
מועצה אזורית גז ר 

GEZER REGIONAL COUNCIL

תאריך: 19.3.21

הנדון:  "פרוטוקול ועדת תנועה מקומית"  שהתקיימה בתאריך 15.3.21

מר יהודה שניוייס – סגן ראשת המועצה (בזום) השתתפו: 
 פקד רומן פונומריוב     – משטרת  רמלה (בזום)  

  אד' עמית קפוזה – מהנדס המועצה  
 מר שמואל הרר י – מנהל אגף תחזוקה ותשתיות  

 ד"ר יורם בן יעקב – יועץ התנועה של המועצה האזורית
  מר אמיר היימן     – נציג משמר דוד (בזום) 

 מר עמרי ויד ן     – נציג  נען (בזום)  
 מר עודד רובין –  נציג  כרמי יוסף (בזום 

 גב' טל הללי – נציגת בית עוזיאל 

נושאים מן הדיון: 



 

 

 

מחיק ה  סימו ן  לביטול     /  להצבה    /       

כתובת הצב ה  תמרור  תמרור  נימוקים והחלטו ת  הבקש ה  שם הישו ב 
כתובת  
ביטו ל   

מס'
סעי ף

 

רח' החופים  
הבקשה אושר ה .  לאשר פס האטה ברח'  

ובכיכר עם השח ם  144,  821 ו-  
הביצוע כפוף        החופים ותמרורי ילדים  משמר דוד  1

136 בתוך 439   ראה תרשים 1   
לאישור תקציבי   חוצים בכיכר הסמוך 

של איתות  80 

 

תכנית הישו ב    ,402 ,301 ,206 הבקשה אושרה .  לאשר תמרורים בצמתים  
ראה 2 גליונות      433, 623 618 ו-  הביצוע כפוף    לאישור   וברחובות בישוב כולל פסי   נען  2.1

של איתות 80   818 תקציבי  האטה וכן מקום  חניית נכה  

ראה הצעה  
התוכנית שהוצגה ייבחן   לבדוק פתרונות של הסדרי  

רעיונית   
ע"י וועד הישוב. התוכנית      תנועה באזור המרכז ליד  נען  2.2

ראה תרשים 2   
דורשת עבודות פיתוח  בית גלילי 

של איתות 80 
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מחיק ה   סימו ן  לביטול    /  להצבה    /      

כת' ביטו ל  כתובת הצב ה  ת מרור  תמרור  נימוקים והחלטו ת  הבקש ה  סעי ף  יישו ב 

בקצות הקטע    הצבת התמרורים  לאשר תמרורי אין עצירה 
ראה תרשים  3       433 מאושרים. הזזת   בקטע הגישה לכבאית   כרמי יוסף   3

של איתות  80  המחסום לדיון בישוב   ולדון בהזזת המחסו ם 

רח' אר ז  רח' אר ז    402  ,302  ,144 לאשר הסדרת   
  ,801  ,301

618,  810,  813  ראה תרשים 4    תרשים  4    הבקשה אושר ה  חד סיטריות ברח ארז   פתחי ה  4
810 ו- 821 

של איתות  80  איתות 80 ו- 821  (נגד כיוון השעון)  

לאשר הסדרת הסדרי 
הנושא  לא עלה לדיון      חולדה  5

תנועה וחניה בשכ' לוט ם 

התוכנית תוצג לועד 
ראה 3  חלופות   

היישוב ויובא לדיון  דיון בנושא פיתוח חנויות  
ראה תרשימים       נוף אילון   6 

חוזר בהתאם   ברח' חושן  מול ביה"כ 
של איתו ת 

להחלטת  היישוב 

רח' התירוש  הבקשה אושר ה . 
לאשר פס האטה ברח'  

ראה תרשים  7       821 הביצוע כפוף      כפר שמואל  7
התירוש  

של איתות  80  לאישור תקציבי  

תוכנית פיתוח צמתים   ראה תכנית  של  לאשר הסדרי תנועה בישוב  
ופסי האטה יקודם  כולל הסדרת צמתים,  

הישוב  תרשים      בית עוזיאל  8 
בהתאם לתיעדוף  הוספת פסי האטה ומעברי  

של איתות  80 
תקציבי של היישוב .  חצייה וכו'  

רח' דן     ,415 ברח' דן לאסור חנייה  או  
הבקשה אושר ה . 

432,  439  ראה תרשים 9      מעבר משאיות מעל 10  טון   ישרש  9
 

של איתות  80  למעת רכב שירות 
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הערה: אישור תמרורי תחבורה ציבורית אינם  בסמכות וועדת התנועה המקומית.      
 

 
 

  _________________          ________                             __________         ________             
                 תארי ך   קצין המשטר ה               תארי ך                גב' רותם ידלי ן 

               ראשת המו עצה האזורי ת 
                 רשות תמרור מקומי ת 

          רשם: יורם בן יעקב 
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