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 16מתוך  1עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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
 

 2022-18 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  
 24.10.2022''ב פרוטוקול ישיבה וסיורי ועדת תנועה מקומית כפר סבא שהתקיימה בתאריך מצ

 

 משתתפים: 
 

 ובינוי.  פיתוח תשתיות אגף יו"ר וועדה , מנהל -גיטליץ שמעון' אינג

 אינג' נדיה בוגון, ס. מנהל אגף תשתיות פיתוח ובינוי. 

 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 

 כפיר בידאני, נציג משטרה 

 מהנדס תנועה, יועץ לוועדה   גרוס, בועז' אינג

 נודה לחתימתך 
 בברכה 

 
_______________________ 

 מעין קראוז 

 בודקת תוכניות תנועה ומזכירת ועדת תנועה מקומית
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 16מתוך  2עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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

 
 

 24.10.2022ועדת תנועה מקומית מיום 
 
 

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

 
 נכבדי,

 ידע. -כמפורט בפרוטוקול המצ''ב והחתום על 24.10.2022אבקשך, לאשר הסדרי תנועה בהתאם להמלצות " ועדת תנועה מקומית", מישיבה מתאריך 
 
 
                           ______________________                                                       ________________________                                                                                                                      

 תאריך                                                                                      אינג' שמעון גטליץ                       
 יו''ר ועדת תנועה מקומית                                                                                                                   

 
 אל: אנג' שמעון גטליץ 

 יו''ר ועדת תנועה מקומית 
 

 נכבדי,
 

ל ההתייעצות הדרושות, הנני מורה/מסכים להציג, לסמן, לקבוע, או לבטל, לפי  , ולאחר שקוימו כ1961 -ב' לתקנות התעבורה תשכ''א 18בתוקף סמכותי לפי תקנות  
 ידי -עניין את הדסרי התנועה והתמרורים המפורטים בפרוטוקול המצ''ב והחתום על

 
 

         ______________________                                                         ________________________                                                                                                                                         
 ר רפי סער תאריך                                                                                           מ                       

 ראש העיריית כפר סבא                                                                                                                  
 ראש רשות תמרור מקומית                                                                                                                 
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 16מתוך  3עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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

 
  

 18-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 

 24/10/2022  שהתקיימה בתאריך 
 

 עדיפות  המלצות ועדת תנועה  תנועתיים  נימוקים תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'
 

החלטת רשות  
 תמרור  

 

 בקשה לסימון  מעבר חצייה 884268 2022-18-01

רח' 
המעפילים 
בין צומת  

חצרות הדר  
לרח' 

 פיארברג 

לא מומלץ, מדובר על צומת  
אינה  ת הזווימדורג, 

מאפשרת שדה ראייה  
בפניה ימינה ברח' חצרות 
הדר וזרוע רח' פיארברג. 

ע"פ הנחיות משד התחבורה 
מרחק בין מעברי  חצייה 

מ'.  בצומת   200מוגדר 
ניצנים קיים   -מעפילים

 40של מעבר חצייה במרחק 
 מ' . 

בצומת הרחובות פיארברג  
דב הוז קיים מעבר חצייה 

 מ'   105במרחק של 
הוספת מעבר חצייה תגרום  

לעיכובי תנועה ופיזור  
תנועת הולכי רגל בקטע  

 הדרך  

מומלץ לאישור ע"פ המלצת מנהלת מח' 
בטיחות בדרכים מעבר חצייה מוצע )תמרור 

(, שיאפשר תנועה רציפה של הולכי 811מס' 
 בין מוסדות חינוך. רגל 

 306בנוסף מומלץ לאישור הוספת תמרור מס' 
 לצרכי אזהרה נהגים על מעבר חצייה בצומת . 

2 
מאושר סימון מעבר 

חצייה במיקום  
 המבוקש  

2022-18-02 904657 
 בקשה להסדרת מעבר חצייה  861190

 יערה 
סמוך  
 סלביה"

 סורקיס 

מעבר חצייה  ומלץ סימון מ
 ע"ג פס האטה קיים.  

מעבר החצייה ישמש הולכי 
רגל היוצאים משצ"פ 
המשמש כשביל גישה  

להולכי גל, ומשמש כמעבר  
 בין מוסדות חינוך בשכונה   

 
מומלץ לאישור סימון מעבר חצייה מוגבה 

( על בסיס פס האטה קיים בפועל 811)תמרור 
( כצורך לחצייה בטוחה   821)תמרור מס' 

בין שצ"פ לבית הספר. בנוסף מומלץ  ורציפה 
לצרכי אזהרת  306לאישור הוספת תמרור 

 נהגים על מעבר חצייה בצומת. 
כתוצאה מסימון מעבר חצייה מוגבה מומלץ  

לאשר ביטול חלק מחניות "נשק וסע", 
לבקשת מחלקת הסעות מומלץ לשמור על 

מ' לצרכי העלאה  16.5מפרץ באורך של 
 ת.  והורדת תלמידים בקווי הסעו

 

2 
מאושר  הסדרת  

מעבר חצייה  וביטול   
 מפרץ נשק וסע  
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 16מתוך  4עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור  
 

 בקשה להוספת מעבר חצייה  742676 2022-18-03

צומת  
הרחובות 
החיש ובן 

 יהודה

לא מומלץ,  מדובר על ציר 
תנועה ראשי  ומרכזי   

.בזרוע הצפוני של הכביש 
קיים רצף של מעברי חצייה 
בצומת מרומזרת. הוספת  
מעבר חצייה עם הרמזור 

גורמת לשינוי הרמזור 
וחציית הולכי רגל בצורה 

 לא מרוכזת  

לא מומלץ לאשר סימון מעבר חצייה נוסף   
 בצומת הרחובות החיש ובן יהודה.

מעברי חצייה, לא    3ומת מרומזרת קיימים בצ
 נדרש הוספת מעבר חצייה נוסף.  

