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 :משתתפים

 העיר ראש  –מר מיכאל וידל 

 מ"מ יו"ר הועדה, מהנדסת העיר -לובייצ'קאינג' ז'אנה סו

 מנכ"ל העירייה –מר רונן עזריה 

 ממונה על בטיחות בדרכים –מר אבי גורן 

 פיקוח עירונימנהל מחלקת  –  פלי בן שבתמר 

 תברואה והגינון הת מנהל מחלק –דוד חביבה  רמ

 מלהנציג משטרת ישראל תחנת ר - סהר ניניורפ"ק 

 ממונה בטיחות ונגישות עירוני –מר הרצל טובלי 

 נציג ציבור –מר יהודה משה 

 עו"ד מוסא סאבא

 עו"ד שאול שלום לוי סלם

 יזם –מר דוד אוריאל 

 יזם -מר שמעון שוקרון 

 נציגת נתיבי ישראל  –גברת מיכל 

  יועץ תנועה –בועז גרוס מר 

 רכזת הועדה  – נטלי והאבגב' 

 
מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

בקשת נתיבי ישראל לאשר  1

תוכניות תנועה של פרוייקט 

 מחלף קלאוזנר 

 תוכניתמצ"ב ה

     מאושר

בקשת נתיבי ישראל לאשר  2

הסדרי תנועה של כל  כניותתו

 שלבי פרוייקט מחלף קלאוזנר

 מצ"ב התוכנית 

     מאושר

בקשת היזם לאישור הסדרי  3

תנועה זמניים ביצוע חציה קו 

 גז ברחוב הר עצמון 

 מצ"ב התוכנית

 הבקשה מאושרת 

מותנת בהצמדת שוטר לאורך כל 

הביצוע ובנוסף ערבות בנקאית 

בטרם  אלף ש"ח 50000ע"ס 

 פתיחת העבודות
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

בקשת הרשות לדיון בחלופות  4

לפתרון תימרון לרכב תפעולי 

במתחם המסחרי בקרית מנחם 

 בגין 

 מצ"ב הבקשה

 מאושרת החלופה השנייה .

והצבת תמרור אין כניסה לרכב 

 10:00טון החל משעה  4מעל 

 למחרתבבוקר  06:00ועד 

    

תוספת בקשת הרשות לאישור  5

חניות ניצבות לרכב פרטי 

במתחם המסחרי בקרית מנחם 

 בגין

 מצ"ב הבקשה 

     מאושר

נית מס' בקשת היזם לאישור תכ 6

הזזת תחנת מוניות  – 60004-1

קיימת עבור יצחק שדה בע"מ 

לכניסה לתחנת הרכבת ואישור 

מבנה יביל עבור סדרן התחנה 

 והמתנת נהגים

 מצ"ב התוכניות

 מאושר 

 מותנה באישור ממשרד התחבורה 

ובכפוף לאישור מהמחלקה 

 המשפטית

 

    

בקשת היזם לאישור תוכנית  7

תוספת שתי עמדות  -60004-2

חניה למוניות יצחק שדה בע"מ 

 רמלה  1ברחוב יצחק שדה 

 מצ"ב התוכנית

 מאושר 

 מותנה באישור ממשרד התחבורה 

ובכפוף לאישור מהמחלקה 

 המשפטית

 

    

בקשת היזם לאישור תוכנית  8

לאה הקצאת מקום להע -60004-3

והורדת נוסעים ליד קניון 

עזריאלי ברחוב דוד רזיאל 

 ברמלה בסמוך לשביל הולכי רגל 

 מצ"ב התוכנית

 מאושר 

 מותנה באישור ממשרד התחבורה 

ובכפוף לאישור מהמחלקה 

 המשפטית
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

לאישור תכנית בקשת היזם  9

לכניסה הסדרי תנועה זמניים 

מרחוב  בלאתר פרויקט רמלה מער

קרייתי/זיבוטינסקי )באר 

 יעקב(

 מצ"ב התוכנית

     מאושר

1

0 
 תוכנית בקשת הרשות לאשר

 תמרור וצביעה בכיכר אגוזי 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

1

1 
 627בקשת הרשות לסימון תמרור 

)מותרת החנייה על המדרכה 

בהתאם לסימון(ברחוב נתן אלבז 

 איפרגן פינת 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

1

2 
 811בקשת הרשות לסימון תמרור 

)מעבר חצייה להולכי רגל( 

  4ברחוב עמיחי 

 מצ"ב הסקיצה 

     לא מאושר

1

3 
בקשת הרשות לבטל סימון תמרור 

)מעבר חצייה להולכי רגל(  811

 ברחוב מרזוק

 מצ"ב הסקיצה

 הבקשה מאושרת

ולחלופה העתקת מעבר החצייה כ 

 מטר קדימה 5

    

