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 6מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   09.08.2021  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'
 הוועדה 

2021.06.
01 

 חברה בזק 
בקשה לאשר הסדרי תנועה  
זמניים לצורך השחלת כבל  

 תקשורת  

צומת  
  -רניחובסקיטש

 בן יהודה 
 מומלץ 

מאושר בכפוף  
לדרישות  

משטרת תנועה  
עצות  יוטופס התי 

 עבודה בכבישים 

2021.06.
02 

 קבלן פרטי 
בקשה לאשר תכנית לאתר   

 התארגנות  
 מומלץ  4רחוב ביל''ו 

מאושר בכפוף  
לפריקה וטעינה  

עד   8.30-מ
, על פי  17.00

טופס צו התחלת  
 עבודה 

2021.06.
03 

 קבלן פרטי: 
 

בקשה לאשר תכנית לאתר   
 התארגנות  

 מומלץ   18ביאליק 

מאושר בכפוף  
להקטנת שטח  

אתר התארגנות  
מטרים   0.5-ב

לפי הנחיות יועץ  
 תנועה 

2021.06.
04 

מנהלת מדור פרויקטים,  
 אגף קיימות וחדשנות 

זמני   -סימון חניה באדום לבן 
 בכניסה לפארק  -או קבוע 

 פארק 

מומלץ. נדרש שינוי  
חנית נכים  מיקום 

קיימת לצורך פינוי  
מרחב תמרון  

 לכניסה. 

 מאושר 

2021.06.
05 

 מנהל מחלקת הסעות 
שינוי מלל בשלט להורדת  

 ילדים ליד "יהודה"
 60בן גוריון 

מומלץ לעדכן בשילוט  
את המלל "פרט  

לרכבי הסעות בימי  
 הלימודים בלבד"

 מאושר 

2021.06.
06 

 מנהל מחלקת הסעות 
  בקשה להסדיר מפרץ הורדת

 ילדים בסמוך לגן שקד 
גן שקד, רחוב  

 12הגפן 

ה  -מומלץ ביימי א
עד   7.30משעה 

-16.00-ו  8.30
-7.30, בימי ו' 17.00

-11.30-ו  8.30
13.30 

 מאושר 

2021.06.
07 

 מנהל מחלקת הסעות 
בקשה להסדיר מפרץ הורדת  

 ילדים בסמוך לגן פעמון 
גן פעמון, רחוב  

 4מאיר אריאל 

ה  -מומלץ ביימי א
עד   7.30משעה 

-16.00-ו  8.30
-7.30, בימי ו' 17.00

-11.30-ו  8.30
13.30 

 מאושר 

2021.06.
08 

 מנהל מחלקת הסעות 
שינוי מלל בשלט להורדת  

 ילדים ליד "יהלום"
 11רופין 

מומלץ לעדכן בשילוט  
את הכיתוב פרט  

לרכבי הסעות בימי  
 הלימודים בלבד 

 מאושר 

2021.06.
09 

 תושבי אזור  
לאפשר פניה שמאלה מרחוב  

 הגליל לרחוב הדר  
  -צומת הדר

 הכרמל 
 מאושר  מומלץ 

2021.06.
10 

 מחלקת פיקוח ואכיפה 
יש למחוק את הכחול לבן  

 במסגרת של המעטפת.  
 מאושר  מומלץ  5אנגל  

2021.06.
11 

 מנהל מחלקת הסעות 
בקשה להוסיף תאריך הגבלת  

החניות נשק וסע עד תאריך  
 15.08.2021לימודים 

מפרצי נשק וסע  
על פי דרישה  

 מח' הסעות 
 מאושר  מומלץ 

2021.06.
12 

 מנהל בית הספר שמיר 
מעטפה בשער חירום בבית  

 ספר שמיר 
 מאושר  מומלץ  בית הספר שמיר 

2021.06.
13 

 מאושר  מומלץ  35המוביל   21-4-59תיקון כתובת בסעיף  מדור תנועה 

2021.06.
14 

 מדור תנועה 
כתובת בהחלטה מס'  תיקון  

21-4-67 
 -צומת מעפילים

 חצרות הדר 
 מאושר  מומלץ 
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2021.06.

15 
549361 

בקשה לסמן אדום לבן מול  
 כניסה לחניה פרטים 

 מומלץ  17עמק דותן  
מאושר בכפוף  

כנית לפיתוח  ולת 
 חזית 

2021.06.
16 

רשות העירונית ובטיחות  
 בדרכים 

בקשה לבטל מעבר חצייה זמני  
 ברחוב השלום.  

 רחוב השלום 

הוכן מסלול   מומלץ.
לתלמידים הבאים  

מרחובות סמוכים ועד  
למעבר החצייה  

פינת בר   -בשלום
אילן. במקום מוצב  

 מעביר דרך. 

 מאושר 

2021.06.
17 

רשות העירונית ובטיחות  
 בדרכים 

בקשה להסדיר מפרץ נשק וסע  
צומח"  סמוך לבית הפר "חדש 

ברחוב נעמי שמר בדופן  
 מזרחית. 

