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 חתימה                           תאריך                            חתימה                תאריך                                                              חתימה                          תאריך                                                               
 

 

 6מתוך  1עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  הינו תלוי. הביצוע אישור 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
 

 13/2022 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  

 18/07/2022''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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 6מתוך  2עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  הינו תלוי. הביצוע אישור 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

 

 

 18/07/2022ועדת תנועה מקומית מיום 
 
 

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

 
 נכבדי,

 ידע. -כמפורט בפרוטוקול המצ''ב והחתום על 18/07/2022אבקשך, 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 -''אב' לתקנות התעבורה תשכ 18בתוקף סמכותי לפי תקנות  

 ידי -עניין את הדסרי התנועה והתמרורים המפורטים בפרוטוקול המצ''ב והחתום על
 
 

    __                                                         ________________________                                                                                                         ____________________                                     
 מר רפי סער                         תאריך                                                                                          

 ראש העיריית כפר סבא                                                                                                                  
 ראש רשות תמרור מקומית                                                                                                                 
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 6מתוך  3עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  הינו תלוי. הביצוע אישור 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

 

 
 
 
 
 

 13/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
 18/07/2022  שהתקיימה בתאריך 

 
מס'   מס' סעיף 

 בקשה
נימוקים והמלצת וועדת   כתובת מהות הבקשה 

 תנועה
 עדיפות

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 4כנפי נשרים   לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה    810788 2022.13.01
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 תעודת עיוור  
 אושר   1

 31בן גוריון  לנכה בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה    833640 2022.13.02
עמידה בקריטריונים   -מומלץ

 כיסא גלגלים  
 

 אושר  1

   13שאול המלך  לנכה בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה    829590 2022.13.03
לחצי שנה עד  -מומלץ

 להשמת מסמכים רפואיים  
 

1 
אושר באופן זמני עד  

 01/02/23תאריך 

   23קרן אברהם  לנכה בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה    834905 2022.13.04
קיימת חנייה  -לא מומלץ

 בטאבו  
 לא אושר   1

 11טירת צבי  לנכה בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה    825174 2022.13.05
אי עמידה  -לא מומלץ

 בקריטריונים  
 

 לא אושר   1

   12סוקולוב   לנכה בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה    828566 2022.13.06
עמידה בקריטריונים   -מומלץ

 על פי מסמך של ביטוח לאומי  
 

 אושר   1

2022.13.07 820302 
  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה עבור סלביאן 

 לנכה בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   
 12ארבל  

חנייה במכפיל לא  -מומלץ
 נגישה 

 אושר  1

2022.13.08 819938 
 לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   

 1יסמין 
אי עמידה  -לא מומלץ

 בקריטריונים  
 

 לא אושר   1

2022.13.09 819929 
 לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   

   4האחדות 
אי עמידה  -לא מומלץ

 בקריטריונים  
 לא אושר   1
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 6מתוך  4עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  הינו תלוי. הביצוע אישור 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

 

2022.13.10 811352 
 לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   

 14הגר"א 
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי מסך של ביטוח לאומי  
 אושר   1

2022.13.11 807387 
 לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   

 3גיסות שריון 
עמידה בקריטריונים  -מומלץ

 על פי מסך של ביטוח לאומי 
  

 אושר   1

2022.13.12 813370 
 לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   

   18סוקולוב  
עמידה בקריטריונים  -מומלץ 

 על פי מסמך של ביטוח לאומי  
  אושר 1

2022.13.13 790602 
העתקת מקום חנייה לחלק האחורי של הבניין מסיבות  

 של נגישות עבור  
 אושר   1 מומלץ  18שאול המלך 

 אושר   1 מומלץ  137ויצמן  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   814820 2022.13.14
 אושר   1 מומלץ  3שלמה המלך   בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   828352 2022.13.15
 אושר   1 מומלץ  13יבנה   בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   819975 2022.13.16
 אושר   1 מומלץ  4האחדות  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   818647 2022.13.17
 אושר לביטול   1 מומלץ  34הכרמל  לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה  821544 2022.13.18

