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 אבטחת מוסדות חינוך
 

  כללי .1
 

אבטחת התלמידים במוסדות חינוך הינה משימה לאומית ראשונה במעלה. 
הפיגועים בקרב האוכלוסיה האזרחית וירי רקטות לעבר ישובים הגבירו את 
מודעות משרד החינוך, משטרת ישראל, פיקוד העורף והרשויות המקומיות 
לנושא זה. בתחומי הרשויות המקומיות מצויים מוסדות חינוך שונים: גני 

דים לגילאים שונים אשר במקצתם שוהים הילדים גם בשעות אחר הצהרים יל
 )מעונות יום(, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים. 

 
 אבטחת מוסדות חינוך מיועדת:

    

לאבטח את התלמידים, המורים, צוות העובדים ואחרים ולאפשר קיום  .א
 לימודים סדירים.

ינים )גם פליליים( ולמנוע מהם ביצוע פיגוע במוסדות ילהרתיע גורמים עו .ב
המוסד או סמוך לו  ידי החדרת מטעני חבלה והנחתם בתוךהחינוך על 

לקיחת  וביצוע הרג באוכלוסיית המוסד או השתלטות על מוסד החינוך לשם
 בני ערובה.

 למנוע כניסת זרים ללא רשות. .ג
 

 שמוצאים נקבעו בנהלים אופן אבטחת מוסדות חינוך והיערכותם לשעת חירום
על ידי מנכ"ל משרד החינוך וזאת בהתאם להנחיות הגורמים הממונים על 
הנושא במשטרת ישראל ופיקוד העורף. ממשלת ישראל בישיבתה מחודש יולי 

החליטה שהאחריות לביטחון מוסדות החינוך הינה על המשרד לביטחון  2991
ד החינוך כגוף מונחה ע"י פנים באמצעות משטרת ישראל. אגף הביטחון במשר
מוסדות  באמצעות קב"ט משטרת ישראל מחוייב ליישם את הנחיות המשטרה

()א( מחודש 1ע"ג)תשחוזר מנכ"ל משרד החינוך  .חינוך ברשויות המקומיות
כולל בתוכו את כל הנושאים הקשורים בארגון מערך  1021אוקטובר 

 האבטחה/הביטחון בבית הספר.
 

הממשלה וחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ממנה ראש לצורך ביצוע החלטת 
קב"טים(. על  - העירייה על דעת משרד החינוך עובדים/קציני ביטחון )להלן

מוטלת האחריות לקיום סדרי הביטחון במוסדות למוסדות חינוך הקב"טים 
החינוך והציבור להיערכות המוסדות לשעת חירום. לצורך קיום האבטחה 

 מתקשרת בחוזים עםמשרד החינוך, העירייה  ועפ"י הקבוע בחוזר מנכ"ל
חברות אבטחה. חברות האבטחה מעמידות לרשות העירייה שומרים וניידות 

באמצעות חוזים לאחר  כאמור סיור. ההתקשרות עם חברות האבטחה היא
קיום מכרז. מספר המאבטחים נקבע בידי המשטרה עפ"י מספר מוסדות 

)המשרד ת חינוך משתתפת הממשלה . במימון האבטחה במוסדוהחינוך וגודלם
  מהתקן שאושר. 46%וזאת בשיעור של לביטחון פנים/משטרת ישראל( 

 
נקבע, כי משטרת ישראל  בחוזר מנכ"ל משרד החינוך - האבטחה בגני ילדים

היא הגורם המוסמך להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנון האבטחה 
בחוזר הנ"ל נקבע, כי על והוצאתה לפועל באמצעות קב"ט מוסדות חינוך. 

מנהלת הגן לפעול לביצוען של כל הנחיות הביטחון. המשרד לביטחון פנים 
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)משטרת ישראל( אינו מאשר הצבת שמירה אזרחית סטטית בגני ילדים ונקבע, 
כי מערך אבטחת גני הילדים יכלול ניידות סיור או שיטור. בנוהל הנ"ל נקבע, 

הילדים יבוצעו בבוקר לפני כניסת הילדים  , הסריקות בגניכי יש לבצע סריקות
לגן, במהלך הפעילות בגן ובסיום יום הלימודים. הסריקות יבוצעו ע"י מנהלת 
הגן או הסייעת, לאחר סריקת הבוקר וכניסת הילדים לגן ינעל שער הכניסה 
ומבקרים הרוצים להיכנס לגן יצלצלו בפעמון שבשער או באינטרקום ולאחר 

ת הגן או על ידי הסייעת הם יורשו להיכנס לגן. בנוהל זיהוים על ידי מנהל
מנכ"ל משרד החינוך נקבע שמנהלת הגן תרכז ותרשום את המידע הנדרש 

  לתכנון סדרי הביטחון השוטף בגן הילדים ואת סדרי הכנת הגן והפעלתו.
 

מערך אבטחת מוסדות החינוך נקבע ע"י המשטרה וכולל ניידות 
צוות ניידת הסיור באבטחת גן ילדים, לבצע תפקידי  משטרתיות/אזרחיות.

ביקורים וביקורות בגני הילדים, לשמש כח תגובה מיידי אם וכאשר הוא יוזעק 
 לגן שקרה בו אירוע ביטחוני.

 
ותי השמירה/אבטחה במוסדות החינוך נמצאים לסיכום ניתן לאמור, כי שר

ערכי וך והמשטרה מנהלים מנמשרד החי באחריות המשטרה ומשרד החינוך.
הדרכה, פיקוח ובקרה על רמת האבטחה ועל עבודת המאבטחים והקב"טים מן 
הבחינה המקצועית והארגונית. העירייה "כקבלן משנה" מבצעת את העבודה 
ומוציאה לפועל את הנחיות המשטרה ומשרד החינוך. המסגרת הארגונית 

ביטחון ה מחלקתעירייה שתפקידה לנהל ולספק את שרותי האבטחה הינה ב
 אשר באגף המינהל לוגיסטיקה וחירום.

 
 מטרת הביקורת והיקפה .2

 
מטרת הביקורת לבחון את ביצוע האבטחה במוסדות החינוך וקיום מרכיבי 
הביטחון בהם. לצורך הכנת הדוח נפגשה הביקורת עם מנהל מחלקת הביטחון 

וכן  , עם מפקח בטיחות במערכת בטיחות עירוניתטים מוסדות חינוך"ושני קב
עם מנהל כספים במינהל החינוך. נערכו סיורים במוסדות חינוך, נבחנו 
מסמכים שונים ובכלל זאת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וחוזי התקשרות 

במכרז למתן שרותי אבטחה  חברות )קבלנים( שזכובין שנחתמו בין העירייה ל
 וסיור במוסדות חינוך בעיר.

