מדינת ישראל
משרד החינוך

 7במרץ 2021
כ"ג באדר תשפ"א
מס' סימוכין2000-1023-2020-0078557 :

לכבוד
_____________________________________
לוח תפוצה
הנדון :יידוע בדבר החובה החוקית שתכנס לתוקף החל מי"ט בניסן תשפ"א: 1.4.2021 ,
להחזקת ערכת עזרה ראשונה בכל מוסד חינוך (גן ובי"ס)
והחזקת מכשיר החייאה במוסדות חינוך בהם לומדים מעל  500תלמידים

 .1רקע :במטרה לתת מענה מיידי להצלת חיים במוסד החינוכי ,ככל הניתן ,בזמן הקצר ביותר וזאת עוד לפני
הגעת כוחות ההצלה ,מחויב כל מוסד חינוך – בית ספר או גן ,להחזקת ערכת עזרה ראשונה.
כמו כן ,בכל מוסד חינוך בו לומדים מעל  500תלמידים – חלה חובה על הצבת מכשיר החייאה (דפיברילטור)
אחד ,לפחות ,במקום מרכזי ונגיש.
 .2חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר ,תשס"א2001-
(להלן -החוק) וכן תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר
(החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר) ,התשפ"א– ( 2021להלן -התקנות) אשר
אושרו לאחרונה בועדת החינוך ,התרבות והספורט בתאריך  ,28.12.2020י"ג בטבת תשפ"א ,קובעים
היבטים שונים הנוגעים לדרישות המכשיר ,מיקומו ,שילוט מכווין ,תכולת ערכת העזרה הראשונה ועוד,
כשעיקרי הדברים יפורטו להלן.
לאור אישור וכניסה לתוקף של התקנות החל מתאריך י"ט בניסן תשפ"א( 1.4.2021 ,לפי הקבוע בתקנה
 -13סעיף התחולה) ,נבקש להביא בפניכם במסמך זה באופן מרוכז המידע בדבר החובה להחזקת מכשיר
החייאה וכן ערכת עזרה ראשונה במוסדות חינוך בהלימה להוראות החוק והתקנות בנושא.
יובהר כי מסמך זה הנו מסמך תמציתי בלבד ,והוא איננו נועד להחליף קריאה מעמיקה של נוסח החוק
והתקנות במלואם ,כפי שאלו מתפרסמים ברשומות; בכל מקרה של סתירה או אי התאמה – הוראות
החוק והתקנות גוברות.
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 .3תמצית ההוראות מתוך החוק והתקנות – בהתאם לפירוט שבמסמך זה:
א.

בכל בית ספר בו לומדים יותר מ 500-תלמידים חלה חובה על "המחזיק" (מופיע בסעיפים  2-3לנספח
למכתב זה) להציב מכשיר החייאה אחד ,לפחות (דרישות מכשיר החייאה מופיעות בסעיף  4למכתב
זה וכן בסעיף  5לנספח למכתב זה).


החובה הנה על "מחזיק מוסד החינוך" -
( )1במוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה;
( )2במוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי – בעל הרישיון לפתיחתו ולקיומו לפי חוק פיקוח על
בתי ספר ,התשכ"ט ,1969-או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים ,התשס"ח;2008-



יש להציב את המכשיר באופן בטיחותי ,במקום מרכזי ונגיש ,הזמין בכל שעות הפעילות של בית
הספר ,בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה ,שניתן לפתוח אותו בנקל (מופיע בסעיף 5

למכתב זה ובסעיפים  7-8בנספח למכתב זה)


עמדת מכשיר ההחייאה תהיה מוצבת ,ככל הניתן ,בסמוך למקום ההצבה של ערכת העזרה
הראשונה.



העמדה תוצב בגובה שלא יעלה על  160סנטימטרים ולא יפחת מ 140-סנטימטרים מגובה הרצפה.

 על מכשיר ההחייאה להיות נייד ,קל לנשיאה ומיועד לשימוש על מבוגרים ועל ילדים (מופיע בסעיף
 4למכתב זה).


יש להציב שילוט מתאים בעמדה וכן שילוט המפנה לעמדה וכן שילוט בעניין סדר הפעולות,
בהתאם לקבוע בתקנות (מופיע בסעיפים  7-8למכתב זה ובסעיפים  8-10בנספח למכתב זה) ).



יש להקפיד על בדיקות תקינות תקופתיות וכן בדיקות שבועיות ,של רכיבי המכשיר והציוד הנלווה
לו (סוללות ,מדבקות ועוד) בהתאם לקבוע בתקנות (מופיע בסעיף  6למכתב ובסעיף  11בנספח

למכתב זה)
ב.

