
 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן -המועצה המקומית קדימה

 zoran.muni.il-www.kadima   •   8902949-9-531פקס:    •   999-8902-09טל:   •   60920צורן -קדימה 1רח' הרצל 

 

 

 18.5.2020פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 

 

 

 

 החלטת הועדה  הערות נושא  מקום יישוב מס. 

1 

 קדימה

  4הרצל סמוך לצומת כביש 
  3.80במקביל לכניסה 

 והמשתלה
קווים מקבילים:  קו מקווקו   2סימון 

   בצד הצפוני קו רציף בצד הדרומי  

אושרה תכנית המאפשרת 
פנייה  שמאלה רק לבאים 
,  801מקדימה: בצד הצפוני קו 

 .803בצד הדרומי קו 
יש להוסיף לתכנית איסור פניה 

שמאלה גם  מחנות   י. א   
חומרים ולהוסיף אין סיבוב 

פרסה גם בצומת של הדרך,  
 לכיוון גן הארועים 

2 

 המעבר לא בטוח  הוספת מעבר חצייה   אבוקסיס, ליד הצופים  קדימה

יש להוסיף ליד מבנה הצופים 
שלושה מעברי חציה +  

תמרורים מתאימים. מצורפת 
 תכנית

 אין פתרון בשלב זה   בעיית חניה ברנר קדימה 3
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התכנית להוספת מעבר חציה    תוספת מעבר חציה ליד רוזנבך, ליד מימון -גורדון קדימה   4
  -על ברנר גורדון בצד הצפוני

 מאושרת 

 סימון מעטפה     1הדולב  צורן  5

למניעת  .נדון בוועדה קודמת 
חסימת החניה ע"י רכבים 

הסימון הקיים לא  -חונים 
מאפשר כניסה ויציאה עקב  

בקטע  חסימה ע"י רכבים 
 הלא מסומן

הוגשה תכנית להגדלת 
המעטפה עד אבן השפה ממול.  

אין החלטה  -לדיון  ולסיור נוסף 
 בשלב זה

6 

 סימון  מעבר חציה  השקמה -ההדרים  צורן 
הפיכת הרחוב לחד סיטרי+  

 פסי האטה
   -התכנית להוספת מעבר חצייה

 מאושרת 

7 

 צורן 
כשמגיעים  -ברח' ההדרים 

 נסיעה ברחוב האטת מהירות  פס האטה מכיוון  רח' הזית להדס
להוציא דו"ח בחינת מהירות. 

 לדיון בועדה הבאה
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 קדימה 8
ההסתדרות מצומת מ"ג לכיוון 
דרום, עד עמוד החשמל מצד 

 מזרח 
   ביטול סימון אדום לבן

אושר למחוק סימון אדום לבן 
שנמצא בתוך מפרץ החניה 

מערבי ברחוב  -בצד הדרום 
ההסתדרות. יטופל במסגרת 

 הסדרת הרחוב.

10 

   7היערה  צורן 

ביטול סימון אדום לבן במדרכה 
הרחבה ליד הבית. אפשרות לחניה על 

 עקב מצוקת חניה המדרכה הרחבה

המכות אבן שפה תוכן תכנית 
והוספת מפרצי חניה לכל צורן 

 הישנה

11 
 האלמוג  -הסנונית  קדימה

  -בפניה שמאלה מהסנונית לאלמוג 
 לא מאושר  בעיית שדה ראייה הארכת האדום לבן

12 

 הסנונית -הסנפיר קדימה
בנוסף   -לבן בצומת  -סימון אדום 

   16.9.19לסימונים שנקבעו 

עקב חסימת הדרך ע"י רכבים 
ברחוב יש  .שמגיעים לרחוב

 גנ"י + קופ"ח + מועדונית

מצורפת תכנית סימון אדום לבן 
ברחוב הסנונית והוספת תמרור  

 עצור

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

 יאנוש קורצ'אק 
  

לא רלבנטי לועדה, זה מקטע 
 דרך שאינו כביש סטוטורי

http://www.kadima-zoran.muni.il/


 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן -המועצה המקומית קדימה

 zoran.muni.il-www.kadima   •   8902949-9-531פקס:    •   999-8902-09טל:   •   60920צורן -קדימה 1רח' הרצל 

 

 

 18.5.2020פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 

 

 

 קדימה 14
הפלמ"ח. דרומית לצומת 

 רוטשילד -הפלמ"ח 
סימון אדום לבן בצד המערבי של 

 הרחוב  

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

המזרחי של הרחוב. בצד  
המערבי  יש פס צמחיה שלא 

מאפשר מעבר נוח מהרכב  
  זהלמדרכה כך שראוי שבצד 

 לא מאושר  יסומן סימון אדום לבן.

15 
 אחד העם  -הפלמ"ח  קדימה

בעיית שדה ראיה שמגיעים ממערב 
 אחד העם לצומת הפלמ"ח. 

קיים עמוד חשמל שמפריע 
 לא מאושר  לשדה הראייה.

