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 9/02/16יום בשהתקיימה  1/2016וועדת תנועה ישיבת פרוטוקול 

 
 :משתתפים

  הועדהיו"ר   -   מר דוד אלוש  

 חבר   -   מר לב בינמן    

 חבר   -     יוסי גולד  מר 

 חבר   -   מר אהוד זך    

 

  מהנדס המועצה - סלאבן פנוביץ אדר'

  נציג המשטרה  -  איציק אליהו  רנ"ג 

 מפקחת בנייה  -   שני סוסנובסקי

 

 

 סימנים בדרכים -1נושא 

 בולט. חליטה כי על המועצה לחדש את הצבע באבני השפה, שיהיה עמיד והוועדה ה

 ללוח התמרורים של משרד התחבורה 818לפי תמרור 

 

 הפרעה לתנועה  – 2נושא 

( ,)אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב 28-)ב 432הוועדה החליטה על הצבת תמרור 

 התמרור(, בכביש הגובל עם המרכז המסחרי  )שדרות רימון(.

 

)אסורה חנייה ועצירת רכב בצד שבו הוצב  818הוועדה החליטה על הצבת תמרור 

 התמרור( בשדרות תמר לפני היציאה מהיישוב.

 

 תוספת מעבר חצייה ליד תחנת ההמתנה בשדרות תמר מול רחוב נרקיס– 3שא נו

 אלא בסמכות רשות תמרור מרכזית. ,לא בסמכות וועדת תנועה

 מפקח התעבורה יוזמן לישיבה הבאה לבחינת הנושא.
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 הוספת תמרור ברחוב תפוח – 4נושא 

 בחינת הנושא בשטח. 

האם יש הצדקה להצבת לבחון הוועדה מאשרת ליו"ר הוועדה להתרשם במקום על מנת 

 מראה .

 יו"ר  הוועדה בחן את המצב בשטח ומצא לנכון כי אין הצדקה  להצבת מראה .

 הועדה מקבלת עמדת יו"ר הועדה. –החלטה 

 

 ת חניה רהגד – 5נושא 

 הוועדה החליטה  כי לא ניתן להחנות על המדרכה . 

 ם אין אזור המותר לחניה על מדרכה.בלהבי

 

 בקשה לסימון חניית נכה  – 6נושא 

 .חניה בלעדית לרכב של נכה בעל תוויתהיא , 437הסיבות להצדקה להצבת תמרור 

או שבמקום סמוך למקום המגורים אין מקום חניה פרטי או בלעדי בתחום המבנה 

 .כאמורהמגרש עצמו, אז יש הצדקה לאשר תמרור 

 

קום החניה אינו מאפשר עליה או ירידה מהרכב  על המבקש להמציא תמונות במידה ומ

 שיעידו על כך ולאחר מכן, יזומן לוועדת תנועה הבאה בכדי להסביר את הבקשה.

 

 שינוי במספרי נתיבי התנועה בכניסה המזרחית ליישוב – 7נושא 

 הנתיבים(.)שינוי במס'   621להצבת תמרור הוועדה החליטה לאשר את הבקשה בתנאי 

 

       

                        
  שני סוסנובסקי: רשמה 


