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   בטיחות במוסדות חינוךהנדון: 

  

  מבוא 1

נערכה לסירוגין ביקורת מקיפה ביותר, אשר בדקה את תפקוד  2008, 2007בשנים  1.1

 .ומערך הבטיחות העירוני במוסדות החינוך (להלן (מוס"ח)  על כל היבטי

 

: מדיניות מנהלי מוס"ח בנושא הבטיחות, ביקורתאותה להלן הנושאים שנבדקו ב 1.2

הלים, אחריות הוראות ונ ,םחוזר וממשקי עבודה בין גורמי העירייה הרלבנטיי היזון

ושע"ח  ןבטיחות במוס"ח, תפקידי המחלקה לביטחומינוי מנהל  - לנושא הבטיחות 

תוכניות להבטחת הבטיחות עבודה שנתיות, וממונה בטיחות מוסדות חינוך, תוכניות 

ם תקופתיים להערכת סיכוני דו"ח מסכם, ביצוע סקרים שנתייבמוס"ח ו והגהות

בטיחות במוס"ח, טיפול הרשות בדוחות/מבדקי בטיחות של תקצוב עירוני לבטיחות, 

המחלקה לבטיחות סביבתית ושע"ח במשרד החינוך, ביצוע מבדקי בטיחות במוס"ח 

ושע"ח, טיפול ותיקון מפגעי בטיחות, ביצוע בקרות ומבדקי  ןע"י המחלקה לביטחו

"ח, תהליכי בינוי, אכלוס וטיפול במבנים, אחזקת מוס"ח, בטיחות הנדסית במוס

פעולות להסרת מפגעים, שיפוצי קיץ, תקינות מתקני משחקים בגני ילדים בהתאם 

תקינות מקלטים  מתן אישורים לבטיחות למוס"ח, , מערך כיבוי אש,1498לת"י 

בטיחות  תוופתחי חירום, טיפול בתלונות גננות/מנהלי ועובדי מוס"ח, ביצוע ביקור

מדגמיות ע"י הביקורת במוס"ח, מעורבות ממונה בטיחות עובדים בנושא בטיחות 

מינהל החינוך ומנהל ההנדסה, תיאום, דיווח ומעורבות ועדת בין במוס"ח, ממשקים 

בטיחות עירונית בנושא בטיחות מוסדות חינוך, תאונות עבודה במוס"ח, חלוקת ציוד 

ביקורות בטיחות  ובדי מוס"ח בבטיחות,מיגון אישי לעובדי מוס"ח, הדרכת ע

 הבטיחות במוס"ח.המידע על ניהול כן ח ופינוי חומ"ס, ו"סבמעבדות מו

  

שונים. בנוסף,   : חוקים, תקנות, הנחיות, נהלים ודו"חותכבסיס לביקורת שימשו 1.3

גני ילדים, בתי ספר יסודיים,  -מוסדות חינוך 34 -בוצעו ביקורות/מבדקי בטיחות  ב

חט"ב וחט"ע שנבחרו עפ"י מדגם, בהם נבדק נושא הבטיחות במבנים, תיכונים, 

 בחצרות ובמתקנים.

   

 .2009לשנת  26ממצאי הביקורת פורסמו בדו"ח השנתי של מבקר העירייה מס'  1.4

 

, אשר הקיפה את כל הנושאים שנבדקו בביקורת נערכה ביקורת מעקב 2011 בשנת 1.5

 . 2008, 2007בשנים נערכה ש

  



  

  

 .2011לשנת  28 פורסמו בדו"ח השנתי של מבקר העירייה מס'ממצאי הביקורת  1.6

 

אשר התמקדה  ,נשוא דו"ח זה – נערכה ביקורת מעקב נוספת 2013במחצית שנת  1.7

 שבוקרו בשתי הביקורות הקודמות. מתוך אלה בנושאים אחדים

  

  כללי 2

"רשות חינוך  – 1949הרשות המקומית משמשת עפ"י חוק לימוד חובה התשנ"ט  2.1

חומה. רשות החינוך המקומית, חויבה בתקנות החינוך (שהותקנו מכוח מקומית" לת

פקודת החינוך) לטפל בין היתר בבטיחות של בנייני בתי ספר ציבוריים, גני ילדים ושל 

 חצרותיהם.

