
 משתתפים:
 יצחק בלה -יו"ר הועדה

 נדב הדר -מהנדס הועדה
 ארקדי ברנשטיין -מהנדס

 נתן פרי -יועץ תנועה
 אבי סבח -קצין תנועה

 אלעד נחום -פיקוח
 לירן דנינו -תפעול

 אריה פולק -חבר ועדה
 צילה רשף-חברת ועדה

 תושבי בקשות:
 יעל סולומון

 7.9.2017 מיום 5.17 מס' ועדת תמרור פרוטוקול

שישנה ירידה בתאונות אך עליה בתאונות במעברי חציה, פגיעה בהולכי רגל  הדיון נפתח בדבריו של קצין התנועה אבי סבח שציין

 החוצים בעיקר ברחוב הכובשים.

 התחייבות לחודש ימים.-נתן פרי יועץ התנועה יכין תכנית לשיפור הבטיחות ברחוב

 כת רחוב האורנים לחד סיטרי.אבי ציין את השינוי לטובה בעקבות הפי

 יציאה מזכרון לכיוון חיפה ות"א.-יש לחדש/לשפר את שילוט ההכוונה בפינת הנשיא מדע .1

 יבדוק עם יועמ"ש המועצה את נושא חיוב חידוש/צביעה של תושבים בישוב. -מהנדס המועצה .2



מס 

 סידורי

הפניה שיש כתובת 

 לבדוק

 הערות/החלטות הבקשהמהות  סיווג

עד להסדרת שביל גישה הדרך תחסם ע"י עמודים  לאישור ועדה חסימת מעבר מגינים ארזים 1

 מסודר

ליד גן -החצב 2

 המשחקים

סימון אדום לבן 

 בצומת

רכבים מחנים בצומת ואין 

שדה ראיה גם לילדים 

הבאים לגן משחקים וגם 

 הפוניםלרכבים 

ליד גן המשחקים ( 818)מאושר סימון אדום לבן 

 בחצב.

 לפני ביצוע לבדוק שוב את המקום.

 

תו חנית נכה  10יאיר  3

 פרטי

ילד נכה המתקשה 

 להתנייד.

 (.437) מאושר סימון חניית נכה

 קיימת תכנית -להחלטת המליאהמאושר בכפוף  אישור הועדה חניה בתשלום רחוב יאיר 4

נהגים נוסעים מהר ואז  סימון פסי האטה 1פינת יאיר  5עציון  5

נגרמות תאונות הן ברכוש 

 והן בבני אדם

. מהתרשמות מביקור במקום אין הצדקה -נדחה

 לא אובחנו מהירויות נסיעה חריגות



אנשים נוסעים במהירות  האטההצבת פסי  1-18הרצל  6

ילדים ומכוניות יוצאים 

מהחצרות ונשקפת המון 

 סכנה.

, מהתרשמות מביקור במקום לא אובחנו נדחה

 מהירויות נסיעה חריגות.

 לבחון הצבת בניית אוזניים צומת הרצל ביאליק-

 47/2+47הרצל  7

 שער לבן

סימון מעטפות 

בכניסה לחניה 

 ולחצר

חסימה קבועה ע"י רכבים 

 המגיעים לגן ובכלל.

 (820) מאושר סימון מעטפה

חוסר שדה ראיה סכנה  מראה פנורמית הברושים 8

 לילדים ולתושבי הרחוב

 לא מאושר

בין סמטת הברושים  9

 לרחוב הנשיא

 כין תכניתינתן  -מאושר בכפוף להחלטת המליאה  חניה בתשלום

 לאישור. 

צומת הגרנות  10

 מייסדים

תמרור  צבתה

 (302) עצור

אין -סכנה להולכי הרגל

 מדרכה אין מעבר חציה

 -בצד שמאל של הצומת( 302)קיים תמרור עצור 

( 301בפניה ימינה מוצב תמרור תן זכות קדימה )

 וזה מספק לחלוטין. 

 בהפקעה של המדרכה יש לטפל בצד הדרומי



הפיכת הרחוב  מעפילים 11

 לחד סטרי

אין דרך גישה בעקבות 

הפיכת רחוב האורנים, 

מצב של פקקים וקושי 

 הגעה למושבה.

והפיכת כיוון מדובר ברחוב צר ומשופע  -לא מאושר

 הסטריות יצור תמריץ לנסיעה מהירה בירידה. 

הפיכת רחובות  שכונת יעקב 12

לחד סיטרי או 

 סימון אדום לבן

כבישים צרים, תנועה דו 

סיטרית, עומס רב של 

 רכבים בשכונות.

 -בדיקת הסדרי תנועה חדשים בשכונת יעקב

ידון בועדה הבאה  -איסור חניה, חד סיטריות וכו'

 לאחר דיון פנימי בנושא

מרכז אורתופדיה  א12

 בשמורה

סימון חניית נכה 

 ציבורית

לקוחות הבאים לקבל 

טיפול מתקשים להגיע 

 ולהחנות

 הנושא יבחן בועדה הבאה

ביטול סימון איסור  שוהם 13

 432חניה תמרור 

 נדחה אי הצדקה לסימון

נסיעה מופרזת של רכבים  הצבת פסי האטה הנוטרים 14

בקרבת גן הילדים ובכלל 

 ברחוב.

