
 

  12 פרק

  

  "נורדאו" – ס היסודי"אי תקינות מקלטי
 בביה

  

   כללי 1

  

  .באר� שכלל בית היתר את כל מוסדות החינו� ,ארצי נער� תרגיל התגוננות 8.4.2008בתארי�  

 

במסמ� הנחיות למנהלי  ,ושעת חירו!י מנהל מחלקת בטחו� "ה ערמטרת התרגיל כפי שהוגד 

ס "היערכות והגדרת מוכנות ביה, ארגו�, תכנו�"הינה , 2008מוסדות החינו� בעיר מחודש פברואר 

ת לאור לקחי מלחמת לבנו� וזא "בדגש על ירי טילי! ,להתנהגות אפקטיבית במצבי חירו!

  .ואיומי הטרור ברחבי המדינה "קסמי!"מדינת ישראל והמש� ירי  האיומי! על עור#, השנייה

 

 .בי� היתר ירידה למקלטי! ושהייה בה! התרגיל כלל 

 

שנבחר  ,"נורדאו"ס היסודי "בהתנהלות התרגיל בביה) נכחה במקו!(ביקורת צפתה מקרוב ה 

 .אקראית

 

 .ל.ה.ארגו� גמלאי צ & "צוות"&חבר ב, ק.היה מר ר, מטע! פיקוד העור#בקר התרגיל  

תפקוד בעלי את ביצועו ואת , הבקר בדק את ההתארגנות המוקדמת לקראת התרגיל 

 .ס"התפקידי! בביה

 

 .ס"התמקדה בבדיקת מצב המקלטי! של ביהו, נלוותה לבקרהביקורת  

  

2 
 ממצאי

  

 ,סעיפי! 15הכוללת  י רשימת קריטריוני! מובנית"גיל עפבקר התרגיל בח� את התנהלות התר 

: הימצאות מרכיבי בטחו� כגו� ,הימצאות נהלי! ותיק בטחו� מוסדי מעודכ� &שתכלית! לבדוק 

הכנה מוקדמת של  ,כיביה!תקינות מקלטי! על ר, ועוד עמדת שומר תיק עזרה ראשונה, גדר, שער

 תפקודכ� ו, ביצוע פעילות הפגה בה!, התלמידי! אליה! אופ� כניסת ,מרחבי! מוגני!ומקלטי! 

אחד כל ל .ס"הסדרני! וסגל ביה ,כיבוי אשחוליות , ראשונה עזרהחוליות , הסורקי!

 .5&1 הציוני!  בסול!, 5 ציו� בגיליו� ההערכה י הבקר"ע ל נית�"נה הקריטריוני!מ

  

 :כדלקמ�, בגיליו� ההערכהלגבי המקלטי! דיווח הבקר  

  .אינו שמיש & מזרחימקלט  &

 .נעולי! ומסורגי! פתחי המילוט. יציאות אי� סולמות & דרו! מערבימקלט  &



 

 .תקי� – מקלט מערבי &

 .לא תקיני! לא נכללו בניקודההמקלטי!  2 &ש  ,בגיליו� ההערכה הבקר ציי�

  

 :ולהל� הממצאי
 שעלו, בליווי הבקרת המקלטי
 בדיק רת הרחיבה אתהביקו 3

 מזרחימקלט  

 וטחב הצפהסימני קיימי! . המקלט מוצ# בעונת הגשמי!. שאינו שמיהמקלט  &

גובה פתחי (קיימת בעיה תכנונית חריפה של גבהי! שנראה  .חצי מטרבגובה 

מסגרת ל מעבר(המחייבת פתרו� יסודי  )ביחס לגובה פני האדמה המילוט

מפגעי (המצב הנוכחי עלול לגרו! לבעיה תברואית ). תבית ספריהתחזוקה ה

 ).חרקי! ועוד, יתושי!

