עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מהנדס העיר
י"ג בטבת תשפ"א
 28בדצמבר 2020
הנדסה 233056 -
פרוטוקול ועדת תמרור ובטיחות בדרכים  4/2020אשר התקיימה בתאריך 29.12.20
משתתפים:
מר ארקדי פומרנץ ,ראש העיר ויו"ר הועדה
אדר' מייק סקה ,מהנדס העיר
מר שמעון בנעים ,סגן ראש העיר
מר חמד נעים ,סגן ראש העיר
מר צביקה אדלר ,נציג המשטרה
עו"ד אורית טואף ,יועצת משפטית
מר יוסי לוי ,מנהל אגף שפ"ע
מר ג'ורג' אסקרוב ,סגן מהנדס
מר משה ביטון ,מנהל המוקד העירוני ונציג זה"ב
מר דני חזן ,חבר הועדה ומנהל הפיקוח והשיטור העירוני
מר ג'רי בן חמו ,מנהל מח' תחזוקה
חסרים:
מר אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה  -משקיף
גב' אורנה טל ,חברת הועדה
מר הראל דמתי ,נציג משרד התחבורה
מר מוזלוב מיכאל ,חבר הועדה
נושאים לדיון:
 .1סגירת כבישים בשבת ללימודי נהיגה ברחובות שיש בהם בתי כנסת – יוצג ע"י
מר שמעון בנעים ,מ"מ וסגן ראש העיר.
בעקבות פניות תושבים ,מר שמעון בנעים מציג את הבעיה בלימודי נהיגה בשבת
ליד בתי כנסת בשכונת האורנים ,ברח' יקינטון ועוד.
ראש העיר :לא ניתן לסגור רחובות שלמים ליד בתי כנסת.
החלטות:
 .1יש להעביר רשימת רחובות למנכ"ל – באחריות שמעון בנעים.
 .2יש להוציא מכתב למנהלי בתי הספר לנהיגה במעלות ובאיזור שיש למנוע
ממורי הנהיגה להיכנס לרחובות אלו – באחריות מנכ"ל העיריה.
 .3יש לבדוק עד לועדת תמרור הבאה את הנושא – באחריות משה ביטון.
 .2רח' רקפת  – 1בשכונת האילנות – איסור כניסת רכבים למשעול של גני הילדים
 יוצג ע"י מר שמעון בנעים ,מ"מ וסגן ראש העיר.מר שמעון בנעים מציג את המשעול שהינו משעול ללא מוצא ,כשהורים מביאים
את ילדיהם לגן לא ניתן להסתובב עם הרכב ,על כן הם נוסעים ברוורס ומסכנים
את הילדים.
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עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מהנדס העיר
החלטות:
 .1יש להציב תמרור "אין כניסה פרט לדיירי הרחוב" – באחריות מחלקת
תחזוקה.
 .2יש לערוך סיור בשטח ולבדוק שלא יחסמו את הכניסה לדיירי הרחוב באחריות
דני חזן ,משה ביטון ,וג'ורג' אסקרוב.
 .3רח' שדרות הנשיא  – 24/2סימון אבני שפה אדום בכניסה לחניית בית חדש –
יוצג ע"י מר ג'ורג' אסקרוב ,סגן מהנדס.
התושב קיבל היתר בניה ,ובנה חנייה פנימית ומבקש לסמן לו אבני שפה אדום
לבן על מנת שלא יחנו בכניסה לחנייה הפרטית שלו ,אבני השפה הונמכו על מנת
שיוכל להכנס לחניה שלו.
החלטה :מאשרים צביעת אדום לבן רק בהנמכה של אבני השפה.
ביצוע :מחלקת תחזוקה.
 .4אישור תכנון מעברי חצייה ופסי האטה בשכונת האורנים וזאת לאחר התייעצות
עם מהנדס תנועה עאדל נמוז – יוצג ע"י מר ג'ורג' אסקרוב ,סגן מהנדס.
התוכנית נשלחה למשרד התחבורה והובאה לאישור הועדה .הועדה מאשרת
לצאת לביצוע.
באחריות :מינהל הנדסה.
כמו כן ראש העיר מבקש להוסיף פסי האטה מכיכר אסיינדה ועד לכיכר הראשית
באורנים וזאת על פי תלונות תושבי יפה נוף על נסיעה פרועה של טרקטרונים
באיזור זה .תלונות נוספות התקבלו גם למשטרת ישראל – אושר לצאת לביצוע
בהקדם.
באחריות :מינהל הנדסה.
