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 סיכום דיון

 ועדת בטיחות בדרכים נושא: 

 03/2020 אסמכתא :   שעה:  12/10/2020 נערך ביום:

 סיגל שטרית נרשם ע"י :  נוהל ע"י:

 נוכחים:

 

 

 

 

 

 חסרים:

ד"ר סגן ראש העיר חבר ועדה,  -סגור הנדיןראש העיר ויו"ר הועדה, מר עילאי הר -מר רפי סער 
 -מנהל אזור שרון רלב"ד, גב' לימור חנין -מר יוסי בלגזלמנהל אגף חינוך,  -אוקי ארבל גנץ

מנהל מח'  -מחוז על הזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח משרד החינוך, מר אריה בן זאבמפקחת 
מנהלת אגף נוער צעירים וקהילה, מר נח -מנהל אגף שח"ק, גב' מירב הלפמן-גב' רוזי נוימן רכב,

מנהלת מח' בתי ספר יסודי אגף חינוך, מר  -מנהל שיטור העירוני, גב' אורית ליבוביץ -חיימסון
מנהל מח' הסעות אגף חינוך, גב' זיוה  -מ"מ אגף הנדסה ותשתיות, אינג' אסף גולן -שמעון גיטליץ

מנהלת  -עוזרת ראש העיר וגב' סיגל שטרית -מדריכת זה"ב משרד חינוך, גב' מעיין גלוזברג -ברק
 הרשות העירונית לבטיחות בדרכים.

נציגת ציבור, מר אלי  -נציג ציבור, גב' סנדרה ברצלון -חבר מועצה, מר ירון גנץ-מר צביקה צרפתי
מנהלת מח'  -דסת העיר, אינג' הילן דהרימהנ -נציג ציבור, אדריכלית עליזה זיידלר גרנות -חיון

סגנית מנהל אגף  -מפקד השיטור העירוני, גב' מיכל שין בן הרוש -תחבורה, פק"ד אלעד נחום
מנהלת הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, מר  -פיקוח ואכיפה, גב' שני חן כהן

 בטיחות ושירותי חירום.מנהל אגף ביטחון,  -מנהל אגף תפעול ומר שי זייד -זהר מדמון

 

  סגן מבקר העירייה-מנהלת בקרת משימות מנכ"ל, מר אייל מגיני-חברי ועדה, גב' רחלי רם תפוצה: 
 

"מאז פגישתנו הקודמת חווינו לצערנו תאונת דרכים בין אופניים לאופנוע בה נהרג תושב העיר. הדבר  -עילאי
האופניים שנמצא בעבודה אינטנסיבית. השנה סללנו שבילים במשה סנה, מדגיש כמה חיוני הוא פרויקט שבילי 

התוכנה ומזרח ויצמן ואנחנו מתכוננים לכניסה לשביל בששת הימים במקביל להמשך סלילת השביל בוויצמן. 
 שבילי אופניים מצילים חיים וזה בדיוק הדבר הנכון לעשות".

 

  פתיחה:
לכולם, כפי שאמרתי מספר פעמים ועדה זו חשובה מאוד, ניכר כי נעשית עבודה שלום  -ראש העיר, רפי סערמר 

מרובה עם שותפים רבים, אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה ויש להיערך לחזרה מחודשת של מוס"ח בתי ספר וגני 
 ילדים.

 בוועדה קודמת סיגל התבקשתם להציג פערים ולאן פנינו מועדות בהקשר הסברה לקהילה.
טוב, כפי שהתבקשתי להציג את הפערים. אנו אכן בתקופה מאתגרת ולכן ההסברה בקהילה הינה  ערב -סיגל

 דיגיטלית באמצעות אתר עירוני ובתי ספר.
בתקופת הקיץ הוכשר חניון ברחוב תרי עשר לטובת מתחם הדמוקרטי עבור ההורים למניעת  -לגבי תשתיות

 צוואר בקבוק והורדה והעלאת תלמידים בצורה בטוחה.
גיטליץ ואנו  טרם בוצע הסדר מעבר בטוח לתלמידי חטיבות שרת ושז"ר הנושא הועבר מהמנכ"ל למר שמעון

 נקדם הנושא.
יש מספר ליקויים שזוהו על ידי והועברה המלצתי לבחינה לטיפול ההנדסה טרם התקבל סטטוס  -רחוב משה סנה

