
                                                                                                      

 25.03.19 לתאריך 3.19מס'  ועדה תחבורה פרוטוקול
 משתתפים:

 מאיר ואנונו -יו"ר הועדה
 אדר' ישראל בן ישראל -מהנדס הועדה

 מיכאל רבינוב -יועץ תנועה
 ורן פרץא -מנהל מח' פיקוח

 אלעד נחום -מח' פיקוח
 לירן דנינו -מח' אחזקת ישוב

 מאיר ליאני -חבר מועצה
 נמרידוד  -נציג ציבור
 יגאל הקר -נציג ציבור

 עמית אסימיני -רכזת הועדה
 חסרים:

 ארקדי ברנשטיין-מהנדס תשתיות
 אבי סבח -קצין תנועה
 אריה פולק -חבר ועדה

 פנינה סלומון -חברת ועדה
 דניאל שקד -נציג ציבור
 צביקה אריאל -נציג ציבור

 
 באחריות עמית לתאם סיור. - נציג הציבור יגאל הקר מבקש לבצע סיור בשכונת נווה הברון

אה להמשך טיפול במוקד ינפתחה קר - נציג הציבור דוד נמרי התריע על צמחיה גבוהה ברוב הכיכרות בישוב
106. 



                                                                                                      

מס 
 סידורי

כתובת הפניה 
 לבדיקה

 הערות/החלטות מהות הבקשה סיווג

בירידה מהרחוב נהגים נוסעים  הצבת פסי האטה הכרכום 1
 הסתווניתבמהירות עד לרח' 

 פסי האטה 2מאושר הצבת 

צומת יגאל אלון  2
 האגס

 301החלפת תמרור 
 302ל

צומת מסוכן והמון פעמים 
נמנעו מתאונה היות ולא 

 מצייתים לתמרור.

 302מאושר הצבת תמרור 

 301הצבת תמרור  15הברושים  3
 ותן זכות קדימה

יש תנועה של הולכי רגל 
ותושבי ההוסטל באזור ורכבים 
נוסעים במהירות ומסכנים את 

 הולכי הרגל.

יועץ תנועה יכין תכנית 
ולבדוק השתלבות עם רח' 

 פינלס תרע"ב.

צומת חזון איש  4
 התומר

נדחה לועדה הבאה לעת   אדום לבן
 השתתפות אריה פולק

לאחר בדיקה של הנציבות יש  סימון חניית נכים 4צה"ל  5
צורך להוסיף חנית נכים 

 למלון.

יש לסמן חניית  -שטח פרטי
 נכים 

 באחריות המלון
שדרות נילי בחלק  6

 חד סטרי-העליון
נסיעה מהירה של רכבים  הצבת פסי האטה

ונהרי אוטובוס, רחוב מלא 
 ילדים והולכי רגל וממש סכנה

פסי האטה  2מאושר הצבת 
אך לבדוק לפני את הניקוז 

 ברח'
מפרץ -שד' נילי 7

 חניה מזרחי
עה איסור חניה מש

 במפרץ 7-14
הודעה והעלאת תלמידים 

 בדרך בטוחה ונוחה להורים
 הפניה בוטלה

סימון מתאים  23הגפן  8
 לאיסור חניה

 מאושר סימון אדום לבן חסימת חנייה ע"י רכבים



                                                                                                      

ספיר לאורך  9
 הרחוב

הצבת תמרור איסור 
חניה בצד של 

 הכביש

הפרעה לתנועה בעקבות חניה 
 משני צידי הכביש

 439הצבת תמרור מאושר 

לא קיימת חניה פרטית והבן  סימון חניית נכים 222/10רמת צבי  10
הקטן סובל ממומי לב ואסור 

 לו ללכת הרבה

מאושר סימון חניית נכים 
 בכפוף לסיור נוסף בשטח

בניינים ברמת  11
דרך שרה -צבי

225,222,212 

סימון מתאים ליד 
 פחי האשפה והגזם

חסימה ע"י רכבים ואי 
 אפשרות לפינוי אשפה וגזם

 מאושר לפי תכניות מאושרות

צומת חנה סנש  12
 אלי כהן

סימון אדום לבן 
בצומת ומעבר חציה 

 ברחוב אלי כהן

אזור ללא מעבר חציה עם 
 המון ילדים והולכי רגל.

