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 טתשע"  אייר 'יח  ירושלים,  

 2019    במאי  23  

 מנהלי המכינות הקדם צבאיות אל: 

         

 : מכינות קדם צבאיותביצוע קורסים בעזרה ראשונה הנדון:    

  

 לחניכי וסגל ממשיך לאפשר  ר לביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתיתבאמצעות אגף בכי החינוךמשרד  .1

 ולקראת פתיחת שנת במהלך, וקורסי ריענון שעות 30 ורסי מגישי עזרה ראשונה ק  המכינות ביצוע           

  הלימודים.            

 הקורסים יבוצעו על ידי המרכז לרפואת חרום אשר זכה במכרז שפורסם על ידי האגף לביצוע הקורסים.  .2

 ולא יחול כל תשלום בגינם על המכינות. אגף הביטחון הקורסים ממומנים על ידי  .3

             

 להלן ריכוז קורסי עזרה ראשונה שיופעלו .4

 
 

אוכלוסיית  שם הקורס

 היעד 

גורם 

 מזמין

 הערות חלופות לביצוע הקורס

מגישי עזרה 

 ראשונה 

 

 שעות 30

 סגל המכינה

 חניכי המכינה

ראש 

 המכינה

 ששבהיקף של  חמישה  מפגשים  .א

שעות שעון  חמש)שעות הוראה למפגש  

  למפגש(

   חמשבהיקף של  שיםשישה  מפג   .ב

שעות שעון  ארבע ורבעלמפגש ) שעות הוראה 

  למפגש(

  מפגשים 4     .ג

 שמונה בהיקף של מפגשים    שלושה מתוכם:

שעות שעון למפגש(  שבע)שעות הוראה למפגש 

 שעות הוראה ששומפגש נוסף בהיקף של 

 8)שהן שעות הוראה  10 בהיקף של  מפגשים: 3 .ד

 (למפגש שעות שעון

 

   כללים:

 לכל סוגי הקורסים:

 

 משת' 17מינימום בקבוצה 

 משת' 25מקסימום בקבוצה 

הגשת בקשה באמצעות 

חתום  –א' נספח ב המייל

 ע"י ראש המכינה 

 כשלושה שבועות מראש.

הגשת רשימת שמות חניכים 

 ב'מעל גבי נספח 

ענון ירקורס 

 עזרה ראשונה

 

 שעות 6

 סגל המכינה

בעלי תעודת 

 מע"ר בתוקף

ראש  

 כינההמ

חמש )בהיקף של שש שעות הוראה  מפגש אחד .א

 שעות שעות(.

 

על משתתפי הקורס להציג 

 תעודת מע"ר תקפה

למבקשים  אחת לשנהחובה  

 להחזיק בתעודת מע"ר בתוקף 

ענון ירקורס 

 עזרה ראשונה

 

 שעות 12

 סגל המכינה

בעלי תעודת 

 בתוקף מע"ר

ראש 

 המכינה

שעות הוראה  שש בהיקף של  שני מפגשים .א

  שעות שעון למפגש( חמש )מפגש ל

  

שעות  ארבעבהיקף של  שלושה מפגשים .ב

שעות שעון שלוש ורבע )הוראה למפגש 

  למפגש(.

על משתתפי הקורס להציג 

 תעודת מע"ר תקפה

 

למבקשים  תייםאחת לשנחובה  

 להחזיק בתעודת מע"ר בתוקף 
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 תיאום קורסים ואישורם .5

 )נספח א'(טופס הגשת בקשה  מעל גבי ל הח"מ  יוגשוקיום קורסי עזרה ראשונה לבקשות  .א

 .brachalu@education.gov.ilבאמצעות כתובת מייל:  מודפס בקובץ וורד ניתן לעריכה

המכינה מצינת בטופס את המועדים והשעות הנוחים לה לביצוע הקורסים ואנו משתדלים  .ב

 –המבוקשים. במידה שלא ניתן לאשר את המועדים שהמכינה מבקשת  להתחשב במועדים

 נציגת חברת הל"ח תתאם אתכם מועד אחר שיהיה נוח לשני הצדדים.

