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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 

 

 5רוטוקול ועדת תנועה המקומית מס' פ

 02/09/2020שהתקיימה בתאריך 

  

  

  

 משתתפים: 

 אינג' הילן דהרי יו"ר ועדת תנועה ומנהלת מחלקת תנועה

 אינג' בועז גרוס מהנדס תנועה

 אנדרס מלינקביץ מנהל מחלקת עבודות ציבוריות

 הרושגב` מיכל בן  מנהלת רשות החניה

 רס"מ רפי וקסלר נציג משטרה

 מר איציק שי מנהל מדור חניה, מחלקת פיקוח ואכיפה

 אסף גולן מנהל מחלקת הסעות

 מר עודד דמרי עבודות ציבוריות

 גב' אפרת כהן מתאמת ורכזת ועדת תנועה עיריית כפר סבא
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 5פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 02/09/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

בקשת נתיבי ישראל לאשר הסדרי תנועה זמניים  20/5/1

ברחוב גישה צפונית לתחנת רכבת מסילה  

מזרחית מכוון רחוב זאב בלפר באזור התעשייה 

 .50כס/

לא מומלץ לאשר את הבקשה. לא מומלץ הכנת  

 2עד לביצוע   50משאיות לאתר העבודה דרך כס

הצמתים המרומזרים בכניסה לאזור התעשייה על  

 . 5504כביש 

לא  

 אושר 
  

בקשת העירייה, בהתאם להחלטת וועדת  20/5/2

תחבורה, לאשר חניות כחול לבן בתשלום לתושבי  

חוץ וחינם לתושבי העיר בשכונות הפרחים ושכונת  

פועלים א' בהתאם לרשימת הרחובות הבאה: 

הכלנית, השרון דרומית לרחוב ששת הימים, 

הרקפת, אירוס, חבצלת השרון, ארלוזורוב,  

 אהרונוביץ, אימבר, אוסטושינסקי. 

עד   08:00ה החל משעה -בתשלום בימים א

עד   08:00בימי ו וערבי חג החל משעה  17:00

חניה חינם לנושא תו חניה אזורי/ תושב   13:00

 כפר סבא 

 אושר 

  

בקשת העירייה להסדרת מקצה חבק וסע לבית  20/5/3

ספר הדמוקרטי ומונטיסיורי בחניון הזמני שהוצב  

 ברחוב תרי עשר פינת ישיעיהו. 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 

  

בקשת העירייה לאשר מקצה חבק וסע לבית ספר   20/5/4

רחל המשוררת ברחוב נעמי שמר וברחוב יאיר  

 רוזנבלום 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 

  

הבא וסע, באופן בקשת העירייה לאשר מקצה  20/5/5

זמני בשל ההגבלות בכמות הנוסעים בהסעות, 

בחזית בתי ספר תיכונים וחטיבות הביניים: חט"ב 

  -. חט"ב בר לב32בחזית ששת הימים  -אלון

בחזית   -. חט"ב שז"ר ושרת100בחזית תל חי 

בחזית אז"ר   -. חט"ב אילן רמון27-29זאב גלר 

ן  . תיכו41-43בחזית אז"ר  -. תיכון גלילי18

בחזית  -. תיכון כצנלסון45בחזית אז"ר   -הרצוג

. תיכון  11בחזית החי"ש  -. תיכון רבין41-43אז"ר 

. תיכון אורט 3בחזית דרך השרון  -אורט שפירא

 -. תיכון תורה ומדע1בחזית אלקלעי  -יצחק שמיר

 . 87בחזית תל חי 

 

 

 איסור- מומלץ לאשר את הבקשה. חטיבות ביניים

איסור   -. תיכונים08:45עד   08:00החל משעה 

 . 08:15עד   07:30החל משעה 

 אושר 
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 תנועה ותחבורה לקתמח

 5פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 
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מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

בקשת העירייה לשנות שעות פעילות של רכבי   20/5/6

הסעה לבי"ס רחל המשוררת ברח' נעמי שמר  

עד  07:00ו משעה - לשעות הבאות: בימים א

פרט לרכבי  14:30עד   12:15ומשעה  08:30

 הסעה בימי הלימודים בלבד.

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 

  

 30בקשת תושבת להגבלת מהירות נסיעה ל 20/5/7

 קמ"ש ברחוב נורדאו משני הכיוונים.

לא מומלץ. ברחוב זה קיימים פסי האטה להקטנת  

 מהירות הנסיעה. 

לא  

   אושר 

בקשת תושב לאשר תכנית התארגנות באתר  20/5/8

 . 3ברחוב ירושלים 

דובר בשביל  לא מומלץ לאשר את התכנית. מ

 הולכי רגל משולב נסיעה אחורית של משאיות. 

לא  

   אושר 

בקשת תושב להצבת פס עצירה ביציאה מרחוב  20/5/9

 משולב אחד העם. 

לא מומלץ לאשר את הבקשה, לא נהוג לסמן פס  

עצירה ביציאה מרחובות משולבים בשל העובדה  

כי בקונפליקט עם מדרכה יש זכות קדימה להולך  

 קיים בשטח.  302/301תמרור רגל. 

לא  

 אושר 
  

. להציב תמרור 1בקשת תושב רחוב המעפילים:   20/5/10

. להחליף תמרור 2בכניסה לרחוב פיארברג.   145

 . 302בתמרור  301

. לא מומלץ, במקום קיימים הסדרים המראים כי  1

 . לבדיקה בשטח 2הרחוב הינו רחוב דו סטרי. 

