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 04-2022מס' רוטוקול ועדת תנועה מקומית פ
                   14.03.2022  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה המלצה צוות כתובת מהות הבקשה  מבקש  מס' 

2022-04.01 
מבני 

 שלה''ב 

בקשה לאשר תוכנית  אתר  
התארגנות  לפי היתר  

20191429 
 מאושר מומלץ  154ויצמן 

2022-04.03 
קידר  

מבנים 
 בע"מ 

בקשה לאשר  הסדרי תנועה  
 זמניים לצורך עבודות בנייה  

 מאושר  מומלץ  12התחיה 

2022-04.04 
קידר  

מבנים 
 בע"מ 

הסדרי תנועה זמניים  לצורך  
 עבודות הריסה

 מאושר  מומלץ  12התחיה 

2022-04.05 
קידר  

מבנים 
 בע"מ 

בקשה לאשר תכנית לאתר  
   5התארגנות ברח' ירושלים 

 5ירושלים 

מומלץ הצבת שילוט  להולכי 
רגל השביל חסום למעבר בין  

, נא  30/4 -13/3התאריכים 
 לפמות לדרכי חלופיות  

 מאושר   

2022-04.07 
מח'  

 אירועים 
בקשה לאשר הסדרי תנועה  

 זמניים לאירוע פורים  

סגירת רחוב  
ויצמן וחסימת  

רחובות ניצבים   
 לרחוב ויצמן. 

מומלץ כולל עדכון חברות 
אוטובוס על מסלולים חלופיים  

 לפי הסדרים זמניים 

מאושר, בכפוף  
לתשריט מעודכן  

הכולל חסימה מלאה  
מרח' הכרמל לרח'  

 ארבל  

2022-04.08 
מח'  

 אירועים 
בקשה לאשר תוכנית למסלולי  

 אוטובוסים חלופיים 

רחובי העיר  
- עדבזמן אירוע  

 ידע-לא
 מאושר מומלץ   

2022-04.09 664330 
תיקון החלטת  וועדה  

בקשה לתקן  -21.13.21
 תוכנית לביצוע שנבחרה בדיון. 

טשרניחובסקי 
, מול 53

טשרניחובסקי 
48 

מומלץ לעדכן החלטה ולשנות  
 שלטים באזור פרסא 

 מאושר

2022-04.10 731903 
בקשה לסימון מעבר חצייה בין  

רח' עטרת חיים  לביה"ס  
 סורקיס   

  1חבד 
לא מומלץ, עקב עהעיקול לא  

בטיחותי ומבטל מקומות  
 העלאה והורדה 

לא מאושר, מדובר  
ללא  משולב  ברח'

 מוצא. 

2022-04.11 731893 
בקשה להציב תמרור הגבלת 

 קמ"ש  30 -מהירות ל
 1סירקין 

רחוב לא בדירוג של   -לא מומלץ
 רחוב מיתון תנועה 

לא מאושר, מאחר  
זהו רח' ללא מדרג  ו

 מיתון תנועה. 

2022-04.12 
  

   21שיינפיין  בקשה להצבת   עמודי חסימה -603886

מומלץ להוסיף עמוד חסימה  
שלישי בדופן הצפונית של  

רחבה בכביש. בנוסף, מומלצת  
 קיימים.  עמודיםהכשרה 

לא מאושר, מאחר  
מהווים   והעמודים

מטרד וסכנה עבור   
, בנוסף הולכי הרגל

 לסוגיית האכיפה. 

