
 
             

 

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

 
                                                                  ________________________________      ____________________________                         _______________________________ 

 חתימה                                        תאריך                         חתימה    תאריך                            חתימה                                           תאריך                                                                                 
 

 

 8מתוך  1עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה . הביצוע הינו תלויאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1מפתח עדיפות: ** 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 לכבוד 
 מר רפי סער 
 ראש עירייה

 ראש רשות תמרור

 14/2022 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  

 08/08/2022''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,  

 אנדרס מלינביץ, מנהל מחלקת עבודות ציבוריות 

 מעין קראוז , מזכירת וועדת תנועה, בודקת תכניות תנועה 

 יופה, נציג משטרה  אליק 

 מהנדס תנועה, יועץ לוועדה   גרוס, בועז' אינג

 נודה לחתימתך 

 בברכה 
 
 
 

_______________________ 
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                                                                  ________________________________      ____________________________                         _______________________________ 

 חתימה                                        תאריך                         חתימה    תאריך                            חתימה                                           תאריך                                                                                 
 

 

 8מתוך  2עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה . הביצוע הינו תלויאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1מפתח עדיפות: ** 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 מזכירה ועדת תנועה מקומית
 

 08/08/2022ועדת 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 
 

                          ______________________                                                         ________________________                                                                                                                        
 תאריך                                                                                           אינג' שמעון גיטליץ                         

 יו"ר ועדת תנועה מקומית 



 
             

 

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

 
                                                                  ________________________________      ____________________________                         _______________________________ 
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 8מתוך  3עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה . הביצוע הינו תלויאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1מפתח עדיפות: ** 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

  
 14/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 

 08/08/2022  שהתקיימה בתאריך 
 

 
מס'   סעיף  מס'

 בקשה 
 עדיפות  וועדת תנועה  המלצתנימוקים ו  תובת כ מהות הבקשה 

 
 החלטת רשות תמרור 

1 751117 
 דיון חוזר :

בבקשה להסדרת חנייה , סימון תאי   
 חנייה בחניות הסמוך לגינה הציבורית 

-10רח' בית הבד 
14   

לאחר קיום סיור עם מח' פיתוח 
למרצפות  ה סביבתי מומלץ החלפ

 בעלות גוון בהיר / לבן. 

 
 

 "ר ל
 
 
 
 

שר, מאחר והריצוף הקיים ולא מא
אינו מיוצר יותר. לא ניתן לצייר תאי  

 ריצוף. חנייה ע"ג 

 19אבן עזרא  בקשה לאיסור חנייה בשביל הולכי רגל   751238 2
התראה     226הצבת תמרור  מס' מומלץ  

 לא מאושר, אין הצדקה תנועתית  ל"ר    על הולכי רגל

3 809311 
בקשה להסדרת תימרור וצביעת אבני  

 שפה  
 5בנימין יהלום 

הסדרת מפרץ חניות אקספרס   מומלץ  
 דקות  30-עם חנייה ל

1 

מאושר, כי מפרץ חניית אקספרס  
יהיה למשך חצי שעה לשירות בית  

 העסק. 
 עם הכיתוב הבא: 

חנייה חינם לזמן קצר, החנייה  
דקות רצופות בלבד,   30-מוגבלת ל

 דקות ייקנ .   30רכב העומד מעל 
עד  8:00ה משעה -בתוקף בימים א

ועד   8:00בימים  ו' משעה  19:00
    13:00שכה 

   33-35ויצמן  בקשה להסדרת חניית אקספרס 836104 4
מומלץ ע"י מחלקת אכיפה, הסדרת   

חניות בין   15חניות אקספרס  בעל 
 1 7:00-19:00השעות 

מאושר, כי המפרץ חנייה יהיה חניית  
 אקספרס 

 35הנביאים  בקשה להסדרת חניית אקספרס 846375 5
מומלץ הפיכת מפרץ החנייה 

 לחניות אקספרס  

 
 
1 

 
 
 

