סיכום דיון
נושא:

ועדת בטיחות בדרכים 01/2021

נערך ביום20/4/2021 :

שעה:

אסמכתא :

נוהל ע"י:

ראש העיר ויו"ר הועדה ,מר רפי סער

נוכחים:

ראש העיר ויו"ר הועדה -מר רפי סער ,סגן ראש העיר -מר עילאי הרסגור הנדין ,מנהל אגף
ביטחון ,בטיחות ושירותי חירום -מר שי זייד ,מהנדסת העיר -האדר' עליזה זיידלר גרנות ,מנהלת
אגף חינוך – גב' אסנת חכמון ,מנהל אזור שרון רלב"ד -מר יוסי בלגזל ,מנהל אגף תפעול -מר זהר
מדמון ,מנהל אגף תשתיות בינוי ותנועה -אינג' שמעון גיטליץ ,מנהלת אגף חברה וקהילה -גב'
מירב הלפמן ,ס .מנהל אגף פיקוח ואכיפה -גב' מיכל שין בן הרוש ,ס .מנהלת אגף שח"ק -מר
שלמה פאטישינו ,מהנדסת תנועה-אינג' נדיה בוגין ,ס .מפקד השיטור העירוני משטרת כ"ס-
רס"ר נעמה מנצור ,מנהל מח' הסעות -אינג' אסף גולן ,ס .מנהל הפיקוח העירוני -מר יאיר פרץ,
מנהל מח' עבודות ציבוריות -מר אנדרס מנקלביץ ,מנהל מח' רכב וק .רכב עירוני -מר אריה בן
זאב ,מנהלת רשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול -גב' שני חן ,מנהלת אגף זה"ב ,נגישות ואורח
חיים בטוח משרד החינוך -גב' לימור חנין ,מדריכה בצוות אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח-
גב' זיוה ברק ,מנהלת מח' בתי ספר יסודיים אגף חינוך -גב' אורית ליבוביץ ,ס .מנהלת מח' בתי
ספר יסודיים -גב' חגית הללי ומנהלת הרשות לבטיחות בדרכים ומרכזת הועדה -גב' סיגל שטרית
חבר מועצת העיר -מר צביקה צרפתי ,נציג ציבור -מר ירון גנץ ,נציגת ציבור -גב' סנדרה ברצלון
ונציג ציבור -מר אלי חיון (נמצא באבל)

נעדרים:

נרשם ע"י :

סיגל שטרית

תפוצה:
פתיחה:
ראש העיר -ערב טוב לכולם ,ועדה ראשונה לשנת  ,2021ועדה חשובה .ניתן לראות את הפעילויות הן בתקופת
הקורונה שנעשתה .מבקש להודות לכל השותפים ,כמו כן מבקש לקבל רשימת סטטוס של פניות שהועברו לטיפול
לשמעון ולזוהר ולהבין משמעויות כספיות .סיגל בבקשה סקירה על העשייה.
סקירה ודיווח:
סיגל -ערב טוב לכולם ,כפי שראש העיר ציין אכן ההתנהלות בתקופת הקורונה המשיכה ביתר שאת באמצעות
פעילויות מגוונות ומקוונות הכוללות גם הרצאות אינטראקטיביות בשכבות גיל שונות.
ערכות מודולריות "מנהיגי דרך צעירים" שת"פ אור ירוק -נרכשו  22ערכות עבור בתי הספר היסודי הניתנים
להפעלה בתוך הכיתות ו/או במרחבים פתוחים בהתאם לקפסולות -מנהיגי דרך צעירים לכבוד שניאור חשין.
מטרה -הפחתת נפגעים באמצעות העלאת מודעות להתנהגותית בטוחה כמשתמש דרך ,עידוד דפוסי התנהגות של
הולך רגל ,אופניים ,נוסע בתוך רכב .הערכה ליצירת מרחב חינוכי קהילתי שיאפשר פעילות עשירה ומשמעותית,
פיתוח מקצועי ע"י ליווי תוכנה עבור שגרירי זה"ב וצוותי ההוראה ,העצמת תלמידים ברמה האישית והקבוצתית.
הפעלה של תכנית מלאה עבור  10בתי ספר שהביעו נכונות להצטרפות כפיתוח יוזמה מקומית לנשיאת דגל
במאבק לקטל בדרכים התוכנית בהלימה לכישורי חיים בתפקוד הלימודי ,משחקי עבודה ,ניהול עצמי ,פיתוח
עצמאות ,קבלת אחריות אישית וקבוצתית והתמודדות עם קונפליקטים .התוכנית גמישה הופעלה בתקופת
הקורונה ותמשיך ללוות את הצוותים והתלמידים כאשר לתוכנית המלאה מתווסת ניידת פעילות ליום שיא בעלת
תחנות הפעלה לכלל התלמידים.
טיפול בתשתיות רכות ומוקדי סיכון -ברחבי העיר בהמשך לפניות תושבים/פניה לאגף תשתיות /מבקר
עירייה/הסעות/שיפוצים /עבודה בצירים שונים ובכלל בקרבת בתי ספר.
דו גלגלי -ביצענו במהלך מרס מבצע הסברה לרוכבי הדו גלגלי בשת"פ משטרת התנועה ומסבירן נחשפו 27
רוכבים וחולקו פריטים בעל מסר באמצעות הרלב"ד (כפפות).
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אופניים חשמליים -ממשיכים לבצע הסברה בחינוך לגבי משמעויות חוקים ודרכי שימוש באופניים חשמליים
ובכלים ממונעים לא מרושיינים.
מעבירי דרך -בשנה הנוכחית גובר הצורך באיוש מעבירי דרך לאחרונה סיימו מעבירי דרך בצירים מרכזיים בשל
מצב רפואי ולא ניתנה הסכמה לאיוש וגיוס מחודש ,הנושא מכביד על הורים והפניות זורמות ללא הרף יש לתת
את הדעת בנושא מטעם ראש העיר לגבי המדיניות להמשך גיוס והעסקה.
בנוסף ,כל מעבירי דרך טופלו על ידי בנושא הדרכה לנגישות ,הטרדה מינית ,מעבר חוזים ונהלים דיגיטליים.
משמרות זה"ב -כפי שהוצג כבר בשנה חולפת ישנו קיצוץ משמעותי במדרכי משמרות זה"ב ,מבחינת תכלול
העבודה מול מתנ"א שרון .הועברו לכלל בתי הספר היסודיים בהם יש משמרות זהב קישור להדרכה כשיעור
מובנה ,בשל הקורונה נבצר מהשוטרות להגיע להדרכה ,לאחר מכן הוחלט על הדרכה מקוונת ביצענו את כל
התיאומים עם בתי הספר ,האישור ניתן ל -2כיתות לכל ביה"ס .קיים פער גדול בהם לא כל שכבת גיל מוכשרת
וזה יוצר בעיה נוספת של העמסה .אני מבקשת את התערבות ראש העיר לתת עדיפות לשוטרים קהילתיים
שהוסמכו להירתם לטובת הנושא בשת"פ עם מפקד התחנה בכפר סבא.
