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 סיכום דיון

 03/2019ועדת בטיחות בדרכים  נושא: 

  אסמכתא :   שעה:  19/8/19 נערך ביום:

 סיגל שטרית נרשם ע"י :  נוהל ע"י:

 נוכחים:

 

 

 

 

 

 חסרים:

סגן ראש העיר חבר ועדה, מר אלי  -ראש העיר ויו"ר הועדה, מר עילאי הר סגור הנדין-מר רפי סער
נציגת משרד החינוך, גב' -מנהל אזור השרון רלב"ד, גב' זיוה ברק-נציג ציבור, מר יוסי בלגזל-חיון

סגן מנהל -מר יהורם הלוימנהלת מח' גנים ונוף, -נציגת אגף חינוך, גב' עירית מויאל-אסתי בורמן
יו"ר ועד הורים  -גב' סיגל קוצמןמנהל מח עבודות ציבוריות,  -מר אנדרס מלנקביץאגף חינוך, 

מר אריה בן סגנית דוברת העירייה,  -גב' אירית גרינברגנציג משרד תנועה, -מר אליק יופהעירוני, 
נציגת -כיפה, גב' פנינה גרשוןמנהלת רשות החניה והא-מנהל מח רכב, גב' מיכל בן הרוש שין -זאב

 מנהלת אגף נוער צעירים וקהילה גב' -' מירב הלפמןנציגת זה"ב בגן, גב-זה"ב בגן, גב' מלכה הרפז
מנהלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים ומרכזת -נציגת זה"ב בגן וגב' סיגל שטרית-אורלי טל

 הועדה

נציגת  -יג ציבור, גב' סנדרה ברצלוןנצ-חבר מועצה וחבר ועדה, מר ירון גנץ-מר צביקה צרפתי
מנהלת מח תחבורה, ד"ר אורי -מהנדסת העיר, אינג' הילן דהרי -ציבור, אדר' עליזה זיידלר גרנות

מנהלת -מפקד העיר נציג משטרה, גב' נועה קשת -מנהל אגף החינוך, פק"ד אפי חרפי-ארבל גנץ
ימות סמים ואלכוהול, גב' אורית מנהלת הרשות החדשה לאל-הסעות אגף חינוך, גב' שני כהן חן

מנהלת -מנהל אגף התפעול, גב' רוזי נוימן -מנהלת מח יסודי אגף חינוך, מר זהר מדמון-ליבוביץ
מנהל הפיקוח שיטור -מנהל אגף חירום ביטחון ובטיחות, מר נח חיימסון-אגף שח"ק, מר שי זייד

 חברת מועצה מחזיקת תיק חינוך-עירוני וגב' אסנת ספורטה

 חברי ועדה, מוזמנים נוספים, גב' רחלי רם, מר אייל מגיני, גב' הילה יוסף. צה:תפו

 ראש העיר מר רפי סער -פתיחה
, ועדה חשובה המוקדשת לנושא היערכות לפתיחת שנה"ל ופעולות במוסדות חינוך 3ועדת בטיחות בדרכים מס' 

 נוער ואזרחים ותיקים. ,כולל לילדיםנה וכמעהנוגעת בהיבטים תחבורתיים ובטיחותיים המשולבים יחד 
כחלק מהיערכות לפתיחת שנה"ל מובאים לתכלול רב מערכתי בחודשי הקיץ, ספטמבר יהיה חודש של התחדשות 

בסדר גודל שלא נראה כדוגמתו בעיר כפר סבא, המערכת כולה  יםברב מוסדות החינוך בהם הושקעו תקציב
סבים  ,תלמידים ,, הורים25/8רים כאשר הצפי לסיום ביצוע ללא עיכובים ואיחו 1.9-במאמץ כביר להגיע ל

 בזמן ההגעה לטקסים וליווי התלמידים למוס"ח. םוסבתות יהיו חלק בלתי נפרד מהחגיגה ובחוויית
בתוכם סימוני הליכה בטוחה, צביעת מעברי  ,מתוך כל המערך, היערכות לבטיחות בדרכים כוללת משימות רבות

עבודות תפעוליות שונות לטיפול בליקויים כך, שמיפוי , גיזומי צמחיה ועוד כחלק מ, הסרת מתקני מחזורחציה
כמו כן, הכנות מקדימות למיזמים ארוכי טווח ולפעילויות מתוקצבות  מסלול הבטוח יהיה נקי ממכשולים
 .להטמעה במסגרות החינוך השונות

