
 

 

 

 

 

ועדת תנועה מקומית מס' 107 
 

מתאריך 17.5.22 
                                                
                                                 

 
נוכחים: 

 
 

מר משה דאלי –חבר מועצה  ויו"ר הועדה    .1

רס"מ אבי מיכאלי – רכז תנועה ,משטרת מסובים (בזום)   .2

מר אמיר פוגל – חבר הועדה (בזום)   .3

אינג' יוסי וייס – מהנדס תנועה עיריית קרית אונו    .4

מר ששי דבורה – מנהל מחלקת הפיקוח   .5

מר צבי גליקסמן – חבר הועדה   .6

מר שלום מרום – חבר ועדה   .7

גב' אפרת מועלם – מנהלת בטיחות בדרכים ומזכירת ועדת תנועה   .8

 

 

חסרים: 

 

מר חיים סופר – מנכ"ל העירייה   .1

 

  



 

 

 

 

 

פרוטקול  וועדת תנועה מקומית מס) 218 מתאריך  17.5.22 

לביטול / מחיקה  להצבה/סימון  נימוקים  הנושא  מס' 
והחלטות 

 

       _____________                           _____________                                   _________
        תאריך                                          מר ישראל גל                     נציג המשטרה 

                                                  ראש העיר קריית אונו 
                רשות תמרור מקומית 

הכתובת  התמרור  הכתובת  התמרור 
  302 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העירייה להוספת   .1  

 810 הבקשה  תמרורים ביציאה 
לטובת בטיחות ושדה ראייה מכיבוי אש וממסוף  

תקני  התחבורה הציבורית 
ברח' לוחמי האש 

רצ"ב תכנית לאישור הועדה   
  818 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העירייה להוספת   .2  

הבקשה  איסור חנייה ברח' 
לטובת הסדרת שדה הראייה ווינגיט 4 ליד מעבר 

להולכי הרגל  חצייה 

רצ"ב תכנית לאישור הועדה 

  820 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העירייה לאסור   .3  
הבקשה  חנייה ברח' זיידמן 10  

לטובת הסדרת פינוי האשפה 

רצ"ב תכנית לאישור הועדה 

  818 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העירייה  לסמן   .4  
הבקשה  איסור חניה לאורך 

על מנת לאסור חנייה לאורך הקירות בחניון הציבורי 
מסלול הנסיעה בחניון ברח' שאול המלך 

 
רצ"ב תכנית לאישור הועדה 

  818 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העירייה לאסור   .5  
הבקשה  חניה ברח' צה"ל 19 – 

אשרור מצב קיים בסוף שביל הגישה 
לבניין 

  818 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העיריה להוספת   .6  
הבקשה  איסור חניה ברח' 

מדובר בכניסה ויציאה לשביל סעדיה גאון ליד בית 21 
הולכי רגל , מטרת האיסור הינו  בכניסה לשביל הולכי 

לאפשר חצייה בטוחה.  רגל  

רצ"ב תכנית לאישור הועדה 
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פרוטקול  וועדת תנועה מקומית מס) 218 מתאריך  17.5.22 

 

לביטול / מחיקה  להצבה/סימון  נימוקים  הנושא  מס' 
והחלטות 

 

       _____________                           _____________                                   _________
        תאריך                                          מר ישראל גל                     נציג המשטרה 

                                                  ראש העיר קריית אונו 
                רשות תמרור מקומית 

 

הכתובת  התמרור  הכתובת  התמרור 
הועדה ממליצה לדחות  את    בקשת העירייה להוספת    .7  

הבקשה   חניית אופנועים ברחבת 
לאור מיעוט הביקוש אין האורן בחזית בניין 

הצדקה לביטול חניית רכב  החשמל 28 
לטובת רכב דו גלגלי  

רצ"ב תכנית לאישור 
הועדה 

  819 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העירייה להוספת   .8  
 437 הבקשות  חניות נכים ציבוריות : 
 439

ברח' וינגייט 12   "לרכב הנושא תו א.  על פי תקנות הנגישות 
נכה בלבד"  (מול מועדון 

נשלסק)  
במרכז מסחרי   ב. 

רצ"ב תוכניות לאישור רימון 
הועדה  ברח' הרקפת ג.  

בחזית בניין 8 
ברח' ההדר 20 ד.   

