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 מבדקי הבטיחות במוסדות חינוך.
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 כללי רקע .1

לעניין נושא עריכת מבדקי בטיחות על ידי עורכי מבדק בטיחות  ם שקוים במשרדנותהליך הפקת לקחיב .א

בטיחות השל עורכי מבדק כשירות ם צורך בהסדרת תהליכי ההסמכה והעלה כי קיי במוסדות חינוך,

 ם.בהגברת הפיקוח על פעילותמוסדות חינוך וכן ב

  מיוחד בבטיחות מוסדות חינוך:העוסקות באופן  י פונקציותשתבמקביל בשנים האחרונות התפתחו  .ב

  ברשויות המקומיות מנהלי הבטיחות  מוסדות חינוך (1

מקומית, אשר מנהלים את נושא הרשות הבעלי תפקידים ברשויות המקומית, עובדי מדובר ב

 הבטיחות של מוסדות חינוך בתחום השיפוט של אותה רשות מקומית. 

וסדות חינוך שבבעלות הרשות המקומית. הבטיחות של מ אחראים על ניהול המנהלי בטיחות אל

דות חינוך  כמו כן מנהלי הבטיחות מוסדות חינוך נושאים תפקיד זה גם בבעלויות גדולות על מוס

 וכו'( . "עמל" , "אורט", "החינוך העצמאי", "מעיין החינוך התורני" רשת –כגון )

של האגף הבכיר לבטיחות , בהנחיה ופיקוח מכון התקנים הישראלי עורך קורס לבעלי תפקיד זה

 .בטחון ושעת חירום במשרד החינוך

 פונקציה זו אינה מתוקננת ואינה מתוקצבת על ידי משרד הפנים. יודגש כי ברשויות המקומיות 

 

  מוסדות חינוךבטיחות בכי מבדק עור (2

אשר  "בטיחות במוסדות חינוךעורכי מבדק "קורס  יבוגרמדובר באנשי מקצוע מהמגזר הפרטי, 

 בהזמנת הבעלויות על המוסדות. של מוסדות חינוך שוטפות בטיחות בבדיקות  יםעוסק

לגופים המגישים בקשות למשרד החינוך, במסגרת הליך בין היתר  ,חוות דעתעורך המבדק נותן 

 . 1969 -לקיים מוסד חינוך, על פי חוק פיקוח על בתי הספר, התשכ"טרשיון  לקבלתהרישוי 

במכון התקנים הישראלי.  במוסדות חינוךייעודי לעורכי מבדק בטיחות  בעל תפקיד זה עובר קורס 

שעות בהנחיה ופיקוח של האגף הבכיר לבטיחות בטחון ושעת חירום  200 -כ הקורס בהיקף של 

 במשרד החינוך.

להגדיר באופן מסודר ומחייב את דרישות התפקיד, ההכשרה, ותהליך השמירה על רמה  - מטרת המסמך .ג

 מה של עורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוך לאורך שנות הפעילות.מקצועית מתאי
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 " לתפקיד עורך מבדק בטיחות במוסדות חינוךמקור הסמכות" .2

להסדיר את נושא הבטיחות וממילא את נושא הפיקוח עליו  ,סמכותו של שר החינוך ומנכ"ל משרדו .א

 ת משפט גבוה לצדק,ליון בשבתו כביביטוי בפסיקת בית המשפט הע הבמוסדות חינוך קיבל

 נקבע כי: ,שר החינוך ואח' נגד ברשויות המקומיות"   בטיחותאיגוד הממונים על  "10980/04 בבג"ץ 

 1956 –לחוק חינוך ממלכתי הותקנו תקנות חינוך ממלכתי )סדרי הפיקוח(, התשי"ז  34מכוח סעיף ..."

