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סידורי

אחריות ביצועהחלטות/הערותמהות הבקשהסיווגכתובת הפניה לבדיקה

מוועדה קודמת לבצע סיורסימון מעבר חציה ביקבהיין1

מאושר סימון מעבר חציה ,הבקשה אושרה
 פסי 2אשר יסומן מול השערים והוספת 

האטה מכל צד של מעבר חציה ותמרור 
.מתאים

י יועץ תנועה לאישור רשות "יבוצע תכנון ע
.התמרור המקומית

ג מבנה "עמוד או ע)נדרש להוסיף תאורה 
.בסמוך למעבר המתוכנן (היקב

הנדסה

01-21פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 
ZOOMהישיבה התקיימה במערכת   27.01.2021מתאריך 

:משתתפים
ר הועדה"יו- מר מאיר ואנונו

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

קצין תנועה- מר אבי הלוי
נציג ציבור-מר דוד נמרי

נציג ציבור- מר יגאל הקר
תפעול' מנהל מח- מר מיקי חדד
תחזוקת ישוב- מר לירן דניני

רכזת הועדה- עמית אסימיני' גב

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

חברת ועדה- פניה סולומון' גב
חבר ועדה- מר אריה פולק

נציג ציבור- מר צביקה אריאל
נציד ציבור- מר דניאל שקד



2
אנה פרנק להלל ' יציאה מרח

יפה
 עצור302הצבת תמרור 

נסיעה מהירה וחוסר שדה ראיה 
.ברחוב

' יוצב תמרור עצור מס,  הבקשה אושרה
. בצומת302

תפעול

לחד סטרי-שינוי הסדרי תנועהערבה וגידעונים,תדהר3

בעקבות בנייה של בתים נוספים 
בשכונת יעקב קיים עומס של 

רכבים ובלתי אפשרי לתנועה דו 
.סטרית

הוועדה החליטה על הכנת תכנית רחבה 
י יועץ התנועה "לכלל השכונה והאזור ע

.לבחינת החלופות ודיון נוסף בוועדה

433הצבת תמרור אין חניה ועצירה ' ב3יהלום 5
הפרעה לכניסה וליציאה לחניה 
הפרטית  של התושב בעקבות 

.חנית רכבים לאורך הגדר

משולב וצר ' מדובר ברח, הבקשה נדחתה
ברגע שנאיסור חניה יגרום לביטול חניות 

יש לבצע הסברה ופיתרון בין - אורחים 
.השכנים

חניות בבית ספר נילי6
 חניה לצוות בית הספר בלבד עם 439הצבת תמרור 

07:30-13:00הגבלת שעות 

הצבת תמרור איסור , הבקשה אושרה
-07:30 עם הגבלת שעות 439חניה ותמרור 
. רק לצוות בית הספר13:00

תפעול

2קדושי השואה 7
סימון אדום לבן או מעטפה בכניסה לחניה הפרטית 
.ובנוסף לשקול סימון אדום לבן בצד אחד של הרחוב

רחוב עמוס , י רכבים"נחסמים ע
.במבני ציבור

מאושר סימון מעטפה , הבקשה אושרה
.בכניסה לחניה הפרטית של התושב

תפעול

הנוטרים8
הצבת תמרור אין כניסה בצד השמאלי של היציאה 

מרח וינגייט לנוטרים והצבת פסי האטה במורד 
.הרחוב עם כיוון הנסיעה

נסיעה מהירה של רכבים ונסיה 
רחוב מלא בילדים , בכיוון הנגדי

.והדבר מאד מסוכן

מאושר הצבת תמרור , הבקשה אושרה
וינגייט ' איסור כניסה ביציאות מרח

הנוטרים '  פסי האטה ברח2והוספת 
.בחלק העליון

תפעול

סימון חניית נכים פרטית6 דירה 11מב "תר9
מתקשה להיכנס לחניה הפרטית 

שלה בעקבות צפיפות וקיימת 
.מוגבלות פיזית

תסומן חניית ,  הבקשה אושרה חלקית
נכים ציבורית בחניות של גני הילדים אשר 

.תתן מענה גם לתושבת

תפעול

433הצבת תמרור אין חניה ועצירה 13-15יהלום 4
הפרעה לכניסה וליציאה לחניה 
הפרטית  של התושב בעקבות 

.חנית רכבים לאורך הגדר

משולב וצר ' מדובר ברח, הבקשה נדחתה
-אורחים  איסור חניה יגרום לביטול חניות

. יש לבצע הסברה ופיתרון בין השכנים



37ספינת אגוז 10
הצבת מראה פנורמית בעיקול והוספת פס האטה 

נוסף לפני העיקול
חוסר שדה ראיה ונסיעה מהירה 

של רכבים

יש )הבקשה להוספת פס האטה אושרה 
לבדוק עם היועמש של המועצה היות 

והצבתשלט זהירות  (פרטי' ומדובר ברח
הבקשה להצבת מראה . ילדים חוצים

.פנורמית נדחתה

תפעול+הנדסה

סימון אדום לבן או מעטפה בכניסה לחניה הפרטית10קדושי השואה 11
רחוב עמוס , י רכבים"נחסמים ע

