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 2019באוקטובר  27
 כ"ח בתשרי תש"פ

 2000-1023-2019-0068442מס' סימוכין: 
   

 

 ברשות המקומית  נוהל בקרה של קב"ט מחוזי לקב"ט / מחלקת מוס"חהנדון: 

 

  כללי  .1

הפנים למשרד החינוך, למשרד נוסח בעמ''ט משותפת ווגדר התיאור תפקיד קב''ט המוס''ח ברשות המקומית  .א

 . חינוך)קב''ט מוס''ח( קצין ביטחון מוסדות: אגף כ''א/ומפורסם באתר משרד הפניםולשלטון המקומי 

 נוהל זה, יפרט את השיטה לביצוע בקרת המחוז על מימוש תפקידו של קב''ט מוס''ח.  .ב

 .5נוהל הבקרה יכלול את מבדק ניהול הבטיחות ברשות המקומית כפי שיפורט בסעיף  .ג

 ג'.-כמפורט בנספחים אנושאים בקרה יבדקו ההבנוהל   .ד

  ברשות המקומית. מוס"חביטחון וחירום  מח'*/כל קב"טיבקרה ייבדקו הבתהליך  .ה

 הערת הבהרה: בדיקת כל המחלקה ולא כל קב''ט מוס''ח בנפרד.*

 
  בטיחות החירום והושאי הביטחון, בנ מח' המוס''ח/המוס''ח קב"טעבודת לפקח ולבדוק את       בקרהמטרת ה .2

 ו.שבתחום אחריות           

 מטרות ביניים:         

 .מחייב לקב''ט המוס''חסטנדרט ותו תקן מקצועי לקבוע  .א

 באופן שוטף. המוס''ח  של קב"ט רותו המקצועית יומודל לשמירת כש "כלי עבודה"להוות  .ב

 .)בדגש על קב''ט חדש ובשלבי ההכשרה( המוס''ח קב''ט לחניכה והדרכתלהוות פלטפורמה מקצועית  .ג

 קב''טי המוס''ח.המחייב בקרב  "ניהול הידע המקצועי"לקדם ולמסד את  .ד

 
 )בהתאם להיקף הרשויות המקומיות(: קרהתדירות הב .3

 מחוזות : תל אביב, חיפה וירושלים.  - מחזוריות דו שנתית .א

   מחוזות: מרכז, דרום.    – תלת שנתיתמחזוריות  .ב

   .רשויות( 93מחוז צפון ) –מחזוריות ארבע שנתית  .ג
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  בקרה תהליך הכנות וביצוע ה .4

 .לרשויות המקומיות רב שנתית ותכנית בקרההפצת גרף  .א

   .יםהקב''טים המחוזי יכנסבמסגרת  קרההצגת תכנית הבקרה ושאלון הב .ב

 (., אופן הבקרה והצגת הדבריםמשתתפיסדר יום, )יקבע ע"י המחוז  קרהלו''ז הבתהליך ההכנה ו .ג

 '(.וע''פ קביעת המחוז )קשיח/מקוון/דיגיטאלי/טבלאות וכ ופורמטים למעקבהצגת החומר  .ד

 )בסמיכות למועד הביקורת(. המקומית לרשות קרהסיכום בפרסום דו"ח  .ה

 למחוז בעיתוי שיקבע המחוז.מקב''ט המוס''ח  )כמפורט בהמשך(  קריטייםתיקון ליקויים דו"ח הפצת  .ו

 
 העקרונות לביצוע מבדק ניהול בטיחות ברשות המקומית  .5

   מבדק ניהול הבטיחות ישתלב בתכנית הבקרה השנתית ע"פ מודל המחזוריות השנתי הרלוונטי לכל מחוז.   .א

 תיאום וביצוע:  .ב

 .)לא מחויבת נציגות מחוזית(. בצע יועץ הבטיחות המחוזיי : תיאום (1

 .המחוז י''ע יקבע:  עיתוי (2

 ."בקר בטיחות" )היועץ המחוזי(ביצוע :  (3

 כמפורט בנספח ג'.: בהתאם לנוהל "מבדק ניהול בטיחות ברשות" לבקרה ושאיםנ .ג

 לאותה רשות מקומית . לסיכום הבקרה הכולל בדו''ח אחודיפורסם  :סיכום המבדק  .ד

 על ידי מרכז בקרה ומעקב של חברת אשד בתיאום עם המחוז.  יבוצע: תיקון ליקוייםמעקב  .ה

