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 סיכום דיון

 01/2019ועדת בטיחות בדרכים  נושא: 

  אסמכתא :   שעה:  27.5.19 נערך ביום:

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

 נוכחים:

 

 

 

 

 

 חסרים:

סגן ראש העיר וחבר ועדה, ד"ר  -סגור הנדיןראש העיר ויו"ר הועדה, מר עילאי הר -מר רפי סער
מנהלת הרשות לבטיחות בדרכים מרכזת  -מנהל אגף חינוך, גב' סיגל שטרית -אורי ארבל גנץ

מנהל אגף חירום וביטחון,  גב' רוזי  -מנהלת מח' תחבורה, מר שי זייד -הועדה, אינג' הילן דהרי
נוער צעירים וקהילה, גב' מיכל שין בן  מנהלת אגף -מנהלת אגף שח"ק, גב' מירב הלפמן -נוימן
מנהלת בתי ספר יסודיים אגף חינוך, מר זהר -מנהלת רשות החניה, גב' אורית ליבוביץ-הרוש

מפקד העיר ושיטור  -מנהל מח' רכב, רפ"ק אפי חרפי-מנהל אגף תפעול, מר אריה בן זאב-מדמון
נציגת משרד החינוך, מר  -זיוה ברקמנהל אזור רלב"ד, גב' -עירוני משטרת ישראל, מר יוסי בלגזל

 נציגת תושבים.-נציג תושבים, גב' סנדרה ברצלון-אלי חיון

-מהנדת העיר, מר ירון גנץ -חבר מועצת העיר, אדריכלית עליזה זיידלר גרנות-מר צביקה צרפתי
 -מנהלת רשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול, גב' נועה קשת -נציג תושבים, גב' שני חן כהן

 ת מח' הסעות אגף חינוך.מנהל

 ועדות עירוניותרכזת  -חברי ועדה, לשכת מבקר העירייה, לשכת מנכ"ל העירייה, גב' רחלי רם תפוצה: 
  סדר יום:

 מר רפי סער ראש העיר -פתיחה
 סיגל שטרית -ניהול הבטיחות בדרכים בעיר

 סיגל:  -נושאים לדיון נוספים
 סקרי תשתיות

 ואכיפה יחד עם רכב סמוי "תסתכל לנהג בעיניים" הסברה הולך רגל
 מכירת קסדות ופעילות -הסברה אופניים חשמליים

 בצירים אזור תעשייה מסבירן +משטרההסברה דו גלגלי 
 הסברה דו גלגלי שליחים/עסקים

 אשל ג'וינט ישראלחשיפה אזרחים ותיקים "הקול שלנו" 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

פותח בדברי ברכה וחזון לעיר בטוחה בדרכים, העמקת העשייה בנוסף לתכנית עבודה הקיימת, טיפול  ראש העיר
משתמשי האופניים  בתשתיות ושבילי אופניים, טיפול במערכות החינוך, חלוקת קסדות לשמירת בטיחותם של

 החשמליים ועיקרי נושא האכיפה כחלק בלתי נפרד ממערך החינוכי וההסברתי.
 תכנון מהיר לעיר משמעותי ובמובל יחד עם בעלי תפקידים ותושבים.

לראיה נושא הבטיחות בדרכים חשוב לכן, בוועדת  הבטיחות בדרכים נדון בנושאים העיקריים חינוך, אכיפה 
 תשתיות וקהילה. 

 מציגה את פעילות הבטיחות בדרכים בעיר )מצ"ב מצגת( -סיגל
עם מנכ"לית הרלב"ד, מבקש מההנדסה הילן לבדוק את התקציבים התקיימה ישיבה  התשתיותנושא  -רפי

 ולפעול לקידום פרויקטים וניצול התקציבים.
 מבקש לבחון אבזור לנראות הולך הרגל והנהגים )עיני חתול, תאורה, בולרדים ועוד(.

