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  כ"ו טבת תש"פ , ירושלים

   2020ינואר  23   עדכון

  

  

  גופי הכשרה המאושרים על ידי משרד החינוך לביצוע ימי כשירות 

  2020ותוכנית הכשרות לשנת 

  עורכי מבדק בטיחות מוסדות חינוך 

  

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

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

  נהלים.

 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 

ית כי שמירת רישיון תקף לעריכת מבדקי בטיחות, מותנמדיניות משרד החינוך היא  .ב

שני ימי כשירות בשנה כחלק חינוך 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 כשירותועל מנת ימי השתלמות  שניבמוסדות חינוך", נדרש לעבור בכל שנה 

 במהלך אותה שנה. שונים בנושאיםשני ימי ההשתלמות יהיו  כעורך מבדק.

  בספטמבר בשנה לאחר מכן. 30-באוקטובר ותסתיים ב 1- שנת כשירות תחל ב .ד

 עורך מבדקי הבטיחות יהיה כשיר לשנה"ל ע"פ תאריכים אלו

 יהיה כשיר -19לדוגמה: עורך מבדקי בטיחות שביצע את כלל ימי הכשירות עד לספטמבר 

עורך מבדק שיבצע יומיים כשירות בטווח זה לבצע מבדקי בטיחות לשנה"ל התשפ'א. 

  העוקבת. לשנה"ליהיה כשיר לבצע מבדקים 

(במקום  2019השנה, באופן חריג, מועד סיום ביצוע ימי הכשירות הוארך עד לסוף דצמבר 

  ).2019בספטמבר  30

תהיה כותרת עם השנה  -ועורכי המבדק, בטבלה המתפרסמת ברשת לטובת הבעלויות

  תשפ"א) - נטית לה יהיו כשירים עורכי המבדק (לדוגמההרלוו

  .2020מאי - ו 2019דצמבר  - הטבלה תתעדכן פעמיים בשנה
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 (התחלה, אמצע, סיום).פעמים  3בדיקת נוכחות והחתמה במהלך ימי ההשתלמות ייערכו  .ה

 . 70המשתתפים ייבחנו במבחן שאושר מראש ויידרשו לעבור בציון  .ו

  עורך מבדק שלא יעבור את הבחינה יידרש לעבור מבחן נוסף בתיאום עם גוף הכשרה.

את אישורי הנוכחות לנוכחים לאחר בתום יום ההשתלמות יעביר גוף ההכשרה בדוא"ל  .ז

מבדק שלא עברו את  המבחנים וקבלת ציון המבחן. עורכירשימת הנוכחות, בדיקת 

 ויידרשו לתאם מועד לבחינה נוספת מול גוף ההכשרה. המבחן יעודכנו

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

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

 ה שוות ערך ליום כשירות אחד.תהי השתתפות בכנס זה .למשתתף)

ועמדו בדרישות , כאמור ימי הכשירותשני רק עורכי מבדקים שביצעו בכל שנה את  .ט

 במוסדות חינוך בשנה העוקבת.מבדקים לבצע ו לקבל תעודת כיס יוכלוהנוכחות והמבחן 

תעודות הכיס יונפקו באופן אוטומטי לעורכי המבדק הכשירים ע"י נציגת המשרד (חברת  .י

  "אשד") ויישלחו בדואר.

לא שאינו בעל כשירות תקפה כאמור,  יםמבדק שיבוצע ע"י עורך מבדקדו"ח מובהר כי  .יא

במסגרת אישורי הבטיחות הנדרשים בהתאם  יתקבל במנהל הרישוי של משרד החינוך

 לדין ולנוהל  הרישוי.

 הכשירותבימי המטרות בהפעלת הדרכות  .3

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

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

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

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

  כשירות להלן)

סימולציות,  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 

 וכים להדרכה והתאמה להשתלמויות וימי הכשירות).להיות מעובדים וער

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

 מקצועית הראויה לעורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוך.

 מבחני ידע, הכרת תהליכי העבודה וההוראות הרלוונטיות.סיורים מלמדים, ביצוע  .ד
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 ליום כשירותמבנה עקרוני  .4

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

בתום יום הכשירות יבוצע  שעה הפסקת צהריים וכן הפסקות בין ההרצאות/סדנאות.

  מבחן כאמור.