 
 רצ''ב נספחים : .6

 שאלון בקרה הכללי –נספח' א'  .א

 שאלון בקרה ייעודי תחום גן ילדים   –נספח ב'  .ב

 מבדק ניהול בטיחות ברשות המקומית  –נספח ג'  .ג

 

 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gov.il/bitachon
http://www.edu.gov.il/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
  

 
 
 

 

 bitachon\http://www.education.gov.il 3931067-073פקס  6539310-073טל'   9510402, ירושלים; 2רח' דבורה הנביאה 

 www.edu.gov.il|  730-3931067فاكس  730-6539310هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 

 

הכללישאלון בקרה  -' אנספח   

 
 
 

קב''ט מוס''ח : __________________  :_________________המקומית רשות  

_____________:קרהתאריך הב  

לא  קיים נושא משני נושא מרכזי
 הערות קיים

תכנית 
 עבודה

כנגזרת מתכנית  רשותית תכנית עבודה שנתית קיום 
 העבודה המחוזית

   

 הנוגעת לכל מוסדות החינוךעבודה שנתית תכנית מעקב 
כנגזרת מתוכנית העבודה הרשותית המוגשת ע"י רכז 

 הביטחון

 כולל גנ''י  
  

    תכנית העבודה הרשותית תכנון מול ביצועקיום מעקב 

משרד החינוך  שתתפותתכנית רב שנתית לה -  04תקנה  
  לכל המוס''ח מרכיבי ביטחוןב

דגש לפער במרכיבי ביטחון חובה   
 כמפורט בתקנה

 ביטחון

 "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי" הימצאות 
 כל בית ספרל

החדש וחירוםביטחון תיק     

 , משטרת ישראל ) שליטה ומעקב תקני אבטחהטבלת 
 (, אחררשות המקומית

   

 היערכות לפתיחת שנה''ל: 
 מאבטחים כנס  -
 כנס רכזי ביטחון -

   

    ביצוע ביקורות למאבטחים ותיעודן 

 ח, קליטת מאבטח מוס'' שליטה ומעקב
 סיכומי ראיון ואישור העדר עבירות מין

   

 מעקב תכנית הכשרה ושמירת כשירות שנתית 
 של המאבטחים

   

 חירום

 ע"פ הפורמט בתיק הנתונים ושטח.   לכל ביה''ס י ו/או "הכי מוגן שיש"מיפוי מרחב מיגון תקנ

   לכל ביה''ס מיגון )ירי טילים(תכנית 
חופף לבדיקה של תיק נתונים, 

 - שטח ביטחון וחירום )חדש(
 סעיף תכניות חירום

   תכנית "פינוי במצב חירום " לכל ביה''ס
מו''ח /תכנית פינוי בעת צונאמי ברשויות רלוונטיות

     רלוונטיים 

 מעקב וביצוע תרגילים בפתיחת שנה''ל
 תטבלה מרכזרצוי ב   ירי טילים, רעא''ד/שריפה, וחפץ חשוד

בבתי ספר בהם יש תרגיל דליפת חומר מסוכן מעקב 
   חירום(אירוע בטיחות שמתפתח ל)אירוע מעבדות 

  מעבדות –ע''פ החוזר החדש 
 )לקראת הפצה(

הכנה לתרגיל מוס"ח ארצי בהתאמה לגאנט  תהליך 
היערכות מחוזי )כנסים לרכזי ביטחון, חוברות פקודה 

 לתרגיל, תרגילי הדגמה, סיכום תרגיל(
   

לבצע מעקב תרגול רצוי     בכל בית ספרצל''ח קיום מעקב   

 בתיאום עם ממונה פס''ח רשותי   מעקב בתי ספר שמוגדרים כמתקני קליטה

בטיחות 
 סביבתית

 בקרה ייבדק בכל    אישור מוכנות / בטיחות שנתי בתוקף לכל מוס"ח 

 ניהול בטיחות רשותימבדק 
 ייבדק כמפורט בנספח ג'  - -

 לוודא יוזר וסיסמא    ב"מערכת הטיולים"/תכנית הטיולים on line יכולת צפייה 
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לא  קיים נושא משני נושא מרכזי
 הערות קיים

