
1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 4מתוך  1עמוד 

 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה המקומית מס' 

 11/03/2021שהתקיימה בתאריך 

  

  

  

  משתתפים:  

  אינג' שמעון גיטליץ  מנהל אגף תשתיות פיתוח ובינוי

  גב' אפרת כהן  מתאמת ורכזת ועדת תנועה עיריית כפר סבא 
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 4מתוך  2עמוד 

 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 11/03/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

  3בקשת העירייה לאשר תוכנית חניון עתיר ידע  21/2/1

 דיא הנדסה  311-01מס' תוכנית: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת העירייה להנגשת חניות נכים בבתי העלמין   21/2/2

במקומות הבאים: בית עלמין פרדס חיים בית  

 עלמין מנוחה נכונה גאולים נורדאו 

 אושר  מומלץ בהתאם לתרשימי ביצוע 

  

בקשת העירייה להנגשת חניות נכים בגינות  21/2/3

. גן עמק חוןרון רחוב  1ציבוריות במקומות הבאים: 

בין רחוב אלחריזי   38גאולים . גן 2עמק חורון 

רחוב צביה    21. גן לובטקין 3לאבן שיפרוט/רמח"ל 

. גן היסמין  5. גן לזרוס רחוב לזרוס 4לובטקין 

רחוב מור/בית   56. גן הדרים ג 6רחוב היסמין 

. גן  8רחוב מיכה פינת ירמיהו  84. גן מיכה 7הבד 

. גן אורט 9רחוב אביגיל /בת יפתח/רות  94רות 

רחוב  81גן בית הסטודנט  10ורט רחוב א 19

רחוב האשל   37. גן דובדבן הכפר 11משה שרת 

. 13. גן דולב רחוב דולב יוצא מרחוב משה דיין 12

  14רחוב שמחה אסף וטירת צבי  36גן טירת צבי 

. גן קופ"ח  15רחוב הנרקיס   47635גן עוזי נרקיס 

. גן גורדון רחוב 16עליון ותחתון רחוב האתרוג 

. גן אנדרטה לשואה  17נת ששת הימים גורדון פי

. גן אנדרטה לעולי הגרדום רחוב  18רחוב נורדאו 

רחוב זאב   -. מגרש ספורט עציון19יהודה המכבי 

 . מגרש גיורא דוד המלך רחוב לוי אשכול  20גולד 

 אושר  מומלץ בהתאם לתרשימי ביצוע.

  

בקשת העירייה להנגשת חניות נכים בסמוך  21/2/4

  37ברחוב שבזי  37ם: מקלט למקלטים הבאי 

ברחוב   42מקלט  3ברחוב קפלנסקי  38מקלט 

  13ויתקין 

 אושר  מומלץ  
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 11/03/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

בקשת העירייה לביטול חניית נכים כללית ברחוב  21/2/5

. קיימות חניות נכים כלליות בתוך  18המייסדים 

 חניות השוק 

 

 

 אושר  מומלץ 

  

בקשת העירייה לביטול חניית נכים כללית ברחוב  21/2/6

משעול הגיל בסמוך לסניף הדואר שנסגר לפני  

 שנה.

 אושר  מומלץ 

  

בקשת העירייה לביטול חניית נכים שמורה ברחוב  21/2/7

   7משעול הרשף 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת העירייה לביטול חניית נכים שמורה ברחוב  21/2/8

   5מצדה 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת העירייה לביטול חניית נכים שמורה ברחוב  21/2/9

  7בקעת בית נטופה 

 אושר  מומלץ. לא נמצא אישור ברישומי העירייה לחניה. 
  

קום בקשה להקצאת חני שמורה עקב העתקת מ 21/2/10

כתובת ישנה: חומה ומגדל בחניה  המגורים: 

                                               הציבורית

   4כתובת חדשה: אחי אילת 

 אושר  מומלץ 

  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/11

   33קפלנסקי המגורים: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/12

   7רחוב שמחה אסף המגורים: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/13

  33רחוב גולומב המגורים: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/14

   76רחוב ויצמן המגורים: 

 אושר  מומלץ. החניה ממוקמת ברחוב ירושלים 
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 11/03/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס  החלטה  בקשה 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/15

  47רחוב טשרניחובסקי  המגורים: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/16

  16רחוב הגר"א המגורים: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/17

  4רחוב חולדה הנביאה המגורים: 

 

 

 אושר  מומלץ 

  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/18

   4רחוב התחיה המגורים: 

 שר או מומלץ 
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום  21/2/19

  16רחוב ירמיהו המגורים: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  21/2/20

  12רחוב הגר"א החלפת רכב: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  21/2/21

 ב   23שיבת ציון החלפת רכב: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  21/2/22

   16הגר"א החלפת רכב: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  21/2/23

  9רחוב אנה פרנק החלפת רכב: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  21/2/24

  44רחוב קפלנסקי החלפת רכב: 

 אושר  מומלץ 
  

בקשת העירייה לאישור חניות זמניות לצורך   21/2/25

 נגישות קלפיות ביום הבחירות רחבי העיר 

 אושר  מומלץ 
  

 