מאושר סימון מעבר חציה 
 וסימון אדום לבן בצומת

צמצום סימון  222דרך שרה  13
מעטפות בכניסה 

 ןלבניי

יש להוסיף שלט הסבר  בעקבות מצוקת חניה
למעטפות ולצמצם את 

 222המעטפה ליד בניין 
חסימת חניות ע"י רכבי הסעה  סימון אדום לבן 209אלי כהן  14

ורכבים אשר מחנים ולא רואים 
 שמדובר בחניות

מאושר סימון אדום לבן 
 לאורך החניות

ברחוב, התושב בעיית מצוקה  סימון חניית נכים 1קדמה  15
 מתקשה ללכת

 הבאה הלוועדנדחה 

סימון צביעה על הכביש,  סימון איסור חניה 47אף על פי כן   16
רכבים חוסמים את הכניסה  / 

 יציאה

מאושר סימון אדום לבן 
 בכניסה לחניה הפרטית



                                                                                                      

מיתון תנועה, הצבת  כיכר שופרסל 17
פסי האטה, הסטה 

 של מעברי חציה

המון תנועה כיכר גדולה עם 
הנהגים עסוקים במבטים 

שמאלה על מנת לראות אם 
 אפשר לצאת לנסיעה

לסיור נוסף עם יועץ התנועה 
 ואז קבלת החלטה סופית.

מעבר חציה מול  18
 כיבוי אש

שינוי הסדרי 
 התנועה

יועץ התנועה יכין תכנית  
 להצגה בועדה הבאה.

ביחידת דיור התושב מתגורר  חניית נכים פרטית 24העבודה  19
ללא חניה פרטית, מתנייד עם 

 מקל ומתקשה ללכת

מאושר סימון חניית נכים 
 בכפוף לסיור נוסף בשטח

הפיכת רחוב  רחוב התירוש 20
 התירוש לחד סטרי

חסימת אוטובוס ורכבים גדול 
בעקבות חניה של רכבים 

 משני צידי הכביש

מאושר הפיכת רחוב התירוש 
 לחד סטרי.

יכין תכנית יועץ התנועה 
 להצגה

סימון אדום לבן  32/2גאולים  21
בכניסה לחניה 

 הפרטית

חסימת חנייה ע"י רכבים 
 באופן קבוע

מאושר סימון אדום לבן 
 בכניסה לחניה הפרטית

חניה לא נגישה בביתו, קיימת  סימון חניית נכים 48/2גאולים  22
החמרה במצבו הבריאותי 
 מתקשה ומתנייד עם מקל

קיימת חניה פרטית נדחה, 
 נגישה

בניין  5חוחית  23
 מגורים

בני הזוג נכים ברגליים  חניית נכים פרטית
ומתניידים עם מקל ולפעמיים 

 כיסא גלגלים

קיימת חניה אחת פרטית, 
מאושר סימון חניית נכים 

 פרטית על רחוב חוחית



                                                                                                      

סימון חניית נכה  5דרור  24
 ציבורית

ילד נכה המתנייד עם כיסא 
 גלגלים

 יש להציב תמרור -מאושר

 -שכונת חלומות 25
רח' דרור מעוף 

 הציפור

רחוב ללא מוצא עד לגן ירון,  הצבת פסי האטה
נסיעה מהירה של רכבי שטח, 

שכונה עם המון ילדים 
 המשחקים ומסתובבים ברחוב.

נדחה, יש להציב בלדרים 
 בסוף הרחוב.

