עי ריית נס -צ יו נה
Municipality of Ness Ziona
סמדר מוצפי אהרוני
סגנית מ"מ ראש העיר

פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים
מס'  04/2020מתאריך 24/11/2020
נוכחים:

תפקיד

שם

סגנית מ"מ רוה"ע ,יו"ר הועדה

סמדר אהרוני

סגן ראש העיר

נאור ירושלמי

מנהל מחלקת בתי הספר

מוטי סגל

סגן מנהל מחלקת הנדסה

אברהם הורן

קב"ט מוסדות חינוך

מוריס באזוב

מנהלת מחלקת תנועה

ילנה גלפרין

מפקד משטרת נס ציונה

עובד עובדיה

רכז הרשות לבטיחות בדרכים

נתי הר לב

מנהל אגף ביטחון

ירון לוי

מנהלת מדור מתנדבים

יעל בן נון גובר

נציג ציבור ,מתנדב

נתי פקץ'

נציג ציבור ,מתנדב

איציק הפנר

נציג ציבור

יוסי גופר

נציג ציבור ,מתנדב

יעקב בונדה

נציג ציבור

חיים כהן

עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

רינת אלון

חסרים:
תפקיד

שם

חבר מועצה

שאול רומנו

מנהל מחלקת הסעות

תמיר אשכנזי

מנהל אגף שפע

רפי קריספיל

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

ורד צברי
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עי ריית נס -צ יו נה
Municipality of Ness Ziona
סמדר מוצפי אהרוני
סגנית מ"מ ראש העיר

על סדר יום:
1

דברי פתיחה  -יו"ר הועדה סמדר אהרוני

2

בטיחות בדרכים בזמן קורונה סקירה

3

בטיחות בדרכים בזמן קורונה המלצות

מהלך סקירת המצב והמלצות:
המשתתפים הציגו את האתגרים בנושא בטיחות הדרכים תוך התמקדות במוסדות חינוך
בדגש על משבר הקורונה המציב אתגרים נוספים ומורכבים בשל שינויים בזמני הגעה לבתי
הספר .
1

המלצה

באחריות

לגזום עצים ברח' נגבה המסתירים את הראות לבאי

רפי קריספיל

"אשכול"
2

תיבדק אפשרות להקדים את פתיחת בתי הספר לפני

מוטי סגל

7:45
3

תיבדק אפשרות להתקין מצלמה בנורדאו

ילנה  +רמי סקליטר

4

יתוגברו צוותי השיטור עם חזרת התלמידים מחופשת

עובד עובדיה

הקורונה בהדר ואשכול
5

תיבחן הצעה להקמת אי תנועה ביציאה מרח' ההדרים

ילנה  +רמי סקליטר

לכיוון פארק המדע .נראה שמעברי החציה ארוכים מדי.
6

ייבדק מיקום השלט של ש.י.ל ברח' השריון .טענה מסתיר

ילנה  +רפי קריספיל

את התנועה

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