
סביון ת ומי מה מועצה
:התנועה ועדת - ומשתתפי□ חברים שמות
גולדהירש. צביקה מלאך, חיים המועצה, יו״ר ־ לנדאו מוטי יוייר, ־ 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

♦!!1.2022 מיום בדרכים ובטיחות תנועה ועדת ישיבת פרוטוקול
:נוכחים

בחרי. אברהם קרן, ערן קינן, אביטל לנדאו, מוטי

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

ע״י כיצוע/יבוצע מועד

:מצ״ב - המועדון רחוב צפריר, רז בקשת .1
מוצא". ללא "רחוב נוסף תמרור נציב המועדון, לרח׳ בכניסה

 דרך הספורט מרכז אל נהגים מכוון הווייז גם כי ומסתבר המועצה ראש בחן הישיבה בתו□
הספורט. מרכז של לחנייה המוביל השביל

 שעשוי ובפרסום ברישום שינויי□ לבקש הספורט, למרכז לפנות יכול לנכון, ימצא שהתושב ככל
המועדון. רח׳ דרך גישה ניסיונות לצמצם

הרחוב. ש□ את נשנה ולא מצלמות נציב לא

מצ״ב: - 23 הדקל ,ברח חנייה חסימת של טענה גולדשטיין, אלי בקשת .2

אביטל מיידי

אביטל מיידי

מצ״ב:
 ערן מיידי
אביטל מיידי

.4

מצ״ב:5.

אביטל מיידי

הקיים. המצב את נשנה ולא נתערב לא

- המגל ,ברח האטה לפסי ושילוט האטה פסי הצבת אדיר, מאי בקשת.3
 זה. ברחוב האטה לפסי המלצות יובאו

ברחוב. חניות איסור ליצור לבקשה ניענה לא

:מצ״ב - השקמה ,ברח למכמונת ושילוט מהירות מכמונת הצבת ליאון, חזי גלית בקשת
למשטרה. הבקשה את נפנה מכמונות, מציבה אינה המועצה

- התרבות בית בהיקף הגישה, בכביש האטה פסי להצבת המועצה ראש בקשת
מוטי מיידי הפנייה. אחרי נוסף האטה ופס לנכים(, למעבר להפריע )מבלי שמאלה העיקול לפני האטה פס נציב

:מצ״ב - החרמש ,ברח האטה פסי הצבת ברנע, גיא בקשת
התנועה. יועץ עי׳י והמומלצים האפשריים במקומות האטה פסי וניצור נתכנן

:מצ״ב - הדקל סמטת יסעור צומת לבנת, נגה בקשת
הדקל. סמטת לכיוון יסעור ,ברח נוספים האטה פסי נתכנן

:מצ״ב - נכה לחניית תמרור ואורו, נטע רורבין בקשת
המגרשים. בתוך יש פרטיות חניות

נכים. בתי ליד ברחובות לחניות תמרורים הצבת נאשר לא

:מצ״ב - הסנונית ,לרח התומר ,מרח לבאים קדימה זכות או עצור תמרור קרני, יונתן בקשת .9
הסנונית. לרח׳ התומר מרח׳ לבאי□ קדימה זכות תמרור נציב
המשולב הקטע צידי משני משולב רחוב תמרורי נציב

- הציפורים גן מול התנועה במעגל האטה פסי הלל, נקרי שרית בקשת .10
תנועה. במעגל האטה פסי נציב לא

- צפירה ואיסור הרכס ,רק של המזרחי בצידו חנייה איסור ורדינון, עדה בקשת .11
הרכס. ברחוב שנתבקשו כפי מיוחדים הסדרים ניצור לא

.6

.7

.8

התומר. ברחי
מצ״ב:

מצ״ב:

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי
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סמוי י ־ש־־מר ־־

סביון קומית

:מצ״ב - הרגב ,ברח והסדרים חנייה איסור תמרור הזזת קליינרמן, טלי בקשת .12
 להזזת דעת, כחוות ידה על שהוגדרו המלצות צירפה אליה הבקשה, את בחן התנועה יועץ

זה. לרחוב שהוצעו הסדרים וכן קדימה מ׳ 8 ב עצירה איסור תמרור
 זו. המלצה מאמצת והוועדה ממקומו התמרור את להזיז שלא בחום ממליץ התנועה יועץ

האמור. התמרור לקו עד ההדס, מרח׳ לבאים הפנימי בעיקול לבן אדום צביעת נוסיף

13. נקשת רפי סויד לתמרור עצור מואר עד להקמת מעגל תנועה בצומת האתרוג/הנוף/כרם  הזיתים
למימון. בקשה נגיש הבא ובחודש תנועה מעגל תכנון השלמנו חוקי, אינו מואר תמרור :כי נבהיר

:מצ״ב - הצפון ,ברח לאוטובוס כניסה אין תמרור היעדר פישר, יאיר נקשת .14
אוטובוס. על גם חל טון, 4 מעל לרכב כניסה אין תמרור כי לדעת אמור אוטובוס נהג כי נבהיר

 :מצ״ב - סביון בית ליד נכים חניות שתי של סימונים עירונית, עו״ד סער מיכל בקשת . 15
בהתאם. ונפעל בימי׳ש החלטת קיימת

אברהם מיידי

:מצ״ב
אברהם מיידי

אביטל מיידי

אביטל מיידי

מקומית מועצה - ים

בברכה
 יו״ר בחרי, אברהם

בד ובטיחות התנועה ועדת

לאבי הותגדה, ישיבות ומשתתפי חברי :העתקים

סביון

תמי. ע״י פקס באמצעות יועבר מיכאלי
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