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משתתפים
מר משה פדלון -ראש עיריית הרצליה
עו"ד אהוד לזר-מנכ"ל העירייה
עו"ד דניאל אייזנברג-צדיקים-חברת המועצה ומחזיקת תיק התחבורה
איה פרישקולניק-סגנית ומ"מ ראש העיר
אפרת צרפתי -מנהלת מחלקת מיזמים ,תהליכים ומעקב ,לשכת ראש העיר
עו"ד טל גרנית-מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה
ד"ר יעקב נחום-מנהל אגף חינוך
יעל יוסף חקון-סגנית מנהל האגף ומנהלת המחלקה לבתי ספר יסודיים ,אגף חינוך
שוקי סיברסקי-סגן מנהל אגף שאיפ"ה
אורנה בירון-מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד ,אגף חינוך
חגית אבירם מנהלת המחלקה לבתי ספר על יסודיים ,אגף חינוך
נאווה שחם-מנהלת המחלקה לגיל הרך ,אגף חינוך
מיטל כהן-אגף תנו"ס
דיצה גורפינקל-מנהלת מטה הבטיחות העירוני וס.מנהל מחלקת פיקוח ובקרת
תנועה ,אגף דרכים
שלומי לוי-מנהל מחלקת בטיחות ,אגף תב"ל
אלכס קורס-מנהל מחלקת תאום ,מנהל הנדסה
דניאל פרץ-נציג ציבור
דני רביד-מנהל מחוז מרכז ,רלב"ד
רס"מ חגי קרואל-נציג המשטרה
אורלי אזולאי-מזכירה בתחום התחבורה ,אגף שירות ארגון ומנהל
דברי פתיחה:
דבר ראש העיר:
שמח לפתוח את וועדת הבטיחות העירונית.
ברכות לדניאל חברת המועצה ומחזיקת תיק התחבורה להולדת הבת ,מזל טוב.
היום ערכנו סיור בבתי הספר ובגני הילדים -אני רוצה להודות למנכ"ל העיריה
והאגפים השונים על העבודה המצוינת שנעשתה ,גם בפארק לטובת שני בתי הספר
החדשים.
הדבר החשוב הוא לדאוג לבטיחות הילדים בדרכם אל בית הספר ובתוך בתי הספר.
מודה לאגף דרכים על ההכנות שנעשו בדרך אל בית הספר ,צביעת מתחמי נשק וסע
,חידוש מעברי החצייה ועוד.
אנו דואגים למתנדבים במעברי החצייה ודאגנו לתקינות ובטיחות כלל המתקנים
בתוך בתי הספר וגני הילדים.
ברכות לטל גרנית על המינוי לראש אגף דרכים ובקרת תנועה
ברכות לגלית רוניס מנהלת מחלקת גנים ונוף ,אגף שאיפה ,על המינוי החדש
תודות לדיצה גורפינקל על ניהול מטה הבטיחות העירוני.

דבר המנכ"ל:
אנו ערב פתיחת שנת הלימודים ,כל האגפים פעלו ימים כלילות על מנת שנהיה
מוכנים בצורה אופטימלית .
בטיחות בדרכים הינה תחום מאתגר וחשוב ,החינוך לבטיחות מתחיל מגיל צעיר,
השנה בחרנו להכניס גם פעילות אינטראקטיבית/ויזואלית לבתי הספר.
מצטרף לברכות של ראש העיר.
דבר מחזיקת תיק התחבורה:
רוצה להודות לראש העיר ולמנכ"ל על הרוח הגבית שנותנים לתחום הבטיחות
בדרכים בעיר.
במסגרת ההכנות לשנת הלימודים תלינו שילוט ליד בתי ספר ,יש קמפיין לחציה
נכונה ,הושלמו תמרורים וטיפלנו בתשתיות ליד בתי ספר בהיבט הבטיחותי.
קימת נראות בעיר לנושא הבטיחות בדרכים.
טל ,דיצה וטבעונה ,כל הכבוד על כל העשייה במשך כל השנה ,עם המון הערכה.
דבר מנהלת מטה הבטיחות העירוני-ע"י מצגת:
לקראת שנת הלימודים ערכנו סקר מפגעים בסביבת בתי הספר ,כל הליקויים תוקנו.
הוספנו שלטים ליד בתי הספר ע"מ להזכיר לנהגים שהינם נוהגים בקרבת בתי ספר.
הסברה והעלאת מודעות מבוצעת בשוטף ,הסברה בגינות ציבוריות ,מסרים ליד
מעברי חצייה ,שת"פ דו גלגלי עם המשטרה ועוד.
הכנסנו את תחום ה VRבהדרכות ,מתכננים להעביר זאת בבתי הספר התיכונים
בשנת הלימודים הקרובה..
בשנה האחרונה פעלנו בצורה היברידית בגלל הקורונה ,כלומר ,גם פעילות בזום וגם
פעילות פרונטלית .נמשיך זאת בשנה החדשה.
דבר ראש אגף דרכים ובקרת תנועה:
תודה לדיצה שהכל נעשה באכפתיות ,היית יצירתית
תודה לדניאל שדחפה אותנו לצאת מהשבלוניות ולעשות דברים בצורה שונה.
תודה לראש העיר על העניין הרב שמגלה בתחום ומתקשר ובודק שהעבודה נעשית.
דניאל פרץ-נציג ציבור:
האם קיים שילוט למשאיות ברחוב העצמאות ליד ביה"ס שז"ר ,דואג לבטיחות
הילדים..
דיצה וטל ענו שכן ,יש שילוט ואף אנו מפעילים את הית"מ ,הפיקוח העירוני ומנהל
תפעול לטובת בטיחות התושבים בכלל והתלמידים בפרט.
דני רביד-רלב"ד:
יישר כוח להרצליה על קיום על קיום הוועדה בראשות ראש העיר ,המנכ"ל ושאר
הבכירים ,זה לא מובן מאליו.
רואים ניהול של בטיחות בדרכים בעיר ,נעשתה פה עבודה רצינית ,גם בהיבט של
תשתיות.

רבים מהנפגעים בעיר באים מחוץ לעיר ,שילוט ברור הינו אחד הדרכים להתמודד
עם נושא זה.
רס"מ חגי קרואל-נציג המשטרה:
לגבי עבודות בכביש ביום הראשון ללימודים ,אנו נוציא תזכורות שלא מאושרות
עבודות בתאריכים אלו()1-2/9/21
תודה לכל העוסקים במלאכה ובהצלחה לכולנו.

בברכה,
דיצה גורפינקל
מנהלת מטה הבטיחות העירוני
וס.מנהל מח' פיקוח ובקרת תנועה

