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נהל הפדגוגי, משרד החינוךיחידה לתוכניות משלימות למידה במפרויקט מבוצע עבור הה  

 

 
 
 

 תשע"ט בתוכנית "ניצנים" "עזרה ראשונה"קורס נוהל הזמנת הכשרה בנושא 

 הקדמה: 

 לצוותי צהרוני ניצנים "עזרה ראשונה קורס" של שעות הכשרה בנושא הזמנההנוהל נועד להסדיר 

  .ברשויות

פרופיל יישובי ניצנים ברשות ולבנות מערך צוותי לערוך מיפוי של  ברשותמנהל ניצנים  אחריותב

 ית הכשרות עבור הצוותים. ילצורך בנ

 

 נושאי ההשתלמות

 שעות הוראה, במפגש אחד.  4בהיקף של עזרה ראשונה לצוותי צהרוני ניצנים 

עובדי ניצנים נדרשים להשתתף כלל  :ומיועדים לכלל הצוותים ולמידה המפגשים הם למטרת רענון

 בקורס.

 : )מצ"ב סילבוס של כ"א מהקורסים(השנה יוצעו מס' קורסים

  מיועד לעובדים חדשים שטרם עברו קורס עזרה ראשונה  -מתחילים 

   מיועד לעובדים בעלי תעודות מהשנתיים האחרונות  -מתקדמים 

  ת וכאלו שלא. בעלי תעודומיועד לקבוצות בהן יש גם עובדים   -קורס משולב 

מרכזי פיתוח מקצועי,  ,רכזי פסג"המ ,מוסדות החינוך :את ההכשרות יש לקיים במקומות מוסדרים

 '.וכומתנ"סים 

 תתבצע לאחר אישור מתווה ההכשרה על ידי מנהלת "ניצנים" במחוז. הזמנת הכשרות ככלל, 

 בחינוך"העוזרת התפעולית במשרדי המחוז של "עמותת תפנית את ההזמנה יש לתאם מול 

 9027725-04טלפון :  nitzanim@rashi.org.il-ornah :גב' אורנה חזן מחוזות צפון וחיפה:

 גב' יעל בן צבי  :מחוזות מרכז ,תל אביב, דרום וירושלים

Nitzanim@rashi.org.il-yaelbz   :9146646-08 טלפון 
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 שעות לפני מועד ההכשרה באמצעות 48יעשה עד  ת עזרה ראשונההכשרמרצה לביטול /דחייה של 

 ( טופס ביטול /דחייה הכשרה. )מצ"ב

 פרטים הבאים:השלמת העזרה ראשונה יש לדאוג ללהזמין הדרכת על מנת 

 .שריון מקום, תאריך ושעה המיועדים לקיום ההכשרה 

  בכל קבוצה ניצנים  אנשי צוות 25 -כ עד ות/הכשרה המונהל ה/ותקבוצקיומה של. 

  מצ"ב( בעמותה לתפנית בחינוך "ניצנים"מילוי טופס הזמנת רכש ושליחתו למטה( 

  כולל מס' ת.ז. של קבוצות ההכשרה השונות המשתתפים בשל מודפסת רשימה שמית

 מצ"ב(.-בטבלה נפרדת קבוצה)כל המשתתפות 

  המשתתפים המיועדים יהיה לפרסם את דבר ההכשרה בקרב  ברשותמנהל ניצנים על

 ולוודא את הגעתם.

 משתתפי ההכשרה.ללדאוג לשתייה וכיבוד קל  ברשות מנהל ניצנים באחריות 

  ,ההשתלמות תתקיים כסדרה והרשות תשלם הוצאות במקרה של מיעוט משתתפים

 ההכשרה באופן ישיר לספק ההכשרה. )המרכז לרפואת חירום(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


