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נדון    -הצבת מעצורים לפני שער הכניסה לבית א' 8השקנאי  ר. אמיר  -צורן  1
 נדחה.   - 9.9.19בישיבת תנועה 

רכבים מחנים צמוד לשער הכניסה לבית  לא 
מתאפשרת יציאה וכניסה לבית, עם עגלות, 

 אופניים ואנשים 

נבדק בשנית. זה תכנון הרחוב ולא ניתן לשנותו 
פרטני לתושב ספציפי. התכנון עומד  באופן 

 בהנחיות. 

הצבת מעצורים לפני הכניסה לבית, הנחסמת   1השקנאי  ר. אמיר  -צורן  2
 ע"י רכבים חונים 

בין שתי ערוגות שטח מרוצף בהיר )בניגוד לשטח  
החניה ברחוב שמרוצף בצבע כהה( התושב מבקש 

 שיציבו מעצור למניעת חניית הרכבים

תכנון הרחוב ולא ניתן לשנותו נבדק בשנית. זה 
באופן פרטני לתושב ספציפי. התכנון עומד  

 בהנחיות. 

שושנת העמקים+ אריות   ר. אמיר  -צורן  3
 הגולן                                                                                 

סיטרי מצפון לדרום )עפ"י כיוון   -*שינוי לחד
היציאה לעבודה(+ ביטול סימון האדום לבן 

          להאטת מהירות הנסיעה ברחוב.                                             
ביטול סימון האדום  -*החזרת המצב לקדמותו  

 27.1.21 -נדון ב - לבן ברחוב שושנת העמקים
 ונדחה 

עקב סימון האדום לבן ברחוב שושנת העמקים, 
נוסעים ברחוב במהירות גבוהה ונוצרה בעיית  

הבקשה לצורך האטת   -מקומות חניה ברחוב 
 המהירות והגדלת מספר מקומות החניה ברחוב. 

 נדחה 

יוצב תמרור ימינה בלבד, ביציאה מהשטח התפעולי   טון החל מקטע השצ"פ  4תמרור אין כניסה מעל   תמרור אין כניסה למשאיות  אריות הגולן  ר. אמיר  -צורן  4
 של המרכז המסחרי. מצורף שרטוט.

סעיף  10.12.20מאושר. יש תכנית קיימת מועדה    פסי האטה  אריות הגולן  ר. אמיר  -צורן  5
 לביצוע.  -6

 נדחה. בלתי אפשרי מבחינת חוק עזר עירוני     סימון חניה לתושבי הרחוב בלבד  אריות הגולן  ר. אמיר  -צורן  6

 התכנית מאושרת  ליועץ התנועה לבדיקה  13.5.21ת נמסרו  בוהתכני  מצ"ב  - Aמבנן  -אישור תכנית תנועה     Aמבנן  קדימה   7

תמרור או שלט על שבילי טיילת השרון הצבת   טיילת השרון הירוק  קדימה  8
רוחב השביל   -הירוק,  האוסר רכיבת אופניים

 מ' לא מאפשר הליכה וגם רכיבה  1.20-כ 

רכיבת אופניים על שביל הטיילת מסכנת את  
 ס"מ   120-עליו. השביל ברוחב כ  הצועדים

 נדחה 
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ביציאה   -רח' הוורדים  קדימה  9
מרח' סמטת  האגוז לרח'  

 הוורדים

חסימת  -איסור חניה מצד משמאל ומצד ימין  
 שדה ראייה )הפניה שמאלה יותר בעייתית( 

בעיית שדה ראייה, בשתי פינות הרחוב חונים  
רכבים והיציאה והכניסה לרחוב מסכנות את  
 נדחה. זה תכנון הרחוב, המצב תקין )לאחר סיור(  התושבים. היציאה השמאלית מסכנת ביותר 

החסידה פינת הוורדים רח'  קדימה  10
בשטח החניה שליד   -

רחוב   -המרכז המסחרי  
 משולב 

*איסור חניה בקטע  עד התמרור / או סימון   
ויצירת הפרדה כלשהי בין  המדרכה לחניה  

 רחוב משולב.                                                        -אשר במפלס אחיד 

ניית רכבים  המדרכה והחניה במפלס אחיד , בעת ח
על המדרכה ובעת נסיעה ברוורס במטרה לצאת  

 מהחניה  , נשקפת סכנה להולכי הרגל 
 

אין צורך, יועץ התנועה אינו רואה בעייה )לאחר  
 סיור( 

    פסי האטה   רח' החסידה   קדימה  11
 אין צורך )לאחר סיור( 

שילוט )או מעטפה( האוסר על חניה מעבר    10רח' השיטה  קדימה  12
  -לקו המסומן  התוחם את שטח החניות 

  -17סעיף  10.12.20 -הפניה הועלתה ב 
 ונדחתה( . 