בשעות הבוקר אפשרות לביצוע קורסים בכל ימות השנה כולל  חופשים וימי  חול המועד  .ג

 והערב.

 בקבוצה. 25של עד  סגל במרוכז בקבוצותוה לכל תלמידי המכינהאפשרות לביצוע קורס  .ד

 באותה מכינה. במקבילאפשרות לביצוע מספר קבוצות  .ה

לחברת הל"ח עם העתק תעביר הח"מ אישור רשמי למכינה , בחינת הבקשות ואישורןלאחר  .ו

למועדים שהתבקשו או למועדים חלופיים, בתיאום עם  המדריכיםאשר תפעל מידית לתיאום 

 .)האחראי המנהלי( ראש המכינה או נציגו

להשתדל להעביר את הבקשות כשלושה שבועות לפחות לפני מועד פתיחת הקורס על מנת יש  .ז

 לתאם מדריכים במועדים המועדפים על ידי המכינות. ספיקשנ

ייקבע ע"י הגורם המזמין. עליו לוודא שכיתת הלימוד תהיה ראויה  קורסים מקום ה .ח

 ויהיו בה שולחנות וכסאות נוחים לישיבה. ללימודים

במידת הצורך, כאשר יש ריבוי  .25 -משתלמים ולא יותר מ  10-חות מלא פו בכיתה ילמד .ט

ראש המכינה או באחריות  בבקשה לאשר כיתה נוספת. לח"מ האחראי המנהלי נרשמים, יפנה 

 לא לאפשר כניסה למשתתפים מעבר לכמות המאושרת. נציגו

 ברקו ומחשב.מכשיר יהיו כל העזרים הנדרשים ובכלל זאת בכיתה  .י

אשר יהיה איש קשר עם הח"מ בכל ענין הקשור לקיום  אחראי מנהליקורס יש לקבוע לכל  .יא

או נציג אחר מסגל המדריכים  מנהל המכינה: תקין של הקורס. האחראי המנהלי יכול להיות

 שמונה על ידו.

, לצורך קבלת האחראי המנהלי יצור קשר עם נציג החברה כשבוע לפני מועד תחילת הקורס .יב

 של המדריך ולצורך תיאומים אחרונים. שם ומספר טלפון

 האחראי המנהלי יוודא עם הנרשמים, כשבוע לפני מועד פתיחת הקורס את השתתפותם. .יג

 , יעביר האחראי המנהלי למדריך, רשימה מודפסת שלמע"ר סבמפגש הראשון של קור .יד

 ות על ידילהיעשיכולה החתמת הנוכחים  מות המשתתפים בקורס, לצורך בדיקת נוכחות.ש           

 האחראי המנהלי, אשר מכיר את המשתתפים, בסיוע המדריך.           

היא לפני תחילת הקורס,  עשרה ימים ולא יאוחר מלאחר גיבוש רשימת המשתתפים בקורס  .טו

רכזת הדרכת מורים במרכז לרפואת  – אילתמירי  גב' להרצ"ב,  'בנספח מעל גבי תועבר 

mailto:brachalu@education.gov.il
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כל את  ע"י האחראי המנהלי ותכלול (, metamot@met.co.il) אמצעות דוא"לב  ,חרום

האחראי המנהלי מיד עם סיום הקורס  דכן על ידיהרשימה תתע :המבוקשים בנספחהפרטים 

מתן ציונים והנפקת תעודת לצרכי פרטים אלו נדרשים )ל"מרכז לרפואת חרום מעודכנת  שנית ותועבר

 .(מע"ר לעומדים בדרישות הקורס

 גרוםיעל ידי האחראי המנהלי,  -עיכוב בשליחת רשימת משתתפים מלאה כמתבקש       

 .בהנפקת התעודותב לעיכו     

 

 שעות לפני מועד הפתיחה. 48עבור ביטול קורס  החברההמשרד חייב מתוקף ההסכם לפצות את : הערה

)שינוי מועדים,  י הקורסלגבמהותי יש להודיע לח"מ על כל שינוי   מביטולים ברגע האחרון.אנא הימנעו  

 מבעוד מועד.,  מקום וכו'(

 

 :תפקידי המרכז לרפואת חרום )להלן החברה( בביצוע הקורס 6

לכתובת אשר תצוין על ידי  מדריך/מדריכה לקורסושליחת תיאום להחברה, תהיה אחראית   .א

 .המכינה

ם מדויק החברה, באמצעות המדריך,  תהיה אחראית לניהול שוטף של הקורס ובכלל זה רישו .ב

)אשר יימסר למדריך . רישום הנוכחות יתבצע על גבי דפי נוכחות המשתלמיםשל נוכחות 

עליו יחתום כל משתתף בתחילת המפגש ולקראת בתחילת הקורס, על ידי האחראי המנהלי(, 

 סיומו.

