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 ערן אלראי –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
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 חברי הוועדה:  חדוה גולדמן, יהודית פרקש, אופיר בדנני, ארון אריה, 
 עזריאל בלומנקרנץ, אבי הרוש, איתן בליימן                         

 
 

 מרום מאירתושב  מוזמנים:
 
 
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לקיצור  .1
מעטפה מול הכניסה 
לחנייה עפ"י המלצת 

 מבקר המדינה

הועדה ממליצה לקצר  2 -ו 1בנרקיס 
 את המעטפה 

גודל המעטפה יקבע 
ע"י יועץ התנועה 

ויאפשר ניצול מירבי 
של מפרץ החניה 

לחניה של כלל 
 הציבור.

  028 
קיצור 
 מעטפה

, 1נרקיס 
2 

בקשה להעתקת  .2
 מעבר החציה

 0רחוב תבור מ
 6לתבור 

 פינת חרמון

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

מיקום מעבר חציה 
נוכחי אינו בטיחותי. 

המיקום המוצע 
שיפור בטיחות ל

 המעבר
 

מצ"ב סקיצה מספר 
1 

 0תבור  011 6תבור  011

בקשה להצבת תמרור  .3
אין חניה לאורך כל 

המפרץ פרט להורדה 
 והעלאת נוסעים

בין ככר אגמית לככר 
סקנאי בצד המזרחי 

 יח"ד 44 –סמוך ל 

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

432+ 
434 

פרט להעלאת "
והורדת 
 "נוסעים

עמק 
 איילון
 בקטע

בין ככרות 
סקנאי 

ואגמית 
בצד 

 הדרומי

  



  

 
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לשינוי  .4
התמרור בכניסה 

 לספורטילנד
במקום הוצב תמרור 

 האומר 434מספר 
"הכניסה אסורה 

 12לרכב שאורכו מעל 
 לשנותמטר" מבוקש 

לתמרור "הכניסה 
 4אסורה לרכב מעל 

 טון"

 רחוב מכבים
בכניסה לחניון 

 הספורטילנד

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

486 
 טון( 4)

מול מכבים 
בכניסה  112

 לספורטילנד

מול מכבים  434
בכניסה  112

 לספורטילנד

בקשה לרווח את  .5
חניות הנכים 

בשופרסל יש עפ"י 
 תקן חניות נכים

חניה )ביטול 
 אמצעית(

הועדה ממליצה לאשר  1תרשיש 
 את הבקשה

מצ"ב סקיצה מספר 
2 

ביטול חניה  386  
אחת 

אמצעית 
 3מתוך 
 חניות

בקשה להקצאת  .6
 חניית נכה

הועדה ממליצה לאשר  1רחוב חרמון 
 את הבקשה

יועץ התנועה יאתר 
מקום חניה מתאים 

 הנכהלרכב 

434 
 מספר 

 רכב
48-042-53 

   1חרמון 

בקשה לצביעת אבני  .4
שפה אדום/לבן 

במתחם החניה של 
 בניין המועצה

 

 שד' עמק איילון
סמוך לכניסה לגן 

 השעון

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

מצ"ב סקיצה  מספר 
3 

 

מגרש חניה  010
מועצה 

באבן השפה 
בצד הצפוני 

סמוך לגן 
 השעון

  

ככר  להסדרתבקשה  .0
 בצומת הרחובות

לאשר הועדה ממליצה  קדם/סלע
 את הבקשה

מצ"ב סקיצה מספר 
4 

    

בקשה לביצוע מעבר  .4
 להולכי רגל

בכניסה לחניון מגה 
 בעיר קומה ב'

בכניסה מרחוב 
 בשמת

הועדה ממליצה לאשר 
עפ"י  את הבקשה

 תוכנית יועץ התנועה
צה מספר ימצ"ב סק

5 

    

בקשת שטראוס  .18
 אזור מתחם בלאשר 

 לרכב תיפעולי

הועדה ממליצה לאשר  א.ת. צפוני שהם
 וזאת את הבקשה

א'  45 לתקנותבכפוף 
ז' לתקנות  45עד 

 -התעבורה תשכ"א 
1461 

 

434  
כניסה 

ויציאה 
משטח 

 תיפעולי

 גישות
למתחם 
 שטראוס

  

 
 
 
 

__________________              ____________________        ___________________ 

 גיל ליבנה                                      ערן אלראי                                      משטרה           
  ועדת תחבורהראש המועצה המקומית                    יו"ר 

 תנועה ותמרוררשות התמרור המקומית                      


