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 פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים

 29/8/21מתאריך   03/2021מס' 

 

 נוכחים: 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר

 אהרונימוצפי סמדר  יו"ר הועדהראש העיר, סגנית מ"מ 

 נאור ירושלמי ראש העירסגן 

 רמי סקליטר חבר המועצה 

 ירון לוי מנהל אגף ביטחון 

 רפי קריספיל שפעמנהל אגף 

 מוטי סגל מנהל מחלקת בתי ספר

 קרין מילר דוברת העירייה

 ילנה גלפרין מנהלת מחלקת תנועה

 בני מנשה מנהל תחום פיתוח תשתיות

מנהל הרשות הלאומית לבטיחות 

 בדרכים

 נתי הר לב

 נתי פקץ' מתנדבי בטיחותנציג ציבור, רכז 

 איציק הפנר נציג ציבור, מתנדב

 יעקב בונדה נציג ציבור, מתנדב

 רינת אלון עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

 

  חסרים:

 שם תפקיד

 בועז גמליאל הנדסה אגףמנהל 

 עמיר קשי מנהל אגף הרווחה

 יעל בן נון מנהלת מדור מתנדבים

 ורד צברי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 

http://www.nzc.org.il/
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 על סדר יום:

בתי של שהוצג לרלב"ד ע"י רכזות זה"ב  בחינת סקר משמרות זה"ב לבטיחות בתי הספר

  , לאחר פרסומו בתקשורת.הספר

 :בתי ספר והועלו המימצאים הבאים 10נבחנו  בחודש מאי מהלך סקירת המצבב

 

 התייחסות הועדה המלצות רכזות הזה"ב שם בית הספר

 בי"ס אוהלי יצחק 

 )חב"ד(

אין מסלול הליכה בטיחותי 

 לביה"ס

בשלבים שבו נבנה בי"ס 

שיבולים, ניתן מענה זמני 

 . מאז הכל תוקן.חלופי

ה בקירבת פסי האט 12יש  להוסיף פסי האטה בי"ס ארגמן

בפסים  בית הספר. אין צורך

  נוספים.

להוסיף שטחי "נשק וסע" ברחוב  בי"ס אשכול

 נורדאו וברחוב נגבה

 לביצועלא ניתן 

לסמן קו הפרדה רצוף ולצידו קו  ב"יס בן צבי

מקווקו לרכבים הנעים מרח' 

 ההסתדרות צפונה

 הועבר לבדיקת ועדת תנועה

להוסיף מעקה משני צידי אי  בי"ס ראשונים

 התנועה ולהוסיף במפרים

 הועבר לטיפול ועדת תנועה.

 

 לקרב את מעברי החציה לביה"ס. בי"ס הדר

 רצוף.לסמן קו הפרדה 

 

 בוצע.

לסמן מעבר חצייה מוגבה  בי"ס ניצנים

 ולהוסיף קו הפרדה רצוף.

 הועבר לטיפול ועדת תנועה

יש להגביר את האכיפה. להוסיף  כללי

פקחים ולתת דוחות על מנת 

 לשמור על חיי הילדים.

המשטרה מתגברת ככל 

הניתן. הקב"ט אחראי על 

 הגברת האכיפה.
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 סיכום

 לא נמצאו ליקויים.  –לאחר שנבחנו כלל המימצאים שהועלו בשטח 

 העיר נס ציונה ערוכה בטיחותית.

לשמוע את ת של רכזי ורכזות בתי הספר. חשוב ראש העיר ויו"ר הועדה, מברכים על גילוי האחריו

  - נקודת מבטם כאנשי השטח. יחד עם זאת, מאחר ואינם גופים מקצועיים לענייני הנדסה או תנועה

הועדה מבקשת לפעמים הבאות, ליידע את מנהל מחלקת בתי הספר, מוטי סגל כמי שעומד בראש 

 ההמלצות. הגוף המבוקר, בטרם יפורסמו 

 

 .ראש העירעוזרת אישית לסגנית  -רשמה: רינת אלון
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