סכנה מרחפת
כוכב הצפון ,גליון  ,1921יום שני  18ינואר 2010
וועד ההורים המרכזי בבית הספר בית ירח פנה בדרישה דחופה להצבת שיטור בצומת הכניסה לבית ספר
תיכון "בית ירח" .כידוע צומת הכניסה לבית הספר הינה צומת לא מוסדרת בעבר הובטח כי במקום תיבנה
כיכר שתקל על תנועת כלי הרכב כמו גם תסדיר את הצומת .עד היום מזה שנים לא נעשה הדבר וועד
ההורים החליט שנכון להיום הם דורשים עד להסדרת הכיכר במקום להציב שוטר במקום בשעות בתחילת
יום הלימודים ובסיומו.
מצ"ב מכתב לשיטור בצומת.
לכבוד
מפקד משטרת טבריה
דרך הציונות 14
טבריה 14275

10.01.10
מפקד מתנ"א העמקים
רחוב הנשיא 7
עפולה 18288
ד ח ו ף

שלום רב,
הנדון :דרישה לשיטור בצומת "בית ירח" – עמק הירדן
בוודאי ידוע לכם דבר קיומו של מפגע תחבורתי חמור ביותר המסכן מידי יום חייהם של
בית הספר התיכון "בית ירח" בעמק הירדן.

כ 1,000 -תלמידי

ביה"ס התיכון האזורי "בית ירח" הינו בית ספר אזורי יחיד של כל ישובי עמק הירדן.
הכניסה לבית הספר מכביש  90אינה מוסדרת ומהווה סכנה מוחשית לחיי ילדינו בכניסתם לבית הספר וביציאה
ממנו.
מאחר והגורמים המוסמכים לכך )משרד התחבורה ,המוא"ז עמה"י ,רשות העתיקות( טרם הצליחו להגיע
להסכמות על תקצוב וביצוע הסדרת הצומת באופן קבוע ,הננו פונים אליכם בדרישה לביצוע שיטור בשעות
הגעת התלמידים לבית הספר ) (07.50 – 08.30ובעת סיום הלימודים ).(13.45 - 15.30
בשעות אלו העומס בצומת כבד ביותר והלחץ של הנוהגים במקום גרם בעבר לתאונות עם נפגעים )לשמחתנו
לא בנפש( ועלול להביא בכל יום לתאונה רבת נפגעים.
אוזלת ידם ומחדלי הגורמים הממלכתיים והמוניציפאליים בנושא הסדרת הצומת ,מחייבים מתן תשובות ארעיות
כדוגמת שיטור פעמיים ביום.
כל דחייה בביצוע פעולות השיטור הנדרשת ,מסכנת את חיי ילדינו ולכך איננו יכולים להסכים.
אנו רואים בכם את הכתובת להבטחת ביטחון ילדינו בעת נסיעתם לבית הספר והחזרה ממנו ומצפים כי תפעלו
בנושא לאלתר ,בהתאם לכך ולסמכות המצויה בידכם.
וטובה שעה אחת קודם !

בתקווה וברכה
משה מאירי
יו"ר ועד ההורים
בית הספר האזורי "בית ירח"
טלפון 057-7381858 -
העתקים :יוסי ורדי  -ראש המוא"ז עמה"י
מפקד אגף התנועה ,משטרת ישראל ,רח' מטה ארצי :שייח ג'ראח  ,ירושלים 9190

מוטי אילון – סגן ראש המוא"ז
עופרה פייקוב – מנהלת אגף חינוך ונוער ,מוא"ז עמה"י
אורי אפרת – רכז ביטחון ,מוא"ז עמה"י
הורי תלמידי "בית ירח"
הנהלת "בית ירח"
מזכירי ישובי עמק הירדן
חברי מליאת המוא"ז