ביניהן הסמכות "...לתת הוראות, הן להן מסדירה את סמכויות המנהל הכללי של משרד החינוך ו 3שתקנה 

בעניינים פדגוגיים והן בעניינים מנהליים...". תקנה זו היא המקנה למנכ"ל משרד החינוך את הסמכות 

הכללית לקבוע מדיניות ונוהלים בעניינים פדגוגיים ומנהליים למוסדות חינוך רשמיים )ראו גם: בג"ץ 

(. מכוחה של תקנה זו הוצא גם חוזר 1008( 2)2002על -, תקועד פוריה עילית נ' שר החינוך 4363/00

 )ב(.6המנכ"ל סב/

 

מקור סמכות נוסף יכול להימצא בחוק פיקוח על בתי ספר, הקובע כי בקשה לקבלת רישיון לפתיחת  .ב

בית ספר וקיומו תוגש למנכ"ל משרד החינוך אשר יעביר העתקים של הבקשה לחוות דעתן של רשות 

עדה המקומית לתכנון ובניה שבתחומן נמצא בית הספר אליו מתייחסת החינוך המקומית ושל הוו

קובע את המבחנים  9לחוק פיקוח על בתי ספר(. סעיף  6 – 5הבקשה וכן לרשות הבריאות )סעיפים 

 למתן רישיון:

 

 . מבחנים למתן רשיון 9

 

)א( לא יתן המנהל הכללי רשיון אלא אם הוא סבור כי תובטח רמה נאותה 

ולנהוג בסוג בית הספר שהבקשה מתייחסת אליו בענינים  בהתאם לתקן

 המפורטים להלן: 

 ... 

( מבני בית הספר והגישה אליהם, החצר, מספר הכיתות וחדרי הלימוד, 3) 

 הספח והשירות; 

 ( תנאי הבטיחות בבית הספר; 4)

 ( הריהוט והציוד של בית הספר; 5)

... 

עיף קטן )א(, יתחשב )ב( במתן החלטתו בדבר הענינים המפורטים בס

הכל  -המנהל הכללי בסוג בית הספר ובגילם וצרכיהם של התלמידים 

בהתאם לכללים שהתקין שר החינוך והתרבות בהתייעצות עם ועדת 

 החינוך והתרבות של הכנסת. 
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)ב( לחוק פיקוח על בתי ספר התקין שר החינוך כללי פיקוח על 9מכוח סמכותו של שר החינוך לפי סעיף  .ג

. בהתאם לכללים אלה יתחשב מנכ"ל משרד החינוך, 1971 –ספר )מבחנים למתן רשיונות(, התשל"א בתי 

שעה שהוא שוקל אם הובטחה רמה נאותה של תנאי הבטיחות בבית הספר, בהוראות בטיחות לגן הילדים 

ולבתי הספר שפורסמו על ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרישיון. בבתי ספר 

כשרה מקצועית, לעומת זאת, קובעים הכללים כי על מנכ"ל משרד החינוך להתחשב בשאלה האם תנאי לה

 הבטיחות בבית הספר הם "על פי הנחיות הגוף המפקח המתאים". 

 

לחוק פיקוח על בתי ספר מלמדנו אם כן כי למנכ"ל משרד החינוך שיקול הדעת לקבוע האם  9סעיף  .ד

לנהוג בסוג בית הספר שהבקשה מתייחסת אליו" באשר למבני בית "תובטח רמה נאותה בהתאם לתקן ו

הספר והגישה אליהם, תנאי הבטיחות בבית הספר ואף הריהוט והציוד של בית הספר. כל אלה עניינם 

בסוגיות שבמוקדן נושא הבטיחות בבתי הספר. אמת, אין משמעם של דברים כי מנכ"ל משרד החינוך 

הבטיחות, אולם האחריות הכוללת על כך שבית הספר לא ייפתח ולא הוסמך לקבוע את תכנם של תנאי 

יתקיים כאשר אינו עומד בדרישות הבטיחות הוקנתה לו. תחום המומחיות של מנכ"ל משרד החינוך אינו 

