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דבר המבקר
דוח הביקורת לשנת  2017הנו דוח הביקורת השנתי הראשון שנערך על ידי בעיריית קריית
אונו.
הביקורת בעירייה נערכה בהתאם לסמכותי על פי פקודת העיריות וכן לתקנים המקצועיים
המקובלים של לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל.
דוח ביקורת זה עוסק בנושאים הבאים:
 .1בטיחות מתקני משחק.
 .2בטיחות בבתי ספר.
 .3הנחות מארנונה.
 .4שטחים חומים עבור מוסדות חינוך.
 .5חשד לגניבת ציוד מחשוב.
כמו כן דוח זה כולל דוחות תיקון ליקויים עבור הנושאים הבאים שבוקרו בדוח שערך קודמי
לתפקיד בשנת :2015
 .1תיקון ליקויים היטלי השבחה.
 .2תיקון ליקויים רישוי עסקים.
 .3תיקון ליקויים אבטחת מידע.
דוח הביקורת השנתי המוגש בזאת כולל המלצות מפורטות לתיקון הליקויים שעלו בביקורת.
בהתאם לסעיף 170ג1א בפקודת העיריות פועל בעירייה צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל
העירייה אשר מתפקידו לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת.

בכבוד רב,
שמעון זהבי ,רו"ח
מבקר העירייה

מרץ 2018
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מבוא
ברחבי העיר קריית אונו מצויים  31גני משחקים ובהם מוצבים מתקני משחק מסוגים שונים ,
הן לפעוטות והן לגילאים בוגרים יותר .נוסף להם  ,ישנם שישה מתחמי כושר לרווחתם של
תושבי העיר .כמו כן  ,מוצבים מתקני משחק שונים ב –  30גני ילדים ברחבי העיר אשר הינם
באחריות אגף החינוך .
מאחר ומדובר במתקני משחק  ,יש צורך לעקוב  ,לבדוק ולוודא כי המתקנים עצמם בנויים
בהתאם לתקנים המקובלים המפורסמים מפעם לפעם  ,החומרים מהם עשויים המתקנים
עמידים בפני פגעי מזג אויר ומתוחזקים באופן שוטף  ,כדי שלא ייווצרו מפגעים בטיחותיים
לילדים המשתמשים בהם.
הגורם האחראי בעירייה על מתקני המשחקים בגנים אלה ,על התקנתם ,על בדיקתם ועל
תחזוקתם הוא האגף לשיפור פני העיר.
הביקורת ביקשה לבדוק כיצד פועלת העירייה בנושא בטיחות מתקני המשחקים ,האם
פעולותיה תואמות את דרישות התקן המחייב בנושא זה וכן לבחון את רמת תחזוקתם
ובטיחותם של המתקנים בגנים הציבוריים .לשם כך נפגשה הביקורת עם הגורמים
הרלוונטיים בעירייה וערכה סיורים בגנים ברחבי העיר.
ביקורת זו נערכה בהמשך לסקר הסיכונים (להלן "הסקר") שנערך בשנת  2015ובו נמצא כי
תהליך "בטיחות מתקני משחק" נמצא ברמת סיכון גבוהה.
הסקר בחן את ביצוע בדיקות הבטיחות של מתקני המשחקים הפרוסים ברחבי העיר אשר
מבוצעות באמצעות חברה חיצונית המתמחה בתחום.
על פי הסקר ,הסיכונים הינם:
 .1סכנה בטיחותית לילדים בשל אי איתור ליקויים במתקני המשחקים ו /או בשל העדר
טיפול בהם.
 .2טיפול לקוי במתקני המשחקים בשל ביצוע מיפוי הליקויים ותיקונם ע"י אותה חברה.
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המסגרת החוקית
 .1סעיף  249לפקודת העיריות ( נוסח חדש ) ( להלן " הפקודה " ) עוסק בסמכויותיה
של העירייה .סעיף  ) 8 ( 249מפרט את סמכויותיה של העירייה בתחום גנים
ציבוריים כדלהלן  " :לספק  ,להתקין  ,להתוות  ,לתכנן  ,לשפר  ,לקיים  ,להסדיר גנים
וגינות ומקומות מרגוע אחרים לשימוש הציבור  ,ולפקח עליהם  ,ולהשתתף בהוצאות
קיומם של מקומות כאמור שהתקינם אדם לשימוש הציבור"...
 .2סעיף  6לחוק התקנים  ,התשי"ג –  1953קובע  ,כי מכון התקנים הוא זה הרשאי
לקבוע תקן למצרך מסוים .בשנת  1994נקבע תקן שמספרו  ,1498כתקן הרשמי
החל על מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים.
בחודש ינואר  2006נכנס לתוקף תקן רשמי מחודש  ,בן שמונה חלקים  ,שהוא אימוץ
של התקינה האירופאית בנושא זה .משרד התמ"ת הכריז על התקן על כל חלקיו
כתקן רשמי .משמעות הכרזה זו היא שחובה לפעול לפי הכללים הקבועים בתקן.
 .3בחודש יולי  2009עודכן התקן ונוספה החובה לבצע בחינה חזותית שגרתית
המאפשרת זיהוי של גורמי סיכון שמקורם במעשי השחתה  ,תנאי שימוש או מזג
אוויר .סעיף ( 6.2א) שהוסף לתקן קובע  ,שגורמי סיכון יכולים להיות חלקים של
מתקן משחקים שבורים או שברי בקבוקים המפוזרים בסמוך למתקן .עפ"י הוראות
התקן  ,במגרשי משחקים שיש בהם שימוש מאסיבי או שנעשים בהם מעשי
השחתה ,יש צורך בבדיקה יום יומית .עפ"י הוראות התקן  ,בין הנושאים שיש לבחון
בבחינה חזותית הם  :ניקיון ,מרווחים בין הציוד לבין הקרקע  ,גימור פני השטח שעל
הקרקע  ,יסודות חשופים  ,שפות חדות  ,חלקים חסרים  ,בלאי יתר ושלמות המתקן.
אין התייחסות בתקן לתדירות הבחינה החזותית השגרתית .
 .4עפ"י הוראות סעיף  7.2לתקן  ,במקרה שמתגלה בבדיקה פגם חמור העלול לסכן את
המשתמשים בו  ,יש לתקנו ללא דיחוי .אם הדבר איננו אפשרי ,יש לאסור שימוש
במתקן עד לביצוע התיקון.
 .5סעיף  8.2.3לתקן מתייחס לשמירת הרשומות הנוגעות לתיעוד הפעולות שננקטו
במסגרת ניהול הבטיחות .
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 .6סעיף  8.2.4לתקן קובע את אמצעי הבטיחות לאתרים בהם מותקנים מתקני
משחקים כדלהלן  :במגרש המשחקים יהיה שלט ( סמל או איור ) המציין את מקומו
של אמצעי התקשורת הקרוב ביותר להזעקת שירותי חירום וכן מספר טלפון אליו
יש להתקשר כדי לדווח על נזק שנגרם למתקן .הכניסה  ,היציאה ומסלולי החירום אל
מגרש המשחקים וממנו ,המיועדים לשימושם של הציבור ושל שירותי החירום  ,יהיו
נגישים ונקיים ממכשולים".
 .7עפ"י הוראות התקנים המחייבים  ,כל מתקן  ,בטרם הצבתו  ,חייב לקבל את אישור
מכון התקנים  ,הקובע  ,שהמתקן ראוי לשימוש ואיננו מהווה סכנה למשתמשים בו ,
ולאחר התקנתו  ,יש צורך בקבלת אישור מכון התקנים הקובע ,כי ההתקנה בוצעה
בהתאם לתקנים המחייבים.
 .8התקן מחייב את כל היצרנים לעמוד בכלל תו התקן של מכון התקנים  ,וכן אין למכור
מתקן משחקים ללא תווית תו התקן .באופן מעשי  ,האחריות להצבת מתקנים
ולהפעלת מערך תחזוקה לפי התקן חלה על בעל המקום – הרשות המקומית בגני
שעשועים ציבוריים  ,ובעל השטח בגן שעשועים פרטי .התקן מפרט את הדרישות
הנוגעות למתקנים עצמם .מבנה המתקן  ,החומרים שהוא עשוי מהם ובטיחותו
הכללית  ,תחזוקת המתקנים ובדיקתם ,סימון המתקנים  ,מיקומם ומיקום אתר
המשחקים .בכל הנוגע לבדיקות בטיחות – התקן קובע  ,כי יש לערוך בדיקות
בטיחות למתקני משחק בשלוש רמות :
א .בדיקה חודשית – בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים
אפשריים .את הבדיקה יבצעו בעלי המתקן או האחראים לו ותכלול את הפרטים
הבאים:
הפרטים הנבדקים

פגמים אפשריים

מבנה כללי

היעדר חלקי מבנה ,סדקים ,שברים וכדומה

אמצעי חיבור

היעדר אמצעי חיבור ,התרופפות סגירה,
היעדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות

חלקים נעים

היעדר חומר סיכה במסבים ,פגם בתנועה
(חופש יתר או היתפסות)

שרשרות

אי תקינות החיבורים ושחיקתם

יסודות

חופש בין היסוד לקרקע ,בליטת היסוד מעל
פני הקרקע
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היעדר כיסוי ,ניקיון הכיסוי

שמתחת למתקנים
ובסביבתם
חבלים

השחתה

ב .בדיקה תקופתית – כל מתקן ייבדק לפחות פעם ב 12-חודשים בבדיקה תקופתית על
ידי מעבדה מאושרת .לפי התקן ,מעבדה כזו היא מכון התקנים וכל מי שאושר על ידי
הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף (12א) בחוק התקנים
התשי"ג 1953-לבדוק את התאמת המתקנים לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.
הבדיקה התקופתית תכלול את הפרטים הבאים:
הפרטים הנבדקים

פגמים אפשריים

מבנה

כיפופים ,עיוותים ,עיקולים ,סדקים ,שברים
וכדומה

גימור פני השטח

חוסר ציפוי מגן ,שיתוך (קורוזיה) ,סדקים או
חריצים

אמצעי חיבור

היעדר אמצעי חיבור ,התרופפות סגירה,
היעדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות,
היעדר כיסויים ,בליטות וקצוות חדים

קצוות

בליטות ,נקודות חדות או קצוות חדים

חלקים נעים

שחיקת המסבים ,היעדר חומר סיכה במסבים,
פגם בתנועה (חופש יתר או היתפסות) ,רעש
מופרז ,חוסר מכסים וכדומה

מעקי יד

היעדר מעקי יד ,כיפופים ,שברים ,התרופפות
וכדומה

אמצעי עלייה

מדרגות או שלבים חסרים ,שבורים או רופפים

מושבים

היעדר מושבים ,התרופפות בחיבורים ושחיקה,
מושבים פגומים ,פינות חדות וכדומה

שרשרות

סדקים ,סימני שיתוך (קורוזיה) ,נקודות חדות,
התרופפות בחיבורים ושחיקה

כבלים

תקינים בהתאם לתקן הישראלי ת"י .1202
מתיחת הכבל בהתאם להוראות היצרן המתקין

יסודות

סדקים ,שברים ,חופש בין היסוד לקרקע ,בליטת
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היסוד מעל הקרקע
כיסוי המשטחים מתחת

היעדר כיסוי ,תזוזה של הכיסוי ,כיסוי שגודלו

למתקנים ובסביבתם

אינו מספיק כדי לכסות את השטח הדרוש ,ניקיון
הכיסוי

פריטים מתכלים

היעדר פריטים ,כיפופים ,שחיקה ,שברים,
התרופפות ,אנקולים פתוחים וכדומה

חלקים עשויים עץ

ריקבון ,התקפת חרקים ,סדקים מסוכנים

חבלים

השחתה ,השפעת קרינה על סגולה ,שחיקה

בכל בדיקה תקופתית ימלא הבודק דוח בדיקה ויציין בו את תוצאותיה .התקן כולל דוגמת
דוח בדיקה הנוגע לכל מתקן ומתקן .בדוח יש לציין האם הפריט שנבדק במתקן תקין או
לא ,יש לפרט את הפגם ,ולציין את עבודות התיקון הנדרשות ואת תאריך סיומן .כמו כן
יש לציין בדוח אם המתקן תקין לשימוש ,טעון תיקון או אסור לשימוש .בסוף הדוח יש
מקום לתאריך מסירת ההודעה ולתאריך שבו תתבצע בדיקה נוספת.
דוח הבדיקה יימסר לבעל המתקן .אם נדרשים תיקונים ייבדק המתקן בבדיקה חוזרת
לאחר ביצועם ,ותינתן תעודה המעידה על תקינותו.
אם המתקן מסוכן לשימוש יש לציין זאת בדוח הבדיקה .במקרה כזה ימנע בעל המתקן
שימוש בו עד לתיקון הפגם ונתינת תעודת בדיקה המאשרת שהמתקן תקין לשימוש.
דוחות הבדיקה יישמרו בידי בעל המתקן במשך כל התקופה עד לקבלת דוח חדש.
ג .בדיקה תלת שנתית -בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת לשלוש שנים.
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מטרת הביקורת
 .1לוודא  ,כי כל מתקני המשחק המוצבים בגנים הציבוריים ובגני הילדים נושאים תו
תקן של מכון התקנים.
 .3לוודא  ,כי מתבצעות ביקורות בטיחות שוטפות במתקני המשחק על ידי גורמים
שהוסמכו לכך.
 .4לוודא  ,כי מתבצעות פעולות אחזקה שוטפות במתקני המשחק וכל מפגע שמתגלה
מקבל טיפול באופן מידי.
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שיטת הביקורת
 .1פגישה עם האחראית בעירייה על מתקני המשחק בגנים הציבוריים וקבלת סקירה על
הקמת ותחזוקת מתקני משחק ברחבי העיר.
 .2עריכת סיורים בגנים ציבוריים באזורים שונים בעיר על מנת להתרשם ממצב
התחזוקה ומבטיחות המתקנים שבהם.
 .3עיון בהסכם שנחתם עם החברה הבודקת והמתחזקת את מתקני המשחקים.
 .4עיון בדיווחים החודשיים והשנתיים של החברה החיצונית  ,שהתקשרה עם העירייה
לבדיקתם השוטפת של מתקני המשחק.
 .5עיון בתעודות בדיקה חודשיות של מתקני המשחק  ,שבוצעה ע"י חברה שהוסמכה
לכך ע"י מכון התקנים.
 .6עיון בתוצאות בדיקה תלת שנתית שנערכה ע"י מכון התקנים.
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פרוט הממצאים
 .1כללי
ברחבי העיר מצויים  31גני משחקים ובהם מוצבים מתקני משחק מסוגים שונים  ,הן
לפעוטות והן לגילאים בוגרים יותר .נוסף להם  ,מוצבים בשישה מגני המשחקים מתקני
כושר לרווחתם של תושבי העיר .כמו כן  ,מוצבים מתקני משחק שונים ב –  30גני ילדים
ברחבי העיר .הקמת גינות המשחק ותחזוקתן נעשים על פי הוראות תקן  1498של מכון
התקנים.
במהלך החודשים מרץ ואפריל  , 2017נפגשה הביקורת עם אחראית מתקני משחק
בעירייה ,וכן עם גורמים נוספים בעירייה .הביקורת קיבלה סקירה על מתקני המשחקים
המוצבים בגנים הציבוריים ואחזקתם .בנוסף קיבלה הביקורת לידה חומרים רבים
הרלוונטיים לתחזוקת מתקני המשחקים וביניהם דוחות בדיקה חודשיים ושנתיים  .כמו כן
הביקורת ערכה סיור ב 9 -גינות משחק ברחבי העיר .להלן פירוט הממצאים.