טיולים 
פעילות חוץו  

 המצאות טפסי ביקורת טרום טיולביצוע ביקורת מדגמית ו

   

 

 הכשרות

 

מוס''ח קב''טכשירות   

    ביצוע קורס מנב''טים/קב''טים מוס''ח

    שנתי )מועד( ריענון מנב"טיםביצוע 

    )מועד( קורס בטיחותביצוע 

 קב''ט רלוונטי   עבר הכשרה וקורס משלחותמתדרך 

    שנתי )מועד( כשירות בטיחותביצוע יום 
 כשירות רכזי ביטחון

    לרכזי הביטחון כתבי מינויהמצאות 

     רכזי ביטחון הכשרתמעקב סטאטוס 

    אחת לשנתיים ביטחוןרכזי  ריענוןמעקב סטאטוס 

    רכזי ביטחוןתכנית ותיעוד לו"ז ביצוע כנסי 

ביקורות 
 וניהול ידע

 קב"ט במוס"ח ביקורות תכנית  
 כפי שדווחו בבקרהקריטיים  ומעקב תיקון ליקויים 

 :קריטיים ב ליקויים  

, בגדר רצהיפ - ביטחון מרכיבי

(, חירום ושער כניסה) שערים

 ואו/כריזה מערכת, שמירה ביתן

 לחצן, ד''רעא למערכת חיבור אי

, תיק עזרה ילדים בגן מצוקה

ראשונה, מרחב מוגן קיים 

שאינו מאפשר שהייה )מוצף 

 במים, משמש כמחסן וכד'(.

 מוכנות אישורהיעדר  - בטיחות

 קיים תקן איושפער ב - מאבטח

 ומעקב תיקון ליקויים   תכנית ביקורת אבטחה
אבטחה  כולל דו''חות ביקורת   

ימ''  

 ביקורת "מרטנס הופמן"
 תיקון ליקויי תכנית ביקורות ומעקב -
 במערכת הבקרה on line יכולת צפייה  -

 לוודא יוזר וסיסמא  

כל תיקייה  מומלץ ש   ודוחו''ת אירוע חריג  תיקיית מעקב תחקירים  

תחומיםלפי חלוקה תהיה ב  

)ביטחון, חירום, בטיחות, 
 טיולים(

     תרגילים וסיכומיםתיקיית 

 תיקיית ביקורות קב"ט המחוז
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שאלון בקרה ייעודי לתחום גן ילדים -נספח ב'   

 במהלך הבקרה הללו יבדקורמטרים ובלבד שכל הפ רוצים להתמקד בנפרד בגנ''יבהם שאלון זה נערך למקרים שהערה : 

.הכוללת    

: _____________המקומית שם הרשות      

___שם קב"ט מוס"ח: ___________    

_____________:קרהתאריך הב     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות לא קיים קיים נושא משני נושא מרכזי

 ביטחון

חוזר  6לפי סעיף  -גן כל ל ביטחוןתיק  המצאות 
   מנכל ביטחון

קישור לפורמט תיק 
 ביטחון

 היערכות לפתיחת שנה''ל מסמך/איגרת
 כולל את כל התחומים   הרלוונטית 

   מעקב תקינות מרכיבי ביטחון 
ר תקנית, שער שער, גד

אחורי, לחצן מצוקה 
 מחובר למוקד

    מעקב ביצוע תרגיל לחצן מצוקה בגן הילדים

 חירום

 לרבות מערכות סינון   תקנימיפוי מיגון 

    תכנית פינוי לכל גן ילדים

 שנה''ל מעקב תרגילים בפתיחת 
    ירי טילים, רעא''ד/שריפה וחפץ חשוד

בטיחות 
 סביבתית

 ייבדק בכל בקרה          שנתי בתוקף לכל מוס"ח יבטיחותאישור מוכנות 
 כמפורט בנספח ג'         ניהול בטיחותמבדק 

 הכשרות
 והשתלמויות

מעקב ביצוע כנסי פתיחת שנה''ל ולקראת תרגיל 
 מוס''ח
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 מבדק ניהול בטיחות ברשות המקומית -נספח ג' 

 

 

 רקע .1

הרשות המקומית אחראית על מתן תשתיות, מבנים, חצרות ומתקנים בטוחים ותקינים למימוש אחריותה הכוללת לחינוך. 

