
 

 

      

  11 פרק
  
  

  במוסדות חינו�בטיחות 
  

  
    מבוא. 1

  רקע כללי 1.1

  

. לתחומה" רשות חינו� מקומית" – 1949ט "י חוק לימוד חובה התשנ"הרשות המקומית משמשת עפ

לטפל בי� היתר ) שהותקנו מכוח פקודת החינו� ( בה בתקנות החינו�  חוי, תרשות החינו� המקומי

  .ושל חצרותיה  גני ילדי , וריי בבטיחות של בנייני בתי ספר ציב

י פקודת "עפ זאת , הבעלי  על הנכסי  חלה על העירייה בתור , מפגע בטיחותיהאחריות על טיפול ב

�  .הבטיחות בעבודה ופקודת הנזיקי

  % , )ל "חוזר מנכ: להל�(  ל משרד החינו�"כפי שהוגדרו בחוזר מנכ, בי� תפקידי הרשות המקומית

המתקני  והחצרות הכלולי  /המקלטי , אחריות לתקינות המבני "  :1997 אפרילמ' וזר מיוחד זח

  ...".בשטח של מוסד החינו�

, הובאו בדברי חקיקה שוני , הצעדי  שיש לנקוט להבטחת קיו  תנאי הבטיחות במוסדות חינו�

מקומיות לשמור על השוהי  במוסדות החינו� חייב את רשויות החינו� ה, וראותיומשרד החינו� בה

  .שלה� מפני היפגעות מתאונות כתוצאה מקיו  מפגעי  בטיחותיי  במתקניה 

  :מישורי  2 –ב  נושאבפעול ל, ל "בהתא  לחוזרי מנכעל הרשות המקומית 

  

, וההנחיות של משרד החינו� לגבי המבנה, לוודא יישו  החוקי  % מניעת מפגעי בטיחות •

י  ולהקנות את כללי הבטיחות ליזו  בדיקות מקצועיות להסרת המפגע, חצריו ומתקניו

 .לעובדי החינו� והתחזוקה

 .הסרת מפגעי בטיחות בשטח מוסדות חינו� ובמתקניה  •

 

  , הופסק מת� שירות יועצי בטיחות מטע  משרד החינו� לרשויות המקומיות, 2000החל משנת 

  למשרד עלולדווח  )ח "מוס: להל�( ת בטיחות באופ� עצמאי  במוסדות חינו� שהתבקשו לבצע בדיקו

  .בכל מוסדהבטיחות  מצב

י יועצי בטיחות מטע  משרד "המתבצעי  ע ,ח"קי בטיחות במוסלמבד יל הינו בנוס+האמור לע

 , שוטפי  בנושא רענו�וחוזרי  ל "ח ובהתא  לחוזרי מנכ"בטיחות ושע, �לביטחוהאג+  %נו�החי

  .ח"לבטיחות סביבתית והערכות לשע' י המח"עהמקומיות המופצי  לרשויות 

עובדי  במוסדות /לו השוהי רשות המקומית כולל אעובדי הבטיחות  %בעבודהנושא הבטיחות 

תקנות , דהובחוק ארגו� הפיקוח על הע: ני  כמותקנות ותק, מעוג� בשורה ארוכה של חוקי , חינו�

חוק , חוק החשמל, פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות בריאות הציבור, ארגו� הפיקוח על העבודה

המהווי  את ',תקני  ישראלי  לבטיחות למתקני משחק וכו, תקנות שרותי כבאות, � ובנייהתכנו

  . הבסיס למער� הבטיחות העירוני

  

  

  



 

 

  מער� הבטיחותשל מבנה ארגוני  1.2
  

%ממלכתי, ממלכתי:  בתי ספר 75 %גני ילדי  וכ 200 %כמה  , ח"מוס 275 %נתניה קיימי  כבעיריית 

, חלק משמעותי ממוסדות החינו� בעיר. ע  ועל יסודי"חט ,ו� מיוחדחינ, ב"חט, חינו� עצמאי, דתי

  .שני  25נמצא במבני  ישני  הקיימי  מעל 

  .ח במינהל החינו�"ושע �לביטחוחלקה נושא הבטיחות במוסדות חינו� נמצא באחריות המ

באחריות מחלקת אחזקה במינהל  ,הטיפול בנושא אחזקת מוסדות חינו� כולל ביצוע שיפוצי 

  ).להל� מנהל האג+( טיקה במינהל החינו�אג+ לוגיסמנהל ות לכפופ, ל"המחלקות הנ 2 .ינו�הח

  .מינהל חינו� וחברהלמנהל האג+ הכפו+ לראש  ל כפופי "מנהלי המחלקות הנ

אישורי , אכלוס , הקמת מוסדות חינו� חדשי  % הנושא ההנדסי הקשור במבני מוסדות חינו�

באחריות  נמצא , טיפול במבני  קיימי ומוסד ממשרד החינו�  בל סמלבטיחות למבני  על מנת לק

  .במינהל ההנדסה הכפו+ למהנדס העירייהלמבני  ציבור האג+ 

 מסוימי המטפל בממשקי   % ) להל� ממונה עירוני(עירוני  וגהותה בטיחות קיי  ממונ, בנוס+

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

  
  
  רות הביקורתמט. 2

        

 .והיבטיעל כל  ח "במוס העירוני בחינה מקיפה של תפקוד מער� הבטיחות  
  

  שנבדקו נושאי� ה     2.1
        

 .ח בנושא הבטיחות"מנהלי מוסמדיניות  •

 . הרלבנטייבי� גורמי העירייה  היזו� חוזר וממשקי עבודה •

 .הוראות ונוהלי  •

 .ח"בטיחות במוס מינוי מנהל  –אחריות לנושא הבטיחות   •

 .ח וממונה בטיחות מוסדות חינו�"ושע �לביטחוהמחלקה תפקידי  •

 .ח מסכ "דו+ ח"במוס והגהותתוכניות להבטחת הבטיחות + תוכניות עבודה שנתיות  •

 .ביצוע סקרי  שנתיי  תקופתיי  להערכת סיכוני בטיחות •

 .ח"תקצוב עירוני של נושא הבטיחות במוס •

ח במשרד "חלקה לבטיחות סביבתית ושעמבדקי בטיחות של המ/טיפול הרשות בדוחות •

 .החינו�

טיפול ותיקו� מפגעי , ח"ושע �לביטחוי המחלקה "ח ע"ביצוע מבדקי בטיחות במוס •

  .בטיחות

 .טיפול במבני ו אכלוס, תהליכי בינוי, ח"ות הנדסית במוסביצוע בקרות ומבדקי בטיח •

 .שיפוצי קי., פעולות להסרת מפגעי , ח"אחזקת מוס •

 .1498י "שחקי  בגני ילדי  בהתא  לתתקינות מתקני מ •

 .מער� כיבוי אש •

 .ח"מת� אישורי  לבטיחות למוס •

 .תקינות מקלטי  ופתחי חירו  •

  .ח"מנהלי ועובדי מוס/טיפול בתלונות גננות •



 

 

 .ח"י הביקורת במוס"ביצוע ביקורת בטיחות מדגמיות ע •

ינו� ומנהל ממשקי  מינהל הח, ח"מעורבות ממונה בטיחות עובדי  בנושא בטיחות במוס •

 .ההנדסה

  .דיווח ומעורבות ועדת בטיחות עירונית בנושא בטיחות מוסדות חינו�, תיאו  •

 .ח"תאונות עבודה במוס •

  .ח"חלוקת ציוד מיגו� אישי לעובדי מוס •

 .ח בבטיחות"הדרכת עובדי מוס •

 .ס"סח ופינוי חומ"ביקורות בטיחות במעבדות מו •

  .ח"סניהול הבטיחות במו %ניהול מידע שימוש במחשב •

 

  מתודולוגיה 2.2 

  

חות וכל מסמ� רלבנטי "דו, הנחיות נוהלי , תקנות, בדיקת חוקי  הביקורת בוצעה  באמצעות 

 .לנושא הנבדק  הרלבנטייע  כל הגורמי  נפגשה הביקורת , בנוס+. יקההנדרש לנושא הבד

מחלקת  ,ח"ושע �לביטחוהמחלקה  :+ לוגיסטיקהאג –הביקורת בוצעה במינהל החינו� וחברה 

ממונה על בטיחות הלמבני ציבור ותשתיות ואג+  –מינהל ההנדסה  ,גני ילדי מחלקת , אחזקה

  .עובדי  בעירייה וגהות

  

 ,יסודיי  בתי ספר, גני ילדי  %מוסדות חינו� 34 % מבדקי בטיחות  ב/ביקורות צעובו,  בנוס+

נבדק נושא הבטיחות בה  , י מדג "וסביבת  מכל הסוגי  שנבחרו עפע "וחט ב "חט ,תיכוני 

  . החצרות והמתקני , במבני 

שהובאו בעיקר  לידיעת , אותרו ליקויי בטיחות ומפגעי  בטיחותיי , ל"ל� המבדקי  הנהמב

  . יח ומנהלי המוסדות הרלבנטי"ושע �לביטחוהמחלקה 

�בנה מער� הבטיחות  נערכה ביקורת השוואתית לרשויות מקומיות אחרות בנוגע למ , כמו כ

  .ח"במוס

  .2008, 2007לסירוגי� בשני   הבוצעהביקורת 

  

  מ מ צ א י � .3

  

  והגהותח להבטחת הבטיחות "מוסי מנהלמדיניות  3.1

  

ל הבטיחות במערכת מדרי� לניהו %שא בטיחותבנו 2001פברואר מ, )ב(  6/ל  סב"מנכ חוזר 3.1.1

, ח"בטיחות ושע ,�האג+ לבטחו %באופ� מפורט ביותר את תפקידי משרד החינו� מגדיר, החינו�

סמכות , כולל פירוט בעלי התפקידי , נושאהבעלות ב/והרשות המקומית ח "מוסמנהל של 

  .שורה ארוכה של הנחיות בנושאמבדקי   ו, ח"ת הבטיחות במוסהבטח, אחריות 

על הרשות המקומית להיער� ולפעול בהתא  לנוהלי  , כנגזר משורת חוקי  ותקנות והוראות

  .ל"הנ

מדיניות כתובה להבטחת הבטיחות  ח יקבעו"מוס"  : 3.1.1' ל סעי+ מס"הנ החוזר י"עפ 3.1.2

 כמחויבות והגהותהצבת ניהול הבטיחות : הכוללת בי� היתר את המרכיבי  הבאי  והגהות



 

 

תו� מילוי דרישות בחוק שגת רמה גבוהה של הבטחת הבטיחות ה ,עליונה של ההנהלה

ספקת משאבי  מספיקי  א, י  ועובדי  אחרי יועצ, הורי , ורבות מורי מע ,ובתקני 

בפרט ת חיצוניי  וו  לרשות המוסד וממקורומתאימי  ליישו  המדיניות ממקורות העומדי

, סיקור שנתי של מידת יישו  ניהול בטיחות, קביעת יעדי בטיחות ,הבעלות/מהרשות המקומית

  ". ' וכו...הדרכה מתאימה לכל העובדי   הבטחת

כי , הביקורת עולהח שנבדקו במהל� "במינהל החינו� ובמוס  הרלבנטיימכי  המסמבדיקת  3.1.3

מסמ� מדיניות בנושא ניהול הבטיחות במוסדות חינו� להבטחת  טר  גיבשו, ח"מנהלי מוס

  .כנדרש גהותהוהבטיחות 

  

בכל בית " :2.2.09במכתבו מתארי�  ח זה"מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

בכל בית ספר קיי  תיק בטחו� מוסדי הכולל  .מנה מורה אחראי על נושא הבטחו�ספר המנהל מ

ס "במסגרת המנב .תוכנית של מבני בית הספר, נוהלי בטחו� להערכות בית הספר בשעת חרו 

 .ח והתיק המוסדי מוחשב ומעודכ� מידי שנה"י נציג משה"החדש קבלו בתי הספר הדרכה ע

הבית ספרי בוני  תוכנית עבודה הנגזרת מהנחיות ) בטחו�עוזר (ט "ט יחד ע  העב"משרד הקב

ע� זאת מעירה  ."ט אחראי  לביצוע התוכנית"ט יחד ע  העב"משרד הקב .משרד החינו�

כנדרש , כתובהח ולהיעדר מסמ� מדיניות "כי התגובה אינה מתייחסת לממצאי הדו, הביקורת

  .ל משרד החינו�"בפירוש בחוזר מנכ

  

  שקי עבודהוממהיזו  חוזר   3.2

  

 והגהותבנושא הבטיחות מנהל ההנדסה וחברה קיימת הפרדה מוחלטת בי� מינהל החינו�  3.2.1

 )אישורי בטיחות , ח"רישוי מוס( נהלי   שקי  הדורשי  שיתו+ פעולה בי� המיהממ. ח"במוס

 זניח ביותר ,ח"שיתו+ הפעולה הנדרש לקיו  הבטיחות במוס, פרט לכ�, מעטי זה בנושא 

  .מספקובלתי 

  

לסעי+ זה  2.2.09במכתבו מתארי�  ח זה"מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

ט לבי� הממונה על "קיי  שיתו+ פעולה הדוק בי� הקב,,,,, ": להל� כדלקמ� 3.2.3ולסעי+ 

מידי שנה יחד אנו מטפלי  בנושא רישוי מוסדות חינו� וזוכי   .מבנה ציבור במינהל הנדסה

כי מנהל  ,הביקורת מעירה ע� זאת .נה את האישורי  הנדרשי  ממשרד החינו�לקבל מידי ש

 .לא עשה כ י הביקורת להעביר דוגמא לביסוס טענתו אול� "אג! הלוגיסטיקה נתבקש ע

הינו דוגמא בולטת לחוסר , ח"הביקורת מצינת כי סקר הבטיחות של מינהל ההנדסה במוס

ח על תיקו  ליקויי "לקה לבטחו  ושעכמו ג� היעדר מעקב של המח, שיתו! הפעולה

א! , להל  3.11יודגש כי המנהל בתגובתו לסעי!  .הבטיחות שבאחריות מינהל ההנדסה

  .פעולההלמעשה את חוסר שיתו! אישר 

  

בכל הקשור לממשקי  הנוגעי   + פעולהאו זוכה לשיתו כלל אינו מעורב , העירוניהממונה   3.2.2

וממודר ) 'ח וכו"ציוד מיגו� אישי לעובדי מוס, עובדי   הותגח  "תאונות עבודה במוס( אליו 

  .ח "טיחות במוסלחלוטי� מכל נושא מער� הב

  

הממונה על גהות : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

ובטיחות ברשות פועל במסגרת המינהל הכללי והוא איננו נוגע או אחראי על בטחו� ובטיחות 



 

 

הנחיות משרד החינו� קובעות במפורש מי הגורמי  האחראי  לבטחו�  .ות החינו�במוסד

   ."הממונה על גהות ובטיחות איננו נכלל ברשימה זו .ובטיחות במוסדות החינו�

  

  .ח"י התקנות המפורטות בגו! הדו"העירוני מוסמ� לכ� עפהממונה כי  ,הביקורת מבהירה

  

אינ� מיידעי  , האג+ למבני ציבור %ח ומנהל ההנדסה"שעו �לביטחוהמחלקה  %מנהל החינו�  3.2.3

בה   ,מקרי  בודדי /נושאי לפרט  ,פעולה או משתפי , האחד את השני בנושאי בטיחות

  .תהמינימאלישיתו+ פעולה וג  זה ברמה  מחויב

  

  עירוניי� נוהלי� 3.3

  

  :שאינ  שלמי  כמפורט להל� ח"הלי  עירוניי  בנושא בטיחות מוסנו 3נמצאו 

בטחו� ובטיחות במוסדות : שכותרתו ,גיסטיקהלו  אג+ %של מינהל החינו� וחברהI.S.O   נוהל 3.3.1

  .31.5.06 %ב  לאחרונה  שעודכ�)  5.15.01' נוהל מס( חינו� 

ח בשעת רגיעה וחירו  "ל לתאר את ההכנות הנדרשות למע� אבטחת מוס"מטרת הנוהל הנ

אחזקה ובקרה על ציוד בטחוני המיועד עבור  ,ולהגדיר את הפעולות הנדרשות לש  שמירה

 ל"נכמ ח כפי שנדרש בחוזר"הבטיחות במוס הנוהל אינו מתייחס לכל מרכיבי ניהול .ח"מוס

מבדקי בטיחות של משרד ,פתחי חירו , אמצעי בטיחות: הוראות משרד החינו� כמו/הנחיותו

  .'וכו מקלוט, כיבוי אש, ביצוע ומעקב %טי  "החינו� והקב

  

 3.3.3לסעי+ זה ולסעי+  2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

� .ל"לא בא להחלי+ את נוהלי הבטיחות הרבי  שקיימי  בחוזר מנכ" איזו"נוהל ": כדלקמ

מבהירה כפי שג� הביקורת . ",,,,,ברשות" איזו"ל איננו מחייב כלל שיהיה נוהל "חוזר מנכ

של ממשקי עבודה , בנוהלי�את חוסר ההתייחסות והאזכור , �ובא בשני הסעיפי� הבאימ

  .  בי  הגורמי� השוני�, ותהליכי� חשובי�

  

מת� : עירוני בש   I.S.Oפועלת בהתא  לנוהל , ח במינהל החינו�"מחלקת אחזקת מוס  3.3.2

הנוהל ).  6.2.05: עדכו� אחרו� – 5.15.02' נוהל מס( שירותי תחזוקה שוטפת ושיפוצי קי. 

  . י צרכי השעה ובאופ� יזו "ח עפ"מגדיר את פעילות האחזקה של מוס

ח למרות שבפועל "שקי עבודה ע  מחלקת בטחו� ושעמהו למכלש אזכורל "אי� בנוהל הנ

עבודה הדוק בי� המחלקות בכל אמור להיות קשר ,  פעילות המחלקותבהתא  למאפייני 

כפי  ,ח וחצרותיו"י בטיחות במוסמפגע תיקו� ליקויי בטיחות וסילוק ,לתחזוקת מבני  הנוגע

  .שנקבע בנהלי משרד החינו�

  

שתי המחלקות : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

מידי שבוע מתקיימת ישיבה . הוא אופטימלי בינה�כפופות בעירייה לאג+ לוגיסטיקה והתאו  

שלא נערכו ישיבות משותפות בי  , ונמצאיצוי  כי בעת הביקורת נבדק  .",,,,,,,משותפת

 י הביקורת לאור תגובתו"יודגש כי המנהל נתבקש ע.  ל ולא נמצא תיעוד לכ�"המחלקות הנ

  .אול� לא עשה כ , תאריכי ישיבות התיאו�את להעביר , זו

  



 

 

תהלי� תהלי� התכנו� –עירוני  I.S.Oי נוהל "עפ פועל, מבני ציבור במינהל ההנדסה  אג+  3.3.3

הנוהל מתייחס למבני , ) 22.6.05עדכו� אחרו�  5.2.4.01' נוהל מס( יצוע של מבני ציבור וב

לשהי אי� התייחסות כ. ח"י העירייה על קרקע עירונית  ובכלל  ג  למוס"שנבנו ע ציבור

תהליכי בנייה וממשקי  ע  מינהל , ח"מוסח ב"ושע �לביטחולאחריות ומעורבות המחלקה 

, ח חדשי "אישורי בטיחות למוס: ח  כמו"הנוגעי  לבטיחות מוס לוגיסטיקהאג+  %החינו�

זאת , ח על כל שלביו לרבות תוספות ושיפוצי "בתהליכי התכנו� הבנייה של מוסמעורבות 

י "וכ� עפ, ח"בטיחות מוס מנהלהמחייב תיאו  ושיתו+ פעולה ע   ל"מנכ ד לנדרש בחוזרבניגו

  .ח"ת ושעבטיחו, נוהלי האג+ לבטחו�/נחיותה

  

  ח"בטיחות במוסמינוי מנהל  –אחריות לנושא הבטיחות  3.4

  

למינוי המקומית מהרשות מופיעה הדרישה , 6/סבמשרד החינו� ל "בחוזר מנכ ,2001בפברואר  3.4.1

מהנדס , ברשות �הביטחו' מח אשר יפעל בתיאו  ע , מנהל בטיחות מוסדות חינו� מטעמה 

תיאו  ע  ממונה בטיחות המחוזי ביותיה  והנח י"ועפהחינו� ברשות ' מנהל מח, הרשות

חייב להיות בוגר קורס מנהלי בטיחות , ח ברשות"מנהל הבטיחות במוס. ינו�במשרד הח

עליו לעבור השלמה למנהל בטיחות  ,במערכות חינו� או קורס ממוני בטיחות בעבודה בנוס+

    .במערכות חינו�

ע "בניית ת: שות הכוללי  בי� היתרח בר"במוס מפרט את תפקידי מנהל בטיחותל "החוזר הנ

 קיו  מעקבי , ע של משרד החינו�"ת ח על בסיס"במוס הגהותשנתית לפעולות הבטיחות 

תכנו� בהליכי ה תהשתתפו, ח וסביבת "ני מוסבמשל מתקני  ורות בטיחותית ישאחר כ

ות חל בהעברת אישורי בטיוטיפ ,ח על כל שלביו"י  במוסוהבנייה כולל תוספות ושיפוצ

וסקרי בטיחות טיחות ביצוע ביקורת ב, ה ולפני איכלוס ח ע  תו  הבניי"נדרשי  למוס

לות מתקנות תו� קביעת סדרי הערכת הסיכו� וקביעת תכנית לפעו ,תור מפגעי לאי ח"במוס

י הבטיחות ולפעול לתיקו� הליקויי  ות של יועצחקי בטית במבדוהשתתפ, ז"ת ולועדיפו

ות ת מחוזי על ליקויי בטיחויווחי  לממונה בטיחד, תויועצי הבטיח" שנמצאו ע

, )במידת הצור� ( חינו� ורכזת גני ילדי  / מנהל מח ,וח לראש הרשותוקריטיי  ודי/חמורי 

בכל מקרה של קבלת התרעה חמורה ממנהל המוסד החינוכי בדבר  פעולות מיידיותקיו  

קיו  , להסרת המפגע לפעול, סכנה חמורה ומיידית לבטיחות התלמידי  הנמצאי  במוסד

ח ולסגלי "לעובדי ההוראה במוס וגהותהשתלמויות להרחבת הידע בנושא חינו� לבטיחות 

  .מקומיתהאחזקה ברשות ה

ח לקיי  "בטיחות ושע, האג+ לבטחו� –החל משרד החינו� ,  ל"ל הנ"מנכהע  פרסו  חוזר  3.4.2

שעות שמטרתו  200ר בקורס בהיק+ של מדוב. ח ברשות"קורסי  למנהלי בטיחות מוס

הדרכה  , ח תו� סיוע"להכשיר מנהלי בטיחות אשר יהיו הגור  המקצועי בנושא בטיחות במוס

גור  אחראי ומרכזי במערכת ניהול יהווה ולמעשה  תו� הרשות וייעו. לבעלי תפקידי  ב

  . ח ברשות"הבטיחות במוס

מועמדי  לקורס  יות בבקשה לשלוחלכל הרשויות המקומ 2001משרד החינו� פנה  ביולי 

  . בטחו� או הנדסה, נציגי  ממחלקת החינו� –מהנדס /ע טכני הנדסאיקרל בעלי "הנ

' ח במח"ט מוס"כקב 2001החל לעבוד בשנת הלה  % .ב.מר ירס ולקנשלח  ,בעיריית נתניה  3.4.3

ח בקורס שהתקיי  "הוסמ� כממונה בטיחות למוס  .י.מר ב. ח במינהל החינו�"בטחו� ושע

ומכו� התקני   ח"ושע �לביטחואג+  –מטע  משרד החינו�  29.4.01%7.6.01  בתאריכי

  . הישראלי



 

 

