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 מר אריה פכטר -  ראש המועצה 

מר אריאל וויסוול -  סגן ראש המועצה 

מר יורם אורבך -  מנכ"ל המועצה 

מר משה ישי -  מנהל הארנונה ומחלקת פיקוח וחנייה 

מר יובל בן-בסט -  חבר מועצה 

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 

  

מ
.ס

 

נימוקים והחלטות נושא 
ת

להציב/ לסמן/ לבטל/ 
למחוק 

כתובת  מרור 

 1
בקשת המועצה להעתיק מעבר חציה:  

 ברח' יצחק שדה ממס' 10 לצומת מניה שוחט 

החלטות הוועדה: 

לפי תרשים רצ"ב מאשרת את הבקשה 

 2

 

 

החלטות הוועדה: 

מאשרת את הבקשה

בקשת המועצה לאשר רחבת היערכות לכיבוי והצלה: 

לפי תרשים רצ"ב  ברח' ליכט מס' 33 

 3

 

בקשת המועצה לאסור חניית רכב שמשקלו הכולל מעל 4 טון:  

לפי תרשים רצ"ב  ברח' הבנים - גם בקטע הסמוך לרח' כצנלסון 
 

החלטות הוועדה: 

מאשרת את הבקשה 

)השלמה לאיסור במקטע הפנימי(

 4

 

בקשת המועצה לאשר מחדש  תימרור לחנייה מוסדרת:  

 ברח' ויצמן 

החלטות הוועדה: 

מאשרת את הבקשה 
 

לפי תרשים רצ"ב 

 5 

החלטות הוועדה: 

דוחה את הבקשה. ייאסף עוד מידע ויידון בוועדה הבאה.

בקשת המועצה להוסיף פסי האטה ב-: 

 ברח' כצנלסון בנוסף לקיים בין בתים 3-4, 19-24, 28-ז'בו' 39 

מאשרת את הבקשה  לפי תרשים רצ"ב  ברח' ז'זק בקטע בורוכוב - הברוש 

 6

 

החלטת הוועדה: 

מאשרת את הבקשה 

בקשת המועצה להסדיר פריקה וטעינה 

 לפי תרשים רצ"ב  ברח' הרצל 32 בחזית המינימרקט   

 ברח' הרצל 22 בחזית אתר בניה 

       

דוחה את הבקשה. 

תימרור כזה אינו רלבנטי לוועדה.  
הקבלנים מגישים למועצה את התמרורים לזמן ביצוע, 

והמועצה מביאה אותם בפני המשטרה, לצורך אישור. 

 7
 

בקשת המועצה להקצות חניה לאמבולנס:  

  ברח' ויצמן 25 בחזית מרפאת קופת-חולים כללית

החלטת הוועדה: 

דוחה את הבקשה

 8
 

בקשת המועצה להסדרת חד-סטריות וחניה:   

 בסמטה המחברת בין רח' הרצוג ורח' השקמה

החלטת הוועדה: 

לפי תרשים רצ"ב מאשרת את הבקשה 
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נושאים מן הדיון: 
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נימוקים והחלטות  נושא  וא
ת

 

בקשת תושבים לאסור חניית טרקטור א 
אין אפשרות מתוקף תקנות חניה לאסור חניית טרקטור. 

אם טרקטור מהווה מפגע, ישנן תקנות רלבנטיות" רעש, לכלוך, 

פגיעה בתשתיות )כגון בריצוף או באספלט(.  
 

בקשת תושבים לאסור חניה באיזור המיועד ב 
לרכב חירום במגדל "שרונים" 

הבקשה איננה רלבנטית לוועדת תמרור, כי מדובר בשטח פרטי. 

אם חונים בשטח שלא נועד לחניה, באפשרותם של דיירי הבניין 

לסגור את מקום ע"י שער, ולפתוח אותו רק בעת חירום. 
 

הבקשה נדחתה בוועדת תנועה קודמת )01/20(, ועולה שוב. ג 

הבקשה נדונה שוב בוועדה זו, והוחלט שיש לאפשר חניה במגרש -

הן לרכב עם תו חניה והן למשאיות. קרי: ללא שינוי מהקיים. 

בקשת איסור חניית רכב שמשקלו הכולל מעל 4 טון 
בחניון הכורכר הצמוד לבי"ס יוספטל  

)בין הרחובות יצחק שדה וחנה סנש( 
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תרשים לסעיף מס' 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. תחנת אוטובוס:       העתקה רק של הסככה אל מחוץ לחלקה )511 ללא שינוי מהקיים(. 

2. מעבר חציה בקטע-דרך:      ביטולו ובמקומו הוספת מעבר-חציה בצומת יצחק שדה - מניה שוחט )קיימת "אוזן"(.   

3. הנמכות ופתח במפרדה:      ביטול במיקום המעבר לביטול + התקנתם במיקום המעבר החדש. 
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תרשים לסעיף מס' 2:  
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תרשים לסעיף מס' 4: 

 

 

 

 

 

 

 

817 על אבני שפה 
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בתוקף 9 מטרים 
בימים א-ו 

משעה 06:30 ועד שעה 09:00 

פרט לפריקה וטעינה 
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                תרשים לסעיף מס' 8: 

 


