
                                                                                                            

 10.07.19 לתאריך 4.19מס'  ועדה תחבורה פרוטוקול
 משתתפים:
 מאיר ואנונו -יו"ר הועדה

 זיו דשא -ראש מועצה
 אדר' ישראל בן ישראל -מהנדס הועדה

 ארקדי ברנשטיין -מהנדס תשתיות
 קצין תנועה אבי סבח

 מיכאל רבינוב -יועץ תנועה
 אלעד נחום -מח' פיקוח

 לירן דנינו -ישובמח' אחזקת 
 מאיר ליאני -חבר ועדה
 אריה פולק -חבר ועדה
 דוד נמרי -נציג ציבור
 יגאל הקר -נציג ציבור

 עמית אסימיני -רכזת הועדה
 

 חסרים:
 פנינה סלומון -חברת ועדה

 דניאל שקד -נציג ציבור
 צביקה אריאל -נציג ציבור

 
 קצין התנועה אבי סבח ציין שקיימת ירידה בתאונות דרכים בזכרון ואנו נמצאים במגמת שיפור טובה.

 ע על מכוניות שמחנות על המדרכה ברחוב הכובשים.ובביקש לבצע אכיפה מוגברת במהלך כל הש - נציג ציבור יגאל הקר



                                                                                                            
מס 

 סידורי
כתובת הפניה 

 לבדיקה
 הערות / החלטות מהות הבקשה סיווג

סימון כחול לבן מגלידת  המייסדים 1
 .65אלדו ועד המייסדים 

מאושר עם הוספת מדחן ברח'  חניה בתשלום
זבוטינסקי ושלט מתאים להכוונת 

 התושבים.

הסדרי תנועה ובטיחות  שד' נילי 2
הספר בקרבת בית 

ופתרון לאיסוף 
התלמידים בשעות 

 הצהריים

בטיחות בדרכים בקרבת בית 
 ת.ד . 2הספר ו

מח' הנדסה תבדוק אופציה לעוד 
כניסה בטוחה לבית הספר ותיתן 
התייחסות לבקשות בית הספר, 
 הצעה להגברת מודעות ההורים.

חניות לרכבי  2הקצאת  א' 11הנדיב  3
 פיקוח

 חניה אחת צמודה לקיימתמאושרת  

הפיכת רחוב יפה נוף,  יפה נוף 4
וחלק מצה"ל והמדע לחד 

 סטרי

נתבקש סיור נוסף לפני החלאות  הצגת תכנית לאישור הועדה
 ואישור הפיכת הרחוב לחד סטרי.

הבנים, השופטים,  5
 יצחק שדה

הפיכת רחוב התנגדות 
 הבנים לחד סטרי

התכנית להפיכת הרחוב לחד סטרי  לדיון בועדה
יש להוציא הודעה  -מבוטלת

 מסודרת לתושבים

חניון ז'בוטנסקי צמוד  6
 לתיבות דואר

אישור סימון מעטפה 
 בכניסה לתיבת דואר.

מאושר סימון מעטפה בצמוד  
לתיבות דואר על מנת לאפשר 

 נגישות.

איסור חניה לרכבים פרטים  סימון מעטפה  כניסה למתחם הפנינה 7
 פרטי לרכבי חרום

לבדוק האם  –מאושר סימון מעטפה 
יש אפשרות לאכיפה היות ומדובר 

 בשטח פרטי.



                                                                                                            
בעל הגן הציב שילוט על חניה  בדיקת חניות לבעלי הגן 16אף על פי כן  8

 פרט הורי הגן
יש לבקש ממנהל הגן  -ציבורית חניה

 להסיר את השילוט.

הסדרת חניות ציבוריות  23כנפי נשרים  9
 עם שילוט.

 בדיקה נוספת של מהנדס המועצה 

הסדר תנועה וחניה  העבודה ורמז 10
ברחוב העבודה, חיבור 

 מרחוב רמז 652לכביש 

לדיון חוזר והחלטה על רחוב 
 העבודה.

