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 סיכום דיון

 04/2020ועדת בטיחות בדרכים  נושא: 

  אסמכתא :   שעה:  20122020 נערך ביום:

 סיגל שטרית נרשם ע"י : ראש העיר מר רפי סער נוהל ע"י:

 נוכחים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 חסרים:

 -ראש העיר וחבר ועדה, מר יעקב זכריהסגן  -מר רפי סער ראש העיר, מר עילאי הר סגור הנדין
מנהל אגף ביטחון בטיחות ושירותי חירום, גב' מיכל בן  -מנהל מרכב מרכז רלב"ד, מר שי זייד

מנהלת הרשות החדשה למניעת  -סגנית מנהל אגף ביטחון ואכיפה, גב' שני חן כהן -הרוש שין
 -רד החינוך, מר יוסי בלגזלמפקחת מחוז מרכז מש -אלימות סמים ואלכוהול, גב' לימור חנין

מפקד  -מדריכה מטעם משרד החינוך, פקד אלעד נחום -מנהל אזור שרון רלב"ד, גב' זיוה ברק
מנהלת אגף שחק,  -מנהלת אגף חברה וקהילה, גב' רוזי נויימן -השיטור העירוני, גב' מירב הלפמן

ות ציבוריות, מר טובי מנהל מח' עבוד-ץלינקביע. ראש העיר, מר אנדרס מ-גב' מעיין גלוזברג
מנהלת  -מנהל חטב' אילן רמון, גב' עליזה סוקול-מנהל תיכון כצנלסון, מר עידו לביא -רוזנברג

-מנהל מח' הסעות אגף חינוך, גב' חגית הללי-ביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרס, אינג' אסף גולן
עירוני, גב' עירית מנהל פיקוח השיטור ה -סגנית מנהלת מח' בתי ספר יסודיים, מר נח חיימסון

 מנהלת מח' גנים ונוף וגב' סיגל שטרית מנהלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים -מויאל

נציגת  -נציג תושבים, גב' סנדרה ברצלון -חבר מועצה חבר ועדה, מר אלי חיון -מר צביקה צרפתי
 -מעון גיטליץמהנדסת העיר, אינג' ש -נציג תושבים, אדר' עליזה זיידלר -ירון גנץתושבים, מר 

 -יועץ תנועה מח תחבורה, גב' אסנת חכמון -מנהל אגף תשתיות בינוי ותנועה, אינג' זאהר זידאן
מנהלת מח בתי ספר יסודיים )שלחה נציגה(, מר זהר  -מנהלת אגף חינוך, גב' אורית ליבוביץ

יו"ר  -מצא מנהל מח' רכב קצין תעבורה, רס"ב לימור -מנהל אגף תפעול, מר אריה בן זאב -מדמון
 יו"ר הנהגת הורים עירוני. -צוות מתנ"א שרון משטרת ישראל ומר יובל קדוש

 -מנכ"ל העירייה, גב' רחלי רם רכזת ועדות  ומר אייל מגיני -משתתפים חברי ועדה, מר איתי צחר תפוצה: 
 סגן מבקר העירייה.

 
 תחילת ועדה:

 
הבטיחות בדרכים הוא אחד התחומים החשובים בראיה נושא  -ראש העיר מר רפי סער פותח את הועדה

 העירונית.
בימים אלה עובדים על מערך של שבילים בטוחים ולכן, אנו מעודדים את התושבים והתושבים וכל 

הילדים. ות ובני. ות הנוער בעיר להליכה ברגל ממקום למקום. רשת מפת השבילים כפי שהיתה בעבר 
 בבטחה למוס"ח ובכלל ברמה העירונית.מאפשרת לילדים. ות להגיע 

כמו כן, כל מערך של כלים לא מרושיינים והכנסתם לעיר תתאפשר לאחר שניתן את פתרון התשתית 
 המתאימות לכלים אלו בפריסה רחבה יותר.

אני מבקש להדגיש את חשיבות הזהירות ובטיחות בדרכים כל הנעשה בנושא ההסברה, הפעילויות 
יכה בטוחה במרחבים עירוניים, מעבירי הדרך ומשמרות זה"ב, מניעה מצבית במוס"ח, חיבור של הל

לאוכלוסיה המבוגרת ומערך הפעילות שנעשית יש לה תכלית ואני מברך על כך ועל כל הפעולות 
 שמתבצעות ומבקש להודות לכל השותפים והשותפות שנרתמים לעשייה זו.

