
 
             

 

 

 4מתוך  1עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 15מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   27.12.2021  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה המלצה צוות כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס' 

מצליח זאבי  21.15.1
 בע"מ

היתר משטרה)חידוש היתר שנתי(  
מהיר לעיר עבור ויצמן בין צומת 

העמק/ויצמן :  עד צומת  55/40
 31.12.22עד  15.12.21

ויצמן בין  
  55/40צומת 

עד צומת 
 העמק/ויצמן

 מאושר מומלץ 

21.15.2 676773 
בקשה לבדיקת התמרורים בכיכר  

ומסביב בעקבות חשש לסכנה  
 בטיחותית .

 3אלקלעי 

בהמשך לבחינת תמרורים בשטח ועל 
פי הנחיות לתכנון מעגלי תנועה 

בתמרורים חשובים: התגלה חוסר  
על אי תנועה בכניסה  214תמרור 

  303לכיכר מאבן גבירול, תמרור 
להזיז מול קו עצירה. באבן גבירול  
קיימת תחנת אוטובוס עם סככה  

מומלץ לשקול להפוך   -ללא שימוש 
מפרץ למפרץ חניות ללא תחנה עד 

הסדרת תחנה והפעלת קו אוטובוס.  
מטרים לפני   50-כ  121חסר תמרור 

.מעבר חצייה קיים   304ר, תמרור כיכ
חלקי. קיימת אי התאמה בין נתוני  

מערכת של מחלקה ותמרורים 
שהוצבו בשטח. נדרש לבצע פיקוח 
עליון לאחר השלמת התמרורים או  

 בזמן ביצוע.

 מאושר

 ב-671763 21.15.3

בקשה למצוא פתרון לבעיה שקיימת  
חונות מכוניות   -ברחוב ללא מוצא 

משני צידי הכביש דבר שמקשה על 
 מעבר מכוניות ברחוב. 

 1המפלס 

 13רוחב זכות הדרך ברחוב המפלס 
מטרים. חתך טיפוסי על פי הנחיות  

  5.0סיטרית )-יכול לכלול מיסעה דו
ות  ימטרים חנ 1.80מטרים, מדרכות 

מעלות(. על פי   45וית ות בזוינואלכס
חתך טיפוסי כזה ניתן להכניס לרחוב  

חניות. אורך דופן צפונית  30-40-כ
מטרים, רוחב תא חניה מומלץ   130

 מ'. מומלץ פיתוח רחוב. 2.4

לא אושר בשלב זה. 
מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית  

 עבודה שנתית

 ב-663782 21.15.4

בכניסה מרחוב הראשונים לרחוב 
יציאת אירופה, אין מעבר חצייה  

ורכבים נכנסים במהירות מופרזת. 
בנוסף רכבים חונים באדום לבן 

שמסומן ממש על הפינה של  
 הראשונים ויציאת אירופה. 

יציאת 
 5אירופה 

מעבר חצייה קיים בקטע דרך של 
רחוב הראשונים הוא זרוע של דופן  
דרומית רחוב יציאת אירופה. מעבר 

הולכי רגל לצד  חצייה קיים מעביר 
מצב   -של יציאת אירופה ללא מדרכה

מסוכן ביותר שגורם לאנשים לחצות  
כביש בצורה לא ברורה ולא צפויה 
לנהג. מומלץ להעביר מעבר חצייה  
מול דופן צפונית של יציאת אירופה 

כדי לספק להולכי רגל המשכיות  
 ורציפות הליכה.

עיריית כפר סבא  
מקדמת תכנית 

התחדשות עירונית 
כונת תקומה.  לש

במסגרת תכנית זו 
ישדרגו רחובות 

 השכונה.

 ב-598957 21.15.5
בקשה לסמן ברחוב סימון אדום מול 

כניסה לחניה פרטית כדי לספק  
 כניסה ויציאה מחניה.