 
 .1023מבר דצ -הביקורת נערכה בחודשים נובמבר 

 
 מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך .3

 
את מרכיבי הביטחון בין היתר מפרט )א( 1תשע"ג/ מנכ"ל משרד החינוך חוזר

 שעיקריו מפורטים להלן:

 מוסדות חינוך קב"ט .א
 

הוא כאמור עובד עירייה מוסדות חינוך )להלן: הקב"ט(  קב"ט (2
האחראי על ארגון האבטחה במוסדות החינוך ולהערכות המוסדות 
לשעת חירום. הקב"ט מונחה מקצועית על ידי הממונה המחוזי על 

הוראותיו  ביטחון, שעת חירום ובטיחות של משרד החינוך ופועל על פי
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והנחיותיו המקצועיות ועל פי ההוראות והנהלים של משרד החינוך 
כפי שהם מתפרסמים מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. בנוסף לכך הקב"ט 

ון המקומיים אשר בגזרתו משטרת ישראל, מונחה על ידי גורמי הביטח
ח האדם לקב"טים צה"ל. משרד החינוך הוא גוף המאשר את תקני כו

ם על פי ההסדרים שיש לעירייה עם משרד ואף משתתף במימונ
 החינוך.

 
ריות הקב"ט לארגון האבטחה במוסד בנוהל נקבע, כי במסגרת אח

  בין היתר: החינוכי, עליו לתכנן
   

 הפיקוח על אופן הביצוע של האבטחה.קביעת סדרי  (2
תדרוך מקצועי למאבטחים/שומרים לגבי סדרי האבטחה במוסד  (1

 ופעילות המאבטח/שומר בעת אירוע.
 קביעת צוות החירום במוסד, ארגונם, הדרכתם ותרגולם.  (3
תכנון, ארגון ותרגול בתי הספר למקרים של אירועי חירום על פי  (6

 ההנחיות של גורמי החירום השונים.
 

על הקב"ט לראיין אישית כל מועמד לתפקיד מאבטח מוסדות חינוך 
ולתדרך את המאבטחים לפני כניסתם לעבודה. הקב"ט ינחה את מנהל 
המוסד החינוכי לקיים מעקב אחר כשירותם ותקינותם של מרכיבי 
הביטחון השונים במוסד ובכללם הגדר ההיקפית, השערים, מערכת 

אש. -יזיה במעגל סגור, מערכות כיבויהכריזה, אמצעי קשר, מערכת טלו
בנוהל נקבע, כי על רכז הביטחון לבצע מעקב שוטף אחר התקינות של 
אמצעי הביטחון הנ"ל ולדווח למנהל בתי הספר ולקב"ט מוסדות החינוך 
על ממצאי הבדיקה. כן נקבע בנוהל הנ"ל, כי במהלך חודש יוני מידי שנה 

במוסד החינוכי על ידי רכז יבוצע סקר תקינות של מערכות הביטחון 
לבעלות המוסד ולקב"ט לצורך טיפול לפני  תועבר הביטחון ותוצאתו

  שנת הלימודים הקרובה. תחילת
 

 רכז ביטחון הבטיחות והחירום  .ב
 

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע, כי מנהל בית הספר ימנה מורה לתפקיד 
העירוני. הרכז רכז ביטחון, בטיחות וחירום בתיאום עם קצין הביטחון 

הנ"ל יעזור למנהל בית הספר לרכז את הנושא במוסד ולסייע בהוצאה 
לפועל של הנחיות משרד החינוך בנושא זה. על רכז הביטחון לעבור הכשרה 
בסיסית כתנאי הכרחי למילוי התפקיד ולקבלת גמול הביטחון וכן לעבור 

 ירוני.שעות פעם בשנה באחריות קב"ט מוסדות חינוך הע 6רענון בין 
 

 :בחוזר מנכ"ל הנ"ל מפורטים תפקידי רכז הביטחון הכוללים בין היתר
 

ריכוז כלל החומר המקצועי המעודכן )כולל חוזרי מנכ"ל( בתחומים  (2
 שהוא מופקד עליהם.

 על הרכז לעדכן ולתדרך את מאבטח בית הספר. (1
 על הרכז להכין את תיק הביטחון המוסדי. (3
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ההדרכה ואת התרגילים המתקיימים על הרכז לרכז את כל פעולות  (6
בבית הספר ע"י גורמי ביטחון שונים )המשטרה, פיקוד העורף, צה"ל 

 ורח"ל( והמאושרים ע"י קב"ט מוסדות חינוך.
על הרכז לעדכן את התוכנה של מודול הביטחון, הבטיחות והחירום  (1

המוסדי בכל תחילת שנת לימודים לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר 
 מהלך כל שנת הלימודים.ובאופן שוטף ב

יש להכין תיק  על פי הנחיות המשטרה ,על הרכז לעדכן את תיק השטח (4
שטח למוסדות החינוך. יעודו של תיק השטח הוא לשמש בסיס נתונים 
עדכני של שטח המתקן/בית הספר המפרט את המבנים ואת דרכי 

  הגישה לצורך פעולות הצלה של גורמי הביטחון השונים.
קינות של אמצעי הביטחון תוטף אחר הון לבצע מעקב שעל רכז הביטח (7

הבולטים )הכוונה בין היתר לגדר היקפית, שערים, מערכת כריזה, 
מערכת כיבוי אש(. רכז הביטחון ידווח למנהל בית הספר ולקב"ט על 
ממצאי המעקב. כן נקבע בנוהל, כי תדירות הביקורות לגבי האמצעים 

 כז הביטחון.השונים האלה תהה פעם בחודש ע"י ר

 
 המאבטח מטעם חברת האבטחה  .ג

 
במוסדות החינוך מבוססת על מאבטח/ שומר סטטי עקרונות האבטחה 

בשער בית הספר. האבטחה במוסדות החינוך תתחיל עם ביצוע סריקות 
הבוקר ותסתיים בשעה שתיקבע על ידי קצין האבטחה של המשטרה ו/או 

