
משרדי המנהלת 03-5321337      רחוב גרטי וקרל קורי )אזור הבינוי החדש(      חפשו אותנו בפייסבוק “עיריית ראש העין”

קליטת תושבים חדשים

גיליון מידע מס’ 13
הודעה חשובה להורים לקראת פתיחת 

שנת הלימודים ברובעים החדשים

הורים יקרים,
עם פתיחת שנת הלימודים, ברצוננו ליידע אתכם על פעילות העירייה בנושאי האבטחה והסדרי התנועה 

ברובעים החדשים:

1. אבטחה במוסדות החינוך:
• בית הספר “יפה ירקוני”- יוצב מאבטח בין השעות-07:00-22:00 

• אשכול גני הילדים ומעון “הנסיך הקטן” ברחוב יפה ירקוני - יוצב מאבטח בין השעות: 07:00-17:00 
• בשער האחורי של בית הספר ומעונות “הנסיך הקטן” יוצב מאבטח בין השעות: 07:00-17:00

סה”כ יוצבו שלושה מאבטחים במתחם קריית החינוך ביפה ירקוני
• במבנה בי”ס 808 יוצב מאבטח  בין השעות: 07:00-17:00

• בגני הילדים ברחוב תרצה אתר יוצב מאבטח  בין השעות: 07:00-17:00
• בגני הילדים ברחוב הרב גורן 3 יוצב מאבטח  בין השעות: 07:00-17:00

כוחות אבטחה נוספים :                                     
• סייר אבטחה עירוני בין השעות: 07:00-17:00 סיור במתחם וטיפול באירועים חריגים.

•  שיטור עירוני- פקחי ושוטרי היחידה יבצעו סיורי אבטחה ואכיפת תנועה במתחם ובדגש על אזור מוסדות החינוך.
•  משטרת ישראל- תתגבר את כוחות הסדר והאבטחה בכלל רחבי העיר ובמתחמים במהלך 3 הימים הראשונים 

ללימודים.

2. הסדרי תנועה:
•  הסדרת תנועה להולכי רגל באופן בטוח מהרחובות הגובלים לרבות כניסות מרחוב יפה ירקוני, חיים הרצוג.

• הוסדר מגרש חניה וכניסה בטוחה מרחוב חיים הרצוג.
•  התוקן שילוט הכוונה לכלי רכב להורדה בטוחה ברחוב יפה ירקוני )“נשק וסע”( לרבות איסור כניסת משאיות 

לרחוב בין השעות -07:30 09:00. 
• נסללה מדרכה ברחוב שייקה אופיר.

• הוצבו מגבילי תנועה למנוף באתר בניה של חברת “שיכון ובינוי”. 

חשוב לציין כי אנו מקיימים פעילות מואצת בכל הקשור להסדרי בטיחות, תשתיות ופיתוח תוך שמירה על איכות 
חיים נאותה לתושבי השכונה.

אנו מבקשים מההורים להשתדל להגיע ברגל למתחם בתי הספר וגני הילדים בשבוע הראשון של שנת הלימודים, 
וזאת כדי להקל על עומסי התנועה הצפויים בימים הראשונים של פתיחת השנה.   

שנת לימודים מהנה ומוצלחת!

ספטמבר 2016

חוזרים 
לבית הספר
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