
החלטהפירוטרחובכותרתמספר פנייהד"מס

מאושר

לא מאושרהוספת פס האטה בסיבוב בכליל החורש כליל החורשפס האטה 1054748

לא מאושרהלוטם' סביון לרכבים הבאים מלמעלה מרח' הוספת מראה פנורמית ביציאה מרחהסביוןמראה פנורמית2054584

לא מאושררכבים שחונים מפריעים לשדה ראיה. לדעתה ירתיע יותר, מבקשת להציב תמרור היכן שקיים אדום לבןדרך הטכניון"רכב חונה יגרר"הצבת תמרור 3054425

לא מאושרהתמר'  לרח3מבקש הוספת פס האטה בין האשל האשלפס האטה 4054167

תפוז/החרובשלט דומם מנוע בחרוב ליד פארק קקל5054100
שלט חל איסור להשאיר -מאושר

 טון4מנוע פועל לרכב מעל 

צהל חיצוני דרך המדרגות' צהל פנימי לרח/אופקים' הוספת מעבר חציה מרחצהל פנימימעבר חציה 6053724
תוואי השטח לא -לא מאושר

מאפשר הוספה של מעבר חציה

.  חניות נכים ציבוריות3בקשה להוספת 65דרך בר יהודה חנית נכים ציבורית7053712
יש -נשלחה פניה לנתיבי ישראל

לוודא קבלת תשובה

מדובר בסימון מסוכן-לא מאושרציון כדי למנוע מאנשים להגיע מהר ולחצו את קו ההפרדה' הוספת פס האטה בשטח הקו הרציף ברחציוןפס האטה 8053656

מבקש הנמכת המדרכה לעגלות34-36האלון ביצוע נגישות9053362
להעביר להנדסה כחלק מביצוע 

עבודות בגן הפסלים

לא מאושרמבקשת להציב שלט איסור חניה בין השעות כדי למנוע הפרעה לרכב הסעות שלוקח את אמא שלה18האלון מבקשת שלט איסור חניה10053300

מבקש להפוך לפס האטה בשל סכנה לחציה מול גני הילדיםהאורןהפיכת מעבר החציה לפס האטה11053136
קיים פס האטה לפני -לא מאושר

ואחרי

ס גבעון"הוספת מעבר חציה בכניסה לעיקול לביהפרץ אברהםמעבר חציה12053039
לפתוח פניה - מאושר

ביצוע מול ישי,לתחזוקה

מבקשת סימון חניות בחניון מול המוקד העירונידרך השלוםסימון חניות13052920
י נתיבי "סימון פלוס ע-מאושר
ישראל

בכניסה לביתו ולחניה  (לא נכון-טוען שבידיו אישור משטרת ישראל)מבקש סימון מעטפה 19האילנות בקשה לסימון מעטפה14052662
יש התחשבות -לא מאושר

במצוקת החניה

ס רבין בירידה מחניון השקמה"הארכת אי תנועה מול ביההשיטההארכת אי תנועה15052387
יבוצע עי הקבלן שבונה -מאושר

לפתוח פניה -את כיכר העיר
להנדסה

מבקש לבטל חניה ממול, מדווח כי יש לו חניה שקועה ונאלץ לבצע תמרוןהעליהבקשה לסימון מעטפה16052314
יש התחשבות -לא מאושר

במצוקת החניה

מבקש שלט הנמכת מהירות או שלט אזהרה נגד חיות בדרךדרך משהשלט הנמכת מהירות17052030

נשר נבנתה בתוך  -לא מאושר
. הטבע וכחלק מזה יש חיות

בנושא המהירות נכתב מכתב 
בקשה למשרד התחבורה

מבקש סימון איסור חניה בסמוך לשרשרת מאחר ואנשים חונים ומפריעים לרכב כיבוי והצלההתאנהסימון מעטפה איסור חניה בשטח הצלה18051787
אכיפה תתבצע עי -לא מאושר

משטרה

ל"מבקש אסור חניה ועצירה בכניסה האחורית לפארק קקדרך משהתמרור איסור עצירה וחניה19051786
 החניה 432הצבת תמרור -האושר