הלימודים הפורמליות. קב"ט מוסדות חינוך של העירייה על פי שעות 
השמירה לאחר שעות הלימודים הפורמליות בחוגים, בארועים ובטקסים 

תפקידי  שונים תתבצע לאחר תיאום עם המשטרה ועל פי הנחייתה.
לנעול את כל השערים במוסד החינוכי ולבצע סריקות בוקר לפני  המאבטח 

המאבטח תחילת הלימודים וכן לפני ההפסקות ובסיום יום הלימודים. על 
לזהות את האנשים המעוניינים להיכנס למוסד החינוכי, אם יש בידי האדם 

עליו לרשום אנשים וכלי רכב  דקם.יש לבשהורשה להיכנס תיק או חבילה 
זרים הנכנסים לתחומי בית הספר. על המאבטח לפקח מבחינה ביטחונית 
 על הנעשה בחצר בית הספר ובסביבתו ובכלל זה תחנות הסעה לתלמידים

ינת במוסד עליו יוכלי רכב החונים בקרבת בית הספר. במקרה של פעילות עו
  לפעול לנטרול הפעילות.

 
הלי הביטחון העדכניים )ב( מפרט בין היתר, את נו3תשס"ח/ר מנכ"ל זחו

צמודה בגני הילדים, למעט גני  אבטחה אין לכלכ לגני ילדים ומציין, כי
בטח ע"י המשטרה ועפ"י שאושר להם מאואשכולות גני ילדים  ילדים

או עפ"י  אם וכאשר תתקבל החלטה להציב אבטחה צמודה בגןהחלטתה. 
גן של ב ההפעלההאבטחה ו יהאחריות לסדר ,החלטת הרשות המקומית

"י קצין קב"ט של הרשות המקומית המתודרך עהמאבטח מוטלת על ה
האבטחה של משטרת ישראל. המאבטח הוא מאבטח מוסדות חינוך 

עבודתו של רש ונושא תיעוד ומנהלת הגן תפקח על סדרי שהוכשר כנד
 המאבטח.
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 ימוסדות חינוך המפורטים בחוזר המאבטח יפעל עפ"י הכללים לאבטחת
שניתנו לו ע"י הקב"ט וכן עפ"י ההוראות בכתב ועפ"י  םיונמנכ"ל השה

  הוראות המשטרה. 
 

 אמצעים לאבטחת מוסדות חינוך  .ד
 

 בנוהל משרד החינוך אשר התפרסם בחוזר מנכ"ל נקבע, כי כדי לייעל את 
 האבטחה בבתי הספר חובה על העירייה להתקין אמצעי ביטחון כלהלן:

  

 תקינה על פי מפרטים המצורפים כנספחים לנוהל. גדר תקנית (2
 שער כניסה להולכי רגל. (1
 שער כניסה לרכב. (3
 שערי יציאת חירום.  (6
 מערכת כריזה. (1
 קשר בין ביתן המאבטח למזכירות.אמצעי  (4
 עמדת מאבטח )ביתן שמירה(. (7
 .1022כזית בבית ספר חדש שנבנה החל משנת מערכת סינון מר (8
 .1022אדמה בבית ספר חדש שנבנה החל משנת  מערכת התראה לרעידת (9

 
 לגבי גני ילדים נקבעה החובה בהתקנת אמצעי הביטחון כלהלן: 
  

 גדר תקנית תקינה. (2
 נעילה מבפנים.שער המאפשר  (1
 שער ליציאת חירום. (3
 טלפון. (6
 לחצן מצוקה למוקד עירוני או למוקד של חברת האבטחה. (1
 פעמון הצמוד לשער הכניסה הראשי. (4

 
 עזרים מינהליים לאבטחת מוסדות חינוך  .ה
 

 על פי הקבוע בנוהל משרד החינוך, חובה לנהל לגבי כל בית ספר שני תיקים 
 תיק שטח ותיק ביטחון מוסדי.כאמצעי עזר לאבטחת המוסדות והם, 

 

תיק שטח למוסדות  הנחיית המשטרה יש להכין על פי - תיק שטח (2
מרכז בתוכו נתונים רבים ככל  של מוסד חינוך החינוך, תיק שטח

של מבנה המוסד וסביבתו, אוכלוסייתו ומקומות אפשריים  האפשר
לפעילות כוחות הביטחון בסביבת בית הספר. ריכוז הנתונים בתיק זה 
מיועד להעברה בשעת הצורך לשמוש כוחות הביטחון וההצלה במקרה 

א של יחותי. האחריות להכנת תיק השטח הישל אירוע בטחוני או בט
חינוך של העירייה. על ב"ט מוסדות ק רכז הביטחון הבית ספרי בסיוע

הקב"ט מוטלת האחריות לוודא שתיק השטח יעודכן על ידי בית הספר 
קבע, כי תיק השטח יוכן בשלושה נפעם אחת בשנה לפחות. בנוהל הנ"ל 

מקום נגיש וסגור העתקים, האחד יוחזק במשרדי הקב"ט, עותק שני ב
 קומית.תק שלישי ימצא בתחנת המשטרה הממוסד החינוך והעב
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נקבע, בנוהל  - מודול הביטחון הבטיחות והחירום -תיק ביטחון מוסדי  (1
מודול הביטחון הבטיחות  -כי בכל בית ספר ינוהל תיק ביטחון מוסדי 

שיכללו מידע על אמצעי האבטחה והמיגון בבתי הספר. על  והחירום
דרכי אבטחתו ועל בעלי התפקידים בתחומי האבטחה השונים. בנוהל 

על רכז הביטחון, הבטיחות והחירום לעדכן את התוכנה של  נקבע, כי
מודול הביטחון, הבטיחות והחירום המוסדי בכל תחילת שנת לימודים, 
לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר ובאופן שוטף במהלך כל שנת 

 הלימודים.
 
 

 ממצאי ביקורת.  4
 

האחריות לארגון סדרי הביטחון במוסדות החינוך ברגיעה ובשעת חירום 
מוטלת על המחלקה לביטחון אשר באגף המינהל לוגיסטיקה וחירום. מוסדות 

טים מבצעים ". הקבלמוסדות חינוך קבט"ים 1החינוך בעיר מטופלים בידי 
ביקורות במוסדות החינוך לבדיקת סדרי הביטחון ופעילות המאבטחים. 

