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 08-2022 ' מס  המקומית  תנועה ועדת פרוטוקול

 02/05/2022 בתאריך שהתקיימה

 ם: משתתפי 

 יו"ר הוועדה, מנהל אגף תשתיות פיתוי ובינוי.    – גיטליץ שמעון ' אינג

 , ס' מנהל אגף תשתיות.  אינג' נדיה בוגון 

 , מנהלת מחלקת אכיפה.  מיכל שיין בן הרוש

 , מנהל מחלקת עבודות ציבוריות.אנדרס מלינקביץ

 , מזכירת וועדת תנועה.  עין קראוזמ

 , נציג משטרה. יופה אליק

 . תנועה מהנדס, יועץ לוועדה, גרוס  בועז' אינג
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 08-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   02.05.2022  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה  המלצה צוות  כתובת  מהות הבקשה  מבקש  מס'

2022.08.01 766144 

בקשה להצבת תמרור  
לצורך תמרון ביציאה  

 מחנייה. 
*קיימת חניית נכה  

ברחוב,  רכב נוסף חונה  
בחניית הבית, מבקש  

 הצבת תמרור 

 23שיבת ציון 
אין הצדקה  , לא מומלץ

תחבורתית לסימון תמרור  
 באופן נקודת  818מס' 

 לא מאושר 

2022.08.02 763983 

בקשה להצבת תמרור  
רופא תורן / רופא  

בתפקיד סמוך למבנה  
 קופ"ח כמאוחדת 

 14המייסדים 

מדובר על   , לא מומלץ
חניות בתשלום, לא ניתן  

חנייה אחת בתשלום    לשייך
 לתושב חוץ.  

 לא מאושר 

2022.08.03 766271 

בקשה להסדרת שביל  
הולכי רגל ורוכבי אופניים  
במרחב בין דימרי סנט /  
קאנטרי קלאב /  מגרשי  

 השכונתיטניס / לפארק 

 ל סמוך לדימרי סנטר  אנגרח' 
אינו נושא תנועתי, נדרש  

תכנון במסגרת תכנון  
 תשתיות 

 הנושא ירד מסדר היום  

2022.08.04 771178 
בקשה לדיון חוזר חנייה  

 אזורית   
 מומלץ  קיבוץ גלויות  

מאושר מותנה בהסכמת   
 מדיירי הרחוב  70%

2022.08.05 754506 
הצבת תמרור פנייה  

 ימינה בלבד  
 צומת הרחובות הצדק ששת הימים  

 מאושר  מומלץ  

2022.08.06 588224 

 סיור תושבים 
בקשה להצבת תמרור  
איסור חנייה למשאיות  

 טון 4מעל 

 49הגליל 
 )בתחנת האוטובוס(

 מאושר   מומלץ 

2022.08.07 773680 
בקשה להסדרת גישת  

 28 גולומב  רכבים לרח'  
   14ברנר 

הכניסה לרכבים  , מומלץ
הינה מרחוב גולומב,  
נדרשת השלמה של  

אנטימפרץ ע"י מחלקת  
עבודות ציבוריות במסגרת  

 היתר הבנייה 

 מאושר 

2022.08.08 773689 
בקשה להסדרת מעבר  
 חצייה בצומת הרחובות  

 היוזמה/ התע"ש  

קיימת  במיקום המבוקש 
בעיית נגישות, סימון מעבר  
החצייה ע"פ הנחיות משרד  

התחבורה מצריך שינוי  
מיקום כניסה ויציאה  

 מחניות התע"ש , 
 מומלץ ביצוע הנגשה בלבד 

 
החלפת אבן שפה   מאושר

דרומית לאבן שפה מונמכת  
 . לפי פרט נגישות 

2022.08.09 773715 
בקשה להסדרת פניית  

תל   -פרסה  בצומת ויצמן 
 חי  

 ויצמן/תל חי

במסגרת פרויקט     מומלץ
מהיר לעיר יתבטלו מס'  

פניות שמאלה שלא  
מאפשרת העברת נפחי  

תנועה לערב העיר.   
כתוצאה מכך  עתידים  

להיות עומסי תנועה  
גבוהים על מערכת  

 הכבישים. 

