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משתתפים: מ.מ. אזור:  

          
 

                      ____________________________              ________________                                ____________________________________________                ________________            
          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        

                                                                                                                                                              
                                    

 

 מר אריה פכטר -  ראש המועצה 

מר יורם אורבך -  מנכ"ל המועצה 

מר משה ישי -  מנהל מחלקת פיקוח וחנייה  

מר אבי שבח -   יו"ר מטה הבטיחות 

אינג' עליסה בן-דוד -  יועצת תנועה ובטיחות למועצה

מר יובל בן-בסט -  חבר מועצה 

גב' מזל שאול -   חברת מועצה 

 

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

 

 

מ
.ס

 

נימוקים והחלטות נושא 

להציב / לסמן / לבטל / למחוק 

כתובת  תמרור 

 החלטת הוועדה: בקשת מנהל מח' פיקוח להסדיר חד-סטריות:  1 

מאשרת את הבקשה  לפי תרשים מצורף א. ברח' בן-צבי בקטע בן-גוריון - מגרשי החניה 

מאשרת את הבקשה  לפי תרשים מצורף ב. ברח' שפירא בקטע בן-גוריון - ז'בוטינסקי 

מאשרת את הבקשה  לפי תרשים מצורף ג. ברח' ז'בוטינסקי בקטע בן-גוריון - שפירא 

מאשרת את הבקשה  לפי תרשים מצורף ד. ברח' החשמונאים 

 2
בקשת מנהל מח' פיקוח להסדיר  

איסור חניית רכב שמשקלו הכולל מעל 4 טון:  

 

 החלטת הוועדה: 

דוחה את הבקשה .א   א. ברח' ד"ר ליכט 

מאשרת את הבקשה .ב  ב. ברח' רמז 
 

 
432 + 439  בנוסח: 
לרכב שמשקלו הכולל

מעל 4 טון  
לפי תרשימים מצורפים 

מאשרת את הבקשה )בחניון(  ג. ברח' אנילביץ' .ג

מאשרת את הבקשה  .ד  ד. ברח' ספיר 

דוחה את הבקשה .ה   ה.. ברח' בן-גוריון 

החלטת הוועדה:  3 

מאשרת את הבקשה 

בקשת מנהל מח' פיקוח לאשר חניה מוסדרת: 

לפי תרשים מצורף ברח' המחבר בין העלייה השנייה ושרת 

 החלטת הוועדה: בקשת מנהל מח' פיקוח לאשר פריקה וטעינה 4 

מאשרת את הבקשה  א. במגרש החניה בסוף מרכז פרל סאדאב      

 

432+ 439  בנוסח 

לפי תרשים מצורף -----<

דוחה את הבקשה,       ב. בחלק ממפרץ החניה הסמוך למכולת ברח' קפלן   

מתוכנן מעגל תנועה בצומת. 
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                      ____________________________              ________________                                ____________________________________________                ________________            
          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        

                                                                                                                                                              
                                    

מ
.ס

 

נימוקים והחלטות נושא 

להציב / לסמן / לבטל / למחוק 

כתובת  תמרור 

בקשת מנהל מח' פיקוח להסדיר חניית נכים:  5 

בסמוך למכולת ברח' קפלן      

 

החלטת הוועדה: 

דוחה את הבקשה,  

מתוכנן מעגל תנועה בצומת.

 

 החלטת הוועדה: בקשת מנהל מח' פיקוח לאשר פסי האטה: 6 

א. ברח' שרת   

 

מאשרת את הבקשה -   

בסמיכות לגני הילדים בלבד

לפי תרשים מצורף 

 דוחה את הבקשה ב. ברח' חנה סנש  

בקשת מנהל מח' פיקוח לאשר תמרורי 815 7 
)שטחי הפרדה בצבע בחניונים(: 

 החלטת הוועדה: 

לפי תרשים מצורף מאשרת את הבקשה א. ברח' המצודה 29 

לפי תרשים מצורף מאשרת את הבקשה ב. ברח' השקמה 21   

בקשת מנהל מח' פיקוח לאשר תמרורי 432:  8 

ברח' ההסתדרות לבאים מרח' מדורגי המצודה 

החלטת הוועדה: 

לפי תרשים מצורף מאשרת את הבקשה 

בקשת מהנדס המועצה לאשר תכנית הסדרי  9 
תנועה ותימרור )מעגלי תנועה(:  

ברח' קפלן בקטע ויצמן - כצנלסון 

החלטת הוועדה: 

לפי קובץ מצורף מאשרת את הבקשה 

 

 

 

 

להוסיף 306 על המצודה ובכה? 

