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אחריות ביצועהחלטות/הערותמהות הבקשהסיווגכתובת הפניה לבדיקה'מס

1
, פלך-יעבץ- במוסדות החינוך

חורש, נילי, חיטה
מיזם נשק וסע כולל  צביעה ותמרור צמוד למסדות 

החינוך
חידוש אישור וסימון ותמרור

יש לבצע סיור נוסף , הבקשה אושרה
לצורך קבלת החלטה על מיקום בבית 

(פינלס' רח)ספר החורש 

הנדסה

05-21פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 
16.11.2021מתאריך 

: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

חבר ועדה- מר מאיר ליאני
קצין תנועה- מר אבי הלוי

תפעול' מנהל מח.ס- ליאת שחף' גב
רכזת הועדה- עמית אסימיני' גב

:חסרים
נציג ציבור- מר דוד נמרי

תחזוקת ישוב- מר לירן דניני
חברת ועדה- פניה סולומון' גב

נציד ציבור - מר דניאל שקד



לדיון ואישור בוועדהפ"הוספת מעבר לכלי רכב בשפיהלום' רח2

יש לבצע , עקרונית הבקשה אושרה
בדיקה מי מסדיר את המעבר והאם יש 

. הסכמה מלאה של כל בעלי הקרקע
.מדובר על מעבר פרטי

הנדסה

ביטול פניה ימינה לברושים מרב הרצלצומת הרצל הברושים3
, צר ללא מדרכה בצד אחד' רח

רוחב עם מגרד כדורגל ותנועות 
.נוער מלא בילדים

יש להסדיר את , הבקשה נדחתה
הברושים שתאפשר את ' ההפקעה בחר

הרחבת הכביש ואז לבחון שוב את 
.הבקשה

שכונת יעקב4
' תכנון ושינוי הסדרי תנועה והפיכת חלק מהרח

לחד סיטריים
לדיוון והחלטה בוועדה

יש לבצע סיור נוסף , הבקשה נדחתה
בשטח עם הגורמים המקצועיים ואז 

.לעלות לדיון בוועדה תחבורה

69-79הצבת פסי האטה בקטע שבין הבתים 77החצב 5

קטע מסוכן שיש בו גני משחקים 
ועיקול שלא רואים את 

נסיעה , הרכביםם המגיעים
.מהירה ומסוכנת להוכי רגל

הקטע המבוקש נמצא , הבקשה נדחתה
בעיקול ולכן אין אפשרות וצורך להציב 

.פסי האטה

הצבת פס האטה בקטע4057,הכובשים 6
היו מספר תאונות בעקבות 

עם ' רח, נסיעה מהירה של רכבים
.המון תנועה והולכי רגל

בנוי עם מיתוני ' הרח, הבקשה נדחתה
קיים , תנועה ואין הצדקה לפסי האטה

.'צורך לתכנון חדש של הרח

. פסי האטה בקטע2הצבת (28ספיר )השמורה 7
נסיעה מהירה של רכבים וחוסר 

.שדה ראיה של הולכי רגל

 פסי האטה 2יוצבו , הבקשה אושרה
מיקום מדוייק . בחלק התחתון' ברח

.י יועצת התנועה"יקבע ע

הנדסה

נוסעים במהירות , שכונה בבניהתמרור הגבלת + 'הצבת פסי האטה לאורך כל הרחהדרים מצפון לדרום עם ' רח

8
הדרים מצפון לדרום עם ' רח

הקציר' צומת רח
תמרור הגבלת + 'הצבת פסי האטה לאורך הרח

ש בצומת" קמ30מהירות 
נסיעה מהירה של , שכונה בבניה

.רכבים והדבר מאד מסוכן
 פסי האטה 2-3יוצבו , הבקשה אושרה

.'לאורך הרח

הנדסה



9
צומת הרצלי נילי לצומת 

('א10ביאליק )ביאליק הרצל 
הצבת פס האטה לפני מעבר חציה וסימון אדום לבן

נסיעה מהירה וחוסר שדה ראיה 
.במעבר החציה

סימון אדום , הבקשה אושרה חלקית
. לבן יארך עד לכניסה לחניה הפרטית

.נהבקשה להצבת פסי האטה נדחת

תפעול

10
המייסדים משער ישי עד ' רח

לשער החשמלי של המדרחוב
'הצבת פסי האטה לאורך כל המקטע ברח

המון כניסות לחצרות של בעלי 
.עסקים ורכבים נוסעים במהירות

קיים הגבלת מהירות , הבקשה נדחתה
.חד סטרי וצר' רח', ש ברח" קמ30של 

11
' אגס עד רח' יאיר מרח' רח

(44יגאל אלון )קרן היסוד 
.נסיעה מהירה וגן ילדים באיזור69-79הצבת פסי האטה בקטע שבין הבתים 

