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  אבטחה ומיגו של מוסדות חינו�
  

  כללי  .1

אבטחת התלמידי� במוסדות חינו� בשעת רגיעה ומיגו� והיערכות המוסדות לשעת 

  .חירו� ה� משימות לאומיות ראשונות במעלה

  

ל "ידי מנכעל אופ� אבטחת מוסדות חינו� והיערכות� לשעת חירו� נקבעו בנהלי� 

, ני� על הנושא במשטרת ישראלמשרד החינו� בהתא� להנחיות הגורמי� הממו

  .1951 !א "התשי, פיקוד העור  ובהתא� לחוק התגוננות אזרחית

  

היערכות של עשר רשויות הד בדק משרד מבקר המדינה את "בשנת הלימודי� התשס

למניעת פיגועי� מצד גורמי� עוייני� , ה� העיר כפר סבאיבמרכז האר$ ובינ, מקומיות

 ואת היערכות� למיגו� מוסדות החינו� ולצור� במוסדות חינו� ואבטחת� בשיגרה

  .קיו� לימודי� בשעת מלחמה

  

  .2003ממצאי בדיקתו של מבקר המדינה פורסמו לקראת סו  חודש יולי 

 פורטו סיכו� הממצאי� הצביעו על ליקויי� רבי� בכל הרשויות שנבדקו ובכלל�

  .בכפר סבא ומצאנהליקויי� ש

   

 כי הדי� 4 קובעות בסעי  1974 !ד "תשל, ) העירייהדי� וחשבו� מבקר(תקנות העיריות 

וחשבו� אותו מפרס� מבקר העירייה מדי שנה יכלול ברשימת המעקב פירוט אחר 

תיקו� של ממצאי ביקורת של מבקר המדינה בנושאי� שה� בתחו� סמכויותיו של 

  .תו� ציו� א� הליקוי שעליו הצביע מבקר המדינה תוק�, מבקר העירייה

  

 מוסדות 130 ! תלמידי� בכ18,000 !ר כפר סבא לומדי� במערכת החינו� כברחבי העי

 אינ� כוללי� את התלמידי� הלומדי� ושוהי� בגני ילדי� ,נתוני� אלה. חינו�

  .במעונות יו�ופרטיי� 
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בעקבות אירועי מלחמת לבנו� השנייה ובעקבות התקפות הטילי� ביישובי מערב הנגב 

  ריות בתוצאות ההתקפות על ישוביי ישראל נופלי� התברר כי רוב הטיפול והאח

  

ג� א� יש סיוע מהשלטו� המרכזי , ברוב המקרי�. באופ� מיידי על הרשות המקומית

במהל� הביקורת פנה מבקר העירייה , זאת ועוד. באיחור רב, הוא מגיע במקרה הטוב

 יישוב אל קצי� המיגו� של מחוז המרכז בפיקוד העור  והוא הסביר שכפר סבא היא

שינוי . או מקלטי�/עורפי ומה שנדרש כיו� במוסדות חינו� זה מרחבי� מוגני� ו

א� , הגדרת יישוב מיישוב עורפי ליישוב בקו עימות הוא בסמכות אלו  פיקוד העור 

לגבי יישובי מערב הנגב הנמצאי� תחת התקפות טילי קסא� ה� עדיי� נחשבי� 

  .בל בהחלטת ממשלהיישובי� עורפיי� וחיזוק המבני� בה� התק

על פי תסריטי מלחמת לבנו� השנייה והתקפות הטילי� ביישובי , החלטות הממשלה

 בגלל, ככל הנראהכללי או חלקי וזאת " מצב חירו�"נמנעות מהכרזת , מערב הנגב

, יחסי סחר החו$ של מדינת ישראל, חשש מלפגוע ביחסי החו$ של מדינת ישראל

  . לכל מגזרי המשק המושבתי� ועודמבריחת השקעות חו$ וממת� פיצוי 

מטרת הביקורת היא להעמיד את הנהלת העירייה בפני העובדה , עקב כל האמור לעיל

שכל האחריות במצב חירו� תיפול על כתפיה והיא תצטר� להיות מוכנה וערוכה 

  .למצבי� כאלה

ער� מבקר העירייה ביקורת בנושא אבטחה ומיגו�  2006בר נובמ!ספטמברי� בחודש

 במטרה לבחו� מה מצב ההיערכות של העירייה בתקופה זו של ,סדות החינו� בעירמו

הועלו על ידי על מנת לעקוב אחרי תיקו� הליקויי� אשר , מתיחות בטחונית ומאיד�

  . 2003 שנתמבקר המדינה ב

  

2.    קצי הבטחו

 )הנוהל: להל( .ל משרד החינו� פירס� נהלי בטחו� ושעת חירו� כהוראות קבע"מנכ

  .הנוהל נקבע בהתא� להנחיות הגורמי� המקצועיי� ממשטרת ישראל

 #1שתוקפו החל ב) ב (3/חוזר הוראות הקבע סויש לציי כי לנוהל זה פורס� עדכו ב

  . 2005בנובמבר 

 עדכו אחרו זה לא עמד . בחוזר המעודכהנחיותל המו ההביקורת הנוכחית נערכ

  .2001#2002י� כה בשנבזמנו לפני הביקורת של מבקר המדינה שנער
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  :בנוהל נקבעו שני בעלי תפקידי� האחראיי� לקיו� נהלי הבטחו� במוסדות החינו�

  

  האחראי על קיו� סדרי, למוסדות חינו� ברשות המקומית) ט"קב(קצי� בטחו�   .א

  .            הבטחו� ברגיעה ובשעת חירו� ועל אירגו� האבטחה במוסדות החינו�

  

אשר בידיו הופקדה האחריות הכוללת על הבטחו� במוסד , רמנהל בית הספ  .ב

החינוכי והוא נושא באחריות לביצוע הוראות הנוהל והנחיות משטרת ישראל 

         .ומשרד החינו�

  

, טי� למוסדות חינו�" קב3בעת עריכת ביקורת מעקב זו מועסקי� בעיריית כפר סבא 

  . תפקידי� אחרי�, הממלאי� בנוס  לתפקיד זה

ט אחראי על כל מוסדות החינו� הנמצאי� " אזורי� וכל קב3!העיר מחולקת ל, עלבפו

  .באיזור שבאחריותו

  

מ מנהל מחלקת הבטחו� העירוני "מ(מתא� מחלקת הבטחו� הביקורת נערכה מול 

  .טי� של מוסדות חינו�"אחד הקבג� כ, המשמש בפועל) 2005מאז חודש יולי 

וסדות חינו� לא ראו את ממצאי דוח מבקר כי קציני הבטחו של מהעלתה הביקורת 

  . מא& גור� בהנהלת העירייה,לא נדרשו להגיב עליה�, המדינה וא&

ענה לשאלת , מ מנהל מחלקת הבטחו כאמור"המשמש כמ, מתא� מחלקת הבטחו

הביקורת כי לא ידוע לו היכ נמצא כל החומר הנוגע לבדיקת מבקר המדינה א� זכור 

 ל העירייה"ממצאי הדוח נשלחה למבקר המדינה על ידי מנכלו כי תגובת העירייה ל

  . דאז, ומנהל מחלקת בטחודאז

לא נהג , 2005כי מנהל מחלקת בטחו שסיי� תפקידו בעירייה בקי( , עוד הוסי&

קשר לממצאי דוח מבקר המדינה ובפרט ישיבות עבודה ב, לערו� ישיבות עבודה כלל

  .2003שפורס� בשנת 

  

משנת ת העירייה לדוח מבקר המדינה ג� לא הומצאה לה תגובהביקורת לא מצאה ו

  .ארכיו העירייהמלא בטחו והמחלקת מלא  ,2003

לא נמצאו ולא הומצאו לביקורת פרוטוקולי� או סיכומי ישיבות עבודה של , כמו כ

במטרה להפיק , דיוני� אחרי� אשר התקיימו בעקבות ביקורת מבקר המדינה

�  .לקחי� ולתק ליקויי
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 !ט מוסדות חינו� ברשות מקומית "נקבע כי קב,  המוזכרי� לעיל משרד החינו�נהליב

בפעילות חוץ , אחראי לארגון הבטחון השוטף ולקיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות החינוך"

  ".בקייטנות במחנות ובפנימיות, בית ספרית ובאירועים

,  מרכיבי בטחו�הקצאת, ט כוללת את הדרכת עובדי מוסדות החינו�"פעילות הקב

  .תרגול וביקורת

  

, יתכנ� ויעשה ביקורי� שוטפי� במוסדות החינו�, ט יזו�"בנוהל נקבע כי הקב  2.1

על  .תיקי הבטחו� וציוד החירו�, שבמהלכ� עליו לבדוק את תיקי השטח

במהל� (ט ליזו� ביקורי פתע לבדיקת סדרי הבטחו� ופעילות המאבטח "הקב

, )� בדיקת האנשי� וכלי הרכב הנכנסי� ועודבתהלי, בסריקות הבוקר, היו�

יעקוב , כמו כ�. וזאת בתדירות של פע� בחודש לפחות בכל מוסד חינוכי

  .ות בביקורותיו הקודמ,עליה� הצביע בעצמו ,ט אחר תיקו� ליקויי�"הקב

  

, ט המחוזי במשרד החינו�"לקב, דוח על הביקור יועבר למנהל מוסד החינו�

  . ולגורמי� נוספי� ברשותות המקומיתלמנהל מחלקת החינו� ברש

י� דוחות על ביקוריה� ט"מבקר המדינה מצא כי בכפר סבא לא כתבו הקב

�  .ולכ לא יכל לעמוד על תדירות

  

  : נקבע כלהל,  סוגי הביקורות ותדירות5.4 תת סעי& 5.3#35בנוהל בסעי& 

   בתחום של ביקורות במוסדות החינוך5.4"

ן ביקורים שוטפים במוסדות החינוך לצורך תדרוך והעברת ט ליזום ולתכנ"על הקב.  א

בתחומי הביטחון ושעת ) ט"העב, ס"מנהל ביה(הנחיות לסגל ההוראה במוסד החינוכי 

    .החירום

, את תיקי השטח ואת ציוד החירום, במהלך הביקור עליו לבדוק את תיקי הביטחון. ב

  .דמיםוכן עליו לוודא שתוקנו הליקויים שעלו בביקורים הקו

ט המחוז ולמנהל מחלקת החינוך "לקב, ט ימסור דוח ביקור למנהל המוסד"הקב. ג

  .ולגורמים נוספים ברשות

ט לבקר במוסד החינוכי במקרים שבהם נדרשת התערבותו לפתרון בעיות "על הקב. ד

, ביקורים אלה אינם מתוכננים על ידו(הבטיחות ושעת החירום , בתחום הביטחון

  ).ל הנהלת המוסד החינוכיונעשים בהזמנתה ש
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, במהלך היום( עליו ליזום ביקורי פתע לבדיקת סדרי הביטחון ופעילות המאבטח .ה

וזאת בתדירות , )בתהליך בדיקת האנשים וכלי הרכב הנכנסים ועוד, בסריקות הבוקר

  ".של פעם בחודש לפחות בכל מוסד חינוכי

  

ענה , )קת בטחומ מנהל מחל"מ(מתא� מחלקת בטחו , בביקורת הנוכחית

ט מוסדות "ל משרד החינו� כתוב שעל קב"לשאלת הביקורת כי בחוזר מנכ

. חינו� לערו� ביקורות בבתי ספר פעמיי� בשנה ובג ילדי� פע� אחת בשנה

, מאז שיצאה ההנחייה כי יש לתעד כל ביקורדבריו ה� עושי� הרבה יותר ול

על ידי , לבקשתהלביקורת הוצגה  .טפסי דיווחממלאי� י� "שלושת הקבט

     .וז עותק מתוכנית ,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

אות קיבלה  יחד ע� תשובות ,המפורטי� בגו& הדוח, ממצאי הביקורת

  . מצביעי� על ביצוע ביקורות חלקיות ולא מלאות, הביקורת במהלכה

על תפתקפיד וממליצה כי מחלקת הבטחו ממצא זה וליקוי ברואה הביקורת 

  . על פי הקבוע בנוהל,באופ מיידי

  

  ,)עוזר לענייני בטחו�( !ט " מבית הספר עבגט נערכת ע� נצי"ביקורת הקב

ט יחד ע� נציג "בסיו� הביקורת מנתחי� הקב. מנהל בית הספר , אב הבית

  .בית הספר את הממצאי�

  

מ מנהל מחלקת "מ(דוחות הביקורת מרוכזי� בידי מתא� מחלקת בטחו� 

אשר מרכז את הנתוני� ומוציא מכתב למנהל בית הספר לתיקו� , )בטחו�

  .ל העירייה"העתק המכתב נשלח למנהל אג  החינו� ולסמנכ. הליקויי�

  

בפועל לא מועברי� . ט"במכתב מצויי� כי תער� ביקורת חוזרת על ידי הקב

 דרישות הנוהל אלא ,משרד החינו� על א ט המחוזי של "דוחות פרטניי� לקב

  .וח חודשי על פי פורמט מרוכז שהוא דורשמועבר דיו

  

מתייק את הדוחות , של מוסדות חינו�ט "כל קב, בפועלהביקורת מצאה כי 

כ� לפי בתי הספר שבאחריותו ומנהל את המעקב על תיקו הליקויי� בעצמו 

 הביקורת לא הצליחה לקבוע מה .שלא מנוהל מעקב מרוכז בידי גור� אחד

  .א� בכלל, מנהלי בתי הספר וכיצד ה� טופלונעשה ע� ההערות בדוחות אל 
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מ מנהל מחלקת "מ(הסכי� מתא� מחלקת בטחו , בתגובה לממצאי� אלה

החל מקבלת . אכן הערה נכונה ובמקומה": כיבתגובתו ע� ממצא זה וציי , )בטחו

  ."טיוטת המבקר הוחל בפגישות עבודה בהן נדונים נושאים אלה

  

ל משרד החינו� והנהלי� הוציא מתא� "י מנכ מצאה כי בנוס  לחוזרהביקורת

אוגד� נהלי� שנבנה באופ� עצמאי , )מ מנהל מחלקת בטחו�"מ(מחלקת בטחו� 

.  מדי שנה,נשלח לכל בתי הספר ומעודכ� על ידו,  לדבריוהאוגד�. על ידו

נענתה על ידו כי עד היו� לא , כשביקשה הביקורת לעיי בעדכוני� שהפי(

  . ידאג להפי( עדכויהיה צור� היה צור� בעדכו וכשי

 לשנת לימודי� דוהאוגד נחלק מהביקורת עיינה באוגד האמור ומצאה כי 

, בנוס&. 2005 אשר נפתחה בחודש ספטמבר ,ו"היא שנת תשס, מסויימת

מצאה הביקורת כי התיק לא מעודכ באופ מלא כיוו שאי בו עדכוני� של 

 פות בענייני בטחו ושעת חירו�ל משרד החינו� והוראות נוס"חוזרי מנכ

     .מצאה הביקורת כי ג� חלק ממספרי הטלפו בו לא מעודכני�, ובנוס&

  

 מ מנהל מחלקת "מ(בתגובה לממצאי� אלה ענה מתא� מחלקת בטחו

מאז . היא שנת הלימודים הקודמת, ו"ל תשס"אוגדן הנהלים אכן יצא בשנה): "בטחו

בנוסף יש לציין כי אין מטרת האוגדן ... לעדכנועדיין לא מצאה מחלקת הביטחון כי יש

ל אלא לציין ולהדגיש הנחייה ספציפית לעיר כפר "להנחות או להחליף את חוזר מנכ

  ...".אלא אם כן יש שינוי מהותי, ל"לכן לא יופיעו בו כל עדכוני חוזר מנכ. סבא

סתירה בדבריו של מתא� מת קייכי  שממצא זה מעיד מעירה הביקורת

כדי הביקורת ממליצה כי ,  לפיכ�).מ מנהל מחלקת בטחו"מ(טחו קת במחל

 לאור� כל שנת ,אוגד זה יעודכ באופ מיידי ובאופ שוט&, למנוע הטעייה

�  .לימודי

מדי שנה לפני פתיחת שנת הלימודי� מקיי� מתא� מחלקת הבטחו� , בנוס 

 לענייני עוזר (טי�"עבכנס למנהלי בתי הספר ול, )מ מנהל מחלקת בטחו�"מ(

תו� מסירת ובו הוא מבצע הדרכה כללית תו� מעבר על האוגד� כולו ) בטחו�

  . חדשי�טי�"עבכנס זה נועד ג� להדרכת . ישו במידהעדכוני� 

  

