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 סיכום דיון

 03/2021 ועדת בטיחות בדרכים נושא: 

  אסמכתא :    שעה:  28.10.2021 נערך ביום:

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

 נוכחים:

 

 

 

 

 

 נעדרים:

מנהלת רשות פיקוח   - בטיחות בדרכים, גב' מיכל בן הרוש שיןראש העיר ויו"ר ועדת  -מר רפי סער
מפקחת מחוז מרכז משרד   -מנהלת אזור השרון רלב"ד, גב' לימור חנין -האכיפה, גב' דנה טל 

מנהלת רשות למניעת אלימות   - סגן מנהל אגף שח"ק, גב' שני חן כהן - החינוך, מר שלמה פאטשינו
סגנית    -ית מנהל אגף תשתיות ותנועה, גב' חגית הלליסגנ -סמים ואלכוהול, אינג' נדיה בוגון 

מנהל מח' רכב וקצין תעבורה רשותי,   -מנהלת מח' בתי ספר יסודיים אגף חינוך, מר אריה בן זאב
מנהלת הרשות העירונית לבטיחות   - פיקוח אכיפה שיטור עירוני וסיגל שטרית  -גב' רחלי עודי

 בדרכים.

חבר    -מר צביקה צרפתי ,חבר ועדה  ה ומחזיק תיק תחבורהחבר מועצ  -מר עילאי הר סגור הנדין
נציגת ציבור חברת   - נציג ציבור חברה ועדה, גב' סנדרה ברצלון -מועצה חבר ועדה, מר ירון גנץ

  -מהנדסת העיר, גב' אסנת חכמון -נציג ציבור חבר ועדה, גב' עליזה זיידלר  -ועדה, מר אלי חיון
מדריכה בפיקוח משרד   -מפקד שיטור עירוני, גב' זיוה ברק - מנהלת אגף חינוך, פקד אלעד נחום

מנהלת מח' בתי ספר    -מנהל מח' הסעות אגף חינוך, גב' אורית ליבוביץ  -החינוך, אינג' אסף גולן
מנהל אגף תפעול, מר אנדרס   -יסודיים )הודיעה שלחה נציגה את חגית הללי(, מר זהר מדמון

מנהלת אגף חברה וקהילה, גב' רוזי  - ב' מירב הלפמן מנהל מח' עבודות ציבוריות, ג -מנקלביץ
מנהל אגף ביטחון   - מנהלת אגף שח"ק )מחליף קבוע שלמה פאטשינו סגן(, מר שי זייד -נוימן

מנהל מח אכיפה בשיטור העירוני )החליפה נציגה רחלי    -בטיחות ושירותי חירום, מר נח חיימסון
 עודי( 

סגן   -רכזת ועדות, מר אייל מגיני  -מנכ"ל העירייה, גב' רחלי רם -בודניצקיחברי ועדה, מר יובל  תפוצה: 
 מבקר העירייה 

 :מהלך הועדה
לשנה זו, ברצוני לציין שהיו פעולות מקדימות לפתיחת שנת    3פותח ועדת בטיחות בדרכים מס'   -ראש העיר

משקיעים תקציבים וחשיבה רבה שכפר סבא  לימודים שעברה בצורה חלקה, כמו כן נכנסנו להיערכות חורף. אנו 
 תהיה עיר מרושתת שבילים ירוקים ובטוחים נעשית עבודה מקיפה בנושא. 

 סיגל הועדה שלך. 
 ראשית נקבל בברכה את מנהלת האזור החדשה דנה טל שמחליפה את יוסי בהצלחה.  -סיגל

 ()מצ"ב מסמךמאחר ואנו מקיימים ועדה אחת למספר חודשים נעשים פעולות אך מחויבים בדיווח  
 : הרשות העירונית נקטה בפעולות בנושאים

הסברה לקראת יציאה לחופשת הקיץ, היערכות לפתיחת שנה"ל, ביצעה סקר תשתיות למניעת תאונות ואיתור  
טיפול בגיוס וניהול מעבירי דרך, הכנות למיזם נשק וסע,   ,ע הכנות ותיאומים משמרות זהבו מוקדי סיכון, ביצ