1

4 
 811בקשת הרשות לסימון תמרור 

)מעבר חצייה להולכי רגל( 

 ברחוב מוצקין 

 מצ"ב הסקיצה

לחלופה והבקשה לא מאושרת 

מאושר חידוש מעברי החצייה 

 ברחוב מוצקין

    

1

5 
 811בקשת הרשות לסימון תמרור 

)מעבר חצייה להולכי רגל( 

 ברחוב זכריה פינת משה רבנו

 מצ"ב הסקיצה

 מאושר ע"פ תכנון יועץ התנועה
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

1

6 
בקשת הרשות לבטל סימון תמרור 

)צביעת שפה אדום לבן(  818

בכניסה לשכונה ברחוב יובלים 

 בצומת ימינה ושמאלה 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

1

7 
 818בקשת הרשות לסמן תמרור 

)צביעת שפה אדום לבן( ברחוב 

 ע"פ הסקיצה המצ"ב 21מוצקין 

     מאושר

1

8 
בקשת התושב לסמן תמרור 

)צביעת שפה אדום 818

 6-20לבן(ברחוב חנוך לוין 

 מצ"ב הסקיצה

 מאושר 

בנוסף צביעת הערוגות באדום 

 לבן

    

1

9 
 818בקשת הרשות לסמן תמרור 

)צביעת שפה אדום לבן( ברחוב 

ניסים אלוני ע"פ הסקיצה 

 המצ"ב

     מאושר

2

0 
בקשת הרשות לצמצום הערוגות 

 ברחוב ניסים אלוני 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

2

1 
 302בקשת הרשות להציב תמרור 

 ( ברחוב הגדוד העברי)עצור

 פינת אלי כהן

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

2

2 
בקשת התושב להסדיר את רחוב 

משה רבנו ,קטע רחוב מצומת 

 זכריה לצומת נחמיה לחד סיטרי

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

2

3 
בקשת התושב להצבת תמרור 

טון  4איסור חנייה לרכב מעל 

 ברחוב משה רבנו 

 מצ"ב הסקיצה

מאושר הצבת תמרור איסור 

טון )פרט  4כניסה לרכב מעל 

 לרכב אשפה וחירום(
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

2

4 
בקשת התושבת להצבת תמרור 

טון  4איסור חנייה לרכב מעל 

 ( ברחוב חברון439)תמרור 

  מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר

2

5 
בקשת התושבת להצבת תמרור 

טון  4איסור חנייה לרכב מעל 

( ברחוב מרדכי 439)תמרור 

 סעדיה

 מצ"ב הפנייה

 מאושר 

( בשני )פרט לפריקה וטעינה

 כבישצדדי ה

    

2

6 
בקשת התושב להצבת תמרור 

טון  4איסור חנייה לרכב מעל 

 ברחוב זמיר 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

2

7 
הרשות להצבת תמרור בקשת 

טון  4איסור חנייה לרכב מעל 

 ( ברחוב בן גוריון439)תמרור 

 מצ"ב הפנייה 

     מאושר

2

8 
בקשת הרשות להצבת תמרור 

טון  4לרכב מעל כניסה איסור 

 משה צדקה ברחוב(439)תמרור 

 סקיצהמצ"ב ה

 הבקשה לא מאושרת 

  417אושר הצבת תמרור 

ו )אסורה הכניסה לרכב שרחב

המספר המטרים הרשום מעל 

משה בכניסה לרחוב בתמרור(

   צדקה

 

    

2

9 
להצבת תמרור בקשת התושבת 

טון  4מעל איסור חנייה לרכב 

בכניסה לשכונת האומנים 

 מכיוון פיקוד העורף

 מצ"ב הסקיצה 

 הבקשה מאושרת 

חוות דעת של יועץ התנועה 

ל אמצעי ולגדר את השטח או בכ

 פיזי אחר 

 

    