 ,מסייעת ליישו� וביצוע ההנחיותהפעילות , פעילות זוחיוב הביקורת רואה ב

  .נהלי� ובחוזרי�ב, חוקי� מהקבוע בכמתחייב
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אחראי לארגו� , מוסדות חינו� ברשות המקומיתט "כי קב, נקבעהאמור בנוהל  2.2

 .פנימיותה� הבטחו� השוט  ולקיו� סדרי אבטחה נאותי� במוסדות חינו� וב

ת על מרכיביו ונקבע בנוהל כי האחריות הכוללת לאבטחת הפנימי, בנוס 

ל בהתא� להוראות משרד ופעל יועלומוטלת על מנהל הפנימייה , השוני�

ט הרשות המקומית וגורמי הבטחו� המקומיי� האחרי� "ת קבהחינו� ולהנחיו

כללי� מנחי� לאבטחת , נקבעו בנוהל, בנוס ). ל"ב וצה"מג, משטרת ישראל(

  .מוסדות פנימייתי�

ה� ישחניכ,  חלק� פנימיות לינה בלבד אשר פנימיות5בכפר סבא קיימות 

  .ודי�פנימיות משולבות לינה ולימ, לומדי� במוסדות חינו� בעיר וחלק�

 עקב שוני בסוגי הפנימיות חלק מאובטחות על ידי העירייה וחלק

א� נבדקות בביקורות מטע� מחלקת , לא על ידי העירייהשמאובטחות 

  .למשרד החינו�, המדווחת על ביקורותיה, הבטחו של העירייה

  

ט לא קיי� את פעילותו בפנימיות "מבקר המדינה מצא כי בכפר סבא הקב

לגבי פנימיה בבעלות תאגיד מיסודו של משרד החינו� לא מצא כי , ובפרט

בח את אופ אבטחתה ומיגונה כ�  ט את מנהל הפנימיה ולא"נחה הקביה

  .גדרותיה לא תא� את הנדרשנמצא כי חסרי� בה עזרי� ומבנה , שבפועל

  

, בעירבפנימיה העירייה בקר על ידי מערכה נש  אקראי�מדגשל  הבדיקב

הביקורת מצאה כי גובה .  לא תוא� את הנדרשנמצא כי מבנה הגדרות

הגדר פרוצה בחלקה והיק& , הגדר אינה מברזל קשיח, הגדרות נמו� מהנדרש

  . הגדר אינו מואר

  

 מ מנהל מחלקת "מ(בתגובה לממצאי� אלה הסכי� מתא� מחלקת בטחו

ע� ממצא זה וציי כי נושא הסדרת גדרות ותאורת בפנימייה זו ) בטחו

  .בטיפול

כמתחייב מהקבוע  , לבדוק בהקד�על מחלקת הבטחו ,ת הביקורתלדע

לתק את , הפנימיותכל ולהנחות את מנהלי הפנימיות כל את גדרות , בנוהל

  .הטעו תיקו

  

 נמצא כי נציגי כל הפנימיות מוזמני� נוכחית של מבקר העירייהבביקורת ה

   י� לכל הכנס, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(לדברי מתא� מחלקת בטחו
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 דות ומקבלי� חומר שוט& כמו שאר מוסהרלבנטיי� שעורכת מחלקת בטחו

ענה לשאלת , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו . החינו� בעיר

כנסי� וזאת מהסיבה כל ההביקורת כי אי ברשותו רשימות נוכחי� ב

 כגו, מחלקת בטחו מצטרפת לכנסי� שעורכי� גורמי חינו� שוני�, שלדבריו

אליה� מחוייבי� המוזמני� , אג& החינו� בעירייה ומפקחי משרד החינו�

 רק בכנסי� מחלקת הבטחו עורכת רישו� נוכחי�,  כ� שבפועללהגיע

טי� "כי לאור ההשתתפות הדלה של העב, עוד הוסי& .טי�"שיוזמי� הקב

�טי� "מהשנה הבאה בכוונתו לשנות את אופ הזימו כ� שזימו העב, בכנסי

 ,טי� כמורי�" העבהמחוייבות של, אליו לדבריו, מטע� אג& החינו�יבוצע 

  .רבה יותר

  

רשימות  של חלקי ההביקורת רואה בחומרה את חוסר המעקב והתיעוד

מחלקת הבטחו אינה כ� שבפועל , מחלקת הבטחוהנוכחי� בהדרכות של 

 � וקיבלו את ותהדרככל האכ נכחו ב, הנדרשי�מוודאת כי כל בעלי התפקידי

בכל  וממליצה כי מחלקת בטחו תנהל רשימות נוכחות ההדרכות הנחוצות

 על כל השתתפות חובההנהגת הדרכות שלה ותבח ע� הנהלת העירייה ה

�  .המוזמני

  

    פועלי� בעיר מוסדות חינו� פרטיי� , בנוס  למוסדות החינו� הרשמיי� בעיר 2.3

    מעונות יו� ,וטותטרו� חובה ולפע, גני ילדי� לגילאי טרו� טרו� חובה, כגו�

   .'בתי ספר פרטיי� וכו, צהרוני�, לתינוקות

  

 ענה לשאלת הביקורת כי , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

לבדוק ולוודא שבעלי מוסדות , הנוהל מחייב את מחלקת הבטחו של העירייה

  .ל משרד החינו�"החינו� הפרטיי� מבצעי� את ההנחיות שבחוזר מנכ

  

   דינה מצא כי המידע על מוסדות החינו� הפרטיי� המצוי בידי מבקר המ

  י� של עיריית ט"עוד מצא מבקר המדינה כי הקב. י&העירייה חלקי ולא מק

  .לא הדריכו את הגננותא& כפר סבא לא בחנו את סדרי האבטחה בה� ו
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   נמצא כי מרבית מוסדות החינו� נוכחית של מבקר העירייהבביקורת ה

   בעליה� פותחי� את המוסד , נ� חייבי� ברישוי וברישו� ועל כהפרטיי� אי

  .ללא דיווח לעירייה

   ביקורת כי שאלת  לענה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

�  .'וכומעונות יו� , הוא מבצע מעקב אחר פרסומי� של גני ילדי� פרטיי

  

 ת כי הוא מסר לביקור )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

  : כלהל,עור� כנסי הדרכה והסברה

  . היענות והשתתפות גבוהה!כנס למעונות היו� של ארגוני הנשי�  *    

  .היענות והשתתפות נמוכה !כנס לגני ילדי� פרטיי�  *    

  

   מסר לביקורת כי אי� , )מ מנהל מחלקת בטחו�"מ(מתא� מחלקת הבטחו� 

מחלקת ,  ולפיכ��הלהשתת  ב אלה לכנסי�בידיו כלי� לחייב את המוזמני� 

  .הגיעו לכנסר שאשל גננות הגני� הפרטיי� בטחו� מקיימת רישו� נוכחות 

  

הביקורת , כאמורלאור ההשתתפות הנמוכה בכנסי� אלה , על א& זאת

 לרכזת גני הילדי� ,פה בלבד#מבוצעת בעלהה שיטת הזימו נממליצה כי תשו

� וכ� לדעת � פרטיל בעל מוסד חינו בכתב ובאופ פרטני לכלזימו, הפרטיי

  .  בעלי מוסדות החינו� הפרטיי� בכנסי� אחוז השתתפות יעלה,הביקורת

 מ מנהל מחלקת "מ(בתגובה לממצאי� אלה הסכי� מתא� מחלקת בטחו

מחלקת הביטחו� . הערה טובה ומקובלת: "להמלצת הביקורת וציי) בטחו

  ."י המלצת המבקרתשנה מעתה ואיל� את שיטת הזימו� ותפעל על פ

 

  , בנוהל נקבע כי מנהל בית הספר ימנה מורה לתפקיד עוזר לענייני בטחו�    2.4

  החינו� כדי לעזור לו לרכז את הנושא במוסד , )ט"עב(לבטיחות ולשעת חירו�    

  .ולסייע בהוצאה לפועל של הנחיות משרד החינו� בנושא זה   

  

נה וקיימת רשימה מרכזת ט מדי ש" ממונה עב,הביקורת מצאה כי בכל בית ספר

ט ונשלח חתו� לבית הספר "כל מינוי נבדק על ידי הקב. במחלקת בטחו

  .למשרד החינו�ו
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  אמצעי� לאבטחת מוסדות חינו�  .3

 נקבע כי כדי , מאז בדיקת מבקר המדינה, כאמוראשר התעדכ� , בנוהל משרד החינו�

 ישה שלהתקי�לות הבע/על הרשות המקומיתלייעל את האבטחה בבתי הספר חובה 

  : כלהל�,אמצעי בטחו�

   על פי מפרטי� המצורפי� כנספח לנוהל תקינהגדר תקנית  )1       

  כניסה להולכי רגלשער   )2                   

  שער כניסה לרכב  )3                   

  )בהתא� לגודל המוסד(שערי יציאת חירו�   )4                   

  המערכת כריז  )5         

  )טלפו�/אינטרקו�/קשר( למזכירות שומרהבית� אמצעי קשר בי�   )6         

  

  : מרכיבי בטחו� התקנת עלבנוהל ומל$ ה, כמו כ�  

  )בית� שמירה(עמדת שומר )  1       

  לחצ� מצוקה)  2       

  )ביפר (דיווחית)  3       

  

  : כלהל�בטחו�האמצעי לגבי גני ילדי� נקבעה החובה בהתקנת 

  גדר תקנית תקינה)  1    

  שער המאפשר נעילה מבפני�)  2    

  טלפו�)  3    

  אינטרקו� משער הכניסה לג�)  4    

  .משטרתי או למוקד של חברת האבטחה/לחצ� מצוקה למוקד עירוני)  5    

  

 גני 38:  מוסדות חינו� כלהל#48מדג� אקראי בשל  הכללה בדיקביקורת הנוכחית ה

�תיכו , )#30%כ( חטיבות ביניי� 2, )#38%כ ( ספר יסודיי� בתי6, )#37%כ (ילדי

  .)#20%כ (יה אחתיופנימ) #20%כ(אחד 
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  :  היתרבינקבע העוסק במרכיבי ביטחו , בנוהל 2.4תת סעי& , 5.3#37בסעי& 

  .הבעלות/האחריות להתקנת מרכיבי הביטחון היא של הרשות המקומית  .ג"...

  על  . שלמותם וכשירותם של מרכיבי הביטחון, ה על תקינותםיש חשיבות רבה לשמיר  .  ד   

  לבעלות על כל תקלה שהיא במרכיבי הביטחון /          המנהל לדווח מיידית לרשות המקומית

  ."          שהוזכרו לעיל ולפעול לתיקונם

החשיבות של השמירה על שלמות� ותקינות� של , כאמורהודגשה בסעי& זה 

ובה לדווח על כל תקלה לרשות המקומית או לבעלי מוסד אמצעי הבטחו והח

  .  על מנת שייפעלו לתיקונ� בהקד�החינו�

  

בחלק נקבע כי , )ב (3/ל משרד החינו� סו" בנוהל מנכ5.3#47 תת סעי& 5.3סעי& ב

 פותשתתנית לקבל המרכישות מרכיבי הבטחו לשיפור הבטחו במוסדות החינו� 

בתנאי� עומדת  העירייה מהעלויות א� 50%  עד כדי,מתקציבוהחינו� משרד 

  )'אראה נספח . (הקבועי� בסעי& זה בנוהל

  

 5.1ט נקבעה בתת סעי& "העוסק בתפקידי הקב,  בנוהל5תת סעי& , 5.3#35בסעי& 

�תיק שטח ותיק בטחו מוסדי לגבי מוסדות : החובה לנהל עזרי� מינהליי� שה

  :כלהל, החינו�

  טח מוסדיתיק ש/תיק ביטחון מוסדי. ב"

  להנחות את הנהלת המוסד החינוכי בהכנת תיק הביטחון המוסדי ולבדקו בתחילת כל ) 1      

  .           שנת לימודים

  עם משטרת ישראל , להכין את תיק השטח המוסדי בתיאום עם הנהלת המוסד החינוכי) 2      

  ."           ועם מהנדס הרשות המקומית

  

  :להל ממצאי הביקורת

           3.1  �  גדרות ושערי

  מטר2כי גדר בחצר ג� ילדי� ובחצר בית ספר תותק� בגובה , נוהל נקבעב  

  . מהבסיס/מהקרקע, לפחות

המחוברת לקרקע  רשת מולחמתמרשת ביטחונית רגילה או הגדר תהא עשוייה 

סעי  ל' ב!ו'  המצורפי� בנספחי� א124! ו120בחגורת בטו� כמפורט במפרטי� 

  .נוהלב) 1.א2.4ת סעי   ת,37!5.3
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  מבקר המדינה מצא בבדיקתו כי במספר גני ילדי� ובתי ספר מותקנת גדר          

  עוד מצא מבקר המדינה ליקויי� בחלק . שלא בהתא� לדרישות בנוהל

�  .מהשערי

  

כי בכל  , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו בתגובה ענה 

ענה לשאלת , בנוס&. � על פי הנוהלמוסדות החינו� יש גדרות ושערי

  .הביקורת כי כל הפנימיות מוקפות בגדר ע� תאורה על פי הנוהל

  

 בגני ילדי�  אקראי�מדג ה שלרכה בדיקעהנוכחית נביקורת בדיקות הב

מ מנהל "מ(בניגוד לתשובתו של מתא� מחלקת הבטחו , מצאנובבתי ספר ו

 #1.8 ל1.5ובה הגדר נע בי מגני הילדי� שנבדקו ג #24 ב כי,)מחלקת בטחו

  #10בוא& נמצאו גדרות ממשטח הדריכה האופקי שאפשר להגיע אליו מטר 

 �אשר גובהגני ילדי    . מטר #1.3 מטר ל0.9 נע בי

  .דקהברזל חוטי עשויות מרשת  , מה#9 דוקרני� ו,הגדרות מ#16בעוד נמצאו 

  

 ממצאי� , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בתגובה אישר מתא� מחלקת בטחו

אלה ומסר בתגובתו לביקורת כי מבוצעת החלפה הדרגתית של גדרות לא 

�  .תקיני

  

בניגוד מבחו( רק ננעלי� בגני ילדי�  כי שערי� רבי� , מצאה הביקורתכ

שער ונועל את הילדי� כ� שבזמ שהמאבטח מבצע סריקה מחו( לג , לנוהל

בשל בעיית נגישות  ייתקשו לפתוח את שער הג ,בעת חירו�הגננות  ,הג

  .למנעול

 מ מנהל מחלקת "מ(בתגובה לממצאי� אלה הסכי� מתא� מחלקת בטחו

מחלקת הביטחון תעביר למחלקת . הערה נכונה: "ע� ממצא זה וציי) בטחו

  ".התחזוקה רשימת גנים בהם יש לבצע את השינוי הנדרש

 על מעידה , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(תגובה זו של מתא� מחלקת בטחו

  . מחלקת הבטחומבצעת אות , ביצוע לקוי של הביקורות השוטפות

  

של כל ומקיפה בדיקה יסודית באופ מיידי הביקורת ממליצה כי תער� 

  , לנדרש בנוהלמיידית גדרות ושערי מוסדות החינו� וכול� יתוקנו ויותאמו 
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 �ת  ת5.3#37לסעי& ' ב#ו'  המצורפי� בנספחי� א#124 ו120כמפורט במפרטי

  .נוהלב) 1 א 2.4סעי& 

  

  לחצ מצוקה    3.2

  נקבעה החובה על התקנת לחצ�  ,התק  בעת עריכת הביקורת הנוכחיתבנוהל    

  בבתי הספר אשר באמצעותו נית� הומל$ על התקנתו מצוקה בגני ילדי� ו      

  משטרתי או למוקד של /לשדר קריאת עזרה למוקד חירו� ברשות המקומית      

  .חהחברת האבט      

  

        לשאלת הביקורת ענה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

  בכל מוסדות החינו� מותקני� לחצני מצוקה כי       בדבר הימצאות לחצני מצוקה 

  . העירונילמוקדהמשדרי� , כמתחייב      

          

  , כאמורבגני ילדי� ובבתי ספר אקראי  �מדגשל  הבדיק ביקורת ערכהה      

   , כללאינ� תקיני� ולא משדרי�שנבדקו לחצני המצוקה  מ21ומצאה כי       

          ,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בניגוד למה שאמר מתא� מחלקת הבטחו

   מלחצני המצוקה נמצאו על ידי הביקורת מאוחסני� 2, בנוס&. לביקורת      

 מצוקה כללמוסדות חינו� לא נמצא לחצ #2ב . תקינות�איבארו עקב       ,   

         ).מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בניגוד למה שאמר מתא� מחלקת הבטחו

      