קטע קצר בין צומת , הבקשה נדחתה
לצומת ואין הצדקה להצבת פסי 

.האטה

'הצבת פסי האטה בחלק המערבי של הרח' ב106קיבוץ גלויות 12
נסיעה מהירה של רכבים 

.המגיעים מהכיכר ופונית לצומת

קטע צר מידי , הבקשה נדחתה
סעו  "439יוצב תמרור , מהצומת לכיכר

"בזהירות

תפעול

'הצבת פסי האטה ברחח דורות'ר13
ילדים משחקים - סכנת נפשות

ורכבים נוסעים במהירות ' ברח
.ולא שמים לב

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

.התנועה

הנדסה

הצבת פסי האטהסמטת השואבה' רח14
נסעה מהירה של - ללא מוצא' רח

רכבים
צר וללא מוצא ' רח, הבקשה נדחתה

.ולכן אין הצדקה להצבת פסי האטה

היין' רח15
הצבת פסי האטה בקטע של אולם האירועים 

.ביסטרו לעיקול

רכבים נוסעים במהירות מופרזת 
וקיימת סכנה היות ויש שם 

.סיבוב חד ומסוכן מאד

משולב וקצר ' רח, הבקשה נדחתה
.מידי בין צומת לצומת



הצבת פס האטה בקטע70הרצל ' רח16
ללא , נסיעה מהירה של רכבים

.תאונות' שדה ראיה היו שם מס

הנמצא בעליה ' רח, הבקשה נדחתה
צר וצפוף ולכן אין הצדקה , וחד סטרי

.להצבת פסי האטה

גאולים פינת כנפי נשרים17
סימון מעבר חציה באיזור תחנת ההיסעים והצבת 

פסי האטה

נסיעה מהירה של רכבים ומעבר 
לא בטיחותי לילדים שיורדים 
מהאוטובוסים ורוצים לחצות 

.את הכביש

יסומן מעבר חציה , הבקשה אושרה
.בצומת כנפי נשרים גאולים

הנדסה

18
שכונת מול היקב סטרומה 

ובאף על פי כן
בדיקת מעבריה חציה וביטול

מיקום של מעברי , חוסר נגישות
חציה לא בטוחים ואף מסכנים 

.את החוצים

מעברי החציה , הבקשה אושרה
הקיימים יבטולו ויסמנו מעברי חציה 

בטיחותיים ומונגשים לפי , חדשים
יועצת התנועה תכין סקיצה . התקן

.למיקום המעברים לביצוע

הנדסה

הוספת מעברי חציה ופסי האטהחזון איש/הדס/התומר' רח19
שכונה שיש להוסיף לה עוד פסי 

המון , האטה ומעברי חציה
.ילדים ויש צורך באכיפה

יערך סיור נוסף , הבקשה נדחתה
בשטח עם הגורמיים המקצועיים לכל 

.שכונת יעקב לקבלת החלטה

20
צמוד לפיצה -זבוטנסקי' רח

דומינו
לפריקה וטעינה של -  חניות2הצבת תמרור עבור 

משאיות בלבד

קיימת מצוקת חניה למשאיות 
וכתוצאה מכך הן חוסמות את 

.הדרך או עומדות במקום שאסור

 433,434יוצב תמרור , הבקשה אושרה
'  עם הגבלת שעות ברח439ותמרור 

32הנדיב 

תפעול

החינוך העברי21
הצבת תמרור איסור חסימת שביל גישה לשער 

.חרום
י רכבים"שער חרום נחסם ע

הבקשה לא נדרת לאישור ועדת 
 בולדרים בכניסה 2תחבורה ויוצבו 

לשביל עם שרשרת ושלט בכיתוב 
.איסור חניה

תפעול

הצבת תמרור איסור חניה צמוד לקרטוניותחניון אריאל וחניון וילדר22
קיים סימון אדום לבן אך אנשים 