 

האחריות על טיפול במפגע בטיחותי, חלה על העירייה בתור הבעלים על הנכסים, זאת   2.2

 ת הנזיקין.עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ופקוד

 

חוזר מיוחד  - בין תפקידי הרשות המקומית, כפי שהוגדרו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך 2.3

ות : "אחריות לתקינ) הוגדר כדלקמןחוזר מנכ"ל(להלן  1997ז' מאפריל 

 ".טח של מוסד החינוך,,,,,,המתקנים והחצרות הכלולים בשהמבנים/המקלטים, 

 

יחות במוסדות חינוך, הובאו בדברי הצעדים שיש לנקוט להבטחת קיום תנאי הבט 2.4

חקיקה שונים. משרד החינוך בהוראותיו, חייב את רשויות החינוך המקומיות לשמור 

כתוצאה מקיום מפגעים  ,על השוהים במוסדות החינוך שלהן מפני היפגעות מתאונות

 בטיחותיים במתקניהם.

 

 :מישורים בשנימנכ"ל, לפעול בנושא זה הבהתאם לחוזרי  ,על הרשות המקומית 2.5

לוודא יישום החוקים, וההנחיות של משרד  - מניעת מפגעי בטיחות 2.5.1

החינוך לגבי המבנה, חצריו ומתקניו, ליזום בדיקות מקצועיות להסרת 

 המפגעים ולהקנות את כללי הבטיחות לעובדי החינוך והתחזוקה.

 

 הסרת מפגעי בטיחות בשטח מוסדות חינוך ובמתקניהם. 2.5.2

  

 

לרשויות  ת יועצי בטיחות מטעם משרד החינוך מתן שירו , הופסק2000שנת החל ב 2.6

ולדווח למשרד  במוס"ח עצמאי המקומיות, שהתבקשו לבצע בדיקות בטיחות באופן 

 על מצב הבטיחות בכל מוסד.



  

וס"ח, המתבצעים ע"י יועצי בטיחות האמור לעיל הינו בנוסף למבדקי בטיחות במ 2.7

וחוזרי כ"ל ע"ח ובהתאם לחוזרי מנ, בטיחות ושןהאגף לביטחו -מטעם משרד החינוך

סביבתית  שויות המקומיות ע"י המח' לבטיחותענון שוטפים בנושא, המופצים לריר

 והערכות לשע"ח.

 

עובדים עובדי הרשות המקומית כולל אלו השוהים/של נושא הבטיחות בעבודה  2.8

: חוק ארגון נים כגוןבמוסדות חינוך, מעוגן בשורה ארוכה של חוקים, תקנות ותק

 הפיקוח על העבודה, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, תקנות בריאות הציבור, 

כנון ובנייה, תקנות שרותי כבאות, פקודת הבטיחות בעבודה, חוק החשמל, חוק ת

המהווים את הבסיס למערך  תקנים ישראלים לבטיחות למתקני משחק וכו',

 הבטיחות העירוני.

 

 :)2013כיום (נמצא כפי ש ,המבנה ארגוני של מערך הבטיחות 2.9

בעיר נכון היו קיימים  ,)G.I.Sמערכת העירונית (י המיפוי הקיים בעפ" 2.9.1

, מהם עירוניים מוס"ח 342 - כלמועד פתיחת שנה"ל הנוכחית (תשע"ד) 

. יסודיים ועל יסודיים -בתי ספר 72 -ו(חלקם בשלבי בניה)  גני ילדים 270

הקיימים  ישניםחלק משמעותי ממוסדות החינוך בעיר, נמצא במבנים 

  שנים. 30מעל 

 

 ןנושא הבטיחות במוסדות חינוך נמצא באחריות המחלקה לביטחו 2.9.2

 ושע"ח במינהל החינוך.

