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, 75, 51, 33, 7פסי האטה מול בתים  6מאושר ביצוע     16.9.20מועבר מסדר יום וועדה  פסי האטה לאורך כל הרחוב  רח' ההדרים  צורן   1
87 ,109 

פס האטה ברח' האילנות לפני המעבר   רח' האילנות  צורן  2
 הדולב   -החציה באילנות 

לדולב, נוסעים  כשנוסעים ממערב למזרח מהגפן 
 111, 87, 73מאושר ביצוע פסי האטה מול בתים:  מהר מדי 

ביטול סימון אדום לבן בחלק המוגבה של  10רח' הגפן  צורן   3
אבני שפה מוגבהות לפני שער   2המדרכה ב 

 הכניסה לחניה, לכיוון צומת הדרים

- ההדרים מאידך  -הסימון קרוב לפינת הרחוב הגפן 
  -סיטרי.  יש כיכר בצומת הגפן -הרחוב הינו חד 

 מאושר 16.9.20ההדרים.  מועבר מסדר יום וועדה  

* ביטול סימון אדום לבן )שסומן לאחרונה,   שושנת העמקים   צורן  4
עפ"י וועדת תנועה ( מהבתים המשותפים עד  

 לעיקול הרחוב /או בכל הרחוב.   
* בקשה להקצאת שטח לחניה  ציבורית   

 בקרבת הרחוב.     

א.רכבים נוסעים במהירות רבה )החניה שהיתה 
 משני צידי הרחוב האטה את הנסיעה ברחוב (.            

 ר במקומות חניה. ב.מחסו

 נדחה 

 התכנית מאושרת    עד הקניון שבבניה  43פסי האטה ממס.  אריות הגולן  צורן  5

בי"ס  -דרך לב השרון   צורן  6
 יובלים 

   הוספת מעבר חציה ליד חנית ביה"ס 
 התכנית מאושרת 

ליד הכיכר של   -*פס האטה ליד מעבר חציה   יצחק רבין  צורן  7
 מדרום למעבר החציה     -מגרש כדור סל  

 * פס  האטה ליד היציאה מהפארק.

הבקשה, עקב צילום וידאו של ילד החוצה את  
מצורפת    -אושרו פסי האטה בכל רחוב יצחק רבין הכביש עם אופניים

 תכנית 

לצאת מהחניה בבטחה עקב רכבים הנוסעים  קשה  הוספת פס האטה    5דרך לב השרון  צורן  8
במהירות משני צידי הכביש. עפ"י ברור עם  

 פס האטה.   - 5התושבת אין בקרבת לב השרון 
ברחוב יש פס האטה בין כל צומת, זו פריסה   -נדחה 

 מספקת לרחוב ראשי ביישוב. 

אחרי   -השרון  -דרך לב צורן  9
 הכיכר לפני רח' ההדס 

מהחניה של המרכז  הסדרי תנועה ביציאה 
 המסחרי. מעבר חציה לפני הכיכר ליד הצומת 

  -המקום מורכב תחבורתית ומסוכן   --ליד הירקן 
 לתכנן מעבר חציה. התכנית מאושרת    17.11.20נדרש סיור מקדים . נדון בישיבה 
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חניה  לרכב שיתופי  ליד מרכז   1סימון  דרך לב השרון   צורן   10
הצפוני של הכביש העסקים והיזמות בצד 

  -בחלק הכי קרוב למעבר החציה של הבי"ס 
 מצ"ב סימון  מיקום 

 מיקום הסימון נשלח במייל ליועץ התנועה 

 התכנית מאושרת 

רמת אמיר חנייה ליד מגרש   צורן  11
 כדורסל 

מצ"ב סימון       -חניה  לרכב שיתופי  1סימון 
 מיקום

 מיקום הסימון נשלח במייל ליועץ התנועה 

 התכנית מאושרת 

חניה לרכב שיתופי              במדרכה  1סימון    2רח' הרצל  קדימה  12
מול המועצה , בסימון כחול לבן/ או יותר  

 מצ"ב סימון מיקום   -מערבה

 מיקום הסימון נשלח במייל ליועץ התנועה 

 התכנית מאושרת 

בחניה    חניה לרכב שיתופי              1סימון  חניית המתנ"ס   קדימה   13
הפנימית של המתנ"ס שנכנסים אליה מרח'  
 הרב  אבוקסיס. למקם קרוב לכניסה לחניה. 