ו סרני  'אנצ
16 

רחוב אנצ'ו סירני בקטע מדובר  
ולכן נדרש לספק  סיטרי-בנתיב דו

כניסה ויציאה לחניה של תושב.  
מומלץ לסמן אדום לבן באורך כניסה  

לחניה פלוס מטר לכל צד. בנוסף, 
חנית נכים של שכן, כקיימת בשטח,  

יש להצמיד לסימון הורדה מול 
כניסה לבית של שכן ללא רווח בין  

חניה והורדה. בכניסה לרחוב  
הפורצים נדרש גיזום לצורך הספק 

 של תמרורים בכניסה לרחוב.ראיה 

 אושר

בקשה לשנות מדיניות חניה כחול לבן   ח-415004 21.15.6
 3השרון  באזור.

לצורכי צוות חינוך יש לנצל חניות  
בחניון של בית הספר. במידה ויש 
צורך בחניות נוספות יש למצוא  

שטח   -פתרון במסגרת היתר בניה  
ציבורי לא בסמכות וועדת תנועה. 

ברחוב על פי תמרור מומלץ חניות 
 לתושבי אזור. 

יופנה לדיון בועדת 
 תחבורה 

 ב-663103  21.15.7

ברחוב משעול גיל ליד גלי השרון יש  
מעבר חציה. אנשים נוסעים מהר 
ובמקביל יש אדנית עצומה איפה  

שנמצאים אולמי השרון שמסתירה 

 משעול גיל  

מעבר חצייה הונגש לפני מספר 
חודשים, הנחיות בנושא ערוגה 

יבוריות. נדרש נמסרו למח' עבודות צ
למעברי חצייה   304להוסיף תמרור 

בקטע דרך ומומלצת הגבלת  

מומלץ בשלב ראשון  
מחייה לגזום את צ

 באדניות. 



 
             

 

 

 4מתוך  2עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
את הולכי הרגל וככה יוצא שכמעט  

 דורסים אותי על בסיס יומי 
המהירות באזור הכיכר. בנוסף, 

קיימת אי הבנה בין תמרור תן זכות 
מומלץ להסדיר   -קדימה וקו עצירה

תנועה על פי היררכיה והנחיות 
למעגלי תנוע. מומלץ פיקוח עליון  

 בזמני ביצוע.

 ב-664281   21.15.8

 
ברחוב משעול גיל, בסמוך לאולמי  

השרון ולבריכת גלי השרון, יש  
מקומות חניה )חופשיים(. כיוון  

שהסימונים נמחקו מזמן כל אחד 
חונה על כמה חניות ויש ביזבוזי 

מקום. אנא סמנו את החניות לכל 
  -אורך הרחוב, בפרט אחרי הבריכה 

 צד המערבי של הרחוב. 

  משעול גיל 
מאושר. יש לבדוק 

יתן לסמן חניות  אם נ
 בניצב 

 ב-634851 21.15.9

בקשה להקמת מעבר חציה ברחוב  
דיירי רחוב חבקוק מבקשים  מיכה.

להתריע על מפגע תחבורתי הקיים 
 בשכונה.

חבקוק/מיכ 
 ה

מעבר חצייה והוספת ערוגה    ץמומל
לצורכי חיבור הליכתיות בצורה  

 בטוחה.

מומלץ סימון מעבר 
חצייה והוספת 

 ערוגה 

בקשה לצבוע חלק נוסף באדום לבן   ב-659104 21.15.10
 כנגד חסימת הכניסה לחניון פרטי

מומלץ על פי תרשים סטנדרטי   64הרצל 
 )סימון משותף לשני בנינים סמוכים( 

אושר להציב 
תמרורים לאיסור 

 חניה

הצומת מטר עד  200לא מומלץ. יש  16העמק  בקשה למעבר חציה ופסי האטה   ב-659166 21.15.11
 לא אושר ממעבר חציה הקיים

 ב-663803 21.15.12

-בקשה לסימון אדום לבן חדש 
 הרחוב ללא מוצא.