  ני בתי ספר יסודיי� שבמצוקה ני לחצ 2בבדיקתה כי הביקורת  מצאה עוד    

  .  למוקד אנוש ולא למוקד העירוניי�משדר      

  או /לגננת וכי בחלק ממוסדות החינו� לא היה ידוע , בנוס&הביקורת מציינת       

  . כי לחצ המצוקה אינו תקי,ט בבית הספר"לעב      

  

  מ מנהל "מ(מצביעי� כי מתא� מחלקת הבטחו ,       הממצאי� שפורטו לעיל

 ער לשינויי�          אינו האחראי על בטחו מוסדות החינו� בעיר)       מחלקת בטחו

�       אינו יודע מה ו 2005 בנובמבר #1 מה בנוהל משרד החינו� שעודכ            ולעידכוני

    . תקינות והימצאות לחצני מצוקהבהיבט, בפועלבה�קורה            
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        הביקורת לא מצאה הנחייה ממחלקת הבטחו למוסדות החינו� על הצור� 

  כי מחלקת תיעוד וא& לא מצאה       בביצוע בדיקה שוטפת של לחצ המצוקה 

         . מבצעת בדיקות תקינות של לחצני המצוקה ביוזמתההבטחו

        

   מ מנהל מחלקת "מ(      בתגובה לממצאי� אלה הסכי� מתא� מחלקת הבטחו

  ".הערה נכונה מחלקת הביטחון תוציא דף נוהל מתאים: "ע� ממצא זה וציי)       בטחו

   נמסר ,לחצ המצוקה אינו תקיש בה� נמצא ממוסדות החינו�במרבית       

  מספר פעמי� או למוקד העירוני /ולמחלקת הבטחו הודיעו ה� כי       לביקורת 

       �    א� בלחצ המצוקהעל תקלות  ,לדבריה�לפני למעלה משנתיי� א& וחלק

  . התקלות לא סודרו,בפועל      

  

  חינו� מיושני� ומתאימי� ה      הביקורת מציינת כי לחצני המצוקה במוסדות 

    ולחצני מצוקה זמערכת .   למערכת טלפוני� אנלוגית בלבד ולא דיגיטאלית    

  נמצאת בעירייה שני� רבות עוד מהתקופה שחברת מוקד אנוש הפעילה את       

  .המוקד העירוני      

 �  מחצית לחצני המצוקה מעל מעידי� כי ה, פורטו לעילאשר       לאור הממצאי

  את מערכת  &על העירייה להחלילדעת הביקורת  ,אינ� תקיני�אשר נבדקו       

  .על מנת להבטיח את תקינות�, המיושנתלחצני המצוקה       

  

  מערכות כריזה    3.3

  מערכת כריזה . שנקבע בנוהל לייעול האבטחה, מערכת כריזה היא אמצעי נוס       

  תקינה חיונית להנחיית התלמידי� והמורי� בעת אירוע חבלני או בשעת       

  .חירו�      

  

  מבקר המדינה מצא בבדיקתו כי בבתי הספר בכפר סבא הותקנו מערכות       

  אול� העירייה לא פעלה לתיקונ מיד ע� קבלת ההודעה על , כריזה כנדרש      

  כפי שמצא מבקר המדינה  פעמי� 9ליקויי� שהתגלו בה והתיקו בוצע       

  . חר מספר חודשי�רק לא ,מעיו במסמכי העירייה      

  5לא פעלה מערכת הכריזה במש� , מצא מבקר המדינה, בבית ספר אחד      

       �  ספר ה שנשלחו על ידי מנהלת בית ,מכתבי� בעניי 4, על א&חודשי

  .לעירייה      
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   משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי מ הראוי שתדאג לתיקו מערכת       

  .לוי תקלה בהכריזה מיד ע� גי      

  

   שיטת הטיפול , העלתה כי לאור הממצאי� שפורטו לעילנוכחיתביקורת הה       

  ומועסק קבל תחזוקה שנבחר על ידי בתקלות במערכות הכריזה שונתה        

  .        מחלקת הבטחו אשר מתחזק באופ שוט& את מערכות הכריזה בבתי הספר

         

  בית לשומר        3.4

  .  להציב בית� לשומר בשער חצר בית הספרמומל$נקבע כי המעודכ� בנוהל        

  בזמ� שבנוהל נקבעה , משרד החינו� מסר בתגובתו לממצאי מבקר המדינה       

      /הצבת ביתן לשומר הינה באחריות הרשות" כי        החובה בהצבת בית� לשומר

  ".ידי משטרת ישראל-ה עלבחנה ואושרהבעלות ויעילותו המבצעית נ      

  

           מבקר המדינה מצא בבדיקתו כי בשני בתי ספר בכפר סבא לא הוצב בית

  .בניגוד לנדרש, לשומר כמתחייב       

  

           ביקורת הענה לשאלת ) מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

   וכול� הוצבו  ביתני� לשומרי�15 נרכשו ,כי לאחר בדיקת מבקר המדינה       

   כ� ,  ישני� ה היכ שחסרו וה כתחלי& לביתני� קיימי�,רבבתי ספ, לדבריו       

    במועד עריכת הביקורתספרה יבכל בת ,לאחר רכישת ביתני� אלהש       

  יש בית תקי לשומר ע� קו קשר ישיר למזכירות בית הספר או  ,       הנוכחית

  .מכשיר קשר       

  

   בבתי ספר ומצאה כי בבתי הספר  אקראי�מדגשל  היקורת ערכה בדיק       הב

  בו נמצא מכשיר טלפו לקשר למזכירות , קיי� בית לשומר, שנבדקו על ידה       

   .הספר או מכשיר קשרבית        

  

3.5             אינטרקו� בג ילדי�/פעמו

   ו אינטרקו� בשער הכניסה פעמו� א, בנוהל נקבע כי בג� ילדי� חובה להתקי�       

  .לג� ליצירת קשר ע� הגננת       

   מבקר המדינה מצא בבדיקתו כי בחלק מגני הילדי� לא הותקנו פעמו או        

�אינטרקו       ,�  . בשער ג הילדי
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           ענה לשאלת הביקורת , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

         גני  תא� להנחיות משרד החינו� חובה להתקי פעמו בשערבה, כי אכ

  הוא אול� , אינטרקו� כמתחייב/לא בכל גני הילדי� יש פעמובפועל ילדי� ו       

  לא יכל להעמיד רשימה עדכנית ומלאה לעיו הביקורת כיוו שלא קיימת        

  . ה כזו       ברשותו רשימ

   

          קיי� מסר לביקורת כי , ) מנהל מחלקת בטחומ"מ(מתא� מחלקת הבטחו

  הצעות  3 וקיבל 2006תקציב לנושא אול� לאחר שפנה בתחילת חודש יוני        

  . ליחידה , בממוצע,מ"מע+2  1,600.#של ס� מחיר שנעות על        

  .גבוהמכיוו שלהערכתו המחיר , על ידועדיי בבדיקה , נושא נמצא לדבריו       ה

  

   למנהל מחלקת בטחו י�מכתב 3 ונמצאהביקורת שערכה עיו במסמכי� ב       

       �  המשמש בעת עריכת (ממנהל מער� הבטחו במוסדות חינו�  ,הקוד

  , ))מ מנהל מחלקת בטחו"מ( כמתא� מחלקת הבטחו ,       הביקורת הנוכחית

  ובה בהתקנת המצייני� את הח ,11/07/04; 27/01/04; 25/10/03: כי�מתארי       

   גני� 43 על י�המצביעאינטרקו� סמו� לשער הכניסה לג הילדי� ו/       פעמו

          במכתבי� אלה קבע מנהל מער� הבטחו במוסדות .אינטרקו�/ללא פעמו

  בעת עריכת הביקורת הנוכחית כמתא� מחלקת , כאמורהמשמש (       חינו� 

          את הצור� להתקי בהקד� את מרכיבי , ))מ מנהל מחלקת בטחו"מ(הבטחו

       �  .הבטחו החסרי

  

   #57%גני ילדי� ומצאה כי ב #38 ב אקראי�מדגשל  היקורת ערכה בדיקהב       

   , מהגני�#16%וב הג לא היה פעמו בשער , על ידהשנבדקוגני הילדי� מ       

         כי חלק ו לביקורת מסרגננות . הפעמוני� לא היו תקיני� ,בה� היה פעמו

   לאחר ,הורי� מכספ� הפרטי ולאחר מכ על ידי ,מהפעמוני� הותקנו בעבר       

  לא הותק על הפעמו לתקנו כיוו ש מסרבת העירייה ,הפעמו התקלקלש       

  .כמתחייב,  א& לא התקינה פעמו חדש על ידה,ובפועל ידה       

                

  ומרה את חוסר המידע בעניי אצל מתא� מחלקת הבטחו הביקורת רואה בח       

      בטחו השל קציני אי הקפדה  ממצא המצביע על ,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ       (

   .הימצאות הציוד המתחייב       על בדיקת 
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   אינטרקו� / מיידי את כל פעמוני�באופ על העירייה לרכוש ,לדעת הביקורת       

  .כמתחייב מהקבוע בנוהל ,ולהתקינ� הילדי�חסרי� בגני ה       

   מ מנהל מחלקת "מ(       בתגובה לממצאי הביקורת מסר מתא� מחלקת בטחו

  . כי קיימת תוכנית להתקנה הדרגתית של פעמוני� בכל גני הילדי�)        בטחו

  

    ני� באופ  פעמו, יש להתקי בכל גני הילדי�הביקורת חוזרת ומדגישה כי        

  .ל משרד החינו�" כמתחייב מהקבוע בחוזר מנכ,מיידי        

  

  מערכות אלה בידי תחזוקת ב וליש את שקולהביקורת ממליצה ל, בנוס&       

  . לעיל3.3 כפי שפורט בסעי& ,הקבל המטפל במערכות הכריזה בבתי הספר       

  

  עזרי� מנהליי� לאבטחת מוסדות חינו�  .4     

 חובה לנהל לגבי כל בית ספר שני תיקי� , משרד החינו� הקבוע בנוהלעל פי

 �  . תיק שטח ותיק בטחו מוסדי#כאמצעי עזר לאבטחת המוסדות וה

  

   תיק שטח  4.1

תיק שטח . על פי הנחיית משטרת ישראל יש להכי� תיק שטח למוסדות החינו�

 המוסד של מבנה, רבי� ככל האפשרשל מוסד חינו� מרכז בתוכו נתוני� 

אוכלוסייתו ומקומות אפשריי� לפעילות כוחות הבטחו� בסביבת , וסביבתו

  . בית הספר

  

שימוש כוחות הבטחו� העברה בשעת הצור� לתיק זה מיועד לריכוז הנתוני� ב

  . במקרה של אירוע בטחוני או בטיחותיוההצלה 

בתיאו� ע� כוחות הבטחו� ובהנחיית משטרת ישראל הכי� , משרד החינו�

  . המצורפת לנוהלונת של תיק שטח למוסדות חינו�מתכ

 בבית ט" העבבאמצעותט "מוטלת על הקבהשטח האחריות להכנת תיק 

  .הספר

ט המקומי במילוי נתוני תיק "עוד נקבע בנוהל כי מנהל בית הספר יסייע לקב

  .השטח ובצילו� המבני� והשטח של המוסד החינוכי
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  : בכפר סבאר המדינהלהל פירוט הליקויי� אות� מצא מבק

  

   . בתי ספר לא נמצאו תיקי שטח9 !ב     .א      

  .מבני� נפרדי� נמצא תיאור של מבנה אחד בלבדבה� בשני בתי ספר   .ב

   בתי ספר לא נכללו בתיק השטח שרטוטי� של המוסד החינוכי14 !ב   .ג

    , גדרות: בה מצוייני� פרטי� חשובי� כגו�,  מפה ראשונית כדי שישמשו        

  .'מספר מבני� וכו, שערי�         

 בתי ספר לא נכללו בתיק השטח שרטוט הנדסי של כל המבני� 21 !ב  .ד

עשויי� לסייע לכוחות הבטחו� בעת השרטוטי� חיוניי� ביותר , במוסד

  .הצור�

 בתי ספר לא נכללו בתיק השטח תמונות של מבני המוסד 36 !ב  .ה

  .וכניסותיו

אחד נמצא כי לא נרשמו הנתוני� על מיקו� בתיק שטח של בית ספר   .ו

  .מפסקי החשמל במבני המוסד ובחצרו

  בתיק השטח נתוני� מלאי� על מיקו�   בתי ספר לא נכללו 13 !ב  .ז

  .מפסקי החשמל            

  .תיק השטח רשימות מורי� בתי ספר לא היו ב3 !ב  .ח

נו אחת בנוהל נקבע כי הנתוני� בתיק השטח של כל בית ספר יעודכ  .ט

ט ומנהל בית הספר יאשרו בחתימת� שהתיק נבדק "הקב. לשנה

ברוב תיקי השטח של בתי הספר בכפר סבא לא נמצא אישור . ועודכ�

ט ומנהל בית הספר על העדכו� ולכ� לא נית� לדעת א� התיקי� "הקב

  .עודכנו כנדרש

  

   עולה כי לחלק מבתי הספר לא הוכ תיק שטח וחלק,מהממצאי� שפורטו לעיל

בנסיבות .  הוכנו בצורה לקויה וחסרו נתוני� רבי�,נוהוכניכר מתיקי השטח ש

אלה קבע מבקר המדינה בבדיקתו כי אי הרשות המקומית ומוסדות החינו� 

  . ערוכי� כראוי להתמודדות ע� אירוע פעילות עויינת,שבתחומה

  

 ,לפעול בעת הצור�וההצלה  עלול ג� לפגוע ביכולת כוחות הבטחו ,מצב זה

  .בתחומי מוסד חינו� ובסביבתו
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 יאורגנו על יד, כי לאור ממצאי בדיקת מבקר המדינהנמצא  נוכחיתבביקורת ה

 תיקי ,  בפורמט ממוחשב)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

  .ל פי המתכונת של משרד החינו� ע,השטח של בתי הספר מחדש

מתא� מחלקת  . חובמחלקת הבטממוחשבי� ההתיקי� את הביקורת מצאה 

 העתק שלה� ביקורת כי שאלת הלענה , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(הבטחו

  .בתחנת המשטרה המקומיתו בבתי הספרג�  ,נמצא על פי הדרישות

מול מנהלי בתי  בכול�, פרסבתי  #9 ב אקראי�מדגשל  הביקורת ערכה בדיקה

ממחלקת  בתי הספר שנבדקו לא התקבלא& אחד מ בומצאה כיטי� "הספר ועב

  בניגוד למידע שנמסר לביקורת על ידי ,העתק תיק השטח הממוחשבהבטחו

 כי , הביקורתעלתה עוד ה. )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

�ונת שנקבעה על כ לא במת,תיקי השטח הנמצאי� בבתי הספר הוכנו במרבית

מחלקת הבטחו מתא� על ידי מסר לביקורת נבניגוד למידע ש, ידי משרד החינו�

 הנמצאלא  וא& חסרי� נתוני� תיקי השטח  ש כ�,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(

  .כנדרש,  ומנהל בית הספרט האחראי"ל הקבש� תמיה� חתב

  

על מלא אופ במעודכני�  השטח אינ� תיקי כי, הביקורת מעיד לדעת ,ממצא זה

ט " הקבנחתמי� על ידיואינ� נבדקי� וידי מנהל בית הספר מדי תחילת שנה 

   .בנוהל 2.3תת סעי& , 41#5.3קבוע בסעי& בניגוד ל ,פע� אחת בשנה לפחות

  

בדיקה ועדכו יסודי בכל תיקי השטח יש לבצע נוהל בכמתחייב  ולדעת הביקורת

עדכו יחד ע� , המצורפת לנוהל מתכונת של תיק שטח למוסדות חינו�על פי 

ל בית הספר ובאחריות בחתימת מנה, בית הספרשוט& מדי תחילת שנה על ידי 

  .לוודא ביצוע האמור, כקבוע בנוהלט "בקה

  

 התייחס בתגובתו לממצאי� ) מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

מקובלת על מחלקת הביטחון קביעת המבקר כי קיימת בעיה להחתים את : "אלה כי

תצרף דף תוציא המחלקה עותקים מודפסים של תיקי השטח ו, לכן. התיקים הממוחשבים

  ."החתמות

 שבה ומעידה על , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(תגובה זו של מתא� מחלקת בטחו

  .אות מבצעת מחלקת הבטחו, ביצוע לקוי של הביקורות השוטפות
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  תיק בטחו מוסדי      4.2 

