
 13.12.17מיום  6.17ועדת תמרור מס'  פרוטוקול

 משתתפים:
 זיו דשא -ראש המועצה

 יצחק בלה -יו"ר הועדה
 נדב הדר -מהנדס הועדה

 ארקדי ברנשטיין-מהנדס תשתיות
 נתן פרי -יועץ תנועה

 אורן פרץ -מנהל מח' פיקוח
 אריה פולק -חבר הועדה

 עמית אסימיני -רכזת הועדה

 חסרים:
 אבי סבח -התנועהקצין 

 צילה רשף -חבר ועדה
 לירן דנינו -מח' תפעול

יחד עם יועץ התנועה וחברי הועדה,  בדברי ראש המועצה על שיפור הבטיחות והתנועה בשכונת יעקב וסוכםנפתחה הועדה  •

נילי( ויביא לפורום הנוכחי  ים,ים והרחובות )חלוצים, כובשים, אורנשתכלול את כל הציר שיועץ התנועה יכין תכנית מרחבית

 שבועות ויערוך סיור בשעות השיא. 3בעוד 

 לבדוק האם נימצא בחוק עזר מול היועמ"ש. -בדיקה של נדב ונתן לחניון המותאם למשאיות ואוטובוסים במול זכרון -12סעיף  •

 ה בקטע של רחוב המייסדים )צמוד למסעדת גרגרים(.נאושר שעות פעילות פריקה וטעי •

 



מס 

 סידורי

כתובת הפניה 

 לבדיקה

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

חנית נכים  18המייסדים  1

 מסודרת לציבור

היות ויש המון אנשים נכים 

שמגיעים אלינו אין להם חניה 

 קרובה והדבר מקשה עליהם

 20סימון חניית נכים ציבורית ליד בית מאושר 

 

מייסדים פינת  2

בית -הנדיב

 המרקחת

 817מאושר סימון   סימון כחול לבן

 

מייסדים ליד בית  3

 המרקחת

סימון חניית נכים 

 ציבורית

מאושר סימון חניית נכים אחת ליד בית  

+ סימון על פני 437)תמרור  המרקחת

 האספלט(

בסיור שנערך אין הצדקה לסימון מעבר נדחה,  סכנה לילדים החוצים ברחוב מעבר חציה הנרקיס 4

 חציה בתוך כביש פנימי וצר

הצבת תמרו האט  הברושים-הרצל 5

 ילדים בדרך

נדחה, קיים מעבר חציה עם שלט האט ותן  

 זכות קדימה.



הנשיא לאורך חלקו  6

 המערבי

נסיעה מהירה של רכבים,  פסי האטה

רחוב מישורי, קיימת סכנה 

 יומיומית ופרט לילדים.

נצפו מהירויות חריגות נדחה, אין צורך, לא 

 ברחוב.

מימון גרים מול מלון בית  סימון מעטפה 3+5צהל  7

 ונחסמים ע"י הרכבים בחניה.

בכניסה ( 820)סימון  מאושר סימון מעטפה

 .לחניות הבתים

סימון חניית נכה  15/1אלונים  8

 פרטית

עברה ניתוח בפעם השנייה, 

מתקשה ללכת, החניה שלה 

 לא נגישה.

, למבקשת יש חניה בתחום החלקה, אין נדחה

סא גלגלים ולכן אין ינכה על כלמבקשת תעודת 

הצדקה להקצאת מקום חניה מיוחד עבורה 

 ברחוב על חשבון כלל הציבור הגר ברחוב. 

 13/1למחוק סימון מעטפה ברחוב אלונים יש 

 )הגברת נפטרה(

חניה מתחת לגשר  9

 החדש

סימון מתאים 

לרכב תפעולי 

 והגבלת שעות 

חוסר מקום למשאיות ופריקת 

סחורה באזור נאלצים לחסום 

נתיב נסיעה או להחנות באדום 

 לבן

הצבת שלט לפריקה וטעינה של רכב  ,מאושר

בנוסח  439+ תמרור 432)תמרור  תפעולי.

עד  06:00"פרט לפריקה וטעינה משעה 

12:00 



מרכז -השמורה 10

 אורתופדיה

הוספת חניית 

 נכים

כל הבאים לאורתופדיה או 

בכלל למרכז אין להם חניה 

 נגישה.

+  437)תמרור חניות נכים  2סימון  ,מאושר

 סימון על פני האספלט( 

הכובשים/כיכר  11

 השמורה

מעבר החציה נימצא על  הזזת מעבר חציה

כניסה/יציאה מהחניה הפרטית 

 שלו

מ'  2 -מזרחה כ מאושר הזזת מעבר חציה

ממזרח לכניסה הקיימת, הסדרת א.ש מונמכות 

 ומעבר באי המרכזי בין מעברי החציה. 

סימון אין חניה  עצמאות 12

לאוטובוסים 

 ומשאיות

רחוב עמוס, ישנם גני ילדים , 

 פניה חוזרת

לדבר עם המפעיל של האוטובוס , יש נדחה

 )טיולי הברון(

חניית נכים  27הנוטרים  13

 פרטית

אין לו מספיק מקום להחנות 

היות וגם השכן נכה וחולקים 

 חניה משותפת

 יש חניה בחלקה, נדחה

יש להוציא את ההיתר ולבדוק האם החניה 

 הקיימת בוצעה בהתאם להיתר. 

נסיעה מופרזת של נהגים  הצבת פסי האטה הנוטרים, השומר 14

 מהווים סכנה

מדובר בסיבוב חד שאין אפשרות לפתח , נדחה

 מהירות



סימון חניית נכה  192/6העליה  15

 פרטית

אין לו חניה פרטית, כרגע 

משתמש בחנית נכה ציבורית 

והדבר מקשה עליו, היות 

 ותופסים לו נכים אחרים.

