
 

 

 

 כ' באב תשע"ו
  2016באוגוסט  24

 200מספרנו/
 

 פרוטוקול מישיבת וועדת החינוך בשיתוף וועדת הבטיחות
 

 2016באוגוסט  23מיום ג' 
 

 ראש העירייה  משה פדלון  נוכחים:
 העירייה, חבר הועדהסגנית ומ"מ ראש   מאיה כץ  
 סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת החינוך איה פרישקולניק  
 חברת מועצה, חברת הוועדה  ליאת תימור  
 מנהלת בי"ס ברנדיס, נציגת בתי הספר היסודיים  צפי מיכאל  
 יו"ר ועד ההורים, חבר הועדה  ניסן משכיל  
 מנהל המחלקה לבתי הספר על יסודיים  יעקב נחום  
 מנהלת המחלקה לבתי הספר היסודיים  יעל יוסף  

 
 סגנית ראש העירייה, חברת הוועדה  עפרה בל  חסרו:

 חברת מועצה, חבר הוועדה  איריס אתגר
 חבר מועצה, חבר הוועדה   צבי וייס

 חבר מועצה, חבר הוועדה  תום סטרוגו
 נציגת בתי הספר העל יסודיים  אביגיל ראש האי

 
 יועץ ועוזר סגנית ומ"מ ראש העירייה  יהודה פישמן מוזמנים:
 מנהל מדור תנועה ובטיחות ומח' אחזקת כבישים  טל גרנית  
 מדור תנועה, בטיחות ואחזקת כבישים  טבעונה אזרק  

 רכז סטודנטים ויוזמות חינוכיות  אוהד מוגרבי
 סגן מנהל אגף תב"ל  רוני גאון  
 ציבוריסגן מנהל אגף ביטחון וסדר   אבי ברויטמן  
 סגן מנהל אגף ביטחון   עודד כץ  
 רכז תיאום הנדסי, אגף תב"ל  ירון קריב  

 מנהלת תיכון הנדסאים  אורית רוזן
 מנהלת תיכון חדש  נחמה שלו  
 מנהלת תיכון הראשונים  סיגל דוד  
 מנהל תיכון היובל  עופר אילות  
 מנהל תיכון דור  רון פולק  

 ז מפת"ןמנהל תיכון אר  אמיתי ליפסמה
 מנהלת חט"ב הנגיד  יהודית לוין  
 מנהלת חט"ב סמדר  לילי חושן  
 מנהלת חט"ב זאב   טלי חפץ  
 משטרת מרחב ירקון רס"מ חגי קרואל  
 מפקד נקודת תחנת רמת השרון,  פקד ארווין סאג'יו  

 אחראי על התנועה בגלילות
  

 
 



 

 על סדר היום:

 היערכות לפתיחת שנת הלימודים 

  השנה במערכת החינוךפתיחת 

 יעדים ותוכניות חדשות לשנת הלימודים תשע"ז 

 טל גרנית –היערכות ועדכון דו"ח מצב   –*  משמרות זה"ב      

 מפקחי רובעים  -*  מבצע פתיחת שנת הלימודים סד"כ      

 טל גרנית   –*  היערכות תשתיות בסביבת בי"ס      

 נוער  קידום רכיבת אופניים בטיחותית בקרב בני 

 *   הגדרת בעיות הבטיחות, הסבר קצר על התקנות וסטאטוס חקיקה נוכחי       

 טל גרנית  –פעולות הסברה, הדרכה וחינוך  –בממשלה           

 *   נוהל הגעה עם אופניים חשמליים לבתי הספר      

 

הבטיחות העירוני, : מברך את הנוכחים, ישיבה חשובה המשותפת  לוועדת החינוך ומטה טל גרנית
 פעמים בשנה. 3ישיבה המתקיימת 

 
 : מכבודי כולם .משה פדלון

אנו בעיצומם של פעילויות רבות הקשורות לפתיחת שנת הלימודים בנושא הפדגוגי והתעסוקתי, 
 החשוב ביותר הוא בטיחות הילדים שלנו בבית הספר בדרכים בנושא זה אין הנחות.

יך להיות מושלם באפס תקלות, ילדים צריכים לצאת בבטחה כל הקשור בביטחונם של הילדים צר
 ולחזור בבטחה.

הוועדה הוקמה על מנת לקבל החלטות וקשובה לכל הצעה ותלונה ונושא הבטיחות חשוב ביותר 
 ואתם השליחים שלנו להודיע על כל תקלה, מעברי חציה, חשמל, מיזוג אוויר וכו'.