ל "חוזר המנכצור  למבנוהל נקבע כי בכל בית ספר ינוהל תיק בטחו� מוסדי 

 על ובססיתוכל הנושאי� המפורטי� בו בתי הספר בנושא נוהלי ביטחו� ב

מידע מטרת תיק הבטחו� המוסדי היא לרכז . ל"ההנחיות המפורטות בחוזר המנכ

על דרכי אבטחתו ועל בעלי , בבית הספרלשעת חירו� על אמצעי האבטחה והמיגו� 

,  וזאת כדי לסייע להנהלת המוסד החינוכיהתפקידי� בתחומי האבטחה השוני�

  .עבעת אירו

ט בסיוע "האחריות לניהול תיק הבטחו� המוסדי הוטלה על מנהל בית הספר והעב

  .ט"ובהדרכת הקב

ח על ודיווובאופ� שוט  לאור� כל השנה שנה תחילת כל התיק יעודכ� מדי 

בנוהל נקבעו כל הפרטי� האמורי� להיכלל . הבטחו�ת ההשינויי� יועבר למחלק

ט " לתיק בטחו� מוסדי נית� לקבל מקבבטחו� המוסדי ונקבע בו כי דוגמהתיק הב

  .הרשות המקומית

מבקר המדינה מצא כי בבית ספר אחד בכפר סבא לא נוהל תיק בטחו מוסדי 

  .עוד מצא עשרה תיקי בטחו מוסדי בה� חסרו נתוני� על פי הנדרש בנוהל. כלל

  כי נוכחיתמסר בביקורת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

 בחודש , הספר יש תיקי בטחו מוסדי מלאי� המתעדכני� מדי שנהבכל בתי

  . על פי הנחיות משרד החינו�,ספטמבר

  

בתי ספר  9של מדג� אקראי סיורי� בחודש נובמבר תחילת בביקורת ערכה ה

 אול� לא כול� נמצאו ,תיקי בטחו מוסדיי�קיימי�  כיה תבבדיקמצא נו

 �  .  ומלאי� בכל הפרטי�מעודכני

 אינ� בטחו המוסדיי�מעיד כי תיקי ה, כמו הממצא על תיקי השטח, ממצא זה

 ,ט ומנהל בית הספר"מעודכני� במלוא� ואינ� נבדקי� ונחתמי� על ידי הקב

  .  כמתחייב,ת לימודי�מדי תחילת שנ

  

 לבצע בדיקה ועדכו יסודי בכל תיקי השטח חובהשל משרד החינו� הנוהל י  פלע

 �ובחתימת ט "בהעיחד ע� ט "בקעל ידי ה ת שנהעדכו שוט& מדי תחיליחד ע

  .מנהל בית הספר

  

 נמצאי� , בתי ספר#2 כי ב,שערכהאקראי  �מדגשל  ההביקורת בבדיקעוד מצאה 

 כ� ששניה� נעדרי� מבית הספר באותו ,ט ביו� חופשי חופ&"מנהלת בית הספר והעב

 �  . באופ קבוע, כל שבועיו
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  .ט במצב חירו�בית הספר שיידע לתפעל ולשלובאחר אחראי עובד לא מצאה הביקורת 

 על �אחראיהבבית הספר  י�נמצא יו� קבוע מדי שבוע לא , בתי ספר אלה#2ב ,בפועל

  .הבטחו

  

שאי קביעה בחוזר  ,על א&ולדעת הביקורת . הביקורת רואה ליקוי חמור בממצא זה

שהות ביו� ט אינ� יכולי� ל"המציינת כי מנהל בית ספר ועב, ל משרד החינו�"מנכ

 בעת קיו� לימודי� יהיה , כי בכל רגע נתו,נחייה מיידיתחייבת להינת ה, חופשי חופ&

אשר יוכל , אחר שיוכשר לכ�אחראי ט או בעל תפקיד "עבו  מנהלנוכח בבית הספר 

מזבובתפעולו לשלוט בניהול בית הספר �  . חירו

 : לממצא זה כימסר בתגובתו , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

  ."תוציא מחלקת הביטחון מסמך הקורא למנהלי בתי הספר להימנע ממצב כזה"...

   

4.3      �  דיווחי בטחו בגני ילדי

בנוהל נקבע כי הגננת תרכז ותרשו� את המידע הנדרש לתכנו� סדרי הבטחו� 

 בהתא� להנחיות השוט  בג� הילדי� וסדרי הכנת הג� והפעלתו בשעת חירו�

על ידי קצי� הבטחו� , פי שה� תועברנה אליה על ידי משטרת ישראלהבטחו� כ

ט המחוז או על ידי גופי� "על ידי קב, למוסדות חינו� של הרשות המקומית

ברישומי� מוסמכי� מטע� האג  לבטחו� �לשעת חירו� במשרד החינו� 

  .שמתכונת� נקבעה בנוהל

  

 ייעשה , כות לשעת חירו�ה בנושאי הבטחו השוט& וה בהיער, בטחו הגתכנו

� מדי שנה בתיאו� הדוק ע� הרשות המקומית וע� גורמי הבטחו המקומיי

מיגונו ופרטי ציוד , על הגיפורטו הנתוני� בו  וח שנתיד. במהל� חודש ספטמבר

יועבר לרשות המקומית מדי , על פי הנספח שבנוהל, ואמצעי בטחו החסרי� בג

  . באוקטובר15 #שנה עד ל

  

.  בניגוד לנדרש, האמורי�ותמדינה מצא כי לא הוכנו הרישומי� והדוחמבקר ה

לא יכל מבקר המדינה לקבוע א� ניתנה הדעת לסדרי הבטחו בגני , כתוצאה מכ�

�  .הילדי
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להכנת גני , מבקר המדינה קבע כי עקב חשיבות רישומי� ביטחוניי� אלה

� הרישומי� י� לדאוג שהגננות ינהלו את" על הקבט,הילדי� לשעת חירו

  .כנדרש

  

 ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

. היערכות ותכנו הבטחו בגני ילדי� המוכ על פי הנוהל, קיי� גיליו מידע

לימינציה ניילו בציפוי , לדבריו עברו ,שני דפי פוליובהמודפסי� גיליונות אלה 

� ללא ,על ידי הגננת,  מדי שנה במידת הצור�ומעודכני� וחולקו בכל גני הילדי

  .מחלקת בטחומט "סיוע של קב

  

 ענה לשאלת הביקורת ומסר , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

ט מבצע ביקורת "כי גיליו הבטחו של גני הילדי� עובר בדיקה בכל פע� בו קב

שאלת הביקורת כי ענה ל, בנוס&.  פע� בשנה# על פי הנחיות משרד החינו� ,בג

הפרטי� , אי בקשה מצד הגננות לסיוע בהכנת גיליו הבטחו כיוו שלדבריו

כמו לדוגמא שמות הורי� או , בגיליו ה� פרטי� הידועי� לה ונקבעי� על יד

כי אי דרישה חוקית כי עותק  ,עוד הוסי&.  מול� ה עובדות,פרטי גורמי עירייה

גיליונות אלה אינ� נשמרי� עותקי , ו ולפיכ�גיליונות אלה יישמר במחלקת בטח

   .במחלקת בטחו

  

גני ילדי� ומצאה כי בכל גני  #38 ב אקראי�מדגשל  הביקורת ערכה בדיקה

�פרט לג ילדי� אחד בו , האמור לא נמצא גיליו המידע , על ידהשנבדקו הילדי

אשר הגננות כל , בנוס&. לא מצופה בניילוא& ריק וכשהוא גיליו זה עותק נמצא 

 ,ממחלקת הבטחו לה קבלת גיליו מידע זה ה הא� זכורביקורתהי נשאלו על יד

  . נענתה בשלילה

  

 �אשר הוכ על ידי בסיסי  ד& מידע ,שנבדקוהביקורת מצאה בכל גני הילדי

  .מידע בסיסי וטלפוני� חלקיי� ,בדר� כללכולל ד& זה .  באופ עצמאיהגננות

  .נבדק על ידי מחלקת בטחולא זה לא נבח ו ד& ,לדברי הגננות שנשאלו

  

ממתא� מידע , הביקורת קיבלה כאמור. י� אלה בחומרההביקורת רואה ממצא

 על הפקת והפצת גיליו מידע , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מחלקת הבטחו

�  כי ,  ממצאי בדיקתה מצביעי� כאמור, אול�.על ידו, לפינוי בחירו� לגני ילדי
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  . היבר לד,אצל הגננותבגני הילדי� ולא התקבל מצא נגיליו זה לא 

 ): מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בתגובתו לממצא זה ענה מתא� מחלקת בטחו

מחלקת הביטחון מקבלת את ההערה ותפעל ליישור קו אצל הגננות בנושא לקראת תרגיל "

  ".ארצי במוסדות חינוך

  

  שנת לימודי�על מחלקת הבטחו לוודא מדי תחילת כל, לדעת הביקורת 

 כמשתמע מתגובתו של מתא� מחלקת  לקראת תרגיל ארצי,ולא רקובמהלכה 

 ילדי�  הימצאות גיליו מידע לחירו� בכל ג ,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בטחו

שנת כל תו בביקורות שוטפות במהל� ומצאיולבדוק את תקינותו והכמתחייב 

�   .לימודי

  

הקפיד ולדרוש מכל הגננות להגיש  לעוד קובעת הביקורת כי על מחלקת הבטחו

כקבוע בנוהל בסעי& ,  לאוקטובר#15מדי שנה לא יאוחר מההשנתי דוח ה לה את

   .9.1.3תת סעי& , 5.3#29

  

  התארגנות לפינוי תלמידי ג ילדי� באירוע פעילות עויינת     4.4 

   .יצוניחפעילות עויינת עלולה לחייב פינוי של אוכלוסיית ג� הילדי� למקו� 

 סדר הפעולות שתיעשנה  את ג�הכולל ,בנוהל נקבע כי הפינוי מצרי� תכנו� מראש

  . למקו� מאושר, לשטח הג�ע� פינוי הילדי� אל מחו$ 

  .בנוהל נקבע כי תוכנית הפינוי תירש� במסמ� שיישמר בג�

מבקר המדינה מצא כי לא הוכנו תוכניות פינוי ולא אותרו מקומות לפינוי 

�  . בעת הצור�,הילדי

 ביקורת כי שאלת הלענה , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

סיוע במידת ,  לדבריו, הוצע לה וכיהגננת אמורה להחליט לבד על מקו� פינוי

ל ננת צריכה לתרגכי מדי שנה עד סו& חודש אוקטובר כל ג, עוד הוסי&. הצור�

  .את פינוי הג

  .למחלקת בטחולאחר התרגיל הגננות אמורות לשלוח דיווח 

  

   לא המציא לביקורת תיק , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

  .דיווחי� אלה או דוגמת דיווח כזהשל מעקב 
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גני ילדי� ובבדיקתה לא מצאה  #38 ב אקראי�מדגשל  ההביקורת ערכה בדיק

�  . רישו� ותיעוד של תוכנית לפינוי הג בחירו

  

): מ מנהל מחלקת בטחו"מ(ענה מתא� מחלקת בטחו בתגובה לממצא זה       

: עוד הוסי ". ...אין תיק לדיווח על תרגילי גני ילדים ואין חובה לגננות לדווח על כך"...

משום שקיימים תסריטים , אין בגני הילדים רישום ותיעוד של תוכנית לפינוי הגן בחירום"

יעה מראש יכול לגרום דווקא לכן עלולים להיווצר מקרים שבשל קב. רבים של סכנות

ח הוא התכנסות באחד "הפתרון שניתן היום על ידי גורמי ביטחון במשה...לפגיעה בילדים

פינוי , החדרים תוך השתופפות והגנה על אברי הגוף ורק אחרי סיום הסכנה ובמידת הצורך

 ל בנושא תוודא מחלקת"עד לעדכון חוזר מנכ. על פי החלטת הגננת בהתאם לסיטואציה

  ".הביטחון כי הדבר נרשם בגיליון המידע לקראת תרגיל ארצי

  

 מ מנהל "מ(לדעת הביקורת וכמשתמע מתגובתו של מתא� מחלקת בטחו

 ה ,לוקה בחסר אינו על פי הקבוע בנוהל והתהלי� שתואר לעיל, )מחלקת בטחו

תיעוד היעדר ליווי הגננות על ידי מחלקת הבטחו וה מבחינת אי מבחינת 

  .דיווחי�ת ושמיר

    

על פי הידע המקצועי , יחליט, שנהמדי , ט"ממליצה הביקורת כי כל קב, לפיכ�

  . לשעת חירו�על מקו� פינוי, יחד ע� הגננת, שלו

, ה במחלקת בטחו,  הילדי�הביקורת ממליצה כי מידע זה יירש� ה בג, בנוס&  

  .ה באג& החינו� וה במוקד העירוני

הביקורת לתרגל פינוי כל יש לדעת  ,אליה�י הפינוי לאחר קביעת מקומות ודרכ  

 תיעוד � ות בליווי מקצועי של מחלקת הבטחו ,באופ שוט& מדי שנהילדי� ג

  . באופ מסודר,ביצוע תרגילי� אלה

  

  התארגנות לפינוי תלמידי בתי ספר באירוע פעילות עויינת    4.5

  .חיצוני ספר למקו� עלולה לחייב פינוי של אוכלוסיית בתיפעילות עויינת 

 הפעולות תכנו� ותרגול ,בנוהל נקבע כי הפינוי מצרי� תכנו� מראש כמו ג�

  . למקו� מאושר,שתיעשנה ע� פינוי התלמידי� אל מחו$ לשטח בית הספר
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  : כלהל1.3#1.5 תת סעיפי� 5.3#40בנוהל נקבע בסעי& 

  והם ידריכו , ט"עב נוהלי ההתנהגות יילמדו על ידי מנהל המוסד ועל ידי ה1.3"   

  על סמך נהלים ). מורים ועובדים, תלמידים(             ויתרגלו את אוכלוסיית בית הספר 

  .וכנן המוסד ויתורגל לפעולה בעת אירוע חירוםת             אלה י

  ט המקומי והנהלת בית הספר אחראים לתרגול המוסד בתרגילי עירנות " הקב1.4       

  שהם פועל יוצא מגילוי מטען , ובתרגילי פינוי) וי מטען חשוד בסריקת בוקרגיל             (

  .              חשוד בעת שהמוסד פועל

  אחריות 1.5     

  האחריות לביצוע הוראות אלו היא על קציני הביטחון של מוסדות החינוך             

  ."              ברשות המקומית

  

  :כדלקמ, עזרי מטהינוי יוכנו בנוהל נקבע כי במסגרת תכנו הפ

  רשימת תלמידי� מעודכנת לכל יו� בכל כיתה .א    

  . כמפורט בנוהל,כרזת רישו� סדר הפעולות לפינוי.     ב

  פתחי� , גדרות,  חצרות,מבני� (בית הספרכרזה שיסורטט עליה מרש� של .  ג      

   וצירי  הכינוסשנמצאי� בה שטחי, ושל סביבתו הקרובה) '         ושערי� וכו

  . השוני�הפינוי         

  

  .  בתי ספר ושתי פנימיות לא הכינו תוכנית פינוי4מבקר המדינה מצא כי   

 כי ברוב בתי הספר לא הוכנו הכרזות , בבדיקת מבקר המדינה עוד נמצא

   .הנדרשות

        

  ענה לשאלת הביקורת כי , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

. בתיק הבטחו המוסדי, כולל הפנימיות,  לכל בתי הספרגרשימת תיוהוכנה 

  . י�ט"העבהכנת הכרזות אמורה להיעשות על ידי , לדבריו

חייבי� כל מוסדות החינו� לסיי� את כל , עד סו& חודש אוקטובר מדי שנה

�  .ההכנות ולבצע את כל התרגילי� הנדרשי

דקת את ביצוע הכנת כל את התרגילי� ובו, לדבריו ,מחלקת הבטחו מלווה

  . הכנת הכרזות,המטלות הנדרשות ובה
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בתיקי הבטחו  בתי ספר ומצאה כי #9 ב אקראי�מדג ה שלבדיקערכה הביקורת 

 אול� ברוב בתי הספר לא הוכנו ,תוכניות פינוינבדקו רשומות ר שאהמוסדי 

  . בנוהל כנדרש,בית הספרכרזה של מרש� לא הוכנה  והכרזות הנדרשות

  

 הביקורת, ט מוסדות חינו� לביצוע הכנות אלה" ולאור אחריותו של קבור כ�לא

 את ביצוע , מדי תחילת שנה,בדוק באופ שוט&תחלקת הבטחו ממליצה כי מ

בכול�  ותדאג ספרה יבכל בתוהכנת הכרזות הנדרשות  פינויההכנת תוכנית 

  . פינוייתרגולמספר ביצוע ל

  

