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 16:00 – 19:00  אחה"צ משעה:יום ג'   7:30 – 14:30  שעות פעילות: ימים א', ג' משעה:

 

 שלום רב , 

 יבה ראשונה של וועדת בטיחות וביטחון התקיימה יש 2/00/03/03  -בתאריך 
 מצרף העתק פרוטוקול :

 
 

 21/01/03פרוטוקול ועדת בטיחות מיום 

 מנהל אגף ארגון ובקרה -משתתפים: רובינשטיין יוני 
 מנהלת מח' תפעול וזהירות בדרכים -הראל יפה 

 ממונה בטיחות מוסדות חינוך -אשכנזי ניסים 
 מנהל אגף הביטחון -שלו דרור 

 מנהל אגף הפיקוח -ניסים ארז 
 יו"ר ועדת בטיחות וביטחון וועד הורים עירוני  –גור אריה אשכנזי 

 יו"ר ועד הורים עירוני –ישראלי מוטי 
 חבר ועדת בטיחות –שמסיאן איציק 

 חבר ועדת בטיחות–חבר ועדת בטיחות שוורץ רענן  –נחום ניסים 
 

 נושאים והחלטות:

ת אדמה ניתנה סקירה כוללת על ידי דרור שלו לנושא הערכות הרשות הערכות המוסדות והעיר לרעיד . 0

 (.6לרעידת אדמה בדגש למוסדות חירום. ניתנו הדרכות ותורגלו בתי הספר. )נקודת מפנה 

 איפיון מרכיבי בטחון בכל מוסד חדש .3

ממוגנים.  הנושא הוסבר. מדובר בבתי ספר –הסבת מוסדות חינוך למרכזי קליטה וחלוקת מים בחירום  .2

 הנחת היסוד בזמן חירום היא שלא יתקיימו לימודים.

הועלתה טענה לגבי כניסה והסדרי תנועה לבית הספר. ניתן הסבר מארז מנהל הפיקוח  –פתיחת בי"ס שרון  .4

 על כך שיש מפקח כל יום. יפה סקרה את הערכות הרשות לביצוע שינויים במקום.  

יקוח נלחם בתופעה. מר ארז מבקש בכל מקרה חריג להתקשר למוקד כניסת כלבים לשטחי בתי הספר הפ .5

. מנהל אגף הפיקוח העירוני סקר את תפקידי הפיקוח העירוני 5116011הטלפון  33:11ועד  16:11 -הפיקוח מ

 מעין "משטרה קטנה". יש כוונה לפתוח בחולון שיטור עירוני. -

מעברי החצייה, התמרורים ומעקות הבטיחות טופלו ע"י הגורמים הרלוונטיים בעירייה קודם לפתיחת כל  .6

 שנת הלימודים.

 נעשה סקר עירוני לבדיקת אזורים בטוחים מסביב לבתי ספר והסדרי תחבורה בטוחים. .7

 שהפרויקט יקום ויצליח רק בעזרת ההורים. –פרויקט הורד וסע הוסבר להורים  .1

  נה סקירה ע"י ממונה בטיחות לגבי הערכות בתי הספר לפתיחת שנה והטיפול בכל נושאי קדימות א'.נית .9

הח"מ מבקש כי ההורים יודיעו למוקד העירוני לגבי כל תקלה ומפגע ו/או פעילות חריגה בשטח במוס"ח שלא  .01

 בזמן הלימודים.

 בעלי תפקידים אלא בנושאים בטיחותיים. מבקש לא לצלצל בנושאים שוטפים לטלפונים הסלולאריים של .00

 מטפלים ביישום התוצאות. –נעשו שני סקרים: מתקני חצר במגרשים ובאולמות וסקר עצים ויציבותם  .03

 ישיבה נוספת תערך במהלך חודש אפריל מאי.

 

 