 מאושר סימון חניית נכה עם מספר רכב

-XXX בנוסח " לרכב מס' 439+  437)תמרור 

XX-XXX") 

סימון אדום לבן  הלל יפה 16

בצד אחד של 

 הרחוב

תלמידים  הסעותחסימה של 

בעקבות חניית רכבים משני 

 צידי הכביש

 נדחה

חניית נכים  6אלי כהן  17

 פרטית

גדל כמות  38בעקבות התמ"א 

הרכבים, רכבים מחנים ליד 

הבית שלה ואין לה מקום חניה 

 קרוב וקשה לה ללכת

קיימת חניה פרטית אך מרוחקת נדחה, 

 . מהכניסה לבית

רכב עם מעלון ואין לנו  סימון חניית נכים 29אף על פי כן  18

 אפשרות חניה ליד הבית

יש להזיז את מיקום הפס האטה ולסדר את 

הכביש על מנת שתהיה בטוחה ונגישה לילדה 

ובנוסף לאפשר חניית הרכב בכניסה לחניית 

 הבית



הוספת תחנת  רבקהערוגות  19

 אוטובוס

תחנה מרוחקת מבית התותחן 

 ואין מעבר בטיחותי

יש אפשרות להוספת תחנה במפרץ החניה של 

להגיש בקשה מסודרת  -בית ספר החיטה

 למשרד התחבורה

מתקשה ללכת ומבקש סימון  סימון חניית נכה 1חוגלה  20

 בבניין -ליד ביתו

מקום חניה מסודרת ונגישה ונדחה, בחניון יש 

 יש מדרגות ולא נגיש.החניה המבוקש 

סימון אדום לבן או  49/2גאולים  21

 מעטפה

רכבים מחנים מול הבית 

והדבר מקשה עליה בכניסה 

 ויציאה לחניה שלה.

נדחה, אין הצדקה קיים מרחק גדול בין החניה 

 ממול לחניה של הפונה.

נסיעה מהירה ומסוכנת  הצבת פסי האטה רחוב גאולים 22

 לתושבי הרחוב והילדים הרבים

נדחה, אין הצדקה רחוב צר ואין אפשרות 

 לפתח מהירות 

סימון מעטפה או  15תקומה  23

 איסור חניה

נחסמת ע"י רכבים המגיעים 

 לגן הילדים

בעקבות חסימת ( 820)מעטפה תסומן  ,מאושר

 .רכבים הבאים לגן

הוספת פסי  התירוש 24

האטה באמצע 

 הרחוב

רכבים נוסעים  -בקשה חוזרת

 במהירות

הוספת פס האטה באמצע רחוב  ,מאושר

 התירוש

סימון חניית נכה  20טרומפלדור  25

 פרטית

לו קושי אין חניה בחלקה, יש 

 בהליכה, הרחוב עמוס רכבים.

 נדחה



הוספת מספר  28העבודה  26

 רכב לחניית נכה

מתנייד עם כבא גלגלים ואם 

החנייה תפוסה מתקשה 

 להיכנס לביתו.

מאושר סימון חניית נכה עם מספר רכב 

-XXXבנוסח " לרכב מס' 439+  437)תמרור 

XX-XXX") 

סימון חניית נכה  2העבודה  27

 פרטית

לא קיימת חניה בחלקה, מצבו 

הבריאותי של האב החמיר 

והמון רכבים חוסמים את 

 הכניסה לבית

מאושר סימון חניית נכה עם מספר רכב 

-XXXבנוסח " לרכב מס' 439+  437)תמרור 

XX-XXX") 

סימון מעטפה ליד  המייסדים 28

 אריאלמאפיית 

בכביש מול פתח  820, יסומן סימון מאושר לאישור

 הכניסה לחניה

מהנדס המועצה יביא  -הובא לידיעת הועדה  אישור תכנון כיכר דרך רבין/צופית 29

 לידיעה ואישור קצין התנועה

המייסדים משער  30

ישי עד לשער 

 המדרחוב

סימון חניית נכים 

 ציבורית

פניות של תושבים לתת מענה 

לאורך הרחוב על חניית נכים 

 ציבורית

 1יף עמאושר אותו פניה כמו בס

אישור חניות נכה  כלל הישוב 31

ליד חלוקות דואר 

 בכל הישוב

מצ"ב טבלה מסודרת ולאישור 

 וביצוע ע"י מחלקת תפעול

בתיאום עם יועץ תנועה ובדיקה של  ,מאושר

 מספר מקומות בעייתי למיקום חניית הנכים



הצבת פס האטה,  הכובשים-דורות 32

 מעבר חציה

לסיור נוסף בשטח מבחינת מיקום החניה והאם  חוסר שדה ראיה בסיבוב

 יש אפשרות להצבת מעבר חציה

שלט אין הצבת  הנשיא אורנים 33

פניה שמאלה 

 לאורנים

בעקבות שינוי בהסדרי תנועה 

יש להציב שלט אין פניה לרחוב 

 האורנים

 מאושר

צומת אורנים  34

 ביאליק

טיפול או ביטול 

 מעבר החציה

המעבר חציה נמוך ואין שדה 

ראיה מהבאים מאורנים דבר 

 מאד מסוכן צמוד לגן ילדים

 יש להסדיר את הצומת מחדש

 -7המפעילים  35

 תחנת מדא

סימון מעטפות 

ואדום לבן בתחום 

 החניה ו

חסימת כניסה ויציאה ע"י 

רכבים וסכנה שבעת חרום 

 ובכלל

בנוגע לאדום (, 820)יש לאשר סימון מעטפה 

סיור בשטח על מנת להבין על מה יבוצע לבן 

 מדובר

 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

 


