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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  

אינג' עליסה בן-דוד -  יועצת תנועה ובטיחות למועצה 
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נעדרו:   מ.מ. אזור:      חברי מועצה 
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מ
.ס

 

נימוקים והחלטות נושא 
להציב / לסמן / לבטל / למחוק 

כתובת  תמרור 

בקשת יו"ר מטה הבטיחות להציב תמרור עצור: 1 

ברח' דוד ז'ז'ק פינת בורוכוב לכיוון צפון מערב 

הוועדה דוחה את הבקשה. 
רח' ז'ז'ק ראשי, ואין מציבים 302 

בכיוונים ראשיים. 
 

הועדה מאשרת הצבת 302 

בזרוע בורוכוב בצומת. 

 

 

 

תמרור 302 ברח' בורוכוב 

לפי תרשים רצ"ב 

 2
 

בקשת חניה לאופנועים בלבד במפרץ השני 

לפי תרשים רצ"ב מאשרת את הבקשה ברח' המצודה 3 במקום מפרץ שני מוניות הפלד

בקשת עדכון נוסח תמרור "חניה להעלאה 3 
הוועדה מאשרת את הבקשה והורדת נוסעים" בסמוך לבי"ס יוספטל 

לפי תרשים רצ"ב 

 

 4
בקשת איסור חניית רכב שמשקלו הכולל מעל 4 טון:  

 

החלטות הוועדה: 

מאשרת את הבקשה .א לפי תרשים רצ"ב  א. ברח' הבנים 

מאשרת את הבקשה. .ב לפי תרשים רצ"ב  ב. ברח' ז'ז'ק  

דוחה את הבקשה - אינה אפשרית .ג    ג. בחניון כורכר הצמוד לבי"ס יוספטל 

החלטות הוועדה: בקשת מנהל מח' פיקוח לאשר חניה מוסדרת: 5 

 ברח' יצחק שדה 16 במקביל למדרכה א.
בחזית המרכז המסחרי  

 

דוחה את הבקשה - מבנה הרחוב  
אינו מאפשר חניה בטיחותית 

מאשרת את הבקשה  לפי תרשים רצ"ב ב. ברח' אחד העם 

 6

 

החלטת הוועדה: 

מאשרת את הבקשה

בקשת מנהל מח' פיקוח לאשר פריקה וטעינה 

 לפי תרשים רצ"ב ברח' משה שרת בחזית בית ליצ'ק  
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בקשת תושבים להוסיף פסי האטה ברח' 7 
העלייה השנייה 14 

 

לפי תרשים רצ"ב הוועדה מאשרת את הבקשה 
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בקשת מנהל הפיקוח להסדיר איסור חניה 
ברח' יצחק שדה 17 )מתנ"ס( - לצורך גישה

פנויה לטמון קרקע  

לפי תרשים רצ"ב הוועדה מאשרת את הבקשה 

בקשת מהנדס המועצה להסדיר דרך ורחבת 9 
היערכות לרכב כיבוי והצלה ברח' בן-צבי -

בסמוך למבנה גני-ילדים 

לפי תרשים רצ"ב הוועדה מאשרת את הבקשה 

בקשת אישור מפת התמרורים החדשה לפי 10 
סקר התמרורים שבוצע  

גיליונות מפת התמרורים הוועדה מאשרת את הבקשה 

מצורפים בנפרד. 

 

 

 

 

נושאים מן הדיון: 

 

נימוקים והחלטות  נושא  וא
ת

 

בקשת הוספת תמרור "תן זכות קדימה" בפניה א 

ימינה במעגל בכניסה לאזור מרח' המצודה 
אין צורך להוסיף התמרור, כי הוא קיים. אם דהוי, יוחלף כתחזוקה. 

ההסדר חדש )אושר בוועדה הקודמת( לאחר שנשקל ונבחן בקפידה ב 
ונקבע לכיוון העדיף. 

בקשת תושבים להפיכת כיוון חד-סטריות 
ברח' החשמונאים 

מתבצעות עבודות בנייה ברחוב, לכן הנושא יידחה לועדה הבאה. ג  בקשת תושבים לחד-סטריות ברח' ליכט 
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 432

 +
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בתוקף 11 מטרים 
בימים א-ו 

משעה 9:00 ועד שעה 12:00 
פרט לפריקה וטעינה 
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מקרא 

   
     תמרורים לאישור )מוקפים בעיגול( 
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מקרא 

 

 432

 +

 439
בימים א-ו 

משעה 8:30 ועד שעה 10:30 
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   תרשים  

   לסעיף מס' 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


