
29.06.2020: תאריך

מס 
סידורי

כתובת הפניה שם המבקש
לבדיקה

אחריות ביצועהחלטות/הערותמהות הבקשהסיווג

1

התכנית מאושרת , הבקשה התקבלהקיימת תכנית להצגה ואישורהסדרי בטיחות   בית ספר ניליהנדסה- מועצה
. בשלמותה ויש להכין תכנית לביצוע

.יש לאשר את התכנית ברשות תמרור

הנדסה

2

בית ספר -ברחוב הזיתבועז יגר
נילי

איסור כניסה בקטע בשעות הבוקר וצהריים של 
רכבים על מנת לאפשר כניסה ויציאה בטוחה 

לילדים

י יועץ התנועה "הבקשה תבחן ע
לבחון אופציה לבנית , ומהנדס הועדה

הצבת תמרור ,כיכיר בסוף הרחוב
.כניסה ויציאה פרט לדיירי הרחוב

יש להרחיב את המעטפה של השער 
.חרום בצד של רחוב הזית

תחזוקת ישוב/ הנדסה 

01.20פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 
15/06/2020מתאריך 

:משתתפים
ר הועדה"יו- מר מאיר ואנונו

מהנדס הועדה- אהרון דינור' אדר
יועץ התנועה- מר מיכאל רבינוב

קצין תנועה- מר אבי הלוי
פיקוח' מח- מר אלעד נחום
חבר ועדה- מר מאיר ליאני

חברת ועדה- פניה סולומון' גב
נציג ציבור- מר דוד נמרי

נציג ציבור- מר צביקה אריאל
רכזת הועדה- עמית אסימיני' גב

חבר מועצה- מר בועז יגר
נציגת הורים בבית ספר נילי- שלומית ארז' גב

:חסרים
תחזוקת ישוב' מח- מר לירן דניני
נציג ציבור- מר יגאל הקר

חבר ועדה- מר אריה פולק
נציד ציבור- מר דניאל שקד

 



3

לבטל חניה מול שער החירום תימרור, סימון מעטפהבית ספר חורש
להציב , ולבצע סימון מעטפה

שילוט שער חירום

מאושר ביטול ,  הבקשה התקבלה
חניות מול שער החרום וסימון 2

מעטפה

תחזוקת ישוב

4

 כיכר מעוף 652כביש , מועצה
הציפור עד כיכר בית אל

נסיעה מהירה של רכבים מיתון תנועה
וחוסר שדה ראיה לבאים 

.מכיוון צפון

ד .להציג נתוני ת, י"לפתוח פניה בנת
ולבקש מהם לבחון מיתון תנועה בקטע 

.זה

הנדסה

5

נסיעה מהירה של רכבים מיתון תנועהפינלס עד כיכר התאנהמועצה
המגיעים מרחוב המיסדים

 2מאושר הוספת ,הבקשה התקבלה
לבדיקה בשטח עם יועץ - פסי האטה

.התנועה

הנדסה

6

מבקשת לבטל סימון אדום ביטול אדום לבן פינת שהם3טופז מיכל עמרי גרין
אושר בועדה )לבן בסיבוב 

