
 
             

 

 

 6מתוך  1עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 13מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   06.12.2021  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס' 
 הוועדה

 מילגם בע"מ  21.13.1

בקשה לאשר היתר משטרה  
להסדרי התנועה בכתובת דב  

החלפת קו   -הוז/גולומב 
 ביוב. 

 אושר מומלץ  הוז/גולומבדב 

דניה סיבוס  21.13.2
 בע"מ

בקשה לאשר היתר משטרה  
להסדרי התנועה בכתובת  

גלגלי פלדה לצורך עבודות  
 מנוף+יציקות לאתר 

 אושר מומלץ  גלגלי פלדה 

מח' עבודות  21.13.3
 ציבוריות 

בקשה לאשר תוכנית פיתוח  
ומתחם סביבתו  רחוב טהון

 כולל פסי האטה 
 אושר מומלץ  רחוב טהון

 ד -658960   21.13.4

בקשה לבדוק אפשרות  
לחניות אלכסוניות ברחוב 
הרצל מפינת הגלבוע ועד  
הבנים לאורך הרחוב ובין  

 עצי הפיקוס.

 רחוב הרצל 
מומלץ פיתוח מלא של  

רחוב כולל הוספת 
 חניות נוספות 

מומלץ על פי  
עדיפויות  סדר 

תכנית עבודה  
 שנתית

 ו-653919   21.13.5
בקשת לבחון אפשרות להפוך 

חלק מהחניון פארק בויצמן  
 17:00לבן מהשעה  - לכחול 

רחוב ויצמן  
 סמוך לפארק

על פי המלצה של מח'  
 אכיפה 

ירד מסדר יום  
נדחה לדיון   -

 הבא 

בקשה להסדיר שדה ראיה   649226 21.13.6
 98חי  תל  ביציאה מחניון פרטי 

גאומטריה של רחוב לא  
מאפשרת פתיחת שדה  

ראיה. מומלץ להציב  
מראה פנורמית בשטח  

פרטי ולקרב מחסום 
לגבול חלקה כדי לקרב  
קו ראיה של נהג לכיוון  

 הליכה של הולכי רגל 

  818אושר סימן 
מטר   2לאורך 

ביציאה  
מהחניון הפרטי  

 מצד שמאל.

 ד -634234   21.13.7

מסלולי  בקשה לשנות 
אוטובוסים ברחוב ולהוריד  
עומסי תנועה של תחבורה  

 ציבורית ברחוב 

 רחוב נורדאו

המיסעה בנורדאו אינה  
מתאימה למעבר דו  

סטרי של אוטובוסים. 
שינוי במסלולי אוטובוס 

באחראיות משרד  
התחבורה ודורש דיון  

בועדה מרכזית  
לתחבורה. מומלץ 

להרחיב רחוב ולפתך  
זכות הדרך בהתם  

ת עבודה שנתי  לתוכני
של עירייה כדי לאפשר  

תנועה של תחבורה  
ציבורית לפי תוכנית אב  

 לתח''צ. 

 לא אושר

בקשה להוסיף חניות   ד -640246   21.13.8
 אלכסניות 

בית סטודנט, 
 רח' משה שרת 

לא מומלץ, עצים  
שקיימים בדופן צפונית  

לא מאפשרים הוספת  
כמות מקומות חניה  

כדאית תקציבי. גלישה  
ציבורי פתוח  לשטח 

דורש אישור מהנדסת  
 העיר 

מומלץ על פי  
סדר עדיפויות  
תכנית עבודה  

שנתית ובנוסף, 
מומלץ לפתח 

גם את הצד  
המערבי  

ולהסדיר חניות  
 נוספות.  

בקשה לצבוע רחוב בכחול   ג -648906 21.13.9
 לבן 

רחוב רבקה  
 גובר

על פי המלצה של מח'  
 אכיפה 

אושר חניה  
בתשלום, 



 
             

 

 

 6מתוך  2עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
בנוסף מומלץ  

על פי סדר  
עדיפויות  

תכנית עבודה  
 שנתית

21.13.10   658605-
 ד -620589ב

בקשה להציב תמרור של  
"זהירות ילדים בדרך" או  

"האט" בשל ריבוי גני ילדים  
ברחוב והצבת עמודוני  

חסימה נגד עלית רכבים על  
 מדרכה. 

