
 
             

 

 

 4מתוך  1עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 02-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   7.02.2022  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה  המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'

2022-02.01 
החברה  

הכלכלית  
 כפר סבא 

חיזוק. בקשה לאישור חניות   38תמא 
 נכים בשטח הציבורי

 8-21, 5-15הגפן 
מומלץ. כל חניות נדרשות על פי  לא 

 תקן חניה יש למקם בגבולות החלקה 
 לא אושר 

2022-02.02 
MBK 

Projects 
ltd. 

בקשה לאשר תוכנית להסדרי תנועה  
והסדר   38לתמ"א -באתר התארגנות  

תנועה בשטחים ציבורים בהתאם  
 לדרישות ארגון ותמרון בסמוך לאתר 

 4מעפילים 
מומלץ בכפוף לטופס הערות  

 לשימוש קרקע ציבורית 
 אושר

2022-02.03 
מחלקת  

 הנוף 
היתר משטרה שנתי לגיזום וכריתת  

 עצים ברחבי העיר  
 רחבי העיר 

מומלץ על פי תרשימים סטנדרטיים  
שהוכנו עבור מחלקה כחלק מחוברת  

 תרשימים העירוניים 
 אושר  

2022-02.04 
בקשה מח'  

 אכיפה 
 רחובי העיר  איחוד שעות אכיפה בחניונים 

יש לאחד את שעות האכיפה  
הדבר גורם לבלבול ואי    -בחניונים 

סדר בהגדרת אזורים בפנגו  
וסלופארק וכמובן מקום לטעויות  

בקרב החונים/מצב קיים חניון נורדאו   
ה     - וחניון השמחה בתשלום  א

תושבים   8-13ימי ו   07:00-17:00
 חינם 

נדרש :חניון נורדאו  וחניון השמחה  
   08-13ימי ו  8-19ה  -בתשלום א

 תושבים חינם 
-08:00מצב קיים חניון נחשון: 

שעות חינם חובה הפעלת   3  17:00
 אמצעי תשלום 

-8ו   8-19ה -נדרש : חניון נחשון: א
שעות חינם , חובה   3תושבים   13

 להפעיל ה אמצעי תשלום 
חניון הקאנטרי הפארק, חניון   -

אזר , חניון   -האצטדיון, חניון הגליל
 אלי כהן

 ד  לאח
-08:00בתשלום : כל ימי השבוע 

 חינם לתושבים  22:00

בכפוף לקבלת סקר  
 ממוקד 

2022-02.05 
677815 

 

בקשה להגדיל מעטפה מול כניסה  
לחניה כדי למנוע מגלישת חניה נכים  

קרובה לכיוון מעטפה מסומנת  
 שחוסמת יציאה/כניסה. 

 

 16-18הגרא 
מ' בין    5.7לא מומלץ. קיים אורך של 

 820שלה לבין סימון החניה 
 המאפשר חניה של רכב אחד 

 לא אושר 

2022-02.06 742633 
תיקון החלטת הוועדה מס'  

 צביעת כחול לבן - 2021.13.09
 רבקה גובר

בצד  818יש להשאיר תמרור  
המזרחי של הרחוב. צביעת כחול לבן  
משני צידי הרחוב תבוצע לאחר שינוי  

 חתך הרחוב 

 אושר

2022-02.07 742638 
טול תמרור חניה אזורית )אזור מס'  בי 
( במפרץ הורדת ילדים. אושר  5

 2021.13.22בהחלטת הוועדה מס' 
 26תל חי 

מומלץ חפיפת החניה במפרץ לפי  
שעות: הוקצה מקום הורדת הילדים  

לפי שעות פעילות הגן, מומלץ  
להוסיף לחניה אזורית שעות חניה  

  5לבעלי רכב בעל תו חניה אזור 
 פעיל. לשעות שהגן לא  

 אושר

2022-02.08 743724 
הסדרת צביעה של תחנת אוטובוס  

 ופריקה וטעינה במפרץ קיים 
 33בן גוריון 

מומלץ שינוי מיקום מפרץ פריקה  
  -וטעינה וצביעת תחנת אוטובוס 
תחנה פעילה כתחנה להסעת  

 הילדים )על פי מידע מח' הסעות( 

אושר מיקום אזור פריקה  
 וטעינה 

 מיכה חבקוק  21.15.13-ו  21.15.9תיקון החלטות  743737 2022-02.09
מומלץ להציב עמודוני חסימה במקום  

 ערוגה בשלב הראשון
 אושר

2022-02.10 710178 

ברחוב העמק בקטע שבין ויצמן  
לארזים שני מעברים ומעבר נוסף  

שלישי אחרי הארזים ולפני המעבר  
שדה.  הקיים לכיוון הגנים וביהס יצחק 

מעברים מוגבהים עם עיניי   3בקשה ל 
 חתול. 

