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 מבוא

בעזרת רו"ח  ,פעילות מחלקת תחבורהבנושא ביקורת נערכה  2014 דצמבר - נובמבר יםחודשהבמהלך 

 .יצחק פירר

 תחומי האחריות של מחלקת התחבורה:

  ועדות מקצועיות בשיתוף משרד התחבורה ומשטרת ישראל לאישור מרכזת מנהלת המחלקה

 הצבת תמרורים, הסדרים תחבורתיים, הסדרת צמתים, התקנת רמזורים, מפרצי חניה ואיי

 תנועה.

 בעיר, כולל מעקות בטיחות. תחזוקה שוטפת ופיתוח מערך התחבורה 

  המדור לבטיחות בדרכים בשיתוף עם המועצה לבטיחות בדרכים.פעילות 

 מקום חניה לנכים. טיפול בהסדרת 

 חנית נכים, ואשור מקומות חניה לרכב הצלה. נהלי אשור רמזורים, נבדקו הקמתביקורת הבמסגרת 

טיפול ו חברת היעוץ וחברת אחזקת הרמזוריםהביקורת להתקשרות העירייה עם בנוסף, התיחסה 

 .בהגדלת שטחי החניה בחצרות הבתים

על הסיוע בהכנת  המחלקה וכן ליועץ הרמזורים למזכירתחבורה, ת מחלקת תלמנהלברצוננו להודות 

 .זה דו"ח
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 עיקרי הממצאים וההמלצות .1

 תקציבי של הנהלת מח' תחבורהבסעיף  -הוצאות תפעול רמזורים 

 מחלקת תחבורה. הנהלת בתקציב נרשמו 2014אש"ח בשנת  248הוצאות חשמל בגין רמזורים בסך 

 .במקום בהנהלה תחזוקת רמזוריםבחשמל להפעלת רמזורים ה את הוצאת יש לכלול

 

 קיטון בתקציבי פיתוח לתחבורה

 .2013 -ש"ח במליון  2.6 -, בהשואה ל2014-מליון ש"ח ב 2.2-ות לתקציבי פיתוח תחבורה ירדו להוצא

אשר יגזרו ממנה תוכניות שנתיות לשיפור  -להכין תוכנית תשתית תחבורה רב שנתית  מומלץ

 תשתיות התחבורה והחניה בעיר.

 

 בתב"ר תחבורה צבי הרלינג גרעון תזרימי -מליון ש"ח  2.3

 של רח' צבי הרלינג. מליון ש"ח בתב"ר תחבורה 2.3גרעון תזרימי של  2014 דצמברב

 .סופייםהגשת חשבונות עיכב העברת תשלומים עד למשרד התחבורה  לאחר החלפת קבלן,הוסבר כי 

 בהקדם. סופיים ע"י שני הקבלניםלפעול להגשת חשבונות  מומלץ
 

 התשלום ליועץ הרמזור נמוך מהנקוב בחוזה

 זה.נמוך מהסכום הנקוב בחו 2014התשלום החודשי ליועץ הרמזור בשנת 

 בפועל.פער בין הרשום בחוזה לסכום החיוב המוגש  בגיןהעברת מידע לגזבר ללקבוע נוהל  מומלץ

 

 אי עמידה בלו"ז לתיקוני רמזורים

 .חוזהכמתחייב ב ביצוע תיקוניםחברת אחזקת הרמזורים אינה עומדת בלוחות הזמנים ל

לליקויים בתפקוד חברת לקיים התיעצויות עם האחראים לנושא המכרזים בעירייה בקשר  מומלץ

 .אחזקת הרמזורים, כבסיס לקבלת החלטה על יציאה למכרז חדש בתחום אחזקת הרמזורים

 

 תכלול השפעות נתוני תחבורה שונים בשיקולים לתכנון והקמת רמזורהצורך ב

שפירא, יהודה הנשיא בארי ואברבנאל המכבים הושבתו /  הרמזורים בצומת אהרונוביץ נפחא

 לאחר התקנתם. לתושבים תלונות רבות בקשר לרמזור בצומת טרפון רבי עקיבא.תות לתקופה / לצמי

 החלטה על הקמת רמזור מבוססת בעיקר על נתוני תאונות.

חניה ונתוני , הסדרי אזוריות ת פיתוחוכנישפעת תוה את לקבל חוות דעת מקצועית המתכללת מומלץ

על חלטה ההקבלת רד התחבורה לצורך בהתבסס על הנחיות משהשפעת הרמזור על זרימת התנועה 

 .הקמת רמזור

 .תלמידיםלמשמרות בטיחות  כגון ,תאונותה רמזור על מנת להפחית את מספרל חלופותיש לבדוק 
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 חניה בחצרות הבתים - העדר נוהל

 דוגמת תל אביב ורמת גן.כלחניה בחצרות הבתים  נוהל נקבעלמרות מצוקת החניה בעיר, לא 

ורה תפעל בתאום עם אגף ההנדסה לקביעת נוהל להסדרת חניה בחצרות כי מחלקת התחב מומלץ

 בעיר.החניה מספר מקומות  אתהבתים, במטרה להגדיל 

 

 בניגוד לכללים מקצועיים -דרישה לאישור רו"ח  -חניה במקום העבודה 

 .ימי העבודהו בגין שעותרואה חשבון לאישור  דרישה ,בהנחיות לתושב להקצאת חניה לנכה

 מתן אישור בתחום שאינו ראיית חשבון. אוסריםרואי החשבון למקצועיים כללים 

 .המעביד האישור ינתן ע"יכי מומלץ 

 

 נכיםחנית  -העדר בקרה מספקת 

 שנדגמו נכיםהחניות  16מתוך  7מחלקת התחבורה מסרה כי תבטל  ,בעקבות הביקורת. 

 מוטעים.אינם מעודכנים /  ברשימת המחלקהנתונים רבים ו  תמרורי חניה אין למחלקה צילומי 

  דו"ח פטירות משרד הפנים. לנתוני משרד התחבורה רשימת המחלקה נערכת השואה ביןלא / 

  הגשת בקשות לחידוש אשור חניה לנכה.ללא נקבע נוהל 

 .לא נקבע קריטריון ברור של נכות גפיים תחתונות ומוגבלות בניידות לקבלת חניית נכה 
 

 א חניה שמורה לנכה אשר יכללו את האלמנטים הבאים:לקבוע נהלי בקרה בנוש מומלץ

  כבסיס לקבלת החלטות. מעודכנת נכיםרשימת מקומות חנית יש לערוך 

 בגין כלי רכב / דו"ח פטירות משרד הפנים. חות משרד התחבורה"הפקה תקופתית של דו 

  תמרורי החניה לנכים והשואת הנתונים לרשימת המחלקה.תקופתי של צילום 

 מידי תקופה של שנה / שנתיים ת לחידוש אישורי חניות נכיםהגשת בקשו. 

 .קביעת קריטריון נכות גפיים תחתונות ומוגבלות בניידות לחנית נכה, בדומה לעיריית ירושלים 
 

 חנית רכבי הצלה -העדר נוהל 

 ואין במחלקה רשימה מרכזת.מקומות חניה לרכב הצלה פרטי  לא נקבע נוהל להקצאת 

 וכן כאשר לנהג מקום חניה בחצר הבנין. יה לרכבי הצלה בסמוך אחד לשניחנ ניתנים אישורי 
 

 חניה לרכב הצלה פרטי.אישור קריטריונים למתן נהלים ולקבוע  ,עירבלאור מצוקת החניה , מומלץ

  מקומות החניה השמורים לרכבי הצלה.רשימה מרכזת של  להכיןיש 

 חניות נכים והצלה.של  צב קייםיש להכין מפת מ , חדשות בקשותבהועדה  לצורך דיוני 

 .הגשת בקשות לחידוש אישור חנית רכבי הצלה מידי תקופה של שנה / שנתיים 

 שינוי הנוהל כך שרכבי ההצלה יקבלו תו חניה אזורי לנהגים ללא חניה לשקול אפשרות ל מומלץ

 בדומה למקובל בעיריית ירושלים.בחצר הבית, 
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 נתונים כספיים וכמותיים .2

 2013-14נתונים כספיים  -מחלקת תחבורה 

   מליון ש"ח בתקציב הרגיל  2.4 מליון ש"ח: 4.5 -ל והגיע 2014הוצאות העירייה בגין תחבורה בשנת 

. 2013מליון ש"ח בשנת  4.7וזאת בהשואה להוצאה כוללת של  מליון ש"ח בתקציב הבלתי רגיל, 2.1-ו

ש"ח בהוצאות בתקציבי א 500-ידה של כח בהוצאה הכוללת מורכבת מיראש" 200הירידה של 

 אש"ח בהוצאות התקציב הרגיל. 300 -הפיתוח ועליה של כ

. 2014מליון ש"ח בשנת  0.7 -ל 2013מליון ש"ח בשנת  1.7 -ההכנסות הכוללות בגין תחבורה ירדו מ

בהכנסות בגין זהירות בדרכים  ש"חא 300מליון ש"ח נובעת מירידה של  1בהכנסות של ירידה ה

 בהכנסות בגין תקציבי פיתוח. ש"חא 700 וירידה של, בתקציב הרגיל

בתקציב  על ידי גורמים חיצוניים ואינם כלולים חלק מהפרויקטים ממומנים ומנוהליםיש לציין כי 

 העירייה.

 

 *2013-14מליוני ש"ח   -תקציבי תחבורה 

  2014 2013 

 הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות  

 0.5 2.1 0.2 2.4 תקציב רגיל

 1.2 2.6 0.5 2.1 ציב בלתי רגילתק

 1.7 4.7 0.7 4.5 תקציבי תחבורה סה"כ
 1.7*ראה נספח 

 

 מיליון ש"ח 2.4 - 2014לשנת  בתקציב הרגיל מחלקת תחבורה הוצאות

, 2013אלפי ש"ח בשנת  2,150אלפי ש"ח לעומת  2,372על עמדו  2014מחלקת תחבורה בשנת  הוצאות

 דול בהוצאה לסעיף שלטים ותמרורים.הנובע בעיקר מהגי 10%ול של גיד

 

 2013-14 בתקציב הרגיל הוצאות מח' תחבורה

 
2014 2013 

 % אש"ח % אש"ח 

 36% 767 30% 719 הנהלה

 7% 152 7% 151 תחזוקת רמזורים

 25% 539 33% 787 שלטים ותמרורים

 32% 692 30% 715 זהירות בדרכים

 100% 2,150 100% 2,372 ת"ר -תחבורה סה"כ 
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 :הרכב הוצאות תחבורה בתקציב הרגיל

מסך ההוצאה בגין תחבורה  30% - 2014אש"ח בשנת  719בעלות כוללת של  הנהלההוצאות  -

 .2013 -אש"ח בהשוואה ל 48בתקציב הרגיל, ירידה של 

מסך ההוצאה, ללא שינוי משמעותי בהשוואה  7%  -אש"ח  151הוצאות תחזוקת רמזורים בסך  -

 .2013 -ל

אש"ח  248מסך ההוצאה, עליה של  33% -אש"ח  787בסעיף שלטים ותמרורים בסך  הוצאות -

 .2013 -בהשוואה ל

מסך ההוצאה, ללא שינוי  30% -אש"ח  715בסכום כולל של הוצאות בגין זהירות בדרכים  -

 .2013 -משמעותי בהשוואה ל

 

 חשמל לרמזורים  - הנהלה בסעיף אש"ח 248

הוצאות  הם עבור (2013 - ש"חא 265) 2014בשנת  ש"חא 248ה כי מעל הנהלההוצאות ההרכב עיון ב

בסעיף רמזורים להוצאות חשמל  רישוםהוסבר כי לביקורת  .תחשמל לפעולו - חשמל לרמזורים

  נהוג מזה שנים. ,הנהלה תקציבי של

 

 2013-14 - אש"ח - תחבורה הוצאות הנהלה

 
2014 2013 

 276 326 שכר

   פעולות

 113 48 פרסום

 93 89 יעוץ תחבורה

 265 248 חשמל לפעולות

 20 8 אחרותהוצאות 

 491 393 הנהלהסה"כ פעולות 

 767 719 הנהלהסה"כ 

 

 

 הערת הביקורת

( כלולים בהוצאות 2013 -אש"ח  265) 2014אש"ח בשנת  248הוצאות חשמל בגין רמזורים בסך 

 הנהלה.

 סעיף תקציבי של תחזוקת רמזורים, על מנתב רמזורים יש לכלול את ההוצאה בגין חשמל להפעלת

פעולות בין משאבים בין ההנהלה לבמערכת הנהלת החשבונות את הקצאת הבאופן נאות לשקף 

 התחבורה.מחלקת 
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 לתחבורה תקציבי פיתוחאש"ח בהיקף  450ירידה של  - 2014

רים בתחום אש"ח בגין תב" 2,157שולם סכום כולל של  2014מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

 אש"ח. 434 בסךירידה בהיקף הפעילות , 2013אש"ח בשנת  2,591 -התחבורה וזאת בהשואה ל

אש"ח, כמו כן ההעברות  404ירדו בסך  תקבולים ממשרד התחבורהלירידה בהוצאות, הבמקביל 

 אש"ח. 743 -אש"ח, כך שסך התקבולים ירד ב  339 -מקרנות הרשות ירדו ב
 

 
 

 

 *2013-14 -ש"ח  -תב"רים תחבורה 

 1.8ראה נספח *
 

 
 

 
 

 
 
 

 ח תחבורהוהרכב תקציבי פית

 ,לה להלן עולה כי תקציבי התב"רים לתחבורה הופנו בעיקרם לתחום הסדרי תנועהמנתוני הטב

 מליון ש"ח(. 1.2 - 2013) 2014מליון ש"ח בשנת  1.4בעלות כוללת של 

 .2013 -לאש"ח בהשוואה  250, ירידה של 2014 -באש"ח  430נגישות שילמה העירייה של לפרויקטים 

 .2013אש"ח בשנת  479 -אש"ח בהשואה ל 224עמד על סך ו 2014תקציב סימוני כבישים ירד בשנת 
 

 

 * 2013-14תב"רים תחבורה לפי תחומים 

 2014 2013 

 תשלומים תקבולים תשלומים תקבולים תחום

 76,205 23,547 92,030 146,534 תכנון

 1,243,272 288,245 1,407,605 42,683 הסדרי תנועה

 685,380 276,092 430,452 67,652 נגישות

 107,244 27,021 2,756 82,978 איכות סביבה

 478,972 604,336 223,988 136,565 סימונים

 2,591,073 1,219,241 2,156,831 476,412 סה"כ
 1.9*ראה נספח 

 

 פרויקטים בלבד 3הוחל בביצוע  - 2104פרויקטים   6הסתיימו  - 2013

פרויקטים של תחבורה בתקציב הבלתי רגיל עיון בנתוני הטבלה להלן מעלה כי הקיטון בהוצאה בגין 

 .2014ותחילה של שלושה פרויקטים בלבד בשנת  2013נובע מסיום שישה פרויקטים בשנת 

כפי שצינה מנהלת המחלקה, היוזמה לביצוע פרויקטים היא של המחלקה, ומרבית התב"רים 

 .ע"י משרד התחבורה ואינם מהווים נטל על תקציב העיריה 90% -ממומנים ב

 2013 2014 הפרש 

 681,100 277,414 -403,686 משרד התחבורה 531

 538,141 198,998 -339,143 קרנות הרשות 540

 1,219,241 476,412 -742,829 סה"כ תקבולים

 2,591,073 2,156,831 -434,242 סה"כ תשלומים
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 * 2013-14ריכוז פעילות תב"רים 

 ההוצאה אש"ח מס' תב"רים 

 693 6 2013תב"רים בהם הופסקה הפעילות בסוף 

 259 3 2014 -תב"רים בהם הוחל בפעילות ב
 .א.1.7ראה נספח *

 לפרויקטים של תחבורה גרעון תזרימי -מליון ש"ח  3.1 - 31.12.14

מליון ש"ח  7רויקטים בסעיף התחבורה הגיעו לסך יתרות הסגירה של תשלומי פ 2014נכון לדצמבר 

מליון ש"ח בלבד, כך שהעירייה מימנה גרעון תזרימי בגין פרויקטים  3.9-כאשר התקבולים הגיעו ל

 מליון ש"ח. 3.1אלו מקופתה בסכום של 
 

 

 

 מליון ש"ח. 1.4הגרעון התזרימי עמד על  2013יש לציין כי נכון לדצמבר 

 
 

 *2013-14 -אש"ח  -ות סגירה יתר - תב"רים תחבורה

2014 2013 
 

י.ס. תשלומים 
 נטו

 י.ס. תקבולים י.ס. תשלומים

 

י.ס. תשלומים 
 נטו

 י.ס. תקבולים י.ס. תשלומים

3,101 7,019 3,918 1,420 6,003 4,583 
 1.7*ראה נספח 

 

 מליון ש"ח 2.3משרד התחבורה מעכב העברת  -הסדרי תנועה צבי הרלינג  - 785תב"ר 

 ,הסדרי תנועה ברחוב צבי הרלינג -785נובע מתב"ר בסעיף התב"רים לתחבורה ן התזרימי ר הגרעועיק

התשלומים בגין פרויקט זה הגיעו לסך של  ,2014 נכון לדצמבר ע"י משרד התחבורה. 90% -הממומן ב

 מליון ש"ח. 2.3, גרעון תזרימי של  מליון ש"ח בלבד 2.3 -מליון ש"ח והתקבולים הגיעו ל 4.6

משרד התחבורה התנה את  ,לביקורת הוסבר כי לאחר שהעיריה החליפה קבלן במהלך ביצוע הפרויקט

 ע"י שני הקבלנים. סופייםתשלום יתרת התקציב בהגשת חשבונות 

אך עד לסוף אוגוסט  - 2015ושולם לקבלן בינואר  2014בנובמבר לעירייה חשבון ביניים אחרון הוגש 

 טרם הוגש חשבון סופי. 2015

 לעירייה. מליון ש"ח 2.3 לאור אי הגשת חשבונות סופיים משרד התחבורה עיכב העברת

 *2013-14 - אש"ח -יתרות סגירה  -הסדרי תנועה צבי הרלינג  - 785תב"ר 

2014 2013 

י.ס. תשלומים 
 נטו

י.ס. תשלומים  י.ס. תקבולים י.ס. תשלומים
 נטו

 י.ס. תקבולים י.ס. תשלומים

2,290 4,646 2,356 1,066 3,422 2,356 

 1.7*ראה נספח 
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 פעילות מחלקת תחבורה. 3

 מבנה ארגוני

תכנית מתאר ראית לנושאי תנועה, בטיחות וחניה, אגף התשתיות ואחהיא חלק ממחלקת התחבורה 

ובנין ערים, הסדרים תחבורתיים בשיתוף אזורי, כולל צמתים, התקנת רמזורים, מפרצי חניה ואיי 

וטפת ופיתוח המערך התחבורתי בעיר. בנוסף, באחריות המחלקה מדור תנועה, וכן תחזוקה ש

כמו כן המחלקה אחראית לנושא סידור  ים בשיתוף המועצה לבטיחות בדרכים,לבטיחות בדרכ

 מקומות חניה לנכים.

