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                                                    ________________                         _______________________________                     ____________________________________________ 

 חתימה                           חתימה                                           תאריך                      חתימה                                        תאריך  תאריך                                                                                        
 

 

 5מתוך  1עמוד         שנתיות.  בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודהתקציב ויבוצע  . הביצוע הינו תלויאינן 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
 

 16/2022 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  

 5/9/2022''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 

 
 

_______________________ 
 מזכירה ועדת תנועה מקומית
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                                                    ________________                         _______________________________                     ____________________________________________ 

 חתימה                           חתימה                                           תאריך                      חתימה                                        תאריך  תאריך                                                                                        
 

 

 5מתוך  2עמוד         שנתיות.  בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודהתקציב ויבוצע  . הביצוע הינו תלויאינן 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

 
 5/9/2022ועדת תנועה מקומית מיום 

 
 

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

 
 נכבדי,

 ידע. -כמפורט בפרוטוקול המצ''ב והחתום על 05/9/2022אבקשך, 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 
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 5מתוך  3עמוד         שנתיות.  בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודהתקציב ויבוצע  . הביצוע הינו תלויאינן 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

 
 

 16/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
 05/9/2022  שהתקיימה בתאריך 

 
 

מס'   סעיף  מס'
 בקשה 

וועדת   המלצתנימוקים ו  תובת כ מהות הבקשה 
 תנועה 

 עדיפות 
 

 החלטת רשות תמרור 

 ויצמן/ גאולה. בקשה להסדרת מעבר חצייה 824502 2022.16.01
 מסלול צפוני ודרומי 

: מומלץ הרחבת ברח' גאולה
מ', הקטנת   4מעבר חצייה לרוחב 

ברביע הדרום מזרחי של   רדיוס
ס"מ   5הצומת. ביצוע הגבהה של 

וריצוף, הצבת עיני חתול, העתקת  
מעבר חצייה צפונה, שינוי  

 ברביע הדרום מזרחי. גאומטרי
מעברי חצייה ברח' ויצמן מעבר 

 צפוני ודרומי: 
מ',   4הרחבת מעבר חצייה לרוחב 

רביע הדרון מזרחי   רדיוסהקטנת 
של הצומת, מעבר חצייה מרוצף, 

  גאומטריהצבת עיני חתול, שינוי 
 של אנטימפרץ

1 

 ברח' גאולה:
מ',   4מאושר הרחבת מעבר חצייה לרוחב 

ברביע הדרום מזרחי,   רדיוסהקטנת 
ס"מ, ביצוע ריצוף,  5ביצוע הגבהה של 

הצבת עיני חתול,  העתקת מעבר חצייה 
ברביע הדרום   גאומטריצפונה, שינוי 

 מזרחי.
 רח' ויצמן מעבר צפוני ודרומי: 

 4הרחבת מעבר חצייה לרוחב , מאושר
רביע הדרום מזרחי   רדיוס מ', הקטנת 

של הצומת, מעבר חצייה מרוצף, הצבת  
 של אנטימפרץ גאומטרי עיני חתול, שינוי 

 מאושר הצבת עיני חתול   1 מומלץ הצבת עיני חתול.   ויצמן/אגרון  בקשה להסדרת מעבר חצייה  824527 2022.06.02

 ויצמן/ המעפילים  בקשה להסדרת מעבר חצייה 824503 2022.16.03

  מעבר חצייה ברח' המעפילים,
מומלץ ניתן להרחיב את מעבר  

מ',   4החצייה צפונה בלבד לרוחב 
ניתן לתכנן "אוזן"" לחנייה 

מערבית, , ניתן לבצע הגבהה של  
ס"מ וריצוף, ניתן להציב עיני  5

חתול, נדרת העתקת מחזורית  
לבקבוקים, תיבות   מחזורית נייר, 

 דואר.
מעבר חציה ברח' ויצמן סמוך  

ויצמן  בד   -לצומת המעפילים
צפוני והדרומי, מומלץ להרחיב  ה 

מ',   4את מעבר החצייה לרוחב של 
 5ניתן לבצע הגבהה עד לגובה של 
ס"מ וריצוף, ניתן להציב עיני  

 חתול.
 

