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 15-11/202מס'  ועדת בטיחות בדרכיםפרוטוקול              
 
בחדר ( 2021 ביוני  08)  שלישי כח' סיון תשפ"א  ביום שהתקיימה   בטיחות בדרכים ועדתמישיבת  

 ישיבות ע"ש
 רמלה.  1רחוב ויצמן אפריאט , בבית העירייה , 

 
 משתתפים:             :                                                             נוכחים 

 ס. מנהל מזכירו ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון         הועדה                    סגן רה"ע ויו"ר  - אברהם אילוז
 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין 

 מנהל מדור בטיחות בדרכים ברשות   -אבי גורן 
 מנהל יחידת הנוער   -יואב נדב 

                                              חבר מועצה   - רונן מושייב 
 מהנדסת העיר -ז'אנה סולובייצ'יק

 מנהל מח' קליטה ואסטרטגיה  -אמיר וידר 
 מ"מ מנהל מח' שיטור עירוני  - פלי בן שבת 

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

                                                     
 : חסרים

 חבר מועצה  -רונן מושייב 
 חבר מועצה   -אברהים בדויה 

 ר לשכה ימת"א שפלה   -אתי חורש 

 

  : רה"ע ויו"ר הועדהסגן ,  אברהם אילוז מר 

 . מברך על התכנסות הועדה

 הנושאים על סדר היום : 

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

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

 נציג משרד התחבורה -נתי הר לב 

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

 (. 2018-2021) מגמות בשנים  ע"פ סוג וחומרת התאונה  תאונות דרכים  

  (. 2018-2021) מגמות בשנים נפגעים  

  (. 2018-2021) מגמות בשנים הולכי רגל שנפגעו ביישוב  

 2017-2020בשנים פילוח ע"פ סוג תאונה  -תאונות דרכים ) 

 
 ** הנתונים לקוחים ממשטרת ישראל והלמ"ס. 

 

 מנהל מח' בטיחות בדרכים - פלי בן שבת  
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) יודגש כי מדובר בדוחות שניתנים ע"י הפיקוח העירוני ולא  סקירה על סיכומי דוחות לפי סעיפי עבירה

 ע"י 

 משטרת ישראל (. 

 

 

 

 

 15-1/2021מס' פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים     

 

 תנועה, תחנת משטרה רמלה   -רומן פונומרייב 

 ביחס לאשתקד.  10%בעלייה של נתוני האכיפה ע"י משטרת ישראל 

  -פרמטרים נוספים  2ישנם 

  (. 200הצבת מצלמות נוספות ) בין היתר גם בכביש   -מהירות אכיפת 

  דרשת במסגרת עבודות " מהיר לעיר " ברחוב הרצל יש בעיות בטיחות ולכן נ -בטיחות

 הירתמות העירייה והפיקוח העירוני. 

 

 –עתיד להתקיים תרגיל אסון תעבורה המוני ) התנגשות אוטובוס  13.07.2021מציין כי בתאריך 

 רכבת (. 

 

 ז'אנה סולובייצ'יק, מהנדסת העיר : 

 מציגה בפני הועדה את הפרויקטים ההנדסיים  שבוצעו : 

 חידוש אספלט, כולל כיכר ופסי האטה.  -רח' ישראל פרנקל  .1
 הקמת כיכר, כולל חניות ופסי האטה. –עוזי חיטמן   -רח' שושנה דמרי  .2
 הקמת כיכר. -טרומפלדור   -רח' מרכוס  .3
 חידוש אספלט, כולל נגישות ופסי האטה. -עמיחי  - רח' משה דיין .4
 חידוש אספלט ופסי האטה. -רח' בורכוב  .5
 האטה. גדר בטיחות במפרדה, כולל נגישות ופסי    -רח' בן גוריון  .6
 חידוש אספלט, כולל נגישות ופסי האטה. -רח' אמיל זולא  .7

 חידוש אספלט ופסי האטה. -רח' רוקח 
 חידוש אספלט. -רח' יוספטל )ברח' פנימי(  .8
 חידוש אספלט ופסי האטה. -רח' רמב"ם  .9

 .האטה חידוש אספלט ופסי  -רח' סמולנסקין, פינסקר, פנקס  .10
 חידוש אספלט ופסי האטה. -רח' הגדוד העברי )מאלי כהן עד האצ"ל(  .11
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 חידוש אספלט ברחובות:

 תכב, עולי הגרדום, יהושוע בן נון, פלמינג, סומך עובדיה, חגי, מיכה ועזרא. .1
 חידוש אספלט כולל ניקוז, פסי האטה ונגישות.  -רח' מסדה  .2
 ונגישות.חידוש אספלט כולל פסי האטה  -רח' חיים אשר  .3
 אספלט.  -רח' אלסנאביל )גן חקל(  .4
 ברכה פולד חידוש אספלט +מדרכות.  -רח' יורדי הים  .5

 
 הקמת חניות כולל חניית נכים ברחובות:

 חניית נכים. -אגף ההנדסה   -מבצע משה  .1
 רכבים. 8-צמוד לקיוסק מפעל הפיס חניה ל  -רח' בן צבי  .2
 רכבים. 10-צמוד לחנות הירקות חניה ל  -רח' בן צבי  .3
 רכבים. 8-חניה ל -יוסי בנאי   -רח' סשה ארגוב  .4
 שדרוג חניות. -מרכז הספורט ברח' ישראל פוליאקוב  .5
 מקומות חניה. 20הקמת  -רח' שמשון הגיבור .6

 
 הקמת חניות כולל חניית נכים ברחובות המשך:

 מקומות חניה. 20הקמת   -ק' שיטור בג'ואריש נ .1
 מקומות חניה. 21הקמת  -רח' דוד רזיאל  .2
 מקומות חניה. 40הקמת   -. רח' ההגנה 9 .3

 

                           
 

 15-211/20מס' פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים              
 

 מנהל מחלקת בטיחות בדרכים  -  אבי גורן

 טרם התקיימו הדרכות להכשרת משמרות הזה"ב. מציין כי השנה בשל הקורונה  

מעדכן כי  משקים של משטרת התנועה ) רמלה(  יכנסו בזמן הקרוב  להכשרות בבתי הספר לקראת 
 שנת תשפ"ב. 

 
 
 
 
 
 
 

 אברהם אילוז                                 עו"ד שלי ביטון                                          
 ראש העירסגן                           ס. מנהל מזכירות ומנהל העירייה                 

                                                                                                                                            ויו"ר הועדה                                                                                                                        