מנהלת ומזכירה, אחראי לשלטים ותמרורים ושתי מורות לנושא זהירות  -במחלקה חמישה עובדים 

 בדרכים.

מהנדס יועץ לנושא תכנון תחבורה ויועץ לנושא  -יועצים חיצוניים  2מחלקה מעסיקה ה כמו כן

רמזורים. בנוסף מעסיקה המחלקה חברות לאחזקת רמזורים. תכנון וביצוע פרויקטים של פיתוח 

 נעשה בעזרת אנשי אגף התשתיות וקבלנים המועסקים על ידם.

 ועדה מקומית וועדה מרכזית. מנהלת המחלקה מרכזת פעילות של שתי וועדות תנועה:

 .נציגי העירייה ולעיתים גם נציג משטרה מקומית -חברים בועדה  :ועדת תנועה מקומית

-לבן / אדום-הקצאת חניות נכים, צביעת מדרכות בכחול טיפול בתמרור ושילוט, -סמכויות הועדה 

 לבן וכד'.

ציגי משרד התחבורה, נציגי טרה, ננציגי העירייה, נציגי המש -חברים בועדה  ת:ועדת תנועה מרכזי

 .לדיוניםהמוזמנים לפי הצורך ונציגים נוספים חברות תחבורה 

 .טיפול בתוכניות תנועה כגון: פתיחת וסגירת רחובות, רימזור, תכנון צמתים וכד' - סמכויות הוועדה

 לצורך.מועדי ההתכנסות של הוועדות הנ"ל הינם בהתאם 

 

 ח תאונות דרכיםבהתבסס על דו" -תכניות עבודה 

הסדרי תנועה ורמזור צמתים  -בתחומי התשתיות  תוכניות עבודה רב שנתיות של מחלקת התחבורה

 מבוססות על דו"חות משרד התחבורה בגין נתוני תאונות דרכים בצמתים בעיר.

הדיון בנתוני המשרד ואופציות הטיפול בצמתים "הבעייתיים" וכן הכנת תוכניות ולווי הביצוע נעשים 

 בשיתוף מנהל אגף התשתיות וגורמים מקצועיים.

רמזור,  2014בשנת הוצב  ,2014עד  2011 תאונות בשנים 11בו היו  באריבצומת יהודה הנשיא  ,לדוגמא

 .2015הופעל רק באוגוסט  נציין כי הרמזור
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 2015 -הכנה ל -מדגם צמתים  -טבלת מעקב  -תשתיות תחבורה 

סה"כ  

תאונות 

2010-2013 

 

 טוס טיפול בצומתסטא

יהודה הנשיא 

 מוהליבר

 

11 
יש תכנון לרמזור. יבוצע ע"י נתיבי אילון. ההחלטה מישיבת 

 הועדה: בביצוע רמזור בצומת.

אבן גבירול 

 סוקולוב

 

2 
 90( לצומת בסך 2007יים תקציב )קבוצע. יעבירו בקשה לתשלום. 

 .ניצול 4% -אש"ח 

גרונר 

 בוטינסקי'ז

 

9 

יה אחד. רחוב גרונר רחוב קטן. יבדקו מול צומת עם מעבר חצי

רחלי היכן ארעו התאונות ומעורבות של דו"ג בתאונות בצומת 

ויציעו פתרון. החלטה: העירייה תפנה למהנדסת המחוז במשטרה 

בבקשה לבחון את פרטי התאונות. לאחר מכן תגבש פתרון, תוך 

 ה.התייחסות למעורבות של רכב דו גלגלי. פתרון זה יעלה לוועד

 5.4ראה נספח 
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 והקמה  תחזוקה -רמזורים  3.1 

 רכיבים המרכזיים בתחום הרמזורים: בפרק זה נתייחס לשני ה

לעירייה ע"י מוגשים בונות החשכאשר חברה ב' וחברה ר'  שתי חברות, תחזוקה המבוצעת על ידי* 

 חברה ב'. 

 נהלי העבודה בתהליך הקמת רמזור. * 

עוץ פיקוח י - 'ש מבוצעת בסיוע יועץ חיצוני, קה שוטפת של הרמזוריםבנושא הקמה ותחזו הפעילות

אחזקה שוטפת של על הרמזורים חדשים ופיקוח  להקמתאחראי על ליווי מכרזים ותכנון. היועץ 

 קיימים. רמזורים 

 

 תחזוקת רמזורים

 2014החל משנת בע"מ.  'רה וחבר בע"מ 'בה חבר - חברות 2ת על ידי מתבצערמזורים  תחזוקת

 .בע"מה א. צירא ע"י חברמבוצעת תחזוקת הרמזורים שברח' אבוח

 בעקבות התערבות בית המשפט -במכרז לאחזקת רמזורים  'זכיית חברה ב

 ה ותפעול רמזורים ברחבי העיר.בנושא של אחזק 102/2011העירייה יצאה במכרז  2011בשנת 
 

 

 

 

צעות שהתקבלו בעקבות פרסום המכרז. נדונו הה 4.6.2012מיום  68בפרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

בתנאי הסף הייתה החברה שהגישה את ההצעה הזולה ביותר, אך נפסלה מכיוון שלא עמדה  חברה א.

 (.2.3המכרז )ראה נספח  של
 

 

 

 

 

אולם היועץ החיצוני ומנהלת המחלקה ביקשו לפסול את הצעתה  'ה בההצעה הבאה הייתה של חבר

 .'ילותה בעבר והוחלט לקבל את הצעתה של החברה השלישית חברה רגין ליקויים בפעב 'ה בשל חבר
 

 (.2.3)ראה נספח  'סלה את הצעתה של חברה בקיבלה את בקשתם ופ ועדת המכרזים

 כנגד העירייה בגין פסילתה במכרז.הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בת"א  'ב החבר

 'וחברה רתהיה הקבלן הראשי  'ה בחבר להסכם, לפיו 'ה בלאחר דין ודברים, הגיעו העירייה וחבר

הקבלנים אך ההתחשבנות הכספית תהיה  2תהיה קבלן משנה כאשר האחזקה בפועל תבוצע על ידי 

 (.2.4עמלה )ראה נספח  5%בע"מ והתשלומים יועברו לקבלן המשנה בניכוי  'רק עם חברה ב

מ. למחיר זה לא כולל מע"ש"ח  800 -לאחזקה חודשית של רמזור  'המחיר שנקבע בחוזה עם חברה ב

 .42%יש לחשב הנחה של 

. לדוגמא בחודש אוקטובר 'מספר הרמזורים להתחשבנות מבוסס על רשימה של יועץ הרמזורים ש

 (.3.3.1 -. ו3.3רמזורים התואם את המספר ברשימת היועץ. )ראה נספחים  22הוגש חשבון בגין  2014
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 2013-14 -הוצאות תחזוקת רמזורים 

 2013 2014 פרטים

 65 72 ייעוץ ופיקוח 'ש

 65 85 'בחברה  - יםרמזוראחזקת 

 22 (6) תכנון סקרים

 152 151 סה"כ תחזוקת רמזורים

 
 

 

 2014 - בהוצאה לאחזקת רמזוריםאש"ח  20של גידול 

אש"ח  85עמד על  2014בשנת הרשומה בספרים בע"מ  'בחברה   -חברת האחזקה  ההוצאה בגין

 .2013בשנת  ש"חא 65 -בהשואה ל 

 

 

 תנודתיות קיצונית בהוצאה החודשית לאחזקת רמזורים - 'בחברה 

בגין אחזקת רמזורים של  עולה כי קיימת תנודתיות גבוהה בחיובים החודשיים מנתוני הטבלה להלן

חיוב נטו שלילי של  10/13בחודש  וימים החיוב נטו הוא שלילי. לדוגמא,כאשר בחודשים מס 'בחברה 

החיוב של  2014 )בחודש ספטמבר .9/14חודש  לדוגמא -. בחודשים אחרים אין חיוב כלל חש" 2,737

בחודשים בהם ש"ח נרשם לסעיף תקציבי בגין הוצאות עבור ש' יעוץ ופיקוח(.  6,145חברה ב' בסך 

 .5-6/14 יםש"ח בחודש 12,045 לסכום של 4-7/13ש"ח בחודשים  4,380בין הסכום נע  ,ובינרשם ח

 

 * 2013-2014 -ש"ח  -קת רמזורים אחז -טו חיוב נ

 2013 2014 חודש

1 8,760 4,654 

2 8,760 4,654 

3 8,760 4,654 

4 8,760 4,380 

5 12,045 4,380 

6 12,045 4,380 

7 6,145 4,380 

8 6,145 8,760 

9 0 8,760 

10 6,145 2,738- 

11 6,145 0 

12 6,145 8,759 

 ב.-א1 * ראה נספחים
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 קנסות בגין אי תקון תקלות ברמזורים -ם לתנודתיות הגור

במקרה והקבלן לא עמד במחויבויותיו ישלם לעירייה  ,ב'בחוזה עם חברה  .ה27תאם לסעיף בה

 .פיצויים כמפורט בהסכם

במכתב  לפני מע"מ ש"ח 15,000בקנסות בסך  'בזה חייב יועץ הרמזורים את חברה בהתבסס על סעיף 

בהתאם למכתב יש לקזז את הקנס מהתשלומים בגין חודשים  (4.2אה נספח )ר 19.1.2015מתאריך 

10-12/14. 

 

 מקשה על מעקב ההתחשבנות -רישום חיוב נטו לאחר קנסות 

חיוב ברוטו של  -נרשמו בכרטיס הנהלת החשבונות שני הסכומים  2014בחודש ינואר יש לציין כי 

 .(.א1)ראה נספח  ש"ח 8,760-הגיע להחיוב נטו  ,ש"ח 2,737ש"ח, וקיזוז של  11,497.92

נרשם חיוב  במערכת הנהלת החשבונות. ש"ח 12,045 -הגיע ל  2014לחודש אוקטובר  'בחשבון חברה 

 .לאחר קיזוז קנס בהתאם למכתב היועץ ש"ח 6,145נטו של 

מקשה על המעקב אחר סכומי החיוב לפי החוזה  רישום של סכום נטו במערכת הנהלת החשבונות

 סכומי הקנסות למכתבי היועץ. והתאמת

 

 יעוץ ופיקוח רמזורים 'ש -וזה ח

חודשים  12-ל היה בתוקףהחוזה  .'ש -חתמה העירייה על חוזה עם יועץ הרמזורים  1999בחודש מרץ 

 .(3)ראה נספח  2000עד לחודש מרץ 

 ן. מסמך ההארכה האחרומידי שנההוארך החוזה  2014ממועד החתימה ועד לשנת במהלך השנים 

 .2014נחתם בחודש מרץ 

 

 רישום תשלום לחברה ב' בסעיף תקציבי של ש' יעוץ ופיקוח 

עולה כי בכרטיס רשומים  2014מעיון בכרטיס הנהלת חשבונות בגין תשלום לש' יעוץ ופיקוח לשנת 

 תשלום לחברה ב' 6,145ש"ח תשלום לצילום רמזורים וכן  472סכומים שמוינו בטעות לסעיף זה: 

 (..ג1)ראה נספח  9.14ת רמזורים לחודש בגין אחזק

לקבוע נוהל המחייב הדפסת נתוני כרטסת הנהלת חשבונות ובדיקתם על ידי מנהלת מחלקת  מומלץ

 התחבורה בעת הכנת התקציב השנתי.

 

 חוזהום המחושב לפי הסכליועץ הרמזורים נמוך מה החודשי התשלום

הרמזורים נכון למועד  מספר יתבסס עלמזור ליועץ הר החודשיבעת חתימת החוזה נקבע כי התשלום 

 . (3.2)ראה נספח  רמזורים 13 -החתימה 
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על  ,כמו כן יעודכן באופן יחסי בהתאם לתוספת רמזורים חדשים. התשלוםלחוזה קובע כי  ..א6סעיף 

 (.2.א.6ס'  3)ראה נספח  2013המחירים לצרכן של חודש מרץ  צמוד למדד החיובפי החוזה 

במספר הרמזורים  הפי שלוש, גידול (3.3)ראה נספח  40-מספר הרמזורים הגיע לת, למועד הביקור

מנתוני תחשיב . 34.5% - ב 1999 - 2013בתקופה  עלהמדד המחירים לצרכן חתימת ההסכם.  מאז

 פי החוזה.ל המחושבמהמחיר  נמוך בפועל יועץ הרמזור חיובכי  הביקורת עולה

למדד אך לא עודכן בהתאם לגידול במספר הרמזורים לאורך  צמוד החיובסכום לביקורת הוסבר כי 

 השנים.

 

 הערת הביקורת

  נמוך מהסכום המחושב לפי החוזה. 2014התשלום החודשי הממוצע ליועץ הרמזור בשנת 

ום בחוזה לסכום אי התאמה בין הרש במקרה שללקבוע נוהל המחייב העברת מידע לגזבר  מומלץ

 . ספקי על ידהחיוב המוגש 

 

 ת האחזקהמשמעותיים בפעילות חברליקויים  - 1.12.14ו"ח יועץ הרמזור ד

כולל ה על תוצאות בדיקותיועביר דוח שבועי לה היועץ על יועץ הרמזור,לחוזה  4.5סעיף בהתאם ל

 רשימת תקלות ותיקונים נדרשים.
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 טרם טופלו ,קודם חודשים 5שדווחו עד עולה כי ליקויים ( 4)ראה נספח  1.12.14לתאריך  מעיון בדוח

עליה לתקן את הליקויים בטווח זמן  'ב חברהבהתאם להסכם שנחתם עם  .על ידי חברות האחזקה

כנדרש  פועלותאינן על כך שחברות האחזקה, חברה ב' וחברה ר',  היועץ מליןבדו"ח . של עד כשעתיים

 .בדוחות המוגשיםהתיקונים  לביצוע

 

 מוכים מהסכום בחוזהקנסות הנ - 19.1.15מכתב יועץ הרמזור 

קנסות בגין אי ביצוע תיקון ליקויים  בהטלתעולה כי העירייה אכן החלה  19.1.15מיום  היועץמכתב מ

, בסעיף . לדוגמאחוזהב(. קנסות אלו הוטלו בסכומים נמוכים מהסכומים הנקובים 4.2)ראה נספח 

ון עד שעתיים מקבלת יש לבצע תיק -נאמר כי אם רמזור פועל בצורה לא תקינה  לחוזה 2.ב.7

סעיפים רבים המתיחסים לתקלות שדווחו לראשונה  1.12.14ההודעה. בדו"ח יועץ הרמזור מתאריך 

ל שעת איחור ש"ח + מע"מ לכ 500הקנס לקבלן עומד על  ,לחוזה 1..ה27בחודשים קודמים. לפי סעיף 

ש"ח בתוספת  15,000-מגיע ל 4.2סכום הקנס הכולל במכתב היועץ בנספח בביצוע תיקון תקלה. 

