מאושר

פגישת עבודה

התקיים בתאריך16/10/2018 :
מיקום הישיבה :אולם ישיבות קומה ד '
08/11/2018
תאריך אישור:
רותי אטיאס
הודפס ע"י:

מספר דיון5793 :
נוהל ע"י :רותי אטיאס
תועד ע"י :ליאת רוימי
הוקלד ע"י :ליאת רוימי

נושא הדיון:
ישיבת ועדת בטיחות בדרכים מס' 3
משתתפים נוספים :דודו לוי -יו"ר ועד ההורים ביה"ס בית יחזקאל ,אבי רווח -יו"ר פורום הורים
של בתי הספר בנושא בטיחות בדרכים ,עמרם מלול -חבר ועדה

השתתפו :יורם שפר  -סגן ראש העיר ; אריאל גמליאל  -מבקר העיריה; אילן זנו  -ס' מנהל
אגף למנהלה וטכנולוגיות; ויקטוריה ברנגל  -מהנדסת העיר; שלמה פרץ  -תובע עירוני;
סלבה לייקין  -סגן מנהל אגף פרויקטים תשתיות ותחבורה; רותי אטיאס  -מנהלת מח'
בטיחות בדרכים ; ננו אנדרסקו  -ראש מדור תנועה; דנה גרינבלט  -סגנית דוברת העירייה;
אברהם חבושה  -קצין בטיחות בתעבורה; דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים
ונוער רשותי; רינת אור  -רכזת שיטור עירוני; אורית אורנשטיין מנהלת בטיחות אזור לכיש-
רשות לאומי; סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום הורים עירוני; ליאת רוימי  -מטה עירוני
לבטיחות בדרכים
נעדרו :תומר גלאם  -ראש העיר; יובל זוזט  -מנהל מינהל חינוך; מישל ברק  -מנהל מינהל
תפעול; אלון קאפח  -מנהל אגף איכות הסביבה; שמעון זליג  -סגן מנהל אגף אחזקה
מכותבים :תומר גלאם  -ראש העיר; יורם שפר  -סגן ראש העיר ; אריאל גמליאל  -מבקר
העיריה; יובל זוזט  -מנהל מינהל חינוך; אילן זנו  -ס' מנהל אגף למנהלה וטכנולוגיות;
ויקטוריה ברנגל  -מהנדסת העיר; מישל ברק  -מנהל מינהל תפעול; שלמה פרץ  -תובע
עירוני; אלון קאפח  -מנהל אגף איכות הסביבה; סלבה לייקין  -סגן מנהל אגף פרויקטים
תשתיות ותחבורה; שמעון זליג  -סגן מנהל אגף אחזקה; רותי אטיאס  -מנהלת מח' בטיחות
בדרכים ; ננו אנדרסקו  -ראש מדור תנועה; דנה גרינבלט  -סגנית דוברת העירייה; אברהם
חבושה  -קצין בטיחות בתעבורה; דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער
רשותי; רינת אור  -רכזת שיטור עירוני; אורית אורנשטיין מנהלת בטיחות אזור לכיש -רשות
לאומי; סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום הורים עירוני; ליאת רוימי  -מטה עירוני לבטיחות
בדרכים
סעיף דיון  1 :נושא :סטטוס טיפול במשימות מישיבת ועדת בטיחות מס' 2
רותי אטיאס פותחת את ישיבת ועדת הבטיחות ומציגה את סטטוס טיפול במשימות שנתנו
בישיבת ועדת בטיחות מס' .2
בה"ס מדעים -הצבת מעקה בטיחות ביציאה מהשער ,סימון קטע בו אסורה החנייה בצבע אדום,
תיקון תמרור איסור חניה בסיום יום הלימודים -בטיפול מחלקת אחזקה.
ביצוע אכיפה בסיום יום הלימודים -מתבצעת אכיפה עפ"י תכנית עבודה ,רינת אור מהשיטור
העירוני מטפלת בנושא באופן מצוין.
בה"ס כוכב הצפון -סימון שטח "נשק וסע"  -בוצע ע"י מחלקת אחזקה .יש לעודד את ההורים
בהפעלת המיזם בבה"ס ואפשר לקבל סיוע ממנהלת בה"ס.
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אבי רווח -דיבר עם יו"ר ועד ההורים בבה"ס ,ביום שישי  19/10/18מתקיימת ישיבה עם ועד
ההורים על נושא זה .מקווה שהישיבה תניב פירות ויהיה ניתן להתחיל עם המיזם .בבה"ס נאות
אשקלון אותו הסיפור ,אין שיתוף פעולה מההורים.