ח בעיריית נתניה כנדרש בחוזר "מנהל בטיחות מוסל ,לאחר סיו� הקורסלא מונה  .י.מר ב

  . הגדרות תפקידו ומשרתו לא שונו. ל"המנכ

ח "ט מוס"למשרת קבעל בחירתו  ,הודעה בחתימת ראש העירייה .י.מר בקיבל ,  24.2.02 $ב

ח "ט מוס"כקבמתפקד  .י.מר ב. שעמד בהצלחה בבחינותלאחר  במינהל החינו� והחברה

למרות שהוסמ� לכ� ובניגוד לנדרש בחוזר  ,ח"לכל דבר ועניי  ולא כמנהל בטיחות מוס

ב "חט, �בתי ספר יסודיי 36 $ ח ב"ט מוס"לתפקד כקבכאמור לעייל הלה ממשי�   .ל"מנכ

  .צאי� באחריותו הישירההנמ, ותיכוניי�

ננקטה פעולה כלשהי לשינוי שלכ� כי  לא נמצא תיעוד בכתב , מבדיקת הביקורת עולה

   .והלי משרד החינו� וכללי מינהל תקי המצב העומד כאמור בניגוד לנ

מודע היטב לנושא שעלה בשיחות רבות ע� הביקורת א� לא פעל לשנות את ,מנהל המחלקה 

מנהל אג! לוגיסטיקה וראש מינהל חינו�   $לממוני� עליו המצב באמצעות פניה בכתב

  .וחברה

, הישיר עליו עולה הממונהו .שיחות רבות ע� מר בקיו� על בסיס , מבדיקת הביקורת בנושא

נושא  באופ  רשמי יוסדר אשר  דע, רשותי ח"כמנהל בטיחות מוסשהלה אינו רואה עצמו 

י אג! "באמצעות הוצאת כתב מינוי ע, ח "ט מוס"כקב י המשרה שלו מתפקידו הנוכחי שינו

  . שינוי הגדרת תפקיד/משאבי אנוש

תפקידי�  2כי אינו מוכ  לבצע  ,.פעמי� בנוכחות הביקורת ומר ז' מס הודיע .י.מר ב

  .ח"ח ומנהל בטיחות מוס"ט מוס"קב $במקביל

 למרות שאי  לו  הכשרה, ח"ל בטיחות מוסכמנה/כאחראילכאורה ומתפקד פועל  .ז מר 

שורי� בנושא הבטיחות קחות� על כל המכתבי� ההלה . בנושא ולא עבר  את הקורס הנדרש

ח "מנהלי מוס  ,בעירייה �מול כל הגורמי ח"מוסבכל הנושאי� הקשורי� לבטיחות  ומטפל

כולל תכתובות בענייני ', ערי� לכבאות וכואיגוד  –כיבוי אש , החינו�משרד  $וגורמי חו(

  .בטיחות מובהקי�

ח בעירייה "בטיחות במוסנושא האחראי כולל ל/מרכזיגור� אי  ש ,מבדיקת הביקורת עולה 3.4.5

קי� של עבודה ע� האחראי לכל הגורמי� והממש ,במינוי מוסדר ותקני, ובמינהל החינו�

המשרד להגנת הסביבה , משרד החינו�, כיבוי אש, משטרה( גורמי� עירוניי� וחיצוניי� 

 ,קביעת יעדי בטיחות, אחריות לביצוע מדיניות,  תיאו�: ו המתייחס לתחומי� כג) ' וכו

  .גו הצבת דרישות תקציביות לרכישת אמצעי בטיחות ומי $ איגו� תקציבי נדרש

 2 %ח ומצאה ש"ושע �הביטחוהביקורת בדקה את הכישורי  של שאר העובדי  במחלקת   3.4.6

ת וחסישיש בו התיח "וסטי  במ"קורס קבעברו  ,.ק.ומר א .ח.מר ר: העובדי  הנוספי  

 .ח"כמו הקורס למנהל בטיחות מוס ובעומק הנדרש  בהרחבה אול  לא ,לנושא הבטיחות

 .טי  המטפלי  ג  בנושאי הבטיחות בגני הילדי  ובתי הספר"כקבמתפקדי  ל "הנ, בפועל

   .ח"לקורס מנהל בטיחות במוסלא נשלחו  .ומר ק .שמר חמצאה הביקורת 

הפי. אג+ , 11.7.06 –הביקורת מצאה כי ב  .ל"לוח אות  לקורס הניש לציי� שאי� חובה לש

קיו   בדבר , יותטי  ברשו"לקבטי  המחוזיי  ו"כל הקבחוזר ל, חינו�במשרד ה �הביטחו

בו לומדי  , ח"ת חינו� שנועד לעוסקי  בבטיחות במוסודקורס עורכי מבדקי  במוס

הלי  והנ יעת סדרי עדיפויותקב, הערכת סיכוני  למפגעי , זיהוי מפגעי  :החניכי 

חות יכול לתת אישור בטיחות למוסד חינו� בנוס+ למנהל בטי ,בוגר קורס כזה . המתחייבי 

  .או קורסי  אחרי  בנושא, ל"הנ לא נשלח איש מהמחלקה לקורס.  ח ומהנדס הרשות"במוס

  



 

 

  

פני ל: "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

מספר שני  פנה משרד החינו� לרשויות בבקשה לשלוח לקורס ממונה בטיחות מוסדות חינו� 

ט וכאחראי על "מאז משמש מר בובלי כקב,   ואכ� מר בובלי נשלח מטעמינו"את אחד הקבטי

עקבות התרחבות העיר וגידול במספר ח המבקר וב"בעקבות דו .בטיחות מוסדות חינו�

הביקורת  ."ט תשקול העירייה את הנושא שנית"ל משרד הקבמוסדות החינו� והמטלות ע

ח "ח ולא כמנהל  בטיחות מוס"ט מוס"מר יוסי בובליל משמש כקבנמצא שכי  ,מבהירה

אינו אחראי לנושא ואינו חות� על . מר ב. ל קרי משרה בהיק! מלא"כנדרש בחוזר מנכ

  .מר זכות $ אלא הממונה עליו, ח"מסמכי� כלשה� בתפקיד של מנהל בטיחות מוס

  

  ח"במוס בטיחותמנהל ח ו"ושע  לביטחוהמחלקה תפקידי   3.5

ח "והבטיחות במוס �הביטחוח במנהל החינו� מטפלת בכל נושאי "ושע �לביטחוהמחלקה  3.5.1

 ממונה, ח"ושע �לביטחוהאג+  %נוהלי משרד החינו�/שבאחריות העירייה בהתא  להנחיות

  , ל"חוזרי מנכ, ח במחוז המרכז"סביבתית ושעהמחלקה לבטיחות בטחו� מחוזי ומנהלת 

  . 'וכו, כיבוי אש, הוראות משטרה  

ת מערכות מצוקה קהתקנת ואחז, רכישה, ח"בכל נושאי הלוגיסטיקה במוסמטפלת המחלקה 

זאת בנוס+ לעיסוק העיקרי של  ,ציוד כיבוי אש ,ח"אבטחת מוס ,מיגו� מפריצות, ח"במוס

פיקוח + קליטה והצבת שומרי , ח לקראת "הכנת מוסטיפול באירועי בטחו� ו %המחלקה 

  . 'ח וכו"מל, הכנת תיקי שטח, קיו  סיורי  שוטפי ,שוט+

  

טי  עובדי "ח באמצעות הקב"אמורה המחלקה לבצע מבדקי בטחו� ובטיחות במוס ,בנוס+

, מחוז המרכז %לטפל בממצאי מבדקי הבטיחות של יועצי הבטיחות של משרד החינו�, המחלקה

  .'מנהל בתי ספר וכו, ת גננותתלונו

   

טי  מטפלי  "הקב – .ח.ומר ר .ב.מר י: לוקה הבאהחעילות המחלקה מתבצעת באמצעות הפ 3.5.2

ה שווה ביניה  בהתא  וקמוסדות חינו� בחל 74 :כ"ב ותיכוני  סה"חט, בבתי הספר היסודיי 

 200 %  בכל העיר כט גני ילדי"מתפקד כבקב .ק.א מזרח ומר/מרכז דרו /בעיר צפו� לאזורי 

   .גני  מכל הזרמי 

טי� "מבדקי הקבב 10$15% $כ של  ביטוי ,להערכת הביקורתמקבל  ,ח"נושא הבטיחות במוס

  . ח"ח והערכות לאירועי� לשע"ואבטחת מוס  לביטחוהקשור  המתמקדי� בעיקר בכל 

בדיקת   %יציאות חירו  וכיבוי אש  ,ח"מוס מקלוט: י בטיחות המטופלי  על יד  הינ נושא

מפגעי בטיחות בבנייני  , אמצעי מיגו� :מוהתייחסות לנושאי בטיחות כ, הקיי  ציוד כיבוי אש 

טי  הינה התמקדות בנושאי "כאשר האוריינטציה העיקרית של הקב –שולית למדי  ,ובחצרות

  .בהתא  להכשרת  הבסיסית' שומרי  וכו, בטחו� שוטפי 

חות יועצי הבטיחות "מדו תיקו� ליקויי בטיחות, ותנושאי בטיחות מובהקי  כמו מפגעי בטיח

  .מטופלי   בהיק+ מצומצ   ,סקרי  לאיתור מפגעי בטיחות, טי "והקב

,  בעניי� ושיחות ע  עובדי המחלקה עולה רלבנטיחומר , חות"דו, מבדיקת תוכניות העבודה

 :כמו ל"כנדרש בחוזר מנכ ח"כמעט כל הפונקציות הנדרשות מתפקיד מנהל בטיחות מוסש

�מעקב אחר  ,ע לבטיחות וגיהות"ית תיבנ ,ח"בינוי ושיפוצי  במוס, מעורבות בהליכי תכנו

ולפני  נייהות לממונה בטיחות מחוזי לאחר במת� אישורי בטיח, כשירות� הבטיחות של מבני 

ליווי , ר מפגעי בטיחותי תוכניות עבודה לאיתו"ביצוע סקרי בטיחות שוטפי  עפ, ח"מוס אכלוס



 

 

, ז"סדרי עדיפויות ולו, קביעת פעולות לתיקו� ליקויי בטיחות ,הבטיחות של משרד החינו� יועצי

טיפול ומעקב , ח"י  ברשות ולעובדי הוראה במוסתלמויות בבטיחות לסגל העובדקיו  הש

  .מופעלות �אינ , ליקויי בטיחות ממבדקי משרד החינו� והרשות

  

הטיפול : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

 :י מספר גורמי  ברשות"בהיבט הבטיחותי במוסדות החינו� מטופל באופ� שוט+ ע

  .ט והממונה על בטיחות מוסדות חינו�"י הקב"ע .א

י  מידי יו  במוסדות החינו� קת האחזקה באג+ לוגיסטיקה שמסיירי מחל"ע .ב

 .ת קבלני אחזקהבאמצעו, ומטפלי  באופ� שוט+ ומיידי בכל התקלות

י מנהל בית הספר צוות עובדיו והגננות שעוקבי  באופ� שוט+ אחר מבני החינו� "ע .ג

שבאחריות  ומדווחי  מידי יו  על מפגעי  שקורי  חדשות לבקרי  במוסדות 

הדיווחי  עוברי  למחלקת האחזקה וזו כאמור מטפלת בה  ברמה  .השוני 

את מנהל האג+ לחינו� על יסודי מר ראוי לציי� כי מינהל החינו� מינה  .מידית

הלי�  .אהרו� קנטי לשמש כנציג המנהל בכל שלבי התכנו� של מוסדות החינו�

  ."י יוע. בטיחות שמעיר את הערותיו באופ� שוט+"התכנו� והבינוי מלווה תמיד ע

  

כי יועצי הבטיחות המשתתפי� בהלי� התכנו  והבניה הינ� של מינהל  ,מצינתהביקורת 

לו היתה מופעלת (ח "מנהל בטיחות מוס, ע� זאת. ופעלי� על ידו בנושאההנדסה ומ

מההיבט בשיפוצי� היה אמור להיות מעורב בהלי� התכנו  והבניה כולל , )פונקציה זו

  .ל ומוזכר לעיל"ח כמפורט בחוזר מנכ"מתפקיד מנהל בטיחות מוסכנדרש זאת , הבטיחותי

  

 במקומות  �הביטחוטיחות מקומי לפי חוק להסדרת המחזיק תעודות של ממונה ב  .י.מר ב  3.5.3

שלו בתחו  הבטיחות באופ� חלקי ובלתי  �והניסיותור  מהידע , ח "ט מוס"ציבוריי  וקב

יחות ויזואלי  בנושא רישוי סקרי בטבכל הנוגע לביצוע , ובתחומי  מאוד מצומצמי סדיר 

 נדרשת העירייה לדווחו ב ,די וולקראת פתיחת שנת הלימ)  ס תיכוניי "בתי 7( ח "מוס

  . על מנת לקבל אישור, ח באחריותה"הבטיחותית של מוס על כשירות  למשרד החינו�

 אול  אינו חות  על מסמ� .ז י הנחיית מר"ח עפ"בודק מידי פע  נושאי בטיחות במוסהלה           

ות רק במקרי  בה  ביצע מבדקי בטיח .זאת למנהל המחלקה ת ומשאירכלשהו כאיש בטיחו

ח לשנת הלימודי  ורישוי "זאת לצור� אישור של מוס,  י עדותו"שטחיי  ביותר עפ   ויזואליי

   .תפקיד שאינו קיי  ומעוג� בתק� –ל בתפקיד של רכז בטיחות "חת  הנ, בתי ספר

ני ג 147 %ח ביקורת בטיחות שביצע ב"דו .למר ז .י.מר בהגיש , 14.3.05 %נמצא שב, בנוס+

, שמללוחות ח :נטי  בטיחותיי  כמומ  בדק אלהב, ) 2005מר. %ברוארבחודשי  פ( ילדי  

שער יציאה , דלת יציאה בחירו ,דלתות שירותי ,אלמנט למניעת תפיסת אצבעות ובל  דלת

גדרות ושערי ג� ומקרי  בה  התלוננו , תקינות ציוד כיבוי אש ותקינות לחצ� מצוקה, בחירו 

נמצאו כלא ראויי   גני ילדי  11 , ל"ח הנ"של הדו י הממצאי "עפ. בטיחות גננות על נושאי

   .מבחינה בטיחותית

 –ח למנהל אג+ לוגיסטיקה בו ציי� את מרכיבי הבטיחות "את הדו . העביר מר ז 16.5.05 %ב

נת התק ,חי  מהרצפהמרוו+ החלפת כיוו� דלתות שירותי  : כמות ונושא בה  יש לטפל

החלפת ארונות חשמל והתקנת פתח , ידראולימחזיר האלמנטי  למניעת תפיסת אצבעות ו

לא נמצא מעקב טיפול ביצוע בעקבות . כולל המלצה להחלפת דלתות ברזל , מילוט בסורגי 

  .ל"ח הנ"הדו



 

 

  

כל הממצאי  שהגיש : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

קטי  שלא נית� 'זקה למעט רגי מחלקת האח"י קבל� חשמל וע"טופלו ע 2005בשנת  .מר ב

  ." יהיה לבצע  עקב קשיי  אובייקטיבי

  

יי הבטיחות לא נמצא כי טופלו ליקו, הביקורת מבהירה כי בתקופה בה נערכה הביקורת

מחזיר , התקנת אלמנטי� למניעת תפיסת אצבעות: כמו, 2005בשנת  .ח שמצא מר ב"במוס

התקנת פתחי מילוט , דלתות השירותי�החלפת כיוו  פתיחת , מרווחי� מהרצפה, הידראולי

מהווי� רק חלק מהליקויי� , הטיפול בליקויי החשמל שלא צוי  מועד ביצוע�. 'בסורגי� וכו

  .שנמצאו

  

  ח מסכ�"דו+ ח"במוס והגהותכניות להבטחת הבטיחות תו +תוכניות עבודה שנתיות  3.6

  

רד החינו� להכי� תוכניות עבודה י ממונה בטיחות מחוזי במש"נדרשת ע ,ח"מחלקת בטחו� ושע 3.6.1

ט "לכל קב ע ייחודית"ת, ע של המחלקה"המרכזת את ת) עיריית נתניה ( שנתית לרשות 

  . ח"ע לכל מוס"מחלקה להכי� תבנוס+ נדרשת ה, במחלקה

 .נו�י משרד החי"ע שנתיות שהוצאה ע"ת להכנת תות מחוברת הנחיע השנתית נגזר"ת

  ,ח כולל אישורי בטיחות "סחו� מותיק בט, מול ביצועתכנו� התכנית כוללת מרכיבי  של 

סקר תקינות  ,י  מוגני בדיקת מקלטי  ומרחב :הקשורות בבטיחות כמו שוטפות  פעולות

  .'כוו, ר"ד עותקינות צי, די "רות ציוד חירו  במקלטי  וממיכש, מערכות כיבוי

, בי� היתר רשותיט ה"מתייחס לנושא הבטיחות בו נדרש הקב ,כנית העבודהתחלק אחר ב

טיפול  ,מעורבות בבניה ושיפוצי , ח"להכי� תכנית עבודה שנתית לבטיחות לרשות לכל מוס

פע    ח"מוסבכל קיו  מבדקי בטיחות , ל"פתיחת שנהח לקראת "באישורי בטיחות למוס

ס חדשי  ממהנדס הרשות או "אישור רישוי בטיחות לגני  ובתי, )שוט+ ( אחת לפחות בשנה 

קיו  , )חומרי  מסוכני  (  ס"פינוי חומ, י הרשות"חות מוסדי שהוסמ� עמנהל בטי

  . 'וכו ) בטחו� לענייני עוזר (  טי "אבות בית ועב, גננות, השתלמויות למנהלי 

לקיי  קורסי  להכשרת מנהלי , ח "ב לביצוע מבדקי בטיחות במוסימתחי ,משרד החינו�

   .'ח ברשויות וכו"סבטיחות מו

בהלימה ברשות ת את מנהל בטיחות  ולהנח, ט הרשותי"רד החינו� על הקבי הנחיית מש"עפ

  .ל"לתוכנית הבסיסית הנ

  

קיימת : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

פ הנחיות האג+ לבטחו� ושעת חרו  במשרד החינו� ואנו "תוכנית עבודה מסודרת שנבנתה ע

  ."פיה% עלי  עלפו

  

 כלל אינה מיישמת את מרכיבי הבטיחות  ,ח"שמחלקת בטחו  ושע ,מבדיקת הביקורת עולה 3.6.2

ע שנתית "בכל הנוגע לאי הכנת ת, הרשותית והפרטנית, ל הבסיסית"בתוכניות העבודה הנ

לגבי קיו� מבדקי בטיחות ,  מעורבות בבנייה ושיפוצי�, ח"לבטיחות לרשות לכל מוס

   .יותר בתדירות נמוכה שאינה עומדת בדרישותביצוע חלקי ב –ח "במוס

ת לקחי� באירועי� חריגי� חקור והפקתבצע באופ  שוט! לכל אור� השנה תלא מ ,כמו כ 

  .בטיחותבנושאי 



 

 

ט "ח וקב"ע פרטנית לכל מוס"ללא תה לוח על הקיר ה למעשהינ ,ע  הרשותית במחלקה"ת 

   .כנדרש בהנחיות משרד החינו� לא בוצע מעקב ביצוע מלא מול תכנו� ,כמו כ�. כנדרש

זאת בניגוד להנחיות משרד , ע בנושא בטיחות"או שות! בהכנת תאינו מעורב  .י.מר ב

רשויות לתוכנית טי� ב"י הקב"יונחו ע, ח ברשות"החינו� הקובעות שמנהל בטיחות מוס

ע שנתית רשותית וחוזרי "הגשת תתהלי� הלימה להנחיות לגבי  העבודה הבטיחותית ב

  .ל"מנכ

  

     ע "להכי� תהחלה המחלקה בחודשי  האחרוני   ,המחוזי תבטיחוהממונה בעקבות הערות  3.6.3

  לרשות  לבטיחותע שנתית "נת תאול  ללא הכ ,ט בתיקיה"ח וקב"לכל מוס� לביטחושנתית          

  ג  שונה במהותה מזו הקודמת ואינה , ח"סתש ע השנתית לשנת הלימודי  "ת .ח"מוסולכל          

   .יבי בטיחותכטי  להקפיד על מר"נדרשי  הקב זובתוכנית          

   נדרשי�  ,בפרק בטיחות, ז"סשרד החינו� לשנת הלימודי� תשע של מ"בהנחיות להכנת ת         

      טי� לפעול להשגת רמה גבוהה בהבטחת הבטיחות באמצעות מילוי הנחיות ותנאי "הקב         

   , בות ביתגננות וא, טי�"לקיי� השתלמויות בבטיחות בקרב מנהלי� עב, ייבי�הבטיחות המח         

  � ורלבצע מבדקי בטיחות שוטפי� לא ,ס "ממעבדות בתי  ס"ח לפינוי חומ"ריכוז בקשות מוס         

   . 'רמת חומרת� וכו י"פלתקנ� ע/ליקויי בטיחות להסיר�מפגעי� ו השנה במטרה לאתר         

  נה המוסד בורי בטיחות מקיפי�  מטע� המוסד במיקלוודא קיו� ב טי�"נדרשי� הקב ,!בנוס         

   בהנחיות הנוגעות לפירוט . 'וכו, קיו� הלי� של הפקת לקחי� מאירועי בטיחות, וחצרותיו         

  בדיקת תיקוני ליקויי לבצע טי� "נדרשי� הקב ,נושאי� לביקורת מתוכננת ומזדמנת        

  ל אינ� מיושמות "ההנחיות הנ, י ממצאי הביקורת"עפ. שנתגלו במבדקי הבטיחותטיחות הב        

  .בדרישות משרד החינו�ואי� עמידה         

  

      ט "הקב: "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל         

     ההנחיות לביצוע . ות המשרדפ הנחי"פ תוכנית עבודה שנתית ומבצע השתלמויות ע"פועל ע        

    .ט מוסדות החינו� ברשות ביצע את כל המטלות הנדרשות"קב. י המשרד"השתלמויות נקבע ע        

   שומרי  ,  "עבטי, רכזי טיולי : ט השתלמויות שוטפות לבעלי תפקיד"מעבר לאמור מבצע הקב        

  ."....'וכד        

  

ביצוע המטלות הנדרשות  בתחו� המנהל דוגמאות ופירוט בתגובת כי אי  , הביקורת מעירה

י "בעת בדיקת הביקורת לא בוצעו המטלות בתחו� הבטיחות ע. ומתי בוצעו הבטיחות

  .ח"המחלקה פרט למבדקי בטיחות חלקיי� במוס

ההשתלמויות . מבדקי הבטיחות מבוצעי� כחלק שולי ממרכיבי המבדק בבתי הספר

עוסקי� בעיקר  ,טי�"עב, שומרי�: ח"תפקיד במוסטי� לבעלי "י הקב"צעות עוהמב

  .רכיבי בטחו /בנושאי

  

 למשרד החינו� פע  בשנה ח ברשות להעביר"ושע �לביטחוהמחלקה  ע השנתית על"י ת"עפ 3.6.4

  .ח"לקה בתחו  בטחו� ובטיחות במוסח מסכ  על פעילות המח"דו

למנהלת  9.7.07 –ב  הוצא, ז"סל תש"לגבי שנהח המסכ  "שהדו ,מבדיקת הביקורת עולה

מסכ  את כל פעילויות ח "הדו, .ז.ח ובטיחות סביבתית במחוז בחתימת מר מ"המחלקה לשע

ציוד חירו  , גודל –ח אינו מתייחס לנושאי בטיחות פרט לנושא המקלטי  "הדו ,המחלקה

התייחסות לנושאי בטיחות  אי� ,וכו  די"ממ לתלמידי  ו�מענה מיג,מקלטי  לא שמישי 



 

 

התקנת אמצעי מיגו� , כיבוי אש, טיפול במפגעי בטיחות, חצרות, נהמצב מב: ומח כ"מוס

מפרט את המצב רק בבתי  ,ח המסכ "בנוס+ הדו .'יציאות חירו  וכו, כיבוי אש, ובטיחות

  .ב ותיכוני  ללא התייחסות לגני ילדי "חט, הספר

  

ט "הקב, בצע כנדרשמת: "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

  ."ח סיכו  שנתי"ח חודשי מסודר על כלל פעילות המחלקה ובנוס+ אחת לשנה דו"מעביר דו

י אי התייחסות לנושא $והואכי התגובה אינה מתייחסת לליקוי העיקרי , הביקורת מבהירה

יציאות , התקנת אמצעי מיגו  ובטיחות ,מצב מבנה חצרות, כיבוי אש: ח כמו"הבטיחות במוס

  .'ו� וכוחיר

  

ע "ע שנתית למחלקה כחלק מת"ת .זמכי� מר , יות של משרד החינו�תע השנ"במקביל לת 3.6.5

תוכנית זו מתייחסת לכל מרכיבי פעילות המחלקה . באמצעות מערכת המידע הקיימתהעירונית 

 �ח תקינות "אבטחת מוס, בטחה לגני ילדי שרותי א :כמו, ח"ירותי  לוגיסטיי  למוסשבמת

, ח"מיגו� מוס, די טיפול במערכות מצוקה לגני יל, לשימוש בציודהשתלמויות , בוי אשציוד כי

 �  . מגיני אצבעות פרויקטלהשלמת  תקצובוכ

הביצוע  .ע העירונית"י דרישות משרד החינו� לת"ע של המחלקה עפ"ותיאו  בי� ת אי� הלימה

ביצוע  ,ביתני שמירה: כמוחלק מהמרכיב התוכנית כלל לא בוצע , היה חלקי, ע העירונית"של ת

