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  בטיחות במוסדות חינו�

  כלליכלליכלליכללי  .1
  

       מוסדות החינו� משופעי� בפעילויות רבות ומגוונות במסגרת העשייה 1.1      

כתוצאה מתאונות , עשויי� להפגע תלמידי�, בפעילויות אלה.  החינוכית

�הגורמי� להתרחשות תאונות הינ� גורמי� . שאינ� מחוייבות המציאות 

" סביבתיי� "�וגורמי� )  בי� תלמידי�שובבות ואלימות" (אנושיי�"

  ).מפגעי בטיחות(

  

  :     הטיפול במניעת תאונות צרי� להתמקד בשני תחומי� עיקריי�  1.2     
  

  . חינו� לבטיחות�התחו� החינוכי .      א

  .  טיפול בליקויי� בטיחותיי� והסרת מפגעי� בטיחותיי�  .ב

  

  תלשלות מאורעות  יכול להשפיע על הש, קיו� הוראות הבטיחות�   אי 1.3

  ,  שבגינה עשויי� להיפגע תלמידי�,     שבסופ� עלולה להתרחש תאונה

העירייה חשופה לתביעה משפטית    , במקרה של תאונה.         מורי� וגננות

  .    בתחו� הפלילי והאזרחי 

  

,           המוקדי� והאירועי� שבה� עלולות להתרחש תאונות במוסדות חינו� 1.4

  :ומגווני� כגו�הינ� רבי� 

 

  .חצר בית הספר והשירותי� �

  .חדרי הכיתות ומסדרונות בתי הספר �

  .חדרי מלאכה וסדנאות �

  .מעבדות �

  .אול� התעמלות ומגרש הספורט �

  .חלונות ודלתות בית הספר �

  .מערכות חשמל �

  .פתחי יציאות חירו� �

  .מערכות החימו� והקירור �

  .תחרויות, מופעי�, טקסי�,  חגיגות �

  .טיולי� וסיורי� �
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   פעלו בכפר סבא  �א "ס ותשס"בשני� תש,    מנתוני� של אג( החינו�1.5              

  שבע  ,  תלמידי�6,500 �בה� למדו כ ,         שמונה עשר בתי ספר יסודיי�

  בה� ,  תלמידי� ושבעה תיכוני�3,690 �בה� למדו כ ,         חטיבות ביניי�

  . תלמידי�3,520 �        למדו כ 

  

    וביקשה לבדוק בא�  2000הביקורת נערכה לסירוגי� במהל� שנת     1.6

          העירייה ומנהלי בתי הספר מבצעי� את המוטל עליה� בנושא בטיחות 

� 2000הביקורת התייחסה לשני� .         במוסדות חינו� 1999.  

  

אחריות ותפקיד הרשות  : בי� שאר הנושאי�,     במסגרת הביקורת נבדקו1.7

אחריות מנהל ;  הממונה על הבטיחות במוסדות החינו��ומית המק

הפיקוח על קיו� תנאי הבטיחות ; מוסד החינו� בנושאי בטיחות

, הביקורת. במוסדות החינו� והמעקב אחר הטיפול בליקויי הבטיחות

המסמכי� , חות הבדיקה של יועצי בטיחות"בי� היתר עיינה בדו

 תפקידי� ומנהלי� במערכת קיימה שיחות ע� בעלי, הקשורי� לנושא

הפיצה שאלו� ביקורת בי� כל מנהלי בתי הספר בעיר וניתחה , החינו�

  .את התשובות שנתקבלו

  

  

        אחריות הרשות המקומיתאחריות הרשות המקומיתאחריות הרשות המקומיתאחריות הרשות המקומית.    .    .    .    2222
        

   על פי חוק לימוד  �משמשת ,  עיריית כפר סבא,     הרשות המקומית2.1         

�חומה של העיר כפר לת" רשות חינו� מקומית "� 1949ט "התש,       חובה  

  .       סבא

  שהותקנו מכוח פקודת (בתקנות החינו� ,       רשות החינו� המקומית חוייבה

  לבניית� ולתיקונ� של בנייני בתי ספר וגני , בי� היתר, לדאוג)       החינו�

  .      ילדי�

  

אי בטיחות להבטחת קיו� תנ,                         הצעדי� שעל הרשות המקומית לנקוט

פקודת בטיחות :  הובאו בדברי חקיקה שוני� בה��במוסדות חינו�

חוק ארגו� הפיקוח על העבודה ותקנותיו , 1970 �ל "בעבודה התש

�ג "חוק בטיחות מקומות ציבוריי� התשכ, 1954 �ד "התשי 1962.  
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  חינו�  חייב את רשויות ה, )ל "חוזרי מנכ( בהוראותיו ,                   משרד החינו�

  מפני , לשמור על השוהי� במוסדות החינו� שבתחומ� ובבעלות�,       המקומיות

  .כתוצאה מקיו� מפגעי� בטיחותיי� במתקניה�,       היפגעות בתאונות

  

, 1997 �ז "התשנ' חוזר מיוחד ז,    חוזר המנהל הכללי של משרד החינו�2.2        

על פי חוזר זה . ת המקומיתמפרט את תחומי הפעולה והאחריות של הרשו

�  :עיקרי תפקידי הרשות המקומית בתחו� הבטיחות הינ� כדלקמ

  

על , הרשות המקומית תוודא שמוסדות החינו� בתחומה  .א          

ייבנו בהתא� למפרטי הבטיחות שפורסמו על , מתקניה�

  .ידי משרד החינו�

  

, המקלטי�, הרשות המקומית אחראית לתקינות המבני�  .ב          

ולי� בשטח מוסד החינו� ועל דרכי המתקני� והחצרות הכל

  .הגישה אליו

  

