
 

 

 
 

13/08/2013 
 

 לכבוד,
 
 

 אייל דוידוביץ', 
, מנהל האגף לפיתוח, תשתיות בינוי ותחזוקה  

 עיריית אשדוד
 
 

 פרויקט הליכה ברגל בשיתוף ארגון 'תחבורה היום ומחר' ובית הספר אמירים ברח' קק"ל, אשדוד
 
 

  שלום רב,
 
 

יאות והעלאת המודעות הסביבתית בית הספר אמירים שואף למצוינות בחינוך ולשיפור הרגלי ההליכה, הבר
, בשנת הלימודים הקרובה, בית הספר מקדם, ת ספריתכחלק מהתכנית הבי והחברתית בקרב תלמידיה.

מערכי שיעור,  כוללהפרויקט  לבית הספר., פרויקט הליכה ברגל בשיתוף עם ארגון תחבורה היום ומחר
, אשר מונהג הפרויקט  .למידים אל ומבית הספרתהליכה רגלית של ה –הרצאות, פעילויות ובחשיבות העליונה 

, הגב' ליה בן אור, מתוכנן להיות מלווה ובשיתוף פעולה מלא מצד ועד ההורים וצוות על ידי רכזת תחום קיימות
 החינוך של בית הספר.

 
 

בעיקר   .ליכה בטוחה של התלמידיםנעשה סקר מפגעים תחבורתיים אשר מטרתו להבטיח ה במסגרת ההכנות
יחד עם זאת, נמצא מפגע אחד אשר טיפול .  הרחוב כולל מדרכה רחבה ונוחה להליכה, אך רחוב קק"לציר על 

 ק בטיחות גבוהה יותר של התלמידים. בו, יעני
 
 

קיים מעבר חצייה אשר  , בין רחוב יואב בן צרויה ומדרחוב הנביאים02ברחוב קק"ל, בסמוך לבניין מספר 
 משמש תלמידים רבים הגרים בסמיכותו.

מניסיון קודם ומבדיקה שערכנו, נמצא שמעבר החצייה מסוכן כיוון שרכבים נוסעים בקטע זה במהירות וטווח 
 ראייתם לוקה בחסר.

כלי המפגע ולאפשרות הגבהת מעבר החצייה כרמפה אשר תחייב את נהגי נשמח לטיפול אנו לשם כך, 
 להאט בטרם הגעתם למעבר החצייה. בהרכ

 נודה לך על תגובתך וקידום שיפור התשתית של מקום זה אשר יעניק לתלמידים דרך בטוחה לבית הספר.
 

 בברכה ובכבוד רב,
 

 נועם ואן דר האל
 אשדודפר' ברכז פרויקט 'הליכה ברגל לבית הס

 'תחבורה היום ומחר'         
 

 העתקים
 היום ומחרתמר קינן, מנכ"ל תחבורה 

 , בית הספר אמיריםליה בן אור, רכזת תחום קיימות
 מיכל שהם, מנהלת בית הספר אמירים

 רון מוסקוביץ', ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 ישי טלאור, המפקח המחוזי על התעבורה של מחוז דרום וירושלים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 יית אשדודשלמה רוטנברג, ראש מנהל תפעול, עיר
 אילן בן עדי, מנכ"ל עיריית אשדוד


