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 בוועדה:על סדר היום  .1

   הסדרי בטיחות ותחבורה בקרבת מוסדות חינוך -

 

 מהלך הדיון והחלטות: .2

 

חינוך,   .א מוסדות  ותחבורה בקרבת  בטיחות  נושא  הציג את  העיר  ראש  סגן  סירוקה  פנחס 

 ספרהוהציע שתהיה אכיפה ופריסה נכונה בעיקר ליד בתי 

ציין בפני  חיזק את דבריו של סגן ראש העיר ודרור בן חור    -של הרלב"ד  העמקים מנהל אזור   .ב

 חברי הוועדה כי: 

פריסה נכונה ליד בתי ספר יסודיים ויינתנו    צריכה להיותשבוע הראשון של שנה"ל  ב .1

 ה תהיה יותר מודעות נאזהרות, תהיה רתיעה ובמהלך הש

 להיות פיזית בקרבת ביה"ס  בשבוע הראשון .2

 את מעברי החנייה בקרבת מוס"ח  על העירייה לצבוע .3

 לא חוצים כביש לבד    9ילדים עד גיל  .4

 לא לאפשר להגיע עם אופניים חשמליים, קורקינטים וכו' .5

 בבניית בי"ס חדש צריך שיהיו תקנים לא רק לביה"ס אלא גם לסביבה הקרובה אליו  .6

   צעידה ברגל ולא בכלי רכב לעודד מציע .7

, פסי האטה, תמרורים, מעקה שחוסם  מסלול בטוחמ' ליד בי"ס,    100חשיבות גדולה    .8

 בבתי הספר ובעיקר היסודיים שזה מיושם את שער ביה"ס וצריך לעקוב  

 את הנושאים הבאים: העלו חברי הועדה   הדיוןבמסגרת  .ג

דרור ונדב וטען כי ישנה דרך לפעול באופן יצירתי  של    הםהתייחס לדברי  -משה טרבלסי .1

להיות שותפים בקבלת  את פרויקט 'נשק וסע' ולאפשר לחברי הועדה    והציע להכניס 

 ההחלטות 

כן ותחבורה    ,כמו  מוריה,  בהסעות לתלמידי  ליווי  נושא הסעת תלמידים,  העלה את 

 ציבורית משכונת מכוש לבי"ס אמי"ת וכרמים 

תלמידים .2 הסעות  נושא  לכל  מתנגד  התחבורה  משרד  כי  ציין  סירוקה  ופועל   פנחס 

 ה חוה לא נענתה.ו ואף פניה בעניין תלמידות נו שיותר,לצמצמה כמה 

 תתקיים פגישה בקרוב 

 – נדב בן אליהו  .3

שההורים    שנוצרת היא מכיווןוהבעיה   ,ריקלכיוון פסגות  שעובר במכוש   84מציין שקו   -

 ברחוב דרך השלום  לוקחים את הילדים וכך נוצרים הפקקים של שעות הבוקר

בבוקר  - הילדים  כיוון שההורים מסיעים את  עמוס מאוד  חוחית  ציין שרחוב  כן  כמו 

 מאזור מכוש 

 



 
 

 
 

 

בקרבת  בנוסף - גדול  עומס  אסף    קיים  מבצע  ורחוב  הרעות  שיוצר  בי"ס  בעיה דבר 

 .  בטיחותית קשה

הכביש והליכה ברגל של הילדים היא פתרון נהדר, רק שזה לא אפשרי מבחינת  חסימת  

 החוק ולכן הדבר לא רלוונטי 

   –  מיכאל גינקר .4

אך הנושא  היענות מצד ההורים,  פרויקט 'נשק וסע' לא צלח בעיר בגלל חוסר  ציין ש -

 ובשיתוף איתו ועם הנהגת ועד ההורים   תחילת שנת הלימודים הנוכחית ייבדק שוב עם  

 )בביצוע(  יים תכנון להציב רמזור בצומת שבאזור בתי הספר כרמים ואמי"תק -

שנים שהוא מתעסק עם ביטחון ובטיחות זה אצלו בסדר עדיפויות,    7  -כמו כן ציין שב -

המצב מידרדר וזה בעיקר מעצלנות של ההורים, למרות האכיפה, למרות    המשנה לשנ 

 ההסברה, ולמרות שהנושא עולה בכל הפורומים 

כלי    400מציינת שיהיה קשה לתת מענה ל למן  יטל מ   -מנהלת מחלקת תחבורה ופיתוח .5

הוא   בעיר  תלמידים  קווי  נושא  כל  ביה"ס,  שער  ליד  ועומדים  בוקר  כל  שבאים  רכב 

 בעייתי 

   -ראש מינהל חינוך  –אודי איזק  .6

הנושא ייבחן לעומק לקראת שנת הלימודים   ווי תלמידים בעיר קבכל מה שקשור בציין   -

  ויובא לפני חברי הוועדהאה, הב

 ילדי כרמיאל לא צועדים ברגל ולא נוסעים באופניים, בעד לראות יותר ילדים צועדים  -

את   - מכירים  לא  המגורים,  בקרבת  לא  ללמוד  שבחרו  תלמידים  מעט  לא  שיש  מציין 

 הסביבה ובנוסף אין משמרות זה"ב, מציע שיהיו סיירות הורים שיצאו בבקרים

 : רשימת בתי הספר הבעייתייםלאחר מיפוי של מיכאל גינקר להלן  .ד

 בעיית תנועה  –בי"ס הרעות  ▪

 הורים לא מכבדים למרות כל האכיפה שנעשית   – בי"ס כלנית ▪

מה שיוצר הפרעה    ביה"סבירידה לכיוון  ההורים מתעקשים לרדת    –בי"ס הדקל   ▪

   לתנועה

לא מאפשרת להסעות  למרות שנעשו מאמצים, התנהגות ההורים    –בי"ס עמיחי   ▪

 להיות בקו רציף 

 יש תלונות מצד ההורים – בי"ס איריסים  ▪

 בתקוה שיסתיים תהליך בניית החניון, יפיק תועלת  –ביה"ס אופק  ▪

 המצב רגוע  –בי"ס רקפת  ▪

בעזרת טל מילמן סידרו מפרצון לאוטובוסים בקרבת היכל התרבות    –בי"ס מוריה   ▪

 עבירים את הילדים בצורה מסודרת לבי"ס ומ

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

                                 

 

 ראש העיר:סגן סיכום 

 

 ס הבעייתיים  "יש להגביר את ההסברה בקרב התלמידים וההורים במיוחד בבי -

)הרעות, עמיחי, איריסים, הדקל וניצנים( ולהכין חומר הסברה ספציפי לכל בי"ס לפי  

 הבעיות שלו 

 בעייתיים כפי שהוצג ע"י מיכאל גינקר י"ס דגש על בלתת  -

 ל תשפ"א"חינוך לקראת שנה הכל נושא ההיסעים לבי"ס ייבחן במהלך השנה ע"י מנהל   -

 תחילת פעולתם של משמרות זה"ב  עדלבחון שת"פ עם סיירת הורים  -

להכין תוכנית לחודש  ,טל וקצין משטרה ,לתאם סיור בקרבת בתי ספר בהשתתפות דרור -

 בטיחות עבור משרד התחבורה

 

 

 

 

 עבודה ועשייה המשותפת.  ול  בשנת הלימודים ראש העיר איחל לכולם בהצלחהסגן     

 

 

 

 

 

 הישיבה הסתיימה      

 שמרית נחמן  :  מהרש     

 