: כי) מ מנהל מחלקת בטחו"מ(טחו בתגובה לממצא זה ענה מתא� מחלקת ב

  ."ההמלצה מקובלת על מחלקת הביטחון ותבוצע על ידה מידי תחילת שנה"

  

5.  �  מיגו מוסדות החינו� בשעת חירו

נקבע כי בעת , 1994 מחודש יוני ,בהחלטת ועדת השרי� לענייני בטחו� לאומי

 לימודי�החלטה על הפסקת ה. מלחמה יתקיימו הלימודי� בכל מוסדות החינו�

  . תתקבל בהתא� לנסיבות

  .קיו� לימודי� בשעת חירו� מחייב אמצעי מיגו� מתאימי� בבתי הספר

  

המוגדר , חובה להתקי� מקלט בכל בית ובכל מפעל, לפי חוק ההתגוננות האזרחית

שמבקרי� בו כרגיל לא פחות ,  כמבנה של קבע או חלק ממנו,בחוק בי� היתר

  . מעשרי� בני אד� בבת אחת ולהבטיח את החזקתו התקינה

  .החוק הסמי� את שר הבטחו� להתקי� תקנות לחוק זה

  

 ,90 !במלחמת המפר$ הראשונה בתחילת שנות ה, י טילי� לעבר ישראלירלאור 

� מרחבי� מוגני� בסמיכות פיקוד העור  פיתח תפיסת מיגו� חדשה של קיו

 לפי יחידת נפח ,גודלו של מרחב מוג� יחושב בהתאמה. לאזורי הפעילות השגרתית

  .כדי לאפשר לשהות בו שלוש שעות, אויר לאד�

נקבעו , 1990!�"התש, )מפרטי� לבניית מקלטי�(בתקנות ההתגוננות האזרחית 

 הוגדרו כמקלט הוראות מפורטות לבניית מקלטי� ולהכנת מרחבי� מוגני� אשר

המיועד להג� על החוסי� בו מפני , במתכונת מרחב הבנוי בתו� מעטפת המבנה

  .התקפה



 

 

227

             

   � בדיוני� בנושא התקנת תקנות בנושא סגירת פערי המקלוט והקמת מרחבי         

  מצא , מוגני� במוסדות חינו� אשר התקיימו בי� פיקוד העור  למשרד החינו�        

   המדינה כי משרד האוצר התנגד ליישו� ההבנות עקב המשמעויות מבקר           

   לא חל שינוי , 2002התקציביות ועד למועד סיו� ביקורת מבקר המדינה בסו  שנת            

  לא חל שינוי ,  לא ממוגני� כלל ישראל מתלמידי40% !שנמצא כי כ, על א  ובנושא           

   .א ולא התקבלה החלטת ממשלה בקשר לכ�נורמטיבי בנוש           

  כי בבתי ספר שנבנו , בתגובה לפניית משרד מבקר המדינה הבהיר משרד החינו�           

  נבנה מרחב מוג� לפי מספר הכיתות ולכל בתי הספר בקו העימות , ואיל� 1994 !מ           

  � ילמדו בבתי הספר רק על בשעת חירו, פי הנחיות משרד החינו� לע. יש מקלטי�           

  .פי קיבולת השטחי� הממוגני� בכל מוסד חינוכי           

             בעקבות מלחמת לבנו� השנייה והתקפות הטילי� אל ישובי מערב הנגב מתו� 

  הועלתה שוב שאלת מיגו� מוסדות חינו� על מנת להבטיח קיו� ,            רצועת עזה

  .ל"י� והוצעו פתרונות על ידי מערכת הבטחו� וצה           לימודי� סדיר

  בדבר ביקורת שאלת ה לענה, )מ מנהל מחלקת בטחו�"מ(           מתא� מחלקת בטחו� 

   ,2006אשר נערכה בקי$ כי לאחר מלחמת לבנו� השנייה            לימודי� בשעת חירו� 

  .לא יתקיימו לימודי�� חירוהתקבלה הנחייה של אלו  פיקוד העור  כי בעת            

  סותר את דברי מתא� ,            המש� הלימודי� בעת התקפות הטילי� במערב הנגב

   היות ופיקוד העור& לא הינחה על , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(           מחלקת בטחו

�  הנחייה בכתב של אלו& פיקוד , זאת ועוד .           הפסקת לימודי� בעת התקפת הטילי

   מוסדות חינו� שנת !' נספח בראה ( .לא נמצאה ולא הומצאה לביקורת,          העור&  

  )ז מטע� פיקוד העור "           הלימודי� תשס

  

  ח"תיק מל     5.1

  רשות העליונה לחינו� בשעת חירו� והמטה הארצי של משק לשעת חירו�ה

  פעול ברשות תכנו� ארגו� ות"חוברת הנחיות , 1996בחודש ספטמבר , פרסמו

  חוברת מעודכנת של הנחיות אלה פורסמה מאוחר .  בנושא חינו�,"המקומית

  כי מנהל מערכת החינו� , בהנחיות אלה נקבע, 2002יותר בחודש פברואר 

  לארגו� , ככלי מסייע לתכנו�, )ח"תיק מל(ברשות המקומית יכי� תיק נתוני� 

  . יי� ופרטיי� כאחדלמוסדות ציבור, ולניהול מערכת החינו� בשעת חירו�

  נדרש מנהל מערכת החינו� לקב$ בטבלאות את נתוני המיגו� של                  , בי� היתר
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  שבתחו� הרשות) מעונות יו� ופנימיות, גני ילדי�, בתי ספר(מוסדות החינו� 

  סרה מיגו� ולציי� באיזה את היק  אוכלוסיית התלמידי� החלחשב , המקומית

  .לימודי� בשעת חירו� יתקיימו האופ�

            

  ח של אג& החינו� רוכזו נתוני� "מבקר המדינה מצא בבדיקתו כי בתיק המל

מעונות יו� ופנימיות , בתיקי� חסרו נתוני� על מיגו גני ילדי�. חלקיי� בלבד

ח חסרו ג� חלק "כי בתיק המלמבקר המדינה עוד מצא . שבתחומי העירייה

   .בתי הספרמהנתוני� הנוגעי� למיגו

  

ענה לשאלת אשר  ,בעירייהח " מלרכז בביקורת הנוכחית נפגשה הביקורת ע�

הנתוני� . הביקורת ומסר כי הכנת התיק היא באחריות מנהל אג  החינו�

את . המעודכני� חייבי� להיות מועברי� אליו מדי שנה עד סו  חודש אוקטובר

  .ח"נת מלתוכ ביחד עימואג  החינו� מזיני� � הנתוני� המעודכני

  

מבקש נתוני� מעודכני� מדי שנה הוא כי , ביקורתשאלות הלענה ח "רכז מל

לאור , קיבל בחודש אוקטובר מאג& החינו� עדכו שמי, בפועל. בחודש אוגוסט

�מכיר רק את הנתוני� המדווחי� לו  כי הוא ,עוד ענה לשאלת הביקורת. השינויי

� אחראית הסעות באג& החינו� ולא ע,  בי היתר,וכי לא נפגש על ידי אג& החינו�

� הא� הוגשו ,ידוע לו א� הוכנה תוכנית אב להסעות תלמידי� בחירו� כמו ג

ח המחוזיי� לגבי ריתוק רכבי� ונהגי� לביצוע הסעות "בקשות לגורמי מל

�  .תלמידי� בחירו

  

הביקורת רואה ליקוי בהתנהלות כפי שתוארה לעיל וממליצה לרענ את נהלי 

 ח ליחידות העירייה השונות כולל קביעת סדרי דיווח ובקרה "רכז מלהעבודה בי

 יוכ במועד על ידי האחראי� ויעבור בקרה , שכל החומר המתחייב,על מנת

  .טי מוסדות חינו�"או קב/ח ו"ובחינה על שלמותו בידי רכז מל

  

 ): מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בתגובה לממצא זה ענה מתא� מחלקת בטחו

ח ליחידות הרשות השונות "באשר לרענון נהלי העבודה בין רכז מלהמלצת המבקר "

  ."מקובלת
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  פתרונות לימוד בהיעדר מיקלוט 5.2

  משרד החינו� קבע נוהל פתרונות אפשריי� ללימודי� במוסדות חינו� שאי� 

, לימוד לסירוגי�,  לימוד במשמרות,בה� די מקלטי� או מרחבי� מוגני� כגו�

ית הספר למוסד ציבורי בו קיימי� פתרונות העברת חלק מהכיתות או כל ב

  .מיקלוט מספקי�

  

מבקר המדינה מצא בבדיקתו כי קיימי� פערי מיקלוט ה בבתי ספר וה בגני 

 עוד מצא .בעלי מיגו ללימודי�, פיי�יילדי� והעירייה לא איתרה מקומות חל

ר כי מאח, מנהלת בית ספר אחד בכפר סבא קבעה) ב....(2: "מבקר המדינה כי

ישהו התלמידים , שבמקלט בית הספר יכולים למצוא מחסה רק כשליש מהתלמידים

, נמצא. החלטתה נרשמה בתיק הבטחון המוסדי. האחרים בעת הצורך בחדרי מרחב מוגנים

והעירייה לא היתה שותפה להחלטה על אופן , כי בבית הספר כלל לא נקבעו חדרים כאלה

ט במבני "בעקבות הביקורת ביקר הקב. נדרש בנוהלבניגוד ל, מיגון התלמידים בשעת חירום

. בניגוד לייעודם, כי קיימים בהם שני מקלטים נוספים ששימשו כמחסנים, בית הספר ומצא

ולאחר , כי המקלטים פונו מהציוד שאוחסן בהם, העירייה הודיעה למשרד מבקר המדינה

ם ילמדו במשמרת הנותרי; שיתוקנו יהיה בשעת חירום מחסה לרוב תלמידי בית הספר 

  . שנייה

מרחב מוגן לחלק מהתלמידים ילמדו /בבית ספר שיש בו מקלט: "ח נקבע"בהנחיות מל. 3

 –בבית ספר על . ריים והגבוהות אחרי הצהרייםהכתות הנמוכות לפני הצה, שתי משמרות

או , חלק מהכתות בימים בלתי זוגיים וחלק מהכיתות בימים זוגיים, יסודי ילמדו לפי ימים

  ". י מנהל בית הספר"פי חלוקה אחרת שתיקבע על

   

תמוה בעיני הביקורת כיצד מנהלת בית ספר קובעת דבר כזה תו� התעלמות 

  .בעירייה, מדרישות החוק וללא סיוע של כל גור� מקצועי

  

 ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

 , חליפיי�א קיימת תוכנית למקומותקיי� חוסר במיקלוט מוסדות חינו� ול

 גני ילדי� שאי בה� מקלט כלל וה� מתוכנני� לעבור בשעת חירו� פרלמעט מס

  .ללמוד במבנה ציבורי בעל מיגו
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לא על ,  כי לא הוכנה תוכנית פינוי לא על ידי אג& החינו�הביקורת רואה בחומרה

  .עירייהאחר ב �ידי מחלקת בטחו ולא על ידי א& גור

 כל עוד ההנחיות מחייבות את הרשות המקומית לאתר מקומות , הביקורתלדעת

� ג על העירייה להקפיד ולנהו,לימוד חליפיי� ולקבוע תוכנית לימוד בעת חירו

  .כמתחייב

  

מה� אי  #5גני ילדי� ומצאה כי ב #38 ב אקראי�מדגה של בדיקערכה הביקורת 

המחליפה מהו המקלט או לגננת /לא ידוע לגננת ו בג אחד ומתוכ�מקלט 

 בעת  אליו ג הילדי� אמור להתפנות, או המבנה המוג הסמו�הציבורי הסמו�

�  . חירו

  

 ): מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בתגובה לממצא זה ענה מתא� מחלקת בטחו

כדי לישר . יעביר אגף החינוך פירוט לגננות היכן ללמד, ח"במידה ויוחלט ללמד בשע"...

  ". תוציא מחלקת הביטחון את הנחית פיקוד העורף להתגוננותקו בנושא זה עם הגננות

  

 ות האחראיותיודע ,כל גני הילדי� חסרי מקלטבא לכי  הביקורת רואה בחומרה

 וכי מחלקת �תלמידיה לפינוי ,נמצאהוא והיכ המקלט או מקו� מוג מהו 

  . בטחו לא דאגה למניעת מפגע זה

  

): מ מנהל מחלקת בטחו"מ (בתגובה לממצא זה ענה מתא� מחלקת בטחו

    ".קת הביטחוןמחלאחריות לנושא זה חלה על אגף החינוך ולא "

  

האחראית מבחינה מקצועית על נושא  על מחלקת הבטחו ,לדעת הביקורת

ל משרד "ט מוסדות חינו� בחוזר מנכ"הבטחו כמשתמע מתיאור תפקיד קב

רש� בתיק הג קלט ייכי בכל ג ילדי� בו אי מבאופ מיידי לדאוג , החינו�

  . מקלט זהלמפתח השארת מיקו� המקלט החליפי כולל 

  לפינוי גני ילדי� חסרי מקלטצע תרגול מדי שנהוב כי י,עוד ממליצה הביקורת

  . למקלט או למקו� המוג הנבחר

  

5.3      �                     ציפוי תקרות וקירות במקלטי� וחלוקת המקלט למדורי

    � לבניית מקלטי� נכללו הוראות לגבי החיפוי המותר לקירות בתקנות מפרטי     

   לרבות דרך הגישה למקלט לא , קירות המקלט) א(: " בתקנות נקבע142בסעי  . ותקרה     
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  ".ציפויי אבן או באריחים מסוג אחר, טיח,  הפנימי באריחי חרסינהיצופו בצידם     

    במקלט שימוש בחומרים כלשהם לשם בידוד לא ייעשה:" לתקנות נקבע148בסעי       

   אלא אם הם חומרים שאינם דליקים ואינם , ציפוי קישוט או כל מטרה אחרת, אקוסטי    

  ...."רעילים     

  

   ציפוי ,ג ילדי� אחדמקלט בתי ספר ובמקלטי  #3בבדיקת מבקר המדינה נמצא ב      

      �   ,בית ספר וג ילדי�מבקר המדינה  מצא, בנוס&.  המהווי� חומר דליק,בשטיחי

  .קירות המקלטי� באריחי קרמיקה פוו צה�ב      

  

             ענה לשאלת הביקורת כי , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

  במקלטי� ציי כי ,  ובנוס&במקלטי� רבי� קיי� ציפוי אריחי קרמיקה בקירות      

  . לא הוסרו�שטיחיה, חי�בה� מצא מבקר המדינה שטי      

  

  בתי ספר ומצאה  #9גני ילדי� וב #38 ב אקראי�מדגשל  הביקורת ערכה בדיקה     

  ציפוי  ופרקט ע(, שטיחי�, קיי� ציפוי קרמיקהשנבדקו מהמקלטי�  #40%ככי ב     

     PVC,דרישות החוק והתקנה בניגוד ל.   

