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 חתימה                           חתימה                                           תאריך                      חתימה                                        תאריך                          תאריך                                                               
 

 

 9מתוך  1עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה לוי. הביצוע הינו תאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 לכבוד 
 מר רפי סער 
 ראש עירייה

 ראש רשות תמרור
 

 10/2022 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  
 13/06/2022פרוטוקול ישיבה וסיורי ועדת תנועה מקומית כפר סבא שהתקיימה בתאריך  צ''בר

 
 משתתפים: 

 
 ובינוי.    פיתוח  תשתיות אגף מנהל יו"ר וועדה ,  -גיטליץ שמעון ' אינג

 אינג' נדיה בוגון, ס. מנהל אגף תשתיות פיתוח ובניה.  

 מנהל מדור חניה, מחלקת פיקוח ואכיפה יצחק שי, 

 . מנהל אגף הפיקוח והאכיפה העירוני  .סמיכל שיין בן הרוש,  

 מעין קראוז , מזכירת וועדת תנועה  

 יופה, נציג משטרה  אליק 

 מהנדס תנועה, יועץ לוועדה   גרוס, בועז' אינג

 נודה לחתימתך 
 בברכה 

 
_______________________ 

 מזכירה ועדת תנועה מקומית
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 9מתוך  2עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה לוי. הביצוע הינו תאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 
 
 

 13/06/2022ועדת תנועה מקומית מיום 
 
 

 אל: מר רפי סער  ,
 ראש העירייה, ראש רשות תמרור מקומית 

 
 נכבדי,

 ידע. -כמפורט בפרוטוקול המצ''ב והחתום על 20/06/2022אבקשך, לאשר הסדרי תנועה בהתאם להמלצות " ועדת תנועה מקומית", מישיבה מתאריך 
 
 
                           ______________________                                                       ________________________                                                                                                                      

 תאריך                                                                                      רפי סער                        
 ראש עיריית כפר סבא                                                                                                                  

  ש רשות תמרור מקומית רא          
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 9מתוך  3עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה לוי. הביצוע הינו תאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 
 
 

 אל: אינג' שמעון גיטליץ
 יו''ר ועדת תנועה מקומית 

 
 נכבדי,

 
, ולאחר שקוימו כל ההתייעצות הדרושות, הנני מורה/מסכים להציג, לסמן, לקבוע, או לבטל, לפי  1961 -ב' לתקנות התעבורה תשכ''א 18בתוקף סמכותי לפי תקנות  

 ידי -התמרורים המפורטים בפרוטוקול המצ''ב והחתום עלהתנועה ו הסדריעניין את 
 
 

                          ______________________                                                         ________________________                                                                                                                        
 תאריך                                                                                           אינג' שמעון גיטליץ                         

 יו"ר ועדת תנועה מקומית 
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 9מתוך  4עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה לוי. הביצוע הינו תאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 
 
 
 

 10/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
 13/06/2022  שהתקיימה בתאריך 

 
 

מס'   סעיף  מס'
 בקשה 

 עדיפות  וועדת תנועה  המלצתנימוקים ו  תובת כ מהות הבקשה 
 

 החלטת רשות תמרור 

2022.10.01 777839 

בקשה להוספת שלט לחנייה שמרה לנכה,  
, חנייה שמורה לתושב על מנת   439תמרור 

לאפשר חנייה לכלל הציבו בין השעות  
   7:00ועד  19:00

 6הרצפלד 
מומלץ בהתאם להסכם להסכמת  
דיירים כתוצאה משימוש בחנייה  

 שמורה בשעות מסוימות 
1 

מאושר הצבת שילוט חנייה נכה+  
רת לכלל עם הנוסח: חניית מות  439

  7:00עד  19:00הציבור בשעה 
 למחרת בבוקר 

 התע"ש / יד חרוצים  21-06-89בקשה לתיקון החלטה מס'  746576 2022.10.02

מומלץ הסדרת רדיוס סיבוב בכניסה  
לרח' יד חרוצים בהתאם להנחיות  

תמרון )השלמת מדרכה(, תוספת חניות  
 ברח' יד חרוצים  

  3מאושר תיקון החלטה והוספת  3
 מקומות חנייה. 