, הרשות המקומית אחראית לתכנו� שוט( של בדק בית  .ג          

שיפוצי� ותיקוני� בטיחותיי� במוסדות החינו� שבבעלותה 

. ועליה להבטיח את ביצוע� בחופשות החגי� ובפגרת הקי-

בדק בית ופעולות בנייה בתחו� , אי� לבצע פעולות שיפו-

, למעט מקרי� חריגי�, � הלימודי�מוסד החינו� בזמ

מקרי� בה� הוכרה דחיפות התיקו� בשל הסכנה הנשקפת 

  .לתלמידי�

  

, אחזקה: הרשות המקומית תפעיל את שרותיה כגו�  .ד          

 העלולי� �כדי לתק� או להסיר את המפגעי� '  תברואה וכו

  .לגרו� לתאונות במוסדות החינו�

  

ל ידי הרשות המקומית תדאג לביצוע ביקורת בטיחות ע  .ה          

  .יועצי בטיחות אחת לשנה בכל מוסדות החינו�
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ח "הרשות המקומית תפעל לתיקו� כל מפגע בטיחותי שבדו  .ו          

ת המוסד /כאשר מנהל, יוע- הבטיחות מטע� משרד החינו�

ת לרשות כאשר אי� ביכולתו של המוסד לתקנו /מדווח

  .בכוחות עצמו

  

   ממונה עירוני על הבטיחות "�הרשות המקומית תמנה .   ז

חות הביקורת ובפניות של "שיטפל בדו, "במוסדות חינו�

הממונה יקיי� קשר ישיר ע� יוע- . מנהלי מוסדות החינו�

הבטיחות וע� הממונה על הבטיחות בלשכה המחוזית של 

, כל עוד לא מונה עובד מיוחד לתפקיד זה. משרד החינו�

  .יטפל מנהל אג" החינו� בענייני הבטיחות

  

קיימות מספר  , ל משרד החינו�"של מנכ'  לחוזר מיוחד ז         בנוס(2.3

הוראות נוספות בנושא הבטיחות ועל הרשות המקומית לפעול על 

�  :פיה

  

ג "בטיחות מקומות ציבוריי� התשכ" �בהתא� לחוק   .א           

על העירייה להבטיח את שלו� הציבור , "1962

�, מועדוני�, מוסדות חינו�: במתקניה ובבנייניה כגו

  .ספריות ועוד

כי על ,  קובעת 1970 �ל "פקודת הבטיחות בעבודה התש  .ב           

המעביד לקיי� תנאי עבודה שימנעו חבלה בגו( לרבות 

  .במקומות בה� עובדי� בני אד�, פגיעה בבריאות

 חוק ארגו� הפיקוח �לקיי� את ,  העירייה חייבת כמעביד  .ג           

 וכ� תקנות  1954 �ד "על העבודה   ותקנותיו התשי

כיבוי , מניעת דליקות, בריאות, חותנוספות הנוגעות לבטי

  .אש ועוד

  

חלה האחריות   , עיריית כפר סבא במקרה זה, על הרשות המקומית, לסיכו�.   2.4

במוסדות החינו� על פי   , המלאה והמוחלטת לקיו� תנאי בטיחות תקיני�

  .החוקי� והתקנות שהוזכרו לעיל
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        ממונה עירוני על בטיחות במוסדות חינו�ממונה עירוני על בטיחות במוסדות חינו�ממונה עירוני על בטיחות במוסדות חינו�ממונה עירוני על בטיחות במוסדות חינו�        ....3333

  

, 1997ז "התשנ' חוזר מיוחד ז,    בהתא� לחוזר המנהל הכללי של משרד החינו�3.1     

שיטפל , הרשות המקומית תמנה ממונה עירוני על בטיחות במוסדות חינו�

הממונה . חות ביקורת הבטיחות ובפניות של מנהלי מוסדות החינו�"בדו

ה יקיי� קשר ישיר ע� יוע- הבטיחות וע� הממונה על הבטיחות בלשכ

יטפל , כל עוד לא מונה עובד מיוחד לתפקיד זה. המחוזית של משרד החינו�

  .מנהל אג" החינו� ג� בענייני בטיחות

  

�ו "התשנ) ממוני� על הבטיחות(בהתא� לתקנות ארגו� הפיקוח על העבודה  3.2     

, אלא א� כ�, לא יעסוק אד� כממונה על הבטיחות ולא יועסק  ככזה, 1996

בעל אישור כשירות חייב להשתת" מדי שנה . תק"בידו אישור כשירות 

  .בשמונה ימי השתלמות לפחות

  

  :מתפקידיו וסמכויותיו של הממונה על הבטיחות 3.3

  

  .לאתר מפגעי בטיחות ולהודיע עליה� �

  .לוודא קיו� התקני בטיחות וגהות נאותי� �

  .לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותי� �

  .וח על העבודהלפעול לקיו� הוראות תקנות ארגו� הפיק �

  .לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש �

  .לוודא ביצוע הוראות תוכנית בטיחות �

  לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקי� של התקני בטיחות  �

  .         וגהות

א� , ל העירייה"מסייע לבקשת מנכ,    הממונה על הבטיחות בעיריית כפר סבא3.4  

בטיפול בבטיחות ,  מתחילת שנת הלימודי� האחרונה,א� ורק, ללא מינוי רשמי

במוסדות החינו� וזאת עקב ביטול תפקידי מדריכי הבטיחות במשרד החינו� 

  . לעיריות� במוסדות החינו� �והעברת האחריות הכוללת לבטיחות 

  

,  גור� מטה, שאי�  בעירייה בכלל ובאג" החינו� בפרט,     הביקורת מעירה3.5  

ל בנושא הבטיחות במוסדות החינו� וינהל מעקב אחר שירכז את הטיפו
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העירייה אינה ממלאת אחר ההוראה , על ידי כ�, יתרה מזו. הטיפול בליקויי�

המחייבת מינוי ממונה בטיחות למוסדות חינו� והביקורת א" התרשמה 

שמנהל אג" החינו� אינו מודע ואינו בעל הכשרה מתאימה על מנת לשמש 

 ג� כממונה על בטיחות במוסדות חינו� בהעדר מינוי בנוס" לתפקידיו הרבי�

  .ממונה על פי ההוראות

  

מתפצל בי� מחלקות עירייה , ג� ביצוע תיקוני ליקויי הבטיחות,      זאת ועוד3.6

מדווחי� על ליקוי כלשהו שנתגלה , כי מוסדות החינו�, שונות וזאת מ� הטע�

ר ההודעה מופנית על ידי כאש, או לגורמי� שוני� בעירייה/למוקד העירוני ו

לגור� המקצועי המטפל על פי הבנתו , או הגור� המדווח/המוקד העירוני ו

 המנהל מעקב אחר תיקו� הליקויי� �לא קיי� כל גור� , כאמור לעיל, ובפועל

המחלקות המקצועיות אינ� מודעות להוראות ואינ� . הבטיחותיי� המדווחי�

  .ל משרד החינו�"מנכפועלות על פי האמור בחוזר המיוחד של 

  

אחראי עירוני   "�כי יש צור� למנות , הביקורת ממליצה,     לאור ממצאיה3.7   

של כל הטיפול  , ויש צור� חיוני בהכפפה מלאה" לבטיחות במוסדות חינו�

שישמש כאחראי , לבעל תפקיד זה, בנושא בטיחות במוסדות החינו�

ז את נושא ביצוע ביקורות ירכ, בעל תפקיד זה. לבטיחות במוסדות החינו�

מעקב על תיקו� , או נפוצות/ביצוע מעקב על תקלות חוזרות ו, הבטיחות

ריכוז פניות של מנהלי מוסדות החינו� ווידוא ביצוע תיקו� , הליקויי�

הליקויי� המדווחי� על ידי מנהלי מוסדות החינו� מצד מחלקות העירייה 

  . המקצועיות

יעסוק בייזו� , וני על בטיחות במוסדות חינו�הממונה העיר,            בנוס"

מה , במיוחד כאשר מדובר בעשרות מוסדות חינו�, רענו� נהלי�, השתלמויות

לא עברו כל הכשרה , מנהל אג" החינו� ומנהלי מוסדות החינו�, ג� כאמור

כפי שהתרשמה הביקורת , בנושא ולא פועלי� למימוש אחריות� על פי החוק

  .ביקורת אותו הפיצה ביניה�מתגובותיה� לשאלו� ה

  

3.8�כי היעדר ממונה עירוני על הבטיחות במוסדות חינו�       , הביקורת בדיעה,       א� כ

על פי הוראות , אמנ�. עלול לגרו� להזנחה באיתור ליקויי הבטיחות ותיקונ�

יטפל בכ� , בהיעדר ממונה על הבטיחות במוסדות חינו�, ל משרד החינו�"מנכ

כי סביר להטיל על , אול� בפועל לא נראה לביקורת, חינו� עצמומנהל אג" ה

במיוחד כאשר מדובר , ג� משימות נוספות, מנהל אג" החינו� בנוס" לתפקידו
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, מה ג� שמנהל אג" החינו�, בעשרות מוסדות חינו� ועשרות גני ילדי�

אינו עובר הכשרות בנושא וכ� קיו� הצור� החיוני כי הממונה העירוני , כאמור

א� ורק בטיפול , ישקיע את כל מרצו וזמנו, על בטיחות במוסדות החינו�

  . בנושא בטיחות במוסדות חינו� ועל השוהי� בה�

  

  במינוי עובד בעל  , כי קיי� צור� חיוני,  א� כ�,      הביקורת שבה ומבהירה3.9

  . הכשרה מתאימה לתפקיד ממונה עירוני על הבטיחות במוסדות החינו�

   

ל "כי מנכ) 'ראה נספח א(בתגובתו לממצאי הביקורת מסר , ר"שפימנהל אג" 

מתוכ� יבחר אחד , העירייה הטיל עליו לפנות ולקבל הצעות מקבלני� חיצוניי�

. לדבריו הנושא נמצא בטיפול.  אשר ישמש כממונה על בטיחות במוסדות חינו�

 ספר ר בתגובתו כי בזמנו כל מנהלי המשק בבתי"כמו כ� טוע� מנהל אג" שפי

א� עקב עזיבת חלק מה� וכניסת חדשי� יש , קיבלו הכשרה כממוני בטיחות

  . צור� בהכשרה מחודשת

כי נבדק מינוי עובד עירייה ) 'ראה נספח ב(ל העירייה הודיע לביקורת "מנכ

לתפקיד ממונה על בטיחות מוסדות חינו� אשר ישלח לקורס הכשרה מתאי� 

עצי� חיצוני� אשר אחד מה� ובמקביל נבדקות הצעותיה� של שלושה יו

  .יועסק  כממונה בטיחות עד לסיו� הכשרתו ומינויו של עובד העירייה

  

  

        מנהל מוסד החינו�מנהל מוסד החינו�מנהל מוסד החינו�מנהל מוסד החינו�.  .  .  .  4444
  

,  כאמור לעיל, מנהל מוסד החינו� אחראי, ל משרד החינו�"    על פי חוזר מנכ4.1

מנהל . לקיו� סדרי הבטיחות והוראות הבטיחות במוסד ובפעילויותיו

יבקש זאת באמצעות , על ידי מדרי� בטיחות, יעו- או הדרכההמעוניי� בי

  .הממונה על הבטיחות בלשכה המחוזית של משרד החינו�

  

ילווה מנהל המוסד או , בעת בדיקה או ביקורת בטיחות במוסדות החינו�   4.2    

  .נציגו את יוע- הבטיחות ויסייע בידו למלא את תפקידו

  

מנהל מוסד החינו� , של משרד החינו�' ל מיוחד ז"על פי האמור בחוזר מנכ   4.3    

להל� הגדרת תפקידו של  רכז ". רכז בטיחות"ימנה מורה לתפקיד של 

  :ל של משרד החינו�"כפי שמופיע בחוזר המנכ, הבטיחות הבית ספרי
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  רכז הבטיחות בבית הספר. 3"  

