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 פעולות למניעת תאונות במערכת החינו�

 תקציר

היפגעות ילדי בתאונות טומנת בחובה סכנה חמורה לשלומ ומטילה על משפחת 
על פי נתוני משרד . מהבחינה החברתית והכלכלית, הנפגע ועל החברה כולה נטל כבד

2010�2009(ע "בשנת הלימודי התש, החינו�(
1

י בתי ספר וגנ( דיווחו מוסדות החינו� 
18,000�למשרד על כ) ילדי .  תאונות שבה" נפגעו תלמידי

 החליטה הממשלה2001ביולי 
2

המנהל הכללי של משרד החינו� יקבע מתכונת " ש
פיקוח מעקב ובקרה בכל הנוגע לתיקו" ליקויי בטיחות ולהסרת מפגעי , להדרכה

ד הפעילות כאמור תתבצע באחריות ובמימו" משר. בטיחותיי במוסדות חינו�
נטל האחריות הישירה לבטיחות התלמידי "עוד החליטה הממשלה ש". החינו�

כאשר האחריות הכוללת חלה על משרד , והמורי חל על בעלי מוסדות החינו�
 ".החינו�

ל ובו הנחיות כלליות לניהול נושא " פרס משרד החינו� חוזר מנכ2002בפברואר 
ילויות שונות המתקיימות במערכת הבטיחות במערכת החינו� וכ" הנחיות בטיחות לפע

קייטנות , מעבדות, לימודי מקצועות טכנולוגיי ומלאכה, ובה" טיולי, החינו�
 ). ל" חוזר המנכ�להל" (ומחנות קי& 

�להל" (שעת חירו ובטיחות סביבתית , במשרד החינו� פועל אג' בכיר לביטחו" 
ת של תלמידי במוסדות ארגו" נושא הבטיחות הסביבתי"האחראי בי" היתר ל, )האג'
 ממונה הבטיחות �להל" (באג' פועל ממונה ארצי לבטיחות במוסדות חינו� ". חינו�

בכל מחוז של המשרד פועל ממונה . המופקד על הבטיחות במערכת החינו�, )הארצי
 .בטיחות מחוזי

 

 פעולות הביקורת

את פעולות  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי" 2011 יוני � 2010בחודשי נובמבר 
הבדיקה נעשתה . משרד החינו� למניעת היפגעות תלמידי בתאונות במערכת החינו�

 .בדיקות השלמה נעשו במחוז ירושלי ובמחוז דרו של המשרד. במטה המשרד

 

 עיקרי הממצאי�

 ניתוח� והפקת לקחי� מה�, דוחות על תאונות

מו כ" לא הוגדר על איזו כ. משרד החינו� לא קבע על מי מוטלת החובה לדווח על תאונה
ולא נעשתה הבחנה בי" חובת דיווח על פגיעה קלה ובי" חובת , רמת פגיעה יש לדווח

 .דיווח על פגיעה שחייבה טיפול של רופא

__________________ 

 .שנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  1
 .�22.7.01 מ481החלטה   2
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 נתוני המשרד בנוגע למספר התאונות שאירעו במערכת החינו� בכל שנה ה חלקיי
יי המשרד בהתבסס עקב כ� ניתוח הגורמי לתאונות והפקת הלקחי שמק. בלבד

 .על נתוני אלה לוקי בחסר

ע היה "בשנת הלימודי התש,  על תאונות תלמידי במערכת החינו�על פי הדיווחי
, זאת ועוד.  ממספר" בשנה הקודמת20%�מספר התאונות המדווחות גדול בלמעלה מ

ע היה גדול ממספר התאונות "מספר התאונות המדווחות בשנת הלימודי התש
�ות שאירעו בכל אחת מתשע השני שקדמו לה המדווח  דהיינו משנת הלימודי
 . שבה החל ממונה הבטיחות לרכז נתוני על תאונות) 2002�2001(ב "התשס

משרד החינו� לא בח" את הסיבות לגידול והסתפק בהערכה שמקור הגידול הוא 
 .העלייה במודעות של בתי הספר לחובת לדווח על תאונות

מדי שנה מכי" ממונה הבטיחות . ל דוחות התאונה היא הפקת לקחיאחת המטרות ש
ובו נתוני , הארצי דוח על אירועי בטיחות במוסדות החינו� בשנת הלימודי הקודמת

בדוחות השנתיי חסר מידע שהיה בו . על התאונות שדווחו והלקחי שהופקו בעניינ"
 מידע על סוגי הפגיעות ועל אי" בה, למשל. כדי לסייע למשרד להפיק לקחי נוספי

מידע שהיה מאפשר למשרד החינו� לנתח את המאפייני והגורמי , מידת חומרת"
אי" בה מידע על אוכלוסיות תלמידי אשר שיעור היפגעות" ; לתאונות החמורות

 . בתאונות גדול יחסית לאוכלוסיות תלמידי אחרות

 

 התקציב לבטיחות

 ואיל� ייקבע 2002יב משרד החינו� לשנת  החליטה הממשלה שבתקצ2001בשנת 
בתקציב משרד . סעי' תקציבי ייעודי לתיקו" ליקויי בטיחות ולהסרת מפגעי בטיחות

דבר שאינו תוא את , החינו� לא נקבע סעי' תקציבי ייעודי לתיקו" ליקויי בטיחות
 .החלטת הממשלה האמורה

 

 הכשרת בעלי תפקידי� בתחו� הבטיחות במוסדות החינו�

שרד לא הכי" תכנית השתלמות למנהלי וג אי" לה השתלמויות וריענוני המ
רק לקראת ; המשרד ג לא בודק א המנהלי שולטי בנוהלי הבטיחות; סדורי

; הכי" המשרד תכנית הכשרה לרכזי הבטיחות) 2012�2011(ב "שנת הלימודי התשע
 הכוללילא מתקיימות השתלמויות בנושאי בטיחות המיועדות למפקחי

3
. 

 

__________________ 

בכל הקשור לתמיכה ביישו� תכנית "המפקח הכולל הוא נציג הנהלת המחוז , ל"על פי חוזר המנכ  3
לקיי� בקרה אודות יישו� "על המפקח הכולל ". של בית הספר ולבקרה אודות רמת יישומההבטיחות 

, "לבקר את תכנית החינו$ לבטיחות של המוסד", "ההיבטי� הפדגוגיי� של תכנית הבטיחות של המוסד
לקיי� בקרה אודות יישו� לקחי� "ו"  במוסד�בתחקירי� של אירועי בטיחות המתקיימי... להשתת%"

 ". להיבטי� פדגוגיי� שנלמדו מאירועי בטיחות בכלל מוסדות החינו$הקשורי�
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 חינו� לבטיחות

תכניות אלה נחוצות . למשרד החינו� אי" תכניות לימודי ייחודיות בנושא הבטיחות
לנוכח העובדה שעל פי נתוני המשרד מרבית התאונות במוסדות החינו� נגרמו בגי" 

 .התנהגות מסוכנת של תלמידי

 

 ועדות לבדיקת תאונות במוסדות החינו� ויישו� המלצותיה�

ל היה צור� בהקמת ועדה " כי אירעו כמה תאונות שעל פי האמור בחוזר המנכנמצא
 . א� בפועל הוועדה לא הוקמה או לא סיימה את עבודתה, לבדיקת"

15�עשרה מ  לא נכללו ברשימת 2010�2008 יושבי ראש של ועדות בדיקה שמונו בשני
 יושבי הראש 15 כל. ל"בעלי התפקידי שהיו רשאי להתמנות לכ� על פי חוזר המנכ

 .ר ועדת בדיקה"לא השתתפו בהשתלמות שתכשיר אות לתפקיד של יו

15�לחלק מ  ועדות הבדיקה מונו ג חברי שלא נכללו ברשימת בעלי התפקידי
כמה מהחברי שמינה משרד החינו� . שחברי ועדת בדיקה אמורי להיבחר ממנה

, לה או את תפקוד חבריהלוועדות הבדיקה הללו היו אמורי לבדוק את תפקוד ש
 .והדבר עלול להעמיד אות במצב של ניגוד ענייני

א' , נמצאו מקרי שבה משרד החינו� לא ייש את ההמלצות של ועדות הבדיקה
 .ל המשרד אישר את ההמלצות והורה ליישמ""שמנכ

 

 פיקוח ובקרה על הבטיחות במוסדות החינו�

הוא לקיי מבדקי יזומי במוסדות אחד מתפקידיו של יוע& הבטיחות המחוזי 
א' ששיעור . לש בדיקת בטיחות, על פי הנחיית ממונה הבטיחות המחוזי, חינו�

, המוסדות שבה נעשו מבדקי היה קט" והבדיקה לא הקיפה את כלל המוסדות
המבדקי שעשה יוע& הבטיחות במחוז ירושלי לא התקיימו בהכרח במוסדות חינו� 

ולעתי ה א' נעשו במוסדות חינו� בקדימות , גבוהה ביותרשסווגו בקדימות ה
 . הנמוכה ביותר

ממוני הבטיחות במחוזות ירושלי והדרו אינ יודעי אילו מהמפגעי שאותרו 
 .א' שה עלולי לסכ" את שלו התלמידי, במבדקי בטיחות לא תוקנו

בטי מבדקי הבטיחות בבתי הספר המתבצעי בשנת הלימודי עוסקי בהי
א� לא בהיבטי הניהוליי והחינוכיי של נושא , הפיזיי של בטיחות בית הספר

 .הבטיחות

הממוני על הבטיחות במחוזות שנבדקו אינ מקיימי בקרה שיטתית שמטרתה 
ל "לוודא שמנהלי בתי הספר ממלאי את הוראות הבטיחות שנקבעו בחוזר המנכ

 אינ מוודאי שבתי הספר מכיני ה, למשל(בנושא ניהול הבטיחות בבתי הספר 
 ).תכנית בטיחות מוסדית ושה ממני ועדת בטיחות מוסדית
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 סיכו� והמלצות

על פי נתוני משרד . היפגעות מתאונות טומנת בחובה סכנה חמורה לשלומ של ילדי
 על ) בתי ספר וגני ילדי(ע דיווחו מוסדות החינו� "בשנת הלימודי התש, החינו�

הביקורת העלתה שחלק ניכר מהתאונות . ונות שבה" נפגעו תלמידי תא18,000�כ
 .שבה" נפגעו תלמידי כלל אינ" מדווחות למשרד

ל כללי שנועדו לצמצ את מספר התאונות במערכת "משרד החינו� קבע בחוזר המנכ
 .החינו� אול לא תמיד פעל ליישומ

בנושא היערכותו ופעילותו המלמדי על ליקויי מהותיי , לנוכח ממצאיו של דוח זה
נדרש משרד החינו� לבחו" את , של משרד החינו� למניעת תאונות במערכת החינו�

לרבות הליקויי הנוגעי לדיווח על , הנושא ולפעול ביסודיות לתיקו" ליקויי אלה
לפיקוח על , לחינו� לבטיחות, להכשרת בעלי תפקידי בתחו הבטיחות, התאונות
 . סקנות וועדות הבדיקה ולקיו הליכי הפקת לקחיליישו מ, הבטיחות

 

♦ 
 

 מבוא

היפגעות מתאונות טומנת בחובה סכנה חמורה לשלומ� של ילדי� ומטילה על משפחת הנפגע  .1
היפגעות מתאונות עלולה לגרו� . ועל החברה כולה נטל כבד מהבחינה החברתית והכלכלית

וכ� לסבל ולפגיעה , ת לשירותי� רפואיי�למוגבלויות ולהזדקקו, לנכויות, לתמותה בטר� עת
 . באיכות החיי�

על פי . אוס� נתוני� על היפגעות ילדי� בישראל") בטר� "�להל�  (4"בטר� לבטיחות ילדי�"ארגו� 
שגרמו ) 57%(מקור� של רוב ההיפגעויות . 6רק שיעור קט� מההיפגעויות מקור� באלימות, 5נתוניו

יותר מרבע מההיפגעויות שגרמו ; ה מעורבות בתאונות דרכי� הי2006�2008לתמותת ילדי� בשני� 
 . לתמותה מקור� היה בתאונות בית ופנאי

 ילדי� הופנו 182,000;  ילדי� בממוצע מהיפגעות בתאונות144 מתו 2006�2008בכל אחת מהשני� 
 �  כמחצית מילדי ישראל�יותר ממיליו� ילדי� ; 24,000מה� אושפזו , לחדרי המיו� בבתי חולי�

 נאמדה העלות של 2008 בשנת 7"בטר�"במחקר שפרס� . נפגעו באופ� שדרש טיפול רפואי בקהילה
 .ח בשנה" מיליארד ש�1.6היפגעות ילדי� למערכות הבריאות והרווחה בלבד ב

 דיווחו מוסדות החינו( על 8)2009�2010(ע "בשנת הלימודי� התש, על פי נתוני משרד החינו( .2
 .� נפגעו תלמידי� תאונות שבה�18,000כ

__________________ 

והוא פועל למניעת היפגעות ילדי� ולקידו� ,  במרכז שניידר לרפואת ילדי�1995הארגו	 הוק� בשנת   4
 .ניהול הבטיחות של ילדי ישראל

 ).2011( 2010לאומה " בטר�"דוח , ‰Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÚ‚ÙÈ, מיכל איבנקובסקי ושירה כסלו  5
 מהאשפוזי� עקב היפגעויות מקור� בהיפגעויות לא %93% ממקרי המוות עקב היפגעויות ו81%  6

 .מכוונות
ארגו	 , )Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÚ‚ÙÈ‰Ó ‰˙ÂÓ˙‰Â ‰‡ÂÏÁ˙‰ ÒÓÂÚ2006) 2008 ·˘�˙ , גרי גינסבורג  7

 .1033' פרסו� מס, לבטיחות ילדי�" בטר�"

 .תיימת באוגוסטשנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומס  8
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מטילה על מערכת החינו( את החובות הוהיא מעוגנת בחקיקה ענפה , הזכות לחיי�לכל ילד מוקנית 
כמו . 9ולהג� עליו מפני פגיעה בו, התפתחותללהביא לידי מימוש את זכותו של התלמיד להישרדות ו

ולפיה הרשויות , ינו( זכות היסוד לח18 ועד גיל 3כ� מוקנית לכל ילד ונער במדינת ישראל מגיל 
מוסדות החינו( אחראי� . חייבות לספק לתלמידי� תנאי לימוד במוסדות בטוחי� ובטיחותיי�

סכנה לקביעת כללי התנהגות ולאכיפת� כדי לאפשר לאנשי הצוות להג� על כל תלמיד שנשקפת 
 כלפי 11במסגרת הנורמטיבית האמורה חב משרד החינו( חובת זהירות מושגית בנזיקי�. 10ולשלומ

לפי חובת הזהירות נדרשי� אנשי הצוות במוסדות . והוא נושא באחריות להפרתה, התלמידי�
  .12במתקני המוסד ובחצריו, החינו( לפקח על פעילות התלמידי� בכיתות

, פיקוח, המנהל הכללי של משרד החינו( יקבע מתכונת להדרכה" ש13 החליטה הממשלה2001ביולי 
. � ליקויי בטיחות ולהסרת מפגעי� בטיחותיי� במוסדות חינו(מעקב ובקרה בכל הנוגע לתיקו

נטל "עוד החליטה הממשלה ש". הפעילות כאמור תתבצע באחריות ובמימו� משרד החינו(
כאשר האחריות , האחריות הישירה לבטיחות התלמידי� והמורי� חל על בעלי מוסדות החינו(

 ".הכוללת חלה על משרד החינו(

ל ובו הנחיות כלליות לניהול הבטיחות במערכת "רד החינו( חוזר מנכ פרס� מש2002בפברואר 
לימודי , ובה� טיולי�, וכ� הנחיות להבטחת הבטיחות בפעילויות שונות במערכת החינו(, החינו(

במבוא . 14)ל" חוזר המנכ�להל� (קייטנות ומחנות קי, , מעבדות, מקצועות טכנולוגיי� ומלאכה
 של המשרד בתחומי הבטיחות והגיהות מתבטאת בפרסו� דרישות אחריותו"ל נאמר ש"לחוזר המנכ

; בקיו� פיקוח ובקרה על יישומ� ועל ביצוע� בפועל של הדרישות המחייבות; ...בטיחות מחייבות
 ".בהכשרה של בעלי תפקידי� בתחומי הבטיחות והגיהות

האחראי , ) האג��להל� (שעת חירו� ובטיחות סביבתית , במשרד החינו( פועל אג� בכיר לביטחו�
באג� פועל ממונה ". ארגו� נושא הבטיחות הסביבתית של תלמידי� במוסדות חינו("בי� היתר ל

המופקד על הבטיחות במערכת , ) ממונה הבטיחות הארצי�להל� (ארצי לבטיחות במוסדות חינו( 
 .בכל מחוז של המשרד פועל ממונה בטיחות מחוזי. החינו(

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי� את פעולות משרד 2011וני  י� 2010בחודשי� נובמבר  .3
. הבדיקה נעשתה במטה המשרד. החינו( למניעת היפגעות תלמידי� בתאונות במערכת החינו(

 . ובמחוז דרו� של המשרד15בדיקות השלמה נעשו במחוז ירושלי�

 

 

__________________ 

חוק ; %1953ג"התשי,  חוק חינו) ממלכתי לרבות%  שוני� חינו)של חוקיאחת ממטרותיה	 המוצהרות   9
 %2000א"תשסה, חוק זכויות התלמידו ;%1949ט"תשה,  חוק לימוד חובה;%1988ח"התשמ, חינו) מיוחד

 . היא השמירה על עקרו	 התפתחות הילד%
 .702' עמ ,)È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , הבעניי	 זה ראו ג� מבקר המדינ  10
11
 310/89א "ע; 802) 1(ד מז"פ, 'ÈÏˆ¯Ó ‰�ÏÈ‡ 'Ó"Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È � 2061/90א "ע: ראו  

 Ô‰Î Â‰ÈÏ‡)ÔÈË˜ (� 'Á‡Â ˘ÂË�Ï ¯È‡Ó' ,ד מו"פ)אנשי הצוות , )402) 1 	היתר כי בי 	שבה� נקבע בי
שיש בה� כדי להטיל על מערכת , הבחינה המשפטיתהחינוכי ובי	 התלמידי� מתקיימי� יחסי קרבה מ

 .החינו) את חובת הזהירות המושגית

 .פדאור',  ואחÏÈ‚� ÏÒ· 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó  27294/03) א"שלו� ת(א "ת  12

 .%22.7.01 מ481החלטה   13
14  Î�Ó ¯ÊÂÁ"·Ò Ï/6) ·) (2002.( 
 ). י"מנח(לי� בדוח זה מחוז ירושלי� כולל ג� את מינהל חינו) ירוש  15
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 ניתוח� והפקת לקחי�, דוחות על תאונות

לפגיעה בבטיחות , אירוע לא מתוכנ� העלול להביא למוות "ל מוגדר כי תאונה היא"בחוזר המנכ
הודעה על תאונה שאירעה לתלמיד "בחוזר נקבע כי ". לנזק או לאבד� אחר, לפציעה, ובגיהות

... 'דוח על תאונה, 'על גבי הטופס הרשמי של משרד החינו�,  ימי� ממועד התאונה7תועבר בתו� 
 #להל� " (ולאחראי על הבטיחות במחוז]... ל תאונהע[לממועני� השוני� המפורטי� בטופס הדוח 

לקיי� בקרה על ביצוע פעולות מתקנות במוסד "על פי החוזר נועד הדיווח ). נוהל דיווח על תאונה
ולקחי� התנהגותיי� במסגרת ... להטמיע לקחי תאונות"ו, "החינוכי ופעולות מונעות בכלל המערכת

להביא את התאונה לידיעת חברת : "ינהליות ומשפטיותלדיווח יש ג� מטרות מ". החינו� לבטיחות
 . ולתעד את התאונה" בחברות הביטוח... לאפשר טיפול בזכויות הנפגע; הביטוח

את אופ� טיפולו של האג' , משרד מבקר המדינה בדק את אופ� היישו� של נוהל דיווח על תאונה
 .� יפורטו ממצאי הבדיקהלהל. וכ� את אופ� ניתוח� והפקת הלקחי� מה�, בדוחות התאונות

 

 נוהלי דיווח על תאונה

, בי� היתר, בטופס יש למלא". דוח על תאונה"ל פרס� משרד החינו� עותק של טופס "בחוזר המנכ
את חלק , ולציי� את מקו� התאונה, את פרטי המוסד החינוכי שבו אירעה התאונה ואת פרטי הנפגע

 . אי שנית� לנפגעאת גור� התאונה ואת הטיפול הרפו, הגו' שנפגע

Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ·"‰�Â‡˙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ÈÓ ÏÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ú·˜ ‡Ï Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,
ÁÂÂ„Ï ˘È ˙Â�Â‡˙ ÂÏÈ‡ ÏÚ ¯Â¯È·· ¯„‚ÂÓ ‡Ï ‰�Â‡˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ Ï‰Â�· : ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ Ì‡‰

„ÈÓÏ˙· ‰ÚÈ‚Ù ÏÎ ÏÚ ,˙¯Á‡ ‰Ï˜ ‰Ï·Á ÏÚ Â‡ ‰ËÈ¯˘ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â , ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ˜¯ Â‡
 ÏÂÙÈË ‰·ÈÈÁ˘¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ‰�È‚· ¯„Ú� „ÈÓÏ˙‰˘ Â‡ ‡ÙÂ¯ Ï˘. 

נמסר )  תשובת המשרד#להל� ( למשרד מבקר המדינה 2011בתשובת משרד החינו� מאוגוסט 
מתו� ניסיו� . "היא ההיבט הביטוחי והתיעוד המשפטי, נוס' על היבט הבטיחות, שתכלית הדיווח

ל תביעות עתידיות ולכ� התיעוד המשרד עולה כי ג� אירועי� קלי� יחסית המשרד נדרש לעמוד מו
 ". ג� של פגיעות אילו הוא חשוב מהצד המשפטי

˙Â�Â‡˙‰ ÏÏÎ ÏÚ ‰„ÈÁ‡ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ¯ÂˆÈÏ ˙�Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÏÏÎ·Â
˙ÂÏ˜ ˙Â�Â‡˙ ,Î�Ó ¯ÊÂÁ· ¯È„‚‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ" Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â�Â‡˙‰ È‚ÂÒ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· Ï
ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ .ÔÎ ÂÓÎ ,·‰Ï ˙�Ó ÏÚÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ÁÈË , Ì¯Â‚‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ¯È„‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰�Â‡˙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ‰ ‰ÏÁ ÂÈÏÚ ¯˘‡ ÌÈÈÎÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÚÂÙ‰. 

