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                ___________________________                                       ______________________                     _______________________ 

 חתימה                                                                                חתימה                                                                                    חתימה

 
 
 

 14מתוך  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

 
 לכבוד 

 מר רפי סער 
 ראש עירייה

 ראש רשות תמרור
 

 2022-20 ' ורשות התמרור מס המקומית תנועה  ועדת פרוטוקולהנדון:  
 7/11/2022פרוטוקול ישיבה וסיורי ועדת תנועה מקומית כפר סבא שהתקיימה בתאריך  מצ''ב

 

 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, 

 , מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ץמלינקביאנדרס 

 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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 14מתוך  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

 
 

 2022/11/7ועדת תנועה מקומית מיום 
 
 

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

 
 נכבדי,

 ידע. -כמפורט בפרוטוקול המצ''ב והחתום על 7.11.2022אבקשך, 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,
 

, 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 -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                                                                                חתימה                                                                                    חתימה

 
 
 

 14מתוך  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

 
  

 20-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 

 2022/11/7  שהתקיימה בתאריך 
 

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

החלטת רשות  
 תמרור  

 

2022-20-01 913277 

בקשה לשינוי מפרץ חניות אקספרס  
לחנייה כחול לבן בתשלום לאזרחי  

שעות שעות חינם לתושבים   3חוץ  
 בהפעלת אמצעי תשלום  

 33-35ויצמן 

מומלץ ע"י מחלקת אכיפה 
שינוי מפרץ חנייה מחניית  

אקספרס לחנייה מסוג  
 "חניוני העיר"

ה  -בתשלום בימים אחנייה 
 19:00ועד   8:00משעה 

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

לרכב הנושא תו אזורי או  
שעות   3תושב כפר סבא 

 ביממה חינם  

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה שינוי  
מפרץ החנייה לחניות כחול לבן מסוג"חניוני  

ה משעה -העיר" חנייה בתשלום בימים א
בימים ו' וערבי חג משעה  19:00ועד   8:00

 13:00ועד  8:00
  3לרכב הנושא תו אזורי או תושב כפר סבא 

 שעות ביממה חינם   

2 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

  15ארבל  בקשה לשינוי שעות פריקה וטעינה  907943 2022-20-02

מומלץ ע"י מחלקת אכיפה 
עדכון שעות פריקה וטעינה  

ועד לשעה   6:00לשעות 
14:00   

מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה עדכון   
  6:00שילוט שעות פריקה וטעינה בין השעות 

 14:00ועד 
2 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה להצבת תמרור למניעת חנייה   782835 2022-20-03
 בצד הרחוב 

בן   איתמן
 16אבי 

 
 

לא מומלץ ,  רחוב משולב  
שהכניסה והיציאה ממנו  

היא מרחוב מרח' יבניאלי,  
רחובות אלו צרים עם  

כניסות לחניות פרטיות  עם  
 אפשרות מוגבלת . 

בכניסה לרח' יבניאלי קיים  
בפועל איסור חנייה לרכבים  

 טון   3.5מעל 
 
 
 
 

לא מומלץ לאישור ע"י מחלקת אכיפה. הצבת 
 תמרור לאיסר חנייה בצד הרחוב  

  

לא מאושר בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 
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 14מתוך  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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור  
 

בקשה להצבת תמרור התראה על    852244 2022-20-04
 ( 306הולכי רגל חוצים )תמרור מס' 

צומת  
הרחובות 
ארלזורוב 

 וטרומפלדור  

מומלץ ע"י מחלקת בטיחות  
בדרכים ומחלקת אכיפה  

שינוי מיקום מעבר החצייה  
והצבת תמרורי אזהרה על  
הולכי הרגל ץתמרור מס'  

306) 

מומלץ לאישור שינוי מיקום מעבר החצייה  
 (.811הקיים ברח' טרומפלדור )תמרור מס'  

