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אחריות ביצועהחלטות/הערותמהות הבקשהסיווגכתובת הפניה לבדיקה

אישור חידוש תכנית לביצועבניית כיכר צופית דרך רבין652כביש 1
יש לבחון , הוועדה אישרה את התכנית

הוספת מעקה במפרדה

הנדסה

אישור תכנית לביצועחניון ציבוריהקונגרס הציוני,נילי' שד2
יש לתאם , הוועדה לא אישרה את התכנית

שיחת זום עם מתכנן החניון

הנדסה

03-20פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 
11.11.20מתאריך 

:משתתפים
ר הועדה"יו- מר מאיר ואנונו

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

קצין תנועה- מר אבי הלוי
פיקוח' מח- מר אלעד נחום
חבר ועדה- מר מאיר ליאני

חברת ועדה- פניה סולומון' גב
נציג ציבור- מר יגאל הקר

נציג ציבור- מר צביקה אריאל
תפעול' מנהל מח- מר מיקי חדד
תחזוקת ישוב- מר לירן דניני

רכזת הועדה- עמית אסימיני' גב

:חסרים
נציג ציבור- מר דוד נמרי

חבר ועדה- מר אריה פולק
נציד ציבור- מר דניאל שקד



שינוי הסדרי תנועהדרך היין, מגינים, מייסדים3
חסימת הכניסה מרחוב 

המייסדים למגינים וכניסה 
.מדרך הין למגינים

הוועדה תיצא לסיור נוסף בשטח לבחון 
.את הפתרון הנכון

הנדסה

ספית אגוז ויציאת אירופה5
הזזת , הוספת פס האטה בחיבור בין הרחובות

הצבת תמרור עצור ביציאה , המעבר להולכי הרגל
כניסה לרחוב יציאת ארופה

לאישור בוועדה לאחר סיור 
בשטח

הוועדה אישרה את הבקשה

הנדסה

שיפור הבטיחות במתחםמעוף הציפור6
המלצה של עמותת נשק וסע 

(להציג בוועדה)
הוועדה תבחן שוב את הבקשה

הנדסה

7

מפגש התפוח דרך הביובים.1
חיבור השבילמהקטע .2

הצפוני לדרך הביוב למרגלות 
.רחוב החצב

מפגש דרך בגין עם הכניסה .3
.לשביל

הצבת תמרור איסור כניסה לאופנויים וטרקטורונים
סכנה בטיחותית להולכי רגל 

ורוכבי אופניים
הוועדה אישרה את הבקשה להצבת 

.השילוט

תפעול/ הנדסה

אף על פי כן' גן ילדים ברח8
הצבת שילוט עם הגבלת שעות לחניה להורדה 

והעלאת ילדי הגן
הוועדה אישרה את הבקשה להצבת תמרורלאישור הוועדה

תפעול/ הנדסה

מעבר לא בטיחותיסימון מעבר חציהנרקיס- כלנית9
הוועדה אישרה את הבקשה לסימון מעבר 

 135הוספת פס האטה ותמרור  , חציה
ברחוב הנרקיס

הנדסה

הוספת פס האטה57הרצל 10
נסיעה מהירה של רכבים וריבוי 

הולכי רגל במקום

קיימת , הוועדה דחתה  את הבקשה
רחוב חד סטרי ,הגבלת מהירות לנסיעה

.הנמצא בעליה

הצבת שלט רחוב משולב,הוספת פסי האטהכט בנובמבר11
נסיעה מהירה של רכבים המון 

ילדים קטנים שמשחקים ברחוב 
.והדבר מסוכן

' הוועדה דחתה את הבקשה להפיכרת הרח
יש , משולב והוספת פסי האטה' לרח

.להוסיף תמרור ילדים בדרך

תפעול

4
המייסדים מול אלדו וליד 

מאפיית אריאל

הצבת תמרור איסור חניה בין     - מאפיית אריאל
.                  שעות מסויימות פרט לפריקה וטעינה

סימון חניות בתלשום- מול אלדו
הוועדה אישרהלאישור הוועדה

תפעול



ש" קמ30הוספת פסי האטה והגבלת מהירות של הקציר12
נסיעה מהירה של רכבים והקמת 

.שכונה חדשה עם ריבוי תנועה

הוועדה דחתה את הבקשה להוספת פס 
 תמרורים להגבלת מהירות 2יוצבו , האטה

ש עד לסיום הבניה" קמ30של 

תפעול

הצבת תמרור עצור עם סימון פס עצירההרצל- צומת הגדוד העברי13
נסיעה מהירה ברחוב הגדוד 

