פגישת עבודה
מספר דיון5533 :
נוהל ע"י :רותי אטיאס
תועד ע"י :ליאת רוימי
הוקלד ע" :ליאת רוימי

מאושר
התקיים בתאריך19/06/2018 :
מיקום הישיבה :אולם ישיבות קומה ד '
28/06/2018
תאריך אישור:
רותי אטיאס
הודפס ע"י:

נושא הדיון:
ישיבת ועדת בטיחות  -מס' 2
משתתפים נוספים  -יעקב חוטובלי -חבר ועדה ,דב גלבוע -חבר ועדה ,משה הרמב"ם -חבר ועדה,
רינת אור -שיטור עירוני ,אברהם רווח -נציג פורום הורים לבטיחות בדרכים ,סהר -פורום הורים
בה"ס כוכב הצפון ,אופירה -פורום הורים בה"ס נאות אשקלון ,גבי חכמון -תנועה אשקלון
השתתפו :רותי אטיאס  -מנהלת מח' בטיחות בדרכים ; תומר גלאם  -ראש העיר; ויקטוריה
ברנגל  -מהנדסת העיר; סלבה לייקין  -סגן מנהל אגף פרויקטים תשתיות ותחבורה; ננו
אנדרסקו  -ראש מדור תנועה; אילן זנו  -ס' מנהל אגף למנהלה וטכנולוגיות; מישל ברק  -מנהל
מינהל תפעול; אברהם חבושה  -קצין בטיחות בתעבורה; אלון קאפח  -מנהל אגף איכות
הסביבה; דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי; שלמה פרץ  -תובע
עירוני; אילן גוזלקר -קב"ט מוסדות חינוך ; עמיעד וינקלר ראש צוות זה"ב מרחב לכיש; אורית
אורנשטיין מנהלת בטיחות אזור לכיש -רשות לאומי; ליאת רוימי  -מטה עירוני לבטיחות
בדרכים
נעדרו :יובל זוזט  -מנהל מינהל חינוך; שמעון זליג  -סגן מנהל אגף אחזקה; אסנת אלעזרא -
מנהלת אגף שירות; דנה גרינבלט  -סגנית דוברת העירייה; סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום
הורים עירוני; ילנה מקסימצ'וק  -מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים; מיריי אלטיט  -חברת
מועצה  -חברת מועצה
מכותבים:
סעיף דיון  1 :נושא :פתיחה
תומר גלאם פותח את ישיבת ועדת הבטיחות השנייה ומברך את כל הנוכחים ,עובדי העירייה,
עובדים חיצוניים ואת נציגי ועדי ההורים.
תומר מודה לכולם על הטיפול במשימות ,על נתינה אינסופית למען מטרה המשותפת לכולנו-
להוריד את כמות תאונות הדרכים בעיר כולל שיפור התשתיות ושיפור רמת החיים בעיר כגון:
מעגלי תנועה דו נתיביים שמשחררים את עומסי התנועה בשעות העומס.
רותי אטיאס מקריאה את סדר ישיבת ועדת הבטיחות.