כי  נאמר היועץ  במכתבשעות בביצוע תיקון אחד.  30לפי החוזה קנס זה מוטל בגין איחור של  -מע"מ 

במידה ויימשכו הליקויים העירייה תטיל קנסות בהתאם לסכומים הנקובים בחוזה עד כדי ביטול 

 .הסכם האחזקה

 

 הערת הביקורת

נסות לחברת אחזקת הרמזורים בגין אי ביצוע פירוט ק 19.1.15במכתב יועץ הרמזור מתאריך 

 אמר בחוזה. הקנסות נמוכים מהסכומים הנקובים בחוזה.התאם לנתיקונים ב

לקיים התיעצויות עם האחראים לנושא המכרזים בעירייה בקשר לתיעוד הליקויים בתפקוד  מומלץ

וזה עם חברה אם להאריך את החלק מהערכות העירייה לקבלת החלטה רמזורים כחחברת אחזקת ה

 שנים לפעילות או לצאת למכרז חדש. 3בתום  'ב

 

 הקמת רמזור תהליך 

 :מספר שלביםרמזור חדש  כפי שהוסבר לביקורת, בתהליך הקמת

נרשמו נתוני תאונות  צומת בו - הסדר תנועה חדש הכולל רמזור זיהוי צומת "בעייתי" הדורש

טבלת )ראה  ת לבצע "בדיקת הצדק לרמזור"על מנעירונית , עולה לדיון בוועדת התנועה הגבוהים

הוראות משרד  .(רמזור צומת אהרונוביץ שפירא 6שורה  5.4 נספח 2014לתשתיות מידע לישיבת הכנה 

 .של הנחיות המשרד לתכנון רמזורים 2.4פרק התחבורה בנושא הצדק לרמזור כלולות ב

הצורך ברמזור, מבוצעת  לאחר קבלת החלטה בוועדת התנועה על בחינת -בדיקת הצדק לרמזור 

מסייעת , והרכבים בצומת תנועתהמבוססת על  ,בדיקה זו הינה בדיקה פרטנית לצומת. ספירת תנועה

ויסות  ולפיכך נדרשלבחון האם נתוני התאונות החריגות נובעים מכמות גדולה של כלי רכב בצומת 

 .ויש לבחון שינוי אחר בהסדרי התנועהבעיה אחרת מאו  ,באמצעות רמזור
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מועברים שוב והמלצתו נתוני ספירת התנועה מועברים ליועץ התנועה. ממצאי היועץ  -בדיקת יועץ 

הטיפול בהקמת הרמזור  ,החלטה לאחר קבלת. להחלטה על התקנת רמזור חדשלוועדת התנועה 

מבצע וליווי הפרויקט בפועל מועבר לאנשי אגף התשתיות הדואגים למקור מימון, בחירת גורם 

 .ועץ הרמזורבשיתוף י

 

 2013-14רמזורים חדשים 

 .(3.3)ראה נספח  רמזורים 40 רים שבתחומי העיר בני ברק הכוללתלביקורת הומצאה רשימת הרמזו

 .רמזורים נוספים 8ו נהותק 2014רמזורים חדשים ובשנת  2העיר  הותקנו בתחומי 2013בשנת 

 

 * 2014 -רמזורים  מערכות

 רמזורים מערכות שנת הקמה

2014 8 

2013 2 

 30 )כולל( 2012עד לשנת 

 40 סה"כ

 3.3.1ראה נספח *

הותקנו ברח' אבוחצירא בקטע הכביש שבין כביש אם  2014ו בשנת נהרמזורים שהותק 8מתוך  5

 פינוי לאחרהמושבות לרח' ז'בוטינסקי. קטע כביש זה שופץ ונפתח לתנועה לראשונה לכל אורכו 

 .אבן נגף בפתיחת הציר"מתחם הטאבון" שהיווה במשך שנים 

הותקנו באזורים שונים  2013שנת שהותקנו בהרמזורים  2-ו 2014נוספים שהותקנו בשנת רמזורים  3

 ברחבי העיר: 

 (.2014שנת  -רמזורים  2נפחא )-שפירא ואהרונוביץ-בצומת הרחובות אהרונוביץ -

 (.2014שנת  -בארי )רמזור אחד -בצומת הרחובות יהודה הנשיא -

 (.2013שנת  - )רמזור אחד אחיעזר-טרפון-בצומת הרחובות רבי עקיבא -

 (.2013שנת  - )רמזור אחד יגאל-האדמור מבעלז-בצומת הרחובות ירושלים -

 

 ולא הופעלורמזורים שהותקנו  מערכות

הושבתו ימים ספורים לאחר  אהרונוביץברח'  2014רמזורים שהותקנו בשנת  2מבדיקתנו עולה כי 

 .2014דצמבר ב ופעלו עד למועד הביקורתולא ההתקנתם 

 . 2015והופעל באוגוסט  2014הרמזור ברח' יהודה הנשיא הושבת מיד לאחר התקנתו בשנת 

 .יום אחד לאחר הפעלתוהושבת  2011שהותקן בשנת בצומת אברבנאל המכבים כמו כן, רמזור נוסף 
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 *2014דצמבר  - עליםשאינם מופרמזורים 

 שנת הקמה שם צומת

 2014 נפחא-/ אהרונוביץשפירא-ונוביץאהר

 2014 בארי-יהודה הנשיא

 2011 המכבים-אברבנאל

 3.3*ראה נספח 

 שבוע פעילות השבתה לאחר  - נפחא-שפירא-בצומת הרחובות אהרונוביץהרמזור 

 לביקורת נמסר תיק ובו מסמכים הנוגעים להקמת הרמזור - .מימון הפרויקט ע"י חברת נ.ת.ע

(. כפי שנמסר ע"י מנהל אגף התשתיות 5.4.6אהרונוביץ שפירא נפחא )ראה נספח "הכפול" בצומת 

המטפלת בהקמת התשתית  -נתיבי תחבורה עירוניים  - הקמת הרמזור מומנה ע"י חברת נ.ת.ע.

יעוץ ופיקוח, אשר  'ש -לרכבת הקלה בגוש דן. החברה שילמה גם את שכר טרחתו של יועץ הרמזור 

 .ליוה את הפרויקט

 .הופעלו הרמזורים בצומת בתפעול מלא 2014ש יולי חודב

כי התקנת הרמזורים הינה  הוסברבמקביל להפעלת הרמזורים פרסמה העירייה הודעה לציבור בה 

 (.5.1)ראה נספח  ם רבים והיא "בעלת חשיבות מרבית"תוצאה של עבודת הכנה שערכה חודשי

 

, (21.7.2014-)בלאחר הפעלתם  שבועכרת, כפי שנמסר לביקו - השבתת הרמזור בעקבות פקקי תנועה

 .הושבתו הרמזורים, ראש העיר נוצרו באזור ובהוראתבעקבות פקקים רבים ש

 .שוב הופעלו הרמזורים 2014כחודש וחצי לאחר מכן בחודש ספטמבר 

 .הושבתו הרמזורים בשנית ,18.9.2014תאריך ב, לאחר מכן שבוע ימיםכ

, הפעלת הרמזורים בשנית יצרהממנה עולה כי  18.9.2014ך יבור בתאריהעירייה פרסמה הודעה לצ

תלונות רבות התקבלו בעירייה ולפיכך הפעלתם תופסק עד להודעה חדשה פקקי תנועה רבים ו שוב,

 (.5)ראה נספח 

 

 - 10.9.14בין התאריכים  106מניתוח הפניות למוקד  - / רשתות חברתיות106תלונות תושבים למוקד 

 (.5.2בנושא הרמזורים שבצומת זה )ראה נספח  בלבד פניות 7ועדו עולה כי ת 22.9.14

 (.5.3)ראה נספח  הפקקים הנובעים מהפעלת הרמזורים בצומתבנושא  רבות בפורומים שונים תלונות

קד רושם את הפניה/פניות הראשונות המוכאשר מדובר בפניות רבות באותו נושא, לביקורת נמסר כי 

 בלבד.

 

הרמזורים עדיין  2014נכון למועד הביקורת בדצמבר  - לעדכון הרמזורים העירייה תבצע הזמנה

בכוונת  -מהבהבים. כפי שנמסר לביקורת מאחר ואין אפשרות לקבלת תקציב נוסף מחברת נ.ת.ע. 

 .העירייה לבצע הזמנה לעדכון הרמזורים
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כבר  החלהרמזור  כי תכנון יש לציין - אי שיתוף פעולה של כיבוי אש גרם לעיכוב בהפעלת הרמזור

אי שיתוף פעולה של תחנת כיבוי  .2010. אישור עקרוני התקבל ממשרד התחבורה בשנת 2009בשנת 

שפירא בפינוי המדרכה שברח' שפירא לצורך הרחבת -אש הממוקמת בפינת הרחובות אהרונוביץ

 .2014גרם לעיכוב בהפעלת הרמזור עד למחצית הראשונה של שנת הרחוב כחלק מהליך התכנון 

 (.5.1.4הוחלט על הפעלת הרמזור למרות אי שיתוף הפעולה הנ"ל )ראה נספח  2014בחודש אפריל 

 

מניתוח נתוני תאונות הדרכים בצמתים אלו )נפחא+שפירא(  - נתוני תאונות הדרכים בצומת בירידה

שנים ואילו ב 2010-2011תאונות אירעו בשנים  6 .2010-2013בשנים  דרכיםתאונות  7עולה כי היו 

 (.5.4תאונה אחת בלבד )ראה נספח נרשמה , בצמתים אלו 2012-2013

הובילו להחלטה על הקמת רמזור בצומת.  כי נתוני תאונות הדרכים בצומת זה לביקורת הוסבר

כאשר כבר הייתה קיימת אינדיקציה על מספר תאונות נמוך  2014כאמור לעיל, הרמזור הופעל בשנת 

כפי שהוסבר לביקורת הצורך ברמזור  הקמת הרמזור. לט לראשונה עלבשנים שחלפו מאז הוח בצומת

 נובע מכך שילדים רבים חוצים את רח' אהרונוביץ באזור זה בדרכם לבית הספר.

 
 

 הערת הביקורת

הרמזורים בצומת אהרונוביץ נפחא שפירא שהקמתם מומנה ע"י חברת נ.ת.ע. הופעלו בחודש יולי 

. לביקורת נמסר כי העירייה עקב פקקים שנוצרו בצומת שנה והושבתו מאז ספטמבר באותה 2014

 תבצע הזמנה על חשבונה לעדכון הרמזורים. 

 ההזמנה טרם בוצעה.
 

 השבתה של שנה -בארי  -יהודה הנשיאבצומת הרחובות הרמזור 

 22.5.2013מיום  186בישיבת ועדת התנועה המקומית מס'  - משרד התחבורהמימון הפרויקט ע"י 

לביקורת נמסר תיק ובו  .בארי-כנית להקמת רמזור בצומת הרחובות יהודה הנשיאתואושרה 

(. כפי שנמסר ע"י מנהל אגף התשתיות, 5.4.7בצומת )ראה נספח  מסמכים הנוגעים להקמת הרמזור

הפרויקט נוהל באמצעות חברת נתיבי איילון המטפלת הרמזור מומנה ע"י משרד התחבורה ו הקמת

יעוץ ופיקוח,  'ש -החברה שילמה גם את שכר טרחתו של יועץ הרמזור  בהקמת תשתיות תחבורה.

 .ר ליוה את הפרויקטאש

 

יהודה אירעו בצומת  2011-2013שנים ב ,כפי שעולה מנתוני משרד התחבורה -נתוני תאונות דרכים 

 השנייה (. הצומת היא5.4)ראה נספח  2013תאונות בשנת  6תאונות דרכים מתוכן  11 בארי -הנשיא 

מס' ז'בוטינסקי -צומת הרחובות סוקולובב. 2010-2013במספר תאונות הדרכים שנמדדו בין השנים 

 .2011-13בשנים תאונות  12 -הגבוה בעיר תאונות 

 רמזורים בצומת.ההותקנה מערכת  2014 במחצית הראשונה של שנת -השבתה של שנה 
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הודעתו של יועץ הרמזורים, הרמזור התקבל אישור עקרוני להפעלתו של הרמזור ועל פי  21.7.14-ב

אך למעשה הרמזורים הושבתו למשך  ,מועד קבלת האישורהיה אמור להיות מופעל תוך כשבוע מ

 .שנה

הפעלתו של הרמזור היתה ה"תקלה" בהפעלתו של הרמזור בצומת  כי הסיבה לאי לביקורת הוסבר

 נפחא. -שפירא-הרחובות אהרונוביץ

 .2015אוגוסט בהרמזורים בצומת זה הופעלו בפועל,  -ת הרמזור תלונות על פקקים בעקבות הפעל

לאחר צפיה בתפקוד  בעקבות ההפעלה התקבלו תלונות תושבים על פקקים באזור בשעות העומס.

 .הרמזורים, היועץ הורה לבצע מספר עדכונים בתכניות הזמנים

 

 השבתה לאחר יום פעילות -המכבים -בצומת הרחובות אברבנאלהרמזור 

קורת הוסבר כי ההחלטה על הקמת הרמזור בצומת התבססה על נתוני תאונות הדרכים )ראה לבי

 (. 5.9.2נספח 

 .בצומת יםחדש יםרמזור והופעל 2011מאי  בחודש

הושבתו הרמזורים , בעקבות פקקים רבים שנוצרו באזור 6.5.2011 -תאריך ביום לאחר הפעלתם, 

 .ופעולתם הושעתה

 .מופעלים לאורים הרמזנכון למועד הביקורת 

. אישור עקרוני של 2007אושרה בחודש פברואר  אברבנאל המכביםהתוכנית להצבת רמזור בצומת 

 .(5.9)ראה נספח  10.4.2007 -תאריך התוכנית על ידי משרד התחבורה התקבל ב

 (5.9.3)ראה נספח  2011בחודש יולי לאחר פתיחת כביש אם המושבות  ,התחבורהלדברי מנהלת מח' 

המושבות. בעקבות זאת  לציר אם אברבנאל המכביםה מציר שהתנועה הוסטמאחר  התייתרזור רמה

 הוחלט על השבתתו של הרמזור לצמיתות.

 

 הערת הביקורת

 ,2011בחודש יולי  איילון קניוןמכיוון פתח תקווה ועד לאזור ציר אם המושבות נפתח לתנועה 

 המכבים.אברבנאל  כחודשיים לאחר הפעלתו של הרמזור בצומת

בעקבות פתיחת ציר אם המושבות והתמעטות התנועה בצומת אברבנאל המכבים הוחלט על הפסקת 

 פעילות הרמזור. 

בעת קבלת החלטה על הקמת רמזור לקבוע נוהל המחייב הצגת מידע כולל על תוכניות פיתוח  מומלץ

 תחבורתיות באזור.

 

 אחיעזר-טרפון-בצומת הרחובות רבי עקיבאהתקנת רמזור 

הרחובות רבי  ( הותקנו מערכות רמזורים בצומת2013ינואר  - 2012)דצמבר  2013בתחילת שנת 

 אחיעזר.-טרפון-עקיבא
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-2010בין השנים  בלבד תאונות דרכים 3אירעו  י תאונות הדרכים עולה כי בצומת זהמבדיקת נתונ

 2012. בשנת 2011 ותאונה אחת התרחשה בשנת 2010תאונות התרחשו בשנת  2. (5.4)ראה נספח  2012

 . צומת זהלא דווח על תאונה ב

אישור משרד  . כנית להקמת רמזור בצומת הוחלט לאשר ת 11.10.10מתאריך   177בוועדת תנועה מס' 

 .13.6.2011התחבורה לתוכנית התקבל בתאריך 

ותו הפכה אבצומת הצבת הרמזור ש נהגים מתלוננים על כך כי עולהבאינטרנט מעיון בפורומים שונים 

  מסורבל.ל

 

 נחמיה-צומת הרחובות חזון איש -רמזור בתכנון 

כנית להקמת רמזור בצומת אושרה ת 25.6.2014מיום  190המקומית מס' בישיבת וועדת התנועה 

 .נחמיה -הרחובות חזון איש 

 תאונות דרכים. 12בצומת היו  2010-2014שנים מעלה כי ב בגין צומת זהעיון בנתוני תאונות הדרכים 

, אך בעקבות מחלוקת עם המפקח על התעבורה 2012צומת הוכנה בתחילת שנת לרימזור הוכנית ת

רח' יהודה הנשיא במשרד התחבורה שהתנה את הסכמתו לרימזור הצומת בפתיחת הכביש המוביל מ

 .תוכניתאישור ה , התעכבלצומת זה

 ביצוע הרימזור. ב, טרם חלה התקדמות 2014למועד הביקורת, דצמבר 

 

 בן נון-צומת הרחובות בן גוריון -ור בביצוע רמז

כנית להקמת רמזור בצומת ושרה תא 10.11.2014מיום  191מס' תנועה מרכזית  בישיבת וועדת

 . בן נון -הרחובות בן גוריון 

 לכתיבת דו"ח זה.הפרוטוקול טרם נחתם עד 

 דו סיטרי.ל ולל של הפיכת רחוב בר כוכבאמדובר בחלק ממערך תכנון ככי  הוסברלביקורת 

 

 הערת הביקורת

  לאחר התקנתם. מדובר ברמזורים בצומת אהרונוביץ נפחא,  הושבתומספר רמזורים בעיר

 אהרונוביץ שפירא, יהודה הנשיא בארי ואברבנאל המכבים.

 וצומת  צומת טרפון רבי עקיבארמזור לפקקים בעקבות תושבים רבות בקשר  תלונות נתקבלו

 .יהודה הנשיא בארי

 

 נאמר כי  בהנחיות לתכנון רמזורים של משרד התחבורהפרק הצדקים להצבת רמזור במבוא ל

 בטיחות וזרימת תנועה. -תרומתם המיוחדת של הרמזורים מתקבלת בשני תחומים מרכזיים 
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הרמזור גורם למטרד גדול יותר מן " בא למנוע מצב בו ה"הצדקכי  בהנחיות המשרד נאמרכמו כן 

 התועלת.

 נתוני תאונות על הצורך בהקמת רמזור מבוססת בעיקר על  קבלת החלטה ת,כפי שהוסבר לביקור

ת כניול המכבים, לא נלקחה בחשבון התבתהליך קבלת ההחלטה להקמת רמזור אברבנא דרכים.

