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 פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים

 22/8/22מתאריך   02/2022מס' 
 

 נוכחים: 
 

 שם תפקיד

 סמדר מוצפי אהרוני יו"ר הועדהראש העיר, סגנית מ"מ 

 נאור ירושלמי ראש העירסגן 

 רמי סקליטר חבר המועצה 

 גיל אנוקוב חבר המועצה

 עובד עובדיה מפקד תחנת המשטרה

 ירון לוי מנהל אגף ביטחון 

 רפי קריספיל מנהל אגף שפע

 בני מנשה מנהל תחום פיתוח תשתיות

 יורם לוין  ספר העל יסודיהמנהל מחלקת בתי 

 מנהלת נכנסת אזור שפלה דרום 

 בדרכיםהרשות הלאומית לבטיחות 

 רחלי גרינמן

 רביב לוי מנהל מחלקת שיטור

 נועם דוד מנהל תנועות הנוער

 מוריס באזוב קב"ט מוסדות חינוך

 ורד צברי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 נתי פקץ' נציג ציבור, רכז מתנדבי בטיחות

 איציק הפנר נציג ציבור, מתנדב

 יעקב בונדה נציג ציבור, מתנדב

 יוסי גופר מתנדבנציג ציבור, 

 אמנון יסעור נציג ציבור 

 ראובן דורי נציג ציבור

 רינת אלון עוזרת אישית לסגנית ראש העיר
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 חסרים:

 

 שם תפקיד

 בועז גמליאל מנהל אגף הנדסה

 ילנה גלפרין מנהלת מחלקת תנועה

 ריבה קליין מנהלת אגף החינוך

 יעל בן נון מנהלת מדור מתנדבים

 לקשטנובאלכס  כבישיםמנהל מחלקת 

 יוני יונתן קב"ט מוסדות חינוך

 

 על סדר יום:

 

 אהרונימוצפי יו"ר הועדה סמדר  -ברי פתיחהד  .1

 16.8.22שנערך ב  סיור במוסדות החינוךיכום ס  .2

 פתיחת שנת הלימודיםמלצות לקראת הקירת מצב וס  .3

 

ועדה זו קדם סיור שנערך בכל בתי הספר בעיר בהשתתפות יושבת ראש ול

רמי סקליטר, קצין  -סמדר אהרוני, חבר המועצה, יו"ר ועדת תחבורה  -הועדה 

 הביטחון העירוני, קציני ביטחון מוסדות חינוך ומנהל אגף בתי הספר בעיר.

 והמלצות ספציפיות במוסדות החינוך בעקבות הסיור המקדים ממצאים

 

שם בית 

 הספר

 המלצות ממצאים

 באחריות אב הבית של ביה"ס יש צורך בשילוט להולכי רגל  ארגמן

  חניית נכים בשטח המורים

יש צורך להקצות חניות נכים 

 נוספות

 חבורהתועדת -בטיפול רמי סקליטר

בסבכות מעל תעלות ביוב 

 נתקעים תיקי טרולי

 ייבדקו סבכות בהן הרשתות הן לרוחב

http://www.nzc.org.il/
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רח' משה לרר מבקשים 

להגביה את מעבר החציה 

 ברח' כנרת

 לבדיקה של ילנה גלפרין ורמי סקליטר

ניתנה הוראת עבודה לילנה בהמלצת  תוספת מעקות בטיחות שדות

 שוטרת משמרות זה"ב

 הומלץ על שילוט נוסף  חסר שילוט

בית מעבר חציה בדיוק מול  ראשונים

 הספר

 מוכר לרמי סקליטר

 אפרת דמארי וראש העירבטיפול של 

חניית אוטובוסים חוסמת את  

 שדה הראיה

הוצע לשים שלט האוסר על חניה מעל 

טון ולבדוק את ההיסעים מול פארק  4

 המדע

 בוצע. - קו הפרדה רציף אשכול

לשקול העברת השער הראשי 

 לנגבה

ילנה+ברנדה+ אילנית חן+ מנהלת 

 אשכול יתאמו

 לדבר עם תמיר מפריעהחניית אוטובוסים  בן צבי

פארק 

 המדע

מעבר חציה בהנפת הדגל 

 מסוכן

 נתי פקץ' יבדוק מתנדב

 

 מהלך סקירת המצב והמלצות:

 באחריות המלצה  מס'

 עובד עובדיה תגבר כוחות שיטור במשמרות זה"בל  .1

 עובד + ירון לוי טרם פתיחת הלימודים םלוונדליזהיערך ל  .2

 ירון לוי ולתגבר עם גדוד חילוץ והצלה בצע רענוניםל  .3

צבעו שטחי "נשק וסע", מעברי חציה ותמרורי נ  .4

 מדרכות

 קריספיל רפאל

 קריספיל רפאל גזמת צמחייה שעלולה לפגוע במרחבי הראיה בדרכיםנ  .5

 קריספיל רפאל וחלפים שלטים דהויים ומעקותמ  .6

 הרלב"ד צא קמפיין למעבר בטוחי  .7

שסיימו לימודי תיאוריה לעזרה במעברי גייס תלמידים ל  .8

 בות אישיתיחציה במסגרת מחו

 יורם לוין

 

 עוזרת אישית לסגנית ראש העיר.-רשמה: רינת אלון
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