לקחת חלק ולהיות בקהילה ש מההורים יתרון משמעותי ודוריש בטוחה "קו הזה"ב"  דרךהליכה לבית הספר בל
מביאה יתרונות רבים. ראשית בטיחות בדרך, בריאות, ספורט,  מעורבים בתהליך, החוויה האורבנית בטבע

 שמירה על איכות סביבה מניעת זהום ובנוסף יצירת קשרים חברתיים. 
 הנמוכות גנ"י. יש צורך, בהרחבת המיזם ושיתוף קהילה באמצעות הנהגת הורים גם לשכבות הגיל -
 מבקש לשקול בחירת שם מחודש למיזם באמצעות תלמידים בבתי הספר.-
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מקיפה וקראת שנה"ל תש"פ על מנת  היערכותהרשות לבטיחות בדרכים פועלת לניצול פגרת הקיץ ל -סיגל

 להבטיח את קרבת הסביבה לימודית לזהירה ובטוחה.
תהליך חוצה ארגון הכולל משרדי ממשלה וגופים ציבוריים  היערכות רב תחומית עם כל בעלי התפקידים התנעת

 לצד בעלי תפקיד פנים ארגוני.
פעילויות רוחביות. כמו כן, שולבו בתי ספר של הקיץ  19-כחלק מהשלמת רצף הטמעת נושא הזה"ב בוצעו ב

ם היסח דעת, בנושאי עד באוכלוסייהבמתחמים שונים ולקהלי י אירועי הקיץפעילויות רבות בנושא הזה"ב בכל 
 מניעת נהיגה בשכרות, חציה בטוחה ורכיבה מודעת באופניים.

 12-" בהשתתפות יחידת התנועה בזכות לחייםבתקופה זו אנו המשכנו הסברה בקהילה ברחבי העיר את מיזם "
 מוקדים  מעברי חציה והשתתפו במיזם מעבירי דרך, סטודנטים ותנועת נוער שחקים.

נמצא על סדר היום העירוני מיזם ייחודי בו הוכשרו בני  ים שמעסיקים שליחיםלבעלי עסקמסע הסברה בקיץ 
למניעת עבירות תנועה על מדרכות ולא לסכן הולכי  נוער ליציאה לשטח לבעלי העסקים ולשליחים לביצוע הסברה

חד עם י מסע הסברה ואכיפהשליחים ובמקביל ביצענו  35-בעלי עסקים וכ 29-רגל ואת הרוכבים עצמם נחשפו כ
 מוקדים באזור תעשייה לרוכבי הדו גלגלי. 2-משרד התנועה ב

הראשונים ללימודים כולל מערך  מבצע שלושת הימים, תכלול קו הזהב, למשמרות זה"בבוצעו הכנות משלימות 
בקרבת מוס"ח, הכנות  סקר תשתיות, למעבירי דרךהכשרות ולטיפול מול גורמי האכיפה, גיוס  מוקדי סיכוןשל 

לרכיבה תלמידים, תיאומים הסעות , הנחיות בנושא מסלול בטוח ואגרת להורה, מיפוי והפקת וסע בבטחהלנשק 
במוס"ח להורים בימים הראשונים  הרצאות, תיאום אופניים חשמלייםהסברה בנושא  מודעת באופניים,

כנות לחלוקת , הזהב בגןלתחילת פעילות, הכשרות ותיאומים למיזם  סטודנטיםללימודים בהתאמה, הכשרת 
מול רכזי זהב ומנהלי  לתכנית עבודה שנתית, הערכות ציוד מעבירי דרך ומשמרות זהב, חלוקת ערכות לגני ילדים

חברתי, הערכות  לשוויוןוך, היערכות מול משטרת ישראל, הערכות מול משרד נבתי ספר, הערכות מול משרד החי
 .עד כאן היערכות תנועה ומשימות שוטפותמול אגף חינוך, טיפול בפניות תושבים, רלב"ד, משטרת 

הועדה מוקדשת לניהול בטיחות בדרכים בגישה רב תחומית במסגרות החינוך בעיר בתכנון אסטרטגי ארוך טווח 
לעשייה ענפה ולהטמעת מסרים ועיצוב דור משתמשי דרך אשר ינהגו באחריות וביכולת לבחור את התגובה 

