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 בהשתתפות:

 ראש המועצה –לין קפלן

 דוברת המועצה –רונית נחום 

 מהנדס המועצה –יגאל קרז'נר 

 סגן מהנדס המועצה -אלי שרבקוב  

 משטרה – יגאל מדמוני

 נציג הציבור –אסף נעמן 

 תנועה צתיוע -  זינו-רותי בן

 

 

 נושאים לדיון:

 

 להצבה/סימון לביטול
 מס נושא החלטות

 תמרור כתובת תמרור כתובת

  
בהתאם לתרשים 

1 . 
821,141 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להתקין פס 

האטה ברחוב הרימון במקטע 

הצפוני, מסלול לכיוון מערב לפני 

 מעבר החציה במעגל התנועה. 

א 1  

  
בהתאם לתרשים 

2 . 
821,141 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להתקין פס 

ברחוב הדוכיפת בין כיכר האטה 

 .הדוכיפת לבין צומת הדקל

ב 1  

  
בהתאם לתרשים 

3. 
821,141 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

שת המועצה להסדיר פסי בק

לאורך רחוב כנען  האטה נוספים

על מנת למתן את מהירות 

 הנסיעה בצמוד לבתי המגורים.

ג 1  

  
בהתאם לתרשים 

4. 
431 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה לאסור פרסה 

לאורך רחוב הדקל בסמוך 

 לסובה של בית ספר ניצנים.

א'2  
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 להצבה/סימון לביטול
 מס נושא החלטות

 תמרור כתובת תמרור כתובת

  
בהתאם לתרשים  

5 
149 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להציב עמודונים 

לאורך אבן השפה ברחוב הזמיר 

פינת הצופית על מנת למנוע 

 חניית רכבים על המדרכה.

ב'2  

  
בהתאם לתרשים 

6 . 
820,433,439 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להסדיר מפרץ 

העלאה והורדה עבור מועדון 

 לקשיש.

ג'2  

  
בהתאם לתרשים 

7. 
301 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להציב תמרור  

)תן זכות קדימה( ביציאה  301

מהאזור בבניה לרחוב הדרור 

 עם רחוב הצופית. בצמוד לצומת

ד'2  

  
בהתאם לתרשים 

 8מס' 

819 

149 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להסדיר שתי 

 59חניות נוספות ברחוב היסמין 

ולהציב עמודונים במדרכה 

המזרחית על מנת למנוע חניה על 

 גבי המדרכה. 

ה'2  

  
בהתאם לתרשים 

9. 
301 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

המועצה להציב תמרור בקשת 

תן זכות קדימה בזרוע הצפוני 

 של צומת הארגמן/הטופז.

ו'2  
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 להצבה/סימון לביטול
 מס נושא החלטות

 תמרור כתובת תמרור כתובת

    

הועדת ממליצה לדחות את 

הבקשה עד לבחינת לוחות 

הזמנים לביצוע שדרוג ציר 

הנרקיס בכלל והצומת נ"ל 

 בפרט.

להסדיר מעבר בקשת המועצה 

-חציה מוגבה בצומת ההדס

 הנרקיס.

ח'2  

  
בהתאם לתרשים 

10. 
302 ,810 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

להציב תמרור בקשת המועצה 

עצור ביציאה מסמטת הנרקיס, 

 עקב מגבלת ראות בצומת.

ט'2  

  
בהתאם לתרשים 

11. 
818 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

 לסמן אדום לבןבקשת המועצה 

ברחוב הנרקיס פינת רחוב 

 הסייפן.

י'2  

  
ים שבהתאם לתר

12 

433 

439 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה לאסור חניית 

 רכב כבד בסמטת השקמה.
י"א2  

    

הודעה ממליצה לדחות את 

הבקשה, ולקדם תוכנית 

כוללת להסדרי תנועה באזור 

המסחרי הסמוך למשרדי 

 המועצה.

להעביר את  המועצהבקשת 

מפרץ הפריקה והטעינה מול 

הדואר אל המפרץ הדרומי 

ולהסדיר את חניית הנכה 

 הציבורי.

י"ב2  
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 חניות נכים:

 

 להצבה/סימון לביטול
 מס נושא החלטות

 תמרור כתובת תמרור כתובת

 

437 

439 

820 

  

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה לבטל את 

 חניית הנכה של

ברחוב הדרור  חיוןצביקה 

 עקב מעבר דירה.

א'3  

    

הועדה ממליצה לדחות את 

עומד הבקשה, לא 

 .בקריטריונים

בקשת המועצה להסדיר 

 חניית נכה עבור

 .23מצדה ל צביקה חיון

ב'3  

    

הועדה ממליצה לדחות את 

הבקשה. לפונה חניה פרטית 

 במגרש.