 –רכישה התקנת מגיני אצבעות  ופרויקטמערכות מצוקה לגני ילדי   , ו�קי בנושא המיגלח

  .ונהשבטיחותי ממדרגה רא פרויקט

  

הכל בוצע באופ� מלא "כי  2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "בתגובתו לטיוטת דו דיווחהאג+ מנהל 

  ."קנת מגיני אצבעותלחצני מצוקה והת, הושלמו כל ביתני השמירה

  

  תקופתיי� להערכת סיכוני בטיחות/ביצוע סקרי� שנתיי� 3.7

  

שנתיי� /תקופתיי�/שוטפי�ח אינה מבצעת סקרי� "ושע  לביטחוהמחלקה  צוי כפי שכבר  3.7.1

פעולות ( איתור מפגעי בטיחות הערכת סיכוני הבטיחות והפעולות הנגזרות לסילוק  /לגילוי

  .סדרי עדיפויותת י קביע"עפ) תקנות מ

  

לא פנתה למנהל אג+ ל וא+ צוניי  לביצוע האמור לעיהמחלקה אינה נעזרת ביועצי בטיחות חי

שר תקציבית שימוש ביועצי לא/על מנת לסייע ,ברה בנושאחינהל חינו� ומלוגיסטיקה ולראש 

ל "הנ אינו מבצע  את הסקרי  ,.ב.מר יהגור  המוסמ� לבצע סקרי  שכאלה . בטיחות

  .ללעי שצוינות מהסיבו

  

העירייה כ� נעזרת : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דו האג+מנהל 

בהערכות לקבלת , ברה ארגו�, י האג+ למבנה ציבור בבנייה חדשה"ביועצי בטיחות בעיקר ע

התגובה כי  ,הביקורת מעירה ."רישוי ובפרויקטי  מיוחדי  כגו� ביקורת מתקני  בגני ילדי 

  .ח בנושא"לממצאי הדונה רלבנטית אי

  

 %בלא חתו  על ידו  חלקי סקר בטיחות, 20.6.07 %ער� ב .י.מר בכי , מבדיקת הביקורת נמצא 3.7.2

, מגרש הספורט, חצר ,מבני  :לפרמטרי  הבאי  המתייחס ח בתי ספר שבאחריותו"מוס 29



 

 

ז לביצוע "וי ללא לל היה ויזואל"הסקר הנ, הערות לביצוע+ מעקות בטיחות עשביה , גדר

וללא קביעת  חומרת הליקוי, סיווג% ללא הערכת סיכו� המפגעי , המלצות  לתיקו� ליקויי 

  . קדימויות לתיקו�/סדרי עדיפויות

ה למשרד ששימש כבסיס חלקי לדיווח העיריי ל"ות הסקר הנבקלא בוצעה כל פעולה בע

ח ערוכי� "אשונה וכי מוסתוקנו הליקויי� שדורגו ממדרגה ר, החינו� שבתי הספר נבדקו

  .ת פתיחת שנת הלימודי�אלקר

 בהלי� רישוי ח "עלה בעת הטיפול של מחלקת בטחו� ושע , סקר בטיחות שנתי נושא אי ביצוע

הל ניאישורי הבטיחות למ בו הוחזרו, משרד החינו� "י  ואישור  עיח תיכונ"מוס מחדש של 

הלי� שטר  הסתיי  ,  )' כד ילי חלו� ותיקו� מגב( רישות המשרד החינו�  עקב אי עמידה בד

  .בעת ביצוע הביקורת

  

ר והטיפול מאח: "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

 .ר לתקציב שיועד לכ� נדרש מר בחייבו השקעות גדולות שהיו מעב .בממצאי  שהעלה מר ב

 ."בטיחותי טופל ובוצע מיידית/ אשונה לקבוע סדר קדימויות וכל מה שהוגדר על ידו כעדיפות ר

ז לביצוע "ללא לו, לא חתו�, חלקי בלבד $כי הסקר שבוצע היה כאמור , הביקורת מציינת

  .'חומרת הליקוי וכו, סיווג$ללא הערכת סיכו  המפגעי�, המלצות  לתיקו  ליקויי�

  

  עירוני של נושא הבטיחות קצוב ת 3.8

  

מבדיקת ספר , כנושא בפני עצמו בתקציב העירוני השוט+ אינו מתוקצב, ח"נושא הבטיחות במוס

  . נהל החינו�יח בתקציב מ"שאי� סעי+ לבטיחות מוס ,ייה עולההתקציב של העיר

 בכל הנוגע, בתקציב השוט+י� בסעיפי  שוני  טוימוצאות את ב, ח"הקשורות בבטיחות מוס פעולות

, י  וחצרות בתי ספר יסודיי אחזקת מבנ, לתחזוקה שוטפת של מבני  וחצרות בגני ילדי 

המועסקי   תשלומי  לקבלני אחזקה שוני  %ערמרכזי נו 2ו  ותחזוקת מבני  וחצרות תיכוניי 

  .באמצעות מכרז עירוני והסכמי מסגרת 

 ,בדיקת מתקני משחקי  בגני ילדי כולל , ח"בניית מוס, בביצוע שיפוצי קי.עיקר התקציב הקשור 

  .ובינוי מבני ציבור וחינו� לפיתוח  )יב בלתי רגיל תקצ(   רי "מגיע באמצעות תב

משרות  4תק� של  תקצובכולל  , 2 4,302,400עומד על  2007ח לשנת "ושע �לביטחותקציב המחלקה 

2  100,000 %עבור שרותי שמירה ואבטחה ו2  3,540,000 %מתוקצב ב  �הביטחונושא  .עובדי 

�רי  בסכומי  קטני   כמו "המחלקה בתב מתוקצבת, בנוס+ .נוספי  עבור מערכות אזעקה ואחזקת

   .ח"השלמת מערכות להגנה על אצבעות במוס פרויקט

   

  ח של יועצי משרד החינו�"חות מבדקי הבטיחות במוס"טיפול הרשות בדו 3.9

  

ח סיכו  "דו %ח"הבטחת תנאי  בטיחותיי  במוס %ת מבדקי בטיחות וח"הביקורת בדקה דו 3.9.1

, ח"ושע �לביטחוהאג+  %ועצי בטיחות העובדי  מטע  משרד החינו�י י"מבדק הנערכי  ע

ומחלקת , ח"ושע �לביטחוי המחלקה "ל ע"חות הנ"ואופ� הטיפול בדו  2003%2007בשני  

   .האחזקה במינהל החינו�

אחראית הרשות המקומית לחיסול כלל מפגעי הבטיחות , 6/סבמשרד החינו� ל "י חוזר מנכ"עפ

: חות הבטיחות בהתא  לסדרי קדימויות הטיפול בממצאי "צאו בדוותיקו� הליקויי  שנמ

, הממצא לבי� הדרישות תיקונוגדול בי� פער  – 2קדימות , מחייבת הסרה מיידית – 1קדימות 



 

 

י בי� הממצא לבי� הדרישה ד בינונפער קט� ע – 3קדימות , י הרשות"מש� הזמ� לתיקו� יקבע ע

  . יקו� הליקויי חובת הרשות לקבוע תכנית לת ,לתיקונו

מנהל האג+ למבני לאו , האחזקה ' למנהל מח .ז.י מר מ"חות הביקורת מנותבי  לטיפול ע"דו 3.9.2

לקה אחר המעקב של המח .לטיפולבה  מצוי� הליקוי וסדר הקדימות , ציבור במינהל ההנדסה

ליקוי הטיפול ב ססטאטו/מצב המידע על ,נמצא לקוי ביותר מפגעי בטיחות /תיקו  הליקויי�

הכנת  :ומשרד החינו� על המצב הטיפול בליקויי� כמלאי  דיווחי� מלאי� ומסודרי� , חלקי

   .זאת בניגוד לנדרש ,תכנית לתיקונ�

לא נית  לדעת הא� תוקנו  ,המופני� לגורמי� האחראי� .פרט למזכרי� בכתב ידו של מר ז

שבת חומערכת ממבוש אי  שימ  .הנוכחי של מצב בטיפול במפגע סוהסטאטוהליקויי� 

או ריכוז מידע , �וד החינרחות מש"למעקב אחר טיפול בליקויי הבטיחות שנמצאו בדו

  .קויי� חלקיי� ואינ� מלאי� כנדרשמצב הליחות לגבי "דוישומי� בהר. עליה� יסטטיסט

נמצאו דיווחי� בודדי� למשרד החינו� על מצב או פעולות שננקטו לטיפול בליקויי� וקביעת 

 לבטיחות סביבתית במחוז 'נדרש לדווח למח .למרות שמר ז, ות לטיפול בליקויי�סדרי קדימוי

כלל לא  ,דר קדימות ראשו ליקויי� בסנמצא ש. 1על תיקו  מיידי של ליקויי� בסדר קדימות 

  .2.2.06 $ביקורת מ 51' ג  דוכיפת מס :בוצעו כמו

ט אי  כמע, החינו� חות משרד"מעקב ותיקו  ליקויי בטיחות מדולא נמצא נוהל המסדיר 

המחלקות  2 $ האחראי לנושא ולהאג! ז לביצוע ודיווח מטע� מנהל "לוהנחיות לתיקו  ע� 

נדחי�  ,מיידית אלא מטופלי�/אינ� מוסרי� ,קויי� בסדר קדימות ראשונילי. הכפופות לו

  . 'וכו)  149ג  העפרוני ( או נדחי� מנימוק של לא בתכנו   לתקופת הקי(

שא ות הנאח המרכזת "בטחו� ושע' ההנדסה למח להאחזקה או מנה'   של מחלא נמצאו דיווחי

ג "ע .י מר ז"י נרשמו עהליקו ססטאטוישומי  על הר, מול משרד החינו� על תיקו� הליקויי 

לבטיחות סביבתית ' למנהלת המח 28.11.06 % מ .דיווחי  של מר ז 2נמצאו רק .  חות"הדו

 3 % על ביקורת באוגוסט  ב 21.11.06 %דיווח  מ+ גני ילדי   3 % במחוז על מצב תיקו� הליקויי  ב

  .29,31' גני  מס, צ הרצוג"חט %מבני  חדשי /מוסדות

  

בעקבות דוח המבקר ,,,,: "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

ליו הדווחי  כמו כ� יועברו א, הוחלט כי העתק דוחות הבטיחות יועברו למנהל אג+ לוגיסטיקה

כי תגובה זו מתייחסת באופ  חלקי  ,יצוי  ."ח גמר טיפול"על תיקו� הליקויי  דהיינו העתק דו

  .לעיללממצא ש

  

 %ב 19.6.07 %ביקורות חוזרות  ב 3ע משרד החינו� רק ביצ, ז"סתש –רונה חבשנת הלימודי  הא 3.9.3

בביקורת , "מסילות"ס "ביהי יוע. הבטיחות של מינהל ההנדסה וב"ח חדשי  שאושרו ע"מוס 3

 . ק.אלא מר א, הלה לא נכח בביקורות בטיחות בגני ילדי , ח רשותי"ט מוס"כקב .ב.מר יזו נכח 

   . י"ט גנ"קב

' מח –חות  של  משרד החינו� "מכותב בכל מכתבי הפניה בצירו+ הדו .י.מר ב� שייש לצי

לממונה עליו . של מר ז נמצא שמזכרי . ח בנתניה"לבטיחות סביבתית כמנהל בטיחות מוס

ת� הנחיות לתיקו� הליקויי  מבקשה ל+ חות הביקורת "ובה  צורפו דו  .מנהל אג+ לוגיסטיקה

  .לא זכו לתגובה וטיפול הול , אחזקה/ באמצעות מח

  

  



 

 

  טיפול ותיקו  מפגעי בטיחות, ח"ושע  לביטחוי המחלקה "ח ע"ביצוע מבדקי בטיחות במוס 3.10

הרשות   מחויבת, של משרד החינו�ח רשותי "ט מוס"ביקורת קב ל ונוהל"כבהתא  לחוזר מנ 3.10.1

י "על מתבצעי  "בנתניה המבדקי  הנ. ח שבבעלותה"טיחות במוסבביצוע מבדקי בהמקומית 

ע ביקורות מתוכננת ומזדמנות ונדרשי  לביצ ל "הנ, ח"ושע �לביטחוטי  של המחלקה "הקב

  .יות חרשבאבמהל� שנת הלימודי  בכל אחד מבתי בספר 

 : מובהקי  כמו ולמרכיבי בטיחות �לביטחונוגעי  טי  לבדוק "הקב מחויבי הנושאי  אות  

טיחות מפגעי ב, תקינות אמצעי כבוי אש, גידור   יציאות חירו,מיקלוט, כמו אישורי בטיחות

    .'מתקני  מבני  וכו,בחצרות

י "צוע ביקורת שוטפות עפח לבי"ל מדגיש את אחריות הרשות ומנהל בטיחות מוס"חוזר מנכ

� ות, וסדרי עדיפויות לתיקו�ז "קביעת לו, וקביעת פעולות מתקנות ע לאיתור מפגעי בטיחות"ת

 י ט"בהק. מת� דגש על מפגעי בטיחות חמורי ו מת� דיווח לכל הגורמי  כולל מהנדס הרשות

  .ומי בבתי הספר או לגננת כולל סיכ י ט"עבלר  את ממצאי המבדק שלה  נדרשי  למסו

  :דלהל�י  ומצאה שורה ארוכה של ליקויי  כמפורט "קבטחות ה"הביקורת בדקה את דו

ט עובד ע  פורמט "בכל ק ,ח"מבדקי בטחו� ובטיחות במוסת חו"של דואי� פורמט אחיד  %

 .ח"אחר ושונה  של דו

  .לנושא הבטיחות באופ� ספציפי  המתייחסיט "חות קב"אי� דו %

ומר  .ב.מר ישל  יוחדמבטי  "הקבחות "צ  ביותר בדוממצונושא הבטיחות בא לידי ביטוי  %

בתי אינ  אלא טבלה חודשית המחולקת לימי  ושמות  ,.י.מר בחות הביקורת של "דו  ח.ר

ממצא בנושא בטחו�  ביצוע הביקורת ללא פרוט כלשהו שלבה  מסומ�  ,הספר שבאחריותו

 עמודות את מרכיב הביקורותב �לציי .טרח מר  ב, 2007בפורמט קוד  מפברואר  .ובטיחות

' תיק בטחו� מוסדי וכו ,דרו� נשק מאבטחת, נוהל סריקות, אבטחה: כמו �הביטחובתחו  

  . � ביצועיתארציו� ללא 

 סדרי, איתור מפגעי  :כמו לנושא בטיחותהתייחסות אי� , חות בפורמט הקיי "בדו

בתיק  שתויקוט לכ� פר ,חות"תיעוד למי נמסרו הדולא נמצא , ז לתיקונ "קדימויות ולו

לפחות התבצעו  .י.מר בתדירות הביקורות של  שנבדקו חות"י הדו"עפ . ביקורת במחלקה

 .פע  בחודש

  א+ ה  כטבלת סיכו  יבנוי, בתי ספר שבאחריותו 39 % ב .ח .חות הביקורת של מר ר"דו %

  ,תדרו� נשק, סריקות, הכשרה+ פנקס : כמוחולקת למרכיב בטחו� בעיקר  חודשית המ

מפגעי  ,מרכיבי בטיחות  נדרשי  למעט כיבוי אש/ות לנושאיהתייחסאי� ', וכו, לחצ� מצוקה

אי� . שורות סיכו  חודשיות 2%3 פרט ל ,אי� פירוט ממצאי , ביצועל מסמ� "הנ. 'בטיחות וכו

א  היא מעבר לפע  בחודש תאריכי ביקורת בבתי הספר כ� שלא נית� לדעת את התדירות 

 .רט לתיוקח פ"ולמי נמסר הדו

כי אינו מוסמ� לבצע ביקורת בטיחות וכי אינו עוסק  בכ� מכיוו� שלא עבר טע� . מר ח  %

הוא וכי רק במקרי  קיצוניי  בה  , ט"בח אלא רק כק"הכשרה כלשהי נושא בטיחות מוס

 .ט"זאת לידיעת מנהל המוסד והעב אמבי הוא אזי, רואה מפגע בטיחותי חזותי

בטחו� , ח ביקורת מרכיבי בטחו�"דו :אחר הנקרא ובד לפי פורמט ע, ט גני ילדי "קב .ק.מר א %

הדרישות העיקריות  מצומצ  של  מפורט הרבה יותר המחולק לפירוט, ח בגני ילדי "ושע

, ת בגני ילדי  ונוהלי בטחו�והבטחת הבטיח %)ב(  2/סגרד החינו� שמל "י חוזר מנכ"עפ

תחות דלת יציאה מפ, גידור, מילוטשער  :ח הכוללי  את המרכיבי  הבאי "בטיחות ושע

ר "תיק ע, לחצ� מצוקה, רמתקני חצ, מחס� חומרי ניקוי,כיבוי אש, בחירו  לוח חשמל



 

 

  . פירוט הממצא והערות , י "ממד/ומקלטי 

יש מקו  מצומצ  , המוסד' י� ומסרלביקורת ספציפית בג� ילדי  ע  תאח בנוי "פורמט הדו

ותיעוד למי   ז לתיקו� המפגעי "יות לטיפול ולודימוסדרי קאי� , לכתיבת הערות לכל ממצא

ת משרד החינו� רישוואינה עומדת בד נמוכה .תדירות הביקורות של מר ק .חות"נמסרו הדו

נמצאו חודשי  רבי   . בכל ג� במהל� שנת הלימודי ) לפחות אחת ויותר ( ביקורות ' של מס

 .כתשנה והיעדרות ממוואעקב פציעה כתוצאה מת ,ולטענת ,תובה  לא בוצעו ביקור

שאינו יכול  .י מר ק"רק חלק מגני ילדי  נבדקו ע, 2007פברואר החל מ חות ברצ+ "נמצאו דו %

בניגוד להנחיות  ,ת המוסדומנהל/תולא נמסרו לגננ .ק חות של מר"הדו  .י"גנ 200 % להקי+ כ

של תו בלא ידע כי חו .ה מר זקכי מנהל המחל ,מבדיקת הביקורת נמצא. ל"חוזר מנכ

 . ח לגננת בתו  הביקורת"ט למסור את הדו"הקב

 אי� תיעוד, ח"טי  במוס"חות הקב"מפגעי בטיחות מדו/אי� כלל מעקב על תיקו� ליקויי %

 נהל למהאחזקה ו' אי� פניות לתיקו� למח, אי� הנחיות לתיקו� ליקויי בטיחות, בנושא

הרשות או מהנדס /הנהל ההנדסמ :אי� דיווחי  כלשה  כנדרש לגורמי  בעירייה, הנדסה

אי� אפשרות לדעת מה בוצע בעקבות . נהל אג+ לוגיסטיקהמווחברה ראש מנהל חינו� 

 נמצאו מעט מאוד ביקורת חוזרות בגני ילדי  בעקבות. חות וחומרת הליקויי "צאי הדוממ

  . ט"חות הקב"דו

ח של משרד "ט במוס"קורת קבהלי ביקנה אחד ע  נוטי  אינ  עולי  ב"בקהחות "דו %

בדיקת תיקו�  %ת המתייחסות לפרק הבטיחותלדרישונוגע שה אינ� מיושמי  בינו� ולמעהח

דקי בטיחות שוטפי  איתור מפגעי  ביצוע מב, ליקוי בטיחות שנתגלו בסקרי בטיחות

  .'וכו הסרת ו

  

משרד החינו� לא : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

ט גיבש לעצמו פורמט "ות מבדקי בטחו� ובטיחות אשר על כ� כל קבקבע פורמט אחיד לדוח

ט מר משה זכות יכי� דוח אחיד המחייב את "בעקבות דוח המבקר הקב. התוא  את סגנונו

   ."י משה זכות"ממצאי הדוחות יטופלו וירוכזו ע.  "שאר הקבטי

  

אלא העביר , רתח ביקו"כי אכ  משרד החינו� לא קבע פורמט אחיד של דו ,הביקורת מצינת

לבצע , כמפורט חשוב, מעבר לצור� באחידות הפורמט. חות מבדקי�"דוגמאות של דו' מס

 .ז לביצוע"קביעת סדרי קדימויות ולו, חות בתחו� הבטיחות"תכני הדו/שיפורי� במהות

  טיפול במבני�,ואכלוסתהליכי בינוי , ח"ביצוע בקרות ומבדקי בטיחות הנדסית במוס  3.11

ביצוע עבודות , ח"ל ההנדסה בעירייה מטפל בכל הנושא ההנדסי של בניית מוסמינה 3.11.1

קבלת אישורי , ) 4פס וקבלת ט(  ח"מוס אכלוסתהליכי  ,אחזקת גגות, קונסטרוקטיביות

טיפול הנדסי במבני  , בטיחות הנדסית למבני  על מנת שמשרד החינו� יית� סמל מוסד

 ח"כי רישוי של מוסירת שיפוצי קי. וטיפול בהלשיפוצי  של מבני  במסג ,ח"מוסישני  של 

הכנת  , ח"וביצוע סקר הנדסי של מבני מוס, תיכוני  המחייבי  יועצי קונסטרוקציה %

  .לקראת פתיחת שנת הלימודי  ומת� דיווח למשרד החינו�

ויועצי בטיחות הנדסית , ל באמצעות עובדי המחלקה"בנושא הנ מטפללמבני ציבור  האג+

ינוי ב בפרויקטימטפלי  ה הנע או לתקופת זמ� קצובה של כחצי ש"י ש"המועסקי  עפ

וק התכנו� והבנייה ובשאר ח, בהתא  לדרישות משרד החינו� ביצוע סקר הנדסי, ח "מוס



 

 

כלל בתהליכי התכנו�  אינה מעורבת ח"ושע �לביטחוהמחלקה  .יללע שצוינוכי  ילתהה

ל "זאת בניגוד לנדרש בחוזר מנכ ,יפוצי ח על כל שלביו לרבות תוספות וש"הבנייה של מוסו

אינ  עוברי  באמצעות או מעורבות  ,ח חדשי "טיחות הנדרשי  למוסבאישורי . 6/סב

  .ל"ח ג  זאת בניגוד לחוזר מנכ"ח ומנהל הבטיחות במוס"ושע �לביטחוהמחלקה 

  

אכ� מנהל ההנדסה : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

ט אפילו לא "כ הקב"בד. אחראי ובפועל ג  מטפל בסקרי קונסטרוקציה והנדסה כבדי 

  .מיודע בנושא למעט מקרי  שהדבר נדרש להשגת רישוי של בתי הספר

ידוע לנו כי מידי שנה  .ט"לא הועבר לידיעת הקב 2007י אג+ ההנדסה במר. "הסקר שבוצע ע  

  ."י אג+ מבני ציבור"דות מבוצעות עהעבו, מתוקצב מינהל החינו� בנושא קונסטרוקציה

  

  .הרלבנטיי�גופי� האת חשיבות הממשקי� בי  , הביקורת מצינת כפי שצוי  לעיל

  

 ,י משרד החינו�"רי  עבאמצעות יועצי הבטיחות העובדי  עימו המוכ האג+ למבני ציבור 3.11.2

וע. הבטיחות י ח"עובד ישירות מול משרד החינו� ומבקש אישורי בטיחות למבני  על בסיס דו

  . )' חשמל וכו, קונסטרוקציה( והאישורי  הנדרשי  

במינהל החינו� בפנייה שלו למשרד   רלבנטייומנהלי מחלקות  .רק מכתב את מר ז, ייהמהנדס העיר

חות "בבקשה לקבלת אישור בטיחות למבנה על בסיס דו, לבטיחות סביבתית במחוז' המח %החינו�

אלא א  כ�  ,הנדסה י משרד החינו� אינ  מועברי  למנהלת של יועצחות מבדקי בטיחו"דו. היועצי 

מועברי  פרטי המפגעי   ,אזמדובר במבני  חדשי  או בליקויי  הדורשי  טיפול הנדסי וג  

  .תוקנו  לא נית� לדעת או  .מ.למר א .ז.צעות מזכר של מר מבאמ

  

אכ� מחלקת האחזקה " :2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דומנהל האג+ 

המחלקה ג  יוזמת ביקורות . מטפלת באופ� שוט+ ושיטתי במפגעי  המתגלי  במוסדות חינו�

ור הוחלט כאמ 3.12.3, 3.12.2בות ממצאי המבקר בסעיפי  בעק. לאיתור מפגעי  ומטפלת בה 

  ."העבודותעזר במנהל אג+ לוגיסטיקה לביצוע ייוכל תמיד לה .מר ז. י מר ז"יטופלו ע 3.10בסעי+ 

  

ח "במפגעי� וליקויי בטיחות במוס. זכיצד יטפל מר  ,כי לא ברור מהתגובה ,הביקורת מעירה

