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אחריות ביצועהחלטות/הערותמהות הבקשהסיווגכתובת הפניה לבדיקה'מס

1
תחנת כיבוי -דרך אהרון 

אש
סידור יציאת הכבאיות מתחנת הכיבוי לכיוון 

לצפון
לבחון אופציות אפשריות

פניה "  עם כיתוב 439 יוצב תמרור 
"ימינה פרט לרכב חרום

תפעול

בית תשבי2
הצבת עמודונית לחסימת חניית רכבים וכניסה 

למעבר

מפגע בטיחותי וחסימת מעבר 
להולכי רגל למרות הצבת 

.שלט על הקיר

יש להציב עמודי , הבקשה אושרה
 (מנעול)מתכת אם אפשרות הזזה 

.לצורך הכנסת סחורה

תפעול

04-21פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 
12.08.2021מתאריך 

:משתתפים
ר הועדה"יו- מר מאיר ואנונו

מהנדס הועדה- אהרון דינור' אדר
יועצת התנועה- אחלם יעקוב ' גב

חבר ועדה- מר אריה פולק
נציג ציבור- מר צביקה אריאל

פיקוח' מח- מר אלעד נחום
מהנדת תשתיות- מרין אביכזר' גב

נציג ציבור- מר יגאל הקר
תפעול' מנהל מח.ס- ליאת שחף' גב
רכזת הועדה- עמית אסימיני' גב

:חסרים
נציג ציבור- מר דוד נמרי

תחזוקת ישוב- מר לירן דניני
חבר ועדה- מר מאיר ליאני

קצין תנועה- מר אבי הלוי
חברת ועדה- פניה סולומון' גב

נציד ציבור - מר דניאל שקד



סימון מעבר חציהטופז פינת שוהם3
בכל השכונה קיים מעבר חציה 

אנחנו ורצים לא בבטחה , אחד
.והדבר מאד מסוכן

על מנת לסמן מעבר , הבקשה נדחת
 חניות 2-3חציה תקני יש לבטל 

 2בנוסף קיימים , וקיימת מצוקת חניה
.מעברי חציה במרחק סבין ותקין

ברקת
פסי האטה באיזור ברקת , הוספת מעבר חציה 

ענבר'  וסימון אדום לבן במעבר לרח16

שכונה עם המון ילדים ונסיעה 
מהירה של רכבים אשר 

.מסכנים את הבטיחות שלהם

יסומן אדום לבן , הבקשה אושרה
בצומת והצבת מעבר חציה מוגבה 

י יועצת "מיקום מודייק יקבע ע- בקטע
.התנועה

הנדסה+תפעול

הצבת פס האטה בקטע21גאולים 5
, נסיעה מהירה של רכבים
המון ילדים מסתובבים

יוצב פס האטה נוסף , הבקשה אושרה
.בקטע

הנדסה

הצבת פס האטה בקטע12-14המדע 6
נהיגה פראית של נהגים 

צעירים בעיקר סכנה להולכי 
.רגל ולרכבים הבאים ממול

יוצב פס האטה נוסף , הבקשה אושרה
.בקטע

הנדסה

החזרת מעבר חציה מחוקהכובשים7

קיימת  תחנת אוטובוס בצד 
, השני של הכביש מאד פעילה

ובעקבות הזזת מעבר 
מצריך מהנוסעים ,חציה

לעשות סיבוב לא בטוח 
.והלכיה עם ילדים ומזוודות

יסומן מעבר חציה , הבקשה אושרה
שבוטל מחדש ותעשה הנגשה למעברי 
החציה בנוסף תבחן אפשרות בוועדה 

.הבאה להוספת פסי האטה בקטע

הנדסה

הצבת פסי האטה לאורך הרחובהכרם' רח8
בירידה נסיעה מהירה של ' רח

.רכבים וסכנה להולכי רגל

 פסי האטה 2-3יוצבו , הבקשה אושרה
י יועצת "מיקום מדויק יקבע ע',ברח

.התנועה

הנדסה

ערעור מוועדה קודמתהצבת פסי האטה לאורך הרחוב10הגדוד העברי 9

, לאחר סיור נוסף בשטח,הערר נדחה
נמצא כי אין מקום לתוספת פסי 

יחד עם , האטה בסמטה צדדית וצרה
 עם 439זה הוחלט להציב תמרור 

"סע בזהירות"הכיתוב 

תפעול

4



הוספת פס האטה בין שני פסי האטה19ספיר 10
מרחק גדול בין פסי האטה 

קיימים ורכבים נוסעים 
במהירות

לאחר סיור בשטח , הבקשה נדחת
נמצא כי קיים מרחק תקני בין פסי 
.האטה הקיימים ואין צורך בהוספה