את , הקרוב) חוזר בטיחות(יחדד בחוזר המנהל הכללי "בתשובתו מסר משרד החינו� שהוא 
 ".ההנחיות בנוגע לסוגי התאונות והפגיעות אשר חלה עליה� חובת דיווח

ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰�Â‡˙ ÏÚ ˙Â¯È˘È Û‚‡Ï ÁÂÂ„Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ì�È‡ ÍÂ� . ˙‡ Û‚‡‰ Ï·˜Ó ÏÚÂÙ·
ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ÁÂËÈ·Â ·Èˆ˜˙ Û‚Ó ÔÈÙÈ˜Ú· Ú„ÈÓ‰ ,·ÈÈÁÓ Ï‰Â�· Ô‚ÂÚÓ ¯·„‰˘ ‡Ï· .

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ‡È‰ ‰�Â‡˙ ÏÚ ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ËÓÓ ˙Á‡˘ ¯Á‡Ó
ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ,Û‚‡‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ,ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ¯ÂÒÓÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ Ï‰Â�· Ô‚ÚÈ ÍÂ�

˙Â�Â‡˙ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·Â ˙Â¯È˘È Û‚‡Ï , ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÊÂÎÈ¯ Í¯ÂˆÏ ˙‡ÊÂ
ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÈÎÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÁÂ˙È�Â. 
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 נתוני הדיווחי� על תאונות

דוח על אירועי , מדי שנה, מכי� ממונה הבטיחות הארצי) 2001#2002(ב "משנת הלימודי� התשס
ירעו במוסדות החינו� בשנת הלימודי� הקודמת ובו מפורטי� נתוני� על התאונות בטיחות שא

 �מנהל האג' מעביר את הדוחות השנתיי� ).  הדוח השנתי#להל� (שדווחו והלקחי� העולי� מה
 . ל משרד החינו� ולמנהלי� הבכירי� במשרד"למנכ

עולה ) ט"וח שנתי התשס ד#להל� ) (2008#2009(ט "מנתוני הדוח השנתי לשנת הלימודי� התשס
עוד עולה מהדוח האמור שבכל .  תאונות בס� הכול15,146שמוסדות החינו� דיווחו בשנה זו על 

 לשנת # תאונות 17,569 שבה דווח על #) 2004#2005(ה "אחת משנות הלימודי� שבי� שנת התשס
הדוח השנתי מנתוני . ט פחת מספר התאונות המדווחות לעומת השנה שקדמה לה"הלימודי� התשס

עולה שמוסדות החינו� דיווחו בשנה זו על ) ע" דוח שנתי התש#להל� (ע "לשנת הלימודי� התש
 במספר הדיווחי� בהשוואה לשנה הקודמת ועלייה של #20.6%דהיינו עלייה של כ,  תאונות18,266

 .ה" במספר התאונות שדווחו בהשוואה לשנת הלימודי� התשס#4%כ

1. ÂÓÓÂ Û‚‡‰ Ï‰�Ó˘ ‡ˆÓ� ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ˘ ÍÎ ÏÚ ÂÚÈ¯˙‰ Èˆ¯‡‰ ˙ÂÁÈË·‰ ‰�
Ì‰· ˙Â˘Á¯˙Ó˘ ˙Â�Â‡˙ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì�È‡ .ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï: 

א� התריע , ט ציי� הממונה את השיפור במודעות לצור� בדיווח על תאונות"בדוח שנתי התשס
 . שהפערי� בדיווח בי� בתי ספר במגזרי� שוני� גדולי� מאוד

רי� ממונה הבטיחות הארצי כי רק חלק ממוסדות החינו� דיווחו על ע הע"ג� בדוח השנתי התש
˜Â�Â˘ ˙ÓÈÈ˙ ¯·‰  "וציי� כי, וכי הדיווחי� שהוגשו לא כללו את כל אירועי הבטיחות שקרו, תאונות

ÁÂÂÈ„‰ ‡˘Â�· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ· ¯˙ÂÈ·. מוסדות �בעלי כמות תלמידי� גבוהה אשר לא ...  קיימי
 כתב 2011בפברואר ). ההדגשה במקור" (ע"ל תאונה כלשהיא בשנת התשהפיקו ולו דיווח אחד ע

כי ניתוח ) ל דאז" המנכ#להל� (ר שמשו� שושני "ד, ל דאז של משרד החינו�"מנהל האג' למנכ
, ברור לנו כי ישנ� אירועי� ותאונות שלא דווחו"משו� ש, ע אינו מדויק"הנתוני� בדוח השנתי התש

 ".מדויק בפועלולפיכ� קשה לאמוד את המספר 

2.  �מנתוני� שמסר ממונה הבטיחות הארצי למשרד מבקר המדינה עולה שבשנת הלימודי
 8.4 דהיינו # 16 תאונות בס� הכול16,711 בתי הספר על #4,294מ) #46%כ (1,980ע דיווחו "התש

)  מכלל בתי הספר#54%כ( בתי הספר 2,314יתר . תאונות בממוצע בכל אחד מבתי הספר שדיווחו
 . דיווחו על שו� תאונה שאירעה בה� בשנה זולא

נית� לשער כי אילו כל , בהסתמ� על המספר הממוצע של הדיווחי� שהתקבלו מבתי ספר שדיווחו
היה מספר , ע"בתי הספר היו מדווחי� למשרד על תאונות שאירעו בה� בשנת הלימודי� התש

ממספר הדיווחי� )  שניי�יותר מפי(התאונות המדווחות בשנה האמורה גדול במידה ניכרת 
 .שהתקבלו

 ¯ÙÒ‰ È˙·˘ ˘˘Á‰ ˙‡˘ ¯˙È· ¯·‚˙Ó ÏÈÚÏ„ ÌÈ�Â˙�‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â�Â‡˙‰ ÏÏÎÓ ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ˜¯ „¯˘ÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó . 

 ˙Î¯ÚÓ· ÂÚ¯È‡˘ ˙Â�Â‡˙‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â�· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙�˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
„·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ Ì‰ ‰�˘ ÏÎ· ÍÂ�ÈÁ‰ , ÏÎ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏÂ

‰�˘ ÏÎ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÂÚ¯È‡˘ ˙Â�Â‡˙‰ . ˙˜Ù‰Â ˙Â�Â‡˙Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ÁÂ˙È� ÍÎ ·˜Ú
¯ÒÁ· ÌÈ˜ÂÏ Ì‰ ÍÎÈÙÏÂ È˜ÏÁ Ú„ÈÓ ÏÚ ÌÈÒÒ·˙Ó ‡˘Â�· „¯˘Ó· ÌÈÚˆ·˙Ó˘ ÌÈÁ˜Ï‰. 

__________________ 

 .יתר התאונות באותה שנה אירעו בגני ילדי�  16
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ל תאונות בתשובתו אישר משרד החינו� שהוא ער לכ� שחלק ניכר מבתי הספר אינ� מדווחי� ע
�אול� לדבריו די במספר התאונות המדווחות למערכת לצורכי ניתוח המאפייני� , שמתרחשות אצל

כמו כ� הודיע משרד החינו� כי החל בהקמת מערכת . המרכזיי� של התאונות ולהפקת לקחי� בנושא
"�, דלהערכת המשר. אינטרנטית שתיצור תנאי� לעלייה בכמות הדיווחי�" דיווח תאונות תלמידי

תית� מענה "והיא ,  תופעל מערכת הדיווח האינטרנטית ברוב בתי הספר באר20112עד סו' שנת 
זמינה ופשוטה לניתוח ומעקב בזמ� אמת לכל האירועי� , מדויקת, לרמת דיווח אמינה יותר

 ".המתרחשי� בבית הספר

ע היה " התשבשנת הלימודי�,  על תאונות תלמידי� במערכת החינו��על פי הדיווחי, כאמור .3
מספר התאונות בשנת , זאת ועוד.  ממספר� בשנה הקודמת#20%מספר התאונות גדול בלמעלה מ

דהיינו (ע היה גדול ממספר התאונות שאירעו בכל אחת מתשע השני� שקדמו לה "הלימודי� התש
 ).שבה החל ממונה הבטיחות לרכז נתוני� על תאונות, ב"משנת הלימודי� התשס

העלה ממונה הבטיחות הארצי את הסברה שמקור הגידול במספר התאונות ע "בדוח השנתי התש
". אי� להסיק מכ� לגבי שינוי במצב הבטיחות בפועל"והוסי' כי , הוא מודעות גוברת לצור� בדיווח

הממונה לא הסביר בדוח על מה הוא מסתמ� ומה גר� להגברת המודעות שהביאה לגידול כה ניכר 
ממונה הבטיחות הארצי לא העלה את האפשרות שהגידול במספר . במספר הדיווחי� בשנה אחת

הדיווחי� משק' גידול במספר התאונות בפועל ושיש לנקוט צעדי� נוספי� להגברת הבטיחות בבתי 
 .הספר

 בהיק' הדיווח 20%ל דאז לא העלה את האפשרות שהגידול בשיעור "ג� מנהל האג' במכתבו למנכ
ולמותר לציי� שהוא לא הציע תכניות , במספר התאונות בפועלעל תאונות אכ� מלמד ג� על גידול 

 . לטיפול בנושא

 ¯ÎÈ�‰ ÏÂ„È‚‰ ¯Â˜ÓÓ ˜ÏÁ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÈÎ Ú�Ó�‰ ÔÓ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Á‡ ‰�˘ ÍÂ˙· ÏÁ˘ ˙Â�Â‡˙‰ ¯ÙÒÓ·)˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘"Ú ( ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚ ‡Â‰

ÏÚÂÙ· ˙Â�Â‡˙‰ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,‰ ˙‡ÏÚ‰· ˜Ù˙Ò‰ „¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ�‰ ÏÂ„È‚‰ ‰ÈÙÏÂ ‰¯·Ò
˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘· Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„˘ ˙Â�Â‡˙‰"‡˘Â�Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰· Â¯Â˜Ó Ú , ‡Ï ÏÏÎÂ

˙Â�Â‡˙‰ ¯ÙÒÓ· È˘ÓÓ ÏÂ„È‚Ó Ì¯‚� ÏÂ„È‚‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ÒÁÈÈ˙‰. 

 

 הסקת מסקנות והפקת לקחי� מהדוח השנתי על תאונות

מממצאי . הפקת לקחי�, כאמור,  התאונה היאל אחת המטרות של דוחות"על פי חוזר המנכ
 �הביקורת עולה שבדוחות השנתיי� חסר מידע שהיה בו כדי לסייע למשרד להפיק מה� לקחי

� :להל� דוגמאות. נוספי

לאירוע שבו נשרט תלמיד ונחבש במקו� ולאירוע של , על פי הגדרת משרד החינו� לתאונה .1
 בדוחות השנתיי� אי� #יתר על כ� . דוחות השנתיי�פגיעת ראש קשה נית� אותו משקל בנתוני ה

וממילא לא מתבצע ניתוח נפרד של המאפייני� , נתוני� על סוג הפגיעה בתלמיד או על חומרתה
 .והגורמי� לתאונות החמורות

משרד החינו� לא ניתח את נתוני הדוחות השנתיי� כדי לאתר אוכלוסיות תלמידי� הנפגעות  .2
, אי� בדוח השנתי בחינה השוואתית של ההבדלי� בי� המחוזות, למשל. מתאונות רבות יחסית

ולפיכ� לא נית� להסיק מסקנות ממוקדות בנוגע לאוכלוסיות , היישובי� ומגזרי האוכלוסייה
 .ספציפיות
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בטופס מוצעי� תשעה גורמי� אפשריי� ". גור� התאונה"אחד הסעיפי� בטופס הדיווח הוא  .3
לכאורה סעי' זה הוא בעל חשיבות מרכזית לצור� . ה� את המתאי�שעל המוסד החינוכי לבחור מ

 :כפי שיוסבר להל�, ואול� נמצא שבפועל לא נית� להפיק ממנו לקחי�. הפקת לקחי� מתאונות

הרבה מהמנהלי� המדווחי� על תאונה מסווגי� אותה "לדברי ממונה הבטיחות הארצי  )א(
ורמי� אחרי� הקשורי� לטיפול לא נכו� או  ג� א� לעיתי� ישנ� גורמי� ת17'תאונה עצמית'כ

 #56%הייתה הגור� ל" תאונה עצמית", ט"על פי נתוני הדוח השנתי התשס". לתשתיות מסוכנות
תאונה "יוצא אפוא שהגדרת תאונה כ.  מה�#61% ל#ע "ועל פי נתוני הדוח השנתי התש, מהתאונות

� הישיר או העקי' לתאונהיש בה לעתי� כדי להסתיר את הגור, א' שהיא נכונה, "עצמית. 

