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 לכבוד:                                                   

 אבי גרובר 

 ראש עיריית רמת השרון 

 

 הצבת דמויות ילדים לפני מעברי חציה.  שאילתא:

 רקע:   

קיפח את חייו  עת רכב על אופניו. מזה שנים השימוש באופניים   12לך יום הכיפור האחרון ילד בן  הבמ

על סוגיהם השונים הולך וגובר. בנוסף, מסלולי האופנים הולכים ומתארכים ברחבי העיר ואף מתחברים  

דים על  הצעה להצבת  דמויות יל  יהעלית   2019. בישיבת המועצה בנובמבר  בקרבתנולערים נוספות  

לפחות באותם מעברי ,  להגברת מודעות האוחזים בהגה להאט לפני מעברי חציה  עמודי מעברי החציה,

ההצעה שהועלתה על ידי, לא זכתה לדיון   ים סכנת חצייה להולכי רגל בכלל ולילדים בפרט.וחצייה המהו

רור במסמך  בעיקר על  תשובת אכרם ס  בהסתמךנכון ומעמיק של חברי המועצה וירדה מסדר היום  

נשאלת השאלה מתי חלילה  .  תשובה זו איננה עומדת במבחן המציאות המתוארת.  (מצ״ב מכתבו)  שלו

 רוע חמור כזה עשוי להתרחש באחד ממעברי החציה ברחבי העיר? יא

 :מכאן לשאילתא

 האם לא נדרש דיון מעמיק של המועצה וחבריה בסוגיה?  . 1

להבטיח את שלום הולכי הרגל בבואם לחצות את  אלו צעדים נוספים ננקטו או ננקטים ע״מ  . 2
 מעברי החציה? 

 מה העירייה מתכוונת לעשות בנדון לאור התארכות שבילי האופניים? . 3

 מי מטעם העיריה אמור לטפל בעניין? . 4

מדוע שהעירייה לא תנקוט בצעדים להצבת הדמויות כפי שנהגו ברשויות אחרות חרף   . 5
 לרעיון של מר׳ אכרם סרור מהרלב״ד?  ולמרות מכתבו ותשובתו המתנגדת

האם לרוכבי האופניים בשבילים החדשים ישנו תמרו המורה על סכנה/חציית כביש? אם כן   . 6
 מהו? 

 העתק ממכתבו של אכרם סרור מהרלב״ד:  רצ"ב  . 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.01.2019    

 ח' שבט תשע"ט 

  

  

 ובאזור הכביש. הנדון: איסור הצבת דמויות סמוך למעברי חצייה 

  

לאחרונה אנו עדים לכך שרשויות מקומיות מציבות דמויות של תלמידים סמוך למעברי חצייה  
 וסמוך לכבישים. 

 הצבת דמויות סמוך למעברי החצייה מהווה סיכון בטיחותי למשתמשי הדרך מהטעמים הבאים:

 . הסבת תשומת לב הנהג מהדרך. 1

ת תופעת התרגלות לשלט שבתורה מפחיתה את  . בטווח הארוך, המצאות הדמויות מייצרו2
תשומת הלב והפניית הקשב להולכי רגל אמיתיים שרוצים לחצות, ולכן מעלה את הסיכון באי  

 מתן זכות קדימה להולכי רגל. 

לאתר בחינת הנושא, וכן הסיכונים שבהצבת דמויות סמוך למעברי חצייה, הצבת הדמויות אינה  
אבקש להסיר את הדמויות לאלתר ולא להשתמש בדמויות  מאושרת ומסכנת חיי אדם,  לכן,  

 אלה בסמוך למעברי חצייה ובכל מרחב הכביש. 

  

  

 בכבוד רב, 

 אכרם סרור

 מנהל אגף מעקב ובקרה ומנהל נושא הספקים 

  

 

 


