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 :משתתפים
 ראש העירייה ויו"ר ועדת בטיחות -                         מר משה פדלון

 תיק התחבורה ומ"מ יו"ר ועדת בטיחות מחזיקת-עו"ד דניאל אייזנברג צדיקים  
 לשכה, מנהלת מחלקת מיזמים-גב' אפרת צרפתי                      

 -                               דוברת העירייה -בסמן קובל              גב' דורית  
 מ"מ ראש מנהל תפעול -מר בעז מייזל                           

 ה"ראש אגף שאיפ -                       מר רוני גאון     
 ה"ס' ראש אגף שאיפ -מר שוקי סיברסקי                  
 בורייוסדר צבטחון פיקוח  מנהל מחלקתס'  -מר עוז נהרי                             
 מנהל מחלקת בטיחות -מר שלומי לוי                           

 אגף החינוך, מנהל מדור בינוי ופיתוח-               מר אבי הלד              
 ד"נציג הרלב-מר יוסי בלגזל                          
 נציג ציבור-מר דניאל פרץ                          

 אגף החינוך, מנהלת מדור סייעות-                        טגב' אלינור לוי
 ,רכזת הדרכהתנו"ס   -                         כהןגב' מיטל    

 סגנית מנהל אגף החינוך ואחראית על בתי הספר              -גב' יעל חקון                             
 היסודיים                                                       

 בקרה , מנהל מחלקת תאום ואגף תשתיות-                       מר אלכס קורס 
 
 
 
 

 :ראש העיר מר משה פדלון
בטיחות בדרכים  הינה בראש מעייננו, השבוע מסתיימת שנת הלימודים ועלינו 

 לוודא שהילדים יגיעו ויחזרו בשלום.
שכונת גליל ים הולכת ומתאכלסת בימים אלו, עלינו לוודא שכל מה שקשור 

 מעקות בטיחות וכדו'(בבטיחות בדרכים בשכונה)מעברי חצייה, תחנות אוטובוסים, 
 יטופל

 .אין הנחות–בכל מה שקשור בבטיחות בדרכים 
ראש העיר התרשם בעת ביקורו במרכז החדשנות העירוני מחברת סטריטוויז 

העוסקת בהעברת תכני בטיחות בדרכים במציאות רבודה .ביקש לבחון את הכנסת 
 החברה לפעילות בכלל בתי הספר בעיר.

בנייה, עלינו להקפיד על בטיחות הולכי הרגל  העיר הרצליה נמצאת בתנופת
 באזורים בהם מתבצעת בנייה..

 ד'.-ראש העיר מבקש ליזום תחרות עירונית בנושא בטיחות בדרכים לכיתות ג'
צריכים להגיע לשנת הלימודים הקרובה במוכנות אופטימלית בהיבט בטיחות 

 בדרכים.
 
 
 



 

 

 
 

 :דניאל אייזנברג
בדרכים נמצא בראש סדר העדיפויות של ראש  חות שמחה לשמוע שנושא הבטיאני 

 העיר.
של הצוות המקצועי סיורי הכנה  נקייםבמהלך חודש יולי  -פתיחת שנת הלימודים

 .כלל בתי הספר בעירבסביבת לאיתור מפגעים 
באוגוסט חובה להתקין מערכת שכזאת,  1החל מה-מערכת למניעת שכחת ילדים

 . נדאג לפרסם זאת גם במדיה העירונית
פעילות הסברה וחינוך קהילתית)גינות קהילתיות, שת"פ דו במהלך השנה קיימנו 

 גלגלי עם משטרת ישראל(.
 

 
 :יעל חקון

בגלל הקורונה לא הספקנו להכשיר את כל בתי הספר. ראש העיר -משמרות זה"ב
 מנחה לבצע מיפוי, להוסיף גמלאים/מתנדבים היכן שצריך.

תי הספר של החופש הגדול יועברו גם תכני בב במסגרת החומר הלימודי המומלץ
 ב'.-זה"ב לתלמידי כיתות א'

 
 

 : שלומי לוי
, מטרתנו לצור אקלים )כולל סקר דלתות(קיימנו סקרי בטיחות בכלל בתי הספר

 בטוח לילדים. יש שיתוף פעולה חוצה אגפים להשגת המטרה. 
 
 

 :נציג רלב"ד
שמח לשמוע את דברי ראש העיר על העיסוק בתחום הבטיחות בדרכים בהרצליה. 

 הרלב"ד פועל לצמצם את תאונות הדרכים ולהגברת החינוך וההסברה.
מניתוח תאונות הדרכים בהרצליה ניתן לראות כי מרבית הנפגעים מבין הולכי הרגל 

רבית הנפגעים הינם .מבין הנוהגים מ16וילדים עד גיל  65הינם הולכי רגל מעל גיל 
 .20-24רוכבי דו גלגלי בגילאי 

 מרבית התאונות קרו ליד מעברי חצייה.
משנת  יש לוודא ניצול מכסימלי של תקציבי תשתית שניתנו ע"י משרד התחבורה 

 גיל קרומר(-)אגף תשתיות מול משרד התחבורה-2017
 
 

 :דניאל פרץ
 שואל האם מתקיימות סדנאות לרוכבי אופנועים?

 לבדוק נושא חציית שבילי אופניים ע"י לקויי ראייה. לא קיים סימון בחצייה.ביקש 
 
 

 :דיצה גורפינקל
הציגה את הפעילות שנעשתה השנה בבתי הספר כולל את הפעילות שהועברה ע"י 

חברת סטריטוייז בתיכון הנדסאים)דוגמא לשיתוף פעולה עם מרכז היזמות 
 העירוני(.

תי הספר נתנו דגשים לתלמידים על התנהגות במסגרת פעילות רכזות הזה"ב בב
 בטוחה בחופש הגדול.

במהלך חודש יולי יבוצע סקר סביב כלל בתי הספר  בעיר -סקר מוסדות חינוך
 שיכלול את הכבישים, המדרכות, התמרור ומתחמי "נשק וסע".

במהלך חודש אוגוסט אנו נבצע צביעה מחדש של מעברי החצייה,פסי העצירה 
 ע.ומתחמי נשק וס

 סקרה פעילויות שנעשו ומתוכננות להמשך השנה בקהילה.



 

 

הציגה את ניתוח מוקדי הסיכון שנעשה עם המשטרה ויועץ התנועה העירוני בעקבות 
 תאונות דרכים.

 הציגה את החוק החדש למניעת שכחת ילדים ברכב.
 
 
 
 
 

 בברכה,
 דיצה גורפינקל

 מנהלת מטה הבטיחות העירוני
 מח' פיקוח ובקרת תנועה וס.מנהל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


