
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

  הפיקוח על החינוך הגופני 
 מחוז מרכז 

 

 

    
    limora@education.gov.il:  דואר אלקטרוני    
 6706055, יד אליהו ת"א, 2רח' השלושה מס'   

 3936351-370:   ; פקס; 3937349-370 :  משרד ;3937348-370:  אירועי ספורט רכזי
 http://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sport/Pages/about.aspxאתר החינוך הגופני:  

C:\Users\ups\Documents\15.10.20חוברת הפצה \עזרה ראשונה \ תשפא\פיקוח השתלמויות \מסמכים של ורד.doc 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:limora@education.gov.il


 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

  הפיקוח על החינוך הגופני 
 מחוז מרכז 

 

 

    
    limora@education.gov.il:  דואר אלקטרוני    
 6706055, יד אליהו ת"א, 2רח' השלושה מס'   

 3936351-370:   ; פקס; 3937349-370 :  משרד ;3937348-370:  אירועי ספורט רכזי
 http://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sport/Pages/about.aspxאתר החינוך הגופני:  

C:\Users\ups\Documents\15.10.20חוברת הפצה \עזרה ראשונה \ תשפא\פיקוח השתלמויות \מסמכים של ורד.doc 

2 

 

 

 תוכן עניינים
 

 
 
 
 

 3-4     -----------------------------לרענון עזרה ראשונה  הנחיות
 
 

      5          ----------------------------------------------חוזר מנכ"ל  
 
 

 6        ------------------------------------טבלת תאריכים ומיקום
 
 
 
 
 

mailto:limora@education.gov.il


 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

  הפיקוח על החינוך הגופני 
 מחוז מרכז 

 

 

    
    limora@education.gov.il:  דואר אלקטרוני    
 6706055, יד אליהו ת"א, 2רח' השלושה מס'   

 3936351-370:   ; פקס; 3937349-370 :  משרד ;3937348-370:  אירועי ספורט רכזי
 http://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sport/Pages/about.aspxאתר החינוך הגופני:  

C:\Users\ups\Documents\15.10.20חוברת הפצה \עזרה ראשונה \ תשפא\פיקוח השתלמויות \מסמכים של ורד.doc 

3 

 
 כ"ז תשרי תשפ"א 

 2020אוקטובר   15

 לכבוד                                                           

  בתי הספר  מנהלי

      המורים לחינוך גופני 

 

  

 שלום רב,

 

 תשפ"א –שנה"ל  וך גופנינילחרענון עזרה ראשונה למורים קורסי הנדון :  
 

 
לחינוך לערכים  התנהגות גופנית וספורטיביתפיתוח וגופני תרומה רבה לעיצוב הלחינוך 

 הספר.בתי בריא בקרב תלמידי פעיל ואורח חיים טיפוח לו

לשם השגת מטרות חשובות אלו על המורים לחינוך גופני במערכת החינוך, להכיר ולפעול 

 בעו ומופיעים בחוזרי המנכ"ל.ק נש בהתאם להוראות ולכללים

יקיימו בשנה"ל במחוז מרכז  תחום ביטחון, בטיחות ושע"חהפיקוח על החינוך הגופני בשיתוף 

כל קורס משך   -שעות 12בהיקף של   "עזרה ראשונהרענון של "מגיש  השתלמות תשפ"א 

   . במשך יומיים רצופים

על המורה לחינוך גופני  חובהחובה  ((  20692069מאי מאי   6666על פי חוזר מנכ"ל )א' באייר תשע"ט ,על פי חוזר מנכ"ל )א' באייר תשע"ט ,

, להכיר את כל  חוזר מנכ"ל(צילום )מצ"ב  רענון עזרה ראשונה ובהחייאה  להשתתף בקורס

פגיעות בשיעורי החינוך תאונות ו ,עד כמה שניתן ,הנהלים ולפעול על פיהם, זאת על מנת למנוע 

 בפציעת ונה שאר  ובמידת הצורך להגיש עזרה פנים וחוץ בית סיפריותובפעילויות  הגופני

 תלמיד/ה.

