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 16.9.2020פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך  

 החלטת הועדה  תאור  נושא רחוב  יישוב מס. 
 

 

תוספת מעבר חציה+ איסור חניה בטווח   24שושנת העמקים  צורן 1
 מ' לכל צד בקטע של כיוון התנועה  12של 

בקטע ליד  מעבר הולכי רגל מרחוב אריות 
הגולן ועד הפארק . )נדון בוועדת תנועה  

( לא היתה התייחסות בפרוטוקול  30.7.19
 למעבר החציה. 

מעבר חציה ברחוב משולב, יבוצע  לא ניתן לתכנן 
 שינוי בצבע המיסעה 

בשכירות בדירה נדרש לקבל  -בניין משותף  חניית נכה  א  52שושנת העמקים  צורן 2
 לא מאושר. אין אישור ניידות  מ. הבריאות + ארנונה  -מסמך 

שרטוט ומיקום מדויק יועברו  -מאושר  עקרונית  עקרוני לאישור  -התקבל מאיה חניה  לרכב שיתופי  1סימון  לב השרון  -מרכז מסחרי צורן 5
לאחר תאום מיקום מול החברה שתזכה ב"קול  

 מיקום יועבר בוועדה הבאה.  -קורא" 

רמת אמיר חנייה ליד  צורן 6
חניית   -מגרש כדורסל

 בי"ס הרצוג

שרטוט ומיקום מדויק יועברו  -מאושר  עקרונית  לאישור עקרוני  -התקבל  מאיה  חניה  לרכב שיתופי  1סימון 
לאחר תאום מיקום מול החברה שתזכה ב"קול  

 מיקום יועבר בוועדה הבאה.  -קורא" 

מדויק יועברו שרטוט ומיקום  -מאושר  עקרונית  התקבל מאיה לאישור עקרוני   חניות לרכב שיתופי  2סימון  חניית המתנ"ס   קדימה  7
לאחר תאום מיקום מול החברה שתזכה ב"קול  

 מיקום יועבר בוועדה הבאה.  -קורא" 
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מ'  1בכניסה לחנייה +  -סימון אדום לבן א'   24רח' ההדסים   קדימה  8
 לכל צד. 

ברחוב חונים הרבה רכבים של עובדים  
 באזת"ש. נדון בעבר. 

  818יש לבצע בשטח סימון אדום לבן  -מאושר 
מ' מכל צד של החניה  1מול הכניסה לחניה + 

)אין צורך בשרטוט( .                                                                       
א' 24לחניה של הכניסה   -לצורך סימון בשטח 

 22עם תריס לבן ליד בית מספר 

שינוי הסדרי התנועה החדשים ברחוב  רח' ההדסים קדימה  9
ההדסים, בר יהודה , מ"ג / או החזרת  

 המצב לקדמותו 

בדיקה מחדש הסדרי התנועה  החדשים 
  20.2.20א' / 20.2.20/   30.7.19עפ"י פר' 

זומנו תושבים לשעה   -ב' באופן כוללני   
10:30   

הועדה שמעה את פניית התושבים )עמיקם לא  
היה נוכח בדיון (, ההמלצות תבחנה מחדש ויועלו 

 לדיון מחודש 

רח' ההדסים כולל חניון  קדימה  10
 קטן

לבן  -תמרור כחול / תמרור חניה בתשלום
 *  7:00 - 16:00בין השעות         

מצוקת חניה. התכנית אושרה בועדת תנועה   
-9:00 -חניה בתשלום-60סעיף  30.7.19

 -. לדיון מחדש בנושא שינוי השעות  17:00
 .   16:00ל  7:00תמרור חניה בתשלום בין 

שעות החניה בתשלום ברחוב ההדסים כולל 
   לדיון מחדש   -ן קטן וגם ברחוב לוע הארי חניו

רחובות   -רח' ההדסים  קדימה  11
 מצטלבים צדדים

חץ כיוון הנסיעה בהצטלבות כל   -תמרור 
עקב שינויים  -רח' צדדי  עם רח' ההדסים 

 סיטרי. -לחד 

  

  -התכנית  המצורפת מאושרת )ביצוע בפועל
 ( 9בהתאם להחלטות סעיף 
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ההדסים )ליד  רח'  קדימה  12
מול  - 16:  14ההדסים 

 השושן( 

בחודשים האחרונים חונה משאית ברחוב   איסור חניית משאיות ברחוב 
באופן קבוע. המשאית פוגעת ברכבים 

