עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מהנדס העיר
כ"ט בתמוז תש"פ
 21ביולי 2020
הנדסה 228825 -
פרוטוקול וועדת תמרור ובטיחות בדרכים מס'  3/2020מתאריך 20.07.2020
נוכחים:
מר שמעון בנעים – סגן ומ"מ ראש העיר
מר חמד נעים – סגן ראש העיר
מר עמית לוין – משקיף ומנכ"ל העירייה
אדריכל מייק סקה – מהנדס העיר ,חבר ועדה ומ"מ יו"ר הועדה
מר דני חזן – חבר ועדה ומנהל פיקוח ושיטור עירוני
מר צביקה אדלר – חבר ונציג משטרת ישראל
מר משה ביטון – חבר ונציג בטיחות בדרכים ומנהל המוקד העירוני
עו"ד אורית טואף – יועצת משפטית
מר חגי וינברג – סמנכ"ל פרויקטים
גב' אורנה טל – חברת ועדה
אנג' גיאורגי אסקרוב – סגן מהנדס העיר
חסרים:
מר ארקדי פומרנץ – ראש העיר
מר הראל דמתי – חבר ועדה ונציג משרד התחבורה
מר מיכאל מוזולוב – חבר ועדה
מר אלכס קורנייב – מבקר העירייה
מר עמית דהן – מנהל איזור התעשיה ומ"מ מנהל מינהל שפ"ע
גב' קלרה לוינסון – מתכננת כבישים
על סדר היום
 .1פארק מגדל המים – הצבת תמרור אין כניסה – .יוצג ע"י שמעון בנעים סגן
ראש העיר ומ"מ
 .1איסור לימוד נהיגה ברחובות מסויימים ובשבתות – .יוצג ע"י שמעון בנעים סגן
ראש העיר ומ"מ
 .2הצבת  2שלטים בכניסה לרחובות - :יוצג ע"י משה ביטון מנהל המוקד.
א .רח' האומנים – מדרחוב כניסה לדיירי השכונה בלבד.
ב .מעלה המדרגות בעליה למתנ"ס – איסור עמידת רכבים בכניסה למתנ"ס.
 .3רח' מעלה חסון  -הוספת חניית נכים – .יוצג ע"י משה ביטון מנהל המוקד.
 .4קופ"ח כללית – עמוד חסימה לכניסה לחניה צמוד לקיר – .יוצג ע"י משה
ביטון מנהל המוקד.
 .5רח' אורנים  -הפיכה לכביש חד סטרי – .יוצג ע"י משה ביטון מנהל המוקד.
 .6רח' חרצית – הפיכה לכביש חד סטרי – .יוצג ע"י משה ביטון מנהל המוקד.
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 .7שד' הנשיא  - 72הוספת פסי האטה – .יוצג ע"י משה ביטון מנהל המוקד.
 .8רח' כזיב – פסי האטה זמניים עד לסיום עבודות הבנייה – .יוצג ע"י משה ביטון
מנהל המוקד.
 .9רח' אשכולות גוש  18391חלקה  - 4הזזת תחנת אוטובוס – יוצג ע"י ישראל
סלומון – מפקח הועדה.
 .10רח' אשכולות – יפה נוף – נושא החנייה – יוצג ע"י חגי ויינברג סמנכ"ל
פרויקטים.
 .11רח' שניר – סימוני חניות על המדרכה – .יוצג ע"י דניאל חזן מנהל שיטור עירוני
(שניר )8,10,12,18,24,28,30,32,38
 .12רח' חטיבת גולני – הוספת פסי האטה – .יוצג ע"י משה ביטון מנהל המוקד.
 .13רח' סחלב – איסור חניית כלי רכב מעל  3.5טון – .יוצג ע"י משה ביטון מנהל
המוקד.
 .14רח' אשכולות  – 74מול ק .חינוך – הוספת פסי האטה – .יוצג ע"י משה ביטון
מנהל המוקד.
 .15רח' בן גוריון – קופ"ח כללית – סימון חניית נכים בחניון – .יוצג ע"י משה
ביטון מנהל המוקד.
 .16רח' מעלה הבנים  – 50סימון חניה נוספת על המדרכה – .יוצג ע"י משה ביטון
מנהל המוקד.
 .17תכנון חניות ברח' שאול המלך ושלמה המלך – יוצג ע"י מתכננת קלרה לוינסון.
החלטות:
נושא מס'  - 1פארק מגדל המים – הצבת תמרור אין כניסה
החלטה:
יש להציב תמרור  +שער כניסה.
נושא מס'  - 2איסור לימוד נהיגה ברחובות מסויימים ובשבתות
החלטה:
יש לתאם ישיבת מיפוי רחובות ולהעביר לועדת התמרור הבאה .באחריות – מירי
אליהו וג'ורג' אסקרוב.
נושא מס'  - 3הצבת  2שלטים בכניסה לרחובות:
א .רח' האומנים –
החלטה :להציב תמרור "אסורה החניה ברחוב"
ב .מעלה המדרגות בעלייה למתנ"ס –
החלטה :יש לצבוע את הכביש במלבן  /אי תנועה  +שלט.
