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 הערות  נושא   מקום רחוב  יישוב  מס. 
 החלטה 

1 
 -קדימה

 צורן 

מוסדות חינוך : תיכון 
רח' שד'   -עודד 

הדקלים הוורדים/ 
רח'  -חט"ב גוונים 

הניצן הוורדים/ בי"ס 
רח'   -ניצני השרון

הוורדים /   -הניצן
רח'    -בי"ס יגאל אלון 

 י.קורצ'אק 

מוסדות חינוך בקדימה תיכון 
רח' שד' הדקלים  -עודד 

רח'   -הוורדים/חט"ב גוונים 
הניצן הוורדים /בי"ס ניצני 

הוורדים/   -רח' הניצן -השרון
רח'   -בי"ס יגאל אלון

 י.קורצ'אק 

קביעת מקום חניה ללא תשלום למורים 
 ועובדי המועצה כולל מיקום שילוט

 סימון ומיקום שילוט

אושר לתת תו חניה אזורי 
לעובד מועצה/ עובד 

גרת חינוכית בתחומי במס
 המועצה

2 
קדימה 

 צורן 

 רחובות היישוב

בכל רחובות היישוב שבהם 
 מסומנים מעברי חציה 

סימון איסור חניה )אדום לבן (סמוך  
מ' לפני  12עפ"י חוק ) -למעברי חציה 

 ואחרי מעברי חציה(

הפקחים   -לבקשת מורן הפקח
נותנים  דו"חות לרכבים החונים 

במרחק פחות בקרבת מעבר חציה 
מ' 12 -מ  

הבקשה אינה רלבנטית 
בשלב זה מפאת עומס 

 נושאים

   פס האטה שדות שדות קדימה 3
 לדיון בועדה הבאה

   7, 5הלבונה  הלבונה קדימה 4
סימון אדום לבן במדרכה המקבילה 

 למדרכה של הכניסה לחניה 

הפניה עקב בעיית יציאה מהחניה 
 כשרכבים חונים במקביל

 
 לועדה הבאהיעלה  
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 הערות  נושא   מקום רחוב  יישוב  מס. 
 החלטה 

   19האפרסמון  האפרסמון  קדימה 5

הצבת שלט האוסר חניה בשטח שיש 
עליו סימון מעטפה ומוצב בו שילוט 

 "איסור זריקת פסולת" 

רכבים שחונים בשטח הנ"ל 
חוסמים את היציאה מהחניה 

. בעבר היה  19לתושבי האפרסמון 
חניה שמנע חניה שלט האוסר 

 בפועל.

לא מאושר. קיים בשטח 
סימון מעטפה האוסר על 

 חניה.

   אדום לבן  -צמצום סימון  הדולפין -צומת האלמוג הדולפין -האלמוג קדימה 6

  12יש להשאיר מאושר. 
  818מ' בלבד של סימון 
לפני מעבר החציה  

 )ולמחוק את השאר(.

 חנקין חנקין  קדימה 7

שמגיע מהיער     לרחוב  סגירת שער א.  
חנקין                                 ב. הפיכת 

סיטרי       ג. הוספת פסי  -הרחוב לחד 
 האטה

הפחתת כמות הרכבים שמקצרים  
          -מיער קדימה ועוברים בחנקין

 ייבחן בסיור

רכבים חסימת החניה ע"י  סימון מעטפה בכניסה לחניה 15ההגנה  ההגנה קדימה 8  
 לא מאושר 

 הפלמ"ח  קדימה 9
)מול המדרכה -  122הפלמ"ח 

 ( 111של בית   מס. 

ביטול אדום לבן בצד המערבי של הרחוב   
 122ליד בית 

הסימון התבקש  בעבר ע"י דיירים 
קודמים, מאחר וסימנו אדום לבן גם 

בצד המזרחי, נדרש לבטל את 
הסימון בצד המערבי, עקב מצוקת  

 ייבחן בסיור חניה ברחוב 
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 הערות  נושא   מקום רחוב  יישוב  מס. 
 החלטה 

 התבור קדימה 10
מ' הקרובים  300 -התבור

 להר נבו 
 סימון כחול לבן

רכבים של עובדים עקב חניית 
 לדיון בועדה הבאה באזת"ש

 הר נבו קדימה 11

שנהג מגיע מרח'    -הר נבו
  -התבור ופונה שמאלה  להר

 נבו 

הוספת תמרור האוסר חניה ברח' הר נבו 
 .  אחרי שפונים שמאלה מרח' התבור 

אין אפשרות לראות את התמרור  
 האוסר חניה. 

 לדיון בועדה הבאה

   תוספת מעבר חציה ליד רוזנבך, ליד מימון -גורדון גורדון  קדימה   12
 לדיון בועדה הבאה

 הפלמ"ח לכיוון יאנוש קורצ'אק הפלמ"ח  קדימה 13
לכיוון יאנוש   -הפיכת הפלמ"ח לחד  סיטרי

 קורצ'אק
ייבחן בסיור של יועץ   

 התנועה

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

 סימון אדום לבן בצד המערבי של הרחוב 

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

הרחוב. בצד המערבי  יש פס צמחיה 
שלא מאפשרת מעבר נוח מהרכב 

למדרכה כך שראוי שבצד הנ"ל יסומן 
 הסימון אדום לבן.

ייבחן בסיור של יועץ 
 התנועה

 השקד  קדימה 15
השקד, מדרכה מקבילה  רח' 

 ג' 5.  או  מקביל  ל1-5לבתים 

ביטול סימון אדום לבן במדרכה 
   1-5המקבילה לבתים 

עקב מצוקת חניה ברחוב. בוועדה 
הוחלט  22.2.15 -שהתקיימה ב

"האיסור חיוני   -לדחות את הבקשה
 ייבחן בסיורלטענת התושבת אין  .לבטיחות"
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סיבה לאסור חניה. נדרש סיור  
 ובדיקה.

