
 
             

 

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

 
                                                    __________          ______________________             _______________________________                          ____________________________ 

 חתימה                           תאריך                            חתימה                תאריך                                                              חתימה                           תאריך                                                               
 

 

 5מתוך  1עמוד         שנתיות.  כניות עבודהובהתאם לתיעדוף ות תקציב ויבוצע  . 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
 

 2022/51 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  
 22/08/22''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 

 

 נודה לחתימתך 
 בברכה 

 
_______________________ 

 מזכירה ועדת תנועה מקומית
 
 
 
 



 
             

 

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

 
                                                    __________          ______________________             _______________________________                          ____________________________ 

 חתימה                           תאריך                            חתימה                תאריך                                                              חתימה                           תאריך                                                               
 

 

 5מתוך  2עמוד         שנתיות.  כניות עבודהובהתאם לתיעדוף ות תקציב ויבוצע  . 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

 
 /202222/8ועדת תנועה מקומית מיום 

 
 

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

 
 נכבדי,

 ידע. -כמפורט בפרוטוקול המצ''ב והחתום על 22/08/22אבקשך, 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,

 
ו כל ההתייעצות הדרושות, הנני מורה/מסכים להציג, לסמן, לקבוע, או לבטל, לפי  , ולאחר שקוימ1961 -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                                                                                                                  
 ראש רשות תמרור מקומית                                                                                                                 
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                                                    __________          ______________________             _______________________________                          ____________________________ 

 חתימה                           תאריך                            חתימה                תאריך                                                              חתימה                           תאריך                                                               
 

 

 5מתוך  3עמוד         שנתיות.  כניות עבודהובהתאם לתיעדוף ות תקציב ויבוצע  . 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

 
 

 15/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
 22/08/2022  שהתקיימה בתאריך 

 
 

מס'   מס' סעיף 
 בקשה

נימוקים והמלצת וועדת   כתובת מהות הבקשה 
 תנועה

 עדיפות
 

החלטת רשות  
 תמרור 

 2חומה ומגדל  בקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה   850814 2022.15.01

עמידה  -מומלץ
על פי מסמך  בקריטריונים  

 של ביטוח לאומי  

 אושר   1

 9שאול המלך  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   850297 2022.15.02
אי עמידה  - לא מומלץ

 בקריטריונים   
 לא אושר  1

 20מורדי גטאות   בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה   859886 2022.15.03

עמידה  -מומלץ
על פי  בקריטריונים  

 המלצת רופא  
 אושר   1

 11בורוכוב  בקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה   852686 2022.15.04

עמידה  -מומלץ
בקריטריונים על פי  

 המלצת רופא  

 אושר   1

 3שולמית  לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   845053 2022.15.05

אי עמידה  - לא מומלץ
בקריטריונים קיימת חנייה  

 בטאבו  
 לא אושר  1

 אושר  1 מומלץ 20שאול המלך  לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   851763 2022.15.06

 6כנפי נשרים  לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   849874 2022.15.07

עמידה  - מומלץ 
על פי מסמך  בקריטריונים  

   המלצת רופא 

 אושר   1

 19אגרון  לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   839986 2022.15.08

עמידה  -מומלץ
בקריטריונים על פי מסמך  

 של ביטוח לאומי 
 אושר   1

 לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   839989 2022.15.09
 5גולד זאב 

 

עמידה  -מומלץ
בקריטריונים על פי  

 המלצת רופא  
 אושר  1
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                                                    __________          ______________________             _______________________________                          ____________________________ 
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 5מתוך  4עמוד         שנתיות.  כניות עבודהובהתאם לתיעדוף ות תקציב ויבוצע  . 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

 
מס'   מס' סעיף 

 בקשה
נימוקים והמלצת וועדת   כתובת מהות הבקשה 

 תנועה
 עדיפות

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 9גאולה  לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   850027 2022.15.10

אי עמידה  - לא מומלץ
קיימת חנייה    םבקריטריוני

 בטאבו  

 לא אושר   1

 15צייטלין  לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   846351 2022.15.11
אי עמידה  - לא מומלץ

 בקריטריונים  
 לא אושר  1

 1גורדון  לנכה  בקשה להקצאת מקום חנייה   845062 2022.15.12

עמידה  -מומלץ
על פי    םבקריטריוני

 המלצת רופא  
 אושר  1

 אושר   1 מומלץ 11חצרות הדר  בקשה להעתקת מקום חניה שמורה לנכה   850551 2022.15.13

 אושר   1 מומלץ   16אימבר  לנכהבקשה להעתקת מקום חנייה שמורה   853445 2022.15.14

 אושר   1 מומלץ   7 פרנקאנה  בקשה להעתקת מקום חניה שמורה לנכה   845272 2022.15.15

 אושר   1 מומלץ   8המפלס  לנכה בקשה להעתקת מקום חנייה שמורה  852128 2022.15.16

 9גאולה  לנכהבקשה להעתקת מקום חנייה שמורה   840002 2022.15.17

בכתובת  - לא מומלץ
החדשה קיימת חנייה  

 בטאבו  
 לא אושר   1

 אושר  1 מומלץ 7בלינסון  בקשה להוספת מס' רכב בתמרור קיים   775364 2022.15.18

2022.15.19 844582 
 בקשה להוספת מס' רכב לתמרור קיים  

 
 

 אושר   1 מומלץ 17חצרות הדר  

 אושר   1 מומלץ 1גלגלי הפלדה  בקשה להחלפת מס' רכב בתמרור קיים   861930 2022.15.20

 אושר   1 מומלץ 5המפלס  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים   849556 2022.15.21

 אושר  1 מומלץ   10פרוג שמעון  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים  850071 2022.15.22

 אושר  1 מומלץ 32העמק  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים  846328 2022.15.23

 אושר  1 מומלץ 8בן גוריון  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים  839964 2022.15.24

 אושר  1 מומלץ 18בר אילן  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים   860322 2022.15.25

 אושר   1 מומלץ   10הרצפלד אברהם  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים   850048 2022.15.26

 אושר  1 מומלץ 8המפלס  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים   844447 2022.15.27

2022.15.28 

859929  
,85814

8 

 23הר כנען  בקשה להחלפת מס' רכב על תמרור קיים  
קיימת חנייה  - מומלץ

 בטאבו 
 אושר   2
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 5מתוך  5עמוד         שנתיות.  כניות עבודהובהתאם לתיעדוף ות תקציב ויבוצע  . 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

 

 

 

 

 

מס'   מס' סעיף 
 בקשה

נימוקים והמלצת וועדת   כתובת מהות הבקשה 
 תנועה

 עדיפות

 
החלטת רשות  

 תמרור 

2022.15.29 

857405 
, 

857989

   

 אושר   2 תושבת נפטרה  -מומלץ 11יציאת אירופה  לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה  

 אושר   2 אי שימוש בחנייה  -מומלץ 7ששת הימים  לנכהבקשה לביטול חנייה שמורה   860988 2022.15.30

2022.15.31 845348 
לביטול חניית    2022.13.21בקשה לביטול החלטה 

 נכה 
 אושר  1 מומלץ 2 ן איינשטיי

2022.15.32 846341 
לביטול חניית    2022.13.19בקשה לביטול החלטה 

 נכה 
 אושר  1 מומלץ   9גלבוע 

2022.15.33 849588 
לביטול חניית    2022.13.22בקשה לביטול החלטה 

 נכה 
 אושר   1 מומלץ 5טרומן 

2022.15.34 850605 
ביטול חניית   2022.13.23בקשה לביטול החלטה 

 נכה 
 אושר   1 מומלץ 13 היסמין 


