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 10מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   01.11.2021  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'
 הוועדה 

2021.10.01 
קופמן יזמות 

 בניה בע''מ

בקשה לאשר תוכנית אתר  
התארגנות, שם תוכנית  

 :TR_ORG_SITE SHAINFIN-
9 

שיינפיין פנית  
 סקיבין

מומלץ ואושר על ידי יועץ 
 תנועה עירוני 

 מאושר 

 דור אלון בע''מ  2021.10.02

בקשה לאשר אתר התארגנות  
לצורכי השלמת חפירה ודיפון, 

נספח תנועה    שם תוכנית: 
גנות מאושרת  רכנית התא ולת

 על ידי מחלקת תנועה 

 מאושר  מומלץ ואושר במח' תנועה   1התע"ש  

2021.10.03 
י.גואן הנדסה  

 וניהול בע"מ 

בקשה לאשר תכנית הסדרי  
תנועה עם חסימת מדרכה לזמן  

ביצוע באתר עבודה, שם  
  TR_ORG_SHORTתוכנית: 

תוכנית  - 101טשרניחובסקי  
הסדרי תנועה זמניים חתום  

 )יציקות(03

טשרניחובסקי  
 /לוינסקי 101

מומלץ על ידי משטרה  
לאחר הקצאת   שוטרים/  

 ח פקחים בשט

מאושר בכפוף  
 להיתר משטרה.

2021.10.04 
איטין נכסים    

 בע"מ 

בקשה לאשר אתר התארגנות,  
שם תוכנית:  

Bilu_9_TR_ORG_SITE 
 מאושר  מומלץ     9בילו"ו  

2021.10.05 
רמי ראובני  

 הנדסה בע''מ 

בקשה לאשר תכנית אתר  
התארגנות, שם  

TR_ORG_SITE_athiaתוכנית: 
 12 

 12התחיה  
ידי יועץ מומלץ ואושר על  

 תנועה עירוני 
 מאושר 

2021.10.06 
רמי ראובני  

 הנדסה בע''מ 

בקשה לאשר תכנית אתר  
התארגנות, שם  

TR_ORG_SITE_Yeruתוכנית: 
shalaim 5 

 5ירושלים  
מומלץ ואושר על ידי יועץ 

 תנועה עירוני 

מאושר בכפוף  
להצבת  

 שוטר/פקח 

2021.10.07 
רמי ראובני  

 הנדסה בע''מ 

תכנית אתר  בקשה לאשר  
התארגנות, שם  

TR_ORG_SITE_rupiתוכנית: 
n 10-12 

 10-12רופין  
מומלץ ואושר על ידי יועץ 

 תנועה עירוני 
 מאושר 

2021.10.08 
רמי ראובני  

 הנדסה בע''מ 

בקשה לאשר תכנית אתר  
התארגנות, שם  

אישור    10תוכנית:טרומפלדור  
 התארגנות 

 10טרומפלדור  
מומלץ ואושר על ידי יועץ 

 ירוני תנועה ע
 מאושר 

2021.10.09 
רמי ראובני  

 הנדסה בע''מ 

בקשה לאשר תכנית אתר  
התארגנות, שם  

TR_ORG_SITE_Rotsתוכנית: 
hild 74 

 74רוטשילד  
מומלץ ואושר על ידי יועץ 

 תנועה עירוני 
 מאושר 

 אלוניק בע''מ  2021.10.10
בקשה להארכת תוקף היתר  

עד סוף    77/20משטרה מס'  
 2021השנה  

מייסדים/כרמל/ 
קידוחים    - ארבל  

 לקוי ביוב 

אושרה הארכת היתר  
 31.12.21משטרה עד  

 מאושר 

 620338פניה   2021.10.11

מבקשים לאפשר תנועה מערבה  
ברופין מנורדאו כדי להקל על  

היציאה מערבה מרבקה 
- גובר/הפיכת רחוב רופין לדו

 21-29סיטרי בקטע רח' רופין  

גובר רבקה פינת  
 ויצמן 

זה ניתן לנסוע:  בשלב  
-ויצמן - רבקה גובר
נורדאו  - רופין - הראשונים

-או לחלופין רבקה גובר
ויצמן עם סיבוב - נורדאו

רופין. - פרסה בכיכר נורדאו
לכשיופעל מהיר לעיר ניתן  

לבחון את הבקשה  
 שוב  הוההצדק

 לא מאושר 

 מצוקת חניה  579160פניה   2021.10.12
)מול  - ארלוזורוב  

 ( 2בניין  

של    המדיניות הרשמית
מוסדות התכנון היא  

תחבורה ירוקה    עדיפותל
 ע"פ רכב פרטי 

 לא מאושר 

 בקשת תושב  2021.10.13
בקשה לפתח חניה באזור  

 ארלוזורוב 

גישה מרחוב  
אוסטשינסקי אל  

אזור שמוגדר  

מומלץ לפתח מגרש בייעוד  
 לא אושר הדרך לטובת החניה  
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בייעוד דרך   

)נמצא  
בחורשה(בגבול  
 עם הוד השרון 

בהתאם למדיניות  
 העירייה. 