 אברבנאל המכבים.ווה תחליף לציר לפתיחת ציר אם המושבות המה

 חוות דעת  כלולהיא לא ברח' אהרונוביץ ורח' יהודה הנש יםבתיקי הרמזורים בגין הרמזור

שתהווה בסיס לדיון על השפעת הרמזור על זרימת התנועה בצמתים. יש לציין כי מימון  מקצועית

 משרד התחבורה / נ.ת.ע. -הם בידי גורמים חיצוניים וניהול הקמת הרמזורים 

אשר  - יםבעירייה על הקמת רמזור בודה המתיחסים לתהליך קבלת ההחלטותלקבוע נהלי ע מומלץ

זרימת עת הרמזור על אזור הצומת וכן על השפב ת פיתוחוכנישפעת תועל ה חוות דעת מקצועיתיכללו 

 במקום בהתאם להנחיות משרד התחבורה. התנועה

 זור.בא הסדרי החניהבתוכניות להקמת הרמזור יש להתייחס גם להשפעת 

הקמת משמרות  כגון בצמתיםלטיפול בהפחתת מספר תאונות הדרכים  חלופותלבדוק בנוסף יש 

 בטיחות באזורי מעבר תלמידים לבית הספר.
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 חניה  3.2

ת מתאר ובנין ערים, והתיחסות להיבטי החניה בתכניכוללת החניה  בתחום מחלקת התחבורה פעילות

 . ורכב הצלה טיפול בהסדרת מקומות חניה לנכים אישור הצבת תמרורים, תכנון מפרצי חניה וכן

 

  יה בחזית הבנייניםהכשרת שטחי חננוהל העדר 

בעיה  יםיוצר, ריבוי כלי הרכב המגיעים לאזורים המסחריים והעדר חניונים המבנה הצפוף של העיר

של מחסור במקומות חניה. אחד הפתרונות המקובלים בערים ותיקות אחרות הוא הכשרת שטחי 

 בניני מגורים. ותחניה בחזית

ר שטחי חניה בחצר הבניין, כאשר העירייה התהליך אמור להתבסס על עידוד האוכלוסייה להכשי

( על פני הכבישמעטפה  - 820תמרור )הבניין כשטח האסור בחניה  בחזיתמסמנת את קטע המדרכה 

 לחניות שבחזית הבניין.ים נוחומבצעת הנמכה של שפת המדרכה על מנת לאפשר כניסה ויציאה 

 שיטה זו להגדלת מספראינה מעודדת וחניה בחזית בניני מגורים נהלים בנושא  לא פרסמההעירייה 

 . מקומות החניה בעיר

 

 תל אביב ורמת גן -ניני מגורים להסדרת חניה בבנהלים 

אשר מטרתן  הנחיות להסדרת חניה בחזית מגרשיםפורסמו  תל אביב ורמת גןדוגמת  בעיריות אחרות

 .בכבישים ציבורית הבטחת מאגר חניההינה 

"קובץ הנחיות ותנאים להסדר חניה".  2012בחודש אוקטובר  עיריית תל אביב פרסמה -תל אביב 

 (.6.1עוסק ב"הכשרת חניה בחצרות הבתים הקיימים בעיר" )ראה נספח בקובץ  11.07פרק 

 בהתאם לקובץ ההנחיות, אישור חניה במגרש בניין יתאפשר בתנאים הבאים:

 מקומות. 2אושרו י במקרים חריגים בשטח הבניין.פחות מקומות חניה ל 3במגרש יוכשרו  .1

 .2 -ד לשם כניסה ויציאה לחצר הבניין, ובמקרים מיוחדים אח פתחלאורך המדרכה יוכשר  .2

 ברחוב.מקומות חניה ציבוריים  2ותוסיף מקומות חניה בשטח הבניין  3עמידה בתנאים אלו תכשיר 

שפרסמה  ההנחיותהתנאים הכלולים בו תואמים את ועיריית רמת גן פרסמה קובץ דומה  -רמת גן 

 עיריית תל אביב.

 

 הערת הביקורת

למרות מצוקת החניה בעיר, עיריית בני ברק לא קבעה הנחיות ונהלים להסדרת חניה בחצרות הבתים 

 כמקובל בערים אחרות במרכז, דוגמת תל אביב ורמת גן.

להסדרת חניה בחצרות  לקביעת נוהל כי מחלקת התחבורה תפעל בתאום עם אגף ההנדסה מומלץ

 בעיר.חניה המספר מקומות  להגדיל את, וזאת במטרה הבתים
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 חנית נכים

של וועדות התנועה  מעיון בפרוטוקולים - 2013-14סעיפי דיון בחנית נכים בועדות תנועה  74

דיון בוועדת התנועה סעיפי  74 כי עולה 2014ולמחצית הראשונה של שנת  2013המקומיות לשנת 

 השארהקצאת חניות לרכבי הצלה פרטיים ו -סעיפים  16 .םבקשות להקצאת חניות לנכי -המקומית 

איסור חניה, איסור כניסת אופנועים, תמרורי האט ועצור  ,תמרוריםהצבת , כגון נושאים אחרים -

 סימוני כביש ומדרכות, הזזת תחנות אוטובוס וכד'. , וכןוכד'

 

 * 2013-14נושאי דיון  -מקומיות ועדות תנועה ו

 
 סה"כ אחר ר. הצלהת חניי ת נכיםחניי

 

 וועדה
 

 תאריך
 פרמס

 סעיפים
% 

פר מס
 סעיפים

% 
פר מס

 סעיפים
% 

פר מס
 סעיפים

% 

186 22.5.13 30 48% 1 2% 32 51% 63 100% 

187 25.8.13 16 47% 5 15% 13 38% 34 100% 

189** 5.3.14 28 42% 10 15% 29 43% 67 100% 

 100% 164 45% 74 10% 16 45% 74  סה"כ

 .8נספח ראה * 

 התקיימה ישיבה של ועדת תנועה מרכזית בלבד. 19.11.13בתאריך מאחר ש - 188העדר פרוטוקול ** 

 חניית נכיםנוהל הקצאת 

חניית רכב במרחב  נושאמסדיר את  1980 -חוק עזר לבני ברק )העמדת רכב וחנייתו(, התשמ"א 

 הציבורי.

להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג  " . . . רשאי ראש העיריה לאסור, :נאמרלחוק  2סעיף ב

מסוים של רכב, לקבוע רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסוים של 

רכב, וכן לקבוע את הימים והשעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר 

 .לחניה באותו מקום"

להגשת הבקשה )ראה  טופסוהנחיות להקצאת חניה לנכה  מחלקת התחבורהבהתאם לכך, פרסמה 

 (. 7נספח 

ורסמים באתר האינטרנט של העירייה וניתן לקבל עותק במזכירות הבקשה מפ וטופסההנחיות 

 המחלקה.

 :לפי נוהל העירייה התנאים להקצאת מקום חניה לנכה

 בתחומי העיר. או מקום עבודתו תושב ב"בהמבקש הוא  .1

ת מועדה סטטוטורית )משרד הבריאות, משרד הביטחון או הביטוח אישור על נכוהגשת  .2

 הלאומי(.

 נכות בניידות. 60%נכות או בעל תו נכה משולש מעל  100%בעל תו נכה עם סמל כסא גלגלים  .3
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 או מקום העבודה. הביתבחצר כמו כן, תנאי לקבלת הזכאות הינו העדר מקום חניה פרטי  .4

עבודה יש לצרף אישור רו"ח המפרט ימי / שעות בבקשה להקצאת מקום חניה ליד מקום ה .5

 עבודה וכי מקום העבודה אינו מקצה מקום חניה לנכה.

 

מחלקת החניה סרבה לאשר מקום חניה שמור נכה צה"ל פנה למבקרת מאחר ש - פנית נכה צה"ל

 .א(.7.1)ראה נספח 

ה של בידי הנכה תעוד , הפונה אינו נכה גפיים ואינו מוגבל בתנועה.55%לנכה אישור נכות בשיעור 

 הנכה ציין כי בעבר העירייה אשרה את בקשתו.. טחון עם סמל כסא גלגליםימשרד הב
 

 

מקריאת הסעיפים השונים בנוהל העירייה בענין הקריטריונים  - בנוהל עיריית ב"באי בהירות 

ניידות זכאי לא ברור האם נכה שאינו פגוע בגפיים תחתונות ואינו מוגבל ב להקצאת מקום חניה לנכה,

 למקום חניה.

  נכות זכאי למקום חניה ליד הבית  100%בעל תו נכה עם סמל כסא גלגלים  -נוהל עיריית ב"ב

 וליד מקום העבודה )לכאורה גם אם אינו נכה גפיים(.

 המסמכים הנדרשים יש להגיש אישור על מוגבלות בניידות  - בנוהל רשימת התנאים לזכאות

 .67יל ממשרד הבריאות לנכים עד ג
 

.ג בנוהל של עיריית ירושלים בענין הקצאת מקומות חניה שמורים 3יף בסע - נוהל עיריית ירושלים

לנכי גפיים ( 7.1)ראה נספח מפורשת לקריטריון הקצאת מקום חניה לנכה  יש התיחסותלנכים, 

 תחתונות בעלי מוגבלות בניידות.

 

מקום חניה להקצאת בהנחיות  - ם מקצועייםבניגוד לכללי -בגין שעות עבודה דרישה לאישור רו"ח 

העבודה נדרש אישור ממקום העבודה בידי : "בבקשה להקצאת מקום חניה סמוך למקום נאמרלנכה 

הנכה ומאשר כי מקום העבודה אינו מקצה  רואה חשבון המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של

 (.7.1)ראה נספח  מקום חנייה לנכה"

לתת אישור בעניין לרואה החשבון אינם מאפשרים  ,את רואי החשבוןייבים הכללים המקצועיים המח

 .(7.1.1)ראה נספח שאינו בתחום עיסוקו 

 בדיקת שעות עבודה תתבסס על הצהרת הפונה / אישור המעביד.לעדכן את הנוהל כך ש מומלץ

 

 מדגם הביקורת - המציאות בשטח את בידי העירייה אינם תואמיםנתוני חנית נכים 

(, והנתונים בשלט הושוו 7.2תמרורי חניה לנכים )ראה נספח  16ורך ביצוע הביקורת צולמו לצ

 .א(.7.2לרשימת המחלקה שנמסרה לביקורת )ראה נספח 
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 * מקומות חניה שמורים לנכים 16 -מדגם הביקורת 

 
 % מס' רכבים ממצא

 44% 7 השלט יוסרבעקבות הערת הביקורת נמסר כי  1

 19% 3 ול הועדה ולא ברשימת המחלקהבפרוטוק רישום 2

 25% 4 פרטים מוטעים ברשימת המחלקה 3

 13% 2 פרטים לא מעודכנים ברשימת המחלקה 4

 100% 16 מדגם חניה לנכיםסה"כ 

 7.2.2ראה נספח *

 

מנתוני הטבלה לעיל עולה כי בעקבות הערות הביקורת,  - השלט יוסר -ממדגם הביקורת  44%

שלטים המורים על מקום חניה שמור לנכה, וזאת  7כי תדאג להסרה של  מחלקת התחבורה מסרה

 שלטים שצולמו. 16מתוך מדגם הביקורת של 

 

, נרשם מס' 40ברח' יהודה הנשיא שצולם ע"י הביקורת בשלט  - 40יהודה הנשיא  -שלט פיראטי 

ולה כי הרכב  מנתוני משרד התחבורה ע מס' רכב זה לא נכלל ברשימת המחלקה. .8648105רכב נכה 

 מרחוב מסדה בחיפה. א' , הרכב היה בבעלותוכי עד לביטול - 20.6.11מבוטל מתאריך 

שורה  7.2.1בהקדם )ראה נספח  בעקבות הערת הביקורת נמסר כי המחלקה תדאג להסרת התמרור

 .(1א.

 

נרשם מס' רכב נכה  10בשלט שצולם ע"י הביקורת ברח' דוד המלך  -נכה שנפטר העדר מידע על

 בכתובת זו. ע"ש גב' י"א 9663904רשם מס' רכב , ברשימת המחלקה נ7548559

. לפי רישומי משרד 25.6.11מבוטל מתאריך  9663904מנתוני משרד התחבורה עולה כי רכב 

נודע להם שהנכה . בעקבות ברור הביקורת המחלקה מסרה כי היה שייך לז' 7548559חבורה, רכב הת

 (.7שורה א. 7.2.1לט )ראה נספח תדאג להסרת השנפטר והמחלקה 

לשאלת הביקורת הובהר כי לא קיים נוהל לקבלת רשימת נפטרים ממשרד הפנים והשואת הרשימה 

 לרשימת המחלקה של בעלי אישור מקום חניה לנכה.

 

מרחוב בר  לביקורת לי"ג לפי נתוני רשימת המחלקה שנמסרה - המחלקה פרטים מוטעים ברשימת

 -אשור לתמרור חניה שמורה לנכה. לפי נתוני משרד התחבורה, החל מ 4667168מס' רכב  11כוכבא 

וכך גם רשום על התמרור  6035375הינו הבעלים של רכב מס'  11מרח' בר כוכבא  מר י"ג 24.07.12

 (.3שורה ג. 7.2.1הסמוך לביתו )ראה נספח 

בעלי  בגיןחבורה תקופתית של נתוני משרד הת הלהפקלשאלת הביקורת נמסר כי לא נקבע נוהל 

אישור למקום חניה שמור לנכה. כמו כן, לא נקבע נוהל המחייב צילום תקופתי של תמרורי חניות 

 נכים ברחבי העיר והשואתם לרשימת המחלקה.
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אישור תמרור מקום שמור  לש תקופתיחידוש הגשת בקשה לכי לא נקבע נוהל המחייב  הוסברבנוסף 

 לנכה.

 

 הערת הביקורת

 שלטים במדגם הביקורת. 16מתוך  7רת מסרה מחלקת התחבורה כי תבטל בעקבות הביקו 

 .לא נקבע נוהל המחייב השואת נתוני חניות נכים לנתוני משרד התחבורה 

 .לא נקבע נוהל של צילום תמרורי חניה לנכים על מנת לאפשר השואה לרשימות המחלקה 

 מור לנכה.לא נקבע נוהל המחייב הגשת בקשות לחידוש אשור לתמרור מקום ש 

 .לא נקבע נוהל המתיחס למעקב אחר דיווח משרד הפנים בנושא פטירות 

  נוהל העירייה בענין הקריטריונים להקצאת מקום חניה לנכה, לא ברור האם נכה שאינו מקריאת

 פגוע בגפיים תחתונות ואינו מוגבל בניידות זכאי למקום חניה.

 

 לנכה אשר יכללו את האלמנטים הבאים: שמור קרה בנושא תמרורי מקום חניהלקבוע נהלי ב מומלץ

 על מנת שיתאים למציאות  רשימת מקומות חניה השמורים לנכיםעדכון סקר מקיף ל עריכת

 .ויוכל להוות בסיס לקבלת החלטות בתחום זה בשטח

 .הפקה תקופתית של דוחות משרד התחבורה בגין מספרי כלי הרכב ברשימת המחלקה 

  והשואת הנתונים לרשימת המחלקה.צילום תמרורי החניה לנכים 

 .קביעת נוהל המחייב הגשת בקשות לחידוש אישורי חניות נכים 

 .הפקה תקופתית של דו"חות משרד הפנים בגין פטירות והשואתם לרשימת המחלקה 

  לאור מצוקת החניה מומלץ לקבוע נוהל בשתוף היועץ המשפטי, המתיחס לנכות בגפיים תחתונות

 לאישור מקום חניה שמור לנכה, בדומה לנוהל עיריית ירושלים. איכתנומוגבלות בניידות 

 מקומות שמורים לרכב הצלה פרטי

מקומות חניה לרכבי הצלה פרטיים בסמוך למקום מגורים / עבודה  מאשרתמקומית התנועה הת ועד

 .ארגון ההצלהבשל עובד / מתנדב 

נרשמו בפרוטוקולים של  ,2014 עד מרץ 2013יש לציין כי במהלך תקופה של עשרה חודשים ממאי 

חלקם עדכון של נתוני  -הצלה רכבי  המתיחסים לאשור חניתסעיפים שונים  16ועדות התנועה 

 .(8פרוטוקול קודם )ראה נספח 
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לשאלת הביקורת הובהר כי אין  - חניה שמורה לרכבי הצלה פרטיים -כז נוהל ורישום מרהעדר 

ומות חניה שמורים לרכבי הצלה והמידע נרשם ל מקבידי מחלקת התחבורה רשימה מרכזת ש

נוהל וקריטריונים לאישור מקום חניה שמור  והוסבר, כי לא נקבע בפרוטוקולים השונים. לביקורת

 , וההחלטות מתקבלות לפי שיקול דעת ועדת התנועה המקומית.לרכבי הצלה פרטיים

 

 

 

 מקומות שמורים לרכב הצלה פרטי -מדגם הביקורת 

 מס' כלי רכב צאממ במדגםמס' 

 2 לנהג חניה בחצר הבנין 1-2

1-2 
מתן שני מקומות לרכב הצלה 

 פרטי בכתובת אחת
2 

3 
שמירת מקום בכתובת מגורים 

 ללא הגבלת שעות
1 

 7.2.3ראה נספח *
 

שתי החניות לרכבי הצלה  - כאשר לנהג מקום חניה בחצר הבנין - ברחובלרכב הצלה הקצאת חניה 

 הביקורת ממוקמות ברחוב בסמיכות לחניון בבניין חדש בו לכל דירה חניה במדגם 2ומס'  1מס' 

 צמודה.

 

עולה,  לעילמעיון במדגם בטבלה  - מתן שני מקומות חניה שמורים לרכב הצלה פרטי בכתובת אחת

י מקומות חניה שמורים לרכבי הצלה פרטיים. יש לציין כי שני המקומות אושרו שנ בכתובת אחתכי 

 .10.11.14בתאריך  191תנועה מס' ה בדיון ועדת

לא ברור האם הועדה לקחה בחשבון את התועלת בהקצאה כפולה זו, בהתחשב בצורך במקומות חניה 

 .עבור תושבי האזור

 

לאמבולנס מס'  - ללא הגבלת שעות מקום מגוריםבסמוך לשמירת מקום חניה  -רכב הצלה פרטי 

 7.2)ראה נספח פינת רח' רבי עקיבא  2רח' בן פתחיה בבעלות עזר מציון, מקום חניה שמור ב 1556912

 (.8תמונה מס' 

 באזור.כפי שנמסר לביקורת, מדובר בנהג אמבולנס העובד בעזר מציון ומתגורר 

במרכז המסחרי הצפוף של העיר בו קיים חוסר  ללא הגבלת שעות יש לציין כי שמירת מקום חניה

 ים.חמור במקומות חניה, מכביד על הסוחרים והקונ
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 מחלקת שרות לציבור באגף חניה( תנמסר ע"י מנהל)חניה לרכב הצלה פרטי  -עיריית ירושליםנוהל 

הביקורת בקשה לברר מה הנוהג המקובל בירושלים, בה פועלים ארגוני הצלה שונים בדומה לבני 

  ברק.

