
מועצה אזורית גז ר 

GEZER REGIONAL COUNCIL

טיוטא מתאריך: 19.12.21

הנדון:  "פרוטוקול ועדת תנועה מקומית"  שהתקיימה בתאריך 18.10.21

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

 מר טל כהן -   
 ד"ר יורם בן יעקב – יועץ התנועה של המועצה האזורית

  מר גדעון היימן – מזכיר הישוב, כפר בילו  
 גב' מירב מודל - מזכירת היישוב,  גני יוחנן  

       כרמי יוסף - איזי גורן, יו"ר הוועד  
       נועם ברז ני - מזכיר הישוב, מצליח  

       איסי אורן – חבר ועד הישוב, שעלבים כולל ק. החינוך (טלפונית) 
       יואב גוזלי - מנהל התשתיות, נצר סירני  

נושאים מן הדיון: 

מחיק ה סימו ן לביטול     / להצבה    /

מס'
כתו בת הצב ה  תמרור תמרור נימוקים והחלטו ת הבקש ה  שם הישו ב

כתובת  
ביטו ל סעי ף

רח' הפרחים    432 בקצות   חנייה מונעת זרימה  
איסור חנייה ברח'  

הרחוב ו- 439 ראה תרשים 1.1 דו- סיטרי. הבקשה   כפר בילו ב'  1.1
הפרחי ם 

של איתות  80  כשאין מדרכות אושרה. 

"יישור קו" של הסדרי 
ראה תרשים  2.1 תמרורים שונים   הבקשה אושר ה התנועה הקיימים בישוב   נען  2.1
של איתות  80  שקיימים בישוב כולו 

ראה תרשים  2.2 439  ,437 הבקשה אושר ה הסדרת חנייה לנכים ליד 
נען  2.2

של איתות  80  החניון במערב הישו ב 
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מחיק ה   סימו ן  לביטול    /  להצבה    /      

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

ליד בית גלילי   תמרורים שונים   השינוי לביצוע בעתיד. 
שינוי הסדרי התנועה ליד  

   1165-1-20-1 שיסומנו  ההמלצה לאישור  נען   2.3
בית גלילי  

תכנון ש.מורן  בהתאם  לתכנית  לקראת הביצוע 

ליד השער הראשי  הבקשה אושר ה . 
הוספת פסי האטה ליד  

ראה תרשים  2.4     821  ,144 הביצוע כפוף      נען   2.4
כביש הכניסה לישוב 

של איתות  80  לאישור תקציבי  
  307 ,306 ,111

היצרות הכביש   היצרות הכביש ליד 
    811 ,810 ,308 הבקשה אושר ה  נען   2.5

ליד המקלט  המקלט 
 815

רח' הרקפת ראה   תמרורים שונים   הבקשה אושר ה . 
הסדרת תנועה וחנייה  

תרשים 3.1     שקיימים  הביצוע כפוף      גני יוחנן   3.1
ברח' הרקפ ת 

של איתות  80  בתכני ת  לאישור תקציבי  

"יישור קו" של הסדרי  
ראה תרשים  4.1 

תמרורים שונים     הבקשה אושר ה  התנועה הקיימים בישוב   רמות מאי ר  4.1
של איתות  80 

שקיימים בישוב  כולו  

ראה תרשים  4.2     439  ,437 הבקשה אושר ה .  הסדרת חניית נכים ברח'  
רמות מאי ר  4.2  

של איתות  80  גבעת הכלניו ת  
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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 

"יישור קו" של הסדרי  
ראה תרשים  5.1 

תמרורים שונים     הבקשה אושר ה  התנועה הקיימים בישוב   כרמי יוסף   5.1
של איתות  80 

שקיימים בישוב  כולו  

ר. השעורה  ביטול חד סטריות      
רח' הגפ ן 

תרשים 5.2     306 הבקשה אושר ה .  ברח' השעורה והוספת  
402 ו- 618  ראה תרשים  5.2    כרמי יוסף   5.2

של איתות   תמרורי מעבר חצייה   
של איתות  80 

ברח' הגפ ן  80

הבקשה אושר ה . 
רח' הוורד  הוספת פס האטה  

רח' הוורד  הוספת "אוזן" הרחבת  
תרשים 5.3    ומעבר חצייה ברח'  