  טיפול.
₪ לכל  62,000( סה"כ ₪40% העירייה ) 25,000-( ו₪60% רלב"ד ) 37,000השנה התקציב נמוך מאוד  -תקציב

, השנה קוצץ תקציב עירוני, כאמור התקציב נצבע לדרישות רלב"ד פרסום, דו גלגלי, ציוד 2020פעילויות בשנת 
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 ופעולות הסברה אופניים חשמליים.
ולשנות תפיסת תרבות נהיגה ורכיבה  0-120ה בהתאם לשכבות גיל על מנת לבצע מניעה ולהמשיך בשיטה רציפ ***

 ומודעות לאזרחות וערכים לחיי אדם יש צורך בתקציב מבקשת התערבות ראש העיר.
 ומצגת. מצ"ב קובץ -דיווח היערכות קיץ והיערכות פתיחת שנה"ל

בשנה קודמת בהם ניתן בשלב זה הועברו חומרים דיגיטליים וערכות מודולריות שחולקו  -אזרחים ותיקים
להשתמש גם בתקופה זו. העדר כניסה למוסדות האזרחים הוותיקים בתקופה זו על מנת לשמור ולהגן עליהם 

 מבחינה בריאותית.
חולקו חומרים בסוף שנת לימודים תש"פ שניתן  -גנ"י -: מוסדות חינוךשינויים בהתאם למציאות המשתנה

להשתמש, כמו כן, נרכשו ערכות "לנוע בעולם מתנועע" טרם חולק ממתין למפגש עם מפקחת וזאת בהתאם 
להנחיית מנהלת גני ילדים באגף החינוך. חומרים נוספים ממתינים לחלוקה לגנים קצרים ולטרום טרום כשיחזרו 

 ללמידה נדאג להפצה.
רכשו ערכות משחק גדולות לכל שכבות הגיל כולל מערך הסברה. בנוסף, הרלב"ד ומשרד החינוך נערכו נ -סודיי

 עם חומרי למידה מרחוק כל הקישורים וההנחיות הועברו בהתאם לכל מנהל/ת רכז/ת בבתי הספר.
לחתך גיל זה עברו בהתאם, רצוי לציין כי יש לתת את הדעת בנושא תקציב  םדיגיטלייחומרים  -חטיבות ביניים

 שלא מוכר ממשרדי ממשלה.
ד ובהתאם לתקציב שניתן, חיוב ביצוע "כנית הרלבותחומרים דיגיטליים עברו בהתאם. בנוסף, ב -תיכונים

מומנה פעילות בהתאם  . בכל בתי הספר התיכוניים בעיראופניים החשמלייםפעולות הסברה משתמשי 
פקים שנטלו חלק ולא גבו מחיר כפול על ביצוע פעילות לקפסולות. כאן, ברצוני להביע הערכתי ותודתי לס

 ₪(. 20)ניתנה האפשרות להמשיך ולרכוש קסדות בעלות של  בקפסולה.
בנוסף, בוצעה הזמנה לכלל שכבת י"א )בתי ספר גלילי, רבין, הרצוג כצנלסון( להרצאה. חלק פרונטלי וחלק בזום 

 בשיתוף כל מנהלי בתי הספר ובהסכמתם.
 פרויקט משותף עם בית חולים מאיר נעצר בשלב זה לאור המצב. "שתילי זיתים"פרויקט 

בשלב זה הועברו חומרים דיגיטליים ככל שנחזור לשגרה ולפעילות במרכזים קהילתיים  -חינוך בלתי פורמאלי
 ובתנועות נוער נמשיך לעבוד בשת"פ.