2021.10.14 
בקשה ההורי 
תלמידים של  

 בית הספר יצהר
 בקשה לפתח חניון 

שטח בית הספר  
 יצהר

מומלץ לפתח חניות  
במגרש ששייך למוסד  

 החינוך בהתאם לדרישתו 

מומלץ לפתח  
במסגרת היתר  

 בניה

 651246פניה מס'   2021.10.15
  12הצבת תמרור בגודל אות  

 האוסר על כניסת משאיות 
 שכונת הוותיקים 

מומלץ לאסר כניסה  
טון כבין   10למשאיות מעל  

 7.00עד    17.00שעות  
 למחרת  

 מאושר 

 630999פניה   2021.10.16
הצבת תמרור איסור חניה  

בשעות וימים מוגדרים /העלאה  
 והורדה לגן קשת 

 מאושר  מטר    12מומלץ באורך   ם יאיר  רוזנבלו 

 העלאה והורדה לגן הפעמון  630998פניה   2021.10.17
מאיר אריאל  

 מנור אהוד /

מומלץ רק על אהוד מנור.  
ההורדה מאהרון פררה  
מצריכה תמרונים ואין  
  12מדרכות. מומלץ באורך  

 מטר 

 מאושר 

 630444פניה   2021.10.18
נדרשת הגבהה למעבר החציה  

 ואמצעי בטיחות 
 6אנגל  

רחוב מאסף, מעבר חציה  
הינו נצפה ומתומרר  

 כראוי.
 לא מאושר 

 625512פניה   2021.10.19
עקב ביטול   511בקשה לבטל  

 התחנה 
 11טירת צבי  

מומלץ לאחר אימות  
 שהתחנה בוטלה

ירד מסדר יום.  
נדרש דיון  

 בוועדה מרכזית 

 623190פניה     2021.10.20
עמודי  בקשה להציב ולסמן  

 חסימה בחסימה לבית 
 7יחזקאל  

לא מומלץ, מדובר בשטח  
בייעוד מגורים ג שאינו  

 ציבורי 

לא מאושר.  
מדובר בשטח  

 פרטי 

 615505פניה   2021.10.21
  4מבקש איסור חניה לרכב מעל  

 טון לאורך המעפילים 
 המעפילים  

מומלץ, יש להציב שלטי  
הזהרה על פי כמות מותרת  

 באותו עמוד 
 מאושר 

2021.10.22 
+   611608פניה  
 608176פניה  

עמודי חסימה עקב חסימת  
 רמפה לנכה 

 12המפלס  
לא מומלץ, מדובר על  

 שטח פרטי 

לא מאושר.  
מדובר בשטח  

 פרטי 

 609653פניה   2021.10.23
בקשה להקצאת חניה לפריקה  

 וטעינה
חניון ברחוב 

 3ארבל  

מומלץ לאפשר פריקה 
טון    4וטעינה לרכב עד  

בשילוב עם חניות הנכים  
כנדרש בחוק. איציק 

מחלקת אכיפה: במקום  
- קיים בית קפה/מסעדה  

מומלץ. יש להוסיף תמרור  
 איסור כניסה למשאיות 

לאשר פריקה 
וטעינה בשטח  

בין שעות    820
. יש 7.00-11.00

 .820למחוק את  

 609903פניה   2021.10.24
בקשה לאיסור חניה בכניסה  

 לחניה
 4הכובשים  

תרשים סטנדרטי    מומלץ
בכפוף להצגת אישור על  

 החניה
 מאושר 

 מח' אכיפה 2021.10.25
  818מעבר ל  433מבקש להוסיף  

 כדי להגביר את האיסור 
רחוב  

 טשרניחובסקי  

פ הנתונים מהשטח  ''ע
להצבת תמרורים אין 

. על  יםליצור כפל תמרור
פי דרישת אכיפה נדרש  
שלט הזהרה לנהגים על  

 מצלמות אכיפה באמצעות  

 לא מאושר 

 651262פניה   2021.10.26
בקשה להצבת מצלמות אכיפה  

ושלט התראה בצומת רח'  
 טשרניחובסקי/ששת הימים,

צומת רח'  
טשרניחובסקי/ש 

 שת הימים 
 מאושר  מומלץ על ידי מח' אכיפה

2021.10.27 
בקשה מחלקת  

אכיפה, פניה מס'  
651273 

בקשה להצבת מצלמות אכיפה  
ושלט התראה  ברחוב יהלום  

 לבין רחוב ויצמן.   Gבין קניון  

רחוב יהלום בין 
לבין   Gקניון  

 רחוב ויצמן 
 מאושר  מומלץ על ידי מח' אכיפה

 606459פניה   2021.10.28
בקשה לאיסור חניה מול כניסה  

 לחניה
 1המפלס  

פ תרשים  ''מומלץ ע
 סטנדרטי 

  - ירד מסדר יום  
בניה חדשה,  
קיים סימון 

 מכוח היתר בניה
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 589594פניה   2021.10.29
בקשה להציב ולסמן עמודי  
חסימה במול שער הכניסה  

