פגישת עבודה
מספר דיון

7102

נוהל ע"י
תועד ע"י

רותי אטיאס  -רכז בטיחות בדרכים
רותי אטיאס

הוקלד ע"י

רותי אטיאס

נושא הדיון

מאושר
התקיים בתאריך 00:11 02/10/71
01
אולם ישיבות קומה ג'  ,עיר
מיקום הישיבה
10/00/7101
תאריך אישור
QM7
הודפס ע"י

ישיבת ועדת בטיחות -רבעון שלישי
משתתפים נוספים :רס"ם עמיעד וינקלר -ראש צוות זה"ב מרחב לכיש ,איציק אביגזר-מפקח זה"ב משרד החינוך ,פקד סהר שאול-
מפקד סיור רמ"ת אשקלון ,עמרם מלול -חבר מועצה ,יעקב חוטובלי -חבר מועצה ,ליאת רוימי -מזכירת וועדה.

השתתפו תומר גלאם  -מ"מ ראש העיר ממונ
יצחק בריגה  -מנהל אגף חינוך
רותי אטיאס  -רכז בטיחות בדרכים
סלבה לייקין  -מנהל מח' כבישים ו
ננו אנדרסקו  -ראש מדור תנועה
אברהם חבושה  -קצין בטיחות בתעבורה
דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי
אריאל גמליאל  -מבקר העיריה
מכותבים תומר גלאם  -מ"מ ראש העיר ממונ
רותי אטיאס  -רכז בטיחות בדרכים
סלבה לייקין  -מנהל מח' כבישים ו
ננו אנדרסקו  -ראש מדור תנועה
אברהם חבושה  -קצין בטיחות בתעבורה
אריאל גמליאל  -מבקר העיריה
יצחק בריגה  -מנהל אגף חינוך
משה שמואל  -אמרכל
דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי
סעיף

 1פתיחה

תומר גלאם מברך את המשתתפים ומודה להם על נוכחותם.
תומר מקווה שיהיו תקציבים גם בשנת  7100לטפל בתשתיות ליד מוסדות חינוך.

סעיף

 2מצגת סקירת פעילויות לרבעון האחרון ופתיחת שנה

רותי מציגה את המצגת:
פעילויות המטה חודשים יולי-אוגוסט
 .0קמפיין יציאה לחופשה בטוחה  -הסברה לנהגים ע"י שוטרים ,תלמידים ומתנדבי המטה העירוני במוקדים מרכזיים ברחבי העיר.
 .7פרסום על גבי שילוט עירוני ועיתונות  -פרסום נרחב לנהגים בנושא מתן זכות קדימה על גבי שילוט ועיתונות מקומית.
 .3כנס מתגייסים  -חלוקת שי למתגייסים עם מסר בטיחות.
 .4הפעלת מרכז ההדרכה לילדי הקייטנות -במהלך חודש יולי ביקרו כ 0431-תלמידים בכיתות א-ה של קייטנות החופש הגדול.
 .1הצגה חיפזון וזהירון במתנ"ס וולדנברג לילדי הקייטנות של החופש הגדול.
 .0פעילות בקניון גירון עם קבוצת דילר
 .2הפנינג במרכז ההדרכה לילדי קופת חולים כללית העולים לכיתה א'.

סעיף

 3סיורים לאיתור מפגעי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך

בה"ס סיני  -היעדר מדרכה רציפה לתלמידים
תומר  -בשנת  7100מתוכנן להיות שיפוץ בחניית בה"ס .ננו וסלבה יכינו תוכנית לסידור המקום ויכניסו לתוכנית עבודה .7100
אור מנחם  -התקנת מעקה בטיחות נפתח
תומר  -אם סיום השיפוץ בבה"ס מתעכב מבקש להתקין מעקות בכל מקרה.

ID

נושא משימה

04301

בה"ס סיני

04300

בה"ס סיני

פעילות

אחראי

היעדר מדרכה רציפה
לתלמידים בעלייה מרחוב
הצפצפה לשער בית הספר .ננו אנדרסקו -
ראש מדור
תומר גלאם מבקש להכין תנועה
תוכנית לסידור המקום
ולהכניס לתוכנית עבודה
. 7100
היעדר מדרכה רציפה
לתלמידים בעלייה מרחוב
הצפצפה לשער בית הספר .סלבה לייקין -
מנהל מח'
תומר גלאם מבקש להכין כבישים ו
תוכנית לסידור המקום
ולהכניס לתוכנית עבודה
. 7100

יעד

31/00/710
1

31/00/710
1

סטטוס הערה אחרונה

לביצוע

לביצוע

04321

סעיף

בה"ס אור
מנחם

בית הספר נמצא כרגע
בשיפוצים ,גם אם השיפוץ
מתעכב יש להתקין מעקב
בטיחות ולתקן אבנים
משתלבות במדרכה בכניסה
לשער הרכבים.

