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                      ____________________________              ________________                                ____________________________________________                ________________            
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך           
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 מר אריה פכטר -  ראש המועצה 

מר אריאל וויסוול -  סגן ראש המועצה 

מר יורם אורבך -  מנכ"ל המועצה 

אד' אסנת אלרון -  מהנדסת המועצה  

מר משה ישי -  מנהל הארנונה ומחלקת פיקוח וחנייה  

מר נתנאל דקל -  מתכנן עירוני 

אינג' עליסה בן-דוד -  יועצת תנועה ובטיחות למועצה 
 

 

 רס"ב מאיר כהן - רכז עבודות - ק' את"ן מרחב איילוןמשטרת- ישראל:    
רס"ב חיים פרחי -  שוטר קהילתי )נעדר מהדיון( 

 
   

נימוקים והחלטות נושא מס' 

להציב / לסמן / 

לבטל / למחוק 

כתובת  תמרור 

בקשת הסדרת מעברי חציה מוגבהים ב-: 

 1

 

רח' יצחק שדה בקטע הברוש - הרצל 

)בחזית בי"ס יוספטל( - 2 מעברים 

החלטות ועדה:  

בכפוף לקו הפרדה רצוף באזורי  מאשרת את הבקשה, 

החציה, התחנות והיציאה מהמסחר. 

 לפי תרשים רצ"ב 

 

 2
 

דוחה את הבקשה - מעברי החציה בקצות המקטע רח' קפלן )בחזית בי"ס מימון( 

קרובים זה לזה, לא הוסכם על הוספת מעבר. 

  

 החלטות ועדה: בקשת הוספת פסי האטה ב-: 

רח' העליה השניה ליד מס' 15 3 


דוחה את הבקשה - קיימים פסי האטה ברחוב בסמוך,  

אין הצדקה להוספה 

  

רח' השלום ליד מס' 107 4 

 



דוחה את הבקשה - הרחוב צר ומתפקד כרחוב משולב 

עם חניות וגינון לסירוגין. לא נמצאה הצדקה לפס האטה. 

  

רח' צדוק 5 

 

דוחה את הבקשה - רחוב קצר, מהירות גבוהה אינה 

אפשרית, לכן אין הצדקה לפסי האטה  

  

דוחה את הבקשה - רחוב קצר, מהירות גבוהה אינה רח' ברזילי 6 

אפשרית, לכן אין הצדקה לפסי האטה 

  

 7
 

דוחה את הבקשה - מתבצעות עבודות בניה לאורך רח' שבזי 

הרחוב, לא עיתוי מתאים לשקול פס האטה 

  

בקשת הסדרת חד-סטריות ב-:   

רח' הבנים בין אחד-העם לכצנלסון 8 

החלטות ועדה: 

המועצה ביקשה ממשרד התחבורה סיוע בתקציב לתכנון מחדש לרח' כצנלסון,  
במסגרת זו תיבחן גם חד-סטריות ברח' הבנים 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



המועצה    המקומית     אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 12.07.2022 

                                                                                      

                                                                                                                   

 

 

          
 

                      ____________________________              ________________                                ____________________________________________                ________________            
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך           

                    
   רפ"ק   שרון הר-פז
                                                                                            קק''  אאתת""ןן  ממררחחבב  אאייייללווןן  

                                                                                

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
    וורראאשש      ררששוותת      תתממררוורר      ממקקווממייתת        
                                                                              

                                    

נושא מס' 

נימוקים והחלטות 

 

להציב / לסמן / 

לבטל / למחוק 

כתובת תמרור 

החלטות ועדה:    בקשת הסדרת חניות נגישות ב-:      

רח' קפלן -      לבי"ס מימון         9 

 

נערך סקר נגישות, ולפי ממצאיו חסרות חניות נגישות 

לרכב גבוה ולרכב רגיל. ייבדק הפער בין הסקר לקיים,

וייעשו התאמות במידת הצורך. 

  

  רח' הרצוג -     לבי"ס רבין 10 

 לפי תרשים רצ"ב מאשרת את הבקשה להשלמת 2 חניות לפי סקר רח' השבעה -   לבי"ס השבעה     11 

 לפי תרשים רצ"ב מאשרת את הבקשה רח' השקמה -  בכניסה לבנין אפרידר 12 

 החלטת ועדה:    בקשת איסור חניית רכב במשקל כולל <4 טון ב- 

דוחה את הבקשה  רח' כצנלסון 13 
  

דוחה את הבקשה  רח' היסמין 14 
  

דוחה את הבקשה  רח' ז'בוטינסקי 15 
  

 בקשת סימון איסור חניה 820 )"מעטפה"( ב-: 

רח' ויצמן פינת סוקולוב לחניית בית  16 

החלטת ועדה:    

  דוחה את הבקשה - אין חניה במיקום בהיתר בניה 

 החלטת ועדה:    בקשת סימון תאי חניה ב-: 

 המועצה תטפל בהדגשת ההפרדות בין תאי החניה ע"י ניקוי הפסים הקיימים רח' האיכרים ליד מס' 7 17 

בקשת אישור תמרורים לחניות לנכים   18 

עם מספרי רישוי רכב -  שעמדו 

בקריטריונים / אושרו בוועדת חריגים 

החלטת ועדה:   

  

מאשרת את הבקשות כמפורט ברשימה 

 

 לפי רשימה רצ"ב 
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נושאים מן הדיון: 
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החלטה נושא מס' 

בקשה להסדרת תנועה ובטיחות ב-: 

