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שלוםרב,


לקבלתמידעבמסגרתחוקחופשהמידעבקשתךהנדון:
6012אישוריבטיחותשלמוסדותחינוךבשנת

9/11/16,27/9/16,4/9/16נו:י,מכתב3/9/16:פנייתך


במענהלפנייתך,

למידעבנוגעלאישוריבטיחותשלמוסדותחינוך)גניםבתיספררשמייםומוכריםמכתבךובקשתךקיבלנואת .1

 וככלשניתןמעודכןלמועדפתיחתשנתהלימודים.2016שאינםרשמיים(עבורשנת


 :גיליונות2בן excel בזאת,בקובץמצורף .2

 רשימתמוסדותחינוךמחזיקיםבאישורבטיחות. .א

 לגביהםטרםהתקבלדיווחמהרשותהמקומיתאומהבעלותלענייןזה.רשימתמוסדות .ב
 

     ענייןזהיצויןכיהנתוניםנכוניםליוםהכנתהקובץ.ל

ברישיוןבהתאםלחוקפיקוחעלבתיכיאנומבחיניםביןמוסדותמוכריםשאינםרשמייםשמחויביםנדגיש .3

 בבעלותהרשותהמקומיתוהמוחזקיםעלידה.לביןמוסדותרשמייםהמצויים1967-הספר,התשכ"ט

 

 מוסדות מוכרים שאינם רשמיים

בהתאםלחוקפיקוחעלבתיהספר,ובמסגרתהליךהרישוי,נדרשממישמבקשרישיוןלהציגטפסיםהמאשרים .4
ה המוסד התאמת כיאת המעיד האישור זהו בטיחות( מנכ"ל לחוזר )בהתאם החינוך מערכת לדרישות חינוכי

רשמיים שאינם מוכרים מוסדות על שהבעלויות מכאן הבטיחותי. בהיבט חינוכי כמוסד לשמש כשיר המוסד
 .(כחלקמתהליכיהרישוידו"חותבטיחותהמהווים"אישורבטיחות")ברישיון,מגישים


 מוסדות רשמיים

רלבנטי .5 איננו בטיחות" המונח"אישור ידה. על ומוחזקים מוסדותרשמייםמצוייםבבעלותהרשותהמקומית
צויןכי:(11)עמוד2014)ג(מרס7ניהולשגרתהבטיחותבביתהספרעד/–מוסדות.בהוראותחוזרמנכ"ללאותם


הכנתושלהמוסדהחינוכילקראתפתיחתהשלשנתהלימודים

 
 המקומית/הבעלותתקייםסקרשנתילהערכתהסכנותבמוסדותהחינוךהפועליםבתחומה."הרשות (1

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

שנתהקיץ פתיחת לקראת תלמידים לאכלוס בטיחותית ומוכן כשיר החינוכי שהמוסד לוודא כדי וזאת ,
 הלימודים".
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כלתהליך"אישורהבטיחות"שלהמוסדהחינוכיהינובאחריותהשלהרשותהמקומית:3באשרלבקשתךבסעיף .6
תפתיחתשנתהלימודים,או,במידהלבצעתהליךבקרהומבדקבטיחותלקראמחויבאוהבעלות.מוסדחינוכי

רשמי", שאינו "מוכר מוסד הרשויותוהוא התכוננות של התהליך כל הרישוי. מנהל מול הרישיון את לחדש
 המקומיותוהבעלויותעלמוסדותהחינוךמתבקשותלהיערךלפתיחתשנתהלימודיםהרבהלפניפתיחתה.

:במהלךחודשאפרילובהתאםלהוראותחוזרמנכ"ל
 

שיפוציםותיקוניםבטיחותייםבמוסדותהחינוךשבבעלותה (1 בדקבית, עלהרשותהמקומית/הבעלותלתכנן
באופןשוטףולדאוגלביצועםבחופשותובפגרתהקיץ.כמוכןמוטלתעליהאחריותשוטפתלהבטחתהתקינות

 והבטיחותשלהמבניםשבבעלותהבאופןרציףוסדיר.