.2

הקמת מתקני משחק
החברה הזוכה במכרז להקמת גינת המשחק חייבת להיות מורשית התקנה על ידי מכון
התקנים הישראלי ,וכמו כן ,המתקנים צריכים להיות מאושרים על ידי מכון התקנים
הישראלי .בסיום ההתקנה ,גינת המשחק נבדקת ומאושרת על ידי מכון התקנים .לאחר
אישור גינת המשחקים על ידי מכון התקנים העירייה מחויבת להתחיל בביקורות החודשיות
הקבועות .הביקורת בדקה את תיעוד אישורי המתקנים שהתקבלו ממכון התקנים.
בקלסרים הנמצאים באגף שפ"ע בעירייה לא נמצא כל תיעוד של האישורים ממכון התקנים.

.3

תחזוקת מתקני משחק
העירייה מבצעת מכרז ל 5-שנים עבור תחזוקת מתקני המשחקים .ב 5 -שנים האחרונות
החברה המתחזקת הינה א.ד מתקני משחק  .בחודש אפריל השנה בוצע מכרז חדש עבור
תחזוקת המתקנים וגם בו זכתה חברת א.ד מתקני משחק .הגורמים הרלוונטיים בעירייה
הביעו שביעות רצון רבה מחברת א.ד מתקני משחק.

.4

בדיקה שבועית
מפקח שהינו עובד העירייה ,וצוותי הגינון המתחזקים את הגינות הציבוריות ברחבי העיר,
מבצעים בדיקות חזותיות של מתקני המשחקים .כל מפגע או ליקוי בגינת המשחק מדווח
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מידית לפקח או לאחראית מתקני משחק בעירייה והם מדווחים על כך לחברת א.ד מתקני
משחק .במקרה של החלפת חלק במתקנים הפקח מבקש הצעת מחיר נוספת .יש לציין כי
הן הפקח והן צוותי הגינון לא עברו הכשרה כלשהי בנוגע לתחזוקת המתקנים.

.5

בדיקה חודשית
בדיקה חודשית מבוצעת על ידי חברת א.ד מתקני משחק .עובדי החברה עוברים בכל
האתרים ברחבי העיר אחת לחודש ובודקים כל מתקן משחקים ברמה יסודית .במידה
ונמצא ליקוי עובד החברה מצלם אותו  ,מעביר את התמונה לאחראית מתקני משחק
בעירייה ומתקן את הליקוי .כמו כן לאחר הבדיקה החברה מוציאה דוח עבור כל מתקן ובו
מפורטים תקינות המתקנים והליקויים שנמצאו .הדוחות מועברים לאחראית מתקני משחק
אחת לחודש על גבי דיסק אשר נשמר במחלקת שפ"ע בעירייה .בפני הביקורת הוצגו
הדוחות החודשיים של חברת א.ד מתקני משחק .הביקורת סקרה את הדוחות החודשיים
של חברת א.ד מתקני משחק עבור חודש פברואר  .2017נמצאו  3ליקויים בדוחות:


גן אחידוב -מגלשה ספירלה לא תקינה



ספורטק -חוסר במשטח גומי



גן ש"י עגנון שם הוחלפו שרשראות במתקן קן הציפור.

הביקורת קיבלה לידה את הדוחות עבור השנים  2015 ,2013ו .2016 -הדוחות עבור
השנים  2014ו 2012 -לא נמצאו.

.6

בדיקה שנתית
בתחילת כל שנה חברת א.ד מתקני משחק מחויבת להמציא דוחות בדיקה עבור כלל
המתקנים של בודק מוסמך מטעם מכון התקנים .בפני הביקורת הוצגו דוחות הבדיקה
האחרונה שבוצעה בחודש ינואר  . 2017את הבדיקה ביצעה חברת גבי שואף בע"מ שהינה
חברה מוסמכת ומאושרת על ידי מכון התקנים .הביקורת סקרה את הדוחות השנתיים של
כלל המתקנים .על פי הדוחות כלל המתקנים עומדים בדרישות תקן  1498של מכון התקנים
הישראלי.

.7

בדיקה תלת שנתית
מכון התקנים דורש אחת לשנה לבצע בדיקה תקופתית באמצעות בודק מטעמו עבור שליש
מהגנים בתחומי העיר .הבדיקה האחרונה נערכה במהלך חודש מרץ ברחבי העיר.
הביקורת טרם קיבלה את הדוחות עבור הביקורת האחרונה שנערכה .כמו כן הביקורת
סקרה את תיעוד הדוחות עבור ביקורות משנים קודמות .הביקורת מצאה תיעוד עבור חלק
מהבדיקות התלת שנתיות שבוצעו במתקנים בין השנים  .2013-2016הביקורת ציפתה
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למצוא תיעוד של לפחות ביקורת תלת שנתית אחת למתקן וזאת מכיוון שמדובר בארבע
שנים שבהן כל מתקן נבדק פעם בשלוש שנים.

.8

תיעוד
התקן קובע כי יש לשמור על כל תיעוד הנוגע למתקני המשחק .תיעוד זה צריך לכלול את
תעודה הבדיקה ממכון התקנים למתקן לאחר התקנתו ,תעודות בדיקה חודשיות ,תעודות
בדיקה שנתיות ותלת שנתיות ,תקלות שנפתחו ונסגרו עבור כל מתקן וכל מסמך רלוונטי
אחר .הביקורת עברה על כל התיעוד המצוי בעירייה ,החומר שנמצא הינו:


דוחות חודשיים של חברת א.ד מתקני משחק לשנים  2015 ,2013ו.2016 -



חשבוניות חברת א.ד מתקני משחק לשנת .2016



תעודות בדיקה תלת שנתיות ממכון התקנים עבור חלק מהמתקנים.

 .9שילוט
התקן קובע כי בכל אתר חייב להיות שלט בגודל  80* 70ס"מ לפחות .תוכנו של השלט
הינו :שם בעל האתר ,מספר מזהה ,מספר היתר של מת"י ,שם החברה המתחזקת ,טלפון,
תאריך ביקורת אחרונה ותאריך ביקורת הבאה .גודל האותיות בשלט הינו  5ס"מ לפחות.
בבדיקות התלת שנתיות שסקרה הביקורת נמצא כי ישנן הערות של מכון התקנים על כך
שחסרים שלטים באתרים .כמו כן בסיור שערכה הביקורת באתרים לא נמצאו שלטים כפי
שדורש התקן באתרים .השילוט היחיד שנמצא הינו מדבקות שמדביקה חברת א.ד מתקני
משחק על המתקנים השונים ובהן מצוין הגיל המינימלי לו מתאים מתקן המשחקים.

 .10נגישות
התקן קובע כי כל גני המשחק צריכים להיות נקיים ממכשולים ומוגנים מפני התפרצויות של
ילדים לכביש .בסיור שערכה הביקורת בגני המשחקים נמצא כי כל המתקנים שנבדקו נקיים
ממכשולים ומוגנים מפני התפרצויות של ילדים לכביש .

 .11מקצועיות העובדים
הספקים החיצוניים שבודקים את המתקנים הינם בעלי תעודות רלוונטיות והכשרה
מקצועית לכך .אחראית מתקני משחק בעירייה ,פקח העירייה וכן עובדי מחלקת הגינון אינם
בעלי הכשרה כלשהי בנוגע לבטיחות ובדיקת המתקנים.
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 .12נהלי עבודה והגדרות תפקידים
עד למועד סיום הביקורת לא קיימים בעירייה נהלים כלשהם המתייחסים לבדיקת בטיחות
מתקני משחקים ותחזוקה שוטפת ,ופעילות מחלקת הגננות נעשית שלא מתוך הנחיות
ברורות ואחידות .כמו כן אין הגדרת תפקידים בכתב של בעלי התפקידים לרבות תחומי
אחריות וכפיפות.

 .13תיקון התקלות
על פי הוראות התקן קיימת חובה לקביעת לוחות זמנים לתיקון התקלה על פי חומרתה.
הביקורת לא קיבלה מסמך ובו פירוט לו"ז לתיקון התקלות על פי חומרתן.

 .14ביקורת בגנים
הביקורת ערכה סיורים ב 9 -גנים ציבוריים באזורים שונים בעיר על מנת להתרשם ממצב
התחזוקה ומבטיחות המתקנים שבהם על פי הפירוט הבא :בתאריך  30באפריל 2017
ערכה הביקורת סיורים ב 5-גנים ציבוריים ,לסיורים אלו התלווה פקח העירייה .בתאריך 7
במאי ערכה הביקורת סיורים ב 4 -גנים ציבוריים נוספים.
מכון התקנים הישראלי בבדיקותיו מגדיר את הליקויים שהוא מאתר על פי הסיווג :קריטי,
חמור וקל.
בקטגוריה של ליקויים קריטיים נכללים פגמים כגון :סכנת הילכדות ראש ,המתקן מוצב על
משטח קשיח (ולא על מצע רך) וגובה נפילה מקסימלי הגבוה מ 250-ס"מ ,בניגוד להוראות
התקן.
בקטגוריה של ליקויים חמורים נכללים בין היתר :סכנת הילכדות אצבע ,גובה מעקה הנמוך
מדרישות התקן ( 90ס"מ לפחות) ,ברגים ומסמרים בולטים ובעלי חדויות במקומות שונים,
היעדר מעקי יד ,מדרכי גרמי מדרגות שבורים ,בסיס בטון בולט בסמוך לגוף המתקן ,זווית
גלישה גבוהה יותר מדרישות התקן ( 37מעלות מקסימום כלפי האופק) גובה קטע היציאה
של המגלשה גבוה או נמוך מדרישות התקן (בין  22ס"מ לבין  42ס"מ מפני הקרקע) ,סיבי
פיברגלס בולטים על משטח הגלישה ,סכנת היחתכות והיצבטות במקומות שונים במתקן,
סדקים ושברים עם חדויות בחלקי העץ שבמתקנים והיעדר אמצעי בלימה הולם בנדנדות
עלה ורד.
הקטגוריה של ליקויים קלים כוללת :משטח גלישה שחוק ,קילופי צבע בחלקי המתכת או
העץ שבמתקנים ,חלודה בחלקי המתכת והיעדר סימון גיל הילדים שהמתקנים מיועדים
להם .בחלק מהמתקנים שנבדקו הביקורת מצאה ליקויים להלן הממצאים העיקריים:
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א .גן הסנדלר -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :מתקן מגלשות ,מתקן נדנדות ו2-
מתקני קפיץ .המתקנים מתוחזקים היטב -לא נמצאו ליקויים במתקני המשחק .גן
המשחקים מוצל ונקי ממכשולים וכן מוגן מפני התפרצויות ילדים לכביש .בגן אין
שילוט על פי הוראות התקן.
ב .גן דקל -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :מתקן מגלשות ,מתקן נדנדות רחב,
מתקן נדנדות לקטנים 2 ,מתקני קפיץ ונדנדת קן לציפור .המתקנים מתוחזקים היטב-
לא נמצאו ליקויים במתקני המשחק .גן המשחקים מוצל ונקי ממכשולים וכן מוגן מפני
התפרצויות ילדים לכביש .בגן אין שילוט על פי הוראות התקן.
ג.

גן העשרים -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :מתקן נדנדות ,מתקן נדנדות
לפעוטות ,מתקן משולב ומגלשת ספירלה .נמצאו  2ליקויים בגינת המשחקים :גומי
קרוע ושבר במגלשה ,יש לציין כי ליקויים אלו אינם ברמת סיכון גבוהה .פקח העירייה
אתו נערך הסיור צילם את השבר במגלשה והעביר לחברת א.ד מתקני משחק לצורך
החלפת החלק .לגבי הגומי הקרוע פקח העירייה הסביר שמכיוון שלא מדובר בליקוי
מהותי פעם בחודשיים עוברים על כל גינות המשחק ומשלימים חוסרים בגומי  .גן
המשחקים מוצל ונקי ממכשולים וכן מוגן מפני התפרצויות ילדים לכביש .בגן אין
שילוט על פי הוראות התקן.