.העברי וקושי להשתלב

יש להציב , הוועדה אישרה עת הבקשה
הגדוד העברי ' תמרור עצור ביציאה מרח

זהירות הולכי רגל -439והצבת תמרור 
.חוצים

תפעול

סימון חניית נכים פרטית10ח "הפלמ14
התושב נכה עם רכב ואן מתקשה 
להיכנס ולצאת לחניה הפרטית 

.שלו

קיימת חניה , הוועדה דחתה את הבקשה
.פרטית גדולה ונגישה לתושב

הארכת אדום לבן ברחוב עצמאותצומת הכובשים עצמאות15
חוסר שדה ראיה למעבר הולכי 
הרגל ולרכבים הרוצים לפנות 

.לרחוב

יש להאריך , הוועדה אישרה את הבקשה
 מטר מכל צד סימון אדום לבן בכניסה 10

העצמאות' לרח

תפעול

סימון מעטפה או אדום לבן מול ביתם19וינגט 16
בעקבות חניית רכבים מול החניה 
הפרטית שלהם הינם מתקשים 

.להיכנס ולצאת לחניה

משולב ' רח, הוועדה דחתה את הבקשה
י "יש לבצע אכיפה ע, ללא סימונים

.פיקוח' המשטרה ומח

י רכבים" חסימת חניה פרטית עסימון מעטפה או אדום לבן19ברקת 17
ללא ' הוועדה דחתה את הבקשה רח

י המשטרה "יש לבצע אכיפה ע, סימונים
.פיקוח' ומח

סכנה בטיחותית להולכי הרגלהצבת עמודונים או תמרור איסו חניית רכביםיהולים לספיר' המעבר בין רח18
יש להציב , הוועדה אישרה את הבקשה

23' עמודונים בסיבוב ליד בית מס

תפעול

סימון מעטפה או אדום לבן6כנפי נשרים 19
י רכבים שמחנים "נחסמים ע

.לפני החניה המיועדת להם

ללא ' רח, הוועדה דחתה את הבקשה
פיקוח או ' יש לפנות למח, סימונים

למשטרה לביצוע אכיפה



סימון מתאים לאיסור חניית רכבים15חוגלה 20
חסימת מעבר להולכי רגל וכנסה 

לתושבי השכונה
יש להציב , הוועדה אישרה את הבקשה
שלט איסור חניה

תפעול

23הזית 21
סימון אדום לבן בכניסה לחניה הפרטית ובפינת 

הרחוב

גרים ליד בית ספר נילי והורים 
חוסמים את היציאה והכניסה 

לחניה באופן קבוע

הוועדה אישרה את הבקשה לסימון אדום 
.לבן בכניסה לבית ומול הבית בסיבוב

תפעול

סימון מעבר חציהדרך היין22
מעבר בטיחותי למבקרי היקרב 

ולעובדים
לדיון בוועדה הבאה

סימון מעבר חציהצבי ציון/התירוש23
אזור ללא מעבר נגיש לתושבי 

השכונה
 2יש להוסיף , הוועדה אישרה את הבקשה

.מעברי חציה ברחוב כנפי נשרים ושבי ציון

הנדסה

:הערות מחוץ לסדר היום

2019-2020מהנדס הוועדה הציג טבלת מעקב אחר ביצוע החלטות וועדה תחבורה שנים 

א עם מיקום ומידות של הסימון מיועץ התנועה"תפעול תבצע החלטות של הוועדה רק לאחר קבלת תצ' מח

. להגבלת זמן עד לסיום עבודות של החניון הציבורי439 חניות עם תמרור 4-5מאושר הקצאת - 100המייסדים ' הסדר חניה זמני ליד גן הילדים יעבץ ברח

.איסור סימון ובמידת הצורך יש להציב תמרור איסור חניה בצמוד לערוגות- סימון אדום לבן בערוגות גינון

(י יועץ התנועה"מיקום חלופי אושר ע) 38א "הזזת סימון חניית הנכים בעקבות בניית תמ- משפחת קזרוב

.'בוצע סיור נוסף והוועדה אישרה את ביטול הסימון ברח- אנה פרנק' ביטול סימון אדום לבן ברח

ר הועדה"יו

מאיר ואנונו

_______________

מהנדס הועדה                     יועץ התנועה

אהרון דינור                  מיכאל רבינוב' אדר

_____________            ______________

קצין התנועה

אבי הלוי

____________


