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   פ ר ו ט ו ק ו ל 
 מישיבת מטה בטיחות בדרכים 

 120221424שהתקיימה ביום שלישי  
 
 

 משתתפים :
 

 מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת מטה בטיחות בדרכים    -מר זוהר נוימרק           
 סמנכ"ל חינוך    -יהודה      -גב' דורית בן

 מנהלת המטה העירוני לבטיחות בדרכים    -גב' יפה הראל               
 נוך )נעדר(מנהל אגף ארגון מוסדות חי    -מר יוני רובינשטיין       
 מנהל אגף מבני ציבור )נעדר(    -מר יוסי זהבי                
 יסודי-מנהל אגף חינוך על    -מר רוני הרניק              
 מנהל אגף הפיקוח העירוני    -מר ארז ניסים              
 מנהל מחלקת הפיקוח העירוני    -מר דודי גולדשטיין       
 ילדים )נעדרה(-מנהלת מחלקת גני    -  גב' סמדר קורפובסקי 

 מנהלת מחלקת תנועה )נעדרה(    -גב' נורית כספית           
 אגף תשתיות    -מר עופר איתן               
 קב"ט עירוני     -מר וקי ויקטור             
 מהנדסת תנועה     -גב' שגית דניאל            
 מהנדס תנועה     -מר טל חובב                 
 מ"מ מפקחת משרד החינוך    -מר אורי הכהן              
 יו"ר ועד ההורים    -מר מוטי ישראלי          
 יו"ר ועדת בטיחות ועד ההורים    -מר אשכנזי אריה          
 חבר ועד ההורים העירוני    -מר נחום ניסים             
 משטרה מרחב איילון    -מר פינטו דוד                
 ראש צוות משמרות הזה"ב במשטרה    -גב' איילת בכר              

 
 יפה הראל 

  .סקירה על הנעשה 

 .יוצאים לסיור בכל בתי הספר ומאתרים ליקויים. הדו"ח יוצא ומועבר לעופר איתן ולנורית כספית לאישור 

  :ועד  7::5נערכים לשיבוץ פעילים למעורבות במעברי החצייה )חלקם בשכר וחלקם בהתנדבות( שעות:  מ
 שטרה.. יש שיבוץ עם המ7::5

  לא מצליחים לגייס הורים. יש צורך לפחות, בהורה אחד ליד כל מעבר )גם מועצת ועד ההורים המרכזית, לא
 מצליחה לעשות זאת(.

  לגייס את ההורים. –פנייה ליו"ר ועד ההורים 

  פנייה לסמנכ"לים ולחברי מועצת העיר. –זוהר 

 .תספק אפוד זוהר עם מתנדב לזה"ב 

 כל ילד יקבל  –ע"י משרד החינוך ולשכת ראש העיר. אריזת סלים לילדי כיתות א'  פעילות הסברתית שמנוהלת
 ערכה כזו. 

 בי"ס שרון/ בי"ס ניב: 
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פגישה עם שגית מהנדסת התנועה בנושא המערך המהווה בעיה בטיחותית. לקחו ילדים של בי"ס  -בי"ס שרון 
ס שרון. הילדים הללו אמורים לעבור כבישים סואנים ביותר )מיקום: פינחס איילון(. שמיר ושיבצו אותם לבי"

 פנייה למשרד התחבורה לתקצב הרמזור.  –בצומת הזו מתוכנן רמזור 

 : נושא ההסעות 
יצא מכרז של החב' למשק וכלכלה. החברה אחראית ומחויבת בשנה הראשונה לצאת במכרז חדש. בנוסף 

 יטחון. בהסעות הללו אין מלווים. מחויבים גם לחגורות ב

  מבקשת שביה"ס יעדכנו אותה לגבי הפעילויות העתידיות שלהם. השנה העיר חולון מקיימת את יום המחויבות
 )נקבע ע"י הכנסת(. 61:6.::.2הלאומי בתאריך 

 מנהל מח' פ2 עירוני –דודי גולדשטיין 

  להעביר אליו את הרשימה המעודכנת. –מבקש מיפה הראל 
 משמרות הזה"ב  –לת איי

  זוהי המלצה. עדיין ישנם ילדים שבכיתות נמוכות מגיעים לבד.  –לא חוצה כביש לבד  9אין חוק שילד עד גיל
 ההורה צריך להיות אחראי על הילד שלו.

