
04/2019ועדת בטיחות בדרכים 

אזרחים ותיקים ואכיפה



סקר תשתיות וטיפול במוקדי סיכון ברחבי העיר  

"הקול שלנו"באמצעות אזרחים ותיקים פרויקט כנדבך נוסף 

הפחתת חומרתן , לדאוג לצמצום מספר התאונות הדרכים במרחב העירוניתפקיד הועדה 

תוך הישענות  , להגביר את מודעות הציבור לנושא הבטיחות בדרכים, כמו כן. וצמצום הנפגעים

.על הרשות העירונית לבטיחות בדרכים כזרוע ניהול וביצוע רב תחומי בנושא אכיפה ותשתיות

ויינט  'אשל ג" הקול שלנו"חלק נוסף בתחומי הפעילות בנושא זיהוי ליקויי תשתיות פרויקט 
:ד"והרלב

האוכלוסייה המבוגרת רגישה ופגיעה יותר להשפעות הסביבתיות ולכן עלינו לטפל לתאים  
.ולקדם אורח חיים בריא פעיל ובטוח בדרכים

ד והרשות המקומית יחד "ויינט הרלב'אשל ג, בשיתוף משרד לשוויון חברתי" הקול שלנו"
מוסדות אליהם מגיעים/ מועדונים/מאפשרים לאזרחים הוותיקים למפות את סביבת המגורים

באמצעות אפליקציה לתיעוד אלמנטים מעקבי סביבה והליכה בטוחה ובעזרתם הגורמים 
.המקצועיים ינתחו את הממצאים ויגישו את ההמלצות לקובעי המדיניות בהנהלה לטיפול

פרויקט והנחייתם בעדכון  במסגרת סיירת /בטיחות בדרכיםקבוצת נאמני יצירת : המשך

.העירוני ותכלול מול הרשות העירונית לטיפולהמוקד 106-מפגעים ב 



מסע הסברה להתגייסות לאומית  

.למניעת כתיבת הודעות בנהיגה

הצטרפות של מנהלי ארגונים עסקיים וציבוריים  

מהמובילים במשק לעידוד העובדים למניעת כתיבה 

.  וקריאת הודעות טקסט בטלפון הנייד בזמן נהיגה

כחלק מהתכנון האסטרטגי להפחתת הנפגעים מתאונות הדרכים 

ד באמצעות הרשות המקומית וחברות במשק מבקשים לבצע  "הרלב

שינוי תרבותי וחברתי במקומות עבודה ולשמש דוגמא אישית ולסייע 
.בהתמודדות עם תחושת המחויבות להיות זמין בכל עת

ל העירייה התבצעה פנייה "עיריית כפר סבא בהובלת ראש העיר ומנכ

.  לעובדים להצטרף למיזם שנערך בשבוע הבטיחות בדרכים הלאומי

ההסברה העירונית  ' פ עם מח"קדם לכך טיזרים ומבזקי הסבר בשת

נתלו פרסומים וחתימה על אמנה בכל היחידות והיו  , ואגף המחשוב

.שותפים למילוי משימות לאורך שבוע



הרשות החדשה למניעת שימוש בסמים אלכוהול –" לילה טוב"פרויקט 

מרכז סיוע לנפגעות , רישוי עסקים/פ עם משטרת כפר סבא"ואלימות בשת

בעלי הפאבים והרשות לבטיחות בדרכים   , מועצת נשים, ונפגעי אלימות מינית

,  הכבוד והמרחב האישי של הלקוחות והעובדים, במטרה לשמור על הביטחון

.ושכולם יחזרו הביתה בשלום, כדי שכולם יבלו בחופשיות ובבטחה

"  שתילי זיתים"פרויקט ..... על הפרק

01/20יורחב בוועדה 

העלאה לדיון  

ולטיפול מידי  

נושא הכשרות  

ב  "משמרות זה

באמצעות  

משטרת ישראל

תכנית עבודה  

דגשים  : 2020
ד"הרלבמטעם 

טיפול 

/בתשתיות

ועדת תנועה

תחנות הורדה  

והעלאת  

תלמידים  

סיורים  

מקדימים  
מידע  העברת 
וטיפול  



פ עם  "הרשות העירונית מבצעת שת-אכיפה
/  סמויים/מבצעים יזומים: יחידות האכיפה 

טיפול /מיזמים שונים/מבצעי הסברה בשטח
טיפול /במוקדי סיכון ועבירות מסכנות חיים

.בפניות לשמירה על חוקי התנועה

הסברה לבעלי עסקים המעסיקים שליחים
כחלק מהמשך הסברה בקהילה ובחינוך ומזיהוי צורך של  

רוכבי אופניים חשמליים ודו גלגלי אופנועים קטנועים ושל  
שליחים הרוכבים על מדרכות ושבילי הולכי רגל באזורי  

פ תנועת שחקים  "מגורים בוצע מערך שלם של הסברה בשת
והשיטור העירוני למסע הסברה בבתי עסק המעסיקים  

שליחים בהתאם לתרשים הזרימה וביצוע המשימה בהובלת  
הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

פ משרד התנועה ברחבי  "מבוצע מבצעי אכיפה בשת, כמו כן
העיר



6

פעילות דו גלגלי

,  מוסדות ציבור, התנהלות אסטרטגית כוללת בניהול הבטיחות בדרכים יחידות העירייה

בלתי פורמלי ומשרדי ממשלה, מוסדות חינוך פורמאלי



7

.......לעשות קצת אחרת



השפעה על האוכלוסייה בדרכים שונות והעלאת  

קהל שבוי-המודעות





תנועת שחקים , תנועות נוער
למיזמים ברחבי העיר  

שימוש ואיגום משאבים

זכות לחיים שילוב כוחות -מבצעי אכיפה
-ד"של הרלב( רכב סמוי )

(כפר סבא הוד הדרון רעננה)תחנת כס 

10/3/19-9/6/19+10/6/19-10/9/19(1293
ימים בכפר סבא 5( שעות 

(2018)1015לעומת 833: ק הולך רגל"אמז

(2018)1490לעומת 2170: ס"טל

(2018)97לעומת 211: עבירות צומת



פסטיבל בירה

אירוע נוער בכיכר

יום כוחות ביטחון ובטיחות

אירוע נוער בכיכר



אירועי  , השתתפות באירועים קהילתיים

החייאת  , אזרחים ותיקים, משפחות, קיץ

מרכזי בילוי  , צמתים, מרכז העיר

.ומקומות הומה אדם



תודה על ההקשבה
סיגל שטרית מנהלת הרשות  

לבטיחות בדרכים
עיריית כפר סבא


