
 21.6.2017לתאריך  4.17 'מס ועדה תחבורהפרוטוקול 
 :משתתפים
 יצחק בלה -יו"ר הועדה

 נדב הדר-מהנדס הועדה
 ארקדי ברנשטיין-מהנדס

 נתן פרי-יועץ תנועה
 מנהל מח' פיקוח –אורן פרץ 

 פיקוח -אלעד נחום
 תפעול –לירן דנינו 

 שלמה לוינסון –חבר ועדה 
 אריה פולק -חבר ועדה

 תושבי בקשות:
 אליאלדורון 

 אופי רחבי 



מס 
 סידורי

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג כתובת המפגע

מבקש חניית רכב נכה  חניית רכב נכה השזיף 1
 ברחוב עקב מחלה קשה

 נדחה, יש חניה בחלקה 

בעיות כניסה ויציאה לחניה  הורדת עמודים    18הנרקיס  2
 בעקבות עמודים שהוצבו

 נדחה, אין הצדקה

הוספת פסי האטה  רח' החצב 3
 ברחוב

הוספת פסי האטה עקב 
 נסיעה מהירה של כלי רכב

 סימון פס האטה בקטע המבוקשמאושר 

סימון חניית נכה   4תרע"ב  4
 ברחוב 

התושב כבד ראייה, ישנה 
 מצוקת חניה ברחוב 

נדחה, יש חניה בחלקה וברחוב במהלך 
 היום קרוב לבית. 

חסימת נסיעה על  62הרצל  5
 המדרכה

מתקשה להחנות את רכבו 
 ובמקש חניה צמוד לביתו

המדרכה צרה והצבת עמוד תפריע  -נדחה
 להולכי רגל עם עגלות או כסא גלגלים 

הפיכת רח' הרימון  רימון 'רח 6
 לחד סטרי

הפיכית רח' הרימון לחד 
סטרי עקב חניית רכבים 

 ורוחב הכביש

מאושר הפיכת רחוב הרימון לחד סטרי 
 בכפוף לבדיקת יועץ התנועה

סימון מעטפה או אדום   43שד' ניל"י  7
 לבן 

סימון מעטפה או אדום לבן 
 עקב חסימת הכניסה לחניה

 סימון מעטפה בכניסה לחניה. מאושר 

או סימון אדום לבן   3הרצל  8
 מעטפה בכניסה לחניה

סימון אדום לבן או מעטפה 
 עקב חסימת החניה ע"י כ"ר

 סימון/חידוש מעטפה.מאושר 

סימון פסי האטה,  רח' דורות 9
הוספת תמרור 

 והגבלת מהירות
 

קיימת סכנה לילדי השכונה 
החוצים מהכובשים לרח' 

 דורות 

 נדחה, 
תיבדק הגבלת מהירות ברחוב בכפוף 

והוספת מעבר חציה ליד לבדיקת מהירות 
 שער הכניסה לבית העלמין

חזון איש  10
 (67)הכובשים 12

חנית נכים פרטית 
 ברחוב

מאושר בכפוף להצגת תעודת נכה כסא  למבקש יש רכב עם מעלון
 גלגלים



סימון מעטפה בכניסה  ב' 7צה"ל  11
 לביתו

מעטפה עקב חסימת סימון 
 גישה לחניה

 מאושר סימון מעטפה

סימון מעטפה עקב חסימת  סימון מעטפה שוהם 12
 גישה לחניה

קיים תמרור ברחוב האוסר חניה, יש 
 להגביר את האכיפה

חנית נכים פרטית  51צור  13
 ברחוב

סימון חניית נכים ברחוב 
 עקב ניתוח בברכיים 

 נדחה, יש חניה פרטית בחלקה

מתקשה בהליכה ועקב  חניית נכה פרטית  4פנינה  14
מצוקת חניה מבקש חניית 

 נכה ברחוב

לתושב יש חניית פרטית בחלקה ולכן 
 הבקשה נדחית 

מתנייד על כסא גלגלים,  חניית נכה פרטית א' 17ברקת  15
 חולה פרקינסון

נדחה, לא רלוונטי. קיימת חניה בחלקה 
  ובנוסף אין מצוקת חניה ברחוב.

