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פרוטוקול ועדת בטיחות מס 1 .לשנת 2021
מתאריך 14/6/21
משתתפים:
רחלי משה  -מנכ"לית המועצה
שרית עוזרי – מנהלת אגף פיקוח
מיכל ורניק נאור – מהנדסת המועצה
יואל ינון – מבקר המועצה
ניב בר גיא – מנהל מינהל חינוך .
שמעון בוסקילה – ממונה בטיחות בתעבורה.
יאיר אברהם – מנהל מחלקת רישוי עסקים
אבי קינן – ממונה בטיחות
משה סויסה – מנהל אגף ביטחון רישוי עסקים קיימות ותחבורה
הח"מ
נושאים שעלו בפגישה :
•

משה סויסה  -הסבר על ועדת בטיחות בכללי

•

משה סויסה  -הצגת לו"ז הישיבה

•

בחירת יו"ר הוועדה – משה סויסה נבחר ליו"ר הוועדה – חברי הוועדה.

•

בחירת מזכירת הוועדה – אדמית אנפי נבחרה למזכירת הוועדה.

•

מינויים לכל חברי הוועדה – מינוי של ראש המועצה -חתימה על המנויים.

•

מצגת בטיחות מצ"ב לסיכום –ממונה בטיחות אבי קינן .

•

בטיחות באירועים מועצתיים – איסור על הקלת ראש והקפדה על מילוי ההוראות .
הועבר מסמך לסיון ולשכת ראש המועצה להעברה לידיעת התושבים והוועדים  ,טרם
פורסם.

•

הגדרה בחוק לאירועים טעוני רישוי ( מעל  500איש ) אירועים קטנים יותר מחויבים
לתנאי סף לאישור המשטרה ( .לפי חוק האחראי לבטיחות הוא אחראי בטיחות ממשרד
הכלכלה  ,נוצר ואקום כי לא נעשה דבר והמשטרה נכנסה לנישה )המאשרת בכפוף
לאישור ממונה בטיחות של המועצה – יאיר אברהם .

•

יוזמה של המועצה לאירועים במקומות לא חוקיים .

•

אירועים קטנים שהיישובים עקב עלות כלכלית גבוהה מעדיפים לא לבקש אישורים ולא
לדווח  .המועצה בכל מקרה אחראית על אירועים אלה.

•

נייר עמדה בנושא מחלקת אירועים – יחולק לוועדים מקומיים.

•

חישוף שטחים בצמוד למוסדות חינוך ( חובה על  2מטר ) למרות שלא כלול בחוזה גינון
סוכם שאבי יצחק ומאור מרחבי יטפלו בנושא הדברת העשבייה במוסדות חינוך .

•

דרישה של משרד החיוך להטמיע במערכת של משרד החינוך את אישורים לבטיחות של
מוסדות חינוך .

•

משרד החינוך מבצע ביקורות במוס"ח בלי לידע וכך קורה שגם אנחנו מבצעים ביקורת
באותם המוסדות וישנן כפיליות  .אין התאמה בין הביקורות.

•

נושא בעיית הפערים באולמות הספורט .

•

עד ל –  1/7/21יועברו כל הליקויים של מוס"ח לאגף פיתוח לתיקון .

•

לכל מוסד חינוכי קיים תיק עם כל הבדיקות הנדרשות בחוק שיעודכן מדי שנה על ידי אבי
קינן והקב"ט.

•

עובד שנפגע בתאונת עבודה ונמצא בבית יותר מ 3-ימים יש לדווח לאבי קינן .

•

מתקני משחק  :אחריות המועצה  ,אגף פיתוח מתחזק את המתקנים  ,מתבצעת בדיקה
פעם בחודש באחריות הפיתוח ,תשלום מחו"ז של הישובים  .ישובים שמחליטים לטפל
בעצמם עדין המועצה אחראית על המתקנים .רוב הישובים עומדים בתקן .

•

לידיעה.

רשמה :גילה כהן
העתקים :
משתתפים.