לפתוח - טון4מותרת לרכב עד 
פניה לתחזוקה ולוודא פיקוח

ועדת תמרור מאשרת לצבוע כחול לבן לפי החלטת העיריה ללא צורך בוועדת תמרור נוספת

04.01.2022- פרוטוקול ועדת תמרור 



השזיףפסי האטה20051650
אין הצדקה להוספת - לא מאושר

פסי האטה ברחוב ללא מוצא

טוען שחושש מאוד לחצות שם בשל מהירות גבוהה של רכבים, מבקש להגביה את פסי האטה בשיטההשיטההגבהת פסי האטה21051591
פסי האטה עומדים - לא מאושר

בתקן

טוען שמאוד מסוכן, מבקש פסי האטה בפרט לכיוון הגניםפרץ אברהםפסי האטה22051523
, תכנון הצומת אושר-לא מאושר

בהמשך יעבור לביצוע

מבקשת סימון מעטפה כיון שחוסמים לה את הכניסה לבית ולחניהכליל החורשבקשה לסימון מעטפה23050564
. זוהי חניה פרטית-לא מאושר

במידה ומתבצעת חסימה יש 
לפתוח אירוע במשטרה

מבקש הוספת מעברי חציה ופסי האטה ברחוב דוכיפתדוכיפתפסי האטה+מעבר חציה24050474
פסי ההאטה . לא מאושר

הקיימים הינם הולמים את 
.תוואי הרחוב

 לפינת המחזור2הוספת מעבר חציה מול התמר התמר מעבר חציה25049872

הוספנו מעברי חציה - לא מאושר
הוספת מעבר . בשדרוג הרחוב

חציה נוסף יהיה על חשבון מספר 
חניות ויש התחשבות במצוקת 

חניה

חבצלת' מבקשת פסי האטה בירידה לפני הכיכר במפגש עם רחצהל יעלפס האטה לפני הכיכר26049589
נבנתה כיכר לפני -לא מאושר

כשנה וכן התווסף רמזור מהבהב

מבקשת סימון מעטפה מחוץ לחניה בשל חסימת רכביםעמוסבקשה לסימון מעטפה27049474
צביעה באדום לבן על . מאושר

לפתוח פניה . המדרכה בלבד
לתחזוקה בתיאום עם ישי

לא מאושרס עד כיכר תמר הרדוף "השיטה מכיכר דוכיפת לכיון ביה' מבקש הוספת פסי האטה ברחהשיטהפסי האטה28049465

75כביש ביטול דו סטרי/הוספת שלטי הכוונה29049428
, בכניסה לאתר הקישון הכביש נהפך לדו סטרי באמצע הקטעללא צומת וללא תמרור75לאחר היציאה מכביש 

.בשעות החשכה זה מסוכן , בנוסף בהמשך הכביש פונה בחדות ימינה בלי תמרורים
, לאחר בדיקה. לא מאושר

התמרורים הקיימים תקינים

מבקשת סימון מעטפה מחוץ לחניה בשל חסימת רכבים19האילנות בקשה לסימון מעטפה30049375
במידה ומתבצעת -לא מאושר

חסימה יש לפתוח אירוע במשטרה

קיבוץ גלויותהסבת חניה אדום לבן למותרת31049261
סימון מעטפה בעליה -מאושר

. 19למדרגות בקיבוץ גלויות 
לפתוח פניה לתחזוקה וביצוע מול 

מבקש פסי האטההמייסדיםפסי האטה32049075
תוואי הדרך אינו . לא מאושר

רחוב פנימי,מצדיק פסי האטה

לא מאושרמבקשת להוריד אדום לבן במתנס בורדים בגלל מצוקת חניההורדיםהורדת אדום לבן33048235

. מבקש הרחבה של הסימון עקב קושי של משאיות ונגררים להכנס ולצאתהתעשייההרחבת מעטפה34047913
לאחר בדיקה הסימון . לא מאושר

הקיים מתאים

35
052652 
047399

13 11 9 7מבקשת לסמן כחול לבן ליד בתים צהלסימון כחול לבן
צהל +סימון בעמוס+מאושר

צהל אמצעי+ראשי

36
   047381  

052543
צהל סימון אדום לבן

בעת חסימה יש , לא  מאושר
לפתוח אירוע משטרתי

לא מאושרמבקש פסי האטה מהכיכר של החרוב והערבה עד לאלוןהחרובפסי האטה37046895

התקנת תמרור עצור בחניה בסמוך לגלילותהמתמידתמרור עצור38043000
לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר

וביצוע מול ישי



מבקשת שביל ומעקות בירידה מהחניוןפרץ אברהםמבקשת שביל בטוח מהחניון 39046716
מעטפה בירידה -מאושר