  .ואשפה וטאותחסומות בגר ,למקלטמהכיתות הגישה דרכי  &

 .אי� סולמות תקניי! &

 .צפויה בעיה בחילו�. הפתחי! קטני!. המילוט מסורגי! ומרותכי!פתחי  &

 מחשש לקצר, המוביל אל המקלט כ� ג! המעבר, מערכת החשמל מנותקת &

 . אי� תאורת חירו! .כתוצאה מרטיבות ההצפה חשמלי

 .אינה פועלת) ונטות(מערכת אוורור  &

 .אי� ציוד כיבוי אש &

 .דלת המחס� רקובה ומתפוררת &

 .אי� סימו� ושילוט בצבע פולט אור &

 

 דרו
 מערבימקלט  

 .אי� סולמות יציאה תקניי! &

  . פתחי המילוט מסורגי! ומרותכי! &

לכלו� , שיפועי! תלולי!, לא נית� לחל� מפתחי המילוט עקב חסימות בניה &

 .וגרוטאות

 .בדלת הכניסה למקלט שבורה) שתי!האחת מ(ידית הפתיחה  &



 

 

 מערבימקלט  

  .המקלט נמצא תקי� &

בשל ריבוי התלמידי! שנכנסו למקלט ( בעת התרגיל הרבה במקלט זההצפיפות  &

, לדעת הביקורת .גרמה למחנק) ישימוש במקלט המזרחעקב אי יכולת , זה

  .אינה אפשריתבצפיפות כזו ה ממושכת בשעת חירו! ישהי

 

ארציי! לתלמידי! במוסדות התגוננות  שלושה תרגיליד נערכו "ג ותשס"בשנות הלימוד תשס 

  .יה במקלטי!יע תרגול ירידה ושה! בוצבמסגרת ,חינו�ה

לשנת  22' מבקר העירייה מסנתי של השח "דופורס! ב ,על נושא זה שנער�ביקורת ח "ממצאי דו

תקי� או  היה לא מהמקלטי!חלק ניכר , באותה עת. בו פורט מצב המקלטי! בבתי הספר, 2005

 .בבתי הספר שחסרו מקלטי! להכלת כל התלמידי!

יתק� את , נהל חינו� וחברה יבצע סקר מקלטי! וישפר את הטעו� שיפורימ"כי  ,ח"הומל� בדו 

 ".הציוד והאמצעי! החסרי! ישלי! אתוהטעו� תיקו� 

מוסדות מסגרתה נבדק מצב מיגו� התלמידי! בב ,ת מעקבנערכה ביקור 2007שנת במהל�  

התבססה על סקר הבדיקה . מרחבי! מוגני!/ באמצעות מקלטי! ) ללא גני ילדי!(החינו� 

שעת הל מחלקת ביטחו� וי מנ"ע אשר הועבר לביקורת ,2007ספטמבר חודש להנכו� מקלטי! 

 .חירו!

של  אי שמישות/  אי תקינותה של יבעבו  קיימתש ככזהבסקר  לא צוי� "נורדאו"בית הספר  

קיימת בעיית  &כלומר  ,אי� מענה מיגו�  )483מתו� ( בלבד תלמידי! 14&לש צוי�אלא רק  ,המקלט

ד בעו, לשאר התלמידי! קיי! מיגו�כי ו ,בשטחי המקלטי! הקיימי!תלמידי! בלבד  14הכלה של 

עקב אי  ,אי� מיגו�תלמידי!  161 &דהיינו ל  – התלמידי!משליש ככי ל ,בביקורת נמצא בפועלש

  .כאמור שמישות המקלט המזרחי

רו מס ,22.1.2008ל העירייה בתארי� "כנשנער� בלשכת מ על ממצאי ביקורת המעקב בדיו� 

י! הקיימי! המקלטכי כל ,  ביטחו� ושעת חירו!מחלקת ראש מינהל חינו� וחברה ומנהל 

קיימת בעיה  רק צוידו בכל האמצעי! הנדרשי! וכי כי, חינו� תקיני! ושמישי!הבמוסדות 

בראש! , צוי� לעילש בסקר המקלטי! ופורטש מתמשכת של חוסר מקלטי! בבתי ספר אחדי!