רח' משולב החניות מסומנות, רכבים חונים מעבר 
לסימון על המשטח ומאד מקשה  על את היציאה  

וחוסם את הכניסה    10והכניס לחניה בבית  מס. 
 לבית 

 
 אין צורך )לאחר סיור( 

קרוב ללוע   51ההדסים  קדימה  13
 הארי 

חניה בתשלום   -בעבר הוחלט על סימון כחול לבן   חניה לתושבי הרחוב בלבד 
 60סעיף  - 30.7.19  -ברח' ההדסים

עם החזרה לשגרת תנועה )אחרי הקורונה( הרחוב  
 יעלה לוועדה הבאה - ייבחן בשנית 

רכבים חונים ליד התחנה, בקטע הנ"ל  ומסכנים   סימון אדום לבן ליד תחנת אוטובוס  מכיוון רח' מ"ג   -שבזי קדימה  14
 את התנועה ומצרים את המעבר של המכוניות 

לקדם את התחנה לכיכר. מצורף שרטוט לאישור  
 משרד התחבורה )לאחר סיור( 

 מצורפת תכנית פסי האטה  משאיות נוסעות במהירות לאתר הבניה   פסי האטה ברחוב  כצנלסון  קדימה  15

16 
 סימון אדום לבן לפני החניה     12כצנלסון   קדימה 

התושבת מודעת  לעובדה שגם היא לא תוכל  
   להחנות בכניסה לחניה שלה. 

)אדום לבן( ברוחב   818מאושר, יש לסמן תמרור  
 מ' מכל צד  1החניה + 
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*בדיקת סימון אדום לבן+ אפור קיימים  בין   11כצנלסון  קדימה  17
ובכל הרחוב                     * סימון   9-11בתים 

 אדום לבן  בצד אחד של הרחוב      

הבקשה הינה עקב בעיית מעבר רכבים ברחוב בעת  
  9-11שרכבים חונים בקטע האפור בין בתים 

 ישנה מצוקת חניה ברחוב, לא יסומן אדום לבן 

 סיטרי  -יערך סיור ויוחלט אם יסומנו סימונים או חד   סיטרי  -אפשרות לחד גורדון  קדימה   18

שביל לבתים   -23בן צבי  קדימה  19
 אחוריים 

*הצבת מראה פנורמית ביציאה מהשביל לבן  
 צבי                            

מראה פנורמית היא התקן שלא מאושר ע"י   -נדחה   
 משרד התחבורה 

   צבי   -פסי האטה בבן   23בן צבי  קדימה  20

 מאושר, מצורפת תכנית 

סימון אדום לבן בכניסה לשביל ומשמאלו  23בן צבי  קדימה  21
 )דרום( ברוחב רכב 

)אדום לבן( ברוחב   818מאושר, יש לסמן תמרור    
 מ' מכל צד. מצורפת תכנית  1החניה + 

סימון אדום לבן  במדרכה , ומשני הצדדים של   21בן צבי  קדימה  22
המדרכה בכניסה  לשביל כניסה לשטח חניית  

 רכבים 

מטרים  6 ,818מאושר. לצבוע סימון אדום לבן   בעיית שדה ראייה , בעת יציאת רכבים מהשביל 
מהכניסה לחניון, הצביעה תהיה בצד ממנו מגיעה  

 התנועה )דרום מערב(. מצורפת תכנית  

 נדחה  ההגנה  -ליד בן צבי   סימון מעבר חציה בקרבת הבית   21בן צבי  קדימה  23

 בבדיקה של יועץ התנועה. יעלה לועדה הבאה    סיטרי -הפיכתו לחד  יוספטל   קדימה  24

מגורי הנכה    -הפלמ"ח  קדימה  25
 5ברח' יוספטל 

חניית נכה ברח' הפלמ"ח  הנכה תתגורר 
 פרוייקט    "טופ השדות"  3דירה  5ביוספטל 

לא   2021דצמבר  -התושבת תעבור להתגורר ב 
 לא נמצאה הצדקה  -לא מאושר ר במבנה אמור להיות גנרטו 

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 

 

 

 18.5.2021פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 

 החלטת הועדה תאור נושא רחוב יישוב מס. 
 

 

 קמ"ש                     25*תמרור המגביל את הנסיעה עד  19האפרסמון  קדימה  26
 *סימון חניות במקביל                

  -*הצבת מעצור לפני הכניסה לבית התושב 
רחוב משולב                      *סימון נתיב  

להולכי רגל + מעצורים בין נתיב הנסיעה  
להולכי הרגל                 *מרווח בטיחות   

מ' בין שביל התנועה  לגדרות   1של ברוחב 
 הבתים 

  --התושב טוען שהיו בטונדות לפני ביתו והם הוסרו 
 הרחוב משולב ואינו בטיחותי. 

 נשלחה תשובה מעו"ד אבינעם פרץ: 
 מבלי לפגוע בזכויות 

 עו"ד רענן ליפר שלום רב, 
בוצעה בדיקה נוספת של המצב בשטח, בליווי יועץ   

 תנועה מומחה מטעמה. 
של דבר נמצא כי המצב נכון להיום תקין  בסיכומו

מבחינה תחבורתית/תנועתית, ואין מקום לבצע  
 שינויים או תוספות כלשהם. 

באשר לבקשתך להצבת "פטריות" בשטח, עמדת  
יועץ התנועה היא חד משמעית ולפיה אותן  

"פטריות" שהיו קיימות בעבר אינן תקינות, הן  
ועדת   הוצבו ע"י מאן דהו ללא החלטה מתאימה של

תנועה והן היוו מפגע תנועתי, ולפיכך הן לא יוצבו  
 מחדש במקום.

המדובר ברחוב משולב והוא מוסדר ככזה נכון  
להיום באופן חוקי ועל דעת יועץ התנועה מטעם  

 המועצה. 
  

 נדחה    10.12.20הבקשה נדחתה בוועדת התנועה  סימון צד אחד באדום לבן  האלמוג  קדימה  27
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ברח' היסמין המערבי הזזת תמרור אין כניסה      2היסמין  קדימה  28
העתקת התמרור     -.בצומת היסמין הלבונה -

ממיקומו בחלק הצפוני של הצומת לחלקו 
 הדרומי של הצומת היסמין הלבונה 

"איסור פניה  -הבקשה עקב תמרור שהוצב בהרצל 
לרח' היסמין המערבי מהרצל.           התושבת גרה  

ביסמין מע' פינת הרצל החניה שלה ביסמין  
המערבי. שהיא מגיעה לביתה מתוך קדימה ונכנסת  

ליסמין המז' ואחר"כ פונה לרח' הלבונה בבואה   
  מוצב במקום -לפנות ימינה לביתה שנמצא ביסמין 

 תמרור אין כניסה ליסמין  
 נדחה 

 מאושר. מצורפת תכנית  למניעת חניית רכבים ליד הצומת  סימון אדום לבן  האירוסים פינת י.טהון   קדימה  29

 מאושר. מצורפת תכנית    מעברי חציה בצומת ליד גן הילדים. החרמון   -הגולן  קדימה  30

 לסמן לפי תכנית מצורפת  עפ"י התושב  -הסימון בפינה ארוך מהנדרש  לבן בפינה ברח' הגולן צמצום סימון אדום  פינת אלקלעי -הגולן  קדימה  31

 לסמן לפי תכנית מצורפת  בעיית שדה ראייה  הארכת סימון האדום לבן באלקלעי  פינת הגולן  -אלקלעי קדימה  32

 תכנית מצורפת לבצע פסי האטה לפי  נסיעה מהירה של רכבים ברחוב  פסי האטה   הגולן  קדימה  33

 לבצע פסי האטה לפי תכנית מצורפת  נסיעה מהירה של רכבים ברחוב  פסי האטה  אדום קדימה  34

 -תוספת מעברי חציה בשני  קצוות השצ"פ   ההגנה  קדימה  35
 בין השצ"פ לאיי התנועה 

  

 לא מאושר

פסי האטה ברחוב וויצמן לפני העיקול ואחרי  וויצמן  קדימה  36
+ תוספת בכל הרחוב  37-39בתים העיקול ליד 
 ליצירת רצף 

רכבים נוסעים במהירות גבוהה, הדרך לבית העלמין  
בעיה בעיקול וחוסר   -וליער עוברת גם דרך וויצמן  

 מאושר, מצורפת תכנית  ברצף של פסי האטה 

בהתאם לתכנון האדריכלי נופי של השדרה: עם    מעברי חציה לאורך כל רח'  חנקין  חנקין  קדימה  37
השלמת  התכנון של השדרה, יועבר עותק ליועץ  

 התנועה לצורך תכנון מעברי חציה  
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דרך היער    562חסימת מעבר רכבים מכביש  חנקין  קדימה  38
  8:00  -  7:30לרחוב חנקין בין השעות 

 בתאום הקב"ט-סגירת השער ביער 

 לא מאושר

 מצורף פרט סימון לביצוע.  -חניות נכים 4יש לסמן    חניות נכים מתנ"ס צורן  צורן  39

 התכנית מאושרת     הצבת שער  בתחום רשות קדימה  אבן יהודה  40

 

 

 

 

 נושאים נוספים: 
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