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 דברגים בם•חות וערת פרזםוקול

 העיר ראש נדובר- אב• ,..עו : משתתפים

 העיר ראש עוזרת- שני זרר

 העיר ראש וסנו הספורם תיק מחזיק- קלנר איג

 פנים בםחזן תיק מחזיק- לב בר רמי

 העיר מהנדסת- םלםור עירית אד'

 תשתיות אגף מנהלת- מאלישב ליליה

 הורים וער יו"ר • קפלינסק• איתי

 צינור נציג- םרייסםמו אחרון

 מהרלכ"ד אזור מנהלת- נילי זולנר

 כדרכים כםיחזח רכזת- חביב דורית

 רלב"ר נציג ט"י- רמה"ש תבחום דרכים תאונות נתוני ופילוח עדכוו יזם: סדר

 רלכ"ד נציג ע"י- תקציב• ניצול

 בורכים בם•חות מחלקת •"ע- פעילות עדכון- נדרכים ותnכם• מרכז

 וערה. חברי התייחסות סבב

 לרב"ד: נציגת נילי וולנר

 דרכים. בתאונות ירידה של מנמה ישנה

 אופנועים. רוכבי בנפגעי עלייה קיימת

 . מצנח מצ"ב

 פעילות: עתוז nבם•חו מםה

 נ1t,,,, כ לפעילות וחזר שופץ דנרכים ותnנם• מגרש •

 כיפור. יום לפני מוזל במחיר קסדות מנרנו •

 .•סוד•ים ספר בחי ילדים, בגני לפעילות יצאנו דברנים נםיחות שבוע •
 .אסו•שקין ספר בבית הכללי nבםיחו ,יום עביר שילום •
 העיר. ראש כהשתתפות קביים הולך שחקן םום•קה. עם הפנינג •

 .גo,, דצמבר במהלך •תקיים המשםרה, עם כםניחוף גלגלי דו םע•לות סילכסםר+ •פעילות
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 העיר מהנדסת לשכת

 : ועדה חבר• הת"חסזח
 קפלינסק•: איתי

 מנרםכ םיםוש- וילדים הור•ם פעילוח לקיים

 לפע•לויות. אחה"צ בעשות בדרכים nבם•חו

 ,1010 וננגח לקראת •בחק בדרכים בם•חוח מםה

 םרייסםמו: אהרוו

 נרכב. ל•לד•ס בם•חות חגורת לחגור הור•ם מועדות לחדד

 לב: בר רם•

 . מהרלב"ו התי•חסות לקבל .צר•כים חצי•ה במעברי •לדים של דמויות הצעת

~ 
 האמצעים כגל הבםיחות גלל• את לחדד הםנבה גל במהלן מאמצים עושה הבם•חות םםה

 הולכ"ד. ובסיוע המקומית ברשות הק••ם•ס

 אוכלוסייה תלמדיים, בקרב הבםיחות לקודים חורמח והמחלקות האגפים עם םעולה שיתוף

 ים.ונהג גלגלי דו דונני ותיקה.

 הפעולה. שיתוף על לנולם תודה

 ' חג•ג דורית
 בררנים בםיחוח רגזת
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