1 

   מעבר חצייה ברח' המעפילים,
מאושר  ניתן להרחיב את מעבר החצייה 

מ', ניתן לתכנן   4צפונה בלבד לרוחב 
"אוזן"" לחנייה מערבית, , ניתן לבצע  

ס"מ וריצוף, ניתן להציב  5הגבהה של  
עיני חתול, נדרת העתקת מחזורית נייר, 

 לבקבוקים, תיבות דואר.  מחזורית
מעבר חציה ברח' ויצמן סמוך לצומת  

 ויצמן  בד הצפוני והדרומי,   -המעפילים
מאושר  להרחיב את מעבר החצייה 

מ', ניתן לבצע הגבהה עד   4לרוחב של 
ס"מ וריצוף, ניתן להציב עיני   5לגובה של 

 חתול.
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 5מתוך  4עמוד         שנתיות.  בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודהתקציב ויבוצע  . הביצוע הינו תלויאינן 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

 
מס'   סעיף  מס'

 בקשה 
וועדת   המלצתנימוקים ו  תובת כ מהות הבקשה 

 תנועה 

 עדיפות 
 

 החלטת רשות תמרור 

 ויצמן /גורדון  להסדרת מעבר חצייהבקשה  824506 2022.16.04
מומלץ הרחבת מעבר החצייה  

מ', הגבהה וריצוף,  4לרוחב 
 הוספת עיני חתול

 4הרחבת מעבר החצייה לרוחב   מאושר 1
 מ', הגבהה וריצוף, הוספת עיני חתול 

2022.16.05 

חברת ציטרין   
תכנון ייעוץ  

ביצוע הנדסת  
 תנועה 

בקשה לאשר תכנית להסדרי תנועה לצורך 
 פירוק עגורן   

  שם תכנית  
HAGLIL_18_TR_TEMP_SHORT 

 מאושר ע"י יועץ תנועה עירוני  ל"ר                מומלץ ע"י יועץ תנועה עירוני    18הגליל 

2022.16.06 
קסטרו  
אבטחת  

 תנועה בע"מ  

 ר אתר תכנית לאתר התארגנות  בקשה לאש
 שם תכנית:  

 TR_ORG_RUPPIN 30 
 
 

 מומלץ ע"י יועץ תנועה עירוני   30רופין  -ה תקומ
 ל"ר 
 

 מאושר ע"י יועץ תנועה עירוני 

2022.06.07 

חברת ציטרין   
תכנון ייעוץ  

ביצוע הנדסת  
 תנועה 

 

 בקשה לאשר תכנית לאתר התארגנות  
מניים לצורך ז, הסדרי תנועה 12התחייה 

 עבודות בנייה  
TR_org_hatyhiya_12  

 מומלץ ע"י יועץ תנועה עירוני    12התחייה 
 ל"ר              

 
 
 

 מאושר ע"י יועץ תנועה עירוני 

מחלקת   2022.16.08
 חשמל ומיזוג 

בקשה לאשר השחלת צנרת וכבלים, התקנת  
מומלץ בכפוף  להיתר משטרה מס'   רחבי העיר  עמודים ופנסים 

189.22 

 
 ל"ר 
 

מאושר בכפוף להיתר משטרה מס'  
189.22  

מחלקת מבני   2022.16.09
 ציבור 

בקשה לאשר תכנית הסדרי תנועה  זמניים  
 גולדה "סלצורך פינוי קרוואנים סמוך לביה 

רח' בר אילן ורח'  
 השלום  

מומלץ בכפוף  להיתר משטרה מס'  
188.22 

 
 ל"ר 
 

מאושר בכפוף להיתר משטרה מס'  
188.22  

מחלקת נוער   2022.16.10
 והגיל הרך 

לאשר תכנית הסדרי זמניים לצורך  ה בקש
 מאושר ע"י מחלקת תנועה   ל"ר  בכפוף לאישור מחלקת תנועה  רח' יוחנן הסנדלר  מסיבת רחוב

2022.16.11 

החברה  
הכלכלית 

לפיתוח כפר 
 סבא 

זמניים לצורך בקשה לאשר הסדרי תנועה 
 שדרוג הרחוב. 

  A-1049תכנית מס' 
הסדרי תנועה זמניים לביצוע שדרוג רחוב בן 

 גוריון  
 

מומלץ בכפוף  להיתר משטרה מס'   רח' בן גוריון 
195.22 

 
 ל"ר 
 
 

 ,  195.22מאושר בכפוף להיתר משטרה 
בתנאי ששינוי הרמזור בצומת הרחובות  

  בהתאם בן גוריון / סוקולוב יהיה 
לגאומטריה המאושרת בנספח התנועה 

 להסדרי תנועה זמניים. 

תאגיד המים   2022.06.12
 פלגי השרון  

בקשה לאשר תכנית להסדרי תנעה זמניים  
 לצורך הסדרת קווי ביוב . 

