
  

 מועצה מקומית שהם
   שהתקיימה במסגרת4' פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס

  16.10.2012ועדת תנועה ותמרור ביום 
  

  
  

  :השתתפו
  
  ר הועדה מר אבי הרוש"מ יו"מ
  

  אבירם אגאי'  אינג-יועץ תנועה , יעקב ירקוני'  אדר-מהנדס המועצה: צוות מקצועי
  

  חנן זיו, אילן רועי,  איתן בליימן, מואלרז ש, חזן נחמיה, פניני נפתלי: חברי הועדה
  שמואל רז

  
ר "יו, ס רבין אביבית קליין"מנהלת בי,  חינוך אופירה ביטוןףמנהלת אג: מוזמנים

אתי ושלמה , דניה ומשה גלילי, מןרניר לייז, הנהגה בית ספרית שגב קרסניק
  אביטבול

  
  
  

 מחיקה/ולביט סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס
  כתובת  תמרור  כתובת  תמרור        
בקשה לאישור הסדרי  .1

 על פי דף התנועה
 ב"ההנחיות המצ

הועדה מאשרת את  רחוב נרקיס
  הבקשה

 1' ב סקיצה מס"מצ

    

בקשה חוזרת להקצאת   .2
  חניית נכה נוספת

 2הועדה מאשרת להקצות   13יהלום 
חניות  נכים ללא שיוך כפי 

שסוכם בשטח בסיור עם 
  יועץ תנועה+ יועץ נגישות 

ולבטל את ההחלטה 
להקצות חניה אחת 

  ת למר אלי כהןיכמשוי

437  
 2סימון 

חניות נכים 
ובניהם 

רחבת 
 2.5(פריקה 

-1.3 – 2.5( 

   13יהלום 

דיון חוזר בבקשה   .3
לביטול  החלטת הועדה 

  03.07.12מיום 
 לרחוב לעניין היציאה 

  בשמת

  חניית מגה בעיר 
  'קומה ב

. דוחה את הבקשה הועדה 
הועדה ממליצה לפרק את 

הפחים של אמניר 
מ "המוצבים בכניסה ע

להגדיל את השלט התלוי 
  על הקיר

יסה להשאיר את האין כנ
יר את בשמת ולהגב' לרח

  האכיפה
כניסה  שלט אין להוסיף

 ולפרסם מצד שמאל
  בעיתונות

    

בקשה להצבת רמזור   .4
מהבהב מצפון ומדרום 

+ למעבר הבטוח 
   מוארים7' ורי גתמר

  30עמק איילון 
  מול המרכז המסחרי

הועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

עמק איילון  707
 משני 30

צידי המעבר 
 המוגבה

  

  
  
  
  



  

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

  כתובת  תמרור  כתובת  תמרור        
בקשה לסימון חניית   .5

  נכה
ועדה ממליצה לבצע ה  26ברחוב הצור 

מעטפה מול הכניסה 
  לחניית הבית

   26צור  820

  ברחוב הירדן  בקשה לביטול החניות   .6
46 – 48  

הועדה מאשרת את 
  הבקשה 

י בדיקה של חבר "עפ
הועדה פניני נפתלי וכן של 

יועץ התנועה אין צורך 
  בחניה על המדרכה

  819)2 
 )חניות

  ירדן
46-48 

 האדניותבקשה לביטול   .7
  ליצירת מפרץ חניהו

הועדה מאשרת את   99 - ו61לכיש ברחוב 
  5 - תוספת של  כהבקשה

  מקומות חניה

  61לכיש  819
 99לכיש 

  

  1ברחוב עדולם   האדניתלקצר את   .8
  לטובת חניה נוספת

הועדה מאשרת את 
  הבקשה

   1עדולם  819

   116ברחוב הבשור   בקשה לקיצור אדנית  .9
 עד לעמוד 161ובמספר 

  רההתאו

הועדה מאשרת את 
  הבקשה

  116הבשור  819
 161הבשור 

  

הועדה מאשרת את    כרמים-ג "שכונה כ  אישור תוכנית תנועה    .10
  הבקשה

  2ב סקיצה מספר "מצ

    

ת המועצה לסימון בקש  .11
 5.0מעטפות באורך 

בתים לבכניסה מטר 
  הפרטיים

הבשור :  ברחובות
  ולכיש

השלמות צביעה  (
  )םברחובות לכל אורכ

הועדה מאשרת את 
  הבקשה

820  
 5באורך 

 מטר

כניסה 
לבתים 

פרטיים 
ברחובות 

הבשור 
 לכיש

  

בקשה לסימון מעטפה   .12
  בכניסה לחניית ביתו

  16גרניט 
  8וגרניט 

הועדה מאשרת את 
  הבקשה

  16גרניט  820
 8גרניט 

  

עבור רכב  סימון חנייה  .13
  פיקוח/בטחון/חרום

חניית המרכז המסחרי 
  30ן בעמק איילו

הועדה מאשרת את 
 בתנאי שהחניה הבקשה

תהיה מיועדת רק למקרה 
  .חירום

  3ב סקיצה מספר "מצ

439  
חניה לרכב 

  /חרום
  /בטחון
 פיקוח

מרכז 
  מסחרי

עמק 
 30איילון 

  

חניית  בקשה לביטול   .14
  נכה אחת

במגרש החניה של 
 סמוך הספורטילנד

  לרחוב מכבים

הועדה מאשרת את 
  הבקשה

במגרש  437  
יה החנ

רחוב ב
  מכבים

פינת 
רחוב 

 6הקשת 
  
  
  
  
  
  