בקשת  המועצה להסדיר 

 חניית נכה עבור

 20האלון  – תמר אושרי

ג'3  

    

לדחות את הועדה ממליצה 

הבקשה, קיים חניון 

במתחם יש להקצות חניית 

 נכה בשטח המתחם.

בקשת המועצה להקצות חניית 

נכים ציבורית במרכז מסחרי 

 וולפסון.

ד'3  

  
בהתאם לתרשים 

 13מס' 

437 

820 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להקצות חניית 

בחניון של פארק  נכים ציבורית

 הציפורים ברחוב הדוכיפת.

ה'3  

  
בהתאם לתרשים 

 14מס' 

437 

820 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להסדיר חניית 

נכים ציבורית בחורשת 

 האירועים.

ו'3  

  
בהתאם לתרשים 

 15מס' 

437 

820 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה להסדיר חניית 

ציבורית )גבוהה( ברחוב נכים 

 כנען בסמוך למרפאה כללית.

ז'3  

    

לדחות את הועדה ממליצה 

הבקשה. יש להסדיר את 

הנגישות לתחנת המשטרה 

 לרבות הקצאת חניית נכה.

בקשת המועצה לסדיר חניית 

נכים ברחוב מצדה מול הכניסה 

 הנגישה לתחנת המשטרה.

ח'3  
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 להצבה/סימון לביטול
 מס נושא החלטות

 תמרור כתובת תמרור כתובת

  
בהתאם לתרשים 

 16מס' 

437 

820 

ממליצה לאשר את הועדה 

 הבקשה.

בקשת המועצה להקצות חניית 

נכים ציבורית ברחוב האלון 

 סמוך לבית הכנסת.

ט'3  

  
בהתאם לתרשים 

 17מס' 

437 

820 

הועדה ממליצה לאשר את 

 הבקשה.

בקשת המועצה לסדיר את מפרץ 

החניה לנכים ברחוב מצדה 

 בסמוך לקופת חולים.

י'3  

    

לדחות את הועדה ממליצה 

הבקשה. יש לקדם תוכנית 

כללית לאזור מרכז היישוב 

 לרבות חניות נכים.

בקשת המועצה להסדיר חניית 

קיימת )קיימת אך נכה )גבוהה( 

 על יד הדואר.לא תיקנת( 

י"3

 א

    

הועדה ממליצה לדחות את 

הדיון לוועדה הבאה, עד 

להשלמת התכנון בהתאם 

 להערות ומועצה לתוכניות.

את הועדה מבקשת לאשר 

 .105הסדרי התנועה למתחם 
4. 

    

הועדה ממליצה לבצע סיור 

ובדיקה של יועץ  בשטח

דון שוב בוועדה לו תנועה

 הבאה.

בקשת המועצה להרחיב את 

המדרכה ברחוב הדקל מול מרכז 

 התיעוד.

5. 
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 תרשימים לפרוטוקול

 

 
 התנועה הרימון לקראת מעגל: פס האטה ברחוב 1תרשים 

 
 : פס האטה ברחוב דוכיפת בין כיכר הדוכיפת לבין רחוב הדקל2תרשים 
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 : פסי האטה לאורך רחוב כנען3תרשים 

 : איסור פרסה ברחוב הדקל4תרשים 
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 הזמיר/הצופית עמודונים למניעת חניה על  המדרכה: צומת 5תרשים 

 

 

 
 : מפרץ העלאה והורדה, מרכז לקשיש6תרשים 
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 צומת היציאה מהאזור בבניה לרחוב הדרור: 7תרשים 

 
 21חניות ברחוב היסמין  2: הוספת 8תרשים 
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: צומת הארגמן/הטופז9תרשים 

 
 עצור בסמטת הנרקיסתמרור : 10תרשים 
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 הסייפןברחוב הנרקיס פינת  818: 11תרשים 

 
 : איסור עצירה וחניית משאיות בסמטת השקמה12תרשים 
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 : חניית נכים ציבורית, חניון פארק הציפורים13תרשים 

 
 : חניית נכים ציבורית גבוהה, חורשת האירועים14תרשים 
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 : חניית נכה ליד קופת חולים כללית, רחוב כנען15תרשים 

 
 : חניית נכים ציבורית ברחוב מצדה בסמוך לתחנת המשטרה16תרשים 
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 : חניית נכה ציבורית בסמוך לבית הכנסת ברחוב אלון17תרשים 

 
 חניות נכים על יד קופת חולים כללית, רחוב מצדה מפרץ: 18תרשים 
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