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 סיכום דיון

 02/2019ועדת בטיחות בדרכים  נושא: 

  אסמכתא :   שעה:  22/7/2019 נערך ביום:

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

 נוכחים:

 

 

 

 

 

 

 חסרים: 

חבר וסגן ראש העיר, גב' סנדרה -ראש העיר ויו"ר הועדה, מר עילאי הרסגור הנדין-מר רפי סער
-מהנדסת העיר, אינג' הילן דהרי -חברת ועדה נציגת ציבור, אדר' עליזה זיידלר גרנות-ברצלון

אזור רלב"ד, מנהל  -מנהל אגף חינוך, מר יוסי בלגזל-מנהלת מח' תחבורה, ד"ר אורי ארבל גנץ
מנהלת מח' הסעות אגף חינוך, גב' -מפקד העיר משטרת כ"ס, גב' נועה קשת -פקד אפי חרפי
מנהל מח' רכב, גב' -מנהלת מח בתי ספר יסודיים אגף חינוך, מר אריה בן זאב -אורית ליבוביץ

פה, מנהלת רשות החניה והאכי-מנהלת אגף צעירים נוער וקהילה, גב' מיכל בן הרוש -מירב הלפמן
מנהל אגף חירום ביטחון ובטיחות, מר נח -גת אגף שח"ק, מר שי זיידינצ-גב' סילביה בקר

מנהל מח עבודות ציבוריות, מר עודד  -מר אנדרס מלינקביץ מנהל פקחי שיטור העירוני, -חיימסון
 מנהל הרשות לבטיחות בדרכים-נציג מח עבודות ציבוריות וגב' סיגל שטרית-דמרי

-נציג ציבור, גב' זיוה ברק-נציג ציבור, מר אלי חיון-בר מועצה, מר ירון גנץח-מר צביקה צרפתי
מנהלת רשות חדשה אלימות סמים ואלכוהול, מר זהר  -נציגת משרד החינוך, גב' שני כהן חן

 מנהלת אגף שח"ק -מנהל אגף יח תפעול, גב' רוזי נוימן-מדמון

 העירייה, נציגת מחשוב אתר עירוניחברי ועדה, לשכת מנכ"ל, לשכת מבקר  תפוצה:

החלנו לבצע עבודת תשתית ברחבי העיר כמו כן ריבוד  התייחסות בתקופה האחרונה -ראש העיררפי סער 
וסימוני כביש אשר יגבירו את תחושת הבטיחות בנסיעה כלי רכב כמו כן, נמשיך לבצע פעולות במסגרות השונות 

 כולל הסברה וחינוך בבתי ספר ובקהילה.
 אנו בתקופת שיפוצי קיץ בעלות כספית גבוהה בבתי הספר ובגני ילדים.

הועדה הנוכחית הינה בנושא תשתיות ואכן, אנו רואים שיפור בתשתיות ובמערך ריבוד הכבישים  -סיגל
 והסימונים ועל כך יישר כח לכל העוסקים במלאכה.

תקופת הקיץ בה נערכים לטיפול בתשתיות  טיפול במפגעים וזיהוי מוקדי סיכון מבוצעים לאורך השנה בדגש על
 בקרבת מוס"ח.

 איתור בעיות ומיפוי צרכים, איסוף וניתוח ת.ד במטרה לאתר בעיות וטיפול ואפיונן. -
רמזורים להולכי רגל, תאורת רחוב, תחנות הורדה  סקר תשתיות מפגעים "קטנים" תשתיות רכות: תמרורים, -

 .)הוצגה מצגת מפורטת(.גינון, מדרכות ומפרדותמעברי חציה, גדרות ומעקות,  והעלאה
 עבודה מאומצת ומשותפת לטיפול במפגעים יחד עם משטרה, והיחידות התפעוליות לטיפול. חשוב להדגיש כי 

יש צורך בהעברת מידע בזמן על כל עבודות שטח ברחבי העיר במיוחד ליד מוס"ח כגון: עבודות מפעל המים, 
 ם.חכ"ל, חפירות בזק חשמל כבלי

הסדרת הורדה והעלאה לבתי הספר במתחם הדמוקרטי ציר תרי עשר וסביבתו הוגשה על ידי המלצה  -פערים
 לטיפול נמצא בהנדסה.

 נמצא בטיפול הנדסה. -הוגשה המלצה לטיפול והסדרה מעבר חצייה ברחוב גלר ביה"ס שרת
 א בהנדסה.הוגשה המלצה למערך הסדרת תנועה ברחוב תל חי יבנה ביה"ס תורה ומדע נמצ

קייטנות של  בית הספר של החופש בנושא  19מתקיימים פעילויות באירועי הקיץ וב :עדכונים שותפים -
 הבטיחות בדרכים.

רשויות גדולות יחד עם נציגי רלב"ד בכירים ללמידת עמיתים בנושא ניהול מערך  12החודש התארחו בכפר סבא  -
 הבטיחות בדרכים בכפר סבא.

 HITOת תהליך הטמעת מערכ-
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הצגת נתונים שנים מלאות ת.ד כולל מערך תשתיות ונושא פרויקטים תחבורתיים )הסר כללי( והצגת נתוני  -ייוס
 תקציב.
קיים פער בין הבקשות המאושרות הועדות תנועה לביצוע בפועל בשל העדר תקציב, כמו כן יש לפקח יתר  -אנדרס

 לא תמיד תואמות שטח. תעל המידה לגבי הסקיצות הניתנו
השיקולים אינם צריכים להיות תקציב אלא צורך והבטיחות יש להגיע עם הפערים למנכ"ל העירייה  -ראש העיר

 ולהציג למציאת פתרון.
מש"ח בטיפול מנכ"ל, הבקשה של  2.5כרגע ישנה בעיה עם אגפים שונים שקיים תקציב לא מנוצל בהיקף של  -שי

 ע בדיקה .המנכ"ל שכל מנהל אגף יבצ
אם עד כה נעשה א' ויש צורך בשינוי לבצע אותו ולהתאים  2020עוד מעט אנו מתחילים הכנת תכניות  -ראש העיר

 למציאות של היום.
הסתכל על הצרכים הכוללים, לבחון מה נכון תקציבית לכפר סבא היא עיר דינמית, צעירה יש שינויים וחייבים 

 ולנייד.
 יעודיים "צבועים".כן. אבל יש תקציבים י -הילן

צריך להביא את כל הרישומים והתקציבים לבחינה יחד עם גזבר העירייה ולטייב אותו נכון על מנת לבצע  -עילאי
 את הדברים ולא להשאיר כספים לא מנוצלים וגם לא לטפל בבעיות.

 .זונים ולטפל בבעיהימשרד התחבורה מגביל ואנחנו צריכים למצוא את הא
קבוע לגבי פרויקטים נציג רלב"ד והרשות העירונית בהם אנו עוברים על נתוני ת.ד ועובדים  מתקיים מפגש -הילן

 תאונות ומעלה מקבלים תקציבים גם תכנון אורך זמן. 2-מ םעפ"י הקריטריוני
 לגבי שבילי אופניים ישנה תכנית פיתוח.

 מעברי החציה תנועה מעורבת.מהיר לעיר קיימת בעיה עם נושא של ריבוי נתיבים לתושבים השלכות בנושא 
 נפתור את הבעיה באמצעות הסברה. -עילאי

תודה לכולם, מוזמנים להשתתף באירועים העירוניים כמו כן הועדה הבאה תוקדש להיערכות פתיחת שנה"ל 
 ולפעולות במוסדות חינוך.

 
 

  