ה�  בקשרי� ע� גורמי ,   יהיה נציגו של מנהל המוסד בתחו� הבטיחות  .א

 לפיקוח ולסיוע בהפעלת  �יו� �וה� בחיי היו�) 'בעלות וכד, פיקוח(- חו

  .תכניות הלימודי� לבטיחות ולפתרו� בעיות בטיחותיות בתחו� המוסד

  

�' חוזרי� וכדו, כרזות, עלוני�,  סרטי�� ירכז את הספרות המקצועית   .ב 

  .ויביא� לידיעת המורי�, בנושא הבטיחות

  

  לידי מודעות ומעורבות בענייני ינקוט פעולות להבאת התלמידי�   .ג

  .'הכנת כרזות לקישוט וכד, וזאת בי� השאר על ידי תחרויות,            בטיחות

  

  יפעיל ועדות בטיחות ומשמרות של תלמידי� להגברת המודעות   .ד

  .            ולהקפדה על ביצוע� של הוראות הבטיחות

  

  הספר על  וידווח למנהל בית , ינהל את תיק הבטיחות בבית הספר  .ה

  .           פעולותיו

  

  ישלב הורי� באמצעות ועד ההורי� בפעולות מוסדיות וקהילתיות    .ו

  ."           בנושא הבטיחות לכלל תלמידי המוסד

  

,  כדי להוריד מאחריותו של מנהל מוסד החינו�, כי אי� במינוי זה, הביקורת מדגישה

 הבטיחות במוסד החינו�  כאחראי לקיו� סדרי הבטיחות והוראות, המשמש הוא

  .ובפעילויותיו

  

   ח  הביקורת על" הטיפול בדו�ל משרד החינו� "על פי האמור בחוזר מנכ     4.4

  �  :בטיחות במוסד החינו� יתבצע כלהל

  

יפעל לביצוע התיקוני� של מפגעי בטיחות , מנהל מוסד החינו�  .א

  .הניתני� לתיקו� על ידי עובדי מוסד החינו�
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אי� בידי עובדי המוסד שבניהולו אפשרות לתק�   , לכאשר לדעת המנה  .ב

  .עליו לפנות בכתב לרשות המקומית, את מפגעי הבטיחות

  

ישלח המנהל מכתב מפורט , לא נענתה הרשות המקומית לפניית המנהל  .ג

  .לממונה על הבטיחות בלשכה המחוזית של משרד החינו�

  

לכל , ידווח המנהל על כ�, ח ביקורת הבטיחות"בוצעו המלצות דו  .ד

  .הגורמי� לה� דיווח על הימצאות המפגעי�

  

בפועל . אינ� מתקיימי�, מראי� כי הנהלי� שפורטו לעיל, ממצאי הביקורת    4.5

 מתאפשר במגבלות התקציב של �המתגלי� והמדווחי� , תיקו� הליקויי�

  . ר לביקורת"כמשתמע מתשובותיו של מנהל אג" שפי, ר"אג" שפי

  

4.6    �כי קיימת חובה על ,  כלל ועיקר והביקורת שבה ומדגישהמצב זה אינו תקי

 ולטפל בהסרת� כל מפגעי הבטיחותלאתר ולמנוע את , הרשות המקומית

  .מייד ע� גילויי�

           �מציינת הביקורת כי אחריותו של מנהל מוסד החינו� בנושאי , כמו כ

ימה מנהלי בתי הספר לא מקבלי� הכשרה מתא, הבטיחות אינה מובנת דיה

אינ� מאפשרי� להוסי" עוד , בנושאי הבטיחות ותפקיד� היומיומיי�

  .אחריות על העומס הרב המוטל עליה�

  
  
        סקר בטיחות בבתי הספרסקר בטיחות בבתי הספרסקר בטיחות בבתי הספרסקר בטיחות בבתי הספר.  .  .  .  5555

  

      הביקורת ביצעה סקר באמצעות שאלו� שהופנה לכל מנהלי בתי הספר בתחילת  5.1

  .2000 אוקטובר �שנת לימודי� במהל� החודשי� ספטמבר 

שקיבלה הביקורת לסקר ומעיו� בהתכתבויות בי� מנהלי בתי הספר  מתשובות 

מנהל אג( , ט מוסדות חינו�"קב, ל העירייה"מנכ(לבי� גורמי� שוני� בעירייה 

  :עולה) מנהל מחלקת תחזוקת מבני�, ר"שפי

  

לא קיי� בעירייה גור� אחד המרכז את הטיפול בנושא בטיחות   .א

, וח אודות ליקויי הבטיחותשיטפל ויעקוב אחר דיו, במוסדות חינו�
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  .כפי שמדווחי� על ידי מנהלי בתי הספר

  

לא מטופלי� , המדווחי� על ידי מנהלי בתי הספר, ליקויי בטיחות  .ב

על ידי " תזכורות"אלא לאחר שליחת , תמיד בצורה מיידית ותקינה

  .בעירייה" גורמי� שוני� "�הפוני� ל 

  

המקצועי לביצוע חלק הידע , כאמור, לא קיי�, בידי מנהלי בתי הספר  .ג

בדיקות המתחייבות מהאמור בחוזר , מבדיקות הבטיחות השוטפות

של משרד החינו� בדבר אחריות המנהלי� לבטיחות ' ל מיוחד ז"מנכ

הליקויי� המדווחי� לא , הביקורת בדיעה כי, עקב כ�, בבתי הספר

  .מקיפי� את כל הליקויי� הבטיחותיי� הקיימי� בבתי הספר

  