שמעון זליג -
07/00/710
לביצוע
ראש צוות דרכים
1
ות

 4פתיחת שנת הלימודים תשע"ו

 .0בדיקת מפגעי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך
 .7קמפיין הסברה לנהגים "לבית ספר הולכים על בטוח"
 . 3פרסום על גבי שילוט עירוני לעיתונות מקומית בנושא מתן זכות קדימה להולכי רגל
 .4פתיחת שנת הלימודים  -הצבת מדריכות זה"ב לסיוע בחציית כביש ליד מוסדות חינוך
 . 1חלוקת חולצות ואגרת ברכה לילדי כיתות א' וחלוקת מערכות שעות וסימניות עם מסרי בטיחות לכלל תלמידי היסודי.
 .0כנס מפקדי משמרות זה"ב
 .2כנס גננות במרכז ההדרכה
 .1כנס רכזי זה"ב במרכז ההדרכה

סעיף

 5הצעות לסדר  -הודעות דרך מוקד 010

בה"ס כרמים
חצייה ומעבר לא חוקי של תלמידים את הכניש לכיוון בה"ס ,נסיעה לא בטוחה סמוך לבה"ס וסיכון תלמידים.
תומר -אלו ימים ראשונים של פתיחת שנת הלימודים ,עשינו שינויים בהסדרי התנועה והקמנו כביש מקורצף לחנייה.
פרוייקט נשק וסע התחיל ב 00/0/01-רק בשעות הבוקר.
ננו צריך לדאוג למקום חנייה מסודר להורים ,המורים צריכים לחנות בחניות שמיועדות למורים .זהו ציר בעייתי שטופל,
נעקוב ימים נוספים ונבדוק.
סהר -מציע לעשות אכיפה ותומר מאשר אחרי החגים.
עמרם  -מציע שיהיה יותר פיקוח בשעות הבוקר.
סלבה  -הסדרי תנועה תקינים לחלוטין ,זוהי בעיה של תרבות נהיגה.
אורית  -ניתן לעשות הסברה להורים להוריד את הילדים מצד המדרכה .
צומת הרחובות אדמונד דה רוטשילד  -בלפור
יש גני ילדים משני צדי הכביש ובה"ס יסודי בצד נוסף  .אנשים "דוהרים" ברכביהם בכביש .מבקשים לשקול הצבת באמפרים
באזור מכל הכיוונים.
אורית  -בכביש הזה אסור להתקין באמפרים .ברח' רוטשילד יש תוכניות חדשות ,מעברי חצייה וכו' .מחכים לאישור ביצוע.

סעיף

 6מוקדי סיכון לדיון

רחוב כוכב הים -חניית אוטובוס ברחוב בו מוצב תמרור 410
סהר -מבקש לשנות את התמרור ל.401-
מנחם בגין/אייר  -מעבר חצייה ,מלכודת להולכי הרגל .זהו כביש מהיר מאוד ,היה שם הרוג ופצוע קשה שנה שעברה.
תומר -זהו מעבר חצייה שאושר ,היות והיה הרוג ולנו כוועדה יש אחריות נבחן במיידי לביטול מעבר החצייה .כמו כן ,להעביר בקשה
מסודרת למשרד התחבורה להקים גשר עילי.
בה"ס אסף מימון  -הצבת תמרור איסור כניסה לרכבים בשעות הגעת ופיזור התלמידים.
סהר -עדיין יש בלגן באיזור החניות .המנהל רוצה לסגור בשעות מסויימות את הכניסה לרכבים פרטיים.
תומר -מפרץ לאוטובוסים חדש ,פתחנו ציר תנועה הושקע המון כסף ,צריך לפעול לפי כל הכללים.
איציק בריגה -לכתוב למנהל ההסעות מכתב שיעביר לנהגים.
אבי חבושה -כאחראי על ההסעות פנו אליו נהגים והתלוננו שיש להם בעיה בתחנות הורדה והעלאה.
בה"ס עוזיאל  -בעקבות סיור שהתבצע במקום יש לבצע אחרי החגים אכיפה ברחוב עוזיאל ולצבוע באדום לבן את הכניסה לרחוב
(ליד החנויות).