 16העמק 

לאחר מדידת   - פסי האטה מוגבהים 
מומלץ לבטל    מהירות ומציאת הצדק.

פיזית את החניה הציבורית הקרובה  
 לצומת מצפון ע"י השלמת מדרכה 

לא אושר. יבוצע תיקון  
מעבר חציה על ידי  

מחלקת עבודות ציבוריות  
 למניעת רעש 

2022-02.11 
בקשת 
 עירייה 

  228הכשרת תמרורים 

שביל אופניין בין  
רחוב בן יהודה ובין  

רח' אז"ר בדופן  
מערבית של בית  

 הספר הרצוג 

מומלץ, שביל קיים ובעתיד יחבר שני  
שבילים מתוכננים: שביל בן יהודה  

 ושביל אז''ר 
 אושר

2022-02.12 
בקשת 
 עירייה 

השלמת סימונים הנדרשים בתחנות  
 הבאות: אוטובוס  

, מס'  15משה סנה 
 39974תחנה 

מומלץ לסמן תחנות אוטובוס  
  511ת תמרור באמצעו

 אושר
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 39974, מס' תחנה 15• משה סנה  

, מס' תחנה  112• טשרניחובסקי 
39842 
 39690סוקולוב, מס' תחנה -• ויצמן 

 לצורך תמרורים הנדרשים וצביעה. 

• טשרניחובסקי  
, מס' תחנה  112

39842 
סוקולוב,  -• ויצמן 

 39690מס' תחנה 

 ב -696679 2022-02.13

בקשה לסגור את החניון על ידי מחסום 
עבור עובדי מחסן לוגיסטי. הסדרת  

  13החניון החיצוני ביוחנן הסנדלר 
  הבוועד מחוץ למרכז הלוגיסטי אושרה 

 פתרוןמבקש  2021בשנת  1מס' 
להסדרת כניסה ע"י מחסום ותמרור  

 ושילוט 

חניון מרלו"ג/יוחנן  
 13הסנדלר 

לא מומלץ הצבת מחסום בכניסה  
 החניה של מחסני העירייה לרחבת 

לצורך הצמדת החניות לעובדי  
 העירייה 

 מומלץ  

2022-02.14 
704502 

 

גלגלים על   2בקשה לחנות עם 
המדרכה עקב מצוקת החניה ברחוב  

 ללא מוצא.  
 4עזרא 

  1.7-2.0המדרכה הדרומית ברוחב  
  -גלגלים  2אינה מתאימה לחניה עם 

רחוב עזרא הינו רחוב קטן באורכו  
הכיל את כל בעלי הרכב  וגם מל

 הגרים בו .  

 ממדרכה צרה -לא מומלץ

 ב-680804 2022-02.15
בקשה להגביל תמרור חניית נכים  

לשעות   32כללית ליד מקלט ליד שבזי 
 חירום בלבד 

 32שבזי 

בהמשך לסיור שהתקיים עם תושבי  
רחוב וראש העיר התגלה שמקלט  

פועל במהלך היום כמועדון ולכן לא  
 הגבלה שעתית. מומלצת  

לא מומלץ. קיימת פעילות  
 במועדון במקום. 

2022-02.16 
 /710722-
 ב 
 

 10בקשה לאפשר כניסה לרכב מעל 
טון בכניסה מבטשרניחובסקי לרחוב  

 משעול גיל  
 טשרניחובסקי

מומלץ שינוי בנוסח התמרור עם  
נוסח "למעט פריקה וטעינה לאתר  

 בנייה מורשה" 
  

אושר זמני עד סיום  
 הבניה 

2022-02.17 
בקשת 

 תושב 
בקשה להפוך את הרחוב צביה  

 לובטקין לחד סיטרי
 צביה לובטקין

דיון עקרוני בועדה. להפיכת רחוב  
חד סטרי יש השפעות תנועתיות  

 ובטיחותיות לרחובות סמוכים 
שיושפעו ישירות מהפיכת הרחוב  

 לחד סטרי
צביה לובטקין:   -צומת המעפילים 

צומת היא  הזרוע הצפונית המגיעה ל
 בעיקול וללא ראות 

 צומת זה יושפע בהכפלת הנפחים  
רחוב ניצנים יספוג הגדלת   - כמו כן 

נפחים משמעותית. האם התושבים  
 של רחוב זה מודעים להפיכת הכיוון
ומה אם הם יתלוננו? האם השינוי  

