
 20.03.2018מיום  2.18פרוטוקול ועדת תמרור מס' 

 משתתפים:
 אבי סבח -קצין התנועה

 ארקדי ברנשטיין-מהנדס תשתיות
 נתן פרי -יועץ תנועה
 אלעד  -מח' פיקוח

 לירן -אחזקת ישוב
 עמית אסימיני -רכזת הועדה

 חסרים:
 יצחק בלה -יו"ר הועדה

 נדב הדר -מהנדס המועצה 
 פולקאריה  -חבר הועדה

 צילה רשף-חב' ועדה

מס 

 סידורי

כתובת הפניה 

 לבדיקה

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

עד שד'  53סימון כחול לבן )מהרצל  חניה בתשלום הרצל 1

מקומות חניה, חלקם  40-כ –ניל"י( 

 בשימוש דיירי הרחוב,

מאושר סימון חניית נכים ציבורית ליד בית 

20 

 



מס 

 סידורי

כתובת הפניה 

 לבדיקה

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

חניות נטו  20-יש לקחת בחשבון כ

 )הסימון יתחיל מאיילת השחר ואילך(

  חניות בסימון כחול לבן. 12-כ חניה בתשלום  הנדיב  2

חניות בסימון כחול לבן  30-כ חניה בתשלום  הנדיב  3

 מהמייסדים עד לפינת המגינים

מאושר סימון חניית נכים אחת ליד בית 

+ סימון על פני 437המרקחת )תמרור 

 האספלט(

ומול  73החצב  4

  67החצב 

הוספת פסי 

 האטה

 ש מספיק פסי האטה. ינדחה,  נסיעה מהירה של רכבים.

החצב,  5

 הרקפת

סימון מעברי 

 חציה

ברחוב החצב ליד גני המשחקים, 

ברקפת ליד גני הילדים. תנועה של 

 המון ילדים באים וחוצים, ממש סכנה.

, נדחה לגבי רח' נדחה לגבי רח' החצב

 .הרקפת.

הוספת מעבר  רח' אח"י אילת 6

 חציה

בעקבות הקמת שכונה חדשה וריבוי 

 ילדים בשכונה. 

 מאושר 



מס 

 סידורי

כתובת הפניה 

 לבדיקה

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

סימון חניית נכים   1יאיר  7

 פרטית

בעקבות אירוע מוחי ושיתוק בפלג גוף 

מתקשה ללכת ואין תמיד חניה  ימין

 באיזור הבית 

 לא מצאנו את הבית, לבדוק מול האזרח. 

 -חניון המוזיאון 8

 מרכז מורשת 

חניה לועד סימון 

 החקלאי 

מאושרת כניסה מאחורה למקום החניה  לבדיקה מול הועדה.

 מהחניון החדש. 

סימון חניה   22הכובשים  9

פרטית לקונסול 

 ביתוליד 

 ושר סימון חניה ברח' השמורה בסמוךמא 

 לכיכר בנתיב הגישה לכיכר )מתחת עץ(

פינת -כובשים 10

 דורות

סימון מעבר 

 חציה

יש להשלים מדרכה, לסדר את הגינון ולסמן  אישור מעבר חציה

 מעבר חציה. 

 בפתח החניה.  820מאושר סימון  נחסמת בכניסה ע"י רכבים  סימון מעטפה  5הרצל  11

סימון מעבר  40הרצל  12

 חציה

מגיעים למרכז המון ילדים עם הורים 

 לחציהואין להם מעבר בטוח 

 מאושר

יפה -הנשיא 13

 נוף

בצד הפנימי של הסיבוב החד בקצה  סימון אדום לבן

 המערבי של רחוב הנשיא

 12 –עד עמוד החשמל  818מאושר סימון 

 מ' אורך



מס 

 סידורי

כתובת הפניה 

 לבדיקה

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

סימון אדום לבן  קדש-המדע 14

בצד אחד של 

 הרחוב

בצד הפנימי של הרדיוס  818מאושר סימון  

מ' בגישה מרח' קדש לרח'  12לאורך 

 המדע. 

בדיקה נוספת היות ואין לו מקום לחניה  סימון חניית נכה 27הנוטרים  15

 הפרטית שלו.

  6.17ערעור מועדה 

נדחה, הוצע לתושב לחנות עם הפנים לכיוון 

מקום לתושב להיכנס היציאה ואז יהיה 

 ולצאת ממכוניתו בנוחות.

הוספת פסי  דרך אהרון 16

האטה באיזור 

 מכבי אש

נהגים נוסעים במהירות וקיימת סכנה 

 בחציית מעבר החציה

 נדחה, 

הוספת פסי  שכונת רמז 17

 האטה

 נדחה  –רח' טרומפלדור  פניות תושבים

 קיימים פסי האטה –רח' העבודה 

 אין צורך –רח' רמז 

כל רחוב  18

 עורבני

חסימת כניסה ויציאה של רכבים  סימון אדום לבן

 מהחניון

 בכניסה לחניון. 818מאושר סימון 



מס 

 סידורי

כתובת הפניה 

 לבדיקה

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

ת הכניסה לחניה הפרטית ע"י מנחס מעטפהסימון   34הפדות  19

 רכבים חונים 

 בכניסה לחניה. 820מאושר סימון 

כניסה למגרש  כל רחוב הגת 20

 כדורגל

לבחון חלופה לכניסה למגרש הכדורגל 

 במקום הכניסה מרח' הגת

יש אפשרות להיכנס מרח' התירוש, יש 

לזמין תכנון עקב הפרשי גובה לביצוע 

 רמפה.

סימון חניית נכים   14התירוש  21

 פרטית

 נדחה, יש כניסה לחניה בחלקה ללא חניה בחלקה, מתקשה ללכת

 חתום במקור
--------------- 
 יו"ר הוועדה
 יצחק בלה

 חתום במקור
--------------- 
 יועץ תחבורה

 נתן פרי

 חתום במקור
--------------- 

 המועצהמהנדס 
 נדב הדר

 חתום במקור
--------------- 

 קצין תנועה משטרה
 אבי סבח

 חתום במקור
--------------- 
 רכזת הוועדה
יעמית אסימינ

 


