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 יו"ר הועדה דפנה רבינוביץ השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
 דני רביד הרשות לבטיחות בדרכים   

 
 , אבי הרוש, עמי שליטי, חנן זיואאיתן בליימן, אילן רו ה: חברי הועד

 
 משה גלילי, אתי ושלמה אביטבול, דניה ומוזמנים:        תושבים: ליזי וליאור אורון, 

 מיכל  עציוני   
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
חוזר ון ידבקשה ל .1

 חניות סימוןבנושא 
הועדה ממליצה להאריך  2 -ו  1נרקיס ברחוב 

את מיקום המעטפה 
המסומנת במפרץ החניה 

 2 -ו 1בנורית 

028 
הגדלת 

מעטפה עד 
 קצה המגרש

  1 נרקיס 
 2  -ו

  

בקשה לאישור פס  .2
 האטה  

 

 21קשת הברחוב 
 

הועדה ממליצה לאשר את 
הבקשה עפ"י הנחיות 

האטה של  להתקנת פסי
 משרד התחבורה

 1מצ"ב תרשים מספר 

 21קשת  111
בשני 

 הנתיבים
במעבר 
 החציה

  

בקשה לתיקון טעות  .3
סופר בקשה להוספת 

 מספר רכב נכה

ממליצה להוריד הועדה  11רחוב קדם 
את מספר הרכב מתמרור 
החניה וכן כי הפיקוח על 
הבניה יבדוק את החניה 

 שבתוך הבית

  134 
 מספר רכב
80-021-33 

 11קדם 

החלטת  בקשה לביטול .1
הועדה מתאריך 

לנושא פס  21.82.2812
 האטה 

 

  30-33ברחוב קדם 
 13מול בית 

 

הועדה ממליצה לאשר את 
 לביטול הפס  הבקשה

 עקב התנגדות תושבים

קדם  111  
33-30 

בקשה לתמרור בגשר  .1
 בית עריף

הועדה ממליצה לאשר את  גשר בית עריף
ר הבקשה עקב גשר צ

מתאפשר מעבר רכב אחד 
 בו זמנית בגשר

מכוון  380
 צפון
מכוון  388

 דרום

 גשר
 בית עריף

  

 בקשה לקיצור ערוגה .3
סמוך לרכב נכה וביטול 

החלטה קודמת מתאריך 
18.82.13 

 0סעיף מספר 

הועדה ממליצה לאשר את  38ברחוב שגיא  
הבקשה מדובר בהרחבת 

 מקום חניה לנכה

 0שגיא  138 38שגיא  138
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 נושאים נוספים מן הדיון
 
 
 

 יו"ר הועדה דפנה רבינוביץ השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -מקצועי: מהנדס המועצהצוות 
 דני רביד הרשות לבטיחות בדרכים   

 
 , אבי הרוש, עמי שליטי, חנן זיואאיתן בליימן, אילן רו חברי הועדה: 

 
 

 מוזמנים:        תושבים: ליזי וליאור אורון, דניה ומשה גלילי, אתי ושלמה אביטבול, 
 ל  עציוני מיכ  

 
 
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשת הועדה לבדוק  .1     

כיצד ניתן להקל  על 
מצוקת החניה של 

 הדיירים 

הועדה ממליצה לאשר את  ברחוב נורית
 הבקשה

 יועץ התנועה יבדוק בשטח
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