 (30) 426 ראה תרשים  5.3     821  ,818  ,811 מדרכה בפינה עם רח'   כרמי יוסף   5.3
של איתות   הוורד וביטול הגבלת  

של איתות  80  סיגלית, כפוף לאישור  
מהירות בעיקול  80

תקציבי 

רח' התאנ ה 
תרשים 5.4    הבקשה אושר ה .  ביטול הגבלת מהירות  

 (30) 426 כרמי יוסף   5.4  
של איתות   בעיקול ברח' התאנ ה  
80 

כניסה לישוב  
כניסה לישוב   תמרורים שונים   הבקשה אושר ה .  הסדרת הצומת בכניסה  

תרשים 5.5   
 811 ראה תרשים  5.5  שקיימים  הביצוע כפוף      לבריכה וצומת   כרמי יוסף   5.5

של איתות  
של איתות  80  בתכני ת  לאישור תקציבי   התמר/אורן 

 80

רח' התמ ר  .   הבקשה אושרה .  סימון פס צהוב לביצוע  
ראה תרשים  6.1       807 הביצוע כפוף      פרסה שח האוטובוס  מצלי ח  6.1

של איתות  80  לאישור תקציבי   ברח' התמ ר 

כניסה לישוב   .   הבקשה אושרה . 
הוספת פסי האטה  

ראה תרשים  6.2       821  ,439  ,144 הביצוע כפוף      מצלי ח  6.2
בכניסה לישוב  

של איתות  80  לאישור תקציבי  
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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 

הוספת תחנת אוטובוס  
ראה תרשים  7.1  ממליצים. לאשר בר.ת.  

   511  ,505 ברח' הערבה לכיוון   שעלבים  7.1
של איתות  80  מרכזית   

רמלה 

  
קריית חינוך  

הצעה לדיון עם נציגי   הסדרת הסדרי תנועה 
ראה תרשים  7.2      שעלבים  7.2

הישוב  בקריית חינוך  
של איתות  80 

 

רח' מורי ה 
הבקשה אושר ה .  הוספת פסי האטה  ברח'  

ראה תרשים  8.1       821 נוף אילון   8.1
כפוף לאישור תקציבי   מוריה 

של איתות  80 

ראה תרשים  9.1     439  ,437 הבקשה אושר ה .  הסדרת חניית נכים בחניון 
בית חשמונאי  9.1  

של איתות  80  מול המועצה   

"יישור קו" של הסדרי  
ר. תרשים  10.1 

תמרורים שונים     הבקשה אושר ה  התנועה הקיימים בישוב   גזר  10.1
של איתות  80 

שקיימים בישוב  כולו  

.   הבקשה אושרה .  
ר. תרשים  10.2  השלמ ת כביש הגיש ה,  

תמרורים שונים     הביצוע כפוף      גזר  10.2
של איתות  80  הכיכר והחניון לידו  

שקיימים בישוב  לאישור תקציבי  

השינוי לביצוע ע"י  תמרורים שונים   השינוי לביצוע בעתיד.  תכנון כביש וחנייה 
הקיבוץ. תכנון    שקיימים  ההמלצה לאישור  בשכונה הצפון מערבי ת  גזר  10.3

אריה צור  בתכני ת  לקראת הביצוע 
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סימו ן  לביטול    /  מחיק ה   להצבה    /      

 

   
  

 
 

הערה: אישור תמרורי תחבורה ציבורית אינם  בסמכ ות 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 

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

"יישור קו" של הסדרי   
ר. תרשים  11.1 

תמרורים שונים     הבקשה אושר ה  התנועה הקיימים בישוב   חולדה  11.1
של איתות  80 

שקיימים בישוב  כולו  

השינוי לביצוע ע"י  תמרורים שונים   השינוי לביצוע בעתיד.  תכנון כביש וחנייה 
הקיבוץ. תכנון ג.    שקיימים  ההמלצה לאישור  בשכונת לוט ם  חולדה  11.2

מורן  בתכני ת  לקראת הביצוע 

הצעה לדיון עם נציגי  הסדרי התנועה הקיימים  
נצר סירני   12.1

הישוב (לא לאישור)   בישוב כולו  

 
ר. תרשים  12.1     

  
של איתות  80 

 

ר. תרשים  13.1    שינוי אנטי מפרצים ברח'  
   815 הבקשה אושר ה  גני הדר   13.1

של איתות  80  הצפוני מבנוי לצבוע 
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