ד .גן דרכטן -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :מתקן משולב ,נדנדה לפעוטות,
נדנדת קן לציפור ומתקן קפיץ .בסיור נמצא כי במתקן המשולב ישנו אלמנט העשוי
מסרגלי עץ אשר נמצאו סדוקים ושבורים ומהווים סכנה בטיחותית  .גן המשחקים
מוצל ונקי ממכשולים וכן מוגן מפני התפרצויות ילדים לכביש .בגן אין שילוט על פי
הוראות התקן.
ה .גן רייספלד -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :דמויות משחק ,מתקני קפיץ,
נדנדת קן לציפור ,מתקן משולב כולל קיר טיפוס ,נדנדה לפעוטות ונדנדה רחבה.
המתקנים מתוחזקים היטב -לא נמצאו ליקויים במתקני המשחק .גן המשחקים נקי
ממכשולים .מכיוון שמדובר בגן משחקים הנמצא בתוך פארק רחב ידיים ואין בסמוך
כביש ,אין בעיה של התפרצות ילדים לכביש  .בגן אין שילוט על פי הוראות התקן.
בעת הסיור בגן המשחקים התלוננו מספר תושבים בפני הביקורת על כך שישנה
בעיית הצללה בגן וכך חלק ממתקני המשחקים (בעיקר של הפעוטות) אינם מוגנים
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מפני השמש עד כדי כך שלא ניתן להשתמש באותם מתקנים בחלק מהזמן עקב חום
רב ואף ישנה סכנת קבלת כוויה מאותם המתקנים.
ו .גן ורשה -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :מתקן משולב ומתקן נדנדות לילדים
ופעוטות .המתקנים מתוחזקים היטב -לא נמצאו ליקויים במתקני המשחק .גן
המשחקים מוצל ונקי ממכשולים .הגן אינו מוגן מפני התפרצות ילדים לכביש -חסרה
גדר בין גינת המשחקים לבין הכביש הקרוב .בגן אין שילוט על פי הוראות התקן.
ז .גן הראשונים -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :מתקן משולב ,נדנדת קן לציפור,
מתקן מגלשות לפעוטות ומתקן נדנדות לפעוטות .המתקנים מתוחזקים היטב -לא
נמצאו ליקויים במתקני המשחק .גן המשחקים מוצל ונקי ממכשולים וכן מוגן מפני
התפרצויות ילדים לכביש .בגן אין שילוט על פי הוראות התקן.
ח .גן ציבורי טרומן -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :מתקן קפיץ ,מתקן מכוניות,
מתקן משולב ,נדנדות לילדים ופעוטות ונדנדת קן לציפור .המתקנים מתוחזקים
היטב -לא נמצאו ליקויים במתקני המשחק .גן המשחקים מוצל ונקי ממכשולים וכן
מוגן מפני התפרצויות ילדים לכביש .בגן אין שילוט על פי הוראות התקן.
ט .גן ש"י עגנון -בגן זה מותקנים האלמנטים הבאים :נדנדה לילדים ופעוטות ,מגלשה
לילדים ופעוטות ,מתקני קפיץ ונדנדת קן לציפור .המתקנים מתוחזקים היטב -לא
נמצאו ליקויים במתקני המשחק .גן המשחקים נקי ממכשולים וכן מוגן מפני
התפרצויות ילדים לכביש .הביקורת הבחינה בכך שמתקן המגלשה בגן אינו מוגן
מפני השמש ובשעת הסיור בגן לא ניתן היה להשתמש במתקן זה עקב הטמפרטורה
הגבוהה של המתקן .בגן אין שילוט על פי הוראות התקן.
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סיכום ומסקנות
 .1האחריות להצבת מתקני משחק ולהפעלת מערך תחזוקה לפי התקן חלה על הרשות
המקומית  ,הן בגני שעשועים ציבוריים והן בגני ילדים.
 .2הביקורת מדגישה את החשיבות של תחזוקה שוטפת ושיטתית והחובה לפעול על פי
החוק .הביקורת סבורה כי העירייה נדרשת לאמץ את הוראות התקן ולפעול על פיו.
על העירייה יש אחריות כוללת על תקינות המתקנים ,והיא חייבת לעשות את כל
הנדרש כדי שהמתקנים יתאימו לתקן המחייב ויתוחזקו ברמה הנאותה.
 .3הממצאים בשטח מעידים כי העירייה משקיעה משאבים רבים בהקמתם של מתקני
משחק הפזורים ברחבי העיר לרווחתם של התושבים.
 .4כמו כן הממצאים מעידים כי מתקני המשחק הפזורים ברחבי העיר מתוחזקים בצורה
טובה מאוד עפ"י הוראות התקן .יש לציין את אחראית מתקני משחק בעירייה וכן את
פקח העירייה הדואגים לתחזוקה שוטפת ברמה הגבוהה ביותר לרווחתם ובטיחותם
של תושבי העיר.
 .5מאחר ותפקידו של אחראי מתקני משחק בעירייה הוא תפקיד שכרוך בתחום
הבטיחות ,בעיקר של הילדים  ,לדעת הביקורת  ,יש לדאוג ,כי הוא ישתתף
בהשתלמויות נוספות בתחום הבטיחות  ,בעיקר בתחום מתקני משחקים.
 .6הביקורת מצאה כי תיעוד מתקני המשחק לוקה בחסר תכולתם של התיקים שנפתחו
דלילה מאוד ,ולרוב חסרה מידע ונתונים בסיסיים.
לדעת הביקורת יש לפתוח לכל מתקן תיק ובו יישמר החומר הרלוונטי לאותו מתקן:
בדיקה ראשונית של מכון התקנים ,בדיקות שבועיות ,בדיקות חודשיות ,בדיקות
שנתיות ,בדיקות תלת שנתיות ,פתיחה וסגירת תקלות וכל חומר רלוונטי נוסף.
 .7הביקורת מצאה כי אין שילוט בגני המשחקים.
לדעת הביקורת יש לדאוג לשילוט בכל גני המשחקים על פי הוראות התקן.
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 .8בסיור שערכה הביקורת במתקני המשחקים נמצא כי בשני אתרים ישנה בעיית
הצללה עד כדי כך שבחלק משעות היום השימוש במתקנים הרלוונטיים אינו
בטיחותי.
לדעת הביקורת יש לדאוג להצללה במתקנים שנבדקו ,וכמן כן יש לבדוק האם ישנה
בעיית הצללה גם ביתר המתקנים שלא נבדקו בסיור.
 .9בסיור שערכה הביקורת במתקני המשחק נתגלו מספר ליקויים הדורשים תיקון:
 גן העשרים -שבר במגלשה.
 גן דרכטן -סרגלי עץ סדוקים ושבורים .
 גן ורשה -חוסר בגדר הפרדה בין גינת המשחקים לבין הכביש.
לדעת הביקורת יש לתקן ליקויים אלה בהקדם.
 .10לדעת הביקורת יש לכתוב נהלים לתהליכי עבודה במחלקה:
 פתיחת וסגירת תקלה.
 לוח זמנים לתיקון התקלה על פי חומרתה.
 ביקורות (שבועיות ,חודשיות ,שנתיות ותלת שנתיות).
 .11לדעת הביקורת ,יש לכתוב הגדרת תפקידים של בעלי התפקידים לרבות תחומי
אחריות וכפיפות.
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נספח -תגובת המבוקר
יום שלישי  23מאי 2017
דוח מבקר העירייה מס  1/2017בנושא בטיחות מתקני משחק
הנדון :תגובת מח' גנים ונוף לביקורת
מחלקת הגינון מודה למבקר על הביקורת ,אין ספק שביקורת מובילה ומאפשרת לקבל תמונת מצב
אמתית והיא משקפת את המצב בשטח ,ביכולתה לזהות ליקויים ודברים המצריכים טיפול שיפור
וייעול ,כפי שציינת בדוח הטיוטה .
בנוסף ציינת כי הנך מזהה שקיימת עשיה ומעורבות של גורמים בשטח ועל כך אני מודה לך.
בנוסף בהתייחס למטרת הביקורת כפי שציינת בדוח:
 .1לוודא כי הגנים נושאים תו תקן של מכון התקנים.
 .2לוודא כי מבוצעות ביקורות בטיחות שוטפות ע"י גורמים שהוסמכו לכך.
 .3לוודא כי מתבצעות פעולות שוטפות במתקני המשחק וכל מפגע שמתגלה מטופל באופן מידי.
נראה כי בהחלט נעשית עבודה יסודית בנושא תחזוקת המתקנים בעיר והמחלקה אכן עושה עבודה
רצינית ואחראית כדי לשמור על רמת אתרים גבוהה ביותר מבחינה בטיחותית ובכלל.
עם זאת אתייחס לנקודות אותן ציינת בדוח והן דורשות תיקון:
פרוט הממצאים הדורשים התייחסות של המחלקה:
 5.2הקמת מתקני משחק מחייבת ביקורת בדיקה של מכון התקנים  -באגף שפ"ע לא נמצא התיעוד.
מבדיקה שעשיתי שוב באגף שפ"ע ,ישנו קלסר המרכז בו את כל האתרים בעיר ,הקלסר מחולק
לחוצצים וכל גן קיבל מספר ושם .בקלסר מתועד כל החומר הנוגע לכל ההתקנות של המשחקים בכל
גן וגן ואישורי מכון התקנים .בכל מקרה ביקשתי לחדש את התיקים והדגשתי את חשיבות הסדר בפני
מנהלת המשרד.
 5.4בדיקה שבועית ע"י המפקח של המתקנים ואנשי הגינון – החוק מחייב בדיקה חודשית וזאת
נעשית ומתועדת.
 5.5בדיקה חודשית – מבוצעת כאמור אחת לחודש בכל הגנים ,במידה ונמצאות תקלות הן מטופלות
מיד .סביר כי בין הבדיקות יתכן כי יהיו תקלות בלאי כפי שלעיתים קורה וכפי שנמצא בזמן
הביקורת .במידה וכן הן מועברות לחברת א.ד ומטופלת לפי מידת הדחיפות .גם במקרה זה התקלות
הועברו באופן מידי לחברה והן טופלו באופן מידי.
 5.7בדיקה תלת שנתית מתבצעת אחת ל  3שנים בלבד והיא בודקת רק שליש מהגנים בעיר באופן
אקראי לפי החלטת הבוחן ,לכן בשלב זה בנמצא רק שליש מהגנים בשלב זה.
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 5.8תיעוד התקן קובע כי יש לשמור על כל התיעוד הנוגע למתקני משחק – .הביקורת בהחלט נכונה
ונדאג לרכז את כל החומרים של כל השנים בהישג יד בתוך בניין העירייה.
 5.9שילוט – בכל גן קיים שלט ובראש השלט מספר הטלפון של המוקד העירוני לכל מקרה של תקלה.
 5.11הספקים החיצוניים הם בעלי המקצוע וכך דרש המכרז ,אחראי המיתקנים מטעם העירייה הוא
אכן עובד שלא עבר הכשרה ,מנהלת מח' הגינון בהחלט רואה חשיבות בהשתלמות מקצועית לעובד.
במהלך השנים האחרונות פנינו מספר פעמים בבקשה להוציא את העובד לקורס לבדיקה חזותית של
מתקני המשחק .הקורס הוא מטעם מכון התקנים  .אך בקשתינו נדחתה עקב אילוצים תקציבים– .
אנו נפנה שוב בבקשה להוצאתו לקורס.
 5.12נהלי עבודה – הנהלים מועברים בעל פה ולא מוגדרים בכתב דבר שבהחלט דורש תיקון אדאג
להכין פרוטוקול נהלים מסודר שיכנס גם הוא לתיק מתקני משחק.
 5.13תיקון התקלות – על פי הוראות התקן קיימת חובה לקביעת לוחות זמנים לתיקון התקלה לפי
חומרתה .התקן לא מוגדר אצלנו בכתב דבר שבהחלט דורש תיקון .אך ההתייחסות שלנו לכל התקלות
היא כאל קריטיות תוך מקסימום שעה מגיע מפקח ,או כונן לאחר שעות העבודה .במידה והמתקן
מסוכן הוא מושבת באופן מידי .התקלות מועברות לחברה המתקנת והן מטפלות לפי לוח זמנים של
הוראת התקן .יש לעדכן זאת גם בתיק מתקני המשחק.
 5.14ביקורת אקראית שנעשתה ע"י המבקר ב  9גני משחקים מצאה כי :כל הגנים ללא יוצא מן הכלל
מתוחזקים היטב.
בשני גנים קיימת הצללה איך בשעות מסוימות חלק מהמתקן חשוף .בגן אחד נמצא חור במגמשת בגן
אחר סדק במגלשה וסרגל עץ רקוב ,בכל הגנים לא קיים השלט הוראות טכני ,ובגן אחד חסרה גדר
הפרדה בין המתקנים לכביש.
הליקויים הטכניים ,הסדק במגלשה הגומי וסרגלי העץ תוקנו באופן מידי למרות שהם לא מוגדרים
כליקוי חמור .ההצללה בנויה בצורה כזו שהיא מכסה את החלק הארי של הגן ולא  100אחוז משטח
הגן ,כך שבשעות החמות תמיד יש אפשרות לגשת לחלק אחר של הגן המוצלל ,לגבי הגדר ,החוק מחייב
גדר הפרדה במרחק של עד  15מטרים משטח הגן .במידה והמרחק גדול יותר אין צורך בגדר וזה המצב
בפארק ורשה דבר נבדק ביסודיות בעת הקמת הגן.

לפי ממצאי הביקורת נמצא כי רמת תחזוקת הגנים בעיר קרית אונו היא גבוהה ביותר ,יחד עם זאת
נמצאו תקלות הקשורות בעיקר לאדמיניסטרציה ,קטלוג החומרים ,תיקיות והגדרת הנהלים בכתב,
דבר שלעצמו הוא חשוב ביותר ,אני רואה חשיבות גדולה מאוד בהערה ובהחלט הדבר יתוקן באופן
מיד.
בברכה
איריס אקוס
מנהלת מח' גנים ונוף
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מבוא
 .1באחריותה של העירייה מצויים  11בתי ספר ברחבי העיר 7 ,בתי ספר יסודיים
ו  4 -בתי ספר על יסודיים.
 .2בסך הכול למדו בבתי הספר השונים בשנת הלימודים תשע"ז  7,812תלמידים לפי
הפירוט דלהלן :
א .בי"ס הדמוקרטי285 :
ב .בי"ס שילה 107 :
ג .בי"ס שרת577 :
ד .בי"ס רימונים404 :
ה .בי"ס עלומים642 :
ו .בי"ס ניר 780 :
ז .בי"ס יעקב כהן1077 :
ח .בי"ס אביגדור וורשה547 :
ט .חט' בן צבי878 :
י .חט' שז"ר 847 :
יא.תיכון בן צבי1668 :
 .3בתי הספר מקיימים פעילויות חינוכיות וחברתיות במסגרת בתי הספר  ,ומטבע
הדברים  ,יתכן ויפגעו תלמידים במסגרת אותן פעילויות .
על כן  ,כדי למנוע עד כמה שניתן  ,תאונות  ,צריך להתמקד בשני תחומים עיקריים :
א .בתחום החינוכי – חינוך לבטיחות.
ב .טיפול בליקויים בטיחותיים והסרתם של מפגעים בטיחותיים.
 .4מידי שנה  ,בחופשת הקיץ  ,אמורה העירייה לתקן את כל המפגעים הבטיחותיים
שנתגלו בבתי הספר  ,כדי שלקראת פתיחת שנת הלימודים יהיו כל מוסדות החינוך
בטיחותיים.
בתום תיקוני המפגעים הבטיחותיים ולקראת פתיחת שנת הלימודים  ,צריך מהנדס
העיר להוציא אישור בטיחות שבו הוא מצהיר כי מבני בתי הספר נבדקו  ,ותוקנו
הליקויים שנתגלו.
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המסגרת החוקית
 .1חוזר מנכ"ל משרד החינוך:
בתאריך  1בפברואר  , 2002פורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך לעניין בטיחות  ,ביטחון ושעת
חרום במערכת החינוך .בחוזר זה ניתנו הוראות לעניין אבטחת בטיחותם של התלמידים ושל
הבאים בשערי מוסדות החינוך כדלהלן :
א .הרשות המקומית ,יחד עם הנהלות מוסדות החינוך  ,תבטיח את בטיחותם של
התלמידים ושל הבאים בשערי מוסדות החינוך.
ב .הרשות המקומית תדאג לתקינות המבנים  ,המקלטים  ,המתקנים ,החצרות ,הגדרות
והשערים הכלולים בשטח המוסד החינוכי ושל דרכי הגישה אליו  ,לרבות חניות,
תחנות הסעה והסדרי תעבורה אחרים.
ג .הרשות המקומית תפעל באופן שמוסדות החינוך שבתחומה  ,על מתקניהם ,ייבנו
בהתאם למפרטי הבטיחות שפורסמו על ידי משרד החינוך ובכפיפות לכל חוק ודין
בנושא ( כגון חוק התכנון והבנייה) .
ד .הרשות המקומית תתכנן בדק בית  ,שיפוצים ותיקונים בטיחותיים במוסדות החינוך
שבבעלותה באופן שוטף ובעיקר להבטחת ביצועים בחופשות ובפגרת הקיץ.
ה .הרשות המקומית תפעיל בעדיפות עליונה וללא דיחוי את שירותיה :אחזקה ובדק
בית ,שירותי תברואה ושירותי הנדסה  ,כדי לתקן או להסיר מפגעים העלולים לגרום
לתאונות במוסדות החינוך.
ו .הרשות המקומית תגבש ותיישם תכנית לסילוק מפגעים ולביצוע פעולות מתקנות
במבנים ,בתשתיות  ,בחצרות ובמתקנים במוסד החינוך ובסביבתו המידית .התכנית
תיערך בשיתוף עם הנהלת המוסד החינוכי.
ז .תהליך הבנייה שהוא באחריות הרשות יבוקר ויאושר על ידי מנהל בטיחות ומהנדס
מטעם הרשות המקומית בכל שלבי הבנייה  :החל מן התכנון  ,דרך הבנייה ועד
למסירת המבנה כמוסד חינוכי.
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ח .עם תום הבנייה ולפני פתיחתו של המוסד החינוכי או פתיחת תוספת בנייה במוסד
קיים לא יאוכלס המבנה ללא אישור מהנדס הרשות.
ט .הרשות המקומית תקיים סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים
בתחומה.
י .הרשות המקומית תשתף פעולה עם הנהלות מוסדות החינוך בכל הקשור לתכנון
שנתי ורב – שנתי של פעולות מתקנות ומונעות ותטפל במפגעי בטיחות שהובאו
לידיעתה על ידי הנהלות מוסדות החינוך או על ידי הנהלת המחוז ושאין ביכולתו של
המוסד לתקנם בכוחות עצמו.
יא .הרשות המקומית תפעל לקיום הנחיותיו של הממונה על הבטיחות בלשכה המחוזית
של משרד החינוך.