 

הטיפול בנושא אחזקת מוסדות חינוך כולל ביצוע שיפוצים, באחריות  2.9.3

מחלקת אחזקה במינהל החינוך. שתי המחלקות הנ"ל, כפופות למנהל 

 ף לראש מינהל חינוך וחברה.הכפו אגף לוגיסטיקה במינהל החינוך

 

הקמת מוסדות  הכולל: ההנדסי הקשור במבני מוסדות חינוך התחום 2.9.4

חינוך חדשים, אכלוסם, אישורי בטיחות למבנים על מנת לקבל סמל 

האגף ול במבנים קיימים, נמצא באחריות טיפכן מוסד ממשרד החינוך ו

 במינהל ההנדסה הכפוף למהנדס העירייה.למבני ציבור 

 

המטפל בממשקים מסוימים עירוני,  ף, קיים ממונה בטיחות וגהותבנוס 2.9.5

 הקשורים לנושא הבדיקה כמו: בדיקת תאונות עבודה במוס"ח וכו'.

 

סמנכ"ל וראש המינהל כיום בראש ועדת הבטיחות העירונית עומדת  2.9.6

 .הכללי



  

  מטרת ביקורת המעקב 3

  
  הביצוע. סטאטוסאת  -, דהיינו לבחון את יישום המלצות  הביקורת הקודמת 1.8

  

 מתודולוגיה 4
 :הנושאים שנבדקו בביקורת הקודמת באופן הבאמ חלקהביקורת בדקה   4.1

 –נתבקש מבעלי התפקידים הנוגעים , כל נושאים שנבדקולגבי  4.1.1

ים וסטאטוס הביצוע סטאטוס הביצוע העדכני לכל נושא. הנושא

  להלן.מפורטים 

ם נתבקשו מסמכים תומכיגם שנבדקו,  מאלהנושאים אחדים לגבי  4.1.2

 .משירותי הכבאות יםכגון אישור

 

, שהוגשו ע"י בעלי סטאטוס הביצועהביקורת סקרה את הדיווחים העדכניים של  4.2

 .התפקידים הנוגעים

 

  לגבי חלק מהדיווחים שנתקבלו, בוצעו ע"י הביקורת בירורים ואימותים. 4.3

 

 .ת שוחחה עם בעלי התפקידים הנוגעיםהביקור 4.4

 

  .2013 נובמברעד  אישים מהביקורת נערכה לסירוגין בין החוד 4.5

 

  ממצאים 5
 יישום ההמלצותהביצוע/סטאטוס  5.1

, חלק אחר לא ה, כי חלק מן הנושאים טופלמהדיווחים שנתקבלו עול 5.1.1

לנושא שלגביו לא נתקבלה תגובה/התייחסות  טופל כלל, ולגבי חלק אחר

  בוצע.  כאי –נתבקש סטאטוס הביצוע, והביקורת רואה את הסטאטוס 

 

 ),2011יקורת הקודמת (משנת ממצאי הב רטיםבטבלה שלהלן מפו 5.1.2

המטלות ליישום, בעלי התפקידים שעליהם הוטלו המטלות וסטאטוס 

כפי שדווח לביקורת ע"י בעלי התפקידים  -הביצוע העדכני של המטלות 

 .מעקב זו ביקורתהנוגעים במהלך 

 ; להלן הטבלה 5.1.3

  

 
 



  

 הממצא מהביקורת הקודמת מס"ד
  )2011(שנת 

המטלה 
 מהביקורת
 הקודמת

 )2011(שנת 

ביצוע הסטאטוס   האחראי/ת 
כפי  עדכניה

שדווח ע"י 
  האחראי

הערות ממצאי/
  הביקורת

מנהל מחלקת בטחון   1

ושע"ח, ממשיך לתפקד 

, כאחראי יבאופן פורמאל

לנושא הבטיחות במוס"ח, 

למרות שלא עבר כל 

הכשרה בנושא הבטיחות 

  כנדרש.

ומלץ לטפל ה

בהכשרתו של 

מנהל מחלקת 

ושע"ח  בטחון

בנושא 

הבטיחות, כדי 

לתת כלים 

בידיו, בשל 

העובדה כי הוא 

ממונה על תחום 

 .זה

  

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

מסר כדלקמן: 
הנושא סוכם "

מול מנכ"ל 
העירייה ומנהל 
מח' הביטחון 

 2014 - יצא ב
לקורס 

השתלמות 
בנושא 
  ."בטיחות

כפי  ,לא נמצא
שנמסר לביקורת 

בתאריך 
ע"י  20.11.2013
מחלקת מנהלת 

ההשתלמויות 
שבאגף משאבי 
אנוש, כי מנהל מח' 

