
סביון מקומית מועצה
?3 534932: פקס 03־s3r. 6354354<:4 •י- 56513 סביון כ השקמה ־־־

:התנועה ועדת - ומשתתפי□ חברי□ שמות
 שכטמן, אמיר קוזינץ, חן בדש, משה מלאך, חיי□ המועצה, יוי׳ר ־ לנדאו מוטי יו״ר, ־ בחרי אברה□ :הוועדה חברי

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

6J.2Q21 מיוס בדרכיס ובטיחות תנועה ועדת ישיבת פרוטוקול
:נוכחים

בחרי. אברה□ קרן, ערן קינן, אביטל לנדאו, מוטי
והחלטות:

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

ע״י ביצוע/יגוצע מועד
:מצ״ב - הדרוס ,ברח האטה פסי בענייו לויגסון טל של פגייה .1

המלצות. ויגיש יבחן התנועה יועץ
:מצ״ב - הרופאים בית מול לנכים חניות בעניין בארט שבע בת של פגייה .2

 תקניות חניות נסדיר ,X ב כיו□ המסומן השטח ועל לנכי□ הקיימות החניות 2 של במיקום
הנכים. לשימוש ,כחול רקע על X יסומן ביניהן הרווח ועל לנכים רכב כלי 2 עבור

:מצ״ב ■ הבית של לחנייה הכניסה בקרבת רגל הולכי מעבד בעניין פרחי שרה של פנייה .3
 הגדרות. / הנוף / התיכון צומת מול ממש מצוי הבית בו נתון, במצב מדובר

 רגל. להולכי החצייה מעבר את הניתן, ככל - מעט היסטנו הכיכר, הקמת ע□
עליו. לוותר ניתן ולא חיוני רגל, להולכי החצייה מעבר אותו

 לאחור. ולא חזיתית בנהיגה שיצא מנת על שלו, בחצר הרכב ע□ יתמרן שהתושב ממליצים
 הנעשה את בבירור רואה הנהג כאשר ורק אך להיעשות חייבת לאחור נהיגה כי מבהירים
הנהג. את שיכוון באד□ להיעזר נדרש א□ ג□ הרכב, ומצידי מאחורי

:מצ״ב - שקד ,ורק ראשונים רק' בין בחיבור רגל הולכי בטיחות בעניין פרץ לימור של פגייה .4
 תוגבל המהירות בה□ משולבים, לרחובות נהפוך ואלון, שקד ראשונים, ארז, הרחובות: את

 של בפינה לרבות אלה, ברחובות הקיימים התנועתיים בפתרונות שישתלב דבר קמ״ש, 30 ל
הראשונים. עם השקד

:מצ״ב - לביתו בצמוד - למדרכה שמעבר בשטח חגיה הסדרת בענייו קרוש בן אלי של פנייה .5
מוסדר. חניה מקו□ ש□ ניצור ולא למדרכה שמעבר בשטח להחנות אין לצומת, הקרבה בשל

מצ״ב - השקמה ,ברח חנייה מפרצי פינות על צביעה בעניין פיגקלשטיין יהודה של פנייה .6
החנייה. מפרצי לבין הדרך מסלול בין לגבול מקוטע קו נסמן
החנייה. מפרצי וסוף תחילת של הפינות את בלבן נצבע

:24 הגבעה בסמטת הסדרים בעניין קוגמו שירלי של פגייה .7
 התמרור. רשות מטעם פרוטוקול קיים וכבר זה בעניין החלטה קיבלה כבר הוועדה

בהתאם. התמרורים את נציב

ערן מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי
 :ביתם בחזית רכבים חסימת אודות קטן וארז מיכל של פגייה בעניין התנועה יועץ של מייל .8

התנועה. יועץ של דעתו את מקבלים
לסופר. שמגיעות משאיות כנגד לרבות במקום, מוגברת פעילות של בשעות האכיפה את נגביר

מוטי מיידי נבהיר לבעלי הסופר, כי עליהם להנחות את נהגי המשאיות לפעול ולהחנות כחוק.
:הצפון ,רק בקרבת הגבעה ,ברח טון 4 מעל משאיות חניית למניעת תמרורים הצבת .9

ערן מיידי נגיש תכנון בנדון.
אביטל מיידי נציב תמרורים בהתאם לתכנון.

:עלומים ובמרכז הקשת ,רק אמירים, ,רק החורש, ,ברח משחקים גני ליד נכים חניות .10
אביטל מיידי בכל אחד מהמקומות בנדון, נסדיר חניות לנכים, כולל חניית נכה אחת לרכב גבוה.

:לעיר מהיר תכנית .11
 אביטל מיידי נבקש שהתוכנית תוצג לוועדה, בישיבה ספציפית שתיקבע לצורך כך.

