
 

 09.01.19לתאריך  1.19מס'  תחבורה ועדה פרוטוקול

 :משתתפים

 זיו דשא -ראש המועצה

 אדר' ישראל בן ישראל -מהנדס המועצה

 ארקדי ברנשטיין -מהנדס תשתיות

 מיכאל רבינוב -יועץ תנועה

 אבי סבח -קצין תנועה

 אלעד נחום -מח' פיקוח

 לירן דנינו -מח' אחזקת ישוב

 עמית אסימיני -הועדהרכזת 

 במהלך הועדה עלו הנושאים הבאים:

 ועדה שיזומנו לישיבת ועדת התחבורה הבאה.הוצג ע"י ראש המועצה ההרכב החדש של הו .1

 רכב נכנס באין כניסה )חוק עזר(. -בדיקה מול יועמ"ש המועצה ומנהל מחלקת פיקוח בנושא ביצוע אכיפה של הפקחים לדוגמא .2

אי ציות לתמרורים ולכן מבקש –שכונת חלומות בתאונות  3קצין התנועה מסר נתונים על ת.ד וציין שקיימת מגמת שיפור בישוב.  .3

 לבצע הסברה ע"י חלוקת פליירים והצבת שילוט מתאים.



 
מס 

 סידורי
כתובת הפניה 

 לבדיקה
אומדן  הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

לביצוע 
כולל 
 מע"מ

הסדרי תנועה לצורך  נשיאהרצל פינת ה 1
הקמת סככה לתחנת 

 אוטובוס

תחנה פעילה מאד ללא קירוי 
 תשתית ובעיית

 40,500 מאושר
 ש"ח

איסור -הצבת תמרור כניסה למול זכרון 2
חניה לרכב למכירה 

בצד הצפוני של 
 הכביש

רכבים מחנים ימים שלמים ולא 
מאפשרים מקומות חניה לבאים 

 למול.

תמרורים  2מאושר הצבת 
439 

 ש"ח 1,100

רח' טופז בקטע בין  3
 רח' שוהם ללשם

סימון אדום לבן משני 
 ציידי הכביש

מאושר סימון אדום לבן  רכבים חוסמים את המעבר
 בקטע משני ציידי הכביש

 ש"ח 2,000

שדרות נילי בקרבת  4
 בית הספר

הסדרי תנועה לשיפור 
הבטיחות ומיתון 
התנועה במעברי 

 החציה

פר תאונות באזור בעקבות מס
ובטיחות בדרכים לתלמידי בית 

 הספר

מאושר מעברי חציה 
מוגבהים מסביב לכיכר, 
שילוט מתאים, והגבלת 

 שעות חנייה

55,000 
 ש"ח

הצבת שלט מתאים  3חוחית מול בנין  5
לאיסור חניה בזמן 
 פעילות הגן לציבור

בעיות של חוסר חניה בשעות 
העומס בבוקר ואחרי צהריים 

ההורים ברים לשים כאשר 
ולקחת את הילדים, היות ורכבים 

 מחנים שם שלא קשורים לגן

לבקשת הועדה יש להציג 
סקיצה של החניה וכל 

 יוכלו לקבל החלטה מידית

 ש"ח 1,100

הצבת תמרור איסור  שוהם 6
חניה בצד המערבי של 

 הרחוב

מתקשה להיכנס ולצאת מהחניה 
שלו בעקבות חניית רכב ממול 

 החניה

 - נדחתה הבקשה



 
מס 

 סידורי
כתובת הפניה 

 לבדיקה
אומדן  הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

לביצוע 
כולל 
 מע"מ

הצבת שלט "אסור  בית ספר חורש 7
לצפצף ליד בית 

 הספר"

הבקשה נדחתה, יש לבצע  
 אכיפה במידת הצורך

- 

חניון בזק מרחוב  8
 הנדיב

הצבת תמרור איסור 
 428, 429פניה 

המון תלונות של תושבים 
בעקבות חוסר שדרה ראיה של 

 השלט אין כניסה

תמרורים  2מאושר הצבת 
429,428 

 ש"ח 1,100

השומר בקטע בין  9
רחוב עצמאות 
 לרחוב הגדעונים

נסיעה מהירה של רכבים וסכנה  הצבת פסי האטה
בטיחותית להולכי הרגל, בעלי 

 חיים נדרסים בקטע זה.

