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 1/2022 פרוטוקול ועדת תנועה מספר הנדון: 

16:00 בשעה 16/1/2022  בזום בתאריך שהתקיימה  תנועה  ועדת  מישיבת

השתתפו:  

חברים:  
הרב שלמה עזרן   יו"ר הועד ה.  

מר יורם נחמן   מנכ"ל העירייה
מר מיכאל בלוגורודסקי   מרכז הוו עדה 

עו"ד עידית כהן     מחלקה משפטית
גב' ליטל פטיטו  מזכירת הועדה  

: נציגים

מר סמי ביטון   ראש משרד תנועה, תחנת משטרה אופקים. 

גב' פולינה פוקס    חברת הו עדה  

נעדרו:   
מר שמעון ביתן    נציג מורי בתי הספר לנ היגה 

מר סעדיה אילוז  מנהל מרחב ארגון הנכים בישראל. 
מר אורי עזרן     נציג תחנות המונ יות בעיר 

נציג מורי בתי הספר לנהיגה מנהל מרחב ארגון הנכים בישראל. נציג תחנות המוניות בעירנעדרו: מר שמעון ביתן מר סעדיה אילוז מר אורי עזרןמר סמי ביטון גב' פולינה פוקסראש משרד תנועה, תחנת משטרה אופקים. חברת הועדהנציגים:"הרב שלמה עזרן מר יורם נחמן מר מיכאל בלוגורודסקי עו""ד עידית כהן גב' ליטל פטיטו""יו""ר הועדה. מנכ""ל העירייה מרכז הוועדה מחלקה משפטית מזכירת הועדה"חברים:השתתפו:מישיבת ועדת תנועה שהתקיימה בזום בתאריך 16/1/2022 בשעה 16:00הנדון: פרוטוקול ועדת תנועה מספר 20/1/20221/2022



 
 

 
 שכונת רמת שקד   –  1רחוב האלה    –בקשה ע"ש דורון גוזלן   .1

חנייה בסמוך  לאור העובדה כי למבקש אין אפשרות לעצור ובהעדר מפרץ  מהות הבקשה:  
לביתו, כמו גם האפשרות לעצירה רגעית, או חנייה למבקרים., המבקש מגיש בזאת בקש ה 

לביטול סימון אדום לבן  ברחוב ה אלה 1  .  
החלטה: כלל הסימונים מאושרים ע"י משרד התחבורה בהתאם לתכנית תנועה , לא ני תן 

להסיר את סימוני החניי ה.  
 ההחלטה התקבלה פה  אחד. 

 
אשרור תמרור הקיים סמוך לגן  רחוב קיבוץ גלויות    –הוגשה ע"י מנהלת גן אינדיגו  בקשה  ש .2

"אינדיגו" ברח' קיבוץ גלויו ת –  ליטל תציג את פרוטוקול הועדה הקודם הרלוונטי  לבקשה .
החלטה: הצבת התמרור מאושררת בעבור 2   חניות ייעודיות לכך בשעות ההורדה והאי סוף 

והן יסומנו במ פרץ החנייה בסמוך למבנה הגן בתיאום בשטח עם מיכאל ויו"ר הועדה .  

 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.  
 

 רמת שקד    4רח' פיקוס    –  סימון חניית נכים למבנה בית כנסת .3
בית הכנסת  סימון חניית נכים ציבורית כולל הצבת תמרור בסמוך למבנה  מהות הבקשה :

החלטה: בהתאם להיתר הבנייה  וככל שאין דרישה לביצוע סימון החניות., הועדה החדש.  
 מאשרת סימון חניית נכים ציבורית אחת במתחם בית הכנסת.   