 ככל שכל התקלות יושלמו. בוצע דוח בטיחות, נקבל ונעיין נאשר אותם
מבקש להודות לאיה, למאיה, לטל גרנית, לטבעונה ולכל העוסקים במלאכה , יחד נצא לדרך 

 בהצלחה. –באפס תקלות  2016בספטמבר  1 -ונפתח את שנת הלימודים ב
 

: הנהלת העירייה תהיה גאה לראות איך כל הנושאים מוכנים ומאורגנים לקראת טל גרנית
 ודים.פתיחת שנת הלימ

 
: חשבנו שנכון יהיה לערוך דיון משותף של וועדת החינוך וועדת הבטיחות איה פרישקולניק

 בדרכים, ישנם נושאים משותפים של הוועדות וחשוב לדון עליהם במשותף.
 

בד ראש בנושא אופניים ו: מברך את יוזמת הפגישה המשותפת לוועדות, יש לדון בכניסן משכיל
 עדת חינוך בנפרד ישנם נושאים נוספים שיש לדון בהם.מבקש לערוך וו .חשמליים

 
: כרגע הוועדות משותפות, נבקש מיעל להציג את הנושא בתחום בתי הספר איה פרישקולניק

 היסודיים ואת יעקב בתחום בתי הספר העל יסודיים.
 נעבוד על כל נושא , נסלול דרך משותפת ונטפל בכוחות משותפים.

 
טוב בביצוע, יוחנני בביצוע, חט"ב -מודים בשלבי סיום, השיפוצים בלב: פתיחת שנת הלייעל יוסף

 מו של בניה ובשלבי סיום, העבודות מתקדמות יפה.ובברנדיס בביצוע, גורדון בעיצ הצעיר



 

נפתח מוקדם והשנה יכלול גם את בית הספר יוחנני ויהיו משמרות בטיחות  –משמרות בטיחות 
 בכל בית ספר.

 תפתח כיתת מבוגרים .בבית הספר בלב טוב 
 ערכות לכבוד פתיחת שנת הלימודים.יביום חמישי נקיים כנס ה

 
מנהלים חדשים עופר אילות  2תלמידים יתחילו את שנת הלימודים, קיבלנו  5,719: יעקב נחום

 לתיכון היובל ולירון פולק לתיכון דור, סיגל דוד קיבלה את תיכון הראשונים לאחר מכרז.
הספר יפתחו באפס תקלות, בעיות בטיחות דווחו וטופלו במסגרת הניהול  באופן כללי כל בתי

מעבדות,  7בתיכון ראשונים שדרוגו  פניםהעצמי וחלקם במסגרת הרשות, תיכון חדש עבר מתיחת 
, הושקעו כספים רבים לעניין (כיתות נהוספות)ובקרוב תתיכון ארז מפת"ן בוצע שיפוץ יסודי 

 השיפוצים.
חדשות יש למכביר, מדע וטכנולוגיה, מדעי הרוח ושיתוף פעולה עם מרכזי הפעלה של אגף  תוכניות
 התנו"ס.

 
 ערכות נציג התוכניות הפדגוגיות.י: בכנס האיה פרישקולניק

 
 במסגרת תכנית אב רב שנתית שופצו באופן יסודי לרבות תוספות בנייה עד עתה: רוני גאון:

 ילן וולפסון( א-, בר 2בתי"ס יסודיים )נותרו  13
התיכוניים שופצו בתי"ס, תיכון דור ותיכון  5בתי"ס לחינוך מיוחד מתוך  2חט"ב )כל חט"ב( ,  6

 הנדסאים באופן מלא
 תיכון היובל, שופץ שלב א' בלבד

 8-שלבים ובעלות כוללת של כ 3-ב 2008ועד  2003 -תיכון הראשונים, שופץ לפי תוכנית קודמת מ
 ₪.מיליון 

 שופץ. תיכון חדש לא
 מחלקת בינוי ותחזוקה:

 טוב , שיפוץ כללי כולל בניה חדשה, מגדל מממ"ים, תוספת כיתות שיפוץ כללי.-בית הספר לב
כיתות + מממי"ם+ שירותים, כולל העברת מבני מרכז נעשות בבי"ס  6בניית  –בית הספר גורדון 

 גורדון.
 י + תוספת הצללה )בתכנון(. כיתות, חדר מורים, חדר רב תכלית 6בניית  –בית הספר נתיב 

 .)בתכנון( כיתות + אולם 10הרחבת  –בית הספר אופק 
כיתות + מממי"ם +  תוספת בוצע קירוי מגרש הספורט ורחבת כניסה.  –בית הספר יוחנני 

 .)בתכנון( מדרגות חירום
 .)בתכנון( אילן בתכנון שיפוץ יסודי + תוספת בנייה + בנית אולם ספורט-בית הספר בר

 ממתין להחלטת ראש העירייה. –קמפוס מדעים 
תוספת כיתות + מממי"ם +  ובתקופה הקרובה יתבצעושיפוץ יסודי  בוצע–בית הספר מפתן ארז 
 קירוי מגרש הספורט.