מחייב את הרשות , של משרד החינו�'  ז�וחד ל מי"חוזר מנכ  .ד

, בדבר התאמת מבני החינו� בעיר, המקומית לערו� בדיקות יסודיות

הביקורת לא מצאה ראייה . ל האמור"לנדרש בהוראות חוזר המנכ

  .לקיומ� של בדיקות אלה

  

על ידי הביקורת לא נענו , חלק מ� השאלות שנשאלו בסקר הבטיחות  .ה

, אלא הביקורת הופנתה על יד�, על ידי מנהלי בתי הספר

', חשמלאי וכו,  מהנדס בטיחות�כגו� ,  לאנשי מקצוע�בתשובותיה� 

או /בטענה של חוסר ידע ו, שיבדקו ה� את שנשאלו בשאלו� הביקורת

על פי תשובות , הבנה מקצועית מציד� לנשאל ומכא� הבינה הביקורת

  .ות�לא באחרי, להבנת�, כי עקב כ� הנושא, מנהלי בתי הספר

  

כי קיי� , התרשמה הביקורת, מתשובות חלק ממנהלי בתי הספר  .ו

הנערכות , בדיקות הבטחו� בי�  המשמעותיחוסר בהירות לגבי ההבדל 

,  בדיקות הבטיחותלבי�  , מדי בוקר על ידי מאבטחי בתי הספר

האמורות להיער� מדי בוקר על ידי מנהל בית הספר או מי שמונה על 

  ) מורי�תורנות. (ידו לצור� כ�

  

לשאלו� הביקורת שהופ/  ביניה� על ידי , מתשובות חלק ממנהלי בתי הספר 5.2

על הנקודות , עולה בנוס" כי קיי� חוסר שביעות רצו� מציד�, הביקורת
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  : הבאות

  

  " לעסוק"חוסר ידע מקצועי שלה� בענייני בטיחות וחובת�   .א

כי , הביקורת מציינת.  שאי� לה� כל הכשרה בו�בתחו� 

א� , יו יכולי� למנות ממונה בטיחות בית ספריהמנהלי� ה

כפי שהוב� לביקורת מתשובות , הדבר לא היה ברור לה� דיו

אי� לשכוח שבכל מקרה , מעבר לכ�. מנהלי בתי הספר

  .האחריות רובצת על מנהל בית הספר

  

 המתאפיינות באי טיפול במפגעי� �בעיות חוזרות ונשנות   .ב

  .ונות בעירייה בידי מחלקות האחזקה הש�המדווחי� 

  

מנהל : מעיו� בהתכתבויות שהופנו על ידי מנהלי מוסדות חינו� אל  5.3

ט "מנהל מחלקת תחזוקה ומבני� וקב, ל העירייה"מנכ, ר"אג( שפי

או מטופלי� /עולה כי ליקויי�  רבי� אינ� מטופלי� ו, מוסדות חינו�

  :להל� יוצגו מספר דוגמאות. זמ� רב לאחר גילויי�

  

החלונות בו .  אול� הספורט בבית הספר אינו בטיחותי� בית ספר סאלד  .א

מתק� הטבעות מותק� על עמודי בטו� , הריצפה חלקה, עשויי� זכוכית

בנוס( במבנה בית הספר . קיי� רק פתח מילוט אחד, באופ� לא בטיחותי

  .ולא שניי� כמתחייב' קיי� רק גר� מדרגות אחד לקומה ב

  

המרכזי במפלס העליו� קיי� רק  בבניי� � ש גולדה מאיר"בית ספר ע  .ב

בנוס( רוחב המסדרונות הינו  ,  חדר מדרגות אחד�פתח מילוט אחד 

  .ל משרד החינו�"קט� מהמתחייב בחוזר מנכ

  

. מהנדרש, בחלקה,  גדר בית הספר נמוכה� ש יצחק שדה"בית ספר ע  .ג

חלונות בית הספר ה� מסוג חלונות גיליוטינה האסורות , בנוס(

  .לשימוש
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לא קיימי� ,   בחלק מהכיתות המסורגות� ש ב� גוריו�" עבית ספר  .ד

  .ל משרד החינו�"כמתחייב מחוזר מנכ, פתחי מילוט דר� הסורגי�

  

  . חלק מגדר בית הספר פרוצה ולא תקינה� ש ב� צבי"חטיבת ביניי� ע  .ה

  

 גדר פרוצה ולא תקינה באזור מגרש �ש כצנלסו� "בית חינו� תיכו� ע  .ו

  .יוו� התיכוני� השכני�האתלטיקה ובמעבר מזרחה לכ

        

נערכו ביקורות בטיחות על ידי , )חודש יולי (2000במהל� חופשת הקי- בשנת    5.4   

בתיכוני� , יועצי בטיחות חיצוניי� של חברה המתמחה בייעו- בטיחות

להל� יוצג מדג� מהממצאי� שנמצאו ).  בתי ספר11(ובחטיבות הביניי� בעיר 

  :רו לעילבבדיקת אחד עשר בתי הספר שהוזכ

  

כי להבטחת יציאה בטוחה של , בנהלי� נקבע � מעקות בטיחות  .א

לאור� , יש להתקי� מול שער בית הספר, התלמידי� משער מוסד החינו�

 מטר 1.5שפת המדרכה מעקה בטיחות ממתכת שיותק� במרחק של 

 מטר 10יהיה , אורכו של מעקה הבטיחות האמור, לפחות מהשער

 30ו אנכיי� והרווחי� ביניה� לא יעלו על שלביו יהי. וגובהו מטר אחד

  . מ"ס

  

 �נמצא כי ,   מבתי הספר שנבדקו27%המהווי�  ,            בשלושה בתי ספר

�  .מעקות הבטיחות במצב לא תקי

  