תפקיד הרשות לנהל את הבטיחות במוסדות החינוך להיערך לקראת פתיחת שנת הלימודים, לטפל בתשתיות וליקויים 

השתתפות פעילה בצמצום הסיכונים לתלמידים במוסדות לאורך כל השנה בהתאם לצורך, לערוך תיקונים, להסיר מפגעים ו

החינוך בתחום הרשות. לצורך כך, מעוניין משרד החינוך בהפעלת מנגנון בקרה ומבדק תלת שנתי מטעם המשרד, מנגנון 

 הבקרה יעסוק בבקרה על תהליכי ניהול הבטיחות במוסדות חינוך ברשויות המקומיות. 

מית יבוצע אך ורק על ידי יועצי בטיחות של משרד החינוך אשר יופנו למשימה זו דרך יודגש כי מבדק בטיחות ברשות המקו

 מחוזות אגף הביטחון והבטיחות במשרד החינוך.

 

 מטרות מבדק ניהול הבטיחות .2

בדיקת תהליכי עבודה, בקרה, פיקוח, ביצוע בפועל וניהול של הרשות המקומית הנוגעים למוסדות חינוך  .2.1

 שבתחומה.

 בדיקה מדגמית בחלק מהמקרים.הבדיקה הינה  .2.2

 

 עיקרי הנושאים בהם יעסוק מבדק הבטיחות ברשות המקומית .3

בתחומי הבטיחות השונים לכלל מוסדות החינוך שתחת אחריותו, תוך  תכנית עבודה שנתית לביצוע מבדקים .3.1

 מעקב ובקרה אחר יישום.

כדי הפעלת הגורמים המתאימים וסיוע  במוסדות החינוך תוך תכנית עבודה שנתית לטיפול ותיקון ליקויי בטיחות .3.2

 בקביעת אופן הטיפול, טווח הזמן וסדר העדיפויות.

של כל מוסדות החינוך הנמצאים תחת פיקוחו הפדגוגי של המחוז,  ניהול וריכוז אישורי הבטיחות השנתיים .3.3

 באוגוסט בכל שנה. 15 –העברתם אל מנהל הבטיחות במחוז במשרד החינוך עד ל 

בדיקות בתחומים שונים כגון מתקני משחק, ניהול וריכוז בדיקות מקצועיות ואישורים בתוקף בתחומים השונים,  .3.4

 מתקני ספורט, בדיקת עצים, בדיקות חשמל וכדומה

 לקבלת רישיון/לחידוש רישיון להפעלתם והענקת הרישוי בהתאם.   ריכוז ומעקב אחר תהליך הכנת מוסדות החינוך .3.5

 , הנחיות, נהלים, הוראות שעה וכד' רלוונטי למוסדות החינוך ברשות.תיהפצת מידע בטיחו .3.6

למנהלים ורכזי הביטחון במוסדות החינוך בתחומי הבטיחות השונים וכן לפני  העברת הדרכות והנחייה מקצועית .3.7

 פעילויות בית ספריות רלוונטיות. 

ע לתחומי הבטיחות במוסדם לרבות למנהלי מוסדות החינוך בכל הנוג מתן מענה וייעוץ מקצועיים ושוטפים .3.8

במסגרת פעולות שיפוצים, תוספות ובנייה. כמו כן, רענון הנחיות בטיחות למוסדות חינוך בפעילויות השונות לפי 

 מחזור הזמנים ובפעילויות השונות.

 תחקור אירועי בטיחות חריגים, הסקת מסקנות והפצת המידע. .3.9
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 טופס המבדק .4

 

 _    תאריך המבדק _______    שם הקב"ט/מנהל בטיחות: _________________מבדק בטיחות  ברשות: _______

 

 תכנית עבודה שנתית .1

 משוב פירוט תחום

 כנית עבודה הכוללת בתוכה את כלל מוסה"ח בתי ספר וגני ילדים בהיבטים הבאים:האם קיימת ת

 הערות קיים 

 לשנה ע"פ מיפוי מוס"ח 1מבדק בטיחות 
  2לאישורי הבטיחות על פי סעיף מס' *התייחסות ממוקדת 

 

