
  71/7/4סיכום פגישה של הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך פרוטוקול  -:הנדון 

 :השתתפו 

( אגף הביטחון )אור זרחי, (מבקר המועצה)דודו דהן ,( לית המועצה"מנכ)חיה בנדק  -מועצה 

 ( תחבורה ' מח)משה כהן , ( אגף החינוך)צדוק , 

 גיל קני וקובי שיר מוסקוביץ  – וועדה לענייני ביקורת

  אלימות בהסעות תלמידים:  נושא הפגישה

 רקע 

הועברה , בעקבות פניה שהועברה לוועדה לענייני ביקורת בנושא אלימות בהסעות תלמידים 

היקף התופעה , לפני מספר חודשים לאגף החינוך במועצה על מנת לבדוק את הנושא בקשה 

י אגף "פגישה זו מתקיימת בעקבות מסמך שהועבר ע. ניעה פעולות המתקיימות לטיפול ולמ, 

 ( .צדוק )החינוך 

 סיכום 

יש מצלמות המתעדות את מה שנעשה ( צהובים )באוטובוסים של המועצה  .1

 .באוטובוס 

האם במכרז הבא לחייב  :נושא למחשבה  –ברכבי ההסעות האחרים אין מצלמות  .2

 ?.את ספק ההסעות להתקין מצלמות

באופן , הדרך  בצדיהנהג חייב לעצור , הובהר כי במקרה של אלימות באוטובוס  .3

הוועדה מבקשת נתונים על הדיווחים האלו . ולדווח לתחבורה של משגב  , בטוח 

 ?והאם נעשה בהם שימוש כדי לקבל תמונת מצב על האלימות בהסעות 

 :המטרה . מהשיחה עולה כי הנושא הוא בעל חשיבות גבוהה לבדיקה ולטיפול  .4

הועלו מספר הצעות לטיפול אשר ירוכזו . למנוע אלימות בהסעות בקרב התלמידים 

 -:לית המועצה חיה בנדק "י מנכ"ע

 .גיבוש צוות אשר ילמד את הנושא ויעלה הצעות לטיפול  .א

של אלימות  בכל מקרהביצוע פיילוט של חודש ימים אשר בו ידווחו הנהגים  .ב

 (שר ימולא בסוף ההסעה דיווח באמצעות טופס א)בהסעות 

תתקבל תמונת מצב אשר תאפשר קבלת ,לאחר איסוף הנתונים וניתוחם  .ג

 .החלטות לגבי אופן הטיפול 

ברמה הרגשית אשר לא מדווחים ויש גם יש נפגעים ,הובהר כי כאשר יש אלימות  .ד

 .לכך השלכות רבות 

,  בבתי הספר וכן – "אפס סובלנות לאלימות " עוד הובהר כי יש להגדיר  .ה

 . בהסעות התלמידים 

 .ל "ז לביצוע הנ"חיה תקבע לו .ו

 .ביקורת תמשיך לעקוב אחר נושא חשוב זה  ניהוועדה לעניי .ז

 

 

 ר הוועדה לענייני ביקורת"יו, קובי שיר מוסקוביץ  -: רושם הדברים

 אודה על העברת סיכום זה לגורמי המועצה אשר השתתפו בפגישה  –חיה                     


