
 26.06.2018מיום  3.18פרוטוקול ועדת תמרור מס' 
 

 משתתפים:
 יצחק בלה -יו"ר הועדה

 זיו דשא -ראש המועצה
 אבי סבח-קצין תנועה

 ארקדי ברנשטיין -מהנדס תשתיות
 מיכאל רבינוב -יועץ תנועה

 אורן פרץ -פיקוח
 לירן דנינו -אחזקת ישוב

 עמית אסימיני -העדרכזת הו

 :חסרים
 אריה פולק-ועדהחבר 

 צילה רשף -חברת ועדה

קצין התנועה אבי סבח שיתף את הועדה בביצוע אכיפה מוגברת בישוב בתחילת חודש הבא ולכן ביקש הצבת שילוט לתושב על 

  שלטים. 10 הזמנת מאושר - "אכיפה מוגברת באזור"

 

 



מס 

 סידורי

כתובת 

הפניה 

 לבדיקה

 הערות/החלטות הבקשהמהות  סיווג

עבר שבץ מוחי, מתקשה בדיבור  חניית נכים פרטית מגינים 1

ובהליכה, ואין חניה נגישה 

 במתחם

, 73שגויה, מדובר על רחוב גאולים  - פניה

 לדיון נוסף - הנמכת מדרכה וסימון חניית נכים

שכונה מתבגרת עם המון ילדים  פסי האטה יגאל אלון 2

והיות ויש גן ילדים רכבים נוסעים 

 ממש סכנה-במהירות

  ברחוב 821פסי האטה  2-3מאושר הצבת 

מ' פסים רוחביים  0.5מ' +  0.5מ' ) 5סה"כ 

 50מ'( , מרחק בין פסי האטה  משוער  5מתוך 

 35אם למהירות נסיעה רצויה של תמ' שזה מו

 8י בגובה יהיה מעגל 821, פס האטה קמ"ש

 ס"מ.

בעיות בחוסר חניה לתושבי  ביטול אדום לבן יאיר 3

הרחוב ובכלל לשכונה היות ויש 

 שם את המלון.

בצד השמאלי של  818מאושר ביטול אדום לבן 

 הכביש כשיורדים לחוות הברון

+ בדיקת חיוב  820 סימון מעטפהמאושר  נחסם ע"י רכבים סימון מעטפה 47הרצל  4

 אגרה לחידוש צביעה שנתית



מרפאה ציבורית שמגיעים אליה  חניית נכים פרטית 41הרצל  5

המון בעלי מוגבלויות ומתקשים 

 ללכת

 מאושר סימון חניית נכים כולל הנמכת המדרכה

 437והצבת תמרור 

- הנדיב 6

 זבוטינסקי

 מסעדת ברטו

 חנויות -

די הרחוב רכבים מחנים משתי צ סימון אדום לבן

 ומפריעים לתנועה.

 818 מאושר סימון אדום לבן

יפה נוף  7

 בעיקול

רכבים מגיעים במהירות ועושים  פסי האטה

כמעט תאונה בכל יום בעקבות 

העיקול והחוסר שדה ראיה 

 האדום לבן שקיים.למרות 

 7+8סעיף 

ארקדי ויועץ התנועה מיכאל יצאו לשטח שוב 

לבחון ולהביא פתרון מתאים כולל סקיצה 

, ניתן התקנת פסי  4.18תחבורה   הלוועד

,  קמ"ש 35להגבלת מהירות עד  821האטה 

לאורך סיבוב לפני מעברי חצייה , במידה 

 וקיימים )תצורף סקיצה(

כל רח' יפה  8

 נוף

הכוונת התנועה  .1

למלון אלמא מכל 

 הכוונים. 

מהירות מופרזת של נהגים, חוסר 

שדה ראיה, וסכנה לתושבי 

 השכונה.

 7+8סעיף 

ארקדי ויועץ התנועה מיכאל יצאו לשטח שוב 

ם כולל סקיצה לבחון ולהביא פתרון מתאי



הגבלת מהירות  .2

 עם פסי האטה.

התקנת מראה  .3

פנורמית בקצה 

 הסובב.

, ניתן התקנת פסי  4.18תחבורה   הלוועד

קמ"ש ,  35להגבלת מהירות עד  821האטה 

לאורך סיבוב לפני מעברי חצייה , במידה 

 וקיימים )תצורף סקיצה(

נחסמים ע"י רכבים שמחנים  סימון מעטפה 24התומר  9

 בכניסה ויציאה לחניית ביתם.

 אין הצדקה - נדחה

חלוצים על  10

 הכביש

איסור חניה לרכבים 

הנושאים שלט 

 למכירה

 שהיועמ"נושא השילוט יבחן מול  -מאושר החלטת צוות

ביטול תמרור אין  שוהם 11

 חניה לאורך הרחוב

תמרור לא מוצדקת לטענת 

התושבים יש חוסר בחניה 

 בשכונה.

אין חניה בתחילת  432 תמרורמאושר ביטול 

 הרחוב.

יש המון בעל מוגבלויות ואורחים  חניית נכים ציבורית הפנינה 12

המגיעים ואין שום מענה לחניית 

 נכים או חניה קרובה ונגישה

כולל הצבת תמרור  מאושר חניה ציבורית לנכים

 ברחוב הפנינה. 437



סמטת  13

 תרשיש

 אין הצדקה רחוב ללא מוצא  -נדחה נסיעה מופרזת של נהגים ברחוב פסי האטה

נחסם על בסיס יומיומי ע"י רכבים  סימון מעטפה 29יהלום  14

שמחנים לו בכניסה ויציאה 

 לחניית ביתו.