 רשוםהביטחון 
בתוכנית 

ההשתלמויות 
לשנת העירונית 

 יציאהל - 2014
או  לקורס

השתלמות בנושא 
   ;בטיחות

אשר הוסיפה 
  : כדלקמןומסרה 

הועברה  .1"
למינהל  פנייה 

חינוך להגיש את ה
צרכי ההדרכה 

 .2014לשנת 
  ."וגשההלא  .2 

  
בוצעה בדיקת נמצא כי לא   2

תקינות תקופתית של 

בטיחות מתקני משחקים 

במשך  1498לפי ת"י בגנ"י 

אף שזו נדרשת שנים,  4 -כ

ואף שנמצאו פעם בשנה 

גנ"י עם ליקויים חמורים 

המהווים סכנה בטיחותית 

שכלל לא טופלו. לדיווח של 

מנהל אגף לוגיסטיקה 

כי  26.10.2011מתאריך 

ימים אישורי כבר קי

 -תקינות לכל הגנים בעיר 

 צורפו אישורי תקינותלא 

  .אחדים (כדוגמא)

לוודא  הומלץ

ביצוע בדיקות 

תקינות 

תקופתיות של 

מתקני משחקים 

בכל גנ"י לפי 

ולתקן  1498ת"י 

ליקויים ככל 

  שיתגלו. 

  

מנהל אגף 
הלוגיסטיקה

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

 מסר כדלקמן:
החל " .א

מתאריך 
1/1/2014 

תפעל חברה 
חדשה 

לאחזקת כל 
מתקני 

המשחקים 
  בגנ"י.

 1/9 -נכון ל .ב
 252לכל 

י יהיה תו גנ"
תקן כנדרש 

בחוזר 
 .מנכ"ל

בימים אלה  .ג
עוברים בכל 

הגנים 
לקבלת 

אישור מכון 
 ."התקנים

  

  
נכון לתאריך 

לא , 20.11.2013
הועברו לביקורת 

  -אף שנתבקשו 
אישורי תקינות 
ל תקופתית ש

בטיחות מתקני 
משחקים בגנ"י לפי 

לגנ"י  1498ת"י 
שנדגמו, הבאים 

ששמותיהם 
ומספריהם 

-כדלקמן: הנרקיס
, 17-, השקד1

, 154-החרצית
-, הפאר91- הנוריות

, 112-, הרותם163
, 165- הדובדבן

, 141- אגוז
, 71-הסתונית
  .137- הלוטוס



  

 הממצא מהביקורת הקודמת מס"ד
  )2011(שנת 

המטלה 
 מהביקורת
 הקודמת

 )2011(שנת 

ביצוע הסטאטוס   האחראי/ת 
כפי  עדכניה

שדווח ע"י 
  האחראי

הערות ממצאי/
  הביקורת

לא הוגשו לביקורת   3

אישורים משירותי הכבאות 

בתי"ס,  10לגבי מדגם של 

זאת למרות שהדבר נתבקש 

ע"י הביקורת פעמים רבות 

 .המעקבבמהלך ביקורת 

חלקיים  (הוגשו אישורים

 7 –מחברות שונות ל

  בתי"ס).

לוודא  הומלץ

קבלת אישורים 

שירותי מ

כלל הכבאות ל

  בתיה"ס.

  

מנהל אגף 
הלוגיסטיקה

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

  מסר כדלקמן:
נושא זה נדון "

וסוכם עם 
מקובל  המנכ"ל

על המנכ"ל 
ואיגוד כיבוי 
ערים כי הנושא 
של אישורי 
תקינות יהיה 

א  129לפי תקן 
אכן נושא זה ו

קיים בכל בתי 
מנהל הספר ו

מח' הבטיחות 
   מוודא זאת.