ובכ� ויתר על קבלת , "גור� התאונה"בטופס הדיווח החדש השמיט משרד החינו� את סעי'  )ב(
 . מידע חשוב להפקת לקחי� מהתאונות

Ô‰È˙Â·ÈÒ�ÏÂ ˙Â�Â‡˙Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì¯Â¯È·Ï ˙Ú„Â�˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á· ¯ÈÎ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó .
˙�˘‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„· ‚ÈˆÈ „¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ˙Â�Â‡˙Ï ÌÈÓ¯Â‚‰Â ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó‰ ˙‡ ÌÈÈ , È„Î

„È˙Ú· ˙ÂÓÂ„ ˙Â�Â‡˙ ÚÂ�ÓÏÂ ÌÈÁ˜Ï Ì‰Ó ˜ÈÙ‰Ï . ÔÎ‡ Ì‡ ·Â˘ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ
 ÛÈÚÒ‰ ˙‡ ËÈÓ˘‰Ï ÈÂ‡¯"‰�Â‡˙‰ Ì¯Â‚ " ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ¯Â¯È·· ¯È„‚‰ÏÂ ÁÂÂÈ„‰ ÒÙÂËÓ

 Ú„ÈÓ Ì‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ ˙�Ó ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â¯„‚‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‰�Â‡˙Ï ÌÈÁ˜ÏÂ
È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡·. 

 

 

 התקציב לבטיחות

 ואיל� ייקבע סעי' תקציבי 2002בתקציב משרד החינו� לשנת " ש18 החליטה הממשלה2001ביולי 
ייעודי לתיקו� ליקויי בטיחות ולהסרת מפגעי� בטיחותיי� שאינ� כלולי� במסגרת הבדק והאחזקה 

�יקבע במהל� החלטות "שהוא אשר לסכו� שיוקצה בסעי' האמור החליטה הממשלה ". שוטפי
 ".הממשלה בתקציב המדינה

 �בטיחות "תקנה ושמה " ביטחו� ובטיחות במוסדות" נכללה בתכנית התקציבית #2010 ו2009בשני
 5.9 # 2010ובשנת , ח" מיליו� ש5.6 היה הסכו� שהוקצה בתקנה זו 2009בשנת ". במוסדות חינו�

 #3.4 ו2009ח בשנת " מיליו� ש3.2:  בלבד#57% בביצוע התקציב בשני� הללו הסתכ�. ח"מיליו� ש
נמצא שסכומי� אלה שימשו בעיקר להעסקת יועצי בטיחות ולא לתיקו� . 2010ח בשנת "מיליו� ש

 .ליקויי בטיחות ולהסרת מפגעי בטיחות כנקבע בהחלטת הממשלה

 ˙�˘Ï ·Èˆ˜˙·2011 ‰�˜˙‰ ‰ÏËÂ· "ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÁÈË·" , ‰Ï ‰ˆ˜Â‰˘ ÌÂÎÒ‰Â
¯·ÚÂ‰ ‰�˜˙Ï "ÔÂÁËÈ· „ÂÈˆÂ ‰ÁË·‡ ˙ÂÏÂÚÙ ." ·Èˆ˜˙ ÔÈ‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

˙ÂÁÈË· ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ È„ÂÚÈÈ ,‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ . 

__________________ 

 . תאונה שתלמיד מעורב לבדו בגרימתה ובמהלכה  17
 . �22.7.01 מ481החלטה   18
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 הכשרת בעלי תפקידי� בתחו� הבטיחות במוסדות החינו�

 מנהל מוסד חינוכי

ועליו לפעול , טיחות במוסדמנהל מוסד חינוכי הוא האחראי להבטחת הב, ל"על פי חוזר המנכ
"�". הבעלות/דרישות משרד החינו� ודרישות הרשות המקומית, ליישו� דרישות החוק והתקני

,  דרישות ספציפיות ממנהל מוסד חינוכי בכל הנוגע לטיפול בנושא הבטיחות17בחוזר מפורטות 
, ת הלימודי�לשלב לימודי בטיחות בתכני, ובה� הדרישות לקיי� תכנית בנושא בטיחות במוסד

 .לפעול לסילוק כל מפגעי הבטיחות ולקיי� תחקירי� בנושא אירועי בטיחות

. מנהל מוסד חינוכי אמור להשתת' בהשתלמויות ובימי עיו� בתחו� הבטיחות, ל"על פי חוזר המנכ
ט כי אחד הלקחי� "והתשס) 2007#2008(ח "מנהל הבטיחות הארצי ציי� בדוחות השנתיי� התשס

אפשר להפיק מהנתוני� על תאונות הוא שחשוב להכשיר את מנהלי בתי הספר האופרטיביי� ש
א "ע והתשע"מתכנית העבודה של האג' לשנות הלימודי� התש. לניהול הבטיחות במוסד חינוכי

 ".העמקת הידע המקצועי בבטיחות של מנהלי בתי הספר"עולה כי אחת ממטרות האג' היא 

¯˘Î‰Ï ˙ÒÁÂÈÓ‰ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ�¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó ˙ , Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ÔÈ‡
ÌÈÏ‰�ÓÏ ‰¯˘Î‰ Â‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙È�Î˙ Û‚‡‰ .˘ ¯˘È‡ Èˆ¯‡‰ ˙ÂÁÈË·‰ ‰�ÂÓÓ" ÔÈ‡

ÌÈ¯Â„Ò ÌÈ�Â�Ú¯Â ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÌÈÏ‰�ÓÏ "˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· , ÌÈÏ‰�Ó‰ Ì‡ ˜„Â·˘ ÛÂ‚ ÔÈ‡Â
˙ÂÁÈË·‰ ÈÏ‰Â�· ÌÈËÏÂ˘ . 

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ÏÈËÓ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÏ‰�Ó ÏÚ ÌÈÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÁÈË·‰ ÏÂ‰È�ÏÂ , ˙‡ ÂÏ·˜È Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ

ÌÈÏ‰�· ¯Ó‡�‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„ÎÂ ÂÊ ‰„·Î ˙ÂÈ¯Á‡· „ÂÓÚÏ È„Î ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰¯˘Î‰‰. 

יפעל לשלב את "משרד החינו� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת הוא 
" ידגיש וירענ� את נושא ניהול שגרת הבטיחות"וכי הוא , "ושא הבטיחות בהכשרה למנהלי�נ

 �לדברי ; ע� מנהלי בתי הספר) ראו הסבר להל�(באמצעות המפגשי� של המפקחי� הכוללי
ניתנות הנחיות ונהלי� ג� בנושאי הבטיחות כולל הפקת לקחי� "במפגשי� אלה , המשרד

�ל ומנהלת המינהל הפדגוגי יציגו את נושא הבטיחות במסגרת "המנכעוד מסר המשרד ש". מאירועי
 ).2011#2012(ב "כנסי המנהלי� לקראת פתיחת שנת הלימודי� התשע

 

 )ט"עב(רכז בטיחות בבית הספר 

, על מנהל בית ספר למנות רכז בטיחות מבי� חברי צוות עובדי ההוראה במוסד, ל"על פי חוזר המנכ
כמו ". של מנהל בית ספר בכל הקשור לגיבוש תכנית הבטיחות וליישומהנציגו "והרכז אמור להיות 

ספריי� כדי שיוכל #כ� על פי החוזר נדרש רכז הבטיחות להשתת' בהשתלמות לרכזי בטיחות בית
 . למלא את התפקיד

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÌÓÂÏ˘ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ·Â˘Á Í·„� ‡È‰ ÌÈÊÎ¯‰ ˙¯˘Î‰˘ Û‡ ,
ÓÈÏ‰ ˙�˘ ˙‡¯˜Ï ˜¯˘ ‡ˆÓ�Ú˘˙ ÌÈ„Â"· , ˙‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú˘˙Î
˙ÂÁÈË· ÈÊÎ¯Ï „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ , Ï˘ ‰¯˘Î‰ ˙È�Î˙ Û‚‡‰ ÔÈÎ‰60˙ÂÁÈË·‰ ÈÊÎ¯Ï ˙ÂÚ˘  . 

וכי בשני� הבאות היא תכלול את כל רכזי , בתשובתו מסר משרד החינו� כי ההכשרה כבר החלה
 .הביטחו� והבטיחות
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 È˙· ÏÎ· ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÙÏ ‰¯˘Î‰· Û˙˙˘‰˘ ˙ÂÁÈË· ÊÎ¯ ‰È‰È ¯ÙÒ‰
ÊÎ¯‰ È„È˜Ù˙ ÏÎÏ Â˙Â‡ ¯È˘Î˙˘ ˙È�Î˙. 

 

 המפקח הכולל

בכל הקשור לתמיכה ביישו� תכנית "המפקח הכולל הוא נציג הנהלת המחוז , ל"על פי חוזר המנכ
לקיי� בקרה אודות "על המפקח הכולל ". הבטיחות של בית הספר ולבקרה אודות רמת יישומה

לבקר את תכנית החינו� לבטיחות ", "היבטי� הפדגוגיי� של תכנית הבטיחות של המוסדיישו� ה
לקיי� בקרה אודות "ו"  במוסד�בתחקירי� של אירועי בטיחות המתקיימי... להשתת'", "של המוסד

על פי ". יישו� לקחי� הקשורי� להיבטי� פדגוגיי� שנלמדו מאירועי בטיחות בכלל מוסדות החינו�
השתתפות בהשתלמויות לבטיחות ולגיהות במערכת "רה הדרושה למפקח הכולל היא ההכש, החוזר

 ".החינו�

 ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Èˆ¯‡‰ ˙ÂÁÈË·‰ ‰�ÂÓÓ ¯ÒÓ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·
ÌÈÏÏÂÎ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÁÈË· ‡˘Â�· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ . 

ושא הבטיחות מתבצעת  מסר משרד החינו� שההכשרה של המפקחי� בנ2011בתשובתו מאוגוסט 
נושא , בי� היתר, בהכשרה נלמדי�; באמצעות מפגשי עבודה שוטפי� שמארגני� מנהלי המחוזות

משרד מבקר המדינה ביקש לקבל . ריענו� הנהלי� ונושא הפקת לקחי� מהאירועי� בתחו� הבטיחות
�שובה בת. ותדירותה) סילבוס(כגו� תכנית ההשתלמות , פרטי� על הכשרת המפקחי� הכוללי

כל מחוז בונה את " מסר ממונה הבטיחות הארצי למשרד מבקר המדינה ש2011נוספת מספטמבר 
מהי תכנית , אול� הוא לא פירט באילו מחוזות מתקיימות ההכשרות האמורות, "ההשתלמות שלו

 .הלימודי� ובאיזו תדירות ה� מתקיימות

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÓÏ˙˘‰ ˙È�Î˙ ÚÂ·˜Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ˙Â
˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÎ· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ‡ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰˘. 

