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מועצת פרדס חנה כרכור עברה בהצלחה רבה 
את ביקורת ממונה על הביטחון והבטיחות 

 במשרד החינוך במחוז חיפה

פרדס חנה כרכור מהווה "סמן ימני" במחוז להתנהלות "
למועצה תקינה" צוין בסיכום הביקורת שהועברה 

 המקומית

את ביקורת הממונה על הביטחון והבטיחות מרשימה מועצת פרדס חנה כרכור עברה בהצלחה 
בכל במושבה בדיקת רמת ההיערכות של מוסדות החינוך . מטרת הביקורת הינה במשרד החינוך

 הנוגע לביטחון ובטיחות והיערכות לשעת חירום.

ן קב"ט המחוז, יעקב סטחי ציינו בסיכום רן קליימן, קב"ט מחוז חיפה במשרד החינוך וסג
הביקורת כי "פרדס חנה כרכור מהווה "סמן ימני" במחוז להתנהלות תקינה", עוד נכתב בסיכום 

 כי "התרשמנו מאד מהרמה המקצועית הגבוהה שהופגנה במהלך הביקורת".

נציגי מחוז  הביקורת נערכת מידי שנה והיא כוללת בדיקה של כלל גני הילדים ובתי הספר בישוב.
חיפה במשרד החינוך הממונים על הביטחון והבטיחות בודקים את כלל התהליכים ברשות בנושא 

זה. בשלב ראשון נבדקים גני הילדים ובתי הספר מבחינת בטיחות בשטח, כמו כן קב"ט המחוז 
מסמכים, ניירות ונהלי רשות במחלקת בטחון  –מבצע ביקורת נוספת על התהליכים הנלווים 

 יחות במועצה המקומית.ובט

היו מנהל  אשר אחראים לטיפול בנושאים אלו במסגרת תפקידם נציגי הרשות במהלך הביקורת
 מחלקת בטחון וקב"ט הישוב  יעקב סלוים ומנהל הבטיחות במועצה, פאבל שטיין.

רכזים  03-כנס רכזי הביטחון והבטיחות לשעת חירום. בכנס השתתפו כנציין כי לאחרונה התקיים 
 מכל מוסדות החינוך ביישובים פרדס חנה כרכור, בנימינה גבעת עדה ומועצה אזורית אלונה.

הכנס מתקיים בהובלה משותפת של  מנהל מחלקת בטחון במועצת פרדס חנה כרכור, יעקב סלוים 
יחד עם קב"ט בנימינה גבעת עדה, זוהר מאיר, ומתבצע בסמיכות למועד תרגיל מוסדות חינוך 

 רואר הקרוב.ארצי בחודש פב

הכנס נפתח בהרצאה של יעקב סטחי ממונה בטיחות ושעת חירום במשרד החינוך מחוז חיפה. 
בהמשך היום סג"מ שני דוניץ, קצינת אוכלוסייה בפיקוד העורף נתנה דגשים מקצועיים לתרגיל 

 מוסדות החינוך אשר צפוי לכלול את בתי הספר והגנים בישובים אלו.

יו"ר ור )אל"מ בדימוס( חיים געש המכהן גם כיו"ר ועדת ביטחון וראש מועצת פרדס חנה כרכ
משמח לקבל הכרה "קיבל לידיו את סיכום הביקורת החיובית וציין כי  פס"ח-ועדת מל"ח

בתכנים פדגוגיים, מערך שעות הפנאי, תשתיות  -להשקעה הנרחבת של הרשות במערכת החינוך
לכל  מתבצעתבנושאים אלו  . פעילות המועצהוךין עראהחשובים ל בטיחותהטחון ויבוכן בתחום ה

התלמידים  של , ביטחונם ובטיחותם, כאשר הצבת טובתםבקפדנות ובדקדקנות אורך השנה
 עומדת בראש מעייננו."



 12/020/30/
 

פעילות המחלקה הינה רוחבית יעקב סלוים: מנהל מחלקת בטחון וקב"ט הישוב, לדברי 
מקצועיים וטיפול באירועים נקודתיים. הנושא ואינטנסיבית וכוללת פעילות בשטח, לצד כנסים 

מטופל הן באמצעות המחלקה והן באמצעות וועדות המועצה השונות בהן וועדת בטחון וועדת 
פס"ח. לשמחתנו אנו זוכים לגיבוי מלא מראש הרשות ומגזבר המועצה גם כשמדובר -מל"ח

י הדפנה אלא ממשיכים בהחלטות המבטאות "שחייה נגד הזרם".  כבכל שנה איננו נחים על זר
 בפעילות יומיומית אשר מטרתה אחת מרכזית וחשובה שמירה על בטחון התושבים."

מנהל הבטיחות במועצה, פאבל שטיין הוסיף כי גם בשנים קודמות ביקורת המחוז הסתכמה 
מתייחסים בכובד ראש לנושא הבטיחות בישוב ובעיקר כשמדובר במוסדות חינוך בהצלחה. אנו 

  ילדי המושבה שעות רבות. בהם מבלים

 