הוזכר לא  "נורדאו"ס "ביהכי , יצוי� .התלמידי! 1,153לכל  שבו אי� כלל מיגו� "אורט ליבובי�"

בעוד , ס זה"בביה י!טקללא קיימת בעיית מש &היא  כ� שהמשמעות שעלתה, ה כללבישיב

 .אי� בפועל מיגו� לכל התלמידי! &כלומר , המציאות שונה, שבפועל

 נקודות להדגשה 

כמו ג! , בעיית ההצפה ואי שמישות המקלט המזרחיכי , הבקר מסר לביקורת &

שלוש ב ועלתה –י! קיימת לפחות שלוש שנ, הליקויי! במקלט הדרו! מערבי

  . ביקורות שנתיות שער� בבית ספר זה מטע! פיקוד העור#

אי� מתקיימי! לימודי! בבתי , בשעת חירו! –מינהל חינו� וחברה  י הנחיית"עפ &

י "עפ( כיוו� שבמינהל חינו� וחברה נחשב בית ספר זה. ספר שבה! אי� מקלטי!

בבית הספר התקיי! עלולי! ל –מלא  כבית ספר ע! מיגו� )הסקר שצוי� לעיל

 . לתלמידי! בעוד שלמעשה לא קיי! מיגו� מלא, לימודי! בשעת חירו!



 

בי� ממצאי הסקר למצב המקלטי! בפועל בבית ספר , אי ההתאמה שנמצאה &

אשר , יסודי וממצה, חדשמקלטי! מעלה את הצור� בעריכת סקר , "נורדאו"

  . של המקלטי! יתמקד בבדיקת השמישות בפועל

 

עובדה זו א# . לא נשמעה לחלוטי� בתו� בית הספראזעקה הצפירת כי  ,ינתהביקורת מצי 

 .כבעיה ארצית – בכל אמצעי התקשרות, באותו יו! פורסמה לאחר סיו! התרגיל

  סיכו
 והמלצות 4

לא קיי! מיגו� מלא לכל התלמידי! כיוו� שמקלט אחד מתו� השלושה  "נורדאו"בבית הספר  

  .ח"בגו# הדוהפירוט . ליקויי! קיימי!ובשני  ,לחלוטי� ו שמישאינ

 

לאחר  מחנק נוצר ,שלושהבשני מקלטי! במקו! בבתרגיל מידי! לעקב הצטופפות כל הת 

 .במקלטי!יותר ה ממושכת ישהיב העלול להחרי# מאוד במקרה שיהיה צור�, דקות אחדות

 

 נהליתו� קבלת הנחיות תכנוניות ממ, "נורדאו"ס "בביהיש להשמיש בדחיפות את המקלטי!  

 .ההנדסה

 

לא צוינה בסקר כל בעיה במקלטי! בבית (המקלטי! סקר בי� ממצאי קיימת אי ההתאמה  

 ).שמישי! שני! מהמקלטי! נמצאו כלא(לבי� מצב המקלטי! בפועל ") נורדאו"ספר 

 

תקינות כל המקלטי! והמרחבי! המוגני!  לבדיקת ,חדש וממצה ,מומל� לבצע סקר מיידי 

 .הצור� השמשה והשלמת ציוד ואמצעי! חסרי! י"עפע ולבצ, בעירהחינו� סדות במו

 פורסמוהתרגיל לא ושעת שמועד במידה . אזעקה לא נשמעה לחלוטי� בשטח בית הספרה 

י מנהל מחלקת בטחו� ושעת "כאמור ע ובמסמ� ההנחיות שהוצא באמצעי התקשורתמראש 

 ,מצב חירו!ל ברמעא! יהיה כ� ג! . תרגילתחילת הלדעת על לשמוע ולא נית� היה  ,חירו!

 .למקלטי!מיידית המחייב ירידה 

 

 שיפור/  תיקו�הצור� בעל , פיקוד העור#הגורמי! המוסמכי! בבפני מיידית מומל� להתריע  

 .תחו! אחריותובהינה ש, מערכת האזעקהמיידי של 



 

  לשכת ראש העירייה
  
  
  

  הערות ראש העירייה
  
  

  " נורדאו"ס היסודי "מקלטי
 בביה אי תקינות "12פרק 

  

הוריתי את ראש מינהל חינו� וחברה למצוא , אינו בר תיקו�" נורדאו"ס "מאחר והמקלט בביה

  .פתרו� חליפי לשעת חרו!

 
 