התגובה מתעלמת מליקויי בטיחות . טי� ויועצי הבטיחות של משרד החינו�"י הקב"שנמצאו ע

  .שיפורטו להל  13' ג  מסבחמורי� כמו 

  

ע� מנהל ההנדסה בנוגע לנקיטת  ח"שעו  לביטחו' מחהנמצאו מעט ממשקי עבודה של  3.11.3

אי  היזו   ,בנוס! .חות משרד החינו�"צעדי� לתיקו  ליקויי בטיחות והסרת המפגעי� מדו

י "� עפפרט לנושא רישוי בתי ספר תיכוניי, המחלקות בנושא 2שקי עבודה בי  מחוזר או מ

 ,רוקציהקונסט, בטיחות, המחייבי� אישורי יועצי� בתחומי חשמל דרישת משרד החינו�

  .ח והאג! למבני ציבור"ושע  לביטחו' י המח"לי� עהמטופ' יציבות מבנה וכו

כל הקשור לבעיות של ב ,הל ההנדסה לממונה בטיחות עובדי�אי  כל ממשק וקשר בי  מנ

לא  .מ.א פניות של ממונה בטיחות עובדי� למר, עובדי� הנגרמי� מהמבני� וגהותבטיחות 

  .תקיני� וחוסר רצו  לשת! פעולה י נענו כתוצאה מיחסי עבודה בלת

  

  



 

 

  בה   ,שני  25 %ח הקיימי  כבר למעלה מ"נוגע למבני  ישני  המהווי  חלק נכבד ממוסב 3.11.4

קיימי  ליקויי בטיחות מהותיי  המהווי  מפגעי  בטיחותיי  שאינ  , לדעת אג+ מבני ציבור

ויועצי  בוצע ביוזמת האג+ ,  2007מר. %בחודשי  פברואררק עתה כי   ,נמצא, עומדי  בתקני 

   .יבי בגני ילדי  במבני  ישני טונסטרוקקסקר בטיחות , הבטיחות

תקרה , איטו , ניקוז, חיפוי ,מתקני חצר, שלד,קירות %המבנה נבדקו כל מרכיבי, ל "בסקר הנ

. על מנת לעמוד על מצב  הקונסטרוקטיבי של המבני ' גידור קירות תומכי  וכו, אקוסטית

נקבעו ממצאי  מסקנות והמלצות , גני ילדי  המהווי  רוב מוחלט של הגני  184נבדקו 

   .ותיקו� המפגעי  לטיפול

' נמצאו מס .ל"טוע� כי החל בנקיטת צעדי  לתיקו� הליקויי  על בסיס הסקר הנ .מר מ

מכתב לביצוע  הוצא ,נוספי�מקרי�  4 לגבי, י"דדי� בה� בוצע תיקו  ליקויי� בגנמקרי� בו

מנהל מחלקת אחזקה , מנהל אג! לוגיסטיקה ז.לא פעל ליידע לפחות את מר מ .מר מ .בנדו 

  .הועבר לידיעת� שלא ל "הנ ממצאי הסקראודות , או גור� אחר  ממנהל החינו�

גני ילדי  ובתי ספר השייכי  לזר  של אישורי בטיחות למבני  בבדיקת הביקורת נמצאו  3.11.5

הוא אינו עובד ע  יועצי בטיחות  .לטענת מר מ, )החרדי  השיי� למגזר( מוכר שאינו רשמי ה

  .נדרשי מדי  בסטנדרטי  הו  שאינ  עומש, ל"מהמגזר הנ

על  ,קיבלו סמל מוסד ואישורי בטיחות להפעלה ממשרד החינו�, י במגזר החרדי"גננמצא ש

החרדי חות יועצי בטיחות של המגזר "לאחר קבלת דו , בסיס המלצות מהנדס העירייה

  .מבני ציבור' מח % י מינהל ההנדסה"מופעלי  או מפוקחי  ע/נ שאי

 %ביקש אישור בטיחות לג� ילדי  בקרית צאנז  ,ייהמהנדס העירי הביקורת מצאה כ, כ� למשל

שאינו  ,בש  רוטנברג שאול ח יוע. בטיחות"על בסיס דו,  161' ג� מס 246389בנות סמל מוסד 

   . מבני ציבורעצי הבטיחות של האג+ לומופיע ברשימת י

' ית צאנז מסלג� ילדי  אחר בקר ייהשל מהנדס העירבקשה לאישור בטיחות  הנמצא ,בנוס+

בדיקת מבנה ג� שביצע  .ר. של יוע. בטיחות בש  דעל בסיס מכתב , 120' ג� מס % 145706

ל אינו מופיע ברשימת היועצי  של "הנג  היוע. . ירו+ אישור קונסטרוקטור וחשמלאיבצ

   .האג+

  

  שיפוצי קי(, מפגעי�פעולות להסרת , ח"אחזקת מוס 3.12

  

אחזקת מבני חינו� . ת מבני חינו� וביצוע שיפוצי קי.אחראית לתחזוק אחזקה המחלקת  3.12.1

תחזוקת שבר ותחזוקה יזומה בה  מטופלי  כל  %מתבצעת באמצעות אחזקה שוטפת

, שערי , גדרות, מעקות: האלמנטי  הקשורי  בתחזוקת המבני  כולל בטיחות כמו

   . 'ארגזי חול וכו, מתקני חצר, חלונות, פתחי חירו /יציאות

גרת עירוניי  לתחזוקת גני תחזוקת השבר מתבצעת באמצעות קבלני אחזקה שזכו במכרזי מס        

  . ותיכוניי  מתבצעת האחזקה במסגרת הניהול העצמיבתי ספר יסודיי  ב. ילדי 

לה  היא ח על ליקויי בטיחות "ות ומנהלי מוסלונות גננת/בפניותמטפלת אחזקה ה תקמחל 

 תבמידה ונדרש ,או במסגרת שיפוצי קי. ,פתנה במסגרת התחזוקה השוטאמורה לתת מע

  . כול להתבצע במסגרת השוטפתעבודה גדולה  בהיק+ תקציבי משמעותי שאינו י

בגני ילדי  של על סיורי  יזומי   יימת המחלקה תחזוקה יזומה  המושתתמק ,בהתא  לנוהל

לאיתור צרכי  תחזוקתיי  בכל מוסד ומיפוי מצב , מנהל אג+ לוגיסטיקה  ומנהל המחלקה

בנוס+ לקיו  סיורי  שוטפי  והיענות לקריאות של גננות ומנהלי  ,קיי  בטיחותי/תחזוקתי

 .ל מתועדי   בתיקי המחלקה"הסיורי  הנ. ח במקרי  בה  מתעוררות בעיות תחזוקה"מוס



 

 

מגיש מנהל אג+ לוגיסטיקה אומדני  ותכנית עבודה לביצוע  ,ל"הסקרי  הנ/ורי בהתא  לסי

  .עקב בעיות תקציבהשוטפת שיפוצי קי. שלא בוצעו במש� השנה 

  

  אחזקה מטפלת באופ  חלקי בליקויי בטיחות הכי מחלקת , מבדיקת הביקורת עולה  3.12.2

אינ� מועברי�  ,ועצי הבטיחותחות י"דו .י יועצי משרד החינו�"ות שנמצאו עומפגעי בטיח

  בתיקו   אי  כלל דיווח של מנהל מחלקת האחזקה על טיפול, מחלקה אלא רק מזכרי�ל

  .הבטיחותיי� הליקויי� והסרת המפגעי�  

מגזימי� לדעתו בחומרת חות משרד החינו� כ"שמנהל המחלקה רואה בדו הביקורת התרשמה

מסתמ� על הלה , יות לטיפול שקבעוובסדרי הקדימוהליקויי� ובצור� בתיקונ� המיידי 

  . ע( ההנדסי שהועסק על ידוושיקול דעתו המקצועי או של הי

למרות שה  אמורות לעבוד  ,ח"ושע  לביטחואי  כלל היזו  חוזר בי  מחלקת האחזקה למחלקה 

   .וא! יושבות בצמידות חדרי� אג! וכפופות לאותו מנהל במשות!

ח בכל "מוסי טי� ולמנהל"לקב ,ל מנהל המחלקההביקורת א! נתקלה ביחס בלתי הול� ש

  .ח"חות שה� מטפלי� בנושא בטיחות ומפגעי� במוס"הנוגע לדו

טי� שלמעשה אינ  מועברות אליו בכתב "חות הקב"דוופניות באינו מטפל   מנהל המחלקה

טי� של גני הילדי� ובתי הספר לטיפול בתלונות גננות ומנהלי� לגבי "ונעזר מעט מאוד בקב

  .לאיתור והסרת מפגעי בטיחות, יי בטיחותליקו

בו אי  פתח יציאה בחירו� והילדי� נמצאי� בקומה  13' בג  מס :ליקויי בטיחות חמורי� כמו

מ "והח .ק.מר א, .ז.בא לידי סיו� חודשי� ארוכי� למרות פניות מר מ לאואינו מטופל  השניי

  .שביקר במקו� במסגרת סיור ביקורת בטיחות שער�

. המחלקות בכל הקשור לטיפול במפגעי בטיחות ופעולות לתיקו  ליקויי� 2בי   נתקנמצא  

י עלות� התקציבית ולא "י קבלני האחזקה שוטפת מתוקני� עפ"מפגעי בטיחות המתוקני� ע

  .בהתא� לסדרי עדיפויות לטיפול

שרד חות מ"בדו לליקויי בטיחות שנמצאובתוכניות ביצוע שיפוצי הקי( כמעט ביטוי   אי 3.12.3

פרט לנושאי גידור  ,ח"ותלונות עובדי מוס  ח"פניות מנהל המחלקה לשע, טי�"החינו� והקב

  .פניות ולח( של מנהל המחלקה' ת עליה� סוכ� לאחר מסוהתקנת אמצעי בטיחו

יעדי הביצוע בשיפוצי , ח"לפני פתיחת שנת הלימודי  תשס לא כל העבודות הסתיימו ,בפועל

ללא שיתו+ מנהל  ,ראש מנהל חינו� וחברה רגיסטיקה באישוי מנהל אג+ לו"קי. נקבעו ע

    .ח"ושע �לביטחוהמחלקה 

שרק חלק מהעבודות קשורות   ,מצביעות על כ�, ודות הכלולות בשיפוצי קי(בעיו  מעמיק בע

חלק נכבד  ', גדרות וכו, התקנת מגיני אצבעות לבתי ספר: כמו במרכיבי בטיחות  מובהקי�

' ריצו! אינסטלציה תקרה אקוסטית מטבח וכו, ורות בצביעהקש, של עבודות השיפו(

  . שהוגדרו תחת כותרת של עבודות בטיחות

 –לא נמצאה תכנית שנתית מסודרת של המחלקה לסילוק מפגעי בטיחות במוסדות חינו� 

 למבנידת בקשרי עבודה ותיאו  ע  האג+ אינה עומ ,אחזקהמחלקת ה .תשתיות וחצרות

בצע באמצעות מנהלי האגפי  בכל הנוגע לדיוני  על השקעות במבני הקשר היחיד מת ,ציבור

  .רי "חינו� וחלוקת התב

  

  

  

  



 

 

  1498י "בדיקת תקינות מתקני משחקי� בגני ילדי� בהתא� לת 3.13

  

תחזוקה , פיקוח –חלק  1498) תק� ישראלי (  י "י הנחיית מכו� התקני  הישראלי ת"עפ 3.13.1

מוטלת האחריות לבדוק את מתקני המשחקי    ,תוהבעל/תעל הרשו, ותפעול מתקני משחקי 

והנחיות משרד  ל"חוזר מנכלבהתא  . חינה בטיחותית ותחזוקתיתבהמוצבי  בשטחה ה� מ

  פע  בחודש בדיקה ויזואלית את מתקני המשחקי  המוצבי  יש לבדוק , החינו�

  חותית של מתקני בדיקה בטי יש לבצע   פע� בשנה .גני הילדי  ובבתי הספר ותבעיקר בחצר 

  .גו+ מוסמ� ומקצועי לביצוע הבדיקות %י מעבדה מאושרת"המשחקי  ע

  סימו� ,גיל המשתמשי , שנת ייצור,נית� לבדוק מרכיבי  של ש  היצר� ,יזואליתובדיקה ב

קיו  שכבת , היעדר פינות חדות וחלקי  בולטי ,  ירכיבי מתק� שלמ, י"התאמה המתק� לת

  .'וכוקיו  ריצו+ בגומי של פני הקרקע ,בול  בשטח מתחת מתקני  חול בעומק הנדרש או חומר

י משחקי  בכל גני הילדי   של מתקנ האחרונות המלאות מבדיקת הביקורת עולה שהבדיקות  3.13.2

  .2003 2002%בשני   ,  )י "מת( י מכו� התקני  הישראלי "בוצעו ע

תקני� מסוכני� הדורשי� מ – �ייקריטכהמוגדרי� י ע� ליקויי� "נמצאו גנ, ל"בדיקות הנב

 קריטיי�ליקויי�  6 $ ו 4נמצאו , 9122,9123: 'גני ילדי� מסב, כ� למשל . דיתהחלפה מיי

  לו לתק  למרות שאיקבל  האחזקה  השוטפת אלי דבש שלחה את  ,האחזקה' מח. בהתאמה

מנהל המחלקה חלק ממתקני המשחקי� לטענת , קי�חשהסמכה לטפל בבטיחות מתקני מ

  .לא נית  לביקורת פירוט בעניי , פו לחדשי�הוחל

בדיקה תקופתית שנתית של  מינהל חינו� וחברה לא ביצע,  2003שני� מאז  3 1/2במש� כ  

   .פע� בשנה שלעיל בתק  הישראלי בניגוד לנדרש, בגני ילדי� ובתי ספר מתקני משחקי�

בנושא מצב הבטיחות של פעמי  ' מסדנה  %מבדיקת הביקורת נמצא שועדת הבטיחות העירונית

   23.1.07 %ב וגהותלדוגמא בישיבת ועדת הבטיחות , י"מתקני משחקי  בגנ

ת אחזקת מתקני ואת בעי  ,חבר הועדה, העלה מנהל היחידה לאחזקת גני  ונו+)  1' בה מסישי (

   . המעקב היעדר   י ואת"משחקי  בגנ

להביא  ,וגהותנה בטיחות ומי מ"חבר הועדה התבקש ע %אחזקה במינהל החינו� ' מח מנהל

  .תמונת מצב בנושא בכל הקשור לבדיקות מכו� התקני  וקבלת האישורי  ממנו הלוועד

כי אי  אישור לכל מתקני המשחקי� במש� יותר  ,הודיע הלה .דיווח של מר די ה"עפ

2  100%150,000לגייס בי� " הצליח" כי  .בישיבות הבאות של הועדה דיווח מר ד .משנתיי�

  .י"י מת"קות המתקני  עלבדי

י הוחלט על ביצוע בדיקות תקופתית בטיחותית של מתקנ ,2006/7ז "סתשנת הלימודי  שב 3.13.3

לבדיקת מתקני 2  300,000רי  סכו  של "תוקצב מהתב ,לש  כ�, )י "י   מת"משחקי  ע

מנהל  – על בסיס פניית   18.2.07 %ב .אחזקה' מח %משחקי  שהועברו למנהל אג+ לוגיסטיקה

הוגשה הצעת מחיר של , גני ילדי  בעיר % ח"י לבדיקת מתקני משחקי  במוס"אחזקה למת 'מח

   .י"גנ 195המכו� לבדיקת 

בנויה על בדיקה ראשונה ובדיקה חוזרת לבדיקת מעקב של תיקו�  ,2 145,000ס "ע ההצעה         

 1297' בלנית מסנחתמה הזמנת עבודה ק, 26.2.07 %ב. הליקויי  שנמצאו בבדיקה ראשונה

    .ל"י לביצוע בדיקת מתקני חצר בגני הילדי  בעיר בהתא  להצעת המחיר הנ"ממת

מכלל הגני�  27.1%י המהווי� "גנ 53נבדקו , 2007הביקורת עולה שנכו  לספטמבר מבדיקת         

  .בדיקות ראשוניות ל היו כול "הבדיקות הנ. י� להיבדקהאמור

כי  ,.ד.שי מר "לביקורת נמסר ע, ללא המש�, 2007מאי  $ הבדיקות בוצעו בחודשי� אפריל

  .בעיות תקציבעקב   ,המזמי  –י הוראת מנהל אג! לוגיסטיקה "פהבדיקות הופסקו ע



 

 

י נמצאו ליקויי בטיחות "גנ 20 $י ומצאה שב"דיקה של מתבחות ה"את דו הביקורת בדקה  3.13.4

המחייבי� , ביותר וכני�ומס י�חמור י�בטיחותי י�ליקוישה�  – י�יהמוגדרי� כקריט

: י� כמויליקויי� שהוגדרו קריטע� כמה גני� ' מסנמצאו  מתו� אות� גני� . טיפול מיידי

נורדאו .ג� דרורי  ק – 9404' בג� מס, שכאלו 4נמצאו  %ג� פשוש בקרית נורדאו %   164' ג� מס

, נורדאו.ק % ג� השקנאי – 67' ג� מס, 2 –נורדאו .ק %ג� הדרור 168' בג� מס,   3ג� טיפולי  –

  .  2 –רמת פולג ,האירוסי  גבעת

בו לא נמצאו , לא היה ג  אחד שנבדק,  רב של ליקויי  חמורי ' מס נמצא, קודבכל הגני  שנב

הליקויי� החמורי� לג  שנבדק ממוצע  . אלא רק ליקויי� קלי�, ליקויי� חמורי� או קריטיי�

  .וס! לחמורי� ליקויי� קלי�במעט גני� נמצאו בנ, לפחות  10 $ עומד על כ

אחזקה נקטה צעדי� כלשה� לתיקו  ליקויי הבטיחות במתקני המשחקי� ' לא נמצא כי מח

  /שימתר ,במשרד החינו� �הביטחוהוציא אג+ , 2000נמצא שבינואר  .ל"בעקבות הבדיקות הנ

י  ט"י הקב"מה  נית� לבדוק ויזואלית עמפרט הבדיקות המקצועיות של מכו� התקני  שחלק 

ט "קבי "ל ע"ת הנלא נמצא כי נעשה שימוש בהנחיו .ויזואלית הלבדיקבגני ילדי  וככלי עזר 

  .י"גנ

  

2007%במהל� שנת ,,,,: "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

  ."נבדקו כל הגני  יתוקנו כל הליקויי  לרבות החלפת מתקני  ורכישת חדשי  2008

  

תיקו  כל ליקויי הבטיחות והפעולות שבוצעו  ימועד כי אי  בתגובה פירוט ,ירההביקורת מבה

לא תוקנו הליקויי� ,הביקורתבעת ביצוע  ,בכל מקרה .י מכו  התקני�"ני ילדי� שנבדקו עבג

  . י"גנ 53 $שנמצאו בבדיקות המכו  ב

  

  ר� כיבוי אש מע 3.14

  

חייבת להבטיח את ) איגוד ערי  ( כבאות  קובע כי רשות, 1959ט "חוק שירותי כבאות תשי 3.14.1

הרשות מוטלת /על העירייה. מניעת� והתפשטות�, אות לכיבוי דליקות בתחומהשירותי הכב

לדאוג , ח כבעלי  או כמחזיקה"בכל מתקניה לרבות מוס החובה להתקי� אמצעי לגילוי אש

לעמוד  הרשות נתונה לביקורת מטע  רשות הכבאות ועליה. לתקינות ואחזקה שוטפת

   .בדרישות שלה

תחנת הכיבוי המקומית היא הסמכות המקצועית הקובעת את ,  6/ל סב"י חוזר מנכ"עפ

לפינוי ולמילוט בנושא של , יערכות למניעת דליקותל הבתחומי  ש תהמינימאליוהדרישות 

את הבטיחות  ח להבטיח"אי לכ� שירותי הכבאות אמורות לסייע להנהלות מוס, דליקה

בנייה בהתא  למפרטי  הבטיחות בכל הקשור למניעת  %ח"בדיקה ובקרה במוסבאמצעי  של 

השתתפות בסקרי , וכני הקשורי  לאחסו� חומרי  מס ואמצעי כיבוי פינוי מילוט ,דליקות

ת וח האמורי  להיער� פע  בשנה כדי להערי� הסכנות הקשור"הרשויות המקומיות במוס

השתתפות , עת הפעולות המתקנות הנדרשותינוי מילוט כולל קביבדליקות ובהיערכות לפ

  . ח"בתרגילי מילוט מדליקות המתקיימי  במוס

אישור כבאות שנתי , בעלות/נדרש מהרשות המקומית, נו�י הנחיות משרד החי"בנוס+ עפ

או כיבוי /וי ותכולת  ותקינות מערכות גילויפריסת אמצעי כיב ,לתקינות מערכות לח. מי 

שרותי כבאות לבדיקת סדרי מניעת דליקות  על  תקופתית שלביקורת  –אש בלוחות חשמל 

   .מנת לקבל אישור שירותי כבאות



 

 

הרשות נדרשת פע  בשנה לאישור יוע. בטיחות מטעמה אודות מוכנות מניעת דליקות לכיבוי 

  .וציוד כיבוי אשתקינות מערכות , ומילוט 

  

י "הבטיחות הרשותי שהוסמ� ע מנהל, 18.6.07 –של משרד החינו� מ  רענו�י חוזר "עפ 3.14.2

הוא הגור  אשר יבצע ביקורת שנתית של ,   הרשותבטיחות עבודה מטע או מנהל דהמשר

   .סידורי מניעת דליקות

נדרשת הרשות לבדוק קיו  , ח בבתי ספר ובגני "ברשימה מנחה לעריכת מבדקי  במוס

 ,זרנוקי  2 +תקי�  ארו� ציוד כיבוי אש, ברזי כיבוי %מערכות והערכות לכיבוי דליקות

זעקה לכיבוי אש  בכל אמערכות , )שנה ( ע  מדבקת תארי� בדיקה בר תוק+  י ני  מטפגלגלו

נדרשי  א+ גלאי עש� ומתזי מי   ,)קראווני  ( במבני  יבילי  , קומות 3 % ח מעל ל"מוס

 2 נדרשת עמדת כיבוי אש הכוללת, בגני ילדי , הייהמחייבי  אישור כבאות תלוי בשנת הבנ

י שאי� בה  יציאת "בגנ', באשכול גני  וכו %זרנוקי מי  2, מטפי  תקיני  שנבדקו פע  בשנה

   .הכל באישור שירותי כבאות ,עש�, אשנדרשת התקנת גלאי , חירו 

הדרכות לבתי /ע השנתיות לקיי  תרגילי "טי  א+ נדרשי  בנוהלי משרד החינו� ובת"הקב

כולל קיו  ביקורות כיבוי אש , קיימי  בשרותי כבאותיבוי אש המתהספר וגני ילדי  בנושא כ

  .ח"תקינות הציוד במוס/של תחזוקת

הביקורת ערכה בדיקה מקיפה בנושא מער� כיבוי אש כולל בדיקה באיגוד ערי  אזור נתניה  3.14.3

�להל� , ח בה  נבדק הנושא"וביקורת מדגמית במוס, )האיגוד ( : שרותי כבאות  להל

  : ממצאיה

האחריות לטיפול בנושא כיבוי   – ח בנושא כיבוי אש"ושע  לביטחופעולות הרשות המחלקה         

כולל נושא הבטיחות וסדרי , ח"ושע  לביטחומנהל המחלקה  .ז.מח בידי מר "אש  במוס

  .ל"כנדרש בחוזר מהמנכ ח "מנהל בטיחות מוסולא בידי  מניעת דליקות  

  . אש בגני ילדי  ובתי הספר תיכוניי  ישה ואחזקת ציוד כיבוימר זכות מטפל ברכ 

מטפלי  , מינהל החינו�/רשותי ה"מתוקצבי  עס היסודיי  ה"בתיההניהול העצמי במסגרת 

ברות לבדיקת תקינות אחזקה והתקשרות ע  ח, בנושא כולל רכישת ציוד כיבוי אש

   .חות כיבוי אש של האיגוד"ואחריות לתיקו� ליקויי כיבוי אש מדו, המערכות

   .ח"מרכזי לטיפול בנושא כיבוי אש במוס נקבע באופ  מסודר ורשמי גור�לא    

ציוד שוטפת של אי� תקציב לנושא אחזקת , אש אינו מופיע כסעי+ תקציבי נפרדנושא כיבוי  

בכל הנוגע לרכישת מטפי כיבוי אש רי  "מטפל בנושא מתקציבי תב .מר ז, ח"כיבוי אש במוס

התקשרות ע  חברות מורשות לבדיקות תקינות ציוד , ני לגני הילדי  ובתי הספר התיכו

למערכת המוקד , ח חדשי "כיבוי אש וחיבור מערכות אוטומטיות לגילוי אש ועש� במוס

  .תקציב השוט+ההעירוני מ

אלא ,, ח"י מנהל בטיחות מוס"של סידורי מניעת דליקות ע לא מבוצעת ביקורת שנתית    

די  וזאת במהל� הביקורות שלה  הספר ובגני הילטי  בבתי "ביקורות עצמאיות של הקב

ל הינ� ויזואלית  בכל הנוגע לקיו  או אי קיו  ציוד כיבוי "הבדיקות הנ .באחריות ח ש"במוס