 24דרך קדומים 

ברחוב נמצאים שלושה  
ר. מעבר בין  ביתי ספ

ביתי ספר מתקיים  
במעברי חצייה של כיכר  
תנועה הינו מחבר מבני  

בהמלצה של מח'   ציבור.
 בטיחות בדרכים. 

אושר חלקי.  
יש להציב שלט  

של "זהירות  
 ילדים בדרך".  

בקשה להציב פסי האטה   ד -646762   21.13.11
 ברחוב 

ין  קרחוב לובט
 צבי

לא נמצא צידוק לפסי  
 לא אושר מומלץ.האטה, לא 

 בקשה לסמן מעבר חציה   ב-654998   21.13.12
ממעולה  

האורנים כניסה  
 מרחוב גאולה

 אושר המלצה בטיחות בדרכים 

 ב-659870   21.13.13

להציב שלט/ תמרור גדול  
המודיע כי במקום מתבצעת  

אכיפה באמצעים סמויים  
 וגלויים 

, פניה  40כביש 
ימינה מרחוב 

 ויצמן

ידי מח'  מומלץ על 
 אושר אכיפה 

בקשה לעמודוני חסימה מול   ב-661300   21.13.14
 אושר מומלץ  רחוב המוביל    חניון עפר 

 אושר מומלץ  42הרצל  עמודוני חסימה  2-בקשה ל  ב-659294   21.13.15

בקשה להסדיר בטיחות   650774 21.13.16
 במעבר חצייה 

- רוטשילד
 ארלוזורוב

מומלץ להזיז עמודי  
עצור למיקום  תמרור 

הנכון על פי הנחיות מש'  
  -התחבורה לתמרורים 

(,  810מול קו עצירה )
בנוסף יש להבטיח מעבר  

להולכי רגל רציף  
והמשכי ממדרכה למעבר  

 עצמו בהתאם לסקיצה. 

 אושר

בקטע   818השלמת סימון  ג -639326   21.13.17
 דרך הרחוב

מורדי הגטאות 
 אושר מומלץ  34

בקשה לשנות נוסח בתמרור   ג -646249   21.13.18
מומלץ על פי הנחיות   16תע''ש  לחניה לרכב חשמלי 

 אושר מח' אכיפה. 

 ב-652410   21.13.19
בקשה לשנות מיקום פריקה  

 וטעינה בחניון ירושלים 
רחוב ירושלים  

28 

מומלץ לשלב את פריקה  
וטעינה עם חניות נכים  
קיימות על פי הנחיות  

משרד התחבורה בשעות  
. שאר  14:00עד  7:00בין 

השעות יוממה נותר  
 לחנות לנכים בלבד. 

 אושר

בקשה לבטל חניות נכים   ג -658463   21.13.20
 חניון הפארק  שאינן בשימוש

מקומות   6מומלץ לבטל 
חניה לנכים למשתמשי  

חניות   6להפוך הפארק ו
נכים לחניה רגילה על פי  

מדיניות החניה באזור, 
למצוא מקום לחניות  
הנכים קרוב לכניסה  

לפארק ולשמור מאזן  
 חניה על פי תקן נגישות 

 אושר

21.13.21 664330 
בקשה לסגור פניה רכבים בין  
שני איים תנועה  מול תחנת  

 כיבוי אש 

טשרניחובסקי  
, מול  53

טשרניחובסקי  
48 

 מומלץ 

יש להציב   
שלט: זהירות  

רכב חירום  
חוצה. לא  



 
             

 

 

 6מתוך  3עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
אושרה הפרדה   

 פיזית.

21.13.22 664343 
בקשה להקצאת חניה  

להורדה ילדים מול גן ילדים  
 ציבורי 

 אושר מומלץ  26תל חי  

בקשה לעמדות הטעינה   664375 21.13.23
 והרכבים החשמליים  

זאב בלפור, גוש 
, חלקה  7536
129 

מומלץ להציב שלט  
 בלבד.

אושר שלט 
בלבד בכפוף  

לביצוע על ידי  
 חברה כלכלית. 

בקשה לשנות חתך רחוב  664384 21.13.24
 רחוב מענית לצורך מעבר רכבים 

מומלץ שינוי הרחוב  
בכפוף לפיתוח רחוב  

  מלא מחודש ואישור של
 ועדת תחבורה 

 לא אושר

21.13.25 664402 
הספקת שדה ראיה במעבר  

חצייה קיים בפינת רחוב 
 בן גוריון -ירושלים 

  - פינת בן גוריון 
 ירושלים 

מומלץ בכפוף לקידום  
 לא אושר פרויקט רחוב בן גוריון. 