הסרת תמרור מס'   מאושר
- בצומת בזרוע מזרח 431

רב ולאפשר פניית  ע מ
 פרסא.  

אושר באופן זמני בכפוף  
לתכנית של פרויקט מהיר  

 לעיר וקצב ההתקדמות.  

2022.08.10 773737 
בקשה להפיכת קטע  

הרחוב מחד סיטרי לדו  
 סיטרי  

רופין בין קטע הרחובות הראשונים  רח' 
 והרעות  

מומלץ לבחון אפשרות  
תכנון   פרויקט במסגרת 

 שביל אופניים ברח' רופין  

בהתאם לתכנית   מאושר
 . עבודה שנתית

2022.08.11 648906 
החזרת   לבחון בקשה 

 חנייה אזורית  
 מומלץ ע"י מחלקת אכיפה  רבקה גובר

בהתאם להנחיות  ר מאוש
 מח' אכיפה. 

 הצבת שילוט הבא: 
החנייה מותרת לבעלי תו  

בלבד. בימים א' עד   5מס' 
ד   וע  17:00ה' משעה 

 .   8:00שעה 
- חנייה בתשלום בימים א'

  8:00-17:00ה' משעה 
ובימי ו' וערבי חג משעה  

   13:00ועד שעה  8:00
לרכב הנושא תו אזורי או  
תושב כפר סבא החנייה  

 .חינם 

2022.08.12 772210 
בקשה להקצאת שטח  

חנייה סמוך למרכז  
   60קהילתי 

 מומלץ     29יאיר רוזנבלום 
לתכנית  בהתאם  מאושר

 . עבודה שנתית

2022.08.13 772225 

 סיור תושבים: 
בקשה בכל מעברי  

החצייה ברח' אנגל,  
הסדרת תימרור משלים  

 ועזרים משלימים  

 לאורך רח' אנגל  

במעברי חצייה  מומלץ 
שאינם בצמתים מאושר  

הצבת עיני חתול, תמרור  
 מואר.   306

מאושר במעברי חצייה  
 . במקטע הדרך ולא בצומת

רשאות משרד  הבכפוף ל
 התחבורה
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2022.08.14 772231 
בקשה להסדרת סימון  

 חניות בניצב 
 37מול אנגל 

בכפוף להמלצת החברה  
הכלכלית לנחיצות דרך  

 השרות  

נדרש בדיקה עם אגף חזות  
העיר, הכרחיות דרך  

 .  השירות
  במפרץ    818מאושר ביטול 

מקומות   5תוספת  ו החנייה
 חנייה  

2022.08.15 772236 
בקשה  להסדרת מפרץ  
חנייה  לחניות במקביל  

 למדרכה
   12-14שיינפיין 

תוספת  מקומות   מומלץ
 חנייה  

בהתאם לתכנית   מאושר
 עבודה שנתית  

2022.08.16 773799 

בקשה לבחינת פנייה  
שמאלה מויצמן לבאים  

מכיוון מזרח לרח'  
 הראשונים. 

 הראשונים 
מומלץ בכפוף לאישור  

איילון ומשרד    נתיבי חברת 
 התחבורה

 הנושא יורד מסדר היום  

2022.08.17 773816 
בקשה לאיסור חניית  
רכבים סמוך לכניסה  

 למעון  

   66רח' הכרמל 
 מעון יום נעמת 

 . לא מומלץ
קיים מפרץ חנייה סמוך  

למעון היום, לא ניתן לבל  
 חנייה במיקום מרכזי  

 לא מאושר 

2022.08.18 773825 
הסדרת חניות ברח' זאב  

 גולד  
 רח' זאב גולד  

רק בקטע המזרחי.   מומלץ
בקטע המערבי אין רוחב  

 נדרש ע"פ ההנחיות 

מאושר סימון חנייה  
בקטע המזרחי   אלכסוני 

, במפרץ  של הרחוב
 הדרומי.  