שברשותם יפוג במהלך שנה"ל  עזרה ראשונהאשר תוקף תעודת רענון לחינוך גופני מורים 

בקורס רענון עזרה ראשונה ,ידרשו להשלים זאת במסגרת  ולא ישתתפו השנהפ"ב ותשתשפ"א 

 אחרת ועל חשבונם. 

מקוון ,בשל נושא  ןפאוקורסי רענון עזרה ראשונה יתקיימו באופן מעשי ולא ב:  שימו לב 

יש ליידע על הצורך בהשתתפות בהשתלמות רענון עזרה ראשונה  הבטיחות ותרגול החייאה .

 את כל צוות המורים לחינוך גופני בבית הספר , כולל המורים הנמצאים בשבתון וחל"ת.
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 הנחיות  פר להלן מס

 רט בהמשך.ופהמ  תכנון מוקדםעל פי פ"א תשהקורסים יתקיימו במהלך שנה"ל  .1

 תוקף התעודה הוא לשנתיים.  שעות בכל יום, 6, כל קורס יתקיים במשך  יומיים

   pxhttp://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sport/Pages/about.as   ההרשמה תתבצע באתר החינוך הגופני

 .רענון עזרה ראשונה -:תחת קטגוריה פיתוח מקצועי  החל מאמצע חודש אוקטוברותיפתח  

ובקבלת אישור למייל האישי של  בלבדחינוך גופני השתתפות המורה לחינוך גופני מותנית ברישום באתר 

 המורה.

 .ןבסיום הרענו נתן למורים לחינוך גופנייקורס רענון עזרה ראשונה באישור השתתפות 

שות ופניות של מנהלים ומורים, ניתנת אפשרות לבחירת מיקום ותאריכים להשתתפות בשל בק 

דה ויהיו שינויים מסיבות במימשתתפים. 20 -מספר המקומות מוגבל ל יחד עם זאת במחזור ספציפי,

 . ההרשמה הינה על פי כל הקודם זוכה הודעה מראש לנרשמים.תינתן טכניות 

 בית הספר.  מביה"ס עם מנהל/ת יעדרותהה באחריות המורה לתאם את

 לא תוכר השתתפותו. –מורה אשר יאחר או יצא לפני הזמן  .מפגש כולוחובת ההשתתפות ב .2

אשר יהיה אחראי על ארגון  החינוך הגופני, לכל מחזור השתלמות ימונה מורה אחראי מטעם הפיקוח על  .3

רישום נוכחות המורים ודיווח  ,גופניך הבחינו המקום, קשר ישיר עם מרצה הקורס ורכזת ההשתלמויות

 למשרדי בסיום הקורס.

 

                                      

 

 ה ,  כ   ר   ב  ב        

 

 עינב זרקא     לימור דוד           

 מחוז מרכז ממונה בטיחות ושע"ח                    מפקחת על החינוך הגופני  

                       
 

 :  ים העתק
 בפועל    מנהלת המחוז –  ר  ופיה אורדגב' 
 הממונה על החינוך הגופני מפמ"ר וה – גיא דגן מר 
 ובטיחות סביבתית    שע"חהערכות ל ,אגף בטחון  סמנכ"ל ומנהל – אריה מורמר 

 מנהל המחלקה לפיקוח על החנה"ג  –מר עופר שמעוני 
 מחמ"ד  –טוב -הרב גד בר
 רכז מחוז ממנהלת תחום בטחון בטיחות ושע"ח  – לימור לביא 

 מחוז מרכז   ממונה בטיחות ושע"ח– להב עזאנימר 
 מפקחים כוללים

 מנהלי המחלקות לספורט ברשויות
 בחינוך הגופני  רכזת השתלמות -ורד שמאי גב' 

 קב"טים ברשויות
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קורס רענון בהגשת עזרה ראשונה  המורה לחינוך גופני יהיה בוגר קורס עזרה ראשונה ויעבור       2.3
ובהחייאה, פעם בשנתיים לפחות. הרענון יתקיים בשעות הבוקר במהלך יום הלימודים. מנהל 
בית הספר והבעלות חייבים לשחרר את המורה למטרה זו בלי לגרוע משכרו ואף לממן לו את 

 החזר הוצאות הנסיעה.
 