___________________                  ________________                    ________________    

   משטרה  אבי הרוש          גיל ליבנה                                     
    רר ועדת תנועה ותמרו"ראש המועצה המקומית              יו

                 רשות התמרור המקומית
  
  
  
  



  

 מועצה מקומית שהם
   שהתקיימה במסגרת4' פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס

  16.10.2012ועדת תנועה ותמרור ביום 
  נושאים נוספים מן הדיון

  
  

  :השתתפו
  
  ר הועדה מר אבי הרוש"מ יו"מ
  

  אבירם אגאי'  אינג-יועץ תנועה , יעקב ירקוני'  אדר-מהנדס המועצה: צוות מקצועי
  

  חנן זיו, אילן רועי,  איתן בליימן, רז שמואל, חזן נחמיה, פניני נפתלי: חברי הועדה
  שמואל רז

  
ר "יו, ס רבין אביבית קליין"מנהלת בי, מנהלת אגף חינוך אופירה ביטון: מוזמנים

  אתי ושלמה אביטבול, דניה ומשה גלילי, ניר לייזמן, גב קרסניקהנהגה בית ספרית ש
  
  

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

אין חניה על "האיסור 
 "המדרכה

 הועדה דוחה את הבקשה רחוב יסמין
מכיוון שמדובר ברחוב 

 האכיפה בעייתית ומשולב

    

בקשה לסימון חניה  על   .2
המדרכה בכניסה לחניה 

  הפרטית

  הועדה דוחה את הבקשה  55רחוב מכבים 
ברחוב קיימים מפרצים 

רבים לרווחת דיירי 
  הרחוב

    

בוקש להוריד את מ  .3
  העטרה 

הועדה מאשרת את   ככר אגמית
תורחב  המסעה  הבקשה

  ' מ6.0 -  ל5.0 -מ

    

  בצומת הרחובות  צבת מראה בקשה לה  .4
  קדם/שגיא

הועדה דוחה את הבקשה 
  קיים שדה ראיה במקום

    

בקשה לשריון חניה   .5
  לבאי המקווה

הועדה דוחה את הבקשה   רחוב חרמון
במקום ישנם מקומות 

  חניה רבים

    

בקשה לבדיקת ככר   .6
יסעור עקב תלונת 

תושבת בשל אי עצירה 
  במעבר חציה של רכב

מבדיקת יועץ התנועה   ןבעמק איילו
עולה כי הככר מתוכננת 

כראוי ואין בעיה של שדה 
  .ראיה והשילוט תיקני 

מ להגביר "ע, למרות זאת
את המודעות לככר באופן 
נקודתי המלצתי להחליף 

תמרור ככר לפניך 
בתימרור מואר שיכול 
להגביר את המודעות 

נבדקה , כמו כן. לככר
אפשרות לשינוי מיקום  

 בקשה זו –מעבר החציה 
  לא ניתנת לביצוע

    

  
  
 



  

 מחיקה/ביטול סימון/להצבה נימוקים והחלטות )כתובת(מיקום  נושא 'מס
  כתובת  תמרור  כתובת  תמרור        
הועדה מאשרת את   86מכבים ברחוב   בקשה להצבת מראה   .7

  הבקשה
    

בקשה לאכיפת חניות   .8
  פנטהאוז

הועדה מבקשת לזמן את   ברחבי שהם
ס " איכהמנהלת אגף

ח "ולבקש ממנה לבקש דו
בנושא אכיפת חוק העזר 

  העירוני

    

בקשה לדיון חוזר   .9
בנושא חנייה על 

  המדרכה

      .הועדה דוחה את הבקשה  66ברחוב הירדן 

  
  
  

 
  

_______  ___             __________________________________________           _____  

  משטרה    אבי הרוש                                                 גיל ליבנה   
    ר ועדת תנועה ותמרור"יומ "מ ראש המועצה המקומית              

                 רשות התמרור המקומית
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  ג"חשון תשע' א 
  2012 אוקטובר 17 

  150860: סימוכין

  אישור הסדרי תנועה ברחוב נרקיס
  

  החלטה
  
  
  .רחוב נרקיס יישאר רחוב חד סיטרי.  1

      מעבר בטוח  יצירתמחסומים לטובתהדו שני  יור14.30 -  08.30 החל מהשעה     

  . בקטע המסומן בתכנית ,לילדי בית הספר     

  .     כאשר המחסומים מורמים חוזר הרחוב לתפקד כרחוב חד סיטרי

    אין כניסה ה יתווסף לשלט ,בכניסה המזרחית לרחוב 14.30 – 08.30שעות ין הב  .2

  .  14.30  -   08.30 בימי חול בין השעות  י הרחובהמאפשר כניסה רק לדייר     שלט 

  נרקיס לכיוון נרקיס /היציאה ממגרש החניה הממוקם בפינת הרחובות בשמת.  3

  . 14:30 -8:30     מערב תותר בין השעות 

  .קר תהיה כפי שקיימת היום בסמוך לכניסה לבית הספרו בב,הורדת תלמידים.  4

  .מתושתחנת איסוף התלמידים תהיה ברחוב ב      

  .  ברחוב נרקיסםיי הציבורההחנישני מגרשי .  5

  שימוש               לויהיס "והמגרש הסמוך לכניסה לבי נרקיס/בושמת '      המגרש שבפינת רח

  .ללא שייכותוהציבור הרחב      

  .למשפחת אביטבולאחת למשפחת גלילי ואחת   ,מעטפות 2יסומנו .  6

  .ב" על פי תוכנית התמרור המצמנו מעברי חציהיסו. שילוט ובו תמרוריםציו. 7 

 
  
  
  

 
 