 הצדקהרחוב משולב אין  -נדחה

השיטה  15

מתיבות 

הדואר לכיוון 

 כיכר הפסגה

רצוף כפול  803 יש להאריך קו הפרדה -מאושר דרך מסוכנת הארכת קו ההפרדה

 מטר 5-כ בצבע לבן

יציאת  16

אירופה, פניה 

שמאלה 

לרחוב 

 סטרומה

המון תנועה של ילדים החוצים  תמרור עצור

 -ויורדים לגיוון בית הספרלגנים 

 חוסר שדה ראיה של הנהגים

 + קו עצירה 302 מאושר הצבת תמרור עצור

810 

כיכר דרך  17

סמוך -שרה

 לאי תנועה

רכב מחנה שם באופן קבוע מסכן  סימון אדום לבן

את התנועה ואין אפשרות לאכוף 

 ללא סימון מאושר ומתאים.

ובנוסף  818יש לחדש אדום לבן  -מאושר

ממעגל התנועה דרך  818 להשלים אדום לבן

 בצד המזרחי -4שרה עד כ"ט בנובמבר 



קנטרי זכרון  18

 יעקב

סידור ובדיקת חניות 

 הנכים

לא תואמות ולא נגישות ויש לבחון 

 מחדש

לא מאושר מצב קיים ולכן יש להסדיר ולחדש 

רורים מכולל התקנת ת החניות נכיםצביעה של 

 .מול כל חניה 437

העבודה  19

 בעיקול

 818יש להאריך ולהשלים אדום לבן  -מאושר רכבים מחנים, חוסר שדה ראיה. סימון אדום לבן

 בעיקולים שברחוב.

 

בית ספר  20

 פלך-יעבץ

הסדרת כניסה 

לרכבים בבית הספר 

ואישור סימון זמנית 

אדום לבן בכניסה 

 לבית הספר.

בכניסה לבית  818מאושר סימון אדום לבן  

 הספר

נחסמת ע"י רכבים שאינם יודעים  סימון  מעטפה 1מגל  21

 שזו כניבה ויציאה לחניה פרטית

ולכן יש לבצע  818קיים סימון אדום לבן  -נדחה

 אכיפה בזמן חסימת החנייה הפרטית.

חניון בזק  22

 מהרצל

 מאושר איסור חניה לאורך הכביש 439הצבת תמרור 



עמדות גזם  23

 בישוב

ספיר בחניה, -אלונים, שמורה סימון אדום לבן

גידעונים, עצמאות, החיטה, דרך 

שרה בסוף )על הכיכר(, 

טרומפלדור מערב )דרך רח' 

המושבה בכיכר הבנים(, תיכון 

)חונים על המחזורית(, קיבוץ 

 גלויות )מחזורית(

 הגזם תבעמדו 818מאושר סימון אדום לבן 

 2הבוסתן  24

 ב-דירות א

הסדרת חניות 

 מהכביש

הצעתו של היזם נשללת ע"י המשטרה - פניה חוזרת

 מבחינה בטיחותית וסכנה )עקומה, שדה ראיה,

 תח"צ(

מכתב בנושא לנתן פרי יועץ  הועדה יוציאיו"ר -

  התחבורה הקודם.

לאחר פגישה הגיעו לפרשה שכל החניות 

נמצאות בגבולות במתחם המגרש עם כניסה 

רח' הבוסתן , ורח' ראשי  –ויציאה מרחוב פנימי 

רח' קיבוץ גלויות לא מעורב בתנועת רכבים  –

של מתגוררים במתחם , אדריכל אבי תורן 



בעלים( יעביר למועצה תכנית )אדריכל של ה

 עדכנית  

 -משותף עם חניה לא נגישה בניין חניית נכים פרטית 5דרור  25

הפונה חולה במחלה ומתניידת 

 עם חמצן

, רצ"ב סקיצה  מאושר בשל בעיה רפואית קשה

 437של הצבת חנית נכים כולל תמרור 

כניסה לרחוב  26

 המסיק

סימון אדום לבן 

 בפינות

רכבים מחנים ויש בעיה בכניסה 

 ויציאה לרחוב

בעיקולים של  818מאושר סימון אדום לבן 

 רחוב המסיק

צומת תדהר  27

 גדעונים

הילדים חוזרים מבית הספר  חציהסימון מעבר 

וצריכים לחצות צומת ללא מעבר 

 חציה ומאד מסוכן

לאחר בדיקת  4.18לדיון נוסף בועדה  -נדחה

 היועץ תנועה שוב בשטח.

מאחורי  28

מסעדת 

הדובים 

 הועדה

בתשלום עם  817 מאושר סימון כחול לבן  סימון חניה בתשלום

שילוט ללא מדחן. אין פטור לבעלי העסקים 

 ובהתאם להחלטת המליאה

שדה ראיה מוגבל  16אלונים  29

בפניה ימינה 

משדרות נילי לכיוון 

הצהריים כאשר  שעות במיוחד

הילדים חוזרים מבית הספר 

 מאושר הצבת מראה פנורמית.



רחוב אלונים במעבר 

 החציה

ולקראת העבר שאין תאורה 

 טבעית.

 חתום במקור
--------------- 

 "ר הוועדהיו
 יצחק בלה

 חתום במקור
--------------- 

 יועץ תחבורה
 מיכאל רבינוב

 חתום במקור
--------------- 

 מהנדס תשתיות
 ארקדי ברנשטיין

 חתום במקור
--------------- 

 קצין תנועה משטרה
 אבי סבח

 חתום במקור
--------------- 

 רכזת הוועדה
עמית אסימיני

 

 


