יום כשירות לעורכי מבדקי בטיחות במוס"ח
שמירה על כשירות של עורך המבדק במוסדות חינוך היא עקרון יסוד מקצועי ,אשר מאפשר לו להיות
מעודכן ,להתפתח מקצועית ולקבל את המידע ואת החומר המקצועי הדרוש לביצוע תפקידו.
החל משנת  ,2017לא יקבל משרד החינוך חוות דעת מקצועית (אישור בטיחות) של עורך מבדק
בטיחות ,אשר לא ביצע ימי כשירות על פי נוהל ההסדרה.
המשרד קבע כי עד לתאריך  31בדצמבר  2019יהיה מחויב עורך מבדק בטיחות מוסדות חינוך,
להחזיק בתעודת כשירות מקצועית בתוקף המעידה כי עבר הליך רענון ושמירה על כשירות שנתי.
שימו לב ,לצורך קבלת כשירות לכל שנת  ,2020יש לבצע  2ימי כשירות בשנת 2019
עפ"י הנהלים החדשים ,על מנת לשמור על כשירות לשנת תשפ"א ,נדרשים עורכי המבדק לבצע
יומיים כשירות עד לסוף ספטמבר .2019
באופן חד -פעמי השנה ,משרד החינוך יאשר לקבל איחורים והשלמות ליומיים אלה -גם לעורכי
מבדק שיבצעו עד לסוף דצמבר .2019
מדיניות הרשמה ותוקף תעודה
עורכי המבדק אשר השתתפו בכנס ההסדרה של משרד החינוך ,נדרשים לבצע בנוסף יום כשירות  1בלבד
לבחירה מתוכנית א'  /ב'  /ג') עד  , 31.12.19זאת משום שהכנס ייחשב כיום כשירות לשנה זו.
עורכי מבדק אשר לא השתתפו בכנס ההסדרה של משרד החינוך ,נדרשים לבצע  2ימי כשירות (לבחירה תוכנית
א'  /ב'  /ג') עד ל .31.12.19
עורך מבדק שהשתלם בשני ימי כשירות עד סוף  ,2019יקבל תעודה שתוקפה בדצמבר .2020

למי מיועד יום הכשירות?
בוגרי קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ,במכון התקנים הישראלי.

מתי ואיפה?
ימי הכשירות יתקיימו במועדים הבאים ,בין השעות16:00 – 08:30 :
תכנית ב' ,14.03.19 -תכנית ג' –  ,15.05.19תכנית א' –  ,15.07.19תכנית ב' –  ,16.09.19בטיחות בגן המשחקים
הטבעי –  ,23.10.19תכנית ג' ,11.11.19 -תכנית א'24.12.19 -
שימו לב – רק תכנית ג' מוכרת כיום כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה.
דרישות קדם :הרישום מותנה בהצגת תעודת סיום קורס עורכי מבדקים במוס"ח

לפרטים והרשמה:
אנו עומדים לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס03-6465327
דוא"ל:

www.sii.org.il ,Training2@sii.org.il

רשימת הדרכות לימי כשירות לעורכי מבדקי בטיחות
במוס"ח 2019 -
מרצים ונושאי ההדרכות
זמנים
תאריך
8:30-16:00 23.10.19
בטיחות בגן משחקים הטבעי
בועז יעקובי  -בטיחות מתקני משחק
יהושע שלנגר  -בטיחות במעבדות כימיה ומדעים
 8:30-16:00 11.11.19צבי בנימיני  -ניהול סיכונים  +אתיקה מקצועית  +כרטיסי
מידע ריהוט בגני ילדים  +תחקירים מלמדים (עבודה
בקבוצות)
רמי ינקלביץ  -בטיחות בחשמל
יפעת גל-שפייזמן  -בטיחות בחצר טבעית
8:30-16:00 24.12.19
אלכס אוסטרניק  -רשימות מבדק  +אתיקה מקצועית +
כרטיסי מידע דלתות  +תחקירים מלמדים (עבודה בקבוצות)

תכנית
חדש!

ג

א

שימו לב  -רק תכנית ג' מוכרת כיום כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה.

לפרטים והרשמה :אנו עומדים לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"לwww.sii.org.il ,Training2@sii.org.il :

לו"ז לתכנית בטיחות בגן המשחקים הטבעי – אוקטובר 2019
שעות
08:30-09:00
09:00-09:45

שם הנושא

גן המשחקים הטבעי -
הרצאה פתיחה

נדון במחקרים
שעוסקים בפציעות
ילדים ובטיחות
הילדים במוסד חינוכי

סטטוס חצרות טבעיות היום
בארץ .עמדת משרד החינוך

חוזר מנכ"ל משרד
החינוך

מה עומד מאחורי התכנון של
הגן הטבעי ברמה
הפילוסופית והפדגוגית ,מהי
השפעת החצר על ילד
ברמות השונות
איך אתה מלמד את הילד
בטיחות מאפשרת ולא
בטיחות מגבילה