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נושא מס'  - 4רח' מעלה חסון  -הוספת חניית נכים
החלטה:
יש לאשר  2חניות נכים ציבוריות במקום.
נושא מס'  - 5קופ"ח כללית – עמוד חסימה לכניסה לחניה צמוד לקיר
החלטה:
משה ביטון וג'ורג' אסקרוב יצאו לסיור במקום ונושא זה יובא בשנית לועדת תמרור
הבאה.
נושא מס'  - 6רח' אורנים  -הפיכה לכביש חד סטרי
החלטה:
יש להביא יועץ תנועה שיבדוק את האפשרות להפוך חלק מהכביש לחד סטרי +
באחריות סגן מהנדס העיר.
נושא מס'  - 7רח' חרצית – הפיכה לכביש חד סטרי
החלטה:
יש לבדוק את ההחלטה של הועדה הקודמת מתאריך  29.08.18ולבחון בשנית.
ההחלטה היתה" :יש להציג את הנושא בפני התושבים ברחוב .בטיפול גלית נבו.
הנושא לא מאושר עד לקיום ישיבה  /פגישה עם תושבי הרחובות והסכמתם בכתב".
יש לבדוק שוב את הנושא מאחר והתחלפו דיירים ברח' זה באחריות – משה ביטון.
נושא מס'  - 8שד' הנשיא  - 72הוספת פסי האטה
החלטה:
משה ביטון וג'ורג' אסקרוב יצאו לסיור במקום ונושא זה יובא לועדת תמרור הבאה.
צביקה אדלר מבקש להוסיף:
יש להחליף את כל פסי האטה מפלסטיק לפסי האטה תקניים.
נושא מס'  - 9רח' כזיב – פסי האטה זמניים עד לסיום עבודות הבנייה
החלטה:
לא מאושר.
נושא מס'  - 10רח' אשכולות גוש  18391חלקה  - 4הזזת תחנת אוטובוס
לאחר קבלת הסבר ממפקח בניה על כך שהתחנה הוצבה במקום חניה מאושר בהיתר
בנייה.
החלטה:
מאושר להזיז את התחנה  -יש להודיע למשרד התחבורה – באחריות סגן מהנדס העיר.
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נושא מס'  - 11רח' אשכולות – יפה נוף – נושא החנייה
החלטה:
יועץ תנועה יעשה בדיקה מקדימה ויביאו להחלטה בועדה הבאה את חוות הדעת של
חניית לילה משעה עד שעה ובשעות היום אדום לבן – באחריות סגן מהנדס העיר.
נושא מס'  - 12רח' שניר – סימוני חניות על המדרכה
החלטה:
יש להציב תמרור "החניה מותרת על המדרכה במקומות המסומנים בלבד" .
נושא מס'  - 13רח' חטיבת גולני – הוספת פסי האטה
החלטה :
מאושר .יוצאים למיכרז לפסי האטה .שימו לב להערה בסעיף .8
נושא מס'  - 14רח' סחלב – איסור חניית כלי רכב מעל  3.5טון
החלטה:
מאשרים להציב תמרור חל איסור חניה מעל  3.5טון בכניסה לרחובות  -משעולים.
נושא מס'  - 15רח' אשכולות  – 74מול ק .חינוך – הוספת פס האטה
החלטה:
יש לאשר בכפוף לסיור בשטח  -באחריות משה ביטון וג'ורג' אסקרוב.
נושא מס'  - 16רח' בן גוריון – קופ"ח כללית – סימון חניית נכים בחניון
החלטה:
יש לבדוק נושא זה בשנית – באחריות משה ביטון וג'ורג' אסקרוב.
נושא מס'  17רח' מעלה הבנים  – 50סימון חניה נוספת על המדרכה
החלטה:
נושא זה יובא בשנית לועדת תמרור לאחר סיור של משה ביטון  +גיאורגי אסקרוב סגן
מהנדס  +מייק סקה מהנדס העיר.
נושא מס'  - 18תכנון חניות ברח' שאול המלך ושלמה המלך
החלטה:
יש לבחון את נושא הכפלה של החניות מול המתכננת קלרה לוינסון – באחריות סגן
מהנדס העיר.
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נושא מס'  - 19כביש מס'  1מג' המעפילים מול השוק
סומנו  2תמרורי חניה לנכים בתוך הצומת מול השוק.
החלטה :
מאושר להזיז את התמרורים  12מטר לפני הצומת.
נושא מס'  - 20פסי האטה בין כיכר אסיינדה לכיכר האורנים
החלטה:
לא מאושר.

רשמה :בתיה איתן-לשכת מהנדס העיר

בכבוד רב,
אדר' מייק סקה
מהנדס העיר

מצ"ב –
העתק סיכום ישיבת תמרור מתאריך  29.8.18בנושא רח' חרצית הפיכה לחד סטרי.
פרוטוקול ועדת תמרור נכים  3/2020מתאריך 20.07.2020
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