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 סיכום דיון

 02/2018ועדת בטיחות בדרכים  נושא: 

  אסמכתא :   שעה:  24.4.2018 נערך ביום:

 סיגל שטרית נרשם ע"י : סיגל שטרית נוהל ע"י:

 נוכחים:

 

 

 

 חסרים:

גב' חבר מועצת העיר,  -מר מתי פזיו"ר הועדה, -ראש העיר, מר עמירם מילר-מר צביקה צרפתי
מנהל אגף חירום -מנהל אזור רלב"ד, מר שי זייד-מר יוסי בלגזלחברת מועצה,  -ענת קלומל

-נציגת נוער וצעירים, גב' אסתי בורמן -חווה הייטימנהל מח רכב, גב'  -וביטחון,  מר אריה בן זאב
נציג מח' עבודות ציבוריות, גב'  -, מר עודד דמרימשרד תנועה נציג-רפי וקסלרת חינוך, רס"מ נציג

 מנהלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים.-וגב' סיגל שטרית נציגת מח' תחבורה  -אפרת כהן

מפקח משרד החינוך, גב' אורית -מר חנוך ביינישחבר מועצת העיר,  -הנדין-מר עילאי הר סגור
 -מהנדסת העיר, גב' הילן דהרי -מנהלת מח' בתי ספר יסודיים, גב' ענת צ'רבינסקי-ליבוביץ

-מפקד העיר, גב' נועה קשת-מנהלת אגף קרן, מר אפי חרפי -מנהלת מח' תחבורה, גב' רוזי נויימן
עירונית  רשותמנהלת -מנהלת על"א, גב' שני כהן חן -מנהלת הסעות בחינוך, גב' שרון ג'ורג'י

 מנהלת רשות פיקוח וחניה. -ומיכל בן הרוש ,ואלכוהוללמאבק סמים 

 חברי הועדה, משתתפים, לשכת מנכ"ל, לשכת מבקר העירייה  תפוצה:

 הוצע לחברי הועדה ליציאה לחוות פעילות בביה"ס גולדה ברחוב השלום. -סיגל
 פעילות זה"ב מדור לדור.

   .ביה"ס לאוכלוסיית הדור השלישי, סבים וסבתותתכנית קהילתית רב דורית בין ילדי  -"זה"ב מדור לדור"
כתיבת אמנה  מיודעים להכנת הילדים לקראת האירוע, 3 עד 1התוכנית מורכבת מארבעה שלבים בהם: שלב 

הינו אירוע שיא משותף לילדים ולאורחים  4שלב ו משותפת בבית עם המשפחה, הכנת שי ביום האירוע 
 .חד במופע מוזיקלי: "זה"ב מדור לדור"המכובדים, אשר בשיאו צופים כולם בי

לצערנו הרב במדינת ישראל רוב נפגעי תאונות הדרכים בקרב הולכי הרגל הם אוכלוסיית הגיל : רציונל התוכנית
מתושבי מדינת ישראל, לצד נתון  10% מאחוז הנפגעים, כאשר אוכלוסייה זו מונה בסה"כ  40%השלישי שהוא 

לוסיית הילדים, לכן מצאנו לנכון לחבר בין שני הדורות: ילדים וקשישים מאיים זה נפגעת לא מעט גם אוכ
ובשיתוף פעולה עם מוסדות החינוך להביא לשינוי תפיסת ההתנהגות בקרב משתמשי הדרך, בתקווה שביחד נוכל 

 לדאוג לבטיחות הדור הזה ולדורות הבאים.
דור לדור בהם נחשפו אלפי תלמידים ואלפים בתי ספר יסודיים זהב מ 8-מתחילת שנת הלימודים תשע"ח בוצעו ב

 מהאוכלוסייה הוותיקה.
בנוסף, בוצע לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים פעילויות מגוונות במועדוני הקשישים בעיר וכרגע אנו בשלב ביצוע 

 פעילויות לבתי דיור מוגן בעיר.
 

האורחים שאלות בנושא זה"ב וחולקו בפתח הבוקר, כבדו אותנו תלמידי ביה"ס בכניסה מרשימה בה נשאלו 
 מדליוני "גם אני סבא/סבתא של זה"ב.

 נאמו: 
 גב' רחל סיבוני מנהלת ביה"ס
 מר צביקה צרפתי ראש העיר

 מר יוסי בלגזל
 וגב' סיגל שטרית 