 

 

 חינו� לבטיחות

שנגרמו בגי� , "תאונות עצמיות"מרבית התאונות המדווחות על ידי בתי הספר ה� , כאמור לעיל
�לפיכ� מתבקשת לכאורה המסקנה שאחת הדרכי� להתמודד ע� . התנהגות מסוכנת של התלמידי

ט ציי� ממונה "בדוח שנתי התשס, ואכ�. להתנהגות בטוחה והטמעתהריבוי התאונות היא חינו� 
טיפוח התנהגות תומכת "הבטיחות הארצי שאחד הלקחי� העולי� מ� הנתוני� הוא שיש צור� ב

השירות (י "שעליה� מופקדי� המינהל הפדגוגי ושפ" בטיחות ויצירת אקלי� בטיחות בית ספרית
ל דאז על הפעלת תכניות לימודי� העוסקות "מלי2 למנכואמנ� מנהל האג' ה). ייעוצי#הפסיכולוגי

 . בחינו� לבטיחות

את הצור� לטפל , כ רונית תירוש"ח, לית המשרד דאז"ל העלתה מנכ"בדברי הפתיחה לחוזר המנכ
כשאנו : "בהיבטי� ההתנהגותיי� של התלמידי� והדגישה את חשיבותו של החינו� לבטיחות

' החינו� לבטיחות'לפיכ� . ריכה להיות אפוא בראש מעיינינועוסקי� בבטיחות ההתנהגות הנכונה צ
�צרי� להיות חלק בלתי נפרד ]ו... [יבוא לידי ביטוי בהקניה והטמעה של כללי התנהגות נכוני
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�מהנאמר לעיל עולה שההתמודדות ע� נושא הבטיחות מחייבת טיפול ". ממערכת השיעורי
�המדינה בדק כיצד פועל משרד החינו� בתחו� משרד מבקר . בהיבטי� ההתנהגותיי� של התלמידי

 .זה

, ואי� לאג' את הכלי�, È‚Â‚„Ùהינו מינהלי ולא "מנהל האג' הבהיר למשרד מבקר המדינה שהאג' 
� ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ· ˙ÂÁÈË·Ï ÍÂ�ÈÁÏועל כ� כל הקשור . ההכשרה הנדרשת בתחו� הפדגוגי, האמצעי

 האג' א' הפנה את משרד מבקר המדינה מנהל). ההדגשות במקור" (אינו בסמכות ואחריות האג'
יצוי� שדרישות התפקיד למשרות של ". האמוני� על תכניות לימודי� והנחיה"לגורמי� במשרד 

 .מנהל האג' ושל ממונה הבטיחות הארצי אינ� כוללות הכשרה פדגוגית

בטיחות בבתי "לית למינהל ולמשאבי אנוש ישיבה בנושא " התקיימה בלשכת הסמנכ2011במאי 
ובה� מנהלת המינהל , בהשתתפות נציגי המינהל הפדגוגי, "ספר העלאת המודעות לבטיחותה

לפי הבדיקה שנערכה אי� : "בסיכו� הישיבה נכתב. מנהל האג' וממונה הבטיחות הארצי, וסגנה
אי� משהו אשר מקד� את ההטמעה ואת ניהול ... במערכת מהל� פדגוגי של חינו� לבטיחות

 ".הבטיחות בבית הספר

 �בתשובתו מסר משרד החינו� כי במינהל הפדגוגי יש כמה תכניות לימודי� שהוקצו לה� משאבי
מנהלת אג' תכניות סיוע . וכי בתכניות אלה נכללי� ג� פרקי� שעוסקי� בבטיחות, ושעות הוראה
ל את "י מקיי� תכניות חינוכיות וטיפוליות ומפרס� בחוזרי מנכ"י מסרה ששפ"ומניעה בשפ
 .לדבריה בטיחות היא תוצר לוואי של התכניות ושל המדיניות. י" שפהמדיניות של

קידו� אקלי� "ל "מנהלת אג' תכניות סיוע ומניעה הפנתה את משרד מבקר המדינה לחוזר המנכ
 2009שפרס� משרד החינו� בספטמבר " בטוח והתמודדות ע� אירועי אלימות במוסדות החינו�

ר בעקבות דוח בנושא שפרס� משרד מבקר המדינה במאי בי� הית, ")אקלי� בטוח" חוזר #להל� (
שה� דרישות בסיסיות , בחוזר זה נקבעו שבעה סטנדרדי� לתרבות ולאקלי� בית הספר. 200819

העוסק בהבטחת " בטיחות ובריאות, מוגנות" הסטנדרד #לדבריה . לשיפור האקלי� בבית הספר
" הסביבה הפיזית של בית הספר"טנדרד והס, שלומ� וביטחונ� של התלמידי� והמורי� בבית הספר

 . כוללי� היבטי� של בטיחות" נקייה ובטוחה, סביבת בית ספר נעימה"העוסק ב

העלתה שג� ה� אינ� עוסקי� במישרי� " אקלי� בטוח"בדיקת שני הסטנדרדי� האמורי� בחוזר 
" ריאותבטיחות וב, מוגנות"הסטנדרד בנושא . בהתנהגות בטיחותית של התלמידי� בבית הספר
�; ולא של התלמידי� כלפי בית הספר או חבריה�, עוסק במחויבויות של בית הספר כלפי התלמידי

איננו עוסק כלל בהיבטי� ההתנהגותיי� של " הסביבה הפיזית של בית הספר"ג� הסטנדרד 
� .התלמידי

להתוות תפיסה "היא " אקלי� בטוח"משרד החינו� מסר בתשובתו שמטרת התכנית בחוזר 
מטבע הדברי� אקלי� ... תית שיישומה במערכת החינו� ימנע אלימות וישפר את האקלי�מערכ

עוד מסר ". מיטבי פירושו פחות מקרי אלימות ופחות תאונות שמקור� בהתנהגות שאינה מרוסנת
פיתח תכניות טיפוליות ומערכתיות שונות שנוגעות בדר� כלל בעקיפי� במניעת "המשרד שהוא 

 ".כישורי חיי�"למשל התכנית , "ו�תאונות במערכת החינ

Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú˘˙Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ" ˙ÂÈ�Î˙ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ Ï
˙ÂÁÈË· ‡˘Â�· ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ . 

__________________ 

 .693עמוד , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , ראו מבקר המדינה  19
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 È¯˜ÈÚ‰ Ì¯Â‚‰ ‡È‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙�ÎÂÒÓ ˙Â‚‰�˙‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙� ÁÎÂ�Ï
Î ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È�Î˙ ÈÎ ‰�ÚËÏ Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ô˙È� ˙Â�Â‡˙Ï˙ÂˆÂÁ� ˙‡Ê . ·Â˘Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ�Î˙· È„ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ , ˙ÚÈ�Ó Ï˘ ÌÈË·È‰· ÔÈ¯˘ÈÓ· ˙Â˜ÒÂÚ Ô�È‡ ¯ÂÓ‡Î ¯˘‡
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â�Â‡˙ , Ï˘ ˙�ÎÂÒÓ ˙Â‚‰�˙‰· È˘ÓÓ ÈÂ�È˘Ï ‡È·‰Ï È„Î ˙‡Ê

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‚‰�˙‰ ‡Â‰ Ô‰Ï Ì¯Â‚‰˘ ˙Â�Â‡˙‰ ¯ÙÒÓ· ÌÂˆÓˆÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙ . 

 

 

 דיקת תאונות במוסדות החינו�ועדות לב

שבו נקבע כי , "הפעלת ועדות לבדיקת תאונות במוסד החינו�"ל כולל פרק בנושא "חוזר המנכ
"�משמשת כלי חיוני ללמידה , ובעיקר אירועי� שנפגעו בה� תלמידי�, בדיקת� של אירועי� חריגי

ל המשרד למנות ועדת "החוזר קובע באילו נסיבות על מנכ". ולשיפור הפעילות במערכת החינו�
אחת המטרות "על פי החוזר . וכ� נהלי� מפורטי� להקמת ועדות בדיקה ולהפעלת�, בדיקה

המרכזיות של ועדות הבדיקה היא הפקת לקחי� ולמידה מהניסיו� המצטבר כדי למנוע תאונות 
די  כ#" בהירות וניתנות ליישו� ומעקב"המלצות הוועדות נדרשות להיות ". והיפגעויות בעתיד

 . שאפשר יהיה לאמצ� ולייש� את לקחיה�

ממונה הבטיחות . האג' אחראי לריכוז של פעילות ועדות הבדיקה ולפיקוח על יישו� המלצותיה�
מנתוני הממונה עולה כי משנת . הארצי מנהל טבלת מעקב אחר יישו� ההמלצות של ועדות הבדיקה

;  מונו שבע ועדות בדיקה2008בשנת :  ועדות בדיקה15 הקי� המשרד 2011 ועד מחצית שנת 2008
 לא הוקמו ועדות 2011במחצית הראשונה של שנת ;  שלוש# 2010ובשנת ;  חמש# 2009בשנת 
 .בדיקה

 

 הקמת ועדות בדיקה

פציעת� של שלושה (ע� קבלת ידיעה על תאונה קטלנית או אסו� המוני ", ל"על פי חוזר המנכ
לגבי . ל המשרד להקמתה ולמינויה של ועדת בדיקה"יפנה מנהל המחוז אל מנכ)... תלמידי� ומעלה

ל מפורטי� "בחוזר המנכ". יתר האירועי� החריגי� יישאר העניי� לשיקול דעתו של מנהל המחוז
ר "להרכב הוועדה ולהכשרה המקצועית של יו, ר ועדת בדיקה"נהלי� הנוגעי� בי� היתר למינוי יו

 .הוועדה

 ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰) ˙�˘Ó2008 ˙�˘ ÚˆÓ‡ „ÚÂ 2011 ( ˘ÂÏ˘ ÂÚ¯È‡
Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â�Â‡˙"Ô˙˜È„·Ï ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰· Í¯Âˆ ‰È‰ Ï , ÏÚÂÙ· Í‡

‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰ÓÈÈÒ ‡Ï Â‡ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï. 

אול� רק כעבור חודשיי� העביר ממונה ,  נפטר תלמיד במהל� שיעור ספורט2008בספטמבר  .1
מנהל האג' דאז .  האג' דאז הצעה לנוסח של כתב מינוי של ועדת בדיקההבטיחות הארצי למנהל

א' שבחוזר , " יו�60לא מקובל להקי� ועדה באיחור של "השיב לממונה הבטיחות הארצי ש
ל לא נקבעו הוראות הקובעות את פרק הזמ� המרבי לאחר התאונה שבו יש למנות ועדת "המנכ

 .וקמה ועדת לבדיקת התאונהנמצא שבסופו של דבר לא ה, בפועל. בדיקה

.  טבעה ילדה שהשתתפה בקייטנה בפארק מי� ופונתה במצב קשה לבית חולי�2008ביולי  .2
ל מינה ועדה לבדיקת האירוע וקבע שתגיש את הדוח שלה עד סו' אוגוסט אותה "המשנה למנכ

כ� שלח ובעקבות , במועד האחרו� שנקבע להגשת דוח ועדת הבדיקה עדיי� לא הוגש הדוח. שנה
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ר הוועדה " הוא א' פנה אל יו2009בינואר . ל"ממונה הבטיחות הארצי תזכורת למשנה למנכ
 .עד מועד סיו� הביקורת הדוח לא הוגש. והתריע על כ� שלא הוגש דוח

 ÏÚÙ˙ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰˜È„· ˙„ÚÂ „¯˘Ó‰ ÌÈ˜‰˘Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰�ÓÓ ˘¯„�Î ÁÂ„ ˘È‚˙Â . 

