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 15-1/2022מס'  ועדת בטיחות בדרכיםפרוטוקול              
 
 ( 2021  באוקטובר 17)   בתשפ"  חשוון' יא ראשון ביום שהתקיימה   בטיחות בדרכים ועדתמישיבת        

 ישיבות  בחדר
 רמלה.  1רחוב ויצמן ,  בספריה העירונית ע"ש בלפר אפריאט ,  ע"ש       

 
 משתתפים:             :                                                             נוכחים 

 מנהלת מדור פיקוח חניה  -מאיה רוטברט               הועדה                  סגן רה"ע ויו"ר  - מאור אשש
      חבר מועצה   -אברהים בדויה 

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

                     לת מח' בתי ספרמנה -דנה סמדג'ה 
 מהנדסת העיר -ז'אנה סולובייצ'יק

 מנהל מח' קליטה ואסטרטגיה  -אמיר וידר 
 התחבורהמשרד נציג  -נתי הר לב 

 נציגת משרד התחבורה   - גרינמןרחלי  
 משטרה רמלה  תנועהמרכז   - איתי שעובי

                                                    
 : חסרים

 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין 
 חבר מועצה    -רונן מושייב  

 חבר מועצה  -שמעון שלוש 
 ר לשכה ימת"א שפלה  -אתי חורש 

 

  רה"ע ויו"ר הועדה :סגן ,   מאור אששמר 

 . מברך על התכנסות הועדה

 . ועדת בטיחות בדרכיםחשיבות עליונה בהתכנסות רואה 

 טרקטורונים  בנאות שמיר.אופניים חשמליים, קורקינטים, : הוא  הנושא הכי בוער

  ה. לטיפול ומניע רעיונותמבקש להעלות 

 

 הנושאים על סדר היום : 

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

 פעילות שנתית בבתי הספר בעיר. .2

 

 מנהל מחלקת בטיחות בדרכים  -  אבי גורן

בנוגע לרכיבה בטוחה ונכונה על אופניים  מקיפה  הסברה , נערכהחלוקת קסדות מעדכן כי בוצעה 

 חשמליים.

 

 מרכז תנועה משטרה רמלה  -איתי שעובי 
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 נוער בעייתי.לציין כי קיים גם יש  אך , מיועד לנוער הנורמטיבי  -הסברה וחלוקת קסדות 

 

  מר מאור אשש  , סגן רה"ע ויו"ר הועדה :

 רכיבה על אופניים חשמליים. הגברת אכיפה כנגד ב מדגיש כי ישנה חשיבות

 

 

 

 

 15-2/2021פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 

 

 נציג משרד התחבורה - נתי הר לב 

 .נתונים של אופניים חשמלייםה זאת בהצגת, ניתן לראות  טיפול מערכתי מתבצע מעדכן  כי  

 )גילאי בתי ספר, קשישים(  חשוב להדגיש כי רוב הנפגעים הינם מתאונות הדרכים

  

 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 

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

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

 

 נים לקוחים ממשטרת ישראל והלמ"ס.** הנתו

 

 מנהלת מח' בתי ספר -דנה סמדג'ה 

 תאונת דרכים. /פארק עופר והייתה להםדיווחים על ילדים שיצאו מבית הספר  5י התקבלו  כמעדכנת 

 

 נציג משרד התחבורה -נתי הר לב  

 מרבית הולכי הרגל נפגעים ע"י רכבים פרטיים ובמעברי החציה.