בנוסף, הצבת תמרורי אזהרה על הולכי רגל  
 ( 306)תמרור מס' 

1 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 14זמיר  בקשה להצבת  מעבר חצייה מוגבה  519079 2022-20-05

מומלץ הגבהת מעבר חצייה 
הקיים שישמש גם כפס  

 האטה.
מעבר החצייה הקיים 

משמש כרצף הליכה בין 
 שצ"פ  

ע"י מחלקת בטיחות בדרכין מומלץ לאישור 
ומח' אכיפה תמרור מואר אזהרה על הולכי 

 306רגל )תמרור מס' 
1 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 עמק איילון  בקשה לסימון מעבר חצייה  899716 2022-20-06

לא מומלץ סימון מעבר 
מ'    85חצייה, מרחק בין של 

 בין שני מעברי יחצייה.
מעבר חצייה אחד בצומת 

הרחובות עמ' איילון  
 והמוביל.  

ומעבר חצייה נוסף בצומת  
עמק  -הרחובות עמק איילון 

 עירוון. 
הוספת מעבר חצייה יוביל  
 לפיזור תנועת הולכי הרגל  

    מומלץ לאישור ע"י מחלקת בטיחות בדרכים
(  בצומת  811סימון מעבר חצייה )תמרור 

 הרחובות עמק איילון ועמק חורון. 
בנוסף, הצבת תמרור אזהרה על הולכי רגל 

 306)תמרור מס' 

1 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-07 
 
 
 
 

 בקשה  להסדרה בטיחות של הצומת   906529
צומת  

שיינפיןן /  
 אנגל

 
 
 
תמרורי מס'  מומלץ להציב 

סמוך למעברי חצייה  306
 בכל הזרועות.

החלפת תמרור תן זכות  
(  301קדימה )תמרור מס' 

לתמרור עצור )תמרור מס'  
(, לצרכי בטיחות  302

 בדרכים 
  

 
 
 
 

מומלץ לאישור החלפת תמרור תן זכות  
( לתמרור עצור 301קידמה )תמרור מס' 

 ( 302)תמרור מס' 
1 

מאושר הגבהת   
הצומת , הצבת  

רור "זהירות  תמ
צומת מוגבה לפנייך" 

(   439)תמרור מס' 
 בכל זרועות הצומת  
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 14מתוך  5עמוד         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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 שבזי-שב"ד      19.8.7בקשה לביטול החלטה מס'  898247 2022-20-08

מומלץ  ביטול החלטה,  
להתקבלה החלטה כי  

רחובות כנפי נשרים ושבזי  
הפכו לחד סיטריים,  

 לתקופת ניסיון  
בגלל ריבוי פנויות תושבים  
לעומסי תנועה ברח' כנפי  

נשרים ושבזי, ביקשו לבטל  
 את ההחלטה 

מומלץ לאישור ביטול החלטה, רח' כנפי 
 נשרים ושבזי לדו סיטריים. 

נשרים/ בלבן ביטול   בצומת הרחובות כנפי
(, קיצור   402תמרור אין כניסה )תמרור מס' 
 .810פס עצירה )תמרור מס' 

בצומת הרחובות כנפי נשרים /שבזי ביטול  
(, ביטול  618תמרור חד סיטרי )תמרור מס' ' 

 )(. 623תמרור  רח' ללא מוצא )תמרור מס' 
בצומת הרחובות שב"ד/שבזי  קיצור פס  

ביטול תמרור אין  (, 810עצירה )תמרור מס' 
 ( 402כניסה )תמרור מס' 

2 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לסימון אדום לבן למניעת   902941 2022-20-09
 29הנביאים  חסימת כניסה לחנייה   

מומלץ סימון אדום לבן  
( למניעת  818)תמרור מס' 

חסימת כניסה לחנייה  
 פרטית. 