סימון חניית נכים  29אף על פי כן  26
 פרטית

מתניידת עם כיסא ילדה 
גלגלים ויש קושי בחניה 

 הפרטית

מאושר סימון חניית נכים 
 פרטית צמוד לבית

סימון חניה לועד  40הרצל  27
 החקלאי עם שילוט

הזזת חניה לא תקנית לחניה 
 בחניון בזק

 

מאושר סימון חניה פרטית 
 +הצבת שלט.63בחניה 

המון קטע מאד מסוכן עם  סימון פס האטה 54השומר  28
תאונות, יש המון ילדים 
בשכונה ונהגים נוסעים 

 במהירות

מאושר הצבת פסי האטה 
 בקטע.

הצבת מראה  1יפה נוף  29
 פנורמית

חוסר שדה ראיה בכביש 
 בעייתי

מאושר הצבת מראה 
 פנורמית

סימון חניית נכים  1האורנים  30
 פרטית

התושב עיוור, נוהגים עברו, 
גר ביח' -אין לו חניה בחלקה

 ורדי

לבדיקת החוק  -נדחה
ולעלות לדיון חוזר במידת 

 הצורך.
סימון מעטפה  12קדושי השואה  31

 בכניסה לחניה
החניה נחסמת באופן קבוע 

ע"י רכבים, יש ילדה נכה בבית 
מאושר סימון מעטפה 

 בכניסה לחניה



                                                                                                      

והדבר עוד יותר מקשה 
 עליהם.

הזזת חנית נכים  הכרם 32
 ציבורית

להזיז את בעקבות בניה יש 
 החניה לתוך החניון

 -מאושר הזזת חנית נכים
 לסיור נוסף לחלופה חדשה.

סימון אדום לבן או  19וינגיט  33
מעטפה מול החניה 

 הפרטית

רכבים מחנים מול החניה 
הפרטית שלה והתושבת לא 

יכולה להיכנס ולצאת מהחניה 
 מדובר ברחוב משולב. –

 הבקשה נדחית

סמטת השואבה  34
6/2 

התושב עיוור בעין אחת ויש  סימון חניית נכים
קושי בכניסה וביציאה מהחניה 
לביתו לכן מבקש חניה צמודה 

 לביתו

מאושר סימון חניית נכים 
 ציבורית

סימון מתאים  רח' העבודה, רמז 35
 לאיסור חניה

הרחובות צרים ללא חניה 
מפרצי חניה, רכבים מחנים 

 משני צידי הכבשים וחוסמים.

להכין תכנית  נדחה, יש
 לועדה הבאה

סימון איסור חסימה  38המדע  36
 בכיסה לשער ביתו

קיימת כניסה נגישה להולכי 
הרגל ולאופנוע ותושבים 

 חוסמים לי את הכניסה

 לבצע סיור נוסף -נדחה

שילוט מתאים  1חוחית 37
לאיסור חניה 

בשעות איסוף  
 והורדת הילדים

 הבקשה נדחית 



                                                                                                      

לבן או סימון אדום  עגור 38
הצבת תמרור 

במקומות חוסמים 
 מעברים או חניות

תלונות רבות על חסימת 
מעברים וחניות בעקבות חניית 

 רכבים

 מאושר סימון אדום לבן

 -439הצבת תמרור  דרך אהרון 39
"העמדת  73תקנה 

רכב למכירה 
 אסורה"

ריבוי של רכבים למכירה ולא 
מאפשרים מקומות חניה 

 לדיירים הגרים באזור

 439שר הצבת תמרור מאו

 
 

 חתום במקור
 יו"ר הועדה
 מאיר ואנונו

 

 חתום במקור
 יועץ תחבורה
 מיכאל רבינוב

 

 חתום במקור
 מהנדס מועצה

 אדר' ישראל בן ישראל
 

 חתום במקור
 קצין תנועה משטרה

 אבי סבח
 

 חתום במקור
 רכזת ועדת תחבורה

 עמית אסימיני

 


