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היום נערך תחקיר שריפת האוטובוס שהסיע תלמידים מאשל הנשיא ללהבים.
בתחקיר השתתפו:
ראש המועצה – אלי לוי
בעל החברה – יוסף אלאסד
נהג האוטובוס – איסמעיל אבומדיגם
מנהלת מח' חינוך – בתיה הרפז
רכז ההסעות – שמוליק ישראל
קב"ט היישוב – דני מלכה
 .1ראש המועצה העלה בתחקיר את התנהגות הנהג באירוע:
מייד עם היציאה מאשל הנשיא ,התלמידים הסבו את תשומת ליבו של הנהג שיש ריח של עשן בחלק
האחורי של האוטובוס .כמו כן ,בהמשך הנסיעה פנו התלמידים שוב לנהג ואמרו שמחניק ולא ניתן לשבת
מאחור.
הנהג ,במקום לעצור ולבדוק ,ענה לתלמידים" :יש מקומות פנויים בקידמת האוטובוס ,תעברו קדימה".
עם הגעת האוטובוס לצומת להבים ,שליש מהאוטובוס כבר בער וזאת ניתן לראות במצלמה (לא של
הילדים) של חברת נתיבי ישראל.
בצומת להבים הנהג פתח את דלתות האוטובוס ,במקרה זה הנהג פעל במהירות ונכון ,סייע להוריד את
התלמידים במהירות ובבטחה והעביר אותם מעבר לכביש (מדרום לכביש) ,כמו כן ,וידא שלא נשאר אף
ילד באוטובוס.
המועצה ציינה את מהירות התגובה מצד החברה ,כשנשלח אוטובוס חלופי להסעת התלמידים.
תגובת בעלי החברה :הנתון הזה שהתלמידים העירו לנהג והביאו לתשומת לבו על העשן לא היה ידוע לנו.
אנחנו משערים שנתון זה גם לא הועבר למשטרה.
 .2נבדק עם בעלי החברה על הימצאות מערכת לכיבוי אש אוטומטית בתא המנוע ,פטישים לשבירת זגוגית
בחירום 2 ,מטפים באוטובוס – אחד ליד דלת הנהג והשני ליד הדלת האחורית ,תיק עזרה ראשונה וערכת
מילוט.
תשובת בעלי החברה:
ע"פ תקנות משרד התחבורה ,מערכת כיבוי אש אוטומטית חייבת להיות בכל אוטובוס החל משנת ייצור
 ,2011האוטובוס שנשרף הינו משנת  2009לא הייתה מערכת כיבוי אוטומטית.
כמו כן ,לפי תקנות משרד התחבורה ,צריכה להיות מערכת התראה לשכיחת ילדים החל משנת ,2017
מערכת כזו הותקנה בכלל האוטובוסים כולל האוטובוס שנשרף.
ע"פ תקנות משרד התחבורה חייבת להיות מערכת מוביל-איי וגם מערכת זו הותקנה באוטובוס.

לאוטובוס נערך מבחן רישוי (טסט) לפני כחודשיים ,קיים תיק עזרה ראשונה וערכת מילוט.
החברה מתכוונת לערוך יום עיון וריענון בקרב כלל נהגי החברה בעקבות המקרה שאירע.
 .3מסקנות ראשוניות של המועצה ,וזאת לפני קבלת סיכום חקירה של המשטרה ,קבלת מסקנות חוקר
הדליקות של רשות כיבוי אש ותחקיר שעומד להיערך היום בחברת ההסעות:
א .המועצה דרשה שנהג האוטובוס לא יחזור להסיע ילדים מלהבים.
ב .המועצה תבדוק את האפשרות ,כבר לקראת סוף השנה ותחילת שנה הבאה להתקין באוטובוס
מכשיר /קורא ברקוד או אפליקציה ,שתיתן מענה לרישום שמות הילדים הנמצאים על האוטובוס.
ג .במכרז שיתפרסם בימים אלה להסעת תלמידים ,המועצה תדרוש מערכת כיבוי אוטומטית על כל
אוטובוס שמסיע ילדים במועצה המקומית להבים.
ד .המועצה תמנה את ממונה הבטיחות ,מר שלמה כהן ,לערוך בדיקות שגרתיות ואקראיות בכל
האוטובוסים המסיעים תלמידים מלהבים ,בתוך היישוב ומחוצה לו.
הנוכחים בישיבה והנמענים מגופי ההצלה יתכנסו שוב עם קבלת כל התחקירים.

רשם :דני מלכה
העתקים:
בעל חברת גלים – יוסף אלאסד
מפקד תחנת המשטרה – סנ"צ אלי שמול
מפקד שירותי הכבאות – טפסר אלי פרץ
מנהלת מח' חינוך – בתיה הרפז
קב"ט היישוב – דני מלכה
מבקר המועצה – מר שמואל לביא
רכז ההסעות – שמוליק ישראל
ממונה בטיחות – שלמה כהן
מנהלת בית ספר אשל הנשיא – בת חן כהן פלד
יו"ר ועד הורים אשל הנשיא – איילה ביטון
יו"ר ועד ההורים המרכזי להבים – עו"ד עדי רון

