
17.08.2020: תאריך

מס 
סידורי

כתובת הפניה 
לבדיקה

אחריות ביצועהחלטות/הערותמהות הבקשהסיווג

1

י יועץ התנועה "הצגת תכנית עהפיכת חלק מהרחוב לחד סטריכנפי נשרים
לדיון בועדה

לבצע סיור נוסף בשטח יחד עם יועץ 
ר הועדה ואז לקבל "התנועה ויו

.החלטה לאישור בועדה

הנדסה

2

י יועץ התנועה "הצגת תכנית עהפיכת הרחוב לחד סטריתירוש
לדיון בועדה

יש לשנות את כיוון הנסיעה ולהכין 
.תכנית לביצוע

.י חלוקת פליירים"התושבים עודכנו ע

הנדסה

02.20פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 
13.08.20מתאריך 

:משתתפים
ר הועדה"יו- מר מאיר ואנונו

מהנדס הועדה- אהרון דינור' אדר
יועץ התנועה- מר מיכאל רבינוב

פיקוח' מח- מר אלעד נחום
חבר ועדה- מר מאיר ליאני

חברת ועדה- פניה סולומון' גב
נציג ציבור- מר יגאל הקר
תחזוקת ישוב- מר לירן דניני

רכזת הועדה- עמית אסימיני' גב

:חסרים
נציג ציבור- מר דוד נמרי
קצין התנועה- מר אבי הלוי

נציג ציבור- מר צביקה אריאל
חבר ועדה- מר אריה פולק
נציד ציבור- מר דניאל שקד



3

ספינת אגוז ויציאת 
אירופה

ר הועדה יצאו "יועץ התנועה מהנדס ויוהצגת תכנית לביצועהפיכת הרחובות לחד סטריים
' שוב לשטח לבחון להפוך רק את רח

ספינת אגוז לחד סטרי ולהרחיק את 
.הכניסה לשבי הגישה לגשר

הנדסה

4

תאשור בחלק 
מהגדעונים לערבה

הרחוב מאד עמוס ומאד קשה הפיכת חלק מהרחוב לחד סטרי
.לעבור במקטע

קטע שמחבר בין . הבקשה נדחת
, הרחבות ואינו יכול להפוך לחד סטרי
יש אפשרות לשקול איסור חניה בצד 

.אחד של הרחוב

5

הנדסה.הבקשה מאושרת.הצגת תכנית לאישור הועדההפיכת הרחוב לחד סטרידרור

6

קיימות חניות פרטיות , הבקשה נדחתמצוקת חניהיצירת מפרץ חניה10,15,7,19בן גוריון ' שד
בחלקות תוך ערוגות הגינון קיימת 

תשתית של מים וחשמל ומדובר 
.בכריתת עצים

7

רכבים חוסמים את הכניסה אדום לבן או סימון מעטפה פינת גאולים83שבי ציון 

לחניה ולבית שלה

אין שימוש בחניה - הבקשה נדחת
.הפרטית לצורך חניה

8

ליצור מקומות חניה באזור גן לאפשר מקומות חניהצומת אלונים רימון
קרניאל ולבטל סימון אדום 

אלונים כדי לאפשר ' לבן ברח
חניה

לא לאשר ביטול אדום ,  הבקשה נדחת
נמצא בסימון מינמלי בהתאם )לבן 

, (למה שנדרש בצומת ומול מתקן גזם
אין אפשרות ליצור חניות בניצב בגן 

.אין מספר מרחב, קרניאל



9

אין מדרכה רציפה לכל . 1מעבר חציה, פסי האטה, מדרכהיפה נוף דרום צפון
. אורך הרחוב משני צידיו

רכבים -אין פסי האטה.2
.נוהגים במהירות

בפינה הצפונית של רחוב .4
צהל הבית הפיניתי סיים 

לבנות ומאוכלס אך לא 
.השלים מדרכות

.  פסי האטה בועדה קודמת2אושרו 
לבדוק אפשרויות לסימון מעברי 

המדרכה תושלם על ידי בעל ,חציה
.הבית בהתאם לטופס אכלוס

פיקוח/ הנדסה

10

לאסור חניה ברחוב תרשיש על סימון אדום לבן1 דירה 8תרשיש 
מנת שנוכל להיכנס ולצאת 
בבטחה מהחניות הפרטיות 

שלנו

מדובר באזור וחניה , הבקשה נדחת
פרטית שהמועצה אינה יכולה לסמן או 

.לאכוף

11

הועדה מאשרת לאסור פניה שמאלה צומת מסוכנתלחסום פניה שמאלה ביצאה מקיבוץ מעיין צבירחוב חלוצים
אך לפני כן יש לקיים דיון יחד עם קצין 