 .2מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית:
א .מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית מסייע לממונה ברשות בכל
הקשור לניהול הבטיחות במוסדות החינוך ומרכז את הטיפול השוטף בנושא זה.
ב .לא יתמנה אדם לתפקיד מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית אלא
אם נתמלאו לפחות התנאים האלה :
 .1המועמד הוא בוגר קורס ניהול בטיחות במוסדות חינוך המועבר על ידי מכון
התקנים הישראלי ומשרד החינוך ועמד בהצלחה בבחינת ההסכמה הנערכת
בסיום קורס זה .התפנתה משרה  ,והמועמד עונה על כל תנאי הסף למעט
השתתפותו בקורס  ,רשאי מנהל האגף לביטחון ,לבטיחות ולשעת חירום
לאשר את מינוי בפועל עד סיום הקורס הקרוב.
 .2המועמד לתפקיד הוא בעל תואר הנדסאי או טכנאי לפחות.
 .3למועמד כישורי המינימום האלה :


ידיעת השפה העברית



יחסי אנוש טובים



יכולת עבודה בצוות



אמינות ומהימנות אישית
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יכולת קבלת החלטות



יכולת הדרכה

ג .מנהל האגף לביטחון  ,לבטיחות ולשעת חירום  ,או מי שהוסמך על ידו במשרד
החינוך ,יכול לאשר למועמד שאיננו טכנאי או הנדסאי להשתתף בקורס ,לאחר
שייוועץ עם ראש הרשות או עם נציגו המוסמך לכך .מועמד זה ישלים את דרישות
הסף ההשכלתיות במהלך  5שנות עבודתו מיום מינויו למנהל הבטיחות.
ד .תעודת הסמכה לשמש בתפקיד מנהל בטיחות במוסדות חינוך ברשות המקומית
תוענק עם סיום ההכשרה ותיחתם על ידי מכון התקנים הישראלי  ,האגף לביטחון ,
לבטיחות ולשעת חירום במשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי.
ה .מי שנמצא מתאים לתפקיד ועומד בכל הדרישות המפורטות לעיל ימונה לתפקיד
בכתב על ידי ראש הרשות המקומית.
ו .מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית יהיה כפוף למנהל הכללי של
העירייה  ,או בעל תפקיד מקביל אחר  ,לרבות ראש הרשות ,על פי החלטת ראש
הרשות המקומית.
ז .תנאי עבודתו של בעל התפקיד יפורסמו על ידי מרכז השלטון המקומי.
ח .מנהל הבטיחות במוסדות החינוך יקיים קשרי עבודה עם בעלי התפקידים האלה :
 .1מהנדס העיר – בנושאי בטיחות הקשורים לתפקידיו של מהנדס העיר
בתחומי הבינוי והאחזקה.
 .2מנהל מחלקת החינוך – בכל הקשור לבטיחות מוסדות החינוך  ,בתחומים
הארגוניים ,הניהוליים והפדגוגים.
 .3ממוני בטיחות הפועלים מטעם הרשות המקומית ובעלי תפקידים נוספים
שתחומי פעולתם משפיעים על הבטיחות של מוסדות החינוך.
 .4ממונה הבטיחות המחוזי של משרד החינוך ומנהלי מוסדות חינוך הפועלים
ברשות ויתעדכן בהנחיות משרד החינוך המתפרסמות מעת לעת.
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ט .סמכויותיו ותחומי פעולתו של מנהל הבטיחות במוסדות חינוך כוללים אך אינם
מוגבלים לאלה :
 .1עליו להכין תכנית ניהול בטיחות רב – שנתית ושנתית של הרשות המקומית.
 .2עליו להנחות את מנהלי מוסדות החינוך ואת רכזי הבטיחות הבית ספריים
בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לפעילויות השונות  ,למבנים  ,לתשתיות,
למתקנים ולסביבה הפיזית של מוסדות החינוך ולייעץ להם במידת הצורך.
 .3עליו להשתתף בתהליכי התכנון והביצוע של פעולות בנייה  ,תוספות בנייה
ושיפוצים במוסדות החינוך ולשלב היבטי בטיחות בשלבים השונים של
התהליכים האלה.
 .4עליו לעקוב אחר הפעולות המתקיימות ברשות המקומית לתיקון ולסילוק של
מפגעים וליקויי בטיחות.
 .5עליו לפעול לביצוע מבדקי בטיחות במוסדות החינוך ברשות פעם בשנה
לפחות.
 .6עליו לעקוב אחר יישום פעולות מתקנות שהוחלט לקיים ברשות המקומית
בעקבות חקירה של אירועי בטיחות.
 .7עליו לגבש ,יחד עם ממונה הבטיחות המחוזי של משרד החינוך ,את תכנית
ההדרכה השנתית המיועדת לכלל העובדים במוסדות החינוך ברשות
בתחומי הבטיחות והגהות הקשורים למבנים  ,לתשתיות  ,למתקנים
ולסביבה הפיזית.
 .8עליו לקיים ולנהל מערכת מידע לתיעוד הפעולות להבטחת הבטיחות והגהות
להפיץ מידע זה לכל מוסדות החינוך הפועלים ברשות המקומית.
 .9עליו ליזום השתלמויות בטיחות לעובדי הוראה  ,לגננות ולסגלי האחזקה של
מוסדות החינוך ברשות.
 .10עליו לקיים מעקב תוך תאום מלא עם שאר הגורמים ברשות  ,ובפרט עם קצין
הבטיחות בתעבורה ,אודות נוהלי ההסעות של תלמידים ברשות המקומית
ואודות רמת היישום של הוראות משרד החינוך הקשורות להסעת התלמידים
המובאות בחוזר המנכ"ל.
 .11עליו לרכז את הטיפול בהיבטים הבטיחותיים הנדרשים להפעלתו של מוסד
חינוך חדש או לחידוש רישיון הפעלה של מוסדות חינוך.
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 .3שרותי הכבאות:
א .תחנת הכיבוי המקומית  /האזורית היא הסמכות המקצועית הקובעת את הדרישות
המינימאליות בתחומים של היערכות למניעת דלקות ולפינוי ולמילוט במקרה של
דלקה.
ב .שירותי הכבאות יסייעו להנהלות מוסדות החינוך להבטיח את הבטיחות באמצעים
אלו :
 .1בדיקה ובקרה שמוסדות החינוך ייבנו בהתאם לדרישות ולמפרטי הבטיחות
המתייחסים למניעת דלקות  ,לפינוי ולמילוט ,לרבות אמצעי כיבוי הקשורים
לאחסון חומרים מסוכנים ולמערכות חימום וגז ,על פי התקנות והתקנים
הרלוונטיים.
 .2השתתפות בסקרי הרשויות המקומיות המתקיימים במוסדות החינוך פעם
בשנה כדי להעריך את הסכנות הקשורות בדלקות ובהיערכות לפינוי ולמילוט
ולקבוע את הפעולות המתקנות הנדרשות.
 .3השתתפות בתרגילי מילוט מדלקות שיקיימו מוסדות החינוך ובהפקת
הלקחים מתרגילים אלה.

 .4חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי:
א .בחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס'  ,523פורסם מכתבו של המנכ"ל המופנה
לראשי הרשויות המקומיות ,לעניין היערכות להכנת מוסדות החינוך לפתיחת שנת
הלימודים תשע"ה כדלהלן  " :על פי הנחיות הבטיחות על הרשות המקומית להמציא
מידי שנה אישור בדיקות ותיקון ליקויים פיסיים במבני מוסדות חינוך וסביבתם ,
בטרם תאושר פתיחתם על ידי משרד החינוך.
ב .בתאריך  9במאי  ,2014פרסם מנהל תחום בטיחות ארצי של מרכז השלטון המקומי
מכתב  ,המופנה לקב"טים ומנהלי מחלקות בטיחות מחוזיים  ,לעניין היערכות הרשות
המקומית לבדיקת מוסדות חינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ד וקבלת
"אישורי בטיחות" .במכתבו נאמר כדלהלן :
 .1הנחיות חוזר מנכ"ל – ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר עג(5/א) ינואר
 2013מחייבות בדיקה שנתית של בתי ספר וגני ילדים .הנחיות חוזר מנכ"ל
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מדגישות כי הרשות המקומית מחויבת לקיים אחת לשנה מבדק בטיחות
במוסדות חינוך אשר בתחום אחריותה.
 .2הרשות המקומית תקיים סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך
הפועלים בתחומה .הרשות המקומית תסיר את המפגעים ותתקן את
הליקויים  ,הן אלה שהובאו לידיעתה על ידי הנהלות מוסדות החינוך או על
ידי הנהלת המחוז והן אלה שנמצאו במבדקי בטיחות שבוצעו במהלך חופשת
הקיץ ,וזאת כדי לוודא שהמוסד החינוכי כשיר ומוכן בטיחותית לאכלוס
תלמידים לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 .3הרשות המקומית תדווח למחוז של משרד החינוך הרלוונטי על גמר ההכנות
ועל קיום אישורי בטיחות למוסדות החינוך שברשותה עד  15באוגוסט בכל
שנה .באחריות הרשות המקומית לדווח למחוז על אישורי הבטיחות של כלל
המוסדות שנמצאים ברשותה לקראת פתיחת שנת הלימודים ,והמחוז ירכז
את אישורי הבטיחות של כלל המוסדות שנמצאים ברשותה לקראת פתיחת
שנת הלימודים.
 .4מנהל בית הספר יקבל מהרשות העתק של אישור בטיחות חתום ומעודכן על
ידי מי שמופקד על הבטיחות ברשות המקומית.

 .5תקנות שירותי הכבאות ( ציוד כיבוי בבתי הספר ):
א .בתאריך  16בינואר  1972פורסמו תקנות שירותי הכבאות ( ציוד כיבוי בבתי הספר )
תשל"ב –  1972כדלהלן :
ב .בכל בית ספר חייבים הבעלים לרכוש או להשיג ציוד כיבוי  ,להתקינו ולהחזיקו במצב
תקין לפי הוראות רשות הכבאות.
ג .סביב לבניין בית ספר יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של " , 2כשהמרחק בין ברז כיבוי
למשנהו יהיה  90מטר ( להלן – ברזי כיבוי חיצוניים)  ,ובאופן שבקרבת כל כניסה
לבית ספר יהיה ברז כיבוי אחד.
ד .בבניין בית הספר שיש בו למעלה מחמש קומות יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2
בקומה החמישית ובכל קומה שניה שמעל הקומה החמישית  ,כשהמרחק בין ברז
כיבוי למשנהו באותו המפלס יהיה עד  60מטר ( להלן – ברזי כיבוי פנימיים ) ,ובאופן
שבקרבת כל חדר מדרגות ראשי ומשני יותקן ברז כיבוי.
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ה .הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי
כיבוי חיצוניים או פנימיים בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו  250ליטר מים לדקה ,
בלחץ של  4אטמוספרות  ,באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים
מעל ל –  7אטמוספרות ולא יקטן מ –  2אטמוספרות.
ו.

ליד כל ברז כיבוי יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של  15מטר כל
אחד עם מזנק שנחירו בקוטר של  8מילימטרים מסוג סילון ריסוס.