מעגל התנועה ממתן את התנועה, לא נמצא צורך במיתון מעגל תנועה המצודה - השקמה )"צומת אפרידר"(  א 

תנועה נוסף כגון פסי האטה 

ב 
מעגל התנועה ממתן את התנועה, לא נמצא צורך במיתון מעגל תנועה בצומת האיכרים - המצודה 

תנועה נוסף ו/או הוספת תימרור כגון 302, 

ג 

צומת ספיר - בן-גוריון 
רח' בן-גוריון הוסדר ואין בלמ"ס / במשטרה רישום תאונות 

דרכים עם נפגעים בצומת. לפיכך לא נמצא צורך בטיפול 

נוסף בצומת  

ד 
צומת בן-גוריון - שבזי בחזית גן ילדים "חבצלת" 

 

המועצה תפעל למניעת חניה לא חוקית על המדרכות 

בצומת בסמוך לגני הילדים - באמצעות ריהוט רחוב וגינון 

בקשה להסדרת תח"צ, תימרור וסימון / פסי האטה ב-: 

רח' הרצוג ה  

 

המועצה ביקשה ממשרד התחבורה סיוע בתקציב לתכנון 

מחדש לרח' הרצוג, במקטע של ביה"ס רבין, התחבורה 

הציבורית והגינה, במסגרת זו ייבחנו הבקשות לגבי הרחוב

ו 
המועצה תחדש סימון קו ההפרדה הרצוף הקיים בעיקול רח' ז'בוטינסקי בעיקול בקטע יצחק שדה - בן גוריון 

בקשת הנמכת מעגל התנועה ב-: 

צומת המצודה - השקמה )"צומת אפרידר"(  ז 

 

מיד כשנכנסים למעגל התנועה ניתן לראות את מעברי 

החציה ויש די זמן לתת זכות קדימה, לכן לא נמצא צורך

בהנמכת הפיתוח במעגל הפנימי  
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החלטה נושא מס' 

בקשת התקנת מעגל תנועה  ב-:          

אין בלמ"ס / במשטרה רישום תאונות עם נפגעים בצומת, צומת אחד העם - כצנלסון ח 

עם זאת, המועצה ביקשה ממשרד התחבורה סיוע בתקציב 

לתכנון מחדש לרח' כצנלסון,  במסגרת זו יתוכנן מחדש גם 

צומת אחד העם. 

בקשת הסדרת מדרכה   ב-:  

רח' בנבניסטי            ט 

 

הוספת מדרכה ברחוב מחייב הפיכתו לחד-סטרי. לשם כך, 

תיבחן מחדש חד-סטריות ברחובות השכונה ויידון בהמשך.

רח' העליה השניה                                   י 
  .

הסדרת מדרכות ללא חנייה חלקית עליהן, מחייבת טיפול 

בכל הרחוב. הנושא ייכנס לתכנית העבודה הרב-שנתית

בקשת הסדרת חד-סטריות ב-:        

יא 
 

רח' אחד במאי  

 

המועצה ביקשה ממשרד התחבורה סיוע בתקציב לתכנון 

מחדש לרח' חיים חסין ושפינוזה, במקטע הסמוך למוסדות 

ציבור, במסגרת זו תיבחן גם חד-סטריות ברח' אחד במאי

 

בקשת דיון עקרוני בנושא הפעלת "נשק וסע" ב-:        

יב 

 

בי"ס מימון 
 

מאשרת את הבקשה,  

משעה 7:30 ועד שעה 8:30 בבוקר ובימי לימודים בלבד,

ועדכון שעת התחלת חניה מוסדרת - בהתאמה –  

לפי תרשים רצ"ב 
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סעיף מס' 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

   מתוך סקר הנגישות: 

   צילום מצב קיים - 

                     חניה נגישה לרכב רגיל בלבד 
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סעיף מס' 18 

 

פרטי 
 /

ציבורי  שם רחוב 
קוד 

תמרור 
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   רפ"ק   שרון הר-פז
                                                        קק''  אאתת""ןן  ממררחחבב  אאייייללווןן  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                        וורראאשש      ררששוותת      תתממררוורר      ממקקווממייתת        

                                                                                                                                                              

                                    

פרטי  אלי כהן 1  437 

פרטי  בן גוריון 15  437 

פרטי  בן גוריון 26  437 

פרטי  בן גוריון 28  437 

פרטי  ד"ר ליכט 47  437 

פרטי  העליה השניה 29  437 

פרטי  הרצוג 4  437 

פרטי  הרצל 1  437 

פרטי  ז'בוטינסקי 12  437 

פרטי  יצחק בן צבי 6  437 

פרטי  יצחק בן צבי 8  437 

פרטי  יצחק שדה 5  437 

פרטי  יצחק שדה 5א  437 

פרטי  יצחק שדה 6  437 

פרטי  יצחק שדה 6  437 

פרטי  יצחק שדה 9ה  437 

פרטי  יצחק שדה ליד המתנ"ס  437 

פרטי  כצנלסון 20  437 

פרטי  משה שרת 10  437 

פרטי  סמטה אלמונית 3  437 

פרטי  סמטה אלמונית 7  437 

פרטי  פנחס ספיר 3  437 

פרטי  פנחס ספיר 7  437 

פרטי  פנחס ספיר 10  437 

פרטי  פנחס ספיר 11  437 

פרטי  פנחס ספיר 14  437 

פרטי  קפלן 9  437 

פרטי  שפירא 3  437 
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