2022.10.03 767250 
בקשה לשינוי מיקום תמרור עצור ושינוי  
מיקום מעבר חצייה,  עקב מגבלת שדה 

 ראייה .  

צומת הרחובות אימבר  
 אוסטושינסקי   

. 302מומלץ להעתיק את פס העצירה+
מעבר החציה היה בעבר דרומית  
לצומת, המיקום הקיים בטיחותי  

 יותר.  

מאושר העתקת פס העצירה   1
 . 302והעתקת 

2022.10.04 733859 

בקשה להסדרת איסור חנייה סמוך לגן  
 ילדים )גן עופר(.

הסדרת מפרץ העלאה והורדת תלמידים  
 בהתאם לשעות פעילות הגן  

 41אנציו סירני 

 המלצת מח' בטיחות בדרכים:  
נוסעים לאורך   והורדת מפרץ העלאה 

לפני מפרץ  439מ' עם הצבת תמרור  12
נוסעים בהתאם   והורדה העלאה 

-7:30לשעות פעילות הגן בין השעות 
   13:00-14:00ובין השעות  8:30

1 

ע"פ   439מאושר הצבת תמרור 
 הנוסח הבא: 

איסור חנייה למעט העלאה והורדת  
 7:30ו בין השעות - נוסעים בימים א

 13:00-14:00ובין השעות    8:30עד 

 רוטשילד / ביל"ו  2021.08.49בקשה לביטול החלטה מס'  660816 2022.10.05

מומלץ ביטול החלטה בהמשך לסיור  
שנערך  בשטח, אין הצדק תנועתי  

 למעבר חצייה זה.  
מאחר  וקיימים משני  מעברי חצייה  

עמרמי,   -סמוכים )בצומת רוטשילד 
 בן גוריון(.  -וצומת רוטשילד

ביל"ו קיימים - רוטשילדמול  צומת 

 מאושר לבטל החלטה  1
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 9מתוך  5עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה לוי. הביצוע הינו תאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

לבן(,  לא   -מפרצי חניה בתשלום )כחול
מתאפשרת חצייה בטוחה  בקטע הזה  

 של הרחוב. 

מומלץ לבטל  ע"י מח' עבודות   ב'  4חבקוק    2022-02-22בקשה לביטול החלטת הוועדה  381180 2022.10.06
 מאושר לבטל החלטה  1 ציבוריות  כי לא ניתן לביצוע  

צומת הראשונים /     21.4.83בקשה לביטול החלטת וועדה מס'   496824 2022.10.07
 רופין  

מומלץ ביטול החלטה מאחר ואין  
 מאושר לבטל החלטה  1 היתכנות  

2022.10.08 786958 
 בהמשך לסיור תושבים   

בקשה להצבת פסי האטה ברח' העמק  
 בקטע בין ויצמן לרח' רופין 

רח' העמק בקטע בין  
 ויצמן לרח' רופין 

מומלץ למקם את פס האטה בין רח'  
 1 התפוז לרח' הארזים  

מאושר הצבת פס האטה בין רח'  
 התפוז לרח' הארזים  

 

בקשה להפיכת הרחוב מדו  סיטרי לחד   759478 2022.10.09
לא מומלץ, אין הצדקה תנועתית   4יהודה הנשיא  סיטרי 

 לא מאושר אין הצדקה תנועתית   להפיכת הרחוב לחד סיטרי 
 

בקשה להסדרת  תמרור בנתיב הימני    813543 2022.10.10
 1 מומלץ צביעת סימון על הכביש משה סנה  לכיוון כניסה לחניון ביה"ח  

מאושר תיקון צביעת סימון ע"ג  
 הכביש  

 

בקשה להסדרת מפרץ פריקה וטעינה   812446 0200.10.112
 72-74ויצמן  וחניות אקספרס  

מומלץ בכפוף להחלטת וועדת תנועה 
נכים לאחר שינוי סדר  בחניות שמורות  

 במפרץ 
 מאושר בכפוף להחלטת וועדת נכים  1

2022.10.12 771520 
 סיור תושבים : 

בקשה להסדרת פריקה וטעינה סמוך   
 לאזורי מסחר 

 112ויצמן 

 לא מומלץ ע"י מח' אכיפה: 
מיקום החניות קרוב  לצומת, סמוך  
לחניות אקספרס, המפרץ המבוקש 

 נמצא בתחום המיסעה.