 היה מוצדק? 
היציאה מניצנים לכצנלסון כולל פניה  

שמאלה פחות בטיחותית מיציאה של  
 ה לובטקין למעגל תנועה צבי 
 

רחוב המעפילים: הוא רחוב דו סטרי  
מצביה לובטקין דרומה.חונים בצד  

 המערבי
גם רחוב זה יספוג תוספת נפחים  

מ' לתנועה   4.8ברוחב מיסעה של כ 
 דו סטרית. 

 
מה עם תושבי רחוב המעפילים? מי  

מבטיח שהם מודעים ומסכימים  
 לשינוי הזה? 

 לא מאושר

2022-02.18 
 בקשת
 תושב 

איסור חניה מול יציאה מחניון של  
  -עקב שדה ראיה מוגבל  11הרצל 

 הרחוב הינו דו סיטרי
 לא אושר  מומלץ  11הרצל 

2022-02.19 
 ג -604590

 
בקשה להציב מעבר חציה ברחוב  

 כצנלסון פינת האגוז 
 1כצנלסון ברל 

מומלץ על ידי מחלקת בטיחות  
 בדרכים 

לא אושר. אתר הבניה  
 הינו זמני

2022-02.20 707211   
מבוקש מעבר חציה בכניסה לחניון  

 השוק מרחוב מייסדים. 
 18המייסדים 

ניתן למקם מעבר חציה מאחר  
ומדובר בצומת/מומלץ לבחון לאחר  

 29בניית המייסדים  
 לא אושר 

 ב-643479 2022-02.21
בקשה לסמן איסור מול כניסה לחניה  

 פרטית  
 22הר רותם 

לא מומלץ, ברחוב משולב לא  
מסמנים איסורי כניסה מול כניסה  

 לרכב פרטי או מעטפות 
 לא אושר 

2022-02.22 
  381180-
 ט

בקשה להקטין  או להוריד את האדנית 
 כדי למנוע חסימת הכניסה לבית 

 ב'  4חבקוק 

עבודות  בוצע סיור במקום עם 
מומלץ להקטין הערוגה  -ציבוריות 

בצד הימני )צלע עם זווית( בכמטר  
 אחד ולאפשר גישה נוחה לבית. 

נדרשת מדידה לצורך התייחסות  
 לבית גידול של עץ. 

  עמודי אושר להציב 
חסימה כדי למנוע  

מחסימת מעבר הולכי  
רגל וחניה של שכן על ידי  

רכב שחונה בצמוד  
 לערוגה 
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 ח -631772  2022-02.23

רכבים חונים באדום לבן חוסמים שדה  
 ראיה 

 2הגליל 
לא נמצא בעיה    -בעיית אכיפה

 תנועתית 
ירד מסדר היום. בסמכות  

 מחלקת אכיפה. 

 15צה"ל  בקשה לאפשר חניה אזורית ברחוב.  ד -665976 2022-02.24
ולא    צאחה"פעילה  אזורית חניה 

תפתור חניה יומיומית. מומלץ חניה  
 בתשלום 

 לא אושר 

 ה -667345 2022-02.25

בקשה להוסיף שילוט במקום על איסור 
חנייה למשאיות במקום כי בזמן הוצאת 

 הילדים אין חנייה במיוחד בימי שישי. 
המיקום :דרך קדומים מול גן "ילדות  
בכפר" יש מפרץ חנייה אפור שחונה  

 שם בקביעות משאית. 

 לא אושר  מומלץ  24דרך קדומים 

 ב -669544 2022-02.26
בקשה להסדרת מקום להורדת ילדים  

ליד גן ילדים עקב עבודות ברחוב  
 הארזים והסביבה. 

