
המועצה    המקומית     אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 25.10.2021 

                                                                                      

                                                                                                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

מוזמנים: מועצה מקומית אזור:  
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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 )השתתפות בזום( 

מר משה ישי -  מנהל הארנונה ומחלקת פיקוח וחנייה 

מר יובל בן-בסט -  חבר מועצה 

ד"ר מזל שאול -  חברת מועצה 

מר נתנאל דקל -  מתכנן עירוני 

אינג' עליסה בן-דוד -  יועצת תנועה ובטיחות למועצה 
 

 

 רס"ב מאיר כהן - נציג ק' את"ן מרחב איילוןמשטרת- ישראל:    
רס"ב חיים פרחי -  שוטר קהילתי 

   

 

 

 

 

נושא מס' 
נימוקים והחלטות 

 

להציב / לסמן / 

לבטל / למחוק 

כתובת תמרור 

 

 1

 

 2

 

החלטות ועדה:    

דוחה את הבקשה - המיקום מוגן במעקות 
בטיחות, ומספיקים 3 המעברים הקיימים בצומת.

 

דוחה את הבקשה - לא נדרש ולא בטיחותי. 
קיים מעבר חציה סמוך )ליד מס' 35(.  

בקשה להסדרת מעבר חציה:   

ברח' ויצמן פינת רח' אחד במאי 

 

ברח' בן-גוריון ליד מס' 39 

 

 3

 

 4

 

בקשה להוספת פסי האטה: 

ברח' כצנלסון ליד מס' 22  
 

בקשה להגבהת מעבר חציה קיים )=פס האטה( 

ברח' משה שרת ליד מס' 69         

החלטות ועדה:    

דוחה את הבקשה - קיימים מס' פסי האטה 
סמוכים )ליד מס' 12, 24, 28(. 

 

 

לאור חילוקי דעות טרם התקבלה החלטה.  

לפיכך הנושא ייבחן לעומק ויוצג בוועדה הבאה.
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נושא מס' 
נימוקים והחלטות 

 

להציב / לסמן / 

לבטל / למחוק 

כתובת תמרור 

 

 5

 6

 7

 8

 

 9

בקשה להסדרת חד-סטריות:   

ברח' בורוכוב 

ברח' ספיר - בחניון 
 

ברח' בן-צבי - בחניונים 

 
 

ברח' העליה השניה מהמסחר ועד ביאליק 

 

ברח' שפרינצק 

  :החלטות ועדה 
  

 מאשרת את הבקשה 

 

דוחה את הבקשה - כמעט לא יוסיף חניה, 
ומנגד עלול לפגום בבטיחות עקב קושי לאכוף.

 

דוחה את הבקשה - כמעט לא יוסיף חניה, 
ומנגד עלול לפגום בבטיחות עקב קושי לאכוף.

 מאשרת להפוך את שפרינצק לחד- סטרי 

לכיוון דרום בקטע שרת - ההסתדרות.  

  

  

  

 לפי תרשים רצ"ב 

  

  

  

  

  
דוחה את הבקשה - לא ייעשה בשלב זה שינוי 
  בקטע עקב עבודות בינוי גדולות הצפויות בסמוך. 
 לפי תרשים רצ"ב 

 10 בקשת איסור חניית רכב במשקל כולל מעל 4 טון


ברח' בן-גוריון במקטע בתים מס' 30-38 

 החלטת ועדה:    
  

 מאשרת את הבקשה לאיזור גני הילדים 

  

  

 לפי תרשים רצ"ב 

 

 11

 12

 13

 14

 החלטות ועדה:    בקשה לאיסור חניה:      

מאשרת את הבקשה - ע"י תמרור 432 
 

     
 
מאשרת את הבקשה - ע"י סימון 820   
                              בכניסה לסמטה

 
 

דוחה את הבקשה - סימון 820 הקיים מספיק. 
 