 קדימה 16
)מול המדרכה   122הפלמ"ח 

 ( 111של בית   מס. 
ביטול אדום לבן בצד המערבי של 

 122הרחוב  ליד בית 

בעבר התבקש הסימון ע"י 
וסימנו  דיירים קודמים. מאחר

אדום לבן גם בצד המזרחי, 
נדרש לבטל את הסימון בצד 

חניה המערבי עקב מצוקת   
 מאושר  ברחוב

 קדימה 17
כשנהג מגיע מרח'    -הר נבו

 נבו   -התבור ופונה שמאלה  להר

צביעה בכחול לבן / או תמרור ,  ברח'   
הר נבו .  אחרי שפונים שמאלה מרח'  

 התבור 

אין   התבור 'לנהג המגיע מרח
 אפשרות לראות את התמרור  

 אין הצדקה 

18 
 46סמוך למספר  - הרצל  קדימה

איסור  חניית רכבים למכירה   -שילוט 
 אין הצדקה     או סימון כחול לבן.
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 קדימה 19
השקד, מדרכה מקבילה  רח' 

 ג'  5.  או מקביל  ל1-5לבתים 
ביטול סימון אדום לבן במדרכה 

   1-5המקבילה לבתים 

מצוקת חניה ברחוב. בוועדה 
  22.2.15 -שהתקיימה ב

 הוחלט לדחות את הבקשה
משום שהאיסור חיוני 

התושבת לבטיחות.  לטענת 
.אין סיבה לאסור חניה  

 לא מאושר 

 קדימה 20
מ' הקרובים להר   300 -התבור

 נבו 
 סימון כחול לבן

עקב חניית רכבים של עובדים 
 התכנית מאושרת באזת"ש

 חנקין קדימה 21

א. סגירת שער שמגיע מהיער       
לרחוב חנקין                                 ב.  

סיטרי       ג.   -הפיכת הרחוב לחד 
 הוספת פסי האטה

הפחתת כמות הרכבים 
שמקצרים מיער קדימה  

 ועוברים בחנקין         

בדיקת מהירות תנועה תערך  
 אלקלעי לרוטשילד.  בין  בחנקין

 לא מאושר  -שינוי לחד סיטרי

 לא מאושר . -סגירת שער מהיער
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22 

 חנקין צומת רוטשילד קדימה
הוספת פס עצירה ליד תמרור עצור  

 בעיית שדה ראייה שכבר הותקן

יש לבצע פס עצירה   -מאושר
 עפ" שרטוט מצ"ב.

בהתאם לסיור שנערך בתאריך  
יחד עם מהנדס המועצה,  18.5

דרושה מדידה של הצומת ע"מ 
 לתכנן מענה סופי 

23 
 צורן 

ביציאה מהברוש    -לב השרון
 התכנית מאושרת החניה חוסמת נתיב נסיעה מדרכה אפורה -סימון  אדום לבן  ימינה  ללב השרון, לכיוון מערב

 סימון איסור חניה , בכניסה לחניה   8מנחם בגין  קדימה 24
החניה ו הבית ליד גן ילדים 

 שלו נחסמת לעיתים קרובות.
מאושר סימון אדום לבן בכניסה  

לפי תכנית   12,14לבתים 
 מצורפת 

 צורן  25
צופית בקטע הדרומי מצומת 

 צופית. - שושן צחור 

פס האטה לפני כל עיקול  -נדרשים 
   -)העיקולים נוצרו כתוצאה מברחוב 

 אדניות / ערוגות

עם יועץ  נפגש בשטחהתושב 
 התנועה 

 אין הצדקה 
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 צורן  26
בפניה מהכיכר   -יצחק רבין

 לגנ"י 
 לבן -סימון אדום 

רכבים חונים בפניה לגנ"י 
משני צידי הפניה וחוסמים 

פקק  נוצר  –את המעבר 
מעבר בקטע בתנועה וקושי 

 זה

סימון אדום לבן מצורפת תכנית 
בכניסה הדרומית לרחוב 

 שושנת העמקים

   פס האטה שדות קדימה 27
 - התכנית להוספת פס האטה

 מאושרת 

 סיטרי / אדום לבן -חד  שושנת העמקים צורן  28

התושב מבקש  -מצוקת חניה 
 -באדום לצבוע את כל הרחוב 

יועץ התנועה נפגש עם לבן. 
 התושב בשטחץ

 לא מאושר 

29 
 הרצל  קדימה

פסי האטה ברח' הרצל בקדימה ליד  
 לא מאושר  נפח התנועה ליד החנות גדל י.א חומרי בניין   חנות 

30 

  -נדרש סימון אדום לבן   16-25בר יהודה  קדימה
כשרכבים חונים קשה לעבור 

  בקטע הצר הנ"ל
לא רלבנטי. הרחוב אושר כחד 

 סיטרי בועדה קודמת
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31 

 הרצל   - י.טהון קדימה
הצבת   -ביציאה מרח' י. טהון להרצל  

 תמרור "ימינה בלבד" 

עקב בעיה בפניה שמאלה 
דרש לפנות , נ מרח' י. טהון 

ימינה ובכיכר הרצל, הנהג  
 יעשה סבוב ויפנה מזרחה

תהיה ימינה  היציאה מטהון
בלבד. לא תתאפשר פניה 

שמאלה להרצל ולא המשך  
 נסיעה ליסמין. מצורפת תכנית

32 

 הרצל -התדהר  קדימה
ביציאה מרח' התדהר הצבת תמרור "  

 ימינה בלבד"  

עקב בעיה בפניה שמאלה 
הנהג יסע  - מהתדהר להרצל  

 ימינה ובכיכר יסתובב 

להוסיף תמרור ימינה בלבד, 
מרחוב התדהר.  ביציאה 

 מצורפת תכנית

33 

 פסי האטה   בין הפלמ"ח להרצוג -הגלבוע  קדימה
בקטע הנ"ל נוסעים במהירות 

 גבוהה

נערך סיור והמסקנה היא  
שהמצב תקין ואין צורך  

בתוספת פסי האטה או שינוי 
 כלשהו בכיכר 
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