 מיקום הסימון נשלח במייל ליועץ התנועה 

 התכנית מאושרת 

ברחוב  החדשיםשינוי הסדרי התנועה  רח' ההדסים  קדימה   14
ההדסים, בר יהודה, מ"ג / או החזרת המצב  

 לקדמותו 

בדיקה מחדש הסדרי התנועה  החדשים עפ"י פר' 
 ב' באופן כוללני.   20.2.20א' / 20.2.20/   30.7.19

 
דנו    17.11.20- בישיבת תנועה שהתקיימה ב

הכין תב"ע לכניסה משד' הדקלים לרח'  באפשרות ל
 .  ההדסים ברחוב תכדי לאפשר דו סטריו ,לוע הארי

התקיימה בדיקה נוספת של המצב בשטח. במסגרת  
ישיבת הוועדה התקיים דיון מעמיק, כאשר נציג 

המשטרה ציין כי מבחינתו המצב הנוכחי תקין. גם 
יועץ התנועה אישר כי לפי בדיקתו המקצועית המצב  

הנוכחי בשטח תקין ואין צורך בשינויו. יחד עם זאת 
למען הסר ספק, הוחלט על ידי הוועדה כי בתקופה  ו

שלאחר חזרת התנועה לשגרה סבירה )בשים לב  
לתקופת הקורונה וההשלכות השונות( תיערך בדיקה  
נוספת של הנושא באמצעים טכנולוגיים, ולאחר מכן  

תתקיים ישיבה נוספת של הוועדה במסגרתה תתקבל  
  יוןבד)עמיקם לוי נגר לא היה נוכח  החלטה בנושא

 החלטה על רחוב ההדסים(. וב
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  -לוע הארי -רח' ההדסים  קדימה   15
 צומת 

הסדרת מעברי חציה בצומת הרחובות  
 לוע הארי.  -ההדסים 

  

 התכנית מאושרת 

הזזת תחנת אוטובוס ברח' הארז פינת   רח' הארז  קדימה  16
 הנוריות לרח' הארז קרוב לקשת 

צרה מיקום התחנה הנוכחי  לא בטיחותי, מדרכה 
וגזם מפריע פעם בשבוע לכניסת האוטובוס  
לתחנה, אין מקומות ישיבה. מיקום התחנה  

המוצעת הוא מיקום בטוח יותר עם מדרכה כפולה,  
מוצל )תחנה ששירתה את תלמידי הדסים( מקום  

                                .מרווח עם הרבה מקומות ישיבה
 מצ"ב תשריט של התושב 

יערוך סיור ופגישה עם התושבים  יועץ התנועה 
במקום ויבחן את מיקום התחנה הנוכחית ואת  

 החלופה. 

וסימונו כאסור  10הדגשת שטח ליד השיטה  10רח' השיטה  קדימה  17
 לחניה 

אנשים חונים בשטח שליד ביתו שאינו מסומן  
סימון   -כחניה וחוסמים לו את פתח חנייתו מצ"ב  

 אין הצדקה  -נדחה  ל.נשלח במייל למג -המיקום הבעייתי  

 מאושר   דרך משולבת  -הצבת תמרור  רח' התפוח  קדימה  18

ליד   -רח' ההסתדרות  קדימה  19
 המכולת ודרומית למכולת  

מאושרת הצבת פסי האטה ברחוב ההסתדרות, מול     פסי האטה 
 ברחוב הפעמון  5ברח' ההסתדרות,   25, 17בתים:  

בצד   55סימון אדום לבן בעיקול ליד בית   מ"ג  -שבזי  -בר יהודה  קדימה   20
עפ"י פגישה עם   -הצפוני  של העיקול  

 התושבת וסיור של יועץ התנועה במקום

בעיית שדה ראייה, בעיית מעבר של שני רכבים   
. מועבר מוועדת  55משני כיוונים ליד בר יהודה  

 התכנית מאושרת  16.9.20תנועה 

הצבת תמרור אין כניסה בכיכר בכניסה לבר   (  32:34שבזי  ) קדימה   21
 מ"ג  -יהודה מכיוון שבזי 

 -רכבים בו  2אין שדה ראיה ויש בעיה של מעבר של 
 זמנית בכניסה מהצומת לבר יהודה.