  . נמצא חוסר אחידות בדיווחי  ובתוכנ . זרנוק/גלגלו� וצינור , מט+  ,ימינימאלאש 

בדיקת  %ס המתייחס למט+"לכל  בי ר"ביקורת כיבוי אש ועעל ח שהכי� "ג דו"מדווח ע ,ח.מר ר

  .2007פברואר % קורת שבוצעה בינוארבי –זרנוק /תוק+ צינור

ז בכל הגני  "בשנת הלימודי  הקודמת תשנ 28.2.06 % ביצע סקירה שנתית שהוגשה ב .ק.מר א

 2קיו   %יש לציי� שנושא כיבוי אש  .תארי� ביקורת הציוד %אי קיו  של מט+ וגלגלו�/של קיו 

  .מבדקי בטחו� ובטיחות בגני  %מופיע כחלק מבדיקות השוטפות, ציוד בסיסי נדרשמטפי  ו



 

 

 ,הליקויי  שנמצאו מצויני ובה   .ז.מי מר "מסתפק  במזכרי  שנכתבו ונחתמו ע .ב.מר י

הלי בתי נשלחו למנ, 2007המזכרי  של הבדיקות שבוצעו בפברואר . אות  יש לתק� במיידית

הליקויי  שנמצאו על יד   לגביטי  "ב כלשהו של הקבקלא נמצא מע .הספר שבאחריותו

אי� כלל משמעות  .בחתימת מר ז .י.מר בז לתיקו� במיידי של "להנחיות התיקו� ולו. ח"במוס

טע� בפני הביקורת שאי� להתייחס באופ� כללי לכיבוי אש אלא  .י.מר ב. מעשית בהיעדר מעקב

  .רק לליקויי  שנמצאו

נמצא תיעוד מסודר של אישורי בדיקות תקינות ציוד כיבוי אש  לא %  בדיקות ציוד שנתיות

  .ח"מוס ת של כללהבות  כולל מוכנות לדליקו' שנתיות של חב

י בתי "י החברות כמו להבות ואחרי  המוזמני  ע"אישורי תחזוקת ציוד כיבוי אש ניתני  ע

נע המוסמכת  קבוצת בר' התקבל אישור חב, 29.10.07 %ב. הספר לביצוע בדיקות תקופתיות

כי בוצעה ביקורת שנתית ,  129 תחזוקה למטפי  מטלטלי  כנדרש בתקנהלמת� שירותי 

כולל גלגלוני  , מי ל כולל בדיקת ציוד "י בעיר בהתא  לתק� הישראלי הנ"למטפי  בגנ

  .מו מטפי  וכי הציוד נמצא תקי�הושל, וזרנוקי

  גני  –ח "מוסאחד מטע� האיגוד לא ולו אישור כיבוי אש תק! לא נמצ  $ אישורי כיבוי אש

. שבאחריות העירייה מבני� קיימי� – צ"ב וחט"בתי ספר יסודיי� ותיכוני� כולל חט ,ילדי�

, ח חדשי� שנבנו עתה מקבלי� אישור כיבוי אש בהתא� לדרישות שרותי הכבאות"מוס

  .לאישור גמר הבנייה  אכלוסבעת תהלי� מת  טופס ' תוכניות  וכו, המפרטי�

  . רב של שני ' שני  חלק  מס' קיימי  מס ח"מתייחס למוס הממצא

של האיגוד  ביקורת תקופתית  %חות כיבי אש"דו ח ניתני  על בסיס "אש למוס יאישורי כיבו

תחזוקת מערכות סדרי מילוט ,   בדיקה מקיפה ומקצועית את אמצעי הכיבוי הנדרשי בודקיה

ח כנדרש בנוהלי "שנתי של האיגוד למוס אי  אישור. בהתא  לדרישות ותקני הכבאות'  וכו

  .משרד החינו�

� הלי� תיכוניי בתי ספררישות משרד הרישוי  של י ד"ח עפ"בעת הלי� הרישוי של מוס

באישור  ,אחראית לנושאח ה"ושע  לביטחוהמחלקה  הסתפקה, שטר� הסתיי� סופית

לתקינות הקשור ה בכל מ העובדת עימ"רותי בעתקינות לציוד כיבוי אש של חברת להבות ש

  .ח"רישוי של מוס/אישור של האיגוד הנדרש לתהלי� האישורבהציוד בהתא� לתקני� ולא 

 חברת להבות הינה יוע. לבטיחות אש בכל הנוגע לאישור תקינות ציוד כיבוי אש ,שצוי�כפי 

  .מטע  האיגוד כנדרש ניעת דליקות ולמילוט ואינה מוסמכת למת� אישור כבאותמל

חות תקופתיי  "דו, ל"י חוק הכבאות וחוזרי מנכ"לערו� עפהאיגוד אמור  % ש חות כיבוי א"דו

.   באחריות ישירה של העירייהיובתיכוני, בגני ילדי , ח"לבדיקת סדרי מניעת דליקות  במוס

לפי ( ס "  עובר הביקורת בבתי הספר בהתא  לשטח ביהתשלו האיגוד דורש בשני  האחרונות 

ס "י ובתי"ביקורת בגנ, ת  ומתקציב האחזקה שקיבלו מהעירייההנדרשי  לשל  ישירו) ר "מ

  .תיכוני  נדרשת העירייה לשל  ישירות לאיגוד

את ז, ח"בהזמנה או בתיאו  ע  מנהלי מוסמתבצעות הספר היסודיי   בתיהביקורת ב

ח  "חות האיגוד אמורי  להישלח למחלקת בטחו� ושע"דו. מסגרת הניהול עצמי בבתי הספרב

' האיגוד בשני  האחרונות ומצאה שהאיגוד ביצע מס חות"דוהביקורת בדקה את . כמכותבת

  . ח  המקי+ חלק קט� מהמוסדות באופ� בלתי סדיר ורצי+"קט� של ביקורות במוס

גני  18 %ובאופ� חלקי בה נבדקו כ 2002י האיגוד בפע  האחרונה בשנת "גני ילדי  נבדקו ע

חות בלבד "דו 13יצע האיגוד ב, 2006/7האחרונה די  בשנת הלימו חריגי ' למעט מס %ילדי 

חות "דו 12 %ביצע האיגוד כ 2006/5בשנת  . ובעל יסודיי  של רשת אורט. בבתי ספר יסודיי 

   .ו"די  תשנוגני ילדי  שבוצעו חלק  בשנת הלימ 5 –אולפנה ו , בבתי ספר 



 

 

חות של "הדו .כרבקי ששנקט האיגוד במסגרת מא מעיצומי בי� היתר חות נובע "הדו מיעוט

תקנת  : כמו ,ליקויי  ואי עמידת אמצעי כיבוי אשמכילי  שורה ארוכה של , ח"מוסהאיגוד 

�ביצוע סקרי  תרמוגרפיי  מערכות , מערכות גלאי אש וכיבוי אוטומטיות, גלאי אש ועש

, לכיבוי אש) ספרינקלי  ( מתזי   ערכות,  התקנת מערכות גלאי  בלוחות חשמל, כריזה

חות "הדו. בסטנדרטי  המקצועיי  הנדרשי  הכל  ', וכו  אוורורפתחי  מילוט ,עליתהתקנת מ

על , יו  את הנדרש  30 ואזהרה לביצוע תו�, וני  ושיפורי דרישות מקצועיות לתיקכוללי  

י האיגוד במידה ולא יבוצעו "כולל איו  בנקיטת אמצעי  ע , מנת לקבל אישור שרותי כבאות

ח "למוס2 שרות אלפי עוד ועשויה להגיע לאבוהה מבדרישות האיגוד ג העמידהעלות  .הדרישות

  .אחד

מולאו הדרישות שתוקנו הליקויי� שנמצאו ושלא נמצא תיעוד ,  מבדיקת הביקורת עולה

, רשהאיגוד כנד/לא ניתנו אישור שירותי כבאותיוצא איפה ש,  ל"חות הנ"המקצועיות מהדו

  .מולאו דרישותיוא שלהאיגוד לא נקט באמצעי� כלשה� במידה 

ח על מצב "ושע  לביטחו' המח/מינהל החינו� /לא נמצא קיו� פיקוח ובקרה של הרשות

  . חות כיבוי אש שבוצעו"העמידה בדרישות האיגוד בבתי הספר בעקבות דו

העלות הגבוהה של  ,אחת הסיבות לאי מילוי דרישות האיגוד בבתי הספר הינה לטענת 

שבתי הספר אינ  יכולי  לעמוד בה  ,י דרישות האיגוד"ש עפהרכישה והתקנת אמצעי כבוי א

   .במסגרת התקציב העומד לרשות 

ולגורמי   .ז.ח בה  בוצעו ביקורת של האיגוד למר מ"נמצאו פניות רבות של מנהלי מוס

  במינהל החינו� לגבי היעדר תקציב לביצוע   הרלבנטיי

  .ל בעלות מימו� התיקוני החות האיגוד ובקשה לסיוע המנ"מדו הנדרשי התיקוני  

פרט , אוטומטי  וכיבוי אש אי� אמצעי גילויש ,הינוח בבתי הספר הקיימי  "המצב כיו  במוס

גני ילדי  הנדרשי  י קליי� וס רוע"בי :ח החדשי  ביותר שסיימו לבנות לאחרונה כמו"למוס

  .לעמוד בדרישות שרותי הכבאות במסגרת תהלי� הכנת טופס איכלוס

מבדיקת הביקורת נמצא שקיי�  –  כיבוי אש ע� שרותישל העירייה ! פעולה שיתוותיאו� 

הביקורת , ח"בי  האיגוד לבי  מחלקת בטחו  ושע עד כדי נתק  חוסר תיאו� ושיתו! פעולה

המתבטא  ,ד מניעת דליקות ומפקד התחנה באיגוד"רמ .של מר ז ,הצדדי� 2 $שמעה תלונות מ

היעדר סיוע , יגודטי� בבדיקות הא"אי שיתו! קב, רחות האיגוד  בבתי הספ"באי קבלת דו

אי זימו  האיגוד לקבל אישורי� , ד בסקרי מניעת דליקות של הרשות כנדרשותיאו� של האיגו

  .'חוסר תיאו� בהדרכות וכו, תקופתיי� /שנתיי�

עקב היעדר  .ז.באיגוד שלא נשלחו כנראה למר מ ביקורת חות"של דו בר' הביקורת מצאה מס

היעדר הדרכות לגננות  בנושא כיבוי אש באיגוד , ל לא כותב"בחלק בה� הנ, עולהשיתו! פ

חות האיגוד מהשני� האחרונות "לא נמצאו בתיקי המחלקה דו . 'אלא רק לבתי הספר וכו

מכותב  .זשמר למרות  ,כולל אלו שנערכו בבתי ספר, איגודמהנשלחו ואיל� ש 2005משנת 

  . חות"במרבית הדו

אינ� נלווי� , טי�"ושאר הקב .ב.מר יי הסמכת משרד החינו� "רשותי עפמנהל הבטיחות ה

   .טי� בביקורות"בעבר נהגו לשת! את הקב, חות האיגוד"מעורבי� בדו

 חשב – וחברה מינהל החינו� %העירייהבלתי תקיני  של גורמי העבודה הויחסי  תיאו החוסר 

יישו  עלות הבדיקות של האיגוד ו הנובעי   בי� היתר  מנושאע  האיגוד  ,.ז.מר מ, המינהל

ביקשה א+ העירייה . ת לעשרות אלפי שקלי המגיעו ,בתי הספרישות המקצועיות שלו מרהד

   . י איזה חוק"תדירות  ועפ, תערי+, לברר את נושא חיוב ביקורת כיבוי אש בבתי ספר



 

 

 ס"ע� כל ביאינו יושב  ,האיגוד אינו מציי  סדרי עדיפויות לתיקו עולה שמבדיקת הביקורת 

   .לגבי הציוד שנדרש ח שער� אצלו"ודעל ה

, מחזיק תיק כיבוי אש במועצה$ע מסודרת של הגורמי� המוסמכי� בעירייה"נה תכלא הו

ח  בהתא� לדרישות האיגוד "ת אש במוסולטיפול בליקויי בטיח ,גזברותוהו� נמינהל החי

  .'ז לביצוע וכו"לו, עלויות, י סדרי עדיפויות"עפ

נהלי , נוהל משות! לעירייה ולאיגוד בכל הנוגע לסדרי עבודה משותפי� תיאו�לא נקבע  

  .'היזו  חוזר וכו, תחו"פול בדושיתו! פעולה טי, עבודה

שרותי הכבאות אינ� דורשי� תשלו� מהרשות , ת"וי לציי  שברשויות אחרות כמו פמ  הרא  

  .ח"לרבות מוס ,חות כיבוי אש שה� מבצעי� במתקני הרשות"עבור דו

י הנוהלי  התקיימו מידי שנה הדרכות מרוכזות של "עפ  $  הדרכות והשתלמויות בכיבוי אש

מטפל בנושא מבחינת תיאומי  ע  בתי  .כשמר ז, דבתי ספר בתחנת כיבוי אש  של האיגוצוותי 

השתלמויות של צוותי בתי ספר שהיו אמורות להתקיי  /נמצא שהדרכות, הספר ומול האיגוד

  .לא התקיימו עקב עיצומי  של האיגוד, ת הלימודי  האחרונהשנ 3%4.12.06 %ב

ל ומסתפקות בהדרכה שטחית של "ני הילדי  כלל אינ� משתתפות בהשתלמויות הנגננות ג

  . סדרי מניעת דליקות ותרגולות דליקה ומילוט, ט לגבי הציוד הקיי  "הקב

  .2007יולי  %יש לציי� שהאיגוד היה בעיצומי  חודשי  יוני

  

בעקבות דרישת ס+ : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

יחד ע  זאת ציוד הכיבוי במוסדות .  גבוהות של תחנת כיבוי אש לא נית� לקבל אישור כיבוי

ט החינו� עור� מידי שנה ביקורות בעקבות הביקורת הוא מתק� "קב. החינו� עומד בסטנדרטי 

ט מנהל "נה הוקמה ועדה המורכבת מנציגי מנהל ההנדסה וקבלאחרו. ומשלי  ציוד חסר

בשלב הראשוני בוצע מיפוי וחלוקת . החינו� להשלמת פערי  בנושא כיבוי אש בשבעה בתי ספר

מידי שנה מתקצבת העירייה בתברי  את נושא כיבוי . תפקידי  והוגשה דרישה לתקצוב הנושא

  ".אש

  

וכי יש להתחיל שלב ראשוני בלבד בטיפול בנושא   הינ ל"כי הפעולות הנ, הביקורת מדגישה

  .לייש� את המלצות הביקורת בנושא

  

  לבטיחות למוסדות חינו�מת  אישורי�  3.15

  

בעלי  3י "ח יכול להינת� ע"י נוהלי משרד החינו� הסמכות למת� אישורי בטיחות למוס"עפ 3.15.1

משרד החינו� ובוגר קורס ח של "בוגר קורס מנהלי בטיחות מוס ,מהנדס הרשות  :קידי תפ

ח יכולי  לתת "משמע אישורי בטיחות למוס, ח של מכו� התקני  הישראלי"מבדק מוס

מהנדס העיר עוסק בנושא על סמ� מבדקי  רק ,בפועל  ..ב.מר יו .ו.פ' אינג – ייההעיר נדס מה

בכל הקשור  ,הל ההנדסה והזר  החרדי מוכר שאינו רשמיהעובדי  ע  מניועצי הבטיחות 

  .פניות למשרד החינו� לקבלת האישור וסמל מוסדל

שור ממונה בטיחות מחוזי  אישור פדגוגי על בסיס פנייתו של מהנדס העיר כנציג הרשות באי

� כל שנהכאישור בטיחות המתעד –נות� משרד החינו� סמל מוסד , של הפיקוח.  

הילדי  המאושרי   רשימת גני% י "די  בגנח אישור הפעלת לימו"רת בדקה את דוהביקו 3.15.2

הפועלי  ללא , ח גני ילדי "לא נמצאו מוס, ח "סתש, ו"סבטיחותית בשנות הלימודי  תש

פר סלגבי בתי ה ,אי� תהלי� מת� אישור ,לבתי הספר שבבעלות משרד החינו� . אישור תק+



 

 

י דרישות משרד החינו� לקבלת אישורי  "עפמתקיי  הלי� רישוי , ב"חט, ע"חט %התיכוני  

  .כממונה בטיחות רשותי .ב.מר יאישורי בטיחות על בסיס סקר ויזואלי  של כולל 

ל "חותמי  מידי שנה לקראת פתיחת שנה ,יחד ע  ראש מינהל חינו� וחברה ייהמהנדס העיר

ח בעיר בו ה  מודיעי  כי  "בנושא אישורי בטיחות למוס –על מכתב למשרד החינו� במחוז 

ת כל הליקויי  שדורגו בדרגת קדימות ותיקנה אח "העירייה ביצעה סקר בטיחות במוס

ח "ציבי  וכי מוסקהתא  לסדרי עדיפויות ותבהמש� ב תטפלכמו כ� העירייה , ראשונית

  . ל"ת פתיחת שנהאערוכי  לקר

ששיפוצי הקי( בעת  20.8.07 –נשלח מכתב שכזה ב  ,ח"תשסלקראת שנת הלימודי�  3.15.3

משמעותי  של ' במסבנוס! , י� יפוצהסתיימו או היו בשטר�  ,בבתי ספר וגני ילדי�

ח נמצאו ליקויי בטיחות מדרגה ראשונה שלא תוקנו ממצאי מבדקי הבטיחות של "מוס

ח "דו: ראה(ח "בטיחות ושע' טי� במח"מבדקי ביקורת פנימיי� של הקב, משרד החינו�

י "וממצאי ביקורת בטיחות מדגמית שערכה הביקורת בגנ) בגני ילדי�  2005ממאי  .ב.י

כשבוע לאחר )  27.8.07( ל "וימי� ספורי� לפני פתיחת שנה 2007תי ספר בסו! יוני וב

   .ל"המכתב הנ

על בסיס סקר , יללע כמצוי�מינהל חינו� וחברה  אותו פורמט של מכתב מהנדס העיר וראש

ושנה  2006/7ז "התקיי  לקראת פתיחת שנת הלימודי  הקודמת תשס .י.מר בויזואלי של 

  .2005/6ו "סה תשהלימודי  שלפני

  

הרשות מחויבת : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

במהל� חופשת הקי. לבצע את הבדיקה ולשלוח את אישורי הבטיחות אחרת המשרד גורע 

אשר על כ� , מ לאותו מוסד"את המוסד שלא נית� לו אישור ועקב כ� איננו מעביר את השכל

כ האישורי  מועברי  כשכל ליקויי "צרי� לומר כי בד. העברת האישורי הרשות מזדרזת ב

או לחילופי� נמצאי  בהלי� עבודה ועתידי  , הבטיחות המדורגי  בקדימות אחת תוקנו

צרי� ג  לומר כי ליקויי בטיחות יהיו תמיד ובכל ביקורת . ל"להיות מוכני  עד לפתיחת שנה

הינ  מבני  ישני  ) מוסדות חינו� %300כ( מוסדות החינו�, מ� הסת  ימצאו ליקויי 

שהפעילות בה  אינטנסיבית והליקויי  קורי  תדיר ומתוקני  באופ� שוט+ לאור� השנה 

  ".כולה

  

  בדיקת תקינות מקלטי� ופתחי חירו� 3.16

זכות למשרד החינו� בנושא היערכות  מרשהעביר חות "פי דו"מבדיקת הביקורת עולה שע 3.16.1

, תאיאי� מקלטי  כולל החווה החקל 12.1% – 74בתי ספר מתו�  9 %ב ,ו ח לשעת חיר"מוס

  . חירו  לא יתקיימו בה  לימודי  כ� שבשעת

  2,422  :כ"סה מקלוטללא  ,למעלה ממחצית 53% %  197גני ילדי  מתו�  104בנוס+ 

 ב"חט, ע"תלמידי  בחט 1,693 %ל ,בנוס+ לכ�. ח"ח שלא ילמדו בשע"תלמידי  בכל מוס

ס יסודיי  ללא "תלמידי  בבי 4,847, לימודי  במשמרות – מקלוטאי�  �10,183 מתו

) 21.9%(  20,441מתו�  6,440: כ "סה: תלמידי  לימודי  במשמרות 16,149מתו�  מקלוט

  .שילמדו במשמרות מקלוטללא ח "תלמידי   בכל מוס

שערי מילוט  $בחירו� דלתות יציאה/גני ילדי� אי  פתח 15 $מבדיקת הביקורת עולה  שב 3.16.2

י לא הותקנו גלאי "באות� גנ,  ל גני ילדי� ע� צרכי� מיוחדי�ל כול"כנדרש בחוזר מנכ

, .ז.לידיעת מר מהנוכחית ל "הובא  בכתב לפני תחילת שנהל "הנהנושא  .דרשנעש  כ



 

 

קה  שבמקו� לטפל בנושא העלה כל מיני אפשריות והשגות זאח' ומנהל מחהאג! מנהל 

  .במקו� לטפל במצב, בטיחותיות משלו שאינ  

לפני יותר  2005 % ב .ב.מר יח שער� "נכללו בדו ,ל"הגני  הנ 15 %מ 10 %לציי� שמ� הראוי  

   .משנתיי  אול  דבר לא בוצע

מצאי  % די  בבתי ספר"ח ביקורת תקינות מקלטי  וממ"ח ביצעה דו"נמצא שהמחלקה לשע

   .פירוט חוסרי  והנחיות לביצוע ללכו, הנשלח למשרד החינו�ס "מול תק� בכל ביה

ח ביקורת מקלטי  "צע דומב ,ט גני ילדי "קב. החוסרי�השלמת ב אחר לא נמצא מעק

, ל"הנבנוס+  . יקלוטגודל מקלט ופערי מ, פרמטרי  של תקי� לא תקי� י"פורמט אחר עפ

או נמצ, +ילדי  בהתא  להנחיות פיקוד העור דות במקלטי  בגניוחת מיוביקורהשנה  ביצע 

  ). 9042, 9306,164, 9703: גני (שלא טופלו  ליקויי בטיחות חמורי 

 מסכ  ח"נכלל דו ,סיכו  פעילות לשנת הלימודי  האחרונה שנשלח למשרד החינו� ח"ודב 3.16.3

ח "לא נכלל דו, 9.7.07  %שנשלח בל "הנח "בדו, קלוט ומענה מיגו�פערי מ, בנושא מקלטי 

ה והתייחסות למצב במקלטי  מבחינת פערי ביקורת מקלטי  בגני הילדי  טופס מובנ

   .'מילוט מיגו� וכד

  

הללו וני  הנת: "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

 10 –ב  נכו� לעת עתה רק .פ התייחסות לנתוני  הללו"מנהל החינו� בחרו  פועל ע. ידועי 

בגני  הללו לא נית� להתקי� . ל"מנכ פ חוזר"לדי  אי� עדיי� יציאת חרו  כנדרש עי יגנ

יציאת חרו  מאחר וה  מצויי  בתו� בנייני מגורי  וקיימת התנגדות של שכני  להתקנת 

  . יציאה לחצר המשותפת

 ,9307: המבקר מציי� כי בגני . פ הנחיות משרד החינו� איננו מחויבי  להתקי� גלאי עש�"ע

  ."קיימי  ליקויי  חמורי  7042,  9306,  164

  

ט גני ילדי� בנושא "שביצע קב 21.1.09 –י סקר מעודכ  מיו� ה "עפהביקורת מצינת כי 

בג  נוס!   .שער יציאה בחירו�/אי  דלת, י"גנ 14 $מתברר שב, יציאות חירו� בכל הגני�

י "ג  שנבדק ע, יהיי� לילדי� ע� מוגבלויות בתנועה הנמצא בקומה שנ"ג  של אק – 304

 .יר את הג  לקומה הראשונה ולמק� במקומו מועדו  לקשישי�יש תכנית להעב, הביקורת

י הביקורת ורק "מה� נבדקו ע 9 $ מתברר  ש, ט"י הקב"מתו� רשימת הגני� שנבדקו ע

הנמצא בקומה יצחק שדה ' האור  ברח – 13' ג  מס .התכלת טופל – 105' ג  מס, מה� אחד

לא טופל עד היו� , דלת יציאהלבניית מדרגות כולל  הזקוק, י הביקורת"שנבדק ע, היהשני

   .מסיבות של היעדר תקציב

י בקשת מנהל מחלקת בטחו  "כי ביצע סיור ביקורת עפ, 21.1.09 $ ט גני ילדי� דיווח ב"קב

