
 
             

 

 
 נציג משטרה                                 ראש רשות תמרור מקומית                                                      יו''ר ועדת תנועה                                                                                                       

 
                                                   __________          ______________________             _______________________________                           ____________________________ 

 חתימה                            תאריך                            חתימה                תאריך                                                              חתימה                          תאריך                                                               
 

 

 6מתוך  1עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . הביצוע הינו תלויאישור לביצועמהוות  ן אינ*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
 

 11/2022 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  

 20/06/2022''ב פרוטוקול ישיבה וסיורי ועדת תנועה מקומית כפר סבא שהתקיימה בתאריך מצ

 
 

 משתתפים: 

 

 גיטליץ שמעון' אינג ובינוי   פיתוח   תשתיות אגף מנהל

 ס. מנהל אגף תשתיות פיתוח ובניה אינג' נדיה בוגון

 בודקת תוכנית תנועה  מעין קראוז 

 יופה  אליק משטרה  נציג

 גרוס  בועז'  אינג תנועה  מהנדס

 יועצת נגישות אדר' ציפי סלמה 

 ודה לחתימתך א
 בברכה 

 
_______________________ 

 מזכירה ועדת תנועה מקומית
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                                                   __________          ______________________             _______________________________                           ____________________________ 

 חתימה                            תאריך                            חתימה                תאריך                                                              חתימה                          תאריך                                                               
 

 

 6מתוך  2עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . הביצוע הינו תלויאישור לביצועמהוות  ן אינ*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 
 

 20/06/2022ועדת 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                                                                                      אינג' שמעון גיטליץ                       
 יו''ר ועדת תנועה מקומית                                                                                                                   

 
 

 אל: אנג' 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 -עניין את הדסרי התנועה והתמרורים המפורטים בפרוטוקול המצ''ב והחתום על
 
 

                ________________________                                                                                                                                                    ______________________                                       
 מר רפי סער                                                                        תאריך                                            

 ראש העיריית כפר סבא                                                                                                                  
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 חתימה                            תאריך                            חתימה                תאריך                                                              חתימה                          תאריך                                                               
 

 

 6מתוך  3עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . הביצוע הינו תלויאישור לביצועמהוות  ן אינ*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 ראש רשות תמרור מקומית                                                                                                                 
  

 
 11/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 

 20/06/2022  שהתקיימה בתאריך 
 

נימוקים והמלצת וועדת   כתובת מהות הבקשה  מס' בקשה  מס' סעיף 
 תנועה

 עדיפות
 

החלטת רשות  
 תמרור 

 6רמז דוד  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  782308 2022-11.01
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי אישור רפואי 
 אושר  1

 7שח"ל  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  799315 2022-11.02
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי מסמך של ביטוח לאומי 
 אושר  1

 7סמ שחף  להקצאת מקום חנייה שמור בקשה  813429 2022-11.03
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי מסמך של ביטוח לאומי 
1 

אושר באופן זמני  
בכפוף להשלמת  
 מסמכים לרפואי 

 5הרימון  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  800290 2022-11.04
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי המלצת רופא 
 אושר  1

 8המפלס   בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  803003 2022-11.05
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 לפי חוק חניית נכים 
 אושר  1

 10שאול המלך  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  800267 2022-11.06
אי עמידה  -לא מומלץ

בקריטריונים של חוק חניית  
 נכים 

 לא אושר  1

 17אילן בר  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  795524 2022-11.07
קיימת חנייה  -לא מומלץ

 בטאבו 
 לא אושר  1

 18שאול המלך  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  782343 2022-11.08
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי אישור רפואי 
1 

בכפוף לתוקף  -אושר 
 תג נכה 

2022-11.09 
678178 

 42העמק  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור 
בקריטריונים  עמידה -מומלץ

 לפי חוק חניית נכים 
 אושר  1

2022-11.10 
790083 

 15חגי  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור 
קיימת חנייה  -לא מומלץ

