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

פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים
מס'  04/2021מתאריך 1/11/21
נוכחים:
תפקיד

שם

ראש העיר

שמואל בוקסר

סגנית מ"מ ראש העיר ,יו"ר הועדה

סמדר מוצפי אהרוני

סגן ראש העיר

נאור ירושלמי

חבר המועצה

רמי סקליטר

מפקד תחנת המשטרה

עובד עובדיה

מנהל אגף ביטחון

ירון לוי

מנהל מחלקת כבישים

אלכס לקשטנוב

מנהל תחום פיתוח תשתיות

בני מנשה

מנהלת מחלקת גני הילדים

מיטל בן דור

מנהל יוצא אזור שפלה דרום

נתי הר לב

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
מנהלת נכנסת אזור שפלה דרום

רחלי גרינמן

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
מנהל מחלקת שיטור

רביב לוי

מנהל מחלקת נוער

כפיר פוני

קב"ט מוסדות חינוך

מוריס באזוב

נציג ציבור ,רכז מתנדבי בטיחות

נתי פקץ'

נציג ציבור ,מתנדב

איציק הפנר

נציג ציבור ,מתנדב

יעקב בונדה

נציג ציבור ,מתנדב

יוסי גופר

יו"ר ועד עירוני

בני בוכניק

נציג ציבור

ראובן דורי

יו"ר הורים בי"ס שדות

כרמית בכר

יו"ר הורים ועד גנים עירוני

דנה שחק כץ

עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

רינת אלון

הבנים  9נס-ציונה  ,7407109טל08-9383892 .
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חסרים:
תפקיד

שם

מנהל אגף הנדסה

בועז גמליאל

מנהלת מחלקת תנועה

ילנה גלפרין

מנהלת אגף החינוך

ריבה קליין

מנהל אגף שפע

רפי קריספיל

מנהלת מדור מתנדבים

יעל בן נון

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

ורד צברי

קב"ט מוסדות חינוך

יוני יונתן

על סדר יום:
1

דברי פתיחה -יו"ר הועדה סמדר מוצפי אהרוני

2

סיכום שבוע הבטיחות בדרכים

3

סקירת מצב והמלצות לקראת החורף

מהלך סקירת המצב והמלצות:
המלצה

באחריות

1

לבדוק קו הפרדה מוגבה וגמיש ברח' נורדאו מול אשכול

ירון לוי

2

להוסיף מתנדבים ולתגבר נוכחות בכבישי הגישה לביה"ס

יעל בן נון +יו"רים

3

להמשיך לפעול למען הורדת תלמידים במדרכה הצמודה

ריבה קליין +

לבתי הספר

יו"רים בתי הספר

לחתור להקמת רמזור מול נתיבי ישראל

ראש העיר

בתי הספר

4

במקום הכיכר בכביש  .423אמנם הכביש אינו שייך לעיריית
נס ציונה ,אך רבים מהמשתמשים הם תושבי העיר

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

