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 12.10.2021פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 
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מאושר סימון מעבר חציה בחנקין לכיוון צפון.    מעבר חציה  חצבים  -חנקין קדימה 1
 מצורף שרטוט

הוספת תמרור ליד מעבר החציה     12הרצל  קדימה 2
הקיים.  הפיכת קו מקווקו ליד מעבר 

החציה לקו רציף  למניעת עקיפה ליד 
 מעבר החציה  

נהגים לא מבחינים במעבר ועוברים אותו 
 ללא עצירה. 

 מעבר חציה  -306אושרה הוספת תמרור 

סימון מעטפה בצד המקביל לצד של   8גד  קדימה 3
 שער החניה 

מצ"ב רשיון  רחוב משולב.רחוב גד הינו 
 הרכב של התושבת הנכה

מאושר סימון מעטפה בצד השני. מצורף  
 שרטוט

גן    -סימון חניות  נכים  ליד גן גפן 73בן צבי  קדימה 4
 תקשורת 

בגן יש ילדים עם נכות+ ילדים על  
נדרשים סימוני  -הספקטרום האוטיסטי

חניות נכים לרכב ההסעות ולהורים  
 ילדיהם.המביאים את 

מאושר. עם קבלת פרוטוקול וועדת התנועה  
ידרש לבטל את תמרור חניית הנכה   12.10.21

 לפי מספר, ותהיה לחניית נכים ציבורית אחת.

הרחוב מוביל לקופ"ח, לגנ"י  וגינה  פסי האטה ברח הסנונית הסנונית קדימה 5
 מאושר. מצורף שרטוט  ציבורית רכבים נוסעים מהר. 

קטע של   -נבוהר  קדימה 6
 ב6א+6מגרש ליד 

הסדרת הקטע של המגרש לחניה 
 בתשלום

  

 מאושר. מצורף שרטוט 
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בבדיקה של יועץ  -18.5.21 -נדון ב הפיכה לחד סיטרי  יוספטל קדימה 7
הוחלט לעלות את הנושא   - עההתנו

 בוועדה הנוכחית
נדחה. ייבחן שנית בישיבת תכנית אב  

 תחבורה
מאושר מעבר חציה אחד במ"ג ואחד באלי      מעבר חציה בצומת צומת  -כהןאלי  -מ"ג  קדימה 8

 מצורף שרטוט כהן. 
 נדחה   חניות נוספות לתושבים  5הסדרת   שבזי פינת בר יהודה  קדימה 9

עקב הצבת תמרורים לאחרונה ברח'   רח' העורב קדימה 10
האוסרים חניה  עפ"י החלטה  העורב,
.בקשה להזיז את  2004משנת 

מפינת   מ' 18-התמרור בצד המערבי כ
הרחובות העיט העורב לצורך קבלת 

 מקומות חניה 3עוד 

 לסיור מקדים של יועץ התנועה  ברחוב.

 יועץ התנועה יסייר במקום 

החסידה סמוך לוורדים   קדימה 11
בחניה של המרכז  

 המסחרי 

  -עקב בעיית בטיחות ברח' החסידה 
הוורדים ביטול החניה בשטח בין רחוב 

לתמרור פנימי בחסידה. או ליצור  
ערוגה כלשהי שתשמש כהפרדה בין 
הקטע  של המדרכה לחניה . הפניה 

הוחלט על סיור של   18.5.21-נדונה ב
 מגל בשטח.

הרחוב הולנדי ללא הפרשי גובה בין 
נים  ואנשים ח החניה לבין המדרכה.

בקטע שמסומן כמדרכה ומסכנים  את  
ים  שנוסעים הולכי הרגל. בנוסף, רכב

אחורה ועולות על הצד התקני של  
 המדרכה, מסכנות  הולכי רגל.

אין סיבה מוצדקת. יש לפנות   -נדחה
 למשטרה/פיקוח לצורך אכיפה
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  פיתרון -תמרור עצור , מראה פנורמית בעיקול הרחוב  -היובל קדימה 12
כלשהו לבעיית שדה ראיה בעיקול  

 הרחוב

 

 יועץ התנועה יסייר במקום 

פסי האטה ברח' הארז בין יקינטון   הארז קדימה 13
 לקשת

  
 מאושר. מצורף שרטוט 

 מאושר. מצורף שרטוט    Aהתייחסות למבנן   פסי האטה דליה  קדימה 14
ליד בי"ס   -שד' הדקלים קדימה 15

 "שערי יהודית" 
הוספה ליד הבי"ס , תוך התייחסות לפסי   פס האטה 

  10.12.20האטה ברחוב עפ"י החלטה 
פסי האטה משני צידי אי  - 23סעיף 

 מאושר. מצורף שרטוט  התנועה. 

ליד   -רח' הוורדים קדימה 16
ז'בוטינסקי + ליד תיכון  

 עודד 

 9.9.19 -נדון פסי האטה

 מאושר. מצורף שרטוט 

מצומת  -רוטשילדרח'  קדימה 17
 נבו בן צבי עד כיכר הר

 12.12.19נדון  פסי האטה

 מאושר. מצורף שרטוט 
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חניון   -שד' הדקלים  קדימה 18
 בריכת השחיה         

אישור שטח לחניית משאיות      
      18:00 - 06:00החניה בין השעה 

 בחודשים שהבריכה לא פעילה.  

  

 מאושר. מצורף שרטוט 

חניית המתנ"ס ליד  קדימה 19
 רח' אבוקסיס 

אישור השטח לחניית משאיות  
 במגרש החניה של המתנ"ס 

  

 מאושר. מצורף שרטוט 

 נדחה   לחניית משאיות אישור שטח  ליד קדמת עדן  קדימה 20

מ'  200-רח' הוורדים  קדימה 21
אחרונים  בדרום 

הרחוב לפני השטח  
 החקלאי  

   דרך ללא מוצא -הצבת תמרור 

 מאושר. מצורף שרטוט 

   פסי האטה / כיכר  -האטת תנועה  אלי כהן  -צומת מ"ג קדימה 22

 יועץ התנועה יסייר במקום 
בכניסות לקדימה  קדימה 23

 ולצורן 
הצבת תמרורים  האוסרים חניית 

 טון בישוב.          10רכבים כבדים מעל 
  

 מאושר. מצורפים שרטוטים
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עם תו נכה   100%נכה   75התושב בן  חניית נכה   20רח' האלון  קדימה  24
מוחי. אשתו בת  כמה שנים. עבר ארוע

תטפל בו שיחזור מהשיקום. התושב   72
אינו יציב בעמידה וסובל מחולשה 

ברליים, עם הליכון.אשתו  מסיעה אותו  
ברכב מבקשת חניית נכה סמוכה לבית.  

לתושב אין החלטת וועדת ניידות 
נכות לפחות בגפיים   60%המעידה על  

 התחתונות. 

אושר לשנות חניית נכה משויכת 
  -כה כבר לא גר בכתובת הנ"להנ )התושב 

. מצורף  ( לחניית נכה כללית 22/6האלון 
 שרטוט 

 -קדימה 25
  -צורן

בקירבת מוסדות חינוך 
 ביישוב

   קמ"ש 30-הגבלת מהירות תנועה ל

 מאושר
שושנת העמקים )כולל   צורן  26

 אריות הגולן(
  -קיימת סכנה בטיחותית ברחוב .א ביטול סימון אדום לבן  

נוסעים במהירות רבה  רכבים 
מאז שסומן אדום לבן  ברחוב.  

בעבר רכבים שחנו בצידי הרחוב   
מנעו את הנסיעה המהירה.                                       

ב. מחסור במקומות חניה                         
 ייבחן שוב בעוד חצי שנה הציג את עמדתו בוועדה תושבה
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מעבר חציה נדרש בקצה שביל סלול  אריות הגולן צורן  27
השביל מתחיל משושנת העמקים 

 לאריות הגולן ומוביל לקניון  

הרבה מכוניות נוסעות ליד הקניון וילדים 
 חוצים את המעבר.

מטר, לא ניתן  80הצומת הקרובה היא במרחק 
יש לתכנן מעבר חציה נוסף קרוב כ"כ לקיים. 

למניעת התפרצות  עמודונים/להתקין גדר
  –כ  , כל אחדפסי האטהלהתקין שני ו ילדים

 מטר מצידי השביל המקשר.  20

איסור חניה ת ברחוב במקביל לחדר   א'  9יצחק רבין  צורן   28
לצורך פינוי הפחים  -אשפה של הבניין

. או אפשרות להגביל חניה עפ"י ימי  
 פינוי אשפה.

לטענת התושב , רכבים החונים במקביל  
לחדר האשפה חוסמים את האפשרות  

 של פינוי פחי האשפה למשאית.

 מאושר
פיתרון בעיית שדה ראייה בפניה  הזית   -האילנות  צורן  30

נדרש: מראה   -מהאילנות לזית
 פנורמית, פס האטה לפני הפניה  

  

 נדחה
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31 

 החרוב צורן 

*או  סיטרי -הפיכת רח' החרוב לחד
לחילופין מעבר האוטובוסים מרח'  
האילונות לרח' הזית עד להדרים  

 למניעת  מעבר הרכבים בחרוב 

כיום האוטובוסים מהאילנות פונים  
שמאלה לזית עד לב השרון ואחר"כ 

שמאלה לחרוב התושב מציע 
שהאוטובוסים יעברו מרחוב האילנות  

לרחוב הזית ימשיכו עד ההדרים ואז יפנו 
לה.כדי למנוע את  כניסתם  ימינה או שמא

ברח'   -לרח' החרוב*  הסיבה לבקשה 
הזית הכניסה לבתים לא מכיוון הכביש.  

ברח' החרוב הכניסה לבתים ישירות 
מצ"ב מפת הנתיב קו -מרח' החרוב

עפ"י   -מצב קיים+ מצב רצוי-האוטובוס
 התושב. 

נושא החד סטריות ייבחן בשנית   -נדחה
 בישיבת תכנית אב תחבורה

32 

 צורן 
בי"ס  -רח' השיקמה  

 שטח חום  -יובלים

אישור  שטח חום ליד בי"ס יובלים    
החניה בין    -לחניית   למשאיות 

 18:00 -06:00השעות 
  

 מאושר. מצורף שרטוט 

33 
  -צורן

שטח חום בצפון רמת  
 אמיר

בין    -אישור שטח לחניית משאיות 
 . 6:00ל 18:00השעות 

  
ייבדק ע"י  – יש לבחון בהיבטים הסטטוטורים

 מח' הנדסה

השרון   - בין כיכר לב -פסי האטה  יצחק רבין צורן  34
 9.9.19נדון  -לאריות הגולן

כתוספת להחלטה של פסי האטה ביצחק  
 מאושר. מצורף שרטוט    7סעיף  10.12.20רבין בוועדת תנועה 
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אישור תוספת תחנת אוטובוס באמצע   שד' יצחק רבין צורן  35
בין שתי תחנות בקצה הדרומי והצפוני  

 של הרחוב

 לוועדת תנועה מרכזית   להעביר  
)התקיימה ועדת תנועה מרכזית בתאריך  

17.11.21 ) 
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