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 12.12.2019פרוטוקול ועדת תנועה שהתקיימה בתאריך 
 

 החלטת הועדה הערות נושא  מקום רחוב יישוב מס. 

1 
קדימה 

 צורן 

יוספטל, בן  -קדימה
צבי,רוזנבך, רמז,  
  -אלקלעי,וייצמן צורן

השרון,   -דרך לב
ההדרים,האילנות, 

 הגפן, הברוש

יוספטל, בן צבי,   -קדימה 
רוזנבך, רמז, אלקלעי,  

דרך   - ויצמן.            צורן
השרון, ההדרים,  -לב

 האילנות, הגפן, הברוש

אישור חניית רכבים על 
המדרכה , עם שני גלגלים או 

רכב מלא וסימון המדרכה  
 בהתאם.

הסימון יתאפשר במדרכות רחבות, כך  
סמ'   130שלהולכי רגל יהיה לפחות 

. הרחובות הנ"ל יבדקו ע"י יועץ מעבר
 התנועה.

רוזנבך: אין צורך מדובר ברח חד 
 סיטרי

יוספטל: אין צורך מדרכה צרה וקיים 
 מפרץ בצד שני

אלקלעי: לא ניתן צד שמאל מדרכה  
 צרה וצד ימין יש גינון וכניסות לבתים

 וייצמן: לא ניתן יש מדרכות צרות 
 ההדרים: אין סיבה יש מפרצי חניה

רי מבחינת  מדרכות, לא רמז: אפש
כדאי. עדיף לאסור חניה בצד אחד,  

 האבן שפה מאוד גבוהה
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 הערות נושא  מקום רחוב יישוב מס. 

 החלטת הועדה

 האירוסים  -העגור קדימה 2
בפניה מרח'   -קדימה

 העגור לאירוסים 
בעיית שדה ראייה בפניה מרח'  

 העגור לאירוסים מצד שמאל .

בפניה לאירוסים בצד ברח' העגור 
שמאל יש אתר בניה ליד יש סימון 

מסודר לחניית רכבים שחוסמת את 
 היועץ יסייר במקום שדה הראיה.

 קדימה 3
הרצל פינת מורדי 

 הגטאות
הרצל פינת מורדי 

 הגטאות
הצבת תמרור מעבר חציה ליד 

 מעבר חציה לכיוון מערב 
  

 בכביש, שרטוט מצורף 306יוצב 

 ביאליק קדימה 4
ביציאה מביאליק לרח' י.  

  Tטהון בצומת 
 תמרור עצור 

 בעיית שדה ראייה
 במקום האט ותן זכות קדימה

אושר להחליף לתמרור עצור, שרטוט 
 מצורף 

 ביאליק קדימה 5
בעיית נסיעה כשחונים 

 בשני צידי הכביש 
סימון אדום לבן בצד אחד של 

 הכביש
  

 נדחה

   פסי האטה רמז רמז קדימה 6
אושר להוסיף פס האטה נוסף,  

 שרטוט מצורף
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 הערות נושא  מקום רחוב יישוב מס. 

 החלטת הועדה

 רמז רמז קדימה 7

צביעת צד אחד של הרחוב  
באדום לבן/ או הפיכת הרחוב 
לחד סיטרי/ או אפשרות חניה 

 למחצה על המדרכה   

ברחוב נוסעות משאיות רבות שמגיעות 
הצדדים, מצור משה, כשחונים משני 

 משאית לא יכולה לעבור

 
הסימון יתאפשר במדרכות רחבות, כך  

סמ'   130שלהולכי רגל יהיה לפחות 
מעבר. הרחובות הנ"ל יבדקו ע"י יועץ 

התנועה. * על הקבלן המסמן ליצור  
קשר עם יועץ התנועה שעיה מגל 

לפני הסימון, ולתאם איתו את הסימון 
כדי שיועץ התנועה יתן דגשים לפני 

 וןהסימ
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 הערות נושא  מקום רחוב יישוב מס. 

 החלטת הועדה

 ויצמן  -חנקין  חנקין קדימה 8

בדיקה מחדש של התמרורים 
הצבת תמרור   -הקיימים בצומת 

ברח'   האט ותן זכות קדימה 
חנקין  בנסיעה בחנקין צפונה 

 לפני הפניה לרח' וייצמן 

יועץ התנועה   30.7.19עובר מועדה 
לשים לב הנוסע בחנקין  -יסייר במקום 

צפונה ופונה שמאלה לויצמן. חוצה את  
 המסלול של הנוסעים דרומה בחנקין

 מאושר. יש לבצע לפי שרטוט מצורף 

 רח' מואב  מואב קדימה 9

הפיכת הרחוב  לרחוב ללא 
מוצא או לחד סיטרי. להפוך את 

לתנועה משנית ואת  אלקלאי
חנקין לראשית. לכוון את 

התנועה מחנקין ישר. מצורפת 
 תמונה

עומס רכבים  16:00אחרי השעה 
 החונים ברחוב 

 
 נדחה

 מאושר. יש לבצע לפי שרטוט מצורף  בעיית שדה ראייה תמרור הצומת  חנקין -אלקלעי חנקין-אלקלעי קדימה 10