3

0 
 לסמן מקום חנייה התושבבקשת 

)פרט לרכב  439בתוספת הכיתוב 

 2חירום(ברחוב נחשול 

 מצ"ב הסקיצה 

 הבקשה מאושרת 

)אין חנייה  439והצבת תמרור 

 פרטי לרכב חירום(
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

3

1 
 439בקשת הרשות להצבת תמרור 

)חנייה לרכב חירום והצלה 

 בלבד( ברחוב שמחה הולצברג

 מצ"ב הסקיצה 

 הבקשה מאושרת

)חנייה לרכב  439תמרור  והצבת

 חירום והצלה בלבד(

    

3

2 
בקשת הרשות להסדרת החנייה 

ברחוב הרמב"ם והצבת תמרור 

 טון  4איסור חנייה לרכב מעל 

 מצ"ב הסקיצה 

 לא מאושר

 

    

3

3 
בקשת הרשות לבטל החלטת ועדה 

, ועדה 1.10.2017תנועה מיום 

בדבר הפיכת רחוב  4-2017מספר 

סיטרי לחד משה צדקה מדו 

 סיטרי 

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

3

4 
בקשת התושבים להסדיר את רחוב 

 הרב פינס 

 מצ"ב סקיצה 

     מאושר

3

5 
בקשת הרשות להסדיר את רחוב 

 התבור ע"פ הסקיצה המצ"ב

     לא מאושר

3

6 
יית בקשת הרשות לבטל איסור פנ

פרסה ברחוב יחזקאל לכיוון 

 א.ס.לוי 

 מצ"ב הסקיצה 

 4איסור פרסה לרכב מעל אושר 

 טון

    

3

7 
בקשת היזם לאשר תוכנית תנועה 

 רג"מ –למגרשים ברמלה 

 כביש זמני באזור תעשייה 

 מצ"ב התוכנית

הבקשה מאושרת בהתניה להסכמת 

לאוניד מחבל מודיעין ואיתי 

 פרס מגזר

    

3

8 
ות בקשת התושב לסמן את החני

והצבת תמרור ברחוב ברזילי 

הכיתוב חניה בתוספת  439

 במקומות המסומנים בלבד

 מצ"ב הסקיצה 

     לא מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

3

9 
בקשת הרשות לאשר תוכנית 

תנועה לביצוע כיכר בצומת 

 מרכוס-טרומפלדור

 מצ"ב התוכנית

     מאושר

4

0 
בקשת הרשות לאשר תוכנית 

 שרת-צביעה בצומת עמיחי

 מצ"ב התוכנית

     מאושר

4

1 
בקשת הרשות להצבת תמרור אין 

טון ברחוב  12כניסה לרכב מעל 

 גרשון ש"ץ 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

4

2 
בקשת הרשות להסדרת החנייה 

לרווחת התושבים ברחוב משה הס 

6  

 מצ"ב הסקיצה 

 מאושר

מקלאוזנר  מרחוב חד סיטריות

 הרצלל

    

4

3 
לאשר חד סטריות  בקשת הרשות

 ברחוב משה הס

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

4

4 
בקשת הרשות לאשר חד סטריות 

 23רחוב אשכול שבבסימטה 

 מצ"ב הסקיצה

     יבוא לדיון בוועדה הבאה

4

5 
בקשת הרשות להסדיר את רחוב 

 אמיל זולא לחד סיטרי 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

4

6 
בקשת המהנדסת אוליב לאשר 

ביצוע חניית נכים בבית כנסת 

 7ברחוב הגפן בירכת נוריאל 

 מצ"ב התוכנית

 יבוא לדיון בוועדה הבאה

חוות דעת של  הוועדה מבקשת את

 ממונה הנגישות העירוני
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

4

7 
בקשת התושב לביצוע סימון 

)מעטפת איסור  820תמרור 

חנייה ועצירה( ברחוב לוחמי 

 4הגרטאות 

 מצ"ב הסקיצה

 מאושר

הערה : ביצוע ע"י התושב ע"פ 

 תקן בהנחיית אבי גורן

    

4

8 
בקשת התושב לביצוע סימון 

)מעטפת איסור  820תמרור 

חנייה ועצירה( ברחוב יהודה 

 4הלוי 

 מצ"ב הסקיצה

 מאושר

הערה : ביצוע ע"י התושב ע"פ 

 תקן בהנחיית אבי גורן

    

