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 9מתוך   1עמוד 

 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  21/3/1

 2-4-6השקמה  1בניין  38רח' השקמה תמ"א 

-8-10-12השקמה  2בניין  185חלקה  7602גוש 

-16השקמה  3בניין  186חלקה  7602גוש  14

   187חלקה  7602גוש  18-20

 אושר  מומלץ

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  21/3/2

 3רחוב סוקולוב 

גלגלים על מדרכה. להוסיף  2ומלץ לאשר מ

החל משעה  4בתמרור: " לבעלי תו תושב מס' 

 " 08:30עד  17:00

 אושר 

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  21/3/3

 8רחוב חבצלת 

 1מומלץ. להוסיף בתמרור: " לבעלי תו תושב מס' 

 "08:30עד  17:00החל משעה 

 אושר 
  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  21/3/4

 20רחוב אוסטושינסקי 

מומלץ+קירוי. להוסיף בתמרור: " לבעלי תו תושב  

 " 08:30עד   17:00החל משעה  4מס' 

 אושר 
  

בקשת העירייה לאשר נספח תנועה חניון טן א.ת  21/3/5

 עתיר ידע

 אושר  מומלץ
  

ברחוב   בקשת העירייה לאשר הסדרי חניה זמניים 21/3/6

 השלום

 אושר  מומלץ
  

בקשת העירייה לאשר נספח תנועה: פרוייקט   21/3/7

 2כיתות רחוב רפפורט  3להקמת מעון יום 

 אושר  מומלץ
  

בקשת העירייה לאשר נספח תנועה תכנון מחדש   21/3/8

 6רחוב אהרונוביץ 

 1מומלץ. להוסיף בתמרור: " לבעלי תו תושב מס' 

 "08:30עד  17:00החל משעה 

 אושר 
  

בקשת העירייה לאשר תחנת אוטובוס ברחוב  21/3/9

 הנביאים בן יהודה

 נדחה מומלץ
  

בקשת העירייה לאשר תוכנית הסדר תימרור רחוב   21/3/10

 הצומת 

 אושר  מומלץ
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 9מתוך   2עמוד 

 
  

  

  

  
 
 

 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת העירייה לאשר תמרור אזור קנס מוגדל  21/3/11

 צומת "פקר"

 אושר  מומלץ
  

נ 439העירייה להצבת תמרור אין כניסה +בקשת  21/3/12

 11-13"פרט לדיירי הבניין" רחוב נחשון 

 אושר    402+439מומלץ תמרור  
  

בכניסה לשביל   228בקשת העירייה הצבת תמרור  21/3/13

 יפו -אופניים ברחוב תל אביב 

 אושר  מומלץ
  

בקשת תושב להחלפת תמרור עצור ברחוב שיבת  21/3/14

 ציון

לא   ות בהסדרי התנועה הקיימים לא מומלץ לשנ

   אושר 

האטת מהירות לפני מעבר   80בקשת ועד שכונת  21/3/15

 33-37חציה ברחוב אנגל 

 אושר  להבלטת המעבר 306מומלץ הצבת תמרורי 
  

בקשת העירייה לאסור כניסת אופנועים בכל   21/3/16

 319737בכניסות לשבילים בשכונת הראשונים. 

בכל הכניסות לשבילים  409מומלץ לסמן תמרור 

 בשכונת הראשונים

 אושר 
  

בקשה להוספת תמרור אין כניסה לרחוב   378323 21/3/17

 נורית שהינו רחוב חד סיטרי

משני  618לא מומלץ. לא חובה להציב תמרור 

 צידי הרחוב.  