.טוענים שלא רואים ולא יודעים
יוצבו תמרורים צמוד , הבקשה אושרה

432לקרטוניות 

תפעול



33הדרים מול ' רח23
ב והצבת מראה "סימון אדום לבן צמוד לחדר שו

..פנורמית ביציאה מהחניון ולצומת
רכבים מחנים צמוד לחדר שוב 

.ולא מאפשרים מעבר בטוח

סימון אדום לבן , הבקשה אושרה
צמוד לחדר שוב והצברת מראה 

.פנורמית

תפעול

סימון אדום לבן בכניסה לחניה הפרטית9העבודה 24
גרים צמוד לגני ילדים ונחסמים 

י רכבים ולא יכולים "קבוע ע
.להיכנס או לצאת מהחניה

יסומן אדום לבן בכל , הבקשה אושרה
.העובדה' הכניסות לבתים ברח

תפעול

סימון אדום לבן בכניסה לחניה הפרטית19אף על פי כן 25
 גני פרטיים ונחסמים 2גרים מול 

גבוה התושב נכה מתנייד עם 
.כיסא גלגלים

יסומן אדום לבן , הבקשה אושרה
.בכניסה לחניה הפרטית

תפעול

י אורחי המלון בית "נחסמים עסימון מעטפה בכניסה לחניה8+10צהל 

סימון מעטפה בכניסה לחניה8+10צהל 26
י אורחי המלון בית "נחסמים ע

מימון
יסומנו מעטפות , הבקשה אושרה

בכניסה לחניות הפרטיות

תפעול

סימון או הצבת תמרור איסור חניה6השלושה 27
מפריע בכניסה ויציאה לחניה 

בעבר היו עמודונים וזה , הפרטית
.סייע

 עמודונים 3יותקנו , הבקשה אושרה
.צמוד לקיר, מול החניה הפרטית

תפעול

60גאולים 28
הצבת תמרור איסור חניית רבכ דו גלגלי בחניות 

ציבוריות
רכב דו גלגלי תופס חניות 
'וקיימת מצוקת חניה ברח

אין אפשרות להציב , הבקשה נדחתה
תמרור איסור חניה לרכב דו גלגלי 

בחניה ציבורית שאין פיתרון לרכב הדו 
.גלגלי

(27ברקת ) 2אודם 29
אודם ' הצבת תמרור אסור חניה במעבר מרח

סימון אדום לבן וביצוע אכיפה, לברקת

רכבים עוברים ומחנים במעבר 
וגורמים לאי סדר ומפגע 

.בטיחותי

 מעטפות 2יסומנו , הבקשה אושרה
צמוד לקיר ובעיקול ליד המדרגות 

. עמודונים למנוע חניה3בנוסף יותקנו 

תפעול



34המדע 30
 50הגבלת מהירות של , הוספת תמרור אסור לצפור

לחד סטרי' בנוסף לבחון הפיכת הרח. ש"קמ

כביש צר ורכבים לא יכולים 
רעש של , לעבור אחד ליד שהני

צפירות ונסיעה מהירה הפסי 
האטה הקיימים כלל לא עוזרים 

.למיתון התנועה

בשטח עירוני נוסעים , הבקשה נדחתה
פס האטה בקטע , ש לפי החוק" קמ50

לא קיים , יוצב לפי תכנית עבודה
.תמרור אסור לצפור

הנדסה

.היין' מרח' הצבת תמרור איסור חניה בכניסה לרח22המגינים 31
רכבים לא רואים את סימון 

המעטפות וחוסמים את הכניסה 
.'היחדיה לרח

המעטפות הקיימות , הבקשה אושרה
אין להחנות  "439יחודשו ויוצב תמרור 

על המעטפות ולחסום את הכניסה 
"'והיציאה לרח

תפעול

32
שירה צמוד לבית ספר ' רח

החיטה
 בחניות 432 ו439ביטול סימון אדום לבן ותמרור 

הציבוריות
קיים מיקום לנשק וסע במפרץ 

.האוטבוס צמוד לבית הספר
יבטול סימון אדום , הבקשה אושרה

.לבן וסימון חניית נכים ציבורית

תפעול

 עצור302 הקיים לתמרור 301שינוי תמרור הנדיב/צומת המייסדים 33
מכוניות היוצאות מהמדרחוב 