 אישור בטיחות שנתי בתוקף לכל מוסד )בי"ס וגן(

 3*התייחסות ממוקדת לאישורי הבטיחות על פי סעיף מס' 
 

 

 ריכוז אישורים נלווים ע"פ חוזר מנכ"ל לכל מוסד )בי"ס וגן(

 4סעיף מס' *התייחסות ממוקדת לאישורים הנלווים בהתבסס על בדיקה מדגמית על פי 
 

 

תכנית מפורטת לטיפול במפגעי בטיחות ע"פ שם מוסד, סמל מוסד וסוג המפגע על בסיס גיבוש מסמך 
מסכם לכלל הליקויים שעלו במבדקים. על התכנית להיות מפורטת ברמת לוחות זמנים  לביצוע )חגי 

 תשרי, פסח, חופשת קיץ וכו'(
 5פי סעיף מס'  *התייחסות ממוקדת לתיעוד המפגעים וטיפולם על

 

 

   קיימת תוכנית לליווי פתיחת מוס"ח חדשים –מוסדות חינוך חדשים 

תוך חבירה למחלקת  04תכנית תקציבית של הרשות לטיפול במפגעים כולל תקציב שיפוצי קיץ ותקנה 
 האחזקה/ההנדסה.

  

   שמירת עותק ממבדקי הבטיחות של יועץ הבטיחות המחוזי

תכנית מפורטת לטיפול במוסדות חינוך חדשים כריכוז מאמץ להיערכות לפתיחת שנה"ל+תכנית שיפוצי 
 קיץ

  

 ביצוע הכשרות בנושא בטיחות לגננות, מנהלי בתי ספר, רכזי ביטחון
  6* התייחסות ממוקדת להכשרות על פי סעיף מס' 

 

 ולרענונים המועברים מעת לעת מהמחוזהפצת הנחיות בטיחות ודגשים בהתאם ל"מחזור הזמנים" 
  7* התייחסות ממוקדת להפצת מסמכים על פי סעיף 
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 לשנה 1 – מבדקים במוסדות החינוך .2

מספר מוסדות  
חינוך ברשות 

 המקומית

מספר מבדקי 
 לשנה( 1בטיחות )

 פער
שם מוסד+סמל 

 )פערים בלבד(

     גנים

     בתי ספר

 

 

 אישורי בטיחות שנתיים .3

מספר מוסדות  
חינוך ברשות 

 המקומית

מספר מוסדות עם 
אישור בטיחות 

 שנתי
 פער

שם מוסד+סמל 
 )פערים בלבד(

     גנים

     בתי ספר

 

 
 בדיקות מקצועיות .4

  מוסדות חינוך ובדיקה עבור כל מוסד האם הבדיקות המקצועיות נערכות ומה איכותן. 5דגימה של 

  המסומנים בצבע במסגרת המבדק, יתר הסעיפים על פי שיקול הבודק.חלה חובת בדיקה מדגמית עבור הסעיפים 

 פרוט הבדיקה

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

 )לרבות מבנים יבילים(יציבות ותקינות המבנים 

 וסדקים. במקרה ונצפו כשלי יציבות דוגמת שקיעות 

  אחת לחמש שנים –מבנה יביל 

 

    

 יציבות ותקינות סככות
 בהקמה ואחת לחמש שנים.

 (לפי הצורך )שקיעות, קורוזיה, סדקים
 

    

 יציבות עמודי תאורה
 בהקמה ואחת לחמש שנים.

 לפי הצורך )שקיעות, קורוזיה, סדקים(
 

    

 תקרות תלויות
 בהקמה ואחת לחמש שנים.

 )שקיעות, קורוזיה, סדקים(לפי הצורך 
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 פרוט הבדיקה

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

 מנשאים תלויים למזגנים
 בהקמה ואחת לחמש שנים.

 לפי הצורך )שקיעות, קורוזיה, סדקים, ריקבון(
 

    

 תחנת הסעה ומסופים להסעות
סידורי בטיחות בתחנת איסוף והורדת ילדים ובמסופי 

 הסעה הצמודים למוסד חינוכי
 בהקמה ולאחר שינוי

 

    

 משחקיםמתקני 
 1498בהתאם לדרישות תקן מתקני משחק 

 
    

 מתקני כושר בשטחי חוץ
 1497בהתאם לדרישות תקן מתקני כושר  

 
    

 וילונות חלוקה באולמות
 5517בהתאם לדרישות תקן וילונות חלוקה 

 
    

 .במגרשים ובאולמות-מתקני סל וספורט 
  בהקמה ואחת לשנתיים

    

 מוצג
 בהקמה ולפי הצורך

 
    

 מערכת חשמל
 4בתום חמש שנים מקבלת טופס 
 ובתדירות של אחת לחמש שנים.