חנייה על סיבוב/באמצע צומת  
 אמורה להיות אסורה 

 18יגאל ידין 

לא מומלץ לצבוע סימונים ברחוב 
משולב. מומלץ לשקול להגביל חניות 
בחניון ציבורי או להפוך אותו לחניון  

באופן זמני עד סיום ביצוע  אזורי 
"מהיר לעיר" כתוצאה ממצוקת 
 חניה באזור וסגירת רחוב נורדאו.

 לא אושר

 ב-682236   21.15.13
בקשה לאפשר חניה לדיירי רחוב  

בלבד, איסור חניה לרכב כבד ופיתוח 
 רחוב לצורכי הוספת חניה 

 רחוב בוסל

רחוב בוסל הוא רחוב ללא מוצא 
ת מחובר לרחוב ראשי עם חזי

מסחרית ברחוב ויצמן. מומלץ לשנות  
חתך טיפוסי והוספת חניות ברחוב  
בדומה לרחוב רבקה גובר. בנוסף,  
כקושי להתמודד עם כניסה של  

משאיות מסחריות לרחוב מומלץ  
לאסור כניסה לרכב כבד )קיים אזור 
פריקה וטעינה ברחוב ויצמן(. הרחוב  

בנקודת חיבור עם ויצמן הוא 
מומלץ להפוך  בשימוש מסחרי ולכן 

מפרץ ביציאה מרחוב בוסל לחניות 
 אקספרס ולהגביר את האכיפה.

לא אושר חניה 
לדיירי רחוב בלבד, 
אושר איסור חניה 
לרחב כבד, תוספת  

חניות בהתאם 
לתכנית עבודה שנה 

 הבאה. 

 10-)באורך כ 818בקשה לבטל סימון  ב-680968   21.15.14
 יד חרוצים מטרים( בפניות 

רחוב חד סיטרי  -רחוב יד חרוצים 
עם פניה שמאלה מרחוב תע''ש.  
מומלץ שינוי גאומטרי )הוספת  
מדרכה ברדיוס צפוני המבוקש(  

 הוהוספת חניות באלכסון בדומ
לצורה קיימת. לא מומלץ ביטול  

 -אדום לפן ברדיוס סיבוב פנימי 
 4.5מומלץ להקטין מיסעה עד לרוחב 

מטר כרחוב חד סיטרי והסדרת 
ניות בזווית שתאפשר  וניות אלכסח

 מקסימום מקומות חניה. 

 אושר

פארק כפר   בקשה להוסיף חניות נכים כלליות  ב-676926   21.15.15
 סבא ירוקה 

לא מומלץ, חניות נכים כלליות  
מוצבות על פי תקן חניה נגישות  

 וסקר עירייה.
 לא אושר

 בקשה להוסיף מקום חניה ב-675875   21.15.16

ארלוזורוב  
,  20מול בית 

כניסה 
לסמטת 
 הפרחים

מומלץ הסדרת מפרץ חניה והוספת 
מקום חניה נוסף על פי מדיניות חניה  

 באזור 
 אושר

- החרמון  בקשה להסדיר שדה ראיה בצומת ב-674546   21.15.17
 302אושר הצבת  21.3.38החלטה  גאולה



 
             

 

 

 4מתוך  3עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 ב-669188   21.15.18
בקשה לשנות רחוב לדו סיטרי או 

 לאפשר כניסה מרחוב שבזי.
שרחוב  
 שב''ד

  2020הסדר תנועה קיים אושר בשנת 
כניסיון. כתוצאה ממספר תלונות של  
תושבים וסיור בשטח מומלץ לסיים  
תקופת הניסיון ולאשר הסדר תנועה 

 חדש.

מאושרת חד 
סטריות בארבעת  

  2-הרחובות ב
חלופות. חלופה  

בהמשך לסיור  תבחר  
בנוכחות ראש העיר  

ודיירי רחוב, ועד  
שכונה וצוות מח'  

 תנועה. 