 לא אושר  מומלץ  1ארזים 

 אושר מומלץ  2העמק  בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה  ב -685087 2022-02.27

 ג -686391/ 2022-02.28

 השילוט בגן סיגלון. בקשה לעדכון 
 ה -ימים א

30:8-30:7 
30:14-30:13 

 בימי ו
30:8-30:7 

30:13-30:11 
 7.31עד לתאריך 

 לא אושר  מומלץ  , גן סיגלון10יונה 

 ב -686850 2022-02.29
בקשה לאיסור חניה  מול כניסה לחניה 

 לרכב פרטי
 אושר מומלץ עפ פרט סטנדרטי 6עובדיה הנביא 

 ו-689455 2022-02.30
בקשה לתקן נוסך שלט של חניה  
אזורית על פי תרשימים לשלטים  

 סטנדרטיים ובצורה ברורה 
 אושר ו- ה במקום א- מומלץ לתקן א 1ארבל 

 ג -689523 2022-02.31

 
בקשה לצבוע את המדרכה באדום לבן 

על מנת שלא יחנו ויחסמו את חניית  
 הנכים 

/קופת  1הגליל 
חולים כללית  
 ברחוב הגליל 

 אושר מומלץ 

 אושר פ פרט סטנדרטי"מומלץ ע 2הקשת  בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה.   ב -690410 2022-02.32

 אושר פ פרט סטנדרטי"מומלץ ע 17אגרון  בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה.   ב -691158 2022-02.33

 ה -693023 2022-02.34

התושבת פנתה ללשכה על כך שיש  
בבעלותה מגרש שבו יש חנויות ויש  

מתחם צמוד שהוא גם פרטי וגם ציבורי  
והכניסה היא מרח' יסמין ובגלל שיש  

מסחר אז לקוחות שהם לא דיירים  
באים וחוסמים את החניות של הדיירים  

 בנוסף האספלט מתפורר  

כניסה מיסמין  
לשטח ציבורי  
בדופן דרומי  

 מןמרחוב ויצ

לא נמצא אישור  -מבדיקה מעמיקה
 לחניות פרטיות במגרש זה 

 לא אושר 

 ה -695923 2022-02.35

  1בן גוריון:  -צומת הרחובות סוקולוב  
.אי התנועה קטן מאד מאד במיוחד  
לעגלות ולאופניים. כשמחכים באי  

  2תנועה עם אופניים, זה ממש מסוכן. 
.רמזור הולכי רגל בחצייה מבן גוריון  
לכיוון גינת גלר, לא מאפשר גל ירוק,  

ולכן עומדים המון זמן על אותו אי  
 תנועה קטן ומסוכן. 

 25סוקולוב 
אין היתכנות או הצדק סטטוטורי  

והנדסית לביצוע שינויי גיאומטריה  
 בצומת לצורך הרחבת האי

 לא אושר. 

 ב -704203 2022-02.36
בקשה להסדיר סימוני בתאי חניה  

וסדרת על ידי  ברחוב לצורך חניה מ
 חונים. 

 אושר מומלץ סימון תאי חניה בניצב  7טהון 

 ד -707244 2022-02.37

בקשה לספק בעיית שדה ראיה ביציאה  
מרחוב הירדן לרחוב גאולה. מצד ימין  

חונות מכוניות ומפריעות לשדה  
שלא  432הראיה. בעבר היה תמרור

 818נמצא במקום. מבקשת לצבוע 
 בפינת הירדן /גאולה.  

 רחוב ירדן/גאולה  

סיטרי  -רחובה גאולה הוא רחוב חד 
דרום, רחוב הירדן רחוב  -בכיוון צפון 

לב שמתחבר בו. מומלץ לשנות  משו 
חתך טיפוסי לרחוב לצורך הספקת  
שדה ראיה והוספת מקומות חניה  

 ולבצע סיור בשטח 

 לא אושר 

2022-02.38 714442 

- מבקש להסיר את הבמפר מהכביש
הרחוב מאוד צר ועוברות בו משאיות  

 ומכוניות רבות במיוחד בשעות 
הבוקר העמוסות והבמפר הזה רק  

 מזיק. 

 17גאולה 
העביר לעבודות ציבוריות ולבדוק  ל

 תקינות ביצוע 
 לא אושר 

2022-02.39 

מנהלת  
חינוך  - בית

חטיבת  
"יגאל אלון"  

 כפר סבא 

בקשה להסדרת חניה מסודרת לצוות  
חטיבת אלון. מבקשת את התערבות  

במציאת פתרון להסדרת חנייה  
 מסודרת לצוות אלון. 

קשה מאוד למצוא חניות בבוקר, בבית 
הספר יש חנייה ששייכת לחטיבה  אך  

לא מוסדרת באופן רשמי, כך אנו  
מוצאים את עצמנו בבוקר ללא חנייה,  

 6גלר 
החלטה עקרונית: זה יבוא על חשבון  

 התושבים 
לא אושר.ממתין לתכנון  

 מלא 



 
             

 

 

 4מתוך  4עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 

 

; 

משתלמים שמגיעים לבן צבי חונים  
 בחניות שלנו. 

