
 
             

 

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

 
                                                   ________________                         _______________________________                     ____________________________________________ 

 חתימה                           חתימה                                           תאריך                      חתימה                                        תאריך                          תאריך                                                               
 

 

 4מתוך  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
 

 12/2022 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  

 17/7/2022''ב פרוטוקול ישיבה וסיורי ועדת תנועה מקומית כפר סבא שהתקיימה בתאריך מצ

 
 

 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



 
             

 

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

 
                                                   ________________                         _______________________________                     ____________________________________________ 

 חתימה                           חתימה                                           תאריך                      חתימה                                        תאריך                          תאריך                                                               
 

 

 4מתוך  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

 

 
 

 17/7/2022ועדת 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          
 

 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 -ורטים בפרוטוקול המצ''ב והחתום עלהתנועה והתמרורים המפ הסדריעניין את 
 
 

                          ______________________                                                         ________________________                                                                                                                        



 
             

 

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

 
                                                   ________________                         _______________________________                     ____________________________________________ 

 חתימה                           חתימה                                           תאריך                      חתימה                                        תאריך                          תאריך                                                               
 

 

 4מתוך  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

 

 תאריך                                                                                           אינג' שמעון גיטליץ                         
 יו"ר ועדת תנועה מקומית 

  
 
 

 
 

 12/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
 17/07/2022  שהתקיימה בתאריך 

 
 

מס'   סעיף  מס'
 בקשה 

 עדיפות  וועדת תנועה  המלצתנימוקים ו  תובת כ מהות הבקשה 
 

 החלטת רשות תמרור 

1 828756 
 4בקשה לאשר איסור פרסא לרכב מעל 

 טון

רחוב בן יהודה 
בזרוע ממזרח  

 למערב 

זמנים ברמזור  שדרוגמומלץ לפי 
בצומת   קיבולתלצורכי הגדלת 

ומניעה מחסימת נתיב זרימת  
ידי  מערב בזמן על -תנועה  מזרח

 רכב כבד באור ירוק פתוח  

 מאושר   1

2 
עמריה 
הנדסה 
 אזרחית

בקשה לאשר הסדרי תנועה זמניים  
 ניקוזביצוע קו 

 ACE-TR-SBA-554  שם תכנית 
 1 .מומלץ בכפוף לאישור משטרה  דוד רמז  

 
 מאושר בהתאם לאישור משטרה

 

3 

אור  
מהנדסים 

ייעוץ תכנון  
וניהול  

 פרויקטים
 

בקשה לאשר תכנית להסדרי תנועה  
 זמניים קידוח קו ביוב 

 KS-132-100  שם תכנית 

טשרניחובסקי 
 משה סנה 

    בהתאם לאישור משטרהמאושר  1 מומלץ בכפוף לאישור משטרה

4 

A.M.H  
הנדסת  
תנועה 

 ותחבורה

בקשה לאשר תכנית להסדרי תנועה  
 זמניים להנחת תשתיות.

 AMT-TT-0001-DVGZשם תכנית 
1401-05 

    מאושר בהתאם לאישור משטרה 1 מומלץ בכפוף לאישור משטרה. דב הוז
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                                                   ________________                         _______________________________                     ____________________________________________ 

 חתימה                           חתימה                                           תאריך                      חתימה                                        תאריך                          תאריך                                                               
 

 

 4מתוך  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

 

 

  
 

5 
מחלקת 
 גנים ונוף 

בקשה לאשר הסדרי תנועה זמניים 
 לצורך  לטיפול בעץ 

    מאושר בהתאם לאישור משטרה 1 מומלץ בכפוף לאישור משטרה  תל חי -טירת צבי

6 
מחלקת 
 גנים ונוף 

בקשה לאשר הסדרי תנועה זמניים 
 לצורך  לטיפול בעץ 

רוטשילד בזרוע 
 הדרומית

    מאושר בהתאם לאישור משטרה 1 מומלץ בכפוף לאישור משטרה 

7 
מחלקת 

 תנועה 
 בקשה לאשר תיקון  רמזור בצומת  

בן  -טשרניחובסקי
 יהודה 

מומלץ אחרי פיקוח עליון בשטח 
 לאחר שדרוג לוחות זמנים בצומת  

 מאושר 1

8 
מחלקת 

 תנועה 
 בצומת  בקשה לאשר תיקון  רמזור 

-טשרניחובסקי 
 רמז

מומלץ אחרי פיקוח עליון בשטח 
 לאחר שדרוג לוחות זמנים בצומת  

 מאושר 1

9 
מחלקת 

 תנועה 
 כצנלסון -בן יהודה בקשה לאשר תיקון רמזור בצומת  

מומלץ אחרי פיקוח עליון בשטח 
 לאחר שדרוג לוחות זמנים בצומת  

 מאושר 1

10 
מחלקת 

 תנועה 
 פרישמן  -בן יהודה בקשה לאשר תיקון רמזור בצומת  

מומלץ אחרי פיקוח עליון בשטח 
 לאחר שדרוג לוחות זמנים בצומת  

 מאושר 1

11 
מחלקת 

 מבני ציבור
בקשה לאשר הסדרי תנועה זמניים 

 לצורך הריסת גשר
 1 מומלץ בכפוף לאישור משטרה. 12ויצמן 

מאושר בהתאם  לאישור  
 משטרה.

12 
מחלקת 

 מבני ציבור
בקשה לאשר הסדרי תנועה זמניים 

 לצורך הצבת קרוואנים
 1 מומלץ בכפוף לאישור משטרה. ביה"ס ברנר

מאושר בהתאם  לאישור  
 משטרה.

13 
מחלקת 

 תנועה 
תנועה לצורך  בקשה לאשר תכנית

 מאושר 1 מומלץ ע" מחלקת תנועה  חניון סבינו הסדרת חניות