  

לא מאושר  הוספת  
מעבר חצייה 

במיקום המבוקש  
בהתאם להמלצות  

 וועדת תנועה   

 14התעש  בקשה להסדרת מעבר חצייה  841004 2022-18-04

מומלץ סימון מעבר חצייה   
סמוך לצומת הרחובות  

 התע"ש והיוצרים . 
מדובר על רחוב מסחרי  עם  
חזיתות מסחריות ותנועת  

הולכי רגל ערה, קיים  
מחסור במעברי חציה 

 מ'  300במרחקים של 

לא מומלץ לאשר סימון  מעבר חצייה בשלב 
   זה בשל תכנון נת"צ ברחוב 

לא מאושר הסדרת  
מעבר חצייה בשל 

תכנון  נת"צ  ברחוב   
בהתאם להמלצות  

 וועדת תנועה  

בקשה להצבת תמרור אזהרה לפני   820316 2022-18-05
 פס האטה 

שכונת   
גאולים  
)רחבי 

 השכונה(

מומלץ הוספת תמרורים  
ברחבי שכונת   144מס' 

גאולים  ע"פ הנחיות משרד  
-50התחבורה במרחק של 

מ'  לפני פס ההאטה   100
לצרכי אזהרה ובטיחות 

 בדרכים 

מומלץ לאשר  הצבת תמרורי אזהרה )תמרור  
( לפני פסי האטה ברחבי שכונת גאולי  144מס' 

 לצרכי בטיחות בדרכים 
2 

מאושר  הוספת  
התמרורים  ברחבי  

שכותת גאולים  
בהתאם להמלצות  

 וועדת תנועה  

בקשה להוספת תמרור אזהרה לפני   820268 2022-18-06
 אלקלעי מעברי חצייה

מס'    מומלץ, הוספת  תמרור
ברח' אלקלעי, במרחק    306

מ'  לפני פס האטה    50של 
ע"פ הנחיות משרד  

התחבורה לצרכי אזהרה  
 ובטיחות בדרכים  

הוספת תמרורי אזהרה לפי   לאישורמומלץ 
לצרכי אזהרה    306מעבר חצייה )תמרור 

 ובטיחות בדרכים  
2 

מאושר  הוספת  
תמרור אזהרה על 

הולכי רגל  במיקום  
המבוקש  בהתאם  

וועדת   להמלצת
 תנועה 

בקשה להצבת תמרור אזהרה לפני   820315 2022-18-07
 מעבר חצייה 

שכונת   
גאולים  
)רחבי 

 השכונה(

מומלץ הוספת תמרורים  
ברחבי שכונת   306מס' 

גאולים, ע"פ הנחיות משרד 
מ'   50התחבורה במרחק של 

לפני מעבר חצייה לצרכי  
 אזהרה ובטיחות בדרכים 

 
 

מומלץ לאשר  הוספת תמרורי אזהרה לפני 
( ברחבי שכונת  306מעבר חציה )תמרור מס' 

 גאולים, לצרכי אזהרה ובטיחות בדרכים  
1 

מאושר הצבת  
לפני   אזהרה תמרור 

מעברי חצייה ברחבי 
שכונת גאולים   

בהתאם להמלצות  
 וועדת תנועה  
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 16מתוך  5עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור  
 

בקשה להוספת תמרור סוף קטע   820319 2022-18-08
 חנייה כחול לבן    

- צומת ל"ה 
 אבן גבירול  

מומלץ הוספת תמרור סוף  
 קטע חנייה אזורית  

 לא מומלץ לאישור ע"י  מחלקת אכיפה.
(  818בפועל קיים סימון אדום לבן )תמרור מס'

 המבטל את  החנייה האזורית.  
  

לא מאושר  הוספת  
תמרור סוף קטע   
  חניית כחול לבן 

בהתאם להמלצות  
 וועדת תנועה  

בקשה להצבת שילוט  לחניית כחול   828694 2022-18-09
 לבן ברחוב  

משעול  
   28האהבה 

לא מומלץ, מדובר על שביל  
הולכי רגל שנמצא בייעוד  
שצ"פ, לא מומלצת כניסת  
רכבים באופן קבוע במיוחד  

על חשבון הכשרת חניות  
 חוקיות  

לא מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה,  
רכב בחניון קיימת אפשרות לחניית כלי 

 בעלי לוחית רישוי.   םתקיני 
  

לא מאושר הצבת  
שילוט  חניית כחול 

יקום  לבן במ
המבוקש בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

בקשה להצבת שילוט להסדרת חנייה   860386 2022-18-10
   ח הפלמ" אזורית  

מומלץ , ע"פ המלצת  
מחלקת אכיפה וע"פ  

מדיניות העירייה, המלצה 
מותנית בהסכמת דיירי  
הרחוב. לדיון מצורפת 
 הסכמת דיירי הרחוב

הצבת שילוט חניית כחול  
בין רח'  ח הפלמ"לבן ברח' 

   13לרח' מס'  8מס' 
ה  -חנייה בתשלום בימים א

 .17:00עד  8:00בין השעות 
בימים ו' וערבי חג בין  

 . 13:00ועד  8:00השעות 
לרכב הנושא תו אזורי או  

 תושב כפר סבא חנייה חינם  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה, הצבת 
,  626שילוט חנייה מוגבלת )תמרור מס' 

 (439תמרור מס' 
- בימים א'  10החנייה מותרת לבעלי תו מס' 

 .00ועד : 17:00' ב משעה ה 
ועד   8:00ה משעה -חניה בתשלום בימים א

ועד  8:00בימים ו וערבי חג משעה  17:00
13:00 

לרכב הנושא תו אזורי או תושב כפר סבא  
 חנייה חנים  

1 

מאושר הצבת  
תמרור  חנייה  
אזורית ברח' '  

בהתאם   ח הפלמ"
להמלצות וועדת  

 תנועה 
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 16מתוך  6עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

בקשה להצבת שילוט להסדרת חנייה   835977 2022-18-11
 אזורית  

שכונת אלי  
כהן הכוללת 

את  
 הרחובות:
גייסות  

, אחי   השריון
דקר,   

 תותחנים 

מומלץ הסדרת חנייה  
אזורית מוגבלת  עקב  

מצוקת חנייה ברחבי שכונת  
 אלי כהן. 