 הנכונה כדרך לחיים.
: הכשרת גננות וסייעות, ביצוע תכנית "לנוע גנ"י( 192) טיחות בדרכים בגני ילדים באמצעותאקלים לחינוך הב

, תכנית תבעולם מתנועע", המשך פעילות זה"ב בגן, הרצאות בקהילת ההורים, הצגות, סדנאות והפעלות חווייתיו
תכנית הלאומית הערכות ל( ווהרצאה םהעברת מיידעי-בטרם ארבע זירות )דרכים, בית, מוס"ח, ומרחב ציבורי

 לבטיחות ילדים.
הכשרה ניהול ותפעול תלמידים(: 9992-בתי ספר כ 22)אקלים לחינוך הבטיחות בדרכים בתי ספר יסודיים 

גיוס , מערכי שיעור מובנים, הסברה בקהילה ביצוע ,מפת המסלול הבטוח -, מיפוי דרכים בטיחותמשמרות זה"ב
ניהול גיוס , נגישות ואורח חיים בטוחלפעולות והנחיות , לסיוע חצייה בטוחה מעבירי דרךניהול והכשרת 

הכנת , מרחבי זה"בביצוע  קו הזה"ב,מיזם "ניהול הכשרה ותפעול , פרויקט אור ירוק אמדוקסלמתנדבים וביצוע 
ניהול , פקדיםכנס מניהול וביצוע ,  תופעולות חווייתיו, מופעים הצגות וסדנאות-תכנית עבודה לביצוע פעולות 

הנחיות וטיפול בקרבת אזורי , ועדות זה"ב ומנהיגות צעירהלתפעול  הנחיות ,רכיבה מודעת באופנייםוהנחיה 
 ימי קהילהניהול ותפעול , צוותי חינוך והנהגת הורים, הכשרת חידון עירונייזום ניהול וביצוע , הסעות תלמידים

 יסודיים בדרכיםיזום ניהול הנחיה ותפעול לפרויקט , נשק וסע בבטחהמיזם יזום ניהול ותפעול )ילק"מ(, 
 .ימי שיאבוהנחיות וסיוע 

 4318-חטיבות כ 15ט גם בשש שנתי -)מדובר על שכבות גיל זאקלים לחינוך הבטיחות בדרכים בחטיבות הביניים 
ללמידת  ניםבאופ לרכיבה מודעת, היערכות והנחיות זה"ב של אזרחות, נאמני הסעותתלמידים(: הנחיות לביצוע 

פעילויות  לפעולות עדות אישית הרצאות סדנאות, תכלול ניהול וסיוע לתכניות העשרההנחיות חוקים והתנהלות, 
 ויוזמות נוספות בהתאמה. מעקב אחר פעילות למנהיגות צעירהחווייתיות, הנחיות ותפעול 

ושאינו רשמי  מדרשיה אולפנותאקלים לחינוך הבטיחות בדרכים בתיכונים )מדובר בכל התיכונים כולל אורט 



                                            

                               
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 |09-7646498| פקס.09-7636597| טל.  25, ת.ד. 44100 סבא-, כפר  55פינת הרצל  136ויצמן רח' 

Email :sigals@ksaba.co.il 

 אופנייםתלמידים(: היערכות ניהול הכשרה ותפעול כולל הסברה ואכיפה  4161 -תיכונים כ 13הפועלים בעיר 
ופעילויות  בימי שיא, תפעול ביצוע וסיוע סינימה דרייב, ניהול והנחיה למיזם הרצאות וסדנאות, ביצוע חשמליים

מעורבות בקהילה, הסברה והעלאת המודעות והאחריות בקרב  חשין פרויקטותפעול  העשרה, הנחיות הכשרה
, טיפול חינוך תעבורתי, מעקב ביצוע פעילויות היסח דע ומניעת נהיגה בשכרות, הנחיות ותפעול ההורים בקהילה

 בקרבת התיכונים הגשת המלצות לביצוע ומעקב ויוזמות נוספות בהתאמה. במוקדי סיכון
)מרכזים קהילתיים, תנועות נוער, מועצת נוער עירוני  כים בחינוך הבלתי פורמאליאקלים לחינוך הבטיחות בדר

