אגף הנדסה
מחלקת תנועה ותחבורה

פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 3
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החלטה
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סטטוס

 20/3/1בקשת העירייה לאשר תוכנית מסוף מזרחי כס  50מומלץ אישור עקרוני ,יש להעביר לאישור מפע"ת אושר
מגרשים  77-78תוכנית מס'  201קובץ2017- :
200
 20/3/2בקשת העירייה לאשר תוכנית גישה לשטח תפעול מומלץ לאשר את הבקשה
רכבת ישראל מרחוב עתיר ידע מס' תוכנית:
 91518שילוב הנדסת כבישים

אושר

 20/3/3בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר
רחוב המייסדים פינת הרצל

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 079733 20/3/4בקשת תושב לבחון אפשרות להפיכת
רחוב פיארברג לדו סטרי

מומלץ לאשר את הבקשה.

אושר

 240036 246946 20/3/5בקשת תושב להסדרת תנועה  .1לא מומלץ .רוחב מסעה פעיל של  5מטר
לתנועה דו סיטרית .2 .לא מומלץ ,תנועת
ברחוב ישעיהו .1 :הצבת תמרור  2גלגלים על
מדרכה .2 .איסור כניסת תח"צ לרחוב ישעיהו  .3אוטובוסים ברחוב תורמת לשירות טוב יותר של
תח"צ בשכונה .3 .לא מומלץ .אין במקום שימושים
סימון חניית נכה כללי ברחוב ישעיהו
ציבוריים.

לא
אושר

 20/3/6בקשת העירייה לבחון הפיכת כיון נסיעה ברחוב
אז"ר בקטע בין ז'בוטינסקי לכצנלסון לצורך ייעול
תנועת התח"צ ושירות מיטבי לחטיבה.

דרושה ישיבה נפרדת לנושא זה .נדחה לישיבה
הבאה.

נדחה

 20/3/7בקשת תושבת לבחון שיפור שדה ראיה בכניסה
לרחוב נחמה הנדל מכיוון רחוב הפלמ"ח.

בהתאם להחלטת וועדת תנועה קודמת ,במקום
עתיד להיות פס האטה אשר עתיד לרסן את
מהירות הנסיעה ברחוב.

לא
אושר

 20/3/8בקשת תושב לאפשר פניית פרסה ברחוב
ראשונים באמצע קטע דרך.

לא מומלץ משיקולי בטיחות.

לא
אושר

 20/3/9בקשה להסדרת שדה ראיה לקוי של הולכי רגל
בפניה ימינה מרחוב בן יהודה לרחוב אשר ברש
ע"י הגדלת אי התנועה והעתקת מעבר החציה
דרומה

לא מומלץ .לא ניתן להעביר את מעבר החציה
דרומה משיקולי ראות .מומלץ הוספת תמרור
.306

אושר

 20/3/10בקשה לפסי האטה ברחוב אנגל  33ותמרור  439מומלץ לאשר את הבקשה .יבוצע במסגרת שכבת אושר

עמוד  1מתוך 5

אגף הנדסה
מחלקת תנועה ותחבורה

פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 3
אשר התקיימה בתאריך 24/06/2020
מס'
החלטה

בקשה

החלטה

"רכבים יוצאים מימין".

אספלט סופית בקטע זה.

 20/3/11בקשת העירייה לאשר סימון כחול לבן בחניון קופת מומלץ לאשר את הבקשה
חולים כללית ברחוב משה שרת :חניה בתשלום
בימים א-ה משעה  8:00עד  19:00יום ו משעה
 8:00עד  13:00תושב כפר סבא  3שעות חינם
 229466 20/3/12בקשת העירייה להסדרת חניה שני
גלגלים על מדרכה דרומית ברחוב ששת הימים
בקטע שבן רחוב סוקולוב לרחוב גאולה
 20/3/13בקשת העירייה לאשר תמרור הכוונה לחניה
ציבורית בצומת המייסדים הרצל

סטטוס

אושר

לא מומלץ .אין צורך לחנות על המדרכה ולהקטין לא
את רוחב המדרכה .ניתן לחנות בסמוך לאבן שפה .אושר
ייבדק סימון ניתוב ע"י עבודות ציבוריות.
לא מומלץ .תמרור במקום לא יעזור לבעיה.

