
  

  מועצה מקומית שהם
  שהתקיימה במסגרת2' ות תמרור מקומית מספרוטוקול רש

  03.07.12ועדת תנועה ותמרור ביום 
  

  
  :השתתפו

  
  ר הועדה"מ יו" מ–אבי הרוש 

  
  אבירם אגאי'  אינג-יועץ תנועה , ירקונייעקב '  אדר-מהנדס המועצה: צוות מקצועי
  שליט עמי, איתן בליימן, רז שמואל, חזן נחמיה, פניני נפתלי: חברי הועדה

  
  יורם עוזר, רפי שטופמן, איציק אלוני: תושבים

  
  

 מחיקה/ביטול סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס
 כתובת תמרור כתובת תמרור    
  בקשת המועצה  .1

 להוספת חניות ניצבות 
  בגן הבשור

 181רחוב הבשור 
הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה עקב מצוקת חניה

 1ב תרשים מספר "מצ

 כתובת תמרור כתובת תמרור

  בקשת המועצה .2
רוחב לסימון מעטפות ב

כניסה   מטר ב5.0
  לבתים הפרטיים

  רחוב הבשור 
  115 - 69צד שמאל  

 96 – 74צד ימני  

הועדה ממליצה לאשר את 
  .הבקשה

  יוסדר קטע לדוגמה
 2ב תרשים מספר "מצ

    

  בקשת המועצה .3
על חניות להוספת 

 מדרכה

תרשיש בקטע 
 מרגלית/עדי

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

 העברת התמרור אחורה

 69 בית 627 79 בית 627

4.   בקשת המועצה 
   והסדרתחניהביטול ל
 חניות 2

הועדה ממליצה לאשר את  רחבת עדיב
  הבקשה

 3ב תרשים מספר "מצ

    

 להצבת בקשת המועצה .5
 בין עצירהתמרור אין 

  07.30-08.30השעות 
  :בין השעותו

15.30-16.30 

 12-14רחוב תמר 
 סמוך לגן רימון

הועדה ממליצה לאשר את 
 הבקשה

433+   
439  
 השעות בין

07.30  -  
08.30  
15.30  -  
16.30  

 פרט
 להורדת
 והעלאת

 ילדים

   

בקשת המועצה להוספת   .6
  תמרור חניית נכים 

בחניית המרכז 
המסחרי של מגה בעיר 

  'קומה ב

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

  'ב קומה 437
 מרכז

 מגה מסחרי

  

צביעת בקשת המועצה ל  .7
   חניות נכים2

  בחניית מרכז תרבות
  סמוך לקפה קפה

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה 

 4ב תרשים מספר "מצ

 מרכז חניון 437
 תרבות

  

  אישור תוכנית תנועה .8
 להסדרת פריקה וטעינה

 "יש"חניית שופרסל 
 1ברחוב תרשיש 

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

 5ב תרשים מספר "מצ

    

  
  
  
  



  

 מחיקה/ביטול סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס
 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשה לצביעת   .9

לבן ביציאה /אדום
  מהחניה הפרטית

הועדה ממליצה לאשר   139לכיש 
  ' מ3צביעה של 

818  
 מטר  3

   139 לכיש

בקשה לביטול סימון   .10
  חניה על המדרכה 

  והזזת התמרור דרומה

ברחוב קדם מול בית 
  23מספר 

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

 שלט הזזת 627
 לבית מדרום

23 

  

בקשה לסימון מעטפה   .11
  ביציאה מהבית

הועדה ממליצה לאשר את   13רחוב גרניט 
  הבקשה

   13 גרניט 820

  בקשת לצביעת מעטפה   .12
  מול  החניה

הועדה ממליצה לאשר   125לכיש 
  ' מ3צביעה של 

   125 לכיש 820

בקשה לצביעת   .13
לבן ביציאה /אדום

  מהחניה  הפרטית

ברחוב תבור מצומת 
  כרמל עד חרמון

הועדה ממליצה לסמן 
 גלגלים על 2חניות עם 

המדרכה מצומת כרמל עד 
  צומת חרמון

627      

  
  
  
  
 
  

  ______________            תאריך___________________                  ________________                  

  משטרה                      נציג ה                        גיל ליבנה                   
          ראש המועצה המקומית          

                 רשות התמרור המקומית
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 מועצה מקומית שהם
  שהתקיימה במסגרת2' פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס

  03.07.12ועדת תנועה ותמרור ביום 
  נושאים נוספים מן הדיון

  
  

  :השתתפו
  ר הועדה"מ יו" מ–אבי הרוש 

  
  אבירם אגאי'  אינג-יועץ תנועה , ירקונייעקב '  אדר-מהנדס המועצה: צוות מקצועי
  שליט עמי, איתן בליימן, רז שמואל,  חזן נחמיה, פניני נפתלי: חברי הועדה

  
  יורם עוזר, רפי שטופמן, איציק אלוני: תושבים

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשת תושבים  .1

להשכרת שטח חניה  
 ציבורי 

הועדה ממליצה להביא  בכל הרחובות בשהם
  את הנושא לבחינת 

  היועץ המשפטי

    

 בקשת המועצה .2
להחלפת תמרור האט 

לעצור ביציאה ממגרש 
החניה בחזית בניין 

 .המועצה

הועדה דוחה את הבקשה  63האודם 
מהנימוק כי אין הצדקה 

בטיחותית להחלפת 
 התמרור

    

סימון בקשת המועצה ל  .3
  מעטפה צמוד לגדר 

  הועדה דוחה את הבקשה  22ברחוב רותם 
 מדובר ברחוב משולב

    

הצבת בקשת המועצה ל  .4
  פס האטה/מראה 

ברחוב תבור בעיקול 
  ימינה לרחוב קדם

הועדה דוחה את הבקשה 
  להצבת פס האטה

  100-מדובר ברדיוס קטן מ
הבקשה להצבת מראה 

תבחן ותובא לדיון בועדה 
 הבאה

    

 להוספת בקשת המועצה  .5
חניות עם שני גלגלים 

בעקבות  על המדרכה
הסדרי חנייה של דיירי 

  פנטהאוז

הועדה ממליצה לפנות   ברחוב לכיש
ס "למנהלת אגף איכה

לאכוף את החניה רק 
לרכבים עם תו ירוק 

  בחניות פנטהאוז

    

הועדה ממליצה לאשר את    3ברחוב הזוהר   בקשה להצבת מראה  .6
  הבקשה

    

בצומת מעלה   בקשה להצבת מראה  .7
  המצפה/העצמאות

  הועדה דוחה את הבקשה
 אין בעיית שדה ראיה

  במקום

    

בקשה להצבת פס   .8
  האטה

בין ככר סקנאי  לככר 
  אגמית

  הועדה דוחה את הבקשה
אין אפשרות להציב פס 

  האטה בכביש עורקי

    

בקשה להפיכת רחוב   .9
  לכיש  לחד סיטרי

הועדה דוחה את הבקשה   לכיש
  מדובר ברחוב ארוך

    

בקשה לסימון מיקום   .10
  חניות רכבים 

לאורך כל  רחוב 
  מכבים

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

    

  
  
  



  

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
  בקשת המועצה .11

מעבר חציה לביצוע 
 מוגבה

דקל ' ביציאה מרח
  לרחוב קשת

 ככר צופיתב

הועדה ממליצה לאשר את 
 הבקשה

    

לביצוע ת המועצה בקש .12
 מעבר חציה מוגבה

ברחוב הזוהר פינת 
 מכבים

הועדה ממליצה לאשר את 
 הבקשה

    

בקשת המועצה   .13
  /הרחבת מפרץ חניה ל

לחלופין צביעת אדום 
  לבן

 161ברחוב הבשור  
מ ליצור מקום חניה "ע

  נוסף ברחוב

הועדה ממליצה לאשר את 
הבקשה ליצירת מקום 

 חניה נוסף בניצב

    

הוספת בקשת המועצה ל  .14
חד  שלטים לביצוע 

  סיטריות

 ביציאה מהחניה 
מגה של ' בקומה ב

  בעיר

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

יתווספו שלטים נוספים 
 משני צדדים של המסעה

    

בקשה לסימון   .15
 12צהוב באורך /אדום
  מטר

תחנת אוטובוס ברחוב 
מודיעים סמוך 

למועצה אזורית חבל 
  מודיעין

הועדה ממליצה לאשר את 
 הבקשה

    

  
  
  
  

_________________          _                ________________                   __________________  

  משטרה       נציג ה אבי הרוש                                                              גיל ליבנה                             
  הועדהר "יומ "      מ         ראש המועצה המקומית          

  רשות התמרור המקומית  
  
  
  
  
  
  
  

  _______________תאריך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

138566  