ני הצלה, מתנדבי ארגוחניה בסמוך לבית עבור  תוי העירייה מאשרת חניה בסמוך לבית המתנדב:

חניה בחצר  לו שאין לנהג ום מגוריםמקבסמוך ל חניה אזורי תובהתבסס על חוק העזר והנוהל בענין 

 עיריית ירושלים אינה מאשרת שמירת מקום חניה לרכבי הצלה פרטיים. .הבנין

כאשר רכב הצלה פרטי מקבל דוח חניה בזמן ארוע חרום, ניתן לבקש  חניה בסמוך לארוע חרום:

 חניה על בסיס מכתב ארגון החרום בגין השתתפות בארוע.הות חדו ביטול

 

 הערת הביקורת

  ללא  -לפי שיקול דעת הועדה ועדת התנועה המקומית מקצה מקומות חניה לרכב הצלה פרטי

 שנקבעו נוהל וקריטריונים.

 כזת של מקומות חניה שמורים לרכבי הצלה.אין בידי מחלקת התחבורה רשימה מר 

  לרכבי הצלה פרטיים בסמוך אחד לשני ללא שנקבעו קריטריונים לכך. חניההועדה מאשרת 

  גם כאשר לנהג מקום חניה בחצר הבנין.ברחוב  הצלההועדה מאשרת מקום שמור לרכב 

 

 לקבוע נהלים וקריטריונים למתן חניה לרכב הצלה פרטי. בעיר,לאור מצוקת החניה  ,מומלץ

 כל מקומות החניה השמורים לרכבי הצלה, נוהל המחייב הכנת רשימה מרכזת של  יש לקבוע

 בדומה לרשימה של מקומות שמורים לנכים.

 המקומות השמורים לרכבי הצלה פרטיים. מפה זו  עם סימוןלהכין מפה של רחובות העיר  מומלץ

תשמש בסיס לדיון הועדה כאשר מוגשות בקשות למקומות שמורים נוספים, כך שילקחו בחשבון 

 העיר. מכלול הצרכים של תושבי

  תו למתן יש לשקול אפשרות למתן מקום חניה בסמוך למקום מגורים / עבודה על בסיס הנוהל

 ין להם מקום חניה פרטי בחצר ביתם, בדומה למקובל בעיריית ירושלים.חניה אזורי לנהגים שא

 



28 
 

 רשימת נספחים

 הוצאות אחזקת רמזורים - 1נספח 

 2013-2014תב"רים תחבורה   - 1.7-1.9 יםנספח

 התקנה ואחזקה -רמזורים  4.6.12ל ועדת מכרזים ופרוטוק - 2.3נספח 

 בע"מ 'בחברה הסכם פשרה  - 2.4נספח 

 יעוץ ופיקוח 'שחוזה  - 3נספח 

 1999 נתוני רמזורים - 3.2נספח 

 2014 נתוני רמזורים - 3.3נספח 

 יעוץ ופיקוח 'שדוח שבועי  - 4נספח 

 19.1.15 יעוץ ופיקוח מכתב קנסות ש' - 4.2נספח 

 שפירא-נפחא-רמזור צומת אהרונוביץ - 5-5.1  יםנספח

 שפירא-נפחא-אהרונוביץ רמזורבעניין  106פניות למוקד  - 5.2נספח 

 שפירא-נפחא-רמזור אהרונוביץ התושבים בעניין תלונות - 5.3נספח 

 2010-2014נתוני תאונות דרכים  - 2014מידע מישיבת ההכנה לתשתיות  - 5.4נספח 

 יהודה הנשיא בארי ואהרונוביץ נפחא רמזורעבודה תהליך  - 5.4.6-5.4.7ם נספחי

 המכבים-צומת אברבנאלרמזור  - 5.9נספח 

 / ר"ג ת"א -הנחיות להכשרת חניות בחצרות בתים  - 6נספח 

 בני ברק -נוהל הקצאת מקומות חניה לנכים  - 7נספח 

 ירושלים -נוהל הקצאת מקומות חניה לנכים  - 7.1נספח 

 פניית נכה -.א. 7.1ספח נ

 דו"ח מיוחד של רואה חשבון - 7.1.1נספח 

 מדגם - חניה לנכים - 7.2נספח 

 מדגם -חניה לרכבי הצלה  -פרוטוקולים  -. 7.2.3נספח 

 דיוןנושאי  - מקומיותוועדות תנועה  - 8נספח 

 



א.1נספח 

חיוב נטוקיזוז חיובחודש

1.1411,4982,7388,760

2.148,7608,760

3.148,7608,760

4.148,7608,760

5.1412,04512,045

6.1412,04512,045

7.146,1456,145

8.146,1456,145

  ** 9.1400

10.1412,0455,9006,145

11.1412,0455,9006,145

12.1412,0455,9006,145

110,29720,43889,859כ"סה

ג.1ראה נספח * 

 *2014- ח "ש. - חברה ב- אחזקת רמזורים - חיוב חודשי נטו 

1744114752. ת.ס

יעוץ ופיקוח. ש - 1744114750 נרשם בסעיף תקציבי 6,145סכום של **

graf
Text Box
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ב.1נספח 

חיוב נטו2014קיזוז חיובחודש

1.134,6544,654

2.134,6544,654

3.134,6544,654

4.134,3804,380

5.134,3804,380

6.134,3804,380

7.134,3804,380

8.138,7608,760

9.138,7608,760

10.1302,738-2,738

11.1311,49711,4970

12.1311,4972,7388,759

71,99716,97255,025כ"סה

2013- ח "ש. - חברה ב- אחזקת רמזורים - חיוב חודשי נטו 

1744114752. ת.ס

graf
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ג.1נספח 

יתרהזכותחובהתאור פעולהתאריך רישוםפקודה

      5,490.47        -          5,490.47רמזורים'יעוץ ופק. ר 64067031/01/20141

    10,948.63        -          5,458.16רמזורים'יעוץ ופק. ר 64066928/02/20142

רמז'יעוץ ופק. ר 64197731/03/20143 '5,447.43          -        16,396.06    

רמז'יעוץ ופק. ר 64235130/04/20144 '5,463.61          -        21,859.67    

רמז'יעוץ ופק. ר 64296231/05/20145 '5,468.85          -        27,328.52    

רמז'יעוץ ופק. ר 64355530/06/20146 '5,474.32          -        32,802.84    

רמז'יעוץ ופק. ר 64383031/07/20147 '5,490.25          -        38,293.09    

רמז'יעוץ ופק. ר 64468631/08/20148 '5,495.71          -        43,788.80    

רמז'יעוץ ופק. ר 64580030/09/20149 '5,490.25          -        49,279.05

55,424.49         6,145.44'רמז'אחז.  חברה ב64773630/09/20149

רמז'יעוץ ופק. ר 64580131/10/201410 '5,474.32          -        60,898.81

61,370.81        -            472.00'לרר צלום רמזור64625019/11/2014

רמז'יעוץ ופק. ר 64652130/11/201411 '5,490.25          -        66,861.06
רמז'יעוץ ופק. ר 64719531/12/201412 '5,479.55          -        72,340.61

       72,340.61כ"סה

        65,723.17.כ ר"סה

  11,497.00-        -      11,497.00-הפר.רמזורים בט. חברה ב 130701/01/201411/13

רמז'אחז. חברה ב.קז 64293001/01/201410,12/13 '-5,475.20        -        -16,972.20  

    5,474.28-        -        11,497.92רמזורים'אחזק. חברה ב 64098231/01/20141

רמז'אחז. חברה ב.קז 64293131/01/20141.14 '-2,737.60        -        -8,211.88    

רמז'אחז. חברה ב 64292928/02/20142 '8,760.32          -        548.44         

רמז'אחז. חברה ב 64292731/03/20143 '8,760.32          -        9,308.76      

רמז'אחז. חברה ב 64292830/04/20144 '8,760.32          -        18,069.08    

רמז'אחז. חברה ב 64429331/05/20145 '12,045.44        -        30,114.52    

רמז'אחז. חברה ב 64474330/06/20146 '12,045.44        -        42,159.96    

    54,159.96        -        12,000.00רמזורים. חברה ב 730731/07/20147

    42,159.96        -      12,000.00-רמזורים. חברה ב 730731/07/20147

    48,305.40        -          6,145.44'רמז' אחז.  חברה ב64773431/07/20147

    60,305.40        -        12,000.00רמזורים.  חברה ב 830731/08/20148

    48,305.40        -      12,000.00-רמזורים.   חברה ב830731/08/20148

    54,450.84        -          6,145.44'רמז' אחז.  חברה ב64773531/08/20148

    66,450.84        -        12,000.00רמזורים. חברה ב 930730/09/20149

    54,450.84        -      12,000.00-רמזורים.  חברה ב930730/09/20149

    66,450.84        -        12,000.00רקמזורים. חברה ב 1030731/10/201410

    54,450.84        -      12,000.00-רקמזורים.  חברה ב1030731/10/201410

    60,596.28        -          6,145.44'רמז' אחז.  חברה ב64773731/10/201410

    72,596.28        -        12,000.00רמזורים. חברה ב 1130730/11/201411
    84,596.28        -        12,000.00רמזורים. חברה ב 1230731/12/201412

       84,596.28כ"סה

    6,000.00-        -        6,000.00-סג שריון 131030/06/201412/13

-6,000.00       

     2014150,936.89תחזוקת רמזורים ' כ הוצ"סה

 2014- הוצאות תחזוקת רמזורים 

1744114750. ת.ס- עבודות קבלניות 

1744114752. ת.ס. - חברה ב- רמזור . אחז

1744114950. ת.ס- תכנון סקרים 

graf
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1.7נספח 

. פ.י
תקבולים 

1.1.13
 משרד 531

התחבורה
 קרנות 540

הרשות
כ "סה

תקבולים

. ס.י
תקבולים 
31.12.13

. פ.י
תשלומים 

1.1.13

750 
עבודות 
 תכנון950קבלנות

כ "סה
תשלומים

.  ס.י
תשלומים 
31.12.13

. פ.י
תקבולים 

1.1.14
 משרד 531

התחבורה
 קרנות 540

הרשות
כ "סה

תקבולים

. ס.י
תקבולים 
31.12.14

. פ.י
תשלומים 

1.1.14

750 
עבודות 
 תכנון950קבלנות

כ "סה
תשלומים

. ס.י
תשלומים 
31.12.14

13,53486,46686,466100,0009,95990,04190,041100,0000000 הסדר צומת סוקולוב אבן גבירול1553

150,92922,00022,000172,929123,835101,174101,174225,009172,92942,68342,683215,612225,0090225,009הרצוג.   אזור מיתון תנועה ק2726

13,505013,50521,489021,48913,505013,50521,489021,489  תכנון רמזור בן יעקב3727

3,33303,33333,333033,3333,33303,33333,333033,333  תכנון צומת מנחם טבריה4728

73,449073,44952,220052,22073,449073,44952,220052,220  שינויים ברמזור עקיבא5729

539,13923,469168,560192,029731,168563,057168,110168,110731,1670000 סימון כבישים והתקני בטיחות6747

143,857137,806138,286276,092419,949166,486551,473551,473717,959419,9490419,949717,959318,457318,4571,036,416 הנגשה לתחבורה ציבורית7763

35,115-20,000-20,00015,11515,11515,11515,1150000סוקולוב-  הסדר צומת אבוחצירא 8783

2,155,943199,779199,7792,355,7222,385,0831,036,9421,036,9423,422,0252,355,72202,355,7223,422,0251,224,3861,224,3864,646,411צבי הרלינג-  הסדרי תנועה 9785

5,00018,54718,54723,54717,539017,53923,547023,54717,539017,539דסלר-  תכנון צומת בן זכאי 10786

200,0000200,00021,750133,907133,907155,657200,00067,65267,652267,652155,657111,995111,995267,652 סככות המתנה לאוטובוס11787

5,00005,000005,00005,00000הירדן-  תכנון צומת הרב שך 121026

5,0005,0005,00010,00017,80123,11523,11540,91610,00015,92615,92625,92640,916040,916הנגב- תכנון צומת החלוצים  - 131027

10,000010,00053,09053,09053,09010,00062,43762,43772,43753,09016,28416,28469,374דבורה הנביאה'  תכנון רח141028

10,000010,000010,00058,40158,40168,401064,89064,89064,890דסלר'  תכנון רח151029

265,64229,516295,158295,158295,158295,158295,1580000 סימון כבישים והתקני בטיחות161072

27,02127,02127,021107,244107,244107,24427,02182,97882,978109,999107,2442,7562,756110,000* צמצום זיהום אויר תחבורתי 171094

117,149117,149117,14915,70415,70415,704117,1495,219117,324122,543239,69215,704223,988223,988239,692 סימון כבישים והתקני בטיחות181147

009,7709,7709,770010,85610,85610,856אשל אברהם'  תכנון והסדרת רח191157

00000183,219183,219183,219דבורה הנביאה-  הסדרים גיאומטריים 201158

0014,02214,02214,022000 סימון כבישים והתקני בטיחות211200

3,363,804681,100538,1411,219,2414,583,0453,412,5522,514,86876,2052,591,0736,003,6253,441,604277,414198,998476,4123,918,0164,862,1852,064,80192,0302,156,8317,019,016כ"סה

7,500.00-7,500.00-7,500.000 תכנון צומת אהרונוביץ הירדן22784

3,371,304681,100530,6411,211,7414,583,0453,412,5522,514,86876,2052,591,0736,003,6253,441,604277,414198,998476,4123,918,0164,862,1852,064,80192,0302,156,8317,019,016ח"כ לפי דו"סה

מימון המשרד לאיכות הסביבה*

744פרק  - 2013-2014רים תחבורה "תב

תשלומים

2013

תשלומיםתקבולים תקבולים

2014
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א.1.7נספח 

. פ.י
תקבולים 

1.1.13
 משרד 531

התחבורה
 קרנות 540

הרשות
כ "סה

תקבולים

. ס.י
תקבולים 
31.12.13

. פ.י
תשלומים 

1.1.13
 עבודות 750

 תכנון950קבלנות
כ "סה

תשלומים

.  ס.י
תשלומים 
31.12.13

. פ.י
תקבולים 

1.1.14
 משרד 531

התחבורה
 קרנות 540

הרשות
כ "סה

תקבולים

. ס.י
תקבולים 
31.12.14

. פ.י
תשלומים 

1.1.14
 עבודות 750

 תכנון950קבלנות
כ "סה

תשלומים

. ס.י
תשלומים 
31.12.14

2014- וב2013-ללא תשלומים ב
13,50513,50521,48921,48913,50513,50521,48921,489  תכנון רמזור בן יעקב1727

3,3333,33333,33333,3333,3333,33333,33333,333  תכנון צומת מנחם טבריה2728

73,44973,44952,22052,22073,44973,44952,22052,220  שינויים ברמזור עקיבא3729

5,00018,54718,54723,54717,53917,53923,54723,54717,53917,539דסלר-  תכנון צומת בן זכאי 4786

5,0005,0005,0005,000הירדן-  תכנון צומת הרב שך 51026

14,02214,02214,022 סימון כבישים והתקני בטיחות61200

2013-פעילות ב
13,53486,46686,466100,0009,95990,04190,041100,000 הסדר צומת סוקולוב אבן גבירול1553

150,92922,00022,000172,929123,835101,174101,174225,009172,92942,68342,683215,612225,009225,009הרצוג.   אזור מיתון תנועה ק2726

539,13923,469168,560192,029731,168563,057168,110168,110731,167 סימון כבישים והתקני בטיחות3747

35,115-20,000-20,00015,11515,11515,11515,115סוקולוב-  הסדר צומת אבוחצירא 4783

265,64229,516295,158295,158295,158295,158295,158 סימון כבישים והתקני בטיחות51072

5,0005,0005,00010,00017,80123,11523,11540,91610,00015,92615,92625,92640,91640,916הנגב- תכנון צומת החלוצים  - 61027

692,712כ"סה

2014- וב2013-פעילות ב
2,155,943199,779199,7792,355,7222,385,0831,036,9421,036,9423,422,0252,355,7222,355,7223,422,0251,224,3861,224,3864,646,411צבי הרלינג-  הסדרי תנועה 1785

200,000200,00021,750133,907133,907155,657200,00067,65267,652267,652155,657111,995111,995267,652 סככות המתנה לאוטובוס2787

27,02127,02127,021107,244107,244107,24427,02182,97882,978109,999107,2442,7562,756110,000* צמצום זיהום אויר תחבורתי 31094

10,00010,00053,09053,09053,09010,00062,43762,43772,43753,09016,28416,28469,374דבורה הנביאה'  תכנון רח41028

117,149117,149117,14915,70415,70415,704117,1495,219117,324122,543239,69215,704223,988223,988239,692 סימון כבישים והתקני בטיחות51147

143,857137,806138,286276,092419,949166,486551,473551,473717,959419,949419,949717,959318,457318,4571,036,416 הנגשה לתחבורה ציבורית6763

1,898,3601,897,866כ"סה

2014-פעילות ב
10,00010,00010,00058,40158,40168,40164,89064,89064,890דסלר'  תכנון רח11029

9,7709,7709,77010,85610,85610,856אשל אברהם'  תכנון והסדרת רח21157

183,219183,219183,219דבורה הנביאה-  הסדרים גיאומטריים 31158

258,965כ"סה

3,363,804681,100538,1411,219,2414,583,0453,412,5522,514,86876,2052,591,0736,003,6253,441,604277,414198,998476,4123,918,0164,862,1852,064,80192,0302,156,8317,019,016כ"סה

7,500.00-7,500.00-7,500.00 תכנון צומת אהרונוביץ הירדן784

3,371,304681,100530,6411,211,7414,583,0453,412,5522,514,86876,2052,591,0736,003,6253,441,604277,414198,998476,4123,918,0164,862,1852,064,80192,0302,156,8317,019,016ח"כ לפי דו"סה