טים נעשית עפ"י אזורים גאוגרפים, כל קב"ט מבצע "חלוקת העבודה בין הקב
ביקורות במוסדות החינוך עליהם הוא אחראי. תדירות הביקורות בבית הספר 
עומדת על כפעם אחת בחודש ואילו בגני הילדים התדירות עומדת על ביקורת 

גני  40 -בתי ספר ועל כ  10 -כל קב"ט אחראי על כ  אחת לשלושה חודשים.
 ילדים.

 

 התקשרות עם חברות אבטחה .א
 

קבלנים( ה-להלןמתבצעת ע"י שלוש חברות )אבטחת מוסדות החינוך בעיר 
שפורסם ע"י החברה למשק וכלכלה  1/1022שזכו במכרז מסגרת מס' ש/
טרם התקשרות נקטה העירייה בהליך של  של השלטון המקומי בע"מ.

ל והזוכים התבקשו להציע מכרז הנ"בבקשת הצעות מחיר מכל הזוכים 
לא יעלה על המחיר ות הנדרש ובלבד שהמחיר שמציע הזוכה מחיר לשיר

עם שלושת  של העירייה חוזה ההתקשרות שנקבע בהצעתו במכרז.
רותי אבטחה למתן ש חלק ממכרז המסגרת הנ"ל ומיועד הקבלנים הינו

וסיור במוסדות חינוך, אבטחת אירועים )תחת כיפת השמים, אולמות 
סגורים ובמוס"ח לאחר סיום הלימודים( עפ"י דרישה וללא התחייבות 

טיולים, עפ"י דרישה וללא התחייבות הרשות  בטחתוא ,הזמנההרשות ל
לחוק  9חוזה ההתקשרות נעשה באישור התקשרות לפי סעיף  להזמנה.

חתום ע"י  2971-)מכרזים משותפים(, התשל"ב הרשויות המקומיות 
החברות הזוכות הנ"ל הינן המעסיקות של מנכ"ל משרד הפנים. 

 מוסדות החינוך.בהמאבטחים 
 

 קבלנים כלהלן: בין תפוצלי המכרז העבודה מעפ"י תנא
 

מהיקף  10% -בל כ יקבלן קה -ה תקבלההצעה הזולה ביותר שה (2
 הפעילות.

 מהיקף הפעילות. 30% -בל כ יקההצעה הזולה ביותר אחריה הקבלן  (1
 מהיקף הפעילות. 10% -בל כ יקההצעה הזולה ביותר אחריה הקבלן  (3
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החברות הנ"ל נחתם בתאריך  חוזי ההתקשרות בין העירייה לבין שלושת
 חודשים.  34וזאת למשך  14/8/21ותחולתו החל מתאריך  16/1/21

 
פורסם חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחום השמירה  4/8/23בתאריך 

והעירייה הינה גוף  החוק(, -)להלן  1023 -ים, התשע"ג והניקיון בגופים ציבורי
 הוראות החוק חלים עליהם. ,תו בחוקציבורי והקבלן הינו קבלן שירות כהגדר

חובה על הקבלן לשלם לעובדיו תנאי עבודה  2/22/23עפ"י חוק החל מתאריך 
רכיבי תנאי  .חוק, כהגדרת מונח זה בשלא יפחתו מ"תנאי העבודה החתומים"

סקת עובדים ע"י קבלני שירות הע בודה המוסכמים וסכומיהם נקבעו בצוהע
הצו(.  -)להלן 1023-בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

התקשרות החתמה העירייה עם הקבלנים על תוספת לחוזה  2/22/1023 בתאריך
י והצדדים עדכנו את התשלומים להם זכאי הקבלן עפ" 16/1/1021מתאריך 

 .2/22/23חל מתאריך החוזה בהתאם להוראות החוק והצו וזאת ה
 

חברות האבטחה שזכו במכרז מציבות מאבטחים במוסדות החינוך והציבור, 
בתי ספר, גני ילדים, מתקנים ציבוריים כגון: ספריות, מוזיאון, מבני עירייה. 
החברות הנ"ל דואגות להכשרת המאבטחים על חשבונן. המאבטחים 

 כשומרים/ לעבודה לתם קב לשם  הקב"טים  בידי  מרואיינים   הפוטנציאלים
מאבטחים במוסדות החינוך. ההחלטה על שיבוצם מותנית בשיקול דעת של 
מנהל מחלקת הביטחון, לכל המאבטחים שנקלטו בעבודתם מונפקים תעודות 
מאבטח ופנקסי כיס למאבטחים, מכשירי קשר, מדי עבודה, יומן, תיק נהלים 

חים ומשלמות את ונשק אישי. חברות האבטחה הן המעסיקות את המאבט
ולעגן במסמכים את משכורתם. על חברת האבטחה למלא את חובותיה לעירייה 

השירותים שהיא נותנת לה. הבסיס העיקרי לחישוב גובה התשלום לחברה הוא 
 דיווח הנוכחות של המאבטחים.

 
האבטחה בבתי הספר מבוססת על מאבטח/שומר סטטי בשער בית הספר. 

בטחת מוסדות בא .תחלק בין המשטרה והעירייההספר מ מימון האבטחה בבתי
 לשנת הלימודים תשע"ד, .מאבטחים 203החינוך מועסקים ע"י הקבלנים 

ת לימוד רגילות )אשר מימונם מתחלק מאבטחים לשעו 93אושרו ע"י המשטרה 
 20כאמור בין המשטרה והעירייה( והעירייה נושאת בתשלום שכרם של 

אבטחה בבתי הספר המקיפים  תוספתמממנת העירייה  מאבטחים נוספים.
 בשעות הלימוד של המוסד וזאת ללא השתתפות של המשרד לביטחון פנים. 

 
מערך האבטחה של גני הילדים בעיר מבוסס על ניידות סיור או שיטור. למרות 

אשכולות גנים בעיר מוצבים מאבטחים/שומרים סטטים.  1 -האמור לעיל ב 
ולות גנים ואילו אשכ 3 -העירייה מממנת את האבטחה הצמודה הנ"ל ב 

אשכולות גנים.  1 -המשטרה )משרד לביטחון פנים( מממן את האבטחה ב 
  ל מוסדות החינוך בעיר ממוחשבים.תיקי השטח ותיקי הביטחון ש

 
חמוש במוסדות החינוך צריך בין היתר,  בטחעפ"י הקבוע בחוזים הנ"ל מא

 לעמוד בדרישות הבאות:
 

 לאחר שרות בצה"ל. (2
 ללא עבר פלילי או הרשעה בגין עבירות מין. (1
 מורשה לשאת נשק. (3
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ימים למאבטחי מוסדות חינוך  4סיים בהצלחה הכשרה בסיסית יעודית בת  (6
 כפי שתאושר ע"י משטרת ישראל.