 נדחה 

  

ת תמרור לפריקה וטעינה בקשת תושבת להצב  20/5/11

 57ברחוב רוטשילד בחזית בית מס 

מומלץ לאשר את הבקשה. יש להעתיק חניית נכה  

כללי למיקום חנית הנכה הייעודית שבוטלה  

 מטר. 18והארכת מפרץ פריקה וטעינה לאורך 

 אושר 

  

בקשת תושב לאשר הצבת תמרור לאיסור חניה   20/5/12

 לרכב כבד ברחוב הר נבו 

 אושר  לאשר את הבקשה, מדובר ברחוב מקומי.מומלץ  
  

בקשת תושב לאשר הצבת תמרור לאיסור חניה   20/5/13

 31לרכב כבד ברחוב מעפילים בחזית בית 

 אושר  מומלץ בקטע שבין רחוב נורית לרחוב צבעוני 
  

בקשת תושבת לאסור חניה בכניסה לרחוב השיר   20/5/14

 מכוון רחוב רחל המשוררת 

 אושר  עטפה וסימון אדום לבן מומלץ ביטול מ 
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 5פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 
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מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

בקשת תושבת לאשר חניה אזורית ברחוב רופין  20/5/15

 . 18בחזית בית מס' 

מומלץ לאשר את הבקשה. ברחוב רופין קיימת 

בשל  17חניה אזורית והיא בוטלה בחזית בית מס' 

מבקרים המגיעים לדיור המוגן. מומלץ בחזית בית  

 האוטובוס.בלבד, לאחר תחנת  20מס' 

 אושר 

  

בקשת העירייה להצבת עמודי חסימה ברחוב   20/5/16

משה סנה ביציאה מרחוב תלם בדומה לעמודים  

 המוצבים בשכונה הירוקה. 

מומלץ במסגרת פרויקט שביל אופניים רחוב משה  

 סנה. 

 אושר 

  

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה למניעת חניה  20/5/17

בשל   4רוזנבלום על שטח פרטי ברחוב יאיר 

 תמרון של רחבים על מדרכה במקום. 

מומלץ הצבת מעקה בטיחות באנטי מפרץ , 

 במקום בו מתבצעת הכניסה לחניה.

 אושר 

  

בקשת תושבת להעתקת עמוד חסימה ברחוב   20/5/18

 7רוטשילד 

חסימת כניסת רכבים לחניה מול חניה של רכבים 

 מזדמנים. מומלץ לדיון נוסף. 

לדיון  

   נוסף 

בקשת העירייה להסרת עמוד החסימה הקיים   20/5/19

  11-13בכניסה לשביל הולכי רגל ברחוב רופין 

 בשל הפרעה לנגישות בכניסה לגן ילדים. 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 

  

בקשת תושב לאסור חניה בחזית מסתור אשפה   20/5/20

 . 1ברחוב מאפו 

מדובר בבעיה היקפית לגבי כל מסתורי הפחים  

ברחובות משולבים. במקרים כאלה מומלץ הצבה 

עצמאית של התושב בתמרור על גדר הבית  

 המבקש לא לחנות מול מסתור האשפה.

לא  

 אושר 
  

בקשת העירייה להגדיל סימון מעטפה בכניסה  20/5/21

לרחוב משעול זמר מכוון רחוב רחל המשוררת  

 בשל חוסר יכולת תמרון בכנסה/ יציאה מהרחוב. 

מעטפה ולהגדיל סימון אדום לבן  מומלץ לבטל

 במקום 

 אושר 

  

בקשת תושב לאסור חניה בכניסה לחניה פרטית  20/5/22

 6ברחוב אנה פרנק 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשת תושב לאסור חניה בכניסה לחניה פרטית  20/5/23

 86ברחוב תל חי 

לא מומלץ לאשר את הבקשה.נמצא שהחניה לא  

 שמישה 

לא  

   אושר 



1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 6מתוך  5עמוד 

 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 5פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 02/09/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

בקשת תושב לאסור חניה לרכב גבוה ברחוב   20/5/24

 הגליל בקטע בבן מבצע יונתן לרחוב הכרמל. 

טון אשר אסורות  10מדובר במשאיות מעל משקל 

 לחניה ממילא. יש לפנות לגורמי האכיפה.

לא  

   אושר 

בקשת העירייה להצבת חניית נכה בגן בית   20/5/25

 הסטודנט בהתאם לחוק הנגישות.

מומלץ לאשר את הבקשה בהתאם לחוות דעת  

 יועץ נגישות. 

 אושר 
  

בקשת תושב לביטול חניית נכה שמורה ליד מקום   20/5/26

 12המגורים ברחוב שאול המלך 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  20/5/27

  36המגורים: רחוב גולומב 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשה נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/28

  3/3החלפת רכב: רחוב המפלס 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  20/5/29

  23אנגל    -עבודה גן עירייה אתרוג

לא מומלץ לאשר את הבקשה. לגן זה קיימת  

החניה חניית נכה כללית מונגשת במתחם 

 הכורכרי. 

לא  

   אושר 

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/30

  21דוד רמז  רחובהחלפת רכב: 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/31

  9הראשונים   רחובהחלפת רכב: 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/32

  11/2החלפת רכב: שאול המלך 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/33

  4החלפת רכב: רחוב שלמה המלך 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/34

)חניה בדוד   26החלפת רכב: רחוב דוד המלך 

 (  13המלך 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
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 תנועה ותחבורה לקתמח

 5פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 02/09/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/35

   4תור   רחובהחלפת רכב: 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  20/5/36

   18החלפת רכב: רחוב השרון 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה 
  

 