 "חינם פלוס"  -ליד הסופר ההגנה קדימה 11
סימון מעטפה ליד שער לחניה   
שממוקם ברדיוס  הסיבוב מול 

 הסופר בצד הדרומי   
ללא היתר לשער לא ניתן לאשר   אין היתר לשער

 מעטפה בכניסה לשער
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 הערות נושא  מקום רחוב יישוב מס. 

 החלטת הועדה

   2הר נבו  הר נבו  קדימה 12
או   2פס האטה סמוך לבית מס.

 לפניו לכיוון הדקלים

בעיית שדה ראיה של הרכבים 
שמגיעים במהירות משד' הדקלים להר 

נבו  )הוצב תמרור לפס האטה רחוק  
התושבת מבקשת  -(     2מבית מס. 

להציב פס האטה סמוך לצומת הדקלים 
פסי האטה מבוצעים לפי תכנית   הר נבו.  -

 מקצועית.

 הפלמ"ח קדימה 13
הפלמ"ח לכיוון יאנוש 

 קורצ'אק 
 - הפיכת הפלמ"ח לחד  סיטרי

 לכיוון יאנוש קורצ'אק 
  

ייבחן בסיור האם להפוך את הרחוב  
 לחד סטרי.   

 הפלמ"ח קדימה 14
דרומית לצומת  -הפלמ"ח 
 רוטשילד -הפלמ"ח 

סימון אדום לבן בצד המערבי 
 של הרחוב 

סעיף   16.9.19עפ"י פר' וועדת תנועה  
סומן בצד המזרחי של הרחוב. בצד  -  57

המערבי  יש פס צמחיה שלא מאפשרת  
מעבר נוח מהרכב למדרכה כך שראוי  

 שבצד הנ"ל יסומן הסימון אדום לבן.

 היועץ יערוך סיור נוסף במקום

 הפלמ"ח הפלמ"ח קדימה 15
לבן לאורך כל   -סימון אדום 

 הרחוב בשני הצדדים
ברחוב ומעבר   סיטרי  -לצורך מעבר דו

 נדחה משאיות

16 
 54רוטשילד  רוטשילד קדימה

שדה ראייה חסום ביציאה  
 נדחה בקשה למראה פנורמית  מדרך משולבת לרחוב
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 הערות נושא  מקום רחוב יישוב מס. 

 החלטת הועדה

17 

 תוספת פסי האטה  מבן צבי עד כיכר הר נבו רוטשילד קדימה
נפח התנועה עלה בקטע הנ"ל מכביש 

562   

המועצה  -יש לערוך בדיקת מהירות 
יצאה בבקשה להצעות מחיר לבדיקת 

 מהירות 
  

 בר יהודה קדימה 32
כיכר   -שבזי -בר יהודה 

 קיימת מערבית
בחינה ובדיקת  התמרור  
 והסימון בכיכר המערבית 

  

  801אושר לסמן את אי התנועה ב 
בעובי המתאים לאי התנועה הקיים, 

שרטוט  ע"מ לאפשר כניסה לחניות. 
 מצורף

 צורן  34
בי"ס    -רח' האילנות 

 יובלים
ליד בי"ס  -רח' האילנות 

 יובלים

                                     -הסדר תנועה חדש 
                                                        1שלב 

א. תכנון חניות נשק וסע 
מערבית לכיכר        ב. ביטול 

חניות נשק וסע במעגל 
 התנועה                                      

שאים בנו -פתרונות נוספים לדיון   
 נוספים על סדר היום.

חניות במקביל  6אזור צפוני: מאושר 
 ולא חניות באלכסון. שרטוט מצורף 

 החרוב   -לב השרון החרוב  -לב השרון   35
סימון תחנת קצה למוניות 

 שרות
 הקו אמור להתחיל לפעול בינואר 

 בוטל

 שושנת העמקים שושנת העמקים צורן  42
א. סימון אדום לבן  )כמו 

באריות הגולן(           ב. הפיכת 
 סיטרי        -הרחוב לחד 

בקשת התושב, לאחר שסומן אדום לבן 
 ברחוב אריות הגולן בחודש נובמבר

 לא התקבל
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