בכל בית ספר וגן ילדים – יש להציב ערכת עזרה ראשונה אחת ,לפחות (מופיע בסעיפים  4ו 12-בנספח
למכתב זה);
 תכולת הערכה -הנה כמפורט בתוספת לתקנות ובמסמך זה (מופיע בסעיף  13בנספח למכתב זה).
 יש להציב שילוט מתאים על עמדת העזרה הראשונה או לצידה ,בהתאם לקבוע בתקנות (מופיע
בסעיף  12בנספח למכתב זה).


ג.

יש להקפיד על בדיקות תקינות של בדיקת וחידוש המלאי – אחת לשבועיים ,בהתאם לקבוע
בתקנות (מופיע בסעיף  14בנספח למכתב זה).

היבטים נוספים לעניין שילוט – בסעיף  15בנספח למכתב זה.
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 .4דרישות ממכשיר החייאה

"מכשיר החייאה" הנו– דפיברילטור חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית של הלב,

א.

במבוגרים ובילדים ,באמצעות העברת זרם חשמלי ללב ,במצבים של הפרעה בתפקוד הלב כתוצאה
משיבוש פעילותו ,העומד בדרישות שקבע השר ,בהסכמת שר הבריאות ,ואושר על ידי היחידה לאבזרים
ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות (סעיף  2לחוק;(
המכשירים המורשים לרכישה והתקנה בבתי הספר יהיו רק אותם המכשירים של החברות העומדות
בדרישות משרד הבריאות בהתאם לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים ,תשס"ח2008-
ולתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים ,תשע"ד.2014-
יש לוודא לפני הרכישה שהמכשיר המוצע מופיע ברשימת משרד הבריאות המעודכנת באתר זה:
קישור לאתר משרד הבריאות בו מופיע מידע מעודכן בדבר החברות שקיבלו את אישור האמ"ר
(אמ''ר – אמצעים רפואיים) /

ב.

ג.

 .5הצבת מכשיר החייאה בתוך ארון קבוע ייעודי
א .הרשות המקומית/בעלות שבבית ספר בהחזקתה לומדים יותר מ 500 -תלמידים ,תציב מכשיר
החייאה אחד לפחות ,במקום מרכזי ונגיש בכל שעות הפעילות בתוך בית הספר.
ב .יש לוודא שהמכשיר לא נמצא בחדר נעול וכי הוא זמין לשימוש.
ג.
ד.
ה.

יש להציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה שניתן לפתוח
אותו ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות.
ארון מכשיר החייאה יוצב בגובה שלא יפחת מ 140 -ולא יעלה על  160סנטימטרים מגובה
הרצפה.
דגשי בטיחות להצבת הארון:


עמדת מכשיר החייאה תוצב באופן ובמיקום בטיחותיים שאינם מסכנים את התלמידים -יש
לשקול בכובד ראש את סוגיית הבטיחות בעת בחירת המיקום.

 .6בדיקות תקינות תקופתיות
א.

הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תדאג לתקינות מכשיר ההחייאה ותוודא קיום
בדיקת תקינות תקופתית על ידי גורם מקצועי חיצוני (נציג מקצועי של היצרן או היבואן של
המכשיר) בהתאם להוראות היצרן.

ב.

הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תמנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות
המכשיר ,תקינות הסוללות ,את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה ,אם ישנה,
את הימצאות המדבקות הנדרשות להפעלת המכשיר וכן את תוקפן וכי עמדת מכשיר ההחייאה
ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר .אם מצא האחראי במהלך בדיקה זו כי
מסתיים תוקף המדבקות -ידאג להחליפן לפני פקיעת תוקפן.
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ג.

מחזיק בית ספר ימנה אחראי שידאג להחלפת המדבקות הנלוות למכשיר ההחייאה באופן
מיידי לאחר כל שימוש במכשיר ההחייאה אשר כלל שימוש במדבקות הנלוות ולחידוש
מלאי המדבקות הנדרשות לצורך הפעלה עתידית תקינה של המכשיר.

ד.

הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תהיה אחראית על תיעוד והחזקה של תוצאות
הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה .העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון יוחזקו במקום
נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה/ברשות המקומית/בעלות .תוצאות הבדיקות שנערכו ב –
 12החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר

 .7שלט המכוון אל מכשיר החייאה
א .הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה שלט
במקום בולט לעין ,על פי האמור להלן:


ב.