‘בברכרד
יו״ר בחרי, אברהם

סביון מקומית מועצה ־ בדרכים ובטיחות התנועה ועדת
.תמי ע״י פקס באמצעות יועבר מיכאלי לאבי הוועדה, ישיבות ומשתתפי חברי :העתקים
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סביון מקומית מועצה
03*5349320 פקס 03 5354354.6352־14 קי 56513 סביון .s השקמה ויי■

:התנועה ועדת - ומשתתפי□ חברים שמות
 שכטמן, אמיר קוזינץ, חן בדש, משה מלאך, חיים המועצה, יו׳יר - לנדאו מוטי יוי׳ר, - בחרי אברהם :הוועדה חברי

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

6.4.2021 מיום בדרכים ובטיחות תגועה ועדת ישיבת פרוטוקול

:נוכחים
בחרי. אברהם עובד, יובל קרן, ערן קינן, אביטל לנדאו, מוטי

בזום. הצטרף גולדהירש צביקה

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

י ע" גיצוע/יגוצע מועד
:מצ״ב - המועצה סמכויות להארכת והמרכז ת״א מחוזות התעבורה על המפקח אמגר, יוסי של הודעה .1

ביישוב. לתמרורים המועצה בסמכויות כלולים שאינם מיקומי□ פירוט יעביר התנועה יועץ

 :מצ״ב - עלומים מרכז לבאי חניות להסדרת לנדאו מוטי של פנייה .2
 עלומים. למרכז חניה כיתוב עם 439 ותמרור 626 תמרור נציב

לנכים. חנייה תמרור ונציב נסמן במפרץ

 :מצ״ב - 24 הנבעה בסמטת בתים 3 של למדרחוב בכניסה תמרורים להציב שירלי של פגייה .3
משולב. רחוב ותמרור מוצא ללא רחוב תמרור נציב

:מצ״ב • 5 המתנחלים מרח' ביציאה מראה הצבת בוכגיק נמרוד של פגייה .4
 ציבורי. במקום מראה בהצבת מהיתרונות גדולי□ החסרונות התנועה, יועץ לדעת
הפרטי. בשטחו מראה להציב יוכל לנחוץ, ימצא שהתושב ככל

 :מצ״ב - לביתה הכניסה שער מול חונים חדד תמר של פגייה .5
אכיפה. לצורך לפקח להתקשר ניתן כאלה, במקרי□

ערן מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

.■ מצ״ב - ציבורי גזם בפינות גזם איסוף של הפרעה מניעת לנדאו, מוטי של פנייה .6
חניית למניעת מעטפה, נסמן או המדרכות שפת על לבן אדום נסמן בשטח, למצב בהתאם
אביטל מיידי ציבורי. גז□ בפינות גז□ לאיסוף שמפריעים רכבי□

בחרי, אברה□
סביון מקומית מועצה - ׳בךרכי□ ובטיחות התנועה ועדת

תמי ע״י פקס באמצעות יועבר מיכאלי לאבי הוועדה, ומשתתפיישיבות חברי :העתקים
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:התנועה ועדת - ומשתתפים חברים שמות
 שכטמן, אמיר קוזינץ, חן בדש, משה מלאך, חיים המועצה, יו״ר - לנדאו מוטי יו׳יר, - בחרי אברהם :הוועדה חברי

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

5.1.2021 מיום בדרכים ובטיחות תנועה ועדת ישיבת פרוטוקול

:נוכחים
בחרי. אברהם עובד, יובל קרן, ערן גולדהירש, צביקה קינן, אביטל לנדאו, מוטי

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

הקורונה מגבלות בשל זום באמצעות התקיימה זו ישיבה

:מצ״ג - לכית בכניסה ערוגה הקטנת - טרנר ודנה דבי משה של פנייה1.
1.1

1.2
1.3

1.4

ע״י ביצוע/יבוצע מועד

אביטל מיידי

 חניות לטובת ציבוריות גינות להקטין רבות בקשות למועצה מגיעות כללי, באופן
בשלילה. נענות אשר ומעברים,

הגינה. את להקטין הצדקה מוצא ואינו בשטח ביקר התנועה יועץ
 וייבנו נוסף סיור יעשו התנועה ויועץ המועצה מהנדסת המועצה, ראש זאת, למרות

השער. מול בגינה, מעבר שביל ליצור אפשרות
הבאה. לישיבה המלצות יובאו

המבקשים. ע״י ימומן הגינה, את שחוצה שביל ליצור שיוחלט ככל 1.5

:מצ״ב - הבית בקרבת הציבורית הדרן על נכה חניית סימון - ברכה יפה של פגייה .2
התנועה. יועץ ע״י בשטח נבדק הבקשה, קבלת לאחר 2.1
המגרש. תכנית את שנית בחנה המועצה מהנדסת 2.2
 לעליה דלת של פתיחה שמאפשרת מטר 4 ברוחב מהן אחת במגרש, חניות 2 קיימות 2.3

גלגלים. כיסא עם נכה של וירידה
קיימת כאשר ציבורית, בדרך פרטית חנייה הקצאת מאשרת אינה המועצה כי נבהיר 2.4

אביטל מיידי המגרש. בתוך בחנייה שימוש לעשות אפשרות

:מצ״ב - חצייה ומעבר מדרכה - הורה סמדר של פנייה.3
 ע״י ונדחה בעבר שאושר דבר סטריים, רחובות ליצור חד מחייבות מדרכות בטיחות, מבחינת 3.1