 מבקש להכניס לתמונה לבחון את כל ההיבטים הבטיחותיים יחד עם סיגל.  -שיפוצי קיץ
 נושא התחבורה בתחום אחריותי נשב סיגל ואני לבחון מה ניתן לעשות, בנוסף מבקש לקבל דיווח על ת.ד -עילאי

התקיימה ישיבה לגבי מערך השיפוצים, ודיווח תאונות מתקבל ע"י המוקד ומרכז אותן יש מצלמות וסיורים  -שי
 בשטח.

 
 הצגת נתוני ת.ד )מצ"ב מצגת( -יוסי
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נוך העל יסודי, יש להמשיך ולתמוך בגיוס רכזים ומורים לתעבורה להמשך חינוך תעבורתי חובה בחי -זיוה
 פעילות.

 המגיעים להיכל התרבות הורדה ברחוב ארבל.  מבקשת למצוא פתרון בנושא הסעות התלמידים  -מיכל
 המחלקה מטפלת בניקוי זירת תאונה ניקוי שמן פיזור חול פיזור חלקי רכבים. -אריה

 ממשקי העבודה בין הבטיחות בדרכים למשטרה בנושא האכיפה וההסברה.מבקש לציין את   -אפי
, לגבי בעיות שונות סיגל מעבירה לטיפול שלנו ומבוצע הסדרי חניה הורדה העלאה 40%ישנה ירידה בסך ת.ד ב

בקרבת בתי ספר, סיגל מציעה הצטרפות לפעולות שונות קרי: תנועת נוער שחקים עברו הכשרה אצל סיגל ויצאנו 
מם לשטח לבתי עסקים שמעסיקים שליחים להסברה, יצאנו להסברה עם סיגל לתושבים הולכי הרגל "תסתכל עי

 לנהג בעיניים" יחד עם הרכב הסמוי שקיבלנו יחד מהרלב"ד.
מרכזים מאמצים במיזמי הסברה יחד עם סיגל לדו גלגלי, אופניים חשמליים ועבודה יחד עם ית"מ כל פעילות 

 לרשותה כולנו במאבק ת.ד.שסיגל מציעה אנחנו 
מבקש תשומת לב הסיירים, השיטור הפיקוח כאשר יש נזקים כלכליים לעיר לקבל פרטי נהג על מנת שנוכל  -זהר

 לתבוע ולקבל החזרים
 

 החלטות:
ונושאים בהם יש צורך באיגום משאבים מתוך  התשתיותמבקש שעילאי וסיגל ישבו יחד לגבי סקרי  -רפי

, וביצוע שינויים למניעת ת.ד. כמו כן, לעבוד על הממשקים בין התחבורה הפרויקטים ולקדם תיקון ליקויים
 . הצגת נתונים ותעדוף תקציבי בפני ראש העיר אחריות סיגל ועילאי -לבטיחות בדרכים

 מתוקצב ע"ח בטיחות בדרכים. מעקב חשמל.בטיפול סיגל וישראל מח' חשמל בביצוע  -בולרדים
בקשר עם ניר חכ"ל, מיכאל הנדסה ושירלי בעקבות המידע המאוחר לגבי שיפוצי קיץ אני  סיגל  -שיפוצי קיץ

 בנושא הבטיחות בדרכים.מבחינה מקצועית חינוך ומסייעת 
בטיחות בדרכים למי שטרם סיגל ואורי יוציאו מסמך למנהלי בתי הספר להסדרת מורים לתעבורה ורכזי  -חינוך
 מונה.

אחריות נועה והילן  -הנושא יועבר לבחינה נוספת של מנהלת ההסעות ומנהלת התחבורה לביצוע הסדר -הסעות
 יש לעדכן בנעשה.

 הנחיה לבעלי התפקידים לרשום דיווח נזקים כלכליים להעברה לאגף תפעול. -מיכל, שי נח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 

 

 