 לא מאושר המיקום סמוך למיסעה  

2022.10.13 771517 
 סיור תושבים : 

בקשה להסדרת פריקה וטעינה סמוך   
 לאזורי מסחר 

 128-130ויצמן 

 לא מומלץ ע"י מח' אכיפה: 
מיקום החניות קרוב  לצומת, מוך  
לחניות אקספרס, המפרץ המבוקש 

 נמצא בתחום המיסעה.

מאושר סימון חניות אקספרס עד   1
 כמה שניתן 

בקשה להארכת חניית אקספרס קיימת   785891 2022.10.14
   132ויצמן   מ'  12 -בכ

 מח' אכיפה: לא מומלץ ע"י 
מיקום החניות קרוב  לצומת, מוך  
לחניות אקספרס, המפרץ המבוקש 

 נמצא בתחום המיסעה.

מאושר סימון אזור פריקה וטעינה  1
 מ'   6באורך 

2022.10.15 771512 
 סיור תושבים : 

בקשה להסדרת פריקה וטעינה סמוך   
 לאזורי מסחר 

 134ויצמן 

 לא מומלץ ע"י מח' אכיפה: 
החניות קרוב  לצומת, סמוך  מיקום 

לחניות אקספרס, המפרץ המבוקש 
 נמצא בתחום המיסעה.

מאושר סימון אזור פריקה וטעינה  1
 מ'   6באורך 

 1 מומלץ הסדרת חניות אקספרס    182ויצמן  בקשה לאשר חניות אקספרס  807490 2022.10.16
מאושר בהתאם לתכנון מפורט של 

תכנית מהיר לעיר העדפה לתחבורה  
ורית במקטע  הגליל נורדאו,  ציב
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 9מתוך  6עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה לוי. הביצוע הינו תאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

יוקצה מפרץ חניות אקספרס מיד  
 לאחר מפרץ פריקה וטעינה 

בקשה להוספת חניות באלכסון במקום   807080 2022.10.17
 חניות בניצב  

ברחוב ירושלים בין  
רח' נחשון לרח' בן  

 גוריון 

מומלץ ע"י מחלקת אכיפה הוספת  
מאושר הנושא ייבדק על ידי יועץ   1 מקומות חנייה  

 10מפורטת תנועה וכן נדרשת מדידה 

 סיור תושבים :  784265 2022.10.18
 בקשה להוספת מקומות חנייה  

אחי אילת / גייסות  
 השיריון  

מומלץ הסדרת חניות אלכסוניות ברח'  
אחי אילת ורח' גייסות השיריון   

 דרת חניות נגישות  הס
מאושר בהתאם לתכנית עבודה שנה   3

 הבאה 

צומת שיינפין   בקשה לתוספת מקומות חנייה   807577 2022.10.19
 סקיבין  

מומלץ בהתאם ליועץ תנועה עירוני,  
 מאושר תוספת חניות   3 העתקת עצים צעירים לעומק המדרכה

בקשה לאיסור חנייה בכניסה לחנייה   785362 2022.10.20
 14אבן גבירול  פרטית  

( , ע"פ 818לבן ) -מומלץ  סימון אדום
קיימת   20090154היתר בנייה מס'  

 חנייה פרטית  
ע"פ פרט   818מאושר סימון  1

 סטדנרטי 

בקשה לאיסור חנייה בכניסה לחנייה   763032 2022.10.21
 46-48המעפילים  פרטית  

מומלץ צביעת אדום לבן  עקב חנייה  
 6800פרטית בבית מתוקף היתר מס' 

 (6428440000)תיק בניין 
ע"פ פרט   818מאושר סימון  1

 סטנדרטי 

בקשה לאיסור חנייה בכניסה לחנייה   771770 2022.10.22
 7מרבד הקסמים  פרטית  

"פ היתר הבנייה, החנייה  לא מומלץ ע
 אינה במסגרת ההיתר.