הצבת שילוט חנייה אזורית  
החנייה מותרת לבעלי תו  

חנייה מס' ____ בין  
 . 8:00ועד  17:00השעות 

ה  -חנייה בתשלום בימים א
 .17:00עד  8:00בין השעות 

בימים ו' וערבי חג בין  
 . 13:00ועד  8:00השעות 

לרכב הנושא תו אזורי או  
 תושב כפר סבא חנייה חינם  

לא מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת 
 שילוט חנייה אזורית.  

החניות ברחוב נמצאות  בשימוש דיירי הרחוב  
ולא בשימוש משתמשי הפארק. משתמשי  
הפארק חונים בחניון המיועד ולא תחומי  

 השכונה 

  

לא מאושר הצבת  
תמרור חנייה  

אזורית בשכונת אלי  
כהן בהתאם  

להמלצות וועדת  
 תנועה 

)אין   402בקשה להשלמת תמרור  820326 2022-18-12
 בצומת  לסטריותכניסה( בהתאם 

-שד"ל 
 גאולים 

מומלץ השלמת תמרור אין  
כניסה ברח' אבן עזרא  

, יש    לסטריותבהתאם 
להציב את התמרור מישני  

מוגדר צידי הרחוב כ
בהנחיות משרד התחבורה, 

אין פנייה שמאלה מרח'  
ואין נסיעה ישר    גאולים

 מרח' שדל. 
בנוסף,  לצורך הסדרת  

תמרור בצומת נדרש הצבת  
בתחילת   618תמרור מס' 

  סטרירח' גאולים, כביש חד 
התנועה מותרת בו רק  
 בכיוון הנסיעה המסומן 

מומלץ לאישור  השלמת  התמרורים הבאים  
 ע"פ הנחיות משרד התחבורה 

( ברח'   402.  תמרור אין כניסה  )תמרור מס' 1
 אבן עזרא מול התמרור הקיים. 

( 618)תמרור מס'   סטרי.  תמרור  רח' חד 2
 שד"ל . מרח'בכניסה לרח' גאולים בפנייה  

( 623. תמרור רח' ללא מוצא )תמרור מס'  3 
 .ברח' שד"ל

 (.301.  תמרור תן זכות קדימה )תמרור מס'4
( רח' 207פנייה שמאלה בלבד )תמרור מס'  

 שד"ל לפני הפנייה לרח' גאולים 

1 

מאושר הצבת   
התמרורים  

במיקומים הנדרשים  
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה  

)רחוב   220בקשה להסדרת תמרור  820326 2022-18-13
 שד"ל  משולב (  

מומלץ הצבת תמרור  
המורה על רחוב משולב 

בצידו הימני של הרחוב ועל  
גבו הצבת תמרור קצה  
רחוב משולב בהתאם  

 להנחיות משרד התחבורה 

 
 

מומלץ לאישור השלמת תמרורים רחוב 
( לצורך אזהרה 220משולב )תמרור מס' 

שולב )תמרור לנהגים. ותמרור קצה רחוב מ
 ( ע"פ הנחיות משרד התחבורה221מס' 

 
 
 
 

2 

מאושר הצבת  
התמרורים במיקום  
המבוקש בהתאם   

להמלצת וועדת  
 תנועה 
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 16מתוך  7עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

)רחוב   220בקשה להסדרת תמרור  820255 2022-18-14
 יל"ג משולב (  

מומלץ הצבת תמרור  
המורה על רחוב משולב 

בצידו הימני של הרחוב ועל  
גבו הצבת תמרור קצה  
רחוב משולב בהתאם  

 להנחיות משרד התחבורה 

מומלץ לאישור השלמת תמרורים רחוב 
( לצורך אזהרה 220משולב )תמרור מס' 

ב )תמרור לנהגים. ותמרור קצה רחוב משול
 ( ע"פ הנחיות משרד התחבורה221מס' 

2 

מאושר הצבת  
התמרורים במיקום  
המבוקש בהתאם   

להמלצת וועדת  
 תנועה 

(  302בקשה להחלפת תמרור עצור ) 885692 2022-18-15
 ( 301לתמרור תן זכות קדימה )

רבקה גובר / 
 ויצמן  

בהמשך לסיור בשטח עם  
תושבים נבחן נושא יציאה 

גובר )ללא  מרחוב רבקה 
מוצא(, לרח' ויצמן שהוא  
ציר ראשי  עם נפחי תנועה  
גבוהים שלא מאפשרים   

זרימת תנועה ביציאה מרח'  
 רבקה גובר עם תמרר עצור. 

מומלץ, החלפת תמרור  
עצור לתמרור תן זכות  

קדימה ביציאה מרח' רבקה  
גובר לצורך שיפור היציאה 

 מרח' רבקה גובר 

ות קדימה  מומלץ לאישור הצבת תמרור תן זכ
( לשיפור היציאה מרח' 301)תמרור מס' 

 רבקה גובר 
1 

מאושר הצבת  
התמרור בהתאם  
להמלצת  וועדת  

 תנועה 

חנייה  בקשה להסרת  תמרור איסור  820350 2022-18-16
   להרמח" שני גלגלים על המדרכה  םע

מומלץ הסרת תמרור חנייה  
עם שני גלגלים על מדרכה, 

 עקב מדרכה צרה

ביטול תמרור ע"י מחלקת   מומלץ לאישור
אכיפה. במיקום זה המדרכה צרכה, בטול  

 התמרור יאפשר תנועה רציפה של הולכי רגל 
2 

מאושר ביטול  
תמרור  בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה   

בקשה להצבת תמרור אזהרה  הולכי   871143 2022-18-17
 רגל 

צומת דב הוז  
 המעפילים

מומלץ הצבת תמרור  
אזהרה  הולכי רכל בצמת 

הרחובות דב הוז 
וטשרניחובסקי לצורך 

בטיחות בדרכים לקראת  
 צומת דב הוז המעפילים  

מומלץ לאישור הצבת תמרור אזהרה על 
( לצורך בטיחות  136הולכי רגל )תמרור מס' 

 בדרכים 
1 

מאושר הצבת  
תמרור אזהרה 

להולכי רגל בהתאם 
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה להצבת תמרור אזהרה  הולכי   870779 2022-18-18
 רגל 

צומת  
הרחובות 

אזר /  
 כצנלסון  

מומלץ הצבת אזהרה 
 להולכי רגל 

מומלץ לאישור הצבת תמרור אזהרה על 
( בכל אחת 136הולכי  רגל )תמרור מס' 

 מזרועות הצומת לצרכי בטיחות בדרכים.  
 