הרצאה לעובדי עירייה -בוצע בזום הרצאה של עו"ד אלה שוורצמן הכוללת סקר ושאלונים תוך כדי ההרצאה,
מלווה בסרטונים ושיתוף המשתתפים נחשפו כ -170עובדי עירייה.
פעילות באמצעות שחקן -פעילות מקוונת לכל שכבת ח' בחטיבות הביניים סדנה לרישיון להולך רגל ,הפעילות
התמקדה בהיסח דעת בזמן הליכה ,במרחב התעבורתי ,מגבלות המח במצבים שונים ,תפיסה וניהול סיכונים
בדרך ואחריות אישית .הרשמים הן מהתלמידים והן מהצוות החינוכי היה מרשים מאוד התלמידים מילאו
משובים דרך העברת המידע השתתפו כ 1300-תלמידים.
רכבי ליסינג ורכבי עירייה -בוצע על ידי טופס מקוון הכנה והיערכות לחורף/קיץ בשת"פ אגף מערכות מידע,
הופץ למשתמשים ברכבים אלה כולל הצהרה ובדיקה נוספת אצל קצין הרכב העירוני.
התגייסות לית"מ -עידוד וקריאה לנשים להתגייס להתנדבות לשמירה וביטחון בדרכים ובכבישים ,זאת כחלק
מעבודה משותפת עם הית"מ לאורך השנים .התקיים אירוע הוקרה למתנדבות בהשתתפות מועצת נשים משטרת
כפר סבא במעמד מתח ,יו"ר ביטחון ויו"ר מועצת נשים .במעמד זה חולקו פריטים בעלי מסר וחומרי מידע
להפעלה בזמן ההתנדבות.
משחק חדר בריחה -העיר כפר סבא הצטרפה לתוכנית "עיר בטוחה" שתכליתה צמצום ת.ד והגברת המודעות
להתנהגות נכונה של משתמשי הדרך הפגיעים כחלק מתוכנית רחבה זו נרכשו ערכות משחק "הבהלה לזה"ב"-
למידה וחיזוק הבנת החשיבות לזהב כחוויה משפחתית חולקו כ 15,100-ערכות חדרי בריחה באמצעות שכבת ג'
בכל בתי הספר היסודי להשתתפות הילדים ובני המשפחה למשך  3שבועות בימים הקרובים נאספים הנתונים,
שוריין מועד לזימון התלמידים והמשפחות למקומות  1,2,3מתוך הגרלה ולביה"ס בו השתתפו רב התלמידים
במעמד ראש העיר לחלוקת תעודות ופרסים.
קול קורא -חינוך לבטיחות בדרכים ולשיפור תרבות הנהיגה "קרן לניהול כספים" ההגשה המתוכננת עבור מתחם
הדרכה במשטח אינטראקטיבי מסלול נסיעה +מסלול אופניים והולכי רגל משטח מחומרים רכים כמסלול תוואי
סביבתי לנסיעה עם רכב קרטינג קטנים עמודי רמזור אלקטרוני עמודי תמרור מותאמים עם חיישנים לפקודות
ועוד עלות כוללת של כ 250,000-שח +מע"מ
ברצוני לציין שעבודה שוטפת נמשכת ברעיונות ובפעולות עצמיות ושעד כה  21/4/21הרשות העירונית ללא תקציב
וללא תגבור כ"א .בבקשה יוסי הצגת נתונים
יוסי -מבצע סקירה מתוך מצגת (מצ"ב המצגת לעיונכם)
מיזם – אות הנוער מנהיגים ומשפיעים מבקשת להציג את גב' אביבה בן רפאל
אביבה אישה יקרה ורבת פעלים אשת חינוך ,יוצרת וכותבת .ניהלה את אות הנוער הישראלי במשרד החינוך,
מנהלת את קול קורא לחינוך תכנית העצמת החינוך ברשויות וארגונים והאישה היחידה בישראל שקיבלה את
אבירות הממלכה מהנסיך פיליפ.
אביבה -סוקרת את המיזם להעלאת המודעות לבני נוער ובקהילה לשכבות גיל והסכנות הטמונות בנושא.
יצירת מנהיגות עירונית בחסות ראש העיר וארגוני נוער להפעלת המיזמים והפיכתם למנגנונים ולשגרות לאורך
הימים ,המיזמים המוצעים הם כהמשך לעשייה רחבה שנעשית באמצעות הרשות העירונית לבטיחות בדרכים
ובמסגרת הקבוצות נלמד כיצד בונים מיזם ומיישמים אותו הלכה למעשה הכולל תהליכי מדידה ,משוב ובקרה.
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המיזמים המוצגים הם" :ניצן בגן" ,קבוצת נח"ת" ,חיבוק עוטף"" ,נוהגים ונהנים" ,ו"הגדת" ו"אל תשליכני".