4

9 
בקשת התושב לביצוע סימון 

)מעטפת איסור  820תמרור 

 7חנייה ועצירה( ברחוב מרזוק 

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר

5

0 
בקשת התושב לביצוע סימון 

)מעטפת איסור  820תמרור 

 14ברחוב מרזוק ה(חנייה ועציר

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר

5

1 
בקשת התושב לביצוע סימון 

)מעטפת איסור  820תמרור 

חנייה ועצירה( ברחוב ברכה 

 פולד ע"פ הסקיצה המצ"ב

 מאושר

הערה : ביצוע ע"י התושב ע"פ 

 תקן בהנחיית אבי גורן

 והצבת תמרור איסור חנייה

    

5

2 
 818בקשת הרשות לסמן תמרור 

)צביעת שפה אדום לבן( ברחוב 

ע"פ הסקיצה  33ציפור גן עדן 

 המצ"ב

 מאושר

 

    

5

3 
בקשת הרשות להצבת תמרור האט 

ומתן זכות קדימה ברחוב הירדן 

 פינת התבור 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

5

4 
בקשת הרשות להצבת תמרור עצור 

 ברחוב הגלעד פינת הירדן 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

5

5 
בקשת התושב להצבת חניית נכה 

 ציבורית ברחוב מבצע יונתן 

 מצ"ב הפנייה

 הבאהיבוא לדיון בוועדה 

 

 

    

5

6 
בקשת התושב להצבת חניית נכה 

 5ציבורית ברחוב מסדה 

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר

5

7 
בקשת התושב להצבת חניית נכה 

 6ציבורית ברחוב יהודה שטיין 

 מצ"ב הסקיצה 

     לא מאושר

5

8 
חניות  4בקשת התושבים להצבת 

נכים ציבוריות ברחוב משה 

 רבנו מול מועדון הקשישים

 מצ"ב הסקיצה 

     ת חנייה אחת בלבד מאושר

5

9 
בקשת הרשות לבטל חניית נכה 

עקב פטירתו  10ברחוב ההגנה 

 של התושב 

 68-342-29מספר רכב:

     מאושר

6

0 
תמרור חניית  בטלבקשת הרשות ל

רמלה  18/10עמיחי נכה ברחוב 

 מהסיבה שהתושב נפטר

 20-561-61מספר רכב : 

     מאושר

6

1 
בקשת הרשות לבטל חניית נכה 

מעבר עקב  20ויצמן ברחוב 

 לשמואל הרופא

 89-398-09 מספר רכב:

     מאושר

6

2 
בקשת הרשות לבטל חניית נכה 

ציבורית הנמצאת ברחוב הגלעד 

3  

 מצ"ב הסקיצה 

     מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

6

3 
נהלת המרכז לגיל הרך בקשת מ

להקצות חנייה שמורה למנהלת 

 439המרכז בתוספת התמרור 

)חנייה שמורה למנהלת גיל 

 הרך(

  13הנמצא ברחוב א.ס.לוי 

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר 

6

4 
בקשת הרשות להצבת פסי האטה 

ברחוב הגדוד העברי פינת רחוב 

 אלי כהן

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

6

5 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב לוחמי בית"ר 

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

6

6 
להצבת פסי האטה בקשת התושב 

 ברחוב אמיל זולא

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

6

7 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב המגדל הלבן

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

6

8 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב מוצקין

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר

6

9 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב הגדוד העברי

 מצ"ב הסקיצה

     מאושרלא 

7

0 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב חברון

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר

7

1 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב צידון

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

7

2 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב אל זהרא

 מצ"ב הסקיצה

     מאושר

7

3 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 5בר אילן ברחוב 

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר

7

4 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 חטיבת גולניברחוב 

 מצ"ב הסקיצה

     לא מאושר

7

5 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 יהודה שטייןברחוב 

 מצ"ב סקיצה

     לא מאושר

7

6 
בקשת התושב להצבת פסי האטה 

 ברחוב א.ס.לוי

 מצ"ב סקיצה

     לא מאושר

7

7 
להצבת פסי האטה בקשת התושב 

 ברחוב יחזקאל

 מצ"ב סקיצה

     לא מאושר

7

8 
בקשת הרשות להצבת פסי האטה 

לאורך הכביש המחבר מכיוון 

  בסיס פיקוד העורף 

 מצ"ב הפנייה

     לא מאושר

7

9 
 חידוש :

