
:התנועה ועדת ־ ומשתתפים חברים שמות
גולדהירש. צביקה מלאך, חיים המועצה, יו״ר - לנדאו מוטי יו״ר, - בחרי אברהם :הוועדה חברי

 רכז - מיכאל אבי תנועה, יועץ - קרן ערן המועצה, מהנדסת ־ קינן אביטל :הוועדה לישיבות קבועים מוזמנים
קהילתי. שוטר - צרויה יוסף פקח, - עובד יובל קבי׳ט, - מנו אבי מסובים, תחנת תנועה

פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מיום 19.10.2021
:נוכחים

 בחרי. אברהם קרן, ערן עובד, יובל גולדהירש, צביקה מלאך, חיים קינן, אביטל לנדאו, מוטי
והחלטות:

המועצה( מהנדסת ע׳׳י יטופלו משטרה, ו/או רשות ו/או ועדות ו/או מועצה אישור המחייכות )החלטות

י ,,ע כיצוע/יבוצע מועד

:מצ״ב - הנוף ,רק - המסחרי למרכז סמוך וחנייה תנועה הסדרי בענייו קטן וארז מיכל של פנייה .1
לקראת הדיון בנושא זה הצטרף התושב ארז קטן שהשיג על התשובה שנשלחה עליו בעקבות 

החלטה מסי 8 מישיבה מיום 6.7.2021, תוך מתן הסברים והסתייעות במצגת.
ואביטל ערן מיידי נתכנן ונציב עמודונים על המדרכה.

:מצ״ב - התיכון / מסחרי מרכז העבודות באיזור עצור בתמרור קדימה זכות תן תמרור החלפת .2
אביטל מיידי יועץ התנועה יבחן וככל שתהיה הצדקה להחלפת התמרור, יוכן פרוטוקול לאישור ועדת התמרור.

:מצ״ב - המעגל ברחוב פרסה פניית בעניין חקלאי בן של פגייה .3
נפעל להצבת תמרור בכניסה לרח׳ המעגל בנסיעה מכיוון רח׳ מבואות, לאיסור פניית פרסה

ובנוסף כיתוב: אסורה פניית פרסה לאורך כל הרחוב.
נתאם עם השוטר הקהילתי להגביר אכיפה במקום.

אביטל מיידי 
יובל מיידי 

:מצ״ב - 5 רגב ברחוב נכה לחניית הפרעה בענייו דוד דודו של פגייה .4
התושב. מול המצב את יבהיר המועצה ראש

מיידי מוטי לבתים. לכניסה שמפריעים רכבים מחנה אשר האחר בתושב יתרה המועצה ראש בנוסף,

:מצ״ב - יסעור - האנפה צומת .5
 מיידי ערן ואביטלמתאימים. תמרורים ונציב תכנון נגיש

:מצ״ב - 7 הדס ,ברח בטיחות .6
ברחוב. האטה פסי קיימים כי הובהר
ביישוב. מאוד רבים בבתים שנהוג כפי בזהירות, להיעשות חייבת מחצר יציאה כי נבהיר

מיידי ערן כאלה. שיהיו ככל המלצות ויגיש 7 הדס ברח׳ המצב את שנית יבחן התנועה יועץ האמור, אף על

:מצ״ב - החורש - הגוף צומת .7

 מיידי אביטל.,מ 12 לאורך לבן באדום המדרכה שפת את נצבע הנוף, לרח׳ החורש מרח׳ ימינה בפנייה

:מצ״ב - התיכון - המגל צומת .8
בפניה ימינה מרח׳ התיכון לרח׳ המגל, נוסיף צביעת אדום לבן לשפת המדרכה לאורך של 20 מ׳
ובצד הנגדי נוסיף תמרור אין עצירה, לצורך יצירת עבירות דו סטרית בכניסה הצרה לרחוב. 
 

מיידי  אביטל
המגל. ברח׳ נוסף בטיחותי לפתרון המלצות ויביא יבחן התנועה יועץ מיידי ערן

:ביישוב נכים חניות של מחדש אשרור.9
אביטל מיידיהתמרור. רשות לאישור ביישוב, נכים חניות של הקיים המצב של התכנון את נגיש

:המועצה ראש ע״י לדיון הועלה הצפון. ברחוב עצירה איו בתמרורי חנייה איו תמרורי החלפת .10
 מיידי אביטל(.433 )מסי חנייה או עצירה אין לתמרורי ברחוב התמרורים את נחליף

}־רכים - מועצה מקומית סביון ועדת התנועה ובט יחו
.תמי ע״י פקס באמצעות יועבר מיכאלי לאבי הוועדה, ות

בברכה
אברהם בחרי,  יו"

ומשתתפי חברי העתקים:
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