פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מיום 27.5.2019

פגישת עבודה
מספר דיון:
נוהל ע"י:
תועד ע"י:
הוקלד ע"י:

מאושר

6212
רותי אטיאס
רותי אטיאס
רותי אטיאס

התקיים בתאריך:
מיקום הישיבה:
תאריך אישור:
הודפס ע"י:

27/05/2019
אולם ישיבתו קומה ד '
06/06/2019
רותי אטיאס

נושא הדיון:
ישיבת ועדת הבטיחות -מס' 2
משתתפים נוספים :ישראל בוקשפן-פלג -מפקד סיור רמ"ט אשקלון ,לבנת אסרף -ראש צוות
זה"ב מרחב לכיש ,גיל זילברליכט -מנהל אשכול דרום חברת אגד ,יורם גניש -חבר מועצה ,יעקב
חוטובלי -חבר מועצה ,דב גלבוע -חבר ועדה

השתתפו:
תומר גלאם  -ראש העיר; מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר; סופיה ביילין  -מ"מ ראש העיר ;
ויקטוריה ברנגל  -מהנדסת העיר; סלבה לייקין  -סגן מנהל אגף פרויקטים תשתיות ותחבורה;
שמעון זליג  -מנהל אגף אחזקה; אלון קאפח  -מנהל אגף איכות הסביבה; אריאל גמליאל -
מבקר העיריה ;שלמה פרץ  -תובע עירוני; דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים
ונוער רשותי; ננו אנדרסקו  -ראש מדור תנועה; דנה גרינבלט  -סגנית דוברת העירייה; רותי
אטיאס  -מנהלת מח' בטיחות בדרכים ; ילנה מקסימצ'וק  -מנהלת המחלקה לאזרחים
ותיקים; שלמה פרחיה  - GISרפרנט ;ליאת רוימי  -מטה עירוני לבטיחות בדרכים; אורית
אורנשטיין מנהלת בטיחות אזור לכיש -רשות לאומי
נעדרו:
יובל זוזט  -מנהל מינהל חינוך; אילן זנו  -ס' מנהל אגף למינהלה וטכנולוגיות; סופי חוטובלי-
פנחס  -יו"ר פורום הורים עירוני; רינת אור  -רכזת שיטור עירוני
מכותבים:
סעיף דיון  1 :נושא :סטטוס טיפול במשימות מישיבת ועדת בטיחות קודמת
צומת רבין/מרידור -בעקבות ריבוי תאונות במקום התקבלה החלטה לבטל את הפניה שמאלה
לרחוב מרידור ובמקביל להעביר את המידע וההסברה לתושבים -בוצע
רחוב אלי כהן 66 -תאונות בקטע המסחרי מתוכם נפגעו  45הולכי רגל ,התקבלה החלטה
להתקין מעקה/גדר הפרדה בקטע המסוכן -הוגשה בקשה למשרד התחבורה לבקשת תקצוב של
גדר הפרדה -טרם התקבל תקציב.
סלבה לייקין -עדיין לא חילקו תקציב שנתי לשנת  ,2019רחוב זה כלול בבקשה שהוגשה למשרד
התחבורה.
רחוב ההסתדרות -ריבוי תאונות ונפגעים לאורך הציר ,הומלץ להתקין גדר הפרדה בקטעים
שמהווים סכנת חצייה להולכי הרגל -הוגשה בקשה למשרד התחבורה לבקשת תקצוב של גדר
הפרדה אך טרם התקבל תקציב
סלבה לייקין -יש תקציב לתכנון והוא בשלבי סיום .כמו כן ,מתוכנן להקים ברחוב מעבר חצייה
מוגבה ולעשות שינויים בכביש ובמדרכות ,סלבה יגיש בקשה לתקציב.

סוג דיון :פגישת עבודה מתאריך 27/05/2019 :מספר דיון 6212 :הודפס בתאריך 06/06/2019 :עמוד  1מתוך7

