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 201807.08.ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 
 
 

 
 גיל ליבנה –יו"ר הוועדה  השתתפו:

 
 
 

 אדר' יעקב ירקוני –מהנדס המועצה  צוות מקצועי:
 אינג' אבירם אגאי –יועץ תנועה                        
  רס"ב אנטוני טואטי                       

 
 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להקצאת חנייה  .1
להורדה והעלאת 

 תלמידים 

חניון 
בסמיכות 

 לכותר 

 הבקשה מאושרת
 1מצ"ב נספח מס' 

433  +439 
  בין השעות "

16:00-20:00 
מותרת הורדת 

והעלאת 
 "תלמידים

 

בחניון 
בסמיכות 

 ספילכותר 

  

בקשה לאישור חניית  .2
 נכים

 הבקשה מאושרת 9רחוב הסלע 
 2מצ"ב נספח מס' 

בחניה במפרץ  437
 לרחוב צפון מ

 9הסלע 

  

לאישור חניית בקשה  .3
 נכים

 ברחוב צורן 
בצמוד לגינת 

 תמנון

 הבקשה מאושרת 
 3מצ"ב נספח מס' 

ברחוב צורן  437
במפרץ החניה 

מצד צפון 
לפני כיכר 

עמק איילון 
  לפיד

  

בקשה להפיכת חניון  .4   
עירוני לחניון מנוהל 

 צבוע בכחול לבן

עמק איילון 
מרכז  161

מסחרי מול 
שוהם מפלס 

 תחתון

 מאושרתהבקשה 
יש ליידע הציבור 
ולפרסם המודעה 

 .בעיתונות
 1.9.18בתאריך 

יכנס לתוקף הסדר 
 החנייה החדש.

 4מצ"ב נספח מס' 

 817+  626/1-ג
"החנייה בתשלום 

 -ה' מ-ימים א'
 19:00עד  08:00

 -ימי ו' וערבי חג מ
 "13:00עד  08:00

התשלום באמצעות 
פנגו, איזי פארק, 

 סלופארק.
ראשונות  שעתיים

חניית תושב ו חינם
אזרח ותיק חינם 

 .16:00עד השעה 

החניון 
במפלס 

תחתון במרכז 
המסחרי מול 

 שוהם
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בקשה להקצאת חנייה  .5
להורדה והעלאת 

 תלמידים

נידונה הבקשה  רחוב ירדן
והוחלט שאזור 
 העלאה והורדת 

יהיה תלמידים 
מעבר למעבר 
החצייה והוא 

בבוקר ע"י  יאויש
משמרות זהב, 
תלמידי תיכון 

מביה"ס במסגרת 
מחויבות אישית, 

ואחה"צ ע"י מורה 
מלווה באחריות 

 "ס.ביה
 5מצ"ב נספח מס' 

 

433  +439 
צביעה בכתום 

 ושילוט
  בין השעות"

07:30-8:30 
פרט  13:30-14:30

והעלאת  להורדת
 תלמידים"

במפרץ חנייה 
 ליד הגנים 

  

 הבקשה מאושרת רחוב נרקיס בקשה להסדרי חנייה .6
 6מצ"ב נספח מס' 

439 
"החנייה לבאי בית 

הספר, אולם 
הספורט ומרכז 

הצעירים מוסדרת 
בחניונים 

 הסמוכים.
 מחניהנא להימנע 

בחניות המיועדים 
 לדיירים"

הצבת שילוט 
 ברחוב נרקיס

בצמוד למפרץ 
החנייה משני 

 הצדדים

  

בקשה להחלפת  .7
תמרור מ"האט" 

 ל"עצור"

אה יביצ 304/38-ב הבקשה מאושרת רחוב בשמת 
מהחניון 
הציבורי 

 לרחוב בשמת

 /36-ב
301 

אה יביצ
מהחניון 
הציבורי 

לרחוב 
 בשמת