  

         החינו�ותאישורי� ממוסדולא קיבלה עוד מציינת הביקורת כי לא מצאה      

  תחזוקת מבני�  ח וממנהל מחלקת"אחראי מלמ, מחלקת הבטחומ, שנבדקו     

   אלא  , אשב י� הקיי� עמידPVC#הציפוי שטיחי� או ה כי ,באג& ההנדסה     

  :קיבלה תשובה ממנהל מחלקת תחזוקת מבני� באג& הנדסה בה נכתב     

     אנו נוהגים לבצע ציפויים וחיפויים במוסדות 2003נת מאז כניסתי לתפקיד בש  .1"     

  .מחומרים שיש להם תעודה של מכון התקנים על התאמתם לדרישות עמידות אש           

   ראש מדור מניעת דליקות -...ל מועבר ל"לאחר ביצוע כל עבודה מסוג זה החומר הנ .2       

  .מצאים במדוראשר מעדכן את תיקי המוסדות שנ, אש           

  בנוסף לזה אנו משתפים את מדור למניעת הדליקות בהכנת פרויקטים למיניהם כמו   .3                 
  ".למשל בטיחות קריית ספיר                     
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   ושטיחי� הנמצאי�   PVCלשאלת הבהרה בדבר אישורי עמידות באש לציפויי      

  לגבי הציפויים הישנים ": נהל מחלקת תחזוקת מבני�     במקלטי� שני� רבות ענה מ

  ".    אין ברשותי אישורים מתאימים

       

    ועבקעל פי הבהקד� בממצא זה וממליצה לפעול חמור הביקורת רואה ליקוי      

   או לחלופי להחליפ� בציפויי� / היינו להסיר את הציפויי� הדליקי� ו,בתקנות     

     �  . כמתחייב, עמידי� באשבעלי אישורי� שה

  .להסיר את חיפויי הקרמיקה מקירות המקלטי�ממליצה הביקורת בנוס&      

  

  חלוקת עיקר המקלט למדורים תיעשה " # בתקנות מפרטי� לבניית מקלטי� נקבע כי     

  ".מ" ס20על ידי קירות מפרידים קבועים שייבנו מבטון מזויין ובעובי     

  

   נה נמצא מקלט בבית ספר אחד בו בוצעה חלוקה פנימית בבדיקת מבקר המדי      

   . מחומרי� אחרי� מהמתחייב,של המקלט      

  

          ענה לשאלת הביקורת כי , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

      �  . מהמתחייבברוב המקלטי� בבתי הספר בוצעה חלוקה פנימית מחומרי� שוני

  , אכ  בגני ילדי� ובבתי ספר ומצאה כי אקראי�מדגשל  היקביקורת ערכה בדה      

  .  בוצעה חלוקה פנימית בניגוד למתחייב,מהמקלטי� #6ב      

   את בטל למשמע , על פי המתחייב בתקנותבהקד�  יש לפעול ,הביקורתלדעת       

  .בהתא� לקבוע בתקנותרק , א� בכלל  חלוקותהקיימות ולבצעהחלוקות       

 

  לוט וסימו במקלטי�שי  5.4

 סימוני אזהרה 147!145קבע בסעיפי� נבתקנות מפרטי� לבניית מקלטי� 

שיש להתקי� ,  כולל צבעו,פורט השילוט הנחו$ו שיש לקבע� במקלט ,והתמצאות

  .על קירות המקלט

אשר , עוד נקבע כי כל סימו� ושילוט בתו� המקלט יבוצע באמצעות צבע פולט אור

 90 !לפרק זמ� שלא יפחת מ ,  התאורה הפנימית במקלטיזהר בחשיכה ע� הפסקת

  .הצבע יחודש מזמ� לזמ� כדי לשמור על יעילותו. דקות
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 בתי ספר לא נעשו הסימוני� וג� לא #10בבדיקת מבקר המדינה נמצא כי ב

  .כנדרש, הותק השילוט

  

 ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

 על ידי מחלקת תחזוקת מבני� ,ט וכ"הסימו מחודש על ידי העבהשילוט ו

  .באג& ההנדסה

  

 בתי ספר בה� 2בתי ספר ומצאה  #9 ב אקראי�מדג ה שלביקורת ערכה בדיקה

  .כנדרששילוט בה� לא הותק הבתי הספר  #2לא קיי� שילוט ו

    הביקורת רואה ליקוי בממצא זה וממליצה לפעול בהקד� על פי המתחייב 

  . בתקנותועבק כ,להסדיר את נושא הסימו והשילוטו

  

 ): מ מנהל מחלקת בטחו"מ(בתגובה לממצא זה ענה מתא� מחלקת בטחו

  ".חלקת הביטחון תעמוד על נושא בביקורותיהמ"

  

  שבה ומעידה על , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(תגובה זו של מתא� מחלקת בטחו

  .בצעת מחלקת הבטחואות מ, ביצוע לקוי של הביקורות השוטפות

 

5.5  �  אחזקת מקלטי

בעל מפעל חייב לשמור על הניקיו� במקלט , לפי חוק ההתגוננות האזרחית

  .ולהחזיקו במצב ראוי לשימוש כמחסה מפני התקפה

, "מיגון במוסדות חינוך" פירסמו משרד החינו� ופיקוד העור  חוברת 1997בשנת 

  . אשר בה פורט אופ� אחזקת המקלט ובדיקתו

 חוברת נוספת י משרד החינו� ופיקוד העור  פורסמה על יד2000חודש ספטמבר ב

  ".מפרט אחזקה וטיפול שוטף למקלט "!פרק ובה נכלל 

על ידי גורמי בדקו נ לא ,בבדיקת מבקר המדינה נמצא כי בעיר כפר סבא

  . כנדרש ולא דאגו לתחזוקת� הנאותה,תקינות המקלטי� בבתי הספר ,העירייה

  

  

  

  

  



 

 

234

  

 �: כיביקורת שאלת הלענה , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מחלקת הבטחו מתא

במידה ויש תקלות הן . טים"טיפול במקלטי בתי הספר הם באחריות המנהלים בסיוע העב"

המקלטים עוברים ביקורת של מחלקת הביטחון בתחילת . מטופלות על ידי מחלקת התחזוקה

  ."שנת הלימודים ולפני תרגיל התגוננות ארצי

  

ל מחלקת תחזוקת מבני� ענה לשאלת הביקורת בעניי אחזקת המקלטי� מנה

מקלטים במוסדות חינוך מתוחזקים באופן :"בגני הילדי� ובתי הספר של העירייה כי

 כי לא נדרש לדווח על הליקויי� ,עוד הוסי& ."שוטף כמרכיב מאחזקת המוסדות

טע לגבי תדירות , כמו כ .צרי� לדווחשמצא למחלקת בטחו ולא ידוע לו כי הוא 

המקלטים נבדקים לפחות פעם  ... שלבמסגרת ביקורת בטיחות"הוא נעשה כי הטיפול 

  ."בשנה

  

בתי  #9גני ילדי� וב #38 ב אקראי�מדגשל בדיקה , כאמור לעילביקורת ערכה ה

 �חלוקה למדורי� לא , כגושוני� ספר ומצאה כי קיימי� ליקויי� במקלטי

ציפוי קירות בקרמיקה , לרצפות שולחנות מחשב של קבוע קיבוע ,בחומר התקני

  . איחסו ציוד ו ובפרקט ע(PVC# ציפוי רצפות ב,שטיחי�בו

  

  בה� סיירהבמקלטי�טי� ענו לשאלת הביקורת כי הליקויי� "גננות ועב

  .שני� רבותקיימי� , הביקורת

  

לבצע פעולות אחזקה ובדיקת בממצא זה וממליצה חמור הביקורת רואה ליקוי 

ממליצה , בנוס&.  על פי הקבוע בהנחיות שפורטו לעיל,קינות שוטפת במקלטי�ת

כמתחייב , מהמקלטי�לפעול בהקד� ולהסיר את החומרי� האסורי� הביקורת 

  .מהתקנות

 שלא ,לאחסו דברי� ,במקלטי�שימוש להימנע מממליצה הביקורת , בנוס&

   .ניתני� לפינוי באופ מיידי

 

5.6       �  ציוד במקלטי

  בית !בתקנות מפרטי� לבניית מקלטי� נקבע ציוד החייב להמצא במקלט כגו� 

 כקבוע בתקנות ההתגוננות , כסא כימיכסא ע� מיכל הדחה בתו� תא או בית

   במוסד 1981!א"התשמ, )ובמחסי� ציבוריי�ציוד ושילוט במקלטי� (האזרחית 
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צוני של פתח סול� ברזל בקיר הפנימי ובקיר החי; חינו� החסר בית כסא קבוע

התקנות מפרטות את גודל (מיכל אגירה למי שתיה ; יציאת החירו� של המקלט

  ).המיכל והחובה לקבעו לקיר

  

 ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

 אשר בשעת ,ספרהמאוחסני� שירותי� כימיי� לכל בתי במחסני העירייה 

  לגבי סולמות ברזל מסר כי בכל המקלטי�  . יחולקו לכל בתי הספר,הצור�

 בכל ,לדבריו . קיימי� סולמות,בה� מתחייבת המצאות סול� ,קרקעיי�#התת

ה� לא מקובעי�  ,לו ליטר א� ככל שידוע 200המקלטי� יש מיכלי מי� של 

כי שאר ציוד החירו� נמצא במוסדות החינו� ובמחסני ,  עוד הוסי&.לקיר

  .העירייה

  

בתי ספר ומצאה  #9גני הילדי� וב #38 ב אקראי�מדגשל יקה ביקורת ערכה בדה

קיימי� במקלטי� התת קרקעיי� מותקני� סולמות לפתחי החירו� וכי כי 

 � כמתחייב ,לקיר את מיכלי המי� קבעהביקורת ממליצה ל .במקלטי�מיכלי מי

  .מהתקנות

  

� הביקורת בדקה במחסני העירייה ומצאה כי מאוחסני� בה� שירותי� כימיי

   . וציוד נוס& לחלוקה בעת חירו� למוסדות החינו�לבתי הספר

 

  תחי מילוט בחדרי כיתותפ  5.7

נקבע כי בכל חדר , נהלי בטיחות במערכת החינו� !ל משרד החינו� "בחוזר מנכ

  .חובה להתקי� פתח מילוט בסורג אחד לפחות, שיש בו סורגי�

  .בחוזר ניתנו הוראות מפורטות באשר להתקנה

שתיקבע על הקיר , ע כי מפתח המנעול יימצא בקופסת ניפו$ ע� פטישו�בנוהל נקב

  .התקנה כזו מאפשרת מילוט מהכיתה בשעת חירו�, במרחק לא גדול מהמנעול

  

מבקר המדינה מצא בבדיקתו כי בכל בתי הספר שבדק לא הותקנו קופסאות 

� ניפו( למפתחות מנעולי הסורגי� ומפתחותיה� נמסרו לבעלי תפקידי� שוני

  .בבתי הספר
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� אלה בעקבות פניית משרד מבקר המדינה הודיעה עיריית כפר סבא כי ליקויי

  .יתוקנו

  

 מסר  ענה לשאלת הביקורת ו, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

 לא קיי� שילוט כיאישר  וכי מפתחות המנעולי� נמצאי� אצל אב הבית והמורה

כי כיו� במרבית , עוד הוסי&. ה כמתחייב הסורג לא צבוע בצבע שונג�כנדרש ו

המפתחות לא מושמי� בבתי הספר בה� יש סורגי� בתי הספר אי סורגי� וכי 

  . לקופסאות אלה,של תלמידי�בעבר  עקב התנכלויות ,בקופסאות ניפו(

  

דרישות הבטיחות "# גירסה מעודכנת להעלתה כי קיימתהביקורת בדיקת 

חות מטע� מנהלת המחלקה לבטי, 2005ובמבר  מחודש נ"לחלונות במוסדות חינוך

בי נקבע  הבמחוז המרכז של משרד החינו� סביבתית והערכות לשעת חירו� ב

  :היתר

  כללי"

  דרישות הבטיחות המפורטות להלן מתייחסות לכל מקום במוסד החינוכי שבו . 1

  , אולמות ספורט, אולמות התקהלות, לרבות כיתות לימוד,     מותקנות חלונות

  .חדרי מנהלה וחדרי שירותים, חדרי ספח, חדרי מורים, מעבדות,    מסדרונות 

...  

  ,  מטרים או יותר2כל החלונות שגובה הסף התחתון שלהם מעל פני הקרקע הינו . 8

  .    יהיו מובטחים מפני אפשרות של נפילה דרכם

...  

  ין צורך לא ייחשבו החלונות כפתח מילוט במקרה של דליקה וא, במצב הרגיל. 11

  .      לקבוע פתח מילוט בסורג

  הבטחת אפשרות מילוט דרך החלונות תידרש במקרה שבו כיתת הלימוד הינה מסוג . 12

  או במקרה שבו נקבע על ,  דקות לפחות90      מבנה יביל שאינו מאלמנטים עמידי אש של 

  ותקן פתח מילוט י, במקרה אלה.       ידי שירותי הכבאות כי אחד החלונות ישמש למילוט

  .: ..."      באחד הסורגים שיענה על הדרישות האלו

  

שינוי בתקנות כ� שהליקוי עליו , כאמורמאז ביצוע בדיקת מבקר המדינה חל 

  . בעת ביצוע הביקורת הנוכחית,הצביע מבקר המדינה אינו רלבנטי
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 ,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו  שחמורליקוי הביקורת רואה 

בחודש  מהפורסר שאגירסה ,  המעודכנתמהי הגירסהדע ויבקיא ואינו  ינוא

  .הנוכחית לפני מועד עריכת הביקורת, כשנה לער�, 2005נובמבר 

 

5.8  �  ציוד לשעת חירו

, )ציוד ושילוט במקלטי� ובמחסי� ציבוריי�(תגוננות האזרחית הבתקנות ה

 בתקנות .וד הנדרש במקלטנקבע הצי)  תקנות ציוד ושילוט!להל�  (1981!א"התשמ

 1973 ! ג"התשל ,)ציוד מפעלי� ומוסדות ואימו� עובדיה�(ההתגוננות האזרחית 

ובכלל זה מוסדות (נקבע הציוד הנדרש במפעלי� )  תקנות ציוד מפעלי�!להל� (

מוסדות החינו� חייבי� להחזיק ציוד .  נוס  על הציוד הנדרש במקלט,)חינו�

חלקו בשטח המוסד וחלקו , וי אש וציוד כללי נוס לחילו$ ולכיב, לעזרה ראשונה

  .במקלט

  

כי מנהל  בית הספר חייב , נקבעל משרד החינו� "בטחו� ושעת חירו� של מנכבנוהל 

בעת רגיעה לדאוג שהרשות המקומית שבתחומה מצוי בית הספר או הבעלי� 

 סוגי  בנוהל פורטו. ירכשו ציוד חירו� עבור בית הספר,הפרטיי� של מוסד החינו�

ט לבדוק את ציוד החירו� "הוטל על הקב, במקביל. הציוד הנדרש וכמויותיו

  .ולדאוג להשלמת הציוד החסר

כי קיי� שוני בי ציוד החירו� הנדרש בתקנות , בבדיקת מבקר המדינה נמצא

ברשימות ציוד החירו� . הלוהמוזכרות לעיל ובי ציוד החירו� הנדרש על פי הנ

 ,ד שנקבעו בתקנות וכמויות פריטי� אחרי� שנכללו בושבנוהל חסרו פריטי ציו

  .היו קטנות מהנדרש בתקנות

  

שינה משרד החינו� את רשימות הציוד , בעקבות פניית משרד מבקר המדינה

  . לנדרש בתקנות, על דעת פיקוד העור&, שנכללו בנוהל והתאימ

  

  העביר משרד החינו� את התיקוני� בנוהל לידיעת הרשויות2002במאי 

  .המקומיות

  

מבקר המדינה ציי� כי בתשובותיה� לפניות משרד מבקר המדינה בנוגע למחסור 

 התייחסו הרשויות המקומיות רק ,בציוד חירו� במוסדות החינו� שבתחומ�

  התשובות ניתנו לפני הודעת משרד החינו� .  לפני תיקונו,לרשימות הציוד שבנוהל
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ת לא היו מודעות כלל לדרישות הציוד על תיקו� הנוהל ולימדו שהרשויות המקומיו

  .תשובות דומות נתקבלו מחלק ממנהלי בתי הספר. שבתקנות

  

  :העלתה את הממצאי� הבאי�בכפר סבא בדיקת מבקר המדינה 

  .נמוכה מהנדרש, במקלטי בתי הספר שנבדקו היתה כמות של אלונקות.    א

  .וי אש בתי ספר נמצא כי חסרו פרטי ציוד כיב11במקלטי� של .    ב

  . בתי הספר שנבדקו לא הותק ציוד החילו( הנדרשבברו.    ג

  

 כי ענה לשאלת הביקורת , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

 לכל המקלטי�  נרכש כל ציוד החירו� החסר,לאור ממצאי דוח מבקר המדינה

כל עוד הוסי& כי .  היק& הרכישה היהא� לא יכל להצביע מה, במוסדות חינו�

 �יחולק ו מאוחס במחסני העירייה מסיבות של תחזוקה ומניעת בלאיציוד החירו

  .ע� הכרזת מצב חירו�, בעת הצור�, לבתי הספר

  

מאוחסשומצאה כאמור הביקורת בדקה במחסני העירייה  �  .ציוד חירו� בה

  

כי המפתחות למכולות ציוד החירו� נמצאי� רק בידי מחסנאי  אהצהביקורת מ

מתא� מחלקת  ינענתה על ידשהביקורת , על א& מנהלת מחלקת רכשהעירייה ו

   ".!המחסנאי בלבד  ...המפתחות נמצאים אצל" כי ,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(הבטחו

  

יודע מידע , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(תא� מחלקת בטחו מש תמהההביקורת 

 ציוד כי מכולותתמהה , וכעל מחזיקי מפתחות מכולות ציוד החירו� חלקי 

�האפשרות לשפר את ממליצה הביקורת כי תיבדק , לפיכ�.  אינ מוארותהחירו

  .תאורה במקו�ה

 