הוספת פסי האטה לאורך הרחובהשזיף11
רכבים , רח צר ללא מדרכה

נוסעים במהריות ומסכנים 
.את הולכי הרגל

ללא מוצא ובקטע ' רח, הבקשה נדחת
שלא קיים פס האטה אין צורך היות 

.ומתקרבים לצומת

12
התפוח הקטע בין רחוב 

התאנה לשקמה
הצבת פסי האטה בקטע

, נסיעה מהירה של רכבים
המון ילדים מסתובבים 

ומדרכה מאד צרה

מדובר על רחוב צר , הבקשה נדחת
בשילוב של חניה מרובה בצידיו ולא 

.נדרשים פסי האטה

סמון אדום לבן בכניהס לחניה הפרטית1טופז 13
י רכבים ואינו "נחסם קבוע ע

יכול לצאת ולהכנס מהחניה 
הפרטית שלו

תסומן מעטפה , הבקשה אושרה
ח התושב "ע- בכניסה לחניה הםרטית

.להסדיר הנמכה מסודרת לחניה
ג המעטפה אסירה "חניה ע: הבהרה

.ועלולה לגרור תשלום קנסות

תפעול

10אנה פרנק 14
סימון אדום לבן או מעטפה בכניסה לחניה 

הפרטית

י רכבים "נחסמת קבוע ע
ואינה יכולה לצאת ולהכנס 

מהחניה הפרטית שלה

יסומן סימון אדום , הבקשה אושרה
לבן בכניסות לחניות הפרטיות בחלק 

.'הדרומי של הרח

תפעול

15
מעפילים -2קדושי השואה 

מול גן הילדים
סימון אדום לבן או מעטפה בכניסה לחניה 

הפרטית

י רכבים ואינו "נחסם קבוע ע
יכול לצאת ולהכנס מהחניה 

הפרטית שלו

יסומן סימון אדום , הבקשה אושרה
לבן בכניסות לחניות הפרטיות וסימון 

.העיקול

תפעול

16-18ערבה 16
הארכת סימון אדום לבן בעיקול בצד השמאלי 

של הרחוב
רכבים מחנים  והרחוב מאד 

.קיימת סכנה, צר

יסומן אדום לבן , הבקשה אושרה
 מטר בצד 5בעיקול ועוד הארכה של 
.'שמאל של הרח

תפעול



17
ש מול בניין "חנה סנ

38א "תמ
'סימון אדום לבן בצד שמאל של הרח

בעקבות הבנייה המון רכבים 
מחנים משני צידי הרחוב ואין 

מעבר בטוח לרכבים

תבחן מחדש לאחר , הבקשה נדחת
.סיום הפרוייקט

'א2ספיר 18
סימון אדום לבן או מעטפה בכניסה לחניה 

הפרטית

י רכבים "נחסמת קבוע ע
ואינה יכולה לצאת ולהכנס 

מהחניה הפרטית שלה

יסומן סימון אדום , הבקשה אושרה
.לבן בכניסה לחניה הפרטית

תפעול

סימון אדום לבן37ספיר 19

יהולם ' התושב גר במעבר לרח
י משאיות "טוען שנחסם ע

ומכוניות שמחנות בסיבוב 
צמוד לביתו והדבר מאד 

מפריע ומטריד

יסומן סימון אדום , הבקשה אושרה
.לבן בכניסה לחניה הפרטית

תפעול

9הרצל 20
סימון אדום לבן או מעטפה בכניסה לחניה 

הפרטית

י רכבים "נחסמת קבוע ע
ואינה יכולה לצאת ולהכנס 

מהחניה הפרטית שלה

תסומן מעטפה , הבקשה אושרה
.בכניסה לחניה הפרטית

תפעול

סימון מעטפה בכניסה לבית הכנסת7אליהו בית צורי 21
י רכבים "הכניסה נחמסת ע

והמתפפללים עם כיסא 
.גלגלים לא יכולים לעבור

סימון מעטפה , הבקשה אושרה
.בכניסה לבית הכנסת

תפעול

14העבודה 22
סימון אדום לבן או מעטפה בכניסה לחניה 

הפרטית

י רכבים "נחסמת קבוע ע
ואינה יכולה לצאת ולהכנס 

מהחניה הפרטית שלה

יסומן סימון אדום , הבקשה אושרה
.לבן בכניסה לחניה הפרטית

תפעול

6מצדה 23
סימון אדום לבן בערוגת הגינון מול הכניסה 

לחניה הפרטית

י רכבים ואינו "נחסם קבוע ע
יכול לצאת ולהכנס מהחניה 

הפרטית שלו

יסומן סימון אדום , הבקשה אושרה
לבן  בערוגת הגינון מול הכניסה לחניה 

.הפרטית

.תפעול



23כנפי נשרים 24
 בקטע מעבר לרכב הבא 307הצבת תמרור 

ממול

רחוב מאד צר ללא שדה ראיה 
וחניה של רכבים מצידי 

.הכביש

 307הצבת תמרור , הבקשה אושרה
.308ו

תפעול

חניון אריאל-64המייסדים 25
