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 ' אייר תשע"דט , ירושלים   
 2014מאי  09 

 
 לכבוד

 ומנהלי מחלקות בטיחות מחוזייםקב"טים 

 

 היערכות הרשות המקומית והבעלות לבדיקת מוסדות חינוך

 "אישורי בטיחות"  תוקבלתשע"ד  לקראת פתיחת שנת הלימודים

 

מחייבות בדיקה  2013ינואר  )א( 5עג/ ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר – הנחיות חוזר מנכ"ל .1

הנחיות חוזר מנכ"ל מדגישות כי הרשות המקומית/הבעלות : 1שנתית של בתי ספר וגני ילדים

 אשר בתחום אחריותה. קיים אחת לשנה מבדק בטיחות במוסדות חינוךמחויבת ל

 בנושא זה: 2013)א( ינואר 5)עג/אני מצטט את הסעיף מתוך חוזר המנכ"ל החדש  .2

 לקראת פתיחתה של שנת הלימודים הכנתו של המוסד החינוכי 

 הרשות המקומית/הבעלות תקיים סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים בתחומה. (1

שהובאו לידיעתה על ידי תסיר את המפגעים ותתקן את הליקויים, הן אלה הרשות המקומית/הבעלות  (2

בדקי  בטיחות שבוצעו במהלך והן אלה שנמצאו במ הנהלות מוסדות החינוך או על ידי הנהלת המחוז

חופשת הקיץ, וזאת כדי לוודא שהמוסד החינוכי כשיר ומוכן בטיחותית לאכלוס תלמידים לקראת פתיחת 

 שנת הלימודים.

הרשות המקומית תדווח למחוז של משרד החינוך הרלוונטי על גמר ההכנות ועל קיום אישורי בטיחות  (3

שנה. באחריות הרשות המקומית לדווח למחוז על אישורי  באוגוסט בכל 15למוסדות החינוך שברשותה עד 

הבטיחות של כלל המוסדות שנמצאים ברשותה לקראת פתיחת שנת הלימודים, והמחוז ירכז את כלל 

 אישורי הבטיחות של כל הרשויות המקומיות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

על ידי מי שמופקד על הבטיחות  מנהל בית הספר יקבל מהרשות העתק של אישור בטיחות חתום ומעודכן (4

 ברשות המקומית.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

טרם  15/08/2014סיום הליך המבדקים, הטיפול בתוצאותיו וההכנות אמור להסתיים עד לתאריך 

למוסד החינוך. וזאת עם הוצאת "אישור הפעלה בטיחותי שנתי"   דתשע" שנת הלימודיםת פתיח

 .ועותק ממנו במוסד החינוך שאושרהאישור הבטיחותי צריך להיות ברשות המקומית 

על חתום , 1עבור למשרד לפי הפירוט המופיע בנספח הדיווח על קיום 'אישורי הבטיחות', צריך ל

 ג(.3אה סעיף )רבעל תפקיד ברשות  ידי

 : ברשות המקומיתתהליך העבודה  .3

 ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך ברשות/בעלות .א

                                                 
1

אחריות הרשות המקומית  1.2סעיף   –2013בינואר  1)א(, י"ט בטבת התשע"ג, 5מנכ"ל עג/הוראה זו מופיעה בחוזר  

 .11, 10עמודים 
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בניית תכנית עבודה לתיקון של כלל הליקויים בדגש על טיפול בליקויים המוגדרים בקדימות  .ב

1.  

 .בלוח הזמנים עד לפתיחת שנת הלימודיםבכדי לעמוד אחר תהליך ביצוע העבודה מעקב  .ג

עד לתאריך  יבוצע -למחוז לכלל המוסדות בבעלות וברשות "  בטיחותי"אישור על  דיווח .ד

, מנהל בטיחות מוסדות חינוךהתפקיד ברשות:  אחד מבעלי בחתימתם שלוינתן  15/08/2014

 מהנדס הרשות או ראש הרשות.

 הפצת המסמך וריכוז הנתונים .4

את היערכות זו מוקדם ככל הנכם מתבקשים להפיץ מסמך זה לרשויות על מנת שיתחילו  .א

 האפשר.

 לחודש. 15 -אנו מבקשים לקבל מהמחוז את "אישורי הבטיחות" במהלך אוגוסט ועד ה .ב

 לשימושכם. –מצורפת המלצתנו לפנייה של הרשות למחוז  .ג

 בברכה,
 רותם זהבי

 בטיחות ארצי מנהל תחום
 

 העתק:

 מיכל כהן, מנכ"לית

 בדי הוראהגילה נגר, משנה למנכ"לית ומנהלת מינהל עו

 חנה שדמי, מנהלת המינהל הפדגוגי

 מנהלי מחוזות

 אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון בטיחות ושע"ח

 גור רוזנבלט, מנהל מינהל הרישויעו"ד 

 מיכל מנקס, מנהלת אגף חינוך, מרכז שלטון מקומי

 שאול יגיל, סגן מנהל אגף הביטחון הבטיחות ושע"ח

 ביטחון, מרכז שלטון מקומי יוחאי וגימה, מנהל מנהל

 אודי כתריאל, מנהל אגף אמח"י
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 מכתב פנייה של הרשות למחוז
 תאריך:__________  

 לכבוד

 מר _______

 _______משרד החינוך  ממונה על הבטיחות במחוז

 
 בתי ספר וגני ילדים –במוסדות חינוך  "אישורי בטיחות"הנדון: דיווח על 

 הע"לקראת שנת הלימודים תש 

בתי ספר וגני ילדים של הרשות  –במוסדות חינוך "אישורי בטיחות" דווח 

 .הע"המקומית/בעלות___________ לקראת פתיחת שנת הלימודים תש

 מספר

 סידורי
 שם המוסד

 סוג מוסד
 סמל המוסד

 סטטוס אישור

 אין אישור קיים אישור בי"ס גן

1       

2       

3       

4       

5       

 
 

 סיכום כללי
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 מספר

 סידורי

סה"כ  סוג המוסד
מוסדות 

 ברשות

סיכום מוסדות 
שקיבלו אישורי 

 בטיחות

סיכום מוסדות 
 2שאינם כשירים

 הערות

     ספר -בתי  .1

     גני ילדים  .2

 

 
 

 על החתום:
 

    
 חתימה תפקיד ברשות/ בעלות שם פרטי שם משפחה

 
    

 טלפון דואר אלקטרוני המשרדכתובת  תאריך

 
 

                                                 
2

 1מפגע בקדימות  . כלומר,1מוסדות שנבדקו או לא נבדקו ולא טופלו בהם המפגעים בקדימות  – מוסדות שאינם כשירים 

פגם או ליקוי שלפי דעת עורך המבדק הוא מהווה סכנה ברורה ומיידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון )דוגמאות הינו 

מרצפת שלא במקומה; ברזל זווית בולט בחצר המשחקים; חוסר במעקה; בור בחצר; פינה חדה במתקן משחקים או  –אפשריות 

ם; מתקן ספורט לא מקובע או מבוסס;  חלון ללא מגביל נפילה; מתקן במתקן משחקי תאו הילכדו תמתקן חצר; נקודת היתפסו

 חשמלי לא מוארק; שקע חשמלי חשוף; מדרגה שבורה; חפץ בולט למעבר ופגמים וליקויים דומים אחרים( .

 