 

מוכעבל קרול ת התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 1גולומב מרחוב 

 החניית נכה בסמוך לבית הל

 :מצורפים  

 

  '054-6914063טל 

  :62-697-76מס' רכב 

מאושר ביטול החנייה בגולומב 

ולחלופה הצבת החנייה ע"פ  ,1

 הסקיצה של יועץ התנועה 
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

8

0 
 חידוש :

 

תאגי רביחה ת התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 49מרחוב הרצל 

 החניית נכה בסמוך לבית הל

 :מצורפים  

 

  '054-3551055טל 

  :70-478-70מס' רכב 

     מאושר

8

1 
 חידוש : 

 

 ידגרוב עילאי  התושבבקשת 

רמלה  18/7מרחוב בר אילן 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '054-5201683טל 

 :418-09-501מס' רכב 

     מאושר

8

2 
 חידוש : 

 

מרחוב  סרור אשר  התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 13מרים הנביאה 

 וחניית נכה בסמוך לבית ול

 :מצורפים  

 

  '054-5516695טל 

 :383-09-901מס' רכב 

     מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

8

3 
 חידוש :

 

מרחוב כהן אורית ת התושבבקשת 

 ההקצות לרמלה ל 45/9הרצל 

 החניית נכה בסמוך לבית

 :מצורפים  

 

  '054-4852055טל 

  :74-858-67מס' רכב 

 החנייה נמצאת ברחוב ההגנה 

     מאושר

8

4 
 חידוש : 

 

  שריקי אברהם התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 10קרייתי מרחוב 

 וחניית נכה בסמוך לבית ול

 :מצורפים  

 

  '054-5245435טל 

 :285-45-001מס' רכב 

     מאושר

8

5 
 חידוש :

 

 מירלשוילי שרה ת התושבבקשת 

רמלה  14מרחוב אברהם הילל 

חניית נכה בסמוך  ההקצות לל

 הלבית

 :מצורפים  

 

  '050-6264667טל 

  :66-250-38מס' רכב 

     מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

8

6 
 חידוש : 

 

 יעקב חזיזה  התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 5מרחוב בר אילן 

 וחניית נכה בסמוך לבית ול

 :מצורפים  

 

  '052-7850452טל 

 :77-104-66מס' רכב 

     מאושר

8

7 
 חידוש :

 

 אהרון מרים ת התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 5/1מרחוב הגלעד 

 החניית נכה בסמוך לבית הל

 :מצורפים  

 

  '050-3080077טל 

 :79-026-50מס' רכב 

     מאושר

8

8 
 חידוש : 

 

 גיטה רן רחמים  התושבבקשת 

רמלה  17/2מרחוב העליה השניה 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '052-5210323טל 

 :35-407-52מס' רכב 

     מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

8

9 
 אטיאס דניאל  התושבבקשת 

רמלה  16/15מרחוב דוד רזיאל 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '055-2272170טל 

  :25-821-64מס' רכב 

 מאושר

 מאחור החנייה תוצב בחניון

    

9

0 
 ארמנד אוסמו  התושבבקשת 

רמלה  5/16מרחוב אתרוג 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '050-7408955טל 

  '29-087-63רכב:מס 

     לא מאושר

9

1 
 מטטוב יוסף  התושבבקשת 

רמלה  7מרחוב אמנון ותמר 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '050-8683811טל 

 :48-242-62מס' רכב 

     לא מאושר

9

2 
 יונתן רימון  התושבבקשת 

רמלה  14/14מרחוב וילנא 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '050-7897115טל 

 :77-081-61מס' רכב 

     לא מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

9

3 
 ארנסט חסידוב   התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 8מרחוב דוגית 

 וחניית נכה בסמוך לבית ול

 :מצורפים  

 

  '052-3579094טל 

 :470-06-101מס' רכב 

     לא מאושר

9

4 
דורה ת התושבבקשת 

מרחוב אברהם  מודזגברישוילי

 ההקצות לרמלה ל 14/2הילל 

 החניית נכה בסמוך לבית

 :מצורפים  

 

  '050-5554101טל 

 :39-394-11מס' רכב 

     מאושר

9

5 
 כוכבה לוי ת התושבבקשת 

רמלה  10/2 יפרגןמרחוב שלום א

חניית נכה בסמוך  ההקצות לל

 הלבית

 :מצורפים  

 