נדחה, מהתרשמות מביקור במקום לא אובחנו 

 מהירויות נסיעה חריגות.

 

הוספת פסי  השומר א 14

 האטה

 נדחה אין צורך 



הצבת תמרור  העצמאות 15

לרכב  432+439

 טון. 4מעל 

חנייה של משאיות 

ואוטובוסים רחוב מאד צר, 

מהווה סיכון לילדים 

 ותושבים ליד גני הילדים

תעשה בדיקה ע"י מהנדס המועצה בתאום עם 

 יועמ"ש המועצה

הצבת תמרורי אין  חנה סנש 16

 כניסה

רחוב חד סיטרי והמון 

 רכבים מתבלבלים ונכנסים

 לפנות לקבלנים להשלמת תמרור

בניינים -אף על פי כן 17

 חדשים

סימון אדום לבן 

 בעיקול

 בעיקול( 818)מאושר סימון אדום לבן  

הוספת פסי  התירוש 18

 האטה ברחוב

 אין הצדקה-נדחה פניה חוזרת

יות פינת וקיבוץ גל 19

 מרבד הקסמים

לאורך הרחוב אין מעבר  סימון מעבר חציה

 סכנה לילדים-חציה

בהתאם לרוחב ( 811)מאושר סימון מעבר חציה 

 הכביש

סימון אדום לבן או  49/2גאולים  20

 מעטפה

רכבים מחנים מול ביתה, 

דבר המקשה ליציאה 

 וכניסה לחניה

מבחינת רוחב לועדה הבאה לבדיקה נוספת 

 הכביש

הצבת פסי האטה  גאולים א'21

 לאורך כל הרחוב

המון ילדים ברחוב ורכבים 

 נוסעים מהר

 נדחה



סימון מעבר חציה  54גאולים מול בית  21

 ברחוב 

המון תנועה של כלי רכב 

עם ילדים שחוצים ללא 

 מעבר חציה

 (.811סימון מעבר חציה ) מאושר

סימון אדום לבן  חסידה/גאולים 22

 בצומת

רכבים מחנים ומהווים 

 סכנה לפונים

בצד הדרומי של רח' גאולים  818סימון  מאושר

 בסמוך לצומת. 

הצבת תמרור  פארק המושבה 23

לרכב  432+439

 טון 4מעל 

הקצאת  -יועץ התחבורה יעביר את הצעתו-מאושר החלטה בישיבת מליאה

בזמן איסוף תלמידים לחניית אוטובוסים  ףמסו

תמרור ומתחתיו  402. יוצב תמרור חופשות וחגים

 ."פרט לרכב תפעוליעם הכיתוב " 439

 סימון אדום לבן טרומפלדור בסיבוב 24

בצמוד לגינון 

 הקיים

רכבים עולים על הגינון 

 י השפה נהורסים את אב

( באי הגינון המרכזי 818סימון אדום לבן ) מאושר

 בצמוד לגינון הקיים. 

הצגה ואישור תכנית  חניה בתשלום חניון הרצל 25

 לביצוע

 כין תכניתינתן  -מאושר בכפוף להחלטת מליאה

 לאישור הועדה.

הנדיב בכניסה  26

לחניון בצמוד 

 למסעדת ברטו

סימון אדום לבן או 

הצבת תמרור 

 מתאים

 נדחה 



 כין תכניתינתן -מאושר בכפוף להחלטת המליאה  סימון כחול לבן חניית הדובים 27

 לאישור הועדה

סימון מעטפה על  64גאולים  28

חשבון 

 חניה/חניית נכה

ללא זכאות אך -נכה

מתקשה להיכנס לחניה 

 הפרטית שלו

ליד  ללא מספר( 437)מאושר סימון חניית נכה 

. מקום החניה מול הכניסה לחניה יהיה זמין הבית

 לציבור. 

סימון מתאים או  49אף על פי כן  29

הצבת עמודים 

 בעיקול 

חוסר שדה ראיה, רכבים 

מחנים באדום לבן למרות 

 קבלת דוחות

 נדחה

הגבהת מעברי  שרהדרך  29

 חציה  בדרך שרה

 מאושר 

 

 

 

  



 בקשות נוספות:

מס 

 סידורי

הפניה כתובת 

 שיש לבדוק

 הערות/החלטות הבקשהמהות  סיווג

הנשיא לאורך  31

 חלקו המערבי

נסיעה מהירה של רכבים, רחוב מישורי, קיימת  הצבת פסי האטה

 סכנה יומיומית לדיירים ופרט לילדים בשכונה.

היות ולא -לדיון הבא נדחה

 בוצע סיור מקדים

הוספת מספר רכב  28העבודה  32

 לחניית נכה

מתנייד עם כיסא גלגלים ואם החנייה תפוסה ע"י 

 נכה אחר מתקשה להיכנס לביתו.

היות ולא -לדיון הבא נדחה

 בוצע סיור מקדים

היות ולא -לדיון הבא נדחה נסיעה מופרזת של נהגים מהווים סכנה הצבת פסי האטה הנוטרים, השומר 33

 בוצע סיור מקדים

גרים מול מלון מימון ונחסמים בכניסה ויציאה  סימון מעטפה 3צהל  34

 לחניית ביתם ע"י רכבים שמגיעים

היות ולא -לדיון הבא נדחה

 בוצע סיור מקדים

 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

יעמית אסימינ

 