במקביל כיבוי 
אש עפ"י יוזמות 
יערוך ביקורת 

במוסדות 
החינוך ואנו 
  "נטפל בהתאם

פו א צורל -1
 מסמכים או

ים פרוטוקול
 -על כךהמצביעים 

מקובל על "ש
העירייה מנכ"ל 

 ואיגוד כיבוי אש,
כי הנושא של 
אישורי תקינות 

 129יהיה לפי תקן 
  ."'א
תקן עמידה ב -2

אינה נותנת  129
מקיף כנדרש, מענה 

זאת כפי שנמסר 
רמ"ד לביקורת ע"י 

 מניעת דליקות
בשירותי הכבאות 
 ,תנתניה היו

תקן שלדבריו: "
הינו  129ישראלי 

ל תקן תחזוקה ש
 מטפי כיבוי בלבד.
אין שום שייכות 
בין כשירות הגן 
ו/או עמידתו 
בתקנות ודרישות 
רשות הכיבוי לבין 

  ."129ת"י: 
נכון לתאריך  -3

,  לא 20.11.2013
הועברו לביקורת 

-אף שנתבקשו 
אישורים משירותי 
הכבאות לגבי 

 10המדגם של 
 שגם אףבתי"ס, ש

במהלך  ונתבקש
ביקורת המעקב 

דמת והם: והק
וזיאל, תחכמוני, ע

ישורון, אילן רמון, 
שורשים, יונתן, 
שחל, נעמי שמר, 

  תשרי, רועי קליין.



  

 הממצא מהביקורת הקודמת מס"ד
  )2011(שנת 

המטלה 
 מהביקורת
 הקודמת

 )2011(שנת 

ביצוע הסטאטוס   האחראי/ת 
כפי  עדכניה

שדווח ע"י 
  האחראי

הערות ממצאי/
  הביקורת

ע"י לא הוגש לביקורת   4

מנהל אגף מבני ציבור, 

סטאטוס הטיפול שנעשה 

גנ"י ללא יציאת  15 -ב

חירום/שער ונתיב מילוט 

וכן לגבי ממצאי יועצי 

לא  -הבטיחות. כמו כן 

הוגשה רשימה שגובשה של 

עצי בטיחות במוס"ח יו

העובדים עם הזרם המוכר 

ולא נתקבלה שאינו רשמי 

החלטה לגבי סדרי העבודה 

זאת, וההתקשרות עימם, 

למרות שהדבר נתבקש ע"י 

הביקורת פעמים רבות 

, המעקבבמהלך ביקורת 

  במשך כחצי שנה.

מנהל כי  הומלץ

אגף מבני ציבור 

 -יטפל לאלתר ב

גנ"י ללא  15

 יציאת

חירום/שער 

יב מילוט ונת

בממצאי יועצי ו

וכן  ,הבטיחות

בהסדרת 

רשימת יועצי 

בטיחות כמפורט 

  בדו"ח.

  

מנהל אגף 
  מבני ציבור

נכון לתאריך   
מנהל , 20.11.2013

אגף מבני ציבור 
 לא העביר

את  לביקורת
סטאטוס הביצוע 

זאת העדכני, 
פניות  3למרות 

    .בכתב

לא ניתן פתרון לגנ"י,   5

בעיקר לאלה שללא דלת 

יאת חירום /שערי מילוט יצ

כנדרש בחוזר מנכ"ל. כמו 

כן לא הותקנו גלאי עשן 

בגנ"י שצוינו בדו"ח כנדרש 

ע"י שרותי כיבוי אש 

ומשרד החינוך. בנוסף, 

נמצאו מס' מקלטים בגנ"י 

עם ליקויים חמורים 

שאינם עונים לדרישות 

  פיקוד העורף.

ומלץ כי מינהל ה

חינוך וחברה 

יבנה תוכנית 

 לתיקון

ויים הליק

   המפורטים.

  

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

  מסר כדלקמן:
מנהל החינוך "

בימים אלה 
שוקד על הכנת 
תוכנית כוללת 
שתיתן מענים 

לליקויים 
המופיעים 

מאחר  בדו"ח.
ומדובר 

בתוכנית 
הדורשת 

התגייסות 
מערכתית 

כוללת 
ומשאבים 

כספיים גדולים 
גיבושה הסופי 

עם  מיד מתעכב.
ום הכנתה סי

נדאג 
  ."להעבירה

הביקורת מצינת 

את העובדה, כי 

טרם נבנתה תוכנית 

לתיקון הליקויים 

  המפורטים. 