2022.08.19 751117 

הסדרת נושא החנייה  
סמוך למרכז הקהילתי   

 בהדרים. 
בעת פעילות קהילתית  
 קיים עומס על החניות  

 1בית הבד 

 
לאחר בדיקת מיקום מדויק   

,  עם מח  סיור בשטח קיום
 יועלה לדיון חוזר.  

לאחר   מומלץ דיון חוזר  
קיום סיור עם מחלקת  

 פיתוח סביבתי  

2022.08.20 763744 
בקשה להסדרת פיתוח  

 מדרכות 
 הסדרת תימרור  

   12החרושת 

  439הוספת תמרור  מומלץ
משני צידי המפרץ על פי  

המלצה של מהנדסת  
 העיר. 

 מאושר  

2022.08.21 
- בקשת  לוי 

  -שטרק
 זילברשטיין  

 בקשה לאשר תכנית  '  
LSE-HW-PD-140X-

02(2428 ) 
להסדרת חניון לתחבורה  

 מסוף עתיר ידע  -ציבורית 

   12חלקה  9078גוש 
מומלץ לאשר בהתאם  

 להנחיות יועץ תנועה 
בהתאם להנחיות   מאושר

 יועץ תנועה  

2022.08.22 775960 
בקשה להסדרת תימרור  

 חניון הקאנטרי
 חניון הקאנטרי

 כניסה מרח' לוי  
שר בהתאם  א מומלץ ל 

 תנועה   יעוץ להנחיות  
 מאושר  

2022.08.23 776001 

בקשה לאיסור חנייה  
 בקצה מפרץ החנייה . 

  והורדת לצורך העלאה 
 נוסעים. 

 16-18יבנה 

מומלץ  ע"י מתאמת  
נגישות  להצבת תמרור   

טון      3.5לחנייה לרכב עד 
ואיסור חנייה בתא החנייה  

 האחרון הסמוך לתחנה

הצבת תמרורים   מאושר
, חידוש צבע  439, 432

במפרצי החנייה  הסמוכים  
   16-18-20ליבנה 

2022.08.24 786973 
לבן   -בקשה לצביעת כחול

בדרך   במפרץ החנייה
 השירות  

 24-26התע"ש 

   מומלץ
 ע"י מחלקת אכיפה: 

סמוך למפרץ קיימים בתי  
עסק, בעיקר מסעדות.  

לקוחות רבים חונים  
בעבירות חנייה מאחר  

רץ החנייה משמש את  ומפ
 עובדי האזור. 

מוסכי האזור מציבים  
 במפרץ רכבים תקולים . 
נדרשת תחלופת חנייה  

בתדירות גבוהה ע"פ  
  3הסדר של כחול לבן, 
 שעות חינם לתושב  

מאושר צביעת מפרץ חנייה  
 בכחול לבן, 

 שימוש בנוסח הבא: 
- חנייה בתשלום בימים א'

  19:00עד  8:00ה' משעה 
בימי ו' וערבי חג משעה  

8:00-13:00   
לרכב הנושא תו אזורי או  

שעות    3תושב כפר סבא 
 ביממה חינם.  

2022.08.25 
קסטרו אבטחת  

 תנועה בע"מ  

  בקשה לאשר תכנית
מס'   לאתר התארגנות 

20573-04-2022   
סגירת  כביש לחניון  

 רפסודהלצורך יציקת 

 1התע"ש 
 מומלץ,  

בכפוף להנחיות יועץ  
 תנועה ואישור משטרה  

 מאושר, 
בהתאם להיתר משטרה  

   143.22מס' 

2022.08.26 
קסטרו אבטחת  

 תנועה בע"מ  

תכנית  בקשה לאשר 
  לאתר התארגנות מס'  

20798-05-2022 ,
20573-04-2022  

   26סגירת חניון ירושלים 
לצורך יציקת רפסודה ,  

 הרכבת עגורן

 86-90ויצמן 
 מומלץ,  

בכפוף להנחיות יועץ  
 תנועה ואישור משטרה  

 מאושר, 
בהיתר משטרה מס'  