ע"פ היתר בנייה מס'  
קיימת חייה  20020129

 בתחומי המגרש  
  

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
 2 (למניעת חסימה כניסה לחנייה פרטית  818

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לסימון אדום לבן למניעת   896773 2022-20-10
 5טרומפלדור  חסימת כניסה לחנייה   

אדום לבן    מומלץ סימון 
(  למניעת  818)תמרור מס' 

כניסה לחנייה   חסימה 
פרטית ע"פ היתר מס'  

, קיימת כניסה 20190353
 לחנייה פרטית   

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
 2 (למניעת חסימה כניסה לחנייה פרטית  818

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לסימון אדום לבן למניעת   869242 2022-20-11
   6ארזים   חסימת כניסה לחנייה   

מומלץ סימון אדום לבן  
(   ברדיוס  818)תמרור מס' 

של יציאה ממפרץ, למניעת  
 חנייה לצרכי תימרון  

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
( ברדיוס יציאה ממפרץ לנייה למניעת  818

 חנייה ותמרון 
2 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לסימון אדום לבן למניעת   910592 2022-20-12
   11  רוטשילד חסימת כניסה לחנייה   

 
 

מומלץ סימון  אדום לבן  
*  למניעת  818)תמרור מס' 

חסימת כניסה חנייה  
 פרטית , 

ע"פ היתר בנייה מס'  
קיימות חניות   20140266

 פרטיות בתחומי המגרש  
 
 

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
 2 כניסה לחנייה פרטית  (למניעת חסימה 818

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 
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 14מתוך  6עמוד         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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 24ביאליק  לבן -בקשה סימון  אדום 855305 2022-20-13

מומלץ סימון אדום לבן  
ע"פ    המבוקשתבכתובת 

 870005להיתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

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

ע"פ תיק הבניין קיימת חניייה בתחומי 
 המגרש 

2 

מאושר סימון  אדום  
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

יאיר   לבן -בקשה סימון  אדום 858051 2022-20-14
 8רוזנבלום 

מומלץ סימון אדם לבן  
בכתובת המבוקשת  ע"פ  

 20110169היתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

לא מומלץ לאישור  סימון אדום לבן , לא  
נמצאה הצדקה תנועתית, בכניסה לבניין  
 קיימת כניסה רחבה עם  עמודי חסימה 

  

לא מאושר סימון  
אדום לבן בהתאם  

להמלצת וועדת  
 תנועה 

 8שיפר   לבן -בקשה סימון  אדום 873366 2022-20-15

מומלץ  סימון אדום לבן  
בכתובת המבוקשת . ע"פ  

 750237היתר בניה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

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

בתחומי  ע"פ תיק הבניין קיימת חניייה 
 המגרש 

2 

מאושר סימום אדום  
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

   28קפלנסקי  לבן -בקשה סימון  אדום 887186 2022-20-16

מומלץ, סימון אדום לבן  
בכתובת המבוקשת. ע"פ  

 970176היתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

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

ע"פ תיק הבניין קיימת חניייה בתחומי 
 המגרש 

2 

מאושר סימום אדום  
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

 86תל חי  לבן -בקשה סימון  אדום 833450 2022-20-17

לא מומלץ סימון אדום לבן  
ע"פ   בכתובת המבוקשתף

היתר בנייה אין חנייה  
 פרטית בתחום המגרש  

מומלץ לאישור  הצבת תמרור איסור חנייה 
(  למעט רכבי חירום והצלה 432)תמרור מס' 

 (. 439)תמרור 
והצבת תמרור סיום קטע איסור חנייה 

 (   434)תמרור מס' 

2 

מאושר  הצבת  
התמרור המבוקש  
במיקום המבוקש  
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה  

 53גולומב  בקשה לסימון אדום לבן  820440 2022-20-18

מומלץ סימון אדום לבן  
בכתובת המבוקשת, ע"פ  

 15682היתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

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

ע"פ תיק הבניין קיימת חניייה בתחומי 
 המגרש 

2 

מון אדום  מאושר סי 
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

   17העמק  בקשה לסימון אדום לבן  768275 2022-20-19

נבדקו נתוני ההיתר, ע"פ  
ההיתר  אין חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש. 
לא מומלץ סימון אדום לבן  
 ו/או מעטפה לאיסור חנייה  