בעלות הקבלן המקושר למפקח של לבוש במדים ומצוייד באמצעי קשר ב (1
 חברת האבטחה ו/או נציג העירייה.

 
על הקבלנים להעמיד לרשות העירייה סיירים חמושים בניידות סיור אשר 

על שלושת הקבלנים למנות על  יסיירו ויבקרו בין היתר, בין גני הילדים.
בעירייה.  ידןעסקו על ועובדים שי 10חשבונן מפקח חמוש במשרה מלאה לכל 

על הקבלנים להעמיד על חשבונם לרשות המפקחים הנ"ל רכבים צמודים 
ומכשירי קשר תקינים. המפקחים הנ"ל יהיו אחראים לקיום קשר שוטף עם 
המאבטחים, לפקח על ביצוע השירותים ע"י המאבטחים ולדאוג למילוי מקום 

 שעות ביממה 16במקרים של חוסר במאבטחים. על המפקח להיות זמין 
ולעסוק רק בפיקוח על המאבטחים במוסדות החינוך בעיר ולא בכל פעילות 

מפקחים חמושים עם רכב וזאת לצורך  3אחרת. שלושת הקבלנים הנ"ל מינו 
והן המפקחים מטעם  פיקוח על המאבטחים במוסדות החינוך. הן המאבטחים

יגי הקבלנים יאושרו לעבודה רק לאחר מעבר ראיון ואישור קב"ט העירייה. נצ
מאבטח/מפקח מעובדי שלושת  העירייה רשאים לדרוש מהקבלנים להחליף

 הקבלנים הנ"ל וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
 

בחוזה ההתקשרות עם הקבלנים נקבע, כי העירייה תהא זכאית לפיצויים 
בגין אי עמידה בתנאי ההסכם כגון אי הצבת מאבטח ליום )קנסות( מוסכמים 

ב"ט ו/או משטרת ישראל. נטישת משמרת ע"י המאבטח, שלם ללא אישור הק
בעקבות  אי ביצוע סריקות, איחור, שער לא נעול, הצבת מאבטח ללא נשק.

העירייה )עפ"י החלטת מנהל מחלקת  ,ביצוע ביקורות ע"י קב"ט מוסדות חינוך
מטילה קנסות על חברות האבטחה הנ"ל וזאת בגין אי עמידה בתנאי  ביטחון(

 איתם.ההסכם שנחתם 
 

רישומי נוכחות בעבודה של המאבטחים במוסדות החינוך מהווים בסיס 
לאישור תשלומים לשלושת חברות האבטחה הנ"ל. מידי חודש מעבירות 
חברות האבטחה דווחי ביצוע הכוללים ריכוז שעות האבטחה/שמירה שבוצעו 
במוסדות החינוך של העירייה. על סמך אישורי הקב"ט ורישומי הנוכחות 

מנהל מדור אבטחת מוסדות חינוך )במחלקת הביטחון( מחשב הממוחשבים 
ומאשר את סה"כ שעות האבטחה המאושרים לתשלום לכל חברה. לצורך 

אחד הקב"טים העוסק בנושא ביצוע החישובים המורכבים הנ"ל נעזר 
במערכת ממוחשבת אשר בשימוש מחלקת ההתחשבנות עם חברות האבטחה 

וקבת אחר דיווחי שעות הנוכחות של הביטחון. המערכת הממוחשבת הנ"ל ע
המאבטחים במוסדות חינוך ומסייעת רבות למדור אבטחת מוסדות חינוך 

הממוחשבים ם יחדיווביצוע ההתחשבנות הכרוכה באבטחת מוסדות חינוך. הב
מתקבלים ומעובדים גם במערכת "אלון" של  שא אבטחת מוסדות חינוךבנו

רה )משרד לביטחון פנים( אשר משטרת ישראל. דיווחים אלה חיוניים למשט
  נושאת בחלק ניכר מעלות אבטחת מוסדות חינוך.
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 נתונים כספיים  .ב
 

 העסקת קב"טים  (1
 

מהעלות התקנית של העסקת קבט"ים. עפ"י  71%משרד החינוך ממן 
 11מפתחות למינוי קב"טים במוסדות חינוך ברשויות המקומיות, לכל 

ילדים שווי ערך לבית ספר אחד. עלות גני  20משרה מלאה וכל -בתי ספר
שנות וותק עד לדרגה  2077הקב"ט נקבעת בהתאם למתח דרגות: דרגה 

שנות וותק בתוספת הוצאות סוציאליות ואחזקת רכב בדרגה א'  16722
  כלהלן:₪ -ב 2.2.1021או דרגה ב'. כאשר עלות משרה שנתית במחירי 

 
 ניידות ב' ניידות א' מתח דרגות

השתתפות  למשרהעלות 
 75%למשרה 

השתתפות  עלות למשרה
 75%למשרה 

 71,990 202,310 71,087 94,224 2077קב"טים 
*     
 89,007 228,471 81,206 223,671 16722קב"טים 

   
מקור הנתונים חוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 .1021המקומיות לשנת 
 

 משרד החינוךהוצאות העסקת קב"טים והשתתפות 
 ₪ ()באלפי 

 
תקציב מעודכן  2112 2111 סעיף

 ציבקת 2113
 עודכןמ

תקציב  ביצוע
 מעודכן

 ביצוע

השתתפות משרד 
 החינוך

637 636 666 612 618 

 991 811 748 700 714 שכר קב"טים
 136 372 316 144 189 השתתפות עירייה
שיעור השתתפות 

 משרד החינוך
40% 41% 18% 11% 64% 

 
העסקת  משרד החינוך במימון עולה, כי השתתפות  מנתוני הטבלה

בשנת  11% -ו  1022בשנת  41%מימון של  ,71% -מ הקב"טים קטנה 
ממשרת התקן המשמשת בסיס להשתתפות  בהעסקה חריגה ,1021

 משרד החינוך.
 