 לבית
 9הר גריזים  

אין למקם עמודי חסימה  
על שטח מיסעה. מומלץ  

820 
 לא מאושר 

 3הר כמון   הפרעה עקב אתר בניה 561940פניה   2021.10.30

מומלץ לבדוק נושא מול  
מח' פיקוח בניה ולהשלים  
איסור חניה באורך תחום  

בניה כדי לספק תמרון  
 ברחוב הר כמון.

אושר בהתאם  
להתייחסות  

פיקוח על 
 הבנייה 

 466430פניה   2021.10.31
בקשה להציב ולסמן עמודי  

 חסימה ברחוב
 6חבצלת השרון  

בועז לא המליץ, שיטור  
 ממליץ

 לא מאושר 

 635076פניה   2021.10.32
סימון אדום לבן על שפה של  

- האי וצד המערבי של כניסה
 הפרעה לתנועה

 68תל חי  

לא מומלץ לשנות הסדרי  
תנועה בשטח של מבנה  
ציבור ללא התאמה עם  

נספח תנועה בהיתר בניה 
ולחרוג ממאזן חניה של  

 מבנה ציבור.

 לא מאושר 

 בקשה תושבת  2021.10.33

בקשה לאכיפה באמצעות  
מצלמות על רחוב בוסל וויצמן  

חונים על אדם לבן למרות    - 
התמרור וגורמים לחסימת שדה  

ראיה/עומס תנועה /סכנת  
 תאונות 

 בוסל  רחוב  
על פי מדיניות לשכת ראש  
העיר אין אכיפת באמצעות  

 מצלמות ברחוב ויצמן 
 ירד מסדר יום 

 635059פניה   2021.10.34
שעות אכיפה בחניוני  יש לשנות  

 הפארק
 מאושר  מומלץ  חניוני הפארק

 1טהון   בקשה להקמת פסי האטה  635035פניה   2021.10.35

מהיכרותנו את המקום  
דיעתנו לא זוהתה  י ולמיטב  

בעיית מהירות חריגה  
המצדיקה התקנת פסי  
האטה. במידה וקיימים 
נתונים כמותיים בידי 

המבקש המוכיחים אחרת  
לקבלם ונשקול את  ,נבקש  
 מחדש.    הההצדק

 לא מאושר 

 633140פניה   2021.10.36
-  הוסיף פס האטהבקשה ל

קיימת סכנה )לאחר סיור עם  
 ראש העיר( 

 6דוד המלך  
נדרש טופס הסכמת  

 הדיירים

אושר בתנאי  
קבלת טופס  

 הסכמת הדיירים 

 תרי עשר  שינו תמרור ב"ס דמוקרטי  651282מס' פניה   2021.10.37
החלפת בין נשק    צתמומל

וסע ותחנת אוטובוס  
 והצבת מצלות אכיפה

מאושר תמרור  
הזהרה "אכיפה 

באמצעות  
מצלמות". נדרש  

דיון בוועדה 
מרכזית לצורך  
החלפת תחנת  
אוטובוס עם  

 נשק וסע  

 634080מס' פניה   2021.10.38
בקשה להוסיף מעבר חציה  

הרצל בזרוע    - בצומת המייסדים
 דרומי 

  - המייסדיםצומת  
הרצל בזרוע  

 דרומי 

בוטל מעבר    2018בשנת  
חצייה בזרוע הדרומי של  

צומת בגלל חוסר שדה  
ראיה שמוסתר על ידי עץ. 
נכון להיום לאחר כריתת  

העץ ניתן להחזיר מצב  
 לקדמותו 

 מאושר 

 651293מס' פניה   2021.10.39
השלמת צביעת באבני שפה  

 צהוב  - באדום

תחנה מס'  
בכתובת  ,  37252

 15סוקולוב  
 מאושר  מומלץ 

השלמת צביעת באבני שפה   651312מס' פניה   2021.10.40
 צהוב  - באדום

תחנה מס'  
, בכתובת  38936

תל חי/הבנים  
 (26)תל חי  

 מאושר  מומלץ 


