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 וכחים: נ

 שם תפקיד

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

 נאור ירושלמי ראש העירסגן 

 רמי סקליטר חבר המועצה 

 גיל אנוקוב חבר המועצה

 רביב ורניק חבר המועצה

 ירון לוי מנהל אגף ביטחון 

 רפי קריספיל מנהל אגף שפע

 נועם דוד מנהל תנועות הנוער

 עדי ניב הלפרין העירונית יו"ר מועצת התלמידים

 גיא כהן העירונית מזכיר מועצת התלמידים

 נתי פקץ' נציג ציבור, רכז מתנדבי בטיחות

 איציק הפנר נציג ציבור, מתנדב

 יעקב בונדה נציג ציבור, מתנדב

 יוסי גופר מתנדבנציג ציבור, 

 ראובן דורי נציג ציבור

 רינת אלון עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

 

 חסרים: 

 שם תפקיד

 בועז גמליאל מנהל אגף הנדסה

 ילנה גלפרין מנהלת מחלקת תנועה

 עובד עובדיה מפקד תחנת המשטרה

 יעל בן נון מנהלת מדור מתנדבים

 אלכס לקטשנוב מנהל מחלקת כבישים



 
 

 שם תפקיד

 יוני יונתן מוסדות חינוךקב"ט 

 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

 מוריס באזוב קב"ט מוסדות חינוך

 ורד צברי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 

 על סדר יום:

 אהרונימוצפי יו"ר הועדה סמדר  -דברי פתיחה 1

 סקירת מצב והמלצות להגברת הבטיחות בדרכים 2

 

 מהלך סקירת המצב והמלצות:

 באחריות המלצה  

 ובד עובדיהע . אחת לרבעון רכב דו גלגלי ממונע, לצאת במבצע אכיפה 1

 ילנה גלפרין לבדוק הארכת מופע רמזור הולכי רגל בדרך הנפת הדגל 2

שחוצים תוך כדי בקמפיין הסברה למשתמשי הדרך. ילדים לצאת  3

 ר.והורים שמבצעים עבירות תנועה ליד בתי הספ שימוש בניידים

סמדר אהרוני + 

 + דוברות רלב"ד

בית להסדיר יום הליכה קבוע באמצע שבוע. ליצור תחרות  4

 תאונות הדרכיםלהפחית את , במטרה ספרית

 יוסף + ירון לויאסתי 

דוברות + סמדר  ליידע את הציבור שיפנה למוקד בכל בעיית בטיחות 5

 אהרוני

נושא זהירות בדרכים בהתאמה לגילאי פעילות בבחירת  6

 התלמידים

 ירון לוי + אסתי יוסף

סמדר אהרוני + עדי  קמפיין והסברה לפי תוכנית עבודה שנתית בסיוע פרלמנט הנוער 7

 + דוברות ניב

 

בנוסף לנושאים אלו, עלה נושא נהיגה פרועה של טרקטורונים בסופי שבוע. מאחר והמופקדים 

 האכיפה לא נכחו בישיבה, הוחלט לקיים דיון נפרד בנושא בישיבה הבאה.על 

 אכיפה במטרה לשמור על בטיחות תושבי העיר.בחינוך וב הסברה,בלפעול  פה אחד הוסכם

 

 עוזרת אישית לסגנית ראש העיר. -רינת אלוןרשמה: 


