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הנדון: פרוטוקול וועדת תנועה מצומצמת מס' 2/2021 

בישיבתה מיום  5.5.2021 בשעה 09:00 בחדר הישיבות באגף ההנדסה.

חברים: 

יו"ר הועדה    הרב שלמה עזרן  

מנכ"ל העירייה   מר יורם נחמן  

תובעת עירונית    עו"ד עידית כהן   

מרכז הוועדה    מר מיכאל בלוגורודסקי  

גב' ליטל פטיטו           מזכירת הועדה  

Dummy Text



 

 
 
 

בקשה שהופנתה ע"י לשכת ראש העיר (אפי סאלם) – רחוב עולי הגרדום – שכונת הריף    .1
לבדוק   הכביש,  התושב מבקש  לאורך קטע  ב נסיעה  סכנה  לקוי,  יש  ראייה  שדה  מהות הבקשה:  עקב 

אפשרות להציב פסי האטה.   

מיכאל: הוצגה בפני מר סמי ביטון הפנייה של המבקש, סמי החזיר את הנושא לשיקול דעתה הסוברני  

של הועדה.   

החלטה:  מיכאל יעביר את הנושא לקבלת  חו"ד  מיועץ התנועה  של הועדה אשר יבחן את שדה הראייה,  

הכביש.    קטע  הנסיעה,  לאורך  מהירות  הגבלת  במפרים,  או  להצבת  האפשרויות  את  יבחן  זה  ובכלל 

ההחלטה התקבלה פה אחד.  

בקשה שהועלתה ע"י תושבי רחוב  ר' דוד דהן – רחוב משולב   .2
מהות הבקשה:  עקב חסימה של ציר המעבר לאורך הרחוב המשולב, התושבים מבקשים לבדוק אפשרות  

של חנייה על צד אחד של הרחוב לרבות הצבת תמרור המורה על חנייה בצד אחד של המדרכה.   

החלטה:  יערך סיור ע"י מיכאל ויו"ר הועדה, בכפוף לסיור והסכמת השכנים, תאושר חנייה על צד אחד  

בוועדה   לדיון  יובא  של המדרכה.  ובכל מקרה  חנייה בצד אחד  על  של הרחוב,  ו הצבת תמרור  המורה 

הבאה.   

ההחלטה התקבלה פה אחד.  

פנייה של תושבי רחוב אסתר המלכה -  שכ' שפירא –מיוצגת  ע"י מיכאל     .3
מהות הבקשה: להסדיר את האזור המקשר בין רחוב משולב לבין מקלט ציבורי, ולהתקין מחסומים  

למניעת כניסה/יציאת רכבים וכן להתקין תמרור האוסר  על כניסת רכבים לאזור השצ"פ. עקב מצב  

הנוכחי הרכבים נכנסים ויוצאים לכיוון המקלט  –  שזה בית הכנסת   -  והמצב מסכן את הנהגים שנוסעים  

ברחוב משולב. בנוסף לכך כל האזור נהרס כליל בגלל הרכבים והם מבקשים לשקם אותו.   

שנהרס,   במתחם  ריצופים  חידוש  לביצוע  אפשרות  יבדוק  מיכאל  הרחוב,  דיירי  תלונת  החלטה:  עקב 

לרבות התקנת מעקות בטיחות  למניעת כניסת רכבים  שיבוצעו ע"י אגף שפ"ע, באחריות מיכאל לוודא  

שאכן המתחם ירוצף ויוצבו מעקות שהוסרו.   

ההחלטה התקבלה פה אחד.  

 
פנייה של מר רפי פטיטו -  סימון חניית נכים ציבורית רחוב גולומב    .4

מהות הבקשה:  התושב הנ"ל  פנה בבקשה לסמן חניית נכים ציבורית שתשמש את כלל דיירי הרחוב  

המשולב.   

במתחם   החנייה   נכים  חניות  ואין  במידה  הל וי,  יהודה  ברחוב  החנייה  במתחם  סיור  החלטה:  יערך 

הסמוכה לבתי המגורים, תסומן חניית נכים ציבורית לטובת דיירי השכונה.   

ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 
בקשה שהופנתה ע"י הרב דייטש     .5

מהות הבקשה:  הסדרת מקומות חנייה לבנייני המגורים על ציר רחוב הרצל (בקטע שבין כיכר היונים  

לכיכר השחפים) על  הנתיב הימני של הרחוב.   

עדכון יו"ר הועדה: הפנייה טופלה ע"י האגף הטכני בעירייה.  

 



 

 

 

 

 

בקשה ע"ש סויסה מאור –  הסדרי חנייה – מרכזון מסחרי – רחוב קיבוץ גלויות     .6
מהות הבקשה: בקשה להסדרי חנייה בעקבות ריבוי של תנועה מהירה בסמוך למרכזון והעדר חניות  

ללקוחות של חנויות. 

החלטה: יערך   סיור במקום עם בעל החנות, והסוגיה ת ועבר למתן חוות דעת של יועץ תנועה,  יובא  

לדיון ע"י מיכאל בוועדה  הבאה   

ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 

בקשה חוזרת ע"ש בקשה -  ע"ש פרלה פרץ- צה"ל 2   .7
מהות הבקשה: סימון "מעטפה" בסמוך  לבית מגוריה לאור מצבה הבריאותי- מצ"ב בקשתה.   

המבקשת פנתה מספר פעמים לסימון    "מעטפה" בסמוך לבית מגוריה,  אך  לא ניתן לסמן עקב אילוצי  

התנועה הקיימים (הנכס ממוקם על פינת צומת הרחובות). 

החלטה: לאור העובדה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף שקבעה הועדה,  הבקשה נדחית. ה  

החלטה התקבלה פה אחד.  

נושאים שהועלו בישיבה טלפונית מיום 9.5.2021 עם  חברי הועדה: 

 

בקשה ע"ש בוטרייט אבי –   רחוב האלה 44 – שכונת רמת שקד    .1
מגוריו. המבקש מחזיק   לבית  בסמוך  כולל הצבת תמרור  נכים  חניית  לסימון  מהות הבקשה:  בקשה 

בתעודת נכה.   

החלטה: הבקשה  לסימון  חניית נכים כולל הצבת  תמרור  מאושרת ע"י הועדה.   

ההחלטה התקבלה פה אחד. 

בקשה ע"ש אביתן חי – רחוב פרי מגדים 74/1 שכונת מישור הגפן    .2
מגוריו. המבקש מחזיק   לבית  בסמוך  כולל הצבת תמרור  נכים  חניית  לסימון  מהות הבקשה:  בקשה 

בתעודת נכה.   

החלטה: בכפוף לסיור שיערך עי" יו"ר הועדה ומיכאל, הבקשה לסימון  חניית  נכים  כולל הצבת  תמרור   

מאושרת ע"י הועדה.   

ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 

 

 

                                                                                                         בכבוד רב,      

                                                                                                            הרב שלמה עזרן      

                                                                                                           יו"ר ועדת תמרור מקומית  

 
 