 רחוב נעמי שמר 

חניות נשק   6מומלץ 
וסע, לפי הנחיות  

קבועות למפרצי נשק 
וסע. בנוסך הבא:  

עד   -בתוקף בימים א'
  7.30ו' החל מהשעה 

ומשעה    8.30עד 
  14.00עד   11.30

פרט להעלאה/  
הורדה תלמידים בימי  

 לימודים בלבד 

 מאושר 

2021.06.
18 

ית ובטיחות  רשות העירונ
 בדרכים 

בקשה להוסיף מעבר חצייה  
חדש בצומת תרי עשר/  

המלכים בזרוע המערבית  
 והדרומית 

המלכים תרי  
 עשר

 מאושר  מומלץ 

2021.06.
19 

רשות העירונית ובטיחות  
 בדרכים 

לבקה להוסיף מעבר חצייה  
 אלישע/ תרי עשר  

אלישע/ תרי  
 עשר  

מומלץ בכפוף  
לשינוים גאומטריים  

 מזרח -צפוןבזרוע 
 מאושר 

2021.06.
20 

רשות העירונית ובטיחות  
 בדרכים 

הארכת מפרץ נשק וסע עד  
 לקצה מפרץ דרומה 

בר אילן בית  
 הספר "גולדה"

 מאושר  מומלץ  המשך מקצה 

2021.06.
21 

רשות העירונית ובטיחות  
 בדרכים 

בקשה לאפשר נשק וסע  
במפרץ אוטובוסים ברחוב  
ששת הימים בסמוך לבית  

 ברנר. הספר 

ששת ימים  מול  
תכף לאחר   37

חניית נכה  
חניות   4הקצאת 
 נשק וסע 

חניות לפי   4מומלץ 
הנחיות קבועות  

למפרצי נשק וסע  
עד   -בתוקף בימים א'
  7.30ו' החל מהשעה 

ומשעה    8.30עד 
  14.00עד   11.30

פרט להעלאה/  
הורדה תלמידים בימי  

 לימודים בלבד 

 מאושר 

2021.06.
22 

יחות  רשות העירונית ובט
 בדרכים 

הוספת מעבר חצייה  
 גאולה/ויצמן בצד צפוני 

צומת  
 ויצמן/גאולה 

מומלץ בכפוף  
לתיאום אם פרויקט  

 מהיר לעיר.  

מאושר בכפוף  
לתכנון פרויקט  

 מהיר לעיר 

2021.06.
23 

אפרת יוסף, מנהלת מדור  
 חינוך מיוחד 

הנגשה פרטנית בית ספר תיכון  
 כצנלסון 

תיכון כצנלסון,  
 43-45אז''ר 

 מומלץ 

מאושר בהתאם  
לשעות לימודים:  

  7.30בין שעה 
  17.00ועד  

ובנוסף לבטל  
חנית נכים קיימת  

אחת בלבד  
לצורך שמירת  
המאזן חניות  
 נכים במתחם 

2021.06.
24 

 מאושר  מומלץ  12שלמה המלך   שינוי מס' רכב בחנית קיימת  בקשת נכה 

2021.06.
25 

 מאושר  מומלץ  34הנביאים  קיימת שינוי מס' רכב בחנית  בקשת נכה 

2021.06.
26 

 מומלץ  11יחזקאל  שינוי מס' רכב בחנית קיימת  בקשת נכה 
מאושר בכפוף  

ג  תלתוקף של  
 נכה 
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2021.06.
27 

 מאושר  מומלץ  78ויצמן  מס' רכב בחנית קיימת  הוספת בקשת נכה 

2021.06.
28 

 מומלץ  9ירופה איציאת  שינוי מס' רכב בחנית קיימת  בקשת נכה 
מאושר בכפוף  

ג  תלתוקף של  
 נכה 

2021.06.
29 

 מאושר  מומלץ  7אימבר   בקשה לבטל חנית נכים  544483

2021.06.
31 

 בקשת נכה 
טעות במספר   בקשה לתקן 

   רכב
 מומלץ  76/8הגליל  

מאושר בכפוף  
ג  תלתוקף של  

 נכה 

2021.06.
30 

 מומלץ  21מייסדים  שינוי מס' רכב בחנית קיימת  בקשת נכה 
מאושר בכפוף  

ג  תלתוקף של  
 נכה 

2021.06.
32 

 שינוי מס' רכב בחנית קיימת  בקשת נכה 
,  2זר  אלעדוד 

 מול בית הנוער 
 מאושר  מומלץ 

2021.06.
33 

 מאושר  מומלץ  10מצדה  שינוי מס' רכב בחנית קיימת  בקשת נכה 

2021.06.
34 

559924 
בקשה להנמכה חניות נכים  

 קיימות 
 מאושר  מומלץ  12דוד המלך 

2021.06.
35 

 בקשת נכה 
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 עקב העתקת מקום מגורים.  
טשרניחובסקי  

13 
 מומלץ 

מאושר בכפוף  
  תגלתוקף של  

 נכה 

2021.06.
36 

 בקשת נכה 
בקשת נכה להחליף מספר רכב  

 בתמרור קיים 
 מומלץ  א'  19הרצל  

מאושר בכפוף  
  תגלתוקף של  

 נכה 

2021.06.
37 

 בקשת נכה 
להקצאת חניה שמורה  בקשה 

 ליד מקום מגורים 
 מומלץ  8אליעזר דוד 

מאושר בכפוף  
ג  תלתוקף של  

 נכה 
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