מבדקי בטיחות במהלך השנה

 חוזרי מנכ"ל ומפרטי בדיקה.ענון נהלים, חוקים ותקנות, יר 

  הוראות, נהלים, תקנים ותקנות חדשות של משרד החינוך 

 תקינה חדשה הנוגעת למוסדות חינוך 

 בטיחות אש במוסדות חינוך 

 בטיחות במתקני משחקים במוסדות חינוך 

 בטיחות במתקני ספורט במוסדות חינוך 

 בטיחות במעבדות בבתי ספר ובבתי מלאכה 

  בעריכת מבדק במוסד חינוכיהיבטים מקצועיים 

 ניתוח אירועים ולמידה מהם 

 הפקת לקחים מאירועי בטיחות במהלך השנה 

 לקחים הנובעים מפסקי דין  הפקתו ניתוח פסקי דין שעוסקים באירועי בטיחות במוסדות חינוך
 חדשים הנוגעים לעבודת היועץ

 היבטים משפטיים רלוונטיים בעבודת עורך מבדק בטיחות 

 ם ודפוסי פעילות נדרשיםנושאים אתיי 

 

 

: עדכונים לחוזרי מנכ"ל, לקחי אירועי חומרי עזר ובכלל זה קיומם שלכמו כן תכלול תכנית ההדרכה  .ה

דיון בדילמות הקשורות לבטיחות וחינוך, ניהול סיכונים וניהול בטיחות בבתי ספר וגני ילדים, בטיחות, 

דילמות אתיות מקצועיות של עורך מבדקי , כה מצגות בהתאם לחומרים הנדרשיםפיתוח חומרי הדר

 ועוד. בטיחות במוסדות חינוך

קיומו של אתר מתאים ואמצעים מתאימים לביצוע הדרכות ובתוך כך חדרי : אמצעים לביצוע הדרכות .ו

חדר  ,הופקסימילילימוד, רשת אלחוטית שתעמוד לרשות המשתלמים, ריהוט מתאים ונוח, טלפונים 

תנאים חניכים, אמצעים אורקוליים ברקו וחיבור למחשב,  35ושולחנות ל ממוזג, מקומות עם כיסאות 

להוראה שיאפשרו קיום הולמים אמצעי עזר שיעמדו לרשות המשתלמים ויכללו לקבלה ורישום 

 כמו כן יכולת להנפיק תעודות בהתאם לדרישות משרד החינוך. .ברמה גבוהה והשתלמויות קורסים

 איש בקבוצה. 35-של לא יותר מ יש להביא בחשבון לימוד בקבוצות .ז

"גורם ההדרכה" ינפק ל"עורכי המבדק" שעברו שני ימי כשירות, תעודת אישור כשירות, לפי הנוסח  .ח

 שהמשרד יחייב עם הלוגו של "גורם ההדרכה" )לא של משרד החינוך(.
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הדיווח כשירות. ימי "גורם ההדרכה" ידווח למשרד החינוך על שמות "עורכי המבדק" שעברו אצלו  .ט

 פרטים שיגדיר המשרד.לפי ו מבנה יעשה לפחות אחת לחודש ב

 

 .ככל הנדרש( להוסיף שורות)ניתן  הבא ופסיש למלא את כל הפרטים בט .7

מובהר בזה כי המשרד רשאי לבקש חומרים נוספים ו/או הבהרות, ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתו  .8
 הבלעדי. 

 

 
 מידע –נספח 

 
 : _________________________ח"פ/ע"מ: __________________    הגוףשם 

 
)יש         משרד הכלכלה: _______________ לעיסוק בתחום הבטיחות בעבודה מטעם מס' אישור 

 לצרף תעודה(
 

 איש קשר: ___________________   תפקיד: _______________________
 

 טלפון איש קשר: _____________     נייד: _________________ 
 
 דוא"ל: _______________            
 

 תחומי עיסוק החברה: _______________________________________
 

_______________________________________________________ 
 

 ריכוז רשימות והנפקת תעודה

 

 המטלהפירוט  המטלה מספר

יכולת להנפיק תעודה לבוגר שני   .1
ימי השתלמות בהתאם לתבנית 

  תעודה של משרד החינוך

 

ריכוז רשימות משתלמים   .2
במחשב עם כל הפרטים ומעקב 

והעברת הרשימות  אחר השמות
המעודכנות למשרד החינוך בכל 

 עת.
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 (שנים לפחות 5)שנים  : ת בטיחותבהדרכניסיון 
 

מהות 
 הקורס/השתלמות

היקף קורסים 
 במצטבר

כמות היקף 
שעות הדרכה 

 בקורס

כמות משתלמים 
 שנתית

 עיוני/מעשי/משולב

     

     

     

     

 
 בתחום הבטיחות מרצים

 

נותן מס'  שם
 )*( שרות

 ותק בבטיחות השכלה
שנים כממונה  5)לפחות 

 בטיחות(

ותק בהדרכת 
 3בטיחות )לפחות 

 שנים(

 שכיר/עצמאי

      

      

      

      

 במשרד הכלכלה אגף הפיקוח על העבודה)*( מטעם 
 

 ניסיון בפיתוח הדרכה:
 

 פרוט:  _______________________________________________________________
 
 

   אמצעי הדרכה
 

 אמצעים להדרכה:
 

 הערות לא קיים קיים האמצעי מס"ד

    משרדים וקבלה לרישום  .1

אזור מנוחה בהפסקות עם   .2
 כסאות נוחים

   

    חדרי לימוד  .3

    רשת אלחוטית   .4

    ריהוט ישיבה מאחורי שולחן  .5

    הפקסימיליטלפון   .6

    חדר הדרכה ממוזג  .7
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 הערות לא קיים קיים האמצעי מס"ד

 חניכים 35כסאות ושולחנות ל   .8

 
   

    ברקו ומסך להצגה בעזרת מחשב  .9

מערכת הגברה עם מיקרופון   .10
 וחיבור למחשב

   

    מחיק למרצהלוח   .11

 
 
 

 ימים( 4תוכנית לימי עיון )
 

 .ד. בגוף המסמך5הנושאים בסעיף לכל תכולת התוכנית במצטבר צריכה להתייחס 
 
 משך  מרצה נושא #
   .1 א

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

   .1 ב
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

   .1 ג
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

   .1 ד
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
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 הערות:
 

 
 

 
 

 

 
 תנאים כלליים: )כיבוד, חניה, ....(

 
 

 
 

 

 
 
 

 חתימה: _______________    תפקיד: ____________________     תאריך: ___________