ID

04301

נושא משימה

פעילות

אחראי

מעבר חצייה על כביש
מהיר מאוד .בשנה שעברה
סלבה לייקין -
היה שם הרוג ופצוע קשה.
מנהל מח'
מנחם בגין/אייר
לבחון את ביטול מעבר
כבישים ו
החצייה ולהעביר בקשה
מסודרת למשרד התחבורה
להקים גשר עילי.

04303

בה"ס עוזיאל

04304

בה"ס עוזיאל

04301

בה"ס עוזיאל

יעד

70/00/710
1

סטטוס הערה אחרונה

לביצוע

בעקבות סיור שנערך
בכניסה לבה"ס ,יש לצבוע
באדום לבן את הכניסה
לרחוב עוזיאל (ליד החנויות)

ננו אנדרסקו -
ראש מדור
תנועה

בעקבות סיור שנערך
בכניסה לבה"ס ,יש לצבוע
באדום לבן את הכניסה
לרחוב עוזיאל (ליד החנויות)

שמעון זליג -
07/00/710
לביצוע
ראש צוות דרכים
1
ות

יש לבצע אכיפה בכניסה
לרחוב עוזיאל .נהגים חונים
טדי רויטיך -
משני צידי הרחוב (ליד
החנויות) חוסמים את
מנהל יחידת
המעבר וגורמים לעומס
חניות
בעיקר בשעות הצהריים
בזמן פיזור התלמידים
בהסעות.

07/00/710
לביצוע
1

10/00/710
1

לביצוע

04400

04402

04401

סעיף

שינוי תמרור ברחוב כוכב ננו אנדרסקו -
רחוב כוכב הים הים ,מתמרור  411לתמרור ראש מדור
 401בשל כניסת אוטובוסים תנועה
לרחוב צר.

11/00/710
1

שינוי תמרור ברחוב כוכב שמעון זליג -
11/00/710
רחוב כוכב הים הים ,מתמרור  411לתמרור ראש צוות דרכים
1
 401בשל כניסת אוטובוסים ות
לרחוב צר.
ברוב כוכב הים יותקן
טדי רויטיך -
תמרור  401שאוסר כניסת
מנהל יחידת
רחוב כוכב הים
רכבים ממשקל מסוים.
חניות
יש לבצע אכיפה לאחר
הצבת התמרור .

לביצוע

לביצוע

01/07/710
עתידי
1

 7נתוני היפגעות אשקלון -הרשות הלאומית

חציון ראשון של שנת  - 2115אורית אורנשטיין
מס' תאונות באשקלון  -בשנים  7103-7104היינו באותה מגמה .בממוצע הארצי אשקלון בירידה ,השנה עד כה לא היו הרוגים.
מגמת נפגעים אשקלון  -יש ירידה ,אשקלון עובדת בצורה מסודרת מאוד.
היפגעות ילדים אשקלון  -יש ירידה בהיפגעות ילדים ,עבודה מצויינת שהמטה עושה עם ילדים מגיעלאי גן עד כיתות יב' .
היפגעות קשישים  -התחלנו פעילות ממוקדת בשנה שעברה ואנו ממשיכים גם השנה .צריך פעילויות הסברה לנהגים להיות יותר סבלנים ולכבד את הולכי
הרגל.
רותי -זוהי אוכלוסיה שבויה שקשה מאוד להגיע אליה ויש לה את בעיות הגיל השלישי .אנו מנס ים להגיע לשכונות בשיתוף עם דפנה ביטון .הקשישים
שנפגעים הם קשישים שלא יוצאים הרבה מהבית.
עמרם מלול -מציע להגיע גם לבתי הכנסת ולבצע הסברה.

סעיף

 8סיכום

תומר גלאם -נושא הבטיחות בדרכים הוא חשוב מאוד ,אנו עושים את כל המאמצים לייעל ,לשפר ולטפל.
הוא מודה לראש העיר על הרוח הגבית שהוא נותן לנושא.
מודה לכל המשתתפים.

סוג דיון

פגישת עבודה

מתאריך 02/10/7101

הודפס בתאריך

10/00/7101

מספר דיון 7102

עמודים
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