סופי חוטובלי -פרויקט נשק וסע בבתי הספר יופעל רק לאחר החלטה משותפת של יו"ר ועד
ההורים ומנהל/ת בה"ס לפני שמתחילים בשינויים במקום.
בה"ס הראל  -לבצע סיור ולבחון אפשרות לשינויים תשתיתיים בחניית הכורכר -בוצע סיור עם
חברי הועדה ,הודיעו לבה"ס כי לא נמצאה שום בעיה במקום ,בה"ס אינו מרוצה מהתשובה -אין
כרגע פתרון.
ננו אנדרסקו -מציע לעשות אספלט בחנייה ולתחום באבני שפה את המעבר מהכורכר לבה"ס.
יורם שפר -לבצע סיור חוזר בשטח יחד עם אגף שפ"ע ולבחון פתרון.
בה"ס ארלוזורוב -הנמכת מדרכות סמוך למעברי החצייה ,הכשרת מקומות חנייה למורים -בוצעו
הנמכות שפת המדרכה ,מיזם נשק וסע בוטל בעקבות החלטת מנהלת בה"ס שטוענת שאין
הצדקה לבצע את המיזם עקב מיעוט כלי תחבורה של ההורים שמסיעים לבה"ס.
כביש רבין/מרידור -הגשת פניה למשרד התחבורה לקבלת תקציב לרמזור הצומת .אבי רווח-
בכביש זה מתרחשות תאונות כמעט מידי יום ,עד שלא יהיה הרוג לא יחשבו על פתרון .אבי מציע
לחסום את הפנייה שמאלה למשך שבוע לניסיון.
אבי חבושה -חסמנו בעבר את הפנייה שמאלה וזה לא יצר לחץ.
יורם שפר -אפשר לבחון סגירה זמנית של הפנייה שמאלה ולבדוק אם יש שיפור .כדאי לבקש
מאיש מקצוע המלצה מקצועית.
מקיף ד'+ה'  -אכיפה בשעות אחר הצהריים בשל נהיגה פרועה של טרקטורונים .רינת אור-
בחודש האחרון נעשו סיורים במקום וכרגע רגוע ואין שם אירועים חריגים ,נהיה במעקב.
גן גלים -הסדרת מקום חנייה לרכב הסעה להעלאת והורדת הילדים בבטחה -נמצא בטיפול
מחלקת הנדסה ואחזקה.
אבי חבושה -כאשר בנו את הגן הגיעה תלונה מחברת ההסעות ,אבי ערך סיור עם סלבה במקום
ואבי המליץ לעשות במקום פרסה הפוכה משמאל לימין או להפוך את החניות כך שהילדים ירדו
לכיוון המדרכה.
יורם שפר -יש להקצות חנייה אחת עבור רכב ההסעה באמצעות הסרת המעקה.
בה"ס מעיין חיים ושלום -אבי רווח -ברחוב נווה אילן יש ריבוי תאונות דרכים בכביש שסמוך
לבה"ס .נהגים עולים למדרכה ,אין אכיפה ונוהגים שם במהירות מופרזת .כמן כן ,מעבר החצייה
רחוק מבית הספר ואין חניית נכים סמוך לבה"ס.
בה"ס פסגות -בבה"ס פסגות קיים תמרור איסור חניה בין השעות,...דיירים המתגוררים סמוך
לבה"ס מחנים את רכבם באופן קבוע במפרץ החנייה ובשל כך אין מקום עצירה מסודר לרכבי
ההורים להוריד את ילדיהם בבוקר .כמו כן ,אין חניית נכים במקום.
סופי חוטובלי -בסמוך להרבה מוסדות חינוך אין חניות נכים.
אבי רווח -נכון ,יש להקצות חניות נכים סמוך לבתי הספר הבאים :מעיין חיים ושלום ,פסגות ,נווה
אילן ,מצפה ברנע ,בית יחזקאל.
אילן גוזלקר -האם חובה להקצות חניות נכים סמוך למוסדות חינוך?
אורית אורנשטיין -חובה להקצות חניות נכים ליד מוסדות חינוך.
רותי אטיאס -נבצע סיור במוקדים שהוזכרו ונבדוק.
בה"ס כרמים  -אורית אורנשטיין -סמוך לבה"ס ישנה חניית כורכר שעולים אליה דרך מעבר
חצייה .אורית ביקשה בעבר להציב עמודונים להסדרת הכניסה לחנייה וזה טרם בוצע .חשוב
להסדיר את המקום לפני שיקרה אסון ומכונית תפגע בהולך רגל.
בה"ס מצפה ברנע -רותי אטיאס -בבה"ס בונים אולם ספורט וישנה סכנה שהולכי רגל יעברו
דרך אתר הבנייה לכן העתיקו את שער הכניסה למקום אחר וזה גורם לפקקים רבים כי השער
החדש סמוך למעגל התנועה.
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משימות
קוד
35574