 החלטה: הועדה מאשרת לסמן חניית נכין ציבורית אחת במתחם בית הכנסת.   
 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 
   - בקשה שהוגשה ע"י תושבי רחוב גולומב    .4

 ג'רבא 'ריבאת  ברח' גולומב מול בית כנסת ג"  מעבר חציה  "הצבת תמרור  מהות הבקשה:  
החלטה: הועדה מאשרת הצבת תמרור המורה על מעבר חצייה לאורך קטע הרחוב בסמוך 

 למבנה בית הכנסת 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 
 5. הצבת פסי האטה ברח' החרוב לכיוון כיכר הספרי ם -  בקשה שהוגשה ע"י ה תושבים 

מהות הבקשה :  לאור העובדה שתלמידים עוברים מדי יום לתחנת אוטובוס הקיימת ברחוב  
ורכבים נוסעים במהירות ללא שדה ראייה רחב התושבים פנו בבקשה להצבת פסי האטה  

 ניסה לרח' בית וגן.  לאורך כל הרחוב וסימון מעבר חצייה בכ 
. במידה  אטה  הסימון פסי ה, נוכח ההכרח ל   תיבדק אפשרות מול יועץ התנועההחלטה:  

 ויאושר להציב פסי האטה , יבוצע באחריות ובתיאום מול מיכאל.  
 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 
 בקשה ע"ש עינב ברגר   –הצבת פסי האטה לאורך כביש סיגלון   .6

בקשה שהועלתה ע"י תושבת השכונה גברת עינב ברגר בבקשה להצבת פסי  מהות הבקשה :  
  -האטה לאור העובדה ששדה הראייה לקוי כאשר פונים ימינה מרחוב האלה לרחוב סיגלון

 מצ"ב בקשתה.  
החלטה: תיבדק אפשרות מול יועץ התנועה , נוכח ההכרח לסימון פסי ההאטה . במידה  

 ויאושר להציב פסי האטה , יבוצע באחריות ובתיאום מול מיכאל.  
 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 

 גנ"י שכונת רמת שקד    –סימון חניות נכים ציבוריות    -פניות ממוקד העירוני  .7
א.  מהות הבקשה : בקשה לסימון חנית נכים ציבורית בגן ורד ה מצוי בכתובת אגו ז 9  

ובמעון מיתר ה מצוי בכתובת  חצב 6 .     
 החלטה: בהתאם להיתר הבנייה  וככל שאין דרישה לביצוע סימון החניות .,  בכל אחד מגני 

הילדים , הועדה מאשרת סימון חניית נכים ציבורית אחת לכל  מתחם חנייה.   
 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 
 
 בקשה להצבת פסי האטה לאורך רחוב ישעיהו   .ב

 לאור העובדה שרכבים נוסעים במהירות והדבר מהווה סכנה .  מהות הבקשה:  
החלטה: תיבדק אפשרות מול יועץ התנועה , נוכח ההכרח לסימון פסי ההאטה . במידה  

 ויאושר להציב פסי האטה , יבוצע באחריות ובתיאום מול מיכאל . 