ציוד כיבוי (תקנות שירותי הכבאות  � מניעת שריפות והשלמת מטפי�  .ב

 את מחייבות) להל� תקנות הכבאות (1972 �ב "התשל, )בבתי ספר

הרשות המקומית להציב בכל מוסד חינו� ציוד תקי� למניעת שריפות 

�על הרשות המקומית , על פי תקנות הכבאות. ולהחזיקו במצב תקי

 מטר בי� ברז 90להתקי� ברזי כיבוי סביב לבניי� בית הספר במרחק של 

 ארו� אשר יכיל שני זרנוקי �למשנהו ולהתקי� ליד כל ברז ארו� לציוד 

כי על הרשות ,  עוד נקבע בתקנות. מזנק וגלגלו� כיבוי ע� מזנקכיבוי ע� 

באולמות , בבתי הספר, המקומית להציב מטפי� בגני הילדי�

  . במעבדות ובחדרי המלאכה, התקהלות שבבתי הספר
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 �נמצא כי ,  מבתי הספר שנבדקו64%המהווי� ,            בשבעה בתי ספר

  .נ� תקינותהמערכות והציוד למניעת דליקות בה� אי

 

כי במדרגות בתי הספר , בנהלי� נקבע � מעקות ומסעדי יד במדרגות  .ג

באי� מסעדי יד ; מ " ס90�80התיכוניי� יותקנו מעקות ומסעדי יד בגובה 

נקבע בנהלי� כי המעקות ומסעדי , בנוס(.  מטר1.10גובה המעקה יהיה 

� שכל היד ייבנו באופ� רצי( ובאופ� שלא נית� יהיה להחליק עליה� וכ

  . ייבנו מחומרי� בלתי דליקי�, חו- ממסעדי היד, חלקי המעקה

  

 �נמצא כי ,   מבתי הספר שנבדקו82%המהווי� ,          בתשעה בתי ספר

�  .המעקות ומסעדי היד בה� במצב לא תקי

 

כי כל דלתות כיתות  ,בנהלי� נקבע � מעצורי� בדלתות כיתות הלימוד  .ד

עוד נקבע כי . ביעתה בעת היפתחההלימוד תצויידנה באביזר מעולה לק

  . האביזר יותק� בקיר בגובה אג( הדלת ולא בריצפה

  

 �נמצא כי ,   מבתי הספר שנבדקו91%המהווי�  , בעשרה בתי ספר

  .מעצורי� אלה לא מותקני�

 

כי כל דלתות , בנהלי� נקבע � )בלמי מהירות(מחזירי� הידראוליי�   .ה

עוד נקבע כי כל . לימת הדלתכיתות הלימוד תצויידנה באביזר מעולה לב

  . אביזרי הפרזול שיותקנו יהיו מאיכות מעולה

 

     �נמצא כי ,   מבתי הספר שנבדקו82%המהווי� ,         בתשעה בתי ספר

  .        מחזירי� הידראוליי� אלה לא מותקני�

 

כי יש לכסות כל נקודת חשמל , בנהלי� נקבע � נקודות חשמל חשופות  .ו

  . חשופה

  

     �נמצא כי ,   מבתי הספר שנבדקו36%המהווי� ,  בתי ספר בארבעה

  . קיימות בה� נקודות חשמל חשופות
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שממצאיה� תוארו , חות בדיקות הבטיחות"בדו, הביקורת עיינה כאמור     5.5   

 בתיכוני� נערכה בדיקה חוזרת �לעיל ולדברי ממונה הבטיחות העירוני 

  .נמצאו עדיי� מספר ליקויי�, בבדיקה חוזרת זו. מטע� יוע/ הבטיחות

כי כל הליקויי� , על ידי ממונה הבטיחות העירוני,               לביקורת נמסר כאמור

, נמסר לביקורת, בנוס". או תוקנו/שנמצאו עדיי� בביקורת החוזרת הוסרו ו

 ארבעה חודשי� לאחר ביצוע הביקורת הראשונה �כי נכו� לסיו� בדיקתה 

 לא נערכה בדיקה חוזרת, שנת הלימודי�וחמישה חודשי� מתחילת 

לא בוצעה ,  2001   ינואר הביקורת מצאה כי נכו� לחודש . בחטיבות הביניי�

הביקורת רואה ממצאי� אלה . בדיקת בטיחות בבתי הספר היסודיי�

מצב זה עלול לסכ� את התלמידי� מבחינה , בחומרה ומצביעה על כי

  .בטיחותית

תיקו� ולהסרת כל מפגעי הבטיחות שהצביעה ל,  על העירייה לפעול מיידית

את כל , בכל עת, על העירייה לבדוק, בנוס". עליה� בדיקת הבטיחות

כפי , מוסדות החינו� שבאחריותה ובפרט את בתי הספר היסודיי� בה�

 הא� �לא נערכה ביקורת בטיחות מתחילת שנת הלימודי� , שצויי� לעיל

כדי לוודא שתובטח , נ� לאלתרקיימי� בה� ליקויי בטיחות נוספי� ולתק

  .בטיחות� של התלמידי� והמורי�

ר בתגובתו לממצאי הביקורת הודיע כי רוב התיקוני� "מנהל אג" שפי

). 'ראה נספח א. (2000הבטיחותיי� בוצעו במסגרת שיפו/ בתי הספר בקי/ 

ראוי לציי� שהביקורת נערכה לאחר שיפוצי הקי/ בבתי הספר ועדיי� נמצאו 

  .ליקויי�

             תמוהה בעיני הביקורת העובדה שהביקורת בוצעה והתיקוני� הסתיימו 

ייתכ� . עליה� לא חל חוק חינו� חובה, לאחר ביקורת חוזרת בתיכוני� בלבד

, למשרד החינו� היכולת לכפות על הרשות בדיקות בטיחות, שבמקרה זה

ינו� היות שהפעלת בתי ספר אלה תלויה בהעברת תקציבי� של משרד הח

  .שאינ� חובה

לא קיימת אותה אפשרות לכפות על בתי הספר הכלולי� ,              לדעת הביקורת

  .במסגרת חוק חינו� החובה ושהפעלת� חובה
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        עיקר הליקויי� והמלצותעיקר הליקויי� והמלצותעיקר הליקויי� והמלצותעיקר הליקויי� והמלצות.  .  .  .  6666

