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29.12.22   

 סביון  בקריית החינוךאירוע חריג 

 

עם    .של משטרת ישראל  100על רקע הודעה אנונימית שהתקבלה במוקד    התרחשהאירוע  

  יחד עם קב"ט המועצה וצוות ההוראה אשר    קבלת ההודעה הגיעו כוחות משטרה לבית הספר  

התברר כי שניים מעובדי הניקיון )גבר ואישה(   בקירוב.  12:00טיפלו באירוע עד סיומו בשעה  

 . מחזיקים באישורים המתאימיםנמצאים בשטח בית הספר וכי אינם אינם 

 ,זימן תחקיר ובו נכחו צוות המנהלות, מנהלת מחלקת החינוך  האירוע דווח למשרד החינוך אשר

במשרד  אגף האבטחה במוסדות החינוך    אשר,  המועצה, קב"ט המועצה  אשמנהלת השפ"ח, ר

 החינוך ומנהל אגף הבטחון הארצי של משרד החינוך.

כי מנהלת   עלה  4.1.23וממצאיו התקבלו ביום רביעי     2.1.23מהתחקיר שהתקיים ביום שני  

מחלקת החינוך וצוות ההוראה בראשות מנהלות בתי הספר פעלו כמצופה ובצורה מקצועית  

 וראויה. 

קיר מפורט הסוקר את מה שנעשה ומה יש מנהל אגף הביטחון במשרד החינוך הפיץ דוח תח

ביקורת משותפת של    תתקייםבקרוב    .ניתנו לוחות זמנים לטיפול בפעריםו  לתקן ולשפר במיידי

 משטרת ישראל ומשרד החינוך על מנת לוודא כי כלל הליקויים טופלו כנדרש. 

 

 :תחקיר אגף הבטחון במשרד החינוךלקחים מלהלן ה

 להכיר היטב את חוזר המנכ"ל.  הרלוונטייםעל כלל הגורמים  .1

 נוהל סריקת ונעילת בית הספר בסיום פעילות החוגים בשעות אחה"צ וערב. ריענון .2

החינוכי  הקפדה  .3 במוסד  מי שעובד  לכל  מין  עבירות  העדר  על  בדיקות  ביצוע         )למעט   על 

 .(הנבדק ע"י המשרד צוות חינוכי של משרד החינוך

: איסוף ובדיקת תעודות זהות  חיזוק נהלי בדיקת צוות הניקיון בכניסה וביציאה מבית הספר .4

 . כחולות ובדיקת כבודה

מסירת מידע באופן מלא ובזמן אמת למנהלות בתי ו  רוםהקפדה על נהלי סדר הדיווח בחי  .5

 הספר, מחלקת החינוך ודוברות המועצה והוצאת הודעה לתושבים.

 אין לאפשר כניסת הורים/אזרחים לשטח בית הספר באירוע מסוג זה!   .6

 הינן מנהלות בתי הספר.לשטח בית הספר, לאשר כניסת אזרחים  רשאיותה בעלות הסמכות

  ביצוע עבודות שיפוץ, תחזוקה, גינון, הנדסה ועוד, במהלך שעות הלימודים בכלאיסור על    .7

 חינוך, למעט תיקון דחוף על פי הנוהל. ה מוסדות
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 נקטה בצעדים הבאים: המועצה  אירוע בעקבות ה

 . אימוץ מסקנות תחקיר משרד החינוך וישומן .1

 ונקיטת צעדים. זימון מידי של מנהל חברת הניקיון לבירור המקרה  .2

 .וכל צוות הניקיון בבי"ס החלפת קבלן המשנה של חברת הניקיון .3

מאבטח מוסדות חינוך סגירת שער גולדה במהלך יום הלימודים עד לגיוס והכשרת  .4

 נוסף.

 .זימון ישיבה עם גורמי המשטרה להפקת לקחים .5

על מנת לתת  כאבות בית במוסדות החינוך, חנן ויעקב ציון  סמכת עובדי המועצהה .6

 . מענה לתיקונים וליקויים

 הוספת מערכת אזעקה לדלתות המילוט באולמות הספורט ובחדר הכושר.  .7

 

ליאור טוביה, מנהל אגף הבטחון במשרד החינוך הציג את ממצאי התחקיר בישיבת המועצה 

 4.1.23שהתקיימה ביום רביעי הפתוחה לכלל הציבור 

 

 כל ישיבות המועצה מוקלטות ועולות לאתר המועצה כשבוע לאחר מועד הישיבה.