2022.13.19 822281 
 לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה 

   9גלבוע 
תושב לא חונה  -מומלץ

 בחנייה  
 

 אושר לביטול   2

2022.13.20 826303 
 לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה 

 8אנה פראנק 
תושב לא חונה  -מומלץ

 בחנייה  
 אושר לביטול   2

2022.13.21 821768 
 לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה 

 2אינשטיין  
 מומלץ 

 
 אושר לביטול   2

 אושר לביטול   2 מומלץ  5טרומן  לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה  821775 2022.13.22

2022.13.23 821834 
 לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה 

 13היסמין 
 מומלץ 

 
 אושר  לביטול   2

2022.13.24 823571 
 לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה 

 21טרומפלדור 
ניתן אישור זמני  -מומלץ

 לתקופת שיפוץ הבניין  
 אושר לביטול   2

   8ארבל   הוספת מקום חנייה נוסף בחניון ארבל חלק מזרחי   787955 2022.13.25

חניון ארבל אינו מחולק לשני  
חניונים אלא חניון אחיד עם  

מקומות חנייה על פי תקן   95
  2מקומות חנייה :  4נדרשות  

לרכב    2חניות לרכב רגיל 
גבוהה מומלץ להסדיר באופן  
שווה חניות בשני החלקים  
של החניון עם שמירה על  

נייה שמור לזכאי ללא  מקום ח

1 

אושר הסדר חניות  
נכים בחניון ארבל על  
פי תקן חניות נכים  

 למבנה קיים  
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 6מתוך  5עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  הינו תלוי. הביצוע אישור 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

 

תוספת מעבר לתקן )נדרש  
מקומות חנייה בחניון   2ביטול  

 מערבי (
 אושר   1 מומלץ  5ירושלים  בקשה להוספת מס' רכב לתמרור קיים   833693 2022.13.26
 אושר   1 מומלץ    7יבנה   בקשה להוספת מס' רכב לתמרור קיים   826802 2022.13.27
 אושר לביטול   1 חניה בשטח פרטי  -מומלץ 24טשרניחובסקי   בקשה לביטול תחזוקה של חניית נכה   תנועה   2022.13.28

 13יבנה   לביטול חניית נכה    2022-11.38בקשה לביטול החלטה  797244 2022.13.29
תושב השלים  -מומלץ

 מסמכים  
 אושר   1

 55הרצל   לביטול חניית נכה    2022-11.37בקשה לביטול החלטה  832169 2022.13.30
 מומלץ 

 
 אושר   1

 11הארי הקדוש   לביטול חניית נכה    2022-11.33בקשה לביטול החלטה  814378 2022.13.31
 מומלץ 

 
 אושר   1

   3ארלוזרוב  לביטול חניית נכה    2022-11.41בקשה לביטול החלטה  833506 2022.13.32
 מומלץ 

 
 אושר   1

 2ארלוזרוב  לביטול חניית נכה    2022-11.24בקשה לביטול החלטה  832995 2022.13.33
 מומלץ  

 
 אושר   1

 27ויתקין  לביטול חניית נכה    2022-11.35בקשה לביטול החלטה  833870 2022.13.34
 מומלץ 

 
 אושר  1

 7ששת הימים  לביטול חניית נכה    2022-11.30בקשה לביטול החלטה  832953 2022.13.35
 מומלץ 

 
 אושר   

   55הרצל   לביטול חניית נכה    2022-11.27בקשה לביטול החלטה    834797 2022.13.36
 מומלץ  

 
 אושר   1

2022.13.37 839081 
בקשת   3.2סעיף  21.2.3תיקון החלטת הועדה סעיף 

גן  -להקצאת חניות נכים כלליות בגנים ציבוריים  יהיהעיר 
 גאולים  

בין   38גן גאולים .