 

לבדוק חניית משאיות בניצב מול בית הנוער ברח' ז'ז'ק – לבקשת אבי שבח 
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1  א       להוסיף תרשים מוכן 

  

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך            מר אריה פכטר - ראש המועצה                              ת א ר י ך             רפ"ק   שרון הר-פז 

                                       וראש   רשות   תמרור   מקומית                                                        ק' את"ן מרחב איילון                              
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                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך            מר אריה פכטר - ראש המועצה                              ת א ר י ך             רפ"ק   שרון הר-פז 

                                       וראש   רשות   תמרור   מקומית                                                        ק' את"ן מרחב איילון                              
                                                                                                                                                              

                                    

 

1 ב 

Dummy Text



המועצה   המקומית   אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך            מר אריה פכטר - ראש המועצה                              ת א ר י ך             רפ"ק   שרון הר-פז 

                                       וראש   רשות   תמרור   מקומית                                                        ק' את"ן מרחב איילון                              
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                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                     ק' את"ן מרחב איילון  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                      וראש   רשות   תמרור   מקומית    

                                                                                                                                                              
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19   פרויקט 

סעיף 1 ד: חד-סטריות   נושא 

ברח' החשמונאים 

 - עליסה 

שתכנון 

עליסה 

רטוט 

עליסה 

ת בקרה 

 5.19

הערות אריך

 Hashmonayim

שם/ מס' תכנית 

 1 ד 

מס' קובץ 

ללא 

קנ"מ 

 

 
  

  

דוד מהנדסים בע"מ-  ע.א. בן
וד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות  ן- דליסה  ב     ע

 alisabendavid@gmail.com          חולון       

        טל': 03-5500963    נייד: 0506-810634 

 

1 ד 
 

 

 

התרשים על רקע תב"ע: 
 

מאא/במ/26 בתוקף מיום 24/10/1996.
 

רח' החשמונאים: ייעוד הקרקע = רח' משולב

   :G63-64 דרך עפר קיימת בצמוד לחלקות

   ייעוד הקרקע = רח' משולב 
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                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                                                         ק' את"ן מרחב איילון  

                                                                                

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
  וראש   רשות   תמרור   מקומית    
                                                                              

                                    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19  פרויקט 
סעיף 2 ב: איסור חניית רכב כבד  נושא 

ברח' רמז 

- 5.19 עליסה עליסה עליסה 

הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 Remez-4T ללא 2 ב

קנ"מ מס' קובץ שם/ מס' תכנית 

 בע"מ מהנדסים דוד-בן ע.א. 

וד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות ן- דליסה  ב       ע

alisabendavid@gmail.com          חולון          

          טל': 03-5500963    נייד: 0506-810634 

 

2 ב 
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המועצה   המקומית   אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                     ק' את"ן מרחב איילון  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                      וראש   רשות   תמרור   מקומית    

                                                                                                                                                              
                                    

 

 

  

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19  פרויקט 
סעיף 2 ג: איסור חניית רכב כבד  נושא 

ברח' אנילביץ' 

- 5.19 עליסה עליסה עליסה 

הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 Anilevitz-4T ללא 2 ג

קנ"מ מס' קובץ שם/ מס' תכנית 

 דוד מהנדסים בע"מ-ע.א. בן  

וד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות ן- דליסה  ב       ע

alisabendavid@gmail.com          חולון          

          טל': 03-5500963    נייד: 0506-810634 

 

2 ג 
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המועצה   המקומית   אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך            מר אריה פכטר - ראש המועצה                              ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                       וראש   רשות   תמרור   מקומית                                                        ק' את"ן מרחב איילון  

                                                                                                                                                              
                                    

  

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19  פרויקט 
סעיף 2 ד: איסור חניית רכב כבד  נושא 

