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 רח' הרצל, קדימה  -בלשכת ראש המועצה  8:30בשעה  16.9.19פרוטוקול ועדת תנועה שהתקיימה בתאריך   

       

 נושא  מקום רחוב יישוב מס.  
 להמשך טיפול  החלטת הועדה

 צורן  4
דרך לב 

 השרון
השרון   -דרך לב -צורן

 ליד לב רן
 סימון ותמרור "נשק וסע"

מאושר ה"הנשק וסע" הקיים 
 מדרום ומצפון לביה"ס. 

בנוסף, יש לתכנן 
  - הסדרי חניה לאזור
 יש להוציא מדידה
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 רח' הדולב  -צורן הדולב צורן  10
הגדלת שטח חניה ) לא ע"ח איסור  

החניה ברחבה לפני חניית התושב בדולב 
 (.24.8.15 –מצ"ב החלטה  -1

מצורפת החלטת ועדת מיום 
: "הועדה ממליצה 28.4.2015

 לסמן מעטפה"
המעטפה תצומצם, כך  

שתהיה מול החניה בלבד 
   מ'.   5ברוחב של 
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   יצחק רבין צורן  15

  -  3מס.  -ל 1שד' יצחק רבין בין בנין מס. 
בעיית שדה ראייה ביציאה לרחוב יצחק  

למרות הצבת המראה הפנורמית.   -רבין
היציאה, לצורך  איסור חניה, מהצד של 

הגדלת שטח שדה הראייה, בדיקת 
 הסימון הקיים.

   תבוטל חניה משמאל. 

 פס הפרדה   רח' אדום  -קדימה אדום קדימה 21
   מאושר פס הפרדה
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   ביאליק קדימה 22
רח' ביאליק .פסי האטה משני  -קדימה

צידי העיקול של הרחוב )לפני העיקול 
 ואחרי העיקול(. 

מאושר, לתכנן פסי האטה:  
 אחד לפני העיקול ואחד אחריו

  

 סימון אדום לבן לפני הכניסה לבתים 23בן צבי  -קדימה בן צבי קדימה 25

   מאושר סימון אדום לבן

 סיטרי.  –הפיכת הרחוב לחד  ברנר רחוב  -קדימה ברנר קדימה 29

מאושר הפיכת הרחוב לחד 
   סטרי

 סימון מעטפה לפני הכניסה לחניה.   8רח' ברנר  -קדימה ברנר קדימה 30

מאושר סימון מעטפה לפני 
   כניסה לחניה
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 דרך היער  קדימה 34
  –צומת חנקין  -קדימה

שביל  – דרך היער 
 לכיוון שמורת האלונים

 קדימהתמרור זכות 

הוחלט על הצבת תמרור עצור.  
להוסיף סימון פס עצירה על  

   הכביש.

   הגולן קדימה 38

   4הגולן  -קדימה
את המדרכה  -סימון באדום לבן

  1המקבילה למדרכה של שער החניה . 
 מטר נוסף מהקיים 

מטר נוסף בהתאם   1לסמן 
   לתכנית עבר ולמצב הקיים. 

39 

 קדימה

 הדקלים
שערי   –בי"ס  -קדימה
 רח' הדקלים-יהודית 

 סימון  "נשק וסע" 

   מאושר
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 ההגנה קדימה 43
  -רח' ההגנה -קדימה

   16מול בית מס. 
 ביטול סימון אדום לבן  מול הבית

מ' ממעבר החציה,  12מאושר 
   לפי שרטוט

 ההסתדרות קדימה 46
רח'   -קדימה

ליד  - 9ההסתדרות 
 המכולת

 לכחול לבןביטול/ שינוי סימון אדום לבן 

   מ' ממרכז הצומת  10מאושר 

 ההסתדרות קדימה 47

צמתים: אלי -קדימה
מ"ג,  -מ"ג, התפוז-כהן

 אלונים-ההסתדרות 
 ביה"ס "אור תורה"

 מעברי חצייה

הגדולה תקודם.  התכנית 
במקביל יש להציב פס האטה 
אחד על מ"ג ופס האטה אחד 

   על ההסתדרות מדרום.
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 החצבים  קדימה 50
צומת   -קדימה

 רמז  -החצבים 
 משני הכיוונים –תמרור עצור ברמז 

הצבת תמרור זכות  -רמז צפוני
הצבת   - קדימה , רמז דרומי

   תמרור עצור 

 הניצן קדימה 52
  -חדשהחט"ב  -קדימה

 גוונים, רח' הניצן

בי"ס   -סימון איסור חניה ליד שערי חרום 
גוונים: שער חרום מערבי, שער חרום  

 לאמפי ושער חרום למגרש הספורט

מאושר סימון לפני כל שערי 
החירום, כולל תמרור על  

   השער עצמו. ללא תרשים.
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 הסנונית קדימה 54
 -3הסנונית  -קדימה

 רח' הסנפיר 
תושב  )הסימון -לבן  –סימון אדום ביטול 

 עפ"י ו' תנועה(

מ'   10לבטל אדום לבן עד 
   ממרכז הצומת 

 הסנפיר קדימה 55
  -רח' הסנפיר -קדימה

 בצומת הרחוב. 

