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 פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים   

 22/7/20מתאריך   02/2020מס' 

 נוכחים: 

 

 

 שם תפקיד

 סמדר אהרוני סגנית מ"מ רוה"ע, יו"ר הועדה

 נאור ירושלמי ראש העירסגן 

 רמי סקליטר חבר מועצה 

 ירון לוי ביטחוןמנהל אגף 

 רפי קריספיל מנהל אגף שפע

 רביב לוי מנהל השיטור

 תמיר אשכנזי מנהל מחלקת הסעות

 קרין מילר דוברת העירייה

 מוטי סגל מנהל מחלקת בתי הספר

 אברהם הורן סגן מנהל מחלקת הנדסה

 מוריס באזוב קב"ט מוסדות חינוך

 ילנה גלפרין מנהלת מחלקת תנועה

 איגור ווינמן כבישיםמנהל מחלקת 

 בני מנשה מנהל תפעול טכני

 ורד צברי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 עובד עובדיה מפקד משטרת נס ציונה

 נתי הר לב רכז הרשות לבטיחות בדרכים

 שולי אלבז מדריכת זהירות בדרכים

 גיא גדסי רכז משמר אזרחי

 נתי פקץ' נציג ציבור, מתנדב

 ראובן בן דורי נציג ציבור, מתנדב

 יוסי גופר נציג ציבור

 רינת אלון עוזרת אישית לסגנית רוה"ע

http://www.nzc.org.il/
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  חסרים:

 שם תפקיד

 שאול רומנו חבר מועצה

 יוני יונתן קב"ט מוסדות חינוך

 אתי חורש ר"צ זה"ב בשפלה

 יעל בן נון גובר מנהלת מדור מתנדבים

 

 על סדר יום:

 יו"ר הועדה סמדר אהרוני - דברי פתיחה 1

 סמדר אהרוניהועדה יו"ר  - מסיור במוסדות החינוךהמלצות  2

 כלל המחלקות –היערכות לשנת הלימודים  3

 המלצות 4

 

 מהלך סקירת המצב והמלצות:

 דרכים תוך התמקדות בבתי הספר. בהמשתתפים הציגו את האתגרים בנושא בטיחות 

 באחריות המלצה  

 + נתי פקץ'ירון לוי מתנדבים ישובצו לסייע בחציית כבישים 1

ילנה גלפרין+ רמי  בוצעו עבודות תשתיות ותנועה כהכנהי 2

 סקליטר

 רפי קריספיל ובלילה הקודם 1/9-פינוי הפסולת והגזם יתבצע לפני ה 3

ייצבעו מעברי חציה ומתחמי "נשק וסע" בכל בתי הספר  4

 בעיר

 רפי קריספיל

 

ה לרוכבי יצא קמפיין שמטרתו להזכיר את חוקי התנוע  5

 אופניים וקורקינטים

 סמדר אהרוני

 

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