תחום הבטיחות, ואף על פי כן הטיל המחוקק עליו את האחריות הכוללת בנושא זה, תוך חיובו בקבלת 

לחוק פיקוח על בתי ספר. אך מתבקש הוא כי במצב זה,  6 – 5המנויים בסעיפים חוות דעתם של הגורמים 

לחוק  15ובהיעדר הוראת חוק נוגדת, יהיה הוא האחראי להבטחת הבטיחות במוסדות החינוך. ואכן, סעיף 

קובע את סמכותו של מנכ"ל משרד החינוך לבטל את הרישיון שניתן לבית ספר אם נוכח כי לא התקיים או 

להתקיים תנאי מן התנאים שבמילויים הותנה מתן הרישיון, ולדרוש מבעל רישיון לקיים בית ספר חדל 

(. לשונו הכללית של הסעיף 31לתקן תוך מועד סביר "כל ליקוי בעניין הנוגע לבית הספר..." )סעיף 

 מדברת בעד עצמה.

 

כי עזרי הלימוד יהיו נתונים )ב( לחוק פיקוח על בתי ספר קובע 28לא למותר לציין בהקשר זה כי סעיף  .ה

 לפיקוחו של שר החינוך. יש להניח כי מתקני הספורט והמעבדות יכולים להיכנס אף בגדר סעיף זה.

 

פקודת )להלן:  1978 –חיקוק אחר שיש לו חשיבות לענייננו הינו פקודת החינוך ]נוסח חדש[, תשל"ח  .ו

)א( לפקודת החינוך קובע כי 6חל עליו. סעיף (, החלה על בית ספר שחוק פיקוח על בתי ספר אינו החינוך

מנכ"ל משרד החינוך רשאי בכל עת סבירה להיכנס לבית ספר ולבדקו, לרבות באשר "לטיפול בתלמידים" 

לפקודת החינוך מסמיך את שר החינוך להורות על סגירת בית ספר אם הוא "מתנהל בלי  9ואילו סעיף 

(. כל אלה 2בדרך הסותרת את הסדר התקין והמוסר" )ס"ק ( או אם הוא "מתנהל 1שנרשם כשורה" )ס"ק 

 יכולים להתפרש גם כמכוונים לנושא הבטיחות במוסדות החינוך. 

 

המכלול האמור מלמדנו כי קיים עיגון מספיק לסמכותם של שר החינוך ומנכ"ל משרדו להסדיר את נושא  .ז

ם של דברי החקיקה האמורים נגזרת במוסדות חינוך. מקיומ –וממילא את נושא הפיקוח עליו  –הבטיחות 

גם סמכותו של מנכ"ל משרד החינוך להוציא הוראות באשר למערך מנהלי הבטיחות בבתי הספר בחוזר 

 (.139 – 138מנכ"ל )וראו גם: זמיר, עמ' 
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 חובת הרשות המקומית/בעלות על המוסד החינוכידגשים באשר ל .ח

  

מוסדות חינוך אין משמעה כי הרשות סמכותו של משרד החינוך לפקח על נושא הבטיחות ב (1

 המקומית פטורה מאחריות מקבילה וראשונית לבטיחות כמי שמחזיקה את בתי הספר. אכן:

 

חינוך מטילה על הרשות -"...חובתה של רשות מקומית לקיים מוסדות 

אחריות לדאוג לשלום התלמידים בשהותם בתחומי המוסדות, ולהבטיח כי 

ראויים ללימודים. נעלה מספק, אפוא, כי אם אותם מוסדות יהיו בטוחים ו

ספר פלוני אינו בטוח לשימוש -נמצא לה לרשות המקומית כי מיבנה בית

וחייב הוא משרד  -בו וכי מסכן הוא את התלמידים, חייבת היא הרשות 

למנוע את הלימודים באותו מיבנה עד שיתוקנו הליקויים" )בג"ץ  -החינוך 

 ((. 2005) 35, 29( 4, פ"ד נט)ית בת יםעטיה נ' ראש עיר-בן 8046/04

 