 
 
 
 
 

1 

מאושר הצבת  
תמרור אזהרה 

להוכלי רגל בהתאם 
להמלצת וועדת  

 תנועה 
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 16מתוך  8עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  תנועה המלצות ועדת  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

בקשה להצבת  תמרור אזהרה  887865 2022-18-19
  10דוד זהבי  להולכי רגל 

 
מדובר על רחוב הנמצא 
בעיקול ונהגים הבאים  
משני צידי הרחוב אינם  

מודעים לקיומם של מעברי  
 חצייה. 

מומלץ הצבת  תמרור  
אזהרה להולכי הרגל 

מ'  משני צדי   1במרחק של 
 מעבר החצייה  

 
מומלץ לאישור הצבת תמרור אזהרה על 

( בשני הכיוונים  306הולכי רגל )תמרור מס' 
 לפני מעבר החצייה, לצורך בטיחות בדרכים 

  

1 

מאושר הצבת  
תמרור אזהרה 
להולכי הרגל  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  

בקשה להצבת  תמרור אזהרה  886176 2022-18-20
 18ההגנה  להולכי רגל 

לא מומלץ הצבת תמרור  
 אזהרה על הולכי רגל. 

   סטרימדובר על כביש חד 
ללא הגבלת שדה ראייה של  

 הרגל הולכי 

לא מומלץ לאשר הצבת תמרור אזהרה 
במיקום המבוקש, לא נמצאה הגבלת שדה 

 ראייה להולכי הרגל 
 1 

בת  מאושר הצ
תמרור  בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה להצבת תמרור עצור 857076 2022-18-21

  130אזר 
צומת  

הרחובות 
אזר/ משה  

דיין  לבאים  
מכיוון רח'  

 אזר  

מומלץ עצור מדרום לצורך 
הסדרת  מתן זכות הקדימה  

 בצומת

מומלץ לאישור ביטול פסי עצירה )תמרור מס'  
 ( בצומת הרחובות  אזר  ומשה דיין.  810

בזרוע צומת משה דיין קיים בפועל תמרור 
 (302עצור )תמרור מס' 

2 

מאושר ביטול פס  
  םעצירה במיקו

המבוקש בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-18-22 871564 
   

בקשה להצבת תמרור תן זכות  
 קדימה  

נחליאלי  רח' 
 פינת המוביל 

 
מומלץ הצבת תמרור עצור 

 עם פס  עצירה מלא
בצומת הרחובות המובל 
ונחליאלי קיימת רגישות  
תנועתית גבוהה כתוצאה  
  מחלוקת  הצומת בין בין

בגבולות שיפוט של רשויות.  
עיריית כפר סבא עם נתיבי  

 פנייה ימינה ושמאלה.  
בזרוע הנ"ל אין שדה ראייה  
עם מספיק מרחק לעצירה 

 לפונים שמאלה לכיוון צפון.  
  

 
 
 
 

 
נדרש להסדיר את הצומת עם מחלקת תנועה 

 של דרום השרון  

  

מאושר הסדרת  
הצומת בתיאום  

מחלקת תנועה של  
דרום   מועצה אזורית
 השרון 
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 16מתוך  9עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

2022-18-23 820276 
בקשה להוספת תמרור איסור חנייה  

טון  בצידו השני של   3.5לרכב מעל 
 הרחוב  

מומלץ, הצבת תמרור     2אלקלעי 
 טון   4איסור חנייה מעל 

 
 
 
 
 
 
 

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
(  432תמרור איסור חנייה )תמרור מס' 

 (  439טון )תמרור מס'  6לרכבים מעל 
 רכבים כבדיםלמניעת כניסה וחניית 

 
 
 
 
 
 

2 

מאושר  הצבת  
תמרור איסור חנייה  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  

בקשה להצבת תמרור לאיסור חנייה   876044   2022-18-24
 טון  4לרכבים מעל 

בכניסה 
לחניון ברח' 

עציר ידע מול  
  5בית מס' 

ובכניסה 
לחניון ברח' 

עתיר ידע  
   9מול מס' 

מומלץ הצבת תמרור איסור  
 טון.  4חנייה מעל 

בקטע הרחוב מפרץ חנייה 
מ' שאינם    2בעומק של 

מאפשרים חנייה לרכב מעל 
  3טון שנדרש עומק של  4

 מ'.  
במקרה של חניית רכבים  

ת  טון תתרגש גליש 4מעל 
רכבים למסעה, רוחב 

המיסעה אינו בטיחותי  
ותתאפשר גלישה לנתיב  
הנגדי וייווצר מצב לא  

 בטיחותי 
 
 
 
 
 
 
 

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
(  432תמרור איסור חנייה )תמרור מס' 

 (  439טון )תמרור מס'  6לרכבים מעל 
 למניעת כניסה וחניית רכבים כדים 

2 

מאושר  הצבת  
נייה  תמרור איסור ח 

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  
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 16מתוך  10עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

בקשה להצבת תמרור לאיסור חנייה   842623 2022-18-25
 טון  4לרכבים מעל 

רח' הר תבור   
לכל אורך 

 הרחוב  

 
 
 

מומלץ הצבת תמרר איסור  
 טון.   4חנייה מעל 

,  סטרימדובר על רחוב דו 
מ' עם    9.5רוחב מיסעה של 

חנייה במקביל למדרכה 
בצד אחד של הרחוב שלא 

 במפרצי חנייה.
  ה החנייה במקביל למדרכ

מקטינה את רוחב המיסעה  
 מ'   7.5ל 

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
(  432' תמרור איסור חנייה )תמרור מס 

 (  439טון )תמרור מס'  6לרכבים מעל 
 למניעת כניסה וחניית רכבים כבדים

2 

מאושר  הצבת  
תמרור איסור חנייה  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  

בקשה להצבת תמרור לאיסור חנייה   794448 2022-18-26
 טון  4לרכבים מעל 

בן יהודה  
105  

לא מומלץ הצבת תמרור  
 טון.  4איסור חנייה מעל 

מ'   9.5הוא  ה המיסעוחב ר
וכולל מפרץ חנייה בעומק  

מ' . ככל שתתאפשר   2של 
טון    4חנייה של רכבים מעל 

 אין הפרעה לתנעה 

לא מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת 
 (. 432תמרור איסור חנייה )תמרור מס' 

לא נמצאה בעיית בטיחות של משאיות 
 החונות כחוק במפרץ החנייה. 