סעיף דיון  2 :נושא :סטטוס טיפול במשימות מישיבת ועדת בטיחות 4/18
בה"ס מדעים -פתיחת שער נוסף (מזרחי) אשר ישמש יציאה נוספת לתלמידי בה"ס.
אילן ז'נו -השער נפתח בתאריך  ,17/6/18ומיד חווינו קשיים .עדיין נהגים חונים שם ומפריעים
לרכבי ההסעות ,אני ממליץ שאלון קאפח יבצע אכיפה ויחלק דוחות.
אבי חבושה -נהגים חונים את רכביהם מכיוון שיש טעות בשעות המודפסות על גבי השילוט.
התלמידים מסיימים ללמוד בשעה  15:00וזו השעה המצוינת על השילוט לכן נהגים חונים את
רכביהם כבר ב 14:50-וחוסמים את המקום לרכבי ההסעות .יש לשנות את השעה בשילוט לפחות
ל.15:30 -
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תומר גלאם -מברך על פתיחת השער ,רמת הסיכון של התלמידים מטורפת ובמזל לא נגרם נזק.
תומר מבקש ממישל ברק לתקן את השעה בתמרור (עד  .)15:30כמו כן תומר מבקש מאלון לבצע
אכיפה במקום לפחות בשבוע הראשון.
רותי אטיאס -המטה העירוני התחיל תכנית עבודה מסודרת עם הפיקוח והשיטור העירוני וכרגע
זה הולך מצוין.
אבי חבושה -מנהלי בתי הספר מקבלים לפעמים החלטות בניגוד לחוק וזה לא בסדר.
מרכז דוידי -לבדוק אפשרות להוספת  4-5חניות על הכביש בצד ימין.
סלבה לייקין -הוספנו  8חניות
מרינה מול  -בדיקת מיקום והצבה של תמרורים בכיכר מרינה מול.
אברהם רווח  -אני רוצה לברך ולהודות לננו אנדרסקו על הטיפול במשימה ,כל נושא התמרור
במקום סודר והבעיה נפתרה.
חוק עזר עירוני ,אופניים חשמליים -קידום חוק עזר עירוני בנושא אכיפת רוכבי אופניים חשמליים
שלמה פרץ -התקיימו שתי ישיבות ,למדנו את הנושא מהתכנית שנעשתה באשדוד ,בדקנו מה
מתוך החוק אפשר ליישם בעיר ,נביא את התוכנית לתומר גלאם כדי שיציג אותה בישיבת המועצה
הקרובה בחודש יולי.
תומר גלאם -מבקש משלמה פרץ להציג את התוכנית בישיבת המועצה הקרובה.
הכנת תכנית הכשרה לפקחי העירייה בנושא אכיפת רוכבי אופניים חשמליים
רותי אטיאס -קיימת תכנית הכשרה ארצית שהוכנה ע"י מרכז השלטון המקומי ,התכנית תצא
לפועל לאחר העברת חוק עזר עירוני במועצה.
הכנת שילוט לאכיפה מוגברת לצירים מסוימים
רותי אטיאס -בוצע

משימות
קוד
34519

פעילות
נא לעדכן את זמני איסור החנייה
בתמרור המוצב ליד בה"ס מדעים
בשעות סיום הלימודים ימים א'-
ה' ( 12:00-15:30במקום )15:00
יתר השעות בסדר.

אחראי
שמעון זליג

יעד
28/06/2018

סטאטוס
לביצוע

34520

נא לבצע אכיפה בבה"ס מדעים
החל מיום .6/7/18 - 1/7/18
קידום חוק עזר עירוני בנושא
אכיפת רוכבי אופניים חשמליים-
להביא את התוכנית לשולחנו של
תומר גלאם בכדי להציגה בישיבת
מועצת העיר הקרובה (בחודש
יולי).

אלון קאפח

06/07/2018

לביצוע

שלמה פרץ

28/06/2018

לביצוע

34521

סעיף דיון  3 :נושא :סטטוס טיפול במשימות – סיורים
בה"ס נווה אילן  -בעיה בחניית רכבי ההסעות וההורים.
רותי אטיאס -תכנית נשק וסע תחל בשנת הלימודים החדשה ואנו מאמינים שהנושא ייפתר.
תומר מבקש להניע את הפרויקט (סלבה וננו) ולהעביר לזליג לביצוע.
בה"ס כוכב הצפון  -השער מוכן ,יש לסמן את מתחם "נשק וסע" בשער החדש כולל תמרורים
סיור באשדוד -תומר גלאם -היה סיור מעניין ,בדקנו מעברי חצייה מוגבהים והתרשמנו .אני
מעוניין להתחיל עם הפרויקט כפיילוט ברחוב יהודה הלוי ולבדוק בהמשך מקומות נוספים.
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סלבה לייקין -אתמול נפגשנו עם חברה שמבצעת מעברי חצייה מוגבהים רק שהמעבר אינו
מוגבה אלא שטוח .זה נותן אשליה של מוגבה וגורם להאטת התנועה וזה פותר את בעיית הניקוז.
אורית אורנשטיין -הבעיה היא שברגע שנהגים יבינו את ה"טריק" הם לא יורידו מהירות לפני
מעבר החצייה "המוגבה".
רבין/מרידור -עלייה בתאונות בצומת בפנייה שמאלה.
רותי אטיאס -הצומת הוסדר בהתאם לתכנית הנדסית (הוצבו תמרורים) .בטווח הרחוק -יבחן
שינוי הצומת לצומת מרומזר.
ציר רפאל איתן -נסיעה מסוכנת של טרקטורונים ,אופנועים ,ואופניים חשמליים.
תומר גלאם -היום אושרו מצלמות בציר זה ,כל המצלמות שיותקנו בקו החוף יתנו מענה לבעיה.
המצלמות תהיינה מחוברות למשטרה.
הצבת הגדר בשלב זה מבוטלת.
ציר בן גוריון -ציר עם תאונות מרובות בעיקר בצמתים המרומזרים
מישל ברק -הוצבו שלטי אכיפה מוגברת והותקנו מצלמות.