לא מומלץ לאישור סימון אדום לבן במיקום  
 המבוקש, 

 זוהי חנייה פרטית בתחומי המגרש  
  

לא מאושר סימון  
אדום לבן בהתאם  
להלמלצת וועדת 

 תונעה 

 11יבנה  בקשה לסימון אדום לבן  814341 2022-20-20

מומלץ סימון אדום לבן  
בכתובת המבוקשת ע"פ  

 850089היתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

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

ע"פ תיק הבניין קיימת חניייה בתחומי 
 המגרש 

2 

מאושר סימון אדום  
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצת וועדת  

 ועה תנ
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 14מתוך  7עמוד         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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  סעיף  מס'

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 33רמז  בקשה לסימון אדום לבן  825422 2022-20-21

מומלץ סימון אדום לבן  
בכתובת המבוקשת ע"פ  

 990210היתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

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

ע"פ תיק הבניין קיימת חניייה בתחומי 
 המגרש 

2 

מאושר סימון אדום  
לבן  במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצת וועדת  

 ועה תנ

בקשה לסימון אדום לבן בצד אחד   880695 2022-20-22
 טהון   של הרחוב 

מומלץ סימון אדום לבן  
בכתובת המבוקשת ע"פ  

 990210היתר בנייה מס' 
קיימת חנייה פרטית  

 בתחומי המגרש  

לא מומלץ לאישור  סימון אדום לבן , אין  
 הצדקה תנועתית. 

המורה על איסור   432במקום קיים תמרור 
חנייה, ע"פ תקנות התעבורה לא ניתן לסמן  

 כפל תמרורים  

  

לא מאושר סימון  
אדום לבן בהתאם  

להמלצת וועדת  
 תונעה 

2022-20-23 840989 
צביה   בקשה לביטול אדום לבן  840983

 לובטקין 

נדרש הסדרת ניתוב על  
 הכביש סמוך לכיכר. 
עד   מומלץ ביטול אדום לבן

סימון רציף של הפרדה בין 
 הנתיבים.  

מומלץ לאישור  סימון אדום לבן )תמרור מס'  
(  , והסדרת ניתוב על הכביש. )תמרור מס'  818

( בכפוף לשמירה על רוחב מיסעה   801
 ושמירה על שדה ראייה ביציאה מחניות

2 

מאושר  סימון אדום  
לבן והסדרת הניתוב  

במיקום המבוקש  
בהתאם להלמלצת  

 וועדת תנועה  

 בקשה להגדלת רדיוס בצומת  904637 2022-20-24
צומת  

הרחובות 
 מורן ויערה 

מומלץ הגדלת רדיוס  
בצומת הרחובות 

המבוקשים למניעת סטייה  
 לנתיב הנגדי לאחר הפנייה 

מומלץ לאישור  הגדלת רדיוס  בצומת  
 2 הרחובות לצורך בטיחות הנסיעה 

מאושר הגדלת  
רדיוס במיקום  

המבוקש בהתאם  
להמלצת ועדת 

 תנועה 

בקשה להצבת תמרור חנייה במקביל   904650   2022-20-25
 למדרכה

 רח' יערה  
היכן 

שהחניות  
 מקבילות  

מומלץ הצבת תמרור חנייה  
במקביל למדרכה למניעת  

 חניות כפולות  

חנייה    439מומלץ לאישור  הצבת תמרור מס' 
 1 במפרץ חנייה מוסדר בלבד

מאושר הצבת  
תמרור חנייה  

במקביל למדרכה 
בהתאם  להמלצת  

 וועדת תנועה   

בקשה לביטול סימון מעטפות לצורך   820338 2022-20-26
 11אלחריזי  חנייה הוספת מקומות 