בקשה  לספק שדה ראיה   649087 21.13.26
 38העמק   במעבר חצייה בקטע דרך 

להשלים מדרכה  מומלץ 
  306ולהציב תמרור 

כנדרש בהנחיות למעברי  
 חצייה בקטע דרך 

 אושר

21.13.27 631829 
בקשה לסמן תאי חניה  

בחניון וסימון איסור חניה  
 מול כניסה 

 15ריזנבך 
מומלץ לסמן תאי חניה  

ולהשלים מדרכה נגד  
 חסימת כניסה 

יש לסמן   
מול  מטעפה

הכניסה לחניון  
קרקעי.    -התת

אישור חניות  
נוספות  

בהתאם להיתר  
 הבניה. 

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664456 21.13.28
תחנת אוטובוס 

,  31989מס' 
 74אנגל 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 היערכות עדכון מיקום רחבת  664459 21.13.29

תחנת אוטובוס 
,  37459מס' 

רחוב אנגל מול  
 גן הברון מנשה 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664463 21.13.30
תחנת אוטובוס 

,  37460מס' 
 22אנגל 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

ת משרד  אוטובוס ודרישו
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664468 21.13.31
תחנת אוטובוס 

,  37460מס' 
 42אנגל 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664471 21.13.32
תחנת אוטובוס 

,  37458מס' 
 35אנגל 

פי  מומלץ לתקן על 
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664474 21.13.33
תחנת אוטובוס 

,  39855מס' 
 23עתיר ידע 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664477 21.13.34
אוטובוס תחנת 

,  39852מס' 
 16עתיר ידע 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר



 
             

 

 

 6מתוך  4עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664479 21.13.35
תחנת אוטובוס 

,  35844מס' 
 10עתיר ידע 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664482 21.13.36
תחנת אוטובוס 

,  38938מס' 
 6רופין 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

סימון אדום לבן בשפת רחוב  663320-ד 21.13.37
 11הרצל    11הנגדית מול הרצל 

מומלץ. לא מצליח  
הכביש    -לצאת מחניה  

 דו סיטרי וחונים ממול.
 לא אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664486 21.13.38
תחנת אוטובוס 

,  39826מס' 
 25הכרמל 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 היערכות עדכון מיקום רחבת  664491 21.13.39
תחנת אוטובוס 

,  37464מס' 
 4אנגל 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664494 21.13.40
תחנת אוטובוס 

,  39814מס' 
 94אז''ר 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

 עדכון מיקום רחבת היערכות  664497 21.13.41
תחנת אוטובוס 

,  39817מס' 
 68אז''ר 

מומלץ לתקן על פי  
הנחיות לתכנון תחנות  

אוטובוס ודרישות משרד  
 התחבורה 

 אושר

21.13.42 633694 
בקשה לסמן סימונים על  

הכביש בזרוע כניסה למעגל  
 תנועה

כיכר תנועה  
ברחוב נעמי 

 שמר

בר  לא מומלץ לסמן מע
חצייה ע''פ הנחיות  

לתכנון מעגל תנועה של  
 משרד התחבורה  

 לא אושר

בקשה להסדיר שדה ראיה   642830 21.13.43
 בפניה

פניה רחוב  
זטלר מזרוע  

מזרח/ מערב  
 לכיוון צפון

מומלץ לפתח כיכר  
תנועה במסגרת פיתוח  

כביש ובהתאם לתוכנית  
עבודה של עירייה. לא  
בסמכות ועדת תנועה  

שינוים שעלולים להוות  
שימוש חורג של ייעוד  

 קרקע. 

מומלץ על פי  
סדר עדיפויות  
תכנית עבודה  

 . שנתית 

בקשה להקצאת חניה עבור   649480 21.13.44
 מורי בית הספר הרצוג 

 49אז''ר 

נדרשת הסכמת דיירי  
רחוב או הקצאת  

מקומות חניה בחניון של  
 בית הספר 

 לא אושר

להצבת מחסום לדיירי  בקשה  640963 21.13.45
 8הכרם  רחוב בלבד

לא מומלץ, לא ניתן  
לחסום שטח ציבורי  

לשימוש על ידי מספר  
תושבים בלבד. מומלץ 

לפנות לדיירי רחוב 
הלימון ולבטל מחסום 

 הקיים.