לפתוח פניה . מהמדרגות
לתחזוקה וביצוע מול ישי

בגלל מצוקה קשה לבעלי החניות לחניות לתושבים , לפחות חלק קטןבר יהודה בקשה לצביעה לכחול לבן40036143
רק עם מכתב בקשה - לא מאושר

מכל העסקים שבאזור הבקשה

15:30-17:00 , 07:00-08:30השעות יהיו . פניה מועדי הבניינים 7התאנה  חניות יעודיות לגני הילדים בשעות העומס5הקצאת 41
לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר

ביצוע מול ישי

מבקש לצבוע אדום על מנת של יחנו רכבים ליד הפח המוטמן 11המעפילים צביעה באדום לבן42055112
מאחר וממילא - לא מאושר

מדובר בחסימת נתיב נסיעה

לפני מעבר חציה-לא מאושרטוען כי בכל מקרה חונים שם כדרך קבע  . מבקש לבטל את האדום לבן ברחוב בשל מצוקת חניהדרך הטכניון ביטול אדום לבן43055135

מאושר.מבקש לסמן את החלק בחניון של החניות הפרטיות מאחר וחוסמים אותןהסביוןסימון מעטפה44055171

2מבקשת להציב פסי האטה ליד התמר 2התמר פסי האטה050632   050632  45

הוספנו מעברי חציה . לא מאושר
והוספת מעבר , בשדרוג הרחוב 

חציה נוסף יהיה על חשבון מספר 
חניות ואנו מתחשבים במצוקת 

החניה

ביטול סימון אדום לבןדוכיפת46049161
יש צורך במקום כדי -לא מאושר

לאפשר תמרון לרכב גדול

אישור חנית נכה הסמוכה למדרגות של הקפסולה של הנוער ברחוב עמוס47
לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר

וביצוע מול ישי

מאושרובהתאם להחלטה הקודמת (דיון בהתאם לבקשה של משרד התחבורה)דרך הטכניון/לחי /אישור תכנית רמזור צומת צהל48

 לחניות של המשטרה בסמוך למוקד העירוני432 + 433אשרור תמרורים 49
לפתוח פניה - מאושר

ביצוע מול אנטולי,לתחזוקה

חנית נכה ציבורית ליד מועדון אדמס50
לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר

וביצוע מול ישי

מאושרריש צורך באשרור החניהדוד אהרון בנטל-חנית נכה פרטית51

לא מאושריש צורך במסמכים על מוגבלות בניידות מיטל שטרית- חנית נכה פרטית52

את רחוב יפה נוף לא ניתן. ניתן לסמן את החניה הפרטית שלהרויטל ירקוני- חנית נכה פרטית53
יאושר רק על יד . לא מאושרת

ביתה

לבדוק מבחינה משפטית לגבי עיוורוןעמרם אוחיון- חניה פרטית54
לבדוק מול . לא מאושר בשלב זה 

ש"אליסה ויעמ

לא מאושרגם האישורים הקימים אינם בתוקף, אין נכות מוגבלות בניידותליאת אבגי- חניה פרטית55

לא מאושראין מסמכיםינט פישמן- חניה פרטית56

.  הצבת השלט תעשה בהסכמת הדייריםציפורה לאה ליפשיץ- חניה פרטית57
יש לבדוק מול - לא מאושר

אליסה עמידה בקריטריונים

לא מאושראין מסמכיםפזית עמר-חניה פרטית58

לא מאושר בשלב זהעליו להמציא אישור רופא מומחה על מוגבלות בנידות ואז יאושרלוי יוסף- חניה פרטית59

לא מאושר בשלב זהעליו להמציא אישור רופא מומחה על מוגבלות בנידות וכמה זמן תוקף למוגבלות ואז יאושרפיוטר אילצקי- חניה פרטית60

יש לתת חנית נכה קרוב לביתהמיטל שם טוב- חניה פרטית 61
לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר 

ולאשר מול תושבת

 