.במבני ציבור
מאושר סימון מעטפה , הבקשה אושרה

.בכניסה לחניה הפרטית של התושב

תפעול

העליה12
חניה על חצי מדרכה  לאורך הרחוב בחלקים 

הרחבים
י יועץ התנועה"הצגת תכנית ע

הוועדה ביקשה להציג , הבקשה נדחתה
תכנית מפורטת לאחר מדידה של הקטע 

.ואז לעלות לדיון נוסף בוועדה

הנדסה

איסור חניה בכניסה לרחוב המגינים בעפרהיין כניסה לרחוב המגינים13
סכנה בטיחותית וחוסר שדה 
ראיה לנכנסים ויוצאים מרח 

המגינים

מאושר הרחבת סימון , הבקשה אושרה
.'המעטפה בכניסה ויציאה לרח

תפעול

הוספת תמרור,סימון מעבר חציהצומת המייסדים הנדיב14
צומת מאד מסוכן שנכנסים 

ויוצאים ללא שדה ראיה וסכנה 
להולכי הרגל

', מדובר בכניסה לרח, הבקשה נחדתה
.קיים תמרור והכוונה לכניסה וליציאה

הצגת תכנית- בעיה בטיחותיתשינוי מיקום תחנת הסעים-הסדרי בטיחותעזריאלי' רח15

י יועץ התנועה "הוצגה תכנית לוועדה ע
העלאת /הורדת-  אושרה1' חלופה מס

תלמידים מהאוטובוס תבוצע במסוף 
-  ההיסעים הקיים של בית ספר רננים 

המיקומים - ישרת את שני בתי הספר 
 ו 2המוצעים לעצירת האוטובוס בחלופות 

ס "בחזית ביה.  מסוכנות ולא רלוונטיות3
יוגדר מיקום לנשק וסע של רכבים פרטיים 

וכן ישודרגו אמצעי הבטיחות והאזהרה 
, מעקות)סביב מעבר החציה הקיים 

('שלטים וכו
.נדרשת הסברה לתלמידים והורים

תפעול



הבקשה אושרהי הוועדה"חידוש אישור עתחנות הסיעיםביתי ספר-מוסדות חינוך16

 פסי האטה בסיבוס2הוספת 29השופטים 17
נסיעה מהירה של רכבים והורי 

בית ספר קשת

 פסי 2מאושר הצבת , הבקשה אושרה
סימון אדום לבן בצד אחד של , האטה 

הרחוב ולבחון את רוחב הכביש על מנת 
.לאפשר חניה על חצי מדרכה

תפעול+הנדסה

סימון אדום לבן בעיקול125התירוש מול 18
רכבים מחנים ומפריעים לתנועה 

ואין מעבר בטוח
מאושר סימון אדום לבן , הבקשה אושרה

.מול הבניין

תפעול

בעקבות מצוקת חניהחניות בתשלוםהנדיב19
הוועדה ממליצה על סימון חניה בתשלום 

נכון לרחוב מסחרי - הנדיב ' לאורך רח
.במרכז המושבה

תפעול

סימון חניית נכים פרטית58גאולים 20

התושב בעל נכות ברגליים 
מתקשה לרדת במדרגות 

מבקש חניה צמודה .וצולע
לכניסת הבית היות והחניה שלו 

גבוהה

מאושר סימון חניית נכים , הבקשה אושרה
פרטית והתאמת תחנת האוטובוס 
.הסמוכה לצורך הסדרת מעבר נגיש

הנדסה+תפעול

שילוט אזהרה, הצבת פסי האטההדרים21
נסיעה מהירה של רכבים ובסוף 

הרחוב קיימת יציאה מחניון 
ומאד מסוכן

השכונה עדיין בבניה ללא , הבקשה נדחתה
בהתאם להתקדמות הבינוי , אכלוס מלא

והאכלוס הנושא יעלה לדיון נוסף ותבחן 
.הבקשה מחדש

צמצום ערוגת הגינון, הצבת עמודונים20הערבה 22
י רכבים ואינים "נחסמים ע

יכולים להיכנס ולצאת מהחניה 
הפרטית

מאושר הצבת עמודונים , הבקשה אושרה
משני צידי המדרכה על מנת לאשפר כניסה 

.ויציאה בטוחה

.תפעול

:הערות מחוץ לסדר היום



ר הועדה"יו

מאיר ואנונו

_______________

מהנדס הועדה                     יועץ התנועה

אהרון דינור                  מיכאל רבינוב' אדר

_____________            ______________

קצין התנועה

אבי הלוי

____________

אחריות מחלקת תפעול.- הוספת תמרור אין פניה שמאלה ביציאה מחניון הפסגה ברחוב הדגן וחידוש סימון קו הפרדה רצוף

.'קצין התנועה יציג דוח תאונות ברח-ת החלטותללדיון נוסף לקב- השמורה' הסדרי תנועה ברח

(יש להשאיר את הכיסוי על התמרורים עד לקבלת החלטה נוספת). לדיון נוסף בעקבות תלונות תושבים- הפיכת רחוב התירוש לחד סטרי

אחריות מחלקת תפעול.- קצין התנועה ביקש לחדש תמרורים וסימונים בישוב

.אחריות מחלקת תפעול- סימון חידוש צביעה-4צומת זכרון בכביש 


