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6ועדת התנועה המקומית מס'   

  24/9/2019 מיום 6ועדת התנועה המקומית מס' 

  

 

 

  

 
 

 

 בישיבה נתקבלו ההחלטות הבאות:
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 משתתפים:

 מנהלת מח' תנועה  אינג' הילן דהרי 

 מהנדס תנועה  אינג' בועז גרוס

 מנהלת רשות החניה  גב` מיכל בן הרוש

 רשות החניה  מר איציק שי 

 עבודות ציבוריות  עודד דמרי מר
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 6ועדת התנועה המקומית מס' 

 24/09/2019אשר התקיימה ביום כ"ד באלול, תשע"ט בתאריך 
  

      סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  מס'
בקשת העירייה לסימון חניות  1

אקספרס , חניה חינם לזמן קצר  
 במיקומים הבאים: 

. חניות ניצבות ברחוב ויצמן 1
 מ'( 18) 31בחזית בית מס' 

חניות ניצבות ברח' ויצמן . 2
מ'( 12) 53בחזית בית מס' 

 לאחר שעות פריקה וטעינה 
. חניות מקבילות במפרץ חניה 3

ברחוב ויצמן בחזית בית מס' 
 מ'(  45)  43-47

. חניות מקבילות במפרץ חניה 4
בחזית בית מס' ברחוב ויצמן 

 מ'(  18)  49-51
. חניות מקבילות במפרץ חניה 5

 2ברחוב בוסל בחזית בית מס' 
 מ'( 16)
. חניות מקבילות במפרץ חניה 6

  70ברחוב ויצמן בחזית בית מס' 
 מ'( 27)
. חניות מקבילות ברחוב בוסל 7

 מ'( 18) 1בחזית בית מס' 
  

  817מומלץ ביטול סימון 
והצבת תמרור בהתאם 

 הבא: לניסוח
 חניה חינם לזמן קצר 

דקות  60-החניה מוגבלת ל
רצופות בלבד. רכב העומד  

 דקות ייקנס. 60במקום מעל 
עד  8:00ה משעה -בימים א

 8:00וביום ו משעה  19:00
 . 13:00עד 

אכיפה באמצעים  
 אלקטרוניים

   אושר 
 
  

 

 
בקשת העירייה לאשר תוכנית  2

 . 4התארגנות רחוב הבנים 
 מיבנים  שגיא ציטרין קידר 
 0528338831 -משה

 
 
 
 
 
 
 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
 2בקשת החכ"ל להוספת  3

מקומות לטעינה חשמלית כולל 
"פרט  439+ 433תמרורים 

לרכב חשמלי" במיקומים 
 הבאים:

 .מומלץ1
.שטח פרטי, יש לקבל 2

 הסכמת הבעלים.
 .מומלץ3
 .מומלץ4

   אושר 
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 6ועדת התנועה המקומית מס' 

 24/09/2019אשר התקיימה ביום כ"ד באלול, תשע"ט בתאריך 
  

     סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  מס'

 
.רחוב המייסדים בחזית בית 1

 31מס' 
 30.חניון משה דיין 2
.רחוב עתיר ידע בחזית בית 3

 16מס' 
.רחוב ספיר בחזית בית מס' 4

14 
.חניון השירות הפסיכולוגי תל 5

 70חי 
.פרופסור דינור בחזית בית 6

 44מס' 
 43.אז"ר בחזית בית מס' 7
.אלי הורוביץ בחזית בית מס' 8

23 
.בית הספר הדמוקרטי ברחוב  9

 48תרי עשר 
.חניון בי"ס ברנר ברחוב זאב 10

 2גלר 
בחזית בית  .צביה לובטקין11

 ספר בן גוריון . 
.חניון בית ספר עטרת חיים  12

 . 10רחוב יערה 
.חניון הקנטרי ברחוב הזמיר  13

3 
 30.גאולה בחזית בית מס' 14
.בית ספר בר אילן בחזית 15

 2בית מס' 
.בית ספר רחל המשוררת 16

 20ברחוב ספיר 
  

.שטח בבעלות מק"ד, יש 5
 לקבל הסכמתם.