המשטרה ומועצת חוף הכרמל לשמוע 
.את דעתם בנושא

הנדסה

 א5אנה פרנק 12
סימון מעטפה ואדום לבן בכניסה לחניה 

הפרטית וצמוד לה

בעקבות ריבוי של בניה 
אנו נחסמים קבוע  (38א "תמ)
י ובנוסף מתקשים לצאת "ע

והיכנס לחניה ברגע שמחנים 
.מצש שמאל שלנו

יש לסמן אדום לבן , הבקשה אושרה
.לאורך הרחוב בצד הצפוני

תחזוקת ישוב

איסור חניה על האבנים המשתלבות26בזלת 13

רכבים מחנים על האבנים 
המשתלבות ונוצר חוסר שדה 

ממש , ראיה עם הולכי הרגל
.סכנה

יש להציב עמודונים , הבקשה אושרה
.בכניסה לרחוב על האבנים המשתלבות

תחזוקת ישוב/ הנדסה

הוספת פסי האטה לאורך הרחוב2י "לח14

נסיעה מהירה של רכים 
המגיעים לחוות הברון ולמלון 

אלמא ומסכנים את דיירי 
.הרחוב

 2יש להציב הצבת , הבקשה אושרה
פסי האטה ברחוב

הנדסה



הוספת פסי האטה3ספינת אגוז 15
רחוב מאד מסוכן ונוהגים בו 

מבקשים להציב פס , במהירות
.האטה במיוחד בעיקולים

מדובר ברחוב פרטי , הבקשה נדחת
ואין באפשרות המועצה להציב פסי 

.האטה

הצבת פסי האטההסתוונית16
נסיעה מהירה של רכבים 

.ודריסת חיות מחמד
 פסי 2-3יש להציב , הבקשה אושרה

.האטה בחלק השני של הרחוב

הנדסה

17
קטע בין כיכר החלוצים 

לכיכר האלונים
 פסי האטה2הוספת 

היורדים בשדרות נילי 
מסכנים את הנמצאים במעגל 

.התנועה ביציאה מהישוב

יש להגביה את מעבר , הבקשה נדחת
.החציה בכיכר החלוצים

הנדסה

פסי האטה לאורך הרחובהשזיף18

בתחילת רחוב השזיף , הבקשה נדחת
 פסי האטה שיש לחדש 2קיימים 

בהמשך קיים צומת ולכן אין . צביעה
.צורך בהוספת פסי האטה

סימון חניית נכים פרטית25הנשיא 19
התושבת נכה ומבקשת חניית 

נכים צמודה לשער החשמלי 
.מתקשה ללכת.שלפני הבית

סימון חניית נכים , הבקשה אושרה
.פרטית כולל מספר

הנדסה/ תחזוקת ישוב 

סימון חניית נכים פרטית33השיטה 20
אושר לתושב תג נכה ומבקש 

.חניה בקרבת ביתו
קיימת חניה פרטית , הבקדה נדחת

.ונגישה עם סימון מעטפה

תושב21
הפיכת החלק הדרומי של רחוב האורנים לחד 

סטרי

מדובר בקטע רחב עם , הבקשה נדחת
מעבר של , חניה משני צידי הכביש

.צ וריכוש של הרחובות מסביב"תח

סימון חניית נכים פרטית80המייסדים 22

התושבת עברה ניתוח 
להחלפת הברכיים ומתקשה 
ללכת ומבקשת חניה צמודה 

.לביתה

יש לסמן חניית נכים , הבקשה אושרה
.לא קיימת חניה פרטית, צמוד לביתה

הנדסה/ תחזוקת ישוב 



סימון חניית נכים פרטית3/2הרקפת 23
התושבת מתקשה ללכת 

ומוסרת שלא קיימת חניה 
.בקרבת ביתה

יש לסמן חניית נכים , הבקשה אושרה
ברחוב בן גוריון היות וברחוב הרקפת 

.יש המון מדרגות והכניסה לא נגישה

הנדסה/ תחזוקת ישוב 

סימון חניית נכים פרטית43שדרות בן גוריון 24

החניות כל הזמן תפוסות  
בקרבת ביתו והוא מתקשה 

בחניה הפרטית שלו , ללכת
אישתו שמה את הקולנועית 

.והיא גם נכה

קיימת חניה פרטית , הבקשה נדחת 
.לשני רכבים בחלקה

הורדת ערוגות הגינון'ב-3התקומה 25
הרחוב הפך להיות צפוף עם 

המון מתגוררים והמון רכבים 
.שאין מקומות חניה

קיים המון מקומות  ,  הבקשה נדחת
חניה ברחוב ובתוך ערוגות הגינון 
קיימת תשתית לחיבורים למים 

.וחשמל

ר הועדה"יו

מאיר ואנונו

_______________

מהנדס הועדה                     יועץ התנועה

אהרון דינור                  מיכאל רבינוב' אדר

_____________            ______________

קצין התנועה

אבי הלוי

____________

.באחיות רכזת הועדה לתאם סיור להמשך ביצוע וקבלת החלטות.2

:הערות מחוץ לסדר היום
.יש להציג לועדה הבאה תכנית הסדרי תנועה של צומת זבוטנסקי הנדיב. 1