לפי שנות פעילות - 744פרק  - 2013-2014רים תחבורה "תב

תשלומים

2013

תשלומיםתקבולים תקבולים

2014
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1.8נספח 

20132014הפרש

403,686681,100277,414 משרד התחבורה531 

339,143538,141198,998 קרנות הרשות 540 

742,8291,219,241476,412כ תקבולים"סה

1,211,741476,412רים"ח תב"תקבולים דו

7,5000**הפרש 

450,0672,514,8682,064,801 עבודות קבלנות 750 

15,82676,20592,030- תכנון 950 

434,2422,591,0732,156,831כ תשלומים"סה

308,587-1,371,832-1,680,419תשלומים נטו

1.7ראה נספח * 

ח"ש - 2013-2014רים "ריכוז תב

סגירת יתרה שנה קודמת - 784ר "תכנון צומת אהרונוביץ תב** 
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1.9נספח 

ר"פרטי תברים"כמות תבתחום

תשלומים% תשלומיםתקבולים% תקבולים

2013
18,547דסלר-  תכנון צומת בן זכאי 786תכנון

5,00023,115הנגב- תכנון צומת החלוצים  - 1027

53,090דבורה הנביאה'  תכנון רח1028

323,5472%76,2053%כ תכנון"סה

86,46690,041 הסדר צומת סוקולוב אבן גבירול553הסדרי תנועה

22,000101,174הרצוג.   אזור מיתון תנועה ק726

20,00015,115-סוקולוב-  הסדר צומת אבוחצירא 783

199,7791,036,942צבי הרלינג-  הסדרי תנועה 785

4288,24524%1,243,27248%כ הסדרי תנועה"סה

276,092551,473 הנגשה לתחבורה ציבורית763נגישות

133,907 סככות המתנה לאוטובוס787

2276,09223%685,38026%כ נגישות"סה

27,021107,244 צמצום זיהום אויר תחבורתי 1094איכות סביבה

127,0212%107,2444%כ איכות סביבה"סה

192,029168,110 סימון כבישים והתקני בטיחות747סימונים

295,158295,158 סימון כבישים והתקני בטיחות1072

117,14915,704 סימון כבישים והתקני בטיחות1147

3604,33650%478,97218%כ סימונים"סה

1,219,241100%2,591,073100%כ"סה13רים פעילים"כ תב"סה

8ים שאינם פעילים"תבר

201321רים "כ תב"סה

2014
15,926הנגב- תכנון צומת החלוצים  - 1027תכנון

62,43716,284דבורה הנביאה'  תכנון רח1028

58,40164,890דסלר'  תכנון רח1029

9,77010,856אשל אברהם'  תכנון והסדרת רח1157

4146,53431%92,0304%כ תכנון"סה

42,683הרצוג.   אזור מיתון תנועה ק726הסדרי תנועה

1,224,386צבי הרלינג-  הסדרי תנועה 785

183,219דבורה הנביאה-  הסדרים גיאומטריים 1158

342,6839%1,407,60565%כ הסדרי תנועה"סה

318,457 הנגשה לתחבורה ציבורית763נגישות

67,652111,995 סככות המתנה לאוטובוס787

267,65214%430,45220%כ נגישות"סה

82,9782,756 צמצום זיהום אויר תחבורתי 1094איכות סביבה

182,97817%2,7560%כ איכות סביבה"סה

122,543223,988 סימון כבישים והתקני בטיחות1147סימונים

14,022 סימון כבישים והתקני בטיחות1200

2136,56529%223,98810%כ סימונים"סה

476,412100%2,156,831100%כ"סה12רים פעילים"כ תב"סה

9ים שאינם פעילים"תבר

201421רים "כ תב"סה

1.7ראה נספח * 

 *2013-2014- פירוט - רים תחבורה לפי תחומים "תב

תנועה כספית
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 2.3נספח 
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 3.3נספח 

 

1 

2 

3 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

חשבון 
 חברה ב.

מס' 
 רמזורים

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 

37 

38 
39 

40 

 לא מופעל

 לא מופעל

 לא מופעל

 לא מופעל

 חברה ב. 

 חברה ב.

 חברה ב.

 חברה ב.

 חברה ב.

 חברה ב.

 חברה א.  

 חברה א.

 חברה א.

 חברה א.

 חברה א.
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3.3.1נספח 

לא מופעל.חברה ארמת גן. חברה ב.ס.רצ"מערמזורים ברשימה ' מסשנת הקמה

30219441(כולל) 2012עד לשנת 

201322

2014853

402196454כ"סה

332022450**רמזורים לצורך התחשבנות ' מס

3.3ראה נספח * 
זה ' מס. (16+6) רמזורים 22התשלום לחברה הוא עבור . - חברה ב** 

קבלן משנה של . - ס.של הקבלן ר (19-3) כפולים 3מהם ,  רמזורים16כולל 
.חברה ב

 *2014- מספר רמזורים 
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 2.4נספח 
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 5נספח 

 :18.9.2014הודעת העירייה מתאריך 

 

 :בני ברק
 עם הפנים לתושבים

 

  .לאור הפקקים הרבים ברחוב השומר פינת נפחא ופינת שפירא
ום באגף ובשל העובדה שבחגים ישנם עומסי תנועה בשל המוני המבקרים בעיר. הוחלט הי

לכבות את הרמזורים בצמתים הנ"ל בשיתוף עם ראש העיר  זיידמן חנוך    התשתיות בניהולו של

 .עד לאחר החגים

 .נוגע להפעלתםחר מכן תתבצע הערכת מצב מחודשת בכשלא

 

 .הרמזורים יכובו החל מהלילה בחצות
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 5.1נספח 
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 5.1.4נספח 
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תאור פניהמחלקהרחובשם סטטוסתאריך סגירהתאריך פתיחה
חלק עומד ליפול מהרמזור.תחבורה - רמזוריםכהנמן י.ש. הרבבטיפול, העברה טלפונית08:28 29/09/14
השומר רוזנהיים חלק מהרמזורים לא פועלים .נמסר ממוטי ויסלובסקיתחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע12:58:06 09:0530/09/2014 28/09/14
פינת אברבנאל רמזור פגוע, עומד באלכסוןתחבורה - רמזוריםהמכביםנסגר ללא טיפול13:36:00 02:1130/09/2014 28/09/14
בצומת של עזרא חזון איש הרמזור של אנשים אדום וגם של הרכביםתחבורה - רמזוריםהרב עוזיאלנבדק ולא נמצא מפגע12:48:00 13:1130/09/2014 23/09/14
צומת הקישון ששת הימים. חייבים לשנות תיזמון רמזורים.תחבורה - רמזוריםהקישוןנבדק ולא נמצא מפגע12:54:00 09:4630/09/2014 23/09/14
זבוטינסקי הרמזור של הולכי רגל ירוק והרמזור של פניה ימינה למכוניות גם ירוק.תחבורה - רמזוריםהרב שךטופל בוצע12:58:06 14:0530/09/2014 22/09/14
רמזור בעזרא פינת נחמיה במעבר הולכי רגל לא רואים את הצבעים.תחבורה - רמזוריםעזראטופל בוצע12:58:06 08:5430/09/2014 22/09/14
פינת נפחא הרמזורים לא תקינים, אחד בצבע אדום, יכול לגרום לתאונה , לא מתחלףתחבורה - רמזוריםכהנמן י.ש. הרבטופל בוצע12:58:06 22:3330/09/2014 21/09/14
צומת מחלף גבעת שמואל רמזורים מהבהבים צהובתחבורה - רמזוריםמתתיהוטופל בוצע13:44:00 06:3530/09/2014 21/09/14
רמזור מסובב.תחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע16:52:00 09:4619/09/2014 19/09/14
פינת הרב שך לכיוון זבוטינסקי הרמזורים של האדום לא פועלים . של התנועה.תחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע00:06:00 22:0024/09/2014 17/09/14

תחבורה - רמזוריםכהנמן י.ש. הרבנסגר ללא טיפול12:45:00 15:4030/09/2014 17/09/14
פינת שפירא ופינת יצחק נפחא, בגלל הרמזורים החדשים כל האיזור עמוס , ממתחם אסם, בשני הצידי הכביש, גם רח' זבוטינסקי 

פקוק בצורה קשה מאוד, מבקשים לבטל רמזורים חדשים
פינת רבי טרפון יש רמזור מסובב של רכבים מדרום לצפון הרמזור מסובב ימינהתחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע13:52:00 09:1222/09/2014 17/09/14
בצומת עם אבא הלל -נורה אדומה של רמזור -שרופה.תחבורה - רמזוריםבן גוריון דודטופל בוצע12:58:06 07:3630/09/2014 17/09/14
פינת בלזא הרמזור של ההולכי רגל מסובב לכיוון הרכבים.תחבורה - רמזוריםירושליםטופל בוצע13:36:00 20:0930/09/2014 16/09/14
רבי עקיבא פינת טרפון רמזור לכיוון ז'בוטינסקי לרכבים מסובב.תחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע15:21:00 09:1421/09/2014 16/09/14
שיורדים מהגשר של קוקה קולה לכביש 4 צפון הרמזור מהבהב על כתוםתחבורה - רמזוריםמבצע קדשטופל בוצע12:58:06 08:2730/09/2014 15/09/14
ליד מעבר חציה, יש עמוד מואר של מעבר חציה, רכב פגי בו, יש חוטי חשמל גלויים, מעבר חציה לפני הגשר של פ-תתחבורה - רמזוריםאם המושבותבטיפול, העברה טלפונית19:20 14/09/14
מבקשים לבטל רמזורים בפינת רח' שפירא ונפחא, זה גורם לפקקים, גם מבקשים להחזיר תשובה, עוד מס' 0527166613תחבורה - רמזוריםכהנמן י.ש. הרבנסגר ללא טיפול13:24:00 17:5330/09/2014 14/09/14
כשיוצאים ממגדלי שקל יש מעבר חציה מבקשים להוסיף גם רמזור להולכי רגלתחבורה - רמזוריםרמבםפניה חדשה16:06 14/09/14
מבצע קדש פינת הלחי רמזור צריך להאריך את הירוק.תחבורה - רמזוריםלחינבדק ולא נמצא מפגע13:05:00 11:2530/09/2014 14/09/14

תחבורה - רמזוריםחזון אישטופל בוצע15:48:00 14:3112/09/2014 12/09/14
טוען פעם שיש שמתלונן החודש, צומת חזון איש פינת עזרא , הרמזורים לא מכוונים, רמזור מאוד קצר , נוסעים באדום, הרמזור 

של של רכבים אדום באותו זמן שהרמזור של הולכי רגל גם באדום

תחבורה - רמזוריםכהנמן י.ש. הרבטופל בוצע13:09:00 13:0530/09/2014 12/09/14
פינת נפחא ושפירא , מבקשים לבטל רמזורים, זה גורם לפקקים בכל השעות הימימה   עוד תושב טוען חסר צו עצירה ברמזור , 

לעוצרים ברמזור ברח' כהנמן פינת שפירא לכיוון צפון, אין קו עצירה בכביש,מס' המודיע 0504170522

תחבורה - רמזוריםרבי יצחק נפחאנסגר ללא טיפול12:50:00 18:2730/09/2014 10/09/14

לפי המודיע הרמזורים בפינת כהנמן, זה גורם לפקקים, הרכבים מחקים הרבה זמן, ילדים מחקים להסעות, מבקשים לבטל את 
הרמזורים עוד תושב מבקש לבטל את הרמזורים, זה גורם לאנשים לעבור באדום, מאוד קצר, מבקשים לבטל, מס' 0527184130 

שם שמעון
תמרור 7ג' עקוםתחבורה - רמזוריםאשל אברהםנסגר ללא טיפול15:33:00 15:1510/09/2014 10/09/14
פינת בלז.  רמזור של הולכי הרגל מאוד קצרים. יש אדום גם לרכבים וגם להולכי הרגל באותו הזמן.תחבורה - רמזוריםירושליםנבדק ולא נמצא מפגע12:47:00 10:5330/09/2014 10/09/14
ליד המכבי אש רמזורים לא פועלים כראויתחבורה - רמזוריםכהנמן י.ש. הרבטופל בוצע12:58:06 08:0030/09/2014 10/09/14
רמזורים מהבהים יוצרים פקקים יש הרבה תלונותתחבורה - רמזוריםכהנמן י.ש. הרבטופל בוצע12:58:06 23:1930/09/2014 09/09/14
פינת ירושלים הרמזור של המכוניות קצר וזה גורם לפקקיםתחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע12:30:00 10:2017/09/2014 09/09/14
פינת מבצע קדש יש בעיה ברמזור שהרמזור של הקניון עם הקישון ומבצע קדש לא מתואמיםתחבורה - רמזוריםששת הימיםטופל בוצע12:29:00 09:0217/09/2014 09/09/14
יש רמזור של הולכי רגל שבור.תחבורה - רמזוריםנחוםטופל בוצע12:58:06 20:4530/09/2014 08/09/14
הודעה מהמשטרה - נחום פינת כהנמן נפל מכסה רמזורתחבורה - רמזוריםנחוםטופל בוצע12:58:05 16:1830/09/2014 08/09/14
רמזור הולכי רגל כשבאים מכיוון בלז לשדל הכובעים עומדים ליפול.תחבורה - רמזוריםירושליםטופל בוצע15:21:00 13:2121/09/2014 08/09/14
צומת הרב קוק רמזור 12 תקוע על אדוםתחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע03:45:00 20:4507/09/2014 06/09/14
צומת בלז רמזור תקוע על אדוםתחבורה - רמזוריםירושליםטופל בוצע03:45:00 20:4207/09/2014 06/09/14
צומת טרפון רמזור תקוע על אדוםתחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע03:44:00 20:3807/09/2014 06/09/14
צומת בן יעקב\נחמיה רמזור תקוע על אדוםתחבורה - רמזוריםעזראטופל בוצע03:44:00 20:2107/09/2014 06/09/14
פינת ירושלים רמזור תקוע על אדוםתחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע03:43:00 20:1407/09/2014 06/09/14
נפל מכסה שחור של רמזור על אי תנועה בין ירושלים 21 לבין ירושלים 24תחבורה - רמזוריםירושליםטופל בוצע12:58:05 19:4130/09/2014 04/09/14
פינת חזון איש הרמזורים. לא עובדיםתחבורה - רמזוריםרבי עקיבאטופל בוצע12:58:05 20:4630/09/2014 03/09/14
ברוך הירש. רמזור מתחלף מהר. גורם לפקקים.תחבורה - רמזוריםהקישוןנבדק ולא נמצא מפגע13:09:00 10:2630/09/2014 03/09/14
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 5.3נספח   

 
 תלונות התושבים –שפירא -נפחא-רמזור בצומת אהרונוביץ

 

http://www.kolhazman.co.il/2015 

 נפחא-השומר בציר הרמזורים את השביתה העירייה

. הושבתו השומר ברחוב החדשים הרמזורים מערכות, ברק בני לעיריית' הזמן כל' פניית בעקבות
 הרמזורים מהפעלת כתוצאה שנגרמו ענק פקקי על תלונות עשרות במערכת שהתקבלו לאחר זאת

 .בעיר השומר ברחוב החדשים

  24.07.2014 13:35 ד"התשע תמוז ו"כ  ברק עוזי 

 – כהנמן' ברח שהותקנו החדשות הרמזורים מערכות על בתלונות' הזמן כל' לאתר פנו רבים נהגים
 והרמזורים ראשי בציר מדובר: "לדבריהם. בעיר האש כיבוי לתחנת ובסמוך ברק בבני נפחא' רח
 התקנת בגלל דקות עשרות אורכת דקותיים של נסיעה. התנועה כל את תוקעים הציר על

 ".הרמזורים

 רכב כלי עשרות של ארוכה שיירה, עצמן בעד דיברו והתמונות, לשטח יצא" הזמן כל" כתב
 .הפסקה ללא צפרו הנהגים. הצמתים נתיבי בכל לאיטם השתרכו

 של זוויות מכמה סרטונים מספר' הזמן כל' לאתר שלח' הסעות שוהם' 'חב בעל כהן רוני כן כמו
 .הנהגים של הנורא סבל את המתעדים הצומת

 אברהם' ר העירייה ודובר הרמזורים מערכות את להפעיל הפסיקה ברק בני עיריית כך בעקבות
 שמסביר התנועה מהנדס, רודן שלמה' אינג עם שוב שוחחתי" כי' הזמן כל' לאתר הגיב טננבוים
 רגל הולכי חציית ולאפשר הרכב כלי תנועת את לווסת היא רמזור מערכת ובראשונה שבראש
 .בבטחה

 תכניות בדיקת עם יחד, נבדקות והן, ואחרות כאלו, הערות מתקבלות הפעלתו עם, בבד בד
  נבדקת, במקביל. במקום ולבדיקות לספירות בהתאם, מסוים שינוי בוצע היום וכבר, הזמנים

 הצומת לפני חניות ישנן כ"כמו. רגל הולכי ובין ימינה הפונים רכב כלי בין להפרדה אפשרות
, המסלולים בשני נסיעה לאפשר כדי, בהתאם תטופלנה והן, במקביל במקום באלכסון, מצפון

 בדיקה מתבצעת, לסיכום.50%-ב התעבורה את ומקטינות נתיב תופסות כאלו חניות, כיום, שכן
 .ולנתונים למצב בהתאם ולפעול בצומת ההתנהלות של, התנועה מהנדס י"ע יומיומית

 הרמזורים מערכות את כיבו העירייה עובדי, ב"ב מעיריית התגובה קבלת לאחר מיד כי יצוין
 בימים כי נמסר מהעירייה. ב"ב תושבי לרווחת, ממש של פקקים ללא רגיל לפעול שבה והתנועה

