
 

מועצה מקומית זכרון יעקב

מחלקת הנדסה

13.02.2022: תאריך

אחריות ביצועהחלטות/הערותמהות הבקשהסיווגכתובת הפניה לבדיקה'מס

(14)קיבוץ גלויות 1
הוספת מעבר חציה ופסי , לחד סטרי' הפיכת הרח

האטה

ראשי עם ' הפך להיות רח' הרח
. צר צפוף ברכבים, המון תנועה

תאונות וקיימת סכנה' היו מס

קיימים פסי ' לאורך הרח, הבקשה נדחתה
אין אפשרות , האטה במרחקים לפי התקן

' מדובר ברח, לחד סטרי' להפוף את הרח
.יוצבו תמרורי אזהרה. שמזין את השכונות

תפעול

01-22פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 
10.02.2022מתאריך

: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
נציג ציבור- מר דוד נמרי

תפעול' מח- מר לירן דנינו
נציג ציבור- מר איציק בלה

נציג ציבור- מר יורם אסידון
רכזת הועדה- עמית אסימיני' גב

:חסרים
חברת ועדה- פניה סולומון' גב

נציד ציבור - מר דניאל שקד



2
קטע הנשיא בין פינת הגפן 

(10הנשיא )ליפה נוף 
.הפיכת קטע זה לחד סטרי

צר שנוסעים בו במהירות ' רח
ומדכנים את התושבים

, הבקשה נדחתה להפיכת הקטע לחד סטרי
' אושר סימון אדום לבן בצד אחד של הרח

.בקטע המבוקש

תפעול

השלמת אי תנועה, בחינת מעברי החציה מחדשביאלק-צומת הרצל3

 3הבקשה אושרה עקרונית להסדרת 
תתבצע מדידה - מעברי החציה בצומת

ויועצת התנועה תכין תכנית לאישור רשות 
..תמרור וביצוע

הנדסה

סימון מעברי חציהגדעונים,תדהר,החרוב4
צומת ללא מעבר חציה ואין 

אפשרות לעבור בבטחה מרח לרח

הבקשה אושרה עקרונית להשלמת מדרכה 
תתבצע מדידה , וסימון מעבר חציה נגיש

של הצומת ויועצת התנועה תכין תכנית 
.לאישור רשות תמרור

הנדסה

סימון מעבר חציה והוספת תמרור האט או עצור כניסה לעדן אין652כביש 5
, סכנה בכניסה ויציאה למתחם

