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 פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים   

 27/8/2020מתאריך   03/2020מס' 

  נוכחים:

 

 

  חסרים:

 שם תפקיד

 שאול רומנו חבר מועצה

 יוני יונתן קב"ט מוסדות חינוך

 שם תפקיד

 סמדר אהרוני סגנית מ"מ רוה"ע, יו"ר הועדה

 נאור ירושלמי ראש העירסגן 

 רמי סקליטר חבר מועצה 

 ירון לוי הביטחון מנהל אגף

 רפי קריספיל מנהל אגף שפע

 קרין מילר דוברת העירייה

 מוטי סגל מנהל מחלקת בתי הספר

 בועז גמליאל מנהל מחלקת הנדסה

 מוריס באזוב קב"ט מוסדות חינוך

 בני מנשה מנהל תפעול טכני

 נועם דוד רכז תנועות נוער

 נתי הר לב רכז הרשות לבטיחות בדרכים

 גיא גדסי משמר אזרחירכז 

 נתי פקץ' נציג ציבור, מתנדב

 ראובן בן דורי נציג ציבור, מתנדב

 יוסי גופר נציג ציבור

 יעקב בונדה נציג ציבור, מתנדב

 חיים כהן נציג ציבור

http://www.nzc.org.il/
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 רביב לוי מנהל השיטור

 אתי חורש זה"ב בשפלהר"צ 

 יעל בן נון גובר מנהלת מדור מתנדבים

 ילנה גלפרין מנהלת מחלקת תנועה 

 עובד עובדיה מפקד המשטרה

 ורד צברי מזרחי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 

 על סדר יום:

 יו"ר הועדה סמדר אהרוני - דברי פתיחה 1

 בדרכים והערכות לשנת הלימודים. מוכנות בטיחותית דיווח  2

 דיווח אגף שפע סטטוס צביעת כבישים ומתחמי נשק סע   3

 

 מהלך סקירת המצב והמלצות:

דרכים תוך התמקדות במוסדות חינוך בת המשתתפים הציגו את האתגרים בנושא בטיחו

לבתי בדגש על משבר הקורונה המציב אתגרים נוספים ומורכבים בשל שינויים בזמני הגעה 

 הספר .

 באחריות המלצה  

חלוקה לקפסולות ב שובצו  והאופנוענים  מתנדביםכלל ה 1

 לסייע בחציית כבישים על מנת

 + נתי פקץ'ירון לוי

מוקדים שמפריעים בבוצעו עבודות הגיזום ופינוי הגזם  2

 תלמידים הלשדה הראייה של הנהגים ו

 רפי קריספיל

מעברי חציה ומתחמי "נשק וסע" בכל בתי הספר  צביעת 3

לאוגוסט העבודה  31אוחר מהבשלבי סיום לא י בעיר

 חבי העיר אמורה להסתיים לקראת חגי תשרי רבשאר 

 רפי קריספיל

 

בקשה מיוחדת לצבוע מעבר החצייה בצומת מרגולין   4

נחשון וברחוב הבנים בשל העומסים והסכנות האורבות 

 שם 

 רפי קריספיל

 

 עוזרת אישית לסגנית רוה"ע. -רשמה: רינת אלון
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