כגון  -החונים ברחוב וגורמת להם לנזקים
שבירת מראות, ואין אפשרות לרכבים גדולים  

לעבור ברחוב בעת חניית המשאית.  עפ"י 
ינטרנט הדגם הנ"ל  בדיקת התושבת בא

 בטיפול פיקוח המועצה   -לא מאושר  טון   12במשקל 

הסדרת כניסה משד' הדקלים לרח' לוע   לוע הארי קדימה  14
 הארי

לדיון בועדה. לתכנן פניה נוספת ימינה  
הסדרת כניסה משד'  -מהדקלים ללוע הארי

 הדקלים ללוע הארי.  מצורפת תכנית 
ושינוי תב"ע, נדרש אישור מועצת לב השרון 

במקביל לקידום אופציה לתכנון. כשתוכן אופציה  
 הנושא יועלה שוב בועדת תנועה  -לתכנון

הסרת האין כניסה החדש ברחוב/ החזרת  יהודה  -רח' בר  קדימה  15
 המצב לקדמותו 

התושבת טוענת שבעבר נכנסה לבר יהודה  
דרך הדקלים, כעת היא נדרשת לעשות סיבוב 

 לא מאושר  רחובות עם עומסי תנועה. גדול דרך 

הצבת תמרור המורה על פניה שמאלה  רח' הצבעוני  קדימה  16
 מהצבעוני לבר יהודה

  

 . התכנית מאושרת 11קיים בתכנית של סעיף 

איסור חניה בצד אחד של הרחוב בקטעים   (  27מ"ג ) קדימה  20
 מסויימים 

רכבים חונים בשני הצדדים, הרחוב הינו  
אוטובוסים.בקטעים מסויימים לא מסלול של 

מתאפשר מעבר של אוטובוס, עקב החניה  
 נדרש סיור  -בשני הצדדים.

 לא מאושר 
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רח' הנשר המזרחי אחרי  קדימה  21
ההצטלבות עם הטווס.  

 (  18,   20)הנשר 

א. מניעת חניה בקטע  הגובל בשביל  
המוביל לפארק ובשטח המיועד לגינון.  

בפינת הנשר  -ב.איסור חניה בטווס 
הטווס.                                           -המזרחי

ג. פס האטה בחיבור דרך משולבת.     ד.  
 דרך ללא מוצא                                             -תמרור 

תושבים המגיעים לב"כ חונים בקטע  א.
חוסמים את מעבר הולכי הרגל,  -הנ"ל

מסוכן.                                      -נוסעים לאחור 
יש הרבה מקומות חניה ברח' הציפורים  

התושב מבקש ליצור  -והטווס. נדרש סיור 
להצבת תמרור  דרך ללא  -התכנית מאושרת  קשר איתו בעת הסיור 

 מוצא.  
סף, שאר סעיפי  הבקשה יועברו  לוועדה בנו

הבאה. נדרש סיור של יועץ התנועה בשטח 
 ופגישה עם התושב * 

ליד מעבר החציה   -א.סימון אדום לבן   2ברנר  קדימה  23
הסמוך לבית                                    ב.סימון  

 אדום לבן לפני שער הכניסה של הבית. 

מבקשת לצאת  התושבת אשה מבוגרת, 
בביטחה מביתה. בדר"כ משאיות ומכוניות  

 חונות בכניסה לביתה
שער  מאושר סימון אדום לבן מול הכניסה  ל

 מ' מכל צד 1+  הבית

 לא מאושר   4מצוקת חניה סמוך לרוטשילד  צמצום סימון אדום לבן    4רוטשילד  קדימה  24

להציב תמרור אין חניה לרכב המוצע למכירה     למכירה תמרור למניעת חניית רכבים  46רח' הרצל   קדימה  26
 . התכנית מאושרת  432+439
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היסמין   -רח' היסמין קדימה  27
 דרומי -המזרחי

הצבת מראה  פנורמית וסימון קו הפרדה 
 רציף בעיקולים 

ביסמין המזרחי קטע שהרחוב מתעקל  
בחדות ימינה )מערבה( אין אפשרות לרכב 

שנוסע  בקטע הישר של היסמין  הדרומי  
קו ההפרדה לראות את הרכב הבא מולו.  

 במקום הוא מקווקו.  

מאושרת הצבת מראה פנורמית, מיקום ייקבע 
 ע"י יועץ התנועה.  

המשטרה ממליצה על ביצוע פס לבן רצוף 
ועץ התנועה סייר במקום וממליץ על בעיקול. י 

ינומק בועדת התנועה   -801השארת פס מקווקו 
 הבאה. 