  '050-7673091טל 

 :82-129-56מס' רכב 

     מאושר

9

6 
 גליבוב בוריס   התושבבקשת 

רמלה  28/2מרחוב בן גוריון 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '054-4783829טל 

 :97-674-34מס' רכב 

     מאושר
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

9

7 
 חיימוב מוריה ת התושבבקשת 

 7/18מרחוב סעדיה מורדכי 

חניית נכה  ההקצות לרמלה ל

 הבסמוך לבית

 :מצורפים  

 

  '052-5947002טל 

 :72-811-63מס' רכב 

     לא מאושר

9

8 
 מושייב רשל   התושבבקשת 

רמלה  21/13מרחוב בן גוריון 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '050-8138724טל 

 :75-895-67מס' רכב 

     מאושר

9

9 
 איליאסוב סבטלנה ת התושבבקשת 

רמלה  26/4מרחוב עוזי חיטמן 

חניית נכה בסמוך  ההקצות לל

 הלבית

 :מצורפים  

 

  '054-5561142טל 

 :84-964-12מס' רכב 

     לא מאושר



 

 
 

  

 

 30/08/2018מתאריך  2018-3 מקומיתועדת תנועה פרוטוקול 

 

 

 -----------                  ---------                      ------                 ---------                             
 

 תאריך                         נציג המשטרה                         תאריך                    וידל מיכאל    
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מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

1

0

0 

 גוייסי ראגפורקר   התושבבקשת 

רמלה  8/7קרמר מרחוב אריה 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '052-5444760טל 

  :47-831-30מס' רכב 

     מאושר

1

0

1 

 חבושה יוסף   התושבבקשת 

רמלה  25/1מרחוב יוספטל 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '052-2588747טל 

 :29-522-23מס' רכב 

 

 מאושר

בחניון המשותף החנייה תוצב 

 ולא בראשי

    

1

0

2 

 פתחוב שלמה   התושבבקשת 

רמלה  6/33מרחוב יהודה שטיין 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '050-2748061טל 

 :79-736-31מס' רכב 

 

     מאושר



 

 
 

  

 

 30/08/2018מתאריך  2018-3 מקומיתועדת תנועה פרוטוקול 

 

 

 -----------                  ---------                      ------                 ---------                             
 

 תאריך                         נציג המשטרה                         תאריך                    וידל מיכאל    
 

     ות תמרור מקומית                                                 ראש הרשותרש                         
 

                                        "העיר הוא הלקוח שלי תושב"

 

מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

1

0

3 

 קטלן יצחק   התושבבקשת 

  16/2מרחוב יהודה שטיין 

חניית נכה  והקצות לרמלה ל

 ובסמוך לבית

 :מצורפים  

 

  '050-7989940טל 

 :64-009-74מס' רכב 

 

     מאושר

1

0

4 

 וחידי ראשד   התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 11/1מרחוב לכיש 

 וחניית נכה בסמוך לבית ול

 :מצורפים  

 

  '054-8875036טל 

 :46-638-80מס' רכב 

     מאושר

1

0

5 

 אמסיס מיכאל   התושבבקשת 

רמלה  14מרחוב שפיק עדס 

חניית נכה בסמוך  והקצות לל

 ולבית

 :מצורפים  

 

  '052-5837448טל 

 :42-457-60מס' רכב 

 

     לא מאושר



 

 
 

  

 

 30/08/2018מתאריך  2018-3 מקומיתועדת תנועה פרוטוקול 

 

 

 -----------                  ---------                      ------                 ---------                             
 

 תאריך                         נציג המשטרה                         תאריך                    וידל מיכאל    
 

     ות תמרור מקומית                                                 ראש הרשותרש                         
 

                                        "העיר הוא הלקוח שלי תושב"

 

מ

 ס
 לביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות הנושא

 כתובת תמרור  כתובת תמרור

1

0

6 

 בנימין בן עובד   התושבבקשת 

הקצות רמלה ל 13מרחוב יוספטל 

 וחניית נכה בסמוך לבית ול

 :מצורפים  

 

  '054-4634116טל 

 :37-396-13מס' רכב 

 

 מאושר

 החנייה תוצב בחנייה מאחור

    

 


