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 לכבוד,

 מועצה מקומית מג'דל שמס

 מח' בטיחות

 0083411מג'דל שמס 

 

 א.ג.נ.,

 

 0151/50102חוות דעת ממונה בטיחות מיום הנדון: 

 מרסד מתכבד לפנות אליכם בעניין שבנדון כפי שיפורט להלן:-אל

נערכו חוות דעת ע"י ממונה בטיחות בארבעה מבני בתי ספר בכפר מג'דל שמס  102/10/בחודש  .1
 .)להלן:"חוות הדעת"(מרסד וזאת לעמוד על הליקויים במבני בתי הספר -מעטם אל

העתק מחוות הדעת הועברו במסירה אישית לידי מנהלי בתי הספר, מנהל מחלקת חינוך והקב"ט  .2
 .   במועצה מקומית מג'דל שמס

 עד היום מספר רב מהליקויים שהועלו בחוות הדעת טרם תוקן על ידכם. .3

פניינו אליכם  בנוגע להתקנת  401/02/11/ובתזכורת מיום  02/11//110בנוסף, אציין כי בתאריך   .4
פקדה אזור הגולן סופת חול שנמשכה  2/11010מזגנים בכיתות. אזכיר כי בתחילת שנת הלימודים 

בר שהכריח את המורים לסגור את חלונות הכיתות כשמזג האוויר חם מאד כשבועיים, בערך,  ד
מעלות דבר שהביא למחאה מצידם של ועד ההורים ובעקבות כך התערבותו של  /4והחום נושק ל 

בחדר המורים ובחדר המנהלים בשני בתי הספר מרסד, דבר שטרם טופל גם כן, בשים דגש כי -אל
המופעלים בכל ימי החום וזאת בניגוד לכיתות הלימודים גנים היסודיים במג'דל שמס מותקנים מז

בהם נמצאים התלמידים והמורים בזמן השיעור וברוב שעות היום, כך שאינטרס המנהלים 
והמורים הועדף על אנטרס התלמידים דבר המנוגד לחוק ובניגוד למצופה מהדרג האחראי על שלום 

 התלמידים.

אשר קיבלה תוקף  /1/9מנובמבר לאמנה הבנלאומית לזכויות הילד  3לעניין זה אצטט מסעיף  .1
 )ההדגשות לא במקור( :1//1בישראל בואוגוסט 
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בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או  .0
טובת הילד שיקול  תהא פרטיים ובין בידי בתי משפט, רשויות מינהל או גופים תחיקתיים,

 ראשון במעלה.

0. ........ 

 

המדינות החברות יבטיחו כי מוסדות ושירותים האחראיים לטיפול או הגנה על ילדים, וכיוצא . .3
 ,באלה מיתקנים, יעמדו בתקנים הנקבעים בידי הרשויות המוסמכות, בפרט בתחום הבטיחות

 ."הבריאות, מספר עובדיהם וכשירותם, והפיקוח הנאות.

 

 על כן הנכם מתבקשים:  .0

 לתקן את הליקויים שהועלו בחוות הדעת שנמסרו לידכם.   .א

 להתקין מזגנים בכיתות בתי הספר כמתחייב.   .ב

בשל האינטרס הציבורי החשוב ובשל טובת התלמידים, הנכם מתבקשים להתייחס לנקודות שהועלו  .7
מזגנים. במידה ופניה זו לא לעיל ולהשיבינו בהקדם אם בכוונתכם לתקן את הליקויים0להתקין 

מרסד למצות את כל ההליכים המשפטיים העומדים לרשותו לרבות פניה -תקבל התייסות יאלץ אל
 לערכאות.

  

 לטיפולכם. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 כראמה אבו סאלח,עו"ד

 