-- printed by QM7control system --

ציר רפאל איתן  -בעקבות נהיגה פרועה ומסוכנת של טרקטורונים בציר בימי שישי הוחלט
להמשיך ולבצע אכיפה עקבית במקום .כמו כן ,הומלץ להתקין גדר נמוכה -החכ"ל יצאו לתכנון של
אי תנועה ברחוב יקותיאל אדם וברח' רפאל איתן ויינתן דגש לפתרון תשתיתי.
שמעון זליג -אורן חדד יכניס לתכנון את ציר רפאל איתן/יקוטיאל אדם.
תומר גלאם -המצב שם קשה מאוד ,אני מרגיש שאנו קרובים מאוד לתאונות קטלניות בציר זה.
יש שם ניידת אחת שאוכפת וזה לא מספיק ,ממליץ להציב ניידת נוספת מהכיוון השני .כמו כן,
כדאי לחשוב על אפשרות להתקין במפרים לאורך הציר (בכניסה ,במרכז וביציאה) ולהמשיך
להציק להם עם דוחות .תומר ביקש לקיים דיון עם המנכ"לית אירית בנושא זה.
תומר מבקש מישראל בוקשפן להציב ניידת בכניסה לציר וניידת נוספת ביציאה.
סלבה לייקין -פסי האטה בציר זה לא יעזרו לנהיגת טרקטורונים.
תומר גלאם -מבקש לצאת לסיור במקום ומבקש מישראל לבחון מול משה לוי מהמשטרה
אפשרות להתקנת מצלמה בציר.
בה"ס אילנות -סימון שטח אזור "נשק וסע" בצבע אדום -בוצע
בה"ס ארלוזורוב -לקיים סיור בבה"ס בכדי למנוע אפשרויות לשינויים בהסדרי התנועה במקום-
בוצע
סלבה לייקין -יש בעיית חנייה במקום ,יש מזמן תוכנית מוכנה שעלותה מיליון ש"ח ,אפשר לבדוק
צמצום עלויות.
תומר גלאם -מבקש מסלבה להכין תוכנית עם עלויות מצומצמות ולהגיש לו אותן.
היפגעות קשישים בתחבורה ציבורית -לתכנן ולבצע קמפיין הסברה בנושא באמצעות
סדנאות/פרסום/עלונים וכו' -התקיימה פגישה ומתגבשת תכנית לקמפיין.
תומר גלאם -חושב שכדאי להכין חוברת ולחלק למגזר העולים החדשים לכן כדאי להכין חוברת
הסברה שבה יפורט רמת הסיכון ,כבישים אדומים ,כללי חצייה וכו'.
את החוברת אפשר לחלק במעטפת חשבון הארנונה בשפות עברית ורוסית .כמו כן ,אפשר
להשתלב בכנסים שהעולים החדשים מגיעים אליהם ולבצע הסברה.
דפנה ביטון  -מציעה לשלב קבוצות נוער שיכנסו לבתי אבות ודיורים מוגנים ויעבירו הסברה
והדרכה בנושא חציית כביש.
משימות באחריות ישראל בוקשפן
 .1ציר רפאל איתן -הצבת ניידת נוספת בציר כך שתהיה ניידת גם בכניסה לציר וגם
ביציאה.
 .2לבדוק עם משה לוי מנהל תחנת המשטרה ,אפשרות להתקין מצלמה בציר רפאל איתן
 .3להעביר לתומר גלאם רשימת "צירים חמים" על מנת לבדוק אפשרות להציב מצלמות
בצירים הללו.

משימות
קוד
37339

37340

37342

פעילות
ציר רפאל איתן -תומר מבקש
לצאת לסיור בציר על מנת לבחון
פתרון למניעת נהיגה פרועה של
טרקטורונים.
בה"ס ארלוזורוב -בעיית חנייה
במקום ,קיימת תכנית מוכנה
לשינויים תשתיתיים בעלות של
מליון ש"ח  -יש לבדוק אפשרות
לצמצום העלויות בתכנית ולהגיש
לתומר גלאם בהקדם האפשרי.
היפגעות קשישים באשקלון-
לתכנן קמפיין הסברה בנושא

