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 העיר מהנדסת לשכת

11/8/10 

 בררנים בםיחות וערת פרוטוקול

 העיר ראש נרובר- אבי עו"ד : משתתפים

 העיר ראש עוזרת לובין- ענבר

 העיר ראש וסנן הספורט תיק מחזיק- קלנר גיא

 העיר מהנדסת- מלמור עירית אר'

 תשתיות אגף מנהלת- מאלישב ליליה

 הורים ועד יו"ר- קפלינסקי איתי

 ציבור נציג- םרייסםמן אהוון

 מהרלב"ד אזור מנהלת- נילי וולנר

 בדרכים בטיחות רנות- חביב דורית

 רלב"ד נציג ט"י- רמה"ש בתחום דרכים תאונות נתוני ופילוח עדכון יום: סדר

 רלב"ד נציג ט"י- תקציבי ניצול

 בדרנים בטיחות מחלקת ע"י- פעילות עדכון- בדרכים בםיחות מרכז

 ועדה. חברי התייחסות סבב

 רלב"ד: נציגת גילי וולנר

 דרכים. בתאונות ירידה של מנמה ישנה

 אופנועים. רוכבי בנפגעי עלייה קיימת

 : פעילות עדכון בםיחות מםה
 המגרש. בכל צבע תיקוני : הדרכה מגרש תחזוקת •

 . קסדות + למגרש חדשות אופניים רכישת •
 ספר בית שער טל לתלייה הספר בתי לכל שמשוניות •הפצת

 גלגלי לרו המשטרה עם אכיפה פעילות •

 העיריה באתר הגדול לחופש יציאה פרסום •קמפיין

 אוזבובוס ותחנות מכוונים 14ב הגדול לחופש יציאה פירסום •

 במפרצי שילום בעיר. דרך סימוני צביעת מוארים, תמרורים תיקון בעיר: הבטיחות •תחזוקת

 חינון. מוסדות ליד בטיחותיים ליקויים תיקון וסע, נשק חנייה

 לימודים שנת לתחילת הטיריה של בפייסבוק דיגיטלי פרסום •קמפיין

 03•5401784 פקס: ,03•5483813 טל: ,47206 השרון רמת ,41 ביאליק שד'



 השרון רמת עיריית 4

 הע•ר מהנדסת לשכת

 : ועדה חברי התייחסות

 זברייסזבמז: אהרזז

 ברכב. לילדים בטיחות חגורת לחגור הורים מודעות לחדד

 זה. בנושא הסברה לקיים ידאג בטיחות מזבה- העירייה לנהגי בטיחות כללי חירור

 סיכום:

 האמצעים בכל הבטיחות כללי את לחרד השנה כל במהלך מאמצים עושה הבטיחות מזבה

 הרלב"ר. ובסיוע המקומית ברשות הקיימים

 אוכלוסייה תלמידים, בקרב הבטיחות לקידום תורמת והמחלקות האגפים עם פעולה שיתוף

 ונהנים. גלגלי רו רוכבי ותיקה,

 הפעולה. שיתוף על לכולם תורה

 חביב דורית

 בדרכים בטיחות רכזח

 השרוז רמת עיריית
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 העיר מהנדסת לשכת

17/11/1019 

 בדרכים בטיחות וערת פרוטוקול

 הט•ר ראש גרונך- אב• :עו"ד משתתפים

 העיר ראש עוזרת- שנ• ורד

 העיר ראש וסגן הספורט תיק מחזיק- קלנר נ•א

 פנים בטחון תיק מחזיק- לב בר רמ•

 העיר מהנדסת- טלמור עירית אד'

 תשתיות אגף מנהלת- מאל•שב ליליה

 הורים וער יו"ר- קפלינסקי איתי

 ציבור נציג- םרייסטמן אהוון

 מהרלב"ד אוזר מנהלת- גילי וולנר

 בדרכים בטיחות רכזת- חביב דורית

 רלב"ד נציג ע"י- רמה"ש בתחום דרכים תאונות נתוני ופילוח ערבון יום: סדר

 רלב"ד נציג ע"י- תקציבי ניצול

 בדרכים בטיחות מחלקת ע"י- פעילות ערבון- בדרכים בטיחות מרכז

 ועדה. חברי התייחסות סבב

 רלב"ד: נציגת גילי וולנר

 דרכים. בתאונות ירידה של מגמה ישנה

 אופנועים. רוכבי בנפגעי עלייה קיימת

 . מצנח מצ"ב

 פעילות: עדכוו בטיחות מטה

 3/11/19 ב לפעילות וחזר שופץ בדרכים בטיחות מגרש •

 כיפור. יום לפני מוזל במחיר קסדות מכרנו •

 .יסודיים ספר בתי ילדים, בגני לפעילות יצאנו בדרכים בטיחות שבוע •
 .אוסישקין ספר בבית הכללי בטיחות ,יום בעיר שילוט •
 .העיר ראש בהשתתפות קביים הולך שחקן מוס•קה, טס הפנינג •

 .1019 דצמבר במהלך יתקיים המשטרה, עם בשיתוף גלגלי דו פעילות סילבסטר+ •פעילות
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העיר מהנדסת לשכת 4 
 : ועדה חברי החייחסוח

 קפל•נסקי: א•ח•

 מגרש מ•מוש- ו•לד•ס הורים פעילוח לקיים

 לפעילויוח. אחה"צ בשעות בדרכים בזביחות

 . גoגo שנת לקראת יבדוק בדרכים בזביחוח מזבה

 םרייסזבמו: אהרוז

 ברכב. לילדים בטיחות חגורת לחגור הורים מודעות לחדד

 לב: בר רם•

 . מהרלג"ד התייחסות לקבל צריכים . חצייה במעבר• ילדים של דמויות הצעת

~ 
 האמצעים בכל הבטיחות כלל· את לחדד השנה כל במהלך מאמצים עושה הבםיחות מםה

 הרלג"ד. וכסיוע המקומית ברשות הקיימים

 אוכלוסייה תלמידים, בקרב הבם•חות לקידום חורמח והמחלקוח האגפים עם פעולה שיחוף

 ונהנים. גלגלי דו רוכני וחיקה,

 הפעולה. שיתוף על לכולם תודה

 י
 חביב דורית

 בדרכים בטיחות רכות

 השרון רמת עיריית
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