הצבת תמרור או סימון איסר חניה בכניסה 

לבתים הפרטיים
.י רכבים"נחסמים קבוע ע

יסומן סימון מעטפה , הבקשה אושרה
.נוסף צמוד לקרטוניה

תפעול

11הדבורה 26
הצבת תמרור איסור חניה או עמודונים מול 

הכניסה לחניה פהרטית
אין אפשרות להיכנס ולצאת 

בבטחה לחניה הפרטית
לבדיקה נוספת מול , הבקשה נדחת

התושבת

 אין לבצע פרסה431'  תמרורים מס2הצבת השמורה27
לאחר סיור בשטח עם יועצת 

התנועה
 432יוצב תמרור , הבקשה אושרה

.בצומת ספיר וברקת

תפעול

28
מעבר )33-31מול ענבר 

(לפנינה
ללא מוצא'  רח623הוספת תמרור 

ענבר חד סטרי בחלק ' רח
' ברקת ואז הופך לרח' מרח

ללא מוצא המון רכבים 
מגיעים ולא יודעים את זה 

ואין להם אפשרות להסתובב

 623הצבת תמרור , הבקשה אושרה
.'בחיבור של הרח

תפעול

 עצור302הצבת תמרור נילי מפגש עם אורנים' שד29
קיים חוסר שדה ראיה 

נילי' ליורדים מכיוון שד
.כניהס למעגל תנועה, הבקשה נדחת

גזית כיכר השמורה' רח30
'  עצור ביציאה מרח302סימון והצבת תמרור 

גזית לכיכר

כיכיר שמגיעים אליה מהון 
אוטובוסים ומשאיות 

גזית לא ' והיוצאים מרח
שמים לב יוצאים לכיכר 

ומסכנים לכמעט תאונה בכל 
.פעם

. כניסה למעגל תנועה, הבקשה נדחת
 בתוך מעגל 303יש להציב תמרור 

התנועה

תפעול



סימון חניית נכים פרטית16דרך שרה 31
מתקשה , התושב בעל תו נכה

ללכת ללא חניה פרטית 
.בחלקה

תסומן חנית נכים , הבקשה אושרה
פרטית כולל מס רכב

תפעול

סימון חניית נכים פרטית14/2שבי ציון 32

מרותק , התושב בעל תו נכה
י "לכיסא גלגלים ונעזר ע

מטפל לא קיימת חניה פרטית 
.בחלקה

תסומן חנית נכים , הבקשה אושרה
פרטית כולל מס רכב

תפעול

סימון חניית נכים פרטית8אנה פרק 33

סובל , הילד בעל תו נכה
מאוטיזם קשה מתקשה 

מתגוררים בבניין שאין , ללכת
חניה פרטית וקיימת מצוקת 

.חניה בשכונה

תסומן חנית נכים , הבקשה אושרה
פרטית כולל מס רכב

תפעול

יסומן סימון של , הבקשה אושרהערעור מוועדה קודמתסימון מעטפה בכניסה לחניה פרטית13ביאליק 34
. מעטפה בכניסה לחניה פרטית

ג המעטפה הינה "חניה ע: הבהרה
.אסורה ועלולה לגרור קנסות

תפעול

35

סימון חניית נכים פרטית15הרצל 

, התושבת בעלת תו נכה
קיימת חניה , מתקשה ללכת

לא נגישה בשיפוע עם הליכה 
מהכניסה לבית

תסומן חנית נכים , הבקשה אושרה
פרטית כולל מס רכב

תפעול

סימון חנית נכים פרטית(118) 13התירוש 36
דיור מוגבל ' התושב שוכר יח

, בניידות עם כיסא גלגלים
ללא חניה פרטית

תסומן חנית נכים , הבקשה אושרה
יש לבדוק חוזה )פרטית לתושב 

שכירות וסיור בשטח עם התושב 
(למיקום

הנדסה+תפעול

סימון אדום לבן במיחזוריתכנפי נשרים פינת גאולים37
י רכבים ואי "חסימה ע

י משאיות"אפשרות לפינוי ע
יסומן אדום לבן , הבקשה אושרה

בחזית של המחזורית
תפעול



 

ר הועדה"יו

מאיר ואנונו

_______________

 

מהנדס הועדה                     יועצת התנועה

אהרון דינור                  אחלם יעקוב' אדר

_____________            ____________

 

קצין התנועה

אבי הלוי

____________

:הערות מחוץ לסדר יום

.תפעול תבחן יחד את תקינות התמרורים והסימונים הקיימים בישוב לפי תקן' הנדסה ומח' מח

.תפעול תבדוק לבצע הדרכה או קורס לאנשי השטח לסימון והתקנת תמרורים' מח

. שנים רכזת הוועדה תבצע מיפוי והתאמות של הבקשות לסימון חניות נכים5אחת ל