אחראי
יערה דנק

יעד
13/06/20
19

סטאטוס
לביצוע

סלבה לייקין

18/06/20
19

לביצוע

רותי אטיאס

30/06/20
19

לביצוע
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קוד

37343

37344

37345

אחראי

פעילות
חציית כביש והתנהגות בטוחה
התחבורה ציבורית באמצעות
סדנאות/פרסום/עלונים.
הוחלט בישיבת ועדת הבטיחות
להכין חוברת/פלייר בנושאים הנ"ל
בשפות עברית ורוסית ולהפיץ
בתוך מעטפת חשבון הארנונה.
כמו כן ,עלתה אפשרות להשתלב
בכנסים ופעילויות עירוניות בהם
משתתפים עולים חדשים ולבצע
הסברה.
היפגעות קשישים באשקלון-
ילנה מקסימצ'וק
לתכנן קמפיין הסברה בנושא
חציית כביש והתנהגות בטוחה
התחבורה ציבורית באמצעות
סדנאות/פרסום/עלונים.
הוחלט בישיבת ועדת הבטיחות
להכין חוברת/פלייר בנושאים הנ"ל
בשפות עברית ורוסית ולהפיץ
בתוך מעטפת חשבון הארנונה.
כמו כן ,עלתה אפשרות להשתלב
בכנסים ופעילויות עירוניות בהם
משתתפים עולים חדשים ולבצע
הסברה.
היפגעות קשישים באשקלון-
דנה גרינבלט
לתכנן קמפיין הסברה בנושא
חציית כביש והתנהגות בטוחה
התחבורה ציבורית באמצעות
סדנאות/פרסום/עלונים.
הוחלט בישיבת ועדת הבטיחות
להכין חוברת/פלייר בנושאים הנ"ל
בשפות עברית ורוסית ולהפיץ
בתוך מעטפת חשבון הארנונה.
כמו כן ,עלתה אפשרות להשתלב
בכנסים ופעילויות עירוניות בהם
משתתפים עולים חדשים ולבצע
הסברה.
היפגעות קשישים -לבחון אפשרות דפנה ביטון
לשלב קבוצות נוער שיכנסו לבתי
אבות ודיורים מוגנים ולהעביר
הסברה והדרכה בנושא
חציית כביש ויצירת קשר עין עם
הנהג.

יעד

סטאטוס

30/06/20
19

לביצוע

30/06/20
19

לביצוע

19/06/20
19

לביצוע
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סעיף דיון  2 :נושא :פעילויות המטה העירוני לחודשים הקרובים
• בתאריך  -28/5/2019התקיים חידון עירוני בבתי הספר העירוניים
• בתאריך  ,1/6/2019החלה פעילות קדם אכיפת אופניים חשמליים ברחבי העיר.
• בתאריך  ,18/6/2019יערך מבחן תיאוריה לכיתות י' בבתי הספר אורט אפרידר ומקיף
עירוני ד' -פיילוט
• בתאריך  ,27/6/2019יתקיים קמפיין הסברה "יציאה לחופשה בטוחה" .
• בתאריך  ,2/7/2019יתקיים מבצע "הכן אופנייך לקיץ" לתושבי אשקלון.
• חודש יולי  -2019קייטנה של החופש הגדול בסימן זה"ב ,הצגות ,סדנאות ופעילות
במרכז ההדרכה.
• בתאריך  16/7/2019תתקיים סדנא למתנדבי התנועה.
• זה"ב בברזילי -מיזם לימודי חדש לתלמידי כיתות יא'-יב' שיתקיים בבית החולים ברזילי.
אורית אורנשטיין -זהו פרויקט של הרשות הלאומית שאנו מפעילים במספר בתי חולים בארץ.
פרויקט חשוב שמדבר לצעירים בגובה העיניים בנושאים הבאים:
נהיגה תחת השפעת אלכוהול ,עייפות ,מהירות וכו' .התלמידים מקבלים הרצאה מראש מערך
הטראומה או מאדם שעבר תאונה ומספר על חוויותיו .התקיימה פגישת הטמעה עם מנהל בית
החולים ומנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

משימות
קוד
37381

37382

פעילות
קמפיין יציאה לחופשה בטוחה
ומבצע הכן אופנייך לקיץ -יש
לצאת בקמפיין פרסומי לקראת
יציאת התלמידים לחופשת הקיץ.
קמפיין יציאה לחופשה בטוחה
ומבצע הכן אופנייך לקיץ -יש
לצאת בקמפיין פרסומי לקראת
יציאת התלמידים לחופשת הקיץ.

אחראי
רותי אטיאס

יעד
16/06/20
19

סטאטוס
לביצוע

דנה גרינבלט

16/06/20
19

לביצוע

סעיף דיון  3 :נושא :אכיפה עירונית  -אופניים חשמליים
* הכשרת פקחים  -הוכשרו  9פקחים לאכוף את תקנות האופניים החשמליים.
* הפצת סרטון בנושא אכיפת תקנות התעבורה לרוכבי אופניים חשמליים בכל המדיות
החברתיות.
* חינוך -תלמידי כיתות ט'-י' עברו סדנאות עיוניות ומעשיות בנושא.
* הסברה -כל תלמידי התיכוניים קיבלו הסברה מהפקחים לפני תחילת האכיפה.
* פרסום -יידוע הציבור בדבר תחילת החוק במהלך חודש מרץ  2019ועד מאי .2019
* קמפיין אסטרטגי לקהל התושבים באמצעות פרסום במדיה וברשתות החברתיות בנושא.
* תכנית אכיפה עירונית -בתום חודשיים ממועד הפרסום לציבור תחל אכיפה .בחודש יוני יינתנו
אזהרות והחל בחודש יולי יינתנו דוחות.