עקב מצוקת חנית (הקודמת

אין שדה ראיה לפונים ,הבקשה נדחתה
שמאלה ומדובר בצומת ולכן אין 

אישור לביטול אדום לבן

7

כיכר מעל בית - אורניםיעל שחם

הספר נילי

- להאריך סימון אדום לבןאדום לבן

רכבים חונים צמוד למעבר 

חציה ואין שדה ראיה

מאושר הארכת ,  הבקשה התקבלה
( מטר7עוד )אדום לבן בהתאם לתקן 

תחזוקת ישוב

8

רכבים חוסמים כניסה לביתה אדום לבן26המייסדים חני כהן
קיים סימון - באופן קבוע

לא עוזר- מעטפה

- קיים סימון מעטפה,הבקשה נדחתה
. 28,26,24יש לחדש בכניסות לבתים 

אין אישור לאדום לבן

תחזוקת ישוב

9

חוסמים קבוע את שער סימון מעטפה41התומר רחל מגן
הכניסה לחניה

בכל הרחוב אין סימון ,הבקשה נדחתה
אין אישור לסמן מעטפה- של מעטפות

10

גב המרכז - 7טופז גיא לוי
המסחרי

חוסמים קבוע את החניה סימון מעטפה
כניסה לביתו

מאושר סימון , הבקשה התקבלה
מעטפה בכניסה לחניה הפרטית

תחזוקת ישוב

11

 פינת 83שבי ציון מוריה גלעד נויברגר
גאולים

הבקשה נדחתהחוסמים קבוע כניסה לביתהאדום לבן או מעטפה

12

נסיעה מהירה של רכבים הצבת פסי האטהסמטת הבארמועצה
קיימים מבני ציבור , ברחוב

.ומאד מסוכן להולכי הרגל

 פסי 2מאושר הצבת , הבקשה התקבלה
יקבע מיקום , האטה לאורך הרחוב

י יועץ התנועה"מדויק ע

הנדסה



13

יציאת אירופה ספינת מועצה
סיבוב של אף .         אגוז

על פי כן ליד יציאת 
.אירופה

בדיקת שדה ראיה הוספת פס פס האטה
לבדוק . האטה או תמרור עצור

מיקום של מעבר חציה 
בדיקה של תוספת פס ,תקני

.האטה

הועדה אישרה את , הבקשה התקבלה
החלופה להפיכת רחוב ספינת אזוג 

.לחד סטרי מכיוון יציאת אירופה
יועץ התנועה יכין תכנית מסודרת 

בהתאם להחלטה זו והיא תוצג 
.לאישור סופי של הודעה

ד "בנוסף תעשה בדיקה מול היועמ
היות ומדובר ברחוב פרטי

הנדסה

14

צומת צופית עם הדרים אסף איטח
ועגור

כביש צופית בשכונת חלומות תימרור
ממנו .עמוס עם ילדים רבים

 רחובות 2ואליו משתלבים 
הדרים ואנפה שיוצאים 

מבקש . משניהם לכיוון צופית
תמרור זכות קדימה או עצור

מאושר תמרור ,  הבקשה התקבלה

תמרור זכות , עצור מכיוון עגור להדרים

קדימה מכיוון הדרים לצופית והוספת 

.מעבר חציה ברחוב הדרים

תחזוקת ישוב/ הנדסה

15

רכבים חוסמים קבוע שביל איסור חניה1 דירה 7חוגלה רונית
נכה ומתניידת , כניסה לבית

עם כיסא גלגלים ולא מצליחה 
להכנס הבייתה

 3מאושר הצבת , הבקשה התקבלה

עמודונים משער הכניסה ועד המדרכה

תחזוקת ישוב

16
' פקקים בשעות היום ברחכיכר- שינוי הסדרי תנועהבוטינסקי פינת הנדיב'זיגאל הקר

הנדיב
יועבר לועדה הקרובה

17

מבקשים - תו נכה של הילדחניית נכים14 דירה 208אנה פרק נורית ומיכאל נתן
חנית נכים פרטית מתחת 

לבניין

מאושר סימון , הבקשה התקבלה
בניין - חניית נכים לאחר גמר הבניה

גרים בדירה ללא ) 38א "שעובר תמ
(חניה פרטית

תחזוקת ישוב

18

מבקש חנית נכים ליד הבית חניית נכים11הגת אפרים משה
עקב מצוקת חניה

קיימת חניה פרטית , הבקשה נדחתה
.בחלקה

19

, קושי בהליכה- תו נכהחנית נכים4שבי ציון בלה שושנה
מצוקת חניה באיזור

מאושר סימון , הבקשה התקבלה
יש - חניית נכים מול הכניסה לבית

צורך בהנמכת המדרכה

תחזוקת ישוב

20

א לצורך "בניין שעבר תמסימון מעטפה לרכב כיבוי והצלה208אנה פרנק א והבנים.י
אישור כבאות יש לסמן 

מעטפה בכניסה לבניין

מאושר סימון , הבקשה התקבלה

מעטפה לרכבי כיבוי והצלה

באחיות הקבלן המבצע



21

 ושינוי 402ביטול תמרור בוטנסקי למתחם אגד'שינוי גאומטרי מרחוב זמגרש החניה ליד אגדמועצה
הנדסי

אושר ביטול תמרור , הבקשה התקבלה

 והסדרת הצומת למעבר 402אין כניסה 

.בטוח למגרש חניה

תחזוקת ישוב/ הנדסה

תאריך

______________

ר הועדה"יו

מאיר ואנונו

_______________

מהנדס הועדה                     יועץ התנועה

אהרון דינור                  מיכאל רבינוב' אדר

_____________            ______________

קצין התנועה

אבי הלוי

____________

(207הוספת תמרור )חוסר בשילוט פניה שמאלה - חניון בזק. 2

:הערות מחוץ לסדר היום
.הנדסה/ פיקוח- השלמת המדרכה והברות בעקבות בניה חדשה שהקבלן לא השלים- רחוב צהל מיפה נוף: חבר הועדה מאיר ליאני ביקש לטפל בנושאים הבאים. 1