  אלחריזי רחוב

 ל "לאבן שיפרוט/רמח

מומלץ לעדכן החלטת הועדה  
ולהוסיף חניית נכים ברחוב  
אלחריזי חנייה עם מישור  

משופע, חנייה גבוהה ברחוב  
אבן שפרוט שקיימת בפועל  
דורשת הנגשת מסלול הגעה  

 למגרש הספורט  

 אושר  1

2022.13.38 839078 
בקשת   3.1סעיף  21.2.3תיקון החלטת הועדה סעיף 

-להקצאת חניות נכים כלליות  בגנים ציבוריים  הי העירי
 גן עמק חורון שכונת הדרים  

 18עמק חורון  

ת ועדה  טמומלץ לעדכן החל
ולהוסיף חניית נכים לרכב  
גבוה עם מישור משופע על  
פי פרט ביצוע חניית נכים  

 לרכב גבוהה  

 אושר   1
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 6מתוך  6עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  הינו תלוי. הביצוע אישור 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

 

 

2022.13.39 839083 
בקשת   3.8סעיף  21.2.3תיקון החלטת הועדה סעיף 

- להקצאת חניות נכים  כלליות בגנים ציבוריים  העירייה
 גן רות   

 גן   
רחוב אביגיל   94רות 
 בת יפתח/רות  /

מומלץ לעדכן החלטת ועדה  
להוסיף חניית נכים לרכב  
גבוה במפרץ חנייה מזרחי  
 בין רחוב רות לבת יפתח  

 אושר  1

2022.13.40 839086 
בקשת   3.20סעיף  21.2.3תיקון החלטת הועדה סעיף 

-להקצאת חניות נכים כלליות  בגנים ציבוריים  העירייה
 גן רות   

מגרש גיורא דוד המלך   
 רחוב לוי אשכול 

מומלץ לעדכן החלטת ועדה  
להוסיף חניית נכים לרכב  
גבווה בתוך מגרש החנייה  
בצמוד למגרש ספורט בית  

יורא בדופן צפון מזרחי של  ג
החניון חנייה תכלול מישור  
משופע מעל פי פרט ביצוע  
 חנייה נגישה רכב גבוהה  

 אושר  1

2022.13.42 839087 
בקשת העירייה   21.4.108תיקון החלטת הועדה סעיף 

 19להקצאת חניות נכים כלליות בסמוך למקלטים מקלט 
   7הרימון 

מומלץ לעדכן החלטת הועדה  
חנייה לרכב נכה  ולהוסיף 

גבוהה במפרץ החניות מול  
ברחוב   6חזית בית מס' 

הרימון ולמקם מקום להורדת  
תם ממול חזית  אנוסעים והעל

   9בית מס' 

 אושר  1

2022.13.43 
  תממונ 

 נגישות  

בקשת העירייה להקצאת   21.4.109ביטול החלטה  
 29מקלט -חניות נכים בסמוך למקלטים 

 6הסהנדרין 
מומלץ לבטל החלטה לא ניתן  
לבצע )אי עמידה בדרישות  

 ההנגשה שטחים אינו בניין ( 
 אושר  1

2022.13.44 
ממונת  
 נגישות  

בקשת העירייה להקצאת   21.4.106ביטול החלטה  
 8מקלט -חניות נכים בסמוך למקלטים 

 4שלמה המלך  
מומלץ לבטל החלטה לא ניתן  
לבצע )אי עמידה בדרישות  

 ינו בניין ( ההנגשה שטחים א
 אושר  1

2022.13.45 
ממונת  
 נגישות  

יה להקצאת חניות  יבקשת העיר  21.2.4ביטול החלטה  
 42נכים כלליות בסמוך למקלטים מקלט 

 1ויתקין 
מומלץ לבטל החלטה לא ניתן  
לבצע )אי עמידה בדרישות  

 ההנגשה שטחים אינו בניין ( 
 אושר  1

2022.13.46 
ממונת  
 נגישות  

יה להקצאת חניות  יבקשת העיר  21.2.4ביטול החלטה  
 37נכים כלליות בסמוך למקלטים מקלט 

 37שבזי 
מומלץ לבטל החלטה לא ניתן  
לבצע )אי עמידה בדרישות  

 אינו בניין ( ההנגשה שטחים 
 אושר  1

2022.13.47 
ממונת  
 נגישות  

בקשת העירייה להקצאת   21.4.110ביטול החלטה  
 35מקלט -חניות נכים כלליות בסמוך למקלט 

 4י.כהן 
מומלץ לבטל החלטה לא ניתן  
לבצע )אי עמידה בדרישות  

 ההנגשה שטחים אינו בניין ( 
 אושר  1


