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 תמרור רשות אגף מנהלת
נת״ע חברת

ג׳נ•.

״גו סרמעית תת nann לבניית 2 ביציע שלב במסגרת תח״צ. בהסדרי זמניים לשינויים אישור הנדון:
 גו גרמ-רממ בגי בגבול האדום״. ״המו של גוריוו״

:בצירוף 14.2.17 מתאריך אלינו, מכתבך ־ :סימוכין
 8.2.17 לתאריך מעודכנות TD 4215 טס׳ (1:500 תטעה)בקנ״מ הסדרי תכנית א.

(.2.3,17 חדש עדכון לתאריך בכחול ידנית ;עודכן
 7.2.17 מתאריך מאושר 2017-27 מס׳ משטרה קצין עם התייעצות פרוטוקול ב.

.19.12.16 מתאריך מטרופולינית, בועדה דיון סיכום -

 * משטרה קצין עם התייעצות ולאחר מקומית, תמרור ברשות על-ידכם, אושרה שבסימוכין התכנית .1
שבסימוכין. לפרוטוקול בהתאם

 את ומאשרת מסכימה הריני התעבורה, לתקנות 18 תקנה לפי סמכותי וכתוקף לסימוכין בהמשך .2
ל: בכפוף ציבורית לתחבורה המתייחסים בתכנית המוצגים הזמניים השיטיים

 שמסומן הצומת)כפי אתרי שסומנו חוצים ומחיקת 503 לסימון בהתאם ״מעויין״ סימוני הוספת .2.1
הנסיעה(. ביווני עקיבא)בשני רבי רחוב לבין בן-גוריון רחוב בין בקטע בתכניו(: באדום

 עקיבא רבי רה׳ עם לצומת ממזרח זיבוטינסקי, ברת׳ הדרומי במסלול החיציס סימוני החלפת .2.2
ליד. בנתיב הכתומים החיצים ומחיקת 503 סימון של ״מעויינים״ בסימוני

 התואמים במרווחים לסמנם יש מידה. קנה ללא סומנו לעיל לסעיפים בהתאם שסומנו ה״מעויינים״
תמרורים. להצבת להנחיות

התכנית. גבי על המופיע 1 לפרט בהתאם יסומנו בתבנית המסומנים 501 תמרורי .2.3

 של הצפוני לחלק עקיבא רבי לרחוב גוריון בן רחוב בין בקטע העמדות אזור הסטת כוללת התכנית .3
 פי זה. בקטע הרחוב חתך של הדרומי לחלק הוסטו הנסיעה נתיבי מכך וכתוצאה ז׳בוטינסקי. רחוב

:הם לתח״צ בנוגע הכלולים השינויים מכך כתוצאה שבסימוכין. המטרופולינית בועדה בדיון שהוצג

העבודה. אזור לתחום בהתאם החדש הנסיעה בתוואי התכנית בתחום רציף ימני נת״צ הסדרת .3.1
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 התחבורה משרד
בדרפמז והבטיחות

ישראל מדינת
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לתממדהזמבנד״ת

 יפוצל עקיבא, רבי צומת לאחר מיד מערב לכוון במסלול היום חקיים האוטובוס תחנות מקבץ .3.2
:חדשים מקבצים לשלושה התכנית ע״פ

 על ויסומן 505 תמרורי שני יוצבו חשמונאים רחוב עם צומת לפני ו׳בוטינסקי, ברחוב .3.2.1
ימינה. לפניה נתיב על היא התחנה מי. 40 באורך 511 סימון השפה אבני

 השפה אבני על ויסומן 505 תמרורי שלושה יוצבו גוריון בן צומת אחרי זיבוטינסקי ברחוב .3.2.2
 כתוצאה וטעינה. לפריקה המשמש חניה, מפרץ על היא התחנה מ״. 46 באורך 511 סימון

והטעינה. הפריקה שטח צומצם מההסדר

 יוצב ז״בוטינסקי רחוב עם הצומת אחרי מ׳ 600 צפון, לכוון במסלול גוריון בן ברחוב .3.2.3
מי.18 באורך 511 סימון השפה אבני על ויסומן 505 תמרור

מקומית. תמרור רשות בסמכות יאושרו התכנית שבתחום הרמזור בתכניות הנדרשים העדכונים .4

 המם בתכנית המופיעים התטעה הסדרי יתד תח״צ. לחסדרי רק מתייחס זה אישורנו כאמור, .5
.על-ידינו נברסו ולא התעבורה לתסנות ה18 תלונה פי על מסומית תמרור רשות בסמכות

הבא. העבודה לשלב הנדרשים ההסדרים את לאשר יש ־2 שלב סיום טרם .6

;העתסיס
כאן התעבורה, על המפקחת - פלד טופז אימי -
 בני־ברק העירייה ראש - זייכרט חנוך מר -
ברק בני העיר מהנדס ־ קשטן י. אדרי ־
נת״ע חב׳ מנכ״ל - בר-און יהודה מר -
 ברק)+תכנית( בני עיריית ופיתוח, תשתיות אגף מנהל - זיידמן חנוך ־
נת״ע an - כהן רונן מר ״
ת״א ,2 אמץ רחי ישראל, משטרת ת״א, מחוז את״ג ק. ־
תכנית()+ירקון,ת״א מרחב ישראל, משטרת הקלה, הרכבת מבצעית זרוע מפקד - ישראלי שתר רפ״ק -
 ת״א ,12 המסגר ת״א, מחוז ישראל משטרת הקלח, הרכבת מינהלת מהנדסת, ־־ קול מירי דפ״ק -
תכנית(}+ (Bl an ״ בר-טל ז׳אן איגג׳ יהודאי, טליה ,איע ־
כאן משהת״ח, תח״צ, אגף - משה ניר מר נבון, גבי מר ־
כאן. למשהת״ח, יועצים - יעקב בן יורם ד״ר בלום, יובל אינני -

אדום)+תכנית( קו תנועה הסדרי :תיוק -
ב-57109ת.ד,,8רח׳המלאכה אבי 03-5657216פקס: 03-5657214טלפון:61570תל
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