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

 אבי סבח, קצין תנועה, משטרת ישראלרנ"ג 
 רס"ב אבי הלוי, משטרת ישראל

 אינג' אחלאם יעקוב, אדם הנדסת תנועה ותחבורה
 ראשי, דרך הצפון  נאיף נגם, מהנדס

 בת שבע פדידה, מזכירת אגף הנדסה
 רכזת הסעות רונית שירום,  

 עדכונים:
 

 כללי:

 
 רמ"ת אבי הלוי  ואבי סבח יצא לגימלאות מחליף אות

 
 נושאים לדיון:

 
 פתרון לחניות רכבים –רחוב המסילה  הבקשה: .1

  בנימינה  25רחוב המסילה  –גן בתיה   1.1
  :החלטה

 חניות 2-להורדה והעלאה   ,433+439יוצבו תמרורים  –חול /לבן המדרכות יסומנו בכ
 שעות 3בתשלום ל   כחול לבן חניות יסומנו ויתר ה

 
 יוצב תמרור לחניה בתשלום כולל צביעת מדרכות כחול לבן – 21המסילה   1.2

 יוצב תמרור לחניה בתשלום כולל צביעת מדרכות כחול לבן -5-7המסילה    1.3

 

 נים על פי תשריט מצורף באישור משטרה ונתיבי ישראלהצבת עמודו– לאפל סבאפ .2
  .ביציאה אין כניסה - 402ם והצבת תמרורי

 לחניה בתשלום כולל צביעת מדרכות כחול לבן 439יוצב תמרור    - 5המסילה 
 

 בנימינה שינוי צביעת המדרכות ברחוב הצאלון  הבקשה: .3

  החלטה: .3.1
בעיקול לצאלון ובצומת  –בהמשך של רחוב השיטה מימין  צביעת כחול לבן

 בן. הצאלון ההדס אדון ל
צביעת אדום לבן בהמשך של רחוב השיטה  בצד השמאלי לצאלון עד צומת 

 ההדס .

 

  רחוב האגס גבעת עדה הצבת מראות רחוב הדקל בנימינה הבקשה: .4

  החלטה: .4.1
 ה לכיוון הכיכר משביל העומריימאושר הצבת מראות אחת לכיוון הבריכה והשנ

 

 מעבר חציה בצומת הזית  בכניסה מהמסילה הבקשה:  .5

  טה:החל .5.1
למעבר חציה   להצבת תמרור למעבר חציה בכניסה מהמסילה והוספת עיני חתו

 הקיים.
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

קיימים עסקים ותלונה של התושבים על משאית קטנה  –בעיית חניה ברחוב הבקשה:  .6
  ורכבים של משפחה אחת ברחוב.

  החלטה: .6.1
 .י הרחובאין הצדקה למנוע חניות ציבוריות במקום. ישנן חניות פרטיות לתושב

במסגרת פיתוח מתחם ניל"י יוספו חניות ציבוריות ברחובות פיק"א והיסמין , 
כל פיתוח רחוב היסמין העתידי יוחלט במסגרת תכנית הסלילה הכללית של 

 בנימינה.
 בקשה למעבר חציה והצבת מראה –מענה בטיחותי ברחוב החיטה בנימינה הבקשה:  .7

  החלטה: .7.1
 מעבר חציה מאושר  מהחיטה לכיוון גני הילדים 

 .10-12הצבת מראה פנורמית ליוצאים הרחוב החיטה 

 , עצמאות וניל"י מיתון תנועה כיכר של על רחוב ימי בנימינההבקשה:  .8

  החלטה: .8.1

   לפני מ'  10 לפני מעברי חציה בכניסות  לרחוב העצמאות מעגליפסי האטה
מ' לפני מעבר חציה הקיים לפני  10ל"י  ופס האטה ברחוב ני לני"לי. הפניה

 על פי פרט מצורף. הכיכר ניל"י עצמאות סמוך לספריה הציבורית

  לפני מעברי החצייה משני הכיוונים  653ימי בנימינה מול קניון "של" כביש
לא מאשרים פסי  זהירות ילדים חוצים. 439ומתחתיו תמרור  136תמרורים 

 אשי.האטה על כביש מע"צ שהינו עורק ר
 

 שינוי שעות החניה –בעיות תנועה ברחוב הכרם בנימינה הבקשה:  .9

  החלטה: .9.1

 אין למועצה אמצעי אכיפה אחרים מלבד הגבלת חניה. -

 לקדם תו תושב. המועצה תשקול  -

 מאושר. – 16:00עד  08:00שינוי שעות החניה לשעות  -

 גבעת עדה 48הבקשה: תחנת אוטובוס רחוב הליבנה  .10

 החלטה: .10.1

 את התחנה בעתיד יבנה בית במגרש ליד . לא ניתן להזיז -
יבדק  –המדרכה תתוקן ותתבצע באלכסון על מנת להגדיל את המפרץ לאוטובוס  -

 בשטח

 מצוקת חניה-הצעה לפתרונות חנייה ברחובות עץ האגוז, השושנה, הבוסתן הבקשה: .11

 החלטה: .11.1
 אין הצדקה להפיכת הרחוב לחד סיטרי, לא מומלץ -

 חול לבןצביעת אבני שפה כ -ותשע 3 -איזורי חניה בתשלום ל -

 המועצה תשקול  לקדם תו תושב -
 

 
 

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

 המועצה. 
 
 
  

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

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

 
          