בקשה לבטל מספר מקומות חניות   ב-680817   21.15.19
 נכים כלליות 

מרכז טניס, 
 12לוי 

מומלץ לשמור מס' מקומות חניה  
לנכים על פי תקן חניה נכים לחניונים  

 קיימים 
 אושר

 להסדיר נושא הורדת ילדים בקשה  ב-679744   21.15.20
,  30גאולה 

בית הספר  
 שילה

נדרשת חוות דעת של בטיחות 
 בדרכים

מאושר ע"י שינוי  
 בריצוף 

הראשונים   בקשה להצבת עמודוני חסימה  ב-678628   21.15.21
14 

חסימה עד   מומלץ להוסיף עמודוני
חניה על  -סימון שמאפשר חניה 

מדרכה או גלישה למדרכה גורם  
לחסימת שדה ראיה של הולך רגל  

 במעבר חצייה ונהג שעובר צומת 

 מאושר

בקשה לסמן אדום לבן מול כניסה   ב-652120   21.15.22
 פרטית

שיבת ציון  
 ב 23

מומלץ מול חניה פרטית על פי  
רחוב  תרשים סטנדרטי. מדובר על 

צר ולכן מומלץ פתרון עבור כל 
חניה בשני צדדים חסמת  -הרחוב  

 תנועה ברחוב 

 מאושר

 60הר תבור  בקשה להסדיר מפרץ חניה מול בית ב-674741   21.15.23

לא מומלץ, "אנומליה" שעליה מדובר 
בפניה קיימת בקצב תדיר ברחוב הר 

תבור. שינוים גאומטריים במפרץ 
יה לא  לצורך חסימת הכניסה לחנ

נועדים עבור תושב בודד ולכן גורם  
לחנות למישהו אר שיחסום כניסה  

 לחנייתו.  

 לא מאושר 

 ב-664153   21.15.24

. בחינה של מעברי חציה לאורך כל  1
הרחוב והצבת מאטי תנועה 

 )באמפרים(. 
בחניון הקטן בסוף   -. סימוני כביש2

  -הרחוב )בין הר תבור להר רביד ( 
מבקשים לסמן תאי  אין סימונים 

 חניה .
. משאיות גדולות חונות ברחוב הר  3

התושבים מבקשים להציב  -כמון
טון. ולהציב   4תמרור איסור מעל 

 במפר בכניסה, להאט את התנועה

 15הר תבור 

. לא מומלץ פסי האטה, לפני  1
כחודשים התקבלה החלטה להציב  

 30תמרור לצורך הורדת מהירות עד 
 קמ''ש. 

 תאי חניה ניצבות  . מומלץ לסמן2
 טרם בוצע 1/2021. אושר בוועדה 3

 . אושר 2. לא אושר 1

 66-64ויצמן  בקשה לאפשר מפרץ פריקה וטעינה ד-677782   21.15.25

  37029  קיימת תחנת אוטובוס מק''ט
לא ניתן להקים  -)ויצמן / אנה פרנק( 

במיקום הזה כי תחנה מתוכננת עם 
 מפרץ.

אושר לפרק מדרכה  
 מצד מערב 

 ד-681192   21.15.26
בקשה לבטל אדום לבן או לאפשר  

לתושבי רחוב לחנות על סימון איסור 
 חניה

ששת הימים  
3 

לא מומלץ .לא ניתן להפר את חוק 
 לא אושר תעבורה 

 ב-683202 21.15.27
בקשה לתיקון סימון אדום לבן  

 לירוק שחור
חניון ארבל 

 מאושר חניה לפריקה וטעינה -מומלץ 3

בקשת  21.15.28
 העירייה

 818ל 817בקשה להפוך תמרור 
לצורכי בדיקות   1.03.2022מומלץ עד  רח' נורדאו  באופן זמני 

 מאושר קורונה

בקשת  21.15.29
 העירייה

"תמרור חניה שמורה לנכים" בנושא 
יש להיצמד להנחיות משרד 

התחבורה ולהציב שלטים עם מספר  
 על פי ההנחיות. 