ברח' ספיר 

- 5.19 עליסה עליסה עליסה 

הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 Sapir-4T ללא 2 ד

קנ"מ מס' קובץ שם/ מס' תכנית 

 דוד מהנדסים בע"מ-ע.א. בן  

וד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות ן- דליסה  ב       ע

alisabendavid@gmail.com          חולון          

          טל': 03-5500963    נייד: 0506-810634 

 

2 ד 
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                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                     ק' את"ן מרחב איילון  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                      וראש   רשות   תמרור   מקומית    
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ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                     ק' את"ן מרחב איילון  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                      וראש   רשות   תמרור   מקומית    

                                                                                                                                                              
                                    

 

 

  

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19  פרויקט 
סעיף 4  א: מרכז פרל סאדאב  נושא 

- 5.19 עליסה עליסה עליסה 

הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 Sadav ללא 4  א

קנ"מ מס' קובץ שם/ מס' תכנית 

 דוד מהנדסים בע"מ-ע.א. בן  

      עליסה בן-דוד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות

alisabendavid@gmail.com          חולון          

          טל': 03-5500963    נייד: 0506-810634 

 

4 א 

Dummy Text
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ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                     ק' את"ן מרחב איילון  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                      וראש   רשות   תמרור   מקומית    

                                                                                                                                                              
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19  פרויקט 
סעיף 6 א: רח' שרת - פסי האטה  נושא 

- 6.19 עליסה עליסה עליסה 
הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 SHARET ללא 6  א
קנ"מ קובץ שם/ מס' תכנית 

 דוד מהנדסים בע"מ-ע.א. בן
  עליסה בן-דוד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות 

 

6 א 
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ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                     ק' את"ן מרחב איילון  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                      וראש   רשות   תמרור   מקומית    

                                                                                                                                                              
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19  פרויקט 
סעיף 7 א: המצודה 29-    815  נושא 

- 5.19 עליסה עליסה עליסה 

הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 Hametsuda ללא 7  א

קנ"מ מס' קובץ שם/ מס' תכנית 

 דוד מהנדסים בע"מ-ע.א. בן  

    

a       

 0   

וד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות ן- דליסה  ב   ע
lisabendavid@gmail.com          חולון    

        טל': 03-5500963    נייד: 506-810634

 

7 א 
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המועצה   המקומית   אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                     ק' את"ן מרחב איילון  

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
                                      וראש   רשות   תמרור   מקומית    

                                                                                                                                                              
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19   פרויקט 

סעיף 7 ב: השקמה 21 -    815  נושא 

- 5.19 עליסה עליסה עליסה 

הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 HASHIKMA ללא 7  ב

קנ"מ מס' קובץ שם/ מס' תכנית 

 דוד מהנדסים בע"מ-ע.א. בן  

   
     

  

וד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות  ן- דליסה  ב   ע
 alisabendavid@gmail.com          חולון    

        טל': 03-5500963    נייד: 0506-810634 

 

7 ב 
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המועצה   המקומית   אזור 
 

ועדת תמרור מקומית 15/04/19 

          
 

                                             ______________           ________                            ______________________          ________         
          ת א ר י ך                                    ת א ר י ך          

                            
   רפ"ק   שרון הר-פז 
                                                                                         ק' את"ן מרחב איילון  

                                                                                

   מר אריה פכטר - ראש המועצה   
  וראש   רשות   תמרור   מקומית    
                                                                              

                                    

 

 

 

    

 

אחר לביצוע למכרז לאישור לעיון 

מזמין 
המועצה המקומית אזור 

ועדת תנועה 15/04/19  פרויקט 
סעיף 7 ב: השקמה 21 -    815  נושא 

- 5.19 עליסה עליסה עליסה 

הערות תאריך בקרה שרטוט תכנון 

 HASHIKMA ללא 7  ב

קנ"מ מס' קובץ שם/ מס' תכנית 

 דוד מהנדסים בע"מ-ע.א. בן  
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וד הנדסת תנועה, תחבורה ובטיחות ן- דליסה  ב   ע
lisabendavid@gmail.com          חולון    

        טל': 03-5500963    נייד: 506-810634
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