משימות
קוד
34523

34524

פעילות
בה"ס כוכב הצפון  -שער הכניסה
לבה"ס מוכן ,נא להכין תכנית
לסימון שטח "נשק וסע" כולל
תמרור ולהעביר לשמעון זליג
לביצוע.
בה"ס כוכב הצפון  -שער הכניסה
לבה"ס מוכן ,נא להכין תכנית
לסימון שטח "נשק וסע" כולל
תמרור ולהעביר לשמעון זליג
לביצוע.

אחראי
ננו אנדרסקו

יעד
26/07/2018

סטאטוס
לביצוע

סלבה לייקין

26/07/2018

לביצוע

סעיף דיון  4 :נושא :פעילויות עירוניות  -המטה העירוני לבטיחות בדרכים
רותי אטיאס
• הפעלת מערך משרתים בשירות האזרחי במגזר החרדי
• אירוע אבות ובנים במגזר החרדי בל"ג בעומר
• הגברת מערך האכיפה סמוך למוסדות החינוך עפ"י תכנית עבודה מסודרת
• איתור ליקויי בטיחות בסביבת מוסדות חינוך
• מינוף פעילות קשישים בבתי אבות ובדיור מוגן
• חידון זה"ב עירוני בבתי הספר היסודיים
• הפנינג על גלגלים לילדי הגנים.
פעילויות המטה לחודשים יולי-אוגוסט
• קמפיין יציאה לחופשה בטוחה
• פרסום עירוני בנושא אופניים
• בית הספר של החופש הגדול במרכז ההדרכה במהלך חודש יולי
• מבצע עירוני "הכן אופנייך לקיץ" לתושבי אשקלון בתאריך 3/7/18
• טיפול במפגעי בטיחות בסביבת מוסדות חינוך
מישל ברק  -מחלקת אחזקה התחילה כבר לצבוע מעברי חצייה ברחבי העיר ,קיבלנו תקציב על
כך.
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סעיף דיון  5 :נושא :תנועה אשקלון
גבי חכמון
יש תופעה של עלייה בתאונות הדרכים בציר רבין/מרידור ונתון זה משנה לצערנו את
הסטטיסטיקה באשקלון.
סלבה לייקין -אנו מתכוונים להגיש בקשה בשנת  2019לתכנון וביצוע צומת מרומזר בציר זה.
מישל ברק -האם ניתן לבטל את הפנייה שמאלה?
אברהם רווח -אפשר לשים מחסום זמני ולבדוק את תגובת הנהגים.
תומר גלאם -אני מציע לבצע סיור במקום ,לראות את זרימת התנועה ולקבל החלטה.
גבי חכמון -תופעה נוספת שאנו רואים בכבישים היא אי מתן זכות קדימה להולכי רגל .יש תאונות
מרובות בגלל סיבה זו ,מבקש שיוצבו תמרורי ג 7-סמוך למעברי החצייה.
רחוב אייר -בין רמזור  ,12-13כביש מרובה תאונות אמז"ק.
סלבה לייקין -בעבר דובר על הקמת מעבר תת קרקעי או הקמת גשר עילי אבל כרגע זה לא
מעשי .אנו עובדים על תכנית להפוך את הציר לצומת מרומזר גל ירוק ,אך אישור התכנית ייקח
זמן.
דפנה ביטון -אפשר לבטל את מעבר החצייה המסוכן?
סלבה לייקין -בלתי אפשרי ,יש המון הולכי רגל באזור זה.
תומר גלאם -ישנה אפשרות גם למעבר חצייה מוגבה ,נתחיל ברחוב יהודה הלוי ונשקול גם לגבי
מעברים בעייתיים נוספים.
סלבה לייקין -לא ניתן להקים מעבר חצייה מוגבה בציר מנחם בגין/אייר היות ובקרוב מהירות
הנסיעה המותרת בציר זה תעלה ל 60-קמ"ש.
אברהם רווח -מציע להתקין רמזור כתום מהבהב גבוה לנהגים שישימו לב.
תומר גלאם -יש תקציב לשינויים בציר זה ,עד ביצוע התכנית ממליץ להעצים יותר בשילוט מואר
לפני מעבר החצייה ,או רמזור כתום מהבהב.
תומר מבקש ממישל ברק לצאת לסיור בכביש מרידור ומנחם בגין/אייר ולקבל החלטות.