מילים אחרות, העובדה שמשרד החינוך הוא שיפעיל את מערך מנהלי הבטיחות מטעמו אין ב (2

משמעה כי הרשות המקומית פטורה מאחריות לבטיחות במוסדות החינוך שבבעלותה. האחריות 

ד משרד החינוך משמש היומיומית, השוטפת, לבטיחות בבתי הספר הינה של הרשות המקומית, בעו

בתפקיד פיקוח ארצי כולל, שיאפשר שמירה על רף בטיחות אחיד ברחבי הארץ, ולא כזה שהוא תלוי 

י האחריות התנהלותה של כל רשות מקומית. הדבר עולה בבירור גם מהחלטת הממשלה המציינת כ

הישירה לבטיחות התלמידים והמורים חלה על בעלי מוסדות החינוך. היינו, החלטת הממשלה באה 

להוסיף על הקיים ולשפרו. ויודגש: לטעמי אחריותו של הממונה על הבטיחות מטעם הרשות 

המקומית אינה מתמצית בבטיחות עובדי הרשות המקומית במוסדות חינוך הא ותו לא, אלא היא 

 ות החינוך שבתחום הרשות המקומית..."ת למכלול היבטי הבטיחות במוסדנוגע
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 ודגשים מקצועיים תיאור התפקיד .3

יהיה רשאי לערוך בעל תעודה של בוגר "קורס עורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוך", עורך מבדק  .א

חינוך או גן  המבקשות לקבל רישיון לקיים מוסדלבעלויות וליתן אישור בטיחות  מבדקי בטיחות 

 . 1969 –ילדים במסגרת חוק פיקוח על בתי הספר, תשכ"ט 

 וערנה יוכפר פנימיותכמו כן עורך המבדק יהיה רשאי לערוך וליתן אישור בטיחות לבעלויות על ה .ב

 ותקנותיו. "חוק הקייטנות"במסגרת  ותלקייטנכן ו אשר בפיקוח המשרד

על המוסד החינוכי לבעלות גורם מייעץ היה מבדק למוסדות החינוך יעורך בנוסף לאמור לעיל,  .ג

הן בהיבט הסביבה ניהול הבטיחות במוסד החינוכי, תהליכי נושא כל ב המוסד החינוכי,ולמנהל 

הפיזית )כמפורט בהוראות משרד החינוך המתפרסמות מזמן לזמן על ידי משרד החינוך( והן 

 בהיבט ניהול הבטיחות השוטף.

  בטיחות בעריכת מבדקמחייבים וקווים מנחים דגשים מקצועיים  .ד

 סדר המבדק (1

על ברר מבדק על ממצאי דוח המבדק הקודם. כמו כן יהטרם עריכת המבדק, יעבור עורך  (א

 ואירועי בטיחות שהתרחשו מאז הביקור הקודם.  תאונות 

עורך המבדק יבצע מבדק בטיחות בהתאם לרשימות הבקרה של משרד החינוך, בכל מוסד   (ב

חלקיו, בכל החצרות, מגרשי הספורט, האולמות והמעבדות, חדרי הספח החינוך, בכל חדריו ו

 והמנהלה בהתאם לסמל המוסד שניתן לו על ידי משרד החינוך.

אם איש מהם לא  .עריכת המבדק תבוצע בנוכחות מנהל המוסד או רכז הבטיחות של המוסד  (ג

את ההערות, ילווה אותו וילמד אשר יבוצע המבדק עם נציג אחר של בית הספר,  ,נוכח

 המפגעים והליקויים שיועלו במהלך הסיור.

