
 

 

 
 
 

 
  

 
 2022  אוגוסט ב 42-ועדת בטיחות שהתקיימה ב

 
 
 

 : 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                         
 משנה למנכ"ל   -מר ג'ו ניסימוב                          
 לשכה, מנהלת מחלקת מיזמים -  גב' אפרת צרפתי                      
 ראש מנהל תפעול  - מר בעז מייזל                           
                             מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה   -עו"ד טל גרנית                          
 ס' מנהל מחלקת פיקוח בטחון וסדר ציבורי    -מר עוז נהרי                              
 מנהלת מטה הבטיחות העירוני -גב' דיצה גורפינקל                    
 פר              סגנית מנהל אגף החינוך ואחראית על בתי הס   -גב' יעל חקון                             

 היסודיים                                                        
 מנהלת מחלקת חינוך על יסודי   -גב' חגית אבירם                        
 שפ"ע ס' ראש אגף  -   מר שוקי סיברסקי                  

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

 ס. ר. אגף גנים ונוף - מר שרגא קליין                          
 נציג המשטרה   - רס"מ חגי קרואל                       

 יו"ר הנהגת הורים עירונית - זיו עומר                               מר 
 
 
 

 :ראש העיר מר משה פדלון
בספטמבר התלמידים חוזרים ללמוד, עלינו לעשות הכל כדי שהתלמידים יגיעו   1ב 

 בבטחה לבתי הספר . 
 אנו כרשות עירונית צריכים לעשות הכל על מנת שזה יקרה. 

אנו פותחים שני בתי ספר חדשים בגליל ים בצירים מרכזיים. ביה"ס יצחק שמיר  
 יוסי שריד. ברחוב עובדיה יוסף וביה"ס נעמי שמר ברחוב 

 תיכון חדש עומד בפני שיפוץ, כל החלק הדרומי עומד לההרס. 
ההגעה של התלמידים לבתי הספר בטוחים וברורים הן    מסלוליעלינו לוודא כי 

 לתלמידים והן להורים. 
מבקש להפיץ להורי תלמידי בתי הספר החדשים מפות דרכי הגעה  מומלצות כולל  

 מיקום מעבירי כביש. 
מתרשם מההכנות שבוצעו לפתיחת שנת הלימודים על ידי אגפי מנהל  ראש העיר 

 .  תפעול
 מודה לכולם על הסקירה המקצועית והמכבדת. 

 מבקש לקיים הסברה בנושא בטיחות בדרכים במסגרת הפנינג ראש השנה.
מבקש לשים דגש על ההסברה הפורמאלית בבתי הספר והן על הבלתי פורמלית  

 מרכזים קהילתיים ועוד.  למשל במסגרת תנועות הנוער,
 



 

 

 
 
 
 

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

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

 . כלל בתי הספר בעירבסביבת לאיתור מפגעים המקצועי  
 העבודה ולראש העיר והמנכ"ל על הגיבוי. מודה לדיצה וטל על  

 
 :  מנכ"ל אהוד לזר

 יפתחו את כיתה א'. 1530תלמידים מתוכם  21,000השנה ילמדו בהרצליה כ 
 בתי ספר  39יש 

 בתי ספר חדשים. 3פתחנו  
 מיליון ₪.   32השקענו בשיפוצים  כ 

 יש לשים דגש על בטיחות באתרי הבניה ליד בתי הספר. 
 להוציא עדכון לגבי השעות שבהן לא יעבדו ליד בתי הספר. מבקש מאגף שפ"ע 

 ג'ו וגלעד ישבצו סגני מנהלי אגפים ומעלה לפתיחת הלימודים. 
 מאחל בהצלחה לכולם.

 
 טל גרנית: 

 התמיכה ,לראש העיר למנכ"ל ולדניאל על הרוח הגבית שקבלנו. מודה לכולם על 
כמקשה אחת זה היה   הייתה הסתכלות שונה .ברגע שהמנהל עבד-קם מנהל תפעול

 מצוין. 
 

 עוז נהרי:
סיורים    לאחר היציאה לחופשה התחלנו עם ההכנות. בוצעו כנסים עם המשטרה, 

 למניעת ונדליזם. 
אנו נערכים לשלושת ימי הלימודים הראשונים. יוקם חפ"ק באגף בטחון לוודא  

 יתנהל כשורה ביום פתיחת הלימודים.   שהכל
 

 שרגא קליין: 
 .בעקבות הקורונה נבנו כיתות בחוץ

 . בצענו שיפוצים בכלל מוסדות החינוך של הגינות והאזורים הציבוריים
 
 

 : יעל חקון
מעבירי כביש   13יש לנו תקנים ל.  כל בתי הספר בצעו הכשרה-משמרות זה"ב 

 שתומכים במשמרות הזה"ב 
 להקפיד שלא יאספו זבל וגזם בשעות פתיחת הלימודים מבקשת 

 
 

 :  שוקי סיברסקי
ניקוי וריקון של כל פחי    ביום רביעי לפני פתיחת הלימודים אגף שפ"ע יבצע סריקה,

 האשפה סביב בתי הספר.
 נתן הנחיה לא  לנסוע בצירים הצמודים לבתי הספר. ית
 
 

 : 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. 

 ניתן לראות שינוי משמעותי ברשויות בהם הוכנס החינוך התעבורתי בכיתות י'. 
 מתרשם מהפעילות בנושא הבטיחות המתקיימת בעיר. 

 
 : חגי קרואל

 ם ללימודים. לא יאושרו עבודות כביש ליד בתי הספר בימים הראשוני
 המשטרה נערכת לתגבר סיורים סביב מוסדות החינוך בשיתוף עם אגף בטחון. 

 
 זיו עומר: 

כל מעברי החציה נבחנו   אזורי רישום מסודרים, קיימים עדה.ומודה על ההזמנה לו 
 ואושרו)בהקשר של משמרות זה"ב(. 

נעשים מאמצים לוודא שכל ההורים אכן - פעילות "נשק וסע" מול ההורים
 מודע לחשיבות הנושא. משתתפים, 

 ברנדייס ויצמן ונבון. -מבקש לבצע יותר אכיפה ב 
 מברך על שבילי אופניים. מצטרף להמלצה לסמן מסלולים מומלצים . 

 
 : דיצה גורפינקל

 . השנה במהלך  הציגה את הפעילות שנעשתה 
בבתי הספר נתנו דגשים לתלמידים על התנהגות   במסגרת פעילות רכזות הזה"ב 

 בטוחה בחופש הגדול. 
 תיקון ליקויים סביב מוס"ח  -הציגה את ההכנות שנעשו לפתיחת  שנת הלימודים

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

פסי העצירה ומתחמי נשק    ל מעברי החצייה,כ מחדש  נצבעוש אוגוסט במהלך חוד
 ע סביב מוסדות החינוך בעיר  עד לרדיוס של שני רחובות וס

 סקרה פעילויות שנעשו ומתוכננות להמשך השנה בקהילה. 
 
 
 
 

 בברכה, 
 דיצה גורפינקל 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