 .)בתכנון( שיפוץ שלב ב' –תיכון היובל 
 . )בתכנון( שיפוץ ייסודי –בית הספר וולפסון 

 
 ת שנת הלימודים תשע"ז:: הערכות מחלקת בטיחות לקראשלומי לוי

כמידי שנה ערכתי סקר בטיחות מקיף בכל מוסדות החינוך ) בתי ספר, גנים, מועדוניות,  (1
 אולמות ספורט (.
 טופלה, אישורי הבטיחות נשלחו למשרד החינוך ואושרו. 1כל נושא קדימות 

 בוצע סקר קרינה בכל מוסדות החינוך. (2

 סקר ארונות חשמל ומערכות חשמל בוצע. (3
 יציבות עצים וענפים בוצע.סקר  (4

 אישורי מתקני משחק בגנים ובבתי הספר היסודיים. (5
 אישורי תקרות תלויות. (6



 

 אישורים עבור יציבות מבנים יבילים. (7
 אמצעי כיבוי וגילוי אש בשלבים האחרונים. (8
 בדיקות מערכות דודי חשמל בגני הילדים. (9

 

 בטיחות לכל המוסדות בהרצליה. בתי הספר שבשיפוצים שאנו במעקב יומי יש אישורישני  למעט 

 נושא וועדת בטיחות בדרכים ומטה הבטיחות העירוני

 : מודה לכל הנוכחים בישיבה.מאיה כץ

מודה לראש העירייה על סייועו להקמת מגרש ללימודי חוקי האופנים החשמליים. משמעות 
 חינוכית זאת לימוד במגרש את חוקי התנהגות בנסיעה באופניים חשמליים .

כל שכבות הגיל בבתי הספר ישתתפו בתכנית בשיתוף המטה לבטיחות בדרכים וזאת הבמה  כאשר
 הטובה ביותר לעדכן אתכם.

 המטה לבטיחות הדרכים יעכן אתכם מתי נצא לדרך ושוב תודה לראש העיר.
 

: החזרה לבית הספר כוללת בתוכה התרגשות הורים ותלמידים, חוזרים לדרכים כהולכי טל גרנית
 בי אופניים, כאשר הנהגים התרגלו שיש פחות ילדים בכבישים ויש פחות פקקים.רגל ורוכ

 משמרות הזה"ב המחזור החדש בכיתות ה' לא מתורגלים דיו.
אנו צופים לעומסים בהגעה לקרבת בית הספר עד כדי היווצרות מצבים מסוכנים שעלולים לגרום 

 לתאונות בהורדת תלמידים או באיסופם.
עזר בשכר שמתגבר את התלמידים שמבצעים משמרות הזה"ב בצמתים הצלחנו לגייס כח 

מסוכנים ובימים הראשונים יהיה גיבוי משטרה ,פיקוח עירוני, מלווים, שיטור עירוני למשמרות 
 הזה"ב בשעות הבוקר ובצאת הילדים מבית הספר.

ולי תהיה הקפדה על מדרכות פנויות ממכשולים להולכי רגל לאורך מסל – אכיפה עירונית
 ההליכה לבית הספר .

תהיה הקפדה בחניה והורדת נוסעים בניגוד לחוק ובאופן מסוכן, מהירות, אי  – אכיפה משטרתית
 ציות לתמרורים, אי ציות למשמרות הזה"ב.

 סיוע לתלמידי משמרות הזה"ב במעברי החצייה.
תמרורי  צביעה וחידוש מעברי חציה לקראת שנת הלימודים, השלמת -הערכות בתחום התשתית

הולכי רגל ושלטי זהירות ילדים, גיזום צמחיה מסתירה לשיפור שדה הראיה, תיקון והשלמת 
 מעקות הבטיחות.