לא
אושר

 .1מומלץ לאשר את הבקשה  .2מומלץ לאשר את אושר
 20/3/14בקשה מנהל בי"ס עטרת חיים .1 :חניה צפונית
נשק וסע בחניון עטרת חיים .2 .יצירת אנטי מפרץ הבקשה .יכנס לתכנית עבודה של מחלקת עבודות
לצורך מעבר חציה  .3ביטול נשק וסע מול אולם ציבוריות בהתאם לסעיף תקציבי וביצוע על פי
ספורט סורקיס מדרכה דרומית .4 .מפרץ חניה על סדרי עדיפויות  .3 .מומלץ לאשר את הבקשה
רחוב יערה מול עטרת חיים להסעות בלבד בימים בתיאום עם הרשות העירונית לבטיחות בדרכים.
 .4מומלץ לאשר את הבקשה ,בתיאום עם מחלקת
א-ה משעה  7:30עד  8:30ומשעה  13:30עד
 16:30יום ו' משעה  7:30עד  8:30ומשעה  11:45הסעות בעירייה.
עד 12:30
 20/3/15בקשה לאסור חניה במקביל לערוגות גינה בשל
הפרעה בכניסה ויציאה מחניה פרטית ברחוב נחום
.16

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 20/3/16בקשת תושבת לאיסור חניה בכניסה לשער של
הוסטל בית הדר ברחוב סמטת אנוש 5

מומלץ סימון 820

אושר

 20/3/17בקשת תושב לאיסור חניית רכב כבד בשטח
הכורכר הדרומית לרחוב ארלוזורוב

מומלץ לאשר את הבקשה לרכב שמשקלו הכולל
מעל  4טון

אושר

 20/3/18בקשה לסימון אדום לבן ברחוב השחר 4

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 20/3/19בקשה לאיסור חניית רכבים למכירה ברחוב אלי
הורוביץ 12

לא
לא מומלץ לאשר את הבקשה באופן גורף בשל
רכבים בודדים .לא נמצא כמקום אטרקטיבי לחניית אושר
רכבים למכירה.
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 20/3/20בקשה לאיסור חניה ברחוב השיר  4בכניסה לחניה לא מומלץ .מדובר ברחוב משולב

לא
אושר

 20/3/21בקשה לאיסור חניה בכניסה לבית ברחוב י.הכהן לא מומלץ .איסור חניה מבצעים בכניסה לחניה
בלבד.
17

לא
אושר

 20/3/22בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב ירמיהו מומלץ לאשר את הבקשה
 31ב

אושר

 20/3/23בקשת תושבת לסימון מעטפה בכניסה לחניה
ברחוב דוד רמז 14

לא מומלץ .נמצא שהחניה לא שמישה כמו כן
מדובר ברחוב משולב.

לא
אושר

 20/3/24בקשה להגדלת מעטפה קיימת ברחוב תרי עשר
44

מומלץ בהתאם להנחיות לסימון 1 .מטר מכל צד
לצורך תמרון.

אושר

 20/3/25בקשה תושב לביטול מעטפה בכניסה לחניה
ברחוב אהרונוביץ'  6בשל חניה לא פעילה.