-ACE-DD-DAVEDHMELKתכנית מס' : 
1400-02   

 ל"ר  מומלץ בכפוף  להיתר משטרה .  דוד המלךרח' 
 
 

 מאושר בכפוף להיתר משטרה  

חברת נתיבי   2022.16.13
 איילון  

ברח' ויצמן   זמנייםבקשה לאשר הסדרי תנועה 
 להעדפה תחבורה ציבורית

רח' ויצמן מכביש מס'  
 ל"ר  בכפוף לאישור מחלקת תנועה  ועד לרח' הגליל  40

 מאושר ע"י מחלקת תנועה   

מחלקת   2022.16.14
 2022.14.39בקשה לתיקון החלטה מס'  תנועה 

רח' תל חי  בקטע בין  
רח' בן גוריון ורח'  

 הארזים
 

עדכון התכנית בהתאם  
 ל"ר  להתייעצות עם אגרונום 

 

מאושר תיקון התכנית בהתאם  
 להתייחסות אגרונום  
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 5מתוך  5עמוד         שנתיות.  בהתאם לתיעדוף ותוכניות עבודהתקציב ויבוצע  . הביצוע הינו תלויאינן 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

 
 
  

 

מס'   סעיף  מס'
 בקשה 

וועדת   המלצתנימוקים ו  תובת כ מהות הבקשה 
 תנועה 

 עדיפות 
 

 החלטת רשות תמרור 

 יקר בראשי  2022.16.15
בקשה לאשר תכנית להסדרי תנועה לצורך 

 קרצוף וריבוד רח' המעפילים. 
 319-13תכנית מס' 

מומלץ  בכפוף לאישור יועץ תנועה   רח' המעפילים
מאושר בכפוף לאישור יועץ תנועה   ל"ר  ואישור משטרה 

 ואישור משטרה 

תאגיד המים   2022.16.16
 פלגי השרון  

בשה לאשר תכנית להסדרי תנועה זמניים  
 לביצוע קו מים תת"ק בחפירה

רח' רופין, רח' אברהם  
קרן והרחובות  

 הסמוכים 

מומלץ בכפוף לאישור משטרה 
  201.22מס' 

 ל"ר 
 
 

מאושר בכפוף להיתר משטרה מס'  
201.22 

חברת נתיבי   2022.16.17
 איילון  

 תכנית להסדרת רמזורים, תכנית מס'  
MTP-TR-11831-DD-2704 

תכנית רמזורים בצומת  
ויצמן/ התבור/  

 הראשונים 
 ל"ר  מומלץ 

 
 מאושר  

חברת נתיבי   2022.16.18
 6078/1604-224תכנית מס'  איילון  

  5רמזורים שלב  תכנית
בצומת ויצמן/ התבור/  

 גייסות השריון 
 מומלץ 

 ל"ר 
 

 
 מאושר 

חברת נתיבי   2022.16.19
 איילון  

 תכנית להסדרת רמזורים, תכנית מס'  
MTP-TR-11831-DD-2704 

תכנית רמזורים ויצמן  
 ל"ר  מומלץ  התבור/ הראשונים  /

 מאושר  

מחלקת   2022.16.20
 תנועה 

 תככנית להסדרת רמזור 
 מומלץ  טשרניחובסקי רמז  צומת טשרניחובסקי רמז 

 
 ל"ר 
 

 מאושר 

מחלקת   2022.16.21
 מומלץ ע"י וועדת תנועה    רופין-כיכר נורדאו בקשה לאשר תכנית להסדרת גיאוטריה בכיכר  תנועה 

 
 ל"ר 
 
 

 מאושר ע"י וועדת תנועה  

מחלקת   2022.16.22
 תנועה 

בקשה לאשר הסדרת מפרץ חנייה והסדר 
 תימרור  

רח' הרצל בקטע בין 
רחוב הבנים לרח' 

 הגלבוע  
 ל"ר  מומלץ ע"י וועדת תנועה   

 
 מאושר ע"י וועדת תנועה 

הפיכת מפרץ החנייה  מומלץ,  הנביאים  2022.14.05בקשה לעדכון החלטה מס'  846375 2022.16.23
 לחניית אקספרס 

1 
 מאושר הפיכת החניה לחניית אקספרס 

 שכונת עלייה  2022.14.15בקשה לעדכון החלטה מס'  830198 2022.16.24

מומלץ הצבת פסי האטה במיקומים  
 הבאים: 

רח' ויתקין בקטע מרמז לקפלנסקי  
 .144הצבת שני  פסי האטה ותמרור 

)התרעה על   144רח' טהון הבת תמרור  
 פס האטה(.

רמז הצבת    -רח' בורוכוב בקטע לופבן
 .144תמרור 

רח' גולדשטיין הצבת שני פסי האטה  
 144והצבת תמרור 

 רח' פרוג הצבת פס האטה נוסף.
 רח' קורצק הצבת פס האטה נוסף..

 רח' ברוכוב הצבת פס האטה.  
רח' ברדב אבא הצבת שני פסי האטה  

   144והצבת תמרור 
ם הצבת פס האטה   רח' רינגלבלו

 .144והצבת תמרור 

מאושר, הצבת פסי האטה  במיקומים   1
 הנדרשים   


