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

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

 נווה מתנה, ע. מהנדסת המועצה
 זכירת אגף הנדסהבת שבע פדידה, מ

 
 

 נושאים לדיון:
 

 בקשה לאיסור חניה ברחוב היוגב בנימינה  הבקשה: .1

  :החלטה 1.1
 "רכב חונה יגרר" -439איסור חניה ומתחתיו תמרור  - 432מאושר תמרור 

 
 מיתון תנועה  –רחוב השחף   הבקשה: .2

  החלטה: .2.1
 הקיים.מ' דרומית למעבר חציה  12פס האטה במרחק מאושר 

 

 מיתון תנועה –נימינה דיון חוזר ימי ב הבקשה: .3
לאחר שנבחנו הנתונים הסטיסטטים שהתקבלו מהלשכה מהרכזית לסטיסטיקה 

,נבחנו אמצים מיתון תנועה לדרך ימי 2020יוני -ינוארעבור חודשים  24.9בתאריך 
 בנימינה )מכיכר השחף עד כיכר העליה( הוחלט לאשר מספר אמצעים של מיתון תנועה. 

  החלטה: .3.1
 מאושר:
  טרפזיים לפני ואחרי שלושת הכיכרות על הכביש. כיכר פסי האטה

 השחף,כיכר העיזים וכיכר העליה.
  .מד מהירות מהבהב בכניסה לישוב וביציאה ממנו 

  כביש  –ביצוע אמצעי מיתון התנועה הנ"ל יבוצעו על ידי נתיבי ישראל
 נמצא תחת אחזקתם. 653

 
 .42סטרי מפינת הגורן לששת הימים בקשה להפיכת רחוב ששת הימים לחד   הבקשה: .4

  החלטה: .4.1
 לא מאושר. אין הצדקה להפיכתו לחד סטרי.

 

פתרון לשימוש פרוע של  8-6רחוב העבודה, בנימינה דרך עפר בין בתים  הבקשה: .5
 מכוניות

  החלטה: .5.1
 בסלילה העתידית הנושא שוב יבחן.

 
 , בנימינה צביעת אדום/לבן18רחוב האיכר  הבקשה: .6

  החלטה: .6.1
צביעת אדום /לבן  ברחוב האיכר מצומת הכרמל עד צומת נחלת מאושר 

 ז'בוטינסקי בצד השמאלי .
 
 



 

 

 
 

 כניסה מסוכנת.  –בכניסה ימינה בצומת ניל"י לחרצית  .7
 

 החלטה  7.1
 .מאושרת הסדרת הכניסה לחרצית עפ"י תשריט של יועצת התנועה 

 
 

 יסה לרכבים כבדיםאיסור כנ –הסדרי תנועה זמניים  –רחוב הקציר  הבקשה: .8

  החלטה: .8.1
פרט לרכב  439איסור כניסה לכלי רכב כבדים ומתחתיו תמרור  - 402תמרור 

 חירום ושירות עירוני .
. 

 
  שצ"פ גן אורהגישה ל –רחוב ההגנה  הבקשה:  .9

  החלטה: .9.1
 .לביטול חניות ציבוריות אין הצדקה

 
 יהבקשה להוספת חנ 16-12רחוב הדרור, בנימינה בין בתים   הבקשה: .10

  החלטה: .10.1
 מאושר. סימון אדום/לבן וסימון חניות עפ"י תשריט של יועצת התנועה.

 
 .2020-03מועדת תמרור  1.1בנימינה שינוי החלטה מס'  25רחוב המסילה  הבקשה: .11

  החלטה: .11.1

  ומחיקת צבע אדום בשתי חניות 433ביטול תמרור 

 יוצב תמרור לחניה בתשלום כולל צביעת מדרכות א/ל 
 

 

 להוספת פסי האטה והגבהת הקיימים ברחובות החרצית ועץ האלון בקשה הבקשה: .12

  החלטה: .12.1

 . אין הצדקה לפסי האטה נוספים מעבר למה שקיים 

  ס"מ  7ברחוב החרצית  יש להגביה את פסי ההאטה הקיימים לגובה של
 )כאשר המדידה ממרכז הקשת מהצד שליד המדרכה.( 

 
 

 הערה כללית: 
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

 
          