אין שדה ראיה ואין מעבר בטוח 
.להולכי הרגל

תתבצע מדידה של , הבקשה אושרה
הצמות ויועצת התנועה תכין תכנית 

לביצוע הסדרת מעבר חציה והצבת תמרור 
.עצור עם סימון

הנדסה

"האט ילדים חוצים- "439הצבת תמרור צופית/עגור6
, יציאה מחניון ישורת למדרכה 

ראשי אשר עוברים הולכי ' רח
.רגל ואין מעבר בטוח

האט  "439יוצב תמרור  , הבקשה אושרה
"ילדים חוצים

תפעול

הצבת מראה פנורמיתחורשן-תקומה' רח7
חוסר שדה ראיה שיוצאים 

.וכמעט תאונה בכל פעם' מהרח
תוצב מראה פנורמית ,הבקשה אושרה

.'ביציאה מהרח

תפעול

8

חבר מ מועצה מאיר ליאני+ הנדסה

מרכז המושבה
 מקומות חניה למוניות של תושבי 2-3הקצאת 

זכרון
על מנת להקל על עומס תחבורתי 

במרכז המושבה

הבקשה לתעלה לדיון נוסף בוועדה לאחר 
בדיקת קרטריונים מול משרד התחבורה 

.והצורך מול נהגי הישוב



 חניות להורדה ואיסוף ילדים3-4בקשה להקצות 40נילי ' שד9

 מישפחות והחניות 80גן המכיל 
אין להם , נחסמות באופן קבוע

אפשרות להוריד ולאסוף את 
.הילדים בבטחה

 439+433הבקשה אושרה יוצבו תמרורים 
-7:30עם הגבלת שעות . צמוד לגן הילדים

15:13-17:00,  בבוקר8:30

תפעול

הדגן10
 מקומות חני לטובת צוות 2בקשה להקצות 

הספריה
.קיימת מצוקת חניה באיזור

 מקומות חניה 2יוקצו ,  הבקשה אושרה
 439עבור צוות הספריה עם הצבת תמרור 

חברי הועדה ". שמור לצוות הספריה"
(מתנגדים- מאיר ליאני ודוד נמרי)

תפעול

9עגור 11
הצבת עמודונים או סימון על איסור חסימת חניה 

משולב' פרטית ברח
נחסמים באופן קבוע ואין לשער 

.הכניסה להולכי הרגל

  חניה 439יוצב תמרור , הבקשה אושרה
 2אסורה על גדר הכניסה לבית והצבת 

. עמודי נחום תקום צמוד לחניה הפרטית
י "ימחק ע- סימון המעטפה הלא חוקי
.מבקש הבקשה

תפעול

הסרת העמודונים בכניסה לסימטה(20)סמטת הנרקיס 12
העמודונים ממוקים בניגוד 

לא מתאימים לאופן , לבטיחות
.השכונה  ואין צורך בהם

יסירו את העמודונים , הבקשה אושרה
בכניסה לסימטה מכל צד וישאירו רק את 

.18העמודונים בכניסה לחניה של הנרקיס 

.תפעול

13
לפני הכיכר המרכזית 

החרצית' ביציאה מרח
.נסיעה מהירה של רכביםהצבת פס האטה

ללא מוצא בקרבת ' רח, הבקשה נדחתה
.מעגל תנועה

14
' בין רח (20)הגדעונים ' רח

הנוטרים לכובשים
הוספת פס האטה נוסף

נסיעה מהירה ומסוכנת הפסים 
שקיימים מאד נמוכים ולא 
.עוזרים להאט את התנועה

קיימים פסי האטה בקטע , הבקשה נדחתה
.המבוקש עם מרחקים המותאמים לתקן

הצבת פסי האטהדרך בגין15
יוצב תמרור מד מהירות , הבקשה נדחתה

.טכנולוגי בקטע

הנדסה



'הצבת פסי האטה ברחסמטת יעבץ16
נסיעה מהירה ומאד מסוכנת 

לתושבים
סמטה צרה ולא נדרשים , הבקשה נדחתה

.אמצעים להאטת תנועה

סימון אדום לבן מול החניה הפרטית9העבודה 17
חסימת רכבים הבאים למגרש 

הכדורגל ואינו יכל לצאת 
.מהחניה שלו

יסומן אדום לבן מול , הבקשה אושרה
חניית ביתו עד השלמת הסדרה כללית של 

(בתכנון). התנועה וחניה ברחוב

הנדסה+תפעול

אדום לבן בכניסה לחניה הפרטית/סימון מעטפה29תאשור 18
בית שנימצא בבניה והקבלן 
מוביל דרך החניה חומרים 

.ונחסמים באופן קבוע

יסמון אדום לבן בכניסה , הבקשה אושרה
.לחניה

תפעול

19
צומת הבנים השופטים 

(104טרומפלדור )
 מטר בצד המזרחי של הצומת15סימון אדום לבן 

אנשים חונים בצורה שחוסמת 
את המעבר ואת השדה ראיה 

.בנוסף קיים ברז כיבוי אש

יסמון אדום לבן בצומת  ,  הבקשה אושרה
.צמוד לאזור ברז כיבוי האש ( מטר12)