  

לא מאשר הצבת  
תמרור איסור חנייה  

בהתאם הלמלצת  
 וועדת תנועה  

בקשה להצבת תמרור איסור כנסיה   889174 2022-18-27
 טון  4לרכבים מעל 

רח' אזר בין  
רח' כצנלסון  
 לרח' י. כהן  

מומלץ הצבת תמרור איסור  
 טון.  4חנייה מעל 

מדובר על קטע קטן של  
עם   סטריהרחוב שהוא דו 
מ' עם   7רוחב מסעה של 

חנייה במקביל למדרכה 
 שלא בתוך מפרצי חנייה  

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
(  432תמרור איסור חנייה )תמרור מס' 

 (  439טון )תמרור מס'  6לרכבים מעל 
 למניעת כניסה וחניית רכבים כבדים

2 

מאושר  הצבת  
תמרור איסור חנייה  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  

2022-18-28 
 
 

871562 

בקשה להצבת תמרור איסור חנייה  
 טון  4לרכבים מעל 

לאורך כל 
רחוב 

 העפרוני 

מומלץ הצבת תמרור איסור  
 חנייה לאורך הרחוב. 

  סטרימדובר על רחוב חד 
מ'   6בעל רוחב מיסעה של 

עם חנייה משני צידי  
הרחוב. שלא במפרצי 

 חנייה.
  4מעבר של רכבים מעל   
טון תפגע בכלי הרכב 

 וב  החונם ברח 
 
 
 

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
(  432תמרור איסור חנייה )תמרור מס' 

 (  439טון )תמרור מס'  6לרכבים מעל 
 למניעת כניסה וחניית רכבים כבדים

2 

מאושר  הצבת  
תמרור איסור חנייה  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  
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 16מתוך  11עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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 המלצות ועדת תנועה  תנועתייםנימוקים  תובתכ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

בקשה להצבת תמרור לחנייה עם שני   880713 2022-18-29
 גלגלים על המדרכה 

פרוג שמעון   
)במקביל  
למגרש  

 הספורט 

מומלץ הצבת תמרור  
לחנייה עם שני גלגלים על  

, עקב מצוקת  המדרכה 
חנייה ברחוב סמוך למגרש  

תושבי  הסמוך המשמש 
 השכונה

מומלץ לאישור  הצבת תמרור חנייה עם שני  
(  והצבת 627גלגלים על המדרכה )תמרור מס' 

תמרור סוף קטע חנייה עם שני גלגלים על 
 (. 628המדרכה )תמרור מס' 

בקטע בו ניתן לחנות עם שני הגלגלים על 
פס לבן  המדרכה המדרכה יש לסמן על 

 מ'   1.30להשארת רוחב מדרכה  מינימלי של 
 
 

  

2 

מאושר  הצבת  
תמרור חנייה עם שני  
גלגלם על המדרכה  

וסימון המדרכה 
 בהתאם. 

להמלצת   בהתאם
 וועדת תנועה  

2022-18-30 886931 
בקשה  להצבת תמרור המאפשר   
חנייה עם שני גלגלים עם המדרכה 

 לאורך הרחוב  

רח' אבן  
 שפרוט

לא מומלץ. אין רוחב  
מדרכה המאפשר מעבר 

 גלנגיש להולכי ר

לא מומלץ לאישור הצבת תמרור שני גלגלים  
. אין מספיק רוחב מדרכה לאפשר המדרכה על 

 תנועת הולכי רגל.  
  

לא מאושר הצבת  
תמרור חנייה על  

המדרכה, בהתאם 
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-18-31 879427 
בקשה להצבת תמרור אין כניסה   

  7:00פרט לדיירי הרחוב בין השעות  
 11:30-14:30ובין השעות  9:00עד 

מעלה 
 2האורנים 
סמוך  
 סלביה"

 שילה 

מומלץ ע"פ המלצת מחלקת  
אכיפה, איסור כניסה  

-7:00לרחוב בין השעות 
-12:00ובין השעות  8:30

15:00   
למעט דיירי הרחוב ורכב 

 תפעולי  

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה איסור  
(  בין השעות  402כניסה לרחוב )תמרור מס' 

   12:00-15:00ובין השעות  8:30 -ל 7:30
למעט דיירי הרחוב ורכב תפעולי )תמרור מס'  

439) 

1 

מאושר הצבת  
התמרור המבוקש,  

  להמלצתבהתאם 
 וועדת תנועה  

בקשה להצבת תמרור איסור כניסה   832929 2022-18-32
   37-39אנגל   ואיסור חנייה 

מומלץ הצבת תמרור אין  
כניסה למעט רכבים  

תפעוליים ורכבי חירום  
והצלה למניעת חסימת דרך 

 השירות  

מומלץ לאישור הצבת תמרור  איסור כניסה  
( למעט רכבים  439וחנייה )תמרור מס' 

חסימה דרך  ת למניעתפעוליים ורכבי חירום 
 השירות  

2 

מאושר הצבת  
התמרור המבוקש  
בהתאם להמלצות  

 ועה  וועדת תנ

 בקשה להצבת תמרור  להאטה   847354 2022-18-33

צומת  
הרחובות 

שמחה 
  -הולצברג
משה  

 וילנסקי  

-ו 103מומלץ הצבת תמרר 
לאזהרת נהגים לצורך    102

 בטיחות בדרכים . 
בנוסף , מומלץ הצבת  

תמרור אזהרה על הולכי 
( ב  135רגל )תמרור מס' 

הרחובות   צומתלפני 
 וילנסקי שמחה הולצברג 

 
 

לא מומלץ לאישור הצבת תמרור  עקומה 
-ו 102שמאלה ועקומה ימינה )תמרורים מס'  

103   .) ) 
לא מומלץ לאישור הצבת תמרור אזהרה 

 (  135להולכי הרגל )תמרור מס' 
 שאינו נדרש בקטע הרחוב    תמרורעקב עודף  

 
 
