
 מועצה מקומית זכרון יעקב

  2.4.17 מיום 2.17מספר  מקומית תמרור רשות פרוטוקול

 משתתפים:

 יצחק בלה -יו"ר הועדה

 נדב הדר-מהנדס הועדה

 ארקדי ברנשטיין-מהנדס

 נתן פרי-יועץ תנועה

 אבי סבח-קצין תנועה

 שלמה לוינסון-חבר ועדה

  2013קצין התנועה אבי סבח פתח את הישיבה עם דוח תאונות משנת 

 הסביר לנו על מספר רחובות שיש בהם תאונות קשות וחוזרות והצורך לשיפור וטיפול תשתתי ובטיחותי.

 רחובות: הכובשים, דרך הארון, דרך רבין ורחוב נילי

 לטפל בו.הוחלט לעלות את נושא רחוב הכובשים לישיבת צוות ולהתחיל 

 יועץ התנועה נתן פרי יבחן מה אפשר לשפר ויכין סקיצה וכל הנדרש.

 נושא לדיון בישיבת צוות –בדיקת חוק עזר  -הרנושא סימון חניות נכים והתקנת עמוד בתשלום אג



 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג כתובת המפגע מס"ד

סימון אדום לבן ברח'  השזיף 1

 בצד אחד של הכביש 

לבחון אופציה על זימון אדום לבן בעקבות 

 חניה על מדרכה וחסימת חניות לבתים

בצד   432מאושר הצבת תמרור 

 הצפוני של הרחוב

התאנה + גן  2

 ריקי

הוספת תמרור _ פסי 

 האטה ברחוב

 נדחה נושא פסי האטה. *הגישו בקשה לפני שנה שלא נמצאה

תמרורי "ילדים  2מאושר הצבת 

 בדרך"

כניסה תחתונה  3

 לגבעת עדן

להולכי הרגל היורדים מפינלס לדרך בגין  סימון מעבר חציה

אין מעבר חציה בטוח בכניסה התחתונה 

 לגבעת עדן

מאושר סימון מעבר חציה בזרוע 

 המשנית בצומת פינלס דרך בגין.

רח' יאיר מול  4

 "אלמא"

איסור חניה 

 לאוטובוסים

רחוב צר עם המון תנועה, אוטובוסים 

 מחנים ליד המלון.

עם  439מאושר הצבת תמרור מס' 

טון"  4הנוסח "אין חניה לרכב מעל 

במדרכה הצפונית בתחילת רח' 

 יאיר בקצהו המזרחי.

מתקשה להחנות את רכבו ובמקש חניה  חנית נכה פרטית 23הזית  5

 צמוד לביתו

 לא מוצדק  - נדחה

 ת חניה בשטח החלקהקיימ



כיכר בצומת החיטה, - שיטה-חיטה 6

השיטה והרחוב 

 .580החדש בש/

כבר דנו בנושא ולא רלוונטי. -נדחה 

 לא צפויה בעיית קיבולת בכיכר.

( 301הצבת תמרור )- מרכז השמורה  7

ביציאה ממגרשי 

 החניה

מאושר הצבת תמרור תן זכות  

 ( ביציאה מהחניון.301קדימה )

סימון אדום לבן בצד  הפנינה 8

 אחד של הרח'

איסור חניה  432מאושר תמרור  רחוב צר, חוסר שדה ראיה.

 בצד המערבי של הרחוב.

הצבת תמרור אין - חניון הפסגה 9

 (429פניה שמאלה )

 

 קיים כבר תמרור- 

( בצד 302יש לבטל תמרור עצור )-

 שמאל בכניסה/יציאה מהחניון.

אין חניה בביתו, מתקשה ללכת ברגל וגם  סימון חנית נכה 192העליה   10

 לבית הכנסת בקרבת ביתו.

 נדחה

סלילת מדרכה,  יציאת אירופה 11

הוספת פסי האטה, 

שיפור שביל גישה 

 לפארק המושבה

אין צורך בפסי  רחוב משולב, 

 האטה.

 שיפור השביל לא רלוונטי לועדה.