בה נכחו נציג רלב"ד ונציגים נוספים, התקבלו בפגישה שהתקיימה אצל שרת התחבורה הגב' מירי רגב 
רשמים ודברי שבח על העשייה בתחום הבטיחות בדרכים בכפר סבא בניהולה של גב' סיגל שטרית 

שנעשית עבודה מצוינת עם הרבה הערכה ושיתוף פעולה מצויין. המטרה המשותפת להעלאת המודעות 
 בה ונכונה ועל כך יישר כח.באופנים שונים בקרב כלל האוכלוסייה נעשית בצורה טו



                                            

                                 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Email :sigals@ksaba.co.il | 09-7646498| פקס. 09-7636597| טל.    25, ת.ד.  44100  סבא - , כפר     55פינת הרצל    136ויצמן  רח'  

 

בנוסף אני מבקש לציין שיחד עם סגן ראש העיר מחזיק תיק התחבורה ואנוכי מקדמים את נושא שבילי 
 האופניים שיקשרו בין הרחובות ששת הימים טשרניחובסקי ובהמשך סוקולוב ולקריית החינוך.

  סיגל בבקשה הועדה לרשותך.
 

ה שלך ושל כל השותפים הרבים הן ממשרדי הממשלה )רלב"ד, תודה לכבוד ראש העיר על התמיכ -סיגל
ולכלל מנהלי ורכזי  משרד חינוך, משטרת ישראל והמשרד לשוויון חברתי( כמו כן לשותפיי בתוך הארגון

מוס"ח הפורמלי והבלתי פורמלי למנהלי מרכזי אזרחים ותיקים ולכלל גורמי האכיפה והתשתיות. בזכות 
הגיע לאוכלוסיות ומגזרים בהיקפים נרחבים להעלאת המודעות בבטיחות החבירה יחד אני מצליחה ל
 בדרכים ולכם נתונה תודתי.

כמדי שנה מתבצעות פעולות רבות ומגוונות החל מגיל הרך ועד לאוכלוסייה המבוגרת בעיר בפלטפורמות 
מגמת שונות לכלל משתמשי הדרך בצורה עקבית ושיטתית לאורך זמן. לאור זאת ניתן לראות את 

הירידה בנפגעי ת.ד בעיר "כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך!" שילוב כוחות של חינוך, הסברה, אכיפה 
 ותשתיות הם אבני הדרך העיקריים בכל הנעשה בתחום ונמשיך במגמה זו בעתיד.

בחודש נובמבר צוין שבוע הבטיחות בדרכים הלאומי בסימן "סעו לאט יותר, לא מתים מזה" במטרה 
המודעות הציבורית והגדלת האחריות האישית לשינוי תרבות הנהיגה והעמקת מחויבות של  להעלאת

 מקבלי החלטות ברמה העירונית והארצית.
מעבירה את זכות הדיבור למק יעקב זכריה מנהל מרחב מרכז להצגת תכנית "עיר בטוחה ומהירות 

 במרחב העירוני".
 

ה אצל שרת התחבורה היתה מצוינת נשאלתי על בראשית דבריי אבקש לציין שהפגיש -יעקב זכריה
תפקוד העיר בנושא הבטיחות וכפי שנאמר ע"י ראש העיר אני מחזק את הדברים וראוי לציין את 

ההשקעה של ראש העיר לתחום וכינוס הועדה מעבר למס' הועדות הקבועות בחוק נראה שנושא זה לנגד 
ו יחד עם מנכ"לית הרלב"ד וסיגל ראש העיר הראה עניו. גם בפגישה בתחילת הקדנציה בה נפגשנו בלשכת

נכונותו להמשיך לתמוך בניהול הבטחות בדרכים ביוזמות שת תוכניות עבודה שנתית סדורה רואים את 
הנעשה בעיר ושמחים על כך שהנושא מטופל באופן מלא ומאחלים שנושא זה ימשיך להיות בראש סדר 

בלגזל מנהל האזור שעובד עם סיגל בצורה מעולה סיגל היא  העדיפויות העירוני אני רוצה להודות ליוסי
 מסוג האנשים שיוזמים ויישר כח לשניהם.