י ללא יציאות "גנ 7הלה ציי  .  י הביקורת בנושא יציאות חירו�"י שנבדקו ע"ח בגנ"ושע

   .עש /מה� המלי( על גלאי אש 3 $חירו� וסורגי�  ל

י המצויי� במבנה ב  "בגנ  $  9.6.1' סעי! מס) ב(  3/החינו� סחל משרד "י חוזר מנכ"עפ

הביקורת התייחסה בממצאיה למבנה כיתות ג  . אש/יש להתקי  גלאי עש , כיתה אחת

 מהסוג האמור

  

  

  



 

 

  

  ח"מנהלי ועובדי מוס/טיפול בתלונות גננות 3.17

  

געי בנושא מפבתי ספר ועובדיו  –ח "מנהלי מוס, ותסייע, מקבל תלונות גננותמינהל החינו�  3.17.1

בטחו� ' ומח, אחזקה' ות בטלפוני  ובכתב המנותבות בעיקר לאג+ לוגיסטיקה מחחבטי

  .י"ט גנ"ט י  ובעיקר לקב"כולל פניה ישירה לקב –ח "ושע

 תיקו� מפגעי/על ביצוע .ז.אי� מעקב מסודר של מר מ, כתבתלונות רבות לא זכו למענה ב 3.17.2

אחזקה ' מועברות למח ,התלונות שנבדקו על ידו, טי "בטיחות בעקבות בדיקות שביצעו הקב

כ� , על ביצועאי� תיעוד א  המפגעי  תוקנו ובוצעו הצעדי  אי� דיווח , ע  הערות לביצוע 

 2ל כמעט בלתי אפשרי עקב היעדר דיווח הדדי בי� "טיפול בתלונות הנשכל נושא מעקב אחר 

לא , חלק מהתלונות כלל .אחזקה אי� מעקב  ותיעוד על הטיפול בתלונות' במח. המחלקות

של ,אי� דיווח מרוכז תקופתי או שנתי ע  נתוני  וניתוח  .נבדקו ולא נמצא תיעוד א  טופלו

תלונות רבות כולל של  ,ח"גננות במוס/מינהל החינו� לגבי תלונות על מפגעי  של מנהלי 

  ). 27' ג� מס: דוגמא(נות של חוסר תקציב ואלות בתגננות כולל חמורות כלל אינ� מטופ

  

אינני : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

מקבל את ממצאי הביקורת בסעי+ זה שכ� כל התלונות בגי� מפגעי  בטיחותיי  שמגיעי  

+ לוגיסטיקה מנהל מעקב אג. ח"למנהל אג+ לוגיסטיקה מטופלי  כראוי בניגוד לנאמר בדו

ט על תיקו� ליקויי  אבל באופ� ודאי "יתכ� כי לא הועבר עדכו� לקב. אחר ביצוע התיקוני 

ממוק  בתו�  27ג� . אנו יכולי  לומר כאמור כי הליקויי  תוקנו והדבר א+ מתועד ברישומי 

, הדיירי  אבו שדיד  ובאמת לא נית� להתקי� יציאת חרו  עקב התנגדות' בניי� מגורי  ברח

  . "ליקויי  אחרי  תוקנו

  

סייעות ומנהלי , כי מצאה היעדר תיעוד ומעקב על טיפול בתלונות גננות, הביקורת מבהירה

ח בו ההסבר היה חוסר "שצוי  בדו 27' כמו ג  מס, ח על ליקויי בטיחות כולל דיווחי�"מוס

  .�בעת ביצוע הביקורת התיעוד והמעקב בנושא היו לקויי� וחסרי. תקציב

  

 .ח"י הביקורת במוס"ת בטיחות מדגמיות עוביצוע ביקור 3.18

  

תיכוני  , בתי ספר, י"גנ %ח"ת בטיחות במוסוביקור –ת מדגמיות והביקורת ביצעה ביקור

בטחו� ' טי  של מח"ת בוצעו בליווי הקבוהביקור, 27.8.07, 22.8.07, 9.7.07, 26.6.07 :בתאריכי 

  . 'טי  וכו"עב, גננות, ח"ת ע  חלק ממנהלי מוסבמהל� המבדק נפגשה הביקור, ח"ושע

 %חצרות, דרכי גישה, גידור: במהל� הביקורת  לאיתור מפגעי בטיחות נבדקו הפרמטרי  הבאי 

יציאות , פתחי מילוט, חלונות, מבנה) בדיקה ויזואלית ( מתקני משחקי  , איתור מפגעי בטיחות

פתחי , מקלטי , קרותת, י  למניעת היפגעותקיו  אמצעי בטיחות ומתקנ, ציוד כיבוי אש, חירו 

  :להל� פירוט הממצאי ', חירו  וכו

 ג  האתרוג – 125' ג  מס

 אי� מקלט $

הבטיח שיטפל בנושא במסגרת  .מר ד: הערה $שער ומילוט, אי� דלת יציאה בחירו  $

 .שיפוצי קי( בפועל לא בוצע דבר

 .שער מילוט/ %ו י ללא דלת יציאת חיר"ש� כנדרש בגנע/ לא הותקנו גלאי אש $



 

 

%  �מרפסות שירות חבלי /מגורי  הכניסה לג� הנמצא מתחת למבנהגגו� הגנה בשביל אי

 .בניגוד להנחיות, חשש לנפילת חפצי , כביסה

 .מרצפות שבורות %

רכיב להאטת  הדלת + מג� אצבעות המותק� על הדלת , רכיב גמיש –חסר  אמצעי הגנה  %

 .לקראת סגירתה

 ווח  שיש לסגורגדר הפרדה לא תקינה ע  ר %

% � .נורות פלורוצנטיות ללא מיגו

 .סורגי  לחלונות ע  חלודה %

 .הפעלת חצר גרוטאות ללא אישור והשתלמות הגננת %

 בני�, צאנז תקריי 9160$' ג  מס

 .חפצי  בולטי , מלאה במפגעי בטיחות, חצר מלוכלכת  %

 .שי גיל המשתמ, ש  יצר�, אי� תו תק�, מתקני משחקי  מלאי חלודה לא תקניי  %

 .חול בארגז חול  שלא הוחל+ %

, סכנה בטיחותית, ע  חלודה, סורגי חלו� כולל אילו המשמשי  כפתח מילוט לא תקיני  %

 .ראש של ילד עלול להיתקע

 .שורשי  ע. בולטי  ומסוכני  %

 .תריסי  שבורי /חלונות %

% � .בסכנת נפילה תלויה על בלימה, קופסת חשמל של מזג

% � .צינור כיבוי אש לא תקי

 .טלפו� גלויי  חוטי %

 .אי� שער יציאה %

 .גידול עופות בחצר הג� ללא אישור %

 .מקלט המשמש כחדר לימוד %

 הלוט� – 155' ג  מס

 .חסר מט+ כיבוי אש %

 .חסר מתק� מג� למניעת תפיסת אצבעות בדלת נוספת %

 .ל"בג� יש ילדי  פחות מהגיל הנ, 4מתקני משחקי  מיועדי  לילדי  מגיל  %

 .גותחסר פסי  נגד החלקה במדר %

 .סורגי חלו� לא תקיני  %

% � .שער כניסה לא תקי

  צאנז בנות תקריי – 166' ג  מס

נית  להיכנס  , קטעי� ללא גידור, בניגוד לנדרש, נמוכות מאוד, לא תקינות, גדרות פרוצות $

  גדר מלאה בחלודה, חסר גדר הפרדה מהשכני�, מפתח הבניי 

  .מסוכ  ביותר, להגנה מפני נפילת חפצי� אי  גגו , מרפסות $ג  הנמצא מתחת לבית מגורי� $

  .חול לא הוחל!, מתקני� מסוכני�,חפצי� בולטי� וחדי� $ במפגעי בטיחותחצר הג  מלאה  $

  .שעוני מי� בחצר הג , י� לחצר הג בלוני גז צמוד, הג  קווי חשמל מעל לחצר $

  .חסר מט! כיבוי אש $

  .מרצפות שבורות $ הפרשי גובה ברצפות הג  $



 

 

  .עצור למתק  הידראולי להאטת הדלתאי  מ $

  .קורות מותקני� מעל לנתיב מילוט מסוכ  ביותר $

עצמי� וחתיכות , מתחת למרפסות מגורי�, מסלול מילוט מסוכ  ביותר מבינה בטיחותית $

סכנות נפילת , ברזל בולטות מלא מפגעי� מעבר דר� חצר מלאה המפגעי� ועצמי� בולטי�

  .חפצי�

לא תקני מלא בחפצי� בולטי� , מסריח, ר למקלט משות! של דיירי�ירידה מסוכנת ביות $

מצב תחזוקת המקלט גרוע ביותר לא נת  להוריד הילדי� , ללא איוורור, הנדרש האבזורללא 

  .למקלט בעת חירו�

  .אשפה וזבל של השכני� $

  .מוזנח ומסוכ  בטיחותית שאינו מתאי� לג  ילדי�, מבנה בלתי תקי   $

  .תקיני� תריסי� שבורי�חלונות  לא   $

  .חסר שילוט יציאה בחירו�  $

  .דלתות שירותי� נפתחות בניגוד לנדרש פנימה במקו� החוצה  $

י משרד החינו� על בסיס סקר בטיחות מבנה "הג  אושר ע: הערה.  דלתות לא חסינות אש $

וחברה לדברי ראש מנהל חינו�  ,של יועצי בטיחות העובדי� ע� המגזר והמלצת מהנדס העיר

  .ח השייכי� לזר� המוכר שאינו רשמי"י ומוס"למינהל שליטה ובקרה על גנאי  

 ) 155' צמוד לג  מס( שפתי  – 9403' ג  מס

 .סורגי  לא תקניי  %

 .חסר מעקה בטיחות %

 .חסר מט+ כיבוי אש %

 .מדרגות שבורות בכניסה %

 .מבנה מוזנח מלא בטיח וירוקת %

 .תאורת מקלט אינה פועלת %

  גני�  מיוחדי� לילדי� ע� קשיי תקשורת $אביבי� $  9307, 9306' ני� מסג

 .הגני  2 %אי� שערי מילוט ודלתות  ליציאת חירו  ב %

 .מקלט יש� ולא תקני %

 .עש�/אי� גלאי אש %

 .פינות חדות ומסוכנות בארגז חול בחצר %

משמש כמרחב מוג� להתקפה קונבנציונלית , מקלט שאינו עומד בתקני דרישות פיקוד העור+ %

בבית , המקלט משמש כבית כנסת מקומי, ללא דלת ברזל אטומה וללא חלו� מילוט, בלבד

מכתב תלונה בעניי� שלא טופל בנוס+ לבדיקה , %7.4.07בהגננות הגני  שלחו . משות+

 .י"ט גנ"מיוחדת של קב

 גדר לא תקנית שנית� לטפס עליה %

 .צמיג ע  חלודה וקורוזיה לא צבועי ,מתקני משחקי  נדנדה  %

 .יעת תפיסת אצבעות רק בדלת אחתמתק� למנ %

 .רק בדלת אחת) מחזיר הידראולי ( רכיב להאטת עצירת דלת  %

  .סורגי  ע  חלודה %

 

%  



 

 

 הגרניו� ,ההרדופי� 172$, 4' ג  מס

%  � .ודלתות יציאה בחירו  שער מילוטאי

 .עש�/אי� גלאי אש %

 .מתק� לתליית בגדי� לא בטיחותי %

 .ת מקלט סדוקה ושבורהתקר %

%  � .סימני התפוררות/בתהליכימעטפת בני� הג

 .גדר נמוכה מידי %

 הנירית, העפרוני 82, 149' גני� מס

 .אי� שער מילוט, אי� דלת ליציאה בחירו  ודלת מעבר בי� הגני  $

 .עש�/אי� גלאי אש %

 .תקרה אקוסטית לא תקינה %

 .מפגעי בטיחות בחצר כבלי  זרוקי  %

 .שרשרת נדנדה חלודה ולא תקינה %

 .שער חלוד ביציאה לחצר %

 )גני� באותו ש�ה 2( – הנרקיס 101, 1' י� מסגנ

 .אי� מקלט %

 .תקרה אקוסטית מלאה ברטיבות %

% � .אינטרקו  לא תקי

 .רווחי  גדולי  מידי ראש של ילד עלול להיתפס, סורגי  לא תקיני  ע  חלודה %

 הצופית הדוכיפת – 49,51' גני� מס

 ).מחזיר הידראולי ( אי� מתק� להאטת דלת   %

 .ארגז חול לא מכוסה %

%  � מעילי  לא בטיחותי ע  קצוות חדי  תלתליימתק

 .סורגי  חלודי  %

  הסחלב, תמר – 123, 23' גני� מס

% � .עמוד חשמל מתח גבוה מותק� בחצר הג

 .גדר שבורה ופרוצה %

 .גדר נמוכה מהנדרש ולא תקנית %

  האור   $  13' ג  מס

אי  ,אי  פתח יציאה בחירו� פרט לדלת הראשית,  השניימצא במבנה בקומה נהג   $

 .בעת חירו� לא נית  למלט ילדי�, אי  מדרגות יציאה ,שער מילוט

 .עש�/ לא הותקנו גלאי אש %

 ,גדר ע  חלודה %

 .ארגז חול לא הוחל+ מלא אבני  %

 .דר� גישה למקלט בעיתית וחסומה במפגעי  %

 מערכת חשמל לא תקינה %

 זקוק לצביעה נגד חלודה, מקלט אינו אטו  %



 

 

%  � .גירוזחלו� מילוי במקלט זקקו לשימו

 ליטר  10אי� מיכל שתייה  %

 נדות אי� שרוולי פלסטיק למניעת תפיסת אצבעותבנד %

 .מסריח ומלא בגרוטאות אוורורמקלט לא תקי� ללא  %

הוזכרה שוב בפניות , יההיעדר תוואי מילוט ומדרגות מהג  הנמצא בקומה שני תבעיי $

 כולל, טיחותאישור ב/ לרישיובנוגע   ,18.6.07 $ מ אחזקה' למנהל מח . זשל מר 

ט גני "ח ביקורת קב"דוביצוע מדרגות בתכנו  יוע( בטיחות בצירו! קשה להיער� לב

' מחמתברר ש, במהל� הבדיקה .למר דפנתה בנושא הביקורת . 13.5.07 $מ ילדי� 

תזכורת  לאחר וג�,  בתוכנית שיפוצי הקי(, אחזקה לא כללה את הטיפול בנושאה

, פ"העלה על הכתב ובע .מר ד. ללא שערי מילוטי "גנ – 2007של מר זכות מספטמבר 

, דב זלינגר$לטיפול בנושא באמצעות יוע( הבטיחות שלו " יצירתיי�"רעיונות  

, לוטי  את נהלי בטיחותנוגדי� לחבאופ  כזה שחלק� האמור לתכנ  את המדרגות 

 .הנושא לא טופל ,2007נכו  לדצמבר 

  התכלת – 105' ג  מס

 .אי� שער מילוט, אי� פתח יציאה בחירו  %

 .עש�/אי� גלאי אש %

  .מדרגות שבורות בשביל היציאה, פתח יציאה צר ביותר %

 

  ע� צרכי� מיוחדי� $י�"גני אק – 9302,9304' גני� מס

 .גדר לא תקינה מצד דרו  $

 .אי� דלת יציאה בחירו  לכיוו� הנגדי, יציאת חירו  רק דר� הרמפה הקיימת $

 .מילוט לילדי  בקומה שניה תבעיי, ההשנייאי� פתח מילוט מהקומה  $

 .9304הג� בקומה הראשונה יציאה רק דר� פתח  %

 .סורגי  ישני  לא תקיני  %

 .חסר אמצעי בטיחות כמו מתק� למניעת תפיסת אצבעות  ורכיב להאטת הדלת %

  השנית 134  $ 'ג  מס

 אי� דלת יציאה בחירו  ושער מילוט $

 .עש�/אי� גלאי אש $

 גדר לא תקינה $

 .יי  רק שילוט דו כיווני אחדק, חסר שילוט הכוונה $

 .מקלט לא תקני ללא איוורור %

  ציפורני חתול – 52' ג  מס

%  � .עש�/גלאי אש אי� ,חירו שער יציאה ב/פתח מילוטאי

 .כל הסורגי  המשמשי  כפתח מילוט לכיוו� אחד %

 .ארגז חול מלוכל� דורש החלפה %

 .סורגי  לא תקיני  מלאי חלודה וקורוזיה %

 .תריס שבור %

 



 

 

  השעורה – 82' ג  מס

 .עש�/אי� גלאי אש, דלת מילוט יציאה בחירו /אי� שער %

 .חסר מט+ כיבוי אש %

 .לחצ� מצוקה אינו פועל %

 .חלונות אטומי  ע  סורגי  המשמי  כפתחי מילוט אינ  ניתני  לפתיחה %

 .מקלט ללא פתח איוורור %

  התוכי 171$, תקשורתי $ 9408' גני� מס

 הדרישות והתקני  הבטיחותיי , כל הפרמטרי גני  במבני  יבילי  מסודרי  ותקיני  ב

, מלא אבזורהעומד בפני כל סוגי המתקפות ע   ,ל דרישות פיקוד העור+מקלט חדיש העונה לכ

אמצעי בטיחות המותקני  בדלתות  , י דרישות שרותי כבאות"עש� עפ/כולל התקנת גלאי אש

  .שני  5 %מבנה ב� כ

  ס בארי"בי

 .מבנה יש� מאוד, ד בקומהחחדר מדרגות א, אי� פתחי מילוט %

 ריצו+ סדוק, ושבורותמרצפות בולטות  %

 .חסרי  פסי  נגד החלקה במדרגות %

 .זקוקי  לשימו�, סורגי מילוט חלודי  %

 .חסר ברז שריפה הידרנט וצינור בד %

 מיכלי מי  במקלט שלא רוקנו  %

 .רקובי  בחלונות פתחי מילוט %

  

  ס דרכי אבות "בי

 ).ס היו בתהליכי שיפוצי  "ת החצר וביהבעת הביקור( חצר מלאה במפגעי   $

$ � .ע. צאלו� גזע בולט ומסוכ

 .אלמנט למניעת תפיסת אצבעות בשירותי  בל הדלתות/חסר רכיב $

 .חסרי  פסי  נגד החלקה בירידה למקלט $

 .אי� פסי  נגד החלקה' קומה ג $

 .דלתות שירותי  נפתחות פנימה $

  ס הילל צור"בי

 .ות פנימהבנות נפתח/דלתות חדרי שירותי  בני  %

% � .כיתת מדעי  ללא חלו� ע  סורגי מילוט או מגבילי חלו

 .ת ניפו.קופסחסרה  %

 .גבהה לגובה הנדרש בתק�הגדר זקוקה ל %

 .סורגי חלו� כפתח מילוט לא נפתחו %

 .ס"מפגעי  בחצר ביה %

  ס נוע�"בי

 .אי� פסי  נגד החלקה במדרגות $

השיפוצי  הוחלפו במהל� עת תפיסת אצבעות בדלתות החדשות שנילא הותקנו אלמנטי  למ %

 ).שכחו לתת הוראה לקבל� השיפוצי  ( 



 

 

 .אי� פתחי מילוט %

מטפי  לא נבדקו , 2006בדיקה אחרונה מאפריל , אש כיבויפג אישור תקופתי שנתי למטפי  %

 .מחדש

 .מדדות ללא פסי  נגד החלקה %

 .תארו� חשמל יש� ללא דל, חשמל אינו פועל, מלא בגרוטאות% מקלט במצב תחזוקתי גרוע %

 .מקלט לא תקי� משמש כמחס� כלי  %

%  � .המהווי  מפגע בטיחותי –חצר מלאה פסולת בניי

 .ס"ס אי� מכבר חצייה לביה"גישה לביה תבעיי %

  ר"ס שז"בי

 .פסי  נגד החלקה לא תקיני  יש להחליפ  %

 .ס מצד מערב"גישה לבי תבעיי %

% � .חסרי  מגבילי חלו

 .אלמנטי  קיימי  לא תקיני , בדלתות חסרי  אלמנטי  להגנה מפני תפיסת אצבעות %

 .במסדרו� ילד עלול ליפול השניירווחי  גדולי  מידי במעקות קומה  %

 .גדר שער נמוכה דרושה הגבהה %

 .שש לפריצותחלו� כפתח מילוט נעולי  מחסורגי  %

% � .סורגי  חלודי  זקוקי  לשימו

  )ח"ימי� לפני פתיחת שנת הלימודי� תשס 3 – 27.8.07 $סיור ב(  י"ס רש"בי

 .בורות בחצר מפגעי בטיחות מסוכני  $

 .בטיחותי ברזלי  בולטי  כמו ברז כיבוי אש בולט בחצר המהווי  מפגע $

 .לא נית� להימלט ממקלט, האחזקה' ונעולי  ביוזמת מח פתחי מילוט מהמקלטי  מרותכי  %

 .סורגי  ישני  וחלודי  %

 .דלתות חדרי שירותי  נפתחי  כלפי פני  %

 .אי� שילוט למקלט %

 .חסר גלגלו� בעמדת כיבוי אש, יבוי אש לא תקי�צינור כ %

ללא ספרינקלי  ע  עצמי  בולטי  וללא עמדת , ללא סורגי  כפתחי מילוט, מבני  יבילי  %

 .מפגע בטיחותי מסוכ� ביותר %אש 

ס היה "בעת הביקורת ביה %דלתות חדשות שהוחלפו ללא אלמנט למניעת תפיסת אצבעות %

 .בעיצומו של תהלי� שיפוצי 

 .אול  ספורט וקומת משרדי  \חירו  חסומי  ביציאה לגג מבנה פתחי %

, אחזקה ומינהל החינו�' מכתב פניה למח ,ס"ת ביהשלחה מנהל ,בעקבות מבדק הביקורת

  .פרטה את הליקויי� שנמצאו במבדק ודרשה את תיקונ�

  

  ב"חט, ע"חט $תיכו  מקי! אלדד

 .ילוטאי� פתח מ, נקלי ס אי� מערכת מתזי  ספרי"פרית ביהבס %

) גלגלוני  , מטפי ( המערכת , ס ללא אישור תקופתי שנתי"מערכת כיבוי אש בכל ביה  %

 .2005יולי  %נבדקה לאחרונה ב

 .פרוצי  ללא מטפי כיבוי אש, ארונות כיבוי אש פתוחי  שבורי   %



 

 

 .גלגלוני  פתוחי  %

 .ירות ספריהמזכ,לחדר מחשבי ס פרט "חסרי  מטפי כיבוי אש בכל ביה %

 .סכנת נפילה, � שבורי  ובלתי תקיני  חלונות ללא הגנהמגבילי חלו %

 .דלתות חדרי שירותי  נפתחי  כלפי פני  %

 .חצר ע  מפגעי בטיחות שלא סולקו %

 .חלק מהאלמנטי  למניעת תפיסת אצבעות הותקנו באופ� בלתי מקצועי %

 .אלמנטי  למניעת תפיסת אצבעות הותקנו רק בכיתות %

 .חלונות ללא סורגי  ופתחי מילוט %

 .ס במטרה למנוע פריצות למבנה"י עובדי תחזוקת ביה"סורגי חלו� ננעלו כול  ע %

 .חוסר בפתח יציאה בחירו  %

 .ע  פגיעות/כיבוי בלתי תקיני +  ארונות חשמל  %

%  � .עמדות כיבוי אששילוט באי

 .כיתות מחשבי  ללא אלמנטי  למניעת תפיסת אצבעות  %

 .ד במעבדה לכימיהס  פרט לאח"בוי אש במעבדות ביהבמטפי כיחוסר   %

 .אי� אלונקות במקלטי   %

 .חסר שילוט הנחיה למקלטי   %

 .דלתות ללא רכיב להאטה  %

 .ס אי� חדרי מדרגות נפרדי "מילוט בחלקי  מביה  נתיבי/חוסר בפתחי %  %

  .מקלטי  קטני  מידי לכמות התלמידי   %

  ס תורני"ביה –! "הרי

 .בעיקר ההשנייבקומה  .פתחי מילוט לא תקיני  %

 .שירותי  נפתחי  כלפי פני דלתות  %

 .2006נבדקו לאחרונה ביולי , אי� אישור תקופתי תק+ למערכות כיבוי אש %

 .אי� שילוט למקלטי  %

 .חסרי  פסי  נגד החלקה %

  

אג+ לוגיסטיקה : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

  ".ח"וטיפל בכל הליקויי  שצוינו בדו 3.18ר בסעי+ ער� ביקורת מעקב אחר הליקויי  שציי� המבק

  

ח "י הביקורת במוס"כי לא התקבל פירוט הטיפול בליקויי בטיחות שנמצאו ע, הביקורת מצינת

 3.16.2שנבדקו על ידה וכי מהמפורט בתגובת הביקורת לתגובת מנהל אג! הלוגיסטיקה לסעי! 