חניה בצומת הרחוב אשר    א.איסור
סימון אדום לבן   -חוסמת את שדה הראיה

מניעת   -.                    ב. סימון אדום לבן 
 חסימות של חניות בתים 

 בוצעה מדידה

מאושר. להוסיף עוד תמרור 
חנית נכה + חניה נוספת לרכב 

   חירום בלבד
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57 

 קדימה

 הפלמ"ח 
רח' הפלמ"ח    -קדימה

 מהרצל עד המקווה     
למניעת  –צביעה באדום לבן- איסור חניה

 חניה בשני הצדדים

בכל הצד   808מאושר. לסמן 
   המזרחי.  

 הרצוג  קדימה 58
הרצוג פינת  -קדימה

 רמז
 מעברי חצייה ליד גנ"י  ברחוב הרצוג 

מאושר. יסומנו מעברי חצייה  
בצומת:  מעבר חציה על הרצוג 

   יסומן בצידו הצפוני 

 הרצל  קדימה 60
  –צומת הרצל  -קדימה

 הפלמ"ח
 בקשה לכיכר  

 לקבל מדידה למצוא פתרון שונה מכיכר 
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 הרצל  קדימה 62
פינת  - הרצל -קדימה

הרצל   -מורדי הגטאות 
 לכיוון מערב

 מעבר חציה  –הצבת תמרור 

   . 306מאושר. הוספת תמרור 

 הרצל  קדימה 63
  –  1הרצל   -קדימה

 חניית המועצה
 אישור סימון חניית נכה

   מאושר

 סימון מעטפה לפני החניה 40התבור  -קדימה התבור קדימה 66

   מאושר  

 ויצמן קדימה 69
  - צומת חנקין  -קדימה

 ויצמן
בדיקה מחדש של התמרורים הקיימים 

 בצומת

לועדה הבאה. יועץ עובר 
 התנועה יסייר במקום 

יוץ התנועה יסייר 
 במקום
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 חנקין קדימה 70
צומת משמר  -קדימה
 חנקין   -הירדן

א. הצבת תמרור עצור בצומת ב. לפני 
צומת לפנייך ג.  - הצומת הצבת תמרור 

פס הפרדה רציף עד פס  העצירה בצומת  
 במשמר הירדן .  ד. סימון מעבר חציה -

מאושר. לסמן מעבר חציה  
ותמרור עצור ברחוב משמר  

   הירדן 

 חצבים  קדימה 74
צומת רחוב   -קדימה
 חצבים  -היער 

 הצבת תמרור עצור 

   מאושר הצבת תמרור עצור.
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 יוספטל קדימה 75
   24יוספטל  -קדימה

 *לבדיקה -בית פרטי
 סימון חניית נכה

    82-765-26מס. רכב  

   מאושר. יש שרטוט

 רוטשילד קדימה 80
רוטשילד  -קדימה

 פינת חנקין

מראה דו  - שדה ראיה מצומצם בסיבוב 
כיוונית, הארכת סימון אדום לבן לשני 

 הצדדים.

מאושר הצבת שני תמרורי  
   עצור וסימון אדום לבן

86 

   יצחק רבין צורן 
בקשה להקמת תחנת קצה לחברת 

   מאושר מיניבוסים
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     צורן  87

אריות הגולן, צופית, שושן רח'  - צורן 
 – צחור 

חד סיטריות / התקנת  -הסדרי תנועה
פסי האטה/ כיכר, סימון אדום לבן לצורך  
צמצום עומסי  תנועה/     האטת מהירות 

 נסיעה
 אפשרויות:

 הצופית  -* כיכר שושן צחור
 פסי האטה  -*שושן צחור

ממערב   -*הפיכת שושן צחור לחד סיטרי
 למזרח  

 מעגל תנועה מאושר
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88 

-צומת הפלמ"ח הפלמ"ח קדימה
 רוטשילד

הגבהת צומת / מעגל  -הסדר תנועה
 תנועה

מאושר להגביה את הצומת. 
להוסיף פסי האטה על רחוב  

 הפלמ"ח

  

 