ז .בכל מפלס של בניין בית ספר יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ באורך של מטר עם
מזנק מסוג סילון ריסוס המחובר בדרך קבע לקצה הצינור ( להלן –גלגלון כיבוי ) :
מיקומם של גלגילוני הכיבוי ייקבע באופן שניתן יהיה להגיע עם גלגילון כיבוי לכל
מקום בבניין .נוסף לאמור לעיל ,יותקן גלגילון כיבוי בכניסה לאולם התקהלות בבית
ספר  ,מאחורי בימת הצגות ,במעבדה ,בבית מלאכה  ,במטבח  ,בחדר לשירותים
הנדסיים ובמחסן לחומרים בעירים.
ח .במקומות הבאים בבית ספר יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6
קילוגרם :
 באולם התקהלות.
 מאחורי בימת הצגות.
 במעבדה.
 בבית מלאכה.
 במטבח.
 במחסן של חומרים בעירים.
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מטרת הביקורת
 .1לוודא  ,כי לא קיימים מפגעים בטיחותיים בבתי הספר .
 .2לוודא  ,כי מידי שנה  ,לפני פתיחת שנת הלימודים  ,נערכת בדיקה של כל בתי הספר
ומתוקנים המפגעים שנתגלו.
 .3לוודא  ,כי לכל בתי הספר ניתנו  ,לפני פתיחת שנת הלימודים  ,אישורי בטיחות.
 .4לוודא  ,כי בכל מוסדות החינוך מצויים אמצעי בטיחות  ,לרבות ציוד כיבוי אש.
 .5לוודא  ,כי הציוד תקין ומתוחזק באופן שוטף.
 .6לוודא  ,כי קיימים בעלי תפקידים בכל מוסד חינוכי  ,היודעים לתפעל את ציוד
כיבוי האש.
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שיטת הביקורת
 .1פגישה עם מנהלת מחלקת החינוך בנושא בטיחות בבתי הספר.
 .2פגישה עם ממונה בטיחות מוסדות חינוך בעירייה.
 .3עיון במסמכים הקשורים לבטיחות בבתי הספר.
 .4שיחות עם רכזי הבטיחות בבתי הספר.
 .5סיור ובדיקת בטיחות בכל בתי הספר על פי רשימה מנחה לעריכת מבדק מוסדות חינוך
שפרסם משרד החינוך.
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פרוט הממצאים
 .1פגישה עם מנהלת מחלקת החינוך:
בתאריך  11.9.2017נפגשה הביקורת עם מנהלת מחלקת החינוך בעירייה ושמעה ממנה
סקירה לגבי הבטיחות בבתי הספר ברחבי העיר.
לדברי מנהלת המחלקה בשנת הלימודים תשע"ח לומדים בבתי הספר ברחבי העיר כ8000-
תלמידים.
בכל בית ספר ממונה רכז בטיחות מצוות מורי בית הספר .תפקידו להתריע על ליקויים
בטיחותיים בבית הספר ולדאוג לכך שליקויים אלו מתוקנים.
לדברי מנהלת מחלקת החינוך רכזי הבטיחות עוברים הדרכות במהלך השנה.
האחראי על הדרכות אלו הוא ממונה בטיחות מוסדות חינוך בעירייה ולמחלקת החינוך אין
נגיעה להדרכות אלו.
הביקורת שאלה את מנהלת המחלקה לגבי אישורי בטיחות אשר צריכים להתקבל עבור כל
בית ספר פעם בשנה כגון :בדיקת ציוד ומכשירי חשמל ע"י חשמלאי מוסמך ,בדיקת יציבות
עצים וענפים וכו'.
לדברי מנהלת המחלקה מנהל בטיחות מוסדות חינוך בעירייה אחראי על קבלת אישורי
בדיקות אלה ובידו מצויות כל תעודות הבדיקה.

 .2פגישה עם ממונה בטיחות מוסדות חינוך:
הביקורת נפגשה מספר פעמים במהלך החודשים יולי -ספטמבר עם ממונה הבטיחות.
לדברי ממונה הבטיחות הוא משמש כממונה בטיחות במוסדות החינוך ב 50% -משרה
ובכובעו השני הוא משמש כמנהל המוקד העירוני.
לדבריו תחום הבטיחות במוסדות חינוך הינו תחום רחב ביותר ובעיר כמו קריית אונו צריך
שממונה הבטיחות יעבוד במשרה מלאה בתחום זה.
ממונה הבטיחות הציג לביקורת  2מכרזים עבור משרות קציני בטחון מוסדות חינוך -מכרז
מספר  1/2013בהיקף של  100%משרה וכן מכרז מספר  14/2013בהיקף של 50%
משרה .בשני המכרזים בתיאור התפקיד נכתב כך" :ארגון הביטחון והבטיחות השוטפים
במוסדות החינוך"...
לדברי אחראי הבטיחות יש להעביר את הטיפול בבטיחות במוסדות החינוך לזוכים במכרזים
אלו.
הביקורת שאלה את ממונה הבטיחות על אישורים בנושא בטיחות שצריך לקבל עבור בתי
הספר.
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ממונה הבטיחות הסביר שהוא פורש את הבדיקות וקבלת האישורים על פני כל השנה כדי
שלא ייווצר לחץ לפני פתיחת שנת הלימודים.
בנוגע להדרכות של רכזי הבטיחות בבתי הספר הוא אמר כי הם עוברים מספר הדרכות
במהלך השנה וגם לפני פתיחת שנת הלימודים הוא מכנס את כל רכזי הבטיחות ונותן להם
דגשים לפני פתיחת שנת הלימודים.
ממונה הבטיחות ציין בפני הביקורת כי הוא עורך סיורים רבים בבתי הספר ואף מקבל פניות
רבות מבתי הספר בנוגע לליקויי בטיחות ,לדבריו כל המפגעים שמתגלים מתוקנים במהירות
האפשרית.

 .3עיון במסמכים הקשורים לבטיחות בבתי הספר:
הביקורת ביקשה לקבל מסמכים אשר הינם בדיקות ואישורים אשר חייבים להיעשות פעם
בשנה בכל בית ספר וזאת על פי רשימה מנחה שפרסם משרד החינוך.
אחראי הבטיחות במוסדות חינוך העביר לביקורת את תיקי המסמכים של כלל בתי הספר
שבהם נמצאים אישורי הבטיחות .להלן פירוט האישורים שהתקבלו וכן פירוט המסמכים
החסרים בתיקים:
א .בדיקת ציוד ומכשירי חשמל על ידי חשמלאי מוסמך -נתקבלו אישורים עבור רוב
בתי הספר .האישורים הבאים אינם נמצאים בתיקי הבטיחות:


בי"ס עלומים



שילה מגרשי טניס



חט"ב שז"ר



חט"ב בן צבי מגרש כדורסל



קפיטריה בן צבי



תיכון בן צבי מגרש חצי מקורה



תיכון בן צבי אולם התעמלות



בי"ס דמוקרטי



מגרש משולב מדרום לצ'יינין

ב .בדיקת יציבות עצים וענפים על ידי אגרונום או גוזם עצים מוסמך -האישורים אינם
קיימים בתיקי הבטיחות.
ג .בדיקת מוכנות ותקינות ציוד כיבוי אש על ידי חברה המאושרת לביקורת
ותחזוקה לציוד גילוי וכיבוי אש -כל האישורים נמצאים בתיקי הבטיחות של בתי
הספר.
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ד .בדיקת מנדף במעבדה לפי תקן  -1839הביקורת קיבלה לידה בדיקות מנדף עבור
תפוח פיס וכן עבור תיכון בן צבי .על פי ממונה הבטיחות במוסדות חינוך ,אלו
האתרים היחידים בהם קיים מנדף.
ה .אישור ממהנדסת העיר לפני פתיחת שנת הלימודים על כך שכל הליקויים
שנמצאו בבתי הספר תוקנו -האישורים אינם קיימים בתיקי הבטיחות.
בנוסף לאמור לעיל הוצגה לביקורת תעודת מנהל בטיחות במוסדות חינוך מטעם משרד
החינוך על ידי הממונה על הבטיחות בבתי הספר.

 .4שיחות עם רכזי הבטיחות בבתי הספר:
הביקורת ערכה שיחות עם רכזי הבטיחות בבתי הספר .הביקורת שאלה את רכזי
הבטיחות האם הם עברו הכשרות לצורך תפקידם ובמיוחד:
א.

קורס רכזי בטיחות.

ב.

קורס כיבוי אש.

רכזי הבטיחות בבתי הספר הבאים השיבו לשאלת הביקורת כי לא עברו מעולם או שעברו
לפני זמן רב קורס רכזי בטיחות:


בי"ס שילה



בי"ס הדמוקרטי



בית ספר רימונים.

שאר רכזי הבטיחות השיבו כי עברו לאחרונה קורס זה.
לגבי קורס כיבוי אש – כל רכזי הבטיחות השיבו כי לא עברו קורס מעולם או שעברו לפני זמן
רב .יתירה מזו חלק מרכזי הבטיחות השיבו כי הם אינם יודעים לתפעל את ציוד כיבוי האש
בבית הספר.
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 .5ממצאי הסיורים בבתי הספר ברחבי העיר:
א .בית ספר אביגדור ורשה
הסביבה החיצונית:

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
לא קיים מעקה בטיחות באזור
שמחוץ לשער הולכי הרגל.

חצר המוסד:
א.
ב.

סעיף
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים ,מכשולים
תקין.
ופסולת בחצר.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
תקין.
לפגוע ולהזיק.

ממצא

ג.

מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
עליהם.

ביציאה המערבית לחצר בית
הספר התלמידים מטפסים על
פחי האשפה וקופצים מעל מעקה
הבטיחות.

ד.

לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.

תקין.

ה.

מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.

דלת היציאה למתקן איסוף
האשפה שקעה ומנעול הדלת אינו
תקין .כמו כן רצפת מתקן איסוף
האשפה אינה שלמה ,הוצאו
ממנה אבנים שלא הוחזרו
למקומם.

ו.
ז.
ח.
ט.

ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
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לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.

השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
יא .והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
יב . .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
יג .הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
יד.
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
טו 2.2 .מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
טז.
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
יז .אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
יח .הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
יט.
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
כ.
 4מטר.
גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד.

מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.

תקין.

תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

גופי התאורה אינם מוגנים ברשת.
תקין.
תקין.
המזרנים המצפים את עמודי
הכדורסל למניעת פגיעת ילדים
נפלו מהעמוד ומונחים על
הרצפה.

כיבוי אש

א.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.
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ב.

עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
משק וניקיון.

עמדות הכיבוי משמשות גם
לצורכי משק וניקיון ולא רק למצבי
חירום בניגוד להוראות התקן .כמו
כן נצפתה פסולת ואביזרי ניקוי
בתוך עמדות הכיבוי.

ג.

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.

תקין.

ד.

עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג
כל אחד.

תקין.

הערכות למצבי חירום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
מנעול הבהלה ביציאה המערבית
לחצר שבור.
תקין.

תקין.

המקלט

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מערכות חשמל
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

סעיף
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.

ממצא
דלת ארון החשמל הנמצא בקומה
 2שבורה.

לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.

ארון החשמל הראשי נמצא בחדר
אב הבית ובצמוד לחדר המורים
ולמסדרון התלמידים .יש לבדוק
בעיית קרינה מארון זה .כמו כן
ישנו ציוד רב שחלקו דליק המונח
בפתח הארון.

בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
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ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

בטיחות בבתי ספר

במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון ובו
ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים לאיסוף
ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת
עיניים.

תקין.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
לא קיים.
תקין.

חדרי מחשב
א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.

ממצא
תקין.
תקין.

תקין.

אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
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ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
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ח.
ט.
י.
יא.

בטיחות בבתי ספר

השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ב .בית ספר שילה
הסביבה החיצונית:

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

חצר המוסד:
סעיף

א.

ב.
ג.

ד.

ממצא

לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים,
מכשולים ופסולת בחצר.

לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.
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נצפתה פסולת רבה ברחבי בית
הספר כמו כן קיימים קילופים
רבים בקירות החוץ של מבני בית
הספר .מזגן מקולקל נצפה זרוק
ברחבת בניין הכיתות הצפוני .
דלתות היציאה לחצר לאורך
המסדרון בבניין הכיתות הדרומי
חלודות ומתפוררות בחלקן
התחתון.
נצפו אריחי ציפוי שבורים בבניין
הצפוני.
תקין.
ישנם חוטי תקשורת אשר חוצים
את גינת בית הספר מבניין
ההנהלה לבניין הצפוני של בית
הספר.
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ה.

ו.
ז.

ח.

ט.
י.

יא.

יב.

יג.
יד.
טו.

טז.

יז.
יח.

בטיחות בבתי ספר

מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
תקין.
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים הצילייה בכניסה לחטיבה הצעירה
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה .קרועה.
תקין.

כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.

חדר אב הבית נמצא פתוח גם
כשאב הבית לא היה בשטח בית
הספר .בחדר מאוחסנים חומרים
וציוד שיכולים לסכן את
התלמידים.

יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
תקין.
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
תקין.

השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
 .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
 2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.

הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
במישור אופקי או באמצעות רמפה .

אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
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תקין.
הגדר הדרומית של בית הספר
בסמוך לבניין הכיתות הראשי
נמוכה מ 2 -מטר.
תקין.
תקין.
תקין.
לא קיימת רמפה /מישור אופקי
בשערי בית הספר .לדברי שומר
בית הספר הדבר מקשה מאוד על
הורים שבאים עם עגלות ילדים
וכמו כן בשנת הלימודים הקודמת
למדה בבית הספר תלמידה נכה
שהייתה צריכה להיכנס משער
החירום של בית הספר עקב כך.
תקין.
תקין.
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יט.
כ.

בטיחות בבתי ספר

מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
 4מטר.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.
תקין.
אין רשתות הגנה על גבי גופי
התאורה.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.
ב.
ג.

ד.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
משק וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.
עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג
כל אחד.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

הערכות למצבי חירום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
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ז.

בטיחות בבתי ספר

מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

תקין.

המקלט

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
התאורה למדרגות הכניסה
למקלט אינה עובדת.
ישנה פסולת רבה המפוזרת
במקלט.
תקין.
תקין.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

ממצא
תקין.
תקין.
נמצאו ארונות שאינם מחוברים אל
הקיר במספר כיתות.
תקין.

מערכות חשמל
סעיף

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ממצא

לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.
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בבניין הצפוני דלת ארון החשמל
עשוייה מעץ .ארון החשמל הראשי
נמצא בחדרון קטן שבו יש גם
מקרר ארון ממתכת ועוד מספר
חפצים דליקים.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון
ובו ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים
לאיסוף ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית
לשטיפת עיניים.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

חדרי מחשב
א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.
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ממצא
תקין.
השקעים בחדר המחשב נמצאים
כולם מתחת לפני השולחן.

תקין.

בטיחות בבתי ספר
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אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.

ממצא
תקין.
לא קיימים מנעולי בהלה בדלתות
כנדרש.
תקין.
תקין.
משטח האולם העשוי מפרקט
שבור בחלק מהמקומות כמו כן
נצפו מספר מרווחים בין פרקט
לפרקט וכן נצפתה רטיבות ועובש
בפרקט בפינת האולם.
תקין.

יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה תקין.
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים והמפסקים אינם מטיפוס
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
משוריין.
לוח אולם ההתעמלות מותקן
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
בתוך האולם.
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
תקין.
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם .תקין.

ג .בית ספר יעקב כהן
הסביבה החיצונית:

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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חצר המוסד:
ממצא

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

יב.

יג.
יד.
טו.
טז.
יז.