נמצא שבסיכו� ע� .  נדרסה למוות תלמידה כשירדה מרכב הסעה בירושלי�2009 באוקטובר .3
 .וממונה הבטיחות הארצי יכי� דוח מסכ� של האירוע, ל הוחלט שלא תוק� ועדת בדיקה"המנכ

אירועי� שאינ� קשורי� ישירות למוסדות "משרד החינו� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ב
משרד , במיוחד כאשר מדובר בהסעות פרטיות, ל� הסעות תלמידי�חינו� כמו תאונת דרכי� במה

כי , לאחר ששקל את הנושא לעומק", לדבריו". החינו� שוקל א� יש צור� להקי� ועדת בדיקה
ומאחר וכל התאונה תוחקרה ונבדקה על ידי אג' , מדובר בהסעה פרטית לחלוטי� של עמותה

א� , משרד החינו� לנכו� להקי� ועדת בדיקהלא ראה , התנועה של משטרת ישראל באופ� מפורט
למרות זאת תיחקר ממונה הבטיחות הארצי את האירוע והוציא תו� מפגש ע� נציג החקירה של 

 ".דוח מפורט לאירוע, משטרת ישראל

 ÚÂ�ÓÏ È„Î ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â�Â‡˙Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙˜È„·Ï ·Â˘Á ÈÏÎ Ô‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ
„È˙Ú· Ì‚ ˙ÂÓÂ„ ˙Â�Â‡˙ .·Ó „¯˘ÓÎ�Ó‰ ¯ÊÂÁ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜" ÏÎ ˙Â·˜Ú·˘ Ú·˜� Ï

‰˜È„· ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ˘È ˙È�ÏË˜ ‰�Â‡˙ . ¯Â˜ÁÏ ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï˘ ¯Â·Ò „¯˘Ó‰ Ì‡
 ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÏÂÚÙÏ ÍÓÒÂÓ ‡Â‰Â Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÂÁÙÈ˜ ‰·˘ ‰�Â‡˙ ÏÎ

Â˙Ú„ ,ÂÈÏ‰�· ˘¯ÂÙÓ· ˙‡Ê ÔÈÈˆÏ ÂÈÏÚ˘ È¯‰. 

 

 ר ועדות בדיקה"יו

1. Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ·" Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˘È Ï17 Ì˙Â�ÓÏ Ô˙È�˘ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· 
ÂÈÏ"‰˜È„· ˙„ÚÂ ¯ . Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ ÂÈ‰ ÈÓ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó15 ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ 

 ÌÈ�˘· Â�ÂÓ˘2008-2010 ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙ÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ� ‡Ï Ì‰Ó ‰¯˘Ú ÈÎ ‰ÏÚ‰Â 
‰¯ÂÓ‡‰ . È‡Ó· ¯·Î˘ ÔÈÂˆÈ2009‰ ¯˜·Ó ÚÈ¯˙‰  ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˘‡¯ È·˘ÂÈ˘ ÍÎ ÏÚ ‰�È„Ó

Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ· ‰Ë¯ÂÙ˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙ÓÈ˘¯· ÂÈ‰ ‡Ï ‰˜È„·"Ï20 . ˙¯Â˜È·· ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
 ˙�˘· Ì‚˘ ‡ˆÓ� ˙ÈÁÎÂ�‰2010ÂÈ ‰�ÂÓ "‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÓÈ˘¯· ÏÏÎ� ‡Ï˘ ‰˜È„· ˙„ÚÂ Ï˘ ¯ . 

הכשרה המועמדי� הפוטנציאליי� לשמש יושבי ראש לוועדות יעברו : "ל"על פי חוזר המנכ .2
ובה ה� יקבלו את הידע ואת הכלי� בנושאי� הרלוונטיי� , מקצועית במסגרת השתלמות ייעודית

 ". לעבודת הוועדות

קיי� משרד החינו� לראשונה , ל"כשבע וחצי שני� לאחר פרסו� חוזר המנכ, 2009רק בספטמבר 
המשרד עוד  קיי� 2010ובאוקטובר , יומית להכשרת יושבי ראש של ועדת בדיקה#השתלמות חד

 . השתלמות כזאת

__________________ 
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 ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï Â�ÂÓ˘ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ ÈÎ ‡ˆÓ�
‰· ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï , ‰· ÂÙ˙˙˘‰˘ Û‡42„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ  . Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

 ÏÎ15 ÌÈ�˘· Â�ÂÓ˘ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ 2008-2010 ˙‡ Â¯·Ú˘ ‡Ï· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ 
˘¯„�Î ‰¯˘Î‰‰ .Ó ˙‡ Ï·˜Ó ‡Â‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘
˙¯Â˜È·‰ ˙¯Ú‰. 

 

 חברי ועדות הבדיקה

ל קבע עשרה בעלי תפקידי� שמה� ייבחרו לפחות חמישה לחברי� בוועדת בדיקה "חוזר המנכ
; יוע2 מומחה; י"נציג שפ; נציג רשות מקומית שאינה קשורה למקרה; ובה� מפקח כולל או מקצועי

 . מנהל ג' בטיחות ונציג חיצוני;  היוע2 המשפטינציג

1.  ÈÏÚ· ˙ÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ� ‡Ï˘ ÌÈ¯·Á Â�ÂÓ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂÏ˘ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
‰�ÓÓ ¯Á·È‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰˜È„· ˙„ÚÂ È¯·Á˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰. 

ראינו לנכו� למנות "בתשובתו מסר משרד החינו� כי מהניסיו� שצבר מניהול עשרות ועדות בדיקה 
ל "מינוי חברי� שלא מתו� הרשימה כפי שנרשמה בחוזר מנכ... לי כישורי� ייחודיי�חברי� בע

2002 ,� ".נעשה מתו� התייעצות באג' ומתו� שיקולי� מקצועיי� פנימיי

 È¯·Á ÔÈÈ�Ú· ¯ÊÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈ‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ì‡˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘Â�· È·ËÈÓ‰ ‰�ÚÓ‰ ˙‡ ˙˙Ï È„Î ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ,¯‰¯ÊÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ˘ È. 

 על כ� שלכמה מוועדות הבדיקה מונו חברי� שהיו 21 התריע מבקר המדינה2009במאי  .2
�על : "בעניי� זה המלי2 מבקר המדינה. אמורי� לבדוק את תפקוד� שלה� או את תפקוד חבריה

למנוע חשש כדי , המשרד לבחו� מחדש מי ה� בעלי התפקידי� הראויי� להיכלל בוועדות הבדיקה
� ". לניגוד ענייני

 È‡ÓÓ˘ ‡ˆÓ�2009 È�ÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 2011 ˙Â„ÚÂ Ú·¯‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ‰�ÈÓ 
‰˜È„· ; „Â˜Ù˙ ˙‡ Â‡ Ì‰Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯·Á Â�ÂÓ Ô‰Ó ˘ÂÏ˘Ï

Ì‰È¯·Á .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï : 

 #להל� (סיק מנהל ופקחי� משרד החינו� מפקח על טיולי בתי הספר באמצעות קבל� המע )א(
יחידת הפיקוח משמשת כזרוע מטע� המשרד שבאה במגע בשטח ע� מוסדות ). יחידת הפיקוח

�הפיקוח נועד בעיקר להבטיח שמוסדות החינו� יקיימו את הנחיות המשרד . החינו� המטיילי
 . 22ביטחו� ובטיחות, בנושאי ארגו� הטיול

כל אחת מהוועדות ; כחבר בשתיי� מוועדות הבדיקהנמצא שהמשרד מינה את מנהל יחידת הפיקוח 
עוד נמצא שהמשרד מינה פקח טיולי� . בדקה תאונה שבה טבע תלמיד במהל� טיול של בית ספר

לחבר בוועדה שבדקה אירוע שבו נפטר תלמיד במהל� טיול שהתקיי� במרחב שהמפקח האמור 

__________________ 

 .767' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 59 ·)2009, ראו מבקר המדינה  21
 . ואיל�754' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , בעניי' תפקידי יחידת הפיקוח על הטיולי% ראו מבקר המדינה  22
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קו� האירוע והיה נוכח בחלק בדוח ועדת הבדיקה צוי� ג� שהפקח האמור הוזעק למ; אחראי לו
 .מהאירוע

ÌÈÁ˜Ù‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ ˙�ÈÁ· ‡È‰ ˙Â�Â‡˙ ˙˜È„· ÍÏ‰Ó· ¯¯ÂÚ˙‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ˙Á‡ ,
ÔÂ‚Î :‰˙Â¯È„˙ ,‰˙ÂÏÈÚÈÂ ‰˙ÂÈÚÂˆ˜Ó . ÌÈ¯·Á Â˘ÓÈ˘˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ È„·ÂÚ˘ Ô‡ÎÓ

ÙÂÙÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Â‡ Ì‰Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘¯„È‰Ï ÂÈ‰ ÌÈÈÂ˘Ú ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ
Ì‰Ï ,ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· Ì˙Â‡ „ÈÓÚ‰Ï ÏÂÏÚ ‰È‰ ¯·„‰Â. 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯ÊÂÁ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙ÓÈ˘¯· ÌÈÏÏÎ� Ì�È‡ ÌÈÁ˜Ù‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰�Ó
Î�Ó‰"‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ È¯·Á ¯Á·È‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰�ÓÓ˘ Ï , ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÔÎÏÂ

‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·ÁÏ Ì˙Â�ÓÏ. 

יאות במשרד החינו� אחראית לפיתוח מדיניות המשרד היחידה לפיקוח על תחו� הבר )ב(
בי� היתר מפיקה היחידה נהלי� . ולהטמעתה בתחומי בריאות הקשורי� לתלמידי� ולמוסדות חינו�

 .בתחו� הבריאות

בי� .  מונתה ועדה לבדיקת אירוע שבו נפטר תלמיד במהל� טיול עקב בעיה רפואית2010במאי 
. ד החינו� הייתה ג� המפקחת על תחו� הבריאות במשרדהחברי� בוועדת הבדיקה שמינה משר

בחירת המפקחת הארצית על הבריאות כחברה בוועדה היא בחירה "בתשובתו מסר המשרד ש
לדבריו הבחירה נובעת ". מקצועית מחייבת לוועדה שעוסקת באירוע רפואי שאירע במהל� הטיול

 ".מתו� הצור� לבחו� את מגוו� הנהלי� שקיימי� במשרד"

˘Ó ÏÚ ˙Á˜ÙÓ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯ÂÓ‡ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂÂ· ‰˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ·˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯
‰Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ì‚ ˜Â„·Ï ˙Â‡È¯·‰ ,‰‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÏ‰�‰ Ï˘ Ì·ÈË ˙‡ ÔÂ‚Î . Ï˘ ‰·ÂÏÈ˘

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ‰„ÈÓÚ‰Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂÂ· ˙Á˜ÙÓ‰. 

„· ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯·ÁÏ ˙Â�ÓÏ ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‡ˆÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÈÓ ‰˜È
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ,‰È˙Â�˜ÒÓÂ ‰„ÚÂÂ‰ È‡ˆÓÓ ˙ÈÈË‰Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰˘ ¯Á‡Ó. 