 ה אינו מדויק וכי לא תוקנו כל הליקויי�שהדיווח של מנהל אג! הלוגיסטיק ,לעיל נית  לראות

  .שנמצאו בביקורת

 



 

 

 

נהל  מממשקי� ע�  ,ח"מוס וגהותבטיחות , מעורבות ממונה בטיחות עובדי� בנושא 3.19

 הנדסהמנהל הוהחינו� 

  

) ממוני  על בטיחות ( ארגו� הפיקוח על העבודה חוק י תקנות "פועל עפ ,עירוני הממונה ה 3.19.1

 .י הפעולה  בתחו  הבטיחות והגיהותאת הכישורי  תחומ במדויק מגדירותה ,1966ו "התשנ

, בנהדבר שיש בו ניגוד אינטרסי� מו, כפו+ מזה כשנתיי  לראש מנהל  תפעול  א.מר א

בכל יחידות  – והגהותמשו� שחובתו של ממונה בטיחות לבדוק את רמת הבטיחות 

מת  הנחיות  כולל , בטיחות סקרי ומבדקי,סקרי סיכוני�, קיו� ביקורות $העירייה

ל "הכפיפות הנ .לראשי המנהלי� והאגפי� בכלל זה הממונה הישיר עליו מר שמקצועיות 

תפקידו של הממונה על על פיה� ' א 10 %ו' א8 ',א7: אינה מתיישבת ע   התקנות מס

התקנות ותקני  , בכל הנוגע לחוקי ) ל "מנכ, ייהראש העיר( לייע. למעביד , הבטיחות

  . ייני בטיחותבענ

ובכלל זה  –תעסוקתית של כל עובדי העירייה  וגהותאחראי מתוק+ תפקידו לבטיחות  .מר א

  .ח"עובדי עירייה במוס

י חוק לחקור תאונות עבודה של עובדי הרשות ובכלל זה "מוסמ� עפהממונה העירוני  3.19.2

ות בחלוקת ציוד ברמעו, טיפול בנושא גהות עובדי , קבלת דיווחי  על תאונות, ח"במוס

, מינהל החינו� %קיו  סקרי סיכוני  במבני הרשות, ח"מיגו� אישי לעובדי הרשות במוס

ת והגהות העירונית את נציגי מנהל החינו� וקבלת ור ועדת הבטיח"לזמ� באמצעות יו

  .'דיווחי  מה  וכד

ורמי� מצד כל הג ינו זוכה לשיתו! פעולהאהממונה העירוני , שיפורט להל י "עפ 3.19.3

מנהל מחלקת , מנהל אג! לוגיסטיקה, ראש מינהל חינו� $� במינהל החינו�יהרלבנטי

אינו משת! פעולה ע� מר  .ז רמ, מוחלט א.למר א .ז.הנתק בי  מר מ .ח ועובדיו"בטחו  ושע

אי  כלל ממשקי עובדה . ומתעל� מפניותיו, בממשקי� הנוגעי� לתחומי פעילותו .א

שיי� בכל קנתקל ב .מר א. ח"בנושא בטיחות מוס. י. מר בע� .ושיתו! פעולה של מר א

זוכה לגיבוי  והלה אינ, הנוגע לקבלת מידע הנדרש לצור� פעילותו ובחקירת תאונות עבודה

  .ש.הממונה עליו מר ד

אג! מבני ציבור בכל הנוגע לקיו� מנהל ע�  .מר אקיי� נתק מוחלט ואי שיתו! פעולה של 

הפועל לבד  .של מר א העוללסדרי הפ .של מר מע מהתנגדות ובדבר הנ', רי בטיחות וכדשק

  . 'של יועצי בטיחות וכד סיוע  ללא

� ינתקל בקשיי שיתו! פעולה ועבודה על שאר המנהל .כי מר א ,בדיקת הביקורת עולהמ

  .והאגפי� בתחומי� נוגעי� שירות לעבודת כמתחייב מהחוק והתקנות

  

מר אופל עובד : "2.2.09במכתבו מתארי�  ח זה"מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

נו ועל כ� לא עניי� כפיפותו איננו מסמכות, ד מנהל החינו�בעירייה וזוכה לשיתו+ פעולה מצ

 ."אתייחס לכ�

  

ו� ע� ממונה של מינהל החינפעולה כי אכ  נמצא שקיי� חוסר שיתו! , הביקורת מבהירה

  .תאונות עבודה $ 3.21בפרק  וכי דוגמאות לכ� מצוינות .א. בטיחות עובדי� מר א



 

 

  

  .דיווח ומעורבות ועדת בטיחות עירונית בנושא בטיחות מוסדות חינו�, תיאו�  3.20

  

רכבת מנציגי יש להקי  ועדת בטיחות המו, 1954ד "תשי, י חוק ארגו� הפיקוח על העבודה"עפ 3.20.1

ר נציג "יו 2 הלוועדו ר הועדה ייבחר מבי� חברי הועדה ובאי� רוב יהי"יו, העובדי  והמעביד

ח למפקח על וודהודעה על סדרי מינוי הועדה וסדרי עבודתה יש ל, עובדי  ונציגי המעביד

  .ות וגיהות להשתת+ בישיבות הועדהחג המוסד לבטיהעבודה הרשאי יחד ע  נצי

) מפקח עבודה ראשי  (  ר"שנה ולשלוח דיווחי  למפעבפעמי   8ס לפחות התכנעל הועדה ל

  .ת וגיהותויחולמוסד לבט

  לקבל , העירונית הינו לקד  את נושא הבטיחות והגיהות והגהותתפקיד ועדת הבטיחות 

לדו� בנושאי תאונות עבודה ולקבל , דיווחי  בנושא לקבל דיווחי  מנציגי המינהלי  והאגפי 

כולל נקיטה באמצעי משמעתיי  כמו , התאונות' כבמטרה לצמצו  מס, החלטות בנושא

או היו גורמי  ומעורבי  בתאונות , ובדי  שהפרו את תקנות הבטיחות והגיהותקנסות כלפי ע

 %הרכב הועדה אמור לכלול לא יותר מ. 'אי שימוש בציוד מג� אישי כנדרש בתקנות וכו, עבודה 

  . 5.20.01' מס וגהותבטיחות  %עירוני I.S.O י נוהל "אנשי  עפ 10

 ימנהל $מוחלט לנציגי המעסיק ברו –אנשי� בהרכב לא פריטטי  17כיו� הועדה מונה 

. בניגוד להוראות החוק והנוהלזאת , עובדי� בלבד נציגי עובדי� 4 $רק כ ,ומעלהמחלקות 

מרכז ומזכיר הועדה ומטפל , משמש כמשקי+ .א.מר א, תפעול ראש מינהל %ר הועדה "יו

�  . הכנת פרוטוקולי  ודיווחי , ישיבותזימו� , בריכוז הנושאי  לדיו

  .ח"בעניי� בטיחות מוס וגהותהביקורת התמקדה בביקורת בנושא טיפול ועדת הבטיחות  3.20.2

 .ז.ח  ולא מר מ"אחזקת מוס' מנהל מח .ד.נציג מינהל החינו� והחברה בועדה הינו מר ש

   .ח"בעל ההכשרה בנושא בטיחות מוס % .ב.מר יח או "המטפל בנושא הבטיחות במוס

ומצאה  2003%2007ח בשני  "דה בנושא בטיחות מוסהביקורת סקרה דיוני  וישיבות הוע

כמו אירוע , ורית ביותרמינאול  בצורה  ,ח"פעמי  בנושא הבטיחות במוס' דנה מסשהועדה 

רק השנה בישיבות האחרונות של ', נפילת תקרה וכד %חריג של תאונת עבודה בבית ספר

קבלת דיווח  %ילדי  הועדה עלה הנושא לסדר יו  בנושא מצב אחזקת מתקני משחקי  בגני

  . ח"צב הבטיחות במוסמותמונת מצב ודיו� בנושא 

על תאונת עבודה של עובד  .א.דיווח א, בסיכו  הישיבה , 29.5.07 %   הומי 4' בישיבה מס

, תאונה שנבדקה על ידו % ,בית הספר שנכווה בצוואר בעת שריפת מסמכי )  .י.ג( עירייה 

הנחיות מפורשות לקבל� תחזוקה , העירייה בבתי הספר הצור� בקיו  ציוד מיגו� אישי לעובדי

  .ח"ת במוסווהמלי. על עריכת סקרי בטיח העובד בבתי הספר להשתמש בכלי  משלו

חמורי  מאוד  .ציי� שהממצאי  של מר א ,בטחו� ה תראש מינהל, ר ועדת הבטיחות"מ יו"מ  

ח ולזמ� "ל בטיחות מוסכחבר הועדה בתוק+ סמכותו כמנה .ב.מר יהמלי. למנות את , אי לכ�

  . לישיבה הבאה של הועדה ולהציג תמונת מצב של הבטיחות בבתי הספר.ז.את מר מ

י לבדוק את נושא שימוש וטיפול בחומרי  "בבתי ספר וגנ .ב.י מ"שיער� סיור ע ,כמו כ� סוכ 

  . י "וגנ. לישיבה הקרובה מסוכני  בתי הספר ולהביא את ממצאיו

 .וכי מר מ) עובדי עירייה ( הספר טב את תפקידי אבות הבית בבתי טע� שיש להגדיר הי .דמר 

  .יהיה בישיבה הועדה אול  לא באופ� קבוע .ז

סוכ  על השתלמות ספציפית בבטיחות לאבות בית וקיו  יו  עיו� בנושא בטיחות למנהלי 

� להוצאת וא במינהל החינ"הודיע שפנה למנהל כ הלה ,.פר בהתא  להמלצה של מר אבתי ס



 

 

מזכר בו פירט את  .שר הועדה מר "מזכר ליו .מר אהעביר , 18.6.07 % ב .וזר בנושא בטיחותח

 �  .26.6.07 % לזמנו לישיבה הבאה של הועדה ב יקשוב .ז.ת מר מאהחלטת הועדה לזמ

סיכו� ב  .כולל מר  ד, של מינהל החינו� לא נכח ולא א+ נציגבה , ל"לא זומ� לישיבה הנ .מר ז 3.20.3

שצרי� לבדוק מי אחראי על נושא הבטיחות ולהזמי  אותו  ,ר הועדה"י יו"חלט עהישיבה הו

הקשור לנושא הבטיחות לדו  בישיבות על מער� הבטיחות לפני כ  אי אפשר , לישיבה

להציג לו מסמ� מהממוני� עליו הקובע את תחומי  .ר.מר אביקש מ .ש רמ, ח"במוס

  . ח"ל  אחד בנושא הבטיחות במוסיות של כרהאח

פעמי� בשנה הנראית לו חסרת טע�  8א! התנגד לחובת הכינוס של הועדה  .מר ש  

  , הח לא בוצע"של הועדה בנושא בטיחות מוסא+ החלטה  .ושרירותית חר! הקבוע בחוק

  .בנושא האחריות לבטיחות .למר ש .רי  שנת� מר אבלמעט הס        

  

נושא זה איננו בתחו  : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ מנהל 

ביצוע ההחלטות של הועדה . ח הועדה פועלת תחו  החינו�"פ הממצאי  בדו"אחריותנו ע

  "..ר הועדה מר א"ע  יומינהל החינו� ישת+ פעולה . הינו בתחו  אחריותה

  

. ב.של מר י לאי זימונ� תמתייחס אינהכי תגובת מנהל אג! הלוגיסטיקה  ,הביקורת מעירה

הבטיחות לישיבת הועדה בנושא מצב  .מר ז הבטיחות העירונית והממונה עליולועדת 

  .ח ולדיוני הועדה בנושא תאונות עבודה"במוס

  

  ח"תאונות עבודה במוס 3.21

  

כולל חקירת נסיבות התאונה הינה  % טיפול בתאונות עבודה של עובדי הרשות צוי�כפי שכבר  3.21.1

ימי   �3 ול חובת קבלת דיווח על תאונות עבודה תבסמכותו של ממונה בטיחות בעבודה כול

פיקוח על הוראת ה 1945 )*הודעה ( מחלות ומשלח יד , י פקודת התאונות"ממועד האירוע עפ

ומחלות מקצוע  עבודה תאונות עללמפקח עבודה אזורי חובת הדיווח . 3' העבודה סעי+ מס

  .ל"י החוק הנ"דרשת עפנ

, מנהל אגפי�אינו מקבל ישירות דיווחי� מ .ריית נתניה מר אקורת עולה שבעימבדיקת הבי 3.21.2

אלא דר� מנהלת אג! , הודעות על תאונות עבודה של עובדי הרשות ,ומחלקות ראשי מנהלי�

 רענו חוזר  ,17.10.06 –ב  שלחה .ש 'גב. משאבי אנוש המקבלת את הדיווחי� באיחור ניכר

א המינהלי� ולעובדי� בו ה� "מנהלי כ מחלקות, מנהלי אגפי�, הלי�בנושא לכל ראשי המנ

ולמשאבי אנוש כולל סמכות ועדת הבטיחות העירונית לקנוס  .א.נדרשי� לדווח מיד למר א

שה להקפיד ובק,ל "ה ואינ� עומדי� בהנחיות הנאת המנהלי� הישירי� של העובדי� במיד

  .על הוראות החוק והנוהל

בו התבקש להנחות את  ,מינהל החינו�בא "נהל כממכתב ל .ש' הוציאה גב, 4.11.07 %ב   

ס וגננות לדוח על תאונות עבודה בהתא  להנחיות ולחוק מיד ע  "מנהלי בתי, העובדי 

ה על מנת למנוע תאונות ולצמצמ� במידת דהתרחשות התאונה ולהקפיד על בטיחות בעבו

   . האפשר

הוא  .לטענת מר א.עקב  קבלת דיווחי  על תאונות באיחור ,.ל הוצא לבקשת מר א"המכתב הנ

אינו זוכה לשיתו+ פעולה בנושא מצד מנהל החינו� וכי מערימי  עליו קשיי  בתהליכי 

   .וא+ מונעי  ממנו לדבריו להיכנס לבתי הספר לביצוע תחקירי תאונות עבודה, הבדיקה

  . 2007בשנת  .י מר א"בדקו עח שנ"תאונות עבודה במוס' הביקורת בדקה מס 3.21.3



 

 

שימוש ופיצו. טשרניחובסקי ס "י עובד בי"שריפת מסמכי  ע – 15.3.07 –שארעה תאונה  – .י .ג ••••

ממשאבי  12.4.07 %ב .ההודעה נמסרה למר א.ע  סימני כוויה העובד ניכווה בצוואר %חומר דליק

העובד לא עבר , .המקצועית של מר א י ממצאי החקירה "פע. 20.5.07 %חקירת התאונה ב, אנוש

ס מחס� עבודה  "נערכה סקר בטיחות במחסני ביה, א+ גור  מוסמ�הדרכה בנושא בטיחות מ

סול  לא תקי� אי� שלטי ,נוהלי בטיחות/אי� הוראות, אי� ציוד מיגו� אישי %ומחס� צבעי 

המלצות . ס"י ביה"ת רבי  במחס� כולל סיפוק כלי עבודה לקבל� עווליקוי בטיח, אזהרה

בדיקה , ות בעבודה לעובדי העירייהחית בטואהעברת נוהלי והור, סידור מחס� %ללטיפו

הדרכת העובדי  בסיכוני  בטיחותיי  אספקת ,חותית של כלי עבודה והתאמת  לעבודהבטי

 .מ.ח נשלח למר ר"הדו .'חסו� בטיחותי של צבעי  ומדללי  וכוא, ציוד מיגו� אישי 

 .א ה של מר על בסיס חקירת התאונ .זי מר "ע 31.5.07 %ב  בנחקרה שו, ל"תאונת העבודה הנ 

   ..ר.מר ש ראש מנהל חינו� וחברה/לאור בקשתו של ס

קלה מאוד שאינה מוגדרת כאירוע חריג המחייב דיווח  על  מדובר בפציעה .י ממצאיו של מר ז"עפ

�מחס� , ח"בטחו� ושע' ס ולמח"העובד לא ראה צור�  לדווח לממוני  עליו בבי ,תאונה לכ

נאסר על אבות בית לתת , .ח א"י המלצות דו"ל עפטופ דהבומחס� הע,הצבעי  רוק� מציוד

את תיק  ס  מקפיד לטפל ולדווח כנדרש על אירועי  חריגי  ומנהל"כלי  לקבלני  ביה/ציוד

  ח שו� התייחסות לנושא הבטיחותי של "אי  בדו. מרכיבי בטחו� בטיחות כנדרש

    .'וכ חות המחסני� יבט, הדרכת העובד, הוראות סיכוני בטיחות/נועלי�

ח "דו. החלקה של כובדת במדרגות 9403%חד ובג� לחינו� מי 30.5.07 %שארעה בתאונה  – .ק.ז ••••

. מדרגות משובשות ללא פס החלקה, אי� מעקה בטיחות .ז.נשלח למר מ 4.6.07 %חקירת תאונה מ

בהתא   הרכבת מעקה בטיחות ממתכת, התקי� פס נגד המחלקה במדרגות הג� ל" המלצות

שלחה ראש מינהל  5.6.07 %ב  .טי המחלקה"קב, ריות לטיפולהחינו� אחמשרד  ל"לחוזר מנכ

ח התאונה "כי נושא דו ,הודיעה לומכתב בנושא התאונה בו  .א.אמר ל. ג.ת' חינו� וחברה גב

הינ� , ח "ח במוס"בטיחות ושע, אול� האחריות לבטחו , יטופל באחריות הגורמי� הרלבנטי�

ביקורת , כל ביקור, כתבהמ� החל מתארי� הוצאת אי לכ, ח בלבד"לבטחו  ושע' של המח

ז מתוכנ  מראש כולל ליווי "י לו"יבוצעו בתיאו� מסודר דר� משרדה עפ ,ל"תחקיר בנושאי� הנ

י תקנות ארגו� "כי עפ ,.ג 'בו הודיע לגב 14.6.07 %ב מכתב תגובהשלח  .מר א .נציג מטעמה

 .ז.כל מקו  וכי ישמח ליידע את מר מחובה על המעביד לאפשר לו גישה ל ,בודהעהפיקוח על ה

ח תאונה "דו, שפירא"ס "עובדת שהתחלקה במדרגות בבי 26.6.07 %נה שארעה  בותא $  .י.א.ע ••••

יסודי   �מניקיותאונה שארעה כתוצאה  .ז.ס ע  עותק למר מ"מנהל ביה/ שנשלח לס  29.7.07 %מ

 .לא הותק� פס נגד החלקה, שנער� במקו 

 %טובה בהתחלקות על הרצפה ר %"שרת"ס "סייעת ביה – 2.9.07 %תאונה שארעה ב – .נ .ל ••••

למנהל אג+ לוגיסטיקה וכל תחקיר בנדו� נשלח  %ע  העובדת .מר אבוצעה בדיקה של  18.10.07

בדיקת מקד  חיכו� : המלצת לטיפול, .י.מר ב ,.ז.הגורמי  הרלבנטי  במנהל החינו� כולל מר מ

 .תגובת מר מ .ס התקנת פסי  נגד החלקה"ודי בביהביצוע סקר סיכוני  יס, לקרמיקה לבנה

הינ�  ,תהשי בק"עפ  , וחברההועבר לעיונה של ראש מנהל חינו� "  מכתב�  7.11.07 %ב .מר אל

ב תמכו .ב.מר י . "לראש מנהל חינו� ).ש.ד(מתבקש כי ההתכתבות תיער� בי� ראש המינהל של� 

  .ח"כמנהל בטיחות מוס

ודה חבלה בגב וכת+ כתוצאה מעב 20.11.07 –דוח חקירת תאונה מ  3.9.07 %תאונה מ – .ח .א •

+ סקר סיכוני  במקלט נמצאה שורה של ליקויי בטיחות  בוצע . מאומצת במקלט בתיכו� אלדד

 .התחקיר נער� ע  העובדת. המלצות



 

 

י ילדי  ונענה מזכר לראש מינהל חינו� בנושא כסאות נוחי  לסייעות בגנ .שלח מר א, 30.8.07 %ב •

, נהל החינו�למכי ראש מינהל חינו� מבקשת שמכתביו בנושא בטיחות אליה ו .תגובה של מר מב

 .י הנחיתו"נה עליו לראש מינהל חינו� ועפויועברו באמצעות הממ

 .י מר א"חות תאונות עבודה שנבדקו ע"לקחי  מדו נמצא בתיעוד כי בוצע הלי� של הפקתלא 

  .צועהלי� הכולל יישו  ההמלצות ודיווח על בי

  

תאונות : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

א "עבודה והדווח עליה� הינו בתחו  האחריות של אג+ משאבי אנוש והרפרנטי  לנושא כ

פ ע  הממונה על "מנהל החינו� ירענ� את הנוהל כדי לאפשר יותר שת. במנהלי  השוני 

  ."הבטיחות בעבודה

  

, ח"כי הטיפול בתאונות עבודה כולל אילו שנגרמו לעובדי העירייה במוס, קורת מדגישההבי

ימי�  3כולל קבלת דיווחי� על תאונות עבודה תו� , הממונה העירוניהינו  בתחו� סמכותו של 

מ  הראוי להפני� את הנושא וללמוד . י פקודת התאונות והוראת הפיקוח על עבודה"עפוזאת 

  . את הוראות החוק

  

  ח"חלוקת ציוד מיגו  אישי לעובדי מוס 3.22

כמו  –ח "בדיקת הביקורת לא נמצא כי מתבצעת חלוקת ציוד מיגו� אישי לעובדי עירייה במוסב

אינו  .ז.מר מ .י התקנות"סייעות ומנהלה החייבי  בציוד שכזה עפ, עובדי מחסני , אבות בית

צועי בנושא ר להיות הגור  המקהאמוי הממונה העירוני "כי לא נדרש לכ� עמטפל בנושא 

, כלל אינו מדווח או מעורב בנושאוכי איכותו בכפו+ לדרישות הבטיחות שיבדוק תקינות הציוד ו

  . ח והא  חולק ציוד מיגו� לעובדי "במוסזה לא ברור מי מטפל בנושא ו

  

  

  ח בבטיחות"הדרכת עובדי מוס 3.23

הלי  בנושאי בטחו� ובטיחות במידה גננות ומנ, טי "ח עוסקת בהדרכת עב"בטחו� ושע' מח

  .מוגבלת בהתא  לתוכנית העבודה השנתית והנחית משרד החינו�

סיכוני בטיחות בעבודה ע� כלי , ס"אי  הדרכה לאבות בית בנושאי בטיחות טיפול בחומ

  .'ציוד נדרש  וכו, סיכוני בטיחות במחסני�, עבודה

  

הדבר איננו : "2.2.09ה במכתבו מתארי� ח ז"מנהל אג+ הלוגיסטיקה מסר בתגובתו לטיוטת דו

  ".ט"בתחו  אחריותו של הקב

  

ט לבצע הדרכות "על הקב  $ י תוכניות העבודה של משרד החינו�"עפכי , הביקורת מבהירה

  .ואבות בית בנושאי בטחו  ובטיחות, מנהלי�, גננות, טי�"עב

  

  ס"חומפינוי סח ו"ביקורות בטיחות במעבדות מו 3.24

  המחלקה לבטיחות  –החינו�  מינהלח הנמצא באחריות "במעבדות מוס טיחותנושא ביקורת ב

  ה ארוכה של הנחיות למבדקי� י מחלקה ולא מבוצעי� שור"ח כלל אינו מטופל  ע"ושע

  .בניגוד להנחיות משרד החינו�, כולל ביצוע סקר סיכוני�, בנושא

  .שוט+ בנושאאי� טיפול שני  ' ה  טיפל לפני מסריות חומר באפרט לאיסו+ ש .לדברי מר ז



 

 

י חברה פרטית אי� טיפול "שני  ע 4  %הטיפול בחומרי  מסוכני  טופל בזמנו לפני כנושא 

הוא מיועד לטיפול בנושא , ט למחלקה"קב/א  יקבל עובד נוס+ .לטענת מר ז, שוט+ בנושא

  .שני ' ס לגבי פעולות שבוצעו לפני מס"יש תיק מסודר בנושא חומ. ס"מעבדות וחומ

  

מר זכות מטפל בעניי� : "2.2.09ח זה במכתבו מתארי� "מסר בתגובתו לטיוטת דוהאג+ נהל מ

לא בוצע סקר סיכוני  ולא . פ הנחיות משרד החינו�"איסו+ עודפי חומרי  במעבדות ע

  ".מבוצעות ביקורות שוטפות בנושא

  