 חברות אבטחה (2
 

את העסקת המאבטחים במוסדות  46% - ת בממנמשטרת ישראל מ
 יעבצלתבחינים שנקבעו על ידה ובכפיפות לצורך המ בהתאםהחינוך 

בהתאם לתכנית המוגשת למשרד לביטחון פנים לפני  וזאתולתקציב 
תחילת שנת הלימודים ואושרה על ידו. יתרת ההוצאות בגין האבטחה 

 ממומנות ע"י העירייה.
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 הוצאות אבטחת מוסדות חינוך והשתתפות המשרד לביטחון פנים
 ₪()באלפי 

 
תקציב מעודכן  2112 2111 סעיף

 תקציב 2113
 מעודכן

 תקציב ביצוע
 מעודכן

 ביצוע

השתתפות המשרד 
 לביטחון פנים

6,242 3,670 6,211 3,866 6,780 

הוצאות אבטחת 
 מוסדות

4,120 1,882 4,116 4,411 7,123 

 1,733 1,822 1,619 1,622 1,069 השתתפות העירייה
שיעור השתתפות 

 העירייה
33% 62% 37% 61% 34% 

 
ה, כי שיעור השתתפות העירייה במימון אבטחת מוסדות לוני הטבלה עומנת

( הנובע 33%)התקציב לפי  62%מהווה  )כולל מוסדות החינוך החרדי( חינוךה
כמו כן ישנו  העסקתם. מממנת אתשהעירייה מאבטחים  מתוספתבין היתר 

( משנת ₪23% ) אלפי 776של  בסך גידול בהוצאות לאבטחת מוסדות חינוך
 . 1021לשנת  1022

 
למנהל כספים במינהל  21/9/23במכתבו של מנהל מחלקת ביטחון מתאריך 

ת מוסדות חינוך עומד על החינוך צויין, כי התקציב השנתי של העירייה לאבטח
סכום זה הוא לאחר עדכון תעריף שעת עבודה ושכר מינימום ₪  אלפי 8,681סך 

 1026ל מחלקת ביטחון תקציב האבטחה לשנת למאבטחים. עפ"י צפי של מנה
קור שרותי האבטחה המסופקים לעירייה ימייגדל, הגידול הנ"ל נובע בין היתר, 

קור הנ"ל מקורו בהעלאת שכרם של יע"י שלושת קבלני השירות הנ"ל. הי
המאבטחים. יש לציין, כי שכרם של המאבטחים עלה בעקבות כניסתו לתוקף 

"העסקת עובדים על ידי קבלני שרות בתחומי של חוק  2/22/23בתאריך 
מנהל מחלקת הביטחון  ".1023 -השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 

 1026טחה לשנת ציין במכתבו הנ"ל, כי הוא צופה שסה"כ התקציב עבור אב
כשסכום זה כולל תוספות שכר המגיעות כאמור החל ₪  אלפי 9,716יגיע לסך 
  ובדי קבלן בחברות האבטחה.לכלל ע 2/22/23מתאריך 

 
לתשלום לחברות האבטחה ₪ אלפי  8,300 של סך בוקצת 1026יצויין, כי לשנת 

בהוצאה המתוכננת ₪  אלפי 3,121דות חינוך, גידול של בגין אבטחת מוס
במחירי תקציב ₪  אלפי 2,767גידול בסך של , ו1022שנת ב הביצוע לעומת

  .1023לעומת שנת 
 

 במוסדות חינוךממצאים מסיור  .ג
 

ערכה הביקורת סיור במוסדות חינוך,  20/21/23 -ו  23/22/23 בתאריכים
בכל הביקורות שנערכו התלוו לעוזר מבקר העירייה שני קבטים מוסדות 
חינוך ממחלקת הביטחון. הסיור כלל פגישה עם רכז הביטחון בכל מוסד 

וך הבאים: חינוכי שנכלל בסיור הנ"ל. בסיור הנ"ל נדגמו מוסדות החינ
שלום" בשכונת נווה זאב, בי"ס "מענית" בשכונת נווה נוי, -בי"ס "נווה

בי"ס "בנות חיל" ברחוב יעקב דורי, בי"ס "מאיר" ברחוב מבצע עובדה, 
י"ס תיכון ברנקו וייס מיתרים" ברחוב גולומב שכונה ג', ב-בי"ס "נטעים
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במוסדות י במסגרת הסיורים הנ"ל נמצא, כ " ברחוב וינגייט.אריאל-"בית
במדי חברת האבטחה כנדרש, כל מאבטח  ושהופיע יםמאבטח הוצבוהנ"ל 

הכירו את נוהלי תפקידם. בבי"ס נשא נשק. רכזי הביטחון במוסדות הנ"ל 
כי כיתה של תלמידות לומדת במסדרון  עד "בנות חיל" שוררת צפיפות רבה

 תלחנובית הספר. לימודי הכיתה הנ"ל במסדרון )כולל המצאות כסאות ושו
ר מהווה נתיב ( מקשה על התנועה במסדרון אשבמסדרון של התלמידות

 רום ובתרגולי פינוי. ילפינוי בעיתות ח
 

 גדרות ביטחון 
 

החשובים שחובה להתקינם במוסדות חינוך הינו  אחד ממרכיבי הביטחון
גדר תקנית תקינה. האחריות להתקנת אמצעי ביטחון ובכללם גדר מוטלת 

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מחודש אוקטובר )מינהל החינוך( על העירייה. 
נקבע, כי הגדר שחובה להתקינה בכל בית ספר על פי הנחיות משטרת  1021

"גדר  -216תקנית כמפורט בנספח לחוזר הנ"ל )מפרט  ישראל צריכה להיות
במפרט הנ"ל נקבע בין היתר, כי גובה הגדר יהיה  רשת מולחמת"(. -ביטחון

 כה. ימשטח הדרמות מטר לפח 1
 

מסרה לביקורת שבהם הגדר ו/או חלקה נכפי שלהלן רשימת בתי הספר 
 אינם עומדים בתקן/מפרט שנקבע בחוזר מנכ"ל הנ"ל.

 

גדר היקפית נמוכה אינה עומדת  -רחוב טבנקין  "אוריין"בית ספר  (א)
 בתקן.

גדר היקפית נמוכה, חלודה עם  -רחוב קלאוזנר   בית ספר "אמירים" (ב)
 ינה עומדת בתקן.א תייל

גדר היקפית נמוכה, אינה עומדת  -רחוב הרב הרצוג  בית ספר "אפיק" (ג)
 בתקן.