נכנסו לתוקפן תקנות  2016במאי  18 -ב –קידום רכיבת אופניים בטיחותית בקרב בני הנוער 
 חדשות לרוכבים:

 כיום. 14במקום   -ומעלה 16גיל הרוכב 
 ת תעודת זהותחובה לשא – בעת הרכיבה
 ואט 250מקסימום  -עוצמת המנוע

 פנסים לאופניים אפוד זוהר לקורקינט – בשעות הלילה
 בשבילי אופניים ובכבישים בלבד – מותר לרכוב

 קמ"ש  25מקסימום  – מהירות הנסיעה
 קסדה – ציוד חובה

 
על פי פקודה  : מטרתנו גם ביטחון וגם בטיחות, יערכו סיורים של השיטור העירוניאבי ברוייטמן

 ונגיע לכל מקום על פי קריאה.
ימים בשיתוף המשטרה והפיקוח העירוני, תעשה אכיפה לגבי חניה במדרכות  3 -הפקודה היא ל

 ויקבלו דוחות חניה.
וערכנו סיורים לבדיקה של שוהים בלתי חוקים במקום שיש בנית  38ערכנו מיפוי לבנית תמ"א 

 תמ"א.
 



 

 ים לכל קריאה.אנחנו עומדים לרשותכם ומוכנ
דוחות לאופנים חשמליים בעיקר בחופי  400: מידע את הוועדה שניתנו מעל פקד ארווין סאג'יו

 הים והרוכבים מרגישים זאת מאוד כל זאת בשיתוף עם מאיה כץ.
 

: אנחנו מתכננים לבצע מספר אלמנטים ונפתיע את הרוכבים, יוצא אגרת להורים בדבר מאיה כץ
 ים.אכיפת רכיבה על אופני

 
 : נהיה נוכחים בשיתוף שיטור עירוני מתנדבים וניידת תנועה.פקד ארווין סאגיו

 
 יינתנו קנסו: –: תכנית האכיפה נגד רוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים  טל גרנית

 ₪  1,000קנס של  –דיבור בטלפון נייד ללא דיבורית בזמן רכיבה 
 ₪  1,000קנס של  –חציית צומת באור אדום 

 ₪  500קנס של  –רכיבה על מדרכה ולא בשביל ייעודי לרוכבי אופניים 
 ₪ . 250קנס של  –רכיבה ללא קסדה 

המדרכות הסמוכות לשבילי אופניים בעיר ובכניסות לבתי הספר התיכוניים סומנו על ידי מדבקות 
ינו רוכב על מימד לריענון כללי הבטיחות, חידוד התקנות החדשות והקנסות החלות על מי שא-תל

 פיהן.
 הפצת חוברות הדרכה לרכיבה בטוחה אשר יחולו בתחילת שנת הלימודים.

 
 : אגרת הסברה תשלח בתחילת השנה + חוברת לבתי הספר התיכוניים.מאיה כץ

נציין פעילות הסברה בקרב התלמידים עד שנגיע לחודש ינואר , לאחר מכן התלמידים יעברו 
 וכמשתמשי דרך.שיעורים מסודרים ברכיבה נכונה 

אנו שוקדים כרגע על מבצע חריטה על אופנים חשמליים את שם בעל האופניים כך גם נדע במקרה 
 של גניבה את העבריין ונוכל להטיל קנסות.

נערוך מבצע הסברה עירוני ופעילות הסברה בקרב תלמידים ובמידת המסוכנות נחרים גם 
 ללא כל הכללים של רכיבה על אופניים.אופניים, רוכבים יידעו שאין לרכב על המדרכות ו

 
: מבקשת את הוועדות הנכבדות בטיחות וחינוך  לקדם סימון שבילי אופניים ימורתליאת 

 שסובלים מבעיות תחבורה רציניות בעיקר במערב העיר .
 

העלות הכספית להשלמת כל שבילי האופנים עשרות מיליוני שקלים. לפיכך הבאנו יועץ  מאיה כץ:
 ריד עלויות כספיות, נבדוק ונחליט על המשך השלמת כל שבלי האופנים.שיתאם ויו

 
 : הבעיה עם ילד שגר במערב העיר ולומד בתיכון היובל.ליאת תימור

 
: אנחנו בקשר באופן קבוע עם רכזות הבטיחות בכל בית ספר על מנת לדעת מה הן מאיה כץ

נו מציף את הבעיה לא נוכל לדעת הבעיות ומסלולי הנסיעה של התלמידים, במידה ובתי הספר אי
 היכן יש בעיה.

לכל בית ספר יש רכז בטיחות והוא מגיע לישיבה ולישיבה האחרונה הגיעו מחט"ב הנגיד וחט"ב 
 גוריון.-בן

 ככל שרכזי הבטיחות יהיו מעורבים ניתן יהיה לפתור בעיות.
 תודה רבה לכל המשתתפים.

 בכבוד רב,
 

 מאיה כץ     איה פרישקולניק
 סגנית ומ"מ ראש העירייה     סגנית ראש העירייה

 יו"ר ועדת בטיחות     יו"ר ועדת החינוך
 
 רבקה אמיר שמה:ר