  

   

 ציוד ומכשירי חשמל
 בדיקה ויזואלית שנתית

     

 מערכת גז
 בהקמה ואחת לחמש שנים

     

ציוד וכלים טעוני 
 : בדיקה

 מעליות

 מתקני הרמה

 אבזרי הרמה

 מתקני לחץ

 דודי קיטור

  חודשים 6למעליות כל 
    

  חודשים 6למעליות כל 
    

 14למתקני ההרמה כל 
  חודשים

    

 14למתקני ההרמה כל 
  חודשים

    

  חודשים 6לאבזרי ההרמה כל 
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 פרוט הבדיקה

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

סמל 
 מוסד

בוצע? 
 כן/לא

 קולטי קיטור

 אוטוקלבים
 

על פי פקודת הבטיחות 
 :1970-בעבודה

 

  חודשים 26למתקני הלחץ כל 
    

לדודי הקיטור ולקולטי 
  חודשים 26קיטור כל 

    

  חודשים 26אוטוקלבים כל 

    

 מדידת קרינה אלקטרומגנטית 
 )מדידת קרינה בתחום תדרי הרדיו(

 באזורי שהייה. RFבתחום תדרי הרדיו  

 קרינה סלולרית, אינטרנט אלחוטי, 

בהתקנה ובמידה ויש שינוי ברשת ובהיקף הציוד ומכשירי 
 הקצה.

     

מדידת שדות מגנטיים וחשמליים בתחום תדר רשת 
 באזורי שהייה ELFהחשמל 

 שנאי חברת חשמל, קווי חשמל תת קרקעיים,

 ארונות חשמל, מחשבים, ציוד חשמלי

בהתקנה ובמידה ויש שינוי ברשת ובהיקף הציוד 
 ומכשירי הקצה.

 
 

    

)בתחום בית הספר ובסמוך לגדרות יציבות עצים וענפים 
 מבחוץ(
 שנתית

     

 מוכנות ותקינות ציוד כיבוי אש

 שנתית

     

 מנדף במעבדה
 שנתית
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 תיקון ליקויים על בסיס מבדקי בטיחות במוסדות החינוך .5

 .)מבדקי בטיחות של הרשות ומבדקי הבטיחות של המשרד )יוצגו ע"י הקב"ט( יבדק ביצוע תיקון ליקויים בהתאם 

 .מבדקים שיועץ הבטיחות המחוזי ביצע )יוצגו ע"י היועץ( יבדק ביצוע תיקון ליקויים בהתאם 

 

סמל 
 המוסד

שם 
 המוסד

מבצע 
 המבדק

תאריך ביצוע 
 המיבדק

 1ליקויים קדימות 
– 

 האם טופלו? כן/לא

 2ליקויים קדימות 
– 

 האם טופלו? כן/לא

 סטטוס כמות סטטוס כמות

        

        

        

        

 

 ביצוע הכשרות ורענונים לבעלי תפקידים שונים .6

 גננות, מנהלי בתי ספר, רכזי ביטחון  וכדומה 

קהל היעד להכשרה ורענונים  
)גננות, מנהלי בתי ספר,  רכזי 

 ביטחון וכדומה(
 תחום ההכשרה תאריך ביצוע ההכשרה

   

   

   

 

 מסמכי מדיניות ונהלי עבודה .7

 בתי ספר/ גני ילדים הפצהתאריך  נושא המסמך
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 ביצוע תחקירים .8

 

 סיכום )מלל חופשי( .9

 
 _______________________________________________________  .א

 ________________________________________________________ .ב

 ________________________________________________________ .ג

 

 

 

 ,בברכה

 החינוך משרד בטיחות יועץ

 
 

 

 תיאור התחקיר
 )שותפים לתחקיר, שלבי ביצוע התחקיר(

 האם הופץ מסמך מסכם לשטח? האם הופק מסמך מסכם?
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