2022-04.13 
  

574084-
 819בקשה לסמן תמרור 

 במפרץ חניה מקבילה 
 11שפרינצק 

לא מומלץ סימון חניות  
 מקבילות 

לא מאושר, החלטה  
עקרונית, לא מבוצע  

סימון חניות מקבילות  
 ברחבי  העיר

2022-04.14 
  

717793-
לפי החלטה   818בקשה לבטל 

לצורך  2021-08-37מס' 
 ראיה   שדה שיפור 

 דוד המלך  
לא מומלץ, איסור חניה מגדיל  

 שטח לשדה  ראיה 
יועלה   -סעיף לא ברור 

 לדיון בוועדה הבאה 

2022-04.15 

  
724985

 ב-

בקשה להתקנת עמודי חסימה   
במעבר החציה עקב חסימת  

 רכבים 
 מומלץ   18התע"ש 

לא מאושר, הועדה  
ינה מכירה תופעה  א

של חניות על 
המדרכה בקטע  

 הרחוב. 
קרן הרחוב מוקפת  

  מעקות ועמודוני
חסימה ולכן אין 

הצדקה  לעמודוני 
חסימה על מעבר 

 החצייה 
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2022-04.16 
  

731109
- 

  8גרץ  בקשה להצבת  עמודי חסימה 

לא מומלץ, יחידת דיור לא על  
פי היתר בניה. לא מוצדק  
ביטול מקום חניה במפרץ  

 חניות קיים. 

לא מאושר, אין  
הצדקה לביטול מקום  

 החנייה 

2022-04.17 
  

726429
- 

 מומלץ על ידי מח' אכיפה  14המייסדים  בקשה הסדרת חנייה בתשלום 
מאושר, בהמלצת  

 מח' אכיפה

2022-04.18 
  

726429
- 

בקשה לשינוי שעות בחניה  
 19:00אזורית, החל מהשעה 

 (   17:00)במקום מהשעה 
 45 זבוטינסקי

 לא מומלץ ע"י מחלקת אכיפה.י 
ברח' קיים מקטע של חניה  

אזורי,  ומקטע נוסף לחנייה   
 לכל אזרח שאינו תושב . 

לא מאושר, בהמלצת  
 מח' אכיפה 

2022-04.19 
  

720801
- 

חסימה  בקשה להציב עמודי 
 למניעת חניה בגינה הציבורית 

 מומלץ  9אקליפטוס 

  מדובר לא מאושר, 
במיקום שאינו זכות  
הדרך ולכן זהו אינו  

 נושא תנועתי. 
בשטח הגינה קיימים 
סלעים, ניתן להזיזם  
לדופן הגינה והחנייה  
 ולחסום את החנייה.  

2022-04.21 741556 

בקשה להגדלת מעטפה על  
עוד  מנת לאפשר פינוי פסולת ב

מ' על מנת לפנות את  3-כ
 המחזור.  מיכלי 

קיימת מעטפת בצידה מהערבי  
 31של החלקה ברח' המייסדים 

. 

 31המייסדים 
מומלץ לבחון לאחר בניית  

 29המייסדים  
  הגדלת מאושר 

 מעטפת קיימת 

2022-04.23 736345 

בקשה להסדרת חניית רכבים  
 ,  שיתופיים

מיקומים שונים ברחבי   6הצעת 
 העיר. 

מוצע צביעת אבני שפת  
המדרכה בצבעים ייחודיים וכן  

הצבת שילוט / תימרור 
 בהתאם. 

 מומלץ לאישור   רחבי העיר  

 מאושר עקרונית, 
דוד לוי מחכ"ל יעביר  

מיקומים רלוונטיים  
 שייבחנו 

   37אנגל  בקשה להציב פסי האטה   713265 2022-04.24
-מומלץ לבצע מדידת מהירות

מדובר ברחוב מאסף. המלצה  
 כפופה להסכמת הדיירי רחוב 

לא מאושר, לא  
בהנחיות משרד  

 לפסיהתחבורה 
 האטה  

2022-04.25 649218 
בקשה לאפשר חנייה אזורית  

 ברחוב 
 150בן יהודה 

 -לא מומלץ על ידי מח' אכיפה
חניה אזורית היא לכל תושבי 

 האזור. 
מקום הוא  מי שמגיע לחניה ב

 תושב האזור. 

לא מאושר, בהמלצת  
 מח' אכיפה 

 42אנגל  בקשה לסמן מעבר חצייה  732081 2022-04.26
לא מומלץ קיים מעבר חצייה  

לא תואם   -קרוב למעבר מבוקש
 הנחיות משרד התחבורה. 