ד ב הוא ארצי. חשוב להדגיש שהרלב"כפי שמוצג אכן נעשית עבודה מתכללת רב תחומית, נושא התקצי -יוסי
מבקש להתמקד בנושא עד סוף השנה לעוד שתי פעולות הסברה דו גלגלי בשת"פ המשטרה, סיגל מטפלת מול 

 משרד התנועה.
 , מבקש לדווח בעיריית היערכות לחורףהיום התקבל מסמך מהרלב"ד ללשכת ראש העיר לגבי הנחיות  -סיגל

לחורף לפני כשבועיים. הרשות העירונית הכינה ושלחה מסמך ממוקד כולל הנחיות לכל כפר סבא החלה היערכות 
בעלי התפקידים מנהלי אגפים, קבלנים, הסעות, תחזוקת כבישים, רמזורי, מוס"ח, מוסדות אזרחים ותיקים 

 ועוד.
ימן הפחתת בס 2020בנובמבר  13-8הלאומי יערך בין התאריכים  שבוע הבטיחות בדרכיםבנוסף, אבקש לידע 

 מהירות נסיעה ברחבי הערים.
הרלב"ד הפיק חומרי הסברה אעבוד על זה בסמוך למועד לפרסום כמו כן יצאה בקשה ללשכת ראש העיר לזימון 

ודיון בישיבת מועצת עיר בסמוך למועד שבוע הבטיחות בדרכים הארצי על מנת לקדם את תפיסת "העיר 
קמ"ש ומתן עדיפות במרכזי  30רים והפיכתן של שכונות לאזורי הבטוחה" ועיקרה, הפחתת מהירות הנסיעה בע

 הנושא יקודם ומועד יועבר בהתאם לרלב"ד. -הערים למשתמשי דרך פגיעים ותחבורה ציבורית
יש קשר הדוק עם סיגל מובילה לדברים חיוביים ופעילות ענפה בכל מוסדות החינוך יישר כח ואנו נמשיך  -לימור

 נדרש.לתמוך ולסייע בכל מה ש
בימים אלו יצאה תוכנית חדשה בה מועלים יוזמות של בתי הספר, סיגל אעביר לך את הקישור וכל מה שניתן 
אפשר לעלות שם במצגת השיתופית כאשר ניתן לצלם ולהעביר. כמו כן, כפי שסיגל ציינה התוכניות הצבועות 

 במערכת לכיתות א, ה, ט, וי' נמשכים.
כלי רכב כולל הצגת  40-כחלק מעבודה להיערכות פתיחת שנת לימודים מח' רכב ביצעה ביקורת ל -אריה

 רישיונות ובדיקת תקינות הרכבים.
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בנוסף, אנו מבצעים פעילויות רבות לשינוע וסיוע כל מערך החינוך הכולל ציודים וכל משימה שניתנת אנו 
 מפעילים את הרכבים העירוניים.

ינה בשל המצב ישנה הנחיה גורפת מטעם ראש העיר לפעול במקומות האזרחים הוותיקים כפי שסיגל צי -רוזי
 באמצעים דיגיטליים על מנת לשמור על בריאותם של פלח אוכלוסייה זו.

הדרך שאפו גדול, ישנה קפיצה במיוחד בתקופה שאנו נמצאים  מבקש לציין שישנה ראיה רוחבית לכל אורך -אורי
ישנה מטרה משותפת ויש להיערך מבחינת חלקים גדולים שיעברו לאפליקציה כולל  בעולם לא ברור ומורכב.

מערכך תזמונים של שינוע, תחבורה ציבורית ועוד. יש צורך בחשיבה לבצע דטה כולל חינוך מיוחד בעיר כאשר 
ליישר קו הנושא מורכב וכך נוכל לתת מענה מהיר גם בנושאים שנכפים עלינו כולל החינוך הבלתי פורמאלי. יש 

ולסגור את הפערים הנ"ל זה יעד שצריך לשתף ולהנגיש לציבור כך שכל תלמיד יוכל לדעת מה קורה ואנו נלמד 
 לחבר מתוך הצורך והביקוש וההיצע.

תקופת הקורונה מאתגרת גם את משרד החינוך כנותן הנחיות ואנו בתוך ההנחיות בסה"כ ניתן מענה גם של 
מות של הנהגת הורים שהתנדבו בסה"כ התושבים מבינים את מורכבות התקופה משמרות זה"ב ובתגבור היו יוז

 ומערכים את המאמצים שנעשים כאן בעיר.
 שלושה שבועות וניתן את המענה.-מוס"ח עתידה להיפתח בעוד כ

ועדה הבאה הרביעית ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה אנו מחויבים לבצע ארבע וועדות בשנה ב -ראש העיר
 ולהציג היכן יש לבצע שינוי או שימור. י מבקש לבצע סיכום שנתי הכולל מסקנות לקחיםסיגל אנ

 תודה לכולם.
 
 