תפעול

סימון הכביש עבור מדרכה מונמכת ונגישה6דרור 20

בעלי תו נכה ואינם מתקשים 
לעלות ולרדת היות ורכבים 

חוסמים את הכניסה הנגישה 
.למבנה

יסומן אדום לבן את , הבקשה אושרה
. מטר4הכניסה לבניןן 

תפעול

סימון מעטפה בכניסה לחניה הפרטית23העליה 21
קיים אדום לבן אך הבית נמצא 

מול בית הכנסת ' בסוף הרח
.והמון לא מתייחסים לסימון

תסומן מעטפה בכניסה , הבקשה אושרה
.לחניה הפרטית

תפעול

סימון מעטפה בכניסה לחניה הפרטית17הברושים 22
, צר ללא מדרכה בצד אחד' רח

קיים מגרש כדורגל וכל אחר 
.י רכבים"צהריים נחסם קבוע ע

יסומנו מעטפות בכניסות , הבקשה אושרה
.הברושים' לחניות הפרטיות ברח

תפעול



23
מבנה פייס מועדון -דרך שרה

נוער
הוספת חניית נכים לרכב גדול

התושבת מתניידת עם כיסא 
גלגלים ומגיעה למועדון אין לה 

חנייה נגישה והחנית נכים 
.שקיימת תמיד תפוסה

תסומן  חנית נכים נוספת , הבקשה אושרה
.לרכב גדול

תפעול

4שבי ציון 24
הקצאת חנית נכים ציבורית לפרטית לטובת 

התושבת

לתושבת יש החמרה וקושי 
בהליכה והחניה הציבורית 
.בקרבת ביתה תמיד תופסה

קיימת חנית נכים , הבקשה נדחתה
ציבורית בקרבת ביתה והתושבת אינה 

חבר הועדה יצחק ). זכאית לחניה פרטית
(בלה לא נכח בסעיף זה

 הבקשה נדחתההתושב אינו זכאי לחניית נכיםסימון חנית נכים פרטית210אלי כהן  25

התושב בעל , ממליצים לאשר את הבקשהבעל תג , לתושב אין חניה פרטיתסימון חניית נכים פרטית4אנה פרנק 

התושב זכאי לחניית נכים פרטיתסימון חניית נכים פרטית4אנה פרנק 26
תסומן חניית נכים , הבקשה אושרה

.פרטית כולל מספר רכב

תפעול

התושב זכאי לחניית נכים פרטיתסימון חניית נכים פרטית2סמטת השזיף 27
תסומן חניית נכים , הבקשה אושרה

פרטית כולל מספר רכב והנכמת המדרכה 
.התאנה' בכניסה לביתו מרח

הנדסה+תפעול

28
השיטה בקרבת בית ' רח

הספר קשת ובית התותחן
סימון מעטפות בכניסה לחניות הפרטיות

נחסמים באופן קבוע להמון זמן 
י הורי בית הספר קשת ונהגי "ע

.אוטובוס שממתינים לילדים

יסומנו מעטפות בכניסה , הבקשה אושרה
.לחניות הפרטיות בחלק המבוקש

תפעול

סימון אדום לבן בכניסה לחניה37פינלס 29
הורי בית הספר החורש מחנים 
בכניסה לחניה וחוסמים את 

.התושב

יסמון אדום לבן בכניסה , הבקשה אושרה
.לחניה הפרטית

תפעול



 מטר מכל צד של החניה הפרטית2סימון אדום לבן 13-11מעלה הכרמל 30
חוסר שדה ראיה בכניסה ויציאה 

לחניה הפרטית
יסמון אדום לבן צמוד , הבקשה אושרה

.לחניה הפרטית של המבקש

תפעול

 

ר הועדה"יו

מאיר ואנונו

_______________

 

מהנדס הועדה                     יועצת התנועה

אהרון דינור                  אחלם יעקוב' אדר

_____________            ____________

 

קצין התנועה

אבי הלוי

____________

:נושאים מחוץ לסדר יום

תבחן אפשרות להצבת תמרור איסור חניה ואכיפה . רכבים מחנים צמוד לגדר של האתר ולא מאפשרים מעבר רציף ובטוח בין המדרכות להולכי רגל- המייסדים בכניסה לאתר העבודה' רח

.פיקוח' של מח