לא מאושר, קיים  
מעבר חצייה באנג'ל 

40  

 לא מומלץ  11העמק  בקשה פסי האטה ברחוב   738058 2022-04.27
לא מאושר, קיים  
מעבר חציה מול  

 9העמק מס' 

 מומלץ עם  פרט סטנדרטי  2גלבוע  בקשה איסור חנייה   736693 2022-04.28
מאושר תוספת חנייה  

בכפוף למימון קרן  
 חנייה

2022-04.29 718610 
מבוקשה לשנות שעות חניה  

אזורית בימי שישי על גבי  
 תמרור חניה אזורית קיים 

 5 בארלוזורו
לא מומלץ, תמרור קיים תואם 
מדיניות העיר וסטנדרטי לכל  

 רחובי העיר
 מאושר  

2022-04.30 732213 
בקשה הצבת תמרורים  

לאכיפה מוגברת לאחר הצבת  
 מצלמות 

 מאושר מומלץ על יד מחלקת אכיפה  1דוד יהלום 

2022-04.31 588338 
 819בקשה לסמן תמרור 

 במפרץ חניה מקבילה 
   4הר תבור 

לא מומלץ סימון חניות  
 מקבילות 

לא מאושר, החלטה  
עקרונית, לא מבוצע  
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 04-2022' מס המקומית תנועה ועדת פרוטוקול

סימון חניות מקבילות  
 ברחבי  העיר

2022-04.32 742076 
מבוקש חניות  לטובת העלאה  

 והורדת תלמידים / פעוטות 
 חניות בניצב  9מומלץ    2 רפפורט 

מאושר, הצבת  
-7:30תמרור בשעות 

8:30   

2022-04.33 
מח' גנים  

 ונוף 
בקשה לאשר תוכנית לצורכי  

 גיזום 
 מאושר מומלץ  5רוטשילד 

2022-04.34 
מח' גנים  

 ונוף 
בקשה לאשר תוכנית לצורכי  

 גיזום 

הרצל בקטע בין  
כרמל ובין  
 המייסדים 

 מומלץ 
יורד מסדר היום  
מאחר ואין מועד  

 מדויק

2022-04.35 
אליעזר  

 ביטון 

אישור משטרה לעבודות 
אספלט , קרצוף, ריבוד פסי  

 האטה והתאמת שוחות  
 מאושר מומלץ  רחבי העיר

2022-04.36 
יהודה  
 שרגאי 

אישור משטרה לעבודת  
תחזוקה, תיקוני כבישים, 

 ריצופים, אספלט, מדרכות  
 מאושר מומלץ  רחבי העיר

2022-04.37 

א.א. אבי 
לוי  

קבלנים  
 בע"מ

אישור משטרה לאחזקה, 
 הקמה ותיקון קווי תקשורת 

 מאושר מומלץ  רחבי העיר

2022-04.38 
תאגיד  

 פלגי  גרין 
אישור משטרה אחזקה ותיקון  

 ביוב וחיבורי בתים, חציות קווי 
 מאושר מומלץ  רחבי העיר

2022-04.39 
O.P.A  ני

 "הול נדל

אישור משטרה תכנית הסדרי  
תנוע לצורך עבודות לפירוק  

 עגורן 
 מאושר מומלץ  18הגליל 

2022-04.40 

אי.פי.אי  
חשמל 
ובקרה  

 בע"מ

אישור משטר לתחזוקת  
 רמזורים ותאורה 

 מאושר מומלץ  רחבי העיר  

2022-04.41 
מח'  

 תנועה 
בקשה לאשר חוברת תרשימים 

 סטנדרטיים לעבודה בדרך
 מאושר מומלץ  ל''ר 

2022-04.42 
אשר גרין  

 מבנים 
 מאושר מומלץ  1תע''ש  אישור משטרה להרכבת עגורן  

 מאושר מומלץ  26תל חי  ביטול תמרור חנייה אזורית  759447 2022-04.43
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 14.03.2022 בתאריך שהתקיימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

 אגף תשתיות בינוי ופיתוח מנהל