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

  מיקום ומועדי הכשרות  .5

  ההדרכה יפורסמו באחריות גופי ההדרכה המאושרים. מועדי ימי הכשירות ומקום

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

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

 עדכוני תקינה חדשה ודרישות חוקיות אחרות הנוגעים למוסדות חינוך �

 בטיחות אש במוסדות חינוך �

 חות במתקני משחקים במוסדות חינוךבטי �

 בטיחות במתקני ספורט במוסדות חינוך �

 בטיחות במעבדות בבתי ספר ובבתי מלאכה �

 היבטים ושיקולים מקצועיים בעריכת מבדק במוסד חינוכי �

 ניתוח אירועים, הפקת לקחים ולמידה מהם �

 היבטים משפטיים רלוונטיים וסוגיית האחריות בעבודת עורך מבדק בטיחות �

 עבודת היועץניתוח פסקי דין שעוסקים באירועי בטיחות במוסדות חינוך וב �

נושאים אתיים, אתיקה מקצועית ודפוסי פעילות נדרשים ומצופים מעורך  �

 מבדקים

  בקרה על ההכשרות .7

, אחר פעילות ימי ההשתלמותפיזיות גלויות וסמויות בקרות באופן שוטף המשרד מבצע 

 ועוד.התכנים, עמידה בלו"ז, נוכחות 

יחידת הרישוי במשרד מפעילה וועדת אכיפה המפקחת על התנהלות עורכי המבדקים ואף 

מבצעת בקרות אחר ביצוע המבדקים ואיכותם. במידת הצורך מזומנים עורכי מבדק 

 לשימוע ולעיתים מושעים מפעילות.

 ברשויות המקומיות (או בעלויות אחרות) "דות חינוךמנהלי בטיחות מוסיודגש כי " .8

, אולם ימי הכשירות המיועדים לאוכלוסיית ויבים גם הם בשני ימי כשירות בשנהמח

 .עצמו צעים באמצעות משרד החינוךומבמנהלי הבטיחות 
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 ת עורך מבדקהיול מעונייןבמצב בו מנהל בטיחות  -מעבר של מנהל בטיחות לעורך מבדק .9

 talda@education.gov.il טל דנינו בדוא"ל -עליו להודיע למרכז בקרה ומעקב פרטי

ימי כשירות בשנה עפ"י תוכנית שני ולאחר אישור  יהיה מחויב בביצוע  02-5601028 טלפון

 .שיועדו לכך ע"י משרד החינוך (להלן)הכשרות של חברות ההכשרה ה
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  הכשרה המאושרים להכשרות ימי כשירותגופי רשימת  .10

  דוא"ל טלפון שם גוף ההכשרה מס"ד

1. 
אתגר מכללה להנדסה 

 etgar@etgar.org.il 6929*  וטכנולוגיה

 inbal@esegim.co.il 08-9155568  הישגים .2

3. 
יוסי שחר יעוץ בטיחות 

 09-666203 וניהול סיכונים בע"מ
rinat@yssafety.co.il 

 

4. 
לבטח הנדסה ובטיחות 

 בע"מ
03-5007553 

chen@lvth.college 

office@lvth.college 

5. 
מומנתקן הנדסת איכות 

 ובטיחות בע"מ
03-9625552 

 college@momenteken.org 1שלוחה 

6. 
אגף  –מכון התקנים 
 training2@sii.org.il 03-6465085 הכשרות

 office@shviro-college.co.il 08-6229243  מכללת שבירו .7

 04-8666499  פז בטיחות בע"מ .8
lilach@pazsafety.co.il   

luba@pazsafety.co.il 

 info@shemersafety.co.il  052-6886601  שמר בטיחות והנדסה .9
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 י מבדקכמועדי הכשרות עור .11

 מותנים ברישום מראש מול חברות ההכשרה. ימי ההכשרה :שימו לב

  יש להתעדכן מול חברות ההכשרה. –תוכנית ההכשרות השנתית נתונה לשינויים, תוספות וביטולים 

תאריך   שם חברה
 הדרכה

שעת  נושא כתובת מקום עיר
 התחלה

שעת 
 סיום

מומנתקן הנדסת איכות 
 ובטיחות בע"מ

מכללת  ראשל"צ 15/01/2020
 מומנתקן

 3מזל אליעזר 
 ראשל"צ

הערכת סיכונים במבדקי בטיחות 
 במוסדות חינוך

08:30 16:00 

קניון עזריאלי  ראשל"צ 04/02/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

