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

 מחזיקת תיק התחבורה ומ"מ יו"ר ועדת בטיחות -עו"ד דניאל אייזנברג צדיקים  
 מנכ"ל העירייה     -עו"ד אהוד לזר                         
 סגנית ראש העיר   -גב' איה פרישקולניק                
 מנהל תפעול  'ר  -מר בעז מייזל                           
 מנהל תפעול  'ר ס. -מר רוני גאון                            
 שפ"עס' ראש אגף  -מר שוקי סיברסקי                  
 אגף בטחון וסצ"צ ר' -מר עוז נהרי                             
 ר' אגף דרכים ובקרת תנועה  -עו"ד טל גרנית                         
 מנהלת מטה הבטיחות בדרכים  -גב' דיצה גורפינקל                   

 ד "נציג הרלב-                           איציק גרגיר מר 
 נציג ציבור -                        פארמר דניאל  

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

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

 נציג המשטרה   -רס"מ חגי קרואל                      
 חינוך אגף  - גב' הילה מויאל                         
 אגף חינוך     - גב' ענת שני                                

 
 
 
 
 
 
 

 :ראש העיר מר משה פדלון
אין יעד לאומי לטיפול בתאונות דרכים, אם אין משילות ואין יעדים ותוכנית   אם

 עבודה ברמה הלאומית, אנו  נעשה זאת ברמה העירונית. 
 בטיחות בדרכים היא בראש מעייננו. 

 לשלושה חלקים: הסברה אכיפה ותשתיות נחלק 
 כלומר חינוך מהגן ועד כיתה יב' -הסברה 

להוריד את עקומת ת"ד ע"י פגיעה בכיס, אם תבוצע אכיפה והלאמת   ניתן  -אכיפה
 כלי רכב זה ישפיע על הנהגים. 

 אנחנו משתדלים לשדרג את התשתיות, ישנה הגדלה של שבילי האופניים. – תשתיות 
 קורקינטים שיתופיים. אין אישור בהרצליה. ממליץ לאסור על 

 
 
 



 

 

 
 

 : דניאל אייזנברג
בדרכים נמצא בראש סדר העדיפויות של ראש   שמחה לשמוע שנושא הבטיחות אני 

 העיר. 
פעילות הסברה וחינוך קהילתית)גינות קהילתיות, שת"פ דו  במהלך השנה קיימנו 

 גלגלי עם משטרת ישראל(.
 
 
 

 : טל גרנית 
 חזרנו לפעילויות רגילות. ,לאחר הקורונה  סוויץ"השנה עשינו "

 עד עכשיו בגלל הקורונה לא עשינו פעילויות לאוכלוסיית הקשישים. 
 כוכבי יופי.  5בחודש מאי השתתפנו בתחרות "עיר מקדמת בטיחות" זכינו ב 

 יש לנו תוכנית מפורטת לקיץ הקרוב. 
ובות מסביב למוסדות  רח  2תיקון ליקויים סביב מוס"ח כולל צביעה ברדיוס של עד  

 החינוך. 
 מודה לראש העיר ולדנאל על הגיבוי. 

 
 

 : יעל חקון
 הקורונה פגעה בנושא זה"ב בגן המבוסס על סבים וסבתות. 

 אנו לא שמים מספיק דגש על לימוד הנושא בגנים .
 בבתי הספר הנושא מועבר במסגרת תוכנית הלימודים 

 
 
 

 :  עוז נהרי
 ממליץ להקים עמדת הסברה בפעילויות החוף בקיץ. יש שיתוף פעולה ביננו, 

לגבי מיקרומוביליטי, קיימנו ועדת היגוי במנהל תפעול לטובת הנושא אנו פועלים  
 להגדיל את מספר הפקחים שיוכשרו לנושא. 

 
 

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

 ,חלה ירידה מסוימת. 2021ל  2020התאונות בהרצליה בין  הציג מצגת המשווה את  
 הציג את קמפיין המיקרומוביליטי שמתוכנן לצאת בקרוב.

 .בדגש על בטיחות בדרכים ץ  מבקש לשים דגש על פעילויות לבני הנוער בקי
 
 

 :פארדניאל 
 לקראת היציאה לחופש הגדול.  של אכיפה ממליץ לבצע "בליץ"

 לקיים פעילויות הסברה, אולי הפנינג. אוכלוסייה מבוגרת, מבקש 
 
 
 

 : דיצה גורפינקל
 סקירה של הפעילות שנעשתה עד כה. 

 השתתפות בתחרות "עיר מקדמת בטיחות" 
במהלך חודש יולי יבוצע סקר סביב כלל בתי הספר  בעיר  -סקר מוסדות חינוך

 שיכלול את הכבישים, המדרכות, התמרור ומתחמי "נשק וסע". 



 

 

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

 סקרה פעילויות שנעשו ומתוכננות להמשך השנה בקהילה. 
 

 
 
 

 
 בברכה, 

 דיצה גורפינקל 
 מנהלת מטה הבטיחות העירוני 

 מנהל מח' פיקוח ובקרת תנועה , וס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