142.22   

2022.08.27 
חב' נתיבי  

 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
 הסדרי תנועה סופיים 
6075/16-04-270-4 

רחוב ויצמן   4תכנית הסדרי תנועה שלב 
 העמק

 מאושר   מומלץ 

2022.08.28 
חב' נתיבי  

 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
 רמזורים מס' 

6075/16-04-270-4 
 מאושר   מומלץ  רח' ויצמן העמק   4תכנית רמזורים שלב 
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2022.08.29 

חב' נתיבי  
 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
הסדרי תנועה סופיים  

-6075/16-04מס'  
271-4 

צומת ויצמן   4תכנית הסדרי תנועה שלב 
 הגליל 

 מאושר   מומלץ 

2022.08.30 
חב' נתיבי  

 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
 רמזורים מס'  

6075/16-04-271-4 
 מאושר   מומלץ  צומת ויצמן הגליל  4תכנית רמזורים שלב 

2022.08.31 
חב' נתיבי  

 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
 הסדרי תנועה מס' 

6075/16-04-272-4 

צומת ויצמן   4תכנית הסדרי תנועה שלב 
 משה דיין  

 מאושר   מומלץ 

2022.08.32 
חב' נתיבי  

 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
 רמזורים מס'  

6075/16-04-272-4 

צומת ויצמן משה   4תכנית רמזורים שלב 
 דיין  

 מאושר   מומלץ 

2022.08.33 
חב' נתיבי  

 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
 מס' הסדרי תנועה  

6075/16-04-273-4 

-בצומת ויצמן  4תכנית הסדרי תנועה שלב 
 הר תבור   - ייסות השיריון ג

 מאושר   מומלץ 

2022.08.34 
חב' נתיבי  

 איילון  

בקשה לאשר תכנית  
 רמזורים מס'  

6075/16-04-273-4 

  -בצומת ויצמן  4תכנית רמזורים שלב 
 הר תבור  -גייסות השיריון 

 מאושר   מומלץ 

2022.08.35 
ע.י.ר  אפיק  

 הנדסה בע"מ

בקשת חברה כלכלית  
לאשר תכניות לסגירה  

הרמטית העדפה  
לתחבורה ציבורית  
   4"מהיר לעיר" שלב 

KSB-20-004  

רח' ויצמן בקטע בין רח' גייסות השיריון  
 לרח' העמק  

 מומלץ 
 מאושר, 

בהתאם לאישור משטרה  
 137/22מס' 

2022.08.36 
נתן תומר  

 הנדסה בע"מ

בקשת החברה הכלכלית  
מעודכנת  לאשר תכניות 

להסדרי תנועה סופיות    
להעדפה לתחבורה  

 ציבורית "מהיר לעיר" 
-6078-16תכנית מס'  

04-221 

 : 40רח' ויצמן צומת כביש מס' 
 תכנון מאושר: 
רבקה גובר : עודכן תכנון גן   -בקטע העמק

הזיכרון כולל שינויים בתוואי ורוחב שביל  
מקומות חנייה   7האופניים, בוטל תכנון 

 דרומית   לאורך מדרכה
 תכנון מאושר: 

מינה מרומזרת   פנייה  בקטע נורדאו: בוצעו 
בצומת נורדאו  )על פי חלופה מידיית(, נתיב  
ייעודי לפני ימינה מויצמן מערבה לראשונים  

 )על פי חלופה עתידית(. 
 גאומטריהבמהלך התכנון נערכו התאמות 

נקודתיות באזור עצים קיימים )קטע משה 
עי פינה דרום  הגליל , רח' אלקל -דיין 

 מערבית(. -מזרחית, רח' הע"ש פינה צפון 
שוחות ניקוז קיימות )רח' הגליל קטע  

צד   211, רח' ויצמן חתך 4504-4505
אופניים בקטע אלקלעי כביש    שביל צפוני,  

 בוצע בהתאמה לאילוצי השטח  40

 מאושר   מומלץ 

2022.08.37 
נתן תומר  

 הנדסה בע"מ

בקשת החברה הכלכלית  
תכניות תנועה  לאשר 

סופיות   להעדפה  
לתחבורה ציבורית  

 "מהיר לעיר" 
-6078-16תכנית מס'  

