
  
 

  

 מועצה מקומית שהם
   שהתקיימה במסגרת 1' פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס

  21.02.12ועדת תנועה ותמרור ביום 
  נושאים נוספים מן הדיון        
            

  
  :השתתפו

  
  דפנה רבינוביץ:ר הועדה'יו

  אבירם אגאי' אינג: יועץ תנועה, יעקב ירקוני'  אדר-מהנדס המועצה: צוות מקצועי
  אילן רואי, עמי שליט, שמואל רז, יתן בליימןא, נחום פרל, חנן זיו: חברי הועדה

   מנהלת אגף חינוך–אופירה ביטון : מוזמנים
   תושב-ניר לייזרמן ,  תושב-מכלוף נחום 

  
 מחיקה/ביטול סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשה לסימון מעבר   .1

 5 ברחוב  תרשיש חציה
  מול הצופים

תוגש בקשה נוספת   5תרשיש ' רח
למשרד התחבורה לאישור 

  מעבר החציה

    

בקשה לאסור חניית   .2
 טון במפרץ 4רכב מעל 

האוטובוסים ולאפשר 
חניית רכבים פרטיים 

  בלבד בסופי שבוע

עמק איילון בין ' בשד
ככר סקנאי לככר 

   בצד הדרומיאגמית

      הועדה דוחה את הבקשה

בקשה לבדיקת החלטת   .3
 01.11.12הועדה מיום 

חניות על : בנושא
  המדרכה

  :ההחלטה
לאשר חניה על האוזן "

בתנאי שישאר מעבר 
לפחות '  מ1.5נקי של 

למעבר בטוח של 
  ;"הולכי רגל

הועדה ממליצה להשאיר 
  את ההחלטה בעינה

  

    

בקשה להתקנת אורות   .4
מהבהבים במעבר 

  החציה

רחוב תפן ביציאה מ
  עמק איילוןל בעיקול

הועדה ממליצה לאשר את 
   הבקשה

  עקב בעיות בטיחות

    

בקשה לביצוע אמצעים   .5
להאטת מהירות 

  תנועה ה

בצומת הרחובות 
  מרגלית/תרשיש

הועדה ממליצה להתקין 
  עיני חתול כל מטר ברדיוס

  הסיבוב

    

בקשה לביצוע מפרץ   .6
חניה בין שני העצים 

כוניות חונות שמ, כיוןמ
  חוסמות את החניה

הועדה ממליצה לאשר את   3נורית 
  הבקשה

    

בקשה להצבת מראה   .7
  מול היציאה מהחניה

הועדה ממליצה לאשר את   26דקל 
  הבקשה

    

בקשה להפיכת רחוב   .8
  לחד סיטרי

רחוב רותם שכונה 
  ד"כ

  הועדה דוחה את הבקשה
  מדובר ברחוב משולב

  דו סיטרי

    

הועדה ממליצה לאשר את   8רחוב הקשת   בקשה להצבת מראה  .9
  .הבקשה

המראה תוצב על העמוד 
  הסמוך למדרכה

    

  
  
  
  
  
  
 



  
 

  

 מחיקה/ביטול סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס
 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להצבת מראה   .10
  ביציאה מהחניה

   3חרמון 
היציאה מהחניה  

  89 מכביםב

הועדה מאשרת את 
  הבקשה

    

  הועדה דוחה את הבקשה  15ברחוב המצפה   בקשה להצבת מראה   .11
אין בעיית שדה ראיה 

  ביציאה מהחניון

    

בקשה להצבת פס   .12
  האטה

 15ברחוב המצפה 
  ביציאה מחניית המבנן

  הועדה דוחה את הבקשה
הוצבו פסי האטה לכל 

  אורך הרחוב

    

בקשה לבניית אוזניים   .13
  ביציאות מהמבננים

, 16, 14בעמק איילון 
18  

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

    

מבוקש להרחיב את   .14
נתיב הנסיעה בככר 

  אגמית

      הועדה דוחה את הבקשה  בכניסה הצפונית

  
  

  
___________________                  ________________                    ________________    

   משטרה            גיל ליבנה                                     דפנה רבינוביץ
    ר ועדת תנועה ותמרור"ראש המועצה המקומית              יו

                 רשות התמרור המקומית
  
  
  
  
  
  

  _______________תאריך
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 מחיקה/ביטול סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס
 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשה להצבת תמרור  .1