מומלץ ביטול מעטפה   , 
 להוספת מעבר חצייה בשל

  .מצוקת חנייה בשכונה 
  

מומלץ לאישור  ביטול סימון  מעטפה קיימת  
 2 ( לצורך הוספת מקום חנייה   820)תמרור מס' 

מאושר  ביטול סימון  
מעטפה להוספת מקו  

חנייה , בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 רח' הרמון בקשה להסדרת תאי חנייה  841002 2022-20-27

מומלץ חידוש סימון תאי  
 חניות  8-חנייה ל

תוספת סימון מעטפה סמוך  
לחניית הנכה לצורך תמרון,  
תוספת חניות במיקום לא  

יאפשר תימרון נדרש ברוחב של  
 מ' בגלל מיקום חנייה הנכה.
סימון אדום לבן בהמשך  

לחניית הנכה לצורך ביצוע  
 החנייה 

 

מומלץ לאישור  חידוש תאי חנייה )תמרור 
 מקומות חנייה. 10( , יש לסמן 819מס' 

( 818תוספת סימון אדום לבן )תמרור מס' 
סמוך לחניית הנכה לצורך תמרון, תוספת  
חניות במיקום לא יאפשר תימרון נדרש  

 חנייה הנכה. ברוחב של מ' בגלל מיקום 
( בהמשך  818סימון אדום לבן )תמרור מס' 

 לחניית הנכה לצורך ביצוע החנייה 

2 

מאושר חידוש תאי  
חנייה והוספת  

סימוני אדום לבן ,  
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה  
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 14מתוך  8עמוד         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 המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים תובתכ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

רח' נעורים   בקשה  להסדרת כיווני נסיעה  842842 2022-20-28
 ורח' שקדים  

לא מומלץ, כיווני התנועה  
  מוסדרים. סיטריות 

הרחובות מוסדרת במסגרת  
הסדר תנועה קבוע באזור.  
מבדיקה שנערכה, דיירי  

רח' נעורים נדרשים להגיע  
לביתם  בנסיעה מרח'  

הגללל מכיוון צפון ולצאת  
 חזרה לרח' השקדים  

לא מומלץ לאישור  שינוי סיטריות הרחובות 
מבדיקה שנערכה לשינוי סיטריות הרחובות 

 רחובות  אין השפעה על כניסה ויציאה מה 
  

לא מאושר  שינוי  
סיטריות הרחובות  

המבוקשים בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה לאפשר כניסת  משאיות  872102 2022-20-29

 משה דיין 
כניס  

לפנימיית  
 נעורים  

מומלץ הוספת תמרור  
איסור עצירה ואיסור  

 צפירה

מומלץ להפנות את הפנייה למחלקת מוסדות  
   ציבור לצורך מתן מענה  

מאושר המשך טיפול  
בפנייה בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-30 890032 
 עתיר ידע    בקשה להסדרת כיכר  868333

מומלץ עדכון תכנון הכיכר 
לצמצום המפרדה  והסטת  

הנתיבים כך שיהיו מול  
הכיכר לצורך הפחתת 

 מהירויות נסיעה  

מומלץ לאישור  הצבת  פס  האטה )תמרור 
(, הצבת תמרור אזהרה על פס האטה  821מס' 

(  לכיוון מערב והצבת  144)תמרור מס'  
תמרור אזהרה עם הכיתוב "האט  מעגל 

 (  439)תמרור מס' תנועה לפניין  

2 

מאושר הצבת פס  
האטה  והצבת  
תמרור משלים  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנעה 