אינן נותנות זכות קדימה בצומת 
.הנדיב' לנוסעים ברח

 יבטול 301תמרור , הבקשה אושרה
. עצור בצומת302ויוצב תמרור 

תפעול

34
בית ספר - חניה ציבורית

בן גוריון' חורש ברח
ביטול סימון חניית נכים לא תקנית וסימון אדום 

לבן בכניהס לחניה

חניה לא תקנית וקיימות מספיק 
יש לאפשר , חניות נכים בחניה

חניית הנכים הלא , הבקשה אושרה. חניות ציבוריות2במקום זאת 
י "הרחבת החניה ע, תקנית תבוטל

.הורדת האי תנועה וסימון אדום לבן

.תפעול והנדסה

35

.העצמאות' סימון אדום לבן בכניסה לסימטה מרח( א35ח "פלמ) 31העצמאות 
רכבים לא רואים את הסימטה 

ומחנים וכתוצאה מכך חוסמים 
.את הכניסה והיציאה אליה

סיסומן אדום לבן , הבקשה אושרה
.בכניסה לסימטה

תפעול



36

הצבת מראה פנורמית בצומתהלל יפה/צומת אנה פרנק
חוסר שדה ראיה וכמעט ותאונה 

.כל יום בצומת
תוצב מראה פנורמית , הבקשה אושרה

.בצומת

תפעול

37

סימון חניית נכים פרטית26בן גוריון ' שד
קיימת חניה פרטיתץ אך רק רכב 

אחד יכול להיכנס התושב נכה 
.ומתקשה ללכת בעקבות בעית לב

קיימת חניה פרטית , הבקשה נדחתה
והתושב אינו עומד . וגדולה בחלקה

.בקרטריונים

38

סימון חניית נכים פרטית40גאולים 
התושב ללא חניה פרטית 

מקבל , קיים תג נכה,בחלקה
.סיעוד ומתקשה ללכת

לתושב קיימת חניה , הבקשה נדחתה
פרטית בחלקה בשימוש אחר ואינו עומד 

.בקרטריונים

39

סימון חניית נכים פרטית190/10העליה 
התושב ללא חניה פרטית 

מתהלך עם מקל , בחלקה
.ומתקשה ללכת

תסומן חניית , הבקשה אושרה חלקית
.'נכים ציבורית בסמוך למבני הציבור ברח

תפעול

40

סימון חניית נכים פרטית1האורנים 

משכירה , התושבת בעלת תג נכה
, את הבית ללא חניה פרטית

מוגבלות  % 80קיימים לה 
.בניידות

המבקשים עומדים , הבקשה אושרה
בקרטריונים ולכן יוסיפי מספר רכב 

.פרטי לחניה הקיימת

תפעול

41

אנה פרנק
 על חניית נכים 4.21' שינוי החלטה מוועדה מס

פרטית

לאחר בדיקה מקיפה בנושא 
נראה  שנפלה טעות והתושב אינו 

זכאי לחניה פרטית ויש צורך 
לעשות חניה ציבורית של נכים 
שתשרת את כל בעלי התג נכה 

.בבניין

הרכב יורד ותישאר חניית נכים ' מס
.ציבורים אשר תשמש את כל השכונה

תפעול



ש" קמ30הצבת תמרור הגבלת מהירות בית ספר החורש42
נסיעה מהירה של מכוניות 

בצמוד לבית הספר מסכנת מאד 
את התלמידים

יוצב תמרו הגבלת , הבקשה אושרה
 439ש ותמרור " קמ30מהירות 

"זהירות ילדים חוצים"

תפעול

 

ר הועדה"יו

מאיר ואנונו

_______________

 

מהנדס הועדה                     יועצת התנועה

אהרון דינור                  אחלם יעקוב' אדר

_____________            ____________

 

קצין התנועה

אבי הלוי

____________