 21:00 14:00 בטיחות אש במוס"ח

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

מכללת  ביניין חיפה 10/02/2020
 אתגר

, 6שלמה בן יוסף 
 חיפה

היבטים מקצועיים בעבודת מבדק 
 במוסד חינוכי

08:30 16:00 

אולם 'קציר',  ת"א 12/02/2020 מכון התקנים
 מכון התקנים

סדנת תחקיר ובדיקת אירועי בטיחות  , ת"א42חיים לבנון 
,בטיחות במעבדות ,הכרת מסמך 

ניהול הבטיחות מטעם משרד החינוך 
  ,אתיקה מקצועית 

  
 (תכנית א)

08:30 16:00 

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

 16:00 08:30 בטיחות אש במוסדות חינוך , ירושלים15סוקולוב  ביניין מיצ'ל ירושלים 13/02/2020

 5, בניין 10החרושת  פז בטיחות חיפה 13/02/2020 בטיחות בע"מפז 
 , חיפה 2קומה 

 14:30 08:00 ניהול סיכונים ואתיקה מקצועית

יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול 
 סיכונים בע"מ 

 16:00 09:00 מבדקי בטיחות -שדרוג רמה כפר סבא 2החרושת  חדר דיונים כפר סבא 13/02/2020

הנדסת איכות  מומנתקן
 ובטיחות בע"מ

, 11רחוב בונה אליעזר  בית יוזמות חיפה 19/02/2020
 חיפה

בטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני 
 משחק וספורט במוס"ח

08:30 16:00 



  מדינת ישראל
  החינוךמשרד 

  שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

7  

  02-5602826 * פקס: 3732\02-5603071  * טלפון: 91911 רם * ירושלים - * בנין לב 2דבורה הנביאה 

 rotemza@education.gov.ilדואר אלקטרוני - 

 

תאריך   שם חברה
 הדרכה

שעת  נושא כתובת מקום עיר
 התחלה

שעת 
 סיום

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

ביניין מכללת  ת"א 20/02/2020
 אתגר

, תל 15דוד חכמי 
 אביב

הוראות ונהלים תקנים ותקנות 
של משרד החינוך בנושאי חדשים 

 בניה

08:30 16:00 

מכללת לבטח  ראשל"צ 02/03/2020 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 הנדסה

ראשון  4משה שרת 
 לציון

 16:00 08:00 בטיחות במתקני ספורט

קניון עזריאלי  ראשל"צ 03/03/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

 21:00 14:00 בטיחות במעבדות בבתי ספר ומלאכה

מומנתקן הנדסת איכות 
 ובטיחות בע"מ

, באר 7המשחררים  מכללת אתגר באר שבע 04/03/2020
 שבע.

בטיחות בעבודת בניה ושיפוצים 
 במוסדות חינוך ובקרבתם

08:30 16:00 

בטיחות במעבדות בבתי ספר ובבתי  באר שבע 6יד ושם  מכללת שבירו באר שבע 15/03/2020 מכללת שבירו
  מלאכה

  אתיקה מקצועית
היבטים ושיקולים מקצועיים 
  בעריכת מבדק במוסד חינוכי

 ניתוח אירועים, הפקת לקחים

08:00 16:15 

מומנתקן הנדסת איכות 
 ובטיחות בע"מ

מכללת  ראשל"צ 18/03/2020
 מומנתקן

 3אליעזר מזל 
 ראשל"צ

בטיחות בבחירת ותחזוקת מתקני 
 משחק וספורט במוס"ח

08:30 16:00 

 5, בניין 10החרושת  פז בטיחות חיפה 23/03/2020 פז בטיחות בע"מ
 , חיפה 2קומה 

 15:15 08:00 בטיחות במתקני ספורט

קניון עזריאלי  ראשל"צ 14/04/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

בטיחות במתקני ספורט בבתי ספר 
 במוס"ח

14:00 21:00 



  מדינת ישראל
  החינוךמשרד 

  שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

8  

  02-5602826 * פקס: 3732\02-5603071  * טלפון: 91911 רם * ירושלים - * בנין לב 2דבורה הנביאה 

 rotemza@education.gov.ilדואר אלקטרוני - 

 

תאריך   שם חברה
 הדרכה

שעת  נושא כתובת מקום עיר
 התחלה

שעת 
 סיום

מכללת לבטח  ראשל"צ 20/04/2020 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 הנדסה

ראשון  4משה שרת 
 לציון

 16:00 08:00 בטיחות בשיפוץ מוסד חינוך

אולם 'קציר',  ת"א 22/04/2020 מכון התקנים
 מכון התקנים

סוגיית האחריות המשפטית,ניתוחי  , ת"א42חיים לבנון 
ארוע בהבט המשפטי + סיור מלמד 

במוסד חינוכי הכולל כתיבת דוח 
מבדק בטיחות וסדנה בנושא הערכת 

  סיכונים 
  

 (תכנית ב)