ח "מוסבנושא בטיחות במעבדות  .בתגובה אי� פירוט מה עשה מר זכי , הביקורת מדגישה

  .הנושא לא טופלכי , עולהמממצאי הביקורת . ס באופ� שוט+"ופינוי חומ

  ח"ניהול הבטיחות במוס $ניהול מידע שימוש במחשב 3.25

  

ח כל המעקבי  אחר ליקויי "ושע �לביטחומחלקה י� ניהול מידע ממוחשב ומסודר של הא 3.25.1

. חות השוני   אינו ממוחשב"הפרטניות לכל מוסד והדו, הרשותיות, ע השנתיות"ת, בטיחות

עקב חוסר  ,באמצעות מזכרי  מהתכתובת ידניתחלק . בתוכנות למעקב מממוחשב ושאי� שימ

טי  ברוב  אינ  "הקב חות"דו .ב דע ורתיעה משימוש במחשב של מנהל המחלקה ומר י

או בעל ער�  יסטיסטטמידע  לא נית� להפיק, פעילות המחלקה אינה ממוחשבת, ממוחשבי 

  .חתכי  בנושא בטיחות ובטחו�לפי 

ביקורי , אי� מעקב מחשב כמו ידני על ליקויי בטיחות, ע ידניי "המעקבי  אחר ביצוע ת

   .'ר וכו"ביקורי בדיקת מקלטי  ע, ח"טי  במוס"הקב

ח חר+ פעילותה הרחבה והיק+ הנושאי  בה  היא "שלמחלקת בטחו� ושע ,לציי�מ� הראוי 

  .תאי� כלל שירותי מזכירו ,מטפלת

א  כי ניכרי  בזמ� האחרו� מאמצי  לשיפור ,התיעוד במחלקה אינו מלא ומסודר כנדרש 3.25.2

האחזקה קיי  שימוש במחשוב א� ורק למעקב תקציבי שוט+ אחר קבלני ' במח . בנושא

    .וחשבי מאינ  מ', סקרי צרכי  וכו, תלונות גננות, אחזקה ושיפוצי 

תאונות עבודה , ממונה בטיחות תב בנושא פעילואי� מעקב ממוחש ,בטיחות בעבודה' מחב

שעות מוגבל ורק לגבי הדפסת ' אלא למס ,ל אי� שירותי מזכירות"לנ, ישיבות הועדה

חות שלו "כמעט את על הדוממונה בטיחות עובדי  כותב . וטוקולי  של ועדת הבטיחותפר

�  .ידני באופ

  

  מסקנות והמלצות . 4

  

להבטחת הבטיחות ח "ושא ניהול הבטיחות במוסבנכתובה מדיניות  טר  גיבשו, ח"מנהלי מוס 4.1

 .ל משרד החינו�"כנדרש בחוזר מנכ ,גהותהו

  

הכולל את כל , ח לגיבוש מסמ� מדיניות"מומל. שמינהל חינו� וחברה יפעל בשיתו+ מנהלי מוס

  .המרכיבי  הנדרשי 

  

  

  



 

 

  

בתחומי   יזו� חוזרהושיתו+ פעולה  וללאפועלי  בנפרד ההנדסה מינהל החינו� ו –מינהלי  ה 4.2

דבר הפוגע , ה העירוניממונהע  ו ביניה + פעולה ועבודה ונדרש שית ממשקי קיימי בה  

 .שגת יעדי הבטיחותהח וב"במוסהבטחת הבטיחות ב

 

את סדרי הפעולה  יבחנומומל. שראש מינהל חינו� וחברה בשיתו+ מהנדס העירייה   

, ל משרד החינו�"לחוזרי מנכ, והלי והממשקי  בי� הגורמי  המעורבי  בנושא בכפו+ לנ

  . ל העירייה"למנכ ו המלצת גישוי ,לתקנות ולחוקי  בנושא בטיחות

 

חברה הל חינו� וניח במ"מוסשל הגופי  והמחלקות העוסקות בבטיחות הקיי  המבנה הארגוני  4.3

 שיו�ובמתכונתו הקיימת + לוגיסטיקה אג . והוראות משרד החינו� דרישות חוזרילאינו עונה 

ר לטיפול קשובכל ה ח"ברמת הבטיחות במוס י פוגע ,למנהל האג+ח "ושע �לביטחוהמחלקה 

  . הנדרשי  אספקת האמצעי ווהסרת מפגעי בטיחות 

  

מנהל באשר לכפיפות  ,ביצוע שינויי  ארגוניי  תבח� ראש מינהל חינו� וחברהמומל. ש

 כגורמי  .י.מר בח "טי  ומנהל בטיחות מוס"הקבהגדרת  וכ� ח"ושע �לביטחוהמחלקה 

 .שייקבעפעילות הכל אחד בתחומו ובהיק+  – ח"במוסבטיחות טחו� וביי  בבהמטפל

   

נושאי מיקודו על  תו�, ובטיחות �ביטחו ינושאבשל אג+ הלוגיסטיקה וקו עיסלבחו� מומל. 

  .'תקציב נדרש  וכו, ת אמצעי מיגו� ובטיחותשיכר, שיפוצי , גיסטיקה מובהקי  כמו אחזקהול

  

  אינ היבטיה על כל י הגורמי  העירוניי  הרלבנטיי  "עח "רי הפעלת הבטיחות במוססד 4.4

בה  אי� בכל הקשור לבטיחות וחלקיי   I.S.O –נהלי ה  .י בנוהלי  ייחודיי  ומובנ ני מעוג

, דיווחי  ,להשיתו+ פעו, הקשורות לנושאכמעט התייחסות לממשקי עבודה ע  המחלקות 

  .סמכות ואחריות

  

ל והנחיות "בכפו+ לחוזרי מנכנוהלי העבודה  לשינוי תפעלכנו� ואיכות תמנהלת האג+ למומל. ש

  .חות מחוזיממונה בטי  %משרד החינו� 

  

אחריות לביצוע  %הכולל  ח"במוס בנושא הבטיחות שירכז את הטיפולגור  אחד  לא נמצא 4.5

  . 'ממשקי העבודה וכו, איגו  תקציבי נדרש ,קביעת יעדי בטיחות, מדיניותה

  

שירכז ויטפל בנושא הבטיחות  ,בעל תפקיד קבע לכ�מומל. שראש מינהל חינו� וחברה ת  

  .ח"במוס

  

למרות לא שונתה  ח רשותי"ח  למנהל בטיחות מוס"ט מוס"מקב  .י.מר ב להגדרת התפקיד ש 4.6

מתפקד , ח"ת בטחו� ושעקמנהל מחל .ל"זאת בניגוד לנדרש בחוזר מנכ, שעבר הכשרה והסמכה

 �ושא למרות שלא עבר כל הכשרה בנ, ח"כאחראי לנושא הבטיחות במוס ,לכאורה ילפורמאבאופ

  . פעלו לשנות את המצבי  אחרה הישיר או לא נמצא תיעוד שהממונ ,בנוס+ .הבטיחות כנדרש

  



 

 

 ח"מוס כמנהל בטיחות .ב.מר יתר למנות את ללא תפעלמומל. שראש מינהל חינו� וחברה 

ולבחו�  הוראותפו+ ללהגדיר את תחומי פעילותו בכ, קידתפלשנות את הגדרת ה, משרה מלאהב

   .המינהללראש  הכפפתו

   

  כולל בהתא  להוראות, ח"נהל בטיחות מוסלנושא תחומי פעילות של מלהכי� נוהל  מומל.

 .ח"ושע �לביטחוע  המחלקה  הגדרת ממשקי הפעולה

 כאשרטחו� ובטיחות ימשיכו לעסוק ולבצע  מבדקי ב , ח"בטחו� ושע' טי  במח"שהקב מומל. 

   .ח"בטיחות מוס מנהלכפיפות מקצועית לו .למר ז כפיפות מנהלית

  

וסדי וקורס מנהל בטיחות מ %לא נשלחו לקורסי  של משרד החינו� .ח.ר % ו. ק.טי  א"הקב 4.7

   .בנושארחב י  מבדקי בטיחות ונדרשי  לעיסוק יו  יומי למרות שה  מבצע, בדקי עורכי מ

  

  .מכו� התקני  ועוד, ינו�רד החי מש"המאורגני  עלקורסי   טי "קבלשלוח את המומל.     

 

י בנושא ופחותח "יקר בנושאי בטחו� שוטפי  במוסמתמקדת בע ח"ושע �לביטחוהמחלקה  4.8

ח "ות הנדרשות ממנהל בטיחות מוסהמטלרוב ו נמצא לקויהבטיחות תחו  , לפיכ� .בטיחות

  .כלל אינ� מופעלות

 

  .חיזוק נושא הבטיחות במחלקה תו� ח"ושע �לביטחו' מחהיש לבצע ארגו� מחדש של    

  

 י  בתוכניתמיישמת חלקית מרכיבי בטיחות חשובי  ביותר הנדרשח "ושע �לביטחוהמחלקה  4.9

ע "תית של משרד החינו� לתע השנ"אי� הלימה ותיאו  בי� ת ,בנוס+. העבודה השנתית

  .לקההמחי "הוכנה עש

  

  לפעול בהתא  , ח"בטיחות מוס ח ומנהל"ושע �לביטחוה יש להנחות את מנהל המחלק           

  .וביצוע� בהתא  ע שנתיות לרשות"להנחיות משרד החינו� בכל תהלי� בניית ת   

  

סיכוני  הערכת , איתור סיכוני בטיחותולגילוי תקופתיי  /שנתיי סקרי   לא מבוצעי  4.10

 .לנדרשבניגוד זאת כל  ,רי עדיפויותקביעת סד ת הנגזרות לסילוק  תו�בטיחותיי  והפעולו

  

     וקביעת הפעולות  סיכוני בטיחותות הערכסקרי  ו לבצעח "יש להנחות את מנהל בטיחות מוס          

 .ומעקב אחר הביצוע קביעת סדרי עדיפויות תו�, ת הנגזרות להסר  

  

 חות מבדקי הבטיחות של יועצי"בדוח "ושע �לביטחו' סדרי הטיפול והמעקב של המח 4.11

  .מצאו לקויי נ, מטע  משרד החינו� הבטיחות

  

 �קביעת תו� , חות משרד החינו�"דוי "עפ מעקב ותיקו� ליקויי   שיגדירנוהל כתוב יש להכי

ממשקי  ווחברה ראש מינהל חינו� ל, חינו�הלמשרד כולל דיווחי  , קדימויות לטיפול סדרי

  . 'הקפדה על תיעוד וכד, ז לדיווח"לו, מחלקות אחרות/ע  אגפי 



 

 

חות מבדקי "מפגעי  שנמצאו בדוה/מעקב ממוחשב על תיקו� הליקויי על קיו  להנחות  יש

  .הבטיחות

  

   ח כפי שבאי  "ושע �לביטחובתפקוד המחלקה מהותיי  שורה ארוכה של ליקויי   מצאהנ 4.12

 . אופ� הטיפול בנושא הבטיחותבכל הנוגע לי "ספר וגנ בתיטי  ב"חות הקב"י ביטוי בדוליד    

 

מפגעי בטיחות /אחר תיקו� ליקוייהכנת נוהל פרטני של סדרי הטיפול והמעקב מומל. על 

דיווחי  ז ו"לוכולל  קביעת סדרי עדיפויות לטיפול, טי "והקבמבדקי הבטיחות שנמצאו ב

     .בפורמט אחיד

  .י"בטי  למת� דגש על נושא הבטיחות וקיו  השתלמויות נדרשות לגבי גנ"יש להנחות את הק

  

קיי  שיתו+  ח"בתחו  רישוי מוס .ח"ממחלקת בטחו� ושע פועל במנותקבור י צינלמבהאג+  4.13

 .פעולה חלקי

  

, כל הנוגע לממשקי עבודהבהנדסה נו� וחי %דה מסודרי  בי� המינהלי  מומל. לגבש נוהלי עבו

  .ועוד ח"ח בהליכי תכנו� בניה ושיפו. מבני מוס"שיתו+ מנהל בטיחות מוס, דיווחי 

  

בכל תקשורת עבודה  רוהיעדבאג+ הלוגיסטיקה בי� המחלקות  נתק כמעט מוחלטנמצא  4.14

באופ� לטפל ולטפל בנתק הקיי  לא פעל  מנהל אג+ לוגיסטיקה. ח"בטיחות מוסהקשור ל

יקויי  אחרי  ח ובל"ושע �לביטחו י המחלקה"יו עשוט+ בליקויי בטיחות המועברי  אל

  .'וכו במסגרת שיפוצי הקי.

  

הנחות את מנהל אג+ לוגיסטיקה לקבוע נוהל בנוגע לסדרי ל, ל חינו� וחברההעל ראש מינ

 �על דיווחי  ו לליבו� בעיותקיו  פגישות עבודה משותפות , המחלקותעבודה משותפי  בי

  .'וכו הטיפול במפגעי 

ווח ולד % 13' מסבג�  אחזקה לטפל לאלתר' הל מחעל מנהל אג+ לוגיסטיקה להנחות את מנ

  .ל"ציאה בחירו  בג� הנדר יבעיית היעלממוני  על הטיפול ב

מפגעי בטיחות שלא טופלו במסגרת מבדקי הבטיחות ח תיקו� "י קי. במוסשיפוצשלב במומל. ל

 .ח"עובדי מוסותלונות של משרד החינו� , טי "של הקב

לביצוע דרי עדיפויות ח בקביעת ס"בטחו� ושע' ח ומח"הל בטיחות מוסמנ לשת+ אתמומל.         

  .שיפוצי קי.

  

והנחיות משרד  1498י "ח בהתא  לת"י ומוס"י  בגנע בדיקת תקינות מתקני משחקביצו 4.15

שני  בדיקה תקופתית של בטיחות מתקני  4 %לא בוצעה במש� כ. נמצא לקוי ביותר ,החינו�

י ע� ליקויי� חמורי� וקריטיי� המהווי� "גנקיימי� . פע  בשנה %י הנדרשת "משחקי  בגנ

לא . רשלא נבדקו כנדי "בגנ משחקי�המתקני טופלו ורוב כלל לא ש סכנה בטיחותית חמורה

לא נקט בפעולות הנדרשות להשלמת  ,! גור� בכיר במינהל החינו�אנמצא הסבר לכ� ש

חוזרות והשלמת ביצוע  תקיו� ביקור ,תיקו  הליקויי�, י"מכו  התקני� בכל גנ לשבדיקה ה

  . הנושא

  



 

 

מתקני הבדיקה התקופתית של  חדש לאלתר את ל, יש להנחות את מנהל אג+ לוגיסטיקה          

  .יקויי  הבטיחותיי כל הלי הנהלי  הקיימי  ולתק� את "עפו� התקני  י מכ"משחקי  ע

  

אינו עומד בדרישות ירוד ו )פרט לחדשי  ( ח "בטיחותי בתחו  כיבוי אש במוסהמצב ה  4.16

 .סיכו� בטיחותיבאחרי  הותקני  של משרד החינו� ושרותי כיבוי ומעמיד את התלמידי  בו

פר לש/ נקטו בפעולות הנדרשות על מנת לטפל  ,לא נמצא שהגורמי� הבכירי� במנהל החינו�

�בי� מנהל המחלקה לביטחולה נמצא חוסר שיתו+ פעו ,בנוס+ .ח"את מצב בטיחות אש במוס 

  .ח לשירותי הכבאות"ושע

  

פר טיחות אש בבתי סליקויי בלטיפול בותקציב לגבש תוכנית , וחברהעל ראש מינהל חינו� 

  . ולוודא ביצוע בדיקות תקופתיות

  

ו� וחברה למשרד החינ ו�וראש מנהל חינ ייההשנתית של מהנדס העיר ההודעה/האישור  4.17

מצב למציאות לאור ה י  ומוכני  בטיחותית לא תאמהכס ערו"שבתיה ,ל"לקראת פתיחת שנה

 .יועצי הבטיחותממצאי לו וטשער ונתיב מיל/ י ללא יציאת חירו"גנ  15 %רר בהבטיחותי שש

  

העובדי  ע  ח "ש רשימה של יועצי בטיחות במוסיגביטפל בנבני  ו בני ציבורמאג+ מומל. ש

   .לגבי סדרי העבודה וההתקשרות עימ הזר  המוכר שאינו רשמי ויקבל החלטה 

   

לת ד ללא –י "גנישנ   .וע יותרגר המקלוטי מצב "בגנ .ח בעיר אי� מקלט"לל מוסמכ  41% %ב 4.18

י "ל כנדרש ע"י הנ"� בגנלא הותקנו גלאי עש .ל"שערי מילוט כנדרש בחוזר מנכ/יציאת חירו  

עוני  קויי  חמורי  שאינ  י ע  לי"מקלטי  בגנ' נמצאו מס .וי אש ומשרד החינו�שרותי כיב

  .עודולדרישות פיקוד העור+ 

    

לטיפול בנושא המקלטי  רת תקציב מקושתכנית לאלתר יגבש , וחברהחינו� מומל. שמינהל              

תו� קביעת סדרי עדיפויות ' גלאי עש� וכו ,שערי מילוט/דלתות יציאה בחירו י ללא "גנו

   .לביצוע

  

�לביטחו' במחאי� תיעוד ומעקב  .אינ� נענותס "סייעות ומנהלי בתי, של גננותתלונות רבות  4.19 

   .ינו מאפשר מעקבד אהיעדר תיעו .מצב הטיפול בתלונותל האחזקה ע' ח ומח"ושע

  

ול הטיפומעקב אחר להקפיד על תיעוד וכ�  יש להכי� נוהל מסודר של טיפול בתלונות בנושא

 .בתלונות

 

ח מצביעי� על ליקויי בטיחות "מוס 33 $י הביקורת ב"ממצאי הביקורות המדגמיות שבוצעו ע 4.20

חוסר , ילוטשער מ/היעדר דלת יציאה בחירו�: ח שרוב� טר� תוקנו כגו "מוס' חמורי� במס

ח "חלק ממוסב, זאת תלמרו .ובלתי מתאימי� מבני� מסוכני� בטיחותית ,בפתחי מילוט

 ,ג  האור צאנז בנות ו תקריי: כמו נמצאו ליקויי בטיחות חמורי�בה�  ,הביקורת י"שנבדקו ע

  .העירייה ומשרד החינו�י "בטיחותית ע אושרו

  



 

 

ג� : כמובנה נמצא מסוכ� ובלתי ראוי לשימוש ה  המי ב"ל בגנופיטמבני ציבור לאג+ יש לפנות ל       

   .קו  להמש� הפעלתו במצבו הנוכחיולהחליט א  יש מ ,צאנז בנות תקריי %

ז "תו� קביעת לו, ח"במוס וכנית לתיקו� ליקויי הבטיחותלהכי� תברה על ראש מינהל חינו� וח

  .יקו�לת

  

מנהל אג+ , ח"ושע �לביטחולקה חממנהל הבי� ל העירוניממונה חוסר שיתו+ פעולה בי� הנמצא  4.21

בתחומי  הנוגעי  הממונה העירוני פניות . ור במינהל ההנדסהאג+ מבני ציב ומנהל ,לוגיסטיקה

אינה מתיישבת ע   ,למנהל אג+ תפעולכפיפותו של הממונה העירוני  .אינ� נענותלתפקידו 

  .1966 ו"התשנ) ממוני  על בטיחות ( התקנות לחוק ארגו� הפיקוח על העבודה 

  

יישו  התקנות לבחו� את וכ�  עבודה כתובי מומל. להסדיר את יחסי העבודה באמצעות נוהלי 

  .הממונה העירוניבנוגע לכפיפותו הנוכחית של 

  

 ונותנושאי תא. אינו פריטטי ועומד בניגוד לדרישות החוקהרכב ועדת הבטיחות העירונית  4.22

את האיש  הלוועדלשלוח ל החינו� נמנע ממינה. ו בועדהדוננ/כמעט ולא טופלו, ח"עבודה במוס

 מנהלח ובכירי "ושע �לביטחו המנהל המחלק. ח"שהוכשר לנושא הבטיחות במוסאי  המת

הועדה לא . ח"ת במוסועל מנת לדווח על מצב הבטיח הלוועדלא זומנו עד לאחרונה  החינו�

בדיקות כולל מעקב צמוד על ביצוע , ח"קיבלה החלטות מחייבות בנושא הבטיחות במוס

 .י"תקופתיות של מתקני משחקי  בגנ

  

באשר , מומל. לבחו� את הרכב ועדת הבטיחות העירונית ולהתאימה בהתא  לדרישות החוק  

ר ועדת הבטיחות לקיי  "להרכב פריטטי של נציגי מעסיקי  ועובדי  וכ� מומל. להנחות את יו

בטיחות מתקני , ונות עבודהכולל קבלת דיווח על תא, ח"דיו� מקי+ בנושא מצב הבטיחות במוס

  .כולל שיתו+ כל הגורמי  הנוגעי ' משחקי  וכו

 

ע לאי הנוגולתקנות בכל ביותר ומנוגד לחוק  ח נמצא לקוי"הטיפול בנושא תאונות עבודה במוס 4.23

. אג+ משאבי אנושלו העירוני דיווחי  על תאונות עבודה של עובדי העירייה לממונה העברת

ירת תאונות עבודה של בנושא חק ממינהל החינו�לשיתו+ פעולה  אינו זוכההממונה העירוני 

הפקת לקחי  מתאונות עבודה  הלי� שלאי� . י חוק"בסמכותו עפשח תחו  "במוסעובדי הרשות 

  .העירוניממונה ה המקצועיות של  מלצותההויישו  

  

ת בחקירהממונה העירוני שיתו+ פעולה מלא ע  וחברה תביא לחינו� ראש מינהל מומל. ש

לקחי  מתאונות ויישו  המלצות לקיי  הלי� מובנה ומסודר של הפקת , תאונות עבודה

  .תו� מת� דיווח על מצב תיקו� מפגעי הבטיחות והצעדי  שננקטו הממונה העירוני

שעות על  48תו�  ,משאבי אנושולאג+  העירונילדווח לממונה במנהל החינו�  א"כמנהל על    

  .ודה כנדרש בחוקבתאונות ע

  

מינהלה עובדי סייעות ו, ח כמו אבות בית"י חלוקת ציוד מיגו� אישי לעובדי עירייה במוסא 4.24

 ואירעחוש+ עובדי  לסיכוני  מיותרי  ולתאונות עבודה כפי שאכ� דבר ה, מנוגדת לתקנות

 .הממונה העירוניי "ח ונבדקו ע"במוס



 

 

  

           �ע  תו� התייעצות , אישי כנדרש על מנהל אג+ לוגיסטיקה לטפל ברכישה וחלוקת ציוד מיגו

  .לגבי איכות ותקינות הציוד ועמידה בתקני  הנדרשי הממונה העירוני 

  

, בנושאי בטיחותח "ושע �לביטחו' י המח"ע ח"השתלמויות והדרכות לעובדי מוסאי קיו   4.25

  .�מנוגדת לנוהלי משרד החינו

  

  .בנושא בטיחות ,אבות ביתולח "לקיי  השתלמויות לעובדי מוסיש   

  

ח "ושע �לביטחו' המח י"ע י מבוצע אינ ח "דות מוסביקורת בטיחות במעבס ו"הטיפול בחומ 4.26

מורי  לתלמידי  ול גור  לסיכוני בטיחות מיותרי הדבר . כנדרש בהנחיות משרד החינו�

  .מהמעבדות פינויי אי מכולל , השוהי  במעבדות

  

ס וביצוע ביקורת במעבדות "לטפל לאלתר בנושא חומח "בטחו� ושע' מח מנהליש להנחות את 

  . ח"מוס

  

וניתוחו וכ� לצור�  מידע שימוש במחשב ככלי לאיסו+ח ללא "ושע �לביטחו' ניהול המידע במח 4.27

  .ובתיקו� הליקויי  הבטיחותיי פקוד המחלקה פוגע בת ,מעקב

  

לרבות  ,בטיחות ובטחו� ינושאלמעקב אחר הטיפול בלתיעוד ורכישת תוכנות  לבחו�מומל.              

  .ועוד בטיחותהתיקו� מפגעי 

  

  

  

  

  



 

 

  לשכת ראש העירייה
  
  
  

  הערות ראש העירייה
  
  

  בטיחות במוסדות חינוך  - 11פרק 

  

  .ל"י הנחיות המשרדים השונים וחוזרי המנכ"הוריתי לראש מינהל חינוך לפעול עפ

עו דרכים לטיפול ממצאי המבקר נלמדו ונקב, ל העירייה"ח המבקר נדון במינהל החינוך ועל ידי מנכ"דו

מעקב תוך  ומנגנונינקבעו נהלי עבודה מחייבים , חלק גדול מממצאי המבקר טופלו. ולמעקב אחר המפגעים

  .ארגוניים 

 
  


