עיריית חולון
MUNICIPALITY OF HOLON
מנהל החינוך
אגף ארגון ובקרה

ח' טבת תשע"ד
 11דצמבר 3112
סיכום ישיבת ועדת בטיחות מס'  3מתאריך 11/3/12
בהשתתפות
מר יוני רובינשטיין – מנהל אגף ארגון
מר דרור שלו – מנהל אגף בטחון ושע"ח
גב' יפה הראל מנהל מח' תפעול ובטיחות בגנים
מר ניסים אשכנזי – ממונה בטיחות מוס"ח
גב' נורית ביבי – רפרנטית אגף ארגון למוסדות
מר שמעון יום טוב – יו"ר ועד ההורים
מר נחום ניסים – יו"ר ועדת בטיחות
גב' אביבית גלעד -ועד הורים
גב' טל גינדי – ועד הורים
מר איציק שמסיאן – ועד הורים
הישיבה מתכנסת ע"י מנהל אגף ארגון ובקרה עד  4פעמים בשנה לעדכונים הנחיות
עם גורמי הרשות הרלוונטיים
יוני

דרור שלו

ניתנה סקירה ודווח
הערכות מינהל החינוך לסערה
פעולות מניעה וגיזום עצים-דוח אגרונום
פיילוט של 83גנים למשטחי דשא סינטטי והצללה
נבנים  15גנים חדשים במקבצים ,יתכנו נוספים
מעבר הגנים הזמניים יתבצע בהתאם ללו"ז –
במועד שנקבע
עלית מדרגה בכמות המכרסמים בגני הילדים
מטרת האגף "הכי מוגן שיש"
תחילת שנה ללא תקלות -איוש מאבטחים
 0200012נערכים לתרגיל ארצי
יתבצע תרגיל הדגמה בביס גנ"י וחנוך מיוחד
נבחרו  18ביס כמרכזי קליטה בשיתוף אגף ארגון
נבחרו  05מוסדות לתחנת חלוקת מים בשיתוף אגף
ארגון
ביקורת של פיקוד העורף

מנהלים גננות וחברת תחזוקה
שחר אסיסטנס +הכלכלית
לביצוע במהלך  0312בכפוף
לאישור תקציבי
לשנה"ל תשע"ה
הגנים ברחוב ישראל גלילי
ובשדה בוקר
באזורי בניה חדשה במיוחד
רוה"ע דורש תרגיל הכנה
יבחן איך נראה מה עושים-תיק
פק"ל
ציונים טובים מאוד
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מנהל החינוך
אגף ארגון ובקרה

ניסים נחום
יפה הראל

רענן שוורץ

בקשה לתב"ר  13מיליון  ₪להכשיר ולבנות
מקלטים ב 103גני ילדים
מבקש 53מתנדבים להשתלמות סע"ר(סיוע עצמי
ראשוני) מועד ההורים
סה"כ  01ש' מד"א,תיאוריה ומעשית
החיבורים לגנראטורים לשע"ח לא הותקנו במקום
הנדרש מרחק בטיחות וכד' (בוצע ע"י זהבי)
הושקעו  ₪ 183.333בפרויקטים שונים זה"ב
ציוד זה"ב ישן ולא מעודכן ,שמעון יום טוב מבקש
לחבר נוהל ציוד זה"ב – לתיק נהלי מינהל
נעשו פעולות זה"ב עירוניות בבי"ס
לתת את הדעת לאופניים חשמלים

ניסים אשכנזי

החלו בביקורות בטיחות במוס"ח
ועד הורים ביקש להיות שותף אבל לא משתתף
מנהלי ביה"ס מקבלים עזרה ותמיכה ישירה
יש עליה בכמות המכרסמים בשכונות שונות ברחבי
העיר
מבקש שנציג ועד הגנים ישתתף להבא
מפגעים בקדימות א' מתוקנים במעמד הביקורת

איציק שמסיאן

בדיקת קרינה במוס"ח

כל עוד אין מענה גנים ללא מיגון
יעברו למרכזי קליטה
בוצעה השתלמות ל 73איש
דרור יבדוק הטענה וההתקנות
חולקו לביס המשתתפים
בפרויקט
באחריות יפה וועד הורים
חציה נכונה,רכיבה בטוחה ועוד.
באחריות יפה הראל תכנית
עבודה והסברה
ניסים אל מול מנהלי ביס
חברת התחזוקה +אגף תברואה
עירוני
ניסים -משה מפקח הכלכלית
וחברת התחזוקה
תיקבע פגישה עם מנהל רישוי
עסקים וניסים +נציג ועד
רשמה נורית ביבי

העתק:
נוכחים
מזכירת ועד הורים
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