סעיף
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים ,מכשולים
תקין.
ופסולת בחצר.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
תקין.
לפגוע ולהזיק.
קיימת סכנת פציעה לתלמידים
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים
מברז המים ("שיבר") שצמוד
יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס עליהם.
למגרש המשחקים .
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
תקין.
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
תקין.
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
תקין.
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
תקין.
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
תקין.
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
תקין.
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
תקין.
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
 .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
 2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
אין להתקין שערים דו כיווניים.
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פסים מונעי החלקה ברמפה שבין
בית העולם לבניין המזכירות
שחוקים.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
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יח.
יט.
כ.

בטיחות בבתי ספר

שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
 4מטר.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.
ישנם קרעים בדשא הסינטטי
במגרש הכדורגל הדרומי.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.

ממצא
תקין.

ב.

עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
משק וניקיון.

צוותי הניקיון בבית הספר
משתמשים בעמדות הכיבוי לצורך
ניקיון .כמו כן נמצאו מספר חפצים
בתוך הארונות שאינם שייכים
לכיבוי אש.

ג.

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.

תקין.

ד.

עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
תקין.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג כל
אחד.
הערכות למצבי חירום:

א.
ב.
ג.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
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ממצא
תקין.
בבית המורשת המדרגה בעליה
לקומה  3שבורה.
תקין.
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ד.
ה.
ו.

ז.

בטיחות בבתי ספר

דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

המקלט

א.

ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
תקין.
נצפה ציוד רב שזרוק בממד"ים
ובמיוחד בצמוד למערכות סינון
האויר.
תקין.
תקין.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מערכות חשמל
סעיף
א.
ב.
ג.
ד.

לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
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ממצא
נצפו מספר ארונות חשמל
פתוחים .כמו כן ישנו ציוד רב
ופסולת בחדר החשמל הראשי.
תקין.
תקין.
תקין.
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ה.
ו.

בטיחות בבתי ספר

כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.

תקין.
תקין.

מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון ובו
ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים לאיסוף
ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת
עיניים.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

חדרי מחשב
סעיף

א.

ממצא

מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
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מערכת החשמל נמצאת מתחת
לשולחנות לא בתוך תעלות כפי
שמורה התקן .כמו כן המחשבים
מחוברים לחוט אחד באמצעות
מפצלים.
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ב.

ג.

בטיחות בבתי ספר

אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.
אולמות ספורט

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
השקעים והמפסקים אינם מטיפוס
משוריין.
תקין.
תקין.
תקין.

ד .בית ספר ניר
הסביבה החיצונית:

א.
ב.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
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ממצא
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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ג.

דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.

בכניסה הראשית לבית הספר
בוצעה עבודה להעברת צינור
מים .התעלה שנחפרה מולאה
בחול ולא באספלט .

ד.

אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

תקין.

חצר המוסד:
סעיף

א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

יב.

ממצא

ברזייה ,צינור כיבוי וארון כיבוי
אש שפורקו ,נמצאים זרוקים
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים ,מכשולים
בחצר בית הספר .ברחבה
ופסולת בחצר.
הראשית של בית הספר נצפו
בליטות ושקעים ברצפה.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
 .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
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תקין.
במרכז בית הספר ב" -במה"
ישנם ספסלי עץ שבורים ורקובים
וכן שולחנות שבורים.
כבלי תקשורת שהיו מעוגנים
לאולם הספורט נפלו.
פחי הזבל נמצאים בסמוך לאולם
הספורט באזור פעילות של
התלמידים.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
חלק מהאבנים בשביל בצד
המזרחי של בית הספר יצאו
ממקומן.
תקין.
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יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.

בטיחות בבתי ספר

המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
 2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
 4מטר.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
הגדר בין מגרש הכדורסל בצד
הדרום מערבי של בית הספר לבין
הכביש בגובה  2מטר בלבד.
גופי התאורה אינם מוגנים
ברשתות.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.
ב.
ג.

ד.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
משק וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.
עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג
כל אחד.

55

ממצא
ארון כיבוי האש בבניין הספרייה
חלוד ומתפורר.
עמדות הכיבוי משמשות לצורכי
ניקיון בניגוד להוראות התקן.
גלגילון הכיבוי בבניין הצפוני לא
תקין.

תקין.

בטיחות בבתי ספר
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הערכות למצבי חירום:
סעיף
א.

רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.

ב.

המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.

ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

ממצא
במסדרון מחשבים ומדעים קיים
שקע ניקוז אשר אינו באותו מפלס
של שאר המסדרון.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

המקלט

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.
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ממצא
תקין.
תקין.
הארונות בכיתות לא מעוגנים אל
הקירות.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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מערכות חשמל
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סעיף
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.

ממצא
קיים ציוד ופסולת בחדר החשמל
הראשי של בית הספר.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון ובו
ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים לאיסוף
ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת
עיניים.
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ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
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חדרי מחשב
א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.

ממצא
תקין.
תקין.

תקין.

אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
השקעים והמפסקים אינם מטיפוס
משוריין.
תקין.
תקין.
תקין.

ה .חטיבת ביניים בן צבי
הסביבה החיצונית:
סעיף
א.

ממצא

לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
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תקין.
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צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
ב.
ג.
ד.

לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

תקין.
תקין.
תקין.

חצר המוסד:
סעיף

א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

ממצא

לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים,
מכשולים ופסולת בחצר.

לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי
הפעילות של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק
ממעברים ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש
ישירה.
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קיימים בבית הספר גדרות רבים
התוחמים אותו ומפרידים אותו
משני בתי הספר הסמוכים אליו.
במקרה חירום הדורש התפנות של
התלמידים מהמתחם תיתכן בעיה
של התפנות מהירה ויעילה .הדבר
נוגע גם לשני בתי הספר הנוספים
הנמצאים במתחם .יש לבחון נושא
זה על ידי איש מקצוע .כמו כן על
פי מנהל הבטיחות של בתי הספר
אין מפתח אחד הפותח את כל
השערים ברחבי הקמפוס דבר
שיכול להגדיל את בעיית
ההתפנות המהירה במקרה חירום.

תקין.
מזגן מקולקל מונח ברחבת הבניין
המרכזי.
תקין.
תקין.

תקין.

תקין.
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ח.
ט.
י.

יא.

בטיחות בבתי ספר

כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת
קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.

גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
יב . .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
יג .הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
יד.
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
טו 2.2 .מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
טז.
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
יז .אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
יח .הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.

תקין.
תקין.
תקין.

ישנם טפטופי מזגנים רבים בצד
הדרומי של הבניין המרכזי .יש
לנתב את המים לאיזור הצמחייה
ולא לאיזור המשחק והפעילות של
הילדים בכדי למנוע החלקה.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

יט.

מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
מפגעים.

נצפה מזגן מטפטף בשולי מגרש
הכדורסל וקיימת סכנת החלקה.
קיים שקע עבור בור ביוב וכן שקע
נוסף ליד השער במגרש הכדורגל
(דשא סינטטי).

כ.

מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
 4מטר.

תקין.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.
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גופי התאורה אינם מוגנים
ברשתות.
תקין.
תקין.
תקין.
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כיבוי אש
ממצא

א.
ב.
ג.

ד.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות תקין.
חדים .פתיחת הארון מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
תקין.
משק וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם לא בוצעה ביקורת שנתית.
בשנה לכל הפחות.
עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג
כל אחד.

תקין.

הערכות למצבי חירום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

המקלט

א.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
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ממצא
תקין.

בטיחות בבתי ספר

דוח מבקר העירייה 2/2017

ב.

חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי
לתלמידים.

הגומי מסביב לדלת המקלט קרוע
כמו כן ציפוי קירות המקלט
מתקלף .התרשמות הביקורת כי
המקלט מוזנח ומלוכלך ואינו מוכן
לשעת חירום.

ג.

קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.

תקין.

ד.

קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

מתג התאורה בכניסה למקלט אינו
מחובר כראוי לקיר.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

ממצא
תקין.
תקין.
יש לעגן את הארונות לקיר בכיתת
החשבון.
תקין.

מערכות חשמל
סעיף

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ממצא

לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.

לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת
לגובה  1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.

כיסויי הפלסטיק של ארון החשמל
הראשי שבורים וזרוקים על
הרצפה בתחתית ארון החשמל.
כמו כן קיימים חומרים דליקים
רבים בתוך חדר החשמל ובסמוך
לארון החשמל.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מעבדות
א.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
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ממצא
ל.ר.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

בטיחות בבתי ספר

דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון
ובו ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים
לאיסוף ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית
לשטיפת עיניים.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

חדרי מחשב
ממצא

סעיף

א.

מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.

בבית הספר אין כיתת מחשבים.
התלמידים משתמשים במחשבים
ניידים הנמצאים בכיתת החשבון.
בעת הסיור נצפו תלמידים
הלומדים בכיתת חשבון ובמרחק
סנטימטרים ספורים מהם נמצאת
עגלת המחשבים ובה כמה עשרות
מחשבים הנטענים בזמן
שהתלמידים יושבים לידה .דבר
זה מהווה סכנת קרינה חמורה
לתלמידים.

ב.

אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.

ל.ר.
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ג.

בטיחות בבתי ספר

שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.

ל.ר.

אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות
באמצעות התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש
בגופי תאורה מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
המדבקות של ליגת הכדוריד
המודבקות על משטח האולם
קרועות ומתקלפות ויכולות לגרום
לפציעה של המשתמשים באולם.
תקין.
תקין.
תקין.
נצפו פסולת וציוד מיותר הנמצאים
בסמוך לארון החשמל.
תקין.

יש לפנות את מכונת הכביסה
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם .ומייבש הכביסה הנמצאים בסמוך
לארון החשמל.

ו .תיכון בן צבי
הסביבה החיצונית:

א.
ב.
ג.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
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ד.

בטיחות בבתי ספר

אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

תקין.

חצר המוסד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

יב.

יג.
יד.
טו.
טז.

סעיף
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים ,מכשולים
ופסולת בחצר.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים
יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום סגור
ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן לא
ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות .
המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
 2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
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יז.
יח.
יט.
כ.

בטיחות בבתי ספר

תקין.
נצפו מספר כלי רכב שנכנסו
משער החירום והנמצאים בתוך
שטח בית הספר.

אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
תקין.
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של  4תקין.
מטר.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

גופי התאורה אינם מוגנים
ברשתות.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.

ממצא
תקין.

ב.

עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי משק צוות האחזקה משתמש בעמדות
הכיבוי עבור ניקיון בית הספר.
וניקיון.

ג.

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.

חסר זרנוק בעמדה מספר .9

ד.

עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג כל
אחד.

תקין.

הערכות למצבי חירום:
א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
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ממצא
תקין.
פסים נגד החלקה שחוקים/
חסרים במספר מקומות ברחבי
בית הספר.
תקין.
תקין.
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ה.
ו.

ז.

בטיחות בבתי ספר

בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
תקין.
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על כיוון
היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
תקין.
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.
תקין.

המקלט
א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו פנויות,
מסומנות ומשולטות ללא בליטות או שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מערכות חשמל
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סעיף
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות בחדרי
ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון ובו
ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים לאיסוף
ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת
עיניים.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

חדרי מחשב
א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
תקין.
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי סרגל
תקין.
מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו לרצפה
 ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת לרצפת
תקין.
החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע ברצפה ובו
יותקנו השקעים.
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ממצא
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אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ז .בית ספר משה שרת
הסביבה החיצונית:

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

חצר המוסד:
א.

סעיף
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים ,מכשולים
תקין.
ופסולת בחצר.
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ממצא

דוח מבקר העירייה 2/2017

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

יב.

יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.

בטיחות בבתי ספר

לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
 .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
 2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
מפגעים.
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תקין.
תקין.
קווי חשמל חוצים את שטח בי"ס.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
הרצפה בבמה בעלת שקעים
ובליטות .יש לגדר צינורות מים
בבמה.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
דשא סינטטי במגרש כדורגל
קרוע.
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כ.

בטיחות בבתי ספר

מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
 4מטר.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.
ב.
ג.

ד.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
משק וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.
עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג
כל אחד.

ממצא
תקין.
משתמשים בציוד כיבוי אש לצרכי
משק וניקיון.
לא בוצעה ביקורת שנתית.

תקין.

הערכות למצבי חירום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
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ז.

בטיחות בבתי ספר

מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

תקין.

המקלט

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
ישנם שולחנות רבים שבורים
במקלט -אין גישה למקלט.
ישנם ארונות לא מקובעים לקיר
במקלט.
תקין.
תקין.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.

ממצא
תקין.
תקין.

ג.

תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.

בכיתת אומנות נצפה ארון כבד
שחסרות לו  2רגליים קדמיות
ואינו מקובע לקיר .הארון עומד
בשיפוע וישנה סכנת נפילה על
התלמידים .נצפו ארונות לא
מקובעים בכיתות.

ד.

זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

תקין.

מערכות חשמל
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סעיף
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.
72

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
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מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון ובו
ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים לאיסוף
ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת
עיניים.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

חדרי מחשב
א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.
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ממצא
מחשבים ניידים נטענים בשעת
לימוד התלמידים בכיתה.
תקין.

השולחנות באמצע הכיתה אינם
מחוברים לרצפה.
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אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
הותקנו שקעים בצורה בלתי
חוקית על דלת ארון החשמל של
האולם.
תקין.
תקין.
תקין.

ח .בית ספר רימונים
הסביבה החיצונית:

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות
המהווים מפגעי בטיחות או סיכונים
פוטנציאלים (רעש ,צחנה ,זיהום אויר,
מכלים חשופים של גז ,דלק וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח
גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר
מאפשרים מעבר בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד
לכביש ,יש להתקין במקום מעקה בטיחות
ממתכת בגובה של לפחות  1מטר.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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חצר המוסד:
סעיף
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים,
א.
מכשולים ופסולת בחצר.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים
ב.
העלולים לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
ג.
עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר
ד.
בית הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש
ה .רחוק ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי
תנועה ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי
הפעילות של התלמידים ,במיקום מוצל
ו.
ומרוחק ממעברים ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים
המאפשרים בילוי בהפסקות ללא חשיפה
ז.
לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים
ח .כגון חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו
במקום סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה
ט.
מתאימה וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר
עלולה לסכן את בטיחות התלמידים כגון
י.
צמחים דוקרניים ,רעילים או עצים וענפים
אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי
הגישה והשטחים בחצר יהיו סלולים או
יא.
מרוצפים כמו כן לא ימצאו בהם מהמורות
או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר
יב .לפחות  .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו
פחות מ 10 -ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת
יג .הגדר עד הקצה התחתון של פרופיל הגדר
אינו עולה על  10ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת
יד.
פציעה לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה
טו .ברוחב  2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום
ברוחב  4.5מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות
טז.
תהיה במישור אופקי או באמצעות רמפה .
יז .אין להתקין שערים דו כיווניים.
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ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
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יח.
יט.
כ.