 למנוע כדי פעולתם ואופן הרמזורים הפעלת זמני את, מחודשת בחינה לאחר יוחלט הקרובים
 .פקקים

 יפעלו לא הרמזורים, העיר של הצדדיים ברחובות מהצמתים בחלק כי אישר בעירייה בכיר גורם
 .ברמזור נהגים של לשווא המתנה למנוע כדי. בלילה 12:00 מהשעה החל

http://www.kolhazman.co.il/2015
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תאונות

שם רחוב MY-צומת עירונייישוברשות מקומית
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המלצה סטאטוס טיפול בצומת

מישיבת 

ההכנה

סטאטוס תקצוב
ל 

ה 
כנ

ה
ב
ם 

קו
מי

2
0

1
4

1

בני ברקעיריה

7930014
אבו חצירא 

ישראל
סוקולובבוטינסקי'ז

 4%. להסדרים בטיחותיים בצומת (2010)התקבל תקציב 2244212314

הרחוב אבו .בוטינסקי לקניון איילון'רחוב שמחבר מז. ניצול

הצומת אמור להישתנות בהתאם . סטרי-חצירה יהפוך לדו

 הצומת 13העבודות הושלמו ובדצמבר . לפתיחת הציר

החלטה מישיבת . ביתרה ישלימו טיפול בצומת. נפתח

. הסדרת ציר אבו חצירא נסתיימה לפני כחצי שנה:  הוועדה

לרשות , כמו כן. הרשות המקומית תעקוב אחר הצומת

 לטיפול בצומת 165,000-ס כ"המקומית יתרת התחייבות ע

.2010משנת 

ח משנת " אלש180להשלים

יתרה של . 2010

ח" אלש164

3

2
בני ברקעיריה

מוהליבריהודה הנשיאבארי9170053
החלטה מישיבת . י נתיבי איילון"יבוצע ע.יש תכנון לרמזור32611311

בביצוע רמזור בצומת: הוועדה

1להשלים

4

בני ברקעיריה

בוטינסקי'זגרונר7880015

יבדקו . רחוב גרונר רחוב קטן. צומת עם מעבר חצייה אחד1411617

ג בתאונות "מול רחלי היכן ארעו התאונות ומעורבות של דו

העירייה תפנה למהנדסת : החלטה. בצומת ויציעו פתרון

לאחר . המחוז במשטרה בבקשה לבחון את פרטי התאונות

תוך התייחסות למעורבות של רכב דו , מכן תגבש פתרון

.פתרון זה יעלה לוועדה. גלגלי

13להגיש

5
בני ברקעיריה

8330025
אהרונוביץ 

ראובן
יצחק נפחא

רשות (2014פברואר )יוצב רמזור תוך כחודש , קיימת תוכנית221435

מקומית

17

6

בני ברקעיריה

8320031
אהרונוביץ 

ראובן
שפירא

מתוכנן להקים רמזור בצומת . יהיה רמזור במסגרת נפחא21313

מבקשת את עזרת הרשות . אך מכבי אש מתנגדים

יעבירו לרשות . הלאומית לבטיחות בדרכים מול מכבי אש

הלאומית לבטיחות בדרכים מכתב בקשה לטיפול בנושא

26להשלים

7
בני ברקעיריה

סוקולובאבן גבירול8530024
לצומת  (2007)יים תקציב . יעבירו בקשה לתשלום. בוצע21213

 ניצול4%- ח " אש90בסך 

41טופל

2121344רבי עקיבאאחיעזר8740022בני ברקעיריה8

1111שד רבי טרפוןרבי עקיבא8730022בני ברקעיריה9

1111ירושליםיגאל9010022בני ברקעיריה10

11המכביםאברבנאל8040012בני ברקעיריה11

2014מידע מישיבת ההכנה לתשתיות 
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graf
Text Box
52



5.4.6נספח 

תוכןמקבל המכתבשולח המכתבתאריך 

126.4.09
הנדסת תנועה . ד.א

תכנית זמנים לצומת- ח "דוותחבורה

228.10.09
יעוץ . יועץ הרמזור ש

חוות דעת תכניות הסדר הנדסי וזמנים לצומת.ז.חופיקוח

328.1.10
מהנדסת תנועה . - כ.ח

תכניות רמזור בצומת.א.צמשרד התחבורה

419.10.13
הנדסת תנועה . - א.ע

אומדן מתכנןותחבורה

531.3.14
ראש לשכת + ע "רה

1.4.14-30.7.14- אישור הפעלת הרמזור .ז.חתנועה מרחב דן

.א.צ627.4.14
מהנדסת תנועה . - ל.מ

אישור לתכנית הסדרי תנועה וזמנים לצומתמשטרת ישראל

728.4.14
מהנדסת תנועה . - ל.מ

.א.צמשטרת ישראל
התייעצות בנושא שינויים בהסדרי התנועה 

ובתכנית הזמנים לצומת

86.7.14
יעוץ . יועץ הרמזור ש

28.4.14מכתב המשטרה מתאריך .א.צופיקוח

ע"רה99.7.14
מהנדסת תנועה . - ל.מ

אישור לתכנית הסדרי תנועה זמניים לצומתמשטרת ישראל

1014.7.14
יעוץ . יועץ הרמזור ש

הפעלת תכניות הסדרי תנועה וזמנים לצומת.ז.חופיקוח

1114.7.14
מהנדסת תנועה . - ל.מ

ע"רהמשטרת ישראל
המשטרה בנושא הסדרי תנועה ' התייעצות עם ק

זמניים בצומת

1215.7.14
יעוץ . יועץ הרמזור ש

הערות+ הפעלת תכניות זמנים לצומת .ז.חופיקוח

1316.7.14
יעוץ . יועץ הרמזור ש

תכנית זמנים לצומת- ח "דוופיקוח

1417.7.14
יעוץ . יועץ הרמזור ש

תכנית זמנים לצומת- ח "דוופיקוח

1521.7.14
יעוץ . יועץ הרמזור ש

הרמזור הופעל במצב מהבהב.א.וצ. ז.חופיקוח

16
9.9.14-
18.9.14

יעוץ . יועץ הרמזור ש
הפעלת תכנית זמנים לצומת- תכתובת מיילים .א.צ\ . ז.חופיקוח

1712.2.15
יעוץ . יועץ הרמזור ש

.א.צופיקוח
 הופעל הרמזור במצב מהבהב 14.7.14בתאריך 

ולמחרת במצב מלא

שפירא- נפחא - רמזור צומת אהרונוביץ 

תחבורה' מח- תיק מסמכים 
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5.4.7נספח 

תוכןמקבל המכתבשולח המכתבתאריך 

תכנון הרמזור- מכתב נלווה .א.צהנדסת תנועה. א1.12.13

תכנית זמנים לצומת- ח "דוהנדסת תנועה. א1.12.13

תכנית זמנים לצומת- ח "דוהנדסת תנועה. א29.12.13

תכנית זמנים לרמזור.א.צהנדסת תנועה. א29.12.13

תכנון תכניות הסדרי תנועה ורמזור בצומת.ז.חיעוץ ופיקוח. יועץ הרמזור ש21.7.14

טופס מסירת עבודות לרשות המקומיתנתיבי איילון.א.צ28.10.14

טופס מסירת עבודות לרשות המקומיתנתיבי איילון.א.צ28.10.14

תכנון תכניות הסדרי תנועה ורמזור בצומת.חברה ב. - ר.ריעוץ ופיקוח. יועץ הרמזור ש18.8.15

בארי- מוהליבר - רמזור צומת יהודה הנשיא 

תחבורה' מח- תיק מסמכים 
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 5.9.3נספח 
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 מית לתכנון ולבנייההוועדה המקו■ מינהל ההנדסה ■ יפו -עיריית תל אביב

 יפו-קובץ הנחיות ותנאים כלליים לתכנון ולביצוע מבנים בתל אביב

 הנחיות ותנאים להסדר חניה - 11פרק 

 11פרק 

 ותנאים להסדר חניההנחיות קובץ 
 

 פרקי משנה
 'עמ      

 01     כללי - 11.01

 02    חקיקה ותקינה - 11.02

 03      הגדרות – 11.03
 05    תקני חניה  - 11.04
 07     רמות שרות  - 11.05
 07   הנחיות תכנון חניה לרכב - 11.06
 09 רבעיקיימים בתים הכשרת חניה בחצרות  - 11.07
 10 באמצעות מתקנים מכנייםהנחיות לחניה  - 11.08
      11  אופנועיםהנחיות תכנון חניה  - 11.09
 12   הנחיות תכנון חניה לאופניים  - 11.10
 13    הנחיות ביצוע  - 11.11

 
 

 כללי   11.01
 

התכנון תקנות כפי שנקבעו ב יפו-אביב-בתלבמגרשים   חניה הסדרל ההנחיות והתנאים אתלהשלים ולפרט להלן נועד שמסמך ההנחיות והתנאים להסדר חניה  11.01.01
  .מדיניותהנחיות וובמסמכי  וועדות תכנוןבהחלטות , בתקנים, בהנחיות, סטאטוטוריותבתכניות , והבניה

, התכניות הסטאטוטוריות, ותהתקניקבעו , תקנים והחלטות וועדות תכנון, תכניות סטאטוטוריות, התאמה בין מסמך הנחיות זה לתקנות-בכל מקרה של אי 11.01.02
 .התקנים והחלטות וועדות תכנון

  מדיניות מאושרת על ידי מהנדס העיר

 לפני דיון בועדה המקומית
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 מית לתכנון ולבנייההוועדה המקו■ מינהל ההנדסה ■ יפו -עיריית תל אביב

 יפו-קובץ הנחיות ותנאים כלליים לתכנון ולביצוע מבנים בתל אביב

 הנחיות ותנאים להסדר חניה - 11פרק 

 מעברים להולכי רגל 11.06.09
 .1918י "אמו לדרישות תיהיו נגישים לבעלי מוגבלות ויתלהולכי רגל המעברים . לרבות בחניוניםתציג פתרונות להולכי רגל  לל חניוןכל בקשה להיתר הכו

 

 הוראות כלליות 11.06.10

י הוועדה "שאושר ע"  מדריך הנחיות לתכנון חנייה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים"-לחניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים תהיה בהתאם  .א
 .המחוזית תל אביב

קובץ הנחיות ב 13-פרק תכ(חיות ותנאים לנטיעת עצים להנ בהתאםת יהיה קרקעי-תת ההנדרש מעל חני לצמחים מינימום לעומק בית הגידולהמידות  .ב
 . י הוועדה המחוזית תל אביב"שאושר ע הנחיות לתכנון חנייה מתחת לשטחים ציבוריים עירונייםול) יפו-ותנאים כלליים לתכנון ולביצוע מבנים בתל אביב

הנחיות היחידה לאיכות הסביבה תובטח הפחתת רעש ופליטות לפי . םפתחי האוורור ימוקמו במסגרת קווי בניין ולא יפנו למרחב ציבורי ומבנים סמוכי .ג
 .בעיריית תל אביב יפו 

 

 בעירקיימים הכשרת חניה בחצרות בתים  11.07

 

בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך ולאחר קבלת היתר בנייה כחוק לביצוע  ,בכפוף לתכניות תקפות קיימים ניתן להוסיף מקומות חניה בחצרות בנינים 11.07.01
 . החניה

 

, כמו כן .חניה בחצר הבית להסדרת כתנאי , לצרכי גינון, ח הקדמיוולא פחות ממחצית המרו -  תלפחו' מ 2 -תוכשר רצועה של כ, בצמוד לגדר, חזית המגרשב 11.07.02
  .המגרש דופןבצד החניה בתבוצע נטיעת עצים ושיחים גבוהים ', מ 3אם המרווח בין המבנה לקו המגרש עולה על 

 

 :הבאיםגרש יתאפשר בתנאים חניה במסידור אישור  11.07.03

 .במקרה חריג של מגבלות פיזיות יאושרו שני מקומות חניה בלבד. במגרש יתוכננו לפחות שלושה מקומות חניה .א

במקרים כאלה יוכשרו שלושה מקומות חנייה לפחות . פתחים בגדר 2במקרים מיוחדים ניתן לאשר . יוכשר פתח אחד בלבד לצורך מעבר רכבהרחוב חזית ב .ב
 . תחלכל פ

  .ניתן לאשר פתח רחב יותר בכפוף להסבר מפורט, עם זאת. 'מ 3רוחב פתח החניה לא יעלה  .ג

 . תותר חניה בטור באישור מיוחד. בחזית הרחוב יוסדרו שני מקומות חניה לפחות במגרש בוטלעל כל חניה ציבורית שת .ד

 .צת האגרונום העירוני ואישור פקיד היערותבהמלאו המדרכה אלא /החניה המוצעת לא תפגע בעצים הקיימים בתחום המגרש ו .ה
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 מית לתכנון ולבנייההוועדה המקו■ מינהל ההנדסה ■ יפו -עיריית תל אביב

 יפו-קובץ הנחיות ותנאים כלליים לתכנון ולביצוע מבנים בתל אביב

 הנחיות ותנאים להסדר חניה - 11פרק 

במגרשים הגובלים . לא תאושר חניה בחצר אלא אם תוסדר הכניסה והיציאה בהילוך קדמי בלבד, הכוללים תנועה רבה של הולכי רגלברחובות מסחריים  11.07.04
 . בנתיבי תחבורה ציבוריים בלעדיים לא תאושר גישה לחניה מנתיב תנועה זה

 

ומבלי לצמצם  או הפניית מי נגר לשטחי גינון המתוכננים באופן המאפשר השהייה וחלחול מי הנגר/קרקעי יהיה באמצעות ריצוף מחלחל והפיתוח בחניון על  11.07.05
הנחיות ותנאים כלליים לתכנון ולביצוע  בקובץ "לבניה משמרת מים חיות ותנאיםנה"-בהתאם ל ,במגרש קודם לפיתוח המוצעההחדרה  או/את השיהוי ו

  .יפו-ל אביבמבנים בת

 

 או מטעמים/ו, בהם הכניסה לחניה פוגעת בסידורי תנועה קיימים או מתוכננים ברחוב או בצומת, למרות האמור בפרק זה לא תאושר בקשה לחניה במקרים 11.07.06
  .של תכנון אורבני סביבתי

 

 .רגובה השער לא יעלה על גובה הגד. ומחסומי כנף הנפתחים לשטח ציבורי לא יאושרו מחסומי הרמה 11.07.07

 

 . טרם הגשת הבקשה להיתר, ד צוות השימור"יש לקבל חו, בבניינים לשימור 11.07.08

 

 באמצעות מתקנים מכנייםחניה  11.08

 

 . "משרד התחבורה, מתקנים מכניים בחניונים: 'פרק ה, הנחיות לתכנון חניה"יעמדו בדרישות  מתקני חניה מכניים בחניונים 11.08.01

 

 .בעדיפות שנייה, במסגרת קווי הבניין, נה או בקומת הקרקעבמרתף בעדיפות ראשומתקנים מכניים לחנייה יותקנו  11.08.02

 

  - בתנאים הבאים, במרווח הצידי ובמרווח האחורי בלבדיותר לבנות מתקני חניה , או במסגרת קווי הבנייןמרתף וכח שלא ניתן לתת פתרון חניה באם י 11.08.03

 .שתוגשנהפרסום ודיון בהתנגדויות ככל לרבות , הקלההגשת בקשה להיתר כע ו"אישור מה .א

כאשר הוא , פלס העליון של מתקני חניה לא יכלול חניה ויהיההמ ,מטרים 3.6גובהו של המתקן בעת פתיחתו לא יעלה על , מתקני החניה יהיו מוטמנים .ב
 .חלק רציף והמשכי של מפלס הקרקע במגרש, סגור

גובהו של המתקן ובלבד ש ,במרווח הצידי ובמרווח האחורי ,ואםמתקנים מכניים שאינם מוטמנים במל יותר לבנותבמגרשים שייעודם תעשיה או מלאכה  .ג
 .מטרים 3.6בעת פתיחתו לא יעלה על 
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 7.1נספח 

 49.4002-1 קומות חניה בלעדיים בשטח ציבורי הקצאת מ
 

15.2.06 
 (11/07)תיקון מ 

 עיריית ירושלים
 נהלי רשות החנייה העירונית

 

 
 נכים זכאות של  

 
עלי תו נכות )משולש או כסא גלגלים( שאחוזי נכותם ב -נכים  

 המוסדנקבעים בוועדות סטטוטוריות, לשכת הבריאות המחוזית, 
 : טחוןיטוח הלאומי, משרד הביבל

 
נכות( בעלי  100%) כסא גלגליםבעלי תו נכות עם סמל של  . א 

ית וליד מקום רשיון נהיגה זכאים למקום חניה ליד הב
 העבודה. 

 
שאינם נכות(  100%) כסא גלגליםבעלי תו נכות עם סמל  ב. 

 זכאים למקום חניה ליד הבית בלבד.  בעצמם נוהגים
   

שנכותם בין  משולשבעלי תו נכות - חניה ליד מקום המגורים .ג
 בניידות בעלי מוגבלות, והינם נכי גפיים תחתונות, 100% -ל 60%

נקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי או משרד עפ"י סעיפי הליקוי ש
זכאים למקום  -והנוהגים בעצמם שיון נהיגה יבעלי רו הביטחון

  .חניה בלעדי ליד הבית 
יהיו זכאים למקום חנייה ליד    - שאינם נוהגיםאלה מבין הנכים      

 נכות. 70% -מקום המגורים רק מ
 

בין  בניידותבעלי אחוזי נכות - ום מקום העבודהחניה ליד מקד.                                 
 ליד מקום העבודה; יהיו זכאים למקום חניה  - 100%ל-80%

מקום המגורים ליד חניה זכאים למקום  - הלא נוהגים בעצמם                                   
 בלבד.