 
 )מצ"ב( ניהול עיר בטוחה וקידום תכנית הלאומיתהצגת מצגת 

 
 :התייחסויות

התוכנית שהוצגה חשובה מאוד ונכון לנתב תקציבים לטובת הנושא, ככל שיהיה תקציב נוכל  -עילאי
 לשפר את המערך התשתיתי אותו הצגת.

הנחת התכנון של שכונות מכוונות לראש העיר ולצוותי ההנדסה ותכנון העיר כאשר אנו מדברים  -יעקב
שקתיה או ניקוז יש לתכלל עבודת על מערך הקמה חדש לשיפור בטיחות בצומת או מחליפים צנרת ה

בטיחות בדרך. אלה עבודות שמתבצעות ברמה העירונית ולכן אנו קוראים לכם להסתכל כמה צעדים 
קדימה ולטפל בהכל. דוגמא נוספת סוללים או סוגרים כבישים יש להחזיר למצב הקיים ואף לשפר 

 וליישם את מודל עיר בטוחה.
והפיקוח האם נכללים נושאים לחקיקה או להסמכה שתוביל  בתוכנית שהצגת בנושא האכיפה -מיכל

 לאכיפה מוגברת ולהרחבת סמכויות מאחר והיום מה שקיים לא מספק.
מעלים את הסוגיות השונות דנים  כנית הלאומית מחולקת למס' צוותים שמתכנסיםואכן הת -יעקב

תשתיות, אכיפה ובניהול ומביאים לידי הצגה לשרה על מנת לתכלל את כל התוכנית הלאומית החל ב
 כללי של כל התוכנית שנקראת "עיר בטוחה".
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יחד עם ארבע רשויות נוספות )ת"א, ירושלים, רשל"צ ואשדוד( ומשרדי ממשלה  המציינת שנבחר -סיגל
אני מודה לשלטון המקומי לרלב"ד  השלטון המקומי. להוביל את נושא ניהול עיר בטוחה בניהולנוספים 

 שותפים.העל כך שניתנה לי הזכות להוביל הנושא יחד עם 
 )מצ"ב סרטון( -בהתאם לבקשת ראש העיר מועדה הקודמת לביצוע סיכום חלקי שנתי להלן נספח א' ו

 
 התייחסות מנהלי בתי הספר יסודי חטיבת ביניים ותיכונים:

 
בבתי הספר קיימת תוכנית מובנית להטמעה  -ע"ש שמעון פרסגב' עליזה סוקול מנהלת ביה"ס הירוק 

החל מהגיל הצעיר וזאת הודות לסיגל על השיתוף פעולה בכל מה שקשור בנושא הבטיחות בדרכים על 
בתוכם מיזמים פעילויות ופרויקטים לאורך השנים כך, אנו מצליחים להטמיע במסגרת  כביהמר

 החינוכית לכלל התלמידים ובני משפחותיהם את נושא.
אבקש להעלות את נושא משמרות הזה"ב כאמור ידוע שנושא זה מוטל באחריות על משרד החינוך 

ת חייבת התערבות לקבלת הכשרות ומשטרת ישראל אך סיגל רתומה למשימה ופועלת לטובת ההכשרו
 נוספות למרות קיצוצים במדרכים שוטרים.

 
שיתוף הפעולה הפורה שקיים עם הרשות העירונית  -מר עידו לביא מנהל חטיבת ביניים ע"ש אילן רמון

ומשרד החינוך מאז שנפתחה החטיבה אך גם כנציג החטיבות הנושא מטופל ומבוקר ע"י סיגל באופן 
ת הספר לומדים באופן קבוע בשכבות ט' במערכי השיעור והרכזת מתכללת את כל , אצלנו בביףרצי

תלמידים  817הנושא בשיתוף עם סיגל לפעילויות נוספות לשכבות הגיל האחרות אנחנו גאים שכל
נחשפים ואצלנו יש אפס אופניים חשמליים זה ברור מאוד לכלל התלמידים לפעול על פי החוק, מעגלי 

מקום של מודעות הוא מודל חשוב ולכן אנו ממשיכים להעביר את התהליך הזה השיח הרב גילאי מ
 לאורך כל השנים כולל נושא הנגשה ואורח חיים בטוח.