 

 במוסד החינוכי במהלך ביקורהיבטים מקצועיים  (2

עורך המבדק יערוך מבדקי בטיחות עפ"י רשימות הבקרה וטפסי המבדקים המחייבים של  (א

 רשים והמחייבים ותקפותם.הנדכל אישורי הבטיחות בדיקת  למשרד החינוך, כול

 לגבי נהלי בטיחות בשגרה (או מי שהוסמך על ידו)נהל מוסד החינוך ידריך את מ עורך המבדק (ב

 .יםויעביר לו את הנחיות המשרד גם בכתוב

ש בו את האישורים הנדרשים " המוסדי ויוודא כי יתיק הבטיחות"יבדוק את  עורך המבדק (ג

 ואת הדוחות הקודמים.

)בטיחות בבית וסד בהתאם לסוג המ מעודכנים יוודא קיומם של חוזרי מנכ"לעורך המבדק  (ד

 ספר, גן ילדים(.

 ופעילותה לאורך השנה. מוסדית יוודא את קיומה של ועדת בטיחות  עורך המבדק (ה
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 נוספיםדגשים מקצועיים  (3

שתיערך יחד עם מנהל המוסד החינוכי, בה יועברו  יסתיים בשיחת סיכוםמבדק בטיחות  (א

עיקרי הליקויים ויוודא כי עיקרי הנושאים שעלו במהלך המבדק. בשיחה זו יבהיר היועץ את 

ימסור אותם עורך המבדק להנהלת  -הובנו. במידה וקיימים ליקויים המחייבים הסרה מידית 

 ביה"ס במקום. 

ויעביר אותו הבטיחות מבדק את שביצע  סמוך לאחר דוח מסכם בכתביכתוב עורך המבדק  (ב

משלושה ימים לאחר לא יאוחר  ,להנהלת המוסדכן ו מקומית או בעלות אחרת( רשות)לבעלות 

 .מבדקביצוע ה

לדאוג ליידע את מנהל המוסד, הגננת, את נציג הבעלות/ הרשות של עורך המבדק באחריותו  (ג

 בפעולות התיקון והשיפור שעליו לבצע במוסד החינוך. 

על היועץ לקיים הליך בקרה ומעקב אחר תיקון ליקויים  ,במבדק שנערך לצורך אישור שנתי (ד

 כנדרש.

 

 בטיחות במוסדות חינוך עורכי מבדק לש הכשרההתהליך  .4

 ת עורכי מבדקהכשר .א

 יםכלליעקרונות  (1

ורכי מבדק בטיחות במוסדות לנושא: "קורס ע יייעודההכשרה תבוצע באמצעות קורס  (א

 חינוך", על ידי גופי הכשרה מוכרים על ידי משרד החינוך. 

וסדות ובמגוון מגוון סוגי הממייחדים את בטיחות הילדים בהבנושאים ההכשרה תתמקד  (ב

  ., וכן בפעילויות הבלתי פורמליות כגון קייטנותהילדים ניהספר ובג יבתהפעילויות ב

 מקצועיות של משרדההנחיות מכלול ההתנסות החניך במהלך הקורס משולבת בלמידה של  (ג

, למידתן, הבנתן והתנסות בשטח בסיורים ועריכת מבדקים מלמדים בתחום הבטיחות החינוך

  ה.וסיכומם בכית

עי בטיחות בדגש על הטמעת יכולת רויניתוח אשימוש בכחלק מתכני הקורס ילמדו את ה  (ד

 אירועים אלה.הלמידה והפקת הלקחים מתחקיר עצמאית והבנת תהליך 

כתנאי מחייב  ,מבדקי בטיחות מלאים ומפוקחים (9תשעה )במהלך הקורס יערכו המשתתפים  (ה

 ומהותי לסיום ההכשרה בהצלחה.