 
 

  

לא מאושר הצבת  
התמרורים  

המבוקשים בהתאם  
הלמלצות וועדת  

 תנועה 
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 16מתוך  12עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

בקשה להצבת תמרור איסור כניסה   796949 2022-18-34
 לרכבי דו גלגלי

הלפיד  
ומשעול  
 האהבה

לא מומלץ הצבת תמרור  
איסור על כניסת דו גלגלי  

במיקום  המבוקש על שביל  
הולכי רגל המוגדר כשצפ, 

סמוך לשביל קיימים  
 מעקות ועמוד חסימה,  
מומלץ להציב מעקות  

נוספים מדורגים לצורך 
מניעת  כניסת רכבים דו  

 גלגליים  

לא מומלץ לאישור  הצבת תמרור איסור 
קום המבוקש  כניסה לרכב דו גלגלי, המי

 נמצא סמוך  לשביל הולכי רגל.  
 הצבת מעקות בטיחות נוספים    מומלץ

  

לא מאושר הצבת  
התמרור המבוקש  
בהתאם להמלצות  

 וועדת תנועה  

בקשה להצבת תמרור איסור העמדת   863141 2022-18-35
 רכבים למכירה

צומת  
הרחובות הר  
חזו ן ומשה  

 דיין

מומלץ הצבת תמרור איסור  
 העמדת רכבים למכירה על 

מומלץ לאישור הצבת תמרור   לאיסור 
ותמרור   432העמדת רכבים למכירה )תמרור 

(. לצורך  תחלופת חניות ברחוב , לאורך 439
 רח' משה דיין 

2 

מאושר הצבת  
תמרור איסור חניית  

רכבים למכירה, 
בהתאם להמלצות  

 וועדת תנועה  

/   לאברבנא בקשה להוספת פס עצירה  820260 2022-18-36
 ל"ה

- לאברבנאצומת הרחובות 
ל"ה, בצומת בין רח' ראשי  
)רח' הל"ה( לרחוב משני  

(. רח'  לאברבנא)רחוב 
הינו רחוב חד  לאברבנא

  סטריותעם כיוון  סטרי
רח למערב עם זרימת  ממז

. על  Vתנועה לכיוון רח' הל"
 ה ההיררכימנת להסדיר את 

בין הצירים יש להשלים   
יש   תמרור. תן זכות קדימה 

לסמן מעבר חצייה ופס  
 עצירה  

מומלץ לאישור הוספת פס עצירה )תמרור 
(  ושינוי מיקום תמרור תן זכות  810מס' 

(, בהתאם להנחיות  301קדימה )תמרור מס' 
 משרד התחבורה 

1 

מאושר הוספת פס  
מיקום   ושינויעצירה 

התמרור בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

 בקשה להצבת פס האטה  873357 2022-18-37

 
צומת  

הרחובות 
הימים  ששת 

וחבצלת 
 השרון

 
א מומלץ סימון פס האטה  ל

בצומת הרחובות ששת  
הימים וחבצלת השרון אין  

הצדקה ע"פ מהירויות 
 בפועל 

לא מומלץ לאישור  הצבת פס האטה במיקום  
המבוקש, אין הצדקה תנועתית לפי פיתוח  

    מהירויות בפועל 

1 
 
 
 

מאושר הגבהת  
מעברי חצייה 

 הקיימים בצומת 

ששת הימים   בקשה להצבת פס האטה  839272 2022-18-38
20  

 
לא מומלץ סימון פס האטה  

במיקום המבוקש , אין  
הצדקה ע"פ מהירויות 

 בפועל 
 

 
לא מומלץ לאישור  הצבת פס האטה במיקום  

המבוקש, אין הצדקה תנועתית לפי פיתוח  
 מהירויות בפועל  

 
 
   

לא מאושר הצבת פס  
האטה במיקום  

המבוקש בהתאם  
הלמלצות וועדת  

 תנועה 
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 16מתוך  13עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

2022-18-39 839684 
 בקשה להצבת פס האטה  771551

רח' הכרמל 
בקטע בין  
רח'  הגליל 
 רח' העמק  

לא מומלץ סימון פס האטה  
במיקום המבוקש , אין  
הצדקה ע"פ מהירויות 

 בפועל 

מומלץ לאישור  הצבת פס האטה )תמרור מס'  
( בקטע המבוקש להורדת מהירות  821

תוואי הדרך בשיפוע  הנסיעה  בקטע הדרך,  
 חד ותורם לצבירת מהירות. 

בנוסף מומלץ לאישור הבת תמרורי אזהרה  
 ( . 144על פסי האטה )תמרור מס' 

1 

מאושר הצבת פס  
האטה במיקום  

  בהתאם המבוקש 
להלמלצות וועדת  

 תנועה 

 בקשה להצבת פס האטה  847156 2022-18-40
ברח'  קיבוץ  

 גלויות 
 שיבת ציון  

האטה  מומלץ סימון פס 
ברחוב קיבוץ גלויות לצורך  
הורדת מהירות לרכב כבד 

או רכבי הצלה. לרכבי 
חירום והצלה המגיעים 

לביה"ח יש מסלול נסיעה   
 דרך רח' משה סנה 

לא מומלץ לאישור הצבת פס האטה במיקום  
המבוקש, אין הצדקה לצבירת מהירות בקטע  

 הדרך  

  

לא מאושר הצבת פס  
האטה במיקום  

המבוקש בהתאם  
מלצות וועדת  הל

 תנועה 

בקשה להצבת תמרור לחנייה כחול  847156 2022-18-41
 קיבוץ גלויות  המזרחי של הרחוב  בצידולבן  

מומלץ הצבת שילוט כחול  
לבן בשל מצוקת חנייה  

 ברחוב  
ועד   8:00ה משעה -בימים א

  17:00שעה 
בימים ו' וערבי חד משעה 

   13:00ועד שעה  8:00
לרכב הנושא תו אזורי או  

 תושב כפר סבא חנייה חינם  

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה הצבת  
 .   10תמרור חנייה מוגבלת לבעלי תו מספר  

  8:00עד  17:00ה בשעה -בימים א
עד  8:00ה משעה -חניה בתשלום בימים א

עד  8:00 בימים ו וערבי חג משעה  17:00
13:00   

לרכב הנושא תו אזורי או תושב כפר סבא   
 החנייה בחינם.