 לא אושר

בקשה להציב פסי האטה   ב -649210 21.13.46
 ברחוב 

 רחוב בן יהודה 

רחוב בן יהודה רחוב 
עורק ראשי בעיר  

עביר נפחי תנועה  שמ
גבוהים כולל תחבורה  

ציבורית. הנחיות משרד  
התחבורה לא ממליצות  
פסי האטה בסוג רחוב  
הזה ובנוסף לא תואם  

 לא אושר
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 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
מדיניות מח' תנועה   

ואופי של מערכת  
 כבישים בעיר 

בקשה לשנות שעות של   613476+654073 21.13.47
 לובטקין צבי  סיטריות ברחוב לובטקין צבי  

מומלץ לשנות שלט  
בהתאם להנחיות מח'  

 בטיחות בדרכים. 
 אושר

בקשה להציב פסי האטה   ב -658510 21.13.48
 רחוב טהון ברחוב 

מומלץ בהתאם לתוכנית  
  1פיתוח כמפורט בסעיף 

של פרוטוקול בנוסף  
לסגירת מעבר מרחוב  

 לשטח ציבורי פתוח 

 לא אושר

21.13.49 634837 

פונה טוען שביציאה מהצדק  
לששת הימים רכבים חונים  

ומפריעים לשדה ראיה.  
באזור יש פקח וניתנים  

דוחות. מבקש להגדיל את  
 הדופן ולייצר שפת מדרכה. 

 לא אושר   רחוב השרון 

 ד -652459   21.13.50
הסדרת מעבר חצייה לאחר  
שינוים בביקושים ושינוים  

 .סביב המעבר

מעבר חציה  
 מומלץ  Gקניון 

אושר חלקית.  
להתקין  מומלץ 

את "עיניי  
החתול" על  

מעבר החציה  
הקיים ולהציב  

 . 135שלט  

 ג -642743 21.13.51

בקשה להסדרי  
  -תנועה/סימונים חדשים  

בקשה לסימון תו אזורי/כחול  
 לבן חדש 

רחוב הגליל  
בקרבה לקופת  

 חולים

לא מומלץ על ידי מח'  
 פיקוח חניה. 

  - במקום קופת חולים
מוסד יחיד הזולל חניה  

ואולם אין מקומות חניה  
אלטרנטיביים לבאי  

 קופ"ח. 

 לא אושר

בקשה לסמן חניות בכחול   ד -441397 21.13.52
מומלץ על ידי מח'   אגרון לבן 

 אכיפה 
אושר לאורך  

 כל הרחוב

21.13.53 630937 
בקשה למצוא פתרון לסימון  
או שלט כדי להבטיח חסימת  

 כניסה לחניה 
 19שיפר 

מומלץ לסמן אדום לבן  
בדופן צפונית בכפוף  

 להסכמת הדיירים 

  818אושר סימן 
מטר   10לאורך 

מתחילת  
הרחוב בצד  
המזרחי מול  

 בית המבקש.  

בקשה לסמן עמודוני חסימה   ב -640977 21.13.54
 36הכרמל  ברחוב 

לא מומלץ, לפני כחצי  
  818שנה סומן תמרור  

 )חניה אסורה( 
 לא אושר

 ג -626850 21.13.55
חניה מול  בקשה לאיסור 

 11העבודה  כניסה לחניה פרטית 
מומלץ, חניה אושרה  

 אושר 2018בהיתר בניה בשנת  

מעברי   בקשה לעשות כיכר, 670940 21.13.56
 חציה 

כיכר מיכה/בן  
 יהודה 

כיכר נוספת לא הגיונית  
בעיקר בגלל המרחק של  
 הכיכר הקיימת במוביל. 

 לא אושר

21.13.57 

תושבי רחוב 
תרי  

עשר/אביגיל .  
פניה מספר   

666297 

חניה אזורית לדיירי רחוב 
בלבד בימי הלימודים משעה  

 . 14:30ועד  8:00

תרי  
 לא אושר מומלץ  עשר/אביגיל 

21.13.58  667920 
בקשה לאיסור חניה מול  

כניסה לחניה פרטית ברחוב 
 . 7דוד המלך 

 אושר מומלץ  7דוד המלך 
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