גדר היקפית נמוכה,  -נוי( -ככר הגנים )שכ' נווה בית ספר "מענית" (ד)
 רעועה, חלודה, אינה עומדת בתקן.

בין המוטות בגדר, אינה  מידי מרווחים גדולים בית ספר "נאות לון" (ה)
 עומדת בתקן.

חלק מהגדר ההיקפית נמוכה, רעועה,  -רחוב גולומב  "נטעים"בית ספר  (ו)
 חלודה עם תייל דוקרני, אינה עומדת בתקן.

מהגדר חלודה ואינה עומדת חלק  -רחוב מבצע נחשון  בית ספר "תומר" (ז)
 בתקן.

גדר רעועה, אינה חלק מ - ן מתיתיהורחוב ב עץ החיים""ספר בית  (ח)
 עומדת בתקן.
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 תגובות המבוקרים .5
 

 כלהלן: 17/1/26בתאריך מסר תגובתו  מנהל אגף משאבי אנוש
 

"להלן התייחסות אגף משאבי אנוש לנתונים הכספיים שהוצגו בטיוטת ממצאי 
 ( העסקת קב"טים:2הביקורת בסעיף ב' )

 
משרות קב"טים, כאשר בפועל שכרם של חלק  1אוישו  1021-1022השנים  .2

כלומר: לא  בסעיף בטחון מהמשרות הועמסו על סעיף תקציבי שונה, 
 במוסדות חינוך.

 
עובדה זו גרמה, לכאורה, לעליה בהוצאות שכר הקב"טים ביחס להכנסות 

 במשרד החינוך.
 

, 71% -בנוסף, השתתפות משרד החינוך במימון העסקת קב"טים קטנה מ .1
ות כוננות עמאחר וההפרש נובע ממדיניות העירייה לגבי מתן תוספת ש

ע שעות כוננות מתוקף תפקידם, לגבי רמת ניידות לקב"טים הנדרשים לבצ
רכב ג' בעירייה ולגבי מתן שעות נוספות בימי ו' לצורך תורנות במוסדות 

נהנים מתוספות שכר  3/99חינוך. וכן קב"טים, שהחלו עבודתם לפני 
 הנובעות מכוח הסכמים מקומיים.

 
ההסכמים  חשוב לציין, כי לא ניתנו תוספות שכר בשנים אלו, שלא במסגרת .3

 הקיבוציים."
  

 
מחלקת י כ ,9/3/26תאריך מתגובתו בין היתר במסר  מחלקת ביטחון מנהל 

הביטחון לא העבירה את רשימת הליקויים בגדרות ולכן הוא אינו יכול 
 להתייחס. 

 
      
 כלהלן: 22/3/26מסר תגובתו בתאריך  ראש מינהל החינוך     

 
הגורם המקצועי  .המשרד לביטחון פניםאחריות אבטחת מוסדות החינוך על 

בעירייה האחראי על ההוצאה לפועל של מדיניות המשרד לביטחון פנים הוא 
נושא הגדרות  באמצעות מחלקת ביטחון.לוגיסטיקה וחירום אגף מינהל 

לתקציבים העומדים  מטופל ע"פ צרכים שמעלה מחלקת הביטחון ובכפוף 
)מנהל מחלקת מתקציבי העירייה. למינהל החינוך הן מתקציבי משה"ח והן 

הביטחון התייחס לסעיף זה והוסיף, כי נושא תיקון ותקן הגדרות מטופל ע"י 
מחלקת הבטיחות ולא ביטחון, זאת למרות שכחלק מעבודת הקב"טים הם 

בשנים האחרונות טופלו  . עוד הוסיף, כימונחים לשים לב לתקינות הגדרות(
לטפל בליקויים בגדרות במסגרת  ימשיך ומינהל החינוךעשרות מוסדות חינוך 

 תקציב שיפוצי הקיץ והטיפול בליקויי בטיחות.
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 כלהלן:בין היתר  16/3/1026מסר תגובתו בתאריך  גזבר העירייה
 
" ... 
 

חשוב לציין שההתייחסות הרלוונטית עליה יש לתת את הדעת היא יחס הכנסה 
 להוצאה במדד הביצוע ולא ביחס לתקציב.

 
... 
 

ההתחשבנות מול המשרדים הממשלתיים השונים משתנה מעת לעת ונמשכת 
 במהלך תקופת לימודים שאינה חופפת את שנת התקציב.

 
ישיר עם הקב"ט הראשי ועם מנהל מחלקת  במהלך התקופות אנו בקשר

 הביטחון לגבי ההכנסות המגיעות.
 

במשק  הגידול בהוצאה משנה לשנה נובע כפי שכולם יודעים משינויים שחלו
 11 -. כן נוספו כ 2/22/23 -בנושא שכר המינימום וחוק העסקת עובדים מה 

גנים שבחלקם מוצבת שמירה ללא השתתפות המשרד לביטחון פנים )סיירת 
 "גנים, אשכולות גנים וכדו'(.
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 סיכום והמלצות .6
 

 ראשונה במעלה.אבטחת התלמידים במוסדות חינוך הינה משימה לאומית  .א
הפיגועים בקרב האוכלוסיה האזרחית וירי רקטות לעבר ישובים הגבירו את 
מודעות משרד החינוך, משטרת ישראל, פיקוד העורף והרשויות המקומיות 

 לנושא זה.
 

ערכותם לשעת חירום נקבעו בנהלים יוהאופן אבטחת מוסדות חינוך  .ב
יות הגורמים שמוצאים ע"י מנכ"ל משרד החינוך וזאת בהתאם להנח
ישראל  משלתהממונים על הנושא במשטרת ישראל ופיקוד העורף. מ

האחריות לביטחון מוסדות החינוך הינה על , כי 2991החליטה עוד בשנת 
המשרד לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל. אגף הביטחון במשרד 
 החינוך כגוף מונחה ע"י משטרת ישראל מחוייב ליישם את הנחיות

 צעות קב"ט מוסדות חינוך בעירייה.המשטרה באמ
 

סדרי הביטחון במוסדות החינוך ברגיעה ובשעת חירום  הנחייתל האחריות .ג
 מוטלת על המחלקה לביטחון אשר באגף מינהל לוגיסטיקה וחירום.