ב. בקשה להצבת פסי האטה לאורך רחוב ישעיהו מהות הבקשה: לאור העובדה שרכבים נוסעים במהירות והדבר מהווה סכנה . החלטה: תיבדק אפשרות מול יועץ התנועה , נוכח ההכרח לסימון פסי ההאטה . במידה  ההחלטה התקבלה פה אחד.הילדים , הועדה מאשרת סימון חניית נכים ציבורית אחת לכל מתחם חנייה.א . מהות הבקשה: בקשה לסימון חנית נכים ציבורית בגן ורד המצוי בכתובת אגוז 9 ובמעון מיתר המצוי בכתובת חצב 6 . החלטה: בהתאם להיתר הבנייה וככל שאין דרישה לביצוע סימון החניות., בכל אחד מגני"7 . פניות ממוקד העירוני- סימון חניות נכים ציבוריות – גנ""י שכונת רמת שקד"ההחלטה התקבלה פה אחד.החלטה: תיבדק אפשרות מול יועץ התנועה , נוכח ההכרח לסימון פסי ההאטה . במידה ויאושר להציב פסי האטה , יבוצע באחריות ובתיאום מול מיכאל."מהות הבקשה : בקשה שהועלתה ע""י תושבת השכונה גברת עינב ברגר בבקשה להצבת פסי האטה לאור העובדה ששדה הראייה לקוי כאשר פונים ימינה מרחוב האלה לרחוב סיגלון- מצ""ב בקשתה.""6 . הצבת פסי האטה לאורך כביש סיגלון – בקשה ע""ש עינב ברגר"ההחלטה התקבלה פה אחד.החלטה: תיבדק אפשרות מול יועץ התנועה , נוכח ההכרח ל סימון פסי ההאטה . במידה ויאושר להציב פסי האטה , יבוצע באחריות ובתיאום מול מיכאל.ורכבים נוסעים במהירות ללא שדה ראייה רחב התושבים פנו בבקשה להצבת פסי האטה לאורך כל הרחוב וסימון מעבר חצייה בכ ניסה לרח' בית וגן."5 . הצבת פסי האטה ברח' החרוב לכיוון כיכר הספרים - בקשה שהוגשה ע""י התושבים מהות הבקשה : לאור העובדה שתלמידים עוברים מדי יום לתחנת אוטובוס הקיימת ברחוב"ההחלטה התקבלה פה אחד.החלטה: הועדה מאשרת הצבת תמרור המורה על מעבר חצייה לאורך קטע הרחוב בסמוך למבנה בית הכנסת"מהות הבקשה: הצבת תמרור ""מעבר חציה "" ברח' גולומב מול בית כנסת ג'ריבאת ג'רבא""4 . בקשה שהוגשה ע""י תושבי רחוב גולומב -"החלטה: הועדה מאשרת לסמן חניית נכין ציבורית אחת במתחם בית הכנסת. ההחלטה התקבלה פה אחד.מהות הבקשה :סימון חניית נכים ציבורית כולל הצבת תמרור בסמוך למבנה בית הכנסת החדש. החלטה: בהתאם להיתר הבנייה וככל שאין דרישה לביצוע סימון החניות., הועדה מאשרת סימון חניית נכים ציבורית אחת במתחם בית הכנסת.3 . סימון חניית נכים למבנה בית כנסת – רח' פיקוס 4 רמת שקדההחלטה התקבלה פה אחד."החלטה: הצבת התמרור מאושררת בעבור 2 חניות ייעודיות לכך בשעות ההורדה והאיסוף והן יסומנו במפרץ החנייה בסמוך למבנה הגן בתיאום בשטח עם מיכאל ויו""ר הועדה .""2 . בקשה שהוגשה ע""י מנהלת גן אינדיגו – רחוב קיבוץ גלויות אשרור תמרור הקיים סמוך לגן""לביתו, כמו גם האפשרות לעצירה רגעית, או חנייה למבקרים., המבקש מגיש בזאת בקשה לביטול סימון אדום לבן ברחוב האלה 1 . החלטה: כלל הסימונים מאושרים ע""י משרד התחבורה בהתאם לתכנית תנועה , לא ניתן להסיר את סימוני החנייה. ההחלטה התקבלה פה אחד."מהות הבקשה: לאור העובדה כי למבקש אין אפשרות לעצור ובהעדר מפרץ חנייה בסמוך"1 . בקשה ע""ש דורון גוזלן – רחוב האלה 1 – שכונת רמת שקד"



 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

מהות לאור העובדה כי רחוב זה הינו    -בקשה להצבת פסי האטה לאורך רחוב חיים חורי   . ג
הב קשה: רחוב צר מאוד ,התושב מבקש לסדר את הכביש אולי ע"י הוספת פסי האטה  על 

 מנת למתן את התנועה ברחוב . 
 

החלטה: תיבדק אפשרות מול יועץ התנועה , נוכח ההכרח לסימון פסי ההאטה . במידה  
 ויאושר להציב פסי האטה , יבוצע באחריות ובתיאום מול מיכאל.  