 בטאבו 
 לא אושר  1

2022-11.11 
792277 

 1גבעתי  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור 
עמידה בקריטריונים  -מומלץ 

 על פי מסמך של ביטוח לאומי 
 אושר  1
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 6מתוך  4עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . הביצוע הינו תלויאישור לביצועמהוות  ן אינ*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

2022-11.12 
813263 

 17בן  גוריון  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור 
אי עמידה  -לא מומלץ

בקריטריונים של חוק חניית  
 נכים 

 לא אושר  1

2022-11.13 
785813 

 21ירושלים  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור 
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 לפי חוק חניית נכים 
 אושר  1

2022-11.14 
785801 

 7בלינסון  להקצאת מקום חנייה שמור בקשה 
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי אישור רפואי 
 אושר  1

 5ירושלים  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  783389 2022-11.15
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי מכתב מביטוח לאומי 
 אושר  1

 9התאנה   בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  789882 2022-11.16
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי אישור רפואי 
 אושר  1

 4יחזקאל  בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  636958 2022-11.17
עמידה בקריטריונים   -מומלץ

 של חוק חנית נכים 
1 

אושר בכפוף לתוקף  
 תו נכה 

 8הרב עמיאל   בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  772784 2022-11.18
עמידה בקרטריונים   -מומלץ 

 על פי אישור רפואי 
1 

אושר בכפוף לתוקף  
 תו נכה 

 13יבנה   בקשה להקצאת מקום חנייה שמור  766380 2022-11.19
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי מסמך של ביטוח לאומי 
1 

ירד מסדר יום אין  
מענה מתושבת עבור  
הכנת סקיצה לביצוע  
 מקום חנייה שמורה 

 2חומה ומגדל  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   797017 2022-11.20
רכב מוגדר כנכה  -מומלץ

 במשרד התחבורה 
 אושר  1

 6רעם  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  806854 2022-11.21

מומלץ להסיר תמרור על פי  
מידע של מחלקת תנועה  
תמרור לא אושר בועדות  

 תנועה בעבר 

 אושר  2

 אושר  2 תושב נפטר -מומלץ 4בקעת הירח  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  807438 2022-11.22

 12בלינסון  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  808333 2022-11.23
תושב שינה כתובת  -מומלץ

 מגורים 
 אושר  2

2022-11.24 
800952   
800821  
802250, 

 2ארלוזרוב  בקשה לביטול מקום חנייה שמור 
מומלץ לבטל חנייה על פי  

 21.4.11החלטת הועדה מס' 
 אושר  2

 4ויתקין  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  810567 2022-11.25
אין מסמכים לתושב   -מומלץ

על הצדקת הזכאות והחלטות  
 בועדות קודמות 

 אושר  2

 אושר  2 אין מסמכים לתושב -מומלץ 25ויתקין  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  810568 2022-11.26
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 6מתוך  5עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . הביצוע הינו תלויאישור לביצועמהוות  ן אינ*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 אושר  2 אין מסמכים -מומלץ 55הרצל   בקשה לביטול מקום חנייה שמור  810570 2022-11.27

 72ויצמן  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  810532 2022-11.28
אין על פי תקן חניות  -מומלץ

נכים כלליות נדרש מרכז  
 משיכה וביקוש מבנה ציבור 

 אושר  2

 אושר  2 אין מסמכים לתושב -מומלץ 5האחדות  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  810534 2022-11.29

 אושר  2 אין מסמכים לתושב -מומלץ 7ששת הימים  שמור בקשה לביטול מקום חנייה  811317 2022-11.30

 2האחדות  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814367 2022-11.31
אין מסמכים לא ידוע  -מומלץ

 מי התושב 
 אושר  2

 12האחדות  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814369 2022-11.32
אין מסמכים לא ידוע  -מומלץ

 מי התושב 
 אושר  2

 11משעול הארי  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814378 2022-11.33
אין מסמכים לא ידוע  -מומלץ

 מי התושב 
 אושר  2

 31רופין  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  813826 2022-11.34
תושב אינו מתגורר  -מומלץ