לא  

   אושר 

בקשה להסדרת מדרכה ע"י ביטול חניה  383990 21/3/18

  10ברחוב העיט 

מומלץ לשנות בהתאם לבקשה ולהסדיר המשכיות 

 למדרכה

 אושר 
  

בקשת העירייה לאסור כניסה בסימטה המהווה  21/3/19

 1גישה למרכז ורה סלומונס ברחוב הטחנה 

לא ניתן לאסור כניסה. מומלץ אכיפה מוגברת 

 באמצעים אלקטרונים

לא  

   ושר א

בקשת העירייה לסימון מעבר חצייה ברחוב סירקין  21/3/20

 לילנבלום

 אושר  מומלץ
  

בקשת העירייה לסימון מעבר חצייה ברחוב עתיר  21/3/21

 19-21ידע 

 אושר  מומלץ
  

בקשה לסימון מעבר חציה  358884 349176 21/3/22

 ברחוב הרב עמיאל פינת רחוב פינס 

לא   לא מומלץ. מדובר על מעבר ארוך ולא בטיחותי 

   אושר 
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשה לסימון מעבר חציה ברחוב תל  349407 21/3/23

 אביב יפו באיזור המשתלה 

לא מומלץ. אין שימושים מערב לרחוב שמצדיקים 

 מעבר חציה 

לא  

   אושר 

בקשה לסימון מעבר חציה מול רוטשילד   311000 21/3/24

30 

לא   מעבר חציה גובל וקרובלא מומלץ. קיים 

   אושר 

בקשה להעתקת מעבר חציה קיים   340593 21/3/25

 בצומת טירת צבי לתוך רחוב טירת צבי

לא מומלץ. מיקום בטיחותי למעבר החציה רק 

 בתחום הצומת

לא  

   אושר 

בקשה לסימון מעבר חציה ברחוב   326078 21/3/26

 ליד המרכז המסחרי 1המוביל 

לא   מעבר חציה באמצע קטע דרךלא מומלץ לסמן 

   אושר 

בקשה להסדרת שדה ראיה ביציאה  437629 21/3/27

  15מחבצלת השרון 

לא מומלץ. מדובר על יציאה בטוחה מחניה לרחוב  

 חד סיטרי

לא  

   אושר 

בקשה להקמת רמזור/פסי האטה ברחוב   462362 21/3/28

 דוד אלעזר 

מופרזת לא מומלץ. לא קיימת תופעה של נסיעה 

 ברחוב זה. 

לא  

   אושר 

בקשת העירייה לאשר הסדרת מדיניות חניה כחול   21/3/29

 -לבן בתשלום במקומות הבאים: אזור התעשיה –

החרושת הנגר הפרסה הסדנא המנופים היוצרים 

גלגלי הפלדה יוחנן הסנדלר היוזמה הגביש  

יד חרוצים המוביל אלי   14-16המסגר התע"ש בין 

 ר ידע הורוביץ רחוב עתי

ה משעה -מומלץ. לתושבי חוץ בתשלום בימים א

עד   8:00בימיו וערבי חג משעה  19:00עד  8:00

לתושבי כפר סבא ובעלי תו תושב/תו אזורי  13:00

 שעות ראשונות   3חניה חינם 

 אושר 

  

"פס האטה  144בקשה העירייה להצבת תמרור  21/3/30

 309056תל חי -לפניך" ברחוב בן גוריון

 ושר א מומלץ
  

חניות נשק וסע ברחוב   4בקשת העירייה להוספת  21/3/31

 6נעמי שמר מול בית 

 אושר  מומלץ
  

בקשה לביטול אדום לבן ברחוב יקותיאל  447267 21/3/32

  11אדם מול בית 

 נדחה נדחה לוועדה הבאה
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

מצד   3בקשת העירייה לביטול אדום ברחוב הגפן  21/3/33

 הדרום מערב

 אושר  מומלץ
  

בקשה לביטול אדום לבן וסימון תאי  390247 21/3/34

 12חניה ברחוב אנה פרנק מול בית 

מומלץ לסמן תאי חניה למקומות חניה באלכסון 

 12ברחוב אנה פרנק 

 אושר 
  

מומלץ סימון תאי חניה בתנאי והחניון הוסדר     38-40בקשה לסימון תאי חניה באנגל  394380 21/3/35

 באספלט

 אושר 
  

בקשה לסימון תאי חניה ברחוב תל חי   379585 21/3/36

68 

 אושר  מומלץ לסמן מקומות חניה בחניות אלכסוניות
  

- בקשה לסימון תאי חניה תאי חניה בצומת תל חי  21/3/37

 יבנה סמוך לבי"ס "תורה ומדע" 

