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 הוועדה נוהלה ע"י ראש מנהל תפעול. של ראש העיר, עקב אילוצי לו"ז    הערה:

   : ראש מנהל תפעול - בעז מייזל

 .מודה לאגף דרכים ולמטה הבטיחות בדרכים על הפעילות שנעשתה השנה 

יש להקפיד  אנו   וסע".  ליד מתחמי "נשק  נפרוש השנה מצלמות  ברחבי העיר כולל 

 לחנות לפי החוק. 

 חשוב שהנהגת ההורים תוריד כלפי מטה את המסר של נשק וסע.. 

חשוב לאכוף את החוקים בנושא זה. הבעיה המרכזית שהמדינה  -כלי מיקרומוביליטי 

 . הגביר את ההסברה הכנסת כלים שלא לכולם קיימת תקינה. עלינו ל מאפשרת  

 

 :הבטיחות העירונימנהלת מטה  -דיצה גורפינקל

 : הוצגה מצגת שסקרה את הפעילות

 חולק שי  עם מסר בטיחות בדרכים לכיתות א'  - פתיחת שנת הלימודים  .1

 . בבתי הספר      

 בוצעה הדרכה למעבירי הכביש החדשים בביה"ס  ע"ש נעמי שמר כולל ציוד  .2

השתתף בהפנינג ראש השנה ובפעילות אופניים בגליל  מטה הבטיחות בדרכים   .3

 ים.



 

 

תה  במסגרת או  .  13-17/11/2022  תאריכיםשבוע הבטיחות בדרכים התקיים  ב .4

  :פעילות התמקדנו בשתי קבוצות של משתמשי הדרך

 ( הנסיעה בעיר  )הפחתת מהירות נהגים •

 (. )משפחות וילדים פעילות בגינות קהילתיות •

את הגדלנו  נערכה    הגינותמספר    השנה  בהם  והמתנס"ים  הציבוריות 

 פעילות וכן פרסמנו מראש באמצעי המדיה השונים

, אנו מתכננים פעילות נודדת בין אזורי הברים  במוצא"שבליל השנה החדשה,   .5

שחק ישולבו  פעילות  אותה  במסגרת  חלוקת  נ השונים.  תוך  וכדומה  בובות  ים, 

 סוכריות עם מסרי בטיחות בדרכים. 

ת"ד בעיר, מתקיימים סיורים מספר פעמים בשנה בראשות טל גרנית  מעקב אחר   .6

ומנהלת מטה הבטיחות   ,רס"מ חגי קרואל  יועץ התנועה העירוני  ובהשתתפות 

 לטובת מיקוד הסיבות לתאונות. 

           

 נציג רלב"ד :- איציק גרגיר

 . 2021-2022קר את תאונות הדרכים בהרצליה בשנים ס

תוכנית   את  שנת  כלומ  5030הציג  עד  ב    2030ר  הדרכים    50%הפחתה  תאונות  של 

 הקטלניות. 

 

 נציג המשטרה :- חגי קרואל

 הסיורים בנושא ת"ד מבקש להקפיד על ניהול קבוע של 

 

 מנהל אגף בטחון: -עוז נהרי

נמכרים   חלקם  תקן,  יש  לכולם  ,לא  גלגליים  הדו  הכלים  של  באכיפה  בעיה  קיימת 

 . בחנויות צעצועים

לגבי מתחמי "נשק וסע" איננו יכולים להציב פקחים באופן קבוע. משתדלים לשלוח  

 את השיטור העירוני למקומות הבעיתיים. 

 

 יו"ר הנהגת ההורים: -זיו עומר 

 " לא כל ההורים מבצעים את התורנות..נשק וסע" מודע לבעייתיות במתחמי 

 יש. בהתייחס למשמרות הזה"ב ישנם מקומות שצריך שיהיה מעביר כב 

 לגבי הצבת מצלמות, יועלה בפגישת ההנהגה . 

מבקש שמשאיות פינוי אשפה וגזם לא יעברו ליד בתי הספר בשעות הבוקר בפתיחת  

 הלימודים 

 



 

 

 ס. מנהל אגף שפ"ע: -שוקי סיברסקי 

 . לגבי שאר בתי הספר בעיר מבקש רשימת צירים.ים יצא סיכום  בית הספר בנוףלגבי  

 

 :  דרכים ובקרת תנועהמנהל אגף -טל גרנית 

מתחמי  "נשק וסע" הינם באחריות ההורים, מבקש מהנהגת ההורים לחזור ולהזכיר  

במקומות   הורדה  על  מקפידים  לא  ההורים  אחריותם.  את  התלמידים  להורי 

המועבר   חינוכי  הלא  המסר  על  לדבר  שלא  בטיחות  מפגעי  ויוצרים  המסומנים 

 לילדיהם. 

 נוהל פרוטוקול קביעת מיקום משמרות זה"ב  בעיר. לגבי משמרות זה"ב. הסביר את 

אם מנהלת  בית ספר לא רוצה למקם משמרות בצומת מסוים , העיריה לא תוסיף  

 מעבירי כביש בגלל זה. 

אנו מקבלים דוחות חודשיים, מבקש הקצאת תקציב לטובת הסיורים  -דוחות ת"ד 

 חודשים  3אחת ל 

 

 
 

 בברכה, 
 דיצה גורפינקל 

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

 


