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 ראשון יום
 ט"עשתה זכה בתמו

 2019ביולי  28
 

 -סיכום ביניים
 פעולת מועצת המכינות הקדם צבאיות להסדרת בטיחות פעילות השטח של המכינות

 
 פתיחא. 

נער. עוד נהרגו בטיול גיבוש של מכינת בני ציון שנערך בנחל צפית תשע נערות ו 26.4.2018ב
באירוע שאירע עקב מחדל וכשל אנושי בלתי ניתנים להכלה , לאובדן הנורא והבלתי חוזר הזה

 .בתחומים רבים יש היבטים שונים ,שיכול וצריך היה להימנע
מאז  ולם המכינותע את שביצעמגובה נתונים, יכום ביניים, בסמה קצרה זו אנסה לשתף ישבר

סדרת יעד ברור: הבעל תהליך מדובר ב .ההכשרה והפיקוח דוהאסון ברמת ההסדרה הלימ
דו מחיי חניכי מכינות ו/או לא יעבדו לעולם לא יאהמשך פעילות השטח של המכינות כך ש

 ניהולי.או  ולוגיאאיד, מקצועי, בגלל כשל בטיחותיחיים בסיכון 
 
 רקעב. 

בנט  לימשרד החינוך, בראשות שר החינוך דאז נפתוהנהלת סה הנהגת יעם התרחשות האסון התגי
פיקוח על פעילות האישור והשנתגלתה בתחום  "לקונה"ב לטפל בהשמואל אבו משרדהל "ומנכ

יקת הקיים דבהשראתם נערך תהליך של בתם הישירה וובבמעור ,בהוראתםהשטח של המכינות. 
 ואילך. אירוע האסון  הל מעתלצה כיצד להתנמהו

. במסגרת הועדה הוקמו ועדות משנה שכללו את ה בינמשרדיתדעובשלב א הוקמה לשם כך 
, ראשי מכינות מנוסים, וכן הבטיחות והביטחוןאי ים הספציפיים במשרד החינוך על נושנוהממ

לדוגמה: שאולי לב ) מתחום החינוך הבלתי פורמלי והשטח.  אשונהרהי מקצוע מהשורה שנא
בטיחות הרכז  -יוני בן דורסיירות קק"ל,  יגראש חולים בארץ, לביא זמיר יבשי השטח המונמא

 .ועוד (של הנוע"לוותיק מאד פעלים הוהמ
 18אושרה כבר במהלך יולי  ,שעבדו באינטנסיביות ,ועדות המשנה יהוצעה על ידתכנית העבודה ש

 לאחר האסון.ימים דשיים והוחל בביצועה מיידית, כחו
 100%י ם על פי דין, על ידימחייב כאילו המבוצעים כרגע  והכללים חשוב לציין, שהתכנית

רק לאחר אנו מניחים לם שוי, מהלך שונים טרם קיבלו תוקף תחיקתיקימהמכינות הגם שהת
 ות הקרובות.ריהבח

 
 
 הנתוניםג. 

נת העבודה וללת את שכתקופת הזמן ה שהיא, 30.6.19ועד ליום  1.7.18 יקים מאזוהנתונים המד
ק, המכינות החצי פי גם את מכינות אוכוללהנתונים ) מפורט להלן.הם כ  ט וההכנה לה"תשע

הכשרה , הפיקוח הבקרה והלעניין פעילות השטחן הגופים נתיות, שכן אין הבדל מהותי ביש
בטיחות היחידת הפיקוח על הטיולים של משרד החינוך ואגף הבטחון ו די(, נאספו על יעליהן

 במשרד.
 

כפופות  נות אופקיכבאיות וכל מצכל המכינות הקדם  1.5.18 מאז להבהרת העניין נסביר כי 
עבור ע"י החברה להגנת הטבע שמופעל  מצב רעניין פעילות השטח ללשכת תיאום טיולים וחדל

)כל ראשי המכינות   ולים של משרד החינוך.הטיהפיקוח על משרד החינוך, ומפוקחים ע"י יחידת 
והם פועלים אך ורק בהתאם לכללים אלו ועל פי הנחיות חדר  חתומים על התחייבות בעניין זה(

 .מצב
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 :ותבתחום פיקוח ובדיק הממצאים עיקרי ד.