 לבן ברחוב  -בנוסף, קיים סימון אדום
 

לא מאושר קיים בפועל  סימון אדום 
 לבן  
 

בקשה לאיסור חנייה בכניסה לחנייה   777315 2022.10.23
   19האילנות  פרטית  

,  מאחר ומדובר  818מומלץ סימון 
בכניסה לחנייה לרכב פרטי מתוקף 

  20090222היתר מס'  
ע"פ פרט   818מאושר סימון  1

 סטנדרטי 

בקשה לאיסור חנייה בכניסה לחנייה   809573 2022.10.24
, מאחר ומדובר   818מומלץ סימון  77-75תל חי  פרטית  

ע"פ פרט   818מאושר סימון  1 בחנייה פרטית ע"פ היתר 
 סטנדרטי 

בקשה לאיסור חנייה בכניסה לחנייה   780158 2022.10.25
 6אנגל  פרטית  

(, במקום  820לא מומלץ סימון מעטפה )
( שאינו  818לבן )-קיימת סימון אדום

מאפשר חנייה / עצירה, נדרשת הגברת  
 אכיפה במקום  

 במקום 818לא מאושר בפועל קיים  

  4בקשה להצבת תמרור איסור חנייה מעל  796846 2022.10.26
 טון 

 ברחובות הבאים: 
ערוגות  הבושם,  

יערה,  אמנון ותמר,  
 חב"ד

מומלץ ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
 1 התמרור הרחובות המבוקשים.  

עם  432+439מאושר הצבת תמרור 
הכיתוב לרכב שמשקלו הכולל  

 טון  4המותר מעל 

2022.10.27 795308 
 24.5.2022בהמשך לפס"ד שניתן בתאריך 

על הרשות המקומית לדאוג לסימון  
 מתאים.  

 רח' אזר    -הר תבור 

בהמשך לאי     801מומלץ סימון 
התנועה לשני הכיוונים. הצבת תמרור  

לבאים   818איסור חנייה  וסימון 
 מכיוון רח' אזר ורח' הר תבור.  

1 
, סימון   432מאושר הצבת תמרור 

עד סיום  העקומה ברח' אזר   818
 וברח' הר תבור 

בקשה להצבת תמרור חנייה אזורית   805963 2022.10.28
  20.02.05בהמשך להחלטת וועדה מס' 

רח' אנה פרנק  
 מפא"י 

מומלץ ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
 מאושר החלפת תמרור .  1 תמרורים הבאים: 
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 9מתוך  7עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה לוי. הביצוע הינו תאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

בדפנות הצפונית והדרומית בצד שמאל  
תמרור חנייה    3, הצבת תמרור סוג 

 מגובלת : 
בלבלד,   4חנייה מותרת  לבעלי תו מס' 

.  8השעה  ועד  17מהשעה  -ה-בימים א
-8בימי ו   8-17חנייה בתשלום משעה 

. לרכב הנושא תו אזורי או תושב   13
 כפר סבא החנייה חינם . 

בדפנות  הצפונית והדרומית צד ימין  
 חניוני העיר  2הצבת  תמרור סוג 

-8בימי ו   17-:8ה בין השעות -ימים א
לרכב הנושא תו אזורי או תושב כפר   13

 שעות ביממה חינם.  3סבא 
 המזרחית :   בדופן

רחבי   2בצד שמאל הצבת תמרור מסוג 
 העיר: 

ה  בין השעות  -חנייה בתשלום בימים א
הנושא תו אזורי או   8-13, בימי ו 8-17

תושב כפר סבא חנייה חינם. בצירוף  
 תמרור שני גלגלים על המדרכה. 

רחבי    2בצד ימין הצבת תמרור מסוג 
 העיר: 

ה  בין השעות  -חנייה בתשלום בימים א
הנושא תו אזורי או   8-13, בימי ו 8-17

 תושב כפר סבא חנייה חינם.  