משימות
פעילות
קוד
 37366תכנית אכיפה עירונית -במהלך
חודש יוני יש לבצע פעילות קדם
אכיפתית בה יינתנו דוחות/פלייר
אזהרה לקראת האכיפה שתחל
בחודש יולי .2019

אחראי
אלון קאפח

יעד
13/06/20
19

סטאטוס
לביצוע
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קוד

37367

37368

פעילות
החל מחודש יולי ,תתבצע אכיפה
עירונית מסיבית בכל רחבי העיר
ובה תאכפנה תקנות האופניים
החשמליים כולל מתן דוחות.
יש להיערך ולהכין תכנית מסודרת
לאכיפה.
תכנית אכיפה עירונית -במהלך
חודש יוני יש לבצע פעילות קדם
אכיפתית בה יינתנו דוחות/פלייר
אזהרה לקראת האכיפה שתחל
בחודש יולי .2019
החל מחודש יולי ,תתבצע אכיפה
עירונית מסיבית בכל רחבי העיר
ובה תאכפנה תקנות האופניים
החשמליים כולל מתן דוחות.
יש להיערך ולהכין תכנית מסודרת
לאכיפה.
תכנית אכיפה עירונית -במהלך
חודש יוני יש לבצע פעילות קדם
אכיפתית בה יינתנו דוחות/פלייר
אזהרה לקראת האכיפה שתחל
בחודש יולי .2019
החל מחודש יולי ,תתבצע אכיפה
עירונית מסיבית בכל רחבי העיר
ובה תאכפנה תקנות האופניים
החשמליים כולל מתן דוחות.
יש להיערך ולהכין תכנית מסודרת
לאכיפה.

אחראי

יעד

סטאטוס

זאב פרוכטר

13/06/20
19

לביצוע

רינת אור

13/06/20
19

לביצוע

סעיף דיון  4 :נושא :אזרחים ותיקים
האזרחים הוותיקים מהווים את רוב נפגעי תאונות הדרכים בארץ ובעיר בשל הירידה ביכולות
הפיזיות והקוגניטיביות שלהם.
המטה העירוני בשיתוף עם מחלקת הרווחה הכינו תכנית פעולה לשינוי מצב זה.
• כנס אזרחים ותיקים -התקיים היום בבוקר ובמהלכו האזרחים קיבלו הסברה ודפי מידע
בשפה הרוסית בנושא חצייה בטוחה וצמידים זוהרים
רותי אטיאס -רוב הנפגעים הם קשישים על מעבר החצייה ,אנו עובדים איתם על נושא קשר-עין.
• סדנאות במועדוני רווחה ומתנסים בנושא התנהגות בדרך.
• הכשרת אחיות גריאטריה של קופות החולים  -המטה יקיים כנס לאחיות במטרה שבכל
מפגש שלהן עם האזרח הוותיק לצרכי בדיקות תעשה הסברה אישית ע"י האחות הנושא
חצייה בטוחה למרות מגבלות הגיל.
ילנה מקסימצ'וק -חשבנו איך לחשוף את הקשישים להסברה והגענו למסקנה שכאשר הם
נפגשים עם אחות בקופת חולים המידע יועבר אליהם ע"י איש מקצוע.
• הכשרת מדריכות של המועדונים החברתיים בנושא.
• חלוקת שי עם מסרי בטיחות לאזרחים הוותיקים כגון :בקבוקי מים ממותגים ,כירבוליות
ממותגות ,מטריות וכו'.
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•

מיפוי וטיפול בתשתיות באזורים מרובי קשישים -הארכת זמן האור הירוק ברמזור הולכי רגל,
הצבת מעקות בטיחות סמוך לאזורי מגורים ודיור מוגן.

משימות
קוד
37388

פעילות
תיאום פגישה עם אחיות
הגריאטריה של קופות החולים
להסברה לאזרחים הותיקים
והנעת התהליך בנושאים:
הסכנות שעומדות בפניהם
בחציית כביש עם מגבלות הגיל
והתנהגות בטוחה בתחבורה
הציבורית.