  

  

לא נעשה טיפול לרכישה   6

וחלוקת ציוד מיגון אישי 

 , לעובדיםכנדרש בתקנות

ומלץ כי מינהל ה

חינוך וחברה 

יטפל ברכישה 

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

  מסר כדלקמן:
 רכישה"

לביקורת לא הועבר 
מנהל אגף ע"י 

עותק  הלוגיסטיקה
שצוינה ההנחיה 



  

 הממצא מהביקורת הקודמת מס"ד
  )2011(שנת 

המטלה 
 מהביקורת
 הקודמת

 )2011(שנת 

ביצוע הסטאטוס   האחראי/ת 
כפי  עדכניה

שדווח ע"י 
  האחראי

הערות ממצאי/
  הביקורת

כגון: אבות בית, סייעות 

תוך  ,ועובדי מינהלה

התייעצות עם הממונה 

העירוני לגבי איכות 

ציוד ועמידה ותקינות ה

כפי  בתקנים הנדרשים,

שהומלץ בביקורת 

   הקודמת.

וחלוקת ציוד 

מיגון אישי 

כנדרש בתקנות, 

בצורה מדורגת 

  עפ"י הנחיצות.

  

וחלוקת ציוד 
 מיגון אישי הינן

הול במסגרת ני
עצמי ע"י 

 .המנהלים
חיה בהתאם הנ

ניתנה ע"י 
מנהלת אגף 
לחינוך על יסודי 
  ."לכל המנהלים

מנהלת ואף לא ע"י 
אגף לחינוך על ה

שנתבקשה  יסודי
 .ע"י הביקורת לכך

: לדברי המנהלת
. בתי הספר העל א"

יסודיים אינם 
ת ניהול בתכני
. בכל ב. עצמי

הקשור לנושאי 
ביטחון ובטיחות 
בבתי הספר אני 

מנהל מח' מפנה ל
. אין ג .הביטחון

סעיף תקציבי בעל 
יסודי עבור רכש 

  ".ציוד מיגון אישי
חושף מצב זה 

עובדים לכאורה 
מיותרים לסיכונים 

ולתאונות עבודה, 
 ואירעכפי ש

במוס"ח ונבדקו 
ע"י הממונה 

  העירוני.
 ןהמידע במח' לביטחוניהול   7

ושע"ח ממשיך להתבצע 

ללא שימוש במחשב 

שישמש ככלי לאיסוף מידע 

וניתוחו וכן לצורך מעקב. 

כמו כן, לא נעשתה פנייה 

למנהל אגף מחשוב 

לקבלת פיתרון ותקשורת 

  מתאים.

ומלץ כי מינהל ה

חינוך וחברה 

יגדיר הצרכים 

ויפנה בקשה 

למנהל אגף 

מחשוב 

 ,ותקשורת

 לקבלת פיתרון

  מתאים.

  

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

מנהל אגף 
 הלוגיסטיקה

  מסר כדלקמן:
פניה נעשתה "

למנהל אגף 
מחשבים 

והנושא נמצא 
בימים אלה 

   בבדיקה.
 -3-הוגשו 

הצעות של 
חברות שונות 
והן בהליכי 
בדיקה של מנהל 
  ."אגף המיחשוב

  

כיוון שעפ"י 
פרוטוקול ישיבה 
בלשכת מנכ"ל 

הנושא  -העירייה 
 ון על ידוהועלה ונד
 13.6.2013בתאריך 

יש  אך טרם סוכם,
מקום כי ראש 
מינהל חינוך 
וחברה תעלה זאת 

ע"מ  דיון נוסףל
 להביא נושא זה

   לכלל סיכום.

 
 
 



  

  סיכום והמלצות 5
  

 הכשרת מנהל מח' הביטחון 5.1

רשום בתוכנית ואף אינו השתלמות בנושא בטיחות לא עבר מנהל מח' הביטחון עד כה, 

  ., שבאגף משאבי אנוש2014נית לשנת וההשתלמויות העיר

  

הוצאת המנהל להשתלמות בנושא את חיש י מנהל אגף הלוגיסטיקה מומלץ כי

  .  וטרם יושם 2009כיוון שהדבר עלה עוד בביקורת משנת  ,בטיחות

 

 מתקני משחקים בגנ"ילאישורי תקינות  5.2

אף קה ע"י מנהל אגף הלוגיסטי, לא הועברו לביקורת 20.11.2013נכון לתאריך 

אישורי תקינות תקופתית של בטיחות מתקני משחקים בגנ"י לפי ת"י   -שנתבקשו 

, 17- , השקד1-לגנ"י הבאים שנדגמו, ששמותיהם ומספריהם כדלקמן: הנרקיס 1498

, 141- , אגוז165- , הדובדבן112-, הרותם163- , הפאר91- , הנוריות154-החרצית

 .137- , הלוטוס71-הסתונית

  