04-222 

 
רבקה גובר : עודכן תכנון גן   -בקטע העמק

הזיכרון כולל שינויים בתוואי ורוחב שביל  
מקומות חנייה   7האופניים, בוטל תכנון 
 לאורך מדרכה דרומית 

 תכנון מאושר: 
ינה מרומזרת  מ פנייה  בקטע נורדאו: בוצעו 

בצומת נורדאו  )על פי חלופה מידיית(, נתיב  
ייעודי לפני ימינה מויצמן מערבה לראשונים  

 )על פי חלופה עתידית(. 
במהלך התכנון נערכו התאמות גאומטריוה 
נקודתיות באזור עצים קיימים )קטע משה 

הגליל , רח' אלקלעי פינה דרום   -דיין 
 (.מערבית -מזרחית, רח' הע"ש פינה צפון 

שוחות ניקוז קיימות )רח' הגליל קטע  
צד   211, רח' ויצמן חתך 4504-4505

צפוני, שפיל אופניים בקטע אלקלעי כביש 
 בוצע בהתאמה לאילוצי השטח  40

 מאושר   מומלץ 

2022.08.38 
נתן תומר  

 הנדסה בע"מ

בקשת החברה הכלכלית  
לאשר תכניות תנועה  

סופיות   להעדפה  
לתחבורה ציבורית  

 יר" "מהיר לע 
-6078-16תכנית מס'  

04-223 

הראשונים,  התע"ש  בקטע  ויצמן   רח' 
מאושר:   תכנון 

גן    -בקטע העמק עודכן תכנון   : גובר  רבקה 
שביל   ורוחב  בתוואי  שינויים  כולל  הזיכרון 

תכנון   בוטל  חנייה    7האופניים,  מקומות 
דרומית  מדרכה   לאורך 
מאושר:   תכנון 

מינה מרומזרת  י   פנייה  בקטע נורדאו: בוצעו  
בצומת נורדאו  )על פי חלופה מידיית(, נתיב  
ייעודי לפני ימינה מויצמן מערבה לראשונים  
עתידית(.  חלופה  פי   )על 
גאומטריוה   התאמות  נערכו  התכנון  במהלך 
משה   )קטע  קיימים  עצים  באזור  נקודתיות 

 מאושר   מומלץ 
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דרום    -דיין  פינה  אלקלעי  רח'   , הגליל 
 מערבית(.   -ע"ש פינה צפון ת, רח' המזרחית 

-4504שוחות ניקוז קיימות )רח' הגליל קטע  
צד צפוני, שפיל    211, רח' ויצמן חתך  4505

כביש   אלקלעי  בקטע  בוצע    40אופניים 
 בהתאמה לאילוצי השטח 

2022.08.39 
נתן תומר  

 הנדסה בע"מ

בקשת החברה הכלכלית  
לאשר תכניות תנועה  

עדפה  סופיות   לה
לתחבורה ציבורית  

 "מהיר לעיר" 
-6078-16תכנית מס'  

04-224 

 הראשונים  - רח' ויצמן בקטע נורדאו 
 תכנון מאושר: 
רבקה גובר : עודכן תכנון גן   -בקטע העמק

הזיכרון כולל שינויים בתוואי ורוחב שביל  
מקומות חנייה   7האופניים, בוטל תכנון 
 לאורך מדרכה דרומית 

 תכנון מאושר: 
מינה מרומזרת   פ רדאו: בוצעו בקטע נו 

בצומת נורדאו  )על פי חלופה מידיית(, נתיב  
ייעודי לפני ימינה מויצמן מערבה לראשונים  