שירותיאחזקהובדקעלהרשותהמקומית/הבעלות (2 כגון אתשירותיה, להפעילבעדיפותעליונהוללאדיחוי
במוסדות לתאונות לגרום העלולים מפגעים להסיר או לתקן כדי הנדסה, ושירותי תברואה שירותי בית,

 החינוך.

במבנים, (3 מתקנות פעולות ולביצוע מפגעים לסילוק תכנית וליישם לגבש המקומית/הבעלות הרשות על
 בתשתיות,בחצרותובמתקניםבמוסדהחינוךובסביבתוהמידית.



 2014במרס3)ג(,א'באדרב'התשע"ד,7מתוךחוזרמנכ"לחוזרמנכ"לעד/
 

 ינוךולהכיןתכניותעבודהלתיקוןוטיפולבמפגעיםעדעלהרשויותהמקומיותלהתחיללבדוקאתמוסדותהח .7
למצבשבוהרשותמאשרתאתתקינותהמוסדהחינוכי.אנומדגישיםכיכלהתהליךהינובאחריותובטיפול

 שלהרשותהמקומית.אנומצטטיםאתהוראותהחוזר:
 

הכנתושלהמוסדהחינוכילקראתפתיחתהשלשנתהלימודים

 מית/הבעלותתקייםסקרשנתילהערכתהסכנותבמוסדותהחינוךהפועליםבתחומה.המקוהרשות (1

 הבעלותתסיראתהמפגעיםותתקןאתהליקויים,הןאלהשהובאולידיעתהעלידיהרשותהמקומית/ (2
הבעלותתסיראתהמפגעיםותתקןאתהליקויים,הןאלהשהובאולידיעתהעלידיהנהלותהנהלותמוסדות

אועלידיהנהלתהמחוזוהןאלהשנמצאובמבדקיבטיחותשבוצעובמהלךחופשתהקיץ,חינוךהמוסדות
לוודאשהמוסדהחינוכיכשירומוכןבטיחותיתלאכלוסתלמידיםלקראתפתיחתשנתהלימודים.וזאתכדי

יחותתדווחלמחוזשלמשרדהחינוךהרלוונטיעלגמרההכנותועלקיוםאישוריבטהרשותהמקומית (3
באוגוסטבכלשנה.באחריותהרשותהמקומיתלדווחלמחוזעלאישורי15שברשותהעדלמוסדותהחינוך

המוסדותשנמצאיםברשותהלקראתפתיחתשנתהלימודים,והמחוזירכזאתכללאישוריכללהבטיחותשל
 כלהרשויותהמקומיותלקראתפתיחתשנתהלימודים.הבטיחותשל

יקבלמהרשותהעתקשלאישורבטיחותחתוםומעודכןעלידימישמופקדעלהבטיחותמנהלביתהספר (4
 ברשותהמקומית.

 

2014במרס3)ג(,א'באדרב'התשע"ד,7מתוךחוזרמנכ"לחוזרמנכ"לעד/

 יובהרכיעצםהיעדרהשלמתהדיווחהאמורלמשרדהחינוך,אינומצביעעלמסוכנותמבנההחינוך. .8

בקשררצוףעםאותןרשויות/בעלויותשלאהשלימואתתהליךהדיווחכאמורומנהליהמחוזותהמשרדנמצא
במשרדהחינוךעוקביםאחרהנושאמקרובופועליםמולראשיהרשויותהמקומיותלהשלמתאותודיווח.


 

בכבודרב,



 

אילניתשושני,
מרכזתתיאוםפעולות



נהעליישוםחוקחופשהמידעבשםהממו
 

הממונהעליישוםחוקחופשהמידע–ד"רעופררימוןהעתק:
 סמנכ"לומנהלאגףבכירחירום,ביטחוןובטיחותסביבתית–מראריהמור
מנהלתחוםבטיחותארצי–מררותםזהבי

עוזרתראשיתליועצתהמשפטית–עו"דסימהאדיב
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