 - הבקשה נדחתה

סימון חניית נכים  23הזית  10
 פרטית

החניה הפרטית שלו בעיתית, 
היות והוא מתקשה ללכת, 

ויש ריבוי של מתהלך עם מקל 
 רכבים שמחנים בכל פעם בחוץ

 - הבקשה נדחתה

צומת הדס/התומר.  11
צומת התומר/ חזון 

איש. צומת 
 הדס/חזון איש.

סימון אדום לבן 
בצמתים, הוספת פסי 

 האטה

התנועה קלה ומאד מסוכנת 
 ברחובות

מאושר סימון אדום לבן 
בשלושת הצמתים 

 המבוקשים.
 נדחה. -פסי האטה

 ש"ח 1,500

דרן אהרון צומת  12
 כיבוי אש

הסדרי תנועה 
 מחודשים לאזור

סיכון יום יומי של הולכי רגל 
החוצים את המעבר )יורם אסידון 

הוזמן לוועדה להציג את 
 בקשתו(

תערך על ידי יועץ התנועה 
בדיקה נוספת ואפשרות 
 לבחון הקמת מעגל תנועה

- 



 
מס 

 סידורי
כתובת הפניה 

 לבדיקה
אומדן  הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

לביצוע 
כולל 
 מע"מ

סימון מעטפה או  א' 21טרומפלדור  13
בכניסה אדום לבן 

 לחניה הפרטית

החניה הפרטית נחסמת ע"י 
רכבים היות והם לא שמים לב 
 שמדובר בכניסה לחניה פרטית

 ש"ח 100 מאושר סימון אדום לבן

סימון חניית נכים  סמטת השואבה 14
 פרטית

התושב נכה מתנייד עם כיסא 
גלגלים ונוסע ברכב עם מעלון, 
החניה ממוקמת ברחוב מאד צר 

עבודה , הם עם המון כלי 
נחסמים ואין להם אפשרות 

 לתמרון הרכב.

מאושר סימון חניית נכים 
 לתושב

 ש"ח 2,500

 
15 
 

-3ועד רחוב חוגלה 
5 

סימון אדום לבן 
בכניסות/יציאות 

 לחניונים

רכבים מחנים בקשתות 
 ומפריעים לתנועה

מאושר סימון אדום לבן 
 בכניסות לחניונים

 ש"ח 2,000

16 
 
 

 חביבה רייך
 פרקאנה 

 אלי כהן

רכבים מחנים על המדרכה ולא  סימון מתאים
מאפשרים מעבר בטוח להולכי 

 הרגל.

מאושר הצבת תמרור 
 איסור חניה

 ש"ח 1,100

 
17 
 

דרך שרה מועדונית 
 נוער

סימון מעטפה בכניסה 
 למועדונית

במקום ישנה פעילות 
לאוכלוסייה מבוגרת שמגיעה 

ונלקחת ע"י רכב הסעות 
נחסמת ע"י והכניסה לרכב 

 תושבים

 ש"ח 500 מאושר סימון מעטפה



 
מס 

 סידורי
כתובת הפניה 

 לבדיקה
אומדן  הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

לביצוע 
כולל 
 מע"מ

18 
 

התושב מפקד בכיר בשב"ס  סימון חניה פרטית 7השזיף 
ומחויב בחניה מול הבית 

 )מצלמות אבטחה(

יש לצאת לשטח  -מאושר
 לבדוק מיקום תקין ובטוח

 ש"ח 500

אף על פי כן  19
 בעיקול

 ש"ח 500 אדום לבןמאושר סימון  רכבים מחנים בעיקול סימון אדום לבן
 
 

צומת הגרנות  20
 מייסדים

סימון מעבר חציה 
 והשלמת מדרכה

יועץ התנועה יכין תכנית  
 לבחון את האפשרות

 

סה"כ      
 אומדן

109,650 
 ש"ח

22/01/19 
_____________ 

 תאריך

 חתום במקור
_____________ 
 ראש המועצה

 זיו דשא

 חתום במקור
_____________ 

 יועץ תחבורה
 מיכאל רובינוב

 חתום במקור
_____________ 
 מהנדס מועצה

אדר' ישראל בן 
 ישראל

 חתום במקור
_____________ 

קצין תנועה 
 משטרה
 אבי סבח

 חתום במקור
_____________ 

רכזת ועדת 
 תחבורה

 עמית אסימיני

 

 