 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 
 מנהל בי"ס תורת שמשון  –בקשה שהוגשה ע"י צבי לנפסקי   .8

 מהות הבקשה : דרכי גישה ובטיחות עבור בית הספר )מצ"ב פנייה מפורטת( .  
והציג את כלל הבעיות במתחם בית הספר , בהתאם    16:30המבקש הצטרף לישיבה בשעה  

 לדרישות המופיעות במכתב המצורף לפרוטוקול זה,  והינו חלק בלתי נפרד ממנו.  
מבקש לבדוק מול יועץ הבטיחות של  יורם: לא מזמן ביצענו במתחם הסדרי תנועה אני  

 המבנה שליווה את העבודות ולקבל ממנו הנחיות מה מכל הדרישות צריך כן לבצע . 
ויקבלו ממנו הנחיות מה ניתן  החלטה: יו"ר הועדה  ומיכאל יפנו ליועץ הבטיחות של המבנה  

 י הועדה .  לשפר מתוך סך הדרישות שהועלו בפנע /לבצ
מה שיקל וירווח את מתחם הכניסה בו   להציב מתקן לחניית אופניים    ממליצההועדה  

 מונחים.  
 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 יו"ר ועד הורים בי"ס בן גוריון  –בקשה שהוגשה ע"י יוסי ביטון   .9
 מהות הבקשה : סימון מעבר חצייה בסמוך למתחם האיסוף )מצ"ב פנייה מפורטת( 

 העתקת פח האשפה הממוקם על חנייה קיימת  
 הוספת חניית אופניים 

, והציג את כלל הבעיות במתחם בית הספר , בהתאם    16:45המבקש הצטרף לישיבה בשעה  
 לדרישות המופיעות במכתב המצורף לפרוטוקול זה,  והינו חלק בלתי נפרד ממנו.  

 החלטה:  

 ייה, הוא ישונע למקום אחר  לאור העובדה כי הפח גורע מקום חנ  -מיקום הפח .1
 אופציונלי במיקום שיקבע ע"י אגף שפ"ע.  

 
המתחם יוסדר ויסומן    –סימון מעבר חצייה בסמוך למתחם איסוף והורדת התלמידים   .2

מעבר חצייה בהתאם, באחריות  מיכאל 
 

 במפרץ החנייה , באחריות מיכאל        יותקנו בקרוב מעקות בטיחות .3
 

במתחם תסומן חנייה ייעודית לאופניים )מיקום יקבע ע"י הצוות הניהולי , מיכאל ויו"ר  .4
 הועדה ( 

 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ההחלטה התקבלה פה אחד."4 . במתחם תסומן חנייה ייעודית לאופניים )מיקום יקבע ע""י הצוות הניהולי , מיכאל ויו""ר"3 . יותקנו בקרוב מעקות בטיחותבמפרץ החנייה , באחריות מיכאל2 . סימון מעבר חצייה בסמוך למתחם איסוף והורדת התלמידים – המתחם יוסדר ויסומן"1 . מיקום הפח- לאור העובדה כי הפח גורע מקום חנייה, הוא ישונע למקום אחר אופציונלי במיקום שיקבע ע""י אגף שפ""ע."לדרישות המופיעות במכתב המצורף לפרוטוקול זה, והינו חלק בלתי נפרד ממנו. החלטה:העתקת פח האשפה הממוקם על חנייה קיימת הוספת חניית אופניים המבקש הצטרף לישיבה בשעה 16:45 , והציג את כלל הבעיות במתחם בית הספר , בהתאם"מהות הבקשה : סימון מעבר חצייה בסמוך למתחם האיסוף )מצ""ב פנייה מפורטת (""9 . בקשה שהוגשה ע""י יוסי ביטון –יו""ר ועד הורים בי""ס בן גוריון"ההחלטה התקבלה פה אחד.הועדה ממליצה להציב מתקן לחניית אופניים מה שיקל וירווח את מתחם הכניסה בו מונחים."החלטה: יו""ר הועדה ומיכאל יפנו ליועץ הבטיחות של המבנה ויקבלו ממנו הנחיות מה ניתן לבצע /לשפר מתוך סך הדרישות שהועלו בפני הועדה .""מהות הבקשה : דרכי גישה ובטיחות עבור בית הספר )מצ""ב פנייה מפורטת( . המבקש הצטרף לישיבה בשעה 16:30 והציג את כלל הבעיות במתחם בית הספר , בהתאם לדרישות המופיעות במכתב המצורף לפרוטוקול זה, והינו חלק בלתי נפרד ממנו. יורם: לא מזמן ביצענו במתחם הסדרי תנועה אני מבקש לבדוק מול יועץ הבטיחות של המבנה שליווה את העבודות ולקבל ממנו הנחיות מה מכל הדרישות צריך כן לבצע .""8 . בקשה שהוגשה ע""י צבי לנפסקי – מנהל בי""ס תורת שמשון"ההחלטה התקבלה פה אחד.החלטה: תיבדק אפשרות מול יועץ התנועה , נוכח ההכרח לסימון פסי ההאטה . במידה ויאושר להציב פסי האטה , יבוצע באחריות ובתיאום מול מיכאל.מנת למתן את התנועה ברחוב .ג . בקשה להצבת פסי האטה לאורך רחוב חיים חורי - לאור העובדה כי רחוב זה הינו מהותההחלטה התקבלה פה אחד.



