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 15-1/2020מס'  ועדת בטיחות בדרכיםפרוטוקול 
 

( 2020ספטמבר  06) ביום ראשון יז' אלול תש"ףשהתקיימה   בטיחות בדרכים ועדתמישיבת 
 ספרייה העירוניתב 

 רמלה.  1ע"ש בלפר, רחוב ויצמן  
 

 משתתפים::                                                             נוכחים 
 מנכ"ל העירייה  -הועדה                   רונן עזריה  סגן רה"ע ויו"ר  -אברהם אילוז

 מזכירות העירייה  –עו"ד שלי ביטון חבר מועצה   - רונן מושייב 
 חבר מועצה  - אברהים בדויה

 מהנדסת העיר -ז'אנהסולובייצ'יק
 מנהל מח' קליטה ואסטרטגיה  -אמיר וידר 

 מנהל אגף בטחון  -איציק אסרף  
 מנהל מדור בטיחות בדרכים ברשות   -אבי גורן 

 מ"מ מנהל מח' שיטור עירוני  -איציק ירדאי 
 מנהלת מח' בתי ספר  -דנה סמדג'ה 

 התחבורהמשרד נציג  -נתי הר לב 
 תנועה, תחנת משטרה רמלה   -רומן פונומרייב 

    
 :חסרים

 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין 
 חבר מועצה   -עדי שטרנברג 

 ר'  לשכת תנועה משטרת רמלה או מי מטעמו  -מרק מנטל 
 ר לשכה ימת"א שפלה  –אתי חורש 

 

 על סדר היום : 

 נתונים כלליים, תאונות דרכים ) הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (.  -סקירה   .1

 בטיחות בדרכים במערכת החינוך )דגשים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א(. .2
 

 רה"ע ויו"ר הועדה :סגן , אברהם אילוז מר 

נושא בטיחות בדרכים חשוב מאד ועלינו לםעול במרץ על מנת להעלות מברך על התכנסות הועדה, 

 את המודעות בנושא. 

 
 תנועה, תחנת משטרה רמלה   -רומן פונומרייב 

בניתוח תאונות דרכים באופן כללי , ישנה התייחסות לדברים הבאים : תשתיות, התנהגות הנהג, מצב 

 טכני של 

 כלי הרכב, סביבה ואקלים. 

 דוחות (.   3,695מדגיש כי השנה היו יותר דו"חות משנה שעברה )   -באשר לנתוני אכיפה
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 נציג משרד התחבורה -נתי הר לב 

 תאונות דרכים ע"פ הרלב"ד נתונים כלליים -הצגת מצגת

  ( 2017-2020תאונות דרכים ) מגמות בשנים 

  (2017-2020נפגעים ) מגמות בשנים 

 2017-2020בשנים פילוח ע"פ סוג תאונה  -תאונות דרכים ) 
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  (. 2017-2022תאונות חזית אל צד ) מגמות בשנים 

  (2017-2020בהולך רגל ) מגמות בשנים תאונות פגיעה 

  (2017-2020פילוח ע"פ סוג נפגע ) מגמות בשנים  -נפגעים 

  ( 2017-2020הולכי רגל ) מגמות בשנים   -נפגעים 

 (2017-2020פילוח ע"פ סוג נפגע וגילאים ) מגמות בשנים -נפגעים 

  ( 2017-2020) מגמות בשנים  5-14ילדים בגילאי  -נפגעים 

  ניות ברחבי העיר במהלך השנים האחרונות:תאונות קטל 

 בני אדם:  4 נהרגו בעיר רמלה 2020 – 2017במהלך השנים 

  בת החברה הערבית, תושבת העיר, סמוך לשוק 5ילדה בת , הולכת רגלנהרגה  2020בשנת ,

 העירוני. 

 היא נפגעה ע"י נהג כלי רכב פרטי, שעה שאחרון סטה לעבר המדרכה.

  צעיר בשנות ה, ורוכב אופנועתושבי העיר,  אזרחים וותיקיםהולכי רגל,  2נהרגו  2019בשנת- 

20 , 

 תושב העיר. שני הולכי הרגל נהרגו לאחר שחצו את הכביש שלא באמצעות מעבר חצייה.

, תושב העיר, בצומת פיקוד העורף )בין אזרח וותיק, רוכב אופנייםנהרג  2019בנוסף, בשנת 

 עירוני(.