 קורס רענון עזרה ראשונה  3.2.4

להגשת עזרה ראשונה  רענון ויוודא שהמורים לחינוך גופני ישתתפו בקורסהמנהל יקיים מעקב 
את המורים לחינוך גופני במהלך יום  עליו לשחרר  ולהחייאה בהתאם להנחיות המשרד.

ואף לדאוג שהמעסיק ישלם  בלי לגרוע ממשכורתם הרענון הלימודים כדי שישתתפו בקורס
 להם בעבור הנסיעה.
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 תשפ"א   –מרכז צפוני    במחוז למורים לחינוך גופני    רענון עזרה ראשונה 

 לבד  באתר החינוך הגופני מחוז מרכז  נטרנטי בי הרישום הינו א 
    

תאריכים  
 ימים

 ושעות  

 ראש העין 
אולם רבין  

 }חט"ב{ 
 רחוב מנחם בגין 
08:00-13:00 

 רעננה 
 בית ספר זיו 
08:00-13:00 

 כפר סבא 
אולם אריק 

 איינשטיין
ם יאיר רוזנבלו

29 
08:00-13:00 

 אריאל
פיסג"ה 

 אריאל
13:00-08:00  

 ב השרון ל
 מועצה אזורית 
 מתחם דרורים
 בחלקו הצפוני
08:00-13:00 

 כפר יונה 
בי"ס תיכון  
 איש שלום

13:00-08:00  

 הוד השרון 
 בי"ס ממלכתי א 

08:00-13:00 

 טייבה 
 מרכז להבה 

08:00-13:00 

 עמק חפר 
 ביה"ס רמות ים 

 מכמורת 
08:00-13:00 

 תאריך 
 

 ימים

 ינואר  3-4
 
 שני -ראשון

 פברואר  2-3
 
 רביעי -שלישי 

 ינואר  17-18
 
 שני -ראשון

רואר בפ 10-9  
 
רביעי -שלישי   

 

 ינואר  18-19
 

 שלישי -שני

ינואר   18-17  

 
שני  -ראשון  

 פברואר  17-18
 

 חמישי -רביעי 

 ינואר  12-13
 

 רביעי -שלישי
 

 פברואר  9-10
 

 רביעי   -שלישי 
 

 תאריך 
 

 ימים

 ינואר   5-6
 

 רביעי – שלישי

 פברואר  7-8
 
 שני -ראשון

 ינואר  19-20
 
 רביעי -שלישי 

 ינואר  25-26   
 

 שלישי -שני

 ינואר    19-20
 
 רביעי -שלישי 

 

 פברואר  21-22
 
 שני  -ראשון

 ינואר  24-25
 
 שני –ראשון 
 

 פברואר  21-22
 
 שני -ראשון

 תאריך 
 

 מיםי

 ינואר  10-11
 
 שני –ראשון 

 פברואר  9-10
 
 רביעי -שלישי 

 נואר י  24-25
 
 י שנ  -ראשון

 פברואר  21-22 
 
 שני -ראשון 

ינואר  25-24  

 
שני  -ראשון   

 מרץ  1-2
 

  שלישי-שני

 פברואר  7-8
 
 שני -ראשון 

 מרץ  1-2
   שלישי-שני 

 תאריך 
 ימים

 ינואר   12-13
 רביעי -שלישי

 

 פברואר  2-3 
 רביעי -שלישי

      

 תאריך 
 ימים

 מרץ  1-2
  שלישי-שני

 פברואר   7-8 
 שני -וןראש
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