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לוח תפוצה
הנדון :הנחיות משרד החינוך להתקנת מכשירי החייאה /דפיברילטורים בבתי הספר
.1

ביום י"ט באדר תשע"ח 6.3.2018 ,אושר בכנסת התיקון לחוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה
וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר ,תשס"א( 2001-להלן -החוק).
החוק קובע חובת החזקת מכשירי החייאה בבתי ספר (בהם לומדים מעל  500תלמידים); וחובת החזקת ערכות
עזרה ראשונה בכל בתי ספר.
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-

.2

בשלב זה ,טרם הותקנו התקנות והצווים מכוח החוק ואלה נמצאים בשלב עבודה ובשל התפזרות הכנסת
טרם הושלמה התקנתם.

.3

כמו -כן ,ולפנים משורת הדין ,משרד החינוך פרסם קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות ובעלויות עבור
רכישת מכשירי החייאה למוסדות חינוך לשנות הלימודים תשע''ט – תשפ''א בלבד (רצ''ב וגם בדוא'ל )

טופסי בקשה
קריטריונים ל תקצוב
דפיברילטור -רשו ת מקומי תpdf.
ד החינוךpdf.
החייאה -
תשפ''א  -משר
תשע''טת-מכשיר
דים לרכיש
ייבו ת
מי

.4

להלן הנחיות משרד החינוך הזמניות להתקנת המכשירים בבתי הספר עד לכניסה לתוקף של התקנות הקבועות.

.5

דרישות ממכשיר החייאה
א.

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-אמ''ר – אמצעים רפואיים)

ב.

יש לוודא לפני הרכישה שהמכשיר המוצע מופיע ברשימת משרד הבריאות המעודכנת באתר זה

ttps://www.health.gov.il/Services/ImportAndBusinessLicensing/AMR/notifications/pages/22102014.aspx

)1

דקר ציוד רפואי בע"מ – מספר אישור אמ"ר 7610408

)2

הדר-הדרכה ושירותים רפואיים  -מספר אישור אמ"ר 5560008

)3

ש.א.ג .שרותי רפואה בע"מ -מספר אישור אמ"ר 1660009

)4

מדטכניקה בע"מ -מספר אישור אמ"ר 670469
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ג.

)5

לפידות מדיקל ייבוא ושיווק בע"מ  -מספר אישור אמ"ר 4350491

)6

ארדון ציוד רפואי בע"מ  -מס .אישור אמ"ר 2950006

הצבת מכשיר החייאה בתוך ארון קבוע ייעודי
 )1הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה לומדים יותר מ 500 -תלמידים ,תציב מכשיר
החייאה אחד לפחות ,במקום מרכזי ונגיש בכל שעות הפעילות בתוך בית הספר.
 )2יש לוודא שהמכשיר לא נמצא בחדר נעול וכי הוא זמין לשימוש.
 )3יש להציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה שניתן לפתוח
אותו ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות.
 )4ארון מכשיר החייאה יוצב בגובה שלא יפחת מ 140 -ולא יעלה על  160סנטימטרים מגובה
הרצפה.
 )5דגשי בטיחות להצבת הארון:
)1

יש להימנע ככל האפשר מלהתקינו במסדרון מרכזי המשמש את התלמידים באופן קבוע.

)2

יש לוודא שהארון אינו נמצא במקום בולט במסדרון ומהווה סכנה לתלמידים בזמן
ההפסקות/ריצות ומשחקים במסדרונות וכו'.

)3

סוגיית מיקום העמדה בהיבטי בטיחות  -יש לשקול בכובד ראש את סוגיית הבטיחות
ואת שמירת המכשיר ממשחקי התלמידים.

ד.

שלט המכוון אל מכשיר החייאה
 )1הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה שלט במקום
בולט לעין ,על פי האמור להלן:
)1

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;

)2

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

 )2הרשות 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.

רחוב דבורה הנביאה  ,2ת"ד  ,292ירושלים  9100201טל'  02-5603324פקס http://www.education.gov.il\bitachon | 02-5602636
شارع شبطي يسرائيل  ,2اورشليم-القدس 9100201 ,هاتف  02-5603324فاكس www.edu.gov.il | 02-5602636
shaltiram@education.gov.il
עמוד  2מתוך 3

מדינת ישראל
משרד החינוך

ה.