   439, 626)תמרורים מס' 

2 

מאושר  הצבת  
התמרור המבוקש  
במיקום המבוקש  
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה  

בקשה לסימון אדום לבן בצידו   847156 2022-18-42
 קיבוץ גלויות  המערבי של הרחוב  

מומלץ סימון אדום לבן  
בצידו המערבי של רחוב 

גלויות לצורך מניעת  
חסימת נתיב נסיעה ותנועה 

 סדירה לא
 ורך הרחוב 

 
 
 

 מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה ותנועה 
(  בצידו המערבי 818אדום לבן )תמרור מס'  

לויות  בגלל רוחב מיסעה של רחוב קיבוץ ג
צר, יש לשמור על נתיב  לצורך מעבר   לתנועת  

 כלי רכב.
מנהל מחלקת עבודות ציבוריות מתנגד 

 לסימון אדום לבן .  
 
 
 
 
 
 
 

2 

מאושר סימון אדום  
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
וועדת   להמלצת

 תנועה 
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 16מתוך  14עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  תנועתייםנימוקים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 10דוד זהבי   בקשה לסימון פסי האטה  890567 2022-18-43

מומלץ סימון פסי האטה  
למיקום המבוקש)דוד   סמוך

מומלץ   ובנוסף( 6/8זהבי 
סימון פסי האטה סמוך  

   12/14לדוד זהבי מס'  
לצורך הורדת מהירויות  

 בעקומה.
בנוסף, מומלץ הצבת  

סמוך     144מס'   תמרורי
 לכל פס האטה 

לא מומלץ לאישור הצבת פס הטה במיקומים  
המבוקשים, קיימים שני פסי האטה בצומת  

 הרחובות זהבי והשומר 

  

לא מאושר הצבת פס  
האטה במיקום  

מבוקש בהתאם  ה 
הלמלצות וועדת  

 תנועה 

בקשה  להצבת תמרור מואר במפרדה   781167 2022-18-44
 סמוך לצומת 

לוי אשכול  
פינת רח'  
 האילנות  

בקטע הרחוב  קיימת בעיית  
שדה ראייה של הולכי הרגל   

לנהגים הנוסעים ברח'  
 האילנות. 

מומלץ הצבת תמרור   
 אזהרה מואר על  הולכי רגל  

לא מומלץ לאישור  הצבת תמרור  אזהרה על 
הולכי רגל מואר במיקום המבוקש אין 

הצדקה תנועתית לבעיית שדה ראייה להולכי 
 הרגל , הצומת  מוסדרת תנועתית ומוארת. 

  

לא מאושר הצבת  
תמרור אזהרה מואר  

במיקום המבוקש  
  להמלצתבהתאם 

 וועדת תנועה  

בקשה להוספת תמרור תן זכות   885334 2022-18-45
 קדימה והוספת פס עצירה 

אגרון פינת  
 ששת הימים 

מומלץ החזרת תמרור תן  
זכות קדימה והוספת פס  
עצירה, עקב חוסר שדה 

ראייה, נפחי תנועה גבוהים  
של כלי רכב, תחב"צ ומעבר 

 בין היררכיית רחובות

תמרור עצור )תמרור מומלץ לאישור הצבת 
( עם סימון פס עצירה )תמרור מס'  302מס' 

810) 
משיקולי בטיחות בדרכים והקירבה לשביל 

 אופניי  

3 

מאושר הצבת  
תמרור עצור וסימון  
פס עצירה בהתאם  
להלמלצת וועדת 

 תנועה 

   8טרומן  בקשה לסימון אדום לבן  819882 2022-18-46

ע"פ היתר בנייה הקיימים  
חנייה  במערכת, אין 

 בתחומי המגרש. 
 לא מומלץ סימון אדום לבן  

 לא מומלץ לאישור   סימון אדום לבן . 
ע"פ תיק הבניין  אין התייחסות לחנייה 

   בתחומי המגרש 

לא מאושר סימון  
אדום לבן בהתאם  
להלמלצת וועדת 

 תנועה 

 1קלישר  בקשה לסימון אדום לבן  844786 2022-18-47

מומלץ סימון אדום לבן   
בכתובת המבוקשת ע"פ  

 20080013היתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש 

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
 (  במיקום המבוקש, 818

 בתחומי המגרש  חנייה ע"פ תיק הבניין קיימת 
2 

לא מאושר סימון  
אדום לבן בהתאם  
להלמלצת וועדת 

 תנועה 

   29רוטשילד  לסימון אדום לבן בקשה  809379 2022-18-48

ע"פ היתר בנייה מס'  
830229  . 

קיימות חניות פרטיות  
 זה. לבניין

יש לסמן מעטפה  בכניסה  
 לחנייה הפרטית . 

בן  כניסה לחנייה  מרח' 
   33 גוריון

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
 (  במיקום המבוקש, 818

 בתחומי המגרש  חנייה ע"פ תיק הבניין קיימת 
2 

מאושר סימום אדום  
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 
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 16מתוך  15עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף 

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 5גבעתי  בקשה לסימון אדום לבן  847174 2022-18-49
לא מומלץ, ע"פ היתר  מס'  

אין  חנייה בתחומי   2173
 המגרש

 לא מומלץ לאישור  סימון אדום לבן . 
 ע"פ היתר הבנייה אין  חנייה בתחומי המגרש

  

לא מאושר סימון  
אדום לבן בהתאם  
להלמלצת וועדת 

 תנועה 

 15חגי  לבן -בקשה סימון  אדום 847305 2022-18-50

מומלץ , מדובר ברחוב חד 
, חנייה משני צידי  סטרי

הכביש אינה מאשרת מעבר 
של רכבי שירות של  

העירייה )פינוי אשפה /  
 פינוי גזם( 

 לא מומלץ לאישור  סימון אדום לבן , 
 אין הצדקה תנועתית  

  