 :  בקשות לסימון חניות נכים

   9יצהר    –בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש אסולין מאיר   .1

 בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו. מהות הבקשה:                

    100%מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של                

הועדה מאשרת סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור , חניית הנכים תסומן כל  החלטה :  

 שהיא חוסמת את היציאה מהחנייה הפרטית של המבקש.   

 . אחד  פה  התקבלה  ההחלטה

   218/1מרבד הקסמים    -  לסימון חניית נכים  ע"ש נעמני נוריבקשה                

מחזיק בתעודה שאינה מתאימה , מבקש סימון "מעטפה" בסמוך לבית    מהות הבקשה:

 מגוריו לאור מצבו )המבקש קטוע רגל (. 

גישה לחנייה שלו באמצעות  רגל ואין לו יכולת  החלטה: עקב העובדה שהמבקש הינו קטוע  

" הועדה מאשרת סימון "מעטפה" בכניסה אל מול החנייה הפרטית שלו )אין לסמן  "קלנועית

 את המעטפה מול שער החנייה(.  

 . אחד  פה  התקבלה  ההחלטה

    5הנשיא    -בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש נגר עודד .2

גורים , עקב מצב  סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור, בסמוך לבית המ  מהות הבקשה:

בריאותי  מורכב  , מצורף אישורים רפואיים.    

החלטה  : הבקשה  לסימון  חניית  נכים  נבחנה , ונמצא    כי    הבקשה  אינה  עומדת  בקריטריונים  

שקבעה  הועדה , לאור  זאת , לא  מאשרים  את  הבקשה.     

ההחלטה  התקבלה  פה  אחד.  

 3. בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש ספין ולדימיר-   הרצוג 20

 בקשה לסימון חנית נכים ציבורית לאור העובדה כי המבקש אינו זכאי    מהות הבקשה:   

 לסימון חנית נכים פרטית .   

  בקריטריונים  עומדת  אינה  הבקשה    כי    ונמצא,  נבחנה  םנכי  חניית  לסימון  הבקשההחלטה :  

 .    הבקשה  את  מאשרים  לא,  זאת  לאור,  הועדה  שקבעה

                                                                              .אחד  פה  התקבלה  ההחלטה

 

 

 

 

 

