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 סיכום ישיבת ועדת בטיחות בדרכיםהנדון: 

 28/3/2017 -התקיימה ב

, צביקה דןפקד ארווין סקאג'יו, גילי מן וולנר, שירלי פאר יגרמן, יו"ר הועדה,  -אבי גרובר משתתפים:

 , ורד שניאורית לבון, נאוה איזין, צביקה שמואלי

  , תושביםהנגבי עומרתמי גת אביב,  נוספים: נוכחים

 

 סדר היום:

 סמנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. -צביקה דן -מאפייני תאונות דרכים בארץ .1

 גילי מן וולנר, מנהלת אזור השרון  -הצגת נתוני תאונות דרכים ונפגעים בעיר  .2

גילי מן  –דגשים בתוכנית עבודה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים להמשך השנה  .3

 וולנר, מנהלת אזור השרון 

מפקד נקודת משטרת רמת השרון  -סקירת פעילות אכיפה שנעשתה בעיר ופעילות עתידית  .4

 פקד ארווין סקאג'יו 

 

 ברוכים הבאים לישיבה. : אבי גרובר

מחסור בחניות, על חוסר אכיפה של עם תושבי מורשה הם התלוננו על לאחרונה במפגש שקיימתי 

שלא לחנות על  -על תרבות של פינוי המרחב הציבורי בעיר רוצה לקיים דיון אני חניה על מדרכה. 

 המדרכות, פינוי המדרכות שינוי תרבות, לא רק מתן דוחות. 

 

 מקיימים מבצע משטרתי לאכיפה ברחובות הראשיים. – פקד ארווין סקאג'יו

 .על מדרכותתנו על נסיעה של אופנועים ינ 400 -כדוחות ברמת השרון, מתוכם  2,300 -ניתנו כ

 

  סמנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -צביקה דן

 2017לשנת  פעולהותכנית תמונת מצב מצגת  גמצי

גים בתוך הערים הם הולכי ורהרוגים. מגמה מדאיגה של עלייה. מרבית הה 377היו    2016בשנת 

 רגל. 

 :מייחדת תקציב לאוכלוסיות בסיכון - 2017יעדים מרכזיים של הרשות הלאומית לשנת  

 . הקטנת היפגעות בחברה הערבית1

 . הקטנת היפגעות הולכי רגל2

 . הקטנת מעורבות כלי רכב כבדים3

 

 הקרנת סרטונים:

  https://www.youtube.com/watch?v=pEDH8RdkW3w  :1שחזור תאונה בכביש 

  https://www.youtube.com/watch?v=jqO3tRXApg4  :293שיחזור תאונה בכביש  

https://www.youtube.com/watch?v=pEDH8RdkW3w
https://www.youtube.com/watch?v=jqO3tRXApg4
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לפקחים יהיו סמכויות. קנס בקרוב לגבי אכיפה של אופניים חשמליים. אתם עושים פעילויות יפות 

 ₪.  1,000יהיה 

חשוב להיכנס לפרסום מקדים לגבי  .חשמליים רישוי של אופניים לעשותהרשות הלאומית בעד 

 האכיפה. מייצר מודעות והרתעה. פעולות

 

 .דגשים בתכנית העבודהמציגה מצגת של : גילי מן וולנר

 סקירה של תאונות הדרכים והנפגעים ברמת השרון. .א

 עיקריות:משימות  .ב

מודעות התנהגות של הולכי רגל ושל  –הסברה להולכי רגל   -צמצום פגיעה בהולכי רגל .1

 הנהגים בדגש על מתן זכות קדימה

למפות את הרחובות, לבדוק פסי   -בתיאום מול משרד התחבורה  -טיפול בתשתיות  .2

 האטה, פסי חציה מוגבהים, שילוט מתאים

ייצא במאי קמפיין  -בעיקר במעברי חציה לא מרומזריםבעקבות פגיעות רבות בהולכי רגל,  .ג

 ארצי בפניה לנהגים לתת זכות קדימה להולכי רגל במעברי חציה

 

 

 הערות חברי הועדה ותושבים:

למוקד  קריאות)רה"ע ביקש להעביר  אין ראות. –יש מעברי חצייה חשוכים נציגת ציבור:  -נאוה איזין

106 053-2551106 ) 

חשוב ללמד ילדים שגם באור ירוק צריך  הבן שלי נדרס כשעמד ליד מעבר חציה.תמי גת אביב : 

 להסתכל, שלא לסמוך על הנהגים. 

של  קבלת הרישיון. אין אכיפה מספקתגיל לפני  עוד: לחנך את הנהגים תושבת -הנגבימלי  עומר

רוכבת אופניים כמעט פגעה בבן שלי ברחוב . . במיוחד במורשהאופניים חשמליים, חניה על מדרכות

 שבי ישראל.

, גם סטודנטים מרימון. יש להסדיר נוסעים כנגד כיוון התנועהב"ם הורים ליד בי"ס רמ: תושבת –גליה 

  "נשק וסע".

 : צריך למחוק את הסימונים על המדרכות באוסישקין. חושבים שזה שביל אופניים.תושב

 

 

 

 

  