בדיקות תקינות תקופתיות
 )1הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תדאג לתקינות מכשיר ההחייאה ותוודא קיום
בדיקת תקינות תקופתית על ידי גורם מקצועי חיצוני.
 )2הרשות 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 ,וכי
עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר.
 )3הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תהיה אחראית על תיעוד והחזקה של תוצאות
הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה .העתק תוצאות הבדיקות יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת
מכשיר ההחייאה/ברשות המקומית/בעלות.

ו.

שילוט
 )1הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה יציבו שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה.
 )2הרשות 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).

.6

אבקש להפיץ לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות המקומית.

העתק:
מנהלי מחוזות
גברת שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית
גברת 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
גברת מיכל מנקס ,ראש מינהל חינוך וחברה ,מרכז השלטון המקומי בישראל
מטה אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית
מנהלי תחום ביטחון ,בטיחות ושעת חירום מחוזיים
ממוני בטיחות ושעת חירום מחוזיים
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טופס בקשה והתחייבות לרכישת מכשיר החייאה (דפיברילטור)
למוסדות חינוך בהתאם לקריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות  /בעלויות
עבור רכישת מכשירי החייאה למוסדות חינוך
לשנת הלימודים תשע"ט
פרטי מגיש הבקשה:
 .1שם הרשות המקומית  /הבעלות (לפי העניין)______________________________ :
אשכול סוציואקונומי של הרשות המקומית בה נמצא/ים ביה"ס________________ :
 .2ראש הרשות /מנהל הבעלות (לפי העניין)_____________________________ :
 .3פרטי קשר:
שם

תפקיד

דוא"ל

טלפון

מנהל מח' החינוך /
מנהל הבעלות
גזבר
הבעלות

הרשות

/

 .4מס' בתי הספר ברשות /של הבעלות בהם לומדים  500תלמידים ויותר _____________
נתוני בתי הספר :
שם בית הספר

סמל מוסד

מספר
תלמידים

על החתום,
_____________________
ראש הרשות /מנהל הבעלות

_____________________
גזבר הרשות  /הבעלות

1

_____________________
חותמת הרשות/הבעלות
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התחייבות הרשות המקומית /הבעלות
לרכישת מכשיר החייאה למוסדות חינוך
לשנת הלימודים תשע"ט
אנו ,מורשי החתימה של
ומתחייבים כדלקמן;

הרשות המקומית /הבעלות ,______________________ :מצהירים

 .1קראנו ,הבנו ואנו מאשרים את כל התנאים וההוראות המופיעים במסמך הקריטריונים;
 .2ככל שנקבל תקצוב בסך של  ₪ 6,000נרכוש את מכשירי ההחייאה לכל בתי הספר שבאחזקתנו
בהם לומדים  500תלמידים ויותר ,כנדרש בחוק ובהתאם לקריטריונים.
 .3אנו מצהירים כי לא נשתמש בתקציב המיועד לרכישת מכשירי החייאה לכל מטרה או פעילות
אחרת.
 .4ידוע לנו כי באחריותנו להעביר לידי משרד החינוך דו"חות ביצוע או אסמכתא המעידים על
השלמת הרכישה של מכשיר ההחייאה עבור כל מוסד חינוך שבאחזקתנו עד 31.6.2019וכי ככל
שלא נמציא מסמכים אלו במועד – יקוזז התקצוב.את דוחות הביצוע והאסמכתאות יש לשלוח
בדואר אלקטרוני לכתובתbriut@education.gov.il :
 .5ידוע לנו כי בקשה לתקצוב עבור בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ,תוגש רק עבור מוסדות שיש
להם רשיון בתוקף או שנמצאים בהליכי רישוי .ידוע לנו ,כי אם עד ליום  31בדצמבר  2018לא
נעדכן כי ניתן רישיון למוסד לשנה"ל תשע"ט ,התקצוב שניתן עבור המוסד ,יקוזז.
 .6אנו מצהירים כי בכל עת נשתף פעולה עם משרד החינוך ונעביר לו כל מסמך ונתון שנתבקשלצורך
תהליכי הבקרה לגבי הביצוע בפועל.
 .7ידוע לנו כי חלה עלינו החובה הבלעדית לדאוג לאחזקת המכשיר ,שמישותו ותקינותו.
חתימות:
---------------------------------------------------גזבר הרשות/הבעלות
ראש הרשות /מנהל הבעלות
תאריך___________ :

תאריך_____________:

2

-------------------------חותמת הרשות /הבעלות

