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 כה תשרי תשפ"א                                         

                                         13/10/2020  

 840036 מספר מסמך:                  

 
 לכבוד

 רשויות הכשרה

 

 שלום רב, 

 עדכון -עריכת הכשרות מקוונות בתחום הבטיחות  הנדון:

        

 והבריאות הבטיחות מינהל החליט הקורונה נגיף התפשטות בשל המשק נקלע אליו המצב לאור .1

 הכשרות מתן לאפשר( המינהל – להלן) החברתיים והשירותים הרווחה העבודה במשרד התעסוקתית

 הדרכות לקיים להכשרה מוסדות של מהקושי נובעת זו החלטה. שבפיקוחו בקורסים מקוונות

 .המדינה קבעה אותן המגבלות בשל לימודה בכיתות

 :מקוונת הכשרת לקיום הכשרה מוסדות על החלים תנאים .2

 .הכשרה כל עבור כנציג מעובדיו אחד למנות ההכשרה מוסד מנהל על .2.1

 . תומה עד ההכשרה תחילת לפני שעה מרבע החל, הזמן כל נוכח יהיה הנציג .2.2

 .ההכשרה ובסוף באמצע, בתחילה הנוכחות רישום את יבצע הנציג .2.3

 מפגש) בלבד חי בשידור ואודיו וידאו שיחות מערכת דרך מועברת ההכשרה כי יוודא הנציג .2.4

 (.סינכרוני

 לפחות דקות 10 של הפסקה נדרשת כאשר, ביום שעות לשש מוגבלת ההכשרה כי יוודא הנציג .2.5

 .שעתיים כל

 .ופיקוח חוזרת צפייה לצורך, מוקלטת תהיה שההכשרה ידאג הנציג .2.6

 .וכדומה בכינויים ולא מלא בשם מזדהה משתתף כל כי יבדוק הנציג .2.7

 .מוסתר ולא דלוק וידאו עם ההכשרה זמן בכל נשאר משתתף כל כי יבדוק הנציג .2.8

 לא' , וכו חדר/במשרד)  ראויה למידה עבודה בסביבת נמצאים המשתתפים כי יוודא הנציג .2.9

 ' (וכו רכבת/ברכב נסיעה בזמן בזום להשתתף מאושר

 .וירטואלי ברקע שימוש מאושר לא .2.10

  ההכשרה טרם למשתתפים יועברו..( 'וכ עזר חומר, מצגות) ההכשרה חומרי כי ידאג הנציג .2.11

 .במהלכה או     
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, הבטיחות על לממונים השתלמות בימי 40 על עולה לא המשתתפים שכמות יוודא הנציג .2.12

 .המינהל לנהלי בהתאם תהיה המשתתפים כמות הקורסים ביתר

 .המניין מן משתתפים רק בהכשרה נוכחים כי יוודא הנציג .2.13

 .היום בתחילת זמן בזבוז למניעת וכדומה לציוד טכנית בדיקה יעשה הנציג .2.14

 פרטי את לו ולשלוח מקוונת ההכשרה מתן כל על למינהל מראש להודיע הנציג על .2.15

 . פיקוח לצורך להכשרה ההתחברות

 .מבחנים תכלול ולא בלבד עיוניים תכנים תכלול ההכשרה .2.16

 .פיקוח לצורך ההקלטות כל את לשמור ההכשרה מוסד מנהל על .2.17

 .מהמינהל מראש אישור שקיבלו ההכשרות על חלות אלה הנחיות .3

 .המינהל ידי על תוכר לא ההכשרה, האלה התנאים את יקיים לא ההכשרה ומוסד במידה .4

 כלל את ההשתלמות או להכשרה הרישום בטרם משתתף לכל להעביר ההכשרה מוסד באחריות .5

 .לפיהם יפעל ושהוא שהבין מאשר הוא כי ולוודא ההנחיות

  השתלמות/ההכשרה ביצוע על אישור יקבל לא משתתף שבהם נוספים קריטריונים יקבע המוסד .6

  ' .וכ מצלמה ניתוק, מהמסך היעדרות זמן: כגון

 .31.12.2020 ליום עד תקפה ותהיה 01.11.2020 מיום החל יחול זו הוראה עדכון .7

 מתן המשך בדבר ההכשרה מוסדות את ויעדכן דצמבר  סוף לקראת הנושא את שוב יבחן המינהל .8

 .מקוונות הכשרות לביצוע אישור

 ,רב בכבוד  

 שורצמן יחזקאל

 ראשי עבודה מפקח

 התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל וראש
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