משה דיין   בקשה  להסדרת אי תנועה  841010 2022-20-31
 פינת ברק 

לא מומלץ הסדרה פיזית   
שתגרום לפגיעה ונזקים של  

 רכבים פרטיים  

לא מומלץ לאישור  הצבת אי תנועה במיקום  
המבוקש שתגרום לפגיעה פיזית ברכבים  

 פרטיים 
  

לא מאושר  הצבת אי  
תנועה בהתאם  
להלמצת וועדת  

 תנועה 

 שועלי שמשון   בקשה להסדרת שדה ראייה בצומת   825961 2022-20-32

לא מומלץ, מדובר על רחוב  
משולב , ביציאה מהרחוב 

מוצב תמרור תן זכות  
קדימה , לא נמצא מפעש  

שדה ראייה ביציאה 
 מהרחב 

בשדה   לא מומלץ לאישור  לא נמצאה בעייה 
הראייה . זהו רחוב משולב, ביציאה מהרחוב  

 מוצב תמרור תן זכות קדימה  
  

לא מאושר  לא  
נמצאה בעיית שדה 

ראייה בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה להוספת חניות לרכבים   905263 2022-20-33
 שיתופיים  

בחינת  
המיקומים  

 הבאים: 
   1חלופה מס'  

רח' סוקולוב  
13 

 71רח' תל חי  
 11רח' כהן 

   2חלופה ס '
רח' החיש   

 14-סמוך ל
רח' ברנר  מול  

   2בית מס' 

מומלץ הקצאת מקומות  
חנייה לרכבים שיתופיים ,  

 נדרש לבחור חלופות 

מומלץ לאישור הקצאת מקומות חנייה  
 2 לרכבים שיתופיים  בכפוף לקיום סיור בשטח 

מאושר הקצאת   
מקומות חנייה 

בהתאם לחלופות  
 שהוצעו



 
             

 

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

______________________                                                       ___________________________                     _______________________ 
 תאריך                                                            תאריך                                                                                     תאריך                   

 
                ___________________________                                       ______________________                     _______________________ 

 חתימה                                                                                חתימה                                                                                    חתימה

 
 
 

 14מתוך  9עמוד         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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

 21.4.83בקשה לבטל החלטה מס'  898229 2022-20-34
 הוספת מעברי מעברי חציה 

ראשונים /  
 רופין

מומלץ לבטל החלטה,  לא  
 ניתן לביצוע  

 .21.4.83מומלץ לאשר ביטול  החלטה מס' 
לא ניתן להוסיף מעברי חצייה במיקום 

 המבו'קש 
  

מאושר ביטול  
החלטה לא ניתן  
לביצוע בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנעוה 

   10השלום  בקשה לביטול מפרץ "נשק וסע" 849990 2022-20-35

מומלץ  ע"י מחלקת  
בטיחות בדרכים  להוספת  

מקומות חנייה סמוך   
 לביה"ס גולדה מאיר

מומלץ לאשר  ביטול מפרץ "נשק וסע" 
להוספת מקומות חנייה סמוך לביהס גולדה 

 מאיר  
2 

מאושר ביטול מפרץ 
"נשק וסע" להוספת  

מקומות חנייה 
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה 

2022-20-36 876204 
בקשה להצבת תמרור איסור חנייה  

להעלאה והורדת תלמידים בין  
  13:00-17:00 -ו  7:30-8:30השעות 

   16אנה פרנק 
סמוך לגן  

תקשרות /  
 חינוך מיוחד  

לא מומלץ, המיקום  
המבוקש הוא רחוב ללא 

מוצא שאינו מאפשר תמרון  
סביר ליציאה, אין  להכשיר 

מקומות חנייה רשמיים  
ו  המחייבים נסיעה לאחר

 בצורה לא בטוחה 

לא מומלץ לאישור  הצבת תמרור איסור 
 חנייה למעט העלאה והודת תלמידים. 