 IPAתקינה 31

רותם זהבי

יערה בשן
חכם

הפסקה

10:30-11:00

11:00-11:45

פירוט החומר הנלמד

התכנסות והרשמה

גן המשחקים הטבעי
בהיבט הפדגוגי
09:45-10:30

הפנייה לחקיקה
רלוונטית

שם המרצה
 +ת.ז

גן המשחקים הטבעי
בהיבט התכנוני -
חוברת האלמנטים
ובניית החצר

11:45-12:30

תכנון החצר ,קנה מידה גדול
וקנה מידה פרטני של
הפרטים השונים החדשים
בחצר ,כולל דגשים לבניה
ולבטיחות

חוברת תכנון ובטיחות
בחצרות בתי ספר
בארץ.

יפעת גל
שפייזמן

הפסקת צהריים

12:30-13:15

גן מהשחקים הטבעי
מבחינת מכון התקנים

13:15-14:00

גן המשחקים הטבעי
בהיבט בטיחות וסיכון

14:00-14:45

דילמות וסוגיות
בתחזוקה ומימוש
החצר הטבעית לאורך
זמן

תקן לבדיקות תפקוד
היחס להנחיות מכון התקנים.
חודשיות למתקני
מתי נדרש להכניסם לתמונה
בועז יעקובי
משחקים ת"י 1498
ומתי מיותר.
והיחס אליו
חוברת תכנון ובטיחות
היבטי בטיחות בתכנון החצר
בחצרות בתי ספר
הטבעית והתייחסות
בארץ .חוברת מבדק
אלי פרקל
לאלמנטים השונים
חצרות טבעיות
פרוייקטים קיימים בשטח,
בעיות העולות מהשטח
יפעת גל
ברמת הבטיחות והתחזוקה.
שפייזמן/ג'ולי
יחס הרשויות ומנהלי בתי
לוי פלד
הספר

לפרטים והרשמה :אנו עומדים לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"לwww.sii.org.il ,Training2@sii.org.il :

טופס רישום  -יום כשירות לעורכי מבדקי בטיחות במוס"ח
עלות למשתתף ₪ 350 :לא כולל מע"מ – עבור יום הדרכה אחד
אנא סמן  Xבמועד יום הכשירות המבוקש

 תכנית א' – 16.1.19

 תכנית א' – 15.7.19

 תכנית ב' – 14.3.19

 תכנית ב' – 16.9.19

 תכנית ג' – 15.5.19

 תכנית ג' –   11.11.19תכנית א' – 24.12.19

טופס

התחייבות

 בטיחות בגן משחקים
הטבעי – 23.10.19

והרשמה:

יש למלא את הפרטים הר"מ בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למייל Training2@sii.org.il :או לפקס.03-6465327 :
יש לוודא הגעת הטופס!
שם ומשפחה___________________________ :

ת.ז__________________________________ :

ארגון ותפקיד___________________________ :

טל' נייד_______________________________ :

טלפון נייח_____________________________ :

דוא"ל________________________________ :

כתובת_______________________________ :

תאריך סיום קורס_________________________ :

ע.מ /ח.פ _____________________________ /
אופן התשלום:
במידה והתשלום לא יתבצע באשראי ,חובה למלא פרטי אשראי לעירבון .טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום.
□ המחאה לפקודת "מכון התקנים הישראלי"
□ הזמנת רכש :מצורפת לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש  /כספים

□ כרטיס אשראי  :מס' כרטיס__________/_________/__________/_________ :

בתוקף עד____/_____ :

שם בעל הכרטיס 3 ___________________ :ספרות בגב הכרטיס _________ ת.ז______________ :
הערות _________________________ :חתימה וחותמת החברה:

מדיניות ביטול הרשמה
•
•
•
•
•

הודעה על ביטול השתתפות בקורס /יום עיון תתבצע באמצעות המייל  Training2@sii.org.ilאו בפקס 03-6465327
בגין ביטול השתתפות בקורס /יום עיון שיתבצע בתוך  14ימים ,שאינם ימי מנוחה ,מיום הרישום בפועל  ,ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות  2ימים ,שאינם
ימי מנוחה ,קודם למועד תחילת הקורס/יום עיון  -יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס /יום עיון ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,דהיינו ,
בשיעור של  5%מדמי ההשתתפות או , ₪ 100הנמוך מבניהם.
לעניין ביטול ההשתתפות בקורס/יום עיון  ,מועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה הודעה בכתב ,ועליה מצויינים שם ,מספר
ת.ז .וחתימת מבקש/ת הביטול.
במקרה של ביטול השתתפות בקורס /יום עיון בפרק זמן של פחות מ - 2ימי עבודה טרם פתיחת הקורס /יום עיון או לאחר תחילתו  ,יתבצע חיוב על מלוא
עלות הקורס/יום עיון.
פתיחת הקורס /יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה.

לפרטים והרשמה :אנו עומדים לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"לwww.sii.org.il ,Training2@sii.org.il :