כמנהלת בית הספר אם אני יוצאת  
לפגישה אין לי כבר לאן לחזור, כל  

 הבוקר. החנויות מלאות ובטח בשעות 
מבקשת בכל לשון של בקשה להסדיר  

לנו את החנייה בשעות הבוקר עד  
 הצהרים עבור חטיבת אלון בלבד.

2022-02.40 
בקשת 

 תושב 

מבקש חניה אזורית בשעות הבוקר  
בטענה כי קיימת בעיר חניה אזורית  

 סבא. -בשעות היום בכפר
 

מצ"ב תמונה של תמרור מרחוב הידיד  
כ"ס )מאחורי בי"ח מאיר( המאפשר  13

 חניה אזורית בשעות היום. 

  - תרי עשר/אביגיל 
בקשה לחניה  

אזורית בשעות  
 הבוקר

  אזורית ע"פ מדיניות העירייה חניה 
 פעילה רק בשעות הערב 

 לא אושר. 

 ז -685068 2022-02.41

להרחבת המדרכה/ סימון  בקשה 
מעטפה מול כניסה לבניין. המדרכה לא 

תקינה, לא ניתן לעבור ברחוב עם  
עגלה של תינוק או עגלה של נכים.  

 המכוניות חונות וחוסמות כניסה לבניין. 

 נדרש לממש הפקעה במגרש  13הסתדרות 
לא אושר. יש למשש  

 הפקעה במגרש

2022-02.42 
מילסייט  

טכנולוגיות  
 בע"מ

לאישור משטרה  להצבת  בקשה 
ששת   -מצלמות בצומת טשרניחובסקי

 הימים. 
סגירת נתיבים לשעות הלילה בין  

   23:00-01:00השעות 

צומת  
- טשרניחובסקי
 ששת הימים 

הצבת מצלמות בצומת, סגירת  
נתיבים בשעות הלילה בין השעות  

23:00-01:00 
 מאושר ע"י המשטרה  

 מלחי חמיסי 2022-02.43
בקשה לאישור משטרה להנחת קווי  
ביווב ברח' בן גוריון בין רח' סוקולוב  

 עד רח' רוטשילד  

קטע הרחוב בן  
  ב גוריון בין סוקולו 
 לרח' רוטשילד 

 מאושר ע"י המשטרה   הנחת קווי ביוב בקטע הרחוב 

2022-02.44 
אחמד  
 ג'אבר

בקשה לאישור משטרה לחיבור בתים  
 לרשת החשמל, ותיקוני חירום  

 העיר רחבי 
חיבור בתים לרשת החשמל וביצוע  

 תיקונים שוטפים  ברחבי העיר 
 מאושר ע"י המשטרה  

2022-02.45 
מפעל המים  

 כפר סבא 

בקשה לאישור משטרה לתיקון קווי  
ביוב, חיבורי בתים , חציית בתים  

ותיקונים שוטפים של מערכת ביוב  
 ומים 

 רחבי העיר  
חיבורי בתים, תיקון מערכת הביוב  

 בחציות חירום  
 מאושר ע"י המשטרה  

2022-02.46 
מוחי  

 חלאיסי
בקשה לאישור משטרה לאיתור קו  

 מקורות                                                                                       

צומת  
בן   – טשרניחובסקי 

 יהודה  
 מקורות אישור קו  

  - מאושר ע" המשטרה
מאושר עבודות לילה  
בלבד, לאחר פעילות  

 תח"צ  

2022-02.47 
שמשון  
 רפואה 

בקשה לאישור משטרה תחזוקה,  
תיקוני כבישים, צביעת כבישים, הקמת 

 תמרורים 
 רחבי העיר 

אישור עבודות תחזוקה שוטפת  
 ברחבי העיר 

 מאושר ע"י המשטרה  

 דוד יצחקוב  2022-02.48
אישור משטרה לסימון כבישים,  

מדרכות, מעברי חציה, פסי עצירה  
 ואבני שפה  

 רחבי העיר 
אישור  עבודות תחזוקה לסימון  

 כבישים, מעברי חציה  
 מאושר ע"י המשטרה  

2022-02.49 
דרך חדשה  

 בתנועה 

אישור משטרה לסימון כבישים,  
מדרכות, מעברי חציה, פסי האטה,  

 וסימוני דרך. 
 רחבי העיר 

ר  עבודות לסימון כבישים, פסי  אישו 
 האטה  

 מאושר ע"י המשטרה  