 .2021רח' הרצל הוא מקום מרכזי לתאונות דרכים , כמות התאונות ברח' הרצל פחתה בשנת 

 מגמת ירידה בתאונת הדרכים לעומת שנים קודמות. ניתן לראות כי קיימת

 לקראת שבוע הבטיחות והפחתת המהירות.נערכים אנו 

 

 חבר מועצה -אברהים בדווה  



3 
 

חלק המגזר יקבל תקציב לקמפיין בנוגע לאלימות:  של נציגי המגזר מערים מעורבות , הוחלט כי  בישיבה

 . התנהגות בכביש כהולך רגל , רוכב אופניים, קורקינטמהתקציב יינתן להסברה בנוגע ל 

 בשכרות ובסמים והאם אנו במגמת עליה או ירידה?שאל אם יש ממצאים לנהיגה 

 

 מרכז תנועה משטרה רמלה  -איתי שעובי 

 בשכרות.קיימת ירידה בנהיגה 

 

 מנהלת מח' בתי ספר -דנה סמדג'ה 

 שכבות גיל : יסודי ,על יסודי תכניות לפי שכבות גיל. 2-קדיש זמן ומשאבים למציינת כי  אגף החינוך  י

 

 משרד התחבורה נציגת -רחלי גרינמן  

ה סמדג'ה ולבדוק תכניות שאפשר להטמיע כנס רכזים של זה"ב עם מנהלת מח' בתי ספר דנ מציעה לקיים

 בבתי הספר. וליישם 
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 נציג משרד התחבורה -נתי הר לב  

 וכנית סדורה לפי גילאים.נכון להיום מתקיימת ת

 הדרכה עם נציג משטרה. -כיתה א' 

 הדרכה ספציפית איך להעביר ילדים במעברי חציה. -' הכיתה 

  מעברי חציה -כיתה ו' 

 פעילות הסברתית. בות הגיל  מתקיימת כ**בנוסף בכל ש
 

 מנהל יחידת הנוער -יואב נדב  

) שיעורים והרצאות ( והן ברמה   תקוגניטיביהן ברמה ה  ד בבד מציין כי ישנו  צורך לעבוד בשני מישורים ב

 חווייתית ) סיפורים מעוררי השראה , סרטים (. 

 ה דרך בית הספר כנית שתלמידים לומדים תיאורימציין כי יש ת 

                    

 מנהלת מח' בתי ספר -דנה סמדג'ה 

 תכנית סדורה לבטיחות בדרכים. מציינת  כי חשוב  להטמיע בבתי הספר 
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 מנהל מחלקת בטיחות בדרכים  -  אבי גורן

 פעילות המחלקה : 

היערכות לפתיחת שנה"ל. -התקנת שמשוניות בבתי הספר יסודי + חט"ב *   

בתי ספר בעיר. 10 -הפעלות בנושא ב -* יום מחויבות ארצי   

פעילות בשוק העירוני.  -* יום מחויבות ארצי   

מגזר ערבי. -פעילות בנושא בבי"ס דרור  -* יום מחויבות ארצי   

 * סימולטורים לנהיגת חורף לעובדי העירייה.

 

  -סיכום  מר מאור אשש  , סגן רה"ע ויו"ר הועדה :

מול מלי/יגאל  ה עבור פעילות לכיתות ד' ,ה', ו' עבודה שנתית במרכז ההדרכיש צורך להכין תכנית מציין כי   .א

 מנהלת מח' בתי ספר. -ממרכז ההדרכה ודנה סמדג'ה 

 בהתאם לסדר היום שיקבע מראש. לוועדה הבאה מבקש מנציג המשטרה להגיע עם נתונים  .ב

להגיע עם נתוני אכיפה , מבקש ממחלקת פיקוח וחניה  אופניים חשמליים  -בנושא  ואכיפה  יש להגביר פיקוח  .ג

 לישיבה הבאה.

 למגזר.ייעודי על מנת להכין קמפיין הסברה  הערבי  המגזר עבור  ידאג לתקציבחבר המועצה אברהים בדויה  .ד

 
 

 כתבה : מאיה רוטברט , מנהלת מדור פיקוח וחניה. 
 
 
 

  מאור אשש                                                                           
 ראש העירסגן                                                                         

                                                                                                                                            ויו"ר הועדה                                                                                              