 50הגבלת מהירות 
 ש"קמ

עמק איילון פינת צורן 
 צד צפוני

הועדה ממליצה לאשר את 
 הבקשה

 איילון עמק 426
 צורן פינת

 צפוני צד
 צדדים משני

  

 הכניסה בקשה להפיכת  .2
בשמת למתחם ' מרח

 מגה –המרכז המסחרי 
באופן , לחד סטרי

שהיציאה מהמתחם 
עמק ' תתאפשר רק משד

  איילון

הועדה ממליצה לאשר את   1רחוב בשמת 
  הבקשה

 1ב תרשים מספר "מצ

    

בקשה להצבת פס   .3
  האטה

   בין בתיםברחוב תמר
3 – 1   

  

הועדה ממליצה לאשר את 
י הנחיות " עפהבקשה

להתקנת פסי האטה של 
  משרד התחבורה

 2ב תרשים מספר "מצ

 בין תמר 144
 1 - 3 בתים
 משני

 הצדדים

  

בקשה להצבת פס   .4
  האטה

  

ברחוב מודיעים בין 
רחוב החיטה לרחוב 

  הזית 

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

י הנחיות להתקנת פסי "עפ
האטה של משרד 

  התחבורה
  3ב תרשים מספר "מצ

  31 מודיעים 144
 משני

 הצדדים

  

הסדרת תכנית מיתון   .5
תנועה ברחוב דקל כולל 

  פסי האטה

   ביןרחוב דקל
  עמק איילון לקשת

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

  4ב תרשים מספר "מצ

    

 פס להצבתבקשה   .6
  האטה

  30ברחוב קדם 
  בין שחם לגרניט

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

  5ב תרשים מספר "מצ

  קדם רחוב 144
30  

 צדדים משני

  

בקשה להעברת שתי   .7
חניות נכים  במגרש 

 למרכז החניה מצפון
  אומנויות הבמה

הועדה ממליצה לאשר את   49  עמק איילון
  הבקשה

חניות הנכים המסומנות 
מול הכניסה לתיכון 

יועברו לפינה הדרומית 
הסמוכה למרכז אומנויות 

  הבמה 
 6ב תרשים מספר "מצ

437  
 ) חניות2(

בחלק 
הדרומי של 

 מגרש החניה

437  
)2 

 )חניות

במרכז 
מגרש 
 החניה

  



  
 

  

 מחיקה/ביטול סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס
 כתובת תמרור כתובת תמרור    
 חניית להסדרתבקשה   .8

נכים ברחוב החושן מול 
הכניסה האחורית של 
  מרכז אומנויות הבמה

  1החושן 
בצד הדרומי של 

  הרחוב

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

יש לאפשר גישה לכניסה 
האחורית של מרכז 

  אומנויות הבמה
 7ב תרשים מספר "מצ

  1חושן  437
בצד הדרומי 

 של הרחוב

  

בקשה לצביעת מקום   .9
  חניה לנכה

  51ברחוב קדם 
  1פינת תבור 

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

  8ב תרשים מספר "מצ

   51 קדם 437

בקשה לצביעת מקום   .10
  חניה לנכה

הועדה ממליצה לאשר את   ' א100ברחוב מכבים 
  הבקשה

  9ב תרשים מספר "מצ

 100 מכבים 437
 'א

  

בקשה לאישור מעבר   .11
  מוגבה 

   30עמק איילון 
מול בניין המועצה 

  והמרכז מסחרי

  הבקשה מאושרת
הועדה ממליצה לאשר את 

ב תרשים "הבקשה מצ
  10מספר 

הועדה החליטה ברוב של (
3 : 6(  

עמק איילון  
 מול בניין 30

המועצה 
והמרכז 

 מסחרי

  

בקשה להפיכת חניון  .12
 3ים ברחוב נרקיס ורהמ

עבור גני (לחניון ציבורי 
כולל הסדרת ) הילדים

 יציאה נוספת מהחניון

הועדה ממליצה לאשר את  3נרקיס ' רח
  .הבקשה

בעקבות בניית אולם 
  ספורט בחניית הגנים 

יש להקצות מקום 
  העלאה של ילדי/להורדה

  הגן
    11' ב תרשים מס"מצ

    

 
 
  
  

  
___________________                  ________________                    ________________    

   משטרה            גיל ליבנה                                     דפנה רבינוביץ
    ר ועדת תנועה ותמרור"ראש המועצה המקומית              יו

                 רשות התמרור המקומית
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