ך החינו דביצעה יחידת פיקוח הטיולים של משר 30.6.18 לתאריך דוע 1.9.18מתאריך   .1
 מסגרות 88מתוך  פקוואקד"צ שנתיות מכינות  66  ם שביצעובשטח של טיוליפתע ביקורות 

 מהמכינות. 75% נבדקו בשטח ס"ה -קיימות
 

   .(נבדקת למכינה  2.85)ממוצע של מכינות כאמור  66בדיקות ב 188יחידת הפיקוח ביצעה  .2
 

היה סיכון חיים או כמעט  אלליקויים חמורים )באף אחד מהם   4הבדיקות נמצאו  188מתוך  .3
 הליקויים החמור עומד זואחסיכון חיים אך הוא מוגדר כחמור בשל אי קיום הנחיות בסיס(. 

 הליקויים תוחקרו תוקנו והופצו, המכינות נבדקו שוב. מהבדיקות. 2.1%איפה  על 
 

 חקיריםתשל והפצה תחקור ו הכשרותה. 

עברו לקראת שנת תשע"ט הכנות הכשרות והסמכות לפי הכללים וחניכים אנשי צוות  2239 .4
 הפירוט: שנקבעו בועדה הבינמשרדית לפי

 
 לפי הפירוט: 2018הכשרות והסמכות במהלך יולי ואוגוסט  וראנשי צוות עב 544  .4.1

 1יום  – ראשי מכינות 95
 ימים 5 -רכזי טיולים 94

 ימים 2 -אחראי טיולים 250
 ימים 2 -אבטחה נשק -55
 ימים 5 -מח"א )ניווטים שטח( 50
 

ימים( בתקופה אוגוסט  5-3הכשרת והסמכת מע"ר ) ורם עביצוות וחניכ אנשי 1,615 .4.2
 .18נובמבר  -18

 .19הכשרת הוסמכת מלווי רחצה )יומיים( במאי  רוחניכים ואנשי צוות עב 70 .4.3
 

 זה ריענון(, כמו ראשי המכינות, לחלקבהכשרות )ישתתפו בקיץ הקרוב איש  450כ  .4.4
ועוד בין  חניכים 1,600קורסי מע"רים כ  ורבהמשך השנה יעבו לקראת שנה"ע תש"פ, 

 ורחצה. )ניווטים( א"בהכשרות אבטחת נשק, מח 250ל  150
 

בד בבד נטל האגף הבטחוני בחרתי במשרד הבטחון אחריות על תחום האימון הגופני  .4.5
 שי צוות עבורים הכשרה והסמכה מתאימהמדריכים אונ  150וההכנה לצה"ל, וכ 

 
 וחקר ומופץ.תמוע בטיחותי הידוע רכל אי .5

 
וכמו כן יש  ולשפרון דלד ושת אחת לחודשיים ללמגשל המכינות הנפהוקמה ועדת בטיחות  .6

 .ד החינוך המקיים פגישות לנציגי כלל הגופיםרמערך של מש
 

 טרף ון תכניות אופק יצגערכתי ארצ השנתיות )שלה"הקד פעולות נוספות על מועצת המכינותו. 
 אליה בזמן הקרוב(    
 

 מועצה הקימה שבוע לאחר האסון  ועדה בראשות מפכ"ל המשטרה בדימוס אהרונישיקיה .7
אנשי מקצוע מובילים בתחום הבטיחות וחקר התאונות. הועדה נפגשה עשרות פגישות  2ועוד 

ירסמה את הדו"ח שלה והמלצותיו בדצמבר פשך כחצי שנה וקיימה סיורי שטח במכינות, ובמ
2018. 
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נכנס בימים , )שמוליק שאול( שרכז טיולים ושטחהעסקת מת בעצמה המועצה מינתה ומשל .8
עמידה בראש מכינה קדם ות נש 5  עתה זה סיים, לתפקידו. שמוליק 19אלו, מחצית יולי 

, במהלך השנה ריכז בפועל צבאית ולפני כן ניהול תיכון סביבתי המתמחה בשטח וטיולים
בהתנדבות את ועדת הבטיחות והקשר בנושאים אלו עם לשכת תיאום הטיולים ואגף הבטחון 