 

 

 הפקת לקחי ויישו המלצות ועדות הבדיקה

אחת המטרות המרכזיות של הקמת ועדות בדיקה היא הפקת לקחי� ולמידה "ל קובע כי "חוזר המנכ
בחוזר מפורטי� הרכיבי� האמורי� ". יפגעויות בעתידמהניסיו� המצטבר כדי למנוע תאונות וה

 .מסקנות והמלצות, ובה� תמצית הממצאי�, להיכלל בדוח המסכ� של ועדות הבדיקה

: בנוגע לתהליכי הפקת הלקחי� ויישו� המסקנות של ועדת בדיקה" קווי� מנחי�"בחוזר נקבעו 
ל הבכיר למינהל ומשאבי "הסמנכ; אחראי ליישו� מסקנותיה) ל המשרד"דהיינו מנכ(ממנה הוועדה 

ועל ממונה הבטיחות הארצי להמלי2 , אחראי לדר� היישו�) ל הבכיר" הסמנכ#להל� (אנוש 
יבצע בקרה על "עוד נקבע בחוזר שמנהל האג' . ל על דרכי� למימוש המלצות הוועדה"לסמנכ

ת לפי דוח לקיי� תחקיר התקדמו, עליו לקבוע לוח זמני� לביצוע ההמלצות". ביצוע ההמלצות
 .ביניי� ולקיי� תחקיר מסכ� בנושא יישו� ההמלצות שבדוח הסופי
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‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ì˘ÈÈ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ� , Û‡
Î�Ó˘"ÔÓ˘ÈÈÏ ‰¯Â‰Â Ô˙Â‡ ¯˘È‡ „¯˘Ó‰ Ï .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

 #להל� ( נדרס למוות תלמיד שלמד בג� שבפיקוח האג' המוכר שאינו רשמי 2008במאי  .1
לקיי� לימודי , בי� היתר, ועדת הבדיקה המליצה. לאחר שירד מרכב הסעה ליד ביתו, )ר"מוכש

 �חינו� לבטיחות בדרכי� בגני� ולהקפיד על כ� שהגננות יעברו השתלמות בנושא בטיחות בדרכי
 .משרד החינו� אישר את ההמלצות והנחה ליישמ� עד סו' דצמבר אותה שנה. לגננות

ÙÒÓ ‰˙·Â˘˙· ¯·ÓË2008ÂÈÏ "˘ÎÂÓ Û‚‡ ˙Ï‰�Ó ‰·˙Î ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ ¯" È„ ÔÈ‡˘ ¯
‰Ï‡ ˙ÂÏËÓ ÌÂ˘ÈÈÏ ÁÂ˜ÈÙ ˙Â¯˘Ó . ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯˘È‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·

˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰È‰ Ô˙È� ‡Ï ÔÎ‡˘ .ÂÈ¯·„Ï , ˙·È˙Î· ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÏÈ·‚Ó Â�È‡ „¯˘Ó‰
Ô‰È˙ÂˆÏÓ‰Â Ô‰È˙Â�˜ÒÓ ,ÚÂ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ Â�Î˙ÈÈ ÌÏÂ‡ Ô˙È� ‡Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÏÚ ‰ˆÈÏÓÓ ‰„

˙ÈÏ‰�ÈÓ‰Â ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ‰˙Â‡ Ì˘ÈÈÏ. 

 ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‡Ï Â‡ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ˙ÂÓ˘ÂÈÓ Ô�È‡ ‰„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ Ì‡˘ 
 ÔÓ˘ÈÈÏ Ô˙È�-Î�Ó ˙ÚÈ„ÈÏ ˙‡Ê ‡È·‰Ï Û‚‡‰ Ï‰�Ó ÏÚ "ÂÏÂÙÈËÏÂ „¯˘Ó‰ Ï. 

ועדת הבדיקה . והדבר הביא למותה,  בלעה תלמידה בחינו� המיוחד בלו�2008בנובמבר  .2
המליצה למנהלת אג' הסעות להדגיש לפני הרשויות המקומיות את החשיבות של השגחה פרטנית 

 .2009משרד החינו� אימ2 את ההמלצה באפריל . על תלמידי� שהתנהגות� מאתגרת

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , È�ÂÈ2011 ,‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰ˆÏÓ‰‰. 

י ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בהמלצה להצבת מלווה להסעות בתשובתו הסביר המשרד כ
ל כל מקרה של "משרד מבקר המדינה מעיר שיש להביא לידיעת המנכ. תלמידי� ולא אישרה אותה
 .המלצה שלא נית� ליישמה

 הומל2 2009בדוח שהגישה ועדת הבדיקה במאי .  נפל מורה בעת טיול ונהרג2008בדצמבר  .3
ל המשרד הורה לממונה "ומנכ, של החברה להגנת הטבע" ל סיכוני�ניהו"לרכוש את מאגר 

 חזרה ועדת בדיקה נוספת 2010בשנת . הבטיחות הארצי לפעול ליישו� המלצות ועדת הבדיקה
 .2011המועד האחרו� ליישו� ההמלצה היה ינואר . והמליצה לרכוש את התכנה האמורה

 המליצו כמה ועדות על הקמת 1995נת מאז ש" התריע מבקר המדינה ש2009יצוי� שעוד במאי 
בעקבות ".  שני� המצב נשאר כשהיה#13ובחלו' יותר מ, ]מאגר ניהול סיכוני�[מאגר מידע כזה 

שעליו לפתח או לרכוש מאגר מידע לניהול "זאת העיר משרד מבקר המדינה למשרד החינו� 
� של התלמידי� ושל כדי לסייע להבטיח את שלומ� ואת בטיחות�, הסיכוני� במסלולי הטיולי

� .23"המורי

משרד החינו� נמצא במהל� של בחינה "בתשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה נמסר כי 
. וזאת כדי לבחו� את מידת תרומתה ונחיצותה של המערכת... 'מערכת ניהול סיכוני�'ופיילוט של 

 ". בתו� הפיילוט יחליט המשרד א� המערכת אכ� מתאימה

__________________ 

 .763' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , מבקר המדינה בעניי' מאגר הסיכוני% ראו  23
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„ÚÂÓ·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ È�ÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ 2011 , ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙¯Ú‰ ‰�˙È�˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘
‰¯ÂÓ‡‰ , ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È�Ï ¯‚‡Ó‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï ÂˆÈÏÓ‰ ˙ÂÙÒÂ� ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ È˙˘˘ ¯Á‡ÏÂ

Î�ÓÂ"Ô˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˘È‡ „¯˘Ó‰ Ï ,‰ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ì˘ÈÈ Ì¯Ë . ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Â‡ ˘Î¯ Ì¯Ë „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ÏÂ‰È�Ï ‰�Î˙‰ ˙‡ Á˙ÈÙ

ÌÈ�ÂÎÈÒ. 

 ˙Â�Â‡˙ ÚÂ�ÓÏ È„Î ¯·ËˆÓ‰ ÔÂÈÒÈ�‰Ó ‰„ÈÓÏÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ‡È‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙¯ËÓ
„È˙Ú· ˙ÂÚÈ‚ÙÂ . ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-Î�Ó˘ ‰Ú˘Ó " ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ÔÁ· „¯˘Ó‰ Ï
ÔÓ˘ÈÈÏ ‰¯Â‰Â ,˙ÂÓ˘ÂÈÓ ÔÎ‡ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ . ˙ÂÓ˘ÂÈÓ Ô�È‡ ‰„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ Ì‡

¯Ù ÍÂ˙· ÔÓ˘ÈÈÏ Ô˙È� ‡Ï Â‡ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜-Î�Ó ˙ÚÈ„ÈÏ ˙‡Ê ‡È·‰Ï ˘È "ÂÏÂÙÈËÏÂ „¯˘Ó‰ Ï. 

הנחיות שלא "המשרד החליט ש"וכי , בתשובתו מסר משרד החינו� כי הוא מקבל את הערת המבקר
וכי אחת לשלושה חודשי� יצא דוח , "ל וטיפולו"יובאו בפני המנכ, יבוצעו על ידי יחידות המשרד

� .  המטלות ועדות הבדיקהמעקב בנושא יישו

 

 

 פיקוח ובקרה על הבטיחות במוסדות החינו�

הוא הנציג והזרוע המבצעת של "בכל מחוז פועל ממונה על הבטיחות במחוז ש, ל"על פי חוזר המנכ
מנהל המחוז ושל מנהל האג' לביטחו� בטיחות ושעת חירו� בתחו� הבטיחות והגיהות במערכת 

ובקרה על הבטיחות במוסדות החינו� ולהנחות את גורמי החינו� תפקידו לקיי� פיקוח ". החינו�
הנציג והזרוע המבצעת של הממונה "בכל מחוז פועל ג� יוע2 בטיחות מחוזי שהוא . השוני� במחוז

 ". על הבטיחות במחוז

משרד מבקר המדינה בדק במחוז ירושלי� ובמחוז הדרו� את אופ� הפיקוח והבקרה על קיו� נוהלי 
 האופ� שבו הממוני� המחוזיי� על הבטיחות מפעילי� את יועצי הבטיחות ואת דרכי את, הבטיחות

� :להל� הממצאי�. טיפול� בתוצאות המבדקי

 

 מבדקי בטיחות במוסדות החינו� באמצעות יועצי בטיחות

לערו� מבדקי� יזומי� "אחד מתפקידיו של יוע2 הבטיחות המחוזי הוא , ל"על פי חוזר המנכ .1
� על פי הנחיית ממונה בטיחות המחוזי לש� בדיקת נושאי הבטיחות והגיהות במוסדות חינו

הממונה על הבטיחות במחוז ". ולהעביר דוחות אודות ביקורי� אלה לממונה הבטיחות המחוזי
ירושלי� מסר למשרד מבקר המדינה את רשימת מוסדות החינו� במחוז המדורגת לפי רמת הדחיפות 

רמת הקדימות הגבוהה  (1 מה� היו בסדר קדימות 536.  אחד מה�של ביצוע בדיקות בטיחות בכל
ונכללו בה בתי ספר שלא נעשה בה� מבדק כלל או שהמבדק האחרו� שנעשה בה� התקיי� , )ביותר

א "ממסמכי הממונה על הבטיחות במחוז ירושלי� עולה כי בשנת הלימודי� התשע. 2001עד שנת 
 . מוסדות חינו�#267דיקות בטיחות בעשה יוע2 הבטיחות ב) 2010עד אמצע מאי (

 ˙Ó¯· Â‚ÂÂÒ˘ ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ‡˜ÂÂ„ Â‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰ ˙ÂÁÈË·‰ ıÚÂÈ ‰˘Ú˘ ÌÈ˜„·Ó‰˘ ‡ˆÓ�
¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÙÈÁ„‰ , ˙ÂÓÈ„˜ ¯„Ò· ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· Â˘Ú� Û‡ Ì‰ ÌÈ˙ÚÏÂ8 ‡È‰˘ 

¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ�‰ . ˙ÂÓÈ„˜ ¯„Ò· Ì‰˘ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯ÙÒÓ˘ ¯Á‡Ó1Â„‚  Ï
Â˜„·�˘ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯ÙÒÓÓ ÌÈÈ�˘ ÈÙ , ˙Â˜È„·‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ô·Â¯˘ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È�

ÂÏ‡ ˙Â„ÒÂÓ· Â˘ÚÈÈ. 
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גני� ) 79% (1,245מה� ,  מבני� של מוסדות חינו�1,571לפי נתוני מחוז ירושלי� יש במחוז  .2
 יהיה דומה ובהיעדר הנחיה אחרת נית� לצפות ששיעור בתי הספר שייבדקו, בתי ספר) 21% (#326ו

 מוסדות החינו� שנעשו בה� #267מ) 3.4%(נמצא שרק תשעה . לשיעור� בכל מוסדות החינו�
יוצא ששיעור בתי הספר מכל מוסדות החינו� במחוז . וכל היתר היו גני�, מבדקי� היו בתי ספר

ית מספר התלמידי� בכל ב, זאת ועוד. ירושלי� שנבדקו היה קט� לאי� ערו� משיעור� בכל המוסדות
�ולכ� מספר התלמידי� החשופי� לסיכוני� גדול יותר , ספר גדול במידה ניכרת ממספר� בג� ילדי

�בפועל המצב היה , כאמור. ונית� היה לצפות שייבדקו באופ� יחסי יותר בתי ספר מאשר גני ילדי
 . הפו�

בעה היו ואילו אר, )1(נמצא שרק שניי� מתשעת בתי הספר שנבדקו היו בקדימות הגבוהה ביותר 
 ).#8 ו7(בקדימות הנמוכה ביותר 

‰˜È„·‰ ‰˙˘Ú� Ì‰·˘ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ Â¯Á·� „ˆÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ‡Ï ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó , ÚÂ„ÓÂ
 ˙ÂÓÈ„˜· ˙Â„ÒÂÓ ˜Â„·Ï ÌÂ˜Ó· ‰ÎÂÓ� ˙ÂÓÈ„˜· ˙Â„ÒÂÓ ˜Â„·Ï ÂÁ�Â‰ ˙ÂÁÈË·‰ ÈˆÚÂÈ

‰‰Â·‚ .˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÙÈ„Ú Â�˙ÈÈ ˙ÂÁÈË·‰ ÈˆÚÂÈ˘ ‡„ÂÂÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â
¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÓÈ„˜· . 