הפיכת הרחוב לחד  הבנים 16
 סטרי

רחוב צר עם חניה לאורכו 
שאינו מאפשר תנועה דו 

  סטרית 

 מאושר מועדות קודמות 
 

סימון צד אחד של  הבנים 17
 הרחוב באדום לבן

רח' דו סטרי רכבים מחנים 
בשני צידי הרחוב ומהווים 

 הפרעה לתנועה

  מאושר מועדות קודמות -

סימון חניה+ חניית  הספורטןמתחם  18
 נכים+ תמרור

לגבי בדיקת תוכניות התנועה המאושרות  
 חניות נכים, 

 בוצעו חניות נכים ליד בית הספר.

 נדחה ערעור מועדה קודמת  חניית נכה פרטית  קדמה 19

איסור כניסת רכבים  32הנדיב  20
הנוסעים למגרש 

 הספורט

רחוב ללא מדרכה, נסיעה 
מהירה של רכבים המגיעים 

 למגרש הספורט

נסיעות רכבים שרות לאסור פ, אין אנדחה
 בכביש ציבורי 

 

 יבדק הצורך עם מד מהירות   סימון פסי האטה התירוש  21



הילד של המבקש סובל  חניית נכה פרטית  13התירוש  22
מפיגור שכלי, אין חניה 

 זמינה באיזור

 לדיון נוסף לאחר בדיקת הנכס

חניות נכים  2-3סימון  רח' גאולים 23
 ציבוריות 

הרחוב מלא במבוגרים בעלי 
 תו נכה

 נדחה

סימון אדום   66גאולים  24
 לבן/מעטפה

 מאושר סימון מעטפה פניה חוזרת 

סימון מעטפה בכניסה  ב' 3מלכי יהודה  25
 לביתו 

סימון מעטפה עקב חסימת 
 גישה לחניה 

 לסיור נוסף לקבלת החלטה

סימון מעטפה עקב חסימת  סימון איסור חניה  241רמז  26
 גישה לחניה

 סימון מעטפהמאושר 

שער ישי, כיכר  27
 ברחוב המדע

 מאושר סימון מעבר חציה בצמוד לשער ישי  סימון מעברי חציה
 יבדק מיקום חמעבר חציה ברחוב המדע -

בעליה ליקב בין  28
כיכר רוטרי לרח' 

 היין

הרבה נדחה, שיפוע גדול של הרחוב, אין   סימון פסי האטה
 הולכי רגל בסביבה

 לא מאושר פניה חוזרת  חניית נכה פרטית  23הזית  29
לתושב יש חניה בתחומי החלקה לפי היתר 
הבניה ולכן אין צורך להקצות לו חניה ע"ח 

 הציבור. 

יש להעלות שוב לישיבת  -הוצגה תוכנית אישור תוכנית תנועה חניה בתשלום  רח' יאיר 30
 צוות. 

 



 המקדים:בישיבת הועדה הועלו מספר נושאים נוספים שלא נכללו בסיור 

 יש צורך לסמן קו עצירה לפני מעבר החציה. תיבחן אפשרות להפיכת הרחוב לחד סטרי –ים הברוש-דוח משטרה בת.ד בהרצל ה

 התוכנית תבחן בישיבת הועדה הבאה –תוכנית תנועה מול זכרון 

 תבוצע בדיקת מהירות ברח' גאולים –הוספת פסי האטה ברח' גאולים )פניית נתן מוצקין(

 הבעיה תיפתר במסגרת ההסדר החדש של הצומת  -חיל )פניית יעל שוורץ(-תרע"ב-סימון מעבר חציה בצומת רח' עציון

 ת הועדה הבאה. איבדק לקר –סימון מתאים בעיקול ברחוב אף על פי כן מול הבניינים החדשים )פניית מיכל חלמיש( 

 לא באחריות ועדת התחבורה  –' יהלום לרחוב ספיר )פניית יהונתן רואש( כביש /דרך גישה בין רח

יש לדבר עם הקבלן על החזרת  –סימון/תמרור ברחוב חנה סנש שהוא רחוב חד סטרי ואנשים נוסעים לשני הכיווני ונוצר מצב מסוכן 

 התמרורים המקוריים לרחוב

 לא רלוונטי לועדה –אופיר רחבי -רח' קיבוץ גלויות-דרך כניסה לחניה פרטית

 יתבצע סיור לקבלת החלטה בנושא. –סימון אדום לבן בצומת  –רח' חסידה/גאולים 

 חתום במקור
--------------- 
 יו"ר הוועדה
 יצחק בלה

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

 נתן פרי

 חתום במקור
--------------- 

 המועצהמהנדס 
 נדב הדר

 חתום במקור
--------------- 

 קצין תנועה משטרה
 אבי סבח

 חתום במקור
--------------- 
 רכזת הוועדה
עמית אסימיני

 