הרחוב המבוקש הוא רחוב ללא מוצא שאינו  
 מאפשר תמרון סביר ביציאה מהרחוב. 
אין להכשיר מקומות חנייה רשמיים  

 המחייבים נסיעה לאחור בצורה לא בטוחה  

 

לא מאושר הצבת  
התמרור המבוקש  

ום המבוקש,  במיק
לא ניתן לבצי תמרוני  

יציה בטוחים  
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה  

-163ויצמן  בקשה לאישור מפרץ פריקה וטעינה  847124 2022-20-37
169 

לא מומלץ הוספת מפרץ 
פריקה ווטעינה, בקטע דרך  

במרכז  זה עובר תח"צ
הכביש  , הוספת מפרץ  
פריקה וטעינה המיועד  

לכלי רכב כבדים יצר את  
רוחב המיסעה ויגרום  

להיתקעות של כלי רכב 
 כבדים  ואווטובוסים  

לא מומלץ לאישור הוספת מפרץ  פריקה 
 וטעינה במפרץ החנייה הקיים. 

ניתן להתשמש באזור החנייה הסמוך לצורך  
 פריקה וטעינה  

 

לא מאושר הקצאת  
מפרץ פריקה וטעינה  
במיקום המבוקש   
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה  

 בקשה להקצאת מפרץ פריקה וטעינה  868226 2022-20-38
 78אנגל 

חניון קניון  
 הירוקה 

לא מומלץ, המיקום  
המבוקש נמצא בשטח פרטי  

ונמצא באחריות היזם  
להקצאת שטח פריקה  

 וטעינה  

לא מומלץ לאישור מפרץ פריקה וטעינה 
במיקום המבוקש. המיקום נמצא בשטח 

פרטי ונמצא באחריות היזם להקצאת שטח  
 פריקה וטעינה 

  

 

לא מאושר הקצאת  
מפרץ פריקה וטעינה  
במיקום המבוקש   

מלצת  בהתאם לה 
 וועדת תנועה  

2022-20-39 877560, 
לוי אשכול   בקשה להקצאת מפרץ פריקה וטעינה  847767

47 

מומלץ הקצאה מפרץ  
פריקה וטעינה בכתובת  
המבוקשת בין השעות  

, מדובר על  14:00-ל  10:00
מכולת שכונתית הזקוקה  
לפריקה וטעינה.  בוועדה  

אושר   01-2022מרכזית מס' 
הזזת מפרץ  אוטובוס   

 והפחתת מספר המכוניות  

מומלץ לאישור   הקצאת מפרץ פריקה 
משעה   - (, בימים  א432וטעינה )תמרור מס' 

פרט לפריקה וטעינה  14:00עד שעה  10:00
(, הצבת תמרור סיום קטע  439רציפה )תמרור 

 (, 434איסור חנייה )תמר מס' 
בכפוף לקיום סיור בשטח ודיוק הסקיצה 

 הקיימת  

2 

מאושר הקצאת  
מפרץ  פריקה וטעינה  

במיקום המבוקש  
בהתאם הלמלצת  

 וועדת תנועה 
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 14מתוך  10עמוד         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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

בקשה להקצאת מפרץ  פריקה   872159 2022-20-40
 2התחייה  וטעינה 

מומלץ הקצאת מפרץ  
פריקה וטעינה בין השעות  

. באורך של   10:00-14:00
 מ'   6משאית אחת של 

מדובר על רחוב משני  
הסמוך  לרח ויצמן, באזור  

זה קיימים עסקים רבים  
הזקוקים למפרץ פריקה 

 וטעינה. 

מומלץ לאישור הוספת תימרור איסור חנייה 
למעט פריקה וטעינה  למפרץ קיים.  )תמרור  

 (432מס' 
פרט   14:00ועד שעה  9:00ו משעה -בימים א 

דקות  )תמרור מס'   20עד  למשךלרכב מסרחי 
439.) 

