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  "ח תשרי תשע"חי , ירושלים

  2017אוקטובר  08 

  

  גופי הכשרה המאושרים על ידי משרד החינוך לביצוע ימי כשירות 

  עורכי מבדק בטיחות מוסדות חינוך 

  

על ידי  מאושריםמטרת מסמך זה הוא לעדכן בדבר גופי הכשרה אשר מטרת המסמך:  .1

  חינוך.ירות לעורכי מבדקי בטיחות במוסדות משרד החינוך לבצע הכשרות ימי כש

 רקע .2

"עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך" (להלן: "עורכי המבדקים") הינם אנשים אשר   .א

עבור הרשויות המקומיות  ,בטיחות במוסדות החינוך לסוגיהםהמבדקי הוסמכו לעריכת 

  בעלויות אחרות של מוסדות חינוך.עבור או 

כי שמירת רישיון תקף לעריכת מבדקי בטיחות, מותנית מדיניות משרד החינוך היא   .ב

לק שני ימי כשירות בשנה כחחינוך במוסדות בבטיחות  ימבדקעורך  בהשתתפות של

 עמידה בנורמה מקצועית ראויה.דרישות המ

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

לשמור על כשירותו על מנת ימי השתלמות  שניבמוסדות חינוך", נדרש לעבור בכל שנה 

   כעורך מבדק.

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

לאחר שהשתתף  ,המאשרת כשירות עדכנית  ,ורם הדרכה")מבדק מוסדות חינוך (להלן: ג

 בימי ההשתלמות כאמור. 

"כנס עורכי מבדקי בטיחות מוסדות (כנס שנתי משרד החינוך אחת למספר שנים יערוך   .ה

במימון המשרד, ללא עלות כנס מקצועי אגף הביטחון במשרד החינוך (בהובלת  )חינוך"

תשע"ח לא  נתשך ליום כשירות אחד. בהשתתפות בכנס זה תהיה שוות ער .למשתתף)

 כנס זה.להיערך מתוכנן 

, ומחזיקים בתעודה כאמור ימי הכשירותשני רק עורכי מבדקים שביצעו בכל שנה את   .ו

  במוסדות חינוך בשנה העוקבת. מבדקים תקפה,  יוכלו לבצע 

שאינו בעל תעודת כשירות תקפה  יםמבדק שיבוצע ע"י עורך מבדקדו"ח מובהר כי   .ז

במסגרת אישורי הבטיחות הנדרשים  לא יתקבל במנהל הרישוי של משרד החינוך, כאמור

 בהתאם לדין ולנוהל  הרישוי.
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 הכשירותבימי המטרות בהפעלת הדרכות  .3

לעדכן וליצור תהליך התמקצעות לעורכי מבדק בטיחות למוסדות חינוך בהתאם לשינויים   .א

רשימות בקרה שמתעדכנות מזמן ולחידושים בהוראות (חוקים, תקנים, חוזרי מנכ"ל, 

לזמן, לקחי אירועי בטיחות ומסקנות ולקחים שעולים מתוך למידה מאירועים, עדכון 

בתקנים חדשים, למידה של תחומי בטיחות שמתפתחים, וכדומה. (ראו נושאים לימי 

  כשירות להלן)

לציות, סימו המקצועי ובכללו על בסיס ניתוח אירועים, בדיקת מקרי מבחן,  הידע העמקת  .ב

מצגות, ניתוחי  -פסקי דין בתחום וכו'. (את בסיס החומרים ניתן לקבל ממשרד החינוך

אירוע, נהלים, הנחיות, תחקירים מלמדים, החומרים שמתקבלים מהמשרד צריכים 

 להיות מעובדים וערוכים להדרכה והתאמה להשתלמויות וימי הכשירות).

ב וקווים מנחים הנדרשים לשיפור הרמה לקבוע תכנים, סילבוס, ידע ובסיס מקצועי מחיי  .ג

 מקצועית הראויה לעורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוך.

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

 מבנה עקרוני ליום כשירות .4

("ברוטו"). במסגרת זו תיכלל התכנסות  16:30עד  08:30תהיה משעה יום כשירות מסגרת 

  הפסקת צהריים וכן הפסקות בין ההרצאות/סדנאות.וכיבוד קל, שעה 

  דקות.  90 -משך כל הרצאה/סדנה לא יפחת מ

  די הכשרות ומועמיקום  .5

  מועדי ימי הכשירות ומקום ההדרכה יפורסמו באחריות גופי ההדרכה המאושרים.

  לימי כשירות של עורכי מבדקי בטיחות במהלך השנהאופייניים רשימת נושאים  .6

 חוקים ותקנות, חוזרי מנכ"ל ומפרטי בדיקה.ריענון נהלים,  �

 למוסדות חינוך עיםהנוגודרישות חוקיות אחרות תקינה חדשה עדכוני  �

 בטיחות אש במוסדות חינוך �

 בטיחות במתקני משחקים במוסדות חינוך �

 בטיחות במתקני ספורט במוסדות חינוך �

 בטיחות במעבדות בבתי ספר ובבתי מלאכה �

 עריכת מבדק במוסד חינוכימקצועיים בושיקולים היבטים  �

 ולמידה מהם , הפקת לקחיםניתוח אירועים �

 בעבודת עורך מבדק בטיחותוסוגיית האחריות היבטים משפטיים רלוונטיים  �
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 עבודת היועץובניתוח פסקי דין שעוסקים באירועי בטיחות במוסדות חינוך  �

 ומצופים מעורך מבדקים ודפוסי פעילות נדרשים , אתיקה מקצועיתנושאים אתיים �

מחויבים גם הם  ברשויות המקומיות (או בעלויות אחרות) "דות חינוךמוסמנהלי בטיחות יודגש כי " .7

צעים ומב, אולם ימי הכשירות המיועדים לאוכלוסיית מנהלי הבטיחות בשני ימי כשירות בשנה

 . עצמו באמצעות משרד החינוך

  

  כשירותהכשרה המאושרים להכשרות ימי גופי רשימת  .8

איש  שם גוף ההכשרה מס"ד

 קשר

  דוא"ל טלפון

  לבטח 1

שלומית  

  יואב

 אביב שחם

 054-6000299 

052-6866687 

        shlomit@lvth.co.il 

          aviv@lvth.co.il  

2 

הנדסת  מומנתקן

5שלוחה  03-9625552 אפרת לנג איכות ובטיחות  efratl@momenteken.com 

 Rinat@yssafety.co.il  09-7666203 רינת  יוסי שחר 3

 מורן כהן מכללת שבירו  4

08-6229243  

08-9955918 office@shviro-college.co.il 

5 

אגף  –מכון התקנים 

 הכשרות
  hagay_li@sii.org.il   03-6464454  חגי ליבנה

6 

על  ארגון הממונים

תא עורכי  הבטיחות,

בטיחות  ימבדק

 מוסדות חינוך

מאיר 
 זייפלד

 052-5608581 meir.memunim@gmail.com   

 

  בברכה,

  רותם זהבי

  ארציבטיחות  אגףמנהל 

  