נוסעים במהירות מופרזת ומהווים רכבים  הוספת פסי האטה דרך שרה 12

 סכנה להולכי רגל.

מאושר מעבר חציה מוגבה בצומת 

אף על פי כן במקום -דרך שרה

 מעבר החציה המסומן 

מאושר מעבר חציה מוגבה בצומת 

 דרך שרה בצד המערבי. -גולומב

רכבים מחנים ליד ביתו, דבר המצריך ממנו  חנית נכים פרטית 64גאולים  13

 רחוק וללכת ברגל.להחנות 

( 820מאושר סימון מעטפה )

 בכניסה לחניית ביתו.

התושב מטופל במחלקת הרווחה, מטופל  חניית נכה פרטית 29גאולים  14

אצל פסיכיאטרי ויש לו נכות, היות והוא 

משכיר את הבית ואין באפשרותו לעשות 

חניה, מבקש לקבל חניה פרטית בצמוד 

 לביתו. ערעור מועדות קודמות

לתושב גישה וחניה פרטית  -דחהנ

 בחלקה.

כנפי נשרים,  15

שבי ציון, 

התירוש, ברק, 

 גאולים

מעברי חציה בכל 

הצמתים של 

 הרחובות

נהיגה מהירה של תושבים המהווים סכנה 

 להולכי הרגל בשכונה.

מאושר סימון מעבר חציה מוגבה 

על רחוב כנפי נשרים ליד מכולת 

 "ענת".

ת מאושר מעבר חציה צומת הג

 תירוש בזרוע של רח' הגת. 



-מעוף הציפור 16

 בדרך לגן ירון

הוספת פס האטה+ 

 שילוט מתאים

תנועת אופנועים וטרקטורונים בנסיעה 

 מהירה 

 לא רלוונטי -נדחה

יש להציב תמרור בגישות לכיכר 

 לפי התוכנית המאושרת.

בין הדרים  17

 לרחוב עגור

דרך חציה בטוחה, מעבר מסוכן ללא שום  סימון מעבר חציה

 במיוחד שבונים בנין חדש

קים מעבר חציה בצומת -נדחה

חוחית על תוואי הגישה -צופית

 למרכז המסחרי של חלומות זכרון. 

בית -רח' שירה 18

 ספר החיטה

הוספת חנית נכים 

 ציבורית

מאושר סימון נוסף של חניית נכים  

 439( עם תמרור 437ציבורית )

 "8:00-17:00בנוסח  "בשעות 

נסיעה מופרזת של נהגים ברחוב, דבר  הוספת פסי האטה 34היין  19

 המסכן את התושבים

אי אפשר לפתח ברחוב זה  -נדחה

 מהירות

בעל של מספר צימרים, יש לו חניות אך  חניית נכה ציבורית 32הנדיב  20

 מבקש להקצות אחת לחניית נכים פרטית.

לא מקצים חניות ציבוריות -נדחה

 פרטי.עבור עסק 

הצבת תמרורים  חניון ז'בוטינסקי 21

( ביציאה 301)

 ממגרשי החניה.

מדובר בחניון בו היציאה -נדחה 

היא במפלס המדרכה ולכן אין 

 301צורך בתמרור 



טיפול ברחובות  רחובות בישוב 22

להקטנת תאונות 

 דרכים

הצגת  2013מיפוי תאונות דרכים משנת -

 חומר

ברחוב התחלת שיפור הבטיחות 

הנושא צריך לעלות  -הכובשים

 לישיבת צוות

סימון חניית נכים  13/1אלונים  23

 פרטית

( 437אושר סימון חניית נכה ) 

 בעיה רפואית -למשך שנה

 חתום במקור
------------------ 

 יו"ר הוועדה
 יצחק בלה

 חתום במקור
------------------ 
 יועץ תחבורה

 נתן פרי

 חתום במקור
------------------ 
 מהנדס מועצה

 נדב הדר

 חתום במקור
------------------ 

 קצין תנועה משטרה
 אבי סבח

 חתום במקור
------------------ 

 מרכזת ועדה
עמית אסימיני

 