5.9     �  היערכות מוסד חינו� לשעת חירו

  , תכליתי! החינו� נקבע כי במוסדות חינו� שבה� המקלט הוא דובנוהל משרד  .א

  חלק מהציוד             על מנהל המוסד להכי� תוכנית לפינוי המקלט מהציוד שאינו       

  . שעות4הנדרש בשעת חירו� ולהכינו להפעלה בחירו� תו�       

  תכליתי במקלטי� נקבע כי הזמ� המירבי לפינוי ציוד !שיו� כללי לשימוש דויבר      

  . שעות מרגע ההודעה4הוא ,  מהמקלט,לא נדרש      
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א הוכנה תוכנית תכליתי ל#מצא כי בבתי הספר בה� מקלט דומבקר המדינה 

  .ט לא דרש זאת"פינוי הנדרשת וכי הקבה

 ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

תכליתיי� לפינויי הציוד העוד& #רישה מכל בתי הספר בה� מקלטי� דוקיימת ד

ת בית הספר והוסי& כי לשימוש /האחריות היא של מנהל, לדבריו.  שעות4תו� 

  .ט"יתי במקלט אי צור� באישור הקבתכל#הדו

  

, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו כי   מעידי�הביקורתממצאי 

 כיוו שלא נמצאה התאמה בי ,אינו בקיא במה שקורה בפועל במקלטי בתי הספר

�של מתא� מחלקת הבטחו  לבי דבריו ,מה שנמצא בביקורת הנוכחית במקלטי

את הציוד מהמקלטי� בעת כי נית יהיה לפנות , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(

 �  . שעות4תו� חירו

  

בתי ספר  #9גני ילדי� וב #38 ב אקראי�מדגשל בדיקה כאמור ערכה הביקורת 

 מחסור ציוד רב וזאת עקב ומצאה כי בחלק מהמקלטי� בגני הילדי� מאוחס

  .גני�מחסני� בב

בשנה האחרונה היתה פניה גננות כי מספר על ידי ,  בעל פהעוד נמסר לביקורת

 בקשה ול� א,הצור� בהקמת מחסני� חיצוניי� בגני�על  מארגו הגננות ייהלעיר

  .לא נענתה, זו לדבריה

 �בחלק מבתי הספר  על ידי הביקורת בבתי הספר נמצא כי שנבדקובמקלטי

 ,מקלטי� משמשי� ה לאחסנת ציוד וה ככיתות לימוד למחשבי� ולאומנותה

השולחנות מקובעי� לרצפת  ,במקלטי�כיתות המחשבי� ק מחלב. בדר� כלל

מירבי  לפנות את המקלט תו� הזמ ה, לדעת הביקורתהמקלט כ� שלא נית יהיה

שטח המקלטי� בבתי ספר אלה מספיק רק ש, פרטוב)  שעות4(מתחייב ה

  .לכמחצית מתלמידי ומורי בית הספר

  

 שאלת הביקורת כי ענה ל, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

 כי ,בתיק הבטחו המוסדי א� לא יכל להבטיחמקלט לאמורה להיות תוכנית פינוי 

מ מנהל מחלקת "מ(כי מתא� מחלקת הבטחו מסתבר ,  על פי תשובתו זו.אכ יש

  .מוסדיהבטחו התיק ובדיקת  עושה בדיקות להבטחת לא, )בטחו
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� בגני ילדי�  אקראי�מדגשל בדיקה , כאמורביקורת ה ערכה ,לאימות הדברי

.  לא בגני הילדי� ולא בבתי הספרת פינוי למקלטי�ולא מצאה תוכניוובבתי ספר 

טי� והגננות אית� נפגשה הביקורת כי מצב "המידע שנמסר לביקורת על ידי העב

מחלקת הבטחו וכי את לידוע , תכליתי בה�#והשימוש הדומקלטי� האחסנה ב

 לאור האחסנה במקלטי� ולאור אופי . או בעת הצור� יוצי,להוציאיהיה מה שנית

 הביקורת , על ידי הביקורתשנבדקותכליתי במקלטי בתי הספר #השימוש הדו

ייפנה לגורמי� ) מ מנהל מחלקת הבטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו ממליצה כי 

�  . מקצועיי� לבחינת שינויי� נדרשי

  

 חסואוג שהציוד המט מוסדות חינו� לדא"של קבאחריותו , הביקורתלדעת 

 שעות מרגע ההודעה ולוודא כי יש 4 יוכל להתפנות תו� ,תכליתי#במקלט דו

   . בתיק הבטחו המוסדי,תוכנית לכ�

  

 אשר מתא� תוכניות, אי הימצאות תוכניות פינויהביקורת רואה בחומרה את 

  היה אמור לדעת עליה ולעזור להכי ,)מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מחלקת בטחו

לא לשמש שעשוי  המקלט ,כ� שבזמ אמת,  ולעדכ אות באופ שוט&אות

  .ייעודול

 

  בנוהל נקבע כי יש לתכנ� ולפרט בכתב בתיק הבטחו� המוסדי את סדרי כניסת   .ב

   את סדרי הישיבה בה� ואת סדרי , תלמידי� למקלטי� ולמרחבי� המוגני�ה

  .ודי� ובסיומ�לפני תחילת הלימ, הפסקות, שיעורי� !מה� בזמ� היציאה 

  

  . בתי ספר לא הוכנו התוכניות הנדרשות#2בבדיקת מבקר המדינה נמצא כי ב

 ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת הבטחו

  .בכל בתי הספר יש בתיקי הבטחו המוסדי פירוטי� מדוייקי� של דרישות אלה

� נבדקי� תיקי הבטחו טי� במוסדות חינו"כי בעת ביקורת קב, עוד הוסי&

  .י�המוסדי
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בתי הספר כל  בבתי ספר ומצאה כי ב אקראי�מדגשל ביקורת ערכה בדיקה ה

 כולל שילוט בתו� המקלטי� על קיי� רישו� תוכניות ירידה למקלטי�קו בדשנ

בחלק , למידי�סדר ישיבת הכיתות במקלט כולל רשימות שמיות של הת

�  .מהמקלטי

   

, לקת הבטחו לא דורשת עותק תוכניות אלה ועל כ כי מחאההביקורת מצ

 על מחלקת הבטחו לערו� , לדעת הביקורת. נשמרות רק בבתי הספרתוכניותה

  .באופ שוט& ולעקוב על תיקו הליקויי�, בדיקות מתוכננות

  

בנוהל נקבע כי בכל בתי הספר ובכל גני הילדי� יוכנו כרטיסי זיהוי ע� פרטי�   .ג

כתובת , ש� פרטי וש� משפחה (המורי� והעובדי�, י�אישיי� של התלמיד

 הכרטיסי� יוחזקו במזכירות בית הספר ויימסרו לכל .)טלפו�מספר מגורי� ו

      .  ע� הכרזת מצב חירו�,כחי� במוסדוהנ

  

 לא הוכנו ,בבדיקת מבקר המדינה נמצא כי ברוב בתי הספר וגני הילדי� שנבדקו

    .כרטיסי זיהוי אלה

  

ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(חו מתא� מחלקת הבט

ט בכל בית ספר אחראי על הכנת כרטיסי "לאור בדיקת מבקר המדינה כל עב

  .הזיהוי

  .ט בבתי הספר"בביקורות שעור� הקב, הימצאות הכרטיסי� נבדקת לדבריו

  בה  בתי ספר #9 גני ילדי� וב#38 שערכה הביקורת ב אקראי�מדגשל  הבבדיק

   ,להכנת כרטיסיות תלמידי�ממחלקת הבטחו הנחייה לא התקבלה כל נמצא כי       

  .בשיגרה      

  

כי מחלקת הבטחו תוציא הנחייה רואה ממצא זה בחומרה וממליצה הביקורת 

 שנת כל  יוכנו באופ מיידי ומדי תחילת,תי הספרכל בכי בכל גני הילדי� וב

�  . בנוהל כרטיסיות אישיות כמתחייב מהקבוע,לימודי

  

מותנה בי� עשוי להיות , קיו� לימודי� בגני הילדי� בשעת חירו�, לפי הנוהל  .ד

מספר� ונוס  על גננת וסייעת , בג�) מתנדבי�הורי� ו(בהימצאות מבוגרי� , היתר

  ייתכנו מצבי� שבה� יחליטו גורמי הבטחו� . נקבע בהתא� לסוג הג� ולגיל הילדי�
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הפעלת ההורי� תהיה . ת ג� הילדי�להסתייע בהורי� או במתנדבי� לאבטח

   .במסגרת התנדבות

לצור� היערכות מוקדמת למצבי� אלו תכי� מנהלת הג� רשימה של הורי� שיהיו 

א� וכאשר , מוכני� להתנדב ולהתייצב תו� התראה קצרה לאבטחת ג� הילדי�

שיבו$ המבוגרי� ייעשה על ידי הרשות המקומית בתחילת שנת . ה� ייקראו לכ�

ייתכ� מצב בו עוד נקבע בנוהל כי . � והגננת תרשו� את שמותיה�הלימודי

יתגברו ג� כיתות נמוכות בבתי ספר יסודיי� ובבתי יב "י!א"תלמידי� בכיתות י

שיבו$ תלמידי בתי הספר התיכוניי� יירש� בתיק הבטחו� . ספר לחינו� מיוחד

  .המוסדי של בית הספר העל יסודי

ת החינו� ברשות המקומית ינהל טבלת ח נקבע כי מנהל מערכ"בהנחיות מל

  .משימות מפורטת לבני נוער ברשות המקומית

  

  מצא כי לא הוכנה התכנית לשיבו( תלמידי תיכו נבדיקת מבקר המדינה ב

�  .בניגוד לנדרש, בגני ילדי� ובבתי ספר יסודיי

  

   כי תלמידי ,עיריית כפר סבא הגיבה לממצאי דוח מבקר המדינה ומסרה

כוניי� לא ישובצו בגני ילדי� ובכיתות נמוכות של בתי ספר בתי הספר התי

� כי ,בתגובתההעירייה עוד הוסיפה . ערכות להסעת�ימשו� שאי ה, יסודיי

בשעת תלמידי� מנהלי בתי הספר התיכוניי� מסרבי� לשלוח מבתי הספר 

�  .שה� אחראי� לשלומ�מכיוו  ,חירו

  

ן הראוי שהרשויות תמצאנה מ"מבקר המדינה כי קבע , לאור קבלת תשובה זו

  ".פתרון שיענה על הדרישות האמורות בנוהל

  

 ביקורת  בענה לשאלה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

שהוזכרו בדוח מבקר המדינה  מאות סיבות ,כי המצב לא השתנההנוכחית 

  .מהורי תלמידי התיכוני�, לכ�לקבל אישור פרטני , לדבריו,  הצור�על וסי&וה

 ,בעת חירו�במוסדות חינו� ת לנוכחות מבוגרי� וונרתפהיות ולעיריית כפר סבא 

�פתרונות אלה חייבי� למצוא ביטוי בשיבו( בכתב של , שלא מקרב תלמידי

�כפי שנקבע בנוהל משרד  , כבר בתחילת שנת הלימודי�,אות� המבוגרי

  .החינו�
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יעשו פעולות הפינוי עד הגעת כוחות ההצלה י, בשעת חירו�כי הל קובע והנ  .ה

בתקנות ציוד מפעלי� . �תלמידיצוותי וההצלה הראשוניות בידי מורי בית הספר ו

לאמ� את עובדיו , כולל מוסד חינוכי,  בעל מפעל מסודרה עלחובהא  נקבעה 

יש להכשיר ולתרגל צוותי חירו� לנושאי� , לצור� כ�. לצרכי התגוננות אזרחית

  .אלו

  

  : נושאי�חמישהקבעו צוותי� ליסדות החינו� יכי מנהלי מו, בנוהל נקבע

סורקי� ; סדרני� לויסות התלמידי� למקלטי� ; כיבוי אש; עזרה ראשונה

 וצוות זהירות בדרכי�  מחו$ למקלטי�,לוידוא שלא נשארו תלמידי� ואחרי�

  .אשר יופעל א� המעבר לשטחי הכינוס מחייב חציית כביש או כבישי�

  

  .  תלמידי�ספריורכב ממורה אחראי ומנות כונבנוהל ג� נקבע כי צוות 

המורה האחראי לצוות עזרה ראשונה יהיה מורה המוסמ� כמגיש עזרה ראשונה ו

במתכונת המפורטת בנוהל ל או קורס עזרה ראשונה "שי� בצהבמי שעבר קורס חו

  .פע� בשנתיי�,  שעות20בהיק  של , עזרה ראשונה רענו� לעבור ייבוומח

יורכבו בעיקר ממבוגרי� והחלוקה תיקבע  ותי כיבוי אשבבתי ספר יסודיי� צו

  . שבותבהתא� למבנה המוסד ולמספר הכיתו

  

  : בכפר סבאלהל הליקויי� אות� מצא מבקר המדינה

  .רו� כלליבבית ספר אחד לא הוק� צוות ח  .1   

  .לא הוקמו צוותי� במספר הנדרשבשבעה בתי ספר .  2

 .כנדרש, לכל אחד מהצוותי� בנפרדו בתי ספר שלא מינו אחראי נמצא.  3

     סייעות בקורס בסיסי להגשת / תיעוד מרוכז לגבי הכשרת גננותנמצאלא .  4

  כ� , כפי שנקבע בנוהל שני� #3עזרה ראשונה והשתתפות ברענו אחת ל     

  ,   עזרה ראשונהשלא נית לדעת א� הגננת או הסייעת השתתפה בקורס      

  .שהוכל     

  

ביקורת כי ענה לשאלת ה, )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(קת בטחו מתא� מחל

�   .את מוכנות הצוותי�ו את השיבוצי� תמחלקת בטחו בודק ,בתרגילי

ענה לשאלת הביקורת כי אי בגני הילדי� גננות או סייעות שעברו , בנוס&

  בתהלי� של , והשנה הוחל לדבריו) למעט גננות חדשות(קורס עזרה ראשונה 
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 א� , שעות44ב לעזרה ראשונה לל הסייעות והגננות לצור� מעבר קורס ריכוז כ

  . טר� אושרו, לכ�הכספי� , לדבריו

  גני הילדי�סייעות/קורס עזרה ראשונה לגננותיש לקיי� , לדעת הביקורת

�  .בהקד

  

מתאמת מחלקת הבטחו  , של משרד החינו�כהכנה לתרגיל הארצי, מדי שנה

הנערכת במספר ,  כיבוי האש של כל בתי הספרלצוותי, הדרכות במשולש האש

�  .בתחנת כיבוי אש הנמצאת בעיר, סבבי

 � ה� מורי� לחינו� ,כראשי צוות עזרה ראשונהבבתי הספר המורי� המשמשי

  .גופני אשר בהכשרת� חייבי� להיות מגישי עזרה ראשונה

 ענה לשאלת הביקורת כי , )מ מנהל מחלקת בטחו"מ(מתא� מחלקת בטחו

� אלה מורי  בפיקוח ממונה חינו� גופני במחוז בעזרה ראשונהעוברי� רענו

  .אחת לשנתיי� והוא מסתמ� על כ�, המרכז של משרד החינו�

 

  מסקנות והמלצות  .6

יקת נושא האבטחה והמיגו של מוסדות חינו� אשר ער� מבקר המדינה בד

האר(   בעשר רשויות מקומיות במרכז,)2002#2001(ב "הלימודי� התשס בשנת

, אשר עיקרי הממצאי� בנוגע לכפר סבא פורטו בדוח זה ,ה כפר סבאיבינ

, ממלכתיי� #העלתה ליקויי� רבי� לגבי כל סוגי מוסדות החינו� שנבדקו 

�   .עירוניי� ופרטיי

  

: קר המדינה במסקנותיו כיקבע מב ,צאלאור הממצאי� והליקויי� שמ

הקפדה על קיום כל אמצעי המקומיות לא הפנימו כראוי את חובת ה הרשויות"

. לנוכח המצב הביטחוני הקשה ששורר במדינה האבטחה והמיגון הנדרשים

סדות החינוך לא יהיה ניתן וכי לפחות בחלק ממ, ששחמעוררים  הליקויים שנמצאו

על הרשויות המקומיות להקפיד על קיום ההוראות . לקיים לימודים בשעת מלחמה

  ".אבטחת מוסדות החינוך שבתחומן ולמיגונםהנוגעות ל, בתקנות ובנוהל, שבחוק

  

  :עוד הוסי& מבקר המדינה במסקנותיו כי

משרד מבקר ; מוסדות חינוך פרטיים רבים כלל לא תודרכו באשר לאופן אבטחתם"

  שיש לדאוג להדרכת כל מוסדות החינוך , המדינה העיר לרשויות המקומיות
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  ".ח על אופן ביצוע האבטחהולפיקו, כולל מוסדות החינוך הפרטיים, שבתחומיהן

  

  :מבקר המדינה א& ציי כי

ראויה לציון תגובתן של הרשויות המקומיות שנבדקו וכן של מנהלי מוסדות "