ביצוע בדיקות תקינות תקופתיות של לאלתר יוודא  הלוגיסטיקה מנהל אגף מומלץ כי

  ולתקן ליקויים ככל שיתגלו.  1498לפי ת"י  ,מתקני משחקים בכל גנ"י

 

 אישורי כבאות לבתי"ס 5.3

 - מסמכים או פרוטוקולים המצביעים על כךע"י מנהל אגף הלוגיסטיקה לא צורפו  -1

י הנושא של אישורי תקינות יהיה לפי מקובל על מנכ"ל העירייה ואיגוד כיבוי אש, כ"ש

  .כפי שטען ,א'" 129תקן 

נדרש, כמפורט בגוף אינה נותנת מענה מקיף כ 129עמידה בתקן  -  הבהרת ביקורת

  .הדו"ח

ע"י מנהל אגף הלוגיסטיקה אף  , לא הועברו לביקורת20.11.2013נכון לתאריך  -2

אישורים משירותי  -  המעקב הקודמת מעקב זו ובביקורת במהלך ביקורתשנתבקשו 

בתי"ס, והם: עוזיאל, תחכמוני, ישורון, אילן רמון,  10הכבאות לגבי המדגם של 

  שורשים, יונתן, שחל, נעמי שמר, תשרי, רועי קליין.

  

וודא לאלתר קבלת אישורים משירותי הכבאות י מנהל אגף הלוגיסטיקה מומלץ כי

  כנדרש. 

 

  ממצאים נוספיםעם ט וכן גנ"י ללא יציאת חירום/שער ונתיב מילו 15 5.4

, מנהל אגף מבני ציבור לא העביר לביקורת את סטאטוס 20.11.2013נכון לתאריך 

  .פניות בכתב 3זאת למרות , /תיקון הממצאיםהביצוע העדכני

  



  

חירום/שער ונתיב  גנ"י ללא יציאת 15 - מנהל אגף מבני ציבור יטפל לאלתר בכי  ומלץמ

  כן בהסדרת רשימת יועצי בטיחות כמפורט בדו"ח.ו ,בממצאי יועצי הבטיחותמילוט, 

 יציאות חירום, גלאי עשן ועוד)( בדו"ח בגנ"י כמפורטליקויים  תיקוןתוכנית  5.5

  . בדו"ח טרם נבנתה תוכנית לתיקון הליקויים המפורטים
  

בימים אלה על שוקד מנהל החינוך " :מנהל אגף הלוגיסטיקה להלן מובאת תגובת

מאחר ומדובר  מענים לליקויים המופיעים בדו"ח. הכנת תוכנית כוללת שתיתן

בתוכנית הדורשת התגייסות מערכתית כוללת ומשאבים כספיים גדולים גיבושה 

   ."הסופי מתעכב

  

רגת לתיקון הליקויים תוכנית מדו חיש בנייתי מנהל אגף הלוגיסטיקהמומלץ כי 

  וודא ביצועה. המפורטים, וי

 

 רכישה וחלוקת ציוד מיגון אישי 5.6

לכאורה מצב זה חושף כמפורט בדו"ח.  טרם הוסדרוישה וחלוקת ציוד מיגון אישי רכה

במוס"ח ונבדקו ע"י  וכפי שאכן אירע ,עובדים לסיכונים מיותרים ולתאונות עבודה

  הממונה העירוני.

  

כנדרש  ,רכישה וחלוקת ציוד מיגון אישיביטפל  מנהל אגף הלוגיסטיקה מומלץ כי

  .תקנותב

 

 לקת הביטחוןניהול המידע במח 5.7

  עדיין מבוצע ידנית. ניהול המידע במחלקת הביטחון

  

על ידו הנושא הועלה ונדון  -עפ"י פרוטוקול ישיבה בלשכת מנכ"ל העירייה כיוון ש

כי ראש מינהל חינוך וחברה תעלה זאת  מומלץ ,אך טרם סוכם 13.6.2013בתאריך 

  לדיון נוסף ע"מ להביא נושא זה לכלל סיכום.