ברח' שי עגנון  ה. 
בסמוך למתחם 

מד"א 
 

  818 הועדה ממליצה לאשר את  בקשת העירייה להוספת   .9  
הבקשה  איסור חנייה בכניסה 

על מנת לאפשר פריקה למחסני מחלקת הגינון 
וטעינת ציוד של מחלקת  בשד' יהודית 1 

הגינון 
רצ"ב תכנית לאישור 

הועדה 
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פרוטקול  וועדת תנועה מקומית מס) 218 מתאריך  17.5.22 

 
לביטול / מחיקה  להצבה/סימון  נימוקים  הנושא  מס' 

והחלטות 

 

       _____________                           _____________                                   _________
        תאריך                                          מר ישראל גל                     נציג המשטרה 

                                                  ראש העיר קריית אונו 
                רשות תמרור מקומית 

 

 

 

הכתובת  התמרור  הכתובת  התמרור 
  306 הועדה ממליצה לאשר  בקשת העירייה   .10  

 811 את הבקשה  להוספת מעברי חצייה 
על מנת לאפשר חצייה הכוללים הסדרה 

בטוחה למשתמשי הגן  גיאומטרית ברח' שאול 
הציבורי כולל הסדרת  המלך  

שדה הראייה 

רצ"ב תכנית לאישור 
הועדה 

  817 הועדה ממליצה לאשר  בקשת העירייה   .11  
 626 את הבקשה  להוספת חנייה מוסדרת 
 439 "אזור חניה מוסדר בכפוף להסכמת בתשלום ברח' שאול  המלך  התושבים

בתשלום  באמצעות 
כרטיס חניה, איזי   

פארק, בימים א-ה רצ"ב תכנית לאישור   הועדה
משעה 07.00 עד שעה  19.00 בימי ו' וערבי חג   משעה 07.00 עד שעה  
14.00 לבעלי תו חניה 
עירוני החניה חופשית 

בכל שעות היממה" 
הועדה ממליצה לאשר    בקשת העירייה לאישור   .12  

את הבקשה  תוכנית הסדרי חנייה 
מדובר בתוכנית תנועה של פארק מכבית מס'  

חדשה אשר מאפשרת  1784-40 מאת נתן 
גישה וחניות לפארק  תומר הנדסה 

החדש 

רצ"ב תכנית לאישור 
הועדה 
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פרוטקול  וועדת תנועה מקומית מס) 218 מתאריך  17.5.22 

לביטול / מחיקה  להצבה/סימון  נימוקים  הנושא   
והחלטות 

       _____________                           _____________                                   _________
        תאריך                                          מר ישראל גל                     נציג המשטרה 

                                                  ראש העיר קריית אונו 
                רשות תמרור מקומית 

הכתובת  התמרור  הכתובת  התמרור 
  818 הועדה ממליצה לאשר  בקשת העירייה   .13  

את הבקשה  להוספת איסור חנייה 
בתקופת הבנייה כדי על ברח' מודיעין 10 ו-12 

מנת לאפשר פריקה ,  במפרץ חנייה של כחול 
טעינה וכניסה לאתר  לבן כניסה לחניה (כרגע 

העבודה. לאחר השלמת  בבניה) 
הבנייה איסור חנייה 

בכניסה לחניות המגרש 
(מדובר בחלק ממפרץ 

חנייה בתשלום) 

רצ"ב תכנית לאישור 
הועדה 

  819 הועדה ממליצה לאשר  בקשת העירייה   .14  
 626 את הבקשה  להוספת חניות 
 439 על מנת לאפשר שדה אופנועים בחזית רח' 

"לרכב דו גלגלי  ראיה תקני לרכבים הפרדס 37  
בשטח המסומן  המגיעים מכיוון מזרח 

בלבד"  למעבר החצייה 
 

רצ"ב תכנית לאישור 
הועדה 

  432  432 הועדה ממליצה לאשר  בקשת העירייה לשינוי   .15 
 439  439 את הבקשה  זמני העלאת והורדת 

" בימי  " בימי חול מהשעה  הרחבת זמני העלאת תלמידים ליד בה"ס 
חול:  07:00 ועד השעה   והורדת תלמידים לאור רימונים ברח' בר יהודה 

משעה  20:00 פרט להעלאה  שינוי הסדרי התנועה פינת שטרן (ליד ביה"ס 
07:30 עד  והורדת תלמידים"  ברחוב וביטול החניות  רימונים) 

 08:0 בצד המזרחי .  
ומשעה  (התמרור אושר בוועדת 

11:30 עד  תנועה מס' 48 מתאריך 
 14:30  ( 29.1.06
פרט 

להעלאה 
והורדת 

תלמידים 
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