הכנות ושינויים למפת מסלול הבטוח  מסלולי הגעה ואגרת להורה, טיפול וביצוע מבצע שלושת הימים הראשונים 
ללימודים,  זיהוי מוקדי סיכון ואיוש ותגבור שוטרים, היערכות והכנות מקדימות הכוללים סיורים לגבי הסעות  

, הכנת פורמטים וגיבוש מול רכזים רלב"ד ומשרד חינוך לגבי רכיבה באופניים, טיפול בכל הנושא  תלמידים
בכלים ממונעים לא מרושיינים, היערכות למיזם קו הזה"ב, פגישות והכנות להובלת שיח בית ספרי לזה"ב,  

כות והכנת תכנית  הכשרת סטודנטים והכנות לקראת מחויבות אישית בזהב, היערכות להפעלת זהב בגן, היער
עבודה שנתית, השתלבות באירועים קהילתיים לפעולות הסברה להעלאת מודעות, קיום ישיבות שוטפות עם  

הרלב"ד משרד החינוך ומשטרה, ביצוע משימות עירוניות מנכל ראש עיר, היערכות מול משרד החינוך והרלב"ד  
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 בים ובחינה בשטח לעבודה מול ההנדסה. ועידוד בתי הספר לשימוש במתחם הדיגיטלי, טיפול בפניות תוש
שוטרים מדרכים להשלמת הפערים  שרת תלמידי משמרות זהב ממש בודדים משרד מתנא מקצה כקיים פער בה -

 ולאחר מכן יחלו שיבוצים להכשרות לכיתות ה'. 
קיימת בעיה בנושא אכיפה יש להבין שנושא הבטיחות בדרכים רב תחומי הכולל בתוכו חינוך הסברה תשתיות   -

ואכיפה על מנת לשלב בין כולם אמורים לפעול יחד. ישנם התנהגויות מסכנות חיים למרות ההסברה והחינוך  
ורמי אכיפה והפיקוח להיכנס  ולמרות שהתשתית טובה עדיין יש אלו נהגים המבצעים עבירות וכאן נדרשים ג

 לתמונה לא תמיד זה מבוצע מאילוצים שונים אך חייבים לתת על כך את הדעת ישנם מיקומים שמחייב אכיפה.  
בכל מוסדות החינוך מבוצעים פעולות   )דנה תרחיב( אנו נמצאים בעיצומו של שבוע הבטיחות בדרכים הלאומי -

עולות יזומות והקצנו תקציבים לנושא כמו כן במועדוני אזרחים  בהתאם לדגשים נושא הפחתת מהירות, בוצעו פ
 ותיקים. 

 אני מודה לכולם על ההירתמות של כל היחידות. קיים שיתוף פעולה עם כל היחדות  -
שבוע הבטיחות בדרכים כפי שסיגל ציינה בכפר סבא ובכלל במחוז הראנו עשייה רחבה מאוד בכפר סבא   -לימור

את המודעות, בעניין משמרות זהב הגעת שוטרת להכשרה מעשית מותנת בלימוד  זה מסורת רבת שנים להעל
 חומרים עיוניים וזאת אנו יודעים שסיגל דואגת ותודה רבה.

כפי שסיגל ציינה חשוב לי להדגיש ולאמר שנעשית עבודה חשובה בנושא מניעת נהיגה בשכרות כמו כן סיגל   -שני
ואים שמכשירים  רבאופניים חשמליים אך חשוב לי לאמר בני נוער דואגת בכל מוסדות לביצוע חינוך והסברה 

שבילי אופניים אך חשוב מאוד הנראות של האכיפה בשטח לתת דוחות למען יראו ויראו. קיימת תופעה ברשתות  
החברתיות זה עולה המון על צירים מסוימים על התנהגות פרועה בכבישים בלילות ואנחנו מבקשים לדעת כיצד  

 כוחות נערכים למנוע את התופעה. המשטרה וה
פ עם בעלי  "ת עבודת לילה יזומה בצירים כמו ויצמן יש פעילות סטטית גם יש שתיאבקש לציין שנעש -רחלי