לאחר ביצוע המבדקי� שולחי� הממוני� על הבטיחות במחוזות שנבדקו מכתב לרשות  .3
�דוח המסכ� את תוצאות , במכתב יש רשימה של המוסדות שנבדקו. המקומית שבה נעשו המבדקי

בטיחות מבקש הממונה על ה. הממצאי� לפי תחומי הבדיקה וקדימות הטיפול, המבדק בכל מוסד
� .מהרשות המקומית לדאוג לתיקו� הליקויי� ולדווח לו על ביצוע התיקוני

בידי הממוני� על הבטיחות במחוז ירושלי� ובמחוז הדרו� לא היו דיווחי� של הרשויות המקומיות 
�מכא� שלא היה בידי הממוני� על הבטיחות במחוזות הללו נתוני� שאפשר . על תיקו� הליקויי

 � .ואילו לא תוקנו ומחייבי� המש� מעקב וטיפול, אילו ליקויי� תוקנוללמוד מה

 ˙ÂÁÈË·‰ ÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÈÈ˜Ó˘ ·˜ÚÓ· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ „ÓÏÓ ‰Ê ‡ˆÓÓ
ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· . ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙ÂÁÈË·‰ È�ÂÓÓ Â·˘ ·ˆÓ ¯È˙‰Ï ÏÂÎÈ „¯˘Ó‰ ÔÈ‡

Â�˜Â˙ ‡Ï ÌÈÚ‚ÙÓ ÂÏÈ‡ .· ÌÈÈ˜Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ‰¯˜
ÌÈ˜„·Ó· ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ ÂÎÈ˘ÓÈ ‡Ï Ì‰˘Â Â�˜Â˙ Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î. 

פיתח בשנה האחרונה תוכנה אינטרנטית לשימוש המשרד ויועצי "בתשובתו הודיע משרד החינו� כי 
ר באמצעות תוכנה ומערכת זו נית� יהיה לעקוב באופ� מסוד. הבטיחות להקלדת דוחות המבדק

והחל ... תיקו� מפגעי� בעקבות ביקורות חוזרות, ברשויות, ושיטתי אחר מפגעי� במוסדות חינו�
 ".ב כל מבדקי הבטיחות יוקלדו למערכת זו" תשע2011מספטמבר 

 

 הפיקוח על ניהול הבטיחות בבתי הספר

ות לימודי#לפקח על פעולות חינוכיות"ל קובע שעל הממונה על הבטיחות במחוז "חוזר המנכ .1
 ". בנושאי בטיחות במוסדות חינו�

 ˙ÂÁÈË·‰ ·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·Ï Ì‡Â·· ˙ÂÁÈË·‰ ÈˆÚÂÈ ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰·˘ ÌÈ˜„·Ó‰˘ ¯¯·˙Ó
¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÁÈË· Ï˘ ÌÈÈÊÈÙ‰ ÌÈË·È‰· ÌÈ˜„·Ó ÌÈÏÏÂÎ ¯ÙÒ‰ È˙·· , ÌÈË·È‰· ‡Ï Í‡

˙ÂÁÈË·‰ ‡˘Â� Ï˘ ÌÈÈÎÂ�ÈÁ‰Â ÌÈÈÏÂ‰È�‰. 
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� מסרו למשרד מבקר המדינה שנוס' על יועצי הממוני� על הבטיחות במחוזות ירושלי� והדרו
במסגרת הביקורי� האלה ה� ג� בודקי� נושאי� , לדבריה�. הבטיחות ג� ה� מבקרי� בבתי הספר

נמצא שהביקורי� של ממוני הבטיחות במחוזות אינ� . הקשורי� לניהול הבטיחות בבתי הספר
הממוני� על . וררי� באותה עתאלא באקראי על פי הצרכי� שמתע, נעשי� לפי תכנית סדורה בכתב

 �הבטיחות במחוזות דלעיל לא המציאו למשרד מבקר המדינה מסמכי� המתעדי� את ביקוריה
 . במוסדות החינו� ואת הממצאי� שהועלו בביקורי� אלה

תו� יישו� והפעלה "ל קובע כי ניהול הבטיחות במוסדות החינו� צרי� להיעשות "חוזר המנכ .2
כמו כ� על פי החוזר יש להפעיל בכל ". יזומה שנקבעה ואושרה מראש] דיתבטיחות מוס[של תכנית 

, הורי�, מורי�, )ר הוועדה"יו(שתכלול את רכז הבטיחות " ועדת ניהול בטיחות"מוסדות החינו� 
על הוועדה להתכנס לפחות פעמיי� בשנה בהנחייתו של מנהל . תלמידי� ונציגי הרשות המקומית

 .את יעדיה ואת תחומי פעילותההמוסד החינוכי כדי לקבוע 

הממונה על הבטיחות במחוז הדרו� מסר למשרד מבקר המדינה כי כאשר הוא מבקר בבית ספר הוא 
א� אינו בודק את הנושא באופ� שיטתי ואינו יודע בכמה בתי ספר , ג� מעיי� בתכנית הבטיחות שלו

בתי הספר ועדת בטיחות בביקורי� אלה הוא ג� בודק א� יש ב, לדבריו. מופעלת תכנית כזאת
 .  מבתי הספר יש ועדות כאלה#70%ולהערכתו בכ, מוסדית

�בדיקותיו העלו שבמרבית בתי הספר אי� תכנית , לדברי הממונה על הבטיחות במחוז ירושלי
א� אי� לו מידע על מספר בתי הספר , לדבריו הוא בודק את נושא ועדת הבטיחות המוסדית. בטיחות

 .תשבה� פועלת ועדה כזא

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÌÓÂÏ˘ ˙¯ÈÓ˘Ï ÚÈÈÒÏ ÌÈÈÂ˘Ú ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÁÈË·‰ ÏÂ‰È�Â ÔÂ�Î˙ . ÏÚ
 ˙ÂÁÈË· ÏÂ‰È� ˙Â„ÚÂ ÌÈÏÈÚÙÓÂ ˙ÂÁÈË· ˙ÂÈ�Î˙ ÌÈ�ÈÎÓ ÔÎ‡ ¯ÙÒ‰ È˙·˘ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰

¯ÊÂÁ· ˘¯„�Î. 

 גדול פי עשרה ממספר התאונות 24"כמעט ונפגע"מספר אירועי , ל"על פי חוזר המנכ .3
עוד . לנצל את האירועי� האלה כדי להפיק מה� לקחי� למניעת תאונות ממשיותולכ� יש , הממשיות

קובע החוזר כי על הנהלות בתי הספר להסביר את חשיבות הדיווח והתחקיר בתחילת שנת 
�לעודד תלמידי� להתריע על אירועי� כאלה ולנהל יומ� שבו יירשמו אירועי� ופעולות , הלימודי

בחוזר יש ג� נהלי� .  משעות המחנ� לנושא זה10%יחד לפחות מונעות שננקטו בעקבותיה� ולי
הוא א' , בשל החשיבות שמייחס ממונה הבטיחות הארצי לנושא. לקיו� תחקירי� בבית הספר

 ". כמעט ונפגע" חוזר ריענו� ובו פרס� מחדש את ההנחיות בנושא אירועי 2007הוציא ביוני 

 מבקר המדינה שבתי הספר אינ� מבצעי� הממוני� על הבטיחות בשני המחוזות מסרו למשרד
לא נמצא שהממוני� על הבטיחות במחוזות התריעו על כ� לפני ". כמעט ונפגע"תחקירי� של 
 .הנהלת המשרד

 ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì�È‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó˘ ‡„ÂÂÏ ‰˙¯ËÓ˘ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯˜· ¯ÊÂÁ·˘ ˙ÂÁÈË·‰ 

Î�Ó‰"Ï .¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÁÈË·‰ ÏÂ‰È� ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙Ó˘ ‡„ÂÂÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ. 

__________________ 

ת ממשית באד% אול% ללא פגיעה פיזי"כאירוע בטיחות " כמעט ונפגע"ל מגדיר אירועי "חוזר מנכ  24
 דוגמאות לאירועי% 14בחוזר מובאות ". בנסיבות מעט שונות היו עלולי% להסתיי% בפגיעה ממשית

 .כאלה
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בתשובותיה� של הממונה על הבטיחות במחוז הדרו� ובמחוז ירושלי� למשרד מבקר המדינה 
ניהול שגרת הבטיחות 'בימי� אלו עומד המשרד להוציא חוזר חדש בנושא " נאמר 2012מינואר 

בחוזר החדש ישנו פירוט של כל הנושאי� הקשורי� בניהול , לדברי הממוני�. "'בבית הספר
 .נושאי בטיחות אלה ייבדקו על ידי המפקחי� הכוללי� בבתי הספר; הבטיחות בבית הספר

 

 

 סיכו

ÌÓÂÏ˘Ï ‰¯ÂÓÁ ‰�ÎÒ ‰·ÂÁ· ˙�ÓÂË ˙Â�Â‡˙Ó ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÚ‚ÙÈ‰ .ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙� ÈÙ ÏÚ ,
˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘·"ÁÂÂÈ„ ÚÎ ÏÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ Â-18,000 ˙Â�Â‡˙ 
ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÂÚ‚Ù� Ô‰·˘ . ÏÏÎ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÂÚ‚Ù� Ô‰·˘ ˙Â�Â‡˙‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
„¯˘ÓÏ ˙ÂÁÂÂ„Ó ‡Ï. 

Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ· Ú·˜ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó" ˙Î¯ÚÓ· ˙Â�Â‡˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Â„ÚÂ�˘ ÌÈÏÏÎ Ï
ÌÓÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙ „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÏÂ‡ ÍÂ�ÈÁ‰. 

‡ˆÓÓ ÁÎÂ�Ï‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ , Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ‡˘Â�· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â�Â‡˙ ˙ÚÈ�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó , ‡˘Â�‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˘¯„�

‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÏÂÚÙÏÂ ,˙Â�Â‡˙‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â·¯Ï ,
˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ˙¯˘Î‰Ï ,ÁÏ˙ÂÁÈË·Ï ÍÂ�È ,˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ , ÌÂ˘ÈÈÏ

ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙Â�˜ÒÓ . 

 



 

 