מאושר הפיכת מפרץ החנייה לחנייה  
בכחול לבן "חניוני העיר" חנייה  

ועד   8:00ד משעה -בתשלום בימים א
בימים ו' וערבי חג   19:00השעה 

לרכב   13:00ועד לשעה  8:00משעה 
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 8מתוך  4עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה . הביצוע הינו תלויאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1מפתח עדיפות: ** 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 
 
 

הנושא תו אזורי או תושב כפר סבא  
 שעות ביממה חנייה חינם   3

6 813262 
 סיור תושבים: 

בקשה להגדלת מפרצי חניה לאורך 
 הרחוב 

 4,8,12ברנר 
מומלץ ביטול רחבות מדרכה לצורך 

 מענה למצוקת החנייה 
 

 תנועתית הצדקהלא מאושר, אין 

7 833716 
בקשה להסדרת  אנטי מפרץ סמוך  

 למעבר החצייה  
  49-51גולומב 

מומלץ הסדרת אנטימפרץ סמוך 
 1 למעבר החצייה 

מפרץ סמוך מאושר הסדרת אנטי 
 למעבר החצייה 

8 813708 
 סיור תושבים:

בקשה לשינוי כיוון ויתקין  בצומת  
 הרחובות  בורוכוב  

צומת הרחובות 
 בורכוב-ויתקין 

לא מומלץ .בצומת ויתקין רמז  
 קיים שדה ראייה מוגבל 

 ל"ר 
 

עקב שדה ראייה   מאושר,לא 
 מוגבל 

9  
בקשה להסדרת מעבר חצייה עם 

תאורה ייעודית, רימזור, סימון מעבר 
 מהבהב, מנצנצנים  

שיינפיין / 
 סוסונבסקי 

מומלץ הצבת מעבר חצייה עם  
 האלמנטים המבוקשים 

 ל"ר  
 

לא מאושר, לא ניתן לסמן מעבר 
 חצייה באמצע קטע דרך

בקשה להצבת תמרור איסור חנייה  807737 10
 טון.  4מעל 

 רח' ירמיהו 
מומלץ הצבת תמרור איסור חניי 

 1 טון לאורך רח' ירמיהו   4מעל 
, לא ניתן לא מאושר, אין הצדקה 

 לבצע אכיפה 

 בקשה להצבת פסי האטה 808637 11
  -לוי אשכול
 האילנות 

לא מומלץ, נדרשת עמידה 
בהנחיות: נתוני תדירות 

 אוטובוסים+מדידות מהירות 

 ל"ר 
 
 

לא מאושר, ברחוב קיימת תנועת  
 כלי רכב ותחבורה ציבורית ערב.

נדרשת בדיקת מהירות ותדירות  
 תנועת תחבורה ציבורית

 1אליי הורוביץ  בקשה להצבת פסי האטה 784272 12
לא מומלץ, נדרשת עמידה 
בהנחיות: נתוני תדירות 

 אוטובוסים+מדידות מהירות 

 ל"ר 
 
 

לא מאושר, ברחוב קיימת תנועת  
 כלי רכב ותחבורה ציבורית ערב.

נדרשת בדיקת מהירות ותדירות  
 תנועת תחבורה ציבורית

 גולומב  בקשה להצבת פסי האטה  819672 13

מ'  10מומלץ  הצבת פסי האטה 
מעבר החצייה בצומת לפני 

 הרחובות גולומב בלינסון 
מ' לפני מעבר חצייה בצומת  20

 הרחובות גולומב כצנלסון 

1 
 
 

מאושר הצבת פסי האטה  
 במיקומים המבוקשים  

בקשה להצבת פסי האטה והסדרת   838558 14
 לא מאושר, אין הצדקה תנועתית   ל"ר   לא מומלץ, אין הצדקה תנועתית 22רח' הבנים  שדה ראייה ביציאה מחניון ציבורי

15 830198 

בקשה להצבת פסי האטה במיקומים 
 הבאים: 

 רח' ויתקין בקטע מרמז לקפלנסקי
רחוב טהון בקטע סוף הרחוב לכיוון 

 שכונת עלייה 

מומלץ הצבת פסי האטה 
 במיקומים  הבאים:

רח' ויתקין בקטע מרמז לקפלנסקי  
הצבת פס האטה והצבת תמרור 

מאושר, נדרשת בדיקת מיקומים  1
 רלוונטיים 
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 8מתוך  5עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה . הביצוע הינו תלויאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1מפתח עדיפות: ** 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 מגרש הכדורגל 
 רמז-רחוב בורכוב בקטע לופבן

 רחוב קורצק בהתאם לשביל האופניים 
 רחוב גולדשטיים לפני שביל האופניים. 

  הלום לפני מעבר החציירחוב רינגלב
 של רח' רמז

 חידוש פס האטה  1רח' פרוג 
רח' אבא ברדיצ'ב פס האטה לפני שביל 

 האופניים 

144 
 144הצבת תמרור מס'  רח' טהון

 )התרעה על פסי האטה( 
רמז -רחוב בורכוב בקטע לופבן

  144הצבת תמרור 
רח' גולדשטיין הצבת שני פסי  

  144האטה והצבת תמרור 
רח' גינגלבלום הצבת פס האטה 

 144והצבת תמרור 
רח' ברידב אבא הצבת שני פסי  

 144האטה והצבת תמרור מס' 

  4בנימין  יהלום  21.13.50 מס'  בקשה לעדכון החלטה 825414 16
אושר   21.13.50 בהחלטה מס' 

   תמרורהתקנת "עיני חתול" והצבת 
135   

1 
 

סימון אדום לבן   עדכוןמאושר, 
( מרח' גלגלי הפלדה  ועד רח' 818)

  136ותוספת תמרור  הסדנא 

 6בקעת בית נטופה  בקשה לסימון אדום לבן 814996 17
 בהתאם לסקר בטיחות בדרכים, 
מומלץ, מדובר על כניסה לחניון 

 ציבורי
1 

 

מאושר סימון אדום לבן בכניסה 
 לחניון  

בקשה להשלמת סימון כחול לבן  סמוך   771317 18
 1  מומלץ, צביעת כחול לבן.    25-27תל חי    31לתל חי 

 
 
 

מאושר סימון כחול לבן שילוט 
 "חניוני העיר"  

ה בין  -חניה בתשלום בימים א
בימי ו  19:00ועד  8:00השעות 

ועד שעה   8:00וערבי חג משעה 
13:00   

לרכב הנושא תו אזורי או תושב 
 שעות חנייה בחינם 3כפר סבא 

לאיסור חנייה  818בקשה לסימון  818214 19
מומלץ, בכפוף להיתר בנייה מס'   7טהון  בכניסה לחנייה פרטית 

20210235 

 
1 

 

מאושר, בכפוף להיתר בנייה מס'  
20210235   

לאיסור חנייה  818בקשה לסימון  810281 20
מומלץ, ע"פ היתר בנייה  מס'   35אזר  בכניסה לחנייה פרטית 

20200235   1 
מאושר בכפוף להיתר בנייה מס'  

20200235 

לאיסור חנייה  818בקשה לסימון  804119 21
מומלץ ע"פ היתר בנייה מס'  11העבודה  בכניסה לחנייה פרטית 

20180075 1 
מאושר בכפוף להיתר בנייה מס'  

20180075 

לאיסור חנייה  818בקשה לסימון  787188 22
מומלץ ע"פ היתר בנייה מס    12יהודה הנשיא  בכניסה לחנייה פרטית 

20080034 1 
בכפוף היתר בנייה מס  מאושר 

20080034 
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 8מתוך  6עמוד         שנתיות.  תקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודה . הביצוע הינו תלויאינן מהוות אישור לביצוע*החלטות וועדת התנועה ורשות התמרור 
  עדיפות נמוכה – 3עדיפות בינונית,  – 2עדיפות גבוהה, -1מפתח עדיפות: ** 

 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

23 821662 

בקשה לסימון מעטפה בכניסה לכביש 
 גישה לרח' הכרמל. 

