עיריי ת נס -ציונ ה
Municipality of Ness Ziona

סמדר מוצפי אהרוני
סגנית מ"מ ראש העיר

פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים
מס'  01/2020מתאריך 08/01/20
נוכחים:
תפקיד

שם

ראש העיר

שמואל בוקסר

סגנית מ"מ רוה"ע ,יו"ר הועדה

סמדר מוצפי אהרוני

סגן רוה"ע

נאור ירושלמי

חבר מועצה

גיל אנוקוב

חבר מועצה

שאול רומנו

מנהלת אגף החינוך

ריבה קליין

מנהל אגף ביטחון

ירון לוי

מנהל השיטור

רביב לוי

מנהל מחלקת היסעים

תמיר אשכנזי

דוברת העירייה

קרין מילר

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

ורד צברי מזרחי

סגנית מנהל אגף רווחה

ענת לוין

מנהל תחום פיתוח תשתיות

בני מנשה

מנהלת מדור מתנדבים

יעל בן נון גובר

מנהלת מדור מנהיגות

יעל כהן

מנהל הרשות הלאומית לבטיחות

נתי הר לב

בדרכים
יו"ר ועדת בטיחות לשעבר

אלימלך זייש

נציג ציבור ,רכז מתנדבי בטיחות

נתי פקץ'

נציג ציבור ,מתנדב

אורי בוהנסקי

נציג ציבור ,מתנדב

איציק הפנר

נציג ציבור ,מתנדב

ישראל שינגוט

רכז משמר אזרחי

גיא גדסי

נציג ציבור

ראובן בן דורי

נציג ציבור

יוסי גופר

עוזרת אישית לסגנית רוה"ע

רינת אלון

הבנים  9נס-ציונה  ,7407109טל08-9383892 .
אתר | www.nzc.org.il .דוא"ל rinata@nzc.org.il

עיריי ת נס -ציונ ה
Municipality of Ness Ziona

סמדר מוצפי אהרוני
סגנית מ"מ ראש העיר

חסרים:
תפקיד

שם

מנהל אגף הנדסה

בועז גמליאל

קצינת תנועה תחנת רחובות

ורוניקה קגנוב

ר"צ זה"ב בשפלה

אתי חורש

מפקד תחנת משטרה

עובד עובדיה

על סדר יום:
1

דברי פתיחה לנושא רכב דו גלגלי חשמלי  -יו"ר הועדה סמדר מוצפי אהרוני

2

תמונת מצב בענין אופנים חשמליים – חבר המועצה גיל אנוקוב

3

דיון בנושא חקיקה ואכיפה  -מנהל אגף הביטחון בעירייה ירון לוי

4

המלצות

מהלך סקירת המצב והמלצות:
המלצה

באחריות

1

יש לצאת במסע הסברה לכלל התושבים

סמדר אהרוני

2

לימוד חוקי תעבורה בבתי הספר תוך דגש על כלי רכב

ריבה קליין

חשמליים
3

שימוש ביחידת המתנדבים לצורך הסברה והתראה

ירון לוי

4

כדאי לחייב כל רוכב באפוד זוהר

סמדר אהרוני

5

להכשיר שבילי אופניים בעיר

בועז גמליאל

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