המיזמים והפעילויות מגובות באישורי רלב"ד ומשרד החינוך ,לאחר תקצוב סיגל תבצע את הפעולות הנדרשות
הכוללות ישיבות מקדימות עם הגורמים בארגון.
התייחסויות:
שלמה -יישר כח על כל העשייה הענפה ,אני חייב לציין שאני מתרשם מאוד בכל בוקר מפעילותם החשובה של
מעבירי הדרך ,מרגישים ורואים את החשיבות שלהם בכל בוקר וצהרים ברחבי העיר.
בהמשך למצגת שהוצגה עי הרלב"ד חשוב מאוד לקבל חתכי גיל מאחר וגילאי  65הם עדיין נמצאים בפעילות
יומיומית .אודה לקבלת נתונים אודות היפגעות של גילאי  65ומעלה על מנת לשתף את הגורמים הרלוונטיים
אצלנו באגף ולבחון מעורבות שלנו לצמצום התופעה.
יוסי -מבקש להדגיש כי טרם הוגשה הבקשה לפרויקטים תחבורתיים אני מבין שזה כרגע בתהליך אך חייבים
להזדרז ולתת את הדעת.
שמעון -אנו מעוניינים לנצל את התקציב אך עדיין יש מיקומים שנמצאים בבחינה ואנחנו בקשר גם עם משרד
התחבורה לראות כיצד מביאים לידי מימוש.
עילאי -רצוי לאמר שאנו בקשר עם משרד התחבורה לגבי צירים שונים ותוכניות שהוגשו בעבר על מנת להוציאם
לפועל.
סיגל -מבקשת להביא לתשומת לב כל הנוכחים יש צורך דחוף לפעול מול ההסברה לגבי התוכניות של הנת"צ
התושבים צריכים לדעת כיצד להיערך ולהתנהל ועכשיו זו השעה להתחיל להטמיע את ההסברה והחינוך הן
במסגרות השונות והן בקהילה.
עילאי -בימים אלה אנו פועלים לקידום נושא ההסברה.
סיגל -מבקשת להיות בישיבות על מנת שנעבוד יחד בכל הנוגע לנת"צ.
עילאי -אכן נזמין.
זיוה -אנו נמצאים עדיין בתקופה מאתגרת ולכן ,נעשו מאמצים רבים לשמר את פעילות בבתי הספר באמצעות
רכזים .לגבי משמרות זה"ב עכשיו שחוזרים לשגרה התלמידים יכולים להמשיך עבודתם כמו כן להיערכות לשנה
הבאה אנו בקשר תמיד עם סיגל ועם הרכזים ומבצעים פעולות משותפות.
נעמה -בנושא האכיפה הן שוטרים מתוך התחנה והן בשיטור העירוני מבצעים פעולות יזומות ברחבי העיר על
עבירות מסכנות חיים ואמז"ק .ישנם עבירות שהפקחים אוכפים אך היא מצומצמת וסכום הדוח נמוך לעומת
רשויות אחרות יש לבצע חשיבה מחודשת לגבי גובה הסכום של האכיפות על מנת לייצר הרתעה.
בנוסף ,מבוצע פעילות באזור בתי הספר מהחזרה לשגרה ובערבים גם בתקופת הקורונה ברחבי העיר.
בעיה נוספת שביקש מפקד התחנה להעלות הוא נושא באזור מאפיית המשפחה ברחוב טשרניחובסקי אשר
מושכים קהל .במקום עוצרים רכבים על נתיב נסיעה ומהווים הפרעה ממשית וסכנה להולכי הרגל .נהגים נכנסים
לצומת ובעצם כניסתם לצומת מקיימים עבירת תנועה בכך שנאלצים לעקוף את הרכבים שעוצרים בנתיב נסיעה
וקונים בעסקים.
הבקשה של מפקד התחנה להציב מעקה בטיחות על מנת למנוע את התופעה הזו.
שי -נעשית עבודה מרשימה מאוד בנושא הבטיחות בדרכים ,נושא העלאת גובה הקנסות ידון בפורום נפרד.
בסקירה שנעשית אנו חוזרים לשגרה בהתאמה וכולנו מבצעים מאמצים להצלת חיים .בתוכנית העבודה הוצגו
יעדים המחוברים הן להסברה ולחינוך וזה מהווה מהלך משלים.
מודה לסיגל על שלקחה על עצמה את ניהול מערך חלוקת מזון ותרופות בתקופת הסגרים.
סיגל -תודה לכולם על ההשתתפות.
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