המתחם. תושבי
בסמוך. שגרים התושבים ע״י ממומנות מדרכות כי נזכיר 3.2
במתחם. מדרכות של פרויקט לקדם נמליץ הרוב, של הסכמה שנקבל ככל 3.3
אביטל מיידי בביצוע. ונמצא אושר חצייה, מעבר בעניין 3.4

:מצ״ב - לבתים כניסות וחסימת חניות - חרמוני נעם של פגייה
אביטל מיידי) 1/ למגרש. בכניסה הרכב של במעבר מעטפה נסמן

:מצ״ב - בנייה עקב משאיות מעבר מטרד - מגור תמר של פנייה 5
מנור. תמי הצטרפה זה בנושא הדיון של דקות 10 כ לאחר 5.1
רבות. פעמים בעבר נדון הסמוכים, ברחובות כאלה משאיות מעבר שמניעת למרות התקיים הדיון 5.2
 רחוב לסגירת להיענות היה ניתן לא קודם וגם העבר לעומת הצטמצמה הבנייה כללי, באופן 5.3

סמוכים. רחובות חשבון על תהיה כזו החלטה כי מסוים,
החדשה. לשכונה הסמוכים הרחובות כל את לסגור להחליט ניתן לא כן כמו

מעבר נתנה ההתארגנות תוכניות אישור מתן שעם כך ע״י המשאיות מטרד את לצמצם ננסה 5.4
אביטל מיידי השקמה. ורח׳ הזית רח׳ במפגש הכיכר מול לכך, הייעודית הדרך דרך משאיות
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 המועצה. ראש ע״י הוצג - התיכון/הגדרות/הגבעה ,ברח הכיכר בקרבת מתבקש שמו* 6
שמותר. מינימאלי למרחק התנועה, למעגל הגדרות ברחי ההטה פס את נקרב

 :מבואות ברח' המחסום לפני האטה פס הוספת 7
הרמזור. מכיוון לבאי□ המחסום לפני האטה פס נוסיף

אביטל מיידי

אביטל מיידי

יו?ך בחרי, אברהם
סביון מקומית מועצה - בדרכי□ ובטיחות התנועה ועדת

.תמי ע״י פקס באמצעות יועבר מיכאלי לאבי הוועדה, ישיבות ומשתתפי חברי :העתקים
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	פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות בדרכיס מיוס 6J.2Q21

	נוכחים:

	1.	פגייה של טל לויגסון בענייו פסי האטה ברח, הדרוס - מצ״ב:

	2.	פגייה של בת שבע בארט בעניין חניות לנכים מול בית הרופאים - מצ״ב:

	3.	פנייה של שרה פרחי בעניין מעבד הולכי רגל בקרבת הכניסה לחנייה של הבית ■ מצ״ב:

	4.	פגייה של לימור פרץ בעניין בטיחות הולכי רגל בחיבור בין רק' ראשונים ורק, שקד - מצ״ב:

	5.	פנייה של אלי בן קרוש בענייו הסדרת חגיה בשטח שמעבר למדרכה - בצמוד לביתו - מצ״ב:

	6.	פנייה של יהודה פיגקלשטיין בעניין צביעה על פינות מפרצי חנייה ברח, השקמה - מצ״ב

	7.	פגייה של שירלי קוגמו בעניין הסדרים בסמטת הגבעה 24:

	8.	מייל של יועץ התנועה בעניין פגייה של מיכל וארז קטן אודות חסימת רכבים בחזית ביתם: מקבלים את דעתו של יועץ התנועה.

	9.	הצבת תמרורים למניעת חניית משאיות מעל 4 טון ברח, הגבעה בקרבת רק, הצפון:

	10.	חניות נכים ליד גני משחקים ברח, החורש, רק, אמירים, רק, הקשת ובמרכז עלומים:

	11.	תכנית מהיר לעיר:


	פרוטוקול ישיבת ועדת תגועה ובטיחות בדרכים מיום 6.4.2021

	נוכחים:

	1.	הודעה של יוסי אמגר, המפקח על התעבורה מחוזות ת״א והמרכז להארכת סמכויות המועצה - מצ״ב:

	4.	פגייה של נמרוד בוכגיק הצבת מראה ביציאה מרח' המתנחלים 5 • מצ״ב:

	6.	פנייה של מוטי לנדאו, מניעת הפרעה של איסוף גזם בפינות גזם ציבורי - מצ״ב .■


	פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מיום 5.1.2021

	נוכחים:


	ישיבה זו התקיימה באמצעות זום בשל מגבלות הקורונה

	פנייה של משה דבי ודנה טרנר - הקטנת ערוגה בכניסה לכית - מצ״ג:

	2.	פגייה של יפה ברכה - סימון חניית נכה על הדרן הציבורית בקרבת הבית - מצ״ב:

	3.פנייה של סמדר הורה - מדרכה ומעבר חצייה - מצ״ב:

	פגייה של נעם חרמוני - חניות וחסימת כניסות לבתים - מצ״ב:

	5	פנייה של תמר מגור - מטרד מעבר משאיות עקב בנייה - מצ״ב:






