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 26.1.2022פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך  

 החלטת הועדה  תאור  נושא רחוב  יישוב מס. 
 

 

 ביציאה למדרכה 302+ מאושר   סימון המדרכה באדום לבן  וגם בצדדים    8 -ל 6וייצמן בין  קדימה  1
התושב נכה קיימת בעיה לצאת מהבית   מעטפה לפני שער הכניסה לבית  20וייצמן  קדימה  2

 מאושר  כאשר חונים לפני השער כניסה
  -  6רח' יפה נוף  קדימה  3

לבניין  הכניסה 
מיפה נוף )יוספטל( 

אפשרי גם להכנס   6
לבנין מהפלמ"ח  

135 

  6סימון חניית נכה  ברח' יפה נוף 
למקרה של הפסקת חשמל .  -)יוספטל (

בפלמ"ח   -אפשרות נוספת פחות עדיפה 
135 

הנכה עם כסא גלגלים ורכב מערערת על  
. חניית 25סעיף   18.5.21הדחיה בפר'  

קרקע  בבניין לא המבנה נמוכה מקומת 
יהיה גנרטור. התושבת רוצה להבטיח את 

הגעתה לביתה בעת הפסקת חשמל. 
מבקשת חניה ברחוב .מהרחוב  

בקומת  3מתאפשרת גישה לדירה מס. 
 קרקע ללא מדרגות.

 מאושרת חניית נכה כללית. מצורפת תכנית
רח' הפלמ"ח    קדימה  4

  -מצומת הפלמ"ח 
אחד העם לכיוון  

 רוטשילד דרום עד  

   פסי האטה

 יועבר לוועדת התנועה הבאה
התושב גר בבית פרטי, קיים  הפרש גובה   חניית נכה   18האירוסים  קדימה  5

בין  מפלס החניה למפלס הכניסה לבית  
מדרגות , בעוד שהכניסה מהרחוב 7-כ

  50%ישירה לבית ללא מדרגות לנכה 
 נדחה
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נכות עפ"י משרד הבריאות זקוק לרכב  
 בשל רגליו הנכות 

  17.11.21-הסימון הנ"ל בהוחלט על  סימון אדום לבן בהצטלבות הרחוב  רח' הסנפיר קדימה  6
 מאושר. מצורפת תכנית בעת סיור בשטח. 

רח' הסנונית  ליד   קדימה  7
 הגינה/ גן שעשועים.

סימון המדרכה לפני הכניסה לגן  
 השעשועים באדום לבן ובצדדים. 

ילדים יוצאים מהגינה וחוצים את הכביש 
ליצירת שדה ראיה לנהגים  ולילדים  -

 החוצים את הכביש 
להוסיף מעבר חציה ופס האטה מכל צד.  

 מצורפת תכנית 
בן צבי  פינת  קדימה  8

 כצנלסון 
  4הזזת מעבר החציה המוסתר ע"י 

 ארונות  תקשורת
  -בעיית שדה ראיה של מעבר החציה

אפשרות סימון מעבר החציה כך  בדיקת 
 שלא יוסתר, או הזזת ארונות התקשורת

לא ניתן להזיז את מעבר החציה כי הוא חלק 
 מהכיכר. רצוי להזיז את ארונות התקשורת

סימון הרחוב מחדש  ויצירת  מקומות  כצנלסון+ גורדון  קדימה  9
 חניה 

מקבלים דו"חות מהמשטרה בעת החניה  
נדרש   -מפריע לתנועה בקטעים האפורים 

סיור ובדיקה מחדש של הסימונים.הועלה  
 ונערך סיור בעבר 

לסמן חניה על המדרכה היכן שאפשר.  
 מצורפת תכנית.

בנוסף, תערך בדיקה נוספת על הקטעים  
הצבועים באפור משום שתושבים מקבלים  

 דו"חות חניה היכן שצבוע באפור. 
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עיקול  -ד"ר שפירא קדימה  10
 הרחוב

 קיימת בעיית שדה ראיה בקטע העיקול  יה בעיקול הרחוב איסור חנ
 . מצורפת תכנית  818לסמן 

פיתרון לבעיית נסיעה של אוטובוסים  רח' מ"ג   קדימה  11
 ברח' מ"ג  

חונים ברחוב  רכבים ולאוטובוסים  מאד  
קשה לעבור. שעות הבוקר המוקדמות 

 בכל הצד הצפוני. מצורפת תכנית  818לסמן  והערב בעיתיות ביותר 
סימון אדום לבן בכניסה לחניות  בין בתים     11-15רח' שבזי  קדימה  12

 וליד שביל גישה  11-15
התושב צרף את אישורי בעלי הבתים 

וידיעתם שלא יוכלו להחנות לפני  לסימון 
חנייתם בסימון אדום לבן. בעת ביצוע  

נדרש ליצור קשר עם התושב . הטלפון  
 מאושר. מצורפת תכנית יועבר למחלקת שפ"ע 

תמרור עצור, מראה פנורמית, פיתרון   היובל  קדימה  13
 כלשהו לבעיית שדה הראיה

בעיית שדה ראיה בעיקול הרחוב. נדון  
 יועץ התנועה  יסייר ויבדוק  הוחלט שיועץ התנועה יסייר  12.10.21ב

נדרש סיור של יועץ  - 12.10.21-נדון ב פסי האטה או כיכר -האטת תנועה אלי כהן -צומת מ"ג   קדימה  14
 להוסיף פסי האטה. מצורפת תכנית התנועה

ליד   -רח' החסידה קדימה  15
 תיבות הדואר

זה רחוב משולב. יועץ התנועה ייפגש  -נדחה    סימון מעבר חציה 
 עם התושבת ברחוב.

רח' הוורדים ליד  קדימה  16
מרכז  - החסידה 

 מסחרי

הבטיחות סימון החניות לא סמוך למעקה  חניות נכים כלליות  2סימון 
 כדי שהנכה יוכל לצאת מהרכב

 מאושר. מצורפת תכנית
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פסי האטה בעיקר לפני העיקול ואחרי   רח' בר יהודה קדימה  17
/ הפיכת הרחוב 59העיקול ליד בר יהודה 

סיטרי/ התקנת מראה פנורמית   -לחד
 בעיקול 

עומס רכבים בשעות הלחץ, שני נתיבים 
ברחוב באחד חונים, רכבים נוסעים   

חלקית על המדרכה. הבקשה להפיכת  
סיטרי תועבר לדיון במסגרת   -הרחוב לחד

 יועבר לוועדת התנועה הבאה תכנית אב תנועה. -
הזזת תמרור  האוסר חניה בצד המערבי  רח' העורב  קדימה  18

העורב   -מ' מפינת הרחובות העיט   18כ
 מקומות חניה  3לצורך קבלת 

  12.10.21 - הועלה בוועדת התנועה 
)עקב הצבת תמרורים לאחרונה  עפ"י  

.( יועץ התנועה  2004החלטה משנת 
 יערוך סיור בקטע הנ"ל.

מאושר. ללא שרטוט. ייקבע בשטח ע"י מח'  
 שטחבסיור בהנדסה 

בין הכיכר ברח' הזית   -הוספת פסי האטה  הארז קדימה  19
לכיכר של רח' הוורדים+ סימון מעבר  

 חציה 

  

 ד. מצורפת תכנית מאושר פסי האטה בלב
תמרור עצור/ או מראה פנורמית/ פיתרון  רח' הארז  קדימה  20

 כלשהו לבעיית שדה ראיה בעיקול הרחוב 
  -  12.10.21 - הועלה בוועדת התנועה 
 יועץ התנועה יערוך סיור 

   יועבר לוועדת התנועה הבאה 
רח' הדקלים בכניסה   קדימה  21

  562מכביש 
מעבר חציה +  הוספת תמרור המורה על 

 תמרור מהבהב 
  

 לא נדרש להוסיף את הנ"ל. -נדחה 
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רמת   -צורן 22
 אמיר

חניות   -רמת אמיר
נכים בחניונים ליד  

 הפארק

   תמרור חניות קיימות של נכים עפ"י חוק 

 אין צורך באישור -אפשרי לבצע
רמת   -צורן 23

 אמיר
בין שושנת העמקים 

ליצחק רבין  לכיוון  
 צפון 

 מעבר חציה אחד בימין + אחד בשמאל 
 חניית נכים

לסמן חניות נכים על רחוב רבין, בשני    
הצדדים, צפונית לרחוב שושנת העמקים. 