  מפורטת בנספח ב'.לקורס עורכי מבדק מוסדות חינוך  נושאיםהרשימת  (ו
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 לקבלה לקורס עורכי מבדק סףתנאי  (2

 :מהאפשרויות הבאות תאח ת,לפחו ,תנאי הסף לקורס עורכי מבדק  יהיו (א

  אישור כשירות תקף. , תעודה תקפה בעל ממונה בטיחות בעבודה 

 מוסמך הנדסאי  

 מוסמך אדריכל/מהנדס 

 ד החינוךבוגר קורס קב"טים של משר 

  ששימש כרכז ביטחון ובטיחות במוסד  ,או עובד הוראה אקדמאי מוסד חינוךמנהל

 חוות דעת חיובית על עבודתו כרכז ביטחון ובטיחות. המלצה או חינוך, בכפוף ל

 עורכי המבדקים שמירה על כשירות .5

 יםכלליעקרונות  .א

אשר מאפשר לו  ,מקצועיהשמירה על הכשירות של עורך המבדק במוסדות חינוך היא עקרון יסוד  (1

 הדרוש לביצוע תפקידו.להיות מעודכן, להתפתח מקצועית ולקבל את המידע ואת החומר המקצועי 

, בנושאים הקשורים כתנאי לשמירת כשירותו שנהבהשתלמות שני ימי כל עורך מבדק יבצע  (2

את  תעודת משרד החינוך איננו הגוף המסמיך  והמעניק  .לעבודתו כעורך מבדקים במוסדות חינוך

 . שייקבע לכךעורך המבדק אלא מכון התקנים או גוף מסמיך אחר 

 שנערכה ,של עורך מבדק בטיחות( בטיחות )אישורמקצועית חוות דעת משרד החינוך לא יקבל  (3

 ( לעיל.2במסגרת הליך הרישוי, אשר לא עומד בסעיף 

חייבים  ,בודהממוני בטיחות בעגם הינם בהכשרתם אשר בטיחות מוסמכים  עורכי מבדקי (4

 כאמור.  להשתתף בהשתלמויות שנתיות

יובהר כי שני ימי השתלמות בשנה אלה, יוכרו לממוני הבטיחות כשני ימי כשירות ע"י מינהל  (5

 הבטיחות והבריאות התעסוקתית.  

 לביצוע ההשתלמויות של ימי כשירותגופי ההכשרה  .ב

על ידי גופי הכשרה אשר הוכרו על רק לעורכי מבדק מוסדות חינוך יבוצעו השנתיות ההשתלמויות  (1

 כגופים מוכרים להשתלמויות והכשרה לעורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך.ידי משרד החינוך 

 ב'. בנספחמפורטים  – של ימי הכשירות עיקרי הנושאים (2
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 ליקוייםבהם התגלו ואשר טיפול במבדקי בטיחות שהוגשו למשרד החינוך  .6

לבצע בקרה מקצועית מטעמו על אישורי בטיחות הניתנים על ידי  עורכי ככלל, משרד החינוך יוכל  .א

 המבדקים.

במסגרת הליך הרישוי או במסגרת מבדק בקרה  -אישורי בטיחות שהוגשו אודות  עם קבלת מידע .ב

-איאו בהם פערים ואשר נתגלו  -של המשרד או במסגרת בדיקות אחרות שמתבצעות במוסד 

 לשיחת ברור. מבדק הבטיחותהמשרד את עורך יזמן  ,ישות המשרדהתאמות לדר

בהם התגלות פערים כאמור את מבדקי הבטיחות נציג המשרד יציג בפניו במסגרת שיחת ברור זו  .ג

 .המקצועית לנושא ויבקש את התייחסותו

 בטיחות.הרותיו של עורך מבדק יהבעלות אשר השתמשה בשגם נציג וזמן ישיחת הבירור ל .ד

הפעיל ליהיה רשאי , משרד החינוך מספקיםיהיו  של עורך המבדק לא ובמידה והסבריו והתייחסות .ה

 בחתימתו של עורך המבדק.אשר הוגש אישור הבטיחות את  קבל את סמכותו ולא ל
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 נספח א'

 עורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוךלקורס  לימודה ת נושאימרשי

 

 ת.מבוא לבטיחות, מושגי יסוד ועקרונות מניעת תאונו 

  יסודות ניהול בטיחות וניהול סיכונים 

 בטיחות במערכות החינוך בישראל 

 הכרת חוזר המנכ"ל לבטיחות של משרד החינוך 

 תורת הסיקור והמבדק 

 מבדקי בטיחות במערכות חינוך 

  וניהול בטיחות שוטףשגרת הבטיחות במוסדות חינוך 

 בטיחות בפעילויות חוץ בית ספריות 

 קיץ ות, קייטנות ומחנותבטיחות בכפרי נוער, פנימי 

 בטיחות בחשמל במוסדות חינוך 

 בטיחות אש 

 בניסויים ובחדרי מדעיםבטיחות במעבדות , 

 ושיפוצים בטיחות בעבודות בנייה 

  הרמהבטיחות בשימוש במכונות ואביזרי 

 בטיחות בתקני משחקים ומתקני ספורט 

 טיפוס, גלישה,  מתחם חבלים אתגרי,, כגון: בטיחות בפעילות אתגרית במוסדות חינוך

 שייט, רכיבה על אופניים, רכיבה על בעלי חיים, פעילויות מים ועוד

  וסוגיות של אחריות בבטיחות בבטיחותמקצועית אתיקה 

 היבטים משפטיים 

 חוקים, תקנות ותקנים בבטיחות ובגהות 

 סדנת תחקיר אירוע בטיחותי כולל ניתוח אירועים ותרגול בכתיבת תחקיר 

 וסקים בתאונות תלמידים במערכת החינוךניתוח פסקי דין הע 

 "בבטיחות מוסדות חינוך "הדרכה נכונה 

 הסמכה למבקר מטפים שנתי 

 מבחנים, סיורים ומבדקים מעשיים בבתי ספר וגני ילדים 

 תברואה במוסדות חינוך 

 קרינה וחשיפה לחומרים רדיו אקטיביים ואסבסט במוסדות חינוך 

 צמחים מזיקים ובע"ח ארסיים 

 רלוונטית ארגונומיה 

 ע"י מנהל תחום בטיחות ארצי במשה"ח. ,רשימה זו תתעדכן מעת לעת בהתאם לצרכי הבטיחות: הערה
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 ' בנספח 

 רשימת נושאים לימי כשירות של עורכי מבדקי בטיחות במהלך השנה

 

 ומפרטי בדיקה רענון נהלים, חוקים ותקנות, חוזרי מנכ"ל. 

 הפקת לקחים מאירועי בטיחות במהלך השנה 

 קחים הנובעים מפסקי דין חדשים הנוגעים לעבודת היועץל 

 היבטים משפטיים רלוונטיים בעבודת עורך מבדק בטיחות 

 ודפוסי פעילות נדרשים נושאים אתיים 

 בטיחות אש במוסדות חינוך 

 בטיחות במתקני משחקים במוסדות חינוך 

 בטיחות במתקני ספורט במוסדות חינוך 

  מלאכהבטיחות במעבדות בבתי ספר ובבתי 

 היבטים מקצועיים בעריכת מבדק במוסד חינוכי 

 תקינה חדשה הנוגעת למוסדות חינוך 

  הוראות, נהלים, תקנים ותקנות חדשות של משרד החינוך 

 ניתוח אירועים ולמידה מהם 

 ניתוח פסקי דין שעוסקים באירועי בטיחות במוסדות חינוך 

 עידכון מחוזי ע"י מנהל הבטיחות במחוז 

 

 ע"י מנהל תחום בטיחות ארצי במשה"ח. ,ו תתעדכן מעת לעת בהתאם לצרכי הבטיחות: רשימה זהערה

 

 

 