08:30 16:00 

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

 ביניין בית באר שבע 03/05/2020
  ההסתדרות

בעבודת מבדק  היבטים מקצועיים , באר שבע34שד' רגר 
 במוסד חינוכי

08:30 16:00 

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

 ביניין בית חיפה 04/05/2020
  ההסתדרות

, 6שלמה בן יוסף 
 חיפה

 16:00 08:30 בטיחות אש במוסדות חינוך

קניון עזריאלי  ראשל"צ 05/05/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

ריענון נהלים ,חוקים ,תקנות ,חוזרי 
 מנכ"ל ומפרטי בדיקה

14:00 21:00 

 5, בניין 10החרושת  פז בטיחות חיפה 05/05/2020 פז בטיחות בע"מ
 , חיפה 2קומה 

 16:00 08:00 בטיחות אש והוראות מכר

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

הוראות ונהלים תקנים ותקנות  , ירושלים15סוקולוב  ביניין מיצ'ל ירושלים 07/05/2020
חדשים של משרד החינוך בנושאי 

 בניה

08:30 16:00 

מומנתקן הנדסת איכות 
 ובטיחות בע"מ

מכללת  ראשל"צ 20/05/2020
 מומנתקן

 3אליעזר מזל 
 ראשל"צ

בטיחות במעבדות בבתי ספר ובתי 
 מלאכה

08:30 16:00 

יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול 
 סיכונים בע"מ 

 16:00 09:00 מבדקי בטיחות -שדרוג רמה כפר סבא 2החרושת  חדר דיונים כפר סבא 01/06/2020

מכללת לבטח  ראשל"צ 01/06/2020 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 הנדסה

ראשון  4משה שרת 
 לציון

 16:00 08:00 בטיחות באש ובמעבדות



  מדינת ישראל
  החינוךמשרד 

  שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

9  

  02-5602826 * פקס: 3732\02-5603071  * טלפון: 91911 רם * ירושלים - * בנין לב 2דבורה הנביאה 

 rotemza@education.gov.ilדואר אלקטרוני - 

 

תאריך   שם חברה
 הדרכה

שעת  נושא כתובת מקום עיר
 התחלה

שעת 
 סיום

אולם 'קציר',  ת"א 02/06/2020 מכון התקנים
 מכון התקנים

בטיחות מתקני משחקים,לפי תקן  , ת"א42חיים לבנון 
,בטיחות במעבדות כימיה 1498

+ניהול סיכונים   *מוכר כיום 
  כשירות לממונה בטיחות בעבודה

  
 (תכנית ג)

08:30 16:00 

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

 ביניין בית באר שבע 07/06/2020
  ההסתדרות

הוראות ונהלים תקנים ותקנות  , באר שבע34שד' רגר 
חדשים של משרד החינוך בנושאי 

 בניה

08:30 16:00 

קניון עזריאלי  ראשל"צ 09/06/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

 21:00 14:00 בטיחות במעבדות בבתי ספר ומלאכה

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

היבטים מקצועיים בעבודת מבדק  , ירושלים15סוקולוב  ביניין מיצ'ל ירושלים 11/06/2020
 במוסד חינוכי

08:30 16:00 

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

ביניין מכללת  ת"א 15/06/2020
 אתגר

, תל 15דוד חכמי 
 אביב

 16:00 08:30 בטיחות אש במוסדות חינוך

מומנתקן הנדסת איכות 
 ובטיחות בע"מ

, 11רחוב בונה אליעזר  בית יוזמות חיפה 17/06/2020
 חיפה

 16:00 08:30 בטיחות אש במוס"ח

 5, בניין 10החרושת  פז בטיחות חיפה 18/06/2020 פז בטיחות בע"מ
 , חיפה 2קומה 

 14:30 08:00 ניהול סיכונים ואתיקה מקצועית

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

ביניין מכללת  ת"א 03/07/2020
 אתגר

, תל 15דוד חכמי 
 אביב

היבטים מקצועיים בעבודת מבדק 
 במוסד חינוכי

08:30 16:00 

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

ביניין בית  באר שבע 05/07/2020
 ההסתדרות 

 16:00 08:30 בטיחות אש במוסדות חינוך , באר שבע34שד' רגר 

אתגר מכללה להנדסה 
 וטכנולוגיה 

ביניין מכללת  חיפה 13/07/2020
 אתגר

, 6שלמה בן יוסף 
 חיפה

הוראות ונהלים תקנים ותקנות 
חדשים של משרד החינוך בנושאי 

 בניה

08:30 16:00 

מכללת לבטח  ראשל"צ 13/07/2020 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 הנדסה