2022.10.29 807314 
בקשה להסרת תמרור חנייה עם שני  

גלגלים על המדרכה, צביעת אבני שפה 
 באדום לבן  

לא תואם   -מומלץ ע"י מחלקת אכיפה  7אנה פרנק 
 1 הנחיות 

מאושר הסרת תמרור חנייה עם שני  
   818גלגלים על המדרכה וצביעת 

 

מ'   35מאושר הוספת פס האטה  1 מומלץ בהתאם ליועץ  תנועה עירוני   השומר  מ' צפונה  35בקשה להעתקת פס האטה  805971 2022.10.30
 צפונה והשארת פס עצירה הקיים 

2022.10.31 

זאהר את  
נהאדה  

בע"מ   נואטה
משרד  

להנדסה  
גיאוטדית  
 ואזרחית  

בקשה לאשר תכנית להקמת חניון ציבורי  
 מאושר ע"י יועץ תנועה עירוני  1 מומלץ בהתאם ליועץ  תנועה עירוני   2רח' הטחנה   בתשלום  
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 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

2022.10.32 
בקשת  

מחלקת גנים  
 ונוף 

בקשה לאשר תכנית הסדרי  תנועה  לצרכי  
מומלץ בכפוף להיתר משטרה מס'   רחבי העיר   גיזום ברחבי העיר 

מאושר בתהאם להיתר משטרה    88/22
 שנתי קיים 

חברת נתיבי   2022.10.33
 איילון 

בקשה לאשר תכנית להסדרי תנועה זמניים  
 1-שלב 

מסוף מזרחי כבר  
 מאושר  ע"י מחלקת תנועה   מומלץ ע"י מחלקת תנועה     50סבא 

2022.10.34 
קסטרו  
אבטחת  

 תנועה בע"מ  

בקשה לאשר תכנית  
TR_ORG_SITE_GALGALI_HAPL

ADA18     
לצורך הקמת מבנה מסחר  ברח' גלגלי 

הפלדה בקטע בין רח' התע"ש לרח' בנימין  
 יהלום,.

 4גלגלי הפלדה 

במסגרת הדיון הוצגו  שתי החלופות  
 הבאות: 

 . הפיכת הרחוב לחד סיטרי. 1
מירה על  . אזור פריקה וטעינה תוך ש2

 דו סיטריות הרחוב  
  2הומלץ לאשר את חלופה מס' 

 המאשרת את המצב הקיים בפועל  

 

 .2מאושרת חלופה מס' 
 נדרשים התיקונים הבאים: 

 ללא עגלת חץ, 
 ללא קונוסים,

ירוק באזור פריקה  -סימון שחור
 וטעינה, 

ובכפוף לאישור מחלקת נכסים  
לשימוש בקרקע ציבורית / חניה  

 ציבורית  
 

2022.10.35 
קסטרו  
אבטחת  

 תנועה בע"מ  

 בקשה לאשר תכנית לפריקה וטעינה  
-TR_ORG_SITE_17714-03תכנית מס'  

2022 
  מומלץ בהתאם לאישור יועץ תנועה     5-7העמק 

 מאושר  ע"י יועץ תנועה עירוני , 
בכפוף לאישור מחלקת נכסים  

לשימוש בקרקע ציבורית / חניה  
 ציבורית 

2022.10.36 

חברת  
נוריאל   

בנייה  
ויזמות  
 בע"מ  

 בקשה לאשר תכנית לאתר התארגנות  
TR_ORG_SITE_IMBER16  16אימבר   מומלץ בהתאם לאישור יועץ תנועה   

 מאושר  ע"י יועץ תנועה עירוני , 
בכפוף לאישור מחלקת נכסים  

לשימוש בקרקע ציבורית / חניה  
 ציבורית 

הכוללת     ,V,TRDBUבקשה לאשר תכנית  קידר מבנים   2022.10.37
  מומלץ ע"י יועץ תנועה עירוני  12התחיה  הרכבת עגורן 

 מאושר  ע"י יועץ תנועה עירוני , 
בכפוף לאישור מחלקת נכסים  

לשימוש בקרקע ציבורית / חניה  
 ציבורית  

 