 .מומלץ6
.לא מומלץ. מומלץ בחניון  7

 .47מגדל המים באז"ר 
.באישור הנהלת בית 8

 הספר בלבד.
.הורד מסדר היום. החכ"ל 9

ישלחו מקום חלופי לאור  
 ביטול מגרש החניה הקיים 

.באישור הנהלת בית 10
 הספר בלבד.

.באישור הנהלת בית 11
 הספר בלבד.

.לא מומלץ. במקום  12
מתוכנן מפרצי עצירה לרכבי  

הסעות, יש למצוא מיקום  
 חלופי. 

.מומלץ בחניון ולא ברוחב 13
 המעבר.

.באישור הנהלת בית 14
 הספר בלבד.

.לא מומלץ. מפרצי החניה 15
בוצעו בכדי לאפשר מקום  

להורדה העלאת נוסעים 
לבית הספר, יש למצוא 

 מיקום חלופי. 
הנהלת בית .באישור 16

 הספר בלבד.
הוועדה ממליצה לייעוד את 

החניות רק לטעינה ולא 
לחניה קבועה של רכבים 

 חשמליים
 
 
   

בקשת העירייה לסמן אדום לבן  4
מ' ברחוב ויצמן בן  12לאורך 

 . 42לחזית מס'  40חזית מס' 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת העירייה לאשר הסדרת  5

חניה לרכבי הסעות תלמידים 
מומלץ. יש לבטל תמרור 

 במקום.  511

   אושר 
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 6ועדת התנועה המקומית מס' 

 24/09/2019אשר התקיימה ביום כ"ד באלול, תשע"ט בתאריך 
  

     סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  מס'

תמרור   32ברחוב ששת הימים 
בימי הלימודים בין   439+ 432

ומשעה   8:30עד  7:30השעות 
למעט רכבי  14:30עד   11:30

 הסעות.
   

בקשת העירייה לשינוי נוסח  6
וטעינה ברחוב תמרור לפריקה 

 5יהלום בנימין חזית בית מס' 

  432+439מומלץ תמרור 
ה משעה -בתוקף בימים א

וימי ו'    17:00עד   08:00
  13:00עד   08:00משעה 

 דקות.   15לפרק זמן של עד 
  

   אושר 
 
  

 

 
בקשת העירייה לאשר מתחם  7

לעליה והורדת נוסעים ברחוב 
תרי עשר פינת ישעיהו המשרת 

את בית ספר מונטיסיורי בהתאם 
 לתרשים המצורף. 

  

מומלץ בהתאם לתכנית 
  מצורפת 

   אושר 
 
  

 

 
בקשת רשות החניה להצבת  8

עמוד חסימה בכניסה לחניה 
 . 82ברוטשילד בחזית בית מס 

  

 מתאיםלא נמצא הסדר 
  לא אושר

   לא אושר 
 
  

 

 
בקשת תושבת לאשר תמרור   9

גלגלים על מדרכה  2חניה  627
בצדו הדרומי של רחוב טירת צבי 

בקטע שבן גן הילדים לרחוב 
 הגליל.

  

מומלץ בכדי לאפשר חניה 
ומעבר תקין לאוטובוסים. אין  

לשטח המדרכה  להכנס
 מטר.  0.5ביותר מ 

   אושר 
 
  

 

 
בקשת העירייה לסימון מעטפה  10

  4ברחוב עין גדי בין בית מס' 
 6לבית מס' 

 
 
 
  

   אושר  מומלץ לצורך נגישות
 
  

 

 
 בקשת העירייה לבחינה: 11

. פסי האטה בצומת הכרמל 1
 פינת תל חי. 

. להפוך את רחוב תרי עשר 2
 לרחוב חד סטרי. 

. לא מומלץ. לא מציבים  1
פסי האטה בצמתים כמו כן 

רחובות  2מדובר בחיבור בן 
מאספים אשר ברחוב 

 הכרמל קיימים קווי תח"צ. 