מ'    6בקשה לסימון מעטפה בגודל 
 בכניסה לבניין 

 34הכרמל 
מומלץ ע"י מח' אכיפה ויועץ תנועה  

עירוני סימון מעטפה במקומות  
 המבוקשים 

1 
 
 

 6מאושר סימון מעטפה בגודל 
 מ"ר בכניסה לבניין

צומת הרחובות לוי  בקשה להסדרת שדה ראייה 781167 24
 אשכול  האילנות

לא נמצאה חריגה  לא מומלץ, 
בשדה הראייה וללא סטיות 

 גאומטריות
  ל"ר
 

, לא נמצאה חריגה לא מאושר
בשדה הראייה וללא סטיות 

 גאומטריות  

25 821039 
למינימום ההכרחי  818בקשה לצמצום 

בדופן הדרומית בפאה המזרחית של 
 הצומת

צומת הרחובות 
- ששת הימים 

 גורדון 

מתאמי  818לא מומלץ  צמצום 
נגישות, המדרכה הקיימת הינה 

 צרה 
 ל"ר 

 

תנועתית  לא מאושר, אין הצדקה 
 ונגישות 

26 821044 
למינמום ההכרחי   818בקשה לצמצום 

בדופן הדרום מזרחית של צומת 
 הרחובות 

יהווה   818לא מומלץ, צמצום  גאולה -ששת ימים 
 כלי רכב גדולים תנועת הפרעה ל

 ל"ר 
 

 תנועתיתלא מאושר, אין הצדקה 

 סיור תושבים:  803789 27
מומלץ שינוי חתך הרחוב ותוספת   1סמטת אנוש  בקשה לתוספת חניות, הסרת מעקות 

 הדרומית בזרועחניות 

 
1 

 
 

מאושר בכפוף להצגת אומדן 
 ותקצוב 

28 813825 
 

בקשה להסדרת העלאה והורדת  
 נוסעים סמוך למעון יום 

 66-69רח' הכרמל 

מומלץ הצבת תמרור איסור חנייה 
למעט העלאה והורדת פעוטות מעון 

 יום נעמת.
  7:30-8:30ה בין השעות -בימים א

 . 15:00-17:00ובין השעות 
ובין   7:30-8:30ביום ו' בין השעות 

   11:30-12:30השעות 

1 
 

 

מאושר, הצבת תימרור  איסור  
חנייה  למעט העלאה והורדת 

 פעוטות מעון יום נעמת. 
-7:30ה בין השעות -בימים א

 . 15:00-17:00ובין השעות  8:30
  7:30-8:30ביום ו' בין השעות 

 11:30-12:30ובין השעות 

29 763983 
 לדיון חוזר, שינוי החלטה: בקשה 

הקצאת תמרור רופא בתפקיד סמוך  
 למבנה קופ"ח מאוחדת 

המייסדים סמוך  
 18-ל

חניון מרפאת 
 קופ"ח מאוחדת

מומלץ, הקצאת חנייה אחת עבור 
 רופא תורן.

 7:00-19:00ה בין השעות -בימים א
 . 88-709-002לרכב שמספרו 

 ל"ר  
 

, שימוש בחנייה לא מאושר
חנייה בחניון  פרטית ע"ח תא 

 ציבורי

בקשה להצבת עמוד חסימה למניעת  802962 30
 12מורן  כניסה לחנייה 

מומלץ הוספת עמוד חסימה בנוסף  
חסימה קיים לצורך מניעת  לעמוד

 חנייה  
2 

 
 מאושר הצבת עמוד חסימה 

31 832532 

 
 
 
 

מומלץ החלפת שלט ע"פ שילוט  תל חי גלעד 
 סטנדרטי  

1 
 
 

 החלפת שילוט  אושרמ
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 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

בתמרור בקשה לאשר החלפת שלט 
 לחנייה כחול לבן  

 
 

 
 

בקשה להצבת תמרור איסור צפירה  824550 32
 במרחב העירוני

מומלץ הצבת תמרור איסור צפירה  טשרניחובסקי 
 במרחב העירוני

1 
 
 