מהות הבקשה: בקשה לסימון חנית נכים ציבורית לאור העובדה כי המבקש אינו זכאי לסימון חנית נכים פרטית . החלטה : הבקשה לסימון חניית נכים נבחנה, ונמצא כי הבקשה אינה עומדת בקריטריונים שקבעה הועדה, לאור זאת, לא מאשרים את הבקשה. ההחלטה התקבלה פה אחד."בריאותי מורכב , מצורף אישורים רפואיים. החלטה : הבקשה לסימון חניית נכים נבחנה, ונמצא כי הבקשה אינה עומדת בקריטריונים שקבעה הועדה, לאור זאת, לא מאשרים את הבקשה. ההחלטה התקבלה פה אחד . 3 . בקשה לסימון חניית נכים ע""ש ספין ולדימיר- הרצוג 20"מהות הבקשה: סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור, בסמוך לבית המגורים , עקב מצב"2 . בקשה לסימון חניית נכים ע""ש נגר עודד- הנשיא 5"ההחלטה התקבלה פה אחד ."החלטה: עקב העובדה שהמבקש הינו קטוע רגל ואין לו יכולת גישה לחנייה שלו באמצעות ""קלנועית"" הועדה מאשרת סימון ""מעטפה"" בכניסה אל מול החנייה הפרטית שלו )אין לסמן את המעטפה מול שער החנייה(.""מהות הבקשה: מחזיק בתעודה שאינה מתאימה , מבקש סימון ""מעטפה"" בסמוך לבית מגוריו לאור מצבו )המבקש קטוע רגל ( .""שהיא חוסמת את היציאה מהחנייה הפרטית של המבקש. ההחלטה התקבלה פה אחד . בקשה לסימון חניית נכים ע""ש נעמני נורי - מרבד הקסמים 218/1"החלטה : הועדה מאשרת סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור , חניית הנכים תסומן כלמהות הבקשה: בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו. מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של 100%"1 . בקשה לסימון חניית נכים ע""ש אסולין מאיר – יצהר 9"בקשות לסימון חניות נכים:



 שונות : 

נכים  בקשה של ירים מסחר והשקעות  , להסדרת חניית    –  רח' הרב עובדיה יוסף , מרכז מסחרי.  10

וחניית פריקת סחורה .  

החלטה: על המבקש לקבל חו"ד מיועץ התנועה אשר ימליץ לו היכן למקם את החניות  באופן מיטבי ,  

של יועץ התנועה מטעמו   ובכלל זה, מיקום סימון חניות נכים . על המבקש להציג בפני הועדה את חו"ד

 הבאה .    שוב בוועדהיוצג  הנושא  ככל שיומצאו המסמכים ,  ,  

ההחלטה התקבלה פה  אחד.  

11.   מיכאל –הנדסה : הסדרת מעברי חציה חדשים ב4  צמתים . הצגת תכניות לאישור  הועדה 

מיכ אל: בוועדה  הקודמת הע לנו נושא   של 4 מוקדים בעיר שהוגשו ע"י  תושבים:  

צומת  החרוב –   משה  שרת  

צומת ק.  גלויות –  משה  שרת  

רחוב  צאלון –  גובל עם בי"ס אביר יעקב "  

רחוב גולו מב –  הכניסות לרחוב אלי כ הן  

שכונת  דדו –  בקטע הכביש קיבוץ גלויות )הפנייה שהגיעה מחבר המועצה מר טל מגרה (  

פנינו ליועץ התנועה  וקיבלנו  חו"ד  המאשרת סימון מעברי חצייה והצבת פסי הא טה .  

הועדה מקבלת את חו"ד של יועץ  התנועה לסימון מעברי החצייה והצבת פסי הא טה  

ההחלטה התקבלה פה  אחד.  

רחוב קיבוץ גלויות מול ביה"ס דרכי נועם. בקשה להסדרת מעבר     הנדסה /מוקד עירוני :- מיכאל.12
חציה מוגבה כולל פסי האטה.  

  החלטה : הועדה  מאשרת מעבר חציה מוגבה כולל פסי האטה .   

ההחלטה התקבלה פה  אחד.  

13 . מיכאל- הנדסה/לשכת ראש העיר   : מעבר חציה במעגל נביאים/טייסים. הצבת מעקות בס מוך 
 למעבר להבטחת בטיחות רוכבי אופניים והולכי רגל .  

מיכאל : העבודה  בוצעה ביו ם 13/1/2022   .  

 שכונת בן גוריון .   –רחוב חיים פינטו    –בקשה ע"ש כהן פרץ  .  14

עקב אי יכולת גישה לחנייה הפרטית של המבקש ובכלל זה חסימה של החניה ע"י שכנים ומבקרים  
 זמניים, יינתן פתרון של סימון "מעטפה" בכניסה לחנייה .  

