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 חניות לבתים. בית הספר היות והוא נמצא סמוך לכניסה ויציאה של 

 קמ"ש.  30הגבלת מהירות  222הצבת תמרור  - רחוב המייסדים, כניסה משער ישי .6

משפחת פטר סימון חניית נכים. )שני השוכרים נכים ללא חניה פרטית   - 1נים ררחוב האו .7

 ה(.בחלק

 החלטות: 

 הסדרי בטיחות בית ספר נילי.  .1

   שלב א:  .1.1

 מעברי חציה בכניסה ויציאה ממפרץ של האוטובוסים בבית הספר.  2סימון  .1.1.1
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