)פורים/שנה אזרחית(, ניהול  באירועי קהילההמתקיימים  לאירועי נוערת"פ לאורך כל השנה ומרכז לצעירים(: ש
רכות, הנחיות והסברה בקהילת  לטיפול בליקויים תשתיותוהעברת נתונים  מיפוי הליכה וחצייה בטוחהוביצוע 

לנוער כולל הנחיות בטיחות,  תעסוקהוכנס  בכנס מתגייסיםההורים/תושבים בחתכי גיל שונים, השתתפות וסיוע 
בנושאים שונים )חציה נכונה, היסח  ותפעול פעילויות העשרה הצגות עדות אישית סימולטורים והרצאותביצוע 

אמצעות בים אופניים חשמליים, דו גלגלי ועוד(, העברת חומרי הסברה דעת, מניעת נהיגה בשכרות, נהגים צעיר
 מדיה.ה

, עבודה מאומצת ומתכללת וחבל שאין מספיק פרסום לעשייה הכל כך משמעותית תנראה כי נעשי -סיגל קוצ'מן
 .מידע בנושאים אלה לכלל הנהגת ההוריםמציעה לבצע העברת 

עו פיות לבקשה לביטול סימונים באזורים שונים בשל מצוקת מבקשת להתייחס לסימוני מקצה "נשק וסע" הגי
 לדוגמא בברנר ברחוב גלר. חניה מבקשת לשקול הורדת הסימונים

נושא נוסף, חייבים לתת דגש לנושא שבילי האופניים, קיימת בעיה בגישה בין השכונות הירוקות למתחם בין 
ביניים חייבים להעלות על סדר היום בכל במה יהודה לכיוון קריית החינוך. יש מקבץ גם של שתי חטיבות 

 אפשרית בנושא התחבורה.
 אפשר לבחון נושא של מגרש הדרכה בה יוכלו התלמידים ללמוד על רכיבה באופניים מכל הסוגים. -רפי

נושא של ההליכה לבתי הספר כמו שמתנהל בקו הזהב באמצעות "תחנות" סיגל ציינה שלא ניתן לרכז את  -עילאי
בקבוצות אפשר לנסות לגייס הורים שיתנדבו לפחות פעם בשבוע למיזם ואו לבחון בשולחנות עגולים  התלמידים

 פנסיונרים או מתנדבים להוציא "קול קורא" בנושא ולבחון האפשרות.
בנושא שבילי האופניים אנו מקדמים המשך רשת ירוקה וקידום שבילי אופניים לחיבור השכונות המזרחיות כמו 

לאחר הטמנת קו  60ערך תחבורה ציבורי . בשכונות הירוקות נמשיך עבודות לאורך הגן בשכונה כן מקדמים מ
 חשמל ברגע שהם יסיימו תכף נתחיל בבודות.

אנו מודעים לצוואר בקבוק שנוצר משכונת עליה בשל הבניינים הצמודים, יש חשיבה לביצוע לפרק זמן לעבור דרך 
ר. באזור התיכונים אזור פרופסור דינור "נבצע מעבר חציה המתחבר לאז ד ואזר של"שכונת סביוני הכפר רחוב חב

 של משרד התחבורה. -לוח זמנים -שצ"פ שביל אופנים עד הגליל ושביל אופנים בן יהודה
כפי שציינתי מאחר וקיימים מספר אפשרויות ואמצעי הגעה של תלמידים למוס"ח זה כבר הפך לחלק  -סיגל

פר באמצעות מיזמים וסיוע שונים כמו משמרות זהב מעבירי דרך וכמובן אנו בלתי נפרד ההליכה לבית הס
מעודדים את התלמידים להגיע ברגל. בהתאם לסקר שערכתי באפריל הוגשו הנתונים לך עילאי ולמנכ"ל העירייה 

ד בו ניתן לראות מגמה יפה של עליה באחוזי התלמידים המגיעים ברגל למעט שכבת א בה ההורים רוצים להורי
עד לפתח ביה"ס ולשם כך יש את מקצים של נשק וסע שנותן פתרון הן לרכבי ההורים והן להסעות תלמידים 

 בהשתלבות במקצים משותפים.
 אני מתכבדת להציג את מרכזי זה"ב בגן שיספרו על הנעשה בתחום הגיל הרך.