 חברה ערבית

  אחוזים מכלל תושבי העיר.  23 -, החברה הערבית מהווה כ2018עפ"י נתוני למ"ס 

  ועד היום ניתן להצביע על הדברים  2017מנתוני תאונות הדרכים הקטלניות, החל משנת

 הבאים:

 , בת החברה הערבית. 5ההרוגים בעיר, היא ילדה בת  4מבין  1הרוגים: הרוגה 
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יות, הם נהגים צעירים, בני החברה הערבית, תושבי מעורבים בתאונות קטלנ 2מעורבים: 

 העיר. 

 

 ז'אנהסולובייצ'יק, מהנדסת העיר : 

 מציגה בפני הועדה את הפרויקטים ההנדסיים  שבוצעו : 

בר אילן, כיכר רחוב ביאליק, כיכר רחוב  –אהוד מנור , כיכר ישראל פרנקל  -כיכר שושנה דמארי 
תמרורים סולאריים, רחוב ההגנה  18ילדים בדרך, התקנת  –תמרורים סולאריים  20ההגנה, התקנת 

הגדלת מפרץ החניה מול בריכת הקשתות, התקנת עיני חתול : כיכר דוד רזיאל, כיכר ביאליק, כיכר  –
המשך של רחוב הזית עד  -לתנועה, שלב ב'  נפתח -) שלב א' 200בר אילן ישראל פרנקל, כביש 

 (. 200לחיבור עם כביש 

 פרויקטים הנדסיים בביצוע : 
 

יצירת רשת תנועה ציבורית מטרופולינית רציפה והפרדה בין תחבורה ציבורית, פרטית,   -מהיר לעיר 
 אופניים

  -בביצוע, שלב ב'   -הפרדות מפלסיות במפגש רכבת רכב, מחלפון קלאוזנר ) שלב א' והולכי רגל,  
 מכרז 

 עוזי חיטמן.   -לקראת פרסום (, שבילי אופניים בקריית האומנים, כיכר שושנה דמארי 
 

, למנכ"ל העירייה ולרה"ע על הזמינות ועל העבודה המאומצת מודה לאייל ועובדי אגף הרווחה 
 בתבתקופה המורכ

 הזו, על סיוע ומתן פתרונות יצירתיים לטובת התושבים. 
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האם יש מצלמות? מ"מ מנהל מח' שיטור עירוני פלי בן שבת  -לשאלת חבר המועצה רונן מושייב 
 משיב כי 

 . 200כרגע אין מצלמות מהירות אך השלב הראשוני של התקנת המצלמות תחל בכביש 
 
 

  -בתחום הילד והנוער  2020עיריית רמלה פעילויות בשנת 
 

 בגילאי יסודי לומדים תכניות לזהירות בדרכים. דנה סמדג'ה, מנהלת מחלקת בתי ספר מציינת כי 
 תלמידי כיתות ו' מתנדבים במשמרות הזהב. 

 
ם, נגישות ואורח חיים מערכת החינוך בישראל ועיריית רמלה רואות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכי

 בטוח
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ונות דרכים בפרט וחינוך לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות בכלל ותאמשימה 

 להתנהגות

 האדם ואת חוקי המדינה. -בטיחותית וסובלנית המכבדת את בני

החינוך מחייבים מעורבות בטיחות בדרכים, הנגישות ואורח החיים הבטוח במערכת נושאי הזהירות וה

 מתמדת 

ראת פתיחת שנת הנהלות המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת של כל הצוותים החינוכיים לקשל 

 הלימודים, 

 הילדים ועד לסיום התיכון. החל מגן

 

 רונן עזריה , מנכ"ל העירייה  : 

נושא בטיחות בדרכים הוא נושא חשוב מאד ואנחנו צריכים לחשוב כל הזמן על אילו צעדים על 

 העירייה לנקוט 

 כדי לשפר ? 

 אחת לרבעון   -סטטוס אכיפה 

 חטיבת ביניים -דגשים למנהלי בתי ספר 

 לקראת סוף שנה בתחום אכיפת אופניים.   10 -פקחים ל 5 -הגדלה  מ

יש להעלות את הנושא למודעות גבוהה יותר גם בקרב אנשים מבוגרים,  התמקדנו יותר בבתי הספר,

 אסיפת הורים

 באחריות אבי גורן (.  -) פלאיירים 

 מודה לכל המשתתפים על ההיענות. 

 

 , סגן רה"ע ויו"ר הועדה : אברהם אילוז מר 

 מודה לכל המשתתפים על ההיענות, מברך את כולם בשנה טובה ומוצלחת. 

 
 
 
 
 
 אברהם אילוז לי ביטון                                           עו"ד ש 

 ראש העירסגן מזכירות העירייה                                                                    
  ויו"ר הועדה                      


