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  12/4/21שהתקיימה בתאריך  ועדת בטיחות בדרכיםסיכום הנדון : 
 

 
 , ראש העיר יו"ר ועדת בטיחות בדרכים –עו"ד אבי גרובר משתתפים: 
 מהנדסת העיר  –אד' עירית טלמור                
 רלב"ד  מנהל אזור  –יוסי בלגזל                
 רכזת מטה בטיחות בדרכים –דורית חביב                 
 מנהלת בתי ספר יסודיים –מיכל פלהיימר                
 נציג ציבור –אהרון טרייסטמן                
 יו"ר ועד הורים –איתי קפלינסקי                
 חבר מועצה  –ירון גדות                

 
 

 רלב"ד: יוסי בלגזל נציג 
 

 תאונות קלות ומעט קשות ., יש הציג דוח נתוני תאונות דרכים 
 אי ציות לתמרור. עיקר הנפגעים הולכי רגל, חזית אל צד שנגרם עקב 

 . ע"י מטה בטיחות בדרכיםציבי במלואו הוצג גם ניצול תק
 

 דורית חביב רכזת מטה בטיחות:
 

 תחזוקה ורכישות למגרש הדרכה  :הוצג עדכון פעילות 
 הבטיחות בעיר. תחזוקת תשתיות                            
 קמפיין פרסום דיגיטלי בפייסבוק, איסטגרם ואתר   –" שנת קורונה"                          
 העירייה.                            

 באנרים לכל בתי ספר בעיר.                            
 מקומות ראשונים.  3ופרס ל בין בתי ספר בעירחידון עירוני                            

 מחדד כללי בטיחות דרכים המשחק ,חולק לפני פסח ערכת חדרי בריחה                             
 תחרות ופרסים למקומות הראשונים.בסיום ,לכל המשפחה                            

 
 :אבי גרובר, ראש העיר יו"ר ועדת בטיחות בדרכים

 
 בסיור בעיר. ועדת בטיחות הבאה תתקיים מחוץ לחדר ישיבות 

 . יש תנועה מוגברת של דו גלגלי  , אכיפה דו גלגלי מומלץ לבצע בשעות הערבפעילות 
 

 אדריכלית עירית טלמור מהנדסת העיר: 
 

 תשמח לראות דוח נתוני תאונות דרכים ספציפי לשנת קורונה .
 יוסי בלגזל נציג רלב"ד ידאג לשלוח לנו במייל. 
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 אהרון טרייסטמן נציג ציבור:

 
תחום החלטה  נושא התמרור  –הסרת תמרור "עצור" ברחוב מצדה בכניסה לכיכר השרף 

 . בטיחותואישור של ועדת תנועה, רשות התמרור ולא ועדת  
 
 , לקיים פעילות לילדים  במגרש הדרכה  :יתי קפליסקי יו"ר ועד הוריםא
 

 נבדוק את הפעלת מגרש הדרכה זהירות בדרכים בשעות אחה"צ  
האפשרות  נבדוק עם הגברת לילך באיו ממגוונים האחראית על בית ספר לחופש הגדול את 

 לבצע פעילות במגרש. 
 

 לסיכום: 
מטה בטיחות עושה מאמצים במהלך כל השנה לחדד את כללי הבטיחות בכל האמצעים  

 ברשות המקומית ובסיוע הרלב"ד. הקיימים 
 

 הפעולה. תודה לכולם על שיתוף 
 
 

 בברכה 
 דורית חביב 

 רכזת מטה בטיחות בדרכים
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