מאשרת את הבקשה - ע"י סימון 820 

 

 

לפי תרשים רצ"ב 
 

  

 לפי תרשים רצ"ב 
 

 
 לפי תרשים רצ"ב 

ברח' אריאל שרון בעלייה לגשר  

ברח' רמז ממס' 6 ואילך  

ברח' סנש ליד מס' 1 - ע"י עמודי מחסום 

ברח' השלום מס' 133 לסמטה הפנימית  

בקשה לחניה מוסדרת לבעלי תו דייר 15 

בסמטה בין ההסתדרות 26 לבין ההגנה 10 

 החלטת ועדה: 

דוחה את הבקשה - אין מקום לחניה ולתנועה. 

  

בקשה לאישור תמרורים לחניות לנכים   16 

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' 

 

א 

ב 

ג 

ד 

בקשה להתקנת רמזורים  ליד מעברי חציה 

ברח' קפלן 

ברח' כצנלסון 

ברח' שרת 

"מהבהבים" ברח' שרת לפסי ההאטה החדשים 

 

החלטה על התקנת רמזור נקבעת ע"ס בחינת 

הצדקים, והינה בסמכות משרד התחבורה.  

לפיכך, הנושא אינו יכול להיות מסוכם בועדת תנועה 

בכלל ומקומית בפרט.    

 

ה 

בקשה להתקנת מעגל תנועה             

בצומת האכרים - הרצוג 

 

נעשתה בדיקת היתכנות ואין מקום למעגל בצומת. 

 

ו 

                                                           

                                                 

בקשה להצבת תמרור ""צצווממתת  ממססווככןן""    

ברח' משה שרת פינת רח' המצודה

 

הצומת הוסדר, יש בו תמרור 302 ואין בו תאונות. 
לכן אינו מסוכן, ולא מקובל להציב תמרור כזה.                            

 

 ז 

בקשה להצבת תמרור 301: 

ברח' העליה השניה מס' 43

 

ייבחן ויועלה לדיון בוועדה הבאה 

 

ח 

בקשה להצבת תמרור איסור כניסת אוטובוסים 

ברח' הרצוג 

 

הועדה דוחה את הבקשה - נדרשת תחבורה ציבורית 

 

ט 

 י 

בקשה לביטול תמרור  302: 

ברח' קפלן פינת רח' אחד העם 

ביציאה ממפרץ החניה של בי"ס "מימון"

 

הועדה דוחה את הבקשה עקב היעדר שדה ראיה 
 

ייבחן ויועלה לדיון בוועדה הבאה 

 

יא 

 יב 

בקשה לשיפור שדה ראיה:  

ברח' השלום פינת רח' כצנלסון 

ברח' ההגנה פינת רח' משה שרת

 

הנושאים ייבחנו ויועלו לדיון בוועדה הבאה 

 

 

 

יג 

יד 

טו

טז

יז 

       

 

 

בקשה להסדרת / שיפור מעברי חציה:  

ברח' השלום פינת רח' כצנלסון  

ברח' העליה השניה בין החניון והמסחר

ברח' הרצוג בקצה המעבר ממשה שרת

ברח' ויצמן מס' 18 

ברח' רמז פינת רח' קפלן 

 

 
 

 

הנושאים יידונו בוועדה הבאה 
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יח 

יט 

כ 

בקשה להוספת פסי האטה: 

ברח' הבנים 

ברח' חנה סנש 

ברח' קפלן 

 

 

הנושאים יידונו בוועדה הבאה 

 

כא 

בקשה לאיסור חניית רכב במשקל כולל מעל 4 טון:  

ברח' הרצוג 

 

הנושא יידון בוועדה הבאה 

 

כב 

בקשה לאיסור חניה:     ע"י 818 )"אדום-לבן"(: 

ברח' שפירא בחזית מסחר ליד בן-גוריון 

 

הנושא יידון בוועדה הבאה 

 

כג 

בקשה לחניה מוסדרת לבעלי תו דייר 

ברח' רמז 

 

הנושא יידון בוועדה הבאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dummy TextDummy TextDummy Text



המועצה    המקומית     אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 25.10.2021 

                                                                                      

                                                                                                                   

 
 

          
 

                      ____________________________              ________________                                ____________________________________________                ________________            
          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        

                                                                                                                                                              
                                    

תרשים לסעיף מס' 5 
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