משימות
קוד
34549

פעילות
כביש רבין/מרידור -עלייה
בתאונות הדרכים ,בישיבה העלו
אפשרויות של ביטול הפנייה
שמאלה או הצבת מחסומים
זמניים .הוחלט לבדוק את כמות
וזרימת התנועה במקום
כביש מנחם בגין/אייר  -ציר
מרובה תאונות בשל אי מתן זכות
קדימה להולכי רגל .בישיבה עלו
אפשרויות של הצבת תמרורים
מוארים של הולכי רגל סמוך
למעבר החצייה או התקנת תמרור
כתום גבוה מהבהב לנהגים.

אחראי
יערה דנק

יעד
05/07/2018

סטאטוס
הושלמה

תומר מבקש לצאת לסיור עם
מישל ברק וחברי ועדת הבטיחות
המצומצמת במוקדים הנ"ל ולקבל
החלטות.
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סעיף דיון  6 :נושא :פורום הורים
אברהם רווח -מודה לכל העובדים על הטיפול במשימות מישיבת ועדת הבטיחות האחרונה.
בה"ס הראל -כלי רכב שנכנסים לחניית הכורכר חוצים את מעבר הולכי הרגל ובכך מסכנים את
התלמידים.
מישל ברק -מציע לבצע סיור במקום ולבדוק.
בה"ס ארלוזורוב -אין הנמכות על המדרכות סמוך למעברי החצייה ,וקיימת מצוקת חניות למורים.
מישל ברק -נצא לסייר גם בארלוזורוב.
משה הרמב"ם -בכיכר סמוך לספרייה העירונית לכיוון הכניסה לבית החולים אין אפשרות להגיע
לשביל האופניים ממעבר החצייה.
תומר גלאם -רותי ומשה הרמב"ם יצאו לסיור במקום
אילן גוזלקר -במרחב בין בתי הספר מקיף ד'-ה' קיימת תופעה קשה מאוד של בני נוער שמגיעים
לשטח עם טרקטורונים ואופנועים מידי יום ,עם כובעי גרב ,ללא מספרי רישוי על האופנועים
ומשתוללים שם .אני מציע להציב מחסומים שימנעו מהטרקטורונים להיכנס לשטח ולבצע אכיפה.
תומר גלאם  -יש לשלוח ניידת למקום בשעות אחה"צ לבצע סיור.
גבי חכמון -בציר רפאל איתן אנו מבצעים אכיפה קשה וסמויה באמצעות מסוקים .אנו אוספים
מידע על בעלי הטרקטורונים ומגיעים אליהם עד הבית .בעבר היינו רודפים אחרי טרקטורון אך
הפסקנו זאת מהסיבה שהמרדף מסכן אותם.

משימות
קוד
34555

34556

34557

פעילות
בתי הספר הראל וארלוזורוב-
לבצע סיור ולקבל החלטות.
נא לזמן את חברי ועדת הבטיחות
המצומצמת ואת אברהם רווח.
כיכר ספריה עירונית/ברזילי  -אין
מעבר לשביל האופניים דרך
מעבר החצייה.
לצאת לסיור ולהזמין את משה
הרמב"ם.
שטח בין בה"ס מקיף ד' לבה"ס
מקיף ה'  -בעיית בני נוער רעולי
פנים שמגיעים לשם מידי ערב עם
טרקטורונים ואופנועים
ומשתוללים.
תומר מבקש לבצע אכיפה במקום.

אחראי
מישל ברק

יעד
28/06/2018

סטאטוס
לביצוע

רותי אטיאס

05/07/2018

הושלמה

אלון קאפח

05/07/2018

הושלמה
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