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 ועדת הביקורת התכנסה לדון בנושאים הבאים:
 

 דוח ביקורת בנושא אבטחת מוסדות חינוך .1

 
 

בוחן האם אבטחת מוסדות החינוך בכפר פועלת בהתאם להוראות החוקים והנחיות הדוח  1.1

משרד החינוך ופיקוד העורף, והאם קיימים המתקנים והאמצעים מספיקים הנדרשים לקיום 

 אבטחה בשיגרה ובחירום.

 

 ממצאים והמלצות עיקריים בדוח:  

  מעל לתקן, יש סה"כ ההתרשמות הכללית חיובית, יש שלושה שומרים בביה"ס שזה

 מצלמות וגידור, יש בעלי תפקידים הממלאים תפקידם ויש מודעות גבוהה ותרגולים.

 מתוכנן  .נמצא שרכז הביטחון של ביה"ס טרם עבר השתלמות נדרשת ע"י משרד החינוך

 לצאת בקיץ הקרוב.

  נמצא תיק שטח לזמן חירום שאינו מעודכן. הוסבר ע"י ראש המועצה כי הוכן ע"י

שטח מעודכן בתום בניית אשכול הגנים, התיק הוצג למשרד החינוך  הקב"ט תיק

 ופק"ע, אולם לא הועבר לרכז הביטחון החדש בביה"ס. התקלה תוקנה מידית.

  הביקורת סבורה בדעתה הלא 100המקלטים עברו לאחרונה ביקורת פק"ע וקיבלו ציון .

קלוט לילדים מקצועית )איננה מכירה את התרחישים והמדיניות(, שקיים פער מי

בביה"ס ולא ניתן להחזיק במקלטים את כל הנמצאים בביה"ס במצב חירום, במיוחד 

 לאורך יותר משעה. כמו כן נמצאו פערים בשירותים כימיים ומכלי מים וציוד מתכלה 

)כוסות חד פעמיים, נייר טואלט וכו'(. הביקורת עודכנה על  ביצוע הזמנה לשירותים 

ין כי: סה"כ הנושא באחריות משרד החינוך, עברו ביקורת כימיים. ראש המועצה מצי

, פערי המקלוט שקיימים אצלנו הם נמוכים ביחס למה שקורה 100פק"ע בציון 

במוסדות חינוך אחרים במדינה. בשנתיים הקרובות, במסגרת פרויקט חידוש ביה"ס 

 שיתבצע בשנתיים הקרובות, מתוכננים ממ"דים שיפטרו חלק מהבעיה.

 

הכניסה למקלטים בבית וייל מבקש לתדרך את השומר בכניסה לבית וייל לגבי אופן  אייל: 1.2

 בעתות חירום.
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ועדת הביקורת מקבלת את דוח הביקורת וקוראת למועצה לתקן מידית את  :ההחלט 1.3

 הליקויים.

 

 ,חתוםעל ה                  

 

 

 

 

  אייל זילברסון             

 הביקורתת ועדיו"ר        

 המבקר רשם:


