
 מועצה מקומית שהם  
 שהתקיימה במסגרת 5פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 
 1111111.11ועדת תנועה ותמרור ביום 

 נושאים נוספים מן הדיון
 
 
 
 

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

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
 מנהל מח' תחזוקה –שלמה סבג                        
   

 חברי הוועדה:  איתן בליימן, נפתלי פניני, חנן זיו, אבי הרוש, נחמיה חזן,                          
 עמי שליט, נחום פרל                         

 
 

 חגית אבירם מנהלת מדור בתי הספר שהם מוזמנים:
 תושב –מר צדיק יהונתן  

 
 
 
 
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשה להצבת תמרור  .1

 איסור חניית משאיות
מהנדס המועצה יחד עם  ברחוב החבל

יועץ התנועה יבחנו הצעות 
אלטרנטיביות לחניית 

 משאיות בישוב
יחד עם זאת אין אפשרות 

פת להחליט החלטה גור
טון אשר  4לכל רכב מעל 

 מחנה בישוב

    

 בקשה להצבת תמרור  .2
האוסר על חניית רכב 
מסחרי במפרץ החניה 

 ברחוב קדם 

 סלע / קדםצומת 
 בזרוע הצפון מערבית

 הועדה דוחה את הבקשה  
 

    

הסבת מעבר חציה  .3
 למעבר חציה מוגבה

הועדה ממליצה לאשר את  ספיר פינת לשםברחוב 
ב ריבוי גני עק הבקשה

 ילדים סמוך לצומת

    

בקשה להצבת פס  .4
 האטה

ברחוב לפיד בין 
הבריכה לצומת 

 מודיעים/לפיד

 הועדה דוחה את הבקשה
המועצה עתידה להקים 
 ובמעגל תנועה בצומת רח
לפיד עם חניון הבריכה 

 –וחניון בי"ס מישרים 
נועה וזה אמור להאט הת

כלפי צומת לפיד / 
  מודיעים

 

    

 
 



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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשה להפיכת רחוב  .5

 לחד סיטרי
הועדה ממליצה לדחות  מרגלית

 את הבקשה
 . לא ניתן לביצוע

 .מדובר ברחוב מאסף
דבר זה יגרום לנסיעה 

-מהירה יותר בנתיב חד 
סיטרי מעגלי ויקשה על 

תושבים להגיע לביתם ה
 בנסיעה

    

בקשה להצבת פס  .6
 האטה                               

לפני  /מכביםבזלת
 מעבר החציה

 הבקשה דוחה את הועדה 
ברחוב בזלת קיים פס  

 בכיוון מזרח

    

תיקון טעות סופר  .7
בפרוטוקול  2בנספח 

 2.13....2מתאריך 
בנושא מינוי תת ועדה 

 הנכיםלבחינת חניות 

יש להוסיף את שמות 
חברי תת הועדה איתן 

 בליימן ועמי שליט
זאת עפ"י החלטת 

הועדה מתאריך 
2...6.2.13 

הועדה ממליצה לאשר את 
 הבקשה

 

    

 
 
 
 
 
 
  __________________              ___________________       ____________________ 

 משטרה                                     אבי הרוש                     גיל ליבנה                            
  ועדת תנועה ותמרורמ"מ יו"ר ראש המועצה המקומית            

               רשות התמרור המקומית
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 שהתקיימה במסגרת 5פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 

 1111111.11ה ותמרור ביום ועדת תנוע
 

 
 
 

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

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
 מנהל מח' תחזוקה –שלמה סבג                        

   
 נחמיה חזן,                          חברי הוועדה:  איתן בליימן, נפתלי פניני, חנן זיו, אבי הרוש, 

 עמי שליט, נחום פרל                         
 
 

 חגית אבירם מנהלת מדור בתי הספר שהם מוזמנים:
 תושב –מר צדיק יהונתן  

 
 
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
חידוש הבקשה   .1

 להתקנת רמזורים 
 לפני מעבר החציה 7.7

להציב  הועדה ממליצה  רחבת הבדולח
 על   (7.7תמרור )

 תנועהה  אי

עמק  7.7
איילון 

ינת פ
הבדולח 

בשני 
 הכיוונים

  

בקשה להצבת תמרור  .2
 בתחנת אוטובוס 

מותרת חניה לרכב 
 עד ...10פרטי מהשעה  

בבקר  ...7. השעה
למחרת  + תמרור 

 האוסר חניית משאיות

ברחוב הקשת פינת 
 מכבים

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 
 

434 
מותרת חניה 

לרכב פרטי 
טון בימי  4עד 

בין  חול 
 ...10השעות 

 ...7.עד 
 בבוקר

בימי שישי 
וערבי חג 
מהשעה 

עד יום  ...14
 ...7.ראשון 

 בבקר

   

בקשה להעברת מקום  .3
המסומן לרכב חניה 

  חחרום/בטחון/פיקו
עפ"י החלטת ועדה 

 12..16.1מתאריך 
מהחנייה בתוך המרכז 

המסחרי למפרץ החניה 
בכניסה למרכז המסחרי 

 מכיוון דרום לצפון

  .3עמק איילון 
כניסה הבצומת 

לחניית המרכז 
 המסחרי

בחניה הראשונה 
בזרוע הדרומית צד 

 מזרח

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 

434 
חניה לרכב 

 חרום/
 בטחון/
 +פיקוח 

02. 

עמק 
 איילון
20-3. 

במרכז  434
 המסחרי



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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    
בקשה למחיקת אדום  .4

 לבן
ברחוב הזוהר ממספר 

עד לקולטן לכיוון  25
 מזרח

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 25הזוהר  010
עד 

הקולטן 
 לכוון
רחוב 
 קדם

  

בקשה להתקנת מעבר  .5
 חציה ברחוב בשמת

הועדה ממליצה לאשר  מול גן הגת
 את הבקשה

011  +3.6 
 משני הצדדים

בושמת 
מול גן 

 הגת

  

בקשה להצבת תמרור  .6
לרכב תפעולי אין כניסה 

 בבקר .6:3.לפני השעה 

הועדה ממליצה לאשר  חניון מגה
 את הבקשה

434 
אין כניסה 

לרכב תיפעולי 
לפני השעה 

 בבקר .6.3.

עמק 
איילון 

154 

  

בקשה חוזרת להקצאת  .7
חניות מורים בכל מגרש 

החניה סמוך לבי"ס 
 אבני החושן

הועדה ממליצה לאשר  44רחוב מכבים 
 חלקית את הבקשה

הנמצאות יוקצו החניות 
במגרש  בצד הדרומי

 החניה

434 
מותרת חניה 

למורים בלבד 
בימי לימודים 

מהשעה 
.7:15  

 .14.3עד 
משני צידי 

החניה 
 הדרומית

מכבים 
44 

  

בקשה להצבת תחנה  .0
 להסעת תלמידים 

פינת  הירדן ברחוב 
לכיש בזרוע הצפונית 

 מערבית

הועדה ממליצה לאשר 
יוצב  את הבקשה

  תמרור עם הגבלת שעות
 איסור חניה מהשעה

 +...14עד  ...7.
 צביעה אדום/צהוב

434 
מותרת חניה 

לרכב פרטי 
מהשעה 

עד  ...14
 בבקר ...7.

בימי שישי 
וערבי חג 
מהשעה 

עד יום  ...14
 ...7.ראשון 

 בבקר

   

בקשה להצבת תמרור  .4
 ת משאיותייאיסור חנ

חניון ספורטילנד 
 ברחוב מכבים

הועדה ממליצה לאשר 
 את 

 הבקשה

434 
אסורה חניית 

משאיות 
 בחניון

   

 
 
 
 
 __________________                                                     ___________________ 

 משטרה                                                גיל ליבנה                                          
  ראש המועצה המקומית                    

 רשות התמרור המקומית
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