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 פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים

 27/5/19מתאריך   01/2019מס' 

 

 נוכחים: 

 שם תפקיד

 אהרונימוצפי סמדר  ה"ע, יו"ר הועדהסגנית מ"מ ר

 חבר מועצה, יו"ר ועדת תחבורה

 ותנועה

 רמי סקליטר

 גיל אנוקוב מועצהחבר 

 מוטי סגל מנהל מחלקת בתי הספר

 ירון לוי מנהל אגף ביטחון

 כפיר פוניי מנהל אגף נוער

 עובד עובדיה מפקד משטרת נס ציונה

 גיא גדסי רכז משמר אזרחי

 נתי הר לב רכז הרשות לבטיחות בדרכים

 אושרית סורוז'ון נציגת ציבור

 ראובן בן דורי נציג ציבור 

 יעקב בונדה ציבורנציג 

 רינת אלון עוזרת אישית לסגנית רוה"ע

 

  חסרים:

 שם תפקיד

 שחר רובין חבר מועצה
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 על סדר יום:

 תוכן פרמס

 אהרונימוצפי יו"ר הועדה סמדר  -דברי פתיחה 1

 ח"מ רמי סקליטר –תמונת מצב  2

 ירון לוי -מנהל אגף הביטחון בעירייה -בטיחות וזהירות בדרכים 3

 דיון 4

 מלצותה 5

 

 ות:מלצמהלך הדיון וה

היתה תמימות  ם.בנושא בטיחות הדרכים מנקודת מבט האתגריםאת  והמשתתפים הציג

 דעים לגבי משמעותו של הגורם האנושי בתאונות דרכים.

 באחריות המלצה  

 עובד עובדיה הגברת אכיפה של המשטרה 1

שיתוף פעולה עם גופי המתנדבים הפועלים בעיר וגיוס  2

 מתנדבים נוספים

 יעל בן נון

רכישת ארבעה עמודי מגדלור. שניים מהם לאורך ויצמן. אחד  3

 בדרך רבין, ואחד נוסף ייקבע לפי צורך 

ירון לוי +עובד 

 עובדיה

חברי הועדה יחשבו על פתרון אפשרי לילדי יד אליעזר,  4

 הנדרשים לחצות כביש סואן בדרכם למוסדות החינוך

כלל החברים 

 בועדה

סמדר+ אגף  הסברה לכלל האוכלוסיה בשיתוף עם אגף החינוך 5

 החינוך

 

הועדה תתכנס שוב בעוד כחודשיים, כדי להעלות פתרונות אפשריים להפחתת תאונות 

 הדרכים.

  

 עוזרת אישית לסגנית רוה"ע. -רשמה: רינת אלון
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