 
מברך לא רק על עבודה משותפת אלא על הדמות  -מר טובי רוזנברג מנהל תיכון ע"י ברל כצנלסון

בכל. הזהות הארגונית חשובה מאוד  הקבועה והיציבה סיגל היא הכתובת העירונית אליה אנחנו פונים
וכל מה שמתחבר לזה"ב. אני חייב לאמר באופן אישי שהתלמידים בני הנוער בתיכונים מרווחים בגדול 

הפעילויות שסיגל מכניסה למסגרות החינוך הם חיוניות בעת הזו שסף הריגוש של בני הנוער בישראל 
 הן בחינוך הפורמאלי והן בבלתי פורמאלי תיתיוחוויעלה לא מספיקה היום הרצאה טובה אלא פעילויות 

 הפעילויות האלה מצריכות משאבים תקציביים וחשוב לפעול להעברת משאבים האלה למניעה.
סיגל פונה אליי ואל עמיתיי מנהלי התיכונים על כל פיילוט של פעילות ואנו זוכים לקבל פיילוט מוצלחים 

החינוכי לא הרבה נושאים זוכים שיהיה להם פעילויות וכאם במסגרות והפידבקים חיוביים הן מהצוות 
החינוך המנהלים כולם נרתמים לתחום הזה"ב ורותמים את התלמידים והקהילה כולה וכך אנחנו 

 מרווחים בגדול.
לציין את הפעילות המדהימה שבוצע בנושא אופניים חשמליים במגדל המים כולל מכירת קסדות במחיר 

ראש העיר כולל הסרטון שצולם עם בני הנוער כל הדברים האלה שנעשים בעקביות הם  סימלי יוזמת
 טובים יישר כח.

 
רוצה להודות ליוסי בלגזל מנהל האזור על עבודה משותפת יחד, על תמיכה וסיוע בתקציבים  –סיגל 

 ובחומרי מדען מקצועיים המסייעים לעבודה השוטפת.
 

ייה שנעשית וזה רק תמצית כמובן שמאוחרי כל פעולה מלווה הסרטון אכן מייצג את כל העש -יוסי
בעבודה רב תחומית תיאומים ועבודת לוגיסטיקה. יישר כח למנהלים שביטאו את העבודה המשותפת 

   ובקשר ההדוק עם הבטיחות בדרכים נעשית עבודה טובה מאוד.
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בתחום הבטיחות בדרכים.  מבקש להודות לכולם. אנו נפעל ביתר שאת -ראש העיר מר רפי סער מסכם

לי באופן אישי מאוד חשוב. אבקש להכין תכנית עם אופק וקדימות לפעולות יחד עם המנכ"ל הכולל 
 נגזרות של נושאים נוספים שיש להם נגיעה מתחום הבטיחות בדרך.

 

  להרצאתו של מר אשר פרץ "שורשים וכנפיים"תודה רבה לראש העיר ונעבור  -סיגל
 

בחוויה האישית של אובדן אדם יקר כדי להעניק תובנות וחכמת חיים שמאפשרים לחנוך : "יש תקציר
 אחרים לתובנות אלה מבלי שיאלצו לשלם את שכר הלימוד הכואב ששילמתי אני.

באמצעות סיפור האישי של אובדן אחי היקר, רס"ן רונן פרץ בתאונת דרכים, ההרצאה ממחישה 
אופניים חשמליים או ניצבים בפני או בתהליך הוצאת רישיון  הרוכבים עלומשקפת לתלמידי התיכון 

נהיגה, כמו גם להוריהם ולצוותי החינוך, את מחיר הכבד שגובה אבדן חיים בתאונת דרכים, הן מצד 
 הנפגע והן מהצד הפוגע.

מטרתה העלאת מודעות לאחריות שיש לכל אחד מאיתנו באופן בו אנחנו בוחרים להתנהג בכביש. 
בחירה באורח חיים בטוח והכרת נקודות הכשל האופייניות לאוכלוסיות גיל שונות, תוך האחריות ל

 הפנמת מחיר הכבד של תאונת דרכים דרך חוויה אישית.
בהרצאה מועבר מסר שכל אחד ואחת מאיתנו הוא אדם מדהים עם יכולות ועוצמות מדהימות ויש לכם 

אחרים בכביש להשפיע על שינוי תרבות הנהיגה  את היכולת ואת האחריות, לשמור על החיים שלכם ושל
 ולהפחית את הסיכון לגרימת תאונת דרכים".

 

 רשמה:
 סיגל שטרית

 מנהלת הרשות העירונית 
 לבטיחות בדרכים

 מרכזת הועדהו
 

 
 
 


