עיריי ת נס-ציונ ה
Municipality of Ness Ziona

סמדר מוצפי אהרוני
סגנית מ"מ ראש העיר

פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים
מס'  02/2019מתאריך 04/08/19
נוכחים:

תפקיד

שם

סגנית מ"מ רוה"ע ,יו"ר הועדה

סמדר מוצפי אהרוני

חבר מועצה ,יו"ר ועדת תחבורה

רמי סקליטר

ותנועה
חבר מועצה

גיל אנוקוב

חבר מועצה

שאול רומנו

מנהל מחלקת בתי הספר

מוטי סגל

מנהל אגף ביטחון

ירון לוי

מנהל מחלקת שפע

רפי קריספיל

מנהל מחלקת שיטור

רביב לוי

דוברת העירייה

קרין מילר

קב"ט מוסדות חינוך

יוני יונתן

קב"ט מוסדות חינוך

מוריס באזוב

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

ורד צברי מזרחי

מפקד משטרת נס ציונה

עובד עובדיה

יו"ר ועד הורים עירוני

נתי כהן

יו"ר ועד הורים עירוני

אפי פרנקל

רכז הרשות לבטיחות בדרכים

נתי הר לב

נציג ציבור

איציק הפנר

נציג ציבור

ינון שרז

נציג ציבור

ראובן בן דורי

נציג ציבור

יוסי גופר

נציג ציבור

יעקב בונדה

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

רכז משמר אזרחי

גיא גדסי

קצינת תנועה תחנת רחובות

ורוניקה קגנוב

ר"צ זה"ב בשפלה

אתי חורש

מנהל מחלקת היסעים

תמיר אשכנזי

על סדר יום:
1

דברי פתיחה -יו"ר הועדה סמדר מוצפי אהרוני

2

המלצות שיושמו מועדה קודמת -יו"ר סמדר מוצפי אהרוני

3

היערכות לשנת הלימודים -מנהל אגף הביטחון בעירייה -ירון לוי

4

המלצות

מהלך סקירת המצב והמלצות:
המשתתפים הציגו את האתגרים בנושא בטיחות הדרכים תוך התמקדות בבתי הספר.
1

המלצה

באחריות

הצבת  2עמודי מגדלור בעיר .האחד ברח' ויצמן ,השני ברח'

ירון לוי

מרגולין
2

יתקיים סיור משותף של סגנית רוה"ע +קב"ט העירייה  +יו"ר

סמדר אהרוני

ועד העירוני להבנת הבעיות הבטיחותיות בבתי הספר
3

הזמנת דמויות של ילדים חוצים שיוצבו בצידי הדרכים

סמדר אהרוני

להפחתת מהירות הנהגים
4

יוצג מערך ההסעות לבתי הספר

תמיר אשכנזי

5

הועדה תתכנס בעוד  3שבועות למעקב

סמדר אהרוני

רשמה :רינת אלון -עוזרת אישית לסגנית רוה"ע.
הבנים  9נס-ציונה  ,7407109טל08-9383892 .
אתר | www.nzc.org.il .דוא"ל rinata@nzc.org.il