פעילות
בה"ס מעיין חיים ושלום נווה אילן-
בכביש הסמוך לבה"ס נהגים
נוסעים במהירות מופרזת ועולים
עם הרכבים על המדרכות.
יש לבצע אכיפה במקום בבוקר
ובסיום יום הלימודים במשך מס'
ימים רצופים.
בה"ס רמת כרמים -סמוך לבה"ס
ישנה חניית כורכר שרכבים עולים
אליה דרך מעבר החצייה .מעשה
זה מסכן ילדים והולכי רגל לכן יש
להציב עמודונים ליד מעבר
החצייה ולהסדיר כניסה מסודרת
לחניית הכורכר.
יש לבצע סיור ליד מוסדות
החינוך :מעיין חיים ושלום (שכונת
נווה אילן) ,פסגות ,נווה אילן,
מצפה ברנע ובית יחזקאל ולבדוק
האם קיימת חניית נכים בקרבת
בה"ס.
בה"ס מצפה ברנע -בבה"ס בונים
אולם ספורט וכדי למנוע מהולכי
הרגל לעבור דרך אתר בניה בה"ס
העתיק את שער הכניסה למקום
אחר
(סמוך למעגל התנועה) ומיקום
חדש זה גורם לפקקים רבים.
יש לבצע אכיפה במקום והסברה
להורים.
בה"ס הראל -בוצע סיור לבחינת
אפשרות לשינויים תשתיתיים
בחניית הכורכר ,לא נמצאה שום
בעיה במקום ,בה"ס אינו מרוצה
מהתשובה -אין כרגע פתרון.
יורם שפר מבקש לבצע סיור חוזר
בשטח יחד עם אגף שפ"ע ולבחון
פתרון.

35581

גן גלים -הסדרת מקום חנייה
לרכב הסעה סמוך לגן הילדים.
יש להקצות את החנייה האחרונה
במקום עבור רכב ההסעה
באמצעות הסרת המעקה

35577

35578

35579

35580

אחראי
רינת אור

יעד
21/11/20
18

סטאטוס
לביצוע

שמעון זליג

30/11/20
18

לביצוע

רותי אטיאס

30/11/20
18

לביצוע

רינת אור

21/11/20
18

לביצוע

רותי אטיאס

21/11/20
18

הושלמה

ננו אנדרסקו

30/11/20
18

לביצוע
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35582

35583

35584

35585

35586

גן גלים -הסדרת מקום חנייה
לרכב הסעה סמוך לגן הילדים.
יש להקצות את החנייה האחרונה
במקום עבור רכב ההסעה
באמצעות הסרת המעקה
בה"ס מעיין חיים ושלום ברחוב
נווה אילן -אין חניית נכים בקרבת
בה"ס ומעבר החצייה רחוק.
יש להקצות חניית נכים במקום
ולהציב תמרור.
בה"ס מעיין חיים ושלום ברחוב
נווה אילן -אין חניית נכים בקרבת
בה"ס ומעבר החצייה רחוק.
יש להקצות חניית נכים במקום
ולהציב תמרור.
בה"ס פסגות -דיירים המתגוררים
סמוך לבה"ס מחנים את רכבם
הפרטי במפרץ החנייה שהוקצה
להורדת התלמידים מרכבי הורים
בבוקר .במקום מוצב תמרור
איסור חנייה בין השעות ....ואין
תמרור סוגר ,מיקום התמרורים
לא מתאים לפעילות נשק וסע
היות הוא רחוק משער בית הספר.
יש לצאת לסיור במקום ולבחון
העתקת התמרורים למקום קרוב
יותר.
בה"ס פסגות -דיירים המתגוררים
סמוך לבה"ס מחנים את רכבם
הפרטי במפרץ החנייה שהוקצה
להורדת התלמידים מרכבי הורים
בבוקר .במקום מוצב תמרור
איסור חנייה בין השעות ....ואין
תמרור סוגר ,מיקום התמרורים
לא מתאים לפעילות נשק וסע
היות הוא רחוק משער בית הספר.
יש לצאת לסיור במקום ולבחון
העתקת התמרורים למקום קרוב
יותר.