ברחוב בר יהודה בצידו המזרחי, במפגש עם רחוב 
שבזי,  יש להאריך את סימון אדום לבן  לתוך רחוב בר  

מ מהאי תנועה   20היה במרחק של יהודה כך שי 
 המשולש של הכיכר. מצורפת תכנית
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ממזרח רח' הנשר המזרחי  קדימה   22
לההצטלבות עם הטווס.   

                      (                                                                                                                             18,  20)הנשר 
 ח' הנשר המערבי ר

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

 ב. איסור חניה בטווס פינת הנשר. 
 ג. פס האטה בחיבור דרך משולבת.  

  -ד. רח' הנשר המערבי )ממערב לטווס( 
צביעה מדרכה באדום לבן בקטע  שאין בו 

 מפרצי חניה 
עיית שדה ראיה שנחסם בפניה  ה. הסדרת ב

 מרחוב הזמיר לרח' הנשר. 

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

מסוכן.  יש הרבה מקומות חניה ברח' הציפורים  
 ופגישה עם התושב.  .17.11 -ב והטווס. נערך סיור

רחוב  בעיית מעבר רכבים ב -רח' הנשר המערבי ד. 
של יועץ  נערך סיור   .עקב חניה משני צידי הרחוב

 .                  16.9.20מועבר מוועדת תנועה   התנועה.

מבחינה סטטורית יש    .נדחהלגבי הנשר המזרחי: 
כביש ואין אפשרות למנוע כניסת רכבים. הגאומטריה  
הקיימת בכניסה לסימטה מאטה את מהירות הרכבים 

 ואין הסכמה לבצע מכשול האטה נוסף.  
 

 לגבי הנשר המערבי: נדחה, אין הצדקה.

בנסיעה ממערב לפני רח'  -פסי האטה  שד' הדקלים  קדימה  23
 הרחוב הצבעוני ולכל אורך 

מאושר לבצע פס האטה אחד בין בן צבי לצבעוני, פס    עקב נסיעה מהירה ותאונות ברחוב 
אחד בין הצבעוני להאופה, שני פסים בין האופה 

 לורדים, פס אחד בין הורדים לכיכר הכניסה ליישוב 

סמוך  -  2רח' הר נבו מס  קדימה   24
 לשד' הדקלים 

האטה של הרכבים הנכנסים לרחוב הר נבו  
משדרות הדקלים : מעבר חציה מוגבה/פס  

 ה לפני מעבר החציה. האט

רכבים נכנסים במהירות לרחוב, התושבת גרה  
בבית הראשון ברחוב סמוך לצומת, סכנה ביצאת 

הילדים מהבית, בעיה ביציאה ברוורס מהחניה. נדון  
 .   16.9.2020בתאריך 

ברחוב, ופגישה עם  נערך סיור יועצי תנועה
 אין בעית מהירות  -נדחה  שפנתה בנושא.  התושבת

)פינת בן צבי   29רוטשילד  קדימה  25
( ובקטע של רוטשילד  33

הקרוב לבן צבי ורחוק  
 ממרכז מסחרי 

ביטול סימון כחול לבן במדרכה הדרומית  
(  33)בן צבי   29המקבילה למדרכה ברוטשילד 

ביטול סימון כחול לבן במדרכה הנ"ל בכל  ו
החלק של רוטשילד הסמוך לבן צבי. הקטע  

ואין הצדקה הנ"ל לא ליד מרכז מסחרי 
 לצביעה. 

ואין   לא ליד מרכז מסחרימיקום הסימון ברוטשילד 
סיבה לסמן כחניה בתשלום, הבן של התושבת  

מגיע לבית ולא מוכן להפעיל את הפנגו כל פעם 
 שהוא מגיע.  

 לבטל סימון כחול לבן בכל רחוב רוטשילד
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שביל   -הסנונית/ האלמוג  קדימה  26
בצד האחורי של בי"ס יגאל  

 ליד השער האחורי  -אלון 

תמרור בקצה השביל  -רום י סימון רכב ח
עובד  בקשה של - רום ישביל ח-איסור חניה

 .  מועצה

רום תחום עם גדר. איסור  י שביל הח- הפונהעפ"י  
החניה על שביל החרום אינו מונע כניסה לבתים  

 משביל גובל בשביל חרום. 