 הערות  נושא   מקום רחוב  יישוב  מס. 
 החלטה 

18 

 הנריטה סולד  קדימה

הנריטה סולד בקטע הסמוך  
לשער האחורי של בי"ס נתיבות 

 התכנית מאושרת    סימון נשק וסע בשער האחורי של הבי"ס משה

19 

 ויתקין קדימה
ליד שביל גישה המוביל   -ויתקין

   16לויתקין 
הרחבת מעטפה קיימת לכיוון האדום לבן .  

 איסור חניה   -שילוט 

הגישה לשביל נחסמת  לעיתים  
קרובות, למבקשים, בת עם בעיה 
רפואית, נדרש מעבר פנוי בשביל  

לפינוי מיידי לבי"ח ,ודרך פנויה 
 קיים אדום לבן, יש לחזקו לאמבולנס.

20 
   בעיית חניה ברנר  ברנר  קדימה

ייבחן בסיור של יועץ 
 התנועה, בשעות הערב

21 
 2אבוקסיס  קדימה

ביסקוטי מעדן  -2אבוקסיס 
 לא מאושר 11:00-13:00בין השעות  פריקה וטעינה בלבד  בע"מ 

   א. סידורי חניה      ב. חד סיטרי  בין רח' הצבעוני לשבזי  הצבעוני קדימה 23
 מאושרת התכנית 

 לא מאושר   סיטרי  -הפיכת הרחוב לחד  בכניסה מהדקלים  -הצבעוני הצבעוני קדימה 24
  

 הערות  נושא   מקום רחוב  יישוב  מס. 
 החלטה 
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 אישור מצב קיים נשק וסע  בי"ס ניצני השרון  -רח' הניצן  הניצן קדימה 25
 התכנית מאושרת 

 24ד"ר שפירא  ד"ר שפירא  קדימה 29
לפני החניה לבית בתוספת  סימון מעטפה 

 סמ' מכל צד כדי לאפשר כניסה לחניה  80כ
הבית ממוקם ליד בית כנסת, שיש בו 

 לא מאושר ארועים וחניית התושבת נחסמת.

 לאפשר מעבר רכבים -הרחוב צר סימון  אדום לבן בצד אחד של הכביש ד"ר שפירא   ד"ר שפירא  קדימה 30

 לא מאושר

 סיטרי  -הפיכת הרחוב לחד בר יהודה    בר יהודה קדימה 33

נדרש סיור מקדים של חנן + יועץ 
התנועה.                                       

כפיתרון לבעיית שדה הראיה ביציאה 
 התכנית מאושרת  13 -מהחניה ברח' בר יהודה 

       יונק הדבש קדימה 34

לבקשת המשטרה לאחר  
בחינה של יועץ תנועה, 

 433להסיר את תמרור  יש 
ההצבה אינה נכונה, חניה  

באזור זה אינה מפריעה  
 לתנועה

 
 

 הערות  נושא   מקום רחוב  יישוב  מס. 
 החלטה 
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   32-34ההדרים  ההדרים צורן 36
ביטול מעטפת מדרכה לפני הבית לצורך  

 חניה  
נכלל בבקשה לאשר חניית רכבים על  

 לא מאושר גלגלים או מלא  2המדרכה עם  

 צופית  צורן 37
צופית בקטע הדרומי מצומת  

 צופית.  -שושן צחור 

פס האטה לפני כל עיקול ברחוב.  -נדרשים 
אדניות /    -)העיקולים נוצרו כתוצאה מ

 ערוגות

מעוניין להפגש עם יועץ התושב 
התנועה ולהסביר לו את הבעייתיות  

 050-7245085בשטח. חיים ניצן 

יתואם סיור של יועץ  
 התנועה והתושב 

 מחיקת אדום לבן  36הדולב  הדולב  צורן 39
במקביל ותואם לסימון הקיים בצד  

 השני של הרחוב

מאושר. למחוק את תמרור  
בצד המערבי, שיהיה  818

 בארכו לצד המזרחי תואם 

 1הדולב  הדולב  צורן 40
החזרה למצב קודם   -הגדלת סימון המעטפה 

   24.8.19עפ"י  וועדה 

ס.   16.9.19עפ"י פר' וועדת תנועה 
שינו את סימון תחום המעטפה   10

שסומנה עפ"י פרו וו' תנועה   
.  התושב טוען שכעת אין לו 24.8.15

אפשרות להכנס לחניית ביתו כאשר  
 חונים רכבים ברחבה.

הועדה לא מצאה סיבה 
לחזור אחורה. יתואם סיור  

 במקום

 עקב מצוקת חניה    25מחיקת סימון אדום לבן ליד  בית מס  25אריות הגולן  אריות הגולן צורן 41
 לדיון בועדה הבאה

 19האפרסמון  האפרסמון  קדימה 43

 סימון חניית נכה 

התושב גר בבית פרטי יש לו מקום 
להחנות את רכבו בתחום השטח שלו  

)עפ"י התושב יש לו מקום לרכב אחד(   
 לא מאושר רכבים  לכל רכב יש תו נכה  2לתושב  
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 סימון חניית נכה    44גורדון  גורדון  קדימה 44

התושב חולה סופני, קשה  -בית פרטי 
לו לצאת מהרכב שלו החניה צרה 

אין מסמך נדרש ממשרד  וקטנה. 
 לא מאושר הבריאות .  
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