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 פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים
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 נוכחים: 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר

 אהרונימוצפי סמדר  יו"ר הועדהראש העיר, סגנית מ"מ 

 נאור ירושלמי ראש העירסגן 

 רמי סקליטר חבר המועצה 

 עובד עובדיה מפקד תחנת המשטרה

 ירון לוי מנהל אגף ביטחון 

 רפי קריספיל שפעמנהל אגף 

 ריבה קליין מנהלת אגף החינוך

 מוטי סגל מנהל מחלקת בתי ספר

 קרין מילר דוברת העירייה

 ילנה גלפרין מנהלת מחלקת תנועה

 איגור ויימן מנהל מחלקת כבישים

 בני מנשה תחום פיתוח תשתיות מנהל

 נתי הר לב מנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 רביב לוי מנהל מחלקת שיטור

 יוני יונתן קב"ט מוסדות חינוך

 מוריס באזוב קב"ט מוסדות חינוך

 נתי פקץ' נציג ציבור, רכז מתנדבי בטיחות

 איציק הפנר נציג ציבור, מתנדב

 בונדהיעקב  נציג ציבור, מתנדב

 אורי בוהנסקי נציג ציבור, מתנדב

 חיים כהן נציג ציבור, מתנדב

 ראובן דורי נציג ציבור

 ינון שרז נציג ציבור

 רינת אלון עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

 

http://www.nzc.org.il/
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  חסרים:

 שם תפקיד

 בועז גמליאל הנדסה אגףמנהל 

 עמיר קשי מנהל אגף הרווחה

 יעל בן נון מנהלת מדור מתנדבים

 ורד צברי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 

 על סדר יום:

 אהרונימוצפי יו"ר הועדה סמדר  -דברי פתיחה 1

 ירון לוי -מנהל אגף הביטחון בעירייה -היערכות לשנת הלימודים 2

 מלצות ה 3

 

 מהלך סקירת המצב והמלצות:

 לקראת פתיחת בתי הספר.  םהיערכותהמשתתפים הציגו את 

 באחריות המלצה  

למקם פס הפרדה בין מסלולי תנועה בשד' אפרים, בסמוך  1

 ספר הדר ואשכולהבתי ל

 ילנה גלפרין

 יעל בן נון ס"ולתגבר נוכחות בכבישי הגישה לביה מתנדבים להוסיף  2

 רפאל קריספיל לצבוע מעברי חציה 3

 ילנה+ איגור סביב בתי הספר סקר תשתיתלבצע  4

 נאור ירושלמי  לעודד הליכה להגברת הבטיחות בעיר 5

 

 

 .ראש העירעוזרת אישית לסגנית  -רשמה: רינת אלון

http://www.nzc.org.il/