 מאושר מומלץ  ברחבי העיר 

בקשת  21.15.30
יציאת  בחניית הנכים 820הכשרת סימון  העירייה

 מאושר מומלץ  6אירופה 

21.15.31 

  -בית בכפר 
רשות הדיור  

המוגן 
המובילה 

 בישראל

בקשה לאשר תוכנית   -דיון חוזר
הסדרים זמניים הסדרי 

כניסה/יציאה לאתר, תוכנית מס' 
 , בית  17461-06-2021

 71בן יהודה 

מומלץ לאשר תוכנית הסדרת כניסה/  
יציאה מאתר התארגנות בהתאם 

להסכמת בעל קרקע של חלקה מס' 
 7598, גוש 70

מאושר בכפוף  
להגשת מסמכי 

 הסכמה 



 
             

 

 

 4מתוך  4עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 

 15' מס המקומית תנועה ועדת פרוטוקול

 27.12.2021 בתאריך שהתקיימה

21.15.32 
מחלקת 
עבודות 
 ציבוריות

הארכת היתר משטרה קיים לעבודות 
היתר מס'   - 28.02.22בעיר עד 

105,106,110,111,113,115,116,117,1
20,121,122,125,109 

 מאושר מומלץ  ברחבי העיר 

הארכת היתר משטרה לעבודת   מילגם בע"מ 21.15.33
 31.01.22החלפת קו ביוב עד 

דב  
 מאושר מומלץ  הוז/גולומב 

21.15.34 

דור אל ש.  
הנדסה  
ובניה 

והשקעות  
 בע"מ

 מאושר מומלץ   4עתיר ידע  הסדרי תנועה לצורך פירוק עגורן 

אלוניק   21.15.35
 היתר משטרה הנחת קו ביוב  בע"מ

- כרמל
- ארבל

 מייסדים 
 מאושר מומלץ 

פניה   21.15.36
687467 

בקשה לתיקון סימון בתחנת  
רח' בן אוטובוס. התחנה נמצאת על 

יהודה, ממזרח למערב, קרוב לכיכר  
 של מרכז דוד 

 

בן יהודה  
 מאושר מומלץ  105

21.15.37 
חברת "דרך 
עפר ניהול 

 בע"מ"

לצורך  7סגירת אי תנועה מול מגרש 
הסדרת כניסה למגרש המבוקש  
בהיתר בניה אושר על ידי יועץ 

 50תנועה, אזור תעשייה כס/

גוש - 7מגרש 
,חלקה  7554

18+19 
מאושר סגירת אי  מומלץ 

 תנועה

21.15.38 
בקשה מח' 
 מבנה ציבור 

בקשה לסמן מעברי חצייה על פי 
מיקום מורי לאחר סיום שיפוץ בית  

 הספר 
 מאושר מומלץ  רחוב השלום

בקשת  21.15.39
 העירייה

בקשה לאשר תוכנית לצורכי הקמת 
הסדר הנדסי  תכנית רמזור חדש : 

לחיבור תל חי מצב   -שלב א' לרימזור
 קיים 

בן  -רופין
 מומלץ  גוריון/תל חי

 
 
 
 

 מאושר
 
 
 
 
 
 
 

21.15.40  

MTR-TR-11831-DD-2701 

 -ויצמן
כניסה 

למתחם 
 הקניון 

מומלץ לאשר שיטת תכנון רמזורים  
גל ירוק על פי תיאום לפי שיירה 

 אחורית.
 מאושר

MTR-TR-11831-DD-2702 ויצמן- 
 הסדנה 

MTR-TR-11831-DD-2703 תעש-ויצמן-
 אלקלעי 

MTR-TR-11831-DD-2704 

גייסת -ויצמן
-השריון ו

-ויצמן
- התבור

 הראשונים 

MTR-TR-11831-DD-2705 
 -ויצמן

משה -נורדאו
 דיין

MTR-TR-11831-DD-2706 הגליל-ויצמן 