מאושר הצבת  -רחוב העובדה
תמרור חניה על המדרכה וסימון 

 אדום לבן  בעיקול. 
 -652חיבור לכביש  -רחוב רמז

 נדחה

סימון פסי האטה ומעבר  85-87המייסדים  11
 חציה בקטע

נסיעה מהירה של רכבים 
 ראיהוחוסר שדה 

 נדחה -מעבר חציה
מיקום  -מאושר הוספת פס האטה

 יקבע ע"י יועץ התנועה

הנרקיס, כלנית ובן  12
 גוריון

סימון מעבר חציה 
 ותמרור עצור

לאורך כל הרחוב אין סימון 
מעבר חציה ובצומת אסור או 

תמרור זכות קדימה וקיימת 
סכנה לילדים שהולכים לבית 

 הספר.

ר הוספת מעבר חציה צומת בן מאוש
 גוריון הנרקיס

חניה לא נגישה וקיים קושי  סימון חניית נכים 65החצב  13
בהליכה ובשעות הערב יש 

עומס של רכבים ואין לו חניה 
 בקרבת ביתו.

מאושרת חניית נכים ציבורית 
 בקרבת הגן הציבורי.

סימון אדום בצד הימני  אלוןיגאל  14
של הרחוב והתחברות 

 הקיים

רכבים מחנים משני צידי 
הכביש וחוסמים את הגישה 

 לנסיעה בטוחה.

 השלמת אדום לבן בסיבוב



                                                                                                            
צומת יגאל אלון יאיר.  15

 צומת הלימון יגאל אלון
 

טיפול בצמתים ע"י סימון 
תמרור קו לבן והסדרת 

 העצור.

נסיעה לא בטוחה של נהגים 
 ואי הבנה של התמרור

גיזום צמחיה+  -צומת יגאל אלון
חידוש צביעה. יועץ התנועה ייתן 

 המלצה זמנית להסדרי תנועה.

צמוד מאושר ביטול סימון אדום לבן   ביטול אדום לבן הנשיא 16
 לשער כניסה למגרש הכדורגל.

ביטול פרסה צומת  רחוב השמורה 17
 השמורה ספיר

ביטול הפרסה למניעת פקקי 
תנועה והקלת העומס על 

 הצומת.

מאושר ביטול פניה שמאלה ופרסה 
בצומת השמורה ספיר והשמורה 

סימון ושילוט מתאים. יש  -ברקת
להוציא הודעה לפני ואחרי כולל 

 שילוט לתושבים.

חניית רכבים על  השמורה 18
 המדרכה

לאפשר יותר מקומות חניה 
 ללא פגיעה בהולכי רגל

לבחינה נוספת של מח'  -נדחה
 הנדסה.

 

סימון של מעטפה או  8שוהם  19
 אדום לבן מול הכניסה

התושב נכה צהל עם עגלה 
נגררת ומתקשה לצאת 

 ולהיכנס לחניית ביתו.

 נדחה

 שילוט עפ"י חוק-1 רחוב הפנינה 20
 25הגבלת מהירות  -2

 קמ"ש.
בדיקת אפשרות  -3

להפיכת הרחוב לחד 
 סטרי

 

 לסיור נוסף בשטח עם מח' הנדסה 



                                                                                                            
סימון צמתים באדום לבן  צומת הפנינה ותרשיש 21

ברח והוספת פס האטה 
תרשיש לפני המפגש עם 

 רחוב הפנינה

נסיעה מהירה של נהגים 
וחניית בצמתים מהווה חסימה 

 של כניסה ויציאה בטוחה.

 נדחה -פסי האטה
 מאושר -סימון אדום לבן בצמתים

הפיכת רחוב הנוטרים  הנוטרים/הגדעונים 22
 לחד סטרי כולו

 צמחיה.גיזום  קיימת סכנת התנגשות
הצבת תמרור עצור בצומת עם 

 הגידעונים.
סימון אדון לבן עד לרחוב אלכסנדר 

 זייד.

