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יום שלישי 26יולי 2016
כ' תמוז תשע"ו

פרוטוקול
מועדת בטיחות בדרכים והמטה העירוני
שהתקיימה ביום שלישי 26.7.2016
משתתפים :
 מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת מטה בטיחות בדרכיםמר זוהר נוימרק
 מנהלת המטה העירוני לבטיחות בדרכיםגב' יפה הראל
גב' גלי שושני ווילנר  -הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
מר דודי גולדשטיין  -מנהל המחלקה לפיקוח עירוני
 מנהל יח' אחזקת תשתיותמר עופר איתן
 ועד הורים עירונימר דוד פרין
 חבר ועדהמר חרמון מוטי
 מרכז מתנדבי צוות חולון לבטיחות בדרכיםמר דב בארי
 חבר ועדהמר איתי זילבר
 רכז ארצי על יסודי משרד החינוךמר אורי הכהן
 ועד הורים עירוניחני משה
 ועד הורים עירוניאיל לוי
 ועד הורים עירונישי מלך
 ועד הורים עירונירועי דביר
 ועד הורים עירוניחני פרלה
 סייר תנועה את"ן איילוןרס"ג מישאל
 מנהלת מחלקת חינוך גני-ילדיםגב' גילה יצחקי
נעדרו:
גב' אסנת ספורטה  -מנהלת האגף לחינוך על-יסודי
גב' יהודית בר-און  -מנהלת האגף לחינוך יסודי
גב' שרית רוזנברג  -מפקחת משרד החינוך
 מנהלת אגף התנועה במנהל ההנדסהגב' ענבר ניצני
 מנהל מחלקת הרכב ומ"מ קצין תעבורה במחלקת הרכבמר יואב נר-גאון
 חבר ועדהמר משה בלנרו
גב' טליה פרידמן  -ראש מנהל החינוך
גב' רותי שלוסברגר  -מנהלת מחלקת הנוער
 קצין זה"ב ארצימר ארז פייביש
 מנהל אגף ארגון מוסדות חינוךמר אילן קומה
 מנהל אגף תשתיותמר אוהד קורן
מר שמעון יום טוב  -יו"ר ועד הורים
 מנהל אגף הפיקוחארז ניסים
 חבר ועדהאשכנזי מוריס
 סמנכ"ל תשתיותנדב יפה
 קצין את"ן מרחב אילוןאבי עופר
 מנהל אגף ביטחוןדרוד שלו

גלי שושני וילנר
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הוצגה מצגת בנושא "תאונות דרכים" במהלך ה 4-שנים האחרונות בעיר חולון.
יש להעביר להורים הדרכה בנושא "הזהירות בדרכים".
הקמת ועדה עירונית בעיריית חולון שתדון בנושא "רכיבת אופניים".

יפה הראל
 .1סקירת פעילויות שנעשו בחודשים האחרונים ,ופעילויות שיעשו עד פתיחת שנת
הלימודים .
גני ילדים -פרוייקט " אשכול המרגנית" –מיני מגרש הדרכה שיופעל ע"י מתנדב מוטי קיאני .
בתי ספר יסודים-התקיימו הדרכות למשמרות זה"ב ופעילות מגוונת בבתי הספר .
צויין לשבח ביה"ס שנקר שזכה במקום ראשון ארצי .
בתי ספר תיכוניים-פעילות לנהגים צעירים ,סדנאות בנושאים :נהיגה תחת לחץ חברתי ,חגורת
בטיחות ,אלכוהול ,נהיגה במצבי שטח שונים ורכיבה על אופניים חשמליים.
 .2מודה לרכזי בתי הספר על פעילותם.
 .3פרוייקט הגברת המודעות לרכיבה על אופניים חשמליים וחבישת קסדה.
 .4נערך סקר איתור מפגעים סביב מוסדות החינוך.
 .5שיבוץ במעברי חציה בפתיחת שנת הלימודים.
 .6מבקשת מאירגון הצוות לבוא לפעילות במעברי חציה בפתיחת שנת הלימודים ,וכן
שכל בית ספר ישתלב בפעילות מעברי החציה.
 .7יש לעלות לסדר עדיפויות את הנושא של חיי אדם.
 .8בחודש ספטמבר תועבר סדנה לנהגי אוטובוסים(,לצערנו מעורבים בתאונות
קטלניות).
 .9יש צורך בשיתוף פעולה בין ההורים למטה העירוני.
 .10יתקיים אירוע קהילתי לפתיחת שנת הלימודים בנפשונית ,סדנאות ,סימולטורים,
הפעלות מופעים ועוד...
עופר איתן




אנו נערכים לתחילת השנה ,בצביעת מעברי חציה .בכל בעיה יש אפשרות לפנות למוקד
העירוני ואנו נטפל .
חודש הצבע "הורד וסע".
בפתיחת שנת הלימודים יש לרתום עובדי עירייה ליד מעברי חציה.

אורי הכהן
רכזי בטיחות בדרכים מעבירים למחנכים חומר בנושא זה"ב ,לשילוב במערכת הלימודים.
דב בארי
מבקש פתרון לבעיה שהורים מורידים ילדיהם על מעברי החציה בבי"ס שרון.
מבקש לדבר עם ההורים בתחילת השנה.
מבקש אכיפה
דודי גולשטיין
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פיקוח עירוני מבצע אכיפה סביב מוסדות החינוך .
אנו פועלים כמה שאפשר כדי למנוע סכנת חיי אדם.
איתי זילבר
בקשר לפעילויות לנוער ,יש צורך בפעילות חוויתית ולא רק הסברתית.
מבקש שיתוף פעולה עם מנכ"ל רשת קהילה ופנאי להקמת מרכז קהילתי לבטיחות בדרכים,
במסגרת מרכזי קהילה קיימים.
חני פרלה
בתחילת השנה יש אסיפת הורים כללית ,מעוניינים בחומר הסברה לחלוקה בקרב ההורים.
מוטי חרמון
מבקש שחברי הועדה ישתלבו בפעילות בנושא בטיחות בדרכים.
זוהר נוימרק





מודה לכל המתנדבים על תרומתם.
הורדת ילדים ליד מעברי חציה הפיקוח ידאג להגביר את הפעילות.
נשתדל להעביר בהקדם ,בחוק העזר העירוני את אכיפת החוק בנושא "האופניים
החשמליים" .
מודה לכל המשתתפים בפעילות.

תפוצה :למשתתפים.
ולנעדרים.

רשמה :הדר דבי -מזכירת הועדה.
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