 לא מאושר    פסי האטה לפני ההצטלבות עם ביאליק  רח' הרצוג  קדימה  29

   סיטרי מדרום לצפון -חד  רח' רמז    קדימה  31
לא מאושר משום שלא שניתן תנועתית: יגרום  

ארוך מאוד והדבר לנסיעה מהירה ברחוב, הרחוב 
ייצור עיקוף מיותר, יעמיס תנועה על הרחוב  

המקביל, ישפיע לרעה על דיירי הרחוב באזור 
הצפוני ובאזור הדרומי )יצטרכו לעשות סיבוב  

 ארוך(. 

שני מעברי חציה ברחוב השרון וברחוב רמז    סימון מעבר חציה ליד גן השעשועים  רח' רמז  קדימה  32
 המצורפת מאושרת צמודים. התכנית  

פסי האטה +  -האטת מהירות תנועה  רח' סופיה וסרמן  קדימה  34
 תמרור הרחוב 

שני פסי האטה במקטע האופקי )במפה(.    רכבים נוסעים במהירות ברחוב. 
 התכנית  המצורפת מאושרת 
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שביל   -רח' אלקלעי קדימה  35
הולכי רגל  בין אלקלעי  

 לאדום 

ללא עמודי  תמרור וסימון שביל הולכי רגל 
(. השביל 5ס.  - 22.6.20חסימה )פר' 

גם שביל גישה ומעבר של רכבים  הינו
 למגרשים אחוריים לאורך הכביש 

 נדרש סיור של יועץ התנועה 

תמרור של רחוב משולב ותמרור של רחוב ללא  
 מוצא. התכנית  המצורפת מאושרת 

 התכנית המצורפת מאושרת תמרור מחדש    אלקלעי  -חנקין   36

מאושר. יש לבצע בשטח סימון אדום לבן בכניסה    בכניסה לחנייה   -סימון אדום לבן   4:  2אלקלעי  קדימה  37
 לחניה 

ליד בי"ס ניצני   -הוורדים קדימה  38
 השרון

  10חניית "נשק וסע"     מתוך  3-4ביטול  
הסדרת חניה במדרכה ממול  -חניות    או 

ליד תחנת האוטובוס, כפי שהיה בעבר 
 לפני הצבת התחנה. 

לתושבים  הגרים בסמיכות אין מקום חניה 
בתים   4ד'  קיימים -א 49)בוורדים   -ברחוב

 * שיש להם בעיה( 
  10חניות "נשק וסע" מתוך ה  3-4יש לבטל 

 הקיימות, לפי תכנית קיימת. 

אין סיבה מקצועית להעביר את   -לא מאושר    מיקום  -תחנת אוטובוס  שבזי  קדימה  39
 המיקום 

 רח' י. קורצ'אק  קדימה  40

 תחנת אוטובוס 

נדון והוחלט   26.7.17 -ב  -מיקום התחנה 
על מיקום התחנה נדרש להעביר למשרד 

התחבורה מכתב .יועץ התנועה קיבל את כל  
המסמכים  וערך סיור לצורך הוצאת מכתב 

 למ. התחבורה. 
יועץ התנועה יעביר מכתב למשרד התחבורה 

 לצורך אישור הבקשה להזזת התחנה.  

רח' אחד העם פינת  קדימה  41
 הפלמ"ח 

 בנסיעה ממזרח למערב נדרש תמרור בצומת  תמרור עצור / או האט ותן זכות קדימה . 
 התכנית  המצורפת מאושרת 
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 צורן 43
דרך לב השרון, ליד בית 

 "נשק וסע" אחרי תחנת האוטובוס סימון  ספר "לבהשרון"
בהמשך להחלטה בנושא בפרוטוקול 

 33חלק ב' סעיף  20.2.20
חניות   3חניות נשק וסע בכיכר ולבצע  3לבטל 

 אחרי תחנת האוטובוס, מצורפת תכנית 

 קדימה  44

 שבזי בר יהודה מערב
 שבזי בר יהודה מזרח

 תחנות אוטובוס  הארז
לאפשר יותר צמצום סימון אדום צהוב ע"מ 

 מאושר בכפוף לקבלת אישור מחברת "קווים" חניות 

 בן צבי    45
הקצאת  חניה לרכב חירום, צמוד למועצה 

 מאושר    במפרץ חניה קיים 

 יגאל אלון פינת קורצ'אק    46
בקשת הקב"ט להוספת חניות "נשק וסע", 

 התכנית  המצורפת מאושרת    ליד בית ספר יגאל אלון 

 עדה הבאה ולהעלות לו   בקשה לפס האטה בכניסה להר נבו  הדקלים פינת הר נבו  קדימה  48
 

 . בקצה המערבי ,ברחוב הרצל 18.5.20לבקשת המשטרה יש לבצע סימון פס לבן שאושר בועדת קדימה, רחוב הרצל:   •
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