טים שהינם עובדי עירייה "קב 1מוסדות החינוך בעיר מטופלים בידי 
ך יות משרד החינוהמבצעים את תפקידם במסירות ויעילות, עפ"י הנח

המנהלים/ת והם נושאים באחריות  הממונים על הביטחון בבתי הספר הינם
עסוקים  לסדרי הביטחון ולביצועם במוסד שתחת ניהולם. מאחר והמנהל/ת

רוב הזמן, המנהל/ת ממנה רכז ביטחון מטעמו. הרכז הנ"ל יעזור למנהל בית 
משרד הנחיות  הספר לרכז את הנושא במוסד ולסייע בהוצאה לפועל של

 החינוך בנושא זה.
 

האבטחה בבתי הספר מבוססת על מאבטח/שומר סטטי בשער בית הספר.  .ד
אבטחת מוסדות החינוך בעיר מבוצעת ע"י שלוש חברות/קבלנים שזכו 
במכרז. חברות האבטחה הנ"ל מציבות מאבטחים במוסדות החינוך 

המעסיקות את המאבטחים ומשלמות את והציבור. חברות האבטחה הן 
משכורתם. החברות הנ"ל דואגות להכשרת המאבטחים על חשבונן. שלושת 
החברות האבטחה הנ"ל מממנות על חשבונן מפקחים חמושים במשרה 
מלאה. המפקחים הנ"ל אחראים לקיום קשר שוטף עם המאבטחים ועליהם 

ן האבטחה לדאוג למילוי מקום במקרים של חוסר במאבטחים. מימו
מתחלק בין המשטרה והעירייה. מערך האבטחה של גני במוסדות חינוך 

 1 -הילדים בעיר מבוסס על ניידות סיור או שיטור. למרות האמור לעיל ב 
מממנת שומרים סטטים. העירייה ולות גנים בעיר מוצבים מאבטחים/ אשכ

 אשכולות גנים ואילו המשטרה )משרד 3 -את האבטחה הצמודה הנ"ל ב 
הקב"טים אחד  אשכולות גנים. 1 -לביטחון פנים( מממן את האבטחה ב 

מחשב ומכין את סה"כ שעות האבטחה המאושרים במחלקת הביטחון 
חברות האבטחה הנ"ל. החישובים הנ"ל נעשים  לתשלום לכל אחת משלוש

טים של מוסדות החינוך ורישומי הנוכחות "בהסתמך על אישורי הקב
  ה והיציאה( של המאבטחים במוסדות החינוך.הממוחשבים )שעות הכניס

 
)חריגה  71% -השתתפות משרד החינוך במימון העסקת קב"טים קטנה מ .ה

בהעסקה ממשרת התקן המשמשת להשתתפות משרד החינוך(. מנהל אגף 
משאבי אנוש מסר, כי ההפרש נובע ממדיניות העירייה לגבי מתן תוספת 



                              דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
 אבטחת מוסדות חינוך                                                                                       ( 23)מס'  3102לשנת 

 
 

15 
                         

 

 

כוננות מתוקף תפקידם, רמת  ים לבצע שעותשרדשעות כוננות לקב"טים הנ
ניידות רכב ג' בעירייה ומתן שעות נוספות ביום ו' לצורך תורנות במוסדות 

ת ונהנים מתוספ 3/99חינוך. עוד הוסיף, כי קב"טים שהחלו עבודתם לפני 
 מכוח הסכמים קיבוציים.שכר הנובעים 

 
את העסקת המאבטחים במוסדות חינוך  46%-משטרת ישראל מממנת כ .ו

                  מבצעי ולתקציב ה לתכניות שנקבעו על ידה ובכפיפות לצורךבהתאם 
וזאת בהתאם לתכנית שהוגשה למשרד לביטחון פנים לפני תחילת שנת 

מנות ע"י ון האבטחה ממיגביתרת ההוצאות  .הלימודים ואושר על ידו
העירייה. מממצאי הביקורת עולה, כי שיעור השתתפות העירייה במימון 

הנובע מתוספת מאבטחים שהעירייה מממנת את  61%ה מהווה האבטח
 העסקתם.   

 
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע, כי על העירייה להתקין אמצעי ביטחון  .ז

כחלק ממערך האבטחה במוסדות חינוך. אמצעי ביטחון אלה כוללים בין 
את חירום, היתר, גדר תקנית תקינה, שערי כניסה להולכי רגל, לרכבים, יצי

קבע בחוזר מנכ"ל הנ"ל, כי חובה לנהל בכל בית מצעי קשר וכריזה. כן נא
ספר שני תיקים כאמצעי עזר מנהליים לאבטחת המוסדות והם תיק שטח 

מודול הביטחון הבטיחות והחירום. התיקים הנ"ל  -ותיק ביטחון מוסדי 
מוסד, על אמצעי האבטחה והמיגון הכוללים בין היתר, נתונים על מבני 

 המותקנים בו, על בעלי התפקידים בתחומי האבטחה ופרטי האוכלוסיה
השוהים במוסדות. על רכז הביטחון מוטלת האחריות להכנת התיקים הנ"ל 

 ולעדכונם השוטף.
 

להתקינם במוסדות חינוך כאמור אחד ממרכיבי הביטחון החשובים שחובה  .ח
מוטלת  חינוךגדרות במוסדות הינו גדר תקנית תקינה. האחריות להתקנת 

. בחוזר מנכ"ל משרד מינהל החינוך )בפיקוח מערכת בטיחות עירונית(על 
נה צריכה להיות תקנית כמפורט ינקבע, כי הגדר שחובה להתק החינוך

בתי ספר בעיר  8 -י מידע שנמסר לביקורת לפחות ב בנספח לחוזר הנ"ל. עפ"
כ"ל הנ"ל. מפרט שנקבע בחוזר מנ/הגדרות ו/או חלקם אינם עומדים בתקן

 )רשימת בתי הספר הנ"ל מופיעה בפרק ממצאי ביקורת בדוח ביקורת זה(. 
 

הביקורת מוצאת, כי על אף שהחלפת הגדרות הלא תקניות הינה הוצאה 
כספית ניכרת, יש חשיבות בהחלפה של הגדרות הלא תקניות בגדרות 

 תקניות במוסדות החינוך בעיר.
 

טחון להציג בפני ועדת הביטחון הביקורת מוצאת, כי על מנהל מחלקת בי .ט
העירונית את נושא אבטחת מוסדות החינוך בעיר וזאת מאחר ומהות 
ותפקיד ועדה זו הינו בין היתר, לייעץ ולסייע בענייני ביטחון עירוניים כמו 

 אבטחת מוסדות החינוך.


