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 וועדת בטיחות בדרכים וועדת חינוך ה משותפת שלפרוטוקול מישיב
 

 2017ביוני  11מיום א' 
 
 

 סגנית ראש העירייה, יו"ר הוועדה איה פרישקולניק נוכחים:
 סגנית ומ"מ ראש העירייה, חברת הוועדה  מאיה כץ  
 חבר מועצה, חבר הוועדה  צבי וייס  
 מנהלת בי"ס ברנדיס, חברת הוועדה  צפי מיכאלי  
 מנהלת תיכון ראשונים, חברת הוועדה  דוד סיגל  

 
 סגנית ראש העירייה, חברת הוועדה  עפרה בל  חסרו:

 חברת מועצה, חברת הוועדה  ליאת תימור
 חברת מועצה, חברת הוועדה  איריס אתגר  
 חבר מועצה, חבר הוועדה  תום סטרוגו  

 
 מנהל אגף החינוך  יעקב נחום מוזמנים:

 המחלקהמנהלת סגנית מנהל אגף החינוך,  יעל חקון יוסף
 בתי הספר היסודייםל

 בתי הספר העל יסודייםל המחלקהמנהלת   חגית אבירם  
 נציג ועד הורים  שרון קוטלר  
 מנהלת מדור בטיחות בדרכים  טבעונה אזרק  
 נציגת בי"ס הנדסאים  מורן שרץ  

 
 על סדר היום: 

 
ט בחודשי הקיץ עם נושא סמים רהתמודדות העירייה במהלך השנה ובפ .1

 ואלכוהול בקרב בני הנוער.
 

 עדכון בנושא מגרש הדרכה לאופניים. .2
 

 עדכון בנושא קווי הסעות תלמידים. .3
 

 
ישיבה משותפת לוועדת החינוך וועדת בטיחות בדרכים, שיתוף  :איה פרישקולניק

 הפעולה בין הוועדות מפרות ומועילות בקבלת מידע .
נדון בשלושה נושאים חשובים ונבדוק איך נערכים לקראת חופשת הקיץ בנושא 

 סמים ואלכוהול ונעבור לנושא הבטיחות ומגרש ההדרכה לאופניים.
 

קלים פר פרסומים בעיתונות בנושא צריכת סמים לאחרונה הופיעו מס :יעקב נחום
, מתקיימת חקירה ארוכה ומעקב למעלה מחצי בקרב בני נוער בחט"ב ובתיכוניים 
 שנה בבתי הספר ובגנים ציבוריים.



 
  

 
 
 

 
 
 

 הבעתיות בהבנה היא שבני הנוער  מכל עיר אחרת והבעיות אינן שונותהתופעה 
 רואים את הוריהם מעשנים  ושותים וקשה לשנות הרגלים ביתיים. בסופו של דבר 

דרג המנכ"ל העירייה כינס ישיבה דחופה בנושא בהשתתפות שוטרים מנהלים וכל 
    .פעילות של חברה ונוערבבעיקר  ,ניהולי לפעילות של מניעה בנושאה

ד, דובר על מצלמות בית הספר שחסרות והאיכות שלהם גרועה מאובאותה ישיבה 
 תאם.היש לכך סעיף תקציבי ונתחיל לפעול ב

ישנה חלוקת כח אדם בתוך בית הספר כמודל ברמה עירוני בשילוב החינוך הבלתי 
 פורמלי והפורמלי, אך הבעיה מתחילה בשעות אחר הצהרים בגנים הציבוריים.

 ישנם מדריכי נוער ותוכנית רצפים שיכנסו לתוך בתי הספר מדריכים כמודל עירוני .
יחבר משטרה, בתי ספר סיירת הורים קידום נוער, שפה אחת לכל  –עירוני הודל מה

 וייבדק הרצף מכתה ו' ועד יב' . העיר וכולם יתנהלו לפיו
 בשכונת יד התשעה התחלנו בתהליך בהצלחה רבה.

העברנו תקציבים לבתי הספר לגבי תלמידים  בנושא, לגבי חופשת הקיץ אנחנו בשיח
 שמסתובבים חסרי כל.

