
'?מה נלמד בתכנית א

רקע כללי

'?מה נלמד בתכנית ב

נדרשים לבצע יום כשירות אחד , 2016עורכי המבדק אשר השתתפו בכנס ההסדרה של משרד החינוך בחודש נובמבר 
.  זאת משום שהכנס ייחשב כיום כשירות לשנה זו, 2017עד לספטמבר ( 'או ב' תוכנית א)בלבד 

נדרשים לבצע שני ימי  , 2016עורכי מבדק אשר לא השתתפו בכנס ההסדרה של משרד החינוך בחודש נובמבר 

.  2017עד לחודש ספטמבר ( ' ב+ ' תוכנית א)כשירות 

.2018שתוקפה בספטמבר יקבל תעודה , 2017עורך מבדק שהשתלם בשני ימי כשירות עד ספטמבר  

חייבים להשתתף בהשתלמויות  , עורכי מבדקי בטיחות מוסמכים אשר בהכשרתם הינם גם ממוני בטיחות בעבודה

י מנהל הבטיחות והבריאות  "יובהר כי שני ימי ההשתלמות אלה יוכרו לממוני הבטיחות כשני ימי כשירות ע. שנתיות

.התעסוקתית

עדכונים מקצועיים תקופתיים•

ח"במוסשגרת ניהול הבטיחות •

,  ניתוחי אירוע בהיבט המשפטי•

סוגית האחריות ומשמעותה
י  "ת, עדכונים וחדשות–מתקני משחקים •

1497י "היכרות עם ת+ 1498

.ח"במוסבטיחות חשמל •

,  אשר מאפשר לו להיות מעודכן, שמירה על כשירות של עורך המבדק במוסדות חינוך היא עקרון יסוד מקצועי

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

אשר לא  , של עורך מבדק בטיחות( אישור בטיחות)לא יקבל משרד החינוך חוות דעת מקצועית , 2017החל משנת 

.ביצע ימי כשירות על פי הנוהל

להחזיק בתעודת  , יהיה מחויב עורך מבדק בטיחות מוסדות חינוך2017בספטמבר 1לתאריך עדהמשרד קבע כי  
.כשירות מקצועית בתוקף המעידה כי עבר הליך רענון ושמירה על כשירות שנתי
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מ"מעלא כולל ₪ 650: עלות למשתתף

יום כשירות לעורכי מבדקי  

תח"במוסבטיחות 
חו

טי
ב

.עדכונים מקצועיים תקופתיים•

(2016)רשימות מנחה מעודכנות •

.בטיחות אש-523ר"מכהוראת •

.5515י "ת, בדיקות מתקני ספורט •

.בטיחות במעבדות כימיה ומדעים•

מדיניות הרשמה ותוקף תעודה

?למי מיועד יום הכשירות

.  במכון התקנים הישראלי, בוגרי קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

ח"במוסהרישום מותנה בהצגת תעודת סיום קורס עורכי מבדקים 

http://www.sii.org.il/


לעורכיטופס הרשמה ליום כשירות 
ח"במוסמבדקי בטיחות 

.03-6465327: לפקסאו  hagay_li@sii.org.il: מ בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למייל"יש למלא את הפרטים הר

!לוודא הגעת הטופסיש 

__________________________________: ז.ת___________________________: שם ומשפחה

_______________________________: נייד' טל___________________________    : ארגון ותפקיד

________________________________      :  ל"דוא_____________________________    : טלפון נייח

_________________________ : תאריך סיום קורס_______________________________    : כתובת

_____________________________  / פ .ח/ מ.ע

:  אופן התשלום

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

_________________________:הערות______________:ז.ת___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה

:ב ו ת      ו ה ר ש מ ה יט ו פ ס     ה ת ח י 

.טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום. חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, במידה והתשלום לא יתבצע באשראי

 03-6465327בפקסאו  hagay_li@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /הודעה על ביטול השתתפות בקורס•
שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,שםמצוייניםועליה  ,הודעה בכתבמועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

.ת הביטול/וחתימת מבקש .ז.ת
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2

.יום עיון/עלות הקורס
.יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•
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מדיניות ביטול הרשמה

ת
חו

טי
ב

מ"לא כולל מע₪ 650:  עלות למשתתף

במועד יום הכשירות המבוקשXאנא סמן  

18.06.17-' תכנית ב

23.7.17-' תכנית א

08:30-16:00: בין השעות,ימי הכשירות יתקיימו במועדים הבאים

http://www.sii.org.il/