 אושר  מומלץ
  

 4באלכסון ברחוב גאולה .הסדרת חניה 1מומלץ.  בקשה להסדרי חניה ברחוב גאולה  21/3/38

.ביטול סימון אדום לבן 2. 10גאולה  8+ גאולה 

והסדרת מקום חניה במקביל   7ברחוב גאולה 

 9.ביטול אדום לבן ברחוב גאולה 3מ'.   6.0באורך 

.  4מ'.  6.0והסדרת מקום חניה במקביל באורך 

 17מ' ברחוב גאולה  3.0ביטול סימון אדום לבן 

 אושר 

  

העירייה להסדרת פריקה וטעינה בחניון בקשת  21/3/39

 85הציבורי מאחורי בניין ויצמן 

 אושר  תאים לפריקה וטעינה 2מומלץ לאשר 
  

בקשת העירייה לאשר סימון אדום לבן באיי תנועה   21/3/40

 11בחניון התוכנה 

 אושר  מומלץ
  

מ' ברחוב   5בקשת העירייה לאשר סימון אדום לבן  21/3/41

 מהכניסה לחניון ירושלים לכיוון צפון ירושלים 

 אושר  מומלץ
  

בקשת העירייה לאשר איסור חניה בכניסה לחניון  21/3/42

 34גולומב 

 אושר  מומלץ סימון אדום לבן 
  

   אושר  מומלץ סימון אדום לבן בכניסה לחניון 52בקשה לאיסור חניה באנגל  333627 21/3/43
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

מומלץ ביטול חניה מערבית הקרובה למדרכה  6חניה ברחוב אנגל מול בקשה לאיסור  377303 21/3/44

 820ולסמן 

 אושר 
  

באנגל  433בקשת העירייה לאשר תמרור קיים  21/3/45

10 

 אושר  מומלץ
  

בקשה להזזת תמרור איסור חניה ברחוב יאיר  21/3/46

 מ' צפונה 3 11שטרן 

מ' צפונה ולאסור את   3מומלץ להזיז את התמרור 

 11החניה מגבול בית מס' 

 אושר 
  

בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה   426716 21/3/47

 20ברחוב אהרונוביץ 

 אושר  818מומלץ סימון 
  

בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה   389679 21/3/48

 71רוטשילד 

 אושר  818מומלץ סימון 
  

בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה   378283 21/3/49

 17המשוררת ברחוב רחל 

 אושר   820מומלץ לסמן 
  

בקשת העירייה לאשר סימון מעטפה לאורך   21/3/50

 הרמפה בחניית נכים כללית בחניון החרמון

 אושר  מומלץ
  

בקשה לאסור חניית משאיות ברחוב   377428 21/3/51

 49הגליל 

 אושר  טון ברחוב הגליל 4מומלץ איסור חניה מעל 
  

לאיסור חניית משאיות רחוב הדר בקשה  450476 21/3/52

28 

 אושר  טון ברחוב הדר 4מומלץ איסור חניה לרכב מעל  
  

בקשה להצבת עמודי חסימה על מדרכה  386177 21/3/53

 4ברחוב הרעות 

מומלץ הצבת עמודי חסימה בקצה המדרכה 

 4ברחוב הרעות 

 אושר 
  

בקשה להצבת עמודי חסימה ברחוב   350107 21/3/54

 7ארגוב סשה 

מומלץ למקם עמודי חסימה כמקובל בכניסות 

 יציאות ממגרשים בשכונות הירוקות /

 אושר 
  

בקשה להוספת עמוד חסימה  294042+289915 21/3/55

 11נוסף ברחוב ג'ו עמר 

 אושר  מומלץ הוספת עמוד נוסף
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת העירייה לסמן חניית נכים כללית בחניון  21/3/56

