
 

 

 
 31.03.2020מיום  2020-01 מרור ותנועהפרוטוקול ועדת ת

 ZOOM -הדיון בוצע ב
 

 נוכחים:
 אדר' שרון  פישמן,   יו"ר ועדת תמרור        

 רס"ב אבי הלוי, משטרת ישראל
 אינג' אחלאם יעקוב, אדם הנדסת תנועה ותחבורה

 בת שבע פדידה, מזכירת אגף הנדסה
 

 עדכונים:
 

 כללי:
 ת דרכים מתחילת השנהדיווח על תאונו

 
 נושאים לדיון:

 
 0693564-353תכנית מס'  -מסוף תחבורתי בנימינה  הבקשה: .1
 

 השתתפו:
מנה"פ, אי. שטרן –מקסים גולדין           -  

 מ.ת.ן תנועה ותחבורהמתכנן תנועה,  –בנימין רבינוביץ 
 רביב חנוכה, מהנדס תנועה, מ.ת.ן תנועה ותחבורה

 נוף גל ברנדמן, מהנדס, יפה
 

  :החלטה 1.1
 

 תוקנו ההערות למען הוספת מקומות לאופניים ,נבדקה הוצגה,  התכנית
 בשלושה עותקים PDF -תשלח תכנית מתוקנת וחתומה בבהתאם והתכנית תתוקן  

 תכנית מאושרת 
 

 שכונת ההדרים בנימינהתכנית תנועה ל  הבקשה: .2
 

 השתתפו:
 מאי שרי, מתאמת תכנון, אפשטיין

 אריה פלנר, מתכנן
 ניבה אבירם, מתכננת

 

  החלטה: .2.1
 

 כל ההערות תוקנו ., נבדקה הוצגה,  התכנית   
 PDF -בשלושה עותקים תשלח תכנית מתוקנת וחתומה 

 תכנית מאושרת 
 

תמרורי אכיפה לעמדת טעינה לרכב חשמלי שימוקם   -מילגם -עוז גבאי הבקשה: .3
 בנימינה 46ברחוב הטחנה 

 

  החלטה: .3.1

 
 ירה וחניהאסורה כל עצ -433תמרור 

 אין חניה פרט לרכבים חשמליים. -439ומעליו תמרור 
 הבקשה מאושרת. 

 



 

 

 
 
 
 

צביעת חניה במקביל למדרכה מול הכניסה לבית, רחוב –מנחם קליבנוב   הבקשה: .4
  Xבנימינה באפור וסימון  26החורש 

 

  החלטה: .4.1
 אין הצדקה לביטול חניה ציבורית,  מאחר וקיימת חניה פרטית בחצר הבית 

 לא מאושר
 

 הצעה לשני מיקומים : -חניית אוטובוסים    -שמואל וובר הבקשה: .5
 מעלה הצבר או חניית הכורכר ליד בית ספר הרים

 

 2החלופות לחניית אוטבוסים שהוצעו על ידי שמואל,  2נבחנו  החלטה: .5.1
המיקומים נמצאים בתוך הישוב וסמוכים לבתי מגורים. אין הצדקה תכנונית 

עד כעתודה למבני ציבור/שצ"פ לטובת חנייה לכל רכב כבד. להקצות שטח המיו
 כמו כן הכנסה של כלים כבדים לרחובות מגורים מהווה בעיה בטיחותית. 

 
 לא מאושר

 
רחוב העינב בנימינה שני רכבים ומיניבוס עומדים ברחוב  -לופטנר דן הבקשה: .6

 מבקשים איסור חניה
 

  החלטה: .6.1
 

 סיור בשטח עד לקיום הבקשה מושהית 

 

 מבקש סימון חניית נכה –, בנימינה 2יוסף ורסנו, רחוב הדקלים  הבקשה: .7

  

  החלטה: .7.1

 
 הבקשה מושהית עד להצגת היתר בניה ע"י המבקש לבדיקת קיום חניה פרטית בשטח.

 
 הוספת פס הרעדה ברחוב השעורה לפני הכניסה לביה"ס "אמירים" הבקשה: .8
 

    החלטה    1.8
 הבקשה מאושרת.

 
 
 

 ת: הערה כללי
לאישורים תקציביים וסדרי עדיפויות שייקבעו ע"י וף ביצוע ההחלטות שהתקבלו כאן כפ

 המועצה. 
 
 
 

_______________  _________________               ______________  
 הלויאבי רס"ב          אינג' אחלאם יעקוב   אדר' שרון פישמן

 קצין תנועה           הנדסת תנועה ותחבורה    המועצה מהנדסת
 שטרת ישראלמ            יו"ר הועדה

 
          