        

כי על אג" החינו� לתדר� את מנהלי מוסדות החינו� לעקוב , הביקורת בדיעה   6.1

על ידי דיווח בכתב ה� על המפגעי� , מוסד�אחר ליקויי הבטיחות שנמצאו ב

התרעות על אי טיפול במפגעי� ובמקרה של , עצמ� וה� על מצב הטיפול בה�

 מסירת הודעה לכל הגורמי� שטיפלו בכ� על ביצוע �סיו� תיקו� במפגעי� 

  .התיקוני� והסרת המפגעי� הבטיחותיי�

  

 שבכל מוסדות החינו� �וודא על אג" החינו� מוטלת החובה ל, לדעת הביקורת    6.2    

או אג" החינו� בנושא /קיי� תיק מסודר של נהלי� וחוזרי� של משרד החינו� ו

  .הבטיחות ושאכ� פועלי� על פי הנחיות אלה

  

6.3 �הביקורת ממליצה על הכנת רשימה שמית של האחראי� על הבטיחות , כמו כ

חינו� על מנת שהממונה העירוני על בטיחות במוסדות , בכל מוסד חינו�

רענו� בנושאי בטיחות ובנוס" רשימת /יכי� לה� תכניות הדרכה, לכשימונה

 �,  רשימה אשר תופ/ בי� הגורמי� המקצועיי� בעירייה�הליקויי� שיש לתק

  .האמוני� על תיקו� מפגעי� בטיחותיי� ותחזוקה שוטפת של בתי הספר

  

וסדות הביקורת שבה וממליצה כי הממונה העירוני על בטיחות במ, בנוס" 6.4

הוא אשר יבצע בדיקות בטיחות באופ� שוט" לאור� כל שנת , החינו� לכשימונה

יבצע , על פי תוכנית שתקבע ותאושר מראש,  בכל מוסדות החינו��הלימודי� 

ישמש , ירכז את הטיפול בתיקוני ליקויי הבטיחות, מעקב אחר תיקו� הליקויי�

י� כממוני בטיחות או המורי� המשמש/ככתובת לפניות מנהלי בתי הספר ו

מינוי .  בדבר ליקויי בטיחות המתגלי� והמדווחי� בבית ספר��בבתי הספר 

מחוייב כי יהיה מינוי , מעי� זה, ממונה עירוני על בטיחות במוסדות חינו�

במקו� בדיקות , עקב התמחותו בתחו� הבטיחות, מקצועי ובפועל יכול ג� לבוא

ע/ חיצוני ובכ� יושגו מספר מטרות השנה על ידי יו הבטיחות המתבצעות במהל�

על ידי ממונה ,  ה� ביצוע  בדיקות בטיחות בכל מוסדות החינו� באופ� שוט"�

אחת , הבטיחות העירוני למוסדות חינו� לאור� השנה כולה ולא באופ� נקודתי

ה� , לשנה על ידי יוע/ בטיחות חיצוני וה� ריכוז נושא הטיפול במפגעי הבטיחות

מחלקות (וה� מול הגורמי� המטפלי� ) בתי הספר(ווחי� מול הגורמי� המד

  ).העירייה המקצועיות
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כי בנוס" למינוי ממונה בטיחות עירוני לבטיחות במוסדות ,       הביקורת  בדיעה6.5    

שיש לה� נגיעה בתחו� עבודת� לנושאי , להכשיר עובדי�, על העירייה, החינו�

על מנת שיוכלו לערו� סקר , בטיחותכנאמני בטיחות ותחזוקה במוסדות חינו� 

הביקורת ממליצה כי . חות כתובי� בנושא"לאתר מפגעי� ולהוציא דו, סיכוני�

 הכשרה אשר �יוכשרו כנאמני בטיחות , )אבות הבית(מנהלני בתי הספר , ג�

לאחר , א� כ�. במעקב וגילויי מפגעי בטיחות באופ� יומיומי, תסייע ביד�

יש להכי� תכנית עבודה ונהלי� אשר , צע לעילכמו, הכשרת נאמני הבטיחות

אלא ג� , לאו דווקא רק מוסדות חינו�,  המוסדות�בה� יפורטו לכל עובד 

תדירות בדיקות הבטיחות בה� , שיהיו תחת אחריותו, מוסדות הציבור בעיר

  .ועוד

  

  ברוב�עולה כי ,        מניתוח ממצאי סקר הבטיחות שהופ/ בי� מנהלי בתי הספר6.6   

בחלק . בזמ� מילוי השאלו�, מוסדות החינו� היו קיימי� ליקויי בטיחות

אלמלא שאלו� , מהמקרי� הליקויי� לא דווחו תמיד לגורמי� המטפלי� בעירייה

 בחלק מהמוסדות נעשה טיפול בליקויי� �אודות הליקויי� שדווחו . הביקורת

  .קויי� כללבאופ� חלקי עוד במהל� הביקורת ובמוסדות אחרי� לא טופלו הלי

  

ה� מבחינת תוצאות בדיקות הבטיחות וה� אופ� תיקו�    ,   מהממצאי� שצויינו לעיל

העירייה לא פעלה בצורה סדירה ותקינה לתיקו� כל , עולה כי, הליקויי� שנמצאו

  .הליקויי�

  

המטפלות כל ,  נראה כי עקב ריבוי מחלקות האחזקה העירוניות,    לדעת הביקורת6.7    

לא , ללא גור� המרכז נושא זה, באחזקת מוסדות החינו� בעיר, חומהמחלקה בת

באופ� , "מפגעי הבטיחות"�קיי� מעקב מספק ומרוכז על אופ� הטיפול  ב 

,  קיי� לדעת הביקורת, בנוס". שיאפשר וידוא תיקו� הליקויי� במהירות המירבית

,  כלומר,צור� במערכת ממוחשבת שתימצא בידי כל הגורמי� שלה� נגיעה לנושא

או הממצאי� ואלה המטפלי� בתיקו� והסרת /אלה המקבלי� את התלונות ו

,  יכולה לספק צרכי� אלה�" ותוכנת המוקד העירוני"לצור� כ� ייתכ� . הליקויי�

  .על ידי התאמתה לדרישות הספציפיות של הנושא

  