 בכתובת 
 אושר  2

 27ויתקין  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814394 2022-11.35
מומלץ אין מסמכים לא ידוע  

 מי התושב 
 אושר  2

 55הרצל   בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814400 2022-11.36
מומלץ אין מסמכים לא ידוע  

 מי התושב 
 אושר  2

 55הרצל   בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814402 2022-11.37
מומלץ אין מסמכים לא ידוע  

 מי התושב 
 אושר  2

 13יבנה   בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814405 2022-11.38
מומלץ אין מסמכים לא ידוע  

 מי התושב 
 אושר  2

 25יבנה   בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814408 2022-11.39
מומלץ אין מסמכים לא ידוע  

 מי התושב 
 אושר  2

 11יבנה   בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814411 2022-11.40
מסמכים לא ידוע  מומלץ אין 

 מי התושב 
 אושר  2

 3ארלוזרוב  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  814414 2022-11.41
מומלץ אין מסמכים לא ידוע  

 מי התושב 
 אושר  2

 אושר  2 אין מסמכים לתושב -מומלץ 4יוחנן הסנדלר  בקשה לביטול מקום חנייה שמור  810565 2022-11.42

 אושר  2 אין מסמכים -מומלץ 11יבנה   לביטול מקום חנייה שמור בקשה  797240 2022-11.43

 אושר  2 אין מסמכים -מומלץ 13יבנה   בקשה לביטול מקום חנייה שמור  797244 2022-11.44

 אושר  1 מומלץ  72-74ויצמן  הזזת ארבעת חניות הנכים לתחילת המפרץ  810533 2022-11.45

 אושר  1 מומלץ  147ויצמן  בקשה להוספת מס' רכב לתמרור קיים   808298 2022-11.46

 אושר  1 מומלץ  2אחד העם  תמרור קייםל בקשה להחלפת מס' רכב  809367 2022-11.47
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 6מתוך  6עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . הביצוע הינו תלויאישור לביצועמהוות  ן אינ*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1** מפתח עדיפות: 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 

 
 
 

 
 
 

 אושר  1 מומלץ  29תרי עשר   בקשה להוספת מס' רכב לתמרור קיים 803604 2022-11.48

 אושר  1 מומלץ  29דב הוז   תמרור קייםל בקשה להוספת מס' רכב  799357 2022-11.49

 אושר  1 מומלץ  20כצנלסון ברל  בקשה להוספת מס' רכב בתמרור קיים   808092 2022-11.50

 אושר  1 מומלץ  21האילנות  בקשה להוספה מס' רכב בתמרור קיים 795529 2022-11.51

 אושר  1 מומלץ  19ישראל ישעיהו   בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   800101 2022-11.52

 אושר  1 מומלץ  6יציאת אירופה  בקשה להחלפת מס רכב בתמרור קיים   8125798 2022-11.53

 אושר  1 מומלץ  4הדרור  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   812768 2022-11.54

 אושר  1 מומלץ  15אגרון  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים    797955 2022-11.55

 אושר  1 מומלץ  9שפרינצק  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים 813445 2022-11.56

 אושר  1 מומלץ  16הכלנית  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   810394 2022-11.57

 אושר  1 מומלץ  6שמחה אסף  בקשה להסרת  מס' רכב בתמרור קיים   799172 2022-11.58

 5האשל  להקצאת חנייה שמורה     2022-09.01תיקון החלטה   מח' תנועה  2022-11.59
קיימת חנייה  -לא מומלץ

 בטאבו 
 אושר  2

 62הרצל   בקשה להקצאת חניה שמורה   19.3.103ביטול החלטה   מח' תנועה  2022-11.60
תושב לא רוצה חנייה  -מומלץ

 זו
 אושר  2

 העתקת רמזור שמע  810558 2022-11.61
טשרניחובסקי פינת  

 ששת הימים 
 אושר  1 19/18על פי תקן -מומלץ