במבנה בית הספר  -בגרמי המדרגות בכל קומה ,בין אם הוצבה בקומה עמדת מכשיר
החייאה ,ובין אם לאו ,באופן שהמרחק בין שלט לשלט באותה קומה לא יעלה על 50
מטרים;

בסמוך לכניסה לבית הספר וכן לכל פתח מבנה של בית הספר ,ככל שקיימים לבית הספר

מספר מבנים.
הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תציב בצמוד לעמדת מכשיר החייאה ,במקום
בולט לעין ,שלט המפרט את סדר הפעולות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר
החייאה.

 .8דרישות כלליות לעניין השילוט
א.

הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה יציבו שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה.

ב.

הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה ידאג כי בשלט המוצב יתקיימו התנאים
הבאים:
)1

הוא עשוי חומר קשיח.

)2

הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה ,להסרה או לתנודה.

)3

אם השלט מוצב במקום חשוך  -יותקנו סידורי הארה מתאימים ,באופן שמלוא תוכנו
של השלט יואר או שיוצב שלט זוהר בחושך.

)4

הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה
השוהה בדרך כלל בבית הספר (ערבית/עברית).
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 .9מצ''ב הנחיות משרד החינוך להתקנת המכשירים במוסדות החינוך:
א .הנחיות משרד החינוך להתקנת מכשירי החייאה /דפיברילטורים בבתי הספר
ב .כרטיס מידע
 .10כמו כן ,נזכיר כי קיימת השתלמות חרום והחייאה בהיקף של  4שעות לימוד.


מיועדת לסגל בית הספר :הנהלה ,מורים ,מזכירות ,אב בית ,עובדי מנהלה.



תכנים  :החייאה ,החייאת מכשירים ,התנהלות בטוחה במוסד חינוכי ,אלרגיה מסכנת חיים ,שימוש
במזרק אפיפן ,קורונה ,טיפול בחולה במצבי חוסר הכרה ומצבי חירום



בכפוף לקיומו של תקציב מתאים ,במסגרת ההשתלמות יחולק שי לבית הספר מטעם אגף הביטחון
במשרד החינוך -ארונית עזרה ראשונה ,אותה יש להציג במקום מרכזי ונגיש.

לפרטים נוספים ולתיאום הדרכה ניתן לפנות במישרין אל מד"א  :מנהל הפרויקט – מר דניאל פולק .רכזת
ארגונית – הגב' שקד ארזי
טל' ,03-7344044 :דוא"לEdu@mda.org.il :
 .11הפצה :
א .רשויות מקומיות באמצעות המחוזות
ב .בעלויות באמצעות מנהל רישוי – מר טל דנינו ,ממונה (רישוי ,בטיחות ושעת חירום)

בכבוד רב ,
אפרת לאופר
מנהלת תחום הבריאות
מנהל פדגוגי
העתק :מנהלי מחוזות
גב' אינה זלצמן ,מ"מ סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית
גב' לאה ויצמן מנהלת תחום (תקציב  -מינהל פדגוגי) ,המינהל הפדגוגי
עו''ד עדי נועם ,לשכה המשפטית ,משרד החינוך
מר יוחאי וג'ימה ,ראש מינהל ביטחון ,חירום ותפקידים מיוחדים ,מרכז השלטון המקומי בישראל
גב' מיכל מנקס ,ראש מינהל חינוך וחברה ,מרכז השלטון המקומי בישראל
מר אבי קמינסקי ,יו''ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות
מר טל דנינו ,ממונה רישוי בטיחות ושעת חירום
מטה אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית
מנהלי תחום ביטחון ,בטיחות ושעת חירום מחוזיים
ממוני בטיחות ושעת חירום מחוזיים
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נספחים :
הרחבה לעניין החוק והתקנות:
 .1ראשית ,לצורך הבהירות יצוין כי בהתאם להגדרות הקבועות בסעיף  2לחוק ,מוסדות החינוך עליהם
לכתחילה חל חוק זה ,הנם המוסדות הבאים:

"בית ספר" – מוסד חינוך מוכר ,כהגדרתו בסעיף  1לחוק לימוד חובה ,ולעניין סעיפים
3א עד 3ג – לרבות מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף  5לחוק האמור;
 .2החובות החלות מתוקף החוק כאמור הן המחזיק ,דהיינו על הבעלות המפעילה את המוסד החינוכי ,וכלשון
סעיף  2לחוק ,לצורך חוק זה" ,מחזיק" מוגדר כך:

( )1במוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית ,כהגדרתה בחוק לימוד חובה;
( )2במוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי – בעל הרישיון לפתיחתו ולקיומו לפי חוק
פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט ,1969-או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים,
התשס"ח;2008-
 .3כעולה מסעיף 3א לחוק ,מחזיק שבבית ספר בהחזקתו לומדים יותר מ 500-תלמידים יציב בבית הספר
מכשיר החייאה אחד ,לפחות ,במקום מרכזי ונגיש;
 .4בהתאם לקבוע בסעיף 3ב לחוק ,מחזיק שבהחזקתו בית ספר ידאג לכך שבבית הספר תהיה ערכת עזרה
ראשונה אחת לפחות;
 לתשומת לבכם ,החובה להחזקת ערכת עזרה ראשונה – חלה הן על בית ספר והן על גן ילדים ,שכן,
ההגדרה ל"מוסד חינוך" בחוק לימוד חובה הנה הגדרה רחבה ,ונכלל כמוסד כאמור – כל מוסד ללימוד
שיטתי לילדים או לנערים.

הוראות מתוך התקנות:
פרק א -מכשיר החייאה
"" .5דרישות מכשיר ההחייאה" -על פי תקנה  ,2מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל (כהגדרת המנהל
בחוק ציוד רפואי ,התשע"ב– )2012בפנקס (המוגדר בחוק ציוד רפואי ,תשע"ב ,)2012-כמכשיר החייאה
המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום ,והוא יהיה נייד ,קל לנשיאה ומיועד לשימוש על
מבוגרים ועל ילדים.
" .6מיקום מכשיר ההחייאה" -תקנה  3קובעת כי מחזיק בית ספר בו לומדים יותר מ 500-תלמידים ,יציב
מכשיר החייאה אחד לפחות ,במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר שבהחזקתו ,הזמין בכל שעות הפעילות
של בית הספר.
" .7עמדת מכשיר ההחייאה" -לפי הקבוע בתקנה :4
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א .מכשיר ההחייאה יוצב בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה ,שניתן לפתוח אותו בנקל
ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות;
עמדת מכשיר ההחייאה תהיה מוצבת ,ככל הניתן ,בסמוך למקום ההצבה של ערכת העזרה הראשונה.
ב .עמדת מכשיר החייאה תוצב באופן ובמיקום בטיחותיים שאינם מסכנים את התלמידים ,ובכל מקרה
בגובה שלא יעלה על  160סנטימטרים ולא יפחת מ 140-סנטימטרים מגובה הרצפה.
ג .יש להציב שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה ,בהתאם להוראות תקנה  11ולתרשים שבתוספת
הראשונה לתקנות:
התרשים המופיע בתוספת הראשונה (תקנה (4ג)) :

 .8השילוט המכווין אל מכשיר ההחייאה – על פי תקנה  ,5יש להציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה
בהתאם להוראות תקנה  11ולתרשים שבתוספת השנייה ,בסימונים ובשינויים המחויבים;
התרשים המופיע בתוספת השנייה (תקנה : )5

 .9שלט כאמור בתקנה  5יוצב במקום בולט לעין ,על פי האמור להלן:
א .במבנה בית הספר – בגרמי המדרגות בכל קומה ,בין אם הוצבה בקומה עמדת מכשיר החייאה,
ובין אם לאו ,באופן שהמרחק בין שלט לשלט באותה קומה לא יעלה על  50מטרים;
ב .בסמוך לכניסה לבית הספר וכן לכל מבנה של בית הספר ,ככל שקיימים לבית הספר מספר מבנים
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 .10סדר הפעולות בעת שימוש במכשיר החייאה – תקנה :6


מחזיק בית ספר יציב בצמוד לעמדת מכשיר החייאה ,במקום בולט לעין ,שלט המפרט את סדר
הפעולות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת
השלישית.



השלט יהיה ברוחב של  100סנטימטרים ובאורך של  120סנטימטרים



עותק נוסף מודפס של סדר הפעולות יוצב בתוך עמדת מכשיר ההחייאה.
התרשים בתוספת השלישית (תקנה : )6
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 .11בדיקות תקינות תקופתיות:
בתקנה (7א) נקבע כי מחזיק בי"ס ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית
בהתאם להוראות היצרן ,שתתבצענה על -ידי נציג מקצועי של היצרן או היבואן של המכשיר ,באופן שלא
יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.
לפי תקנה (7ב) מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע :


את שלמות המכשיר,



את תקינות הסוללות,



את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה ,אם ישנה,



את הימצאות המדבקות הנדרשות להפעלת המכשיר וכן את תוקפן.
מצא האחראי במהלך בדיקה זו כי מסתיים תוקף המדבקות –ידאג להחליפן לפני פקיעת תוקפן.