 .5אישור חמישה פסי האטה בכביש גישה לתרשיחא לאחר סלילה חדשה של הכביש
 יוצג ע"י מר ג'ורג' אסקרוב ,סגן מהנדס.נציג המשטרה מר צביקה אלדר מבקש להוציא מכתב לנתיבי ישראל על מנת
שיעשו סיור במקום ויחליטו האם ניתן לעשות פסי האטה בכביש זה.
חמד נעים ,סגן ראש העיר מבקש לצאת לשטח ולבדוק היכן ניתן לשים את פסי
האטה מאחר ויש בעיה עם תחנת הדלק.
ראש העיר מבקש לאשר את פסי האטה מבחינת בטיחות לתושבי תרשיחא
והסביבה עקב מרוצי מכוניות המתרחשות בכביש זה.
החלטה :לצאת לסיור בהשת' חמד נעים ,ג'ורג' אסקרוב ,צביקה אדלר ולקבל
אישור עקרוני מהמשטרה .המשטרה תפנה לנתיבי ישראל.
 .6שינוי תנועה מדו סטרי לחד סטרי רח' רקפת לטובת הסדר תנועה באיזור גני
ילדים  -יוצג ע"י מר ג'ורג' אסקרוב ,סגן מהנדס.
ג'ורג' מציג את הבקשה אך היא לא מאושרת ,חד סטרי לא יפתור את הבעיה.
החלטה :לא מאושר.
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 .7שינוי תנועה מדו סטרי לחד סטרי רח' לוטוס לטובת הסדר תנועה באיזור גני
ילדים – יוצג ע"י מר ג'ורג' אסקרוב ,סגן מהנדס.
ג'ורג' מציג את הבעיה ברחוב זה בבקרים מאחר ואין פניה שמאלה ליוצאים מרח'
הלוטוס נוצר צוואר בקבוק ביציאה מהרחוב בו נמצאים  2הגנים הדס ואתרוג.
מבקש לבטל את אין כניסה ,להפוך את כיוון הנסיעה בהמשך הרחוב ולאפשר
יציאה משם.
החלטה :לצאת לסיור במקום בהשת' ראש העיר ,מהנדס מייק סקה ,סגן מהנדס
ג'ורג' אסקרוב.
 .8צביעת מדרכה אדום לבן ברח' שניר – למניעת תופעת חנייה כפולה – יוצג ע"י
מר ג'ורג' אסקרוב ,סגן מהנדס.
החלטה :מאושר
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע
 .9הצבת תמרור אין חנייה ליד פאב מסעדה – "כמון" בתרשיחא – יוצג ע"י מר ג'ורג'
אסקרוב ,סגן מהנדס.
החלטה :מאושר.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
 .10הסדרת חניות נכים בשוק תרשיחא ומסביב למבני ציבור – יוצג ע"י מר ג'ורג'
אסקרוב ,סגן מהנדס.
החלטה .1 :מאשרים תוספת חניה לנכים בצמוד לחניית מגרש הכדורגל.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
 .2לצאת לסיור על מנת לאתר עוד מקומות חניה נוספים בהשת' חמד נעים +
ג'ורג'.
 .11שד' ירושלים  60 ,56,58הפיכת כביש פנימי לחד סטרי – יוצג ע"י מר ג'ורג'
אסקרוב ,סגן מהנדס.
ראש העיר מבקש לראות את פניות התושבים לנושא זה.
החלטה :סיור בשטח בהשת' סגן המהנדס ,ראש העיר.
 .12החלפת תמרורי  402שדהו  -כיכר תרשיחא לכיוון האצטדיון – יוצג ע"י מר צביקה
אדלר ,נציג משטרת ישראל.
החלטה :מאושר
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע
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 .13הוספת שני תמרורים  618חד סטרי  -תרשיחא ביה"ס היסודי לכיוון מערב  -יוצג
ע"י מר צביקה אדלר ,נציג משטרת ישראל.
התמרורים הורדו יש להחזירם.
החלטה :לאשר את התמרורים.
מר צביקה אדלר מבקש להציג  2נושאים נוספים:
 .1ברח' מורד הגיא בתרשיחא ישנם  2פסי האטה יש לבדוק האם הם תיקנים.
החלטה :מאושר להגביה אותם לתקן העליון.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
.2כביש  2ליד מרכז המזון בתרשיחא נוצר פקק עקב חניה בשולי הכביש.
החלטה :יש לצבוע אדום לבן וזאת עפ"י המלצת המשטרה.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
 .14הסרת מקומות חניה לבעלי דיור ברח' שניר – יוצג ע"י עו"ד אורית טואף,
יועמ"ש.
