כ"ג אלול תשע"ט
 32ספטמבר 3102
סימוכין010200:

לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
גזברים ברשויות המקומיות
מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך -תקצוב משרד החינוך
בהתאם לתיקון לחוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה
ראשונה בבתי ספר ,על כל רשות מקומית או בעלות לצייד בתי ספר בהם לומדים
יותר מ  500 -תלמידים במכשיר החייאה.
תחולת החוק הדרגתית ,ומתקיימת בשלוש פעימות החל מאשתקד .משרד החינוך
מממן רכישת המכשירים בסך  ₪ 6,000למכשיר.
הפעימה הראשונה עבור שנת הלימודים תשע"ט בוצעה במערכת מת"מ בחודש
דצמבר  3102לפי סמלי מוסד של המוסדות בהם מדווחים מעל  011תלמידים
המצויים באשכולות למ"ס  ,0-4מוסדות חינוך באשכולות למ"ס  0-7מתוקצבים
בפעימה השנייה (בחודש אוגוסט  ) 3102ומוסדות חינוך באשכולות  2-01יתוקצבו
בפעימה השלישית (לקראת או במהלך תשפ"א) ,והכל בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי
בתקנה .התקציב הועבר בחודש אוגוסט  3102לחשבון החינוך של הרשות ,בגין
המוסדות בהם לומדים מעל  500תלמידים.
לתשומת לבכם ,יש להעביר דו"ח בצוע שיהווה אסמכתא על הרכישה עד ליום
.21/2/3131
מצורף בזאת:
מכתבה של הממונה על הבריאות במשרד החינוך ,הגב' עירית ליבנה.
טופס התחייבות הרשות המקומית לרכישת מכשירי החייאה.
מילוי הטופס בצרוף אסמכתאות המעידות על השלמת הרכישה מהווים דוח ביצוע.
אבקש להביא לידיעתכם כי החברה למשק וכלכלה ערכה מכרז למכשירים אלו ,תוכלו
להסתייע בו לרכישה ואספקה מיידית ,בקישור להלן:
https://goo.gl/forms/vvNUakKUqrnMjQ023
בברכה,
שלמה דולברג
מנכ"ל

העתק:
מר חיים ביבס -ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר אביקם בלר -מנכ"ל החברה למשק וכלכלה
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
מר משה שגיא -סמנכ"ל מינהל כלכלה ותקציבים ,משרד החינוך
ד"ר שוש נחום -סמנכ"ל וראש המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך
גב' עירית ליבנה -ממונה בריאות התלמיד ,משרד החינוך
מר תומר ביטון -יו"ר איגוד הגברים ברשויות וגזבר עיריית באר שבע
מר אבי קמינסקי -יו"ר איגוד מנהלי מח 'החינוך וסמנכ"ל חינוך רווחה ותנו"ס ,הוד"ש
מר אראל שטרן -סגן מנהלת העסקים ,החברה למשק וכלכלה

מדינת ישראל
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
הפיקוח על הבריאות
ט' באלול תשע"ט
09.09.2019
סימוכין2000-1034-2019-0012070 :

לכבוד
מיכל מנקס  ,מרכז השלטון המקומי,
בעלויות מוסדות החינוך
מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות
אבי קמינסקי ,יו"ר האיגוד
שלום רב,

הנדון :תקצוב משרד החינוך לבעלויות ולרשויות מקומיות באופן חד פעמי
עבור הצבת מכשירי החייאה במוסדות החינוך

 .1ביום 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).
 .2בסעיף 3א לחוק נקבע כי מחזיק שבבית ספר בהחזקתו לומדים יותר מ 500-תלמידים יציב
בבית הספר מכשיר החייאה אחד לפחות במקום מרכזי ונגיש .בסעיף 3ב נקבע כי מחזיק
שבהחזקתו בית ספר ידאג לכך שבבית הספר תהיה ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות.
 .3בסעיף  5לחוק זה נקבעה לחוק תחולה הדרגתית מבחינת חובת הצבת המכשירים,
שמשמעותה כי" :הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה יוחלו בהדרגה החל בשנת
הלימודים התשע"ט ,על בתי ספר לפי קביעת שר החינוך ,ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר
מתחילת שנת הלימודים התשפ"א".