 תשתיות –עופר איתן 

  אישור של משרד התחבורה בלבד. –הצבת תמרור ורמזור 

  'ועדכון מ"מ רה"ע(. –וע באחריות: שגית דניאל + הנחייה )הביצ 5יש לסדר את התמרור ג 

 חבר ועד ההורים העירוני –נחום ניסים 

  מסונוור באור השמש ובנוסף התזמון של התחלפות. – :5יש בעיה עם רמזור 

  לבדוק מיקום הרמזור + התזמון. –מבקש משגית דניאל 

 .מבקש שהבוטקה של השומרים בבתי הספר יהיו סגורים 

 מח' התנועה –דסת מהנ –שגית דניאל 

 .אנחנו לא עושים מפרצים "הורד וסע" היכן שיש מעקות בטיחות 

 .יש להנחות את הילדים להשתמש וללחוץ על הלחצן 
 יהודה :-דורית בן

  הנושא מטופל. יהיה סטנדרט אחר עם חיבור לחשמל. –בנושא הבוטקה של השומרים בביה"ס 
 ביטחון –ויקטור וקי 

 .ניתנה סקירה מקיפה לגבי אבטחת מוס"ח בעיר 

  נערכו כנסים של הממונים ובעלי תפקידים במוס"ח )מנהלים, קב"טים, מזכירות ואבות בית(, בהם ניתנו
 הנחיות ורענון נהלים.

  נערך כנס מאבטחים לבדיקת נוכחות הופעה ומתן הנחיות לביצוע תפקידם במוס"ח. לפני הכנס כל מאבטח
 היעדר עבירות מין. –י אצל הקב"ט הגיזרתי לרבות הצטיידות כל מאבטח באישור משטרה עבר ראיון איש

  3-7האגף בשלבי סיום טיפול רכישת מכשירי קשר אלחוטיים לכל מוס"ח, הכוונה שבכל מוס"ח יהיו בין 
 מכשירי קשר, אחד המכשירים ימצא בידי המאבטח לקשר עם הממונים במוס"ח ועם הקב"ט הגיזרתי.

  כן, רכישת ביתנים נוספים סגורים עם -מטפל בשדרוג ביתני השמירה הקיימים כיום במוס"ח. כמוהאגף
 חיבורם לרשת החשמל.

  מבקש מוועד ההורים העירוני לגלות השתתפות רבה יותר בנעשה במוס"ח, אגף הביטחון ישמח לשיתוף פעולה
 מלא עם הוועד לשיפור וקידום האבטחה ומוכנות המוס"ח לשעת חירום.

 משטרת מרחב איילון –דוד פינטו 

 .מבחינת המשטרה תגבור ביומיים הראשונים של ההצבות 
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 משרד החינוך -מר אורי הכהן  

  שרת, איילון ונבון. במהלך השנה פעילות עם התלמידים שיוצאים לחונכות  –השנה זכו בתיה"ס בפרס מחוזי
 בבתי הספר ששם מלמדים.

  ס של שר החינוך ושר התחבורה מקבל משנה תוקף שהקהילה שותפה. הפר –קיימנו צעדה עם קוגל והחטיבה 

 :מר זוהר נוימרק סיכום 

 6:.65.5 -גיוס מתנדבים ליומיים הראשונים לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג  ב  
 .6:.65.5 -וב      

  הוצאת מכתבים לחברי מועצת העיר ולסמנכ"לים בדבר התנדבות ליומיים הראשונים.  -זוהר 

 ד ההורים יוציא פנייה להורים לאיוש מעברי החצייה.יו"ר וע 

  יפנה לראש העיר בדבר מימון ביניים לגבי רמזור התנועה בפינחס איילון.  -זוהר 

 .)החברים העלו רעיונות, הערות והתייחסויות לגבי המצב בעיר  )ההערות נרשמו בנספח לפרוטוקול 

   והעירנות של כל הגורמים.תודה לחברים על ההשתתפות, הרצינות 

 

 