 10ברחוב מבצע יונתן ליד ציבורי גוונים 

מומלץ לתכנן חניית נכה במקביל מול העץ  

 והסדרת החניות מחדש  

 אושר 
  

בקשת העירייה לאשר העתקת חניות נכים כלליות  21/3/57

 בחניון נחשון

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   449190 21/3/58

   7מקום המגורים: רח' תל חי 

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   452554 21/3/59

  9מקום המגורים: רח' שפרינצק  

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   453303 21/3/60

  2מקום המגורים: רח' ארלוזורוב  

 שר או מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   447223 21/3/61

  16מקום המגורים: רח' זאב גולד  

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   461937 21/3/62

  10מקום המגורים: רחוב שלמה המלך 

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   444521 21/3/63

  46מקום המגורים: רח' ארלוזורוב  

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   444907 21/3/64

   8מקום המגורים: רחוב ברק 

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   452398 21/3/65

  21מקום המגורים: רחוב ירושלים  

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   456999 21/3/66

  2מקום המגורים: רחוב ששת הימים 

 אושר  מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   21/3/67

  30המגורים: רחוב דוד המלך 

 אושר  מומלץ
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 אגף הנדסה
 תנועה ותחבורה לקתמח

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור  455059 21/3/68

  78עקב החלפת רכב: רחוב ויצמן  

 אושר  טרם הוסדר תו נכה במשה"ת  -מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/69

 החלפת רכב: רחוב גורדון  

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/70

 החלפת רכב:  

 אושר  טרם הוסדר תו נכה במשה"ת -מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/71

  12החלפת רכב: רחוב הרצפלד 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/72

   4החלפת רכב: רחוב הכלנית 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור  451481 21/3/73

 ב  27עקב החלפת רכב: רחוב האילנות 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/74

  8החלפת רכב: רחוב היסמין 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/75

  2החלפת רכב: רחוב ארלוזורוב  

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/76

החניה ממוקמת  137החלפת רכב: רחוב ויצמן 

  37ברחוב תל חי 

 אושר  טרם הוסדר תו נכה -מומלץ

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/77

  10החלפת רכב: רחוב שאול המלך 

 אושר  טרם הוסדר תו נכה במשה"ת  -מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/78

 ב   11החלפת רכב: רח' קפלנסקי 

 אושר  מומלץ
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מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/79

  72החלפת רכב: רחוב ויצמן 

 אושר  מומלץ
  

בקשת העירייה להסדרת תאי חניה בבית ספיר  21/3/80

בחניה תפעולית+הצבת תמרור איסור חניה  

 ועצירה פרט לרכבי שירות

 אושר  מומלץ

  

לא   מומלץ 9בקשת העירייה לביטול כחול לבן בחניון התע"ש  21/3/81

   ידוע

   אושר  מומלץ 9בקשת העירייה לביטול כחול לבן בחניון התע"ש  21/3/82

בקשת העירייה לבטל תמרור נכה שמור רחוב   21/3/83

   3אימבר 

 אושר  מומלץ
  

בקשת העירייה לבטל תמרור נכה שמור רחוב לוי  21/3/84

 אשכול  

 אושר  מומלץ
  

בקשת העירייה לבטל תמרור נכה שמור רחוב   21/3/85

   125ויצמן 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/86

   28החלפת רכב: רחוב אנגל 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/87

  6החלפת רכב: רחוב: בן גוריון 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/88

  26החלפת רכב: רחוב כצנלסון 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/89

   4החלפת רכב: רחוב רמז 

 אושר  מומלץ
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/90

  7החלפת רכב: רחוב נחמה נדל  

 אושר  מומלץ
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 תנועה ותחבורה לקתמח

 3פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 12/04/2021אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב   21/3/91

  20החלפת רכב: רחוב התע"ש 

 אושר  מומלץ
  

בקשה להוספת מספר רכב נוסף לחניה שמורה  21/3/92

   12לנכה ליד מקום המגורים: רח' שפרינצק 

 אושר  מומלץ
  

בקשה להוספת מספר רכב נוסף לחניה שמורה  21/3/93

 לנכה ליד מקום המגורים: רח' חולדה 

 אושר  מלץמו
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   21/3/94

   3המגורים: רחוב עזרא 

 אושר  מומלץ
  

 