 לביצועיימצאו עם פתיחת הקורס כל העזרים הנדרשים בכל כיתת לימוד וודא כי ל חברהל הע .ג

כרזות  ,משתלם כלור חומרי חבישה עב, פורט להלן: בובות החייאה )מבוגר וילד(הדרכה כמ

 . סרטי הדרכה, של גוף האדם כולל כל המפות האנטומיות

 . בצע בוחן עיוני ומעשי בסיום הקורס ומתן ציונים לנבחניםת חברהה .ד

ל שייעדר משיעור או ייכש משתתף  השתתפות(. 100%)חובת ההשתתפות בקורס היא מלאה  .ה

במבחן, לא יהיה זכאי לתעודה עד שישלים את כל המפגשים בקורס בתיאום עם החברה ויבצע 

  מבחן בציון עובר.

הסמכה.                      תעודות החברה לאחראי המנהלי על הקורס תשלח ממועד תום הקורס,  כחודשבתוך  .ו

כנת בקובץ וורד בסיום הקורס רשימת שמות מעוד במיילהדבר מותנה בכך שהחברה תקבל 

תוף ציון כתובת מדויקת של האחראי  ' מודפס באופן מלא(, של משתתפי הקורסב)נספח 

 . למשלוח התעודות –המנהלי 

 

 כללי 7

 .מוכרים לצרכי גמול השתלמות לע"ה ו/או לעובדי מנהל נםקורסי מע"ר למכינות אי .א

את המתכונת שלהם  ותלא לשנלמילוי. נא  םוהינם ידידותיי וורדהטפסים מודפסים מעל גבי  .ב

 ולמלא את כל הפרטים הנדרשים.
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דקות הפסקה בין שיעור  15-ושעות הוראה ברצף(  2)שהם דקות  90 משך כל שיעור הינוככלל,  .ג

  במידת הצורךדקות,  45עור בן יניתן גם ללמד ש לשיעור.

 ים .י יחידת הפיקוח על הטיולפקחנציגי אגף הביטחון ועל ידי הקורסים מבוקרים על ידי  .ד

על משתתפי הקורס להגיע עם תעודת מע"ר תקפה ולהציגה בפני המדריך  ענוןיבקורסי הר .ה

 .בעת הרישום

 .  הח"מתקשרות עם החברה תיעשה באמצעות ה .ו

קבלת שם ופרטי  במקרים הבאים, הקשר מול החברה יעשה ישירות ע"י האחראי המנהלי: .ז

נא להימנע ן/מפגש חסרים. המדריך המיועד, שינוי מועדי הקורסים, תיאום לגבי מבח

 ללא תיאום איתי.בשאר הנושאים, מפניות ישירות לנציגי החברה 

 

 

 :נספחים מצורפים

 

 'טופס הגשת בקשה - נספח א 

  טופס רשימת שמות משתתפים - 'בנספח 

 

 אני לרשותכם בכל שאלה ועניין.

 

 בהצלחה!!

 

 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                                        

 ברכה לוזון                                                                                                                                       

 הכשרות והדרכות ביטחון אגף נהלת מ                                                                                                               

 

 מנהל אגף בכיר לביטחון שעת חירום ובטיחות סביבתיתסמנכ"ל ו אריה מור,מר  העתקים:

 מנהל מינהל חברה ונוער, חגי גרוסמר                  

 התפתחות מקצועית עובדי הוראה  אגף א' תמנהל ,אירית ברוק גב'                 

 המכינות מועצת "למנכ, זמיר דני מר                 

 המרכז לרפואת חירום בע"ממנכ"ל , דודו אשרימר                  

 