שמעון זליג

30/11/20
18

לביצוע

ננו אנדרסקו

28/11/20
18

לביצוע

שמעון זליג

28/11/20
18

לביצוע

ננו אנדרסקו

21/11/20
18

לביצוע

סלבה לייקין

21/11/20
18

לביצוע

סעיף דיון  2 :נושא :פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
רותי אטיאס מציגה את פעילויות מטה הבטיחות העירוני בפתיחת שנת הלימודים:
• בדיקת מפגעי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך
• קמפיין הסברה לנהגים "לבית הספר הולכים על בטוח"
• פרסום בעיתונות מקומית בנושא מתן זכות קדימה להולכי רגל
• חלוקת חולצות ואגרת ברכה לילדי כיתות א'
• חלוקת מערכות שעות עם מסרי בטיחות לכלל תלמידי היסודי
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•
•
•
•

כנס מפקדי משמרות זה"ב
כנס רכזי בטיחות במרכז ההדרכה
כנס מתנדבי זה"ב בגן במרכז ההדרכה
כנס למתנדבי התנועה במרכז ההדרכה

סעיף דיון  3 :נושא :שבוע המחויבות לבטיחות בדרכים תשע"ט
רותי אטיאס מציגה ומסבירה כי יום הבטיחות בדרכים הארצי לשנת הלימודים תשע"ט יחול ביום
שלישי  ,6/11/18בנושא היסח דעת.
באשקלון יתקיימו במהלך שבוע שלם מגוון פעילויות וסדנאות בבתי הספר היסודיים והתיכוניים,
פעילויות לגיל הזה"ב ,פעילויות לקהילה במתנ"סים וברחבי העיר ופרסום בעיתונות המקומית
ובשלטי חוצות.

סעיף דיון  4 :נושא :שלבי היערכות לאכיפת תקנות אופניים חשמליים
רותי אטיאס -נערכו מספר ישיבות בנושא ואנחנו מתכוונים להיכנס עמוק לתחום זה .אם פקחים
לא יצאו להכשרה לא נוכל להתחיל את האכיפה.
יורם שפר -לשלוח אליו את כל החומר.
שלמה פרץ -פרסום ברשומות יתבצע רק לאחר הסמכת הפקחים.
דנה גרינבלט -חשוב לארגן כמה שיותר משאבים כדי שהדבר יצא לפועל .מצב תאונות הדרכים
במדינה בקרב רוכבי האופניים החשמליים קשה מאוד .דנה מבקשת משלמה פרץ נוסח שאפשר
לפרסם.
אבי חבושה -בממשלה הולכים להוציא תקנות חדשות וברגע שתהיינה החלטות ממשלה נוכל
לפעול בהתאם.
להלן שלבי ההיערכות לאכיפת תקנות אופניים חשמליים:
 אישור מועצה -התקנות של אכיפת אופניים אושרו במועצה. הסמכת פקחים -שלושה ימי הסמכת פקחים דרך השלטון המקומי והמשטרה ,הקורס יחלבחודש נובמבר .2018
 פרסום ברשומות ובאתר האינטרנט של העירייה על הסמכת הפקחים והתחלת האכיפה. ידוע הציבור -ידוע הציבור בדבר תחילת החוק ואכיפתו באמצעות קמפיין נרחב ( החלמחודש נובמבר).
 תכנית אכיפה עירונית -בתום חודשיים ממועד הפרסום לציבור תחל אכיפה באמצעות רישוםדו"ח אזהרה (חודש ינואר)
 -לאחר חודש -ייאכף החוק במלואו (חודש פברואר).
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