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 סימון מעטפה למניעת חסימת חניה  1הדולב  צורן  1

ויועץ התנועה   -הנושא הועלה בועדת תנועה קודמת
 הוציא תשריט נדרש.  

יש להשאיר את המעטפה כפי שהיא, ולהוסיף חניות  
 בפטיש הקיים. 

 מצורפת תכנית 

 סימון אדום לבן  שושנת העמקים  צורן  2
ונדחתה. ריבוי רכבים   18.5.20הבקשה הועלתה ב 

החונים ברחוב מקשה על היציאה מהחניות ועל  
מעבר רכבים גדולים ברחוב. בקצה הרחוב ליד גני  

הילדים יש מגרש חניה. כל תושבי אריות הגולן 
 חונים  בשושנת העמקים

 לסמן אדום לבן בכל הרחוב, בשני הצדדים. 
 מצורפת תכנית 

תכנון הכיכר אושר עקרונית. יושג תקציב תכנון       בי"ס לב רן  צורן  3
 מפורט 

הבעיה אינה ברורה, אין החלטה. נדרש סיור של יועץ   נדרש תמרור הצומת  -בעיית שדה ראיה  תמרור הצומת  חנקין  -אלקלעי קדימה  4
 התנועה בצומת. 

שביל הולכי רגל   -אלקלעי קדימה  5
 בין רחוב אלקלעי לאדום

תמרור וסימון שביל להולכי רגל, כולל עמודי  
 חסימה  

יועץ התנועה יסייר במקום, יעלה לועדה הבאה    
 במידת הצורך 

בדיקת צומת מעגל התנועה החצבים     הדובדבן   -החצבים  קדימה  6
הפלמ"ח. בעיה, ביציאה מרח'   -הדובדבן 

 הדובדבן . 

הוחלט להוסיף פס האטה ברח' החצבים לפני הכיכר,   הסימון נדרש עקב מצוקת חניה ברחוב
 לפני העיקול.  

 מצורפת תכנית 

ביטול סימון אדום לבן במדרכה לפני הכניסה   השקד קדימה  7
 ג' 5ב' + 5לחניית בתים 

תנועה קודמות ולא אושר מנימוק    נדון בועדות
בטיחותי. התושבת טוענת שסימון האדום לבן נמצא 

 -בתוך מפרץ חניה ולכן הינו מיותר ונדרש לבטלו 
 לבדיקת נוספת של יועץ התנועה  

אושר ביטול מעטפות וסימון אדום לבן קיימים, בכפוף  
 לאישור הדיירים
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.סגירת השער מהיער לחנקין בשעות הלחץ   1 רוטשילד  -חנקין קדימה  8
   . 
 . הגבהת צומת חנקין רוטשילד. 3
. אכיפת המשטרה את תמרור העצור  4

 רוטשילד.  -בחנקין 

ולא  -18.5.20הדרישות הועלו בוועדת התנועה  
אושרו. התקיים סיור במקום בנוכחות יועץ התנועה 

,מהנדס המועצה והתושב הפונה. הנושא הועלה  
 בועדה הנוכחית.  22.6.20לדיון 

יש להוסיף פסי האטה ברח' חנקין בקטע שבין רח'  
 אלקלעי לרוטשילד.  

 מצורפת תכנית 

ויועץ התנועה   -הנושא הועלה בועדת תנועה קודמת סימון חניות ברחוב  האירוסים קדימה  9
נדרש. הוחלט על סיור נוסף לפני   הוציא תשריט

 החלטה סופית בנושא 

 אושר לסמן חניות ברחוב.  
מצורפות תכניות תרשימים עקרונית לחניות בניצב  

 ובמקביל. 

 בעיית שדה ראיה   תמרור הצומת  שדות -העגור  קדימה   10

 .  302יוצב תמרור 

 .  302יוצב תמרור  בעיית שדה ראייה  תמרור הצומת  העגור האירוסים קדימה   11
 מצורפת תכנית 

רח' התבור ליד פינת   קדימה  12
 הכינרת 

ליצירת מקומות חניה נוספים ברחוב או לחילופין   ביטול סימון אדום לבן. 
 לא מאושר הגדלת מפרצי חניה 

 חציה, יש לחזק צביעה לא מאושר, קיים מעבר    הוספת מעברי חציה בבן צבי ליד רוזנבך  סמוך לרוזנבך  -בן צבי   קדימה  13

 לא מאושר ילדים רבים עוברים ברחוב  מעברי חציה  י. קורצ'אק  קדימה  14
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