
 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי

 אגף בטחון מוסדות חינוך
 

  עובדי הוראה –הכשרת מגישי עזרה ראשונה 
 

 נקיים קורס מגישי עזרה ראשונה במימון משרד החינוך.שנת הלימודים  במהלך 

 : מצ"ב לנוחיותכם נוהל פתיחת קורס

 ת י מוסדות החינוך ברשויוינוך ולסגל מנהלביצוע קורסים בעזרה ראשונה לעובדי מערכת הח

 ,  שני מגישי עזרהעל פי הוראות המנכ"ל, בכל מוסדות החינוך חייבים להיות בכל נקודת זמן
. האחריות למימוש הנחיה זו הינה של מנהלי בתי הספר. על ראשונה לפחות, בעלי תעודה בתוקף

בפברואר  1 -אופק חדש", החל ממנת ליישם את הוראת המנהל הכללי ולאור הסכם רפורמת "
המרכז לרפואת חירום בע"מ ובמימון לעובדי הוראה באמצעות ,יופעלו קורסי עזרה ראשונה 2112

 מלא של אגף בכיר לביטחון , שע"ח ובטיחות סביבתית של משרד החינוך.
 

 הקורס יופעל במספר חלופות:
 
  שעות 03 -  קורס מגישי עזרה ראשונה. 1
 

 (1ציון /שעות צבירה לדרגה לעובדי הוראה בלבד)מוכר לגמול עם 
 

 דקות לשעה( 01מספר שעות שעון ) דקות לשעה( 54מספר שעות הוראה ) החלופה
שעות הוראה למפגש  X 8  מפגשים  3 )בחופשות(     א'

 שעות הוראה  X 0  יום אחד         + 

דקות למפגש                34 -שעות ו 0מפגשים בהיקף של  3
 שעות 4מפגש אחד בהיקף של  + 

 שעות ורבע למפגש  5  שעות הוראה למפגש X     4מפגשים  0 ב'

 
 שעות שעון(,  במפגש אחד  4) שעות הוראה 6 - קורס ריענון עזרה ראשונה. 2
 
(,  אחת לשנה.  ההשתלמות אינה מוכרת לגמול השתלמות  ראשונה עזרה מגיש תעודת לבעלי)

 לעובדי הוראה כלל. 
 
  שעות שעון  4               – השתלמות החייאה. 0
 

ספרים, לסגל  -המשובצים בצוותי עזרה ראשונה בית לעו"ה ולתלמידים) ההשתלמות מיועדת 
 והיא אינה מקנה תעודה(. ולסייעות לגננותהמנהלי של ביה"ס 

 
 : הרשמה לקורסי עזרה ראשונה

 
ית הספר אשר יעביר את שמות עובדי עובד הוראה יכול להירשם לקורסים באמצעות מנהל ב

 .ברשות או למפקח הפדגוגי של ביה"ס מוסדות חינוךההוראה לקב"ט 
 .עובד הוראה בתחום החינוך הגופני יירשם באמצעות המפקחים על החינוך הגופני במחוז

 יירשמו באמצעות רכזי השל"ח או מפקח השל"ח במחוז תיאום קורסים ואישורם מורי של"ח

  להיות בעלי  תוקף תפקידםמ ומורים לשל"ח מחויביםרים לחינוך גופני מולהזכירכם
באופן תמידי ועליהם לעבור רענונים כנדרש אחת לשנתיים  כמגישי עזרה ראשונה הכשרה

 ולהחזיק בתעודת מע"ר שתוקפה יהיה עד שנתיים מיום ביצוע הקורס / הריענון האחרון.
 אנשים. 22 ומקסימום  16מינימום  קורסי העזרה הראשונה לעובדי הוראה מאורגנים

 
 המרחבילפנות ישירות אל הקב"ט  נאלהרשמה 

 2115יגאל קרת דצמבר 

                                                           
 שעות לגמו"ש עם ציון –שעות צבירה לדרגה, ולעו"ה שלא באופק חדש  –לעובדי הוראה באופק חדש  1