ראשון  4משה שרת 
 לציון

 16:00 08:00 בטיחות בחצר מוסד חינוכי



  מדינת ישראל
  החינוךמשרד 

  שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

10  

  02-5602826 * פקס: 3732\02-5603071  * טלפון: 91911 רם * ירושלים - * בנין לב 2דבורה הנביאה 

 rotemza@education.gov.ilדואר אלקטרוני - 

 

תאריך   שם חברה
 הדרכה

שעת  נושא כתובת מקום עיר
 התחלה

שעת 
 סיום

קניון עזריאלי  ראשל"צ 14/07/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

בטיחות במתקני משחקים במוסדות 
 חינוך

14:00 21:00 

מומנתקן הנדסת איכות 
 ובטיחות בע"מ

מכללת  ראשל"צ 15/07/2020
 מומנתקן

 3אליעזר מזל 
 ראשל"צ

בטיחות מערכות וציוד חשמלי 
 במוסדות חינוך

08:30 16:00 

 5, בניין 10החרושת  פז בטיחות חיפה 17/07/2020 פז בטיחות בע"מ
 , חיפה 2קומה 

 15:15 08:00 בטיחות במתקני ספורט

אולם 'קציר',  ת"א 22/07/2020 מכון התקנים
 מכון התקנים

סדנת תחקיר ובדיקת אירועי בטיחות  , ת"א42חיים לבנון 
,בטיחות במעבדות ,הכרת מסמך 

ניהול הבטיחות מטעם משרד החינוך 
  ,אתיקה מקצועית 

  
 (תכנית א)

08:30 16:00 

מכללת לבטח  ראשל"צ 03/08/2020 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 הנדסה

ראשון  4משה שרת 
 לציון

 16:00 08:00 בטיחות במתקני ספורט

 5, בניין 10החרושת  פז בטיחות חיפה 21/08/2020 בע"מפז בטיחות 
 , חיפה 2קומה 

 16:00 08:00 בטיחות אש והוראות מכר

מכללת לבטח  ראשל"צ 14/09/2020 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 הנדסה

ראשון  4משה שרת 
 לציון

 16:00 08:00 בטיחות בשיפוץ מוסד חינוך

'קציר', אולם  ת"א 30/09/2020 מכון התקנים
 מכון התקנים

 16:00 08:30 גן משחקים טבעי  , ת"א42חיים לבנון 

מכללת לבטח  ראשל"צ 19/10/2020 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 הנדסה

ראשון  4משה שרת 
 לציון

 16:00 08:00 בטיחות באש ובמעבדות



  מדינת ישראל
  החינוךמשרד 

  שעת חירום ובטיחות סביבתיתלביטחון, בכיר אגף 
 

11  

  02-5602826 * פקס: 3732\02-5603071  * טלפון: 91911 רם * ירושלים - * בנין לב 2דבורה הנביאה 

 rotemza@education.gov.ilדואר אלקטרוני - 

 

תאריך   שם חברה
 הדרכה

שעת  נושא כתובת מקום עיר
 התחלה

שעת 
 סיום

אולם 'קציר',  ת"א 24/11/2020 מכון התקנים
 מכון התקנים

סוגיית האחריות המשפטית,ניתוחי  , ת"א42חיים לבנון 
ארוע בהבט המשפטי + סיור מלמד 

במוסד חינוכי הכולל כתיבת דוח 
מבדק בטיחות וסדנה בנושא הערכת 

  סיכונים 
  

 (תכנית ב)

08:30 16:00 

קניון עזריאלי  ראשל"צ 24/11/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

 21:00 14:00 בטיחות אש במוס"ח

קניון עזריאלי  ראשל"צ 08/12/2020 שמר בטיחות והנדסה
ראשונים 

"  5קומה 
dogether 

,ראשון  2שדרות נים 
 לציון

בטיחות במתקני ספורט בבתי ספר 
 במוס"ח

14:00 21:00 

אולם 'קציר',  ת"א 30/12/2020 מכון התקנים
 מכון התקנים

לפי תקן  בטיחות מתקני משחקים, , ת"א42חיים לבנון 
,בטיחות במעבדות כימיה 1498

+ניהול סיכונים   *מוכר כיום 
  כשירות לממונה בטיחות בעבודה

  
 (תכנית ג)

08:30 16:00 

  

  

  בברכה,

  רותם זהבי

  ארציבטיחות  אגףמנהל 