הנושא עלה בעבר בעקבות ההחלטה לשים לוחיות עם מספר הרכב .היום זה
יוצר בעיה.
יש לבדוק איך ניתן להוריד את מספרי הרכבים מהשלטים דרך רכזת רובע ,ו/או
פרסום הסברה שהלוחיות היום אינן חוקיות .לתת טווח של חודש ימים
לתושבים לפרק את הלוחיות או שהעירייה תפרק את הלוחיות ויחזרו אותם
לתושבים.
החלטה :לצאת לסיור בהשת' ראש העיר ,מנכ"ל ,מהנדס וזאת על מנת לבדוק
האם מחלקת שפ"ע יכולה לבצע את השינויים במיידי.
 .15איסור חנייה לרכב מסחרי מעל  3.5טון ברחובות בשכונת האורנים – יוצג ע"י
מר משה ביטון ,מנהל המוקד העירוני ונציג בטיחות בדרכים.
ישנם פניות במוקד מתושבים אשר מבקשים לאסור חניית משאיות ברחובות
בשכונת האורנים מאחר והחניות שם צרות.
החלטה :להציב תמרור אין כניסה למשאיות והפנייתן למקומות המותרים ברח'
הזית וברחוב התעשיה.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
כמו כן מבקשים לשים תמרור אין כניסה למשאיות בשכונת הזיתים ליד בית
הכנסת.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
 .16קבלת החלטה על שינוי מיקום תחנת אוטובוס ברח' מצדה בשכונת האורנים
הממוקמת במיקום אסור – יוצג ע"י מר משה ביטון ,מנהל המוקד העירוני ונציג
בטיחות בדרכים.
החלטה :לא מאושר.
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 .17שילוט הכוונה מסודר לאורך שכונת האילנות עד לאגם – יוצג ע"י מר משה
ביטון ,מנהל המוקד העירוני ונציג בטיחות בדרכים.
החלטה :להוריד מסדר היום ,אין צורך באישור הועדה.
 .18איסור כניסת רכבים למעט פריקה וטעינה – רח' שזר בחנייה מתחת לבניין 444
בצמוד למרכז צעירים – יוצג ע"י מר משה ביטון מנהל המוקד העירוני.
החלטה :לצאת לסיור במקום בהשת' ראש העיר ,מהנדס ,משה ביטון.
 .19מפעל נו מינור  -צביעת אבני שפה לשחור לבן בצידי הכביש וזאת לאחר סיור
במקום – יוצג ע"י מר דני חזן מנהל הפיקוח והשיטור העירוני.
החלטה :לצבוע שחור לבן.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
 .20דיון בנושא חניית נכים בבניינים כשיש לתושב כבר חנייה פרטית ומבקש חנייה
נכה נוספת על הכביש – יוצג ע"י מר ג'רי בן חמו ,מנהל תחזוקה.
החלטה :יש להוציא את רשימת תמרורי הנכים שניתנו בעיר באחריות בתיה
איתן-לשכת מהנדס העיר ,ולהעבירם לדני חזן .הפיקוח יבדוק האם יש צורך
בחניות אלו .חניות ישנות שלא נמצאים הבעלים בפועל יש לפרקם.
אחריות ביצוע :מחלקת פיקוח ומחלקת שפ"ע.
 .21הצבת חניית נכים ברחוב התאנה כתנאי לחידוש רישיון עסק.
החלטה :יפה כהן רכזת רישוי עסקים תמסור לועדת התמרור התייחסות מפורטת
בעניין הדרישה לחניה נגישה לעסק שאינו מצוי במתחם מסחרי או מקום בו יש
מיעוט עסקים .ככל שנדרש חניית נכים בעסק בהתאם לרישיון עסק ,מבקש
הרישיון מחויב להקצות מקום חניה בתוך המגרש.
 .22רח' כזיב – פסי האטה קבועים עד לסיום עבודות הבנייה ובכלל – הנושא הובא
בוועדה הקודמת ולא אושר מאחר וביקשו פסי האטה זמניים.
החלטה :מאושר פסי האטה קבועים.
אחריות ביצוע :מחלקת שפ"ע.
 .23נושא נוסף שהועלה ע"י מר שמעון בנעים ,סגן ראש העיר – בין כיכר רמב"ם עד
לכיכר החדשה של נוף האגם כיכר הרב עובדיה ,בנסיעה מלמטה למעלה אין פסי
האטה ובכיוון השני יש פסי האטה.
החלטה :לצאת לסיור בהשת' ג'ורג'  +דני חזן.

רשמה :בתיה איתן-לשכת מהנדס העיר
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