 )על פי חלופה עתידית(. 
 גאומטריהבמהלך התכנון נערכו התאמות 

נקודתיות באזור עצים קיימים )קטע משה 
הגליל , רח' אלקלעי פינה דרום   -דיין 

 מערבית(. -נה צפון ע"ש פיתמזרחית, רח' ה
שוחות ניקוז קיימות )רח' הגליל קטע  

צד   211, רח' ויצמן חתך 4504-4505
אופניים בקטע אלקלעי כביש  שבילצפוני,  

 בוצע בהתאמה לאילוצי השטח  40

 מאושר   מומלץ 

2022.08.40 
נתן תומר  

 הנדסה בע"מ

בקשת החברה הכלכלית  
לאשר תכניות תנועה  

סופיות   להעדפה  
לתחבורה ציבורית  

 "מהיר לעיר" 
-6078-16תכנית מס'  

04-225 

 נורדאו -רח' ויצמן בקטע הגליל 
 תכנון מאושר: 
רבקה גובר : עודכן תכנון גן   -בקטע העמק

הזיכרון כולל שינויים בתוואי ורוחב שביל  
מקומות חנייה   7האופניים, בוטל תכנון 
 לאורך מדרכה דרומית 

 תכנון מאושר: 
מינה מרומזרת  י    וצעו פנייהבקטע נורדאו: ב 

בצומת נורדאו  )על פי חלופה מידיית(, נתיב  
ייעודי לפני ימינה מויצמן מערבה לראשונים  

 )על פי חלופה עתידית(. 
במהלך התכנון נערכו התאמות גאומטריוה 
נקודתיות באזור עצים קיימים )קטע משה 

הגליל , רח' אלקלעי פינה דרום   -דיין 
 מערבית(. -ה צפון מזרחית, רח' הע"ש פינ

שוחות ניקוז קיימות )רח' הגליל קטע  
צד   211, רח' ויצמן חתך 4504-4505

אופניים בקטע אלקלעי כביש  שבילצפוני,  
 בוצע בהתאמה לאילוצי השטח  40

 מאושר   מומלץ 

2022.08.41 
נתן תומר  

 הנדסה בע"מ

בקשת החברה הכלכלית  
לאשר תכניות תנועה  

סופיות   להעדפה  
בורית  לתחבורה צי 
 "מהיר לעיר" 
-6078-16תכנית מס'  

04-226 

 הגליל   - רח' ויצמן בקטע העמק 
 תכנון מאושר: 
רבקה גובר : עודכן תכנון גן   -בקטע העמק

הזיכרון כולל שינויים בתוואי ורוחב שביל  
מקומות חנייה   7האופניים, בוטל תכנון 
 לאורך מדרכה דרומית 

 תכנון מאושר: 
פנייהי מינה מרומזרת  בקטע נורדאו: בוצעו 

בצומת נורדאו  )על פי חלופה מידיית(, נתיב  
ייעודי לפני ימינה מויצמן מערבה לראשונים  

 )על פי חלופה עתידית(. 
במהלך התכנון נערכו התאמות גאומטריוה 
נקודתיות באזור עצים קיימים )קטע משה 

הגליל , רח' אלקלעי פינה דרום   -דיין 
 מערבית(. -ן ע"ש פינה צפו תמזרחית, רח' ה

שוחות ניקוז קיימות )רח' הגליל קטע  
צד   211, רח' ויצמן חתך 4504-4505

אופניים בקטע אלקלעי כביש  שבילצפוני,  
 בוצע בהתאמה לאילוצי השטח  40

 מאושר   מומלץ

2022.08.42 

יהודה לוי  
בונים בתים  

בשבילך 
 בע"מ 

בקשה לאשר תכנית  
מס'  לאתר התארגנות 
19948-02-2022 

 וטעינה   פריקה  מפרץ

 5בוסל 

המלצת מח' פיקוח על 
 הבנייה: 
ע"פ הנוסח   915הצבת 

 הבא:
פריקה וטעינה בימים  

-9:00ה' בין השעות -א'
, ביום ו' וערבי    17:00

-9:00חג בין השעות 
14:00 

הצבת שילוט   מאושר
בהתאם להמלצת 
מחלקת פיקוח על 

 הבנייה  
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 06-2022' מס  המקומית  תנועה ועדת פרוטוקול

 02.05.2022 בתאריך שהתקיימה

 

 

 

 

 

 

 

; 

 אגף תשתיות בינוי ופיתוח מנהל