מאושר סימון מעטפה מול שער החירום. בנוסף יועץ  
אם ניתן להציב ההתנועה יערוך סיור במקום ויבדוק  

כדי   ,תמרור למניעת כניסה לשביל בקצה השביל
 למעבר  שהדרך תהיה פנויה

משני  הרחוב צר, בעיית מעבר רכבים בעת החניה  סימון איסור חניה בצד אחד של הרחוב 10רח' האלמוג  קדימה   27
 אין הצדקה  -נדחה  צידי הרחוב. 

מעבר   - סימון  מעבר חציה ברח' הפלמ"ח  ההגנה  -הפלמ"ח קדימה  28
 מקצה  שצ"פ ההגנה לפלמ"ח 

התכנית מאושרת. התכנון כולל פסי האטה ומעבר    
 חציה. 

  -האירוסים  -רח' העגור קדימה  29
 השדות 

                                 -שינוי הסדרי תנועה 
סיטרי ממערב    -*הפיכת  רח' העגור לחד

 למזרח           
* הפיכת רח' האירוסים מפינת העגור ועד  

סיטרי                                          -הפינה שמאלה לרח' השדות   לחד
*הפיכת רח' השדות לחד סיטרי בחלק 

ב ומצפון לדרום.             ששמזרח למער 
*הסרת תמרור העצור שבחיבור רחוב העגור 

 עם רח' השדות.            
  -*הסרת תמרור העצור שבצומת העגור 
האירוסים והצבת תמרור האט ותן זכות  

 קדימה במקומו. 

פניית התושב בהמשך להצבת תמרורי העצור משני  
צידי רח' העגור, לטענתו  השינויים שהוא מציע  

גבירו באופן משמעותי את הביטחון ברחובות הנ"ל  י
ויאפשרו שימוש בטוח בחניות לאורך הרחוב. מצ"ב  

 נשלח במייל למגל.  -שרטוט

 לא קיימת בעייה תנועתית ברחוב.   -נדחה  

בשני עיקולי הרחוב לבדוק אפשרות לקו רציף   רח' היסמין  קדימה  30
)בקשת המשטרה(.  עפ"י סיור של יועץ  

 נדרש סימון אדום לבן    -התנועה

זווית ישרה מבנה הרחוב "ח", יש  -העיקולים ב
 בעיית שדה ראיה. 

 התכנית מאושרת. 
לעניין פס רציף: קיים רדיוס קטן מאוד בסיבוב, ופס 

בב ללא חציית  רציף לא יאפשר לרכבים גדולים להסתו
 הפס הרציף. 
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 10.12.2020פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 

 החלטת הועדה תאור נושא רחוב יישוב מס. 
 

 

 נדחה משום שיש פסי האטה ברחוב במהירות   הרצלנסיעת אופנועים לאורך רח'  פסי האטה  ברח' הרצל עד לכיכר המועצה    2רח' הרצל  קדימה  31

מוקמו פסי האטה בסמוך לעיקול הרחוב, נדרשים  תוספת פסי האטה ברח' ביאליק רח' ביאליק  קדימה   32
עוד פסי האטה. מועבר מסדר היום  של ו' התנועה  

 נדחה )בוצעו פסי האטה ברחוב(    2.9.20/ ישיבה  16.9.20

הארכת סימון אדום לבן בכניסה הדרומית   רמז  קדימה   33
 לרחוב 

 בעיית שדה ראייה  
 נדחה 

 קדימה  34
שד' הדקלים לפני רח' בן  

 צבי 
לסמן חיצים בסגירת הנתיבים ברחוב שד' 

   הדקלים, לפני רחוב בן צבי 

יש צורך בהתראה לנהגים על סגירת הנתיב הימני, יש 
לסמן חיצים אלכסוניים לפני סגירת הנתיב. מצורף  

 שרטוט

 

 

 נושאים נוספים שנדונו בועדה: 

 יבוצע בשטח במסגרת עבודות המועצה במקום. , מהנדס המועצה נתן פתרון למצב. לחילופין הזזת ארון חשמל הממוקם עליההרחבת מדרכה צרה, או  -ב' צורן 37   . רח' שושנת העמקים1

 כה.תחסם עליית ילדים למדר   -הוחלט שלא להציב מעקה, מכיוון שיפגע בפעילות "נשק וסע" -. הצבת מעקה בטיחות ברח' בן צבי ליד בי"ס יגאל אלון, בקטע שמסומן כ"נשק וסע"2

 . 4לכביש    עד הרצל/השדותבין כיכר השלמת ביצוע סימני תנועה ברחוב הרצל, . נציג המשטרה העלה את נושא 3
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