, וליצויי� מועד הטיפ, כי בסיו� הטיפול המקצועי במפגע, הביקורת ממליצה      6.8

�הדבר . הגור� שטיפל בליקוי הבטיחות והעלות הכספית שהושקעה בתיקו

מעקב אחר ליקויי� חוזרי� בזמ� תקופת אחריות של קבלני� , יאפשר ג�

  .המבצעי� תיקוני� בהזמנת העירייה, חיצוניי�
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מסגרת אירגונית אחת שתיקבע על רצוי לקבוע , עד להפעלת תוכנית מתאימה     6.9   

 ,מסגרת שתהיה אחראית על ריכוז החומר באופ� ידני, ת העירייהידי הנהל

, תעסוק בקבלת המידע מכל הגורמי� שלה� מדווחי� המוסדות על המפגעי�

על ידי הגורמי� המטפלי� בתיקו� , תו� מעקב על סטטוס הטיפול במפגע

  .כולל לוח זמני� משוער לביצוע תיקו� הליקויי�, המפגעי�

  

כי אי� תקציב נפרד לנושא הבטיחות במוסדות חינו� ולמעשה , ירההביקורת מע    6.10   

. ר.ב. נקבע ת1999בשנת . הבטיחות מכוסה מתקציבי התחזוקה של מבני ציבור

.  לא נקבע כל תקציב מיוחד לבטיחות2000א� לשנת , לנושא והוא נוצל במלואו

ת ר משמש למטרות רבו"היות ותקציב התחזוקה של אג" שפי, לדעת הביקורת

מ� , )ח מבקר העירייה בנושא המקלטי� הציבוריי� ותחזוקת�"ראה ג� דו(

הראוי יהיה להפריד חלק ממנו לנושא כה חשוב כנושא הבטיחות במוסדות 

  .החינו�
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7777    .    .    .    .�            סיכו�סיכו�סיכו�סיכו
  

    הרשות המקומית אחראית להבטחת קיו� תנאי בטיחות במוסדות החינו� 7.1    

רשות המקומית תוכל לקיי� את כי על מנת שה, הביקורת סבורה. בעיר

תנאי הבטיחות הנדרשי� יש לפעול מיידית לתיקו� הליקויי� שצויינו 

  .ח הביקורת הנוכחי"בדו

  

  :     להל� הליקויי� העיקריי� שהועלו בביקורת7.2   

  

 אי� ממונה עירוני לבטיחות במוסדות החינו� וכל הגורמי� אליה�     .א

� וזאת עקב העדר מינויי�   אינ� מודעי� לאחריות, פנתה הביקורת

  .והגדרות ברורות לגבי בעלי התפקידי� האמורי� לטפל בנושא

  לעירייה אי� מנגנו� משלה לביצוע בדיקות בטיחות באופ� שוט( מדי   .ב

  .           שנה

המיועד לבטיחות במוסדות החינו� בעיר , לא קיי� תקציב שנתי מיוחד  .ג

 מניעת מפגעי בטיחותא� ורק לטיפול ולתקציב אשר יופנה , בלבד

  .לתלמידי� ולעובדי� במוסדות החינו�

  .אי� תכנית עבודה לביצוע בדיקות בטיחות במוסדות החינו�  .ד

מנהלי בתי הספר לא מודעי� לאחריות המוטלת עליה� מבחינת   .ה

 נהלי �) ז"התשנ(' בחוזר מיוחד ז, על פי האמור, האחריות לבטיחות

בנוס( ה� לא עברו ,  החינו�ל משרד" של מנכ�בטיחות במערכת החינו� 

 מבחינה �הכשרה המאפשרת לה� לבדוק את בתי הספר שבניהול� 

על כתפיה� בהעדר ממונה , כאמור, בדיקות המוטלות, בטיחותית

  .עירוני על הבטיחות במוסדות החינו�

אי� גור� המרכז את המידע בדבר מפגעי הבטיחות הקיימי� ועוקב   .ו

, ת מחשב לצור� הבטחת רישו�אחר סטטוס הטיפול בה� ואי� תוכנ

  .טיפול ומעקב יעילי�

לא עברו , )אבות הבית(עובדי התחזוקה של העירייה ומנהלני בתי הספר   .ז

  .הכשרה לאיתור מפגעי בטיחות ואינ�  יכולי� לשמש כנאמני בטיחות
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זמ� רב לאחר הדיווח אודות� , הטיפול במפגעי� מבוצע לעיתי�  .ח

  .או מטופלי� בצורה רשלנית/ל ווקיימי� ליקויי� שאינ� מטופלי� כל

כי קיי� חוסר , התרשמה הביקורת, מתשובות חלק ממנהלי בתי הספר  .ט

  הנערכות מדי ,בדיקות הבטחו� בי�  המשמעותיבהירות לגבי ההבדל  

  האמורות ,בדיקות הבטיחותלבי�  , בוקר על ידי מאבטחי בתי הספר

 על ידו לצור� להיער� מדי בוקר על ידי מנהל בית הספר או מי שמונה

הביקורת חוזרת ומדגישה כי ביקורות בטיחות ) תורנות מורי�. (כ�

לא נית� לערו� ללא הכשרה מתאימה ומדגישה כי בדיקות , יומיומית

�  .הביטחו� אינ� באות במקומ
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  ר לממצאי הביקורת"תגובת מנהל אג" שפי �'נספח א
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  ל העירייה לממצאי הביקורת"תגובת מנכ �'נספח ב

  

  

  

 