כי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר;

לפי תקנה (7ג)  -מחזיק בית ספר ימנה אחראי שידאג להחלפת המדבקות הנלוות למכשיר ההחייאה באופן
מיידי לאחר כל שימוש במכשיר ההחייאה אשר כלל שימוש במדבקות הנלוות ,לחידוש מלאי המדבקות
הנדרשות לצורך הפעלה עתידית תקינה של המכשיר.
לפי תקנה (7ד) מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי
הבדיקה לפי תקנות משנה (7א) ו(7-ב);
העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון ,שנערכו לפי תקנת משנה (7ב) ,יוחזקו במקום נגיש בסמוך
לעמדת מכשיר ההחייאה;
תוצאות הבדיקות שנערכו ב 12-החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר.

פרק ב :ערכת עזרה ראשונה
 .12לפי תקנה (8א) -מחזיק בית ספר יציב ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות ,במקום מרכזי ונגיש בתוך בית
הספר שבהחזקתו.
כאמור ,המדובר הן בחובה שחלה על בי"ס והן על גן ילדים.
על פי תקנה (8ב) -מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת העזרה הראשונה או לצדה בהתאם להוראות תקנה
 11ולתרשים שבתוספת הרביעית.
תוספת רביעית (תקנה (8ב)):

 .13בהתאם לקבוע בתקנה  ,9ערכת עזרה ראשונה תכלול את הפריטים המפורטים בתוספת החמישית.
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תוספת חמישית (תקנה )9
תכולת תיק עזרה ראשונה:
שם הפריט

הערות

הכמות

יש לציין על גביו "עזרה ראשונה"

.1

תיק נשיאה או גב

1

.2

משולש בד

5

.3

תחבושת אישית

5

.4

תחבושת בינונית

1

.5

חוסם עורקים

1

.6

אגד (תחבושת אלסטית)

10

בגדלים שונים

.7

איספלנית (מיקרופור)

3

גליל

.8

פלסטר

200

בגדלים שונים

.9

מלע"כ (מספריים)

1

.10

פד גזה סטרילי

20

.11

סד קשיח לקיבוע

1

.12

תמיסה לחיטוי עור (כגון  :סביעור)

1

.13

תחבושת לכוויות (דוגמת ברנשילד)

3

.14

שמיכה היפותרמית

2

.15

כפפות חד-פעמיות

10

זוגות

.16

פנס ראש

1

יש לפרק את הסוללות ולשמור אותן
מחוץ לגוף הפנס

.17

מזרק אפינפרין

 1או  - 2לפי הקבוע
החזקת
בתקנות
אפינפרין
תכשיר
חינוך
במוסדות
ובמקומות ציבוריים
התכשיר
(הצבת
ושילוט) ,התש"ף-
.)2020

הוחזק בבית הספר מכשיר החייאה
לפי החוק -
תכשיר האפינפרין יוצב בתוך הארון
הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר
ההחייאה בהתאם לתקנות החזקת
תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך
(הצבת
ציבוריים
ובמקומות
התכשיר ושילוט) ,התש"ף;)2020-
אם לא הוצב בבית הספר מכשיר
החייאה-
בהתאם לתקנות החזקת תכשיר
אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות
ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט),
התש"ף,)2020-
המזרק יימצא בתוך ארון או מגירה
ייעודים ,ואפשר כי מקום זה אף
ישמש להצבת ערכת העזרה
הראשונה.
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 .14היבטים הנוגעים לבדיקות תקינות :


בתקנה (10א) נקבע כי מחזיק בית ספר ידאג לתקינות ושלמות ערכת העזרה הראשונה.



תקנה (10ב)  -מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבועיים את שלמות ערכת העזרה
הראשונה.



תקנה ( 10ג)  -מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי
הבדיקה לפי תקנה זו; תוצאות הבדיקות שנערכו ב 12-החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי
מחזיק בית הספר.

פרק ג :היבטים הנוגעים לשילוט:
 .15בתקנה  11נקבע כי מחזיק בית ספר יידאג כי בשילוט לפי תקנות (4ג) 5 ,ו(8-ב) יתקיימו כל התנאים
הבאים:
א .הוא עשוי חומר קשיח;
ב .הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה ,להסרה או לתנודה;
ג .אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים ,באופן שמלוא תוכנו של השלט
יואר ,או שיוצב שלט הזוהר בחושך;
ד .הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה השוהה
בדרך כלל בבית הספר.
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