אחראי
ילנה מקסימצ'וק

יעד
20/06/20
19

סטאטוס
לביצוע

סעיף דיון  5 :נושא :שינויים תשתיתיים
צומת האופן/הכישור 14 -תאונות משנת  2009-2016לאחר טיפול בתשתית בשנת  2017אפס
תאונות.
אורית אורנשטיין -אנו מעלים בוועדות מוקדי סיכון .צומת האופן/הכישור הינו מוקד שבו רמת
הסיכון הייתה גבוהה מאוד בין השנים  2009-2016היו בצומת כ 14-תאונות .זהו צומת מצומצם
באזור התעשייה .לפני כשנתיים נעשה בצומת שינוי תשתיתי מצומצם בעלות קטנה יחסית וכבר
אנו רואים שינוי של ירידה משמעותית בתאונות הדרכים בצומת לאפס.
צומת רבין/מרידור/יהדות ספרד -בשנת  2018היו בצומת  12תאונות חזית אל צד ,בישיבת
ועדת הבטיחות בחודש מרץ  2019קיבל ראש העיר החלטה אמיצה לבטל את הפנייה שמאלה
ומרגע סגירת הפניה לא דווח על תאונות בצומת.

סעיף דיון  6 :נושא :מחלקת התנועה -אשקלון
ישראל בוקשפן -המשטרה מבצעת לפחות פעם בשבוע מבצע אכיפה ברחבי העיר.
תומר גלאם -מפרגן למשטרה ומבקש לתגבר אכיפה בציר רפאל איתן.
אורית אורנשטיין -הרשות הלאומית עוקבת אחרי פעילות תחנת אשקלןו בנושא מתן דוחות
ואשקלון נמצאת כרגע במקום הראשון בכל מרחב לכיש.
ישראל בוקשפן -מדווח לרותי אטיאס מידית על כל תאונה ,אשקלון נמצאת דוקא בירידה בתאונות
הדרכים הקלות אך לצערנו ,על פי הנתונים יש עליה בתאונות הדרכים הקשות.
גיל זילברליך -היות ואנו נכנסים לתקופת הקיץ והחופש הגדול כדאי וחשוב להעביר מסר לבני
הנוער שנוסעים לאילת בתחבורה ציבורית ,כיצד מתנהגים באוטובוס בזמן הנסיעה ,שתיית
אלכוהול וכו' .גיל מוכן לתרום לקהילה בכך שישיג עובד שיכנס להסברה בבתי הספר.
תומר גלאם -מברך את גיל על היוזמה וחושב שזה רעיון מבורך ,מבקש מגיל להיות בקשר עם
רותי אטיאס ודפנה ביטון.
יורם גניש -מבקש להקצות חניית נכים במרכז אפרידר .סמוך לסופר יעל יש להקצות חניית נכים
וסמוך לקפה שמש .כמו כן ,בחניית בית העלמין שיכון דרומי לא קיימות חניות נכים ,יש להקצות
בהקדם.
רותי אטיאס -מבקשת לקיים סיור בציר בן גוריון ,ציר עם ריבוי תאונות חזית אל צד.

משימות
סוג דיון :פגישת עבודה מתאריך 27/05/2019 :מספר דיון 6212 :הודפס בתאריך 06/06/2019 :עמוד  6מתוך7

-- printed by QM7control system --

קוד
37346

37363

פעילות
חניית נכים -יש להקצות ולסמן
חניית נכים במקומות הבאים:
* מרכז אפרידר -סמוך לקפה
שמש ,סמוך לבנק הפועלים/סופר
יעל.
* בית העלמין שיכון דרומי
ציר בן גוריון -ציר עם ריבוי
תאונות חזית אל צד ,יש לזמן את
חברי הועדה המצומצמת לסיור
(סלבה ,ננו ,רותי ,שמעון זליג,
אורית אורנשטיין ,ישראל בוקשפן
וענבל מהנדסת התנועה.

אחראי
שמעון זליג

יעד
30/06/20
19

סטאטוס
לביצוע

יערה דנק

30/06/20
19

לביצוע

סעיף דיון  7 :נושא :סיכום הישיבה
תומר גלאם -יבדוק מול מנכ"לית העירייה אם יש תכנית עבודה מסודרת בנושא מצלמות .מבקש
מישראל להעביר אליו רשימת "צירים חמים" ונדאג להתקין מצלמות במקומות הללו כולל הצבת
שילוט "אכיפה מוגברת".
אורית אורנשטיין -שלמה פרחיה  G.I.Sבנה שכבת מידע למוקדי סיכון ,אפשר למקם את
המצלמות עפ"י הנתונים הללו.
תומר גלאם -מודה לכל המשתתפים.

משימות
פעילות
קוד
 37364מצלמות אכיפה  -תומר יבדוק מול
מנכ"לית העירייה אם קיימת
תכנית עבודה מסודרת בנושא
הצבת מצלמות ברחבי העיר.

אחראי
יערה דנק

יעד
20/06/20
19

סטאטוס
לביצוע
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