כל התהליך כרגע בחשיבה כי בתי הספר סגורים והבעיות הם בשעות אחר הצהרים 
 והערב כאשר קידום נוער חברו למתנ"ס והתהליך עובד יפה.

 
: קידום נוער עובדים ביד התשעה ועבדו גם בחג השבועות והדבר הוכיח חגית אבירם

 את עצמו.
 

, בשכונת יד התשעה פורמלי עובדים בשיתוף החינוך הפורמלי חינוך: יעקב נחום
 ל הגורמים וזה הוכיח את עצמו ועודד אותנו להמשיך.כהתגייסו 

 אנו מהבעיות תבורח אינה המערכת ,בישיבת סטטוס הבא נזמן את המשטרה
אך ניתן יהיה להקטין את , מודעים לכך ונלחם בכך, אין לנו אשליות שהכל ישתנה

 ולהימנע ממקומות שאין לנו שליטה עליהם.הממדים 
 

 ,יש לנו יעד למתירנות ,להיות שותפים להחלטות חשובעד ההורים וול שרון קוטלר:
 והורים צריכים לקחת אחריות לכך ולכן אנו רוצים להיות שותפים בתהליכים.

 .ותלהיות יעיל ותישנם אמצעים להתראה ומצלמות בשטחים ציבוריים יכול
 ן משותף לאכיפה בגנים ציבוריים ובשטחים ציבוריים אחרים.יימפקיש לערוך 

 
נשלב יוכלו לסייע ולעזור אלה ו נוספים בצמתים ובמקומות מצלמות ן: ישנמאיה כץ

 .זאת גם בגנים ציבוריים
 

מסיירים בימי חמישי , שישי ובשבת יוצרים שיח עם  –: סיירת הורים שרון קוטלר
 אליהם.נים לדבר ולעיתים קרובות גם פונים תלמידים ישנה קבלה שלהם והם מוכ

 
מבקש קו טלפון פנוי עבור סיירת ההורים כדי שילד יוכל להתקשר כאשר זקוק, 

 לילדים קל להתחבר לסיירת הורים בעת הצורך.
 

אלכוהול מצליחים שלא להכניס  כןכוועד  אנו ברוב התיכוניים –נשפי הסיום 
 וסמים.

לצערי וועד ההורים בהנדסאים לא אוסר הבאת אלכוהול וסמים, יש להעביר מסר 
 לבתי הספר ואני מקווה שיהיה פרק שמחזק את הנושא וייתן כלים לוועדי ההורים. 

 
 עדכון בנושא מגרש הדרכה לאופניים.

 
חודשים אנו עובדים על נושא מגרש הדרכה לאופניים ובתקווה  8 -: כמאיה כץ

 יהיה מוכן. 2017בר שבחודש ספטמ



 
  

 
 
 

 
 
 

 6דונם מול בית קינן וייתן מענה לכיתות לימוד, בעלות של  6המגרש משתרע על 
 ₪.מיליון 

משרדים, שירותים, מחסנים, אבזור, ציוד מגנים, קסדות, צמתים  ובמקום יהי
 .צורה מסודרת בתאמנו ינים והולכי רגל, פמפרצי אוטובוס וכל נושאי רוכבי האו

יב' -מסוגו בארץ לטובת רכיבה נכונה על אופניים חשמליים מכיתות י'ראשון המגרש 
 .התלמידים יעברו מבחן תאוריה וטסט 

שילמדו משטרת ישראל תקצה שיעורי לימוד בתוך מערכת החינוך + מורי נהיגה 
בטיחות בדרכים וכן יהיו מערכי שיעור שיבנו ע"י האגף לחינוך בתיאום עם משרד 

 ..החינוך
 גם את התושבים.המגרש ישמש 

 
 עדכון בנושא קווי הסעות תלמידים.

 
 בהמשך מאיה עדכנה לגבי קווי הסעות לתלמידים.

 
 : פרוייקט נפלא מברכים ומוחים כפיים.שרון קוטלר

 
 .: מודה לחברי הוועדה על השתתפותם בישיבהאיה פרישקולניק

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 איה פרישקולניק
 סגנית ראש העיר
 ממונה על החינוך

 
 רשמה:

 רבקה אמיר
 
 
. 
 