כי הם פועלים לתיקון חלק גדול , שהודיעו למשרד מבקר המדינה, חינוך רבים

  ".ואף הודיעו כי תיקנו ליקויים, מהליקויים שהועלו

  

ועי מלחמת לבנו השנייה ובעקבות התקפות הטילי� בעקבות איר, כאמור לעיל

ביישובי מערב הנגב התברר כי רוב הטיפול והאחריות בתוצאות ההתקפות על 

ג� , ברוב המקרי�. ישוביי ישראל נופלי� באופ מיידי על הרשות המקומית

  . באיחור רב, א� יש סיוע מהשלטו המרכזי הוא מגיע במקרה הטוב

 להעמיד את הנהלת העירייה יתה מטרת הביקורת הי, עקב כל האמור לעיל 

בפני העובדה שכל האחריות במצב חירו� תיפול על כתפיה והיא תצטר� להיות 

  .מוכנה וערוכה למצבי� כאלה

  

ט וריפיחד ע� בדוח זה פורטו הליקויי� אות� מצא מבקר המדינה בכפר סבא 

 כפי הקיי� בפועלהמצב נסקר ופורט  ,בנוס . העירייההתיקוני� אות� ביצעה 

ל משרד החינו� "בחוזר מנכ קבועבעת עריכת דוח זה מול ה, שמצאה הביקורת

  .2005 לנובמבר 1! ונכנס לתוק  ב2005 אשר פורס� בשנת ,המעודכ�

  

העירייה פעלה כפי שפורטו בדוח זה מעידי� כי , ממצאי הביקורת הנוכחית

 ההביקורת מצא,  על א& זאת.לתיקו ליקויי� עליה� הצביע מבקר המדינה

 � בנוס& למספר ליקויי� , בהקד�שעל העירייה לתקנ�רבי� ליקויי

 ונמצאש, בהתנהלות העירייה בניהול נושא אבטחה ומיגו מוסדות חינו�

  :כפי שיפורטו להל,  הנוכחיתביקורתב

  

  העירייה נמצאת מעל שנה ללא מנהל , בעת עריכת דוח ביקורת זה  6.1      

  .לקת בטחו� ועד לסיו� עריכתה לא מונה מנהל מחלקה               מח

  בעת, ממצאי הביקורת  מעידי� כי למתא� מחלקת הבטחו� המשמש               

  לא ידוע היכ� ,  מעל שנה,מ מנהל מחלקת בטחו�" כמ,עריכת  הביקורת

   כגו� דוח מבקר המדינה על ממצאיו ותגובת ,החומר הרלבנטי נמצא כל 
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  נוספי� של הביקורת לאתר חומר זה ג� נסיונות  .ההעירייה לדוח ז

  .מידי גורמי� אחרי� בעירייה לא צלחו

   אצל  לעבודה שוטפתדר מידע חשוביעממצאי� אלה מעידי� על ה

        �  )ביצוע חפיפהאי ( יחד ע� העברת תפקיד לקוייה ,בעלי תפקידי

  .לה על שנה העובמש� תקופה ארוכהאי מינוי מנהל מחלקת בטחו ו        

  

  כמנהלמצב בו בעל תפקיד מרכזי  מ,לללהמנע ככ לדעת הביקורת יש           

  . לא מונה, מחלקת בטחו,                                   מחלקה ובפרט

  יש להקפיד על ביצוע חפיפה נאותה ומלאה בי מחליפי , בנוס&

  באופ , ת אליוונגישו מידע ירהתפקידי� ובפרט יש להקפיד על שמ        

  .מלא        

  

  , י�" קבט3הביקורת מצאה כי מוסדות החינו� בעיר מטופלי� בידי   6.2

  החלוקה ביניה� היא לפי איזורי� גיאוגרפיי� ולא לפי סוגי  כאשר

  .מוסדות חינו�

  ומבצע במוסדות החינו� עליה� הוא אחראי ת וט מבצע ביקור"כל קב        

   הביקורתשערכה אקראי  �מדגה של  שבבדיק,רישומ� על א        את 

  עובדי ט זמ� רב לדברי "נמצאו מוסדות חינו� שלא ביקר בה� קב       

   המצביעי� על ליקויי� רבי� כפי , ועל פי ממצאי הביקורתהמוסד       

  .שפורטו בגו  הדוח       

  את באופ� עצמאי ט מנהל ושומר " קבהביקורת מצאה כי כל, בפועל       

  . הביקורות אות� הוא עור�רישומי       

  

  כי ינוהל דיווח מרוכז במחלקת הבטחו על הביקורת ממליצה        

  תו� הקפדה על תדירות ביקורי�  טי�"       הביקורות אות� מבצעי� הקב

   החומר ישמרממליצה הביקורת כי במחלקת בטחו י, בנוס&.        נאותה

   וינוהל מעקב מרוכז על  סוגי מוסדות חינו�פי לחלוקהאופ מרוכז ב       ב

�  .       תיקו וטיפול בליקויי

   כפי נוכחיתביקורת ההיחד ע� ממצאי , מצאי מבקר המדינהמ  6.3

   על ליקויי� באחזקת מקלטי� ואי תקינות צביעו ה, דוח זהבשפורטו         

          כמפורט & דוח זה ובגופורט פי שכ ,בניגוד לקבוע בנוהל ,אמצעי מיגו

            :להל
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  . בניגוד להנחיות,גדרות ושערי� לא תקיני�.     א       

  ואי תקינות של בחלק ממוסדות החינו� חוסר בלחצני מצוקה . ב    

   . בניגוד להנחיות, מלחצני המצוקה הקיימי�חלק                

  . להנחיות בניגוד,קירות מקלטי� באריחי קרמיקהציפוי  .ג    

   בניגוד , אסורי�חלוקה פנימית למדורי� במקלטי� בחומרי� .ד           

  .להנחיות                

  . בניגוד להנחיות,אי קיבוע מיכלי אגירת מי�.        ה    

  . בניגוד להנחיות,אינטרקו� בגני ילדי�/חוסר בפעמו .ו           

   ופרקט על PVCציפוי ,  כשטיחי�הימצאות חומרי� דליקי�.        ז    

�   . בניגוד להנחיות,               קירות ורצפות חלק מהמקלטי

  . בניגוד להנחיות,חוסר של שילוט וסימו מלא למקלטי�.    ח

  אי הכנת תכנו סדרי הבטחו השוט& בג הילדי� וסדרי .    ט

               �  .יות בניגוד להנח,הכנת הג והפעלתו בשעת חירו

  הכנה לקויה וחסרה פרטי� בתיקי שטח ובתיקי בטחו מוסדי של .    י

  . בניגוד להנחיות,בתי ספר              

   ,הכנה חלקית של כרזות ומפה של בית הספר לפינוי בחירו�. אי

  .              בניגוד להנחיות

          

  שפורטו � ליקוייהכי , כאמור מצביעי� נוכחיתביקורת ההממצאי        

  .נוכחית בביקורת ההתגלו א& ,�וחלק לא תוקנו ,לעיל       

  

  פעולה דחופה לתיקו כל הליקויי�  נדרשת על כ ,       לדעת הביקורת

   כמפורט בגו& ,שנמצאו בביקורת המעקבהליקויי�  ושטר� תוקנו       

  .לעילכמוזכר  והדוח       

  

  תקינותעולות אחזקה ובדיקת הביקורת ממליצה לבצע פ, בנוס&       

  .       שוטפת במקלטי� על פי הקבוע בהנחיות של משרד החינו�

  של מוסדות  במקלטי�ממליצה הביקורת להימנע משימוש ,        בנוס&

  .כמחסני�       חינו� 

   

   על מחלקת הבטחושל פיקוח הלהגביר את יש , לדעת הביקורת  6.4

   בה� ש ומישעקב ה , טי� במוסדות חינו�כליתי במקלת#דושימוש         
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  כ� שהשימוש ככיתות לימוד  בה� שומ השיבעקמחסני� וה כ        

  רק במידה ונית לפנות את כל הציוד יהיה תכליתי במקלטי� #הדו        

  להכי יש , לצור� כ�, יתר על כ. כמתחייב,  שעות4מהמקלט תו�         

  .קלטי�המיוד מתוכנית לפינוי הצ        

  

     אקראי�מדגשל  בבדיקה ,נוכחיתהביקורת מצאה בביקורת ה  6.5

  סייעות /גני ילדי� הנמצאי� במבנה ללא מקלט והגננותמספר  ,שערכה       

   , לא ידעו מהו מקו� המבנה המוג� בעל מקלט,ששהו בג� בעת הביקורת       

  הביקורת לא מצאה , נוס ב. הג� בעת חירו�ילדי  לפנות את נית�אליו        

  . במקו� בולט בג� הילדי�,או שילוט על כ�/רישו� ו       

  

         הביקורת ממליצה כי באופ מיידי תער� על ידי מחלקת הבטחו

  מקלט ותוכ תוכנית פינוי מלאה בה� אי גני הילדי� כל סקירה של       

      �  .  חסרי המקלטלכל הגני

  מחלקת הבטחו להקפיד ולהעביר מידע זה לכל על ,       יתר על כ

  כולל הקפדה , סייעות מחליפות/ ובי היתר ג� לגננות      העובדי� בג זה

  .בג, על תליית שילוט בולט לכ�      

  

    , שערכה אקראי�מדגשל בבדיקה , נוכחיתהביקורת מצאה בביקורת ה   6.6

   עוזר בטחו� ת/רה המשמשמספר בתי ספר בה� מנהלת בית הספר והמו       

  משמע באופ� קבוע שניה� נעדרי� , נמצאי� ביו� חופשי חופ ) ט"עב       (

  כשניסתה הביקורת למצוא עובד   .מבית הספר,  שבועכל       באותו יו� 

         אחראי מבית הספר שיידע לתפעל ולשלוט במצב חירו� נתקלה 

  .בבית הספרהאחראי הבכיר מצד , בחוסר ידיעה בעניי�       הביקורת 

  

  כי , חייבת להינת הנחייה מיידית ממחלקת הבטחו         לדעת הביקורת 

  מנהל נוכח בבית הספר תמיד בעת קיו� לימודי� יהיה ,        בכל רגע נתו

  אשר יוכל לשלוט , ט או בעל תפקיד אחראי אחר שיוכשר לכ�"עבו       

  . חירו�זמו בבניהול בית הספר ובתפעול       

  

6.7     מ מנהל "מ(בביקורת הנוכחית נמצא כי מתא� מחלקת הבטחו

   אוגד נהלי� שנבנה כל בתי הספרהכי והפי( ל, )            מחלקת בטחו
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  כשביקשה הביקורת . מדי שנה, ומעודכ על ידו             באופ עצמאי על ידו

  ל ידו כי עד היו� לא היה צור� נענתה ע, לעיי בעדכוני� שהפי(            

              . בעדכו וכשיהיה צור� יידאג להפי( עדכו

               הביקורת עיינה באוגד האמור ומצאה כי האוגד לא מעודכ באופ

  ל משרד החינו� והוראות "מלא כיוו שאי בו עדכוני� של חוזרי מנכ            

  מצאה הביקורת כי ג� , טחו ושעת חירו� ובנוס&נוספות בענייני ב            

            �  עדכוני כל לדעת הביקורת . חלק ממספרי הטלפו בו לא מעודכני

  רצוי כי ימצאו ביטויי� באוגד ולכ ל משרד החינו� " מנכיחוזר            

  לאור� כל שנת  ובצורה מלאה שוט&פ             מומל( על עדכו האוגד באו

            �  .הלימודי

  

� כנסמיקיית לפני פתיחת שנת הלימודי� מ,מדי שנה    6.8   �  למנהלי י

  ולמנהלילגננות גני ילדי� , )עוזר לענייני בטחו(טי� "בתי הספר ולעב            

�           מ מנהל "מ(מתא� מחלקת בטחו  מבצע ה� וב            מוסדות חינו� אחרי

  הדרכה כללית תו� מעבר על האוגד כולו ומסירת , )חלקת בטחו            מ

  .            עדכוני� ובמידה ויש

  ממליצה כי מחלקת הבטחו תוודא כי הזימו לכנסי� אלה הביקורת             

               יגיע לכל הגורמי� האמורי� להשתת& בה� ותנוהל רשימת נוכחות 

  .להבכל ההדרכות הא            

  

  מ מנהל מחלקת "מ(מתא� מחלקת הבטחו כי להביקורת מצאה    6.9    

              מכולות ציוד החירו� מפתחות הימצאות על מקו� מידע חלקי , )בטחו

  , לפיכ�. כי מכולות ציוד החירו� אינ מוארות מצאה הביקורת ,בנוס&ו            

  .להלתק ליקויי� אממליצה הביקורת             

  

  למציאת מקו� במחלקת בטחו  נמצא כי לא נערכו נוכחיתבביקורת ה  6.10

  .בעת חירו�של גני ילדי� לימודי� חלופי 

 �           הביקורת ממליצה כי נושא מציאת מקומות חלופיי� לגני הילדי

  . בהקד�טופל על ידי מחלקת הבטחויו ייבדק

  

  ל מערכת החינו� ברשות הנחיות הגורמי� המקצועיי� קובעות כי ע  6.11

  יש להתכונ� על פי, המקומית להיער� ללימודי� בשעת חירו� ולפיכ�
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   הכנת שיבו$ , ואופ� הלימודי� כמו ג�תוכנית מיקו� ההנחיות ולהכי�    

  תלמידי בתי הספר העל יסודיי� לשיבו$ בסיוע להפעלת גני ילדי� 

  .כיתות נמוכות בבתי הספר היסודיי�ו

           

   מצביעי� כי מערכת החינו� יחד ע� נוכחיתביקורת הה    ממצאי     

  כ�  , לכ�אינה מתכוננתומתחייב כת למצב וכומחלקת הבטחו לא ער        

  פועלת מנקודת הנחה כי בעת חירו� לא יתקיימו שבפועל היא         

        �  . כלללימודי

        �  , של משרד החינו� כל עוד לא שונו הנחיות הגורמי� המקצועיי

   , מחלקת הבטחוע� החינו� יחד אג& הביקורת ממליצה כי        

  .ייערכו ללימודי� בשעת חירו� בהתא� למתחייב        

 

    לא ובבתי הספר  מצביעי� כי בגני הילדי� נוכחיתביקורת ההממצאי   6.12 

   בניגוד למתחייב �הוכנו כרטיסי זיהוי לילדי� הלומדי� בגני                      

  . משרד החינו�מהקבוע בנוהל                      

   באופ מיידי  , כמתחייב מהקבוע בנוהל,יש להכיהביקורת לדעת                       

  . ובבתי הספרילדי�הילדי� בגני לכרטיסי זיהוי                       

 

  רכות למת עזרה ראשונה  מצביעי� כי היענוכחיתביקורת ההממצאי   6.13

  .לוקה בחסר ,לגננותעל ידי גננות וסייעות          

                 הביקורת ממליצה כי נושא מת עזרה ראשונה בגני ילדי� יוסדר          

         �  .בהקד

 

   מצביעי� על ליקויי� במערכת הקשרי� נוכחיתביקורת ההממצאי   6.14

  פנימיות , בתי ספר, גני ילדי� (ות החינו� הפרטיי�והפיקוח על מוסד         

� מדגשל וכפי שנמצא בבדיקה  כפי שמצא מבקר המדינה ,)'         וכו    

  .ובניגוד למתחייב שנערכה בביקורת הנוכחית ,י         אקרא

  מול ,  מהקבוע בהנחיותהביקורת ממליצה לפעול באופ מלא כמתחייב         

  , ברישו� כל מוסדות החינו� הפרטיי�, חינו� הפרטיי�מוסדות ה         

  . והדרכה כמתחייבבזימו פרטני לכנסי� וניהול מעקב הדוק         
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  מציאתח יחד ע� "פס/ח" אצל רכז מלחלקיהביקורת מצאה מידע   6.15

  .ח שבניהולו"נתוני� שגויי� בתוכנת מל         

  ח "פס/ח"נתוני� שבידי רכז מלהביקורת ממליצה על בדיקת כל ה         

          �  והידוק הקשר המקצועי בינו לבי מחלקת בטחו ומערכת החינו� ג

  .יחד         

  

   5.3#47 תת סעי& 5.3הביקורת מבקשת להסב את תשומת הלב לסעי&   6.16

  המצביע לכאורה כי בחלק , )ב (3/ל משרד החינו� סו"         בנוהל מנכ

  לשיפור הבטחו במוסדות החינו� משתת& ות מרכיבי הבטחו רכיש         מ

   מהעלויות א� עומדי� בתנאי� 50%המשרד מתקציבו עד כדי          

  )'אראה נספח . (הקבועי� בסעי& זה בנוהל         
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