 
  

בסמוך למקום העבודה יסומן בימים     : מקום חניה לנכההערה
 בודה.ובשעות ע

 
 65נכים מעל גיל 

 
בעלי תו נכה ללא אחוזי נכות, חייבים  65תושבים מעל גיל   

להמציא לרשות החניה חוות דעת רפואית של רופא מומחה, 
 בו תצוין הבעיה הרפואית המעידה על מוגבלות בניידות.
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 7.1נספח 

 49.4002-1 קומות חניה בלעדיים בשטח ציבורי הקצאת מ
 

15.2.06 
 (11/07)תיקון מ 

 עיריית ירושלים
 נהלי רשות החנייה העירונית

 

א מומחה, לאחר קבלת האישורים הרפואיים, הם יועברו לרופ  
מטעם רשות החניה העירונית, אשר ייתן חוות דעת רפואית 

 בעניינם.
יזמן את  –לאחר עיון הרופא במסמכי הפונה )אם יש צורך   

הוא יגיש את המלצתו לוועדת  –הפונה לבדיקה רפואית( 
 התמרור המקומית )לגבי אישור או דחית הבקשה(. 

 
 

 נכים שאינם זכאים למקום חניה בלעדי  
 

 למקום חניה בלעדי.  אינם זכאים 60% -נכים שנכותם פחות מא.   .5

נכים שאינם מתגוררים בביתם אלא שוהים במעון נכים או מוסד  .ב
 למקום חניה בלעדי. אינם זכאיםכלשהו 

נכים אשר ברשותם מקום חניה פרטי ליד ביתם או ליד מקום  .ג
  .או פתרון  אחר לחנייה עבודתם

 
 מיוחדיםרים מקומות חניה בלעדיים למק 

 
 : בהרכבועדת רשות תמרור מקומית תוקם  .6

 
 יו"ר –משנה למנכ"ל וראש רשות תמרור          א. 
 מנהל המחלקה להסדרי תנועה ב. 
 רשות החנייה או נציגומנהל  ג. 
 המחלקה לבטיחות בדרכים )שפ"ע( או נציגומנהל  ד. 

   
ים רשאית לאשר מקומות חניה בלעדיהתמרור רשות ועדת   

לאחר )גם למי שלא הוגדר כזכאי לעיל(,  למקרים מיוחדים
 .דיון בבקשות שהופנו אליה

 
   
 תהליך מימוש הזכאות  

   
 במכתב רשמילרשות החניה הבקשות יוגשו  - דפלומטים ואחמ"ים . 7

 תפקיד עבורו יש להקצות את מקום החניה ומספר רכבו. התוך ציון 
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 7.1נספח 

 49.4002-1 קומות חניה בלעדיים בשטח ציבורי הקצאת מ
 

15.2.06 
 (11/07)תיקון מ 

 עיריית ירושלים
 נהלי רשות החנייה העירונית

 

ידי ארגוני הנכים, המשרדים שיש להם  עללרשות החניה יופנו  -נכים  .8
ועדות המחליטות על אחוזי הנכות, )משרד הבריאות, ביטוח לאומי, 

 .טחון(, משרד הרישוי המנפיק תווי נכותימשרד הב
 
בטלפון או בכתב, ימסור שם וכתובת רשות החניה יפנה ל נכה .9

 )מגורים או מקום עבודה(. 

 
עם פירוט ברשות החניה צאים הנכים ישלחו בדואר טפסים הנמ אל .10

נספחים  -החניה  לקתרשימת מסמכים שעל הנכה לצרף ולהחזיר למח
)כולל צילום של תו נכה בתוקף וטופס רשימת סעיפי ליקוי  .1,2

שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון או משרד 
 (.מגבלה בניידותהבריאות המעידים על 

  
על החסיון הרפואי של מגישי  חובה על מקבלי המסמכים לשמור

 המסמכים.
זכות הפונים עפ"י  הפניות יבחנו במחלקת הסדרי חניה ותיבדק 

 הנוהל העירוני.

 
ייקבע מקום חניה על פי תקנות התעבורה ע"י המתכנן, יאושר ע"י  .11

 רשות התמרור ויועבר לביצוע בשטח ע"י מחלקת הבטיחות בדרכים.
  .(1215.41מס' -וסימון על פי נוהל להצבת תמרורים )תמרור                       

 
 התמרורים יוצבו על ידי מדור ביצוע שבמחלקה לבטיחות בדרכים .12

. עובדי מדור הביצוע יתאמו טלפונית עם הנכה את מועד )באגף שפ"ע(
הביצוע, יציבו את התמרור ויסמנו את מקום החניה. דיווח על 

למחלקה להסדרי תנועה ולרשות  הביצוע יימסר על ידי מדור הביצוע
של רשות  הממוחשבתהתמרורים לסגירת התהליך במערכת החניה 

 התמרור המקומית.
 

שירותים נוספים הקשורים לחניית נכים כגון: חידוש סימון מקום  .13
חניה, שינוי מס' הרכב בתמרור, תיקון תמרור שניזוק או החזרת 

 או למוקד העירייה. לרשות החניה תמרור ייעשו בהודעה טלפונית 
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 7.1נספח 

 49.4002-1 קומות חניה בלעדיים בשטח ציבורי הקצאת מ
 

15.2.06 
 (11/07)תיקון מ 

 עיריית ירושלים
 נהלי רשות החנייה העירונית

 

 חידוש זכאות חניה לנכים  

   
יישלחו אליהם  אחת לשנתיים -נכים שלהם מקומות חניה בלעדיים  .14

לחידוש הזכאות וזאת על מנת להבטיח שהנכה  (3,4טפסים )נספחים 
אכן משתמש במקום הבלעדי ולמנוע שימוש לרעה; הטפסים 

יום מיום  30תוך  החניהרשות יוחזרו ל ,כולל המסמכים ,החתומים
 .הפצתם

מגבלת  עמידת הנכה בדרישת במסגרת החידוש ייבדק, בין היתר,  
 .הניידות

 
מתום התקופה הרשומה  יום 30נכה אשר לא יחזיר את החומר תוך  

 , זכאותו תישלל ומקום החניה יבוטל. לעיל
 

מחלקת הסדרי חניה תבצע, אחת לרבעון, מדגם )באמצעות שימוש  .15
נה הייעודית( לאימות זכאותם של נכים להם הוקצה בעבר בתוכ

 מקום חניה שמור.
 

 אחריות  
 

סגן מנהל רשות החניה לפיתוח                – לביצוע הנוהל ועדכונואחריות  .16
 עסקי וניהול כספי.

   
 תוקף  

   
 תוקף נוהל זה מיום פרסומו.  .17
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 1מס'  2מס' 
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 3מס'  4מס' 
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 5מס'  6מס' 
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 7.2נספח 

  

 7מס'  8מס' 
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.א.7.2נספח 

עבודה/ביתועדה' מסאושר בועדהתוקףתאריך התקנת תמרוררכב' מס.ז.תכתובת תמרורכתובת פרטישם
ביתחדשחדש34672025723429767ד "ראב34ד "ראב11
ביתחדשחדש40386608251947112עוזיאל 40עוזיאל 22
ביתחדשחדש13401426634273411נויפלד 13נויפלד 33

ביתחדשחדש11226000274667168בר כוכבא 11בר כוכבא ג"י10
ביתהחלפההחלפה11226000274667168בר כוכבא 11בר כוכבא ג"י11
ביתהורדחדש899478109947810דוד המלך 8דוד המלך א"י64
ביתחדשחדש4257082233083123דוד המלך 4דוד המלךו"ט68
ביתהחלפההחלפה47223950דוד המלך 4דוד המלך ו"ט69
ביתהחלפההחלפה4257082237223950דוד המלך 4דוד המלךו"ט70
ביתחדשחדש4257082233083123דוד המלך 4דוד המלך ו"ט71

ביתחדשחדש1084476339663904דוד המלך 10דוד המלך 1'ז109
ביתחדשחדש42504002095783610יהודה הנשיא 42יהודה הנשיא ז"ט152
ביתהחלפההחלפה4250400209יהודה הנשיא 42יהודה הנשיא ז"ט154
ביתחדשחדש3957986725798672יהודה הנשיא 39יהודה הנשיא ב"י214
ביתחדשחדש471836766687174אסתר המלכה 4אסתר המלכה ד"י233
ביתהחלפההחלפה471836767022268אסתר המלכה 4אסתר המלכה ד"י234
ביתחדשחדש3091101988768779גרשטנקורן 30גרשטנקורן 2554
ביתהחלפההחלפה34506447318867173אשל אברהם 34אשל אברהם 2565
ביתישן1039653993204376נחמן מברסלב 10נחמן מברסלב 2576

מקומות שמורים לנכים בעיר בני ברק-  רשימת המחלקה 
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7.2.1נספח 

רכב' מסשם.ז.ת

 7.2נספח 
צילום . ת

תחילת בעלותכתובתבעליםרכב' מס12.14

השלט יוסר. א

1
יהודה 
16/09/2009 חיפה44מסדה 'א 86-481-05 40הנשיא 

.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה
.20.6.15יש לציין כי הרכב מבוטל מתאריך 

.המחלקה מסרה כי תדאג להסרת השלט, בעקבות הערת הביקורת

'ב 191-298-66' מס6בר כוכבא 2
 נוף 110מוריה 
02/12/2014איילון

.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה
.המחלקה מסרה כי תדאג להסרת השלט, בעקבות הערת הביקורת

925/01/2011בר כוכבא 'ג48-801-71 2' מס6בר כוכבא 3
.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה

.המחלקה מסרה כי תדאג להסרת השלט, בעקבות הערת הביקורת

913/04/2011בר כוכבא 'ד350-699-72' מס6בר כוכבא 4
.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה

.המחלקה מסרה כי תדאג להסרת השלט,  בעקבות הערת הביקורת

909/05/2012בר כוכבא 'ה472-197-79' מס6בר כוכבא 5
.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה

.המחלקה מסרה כי תדאג להסרת השלט, בעקבות הערת הביקורת

1328/05/2013בר כוכבא 'ו19-791-76 5' מס6בר כוכבא 6
.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה

.המחלקה מסרה כי תדאג להסרת השלט, בעקבות הערת הביקורת

10דוד המלך 'ז75-485-59 19663904'ז1084-476-33דוד המלך 7
 עד 9/7/15-בעלות מ

17/7/15

.' ברשימת המחלקה היה שייך לז9663904' רכב מס
.25.6.11-הרכב  מבוטל מ, לפי שאילתא של משרד התחבורה

.17/7/15סיום בעלות , 9/7/15- מ1' שייך לז7548559רכב 
.המחלקה מסרה כי תדאג להסרת השלט, בעקבות הערת הביקורת

אישור בפרוטוקול הועדה ולא ברשימת המחלקה. ב

302/08/2010דוד המלך 'ח67-323-20 4דוד המלך 1

.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה
. 1.1.12 -   181' אישור בפרוטוקול מס

.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי המספר יעודכן ברשימה

213/07/2011דוד המלך 'ט25-957-66 2דוד המלך 2

.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה
. 10.11.14 - 191אישור בפרוטוקול 

.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי המספר יעודכן ברשימה

1316/03/2009נועם אלימלך 'י19-189-14 6' מס26בן פתחיה 3

.נתוני השלט אינם כלולים בקובץ המחלקה
. הנכה מתגוררת עם האם בבן פתחיה ובדירת נכים באוהל שרה

. 16.6.09 -174בן פתחיה בפרוטוקול ' אישור לחניה ברח
.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי המספר יעודכן ברשימה

12/14חניה לנכים - פירוט מדגם 

ד"מס

כתובת 
תמרור

8/15נתוני משרד התחבורה נתוני הביקורת

הערות

 - 12/14רשימת המחלקה 
א.7.2נספח 
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7.2.1נספח 

רכב' מסשם.ז.ת

 7.2נספח 
צילום . ת

תחילת בעלותכתובתבעליםרכב' מס12.14

12/14חניה לנכים - פירוט מדגם 

ד"מס

כתובת 
תמרור

8/15נתוני משרד התחבורה נתוני הביקורת

הערות

 - 12/14רשימת המחלקה 
א.7.2נספח 

פרטים מוטעים ברשימת המחלקה. ג

807/05/2001דוד המלך א"י99-478-1099-478-10א"י89947810דוד המלך 1
. הרכב' נרשם מס. ז.ברשימת המחלקה במשבצת ת

.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי נתוני הרשימה יעודכנו

2
יהודה 
3908/08/2013יהודה הנשיא ב"י57-986-7257-986-72ב"י395798672הנשיא 

.הרכב' נרשם מס. ז.ברשימת המחלקה במשבצת ת
.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי נתוני הרשימה יעודכנו

1124/07/2012בר כוכבא ג"י60-353-75 7' מס46-671-68ג "י1122600027בר כוכבא 3

 וכן בנתוני משרד 60-353-75' החניה מסומנת לרכב מס, לפי בדיקת הביקורת
.התחבורה

.הרכב ברשימת המחלקה אינו מעודכן' מס
.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי נתוני הרשימה יעודכנו

4
אסתר 

403/03/2010אסתר המלכה ד"י70-222-6870-222-68ד"י47183676המלכה 

 מתאריך 189' בפרוטוקול מס, 70-222-68רכב ' ברשימת המחלקה נרשם מס
.93-374-52-  ו70-222-68:   ובשלט מופיעים שני המספרים5.3.14

.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי נתוני הרשימה יעודכנו

פרטים לא מעודכנים ברשימת המחלקה. ד

2
יהודה 
4230/09/2013יהודה הנשיא ז"ט578361091-510-13ז"ט4250400209הנשיא 

 ובשורה נוספת נרשמה 57-836-10- רכב ' ברשימת המחלקה נרשם מס
.הרכב לאחר ההחלפה' אך לא נרשם מס, החלפת הרכב

.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי נתוני הרשימה יעודכנו

407/05/2012דוד המלך ו"ט30-831-2383-341-29ו"ט425708223דוד המלך 1

.30-831-23רכב ' ברשימת המחלקה נרשם מס
וכן נרשם בפרוטוקול . 83-341-29החניה מסומנת לרכב , לפי בדיקת הביקורת

.                                                           45'  ס191
.בעקבות הערת הביקורת נמסר כי נתוני הרשימה יעודכנו
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7.2.2נספח 

הערות%כלי רכב' מספרטים

המחלקה , בעקבות הערת הביקורת744%השלט יוסרא
הודיעה כי תדאג להסרת השלט

ב
רישום בפרוטוקול הועדה ולא 

ברשימת המחלקה
בעקבות הערת הביקורת נמסר כי 319%

יעודכן ברשימה

בעקבות הערת הביקורת נמסר כי 425%פרטים מוטעים ברשימת המחלקהג
נתוני הרשימה יעודכנו

ד
פרטים לא מעודכנים ברשימת 

המחלקה
בעקבות הערת הביקורת נמסר כי 213%

נתוני הרשימה יעודכנו

16100%

 

 *12/14חניה לנכים - ריכוז מדגם 

כ"סה

7.2.1ראה נספח * 
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7.2.3נספח 

' מס
נספח

' מס
פרוטוקול

תאריך 
כתובת תמרורהגבלת שעותרכב' מסכתובת בעליםבעל הרכבפרוטוקול

        7.2נספח 
הערות12.14צילום . ת

19יהודה הנשיא 'א2722.5.13'  ס186ב.17.5
7800328 
19יהודה הנשיא 8:00 עד 767767418:00

197800328יהודה הנשיא 'א3210.11.14'  ס191ה.17.5
אין הגבלת 

19יהודה הנשיא שעות

19יהודה הנשיא 8:00 עד 19723452718:00יהודה הנשיא 'ב525.8.13'  ס187ג.27.5

197234527יהודה הנשיא 'ב3310.11.14'  ס191ה.27.5
אין הגבלת 

19יהודה הנשיא שעות

161556912אשל אברהם 'ג2822.5.13'  ס186ב.37.5

 8:00 עד 21:00
שישי וערבי חג 

45רבי עקיבא 15:00משעה 

51556912רבי עקיבא 'ג625.8.13'  ס187ג.37.5
אין הגבלת 

2בן פתחיה שעות
8' מס

'ד2822.5.13'  ס186ב.47.5

זוננפלד ' גר ברח
 בעל חנות 17

רבי עקיבא ' ברח
52

9633457 
7752828

 21:00 עד 9:00
שישי וערבי חג 

9אליעזר 15:00 עד 9:00

 
בשלט הגבלת 

שעות

1025.8.13'  ס187ג.57.5

ארגון 
איחוד 
הצלה

בחזית המשרד 
ללא מספר86כהנמן 

אין הגבלת 
86כהנמן שעות

הרכב בבעלות עזר מציון, לפי נתוני משרד התחבורה** 

מדגם- חניה לרכבי הצלה - פרוטוקולים 

.                                                                                                         ז.7.3ראה נספח . 4יהודית ' מרח. פ.י.הרכב בבעלות מ, לפי נתוני משרד התחבורה* 
.ר.מדובר באחותו של נ,    כפי שהוסבר לביקורת

לנהג חניה 
בחצר הבנין 

בשלט הגבלת 
שעות

לנהג חניה 
בחצר הבנין   
בשלט הגבלת 

שעות

השלט ללא 
הגבלת שעות
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%'מס%'מס%'מס%'מסתאריך'וועדה מס

18622.5.133048%12%3251%63100%

18725.8.131647%515%1338%34100%

 *1895.3.142842%1015%2943%67100%

7445%1610%7445%164100%כ"סה

 נרשם פרוטוקול 187'  התקיימה ישיבה של ועדת תנועה מרכזית בלבד ולכן לאחר פרוטוקול מס19.11.13בתאריך * 
.189' מס

2013-14- נושאי דיון - וועדות תנועה מקומיות 

8נספח 

כ"סהאחרהצלה. חנית רחנית נכים

graf
Text Box
80