לא מאושר סימון  
אדום לבן בהתאם  
להלמלצת וועדת 

 תנועה 

 רח' הסדנא   בקשה לבטל  מפרץ חנייה   בע"מ מתן הנדסה ותנועה  2022-18-51

מומלץ ע"י יועץ תנועה   
עירוני, כחלק מהסגרי  
תנועה קבועים כחלק 

-TR-GKSמתכנית מס'  
HASADNA 

 מומלץ לאישור  ע"י יועץ תנועה  עירוני 

  

מאושר בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

 מחלקת עבודות ציבוריות   2022-18-52
תנועה זמניים  בקשה לאשר הסדרי 

 רצוף וריבוד 
 GD-219-101602-03תכנית מס' 

רח' 
   'אהרונוביץ

מומלץ ע"י יועץ תנועה   
עירוני ומנהל מחלקת  

 עבודות ציבוריות 

מומלץ לאישור  ע"י יועץ תנועה ומנהל 
 מחלקת עבודות ציבוריות  

  

מאושר בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

 מחלקת עבודות ציבוריות   2022-18-53
בקשה לאשר הסדרי תנועה זמניים  

 לצורך קרצוף וריבוד  
 GD-219-1016-01-04תכנית מס  

רח' 
אוסטושינסק 

 י  

מומלץ ע"י יועץ תנועה   
עירוני ומנהל מחלקת  

 עבודות ציבוריות 

מומלץ לאישור  , בכפוף לאישור יועץ תנועה 
 עירוני  

  

מאושר בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

בקשה לאשר הסדרים זמניים עבור   מחלקת אירועים וספורט  2022-18-54
 אירוע מרוץ לילה  

רח' בן יהודה 
והרחובות 
 הסמוכים 

מומלץ בכפוף  לאישור  
 מומלץ לאישור ע"י מחלקת תנועה   מחלקת תנועה 

  

מאושר בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

קסטרו אבטחת תנועה,   2022-18-55
 תחזוקה ושירותים  

בקשה לאשר תכנית להסדרים  
זמניים לצורך הרכבת שער לכניסה 

 ויציאת משאיות 
TR_ORG_SITE_HAATAS_DO

R ALON 

 1התע"ש 

לא מומלץ, ע"י ראש  
 ראשות תמרור מקומית 

כניסה לציר    1התע"ש 
תנועה ראשי , הצבת שער  

בכניסה למגרש תפריע  
 לזרימת  התנועה בצומת  

לא מומלץ לאישור ע"י ראש ראשות תימרור  
מקומית, הסדר התנועה שהוצע אינו מתחשב 

בהסדרי התנועה הקיימים בצירי התנועה 
 ויצמן  -הראשים ברחובות התע"ש ו

 

הסדר   לא מאושר  
  התנועה שהוצע אינו
מתחשב בהסדרי  
התנועה הקיימים  

בצירי התנועה 
הראשים ברחובות  

 ויצמן -התע"ש ו

2022-18-56 
 מ' פיתוח סביבתי. 

850907 
844942 

מומלץ ע"י מחלקת תנועה    4-12דב הוז   בקשה לאשר תכנית פיתוח  ונוף  
 ומחלקת פיתוח סביבתי  

מומלץ לאישור  פיתוח הרחוב בהתאם 
  לתכנית   

 
 

מאושר  פתוח הרחוב 
בהתאם להמלצות  

 וועדת תנועה  
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 16מתוך  16עמוד         שנתיות.  כניות עבודהולתיעדוף ות תקציב ויבוצע בהתאם  . 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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש    מס' סעיף
 

החלטת רשות  
 תמרור 

ציטרין תכנון, יעוץ, ביצוע   2022-18-57
 הסדרי תנועה 

בקשה לעדכן היתר משטרה מס'  
כניסה ויציאת באגר מאתר    167.22

 בנייה   
שם תכנית:  

tr_org_long_hathyah12_aguran 

   12התחייה 

 
 
 

מומלץ בכפוף לעדכון היתר  
 .  167.22משטרה מס' 

היתר משטרה  מתאריך   
ניתן עבור הרכבת   7.7.2022

עגורן, ההיתר עודכן 
להוצאת כלים כבדים  

מאתר הבנייה על בסיס  
 אותם הסדרי תנועה זמניים  

 
 
 
 

מאושר עקרוניתבלבד בכפוף לקיום דיון  
שולחן עגול ע"פ נוהל עבודה, קביעת תנאי  

לפיו האישור כפוף לקבלת אישור הממונה על 
העירייה ואישור מחלקת   הבטיחות מטעם 

 נכסים על הגבלת השימוש בשטח ציבורי

 

מאושר בהתאם   
להמלצות וועדת  

 תנועה 

2022-18-58 
ציטרין תכנון, יעוץ, ביצוע  

 הסדרי תנועה 

בקשה לאשר תכנית להסדרי תנועה  
 זמניים לצורך הרכבת עגורן 

שם תכנית  
:TR_TEMP_SHORT_RUPIN 

10_AGURAN  _ 

בכפוף  להיתר משטרה מס'   10-12רופין 
  208.22מומלץ לאישור  ע"פ היתר משטרה  208.22

מאושר עקרונית  
בלבד בכפוף לקיום  

דיון שולחן עגול ע"פ 
נוהל עבודה, קביעת  

תנאי לפיו האישור  
כפוף לקבלת אישור  

הממונה על  
הבטיחות מטעם  
העירייה ואישור 

מחלקת נכסים על 
הגבלת השימוש  

 בשטח ציבורי 

 ע.י.ר אפיק הנדסה  2022-18-59

הסדרי תנועה  זמניים לצורך קרצוף 
 וריבוד בפרויקט מהיר לעיר. 

 תכניות מס' 
KSB-22-001 
KSB-22-002 
KSB-22-003 
KSB-22-004 
KSB-22-005 
KSB-22-006 

 

רח' ויצמן  
בטע גבין  

 40/55כביש 
ועד רח' תל  

 חי

מומלץ בכפוף לתיקונים  
 והשלמות שהועברו למתכנן  

 
מומלץ לאישור ע"י מחלקת תנועה, התקבלו  
 במלקת תנועה תכניות  מעודכנות ומתוקנות  

 

מאושר בכפוף  
להשלמת ההערות  

והגש תכנית  
מעודכנת למחלקת 

 תנעה


