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 בס"ד     
 כ"ד אדר ב תשפ"ב                        

  2022 ינוארב 13               
 

 דיון סיכום  

 13/01/2022 תאריך: -  פרוייקט/תב"ר:
   מיקום: 22וועדת תנועה ינואר    נושא:

כפיר, ברוך    -מנכ"ל, מנהל אגף שפ"ע, מהנדס, בנצי רום, שגיא ארליך, נ.משטרה משתתפים:
 חכמוב 

 משתתפים  תפוצה:

 התנהלות הישיבה 
 לביצוע עד  באחריות  החלטה/פירוט  נושא / דובר מס' 

1 

אישור חלקי  
של קטע 

מעבר החציה 
בתוכנית של  

 – 400כביש ה
מתכנן יוסי  

 שטרן 

המתכנן הציג לחברים את שני החלופות  
האפשריות לתוכנית. החברים הסכימו 

ללכת על החלופה הכוללת את איי התנועה 
זאת לאחר השלמת התכנון לרבות הוספת  

 תמרורים מתאימים.  

  יוסי שטרן 

2 

בקשה  
להקצאת 

חניית נכה  
ע"ש דקלה  

 ירושלמי 

הבקשה אושרה. המשך ביצוע וסימון 
  שפ"עאגף  החניות

3 

בקשה  
להקצאת 

חניית נכה  
ע"ש יערה  

 ירושלמי 

הבקשה לא התקבלה. המסמכים שהוצגו 
לוועדה אינם תואמים את הקריטריונים  
אשר מחייבים כי המגבלות נובעת בשל 

 קשיים פיזיים/ קשיים בתנועה.  

  אגף שפ"ע

חניות קריית   4
   שגיא הציג לחברים את התקדמות התכנון חינוך 

חניות מרכז  5
 שפר"ה 

שגיא הציג לחברים את התוכנית הכולל  
מאזן של ארבעה חניות. החברים הסכימו 
שאין צורך להוסיף יותר כיוון שיש מספיק  

 מרחב לחניה בסמוך לאיצטדיון. 
 

  הנדסה 
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צריך לתקן את תמרור חניית נכה שלא  
מופיע במקום הנכון + הוספת רמפת  

 עליה. 

6 
עמדות טעינה  

רכב  
 חשמלי)חכ"ל(

הנושא הוצג לחברים ע"י חגי. סוכם כי 
אפשר לצבוע את החניות בירוק ולשים  

. את השילוט התואם בהחלטת הרשות
לוועדת התנועה אין סמכות בעניין לרבות  

העובדה שלא ניתן לבצע אכיפה עד  
לאישור חוק עזר עירוני והצבת תמרורים 
חוקיים כפי שמופיעים בלוח התמרורים. 

הצבע הירוק של החניה לא מאושר בוועדה  
 הבין משרדית. 

  

7 

הסדרי תנועה  
באזור  

התעשיה ליד  
 המוסך 

ולל סילוק של  ברור לכולם כי פתרון מלא כ
הקראוון של הרשקוביץ בכניסה לחניה וכן  

 ולהציב אי תנועה במקום.  
 

בשלב זה חייבים לבצע משהו כפתרון  
 ביניים. 

 
 להלן סיכום החלטות לביצוע:

 
 

  

8 
תיאום סיור במקום בהשתתפות  

אורי, יצחק שגיא, כפיר,  
 בנצי)אופציונאלי(. 

 עד שבועיים  יצחק 

9 
העברת תוכנית מדידה מהחכ"ל  
למחלקת הנדסה על מנת ששגיא  

 יתחיל לקדם תכנון של אי 
  אורי

העלאת הילוך בכל הקשור לטיפול  10
  אורי, יצחק בסילוק הקראוון מהכניסה לחניה 
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