רחובכותרתמספר פנייהד"מס

תפוז/החרובשלט דומם מנוע בחרוב ליד פארק קקל5054100

65דרך בר יהודה חנית נכים ציבורית7053712

פרץ אברהםמעבר חציה12053039

דרך השלוםסימון חניות13052920

השיטההארכת אי תנועה15052387

דרך משהתמרור איסור עצירה וחניה19051786

עמוסבקשה לסימון מעטפה27049474

קיבוץ גלויותהסבת חניה אדום לבן למותרת31049261

35
052652 
047399

צהלסימון כחול לבן

המתמידתמרור עצור38043000

פרץ אברהםמבקשת שביל בטוח מהחניון 39046716

 7התאנה  חניות יעודיות לגני הילדים בשעות העומס5הקצאת 41

הסביוןסימון מעטפה44055171

47

48

49

50

דוד אהרון בנטל-חנית נכה פרטית51

04.01.2022- פרוטוקול ועדת תמרור 

ועדת תמרור מאשרת לצבוע כחול לבן לפי החלטת העיריה ללא צורך בוועדת תמרור נוספת



מיטל שם טוב- חניה פרטית 61



פירוט

.  חניות נכים ציבוריות3בקשה להוספת 

ס גבעון"הוספת מעבר חציה בכניסה לעיקול לביה

מבקשת סימון חניות בחניון מול המוקד העירוני

ס רבין בירידה מחניון השקמה"הארכת אי תנועה מול ביה

ל"מבקש אסור חניה ועצירה בכניסה האחורית לפארק קק

מבקשת סימון מעטפה מחוץ לחניה בשל חסימת רכבים

13 11 9 7מבקשת לסמן כחול לבן ליד בתים 

התקנת תמרור עצור בחניה בסמוך לגלילות

מבקשת שביל ומעקות בירידה מהחניון

15:30-17:00 , 07:00-08:30השעות יהיו . פניה מועדי הבניינים

.מבקש לסמן את החלק בחניון של החניות הפרטיות מאחר וחוסמים אותן

אישור חנית נכה הסמוכה למדרגות של הקפסולה של הנוער ברחוב עמוס

ובהתאם להחלטה הקודמת (דיון בהתאם לבקשה של משרד התחבורה)דרך הטכניון/לחי /אישור תכנית רמזור צומת צהל

 לחניות של המשטרה בסמוך למוקד העירוני432 + 433אשרור תמרורים 

חנית נכה ציבורית ליד מועדון אדמס

יש צורך באשרור החניה

04.01.2022- פרוטוקול ועדת תמרור 

ועדת תמרור מאשרת לצבוע כחול לבן לפי החלטת העיריה ללא צורך בוועדת תמרור נוספת



יש לתת חנית נכה קרוב לביתה



בוצעהחלטה

שלט חל איסור להשאיר -מאושר
 טון4מנוע פועל לרכב מעל 

בוצע 

יש -נשלחה פניה לנתיבי ישראל
לוודא קבלת תשובה

נשל מייל 

לפתוח פניה - מאושר
ביצוע מול ישי,לתחזוקה

בוצעה אין תמונה בוצע 

י נתיבי "סימון פלוס ע-מאושר
ישראל

נשלח מייל

יבוצע עי הקבלן שבונה -מאושר
לפתוח פניה -את כיכר העיר

להנדסה
נפתחה פניה 

 החניה 432הצבת תמרור -האושר
לפתוח - טון4מותרת לרכב עד 

פניה לתחזוקה ולוודא פיקוח
י חברי הועדה"אושר במייל חוזר ע.  העצירה והחניה אסורה433עודכן תמרור בוצע 

צביעה באדום לבן על . מאושר
לפתוח פניה . המדרכה בלבד

לתחזוקה בתיאום עם ישי
בוצע 

סימון מעטפה בעליה -מאושר
. 19למדרגות בקיבוץ גלויות 

לפתוח פניה לתחזוקה וביצוע מול 
בוצע ישי

צהל +סימון בעמוס+מאושר
צהל אמצעי+ראשי

לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר
וביצוע מול ישי

בוצע 

מעטפה בירידה -מאושר
לפתוח פניה . מהמדרגות

לתחזוקה וביצוע מול ישי
בוצע 

לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר
ביצוע מול ישי

בוצע 

בוצע מאושר

לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר
וביצוע מול ישי

מאושר

לפתוח פניה - מאושר
ביצוע מול אנטולי,לתחזוקה

לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר
וביצוע מול ישי

מאושרר

04.01.2022- פרוטוקול ועדת תמרור 

ועדת תמרור מאשרת לצבוע כחול לבן לפי החלטת העיריה ללא צורך בוועדת תמרור נוספת



לפתוח פניה לתחזוקה -מאושר 
ולאשר מול תושבת

 



י חברי הועדה"אושר במייל חוזר ע.  העצירה והחניה אסורה433עודכן תמרור 