ביציאות   מאושר הצבת תימרור
מביה"ח ותחנת כיבוי אש ותחנת  

 א"מד
הצבת תמרור עם הנוסח הבא" 
אנא הימנע מהפעלת סירנות 

 ברחבי העיר"  
בכפוף לאישור ראש ראשות  

 תימרור 

בקשה להצבת תמרור איסור צפירה  846905 33
מומלץ הצבת תמרור איסור צפירה  בן יהודה במרחב העירוני

 1 במרחב העירוני
 
 
 

מאושר הצבת תימרור ביציאות 
מביה"ח ותחנת כיבוי אש ותחנת  

 א"מד
 הצבת תמרור עם הנוסח הבא" 

אנא הימנע מהפעלת סירנות 
 ברחבי העיר"  

בכפוף לאישור ראש ראשות  
 תימרור 

בקשה להצבת תמרור איסור צפירה  846915 34
מומלץ הצבת תמרור איסור צפירה  ויצמן במרחב העירוני

 1 העירוניבמרחב 
 
 
 

מאושר הצבת תימרור ביציאות 
מביה"ח ותחנת כיבוי אש ותחנת  

 מדא 
הצבת תמרור עם הנוסח הבא" 
אנא הימנע מהפעלת סירנות 

 ברחבי העיר"  
בכפוף לאישור ראש ראשות  

 תימרור 

35 835998 
בקשה להצבת שילוט איסור כניסה 
למעט דיירי הרחוב לבאים  מכיוון 

 רחוב ויצמן 
 ל"ר   לא מומלץ ע"י משטרה תנועה  1הגליל

 
 לא מאושר עי משטרת ישראל 

 סיור תושבים: 803791 36
מומלץ לביטול עקב ביטול חניית    6סנהדרין  בקשה לסימון אדום לבן 

 נכה ומצוקת חנייה ברחוב 
 ל"ר  

 

לא מאושר, עקב מצוקת חנייה  
 באזור
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 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

 

 

  
 

 37אנגל  2022.08.14בקשה לביטול החלטה  772231 37
כניסה  מומלץ לבטל החלטה,זוהי

לדרך שירות לצורך תפעול הפארק  
 וכניסה לרכבי חירום והצלה 

 ל"ר  
 

 מאושר ביטול החלטה

38 837502 
בקשה להצבת תימרור אזהרה "ילדים  

בדרך" והצבת פסי האטה לצורך מיתון  
 תנועה 

 24יאיר רוזנבלום 

  
לא מומלץ, לא נמצאה הצדקה  

תנועתית, מאחר ובמקום נמצאים 
האלמנטים הבטיחותיים לצורך כל 

 תנועת הולכי רגל 
 

 ל"ר    
 

לא נמצאה הצדקה    לא מאושר, 
תנועתית, מאחר ובמקום  
נמצאים כל האלמנטים 

הבטיחותיים לצורך תנועת הולכי 
 רגל 

מחלקת    39
 תנועה 

 בקשה  לאשר הסדרת סימון ותימרור
 R29-18-1Sתכנית מס'  

תל חי בקטע בן  
 ע"י מחלקת תנועה  מומלץ  ארזים  -גוריון

    
ע"פ  

 תכנית  
 

 מאושר ע"י וועדת תנועה 

מחלקת  40
 מבני ציבור

בקשה לאשר תכנית הסדרי תנועה 
מומלץ בכפוף לאישור משטרה מס'   ביה"ס ברנר זמניים לצורך גישה לאתר התארגנות

181.22 

ע"פ  
 תכנית  

 

מאושר ע"פ היתר משטרה מס'  
181.22 

41 
איטין 
נכסים 
 בע"מ 

בקשה לאשר תכנית הסדרי תנועה 
מומלץ בכפוף לאישור משטרה מס'    9בילו  זמניים לצורך הרכבת עגורן  

179.22 

ע"פ     
 תכנית  

 

מאושר ע"פ היתר משטרה מס'  
179.22 