 . במשה"ח
 

בריכוז כל נושאי הבטיחות בשטח ובכללם: ועדת הבטיחות,  יעסוקוהטיולים רכז השטח  .9
 טמעתו כחלק מחיי המכינההוקצוע הבטיחות המשך מיוהכללים, טיובם,  טמעת הנהליםה

 .וביחד עם הח"מ בשינויים חקיקתיים נדרשים
 

שמטרתה, ת( מכינות )שלוחו 6נכנסת לעבודת פיילוט ב  תוף רם גרנותישחברת "שמיים" ב .10
כל אירוע הדיווח והשיתוף של שא התחקיר ומעגל בטיחות ארגוני שלם והכנסת ניצירת 

אליו  מגייסת בפרויקט שהמועצה מדובר שוב בין כל המכינות.  בטיחותי לרבות "כמעט אסון"
 שר רק בעזרת סיוע מדינתי.החלתו בהמשך על כלל המכינות תתאפכסף באופן פרטי ו

 
 

 מה הלאה? ז.
 

יעדיה הספציפיים של המועצה הם להגיע להכשרה מלאה ומותאמת של כלל הצוותים   .11
ת ארגונית שבה וביצירת מערך תיחקור דיווח ותיאום בכל המכינות, ויצירת תרוהחניכים, 

 .ולא מטלה חיצונית בטיחות היא חלק מהי. אן איי. הארגוני של המכינות צוותיהן וחניכיהן
 

, שמינוי רכז רשה מאיתנו הרבה לימוד ואיתור נקודות חולשההשנה הראשונה בתהליך זה ד .12
חלק מהמסקנות לקראת השנה  םרת שמיים הבחשת"פ שנרקם עם ח וההטיולים והשט

 השנייה.
 

אני מעריך כי השגת המטרה הכמותית במלואה עם השפעה מתגברת על ההישג האיכותי  .13
 שנים. 3ארך עוד כ ת
 

ן של שינוי ארגוני כולל בווהטמעתו במכינות במ לקחים המשגתותהליך הפקת העם זאת,  .14
ה נשחלק מתפיסות הארגון לא יסתיים ב ומהווה וקשאינו מהווה מטלה כי אם מחלחל עמ

ויהיה צורך להקפיד על המשך ליבונו הטמעתו וקיומו כל זמן שהמכינות . 3אחת וגם לא ב 
 קיימות.

 
שו השנה ועלו לכותרות חות שהתרחם לעצמם מכינות. אירועי הבטייאנם גופים רבים הקורשי .15

של מכינות קד"צ שנתיות או  לא היועד כדי סיכון חיים קיום נהלים  יאקויים ויבהקשר של ל
שנתית  שהתחולל במכינה קד"צהידוע לנו באירוע מסכן חיים אחד  של מכינות אופק. 

)התהפכות אוטובוס של מכינת רבין חיפה( לא נמצאו ליקויים בבדיקות המקדימות ובהנחיות 
 שניתנו.

 
ל גם כולהקים ועדת חקירה מטעם המדינה שת דרישהטרם נענו לבטחון הומשרדי החינוך  .16

המכינות מחלקים ועד הנהלת מועצת גויות יתיונישיקי והסועדות אהרלהמלצות ס ייחלהת
אפשר השלמת המהלך שענו תשו . לטעמנו זוהי תקלה שיש לתקןרונישקיהמלצות אהב

רות גבי פתיחת מכינות, סטנדרטיזציה, הכשלבו )דוח אהרונשיקי ממליץ המלצות עסוקים 
 מקצועיות ועוד(. 
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והביטחון  נוךחיהשותפי העבודה במשרד לש, לסיום סיכום ביניים זה, להודות אני מבק .17
רה בחואנשי מינהל לראשי החינוך ומשרד למנכ"ל  תגייסו באופן מרשים לסיוע ובמיוחדהש

ת הפיקוח דיולראש יחבמשרד החינוך שי אגף הבטחון והבטיחות , לראבמשרד החינוך ונוער
מי רועם גד שנים רבות בוא דופן )ואני עציו הלפעו. זהו שיתוף במשרד החינוך הטיוליםעל 

ד הבטחון סויהכשרת עולם המכינות ומלהסדרת ושבו התחושה בדבר המחויבות ממשל( 
 .משותפת לכולנו והבטיחות בו

 
 

 