2022.10.38 

בקשת  
החברה  

הכלכלית  
לפיתוח כפר  

 סבא  

-pcהסדרי תנועה סופיים תכנית מס'   
שביל אופניים רח'   1002-15-1088

 סוקולוב: 
: בין רח' ששת הימים לרח' בן  2מקטע 

 גוריון 

רח' סוקולוב לאורך  
רח' ששת הימים עד   

 רח' בן גוריון  

מומלץ בהתאם להיתר משטרה מס'   
141.22  

מאושר בהתאם להיתר משטרה   
141.22 

 
 
 

2022.10.39 
בקשת  

תאגיד פלגי  
 השרון  

בקשה להסדרי תנועה זמניים לאיתור  
 וגישוש קו מקורות   

רח' טשרניחובסקי  
בין הרחובות משה  

 סנה ורמז  

מומלץ בכפוף לאישור משטרה מס'  
מומלץ בכפוף לאישור משטרה מס'    152.22

152.22 
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 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 

  
 

2022.10.40 
מדיסין  
הנדסה  

 בע"מ

בקשה להארכת תוקף אישור משטרה  
להחלפת קווי מים ברח' בן גוריון   עד  

 31.12.2022לתאריך 
מומלצת הארכת תוקף אישור משטרה   לאורך רח' בן גוריון 

   31.12.2022עד לתאריך  131.22מס' 
מאושר הארכת  תוקף אישור  

, 31.12.2022משטרה עד לתאריך  
 הארכה סופית    

2022.10.41 
בקשת  

תאגיד פלגי  
 השרון  

בקשה להארכת תוקף אישור משטרה  
להסדרי תנועה להנחת קווי ביום עד  

  31.08.2022לתאיך 
 KSB-PSH21-001שם התכנית : 

רח' בן גוריון בקטע  
מרח' ' סוקולוב ועד  

 רח' רוטשילד  

מומלצת   הארכת אישור משטרה  עד  
   31.8.2022לתאריך 

מאושר הארכת  תוקף אישור  
, 31.12.2022משטרה עד לתאריך  

 הארכה סופית   
 

2022.10.42 

מתן הנדסת  
תנועה  

ותחבורה  
 בע"מ  

  Gבקשה לאשר תכנית לשדרוג מתחם 
 מאושר ע"י וועדת תנועה    וועדת תנועה  מומלץ ע"י רח'  הסדנא   TR_GKS_HAMANOFIM-תכנית 

 

2022.10.43 

מתן הנדסת  
תנועה  

ותחבורה  
 בע"מ  

בקשה לאשר תכנית לשדרוג  כניסת רח'  
 המנופים הסדרי תנועה וחנייה . 

   TR-GKS-HASADNA-שם התכנית 
 מאושר ע"י וועדת תנועה    מומלץ ע"י וועדת תנועה  רח' המנופים  

 

2022.10.44 
בקשת  

מחלקת  
 תנועה  

 בקשה לאשר תכנית זמנים לצומת  
 17מס' צומת ברשות 

צומת הרחובות בן  
 מאושר   מומלץ ע"י מחלקת תנועה   יהודה פרישמן 

2022.10.45 
בקשת  

מחלקת  
 תנועה  

 בקשה לאשר תכנית זמנים לצומת 
 18מס' צומת ברשות 

צומת הרחובות  בן  
 מאושר   מומלץ ע"י מחלקת תנועה   יהודה כצלנסון 

2022.10.46 
בקשת  

מחלקת  
 תנועה  

 בקשה לאשר תכנית זמנים לצומת  
 16מס' צומת ברשות 

הרחובות  צומת 
 מאושר   מומלץ ע"י מחלקת תנועה   טשרניחובסקי רמז 

2022.10.47 
בקשת  

מחלקת  
 תנועה  

 בקשה לאשר תכנית מנים לצומת  
   33מס' צומת ברשות 

צומת הרחובות  
טשרניחובסקי/ בן  

 יהודה/ בגין  
 מאושר   מומלץ ע"י מחלקת תנועה  

2022.10.48 
בקשת  

מחלקת  
 תנועה  

 תנועה סופיים בצומת בקשה לאשר הסדרי  
 R29-16-1-kajm-1שם תכנית  

צומת הרחובות בן  
  -יהודה

 רמז -טשרניחובסקי
 מאושר   מומלץ ע"י מחלקת תנועה  