בטיחות בבתי ספר

שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית
הספר .הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ
ולא תעבור בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או
חלקים מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר
בגובה מזערי של  4מטר.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו
כא .מוגנים ברשתות ועשויים מחומרים עמידים
בפני מים והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי
כג.
הכדורסל.
מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני
כד.
פגיעה.

תקין.
ישנם סדקים ברצפת מגרש הכדורסל.
גובה הגדר במגרש הגובל עם הכביש 2
מטר בלבד.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.
ב.
ג.

ד.

ממצא

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה
שאינה מסכנת את העוברים .הארונות
שלמים ללא קצוות חדים .פתיחת הארון
מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא
לצורכי משק וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים,
תקינותם ומקומם בהתאם להוראות מכר
 ,523יבדקו פעם בשנה לכל הפחות.

תקין.
תקין.
לא בוצעה ביקורת שנתית.

עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים
 )1ברז כיבוי ".2
הבאים:
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה 3
ק"ג כל אחד.

זרנוק לא מחובר לצינור בארון כיבוי
בקומה .1

הערכות למצבי חירום:
א.

ב.

ממצא

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר
ואחיד ללא הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח
(החלק עליו דורכים בזמן העלייה) ורום
(הפרש הגבהים בין  2שלחים עוקבים)
אחידים.

תקין.
פסי החלקה במדרגות שחוקים או
חסרים.
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ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

בטיחות בבתי ספר

לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר.
אם קיים רווח נדרש מעקה בגובה 1.1
מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש
להתקין מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות
שתשמשנה גם כפתחי יציאה של מסלולי
המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים
על כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט,
הכניסות לחדרי המדרגות ושערי היציאה
החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת
חירום.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

המקלט

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות
סינון וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי
לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו
בחומרים בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת
במקלט.

ממצא
תקין.
תקין.
כיסוי קירות המקלט התקלף.
תקין.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים
הגבוהים ,מעל להישג ידו של הילד ,יהיו
ערוכים אך ורק חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי
פינות מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל
הקיר בדרך שתמנע סכנת נפילתם.
קישוטים לא יחוברו אל נורות החשמל /חוטי
הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

ממצא
תקין.
תקין.
הארונות בכיתות אינם מקובעים לקיר.
תקין.

מערכות חשמל
סעיף
א.

ממצא
ישנו ציוד דליק הנמצא בסמוך לארון
חשמל ראשי .כיסוי ארון החשמל בקומה
 1שבור.

לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים
דליקים .ארונות החשמל יהיו סגורים.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בטיחות בבתי ספר

לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות,
מעבדות ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים
וכן שני מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת
לגובה  1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות
מתאימות ולא יהיו בהישג ידם של
התלמידים.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

ח.

ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו
בלוח משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת
במנעול אך המפסקים הראשיים של כוח
ומאור יותקנו מחוץ לארון ויסומנו באופן
בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל
לפני לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של
המעגלים החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל
רוחב מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות
אשר תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף
למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה
יציאה נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה).
הדלתות בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו')
המגיעים לשני מקומות לפחות בתוך חדר
המעבדה ,חייב להיות ברז ניתוק כללי
שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה
מאוורר היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש
ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר
ומוצל ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן
ארון ובו ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה
וכלים לאיסוף ולטיהור חירום של שפכים
מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית
לשטיפת עיניים.
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ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

בטיחות בבתי ספר
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חדרי מחשב

א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו
בגובה שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני
השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על
גבי סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא
בתוך התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת
מתחת לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה
לוח מקובע ברצפה ובו יותקנו השקעים.

ממצא
תקין.
תקין.

תקין.

אולמות ספורט
סעיף

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

ממצא

עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו'
יורחקו משולי מגרש הספורט.

באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה
 1.1מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות
כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד
גובה  2מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים
ומחומרים מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות
באמצעות התקנתם בשקעים ,או על ידי
שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס
משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי
הספח שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה
שבשום פנים ואופן לא תהיה חפיפה
אפשרית בין המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד
האולם.
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כיסויי הפלסטיק של המזגנים שבורים.
בשביל המעבר לאולם ישנן אבנים
בולטות המחזיקות את הקראוון שנבנה
בסמוך לאולם ,כמו כן פתח ביוב בולט
בסמוך לשביל דבר שיכול לגרום לפציעת
תלמידים.
תקין.
תקין.
תקין.
האולם מלוכלך ולא מתוחזק.
תקין.
תקין.
מתג ללא מכסה בחדר טריבונות.
ישנם חפצים דליקים בסמוך ללוח
החשמל.
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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ט .בית ספר עלומים
הסביבה החיצונית:

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים מפגעי
בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש ,צחנה ,זיהום
אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים מעבר
בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

חצר המוסד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

סעיף
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים ,מכשולים
ופסולת בחצר.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים
יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום סגור
ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן לא
ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
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ממצא
תקין.
תקין.
מתקן משחקים הצמוד למגרשי
כדורסל רעוע -יסודות עץ
רקובים.
תקין.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.
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יב.

יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.

כא.
כב.
כג.
כד.

בטיחות בבתי ספר

גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות .
המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
 2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של 4
מטר.
גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.
ב.
ג.

ד.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי משק
וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.
עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג כל
אחד.

81

ממצא
תקין.
תקין.
לא בוצעה ביקורת שנתית.

תקין.

בטיחות בבתי ספר
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הערכות למצבי חירום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק עליו
דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים בין 2
שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על כיוון
היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

המקלט
א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו פנויות,
מסומנות ומשולטות ללא בליטות או שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.
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ממצא
תקין.
תקין.
ארונות בכיתות אינם מקובעים
לקיר.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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מערכות חשמל
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סעיף
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב מזערי
של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות בחדרי
ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון ובו
ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים לאיסוף
ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת
עיניים.
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ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

בטיחות בבתי ספר
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חדרי מחשב
א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי סרגל
מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו לרצפה
 ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת לרצפת
החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע ברצפה ובו
יותקנו השקעים.

ממצא
תקין.
תקין.

תקין.

אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

י .חטיבת ביניים שז"ר
הסביבה החיצונית:

א.
ב.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
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ממצא
ישנו אתר בניה בצד המערבי של
בית הספר .יש להוסיף שומר בצד
זה.
תקין.
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ג.
ד.

בטיחות בבתי ספר

דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.
אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

תקין.
תקין.

חצר המוסד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

יב.

יג.
יד.

ממצא
סעיף
לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים ,מכשולים נצפו חומרי בנייה בצמוד לכניסה
לבניין הראשי של בית הספר.
ופסולת בחצר.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
תקין.
לפגוע ולהזיק.
נצפה מקרר ישן ללא שימוש ליד
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הקפיטריה וכן צינור בולט מאחורי
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
הקפיטריה.
עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
תקין.
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
תקין.
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
תקין.
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
תקין.
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
תקין.
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
תקין.
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
תקין.
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
 .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
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אבנים משתלבות במתחם
הקראוונים יצאו ממקומן.
תקין.

תקין.
תקין.
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טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.

בטיחות בבתי ספר

לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
 2.2מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
 4מטר.

גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.
ב.
ג.

ד.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
משק וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.
עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג
כל אחד.

ממצא
ארון הכיבוי הצמוד לקפיטריה
שבור.
תקין.
לא בוצעה ביקורת שנתית

תקין.

הערכות למצבי חירום:
א.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
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ממצא
תקין.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

בטיחות בבתי ספר

המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

המקלט

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
ל.ר
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

תכולת וארגון הכיתות

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.
שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.
תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מערכות חשמל
א.
ב.

סעיף
לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
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ממצא
תקין.
תקין.
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ג.
ד.
ה.
ו.

בטיחות בבתי ספר

בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה
 1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון ובו
ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים לאיסוף
ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת
עיניים.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

חדרי מחשב
א.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
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ממצא
תקין.

דוח מבקר העירייה 2/2017

ב.

ג.

בטיחות בבתי ספר

אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.

תקין.

תקין.

אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

יא .בית ספר הדמוקרטי
הסביבה החיצונית:

א.
ב.

סעיף
לא יהיו בקרבת בית הספר מקורות המהווים
מפגעי בטיחות או סיכונים פוטנציאלים (רעש,
צחנה ,זיהום אויר ,מכלים חשופים של גז ,דלק
וכו.),
לא יעברו בקרבת בית הספר קווי מתח גבוהים.
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ממצא
תקין.
תקין.

בטיחות בבתי ספר
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ג.

דרכי הגישה הרגליות לבית הספר מאפשרים
מעבר בטוח ללא סיכונים.

היציאה מבית הספר הינה לכיוון
דרך שבה עוברות מכוניות ללא
מדרכה .ישנו שביל עד המדרכה
הקרובה שמתוחם בעמודים
נמוכים.

ד.

אם האזור שמחוץ לשער הולכי רגל צמוד לכביש,
יש להתקין במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה
של לפחות  1מטר.

תקין.

חצר המוסד:
סעיף
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

יב.

לא יהיו מפגעי בטיחות ,בליטות ,שקעים,
מכשולים ופסולת בחצר.
לא יהיו כיסוי חצרות העשויים מחומרים העלולים
לפגוע ולהזיק.
מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את
הילדים יגודרו באופן שימנע גישה או טיפוס
עליהם.
לא יחצו קווי חשמל וטלפון את תחום חצר בית
הספר.
מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש רחוק
ככל הניתן ממבנה בית הספר ומאזורי תנועה
ופעילות של תלמידים.
ברזיות מי השתייה יותקנו בקרבת שטחי הפעילות
של התלמידים ,במיקום מוצל ומרוחק ממעברים
ככל הניתן.
בחצר בית הספר יהיו אזורים מוצלים המאפשרים
בילוי בהפסקות ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
כל החומרים שיש בהם סיכונים בטיחותיים כגון
חומרי ניקוי ,חומרי צביעה וכו' יאוחסנו במקום
סגור ונעול.
יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה
וללא מכשולים מהשער המיועד.
לא תימצא בבית הספר צמחייה אשר עלולה לסכן
את בטיחות התלמידים כגון צמחים דוקרניים,
רעילים או עצים וענפים אשר הינם בסכנת קריסה.
השבילים משערי הכניסה לבניין ,דרכי הגישה
והשטחים בחצר יהיו סלולים או מרוצפים כמו כן
לא ימצאו בהם מהמורות או בליטות.
גדר בית הספר תתנשא לגובה של  2מטר לפחות
 .המרווחים בין מוטות סמוכים יהיו פחות מ10 -
ס"מ.
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ממצא
קיים מחסור בגינה בבי"ס .נצפו
צינורות מים בחזית הגינה
הקדמית של בי"ס שיכולים לגרום
לפציעת תלמידים.
תקין.
תקין.
תקין.
מתקן לאיסוף אשפה ממוקם
בכניסה לבי"ס בצמוד לשומר.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

תקין.

בטיחות בבתי ספר
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המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד
יג .הקצה התחתון של פרופיל הגדר אינו עולה על 10
ס"מ.
לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה
יד.
לילדים בכל חלקי גדר בית הספר.
לבית הספר יהיו לפחות שני שערי כניסה ברוחב
טו 2.2 .מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5
מטר.
הגישה מבחוץ אל שער כניסה אחד לפחות תהיה
טז.
במישור אופקי או באמצעות רמפה .
יז .אין להתקין שערים דו כיווניים.
שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לבית הספר.
יח .הגישה אליו תהיה ישירה מבחוץ ולא תעבור
בתחום בית הספר.
מגרשי הספורט יהיו תקינים ,שלמים ,ללא
יט.
מפגעים.
מגרשים הגובלים במדרונות ,כבישים או חלקים
מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של
כ.
 4מטר.
גופי התאורה מעל מגרשי הספורט יהיו מוגנים
כא .ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים
והתנפצות.
כב .שערי הכדורגל יהיו יציבים ושלמים
כג .לא תהיה אפשרות לטפס על עמודי הכדורסל.
כד .מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
ישנו מחסור במגרשי ספורט
ובמתקני חצר בבי"ס.
תקין.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

כיבוי אש

א.
ב.
ג.

ד.

סעיף
מיקום עמדות כיבוי אש מוצבות בצורה שאינה
מסכנת את העוברים .הארונות שלמים ללא קצוות
חדים .פתיחת הארון מהירה.
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצורכי
משק וניקיון.
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים ,תקינותם
ומקומם בהתאם להוראות מכר  ,523יבדקו פעם
בשנה לכל הפחות.
עמדת כיבוי אש תכלול את האמצעים הבאים:
 )1ברז כיבוי ".2
 2 )2זרנוקים " 2באורך  15מטר כל אחד.
 )3מזנק ".2
 )4גלגלון כיבוי ".3/4
 )5מטפה אבקה  6ק"ג או  2מטפי אבקה  3ק"ג
כל אחד.

91

ממצא
תקין.
תקין.
לא בוצעה ביקורת שנתית.

תקין.
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הערכות למצבי חירום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

סעיף
רצפת המסדרונות תהיה במפלס ישר ואחיד ללא
הפרשי גובה וללא מדרגות.
המדרגות שלמות וכמו כן הן בעלי שלח (החלק
עליו דורכים בזמן העלייה) ורום (הפרש הגבהים
בין  2שלחים עוקבים) אחידים.
לא קיימים רווחים בין המדרגות לבין הקיר .אם
קיים רווח נדרש מעקה בגובה  1.1מטר.
דלתות הכיתות יפתחו כלפי חוץ.
בחלל שתפוסתו  100איש ומעלה נדרש להתקין
מנעול בהלה.
בקומת הקרקע תהיינה  2כניסות שתשמשנה גם
כפתחי יציאה של מסלולי המילוט.
מסלולי המילוט ישולטו בשלטים המצביעים על
כיוון היציאה .מעל פתחי המילוט ,הכניסות לחדרי
המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי
יציאה ותותקן תאורת חירום.

ממצא
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

תקין.

המקלט

א.
ב.
ג.
ד.

סעיף
דרכי הגישה לכניסות ויציאות מהמקלט יהיו
פנויות ,מסומנות ומשולטות ללא בליטות או
שקעים.
חלקי מבנהו של המקלט (ארובות  ,צינורות סינון
וכו') לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים.
קירות המקלט ,תקרתו ורצפתו יצופו בחומרים
בלתי דליקים.
קיום תאורת חירם תקינה ומשולטת במקלט.

ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

תכולת וארגון הכיתות

א.

ב.

ג.
ד.

סעיף
אין לערום חפצים לגובה רב .במדפים הגבוהים,
מעל להישג ידו של הילד ,יהיו ערוכים אך ורק
חפצים קלים ובלתי שבירים.

ממצא
עקב מחסור בחדרי ספח ציוד רב
מאוחסן בכיתות וכן בתוך ארונות
במסדרונות בי"ס.

שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות
מעוגלות .עשויים מחומר לא שביר.

נצפה ארון מתכת במסדרון קומה
 2אשר קצותיו חלודים וחדים.

תמונות ,קישוטים ארונות וכד' יחוברו אל הקיר
בדרך שתמנע סכנת נפילתם .קישוטים לא יחוברו
אל נורות החשמל /חוטי הנורות.
זיגוג החלונות יהיה מחומר שאינו מתנפץ.

הארונות הפזורים בכיתות
ובמסדרונות בית הספר אינם
מקובעים לקיר.
תקין.

מערכות חשמל
ממצא

סעיף
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בטיחות בבתי ספר

לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים.
ארונות החשמל יהיו סגורים.
לא יהיו ארונות חשמל בצמוד לכיתות ,מעבדות
ומשרדים.
בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן שני
מפסקי זרם פחת ברגישות .MA30
כל השקעים ,מפסקים ונקודות מאור מתחת
לגובה  1.8מטר יהיו מוגנים במכסה.
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים
למקומם.
כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות
ולא יהיו בהישג ידם של התלמידים.

תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.
תקין.

מעבדות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

סעיף
מפסקי זרם ,מפסקי מגן מבטחים וכו' ימצאו בלוח
משנה בקרבת הכניסה למעבדה.
דלת ארון לוח המשנה תהיה מצוידת במנעול אך
המפסקים הראשיים של כוח ומאור יותקנו מחוץ
לארון ויסומנו באופן בולט.
שקעים ימוקמו בגובה  25ס"מ בקירוב מעל לפני
לוח השולחן.
בשולחן המורה ימצאו כל המפסקים של המעגלים
החשמליים המותקנים במעבדה.
במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד בעל רוחב
מזערי של  0.9מטר.
במעבדה לכימיה תהיינה לפחות  2דלתות אשר
תיפתחנה כלפי חוץ ,עם קשר רצוף למעבר.
בחדרי הכנה הצמודים למעבדות תיבנה יציאה
נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה) .הדלתות
בחדרי ההכנה ייפתחו כלפי חוץ.
לכל סוגי הצנרת (חשמל ,מים ,גז וכו') המגיעים
לשני מקומות לפחות בתוך חדר המעבדה ,חייב
להיות ברז ניתוק כללי שיהיה נגיש וקל לאבחנה.
כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד ,שיהיה מאוורר
היטב ,ומוגן מפני קרינת שמש ישירה.
גלילי גז יהיו מקובעים ויוצבו במקום מאוורר ומוצל
ללא גישה חופשית.
ליד כל חדר או קבוצת חדרי מעבדה יותקן ארון
ובו ציוד מגן אישי ,ציוד עזרה ראשונה וכלים
לאיסוף ולטיהור חירום של שפכים מעבדתיים.
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית
לשטיפת עיניים.
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ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
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חדרי מחשב
א.
ב.

ג.

סעיף
מערכת החשמל תותקן בתעלות שיקבעו בגובה
שלא יעלה על  25ס"מ מעל פני השולחנות.
אין להתקין שקעים בחזית השולחן או על גבי
סרגל מתחת לגובה פני השולחן אלא בתוך
התעלות.
שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות יקובעו
לרצפה  ,ומערכת החשמל תותקן בצנרת מתחת
לרצפת החדר .ליד השולחן יהיה לוח מקובע
ברצפה ובו יותקנו השקעים.

ממצא
תקין.
תקין.

תקין.

אולמות ספורט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סעיף
עצמים בולטים ,ברזיות ,עמודי תאורה וכו' יורחקו
משולי מגרש הספורט.
באולם יותקנו  2דלתות לפחות .רוחבו יהיה 1.1
מטר לפחות.
תקרת האולם תהיה עמידה בפני פגיעות כדורים.
קירות האולם יהיו חלקים וללא בליטות עד גובה 2
מטרים מהרצפה.
המשטח יהיה ללא בליטות ,שקעים ומחומרים
מונעי החלקה.
יהיו פתחי אוורור או אמצעי אוורור.
גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות
התקנתם בשקעים ,או על ידי שימוש בגופי תאורה
מדגמי "אנטי ונדל".
השקעים ומפסקי החשמל יהיו מטיפוס משוריין.
לוח אולם ההתעמלות יותקן באחד מחדרי הספח
שמחוץ לאולם.
המרחקים בין מתקן למתקן יהיו כאלה שבשום
פנים ואופן לא תהיה חפיפה אפשרית בין
המתעמלים על המתקנים.
אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם.
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ממצא
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
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סיכום ומסקנות
 .1כללי
הביקורת ערכה סיורים בבתי הספר ברחבי העיר .לסיורים אלו התלווה ממונה הבטיחות
במוסדות חינוך בעירייה .בעת הסיורים נמצאו ליקויי בטיחות בבתי הספר .ליקויים אלו
מופיעים בפרק פירוט הממצאים המופיע לעיל.
לדעת הביקורת יש לדאוג לתיקון הליקויים בהקדם.

 .2נהלים והגדרת תפקידים
לא נמצאו נהלים והגדרת תפקידים עבור הגורמים העוסקים בבטיחות בבתי הספר .לדעת
הביקורת יש להגדיר בכתב הגדרת תפקידים וכן נהלים והנחיות מפורטים בנושא בטיחות
בבתי הספר .במסגרת הגדרת התפקידים יש להגדיר את תפקידיו של הממונה על הבטיחות
בבתי הספר וכן את תפקידיהם של רכזי הבטיחות בבתי הספר.
במסגרת הנהלים יש להגדיר בין היתר :
א.

פעולות שעל רכזי הבטיחות לבצע לאיתור וסילוק מפגעים וליקויי בטיחות בבתי
הספר.

ב.

השתלמויות והדרכות לעוסקים בנושא בטיחות בבתי הספר.

ג.

בדיקות שנתיות ורב שנתיות.

 .3איוש תפקיד ממונה בטיחות מוסדות חינוך
לדברי ממונה בטיחות במוסדות חינוך תפקיד זה רחב ביותר ומצריך משרה בהיקף של
 .100%כמו כן בשני מכרזים שבוצעו בשנת  2013נבחרו שני אנשים לתפקידי קציני בטחון
מוסדות חינוך (היקף משרה  100%ו )50% -כאשר הגדרת תפקידם הינה גם ארגון
הבטיחות השוטפת במוסדות החינוך.
לדעת הביקורת יש לבחון העברת התפקיד לזוכים במכרזים אלו.

 .4בדיקות ואישורי בטיחות שנתיים
נמצאו חסרים בבדיקות וכן באישורי בטיחות .לדעת הביקורת הבדיקות חשובות ביותר על
מנת לשמור על הבטיחות בבתי הספר .על כן ,לדעת הביקורת יש לקבל אישורי בטיחות עבור
כל הנושאים המופיעים ברשימה המנחה שפרסם משרד החינוך וכן לשמור על תיעוד של
מסמכים אלו.
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כמו כן לדעת הביקורת יש להוציא אישור חתום על ידי מהנדס העיר לפני פתיחת שנת
הלימודים ,על כך שתוקנו הליקויים בבתי הספר.

 .5שימוש בעמדות כיבוי אש למטרות תחזוקה וניקיון
בעת הסיורים בבתי הספר הביקורת הבחינה במקרים רבים בהם עמדות כיבוי אש משמשות
גם לצרכי תחזוקה וניקיון.
לדעת הביקורת יש לחדד את הנהלים בקרה עובדי התחזוקה בבתי הספר על כך שאין
להשתמש בעמדות הכיבוי לצרכים אלו.

 .6ארונות חשמל
הביקורת הבחינה כי קיימים מקרים רבים בהם מאוחסן ציוד רב בתוך חדרי החשמל או סמוך
לארונות החשמל .חלק מציוד זה הוא ציוד דליק.
לדעת הביקורת יש לפנות את כל הציוד מקרבת ארונות החשמל וחדרי החשמל ובמיוחד את
הציוד הדליק.

 .7קרינה עקב טעינת מחשבים ניידים
הביקורת הבחינה בעת הסיורים בבתי הספר במספר מקרים בהם מתבצעת טעינת מחשבים
ניידים בזמן הלימודים בסמוך לתלמידים.
לדעת הביקורת יש להנחות את צוות בית הספר על כך שאין להטעין את עגלות המחשבים
הניידים בכיתות בהם לומדים תלמידים .פתרון אפשרי לדבר הוא הטענת המחשבים בשעות
הערב באמצעות שעוני שבת כפי שנעשה במספר בתי ספר.

 .8רמפה בבית ספר שילה
בסיור שערכה הביקורת בבית ספר שילה נמצא כי הגישה לבית הספר דרך שער הולכי הרגל
הינה באמצעות מדרגות .עבור נכים בכיסאות גלגלים או אפילו הורים המגיעים עם עגלת
תינוק לבית הספר הגישה אינה נוחה עד כמעט בלתי אפשרית .לדברי שומר בית הספר
בשנת הלימודים תשע"ז למדה בבית הספר תלמידה אשר הייתה צריכה להיכנס דרך שער
החירום של בית הספר עקב נכותה.
לדעת הביקורת יש להנגיש את הכניסה הראשית לבית הספר אם על ידי בניית רמפה או
בכל דרך אחרת.
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 .9קיבוע הארונות לקיר
בסיורים שערכה הביקורת בבתי הספר נמצא כי במספר רב של מקרים ארונות אינם
מקובעים לקיר .יש לציין כי ארונות אלו מלאים בציוד רב ועל כן משקלם כבד ובמקרה של
נפילה עלולים לגרום לאסון.
לדעת הביקורת יש להוציא הנחייה לאבות הבית לדאוג לעיגון כל הארונות אל הקירות
בהקדם .כמו כן על ממונה הבטיחות לבדוק שהנחייה זו מיושמת בשטח.

 .10מפגעים במרחב בית הספר
הביקורת מצאה במספר רב של בתי ספר ציוד שאינו בשימוש כגון חלקי מזגנים ,ברזיות וכו'
הזרוק ברחבי בית הספר .ציוד זה עלול לגרום לפציעת תלמידים.
לדעת הביקורת יש להנחות את אבות הבית בבתי הספר כי יש לשמור שבמרחב בית הספר
לא יהיו מפגעים  ,ובכלל זה  ,ציוד שיצא מכלל שימוש היכולים לגרום לפציעות של תלמידים.

 .11גובה הגדרות בבתי הספר
הביקורת מצאה כי בשני בתי ספר ישנן גדרות אשר אינן עומדות בהוראות התקן על פי
הפירוט הבא:
א .בית ספר שילה -הגדר הדרומית של בית הספר בסמוך לבניין הכיתות הראשי נמוכה
מ 2-מטר.
ב .בית ספר ניר -הגדר בין מגרש הכדורסל בצד הדרום מערבי של בית הספר לבין
הכביש נמוכה מ 4 -מטר.
לדעת הביקורת יש להגביה גדרות אלו כך שיתאימו להוראות התקן.

 .12בעיית גדרות בקמפוס התיכון וחטיבות הביניים
בקמפוס תיכון בן צבי וחטיבות הביניים שז"ר ובן צבי ישנן גדרות רבות המפרידות בין
מתחמי בתי הספר השונים .אחראי הבטיחות הפנה את תשומת לב הביקורת לכך
שבמקרה של צורך בפינוי מהיר של הקמפוס עלולה להיות בעיה מכיוון שהגדרות וכן
השערים לא מאפשרים יציאה מהירה ובטוחה מהקמפוס .כמו כן לכל אחד מהשערים
הרבים הפזורים ברחבי הקמפוס ישנו מפתח אחר דבר המקשה על פתיחה מהירה של
השערים.
לדעת הביקורת יש לבחון הסרת הגדרות הפנימיות או חלקן כמו כן יש להתקין מנעולים עם
מפתח מאסטר לכל השערים.
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 .13ביקורות שנתיות לציוד כיבוי אש
בעת הסיורים בבתי הספר הביקורת מצאה כי לחלקם לא בוצעה ביקורת עבור ציוד כיבוי
אש למעלה משנה .כמו כן נמצאו ליקויים בציוד כיבוי האש אשר יכלו להיות מתוקנים במידה
והייתה מבוצעת ביקורת כנדרש .אין צורך לציין את החשיבות הרבה לקיומו של ציוד כיבוי
אש שלם ותקין על פי הוראות התקן בכל בתי הספר.
לדברי הממונה על הבטיחות בבתי הספר הסיבה לכך שטרם בוצעה בדיקה כנדרש הינה
שבכל מוסדות החינוך ברחבי העיר (בתי ספר וגנים) הבדיקה השנתית מבוצעת במהלך
חודש אוקטובר ומכיוון ומדובר באתרים רבים לבדיקה הרי שבדיקות אלו "גולשות" גם אל
חודשים נובמבר ואף דצמבר.
לדעת הביקורת יש לפרוס את הבדיקות לזמן רב יותר כך שלא יהיה לחץ במהלך חודש
אחד וכך לא יווצר מצב בו ציוד כיבוי האש בבית ספר מסוים לא נבדק במשך למעלה משנה.

 .14הוספת שומר בצד המערבי של חט"ב שז"ר
בעת הסיור בחט"ב שז"ר נוכחה הביקורת לדעת כי בצדו המערבי של בית הספר ישנו אתר
בנייה .לדברי שומר בית הספר מהמקום בו הוא נמצא אין לו זווית ראייה לצד זה של בית
הספר ועל כן ,כל מי שירצה יוכל בנקל לקפוץ מעל הגדר ולהיכנס לשטח בית הספר באין
מפריע.
לדעת הביקורת יש להציב עמדת שמירה בצד זה של בית הספר לכל תקופת הבנייה.

 .15קורסים עבור רכזי הביטחון בבתי הספר
לדעת הביקורת יש לדאוג שכל רכז בטיחות יעבור קורס פעם ב 3-שנים וכמו כן ריענון פעם
בשנה לפני פתיחת שנת הלימודים.
כמו כן יש להוציא בדחיפות את רכזי הבטיחות שלא עברו קורס זמן רב לקורס זה.
בנוסף לדעת הביקורת יש להעביר קורס בנושא כיבוי אש לרכזי הבטיחות.
ישנה חשיבות רבה לכך כי רכזי הבטיחות ידעו לתפעל את ציוד כיבוי האש כנדרש.
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