הנדון :סיכום וועדת בטיחות בראשות מחזיקת תיק התחבורה
מיום  23בנובמבר 2021
משתתפים
עו"ד דניאל אייזנברג – צדיקים  -חברת המועצה ומחזיקת תיק התחבורה
דיצה גורפינקל  -מנהלת מטה הבטיחות העירוני
אביה דרוקס אנג'ל  -המחלקה לגיל הרך  -אגף חינוך
מיטל כהן  -אגף תנו"ס
דניאל פרץ  -נציג ציבור
דני רביד  -מנהל מחוז מרכז ,הרלב"ד
אורלי אזולאי  -מזכירה בתחום התחבורה ,אגף שירות ארגון ומנהל

מחזיקת תיק התחבורה:
שבוע הבטיחות בדרכים שהתקיים בסוף אוקטובר היה מוצלח ,ערכנו פעילויות
בילדים בגינות העירוניות ובצמתים לנהגים .קבלנו תגובות חיוביות בנוגע לפעילויות
השונות שמשכו קהל רב ,מעבר למצופה.
אנו פועלים כעת בנושא הכנת פעילות ליל השנה החדשה.
מבקשת לתאם סיורים /פגישות:
 .1סיור במתחם תנועות נוער-צופים בנושא מפגעי בטיחות בדרכים (דניאל  +טל
 +ערן  +מיטל  +דיצה).
 .2סיור במתחם הגנים בגליל ים ( דניאל  +טל  +אביה דרוקס  +דיצה)
 .3דיון התנעה בנושא אוכלוסייה מבוגרת בעיר ובטיחות בדרכים
הודתה לדני מהרלב"ד על השתתפותו ועל הדברים שציין בוועדה.
מנהלת מטה הבטיחות העירוני:
הוצגה מצגת שסקרה את הפעילות:
 .1פתיחת שנת הלימודים-בספטמבר הושלם שילוט ליד בתי הספר היסודיים.

 .2מטה הבטיחות העירוני ערך פעילות בתחילת שנת הלימודים בבתי הספר
הבאים במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים :האילנות ,בן צבי ,הדמוקרטי ,גליל
ים ,ברנר ,לב טוב וסמדר).
 .3שבוע הבטיחות בדרכים התקיים בתאריכים  . 24-28/11/21במסגרת אותה
פעילות התמקדנו בשתי קבוצות של משתמשי הדרך:
• נהגים (הפחתת מהירות הנסיעה בעיר)
• פעילות בגינות קהילתיות (משפחות וילדים).
 .4בהתאם לוועדת הבטיחות הקודמת וכפי שהנחה ראש העירייה ,מתוכננת
פעילות בתיכוני העיר בנושא בטיחות בדרכים בהתאמה לאותה שכבת גיל
באמצעות משקפי מציאות מדומה.
 .5בליל השנה החדשה ,חמישי ושישי ,אנו מתכננים פעילות נודדת בין אזורי
הברים השונים .במסגרת אותה פעילות ישולבו שחקים ,בובות וכדומה תוך
חלוקת סוכריות עם מסרי בטיחות בדרכים.
דני רביד – מנהל מחוז מרכב ,הרלב"ד:
שמח על השתתפותו בוועדת הבטיחות.
ניכר כי הנושא נמצא על סדר היום בעיר הרצליה וזה לא מובן מאליו שראש העיר
משתתף בפעילויות בטיחות בדרכים.
בטבלה ניתן לראות ירידה בת"ד בשנת  2021יחסית לשנים עברו.
סוגי תאונות הדרכים היו בעיקר בין נהגים להולכי רגל .סוג התאונות זהה למצב
בשאר המדינה.
האוכלוסייה הפגיעה בקרב הולכי הרגל היא האזרחים הוותיקים ובעיקר במעברי
החציה.
ההסברה של הרלב"ד מתמקדת בנושאים הבאים:
• הולכי הרגל  -אל תתפרצו לכביש.
• נהגים  -הפחתת מהירותו ומתן זכות קדימה להולכי הרגל במעברי החציה.
דניאל פרץ – נציג ציבור:
מציע לערוך אירוע לגיל השלישי ,לאור הנתונים שהוצגו ע"י הרלבד.
אביה דרוקס אנג'ל  -המחלקה לגיל הרך
פתחנו השנה מתחמי גני ילדים (בין  3-5גנים בכל מתחם).
יש לכך משמעות תחבורתית בדגש על שכונת גליל ים.

מבקשת לערוך סיור נוסף ברחוב עמוס עוז בסמוך למתחם הגנים למרות התשובה
שניתנה ע"י ר' אגף דרכים ,עו"ד טל גרנית.
מיטל כהן – תנו"ס:
העלתה את נושא בטיחות בדרכים מחוץ למתחמי תנועות הנוער ,מבקשת לערוך סיור
במקום למיפוי מפגעי בטיחות בדרכים.

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

