
 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן -המועצה המקומית קדימה

 zoran.muni.il-www.kadima   •   8902949-9-531פקס:    •   999-8902-09טל:   •   60920צורן  -קדימה 1רח' הרצל 
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א. ביטול  סימון האדום לבן שסומן    25שושנת העמקים  צורן 1
לאחרונה, החזרת המצב לקדמותו כדי  

לאפשר חניה בשני צידי המדרכות  
טרם התקבלו  -ברחוב. ב. חניית נכה 

 מסמכים.

  

 נדחה 

ר.   -צורן 2
 אמיר

 החציה.א. סימון אדום לבן ליד מעבר  צד מזרחי  -שד' יצחק רבין
מעל  מעבר   7ג   - ב. הוספת תמרור 

 החציה.       
ג. הוספת עמודי נירוסטה/ אבן לפני  

 מעבר החציה

 כבר קיים.  -א. סימון אדום לבן ליד מעבר החציה   
( מעל מעבר החציה  7)ג'  306ב. הוספת תמרור  

לא מקובל בצמתים. הוא מיועד למעברי חציה 
 הנמצאים באמצע דרך בלבד. 

מאושר. יש   -עמודי נירוסטה/אבןג. הוספת 
למקם את העמודים לפני מעבר החציה, כאשר  

 מ' נטו.  1.1המרחק ביניהם יהיה 

כניסה   -מתחם הגפן -הגפן צורן 3
 לחניה ומתחם מיחזור 

   סימון אדום לבן ליד מתחם הגפן.
 , מצורף שרטוט.432מאושר תמרור  

 -איסור חניה אדום לבן/ מעטפה -סימון  79האילנות  צורן   4
 בכניסה לחניה  

התושב מודע לעובדה שבאם יסומן אדום 
 לבן, גם הוא לא יוכל להחנות לפני ביתו

 לסמן מעטפה מול הכניסה לחניה, ברוחב החניה

סימון מעטפה או שלט האוסר חניה      9האזדרכת  קדימה  5
בתחילת שביל הגובל ברחבה ומוביל 

 לביתו ולחניתו של התושב  

עפ"י התושב כאשר חונים ברחבה בקטע 
שגובל בשביל לא מתאפשרת כניסה ויציאה 

 מחנייתו, פנה בעבר למשטרה

מדובר בכניסה   -לאחר סיור של היועץ
לרחוב/סימטה ולכן ברור שאי אפשר לחנות שם  

תסומן שם מעטפה.  באם ייחסם בעתיד, על   ולא
 התושב לשלוח תמונות לפיקוח/ משטרה 
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המעבר בין ההדסים  -מ"ג  קדימה  6
 למ"ג  

בשעות הבוקר המעבר מההדסים למ"ג  
סיטריות( פקוק ומסוכן עקב -)עקב החד

תנועת האוטובוסים המגיעה ממול ברחוב 
 צר מאד   -מ"ג 

התושב פונה, עקב השינוי של רח' ההדסים 
 סיטרי  -לחד 

נדחה עד לדיון נוסף שיהיה בנושא חד סטריות   
 רחוב ההדסים

רכבים נוסעים מהר ברחוב צר עם תנועה של   האטהפסי  דרך היער )בסוף חנקין( קדימה  7
מאושרת התקנת פסי האטה בכביש שמוביל   הולכי רגל, רוכבי אופניים, ותנועת ילדים 

 ליער. מצורף שרטוט. 

קטע צפוני  ליד   -רח' רמז קדימה  8
 הסחלבים

חסימת המעבר מצור משה בשעות  
סגירת השער הצפוני מכיוון צור   -הבוקר

   6:00-9:00משה בשעות   

עומס ברחוב הנ"ל  בשעות הלחץ בבוקר, 
עקב רכבים המקצרים ומגיעים מכיוון צור 

משה. הפניה הועלתה  בישיבת תנועה  
הוחלט לערוך סיור    2.12.20  -שהתקיימה ב

 . 2021ולדון בפניה בינואר 
לפי   -מאושר. המשטרה מתנגדת לשעריםלא 

 )ג( לתקנות התעבורה 151תקנה 

  -הקצאת חניה ציבורית לטובת ויצ"ו  רח' ההגנה   קדימה  9
 לפריקה וטעינה  

   
נבדקה אפשרות לתוספת חניה ליד ויצ"ו   -נדחה

לאחר התייעצות עם   -ע"י ביטול בליטת מדרכה
מהנדס המועצה ובדיקת תכניות, הדבר אינו ניתן  

 לביצוע.
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10 

 רח' הארז קדימה 
הזזת תחנת אוטובוס ברח' הארז פינת  

 הנוריות לרח' הארז קרוב לקשת 

מיקום התחנה הנוכחי  לא בטיחותי, מדרכה  
צרה וגזם מפריע פעם בשבוע לכניסת  

האוטובוס לתחנה, אין מקומות ישיבה. מיקום 
התחנה המוצעת הוא מיקום בטוח יותר עם  

)תחנה ששירתה את  מדרכה כפולה, מוצל 
תלמידי הדסים( מקום מרווח עם הרבה 

מקומות ישיבה.   מצ"ב תשריט של התושב.  
,  16.9.20נדון בועדות תנועה 

 27.1.21.נערך סיור ב 10.12.20

תוכן תכנית לאחר שנקבל את הסכמת  
 -התושבים בחתימתם על מכתב הסכמה 

 באחריות התושבים. 

11 

 קדימה 
שביל   -הסנונית/ האלמוג 

בצד האחורי של בי"ס יגאל  
 ליד השער האחורי  -אלון 

תמרור בקצה השביל   -סימון רכב חירום 
בקשה של  -שביל חירום -איסור חניה

 עובד מועצה. 

שביל החירום תחום עם גדר.  - עפ"י הפונה 
איסור החניה על שביל החרום אינו מונע  

כניסה לבתים משביל גובל בשביל חרום. נדון  
  432יועץ התנועה סייר במקום. יוצב תמרור  10.12.20,  16.9.20  בועדות תנועה

 מצורפת תכנית  -ותשורטט מעטפה

הצבת תמרור ימינה בלבד מהיציאה  הרצל    12
 מהמשתלה ומחנות חומרי בניין י.א 

אושר. ביציאה מהמשתלה ומחנות חומרי הבניין,    
 .  206לסמן תמרור 

 

 נושאים נוספים: 

 . אין צורך בייעוץ תנועה בשביל שינוי זה.10.12.20הרחבת מדרכה צרה, לפי פתרון שהציע מהנדס המועצה בועדת תנועה  ן:ב' צור  37   רח' שושנת העמקים .1

 בין קדימה לצורן: סימון ושילוט ברור ומודגש של מסלול ההליכה ומסלול האופניים. הוחלט לצבוע מחדש )הועבר מסדר היום לנושאים נוספים(  562. טיילת 2 .2
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