החלטה: הועדה מאשרת סימון "מעטפה" בכניסה אל מול החנייה הפרטית שלו )אין לסמן את  

 . אחד  פה  התקבלה  ההחלטה המעטפה מול שער החנייה(.  

   2רחוב קדש    –בקשה חוזרת של יוחאי שמעון  .  15

מול הורי המבקש הגישו בקשה בפעם השנייה לבחינת סימון חניית נכים ציבורית בכניסה לחנייה אל  

בשטח יתאפשר סימון חניית נכים  בית המגורים . החלטה: ייערך סיור במקום ע"י יו"ר הועדה במידה ו

 ההחלטה התקבלה פה אחד. ציבורית החנייה תסומן .  

 בכבוד רב  
 

 הרב שלמה עזרן  
 יו"ר ועדת התנועה 

"הרב שלמה עזרן יו""ר ועדת התנועה"בכבוד רב"בית המגורים . החלטה: ייערך סיור במקום ע""י יו""ר הועדה במידה ובשטח יתאפשר סימון חניית נכים ציבורית החנייה תסומן . ההחלטה התקבלה פה אחד ."הורי המבקש הגישו בקשה בפעם השנייה לבחינת סימון חניית נכים ציבורית בכניסה לחנייה אל מול15. בקשה חוזרת של יוחאי שמעון – רחוב קדש 2המעטפה מול שער החנייה(. ההחלטה התקבלה פה אחד ."עקב אי יכולת גישה לחנייה הפרטית של המבקש ובכלל זה חסימה של החניה ע""י שכנים ומבקרים זמניים, יינתן פתרון של סימון ""מעטפה"" בכניסה לחנייה . החלטה: הועדה מאשרת סימון ""מעטפה"" בכניסה אל מול החנייה הפרטית שלו )אין לסמן את""14. בקשה ע""ש כהן פרץ – רחוב חיים פינטו – שכונת בן גוריון ."חציה מוגבה כולל פסי האטה . החלטה : הועדה מאשרת מעבר חציה מוגבה כולל פסי האטה. ההחלטה התקבלה פה אחד. 13. מיכאל -הנדסה/לשכת ראש העיר : מעבר חציה במעגל נביאים/טייסים. הצבת מעקות בסמוך למעבר להבטחת בטיחות רוכבי אופניים והולכי רגל. מיכאל : העבודה בוצעה ביום 13/1/2022 ."12.מיכאל -הנדסה /מוקד עירוני : רחוב קיבוץ גלויות מול ביה""ס דרכי נועם. בקשה להסדרת מעבר""11. מיכאל –הנדסה : הסדרת מעברי חציה חדשים ב4 צמתים . הצגת תכניות לאישור הועדה מיכאל: בוועדה הקודמת העלנו נושא של 4 מוקדים בעיר שהוגשו ע""י תושבים: צומת החרוב – משה שרת צומת ק. גלויות – משה שרת רחוב צאלון – גובל עם בי""ס אביר יעקב"" רחוב גולומב – הכניסות לרחוב אלי כהן שכונת דדו – בקטע הכביש קיבוץ גלויות )הפנייה שהגיעה מחבר המועצה מר טל מגרה ( פנינו ליועץ התנועה וקיבלנו חו""ד המאשרת סימון מעברי חצייה והצבת פסי האטה . הועדה מקבלת את חו""ד של יועץ התנועה לסימון מעברי החצייה והצבת פסי האטה ההחלטה התקבלה פה אחד." ההחלטה התקבלה פה אחד."החלטה: על המבקש לקבל חו""ד מיועץ התנועה אשר ימליץ לו היכן למקם את החניות באופן מיטבי , ובכלל זה, מיקום סימון חניות נכים . על המבקש להציג בפני הועדה את חו""ד של יועץ התנועה מטעמו , ככל שיומצאו המסמכים , הנושא יוצג שוב בוועדה הבאה ."10. רח' הרב עובדיה יוסף , מרכז מסחרי – בקשה של ירים מסחר והשקעות , להסדרת חניית נכים שונות :