 .4זאת ועוד ,לצורך יישום החוק ,הוחלט במשרד החינוך כי המשרד יישא באופן חד פעמי
ולפנים משורת הדין ,בתקצוב הרכישה הראשונית של המכשירים וזאת בפריסה הדרגתית
למשך  3שנות לימודים תשע"ט-תשפ"א (בלבד) ,בכפוף לקיומו של תקציב.
 .5התקצוב עבור רכישת מכשירי החייאה מועבר לבעלויות על מוסדות חינוך או לרשויות
המקומיות העומדות בתנאי סף שבמסמך הקריטריונים של המשרד (שכותרתו" :קריטריונים
לתקצוב רשויות מקומיות ובעלויות עבור רכישת מכשירי החייאה למוסדות חינוך לשנות
הלימודים תשע"ט-תשפ"א בלבד") וכן כפי שמוגדר בחוק ,דהיינו ,עבור מוסדות רשמיים או
מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון ומתוקצבים ע"י המשרד בהם מדווחים יותר מ500-
תלמידים.
התקצוב הוא אחיד ונורמטיבי ,בסך כ 6,000-שקלים עבור רכישת מכשיר אחד לכל מוסד
העומד בקריטריונים ,בשנים אלו בלבד .הפריסה ההדרגתית נעשית על פי אשכולות למ"ס,
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מדינת ישראל
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
הפיקוח על הבריאות
ט' באלול תשע"ט
09.09.2019
סימוכין2000-1034-2019-0012070 :
כשבכל שנה מועבר תקצוב לכשליש מהבעלויות על מוסדות החינוך על פי הדירוג הסוציו-
אקונומי של הרשות מהנמוך לגבוה ולפי מיפוי כלל המוסדות שנעשה ע"י המשרד.
הפעימה הראשונה עבור שנת הלימודים תשע"ט בוצעה במערכת מת"מ בחודש דצמבר
 2018לפי סמלי מוסד של המוסדות בהם מדווחים מעל  500תלמידים המצויים באשכולות
למ"ס  .1-4מוסדות חינוך באשכולות למ"ס  5-7מתוקצבים בפעימה השנייה (בחודש אוגוסט
 ) 2019ומוסדות חינוך באשכולות  8-10יתוקצבו בפעימה השלישית (לקראת או במהלך
תשפ"א) ,והכל בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי בתקנה.
למען הסר ספק ,כלל היבטי התפעול ועלויות האחזקה השוטפת של המכשירים הנם
באחריות ובמימון מחזיק מוסד החינוך בלבד.
 .6נבהיר כי הבעלויות ידרשו לרכוש את המכשירים על פי רשימת המכשירים שאושרו על ידי
משרד הבריאות ומפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
 .7לאחר הרכישה בפעימה זו על הרשות המקומית להעביר בדוא"ל:
briut@education.gov.ilהצהרה ,החתומה ע"י מורשי החתימה של הרשות ,המעידה
כי רכשה מכשירים למוסדותיה בהתאם לתקציב שקבלה ולצרף חשבונית וקבלה על
הרכישה שבוצעה עד לתאריך 30/06/2020
 .8מהמוסדות שעבורם לא יתקבלו האסמכתאות לניצול התקציב לרכישת המכשיר עד
לתאריך  30/06/2020יקוזז התקציב שיועבר.

בכבוד רב,

עירית ליבנה
המפקחת על תחום הבריאות

העתקים:
מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים ,מינהל כלכלה ותקציבים
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי ,המינהל הפדגוגי
עו"ד אילת מלקמן ,היועצת המשפטית
מנהלי המחזות
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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 תש"ף
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 הרשות  /הבעלות

 .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

התחייבות הרשות המקומית /הבעלות
לרכישת מכשיר החייאה למוסדות חינוך
לשנת הלימודים תש"ף
אנו ,מורשי החתימה של הרשות המקומית /הבעלות ,______________________ :מצהירים ומתחייבים
כדלקמן;
 .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 30.6.2020וכי ככל שלא נמציא
מסמכים אלו במועד – יקוזז התקצוב.
 .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  2019לא 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

