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 1/16 קומיתפרוטוקול ועדת תנועה מ

 18.04.2016שהתקיימה בתאריך 

 ית מלאכייעיריית קר

 

 משתתפים:

 ראש העיר-מר אליהו ללו זהר

 סגן ראש העיר ויו"ר ועדת תחבורה-חיים שטיינר

 מהנדס העיר-נועם רווחה

 מנהל תשתיות-יחיאל כהן

 מבקר העירייה-קורן איתי

 יועץ תנועה-בז'רנו דוד

 נציג משטרה -מה קמינרשל

 נציגת משטרה -ענבל כליפא

 נציג דן בדרום-יצחק דואניס

 נציג דן בדרום -סלומון יעקב

 נתיתועובדת שכ-רוזה כהן

 מקומית מנהל מרכז הדרכה-סמי וקנין

 

 

סעיף 

 מס'

 להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 התמרור/הכתובת

בקשת אגף ההנדסה  .1

תאשר תכנון מעגל 

צומת בר תנועה ב

 כנען-יהודה

הועדה מחליטה לאשר את 

התוכניות. מצורפת תכנית של 

 1048משרד "בז'רנו דוד" מס' 

 10.04.16מתאריך 

 על פי תכנית מצורפת.

בקשת אגף ההנדסה  .2

לאשר תכנית 

גיאומטרית -תנועתית

הרב -בצומת: ויצמן

 ניסים

הועדה מחליטה לאשר את 

כנית של מצורפת ת התוכניות.

 1006'רנו דוד" מס' משרד "בז

 20.4.2016מתאריך 

 על פי תכנית מצורפת.

בקשת אגף ההנדסה  .3

לאשר תכנית 

גיאומטרית -תנועתית

 הנגב-של צומת: רש"י

הועדה מחליטה לאשר את 

כנית של מצורפת ת התוכניות.

 1121משרד "בז'רנו דוד" מס' 

 10.04.2016מתאריך 

 על פי תכנית מצורפת.
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 סעיף

 מס'
 להצבה /סימון נימוקים והחלטות הנושא

 התמרור/הכתובת

בקשת אגף ההנדסה  .4

לאשר תכנון מעגל 

 תנועה בצומת:

 בן גוריון-רש"י

הועדה מחליטה לאשר את 

התכניות. מצורפת תכנית של 

 1/30711משרד "בז'רנו דוד" מס' 

 24.09.15מתאריך 

 על פי תכנית מצורפת.

בקשת אגף ההנדסה  .5

כון מעגל לאשר ת

תנועה בצומת: 

 ירושלים-ז'בוטינסקי

הועדה מחליטה לאשר את 

התכניות. מצורפת תכנית של 

 1044מס'  משרד "בז'רנו דוד"

 10.04.16מתאריך 

 על פי תכנית מצורפת

בקשת אגף ההנדסה  .6

לאשר תכנית מעבר 

חציה, פסי האטה, 

מאיר  306תמרור 

 707ומואר ורמזור 

 ברחוב הורוביץ

יטה לאשר את הועדה מחל

התכניות. מצורפת תכנית של 

 4000מס'  משרד "בז'רנו דוד"

 04.05.16מתאריך 

 על פי תכנית מצורפת

  

סעיף 

 מס'
 להצבה/לסימון נימוקים והחלטות הנושא

 התמרור/הכתובת

בקשת אגף ההנדסה  7

-לאשר תכנון תנועתי

גיאומטרי של חניית 

"הורד וסע" ברח' 

הנגב בסמוך לבית ספר 

 ת אחים""אחוו

הועדה מחליטה לאשר את 

התכניות. מצורפת תכנית של 

 4002משרד "בז'רנו דוד" מס' 

 18.04.16מתאריך

 על פי תכנית מצורפת.

בקשת אגף ההנדסה  8

לאשר תכנון מעגל 

תנועה בצומת :בר 

 מלמזון -יהודה

הועדה מחליטה לאשר את 

התכניות. מצורפת תכנית של 

משרד "בז'רנו דוד מתאריך 

14.10.15 

 על פי תכנית מצורפת

בקשת אגף ההנדסה  9

לאשר תכנית תנועתית 

גיאומטרית של צומת: 

רבקה גובר -ויצמן

הכוללת ביטול פניה 

שמאלה מרח' ויצמן 

 לרח' רבקה גובר

 הועדה מחליטה לאשר את הבקשה

 ים מתאריךמצ"ב תרש

 על פי תכנית מצורפת
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סעיף 

 מס'
 להצבה/לסימון נימוקים והחלטות הנושא

 התמרור/הכתובת

בקשת אגף ההנדסה  10

לאשר תכנית פסי האטה 

 ברח' הבשור

הועדה מחליטה לאשר את 

התוכניות. במקום נצפו מהירות 

נסיעה גבוהות. מצורפת תכנית 

של משרד "בז' רנו דוד" מס' 

 .18.04.16מתאריך  4001

 על פי תכנית מצורפת.

בקשת אגף ההנדסה  11

לאשר תכנית פסי האטה 

 ברח' הרמב"ם

הועדה מחליטה לאשר  את 

התוכניות. במקום נצפו מהירות 

נסיעה גבוהות. מצורפת תכנית 

של משרד "בז' רנו דוד" מס' 

 .05.05.16מתאריך  4003

 על פי תכנית מצורפת

 

סעיף 

 מס'
 להצבה/לסימון מוקים והחלטותני הנושא

 התמרור/הכתובת

מרדכי -צומת: בר יהודה 12

 גור

בקשת אגף ההנדסה 

-לתכנון תנועתי

 גיאומטרי את הצומת

הועלו בפני הועדה שתי חלופות: 

א. פסי האטה בגישות לצומת ב. 

 בתכנון צומת מוגבה.

הועדה מחליטה לקדם תכנון 

 צומת מוגבה.

 על פי תכנית מצורפת

 השוק -ת: ויצמןצומ 13

בקשת אגף ההנדסה 

-לתכנון תנועתי

 גיאומטרי את הצומת

הודעה מחליטה לקדם לתכנון 

גיאומטרי את -תנועתי תנועתי

 הצומת.

 על פי תכנית מצורפת

 

 

 

 

__________________ ______________  ___________ ____________  __________ 

 מר חיים שטיינר       תאריך                מר אליהו ללו זהר     נציג משטרה                    תאריך  

 העיר                סגן ראש העיר ראש                                                                               

 יו"ר ועדת תחבורה  ת מלאכי           ייקר                                                                            
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