 מצורפת תכנית 
רמת   -צורן 24

 אמיר
בקטע   -ביצחק רבין 

בין שושנת העמקים 
ליצחק רבין  לכיוון  

 צפון 

   חניית נכה כללית 

 יועבר לוועדת התנועה הבאה
רמת   -צורן 25

 אמיר
סמוך   11סימון אדום לבן  סמוך לבית מס.    11רח' יצחק רבין 

לדרך היציאה מהחניה שבין שני הבניינים 
9 -11    

קיימים  -איסור חניה  -אימות מצב קיים 
עפ"י   - קווים על הכביש האוסרים חניה  

תכנית תנועה רמת אמיר + פר' תנועה  
 מאושר  . מסומן אדום לבן  בנוסף.  2015מקומית 

ין  שביל  הולכי רגל ב צורן 26
אריות הגולן לחולות 

 גאולים 

 למניעת סיכון מעבר הולכי הרגל בשביל   הצבת עמודונים כמחסום למעבר רכבים 

 יועבר לוועדת התנועה הבאה
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רמת   -צורן  27
 אמיר

בקצה   -אריות הגולן 
השביל  להולכי רגל 

המגיע משושנת  
 העמקים.

פסי האטה משני הצדדים בקצה השביל 
 העמקים המגיע משושנת 

  

מאושר לסמן מעבר חצייה, כולל פסי האטה  
 משני צידיו. מצורפת תכנית

פסי האטה ברחוב האילנות , בין רח'   רח' האילנות   -צורן 28
הגפן להדס ולקראת הפניה לזית+ 

 אפשרות למראה פנורמית

הפניה מרח' הזית לאילנות מאד 
צרה.רכב מבצע את הפניה  מהנתיב 

את הולכי הרגל.לנהג  הנגדי ובכך מסכן  
אין  שדה ראיה בפניה שמאלה מהאילנות 
.תחנת אוטובוסים באילנות לפני הפניה.  

אוטובוסים פונים במהירות לזית. נדון  
 אושר תכנון פסי האטה. מצורפת תכנית  נדחה  - 30סעיף   -פר'  12.10.21ב

חניה בשטח הבית נמוכה  -בית פרטי חניית נכה  30החרוב  צורן 29
ממפלס הכניסה לבית, וגם צרה , אין  

התושב  -אפשרות להכניס כסא גלגלים.
אין לתושב החלטת  -הנכה לא הולך 

 נדחה. לא עומד בקריטריונים  ניידות של משרד הבריאות 
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במקטע   -רח' החרוב צורן  31
השרון   -בין רח' לב

 להדרים

רכב,  כלי  2בעיית מעבר של  -מעבר צר   סיטרי -הפיכת הרחוב לחד
פגיעה ברכבים חונים  -מעבר אוטובוסים

בצד הדרך+ תאונות וזיהום אויר.מצ"ב  
מכתב של תושבי הרחוב עם חתימות 

תושבים. הבקשה הועלתה בוועדת 
הוחלט העברה    - 12.10.21 -התנועה 

    יועבר לוועדת התנועה הבאה לתכנית אב תנועה.
32 

 צורן

  -רח' השיקמה 
ביציאה  מהרחוב 

לקטע החסום  סמוך 
 לכיוון צפון 

התושבת המבקשת נכה , אין לה החלטת   חניית נכה  כללית 
 וועדת ניידות של משרד הבריאות. 

 אושרה חנית נכים כללית. מצורפת תכנית
)הביצוע  בשטח והמיקום עפ"י הנחיה 

 בשטח ממהנדס המועצה( 

33 

  -קדימה 
 צורן

אזורי תעשייה+ רחבי 
 היישוב 

שינוי שעות חניה בתשלום באזת"ש    
ה עד השעה  -מערבי ומזרחי  ימים א

.       13:00ימי שישי עד השעה  19:00
ה עד השעה  -ברחבי הישוב ימים א

16:00                                                                 

לאחר    3.11.21 -0עפ"י מייל שהתקבל  ב
 דיון בפורום משפטי 

 . לקבוע שעות בהתאם לצרכי הרשותמאושר
מערבית   -רחוב הרצל קדימה  34

 למורדי הגטאות
בשתי החניות   434+  432יש לסמן תמרור    איסור חניה, פרט לרכב משטרה

הראשונות מהצומת, מערבית למורדי 
 הגטאות
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