יצחק שדה לשופטים,  23
 ומהשיטה לשופטים

מדובר בסיבוב וקיימת סכנה  סימון אדום לבן
וחוסר שדה ראיה ברגע 

 שמחנים שם.

מאושר אדום לבן בצמתים+ הצבת 
 -הבנים תמרור עצור בעלייה לרח'

 השופטים.

רחוב הפלמ"ח כניסה  24
 לגן אודם

חוסר שדה ראיה ביציאה  הצבת מראה פנורמית
 מהשביל מכל הכיוונים.

 

 בועדה נוסף ודיון בשטח לסיור
 5.19 תחבורה

קיימת חניה פרטית אך לא  סימון חניית נכים 8העצמאות  25
נגישה ויש אשפרות להיכנס 

רק דרך הסלון מרחוב 
 .8העצמאות 

מאושר סימון חניית נכים בכפוף 
 לסיור נוסף עם מהנדס המועצה

המייסדים משער ישי  26
 עד המחסום

 פסי האטה
 30הגבלת מהירות ל

 קמ"ש

נדחה לדיון נוסף לאחר סיור עם  
 מהנדס המועצה



                                                                                                            
סימון מעטפה בכניסה  10יציאת אירופה  27

 לבית לקולנועית
 חסימה של הכניסה לבית.

זו הדרך היחידה להיכנס עם 
 הקולנועית לבית.

 נדחה -רחוב משולב
יש לבצע אכיפה ע"י הפיקוח או 

 המשטרה

מחנים מול הכניסה רכבים  סימון אדום לבן 47מול אף על פי כן  28
לחניה ומהווים סכנה בנתיב 

 הנסיעה

 בדיקה נוספת בשטח.

נסיעה מהירה ומסכנת את  הוספת פסי האטה החיל 29
 תושבי הרחוב

 רחוב חד סטרי  -נדחה

בית התותחן ליד  30
 המתנ"ס

סימון קו לבן וסימון 
בכניסה מעבר חציה 

 לחניון המתנ"ס

מאושר סימון מעבר חציה בכניסה  הליכה בטוחה לילדים
 לחניית המתנ"ס והשלמת המדרכה

בחינת הגבלת מהירות  קיבוץ גלויות 31
 קמ"ש ברחוב 30של 

תמרורים להגבלת  2מאושר הצבת  
 קמ"ש 30מהירות 

כנפי נשרים פינת  32
 התירוש

הוספת פס האטה ומעבר 
 חציה בקטע

הכביש מאד מסוכן ומלא 
 תנועה

 

 לדיון נוסף

חניה לא נגישה ובעלת  סימון חנית נכים פרטית 48גאולים  33
 מוגבלות ברגליים

 

לסיור  -קיימת חניה פרטית בחלקה
 עם יו"ר הועדה

הוספת פסי האטה  30היין  34
 ותמרור

לא קיימת מדרכה ואין  -נדחה נסיעה מהירה של רכבים
 אפשרות להציב פסי האטה

סימון מעטפה בכניסה  23הנדיב  35
 לחניה הפרטית

נחסמת קבוע ע"י ספקים של 
 החניות ורכבים פרטיים.

 ואין לבן אדום סימון קיים -נדחה
 על מעטפה לסימון  אפשרות
 המדרכה



                                                                                                            
דרך  -מלון חוות הברון 36

 גישה
שינוי יציאה מדרך העפר 

 למלון חוות הברון
 לסיור ובדיקה של מהנדס הרשות 

 
 ורחתום במק

---------------- 
 יו"ר הועדה
 מאיר ואנונו

 ורחתום במק
---------------- 

 חבורהיועץ ת
 מיכאל רבינוב

 ורחתום במק
---------------- 

 הנדס מועצהמ
אדר' ישראל בן 

 ישראל

 ורחתום במק
---------------- 

 תנועה משטרה קצין
 אבי סבח

 ורחתום במק
---------------- 

 רכזת ועדת תחבורה
 עמית אסימיני

 
 
 


