
 
             

 

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

 
                                                   __________          ______________________             _______________________________                          ____________________________ 

 חתימה                           תאריך                            ימה            חת    תאריך                                                              חתימה                          תאריך                                                               
 

 

 4מתוך  1עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . 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

 
 

 2022/11/06ועדת תנועה מקומית מיום 
 
 

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

 
 נכבדי,

 ידע. -כמפורט בפרוטוקול המצ''ב והחתום על 06/11/2022אבקשך, לאשר הסדרי תנועה בהתאם להמלצות " ועדת תנועה מקומית", מישיבה מתאריך 
 
 
                           ______________________                                                       ________________________                                                                                                                      

 תאריך                                                                                      אינג' שמעון גיטליץ                        
 מית יו''ר ועדת תנועה מקו                                                                                                                   

 
 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 -ב' לתקנות התעבורה תשכ''א 18בתוקף סמכותי לפי תקנות  
 ידי -בפרוטוקול המצ''ב והחתום עלעניין את הדסרי התנועה והתמרורים המפורטים 

 
 

                          ______________________                                                         ________________________                                                                                                                        
 תאריך                                                                                           מר רפי סער                        

 עיריית כפר סבאראש                                                                                                                   
 ראש רשות תמרור מקומית                                                                                                                

  
 
 



 
             

 

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

 
                                                   __________          ______________________             _______________________________                          ____________________________ 

 חתימה                           תאריך                            ימה            חת    תאריך                                                              חתימה                          תאריך                                                               
 

 

 4מתוך  2עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . 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

 
 
 
 

 19/2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
 06/11/2022  שהתקיימה בתאריך 

 
 
 

 עדיפות נימוקים והמלצת וועדת תנועה  כתובת מהות הבקשה  מס' בקשה  מס' סעיף 
 

החלטת רשות  
 תמרור 

 21ישעיהו  בקשה להקצאת חנייה שמורה עבור   884677 2022.19.01
על פי מסמך של ביטוח  - מומלץ 

 לאומי 
 אושר   1

2022.19.02 903249 
 בקשה להקצאת חנייה שמורה עבור  

 
 לא אושר  1 קיימת חנייה בטאבו- מומלץלא  13השופטים 

2022.19.03 892608 
 בקשה להקצאת חנייה שמורה עבור  

 
 אושר   1 על פי המלצת רופא    -מומלץ 1המפלס 

 9העמק  בקשה להקצאת חנייה שמורה עבור   854135 2022.19.04
- על פי המלצת רופא    -מומלץ

 כיסא גלגלים  
 אושר  1

2022.19.05 895631 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר   1 מומלץ 12שפרינצק 

2022.19.06 897682 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר  1 מומלץ 21אימבר 

2022.19.07 910281 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר  1 מומלץ 72רוטשילד 

2022.19.08 907549 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר   1 מומלץ 9חצרות הדר 

2022.19.9 893396 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר  1 מומלץ 11שאול המלך 

2022.19.10 893117 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר  1 מומלץ   9מצדה 

2022.19.11 886871 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר   1 מומלץ 78ויצמן 



 
             

 

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

 
                                                   __________          ______________________             _______________________________                          ____________________________ 

 חתימה                           תאריך                            ימה            חת    תאריך                                                              חתימה                          תאריך                                                               
 

 

 4מתוך  3עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . 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

 
 עדיפות נימוקים והמלצת וועדת תנועה  כתובת מהות הבקשה  מס' בקשה  מס' סעיף 

 
החלטת רשות  

 תמרור 

2022.19.12 886742 
 החלפת מס' רכב תמרור קיים  בקשה ל

 
 אושר   1 מומלץ 5גולד זאב 

2022.19.13 899521 
 

 חנייה שמורהבקשה לביטול מקום 
 אושר  1 תושבת לא גרה בכתובת  -מומלץ 3הכיכר 

2022.19.14 901735 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר   2 תושבת נפטרה  -מומלץ 11דוד אבידן 

2022.19.15 901765 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר   2 תושב נפטר  -מומלץ 17בורוכוב 

2022.19.16 901777 
 

 לביטול מקום חנייה שמורהבקשה 
 אושר   2 תושב נפטר  -מומלץ 4בקעת הירח 

2022.19.17 901815 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר  2 תושבת נפטרה  -מומלץ 1הגליל 

2022.19.18 901807 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר   2 תושב נפטר  -מומלץ   8המפלס 

2022.19.19 901826 
 

 לביטול מקום חנייה שמורהבקשה 
 אושר  2 תושב נפטר  -מומלץ 160ויצמן 

2022.19.20 901798 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר  2 תושבת נפטרה  -מומלץ 89הכרמל 

2022.19.21 901893 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר  2 תושבת נפטרה  -מומלץ 3הצבר 

2022.19.22 901918 
 

 לביטול מקום חנייה שמורהבקשה 
 אושר  2 תושב נפטר  -מומלץ   5רמב"ם 

2022.19.23 901874 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר   2 תושב נפטר  -מומלץ 17משה סנה 

2022.19.24 898172 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר  2 תושבת נפטרה  -מומלץ 1האילנות 

2022.19.25 901849 
 

 לביטול מקום חנייה שמורהבקשה 
 אושר   2 תושב עזב את העיר  -מומלץ 14כנפי נשרים 

2022.19.26 901907 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 

 אושר  2 התושב לא עובד בכתובת  -מומלץ 78רוטשילד 
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 4מתוך  4עמוד         שנתיות.  כניות עבודהותקציב ויבוצע בהתאם לתיעדוף ות  . 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

 

 

 עדיפות נימוקים והמלצת וועדת תנועה  כתובת מהות הבקשה  מס' בקשה  מס' סעיף 

 
החלטת רשות  

 תמרור 

2022.19.27 901857 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 אושר   2 תושב עזב את העיר    -מומלץ 7מצדה 

2022.19.28 855200 
 

 בקשה לביטול מקום חנייה שמורה
 1גלר זאב 

אין הצדקה לחניית נכים  -מומלץ
 כללית בהמלצת ממונת נגישות   

 
 אושר   2

2022.19.29  915491 
הנכים הכלליות   חניות בקשה להסרת

 לצורך בחירות הכנסת  באופן זמני  ו צבשהו
 אושר  2 מומלץ רחבי העיר  


