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  נוכחים:

 

 

 

 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר

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

 רמי סקליטר חבר מועצה

 עובד עובדיה המשטרהמפקד תחנת 

 מוטי סגל מנהל מחלקת בתי הספר

 אברהם הורן סגן מנהל מחלקת הנדסה

 מוריס באזוב קב"ט מוסדות חינוך

 ילנה גלפרין מנהלת מחלקת תנועה

 עובד עובדיה מפקד משטרת נס ציונה

 נתי הר לב רכז הרשות לבטיחות בדרכים

 ירון לוי מנהל אגף ביטחון 

 יעל בן נון גובר מתנדביםמנהלת מדור 

 אלימלך זייש נציג ציבור, יו"ר הועדה לשעבר

 נתי פקץ' נציג ציבור, מתנדב

 איציק הפנר נציג ציבור, מתנדב

 ראובן דורי נציג ציבור

 יוסי גופר נציג ציבור

 יעקב בונדה נציג ציבור, מתנדב

 חיים כהן נציג ציבור

 אלוןרינת  עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

http://www.nzc.org.il/
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  חסרים:

 שם תפקיד

 שאול רומנו חבר מועצה

 ירושלמינאור  חבר מועצה

 תמיר אשכנזי מנהל מחלקת הסעות

 רפי קריספיל מנהל אגף שפע

 ורד צברי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 

 על סדר יום:

 יו"ר הועדה סמדר אהרוני - דברי פתיחה 1

 בדיקת מצב תאונות הדרכים 2

 ומניעהאכיפה   3

 

 סקירת המצב והמלצות:

 הוצגו נתוני תאונות דרכים ע"י הרשות לבטיחות בדרכים והמשטרה. 

המסקנה היא כי יש מגמת ירידה בתאונות הדרכים, וזאת למרות שמספר הרכבים ומספר 

 לו.עהתושבים 

 באחריות המלצה  

 רפי קריספיל לשפר תאורה ברח' ויצמן 1

לימודים במסגרתה יצאו לבדוק אפשרות חזרה לשגרת  2

תיכוניסטים ליום עיון בנושא תאונות דרכים בבית חולים 

 אסף הרופא

 מוטי סגל

לבדוק מופעי רמזור בדרך יצחק רבין פינת מליבו ובעמק  3

  השושנים פינת רבין

 ילנה + רמי סקליטר

לצייד את כלל עובדי העירייה המטפלים בניקיון ובגזם  4

 באפודים זוהרים

 קריספילרפי 

 

 

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