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לכבוד
מנהלי מחוזות
שלום רב,
הנדון :תקצוב רכישת מכשירי החייאה לבתי ספר ברשויות 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 מ 500-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 ,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
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 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.
 .7מצ''ב הנחיות משרד החינוך להתקנת המכשירים במוסדות החינוך:

א.
ב.

הנחיות משרד החינוך להתקנת מכשירי החייאה /דפיברילטורים בבתי הספר
כרטיס מידע

 .8לאחר הרכישה בפעימה זו על הרשות המקומית להעביר בדוא"לbriut@education.gov.il :
הצהרה ,החתומה ע"י מורשי החתימה של הרשות ,המעידה כי רכשה מכשירים למוסדותיה בהתאם
לתקציב שקבלה ולצרף חשבונית וקבלה על הרכישה שבוצעה עד לתאריך .30/06/2021
 .9מהמוסדות שעבורם לא יתקבלו האסמכתאות לניצול התקציב לרכישת המכשיר עד לתאריך
 30/11/2021יקוזז התקציב שיועבר.
 .10הפצה :
א .רשויות מקומיות באמצעות המחוזות
ב .בעלויות באמצעות מנהל רישוי – מר טל דנינו ,ממונה (רישוי ,בטיחות ושעת חירום)
בכבוד רב ,

אפרת לאופר
מנהלת תחום הבריאות
מנהל פדגוגי
העתק :מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מר אריה מור ,סמנכ''ל ומנהל אגף בכיר לביטחון ,שע"ח ובטיחות סביבתית
מר גור רוזנבלט ,מנהל מינהל רישוי ,בקרה ואכיפה
גב' אינה זלצמן ,סגנית מנהלת מינהל פדגוגי
עו"ד אילת מלקמן ,היועצת המשפטית
מר דודי כהן ,מנהל אגף א' אכיפה
מר טל דנינו ,ממונה (רישוי ,בטיחות ושעת חירום)
גב' מיכל מנקס  ,מנהלת מינהל חינוך מש''מ
מר יוחאי ואג'ימה ,מנהל מינהל ביטחון מש''מ
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי מח' החינוך ברשויות המקומיות
מנהלי מח' החינוך ברשויות המקומיות
הבעלויות על מוסדות החינוך
מטה אגף הביטחון
מנהלי תחום ביטחון ,בטיחות ושע"ח מחוזיים
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