העסקים שהוזהרו וקיבלו דוחות. לגבי אופניים חשמליים במישור האכיפה בימי חמשי ובבקרים נמצאים בצירים  
 מודעים לבעיה. ת החינוך אנוי בהם בני נוער מגיעים לקרי

דוח על ביצוע מיולי עד סוף אוקטובר כל ריכוז הפעולות שבוצעו סטטי,  רחלי אני מבקשת שתעבירו אליי  -סיגל
יזום או כל דבר כולל מס הפניות שאתם מקבלים במוקד עם נהיגה פרועה ונושא אופניים. מאחר והפניות מגיעות  

ימים לקבל    10- לא יאוחר מן מס הדוחות שניתנו וסוג העברה. אליכם אין לי מדד היכן קיימת בעיה כלשהי. כמו כ 
   אחריות נח ואלעד דיווח. 

מ ת.ד   30%הרלב"ד מקדם את שבוע הבטיחות בדרכים הלאומי בדגש על הפחתת מהירות בתוך העיר.  -דנה
קטלני הם בשל מהירות וזמן תגובה. הרלב"ד מקדם את נושא ער בטוחה ברשויות הפרדה בין הולכי רגל  

 ורד כל הזמן. כל הכבוד ונראה שזה י  2021אופנועים אופניים ורכבים. כפר סבא במגמת ירידה מתמדת טובה ב 
בצירים  30- ו בישיבה כיצד לבצע מהלך של הפחתת מהירות לנאני רוצה להקדים ולאמר שנדיה ואני כבר ד  -סיגל

 בקרבת מוס"ח כמו כן, ביקשתי שיערכו לטיפול והגשה לביטול רמזור משותף על מנת למנוע ת.ד במעברי חציה. 
בכלל אני נחשפת לפעילות משמעותית ויוצאת   בורה.נהדר זה חשוב גם להכניס לתקציב שמוגש למשרד התח -דנה

 דופן שסיגל מבצעת כאן בעיר סיגל יוצאת מהקופסא ומצליחה להניע בצורה טובה מאוד.
בחודש האחרון נעשית עבודה מטעם סיגל במרכזי אזרחים ותיקים נדבר אחרי הועדה לחשוב כיצד ניצור   -שלמה

 מענה לכל האוכלוסיות המפוזרים במועדונים.
מבקשת לבדוק האם יש לרלב"ד או לסיגל נתונים של רמזורים ירוק משותף או אם יש הנחיות חדשות   -נדיה

 איפה הצמתים וכו'. 
 הנתונים צריכים להיות בהדסה בעבר אני ריכזתי ועבדנו עליהם עם קודמייך בתפקיד.  -סיגל

 תבדקי ונעשה איגום נתונים עם הרלב"ד על מנת לקדם הנושא. 
ה שבועות האחרונים אנו עסוקים בבדיקות כלי רכב לא מעט עובדים נשלחים לטיפול להחלפת  בשלוש -אריה

 צמיגים. 
ערכתי נוהל והנחיות בצורה  משימת מנכ"ל  היערכות והכנות מעבר נהיגת חורף . החל משנה קודמת -סיגל

מקוונת לכלל עובדיי העירייה בדגש על רכבי ליסינג בהם מונחים העובדים לפעול בהתאם להנחיות ולהגיע לבדקה 
 אצל אריה.  
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 אריה הרעיון שהנהגים שמגיעים אליך יכנסו לקישור המקוון ויציינו בקישור את הנתונים על מנת שנדע שטיפלו. 
 חייבים להדליק אורות.  1.11.2021כחו בסדר גמור ואל תש -אריה

, אכן נעשית עבודה מצוינת על ידי סיגל ובזכות השת"פ שיוצרת כפר  מסכם רוצה לאחל לדנה הצלחה ראש העיר
 סבא נמצאת במקום בטוח. 

סיגל אני מבקש פערים בין החלטות בפועל בנושא הנדסה אדאג שיתאמו פגשיה מתכללת עם הגורמים להכין  
 שהתקבלו אושרו ולא בוצעו בוועדות. מעבר לכך תודה רבה ובהצלחה לכולם.  פערים בין אלו

 
 
 
 
 