מתנדבים לגני ילדים בהם כל מתנדב מגיע אחת לשבוע יוצר ויוזם  27רכזת צוות זהב בגן המונים  -מלכה
פעילויות זה"ב ומעבר לכך בהשתתפות הגננת והסייעת. העברת המסרים בתחום הזהירות בדרכים מהגיל הרך 

מגלים אחריות הוא חשוב כך אנו בונים קהילה מודעת באמצעות הילדים המסרים מועברים להורים ובכך, 
ומשמשים דוגמא אישית. הנושאים הם רבים בסיוע אביזרים וכלים מהרשות העירונית נושאי חצייה בטוחה, 

 חגירת חגורה, היסח דעת שימוש בקסדה ורכיבה באופניים.
חיזוק הקשר בין המתנדב לילד הוא חשוב נוצר תהליך של דמות מרכזית ידועה וקבועה שמגיעה לגם אנו  -אורלי

ירים במקביל לנושא הזהב ימי סדנאות העשרה והרצאות לחברים המתנדבים על מנת לחזק ולשמר את מעב
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 המערך.
כמידי שנה גם השנה אנו מבצעים ביקורת לנהגי ההסעות בשיתוף הגורמים גם סיגל וגם נועה. בכל  -אריה

את על מנת לשמור על אוטובוס היום מחויב להתקין כפתור המתריע על התנהגות נהג שלא עפ"י החוקים וז
 התלמידים והדאגה להוריד את כולם ולא לשכוח ילדים ברכב.

פעילויות בחינוך העל יסודי פעילות חשובה יש לחשוב על גיוס בני נוער לשרת תלמידים כמו במשמרות  -יורם
  זה"ב.
בדרכים נעשה סקר ברצוני לציין את הפעילות והשת"פ הפורה בין אגף החינוך לרשות העירונית לבטיחות  -אסתי

 עם המנהלים מהפעילויות שקיבלו ונמצא כי הציון היה גבוה עם שת"פ מלא.שביעות רצון 
 אני יכולה להעיד על כך מתפקידי הקודם כי הפעילויות היוזמות והטיפול הם ברמת שביעות רצון גבוה יישר כח.

שסיגל פרסה, יום הראשון ללימודים  היערכות לפתיחת שנה"ל וההכנות הכרוכות הם מאסיביות מאוד כפי -יוסי
הוא יום חג ראוי לציין כי מה שרואים בכפר סבא זה לא קורה בהרבה ערים כמו כן סיגל מייצרת תכניות ויוזמות 

ואיגום משאבים לעשייה ענפה בתוך מוסדות החינוך ראוי להערכה ובכלל תחילת השנה מתאפיינת במשהו 
 מיוחד.

סבא הקשר הרציף וההדוק של הרשות העירונית לבטיחות בדרכים עם מנהלי בתי כייף גדול להיות בכפר  -זיוה
הספר ורכזי זה"ב לא מובן מאליו זהירות ובטיחות בדרכים רוקעת ברגליים וזה חשוב מאוד שהנהגת העיר רואה 

 בנושא זה כחושב מאוד.
רכזי הזהב והמורים אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח זרוע משרד החינוך מחוז מרכז, אחראים על 

בשכרם. מעבר לכך, אנו כמדריכים מגיעים במהלך  6%התחבורתיים דואגים להכשרתם ולהעברת גמול ריכוז של 
השנה למספר בתי ספר לפקח לבחון לייעץ לרכזים ואני רוצה לאמר שבכפר סבא התברכנו באנשים איכותיים 

 ומחויבים שזה לא פחות חשוב.אכפתיים יוזמים 
נושא חינוך התעבורתי לכיתות י' בו ילמדו התלמידים בתכנית מסודרת ומובנת רשימת רכזים התחלנו את 

 והמורים לתעבורה יועברו בהמשך עד לסיום הזנת נתונים באמצעות המנהלים בתוכנה.
 י'.-משרד החינוך דוגל בתהליך החינוך לזה"ב תכנית המחייבת שעה שבועית במערכת לכיתות א, ה, ט ו

עבודה מרובה וכולנו שותפים אמתיים לקדם את החינוך לזה"ב וליצור אזרחים מעורבים שומרי בסה"כ ישנה 
 חוק ושומרים על חייהם שתהיי לכולנו שנה מוצלחת.

 ניכרת העשייה והשיתוף הפעולה תודה לכולם. -רפי
 