   לא אושר 
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 6ועדת התנועה המקומית מס' 

 24/09/2019אשר התקיימה ביום כ"ד באלול, תשע"ט בתאריך 
  

     סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  מס'

בדיקת תוספת חניות בחזית . 3
בית ספר הראל ברחוב תל חי  

 . 70חזית בית מס' 
גלגלים על  2. לבדוק חניה  4

המדרכה ברחוב רקפת פינת 
 השרון 

. לא מומלץ . רחוב תרי  2
עשר הינו רחוב דו מסלולי דו  

נתיבי, לא ניתן להפורך  
רחוב בדרגה שלו לרחוב חד 

 סטרי.
. לא מומלץ. קיים תכנון  3

 ם זה. לשביל אופניים במקו
. לא מומלץ, בהתאם 4

לתקנות התעבורה לא ניתן 
  12לאשר חניות בצומת או 

 מטר ממנו
   

בקשת העירייה לביטול חניות  12
נכים יעודיות לעובדי גן לימן 

 ברחוב לבונה.
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת העירייה לביטול חניית  13

  4נכה שמורה רח' אימבר 
  

   אושר  חסוי
 
  

 

 
בקשת העירייה לביטול חניית  14

.  27נכה שמורה רחוב האילנות 
 . 22מיקום החניה באילנות 

 
 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת העירייה לביטול חניית  15

 .נכה שמורה 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
להצבת תמרור חניה בקשת נכה  16

 שמור עקב החלפת רכב:
 71רחוב תל חי 

 
 
 
 
 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת העירייה לביטול החלטה  17

   19/4/24מס' 
בקשה להגבלת שעות חניית 
נכים כללית  בהתאם לשעות 

   אושר  מומלץ ביטול החלטה.
 
  

 



 

 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

   7649180- 09.  טל |    44100סבא  - כפר   137ויצמן  '  רח 
 handasaks@ksaba.co.il   |   106  מוקד |      7646481- 09.  פקס 

 

 

 6ועדת התנועה המקומית מס' 

 24/09/2019אשר התקיימה ביום כ"ד באלול, תשע"ט בתאריך 
  

     סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  מס'

העבודה של העירייה ברחוב 
בשישי שבת וערבי  137ויצמן  

 חג.
   

בקשה לסימון מעטפה בכניסה  18
  21לחניה ברחוב המייסדים 

  . 50והרצל 

 7יועבר לועדה מס' 
מותנה בתכנית התארגנות 

 מאושרת
 ע"י מח' תנועה

  

   נדחה
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור חניה  19

 שמור לנכה עקב החלפת רכב:
 2תל חי 

  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
תמרור חניה בקשת נכה להצבת  20

 שמור לנכה עקב החלפת רכב:
 6בן גוריון רחוב 

  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור חניה  21

 שמור לנכה עקב החלפת רכב:
 א 90אז"ר רחוב 

  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת העירייה לביטול החלטה  22

סימון פריקה   19/4/42מס' 
 139וטעינה בויצמן 

  

   אושר  מומלץ ביטול החלטה
 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה שמורה  23

 לנכה ליד מקום המגורים: 
 38רחוב סוקולוב 

 
 
 
 
 
 
 
  

   אושר  מומלץ 
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור חניה  24

 שמור לנכה עקב החלפת רכב:
 135רחוב ויצמן 

  

   אושר  מומלץ
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 6ועדת התנועה המקומית מס' 

 24/09/2019אשר התקיימה ביום כ"ד באלול, תשע"ט בתאריך 
  

      סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  מס'
בקשה להקצאת חניה שמורה  25

 לנכה ליד מקום המגורים: 
  14רחוב שבזי 

   אושר  מומלץ 
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 נציג המשטרה   יו"ר ועדת תנועה  מחזיק תיק תחבורה  
ראש רשות תמרור  

 מקומית  

שם: עילאי הר סגור  

 הנדין
 שם: רפי סער  שם: _________ שם: אינג' הילן דהרי 

 ס. ראש העיר
 ומחזיק תיק התחבורה 

 מהנדסת תנועה
 מנהלת מחלקת תנועה

 ראש העיר דרגה: פק"ד 

  
-ראש משרד התנועה משטרת כפר

 סבא 
   

 תאריך: _________ תאריך: _________
_________ 

 תאריך:
 תאריך: _________

 חתימה: _________ חתימה: _________
_________ 
 חתימה :

 חתימה: _________

  

 

 ערכה: אפרת כהן מזכירה ומתאמת ועדת התנועה

 

  

 


