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 החלטה נושא  מקום רחוב יישוב סעיף

 אריות הגולן צורן  1
  -רח' אריות הגולן  -צורן

 )רח' דו סיטרי צר(.

בעיית  -לאורך כל הרחוב –סימון אדום לבן 
שדה ראיה ביציאה מהחניות עקב מבנה 

 הרחוב

בכל מקום בו  818יסומן תמרור 
 חניה אסורה ברחוב.

 מצורף. לפי תרשים 

 רחוב אריות הגולן  -צורן אריות הגולן צורן  2
סימון אדום לבן לפני הכניסה לחניות הבתים 

 )חסימת הכניסות לחניות ע"י רכבים(. 2-10

בהתאם  818יסומן תמרור 
לתכנית תנועה מקורית. בנוסף,  

יותקן פס האטה בין שד' רבין 
 לרחוב הצופית.

 לפי תרשים מצורף. 

 הגפן צורן  11
סמוך   – רח' הגפן  – צורן 

 לפינת רח' לב השרון  

שינוי סימון קיים אדום לבן לאפור במרחק  
 מ'  15 -מהצומת למעלה מ

 התייחסות לקטע שצביעתו לא חודשה(

מטר מהצביעה  12יש למחוק 
לפי  הקיימת לכיוון הצומת, 

 תרשים מצורף.

 הצופית  צורן  16
אריות  –הצופית  -צורן

 הגולן
 מעברי חציה 

 יסומן מעבר חציה 
 לפי תרשים מצורף. 

 הצופית  צורן  17
שושן  –הצופית  -צורן

 צחור 
 מעברי חציה 

 יסומן מעבר חציה 
 לפי תרשים מצורף. 
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 החלטה נושא  מקום רחוב יישוב סעיף

 יצחק רבין צורן  21
בצד  -רח' יצחק רבין  -צורן

הדרום המערבי של 
 הרחוב

איסור חניית משאיות במפרץ החניה מצפון  
בין הבניין -לתחנת האוטובוס

נחסם שדה  –(לכיכר הפסלים 1הגבוה)מס.
הראייה של התלמידים המחכים לאוטובוס 

בתחנה. הגבלת שעות חניית המשאיות בבוקר 
7:00-11:00 

   505מאושרת הזזת תמרור 
מטר לאחר תחילת  15  -להצבה כ

לפי מפרץ החניה מכיוון הכיכר. 
 תרשים מצורף.

 לב השרון צורן  23
א' פינת 5לב השרון   -צורן

בית משותף   - רח' האילן
 אין חניה בטאבו.

 91-137-32מס רכב  -סימון חניית נכה
מאושר. יש לסמן חניה מול הבית: 

היכן שחונה הסוזוקי שבתמונה 
 המצורפת. 

 האטת תנועה ברחוב רחוב שושן צחור   -צורן שושן צחור  צורן  27
לפי תרשים  יותקנו פסי האטה,

 מצורף.

 פסי האטה רח' שושן צחור   -צורן שושן צחור  צורן  28
לפי תרשים  יותקנו פסי האטה,

 מצורף.

 צורן  29
שושנת 
 העמקים

רח' שושנת   -צורן
 העמקים

לצורך: * האטת   -א. בחינת הסדרי תנועה
 מהירות  התנועה

 במעבר לפארק   -ב. סימון מעבר חצייה ברחוב.
לפי תרשים  יותקנו פסי האטה,

 מצורף.

33 
 אזת"ש מערבי  -קדימה אזת"ש  קדימה

סימון כחול לבן באזת"ש   -אישור  בוועדת תנועה 
 מערבי כולל חניונים.                

לפי  מאושר סימון כחול לבן, 
 תרשים.
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 החלטה נושא  מקום רחוב יישוב סעיף

   13רח' בר יהודה  -קדימה בר יהודה קדימה 41
סימון אדום לבן לפני   -בעיית חסימת שדה ראייה

 ואחרי החניה

האזור יקבל הסדרה כוללת  
שבמסגרתה ינתן מענה גם לסעיף 

 .זה

 ההדסים קדימה 60
ס. ההדסים,  -קדימה

 ההדסים
-7:00עדיפות חניה לתושבי הרחוב  -סימון

 / או סימון כחול לבן 17:00
לפי תרשים  . יסומן כחול לבן

 מצורף.

72 

 קדימה

 הפלמ"ח 
צומת רוטשילד  -קדימה

 הפלמ"ח

לעצירת רכבים  - הצבת תמרור עצור  .א*
 רוטשילד לפני חציית הצומת  המגיעים ממזרח

בעיית  -הקמת כיכר/ הגבהת צומת   .ב* שדה  
"ראיה מרוטשילד לפלמ עקב מבנה רח'   –ח 
"הפלמ 26.7.17ח בזוית )פר'  -הגבהת צומת  

 .(עריכת תכנית לאישור

א. מאושרת הצבת תמרור עצור  
לפי תרשים  ברחוב רוטשילד,

 מצורף.

 צביעה בכחול לבן רח' הר נבו -קדימה הר נבו קדימה 75
 יסומן כחול לבן

 לפי תרשים מצורף. 

 הר נבו קדימה 76
הר   –רוטשילד  -קדימה

 נבו 
של  והדרומי חציה בקטע המזרחי  יסימון מעבר

 מעגל התנועה

חציה בקטע  ימעברנו יסומ
של מעגל והדרומי המזרחי 

 לפי תרשים מצורף.התנועה, 

 סימון מעבר חציה  התבור  -הר נבו -קדימה הר נבו קדימה 77
לפי תרשים יסומן מעבר חציה, 

 מצורף.

 פסי האטה הר נבו -קדימה הר נבו קדימה 78
ללפי תרשים יותקן פס האטה, 

 מצורף.
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 החלטה נושא  מקום רחוב יישוב סעיף

 מ"ג קדימה 97
   –  15רח' מ"ג  -קדימה

 * לבדיקה -בית פרטי 

 בית פרטי עם חניה אחת  -חניית נכה
 בבית.גרים  100%נכים  2

   9019153 - מס. רכב
לא מאושר. יש לצרף מסמכים 

 רלבנטיים מהמבקשים.

 מ"ג קדימה 98
- אלי כהןצמתים: -קדימה

,  מ"ג-מ"ג, התפוז
 אלונים-ההסתדרות 

 מעברי חצייה
יש לקבל מהמועצה מדידה. לאחר  
המדידה, קטע  הרחוב מול ביה"ס  

 יתוכנן מחדש

 8605861מס. רכב  -סימון חניית נכה .  7רח' מימון  -קדימה מימון קדימה 100
מאושר, יש לסמן חניה מול  

 הכניסה לבניין.

מאושר. יש לסמן חניה מול כניסת  7753432מ.רכב    -חניית נכה 60רוטשילד  -קדימה רוטשילד קדימה 103
 הולכי הרגל למגרש 

 רמז קדימה 105
   49רמז  -קדימה

 בית פרטי
במקביל למדרכה של בית  -סימון אדום לבן

   - . 49מס. 

לא מאושר. ישנה בעית חניה 
חמורה ברחוב ואין אפשרות  

 לאסור חניה.
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