מומלץ לאשר את הבקשה באופן זמני עד גמר
העבודות במקום

אושר

 20/3/26בקשת תושב להצבת עמודי חסימה בכניסה לחניה מומלץ הצבת עמודים בהתאם לכניסות לחניה
בשאר השכונה .אין להציב עמודים בציר ההליכה,
ברחוב סקיבין 9
רק ברצועת הדופן ורצועת העזר.
 20/3/27בקשה להצבת עמודי חסימה בכניסה לשטח
המיועד לרכב בתפקיד ברחוב ספיר  18בסמוך
לאשכול גנים

מומלץ עמוד חסימה עם מנעול

 20/3/28בקשה להצבת עמוד חסימה ברחוב מאיר אריאל מומלץ לאשר את הבקשה .עמוד אחד בלבד.
 12בשל עלית רכבים על המדרכה
 20/3/29בקשה להצבת עמודי חסימה על מדרכה ברחוב
גאולה 28

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

אושר

אושר

אושר

 20/3/30בקשת העירייה למציאת פתרון להורדה /העלאת מומלץ סימון מעטפה ברחבת כיבוי אש ,סמל ס-
 67ורמפת עליה לכיסא גלגלים בחזית בית ספר
תלמיד נכה בחזית בית ספר אילן רמון
אילן רמון

אושר

 20/3/31בקשת העירייה לביטול חניית נכים שמורה ברחוב מומלץ לאשר את הבקשה
רוטשילד 80-78

אושר

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 20/3/32בקשה לביטול חניית נכה ברחוב הרב גולד 15
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 226712 20/3/33בקשת העירייה לביטול חניית נכה
ברחוב שלמה המלך 3

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 20/3/34בקשה להקצאת חניית נכה ליד מקו המגורים:
רחוב הדר 1

מומלץ לאשר את בקשה .מיקום החניה בחזית
רחוב הגליל 25

אושר

 20/3/35בקשה להקצאת חניית נכה שמורה ליד מקום
המגורים :רחוב עמק איילון 2

לא מומלץ .במקום לא מתקיימים שימושים
ציבוריים.

לא
אושר

 20/3/36בקשה להקצאת חניית נכה שמורה ליד מקום
המגורים :רחוב רמז 15

מומלץ לאשר חניה

אושר

 20/3/37בקשה להקצאת חניית נכה שמורה ליד מקום
המגורים :רחוב הגליל 43

לא מומלץ לאשר את הבקשה

לא
אושר

 20/3/38בקשה להקצאת חניית נכה שמורה ליד מקום
המגורים :רחוב הנדל נחמה 7

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 20/3/39בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב מומלץ לאשר את הבקשה
החלפת רכב:
כתובת :ספריה עירונית בית ספיר

אושר

 20/3/40בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב מומלץ לאשר את הבקשה
החלפת רכב :רחוב גיסות השריון 1

אושר

 20/3/41בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב מומלץ לאשר את הבקשה
החלפת רכב :רחוב בלינסון 12

אושר

 20/3/42בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב מומלץ לאשר את הבקשה
החלפת רכב :רחוב סוקולוב 18

אושר

 20/3/43בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב מומלץ לאשר את הבקשה
החלפת רכב :רחוב דוד רמז 43

אושר

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 20/3/45בקשה להוספת מס' רכב נוסף לחניה שמורה לנכה מומלץ לאשר את הבקשה
ליד מקום המגורים :רחוב שמעון פרוג 10

אושר

 20/3/44בקשת העירייה להסרת תמרור רכב נכה שמור
ברחוב הרב גולד 15
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 20/3/46בקשה להוספת מספר רכב נוסף לחניה שמורה
לנכה ליד מקום המגורים :רחוב חצרות הדר 15

מומלץ לאשר את הבקשה

אושר

 20/3/47בקשת תושבת לבחון העתקת חניית נכה ברחוב
קפלנסקי 29

לסיור בשטח

נדחה

 20/3/48בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב מומלץ לאשר את הבקשה
החלפת רכב :רחוב חומה ומגדל 4

אושר

 20/3/49בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב מומלץ לאשר את הבקשה
החלפת רכב :רחוב השמחה 3

אושר

 20/3/50בקשה להקצאת חניה שמורה ליד מקום המגורים :מומלץ לאשר את הבקשה
רחוב צייטלין  5ב

אושר
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