הוספת תימרור סוף קטע אסור חנייה )תמרור  
 (  434מס' 

2 

מומלץ הוספת  
ועדכון   תימרור

שילוט במפרץ פריקה  
וטעינה קיים  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  

בקשת להסבת מפרץ פריקה וטעינה   891052 2022-20-41
 למפרץ חניות  אקספרס 

ששת הימים  
53 

      42סמוך  ששת הימים
מומלץ הפיכת מפרץ ל חיות  

אקספרס לצורך תחלופת  
רכבים במק ום קיימים  

עסקי הסעדה, במקום קיום  
ים מפרץ חנייה ונותר  קי

 מספיק רוחב מיסעה  
 53-55סמוך לששת הימים  

לא מומלץ סימון מפרץ   
חניית אקספרס , רוחב  

מ'   5המסעה הור הוא 
והוספת מפרץ חנייה תצר  

 את  רוחב המיסעה 

מומלץ לאישור  הסבת מפרץ החנייה הקיים  
 .  42-44לחניות  אקספרס בששת הימים 

לאישור   לא מומלץ  53-55בששת הימים 
חניות אקספרס בגלל רוחב מיסעה צר  ורוחב 

מדרכה  צר, יש לשמור על רוחב מדרכה 
לשמירה על רצף הליכה בטיחותי   מנמלאי 

 להולכי הרגל  

2 

מאושר  הסבת מפרץ  
החנייה הקיים ל  

  אקספרסחניות 
בהתאם להמלצת  

 וועדת תנועה 

בקשה להסבת מפרץ החנייה לחניית   889652 2022-20-42
 אקספרס 

רח'  
  2המעפילים 

-4 

מומלץ הפיכת מפרץ חנייה  
 כחול לבן לחניות אקספרס  
בגלל מצוקת חנייה והצורך  

לעודד תחלופת רכבים 
בקטע  הרחוב, התקבל  
אישור בכתב של בעלי  

 העסקים במקום  
  

מומלץ לאישור  הפיכת מפרץ חנייה למפרץ 
 2   2חנייה לחניות אקספרס מול  המעפילים מס

סבת מפרץ  מאושר  ה 
החנייה הקיים ל  
חניות אקספרב  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה 

 תאגיד המים פלגי השרון  2022-20-43
בקשה לאשר תכנית להסדרים  
 זמניים לצרוך הנחת קו ביוב  

  ACE-TT-DVDתכנית מס' 
 דוד המלך 

מומלץ בכפוף לאישור  
 204.22משטרה מס' 

 
 
 

   204.22מומלץ לאישור בכפוף להיתר משטרה 

 
 

מאושר הסדרי  
תנועה זמניים  
להנחת קו ביוב  

בהתאם לתכנית מס'  
ACE-TT-DVD  

בהתאם להמלצת  
 וועדת תנועה  
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 14מתוך  11עמוד         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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף  

 
החלטת רשות  

 תמרור 

2022-20-44 910112 
 לקדמותו בקשה להחזרת מצב 

)חניית כחול לבן ע"פ מדיניות  
 העירייה( 

חניון כנרת  
 מזרחי 

 מומלץ ע"י מחלקת אכיפה.
החזרת אבני שפה לחנייה 
בתשלום )כחול לבן(  עקב  

 סיום הבנייה במקום   
 ע"פ תמרור קיים:

ה בין השעות  -בימים א
 , 19:00עד  8:00

בימי ו' וערבי חג בין השעות  
   13:00עד  8:00

. 

ור החזרת המצב לקדמותו,  מומלץ לאיש
צביעה  אבני שפה בכחול לבן )תמרור מס'  

(  הצבה והחזרת אבני שפה ככל שניזוקו,  818
 החזרת שילוט חנייה בתשלום. 

2 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-45 877221 

בקשה לאיסור חנייה למעט העלאה  
 והורדת פעוטות. 

, ובין  8:15ועד  7:15בין השעות 
 17:00ועד השעה  16:00השעות 

   15סוקולוב 

לא מומלץ הקצאת מפרץ  
חנייה  להעלאה והורדה 

בשטח ציבורי לצרכי שטח  
 פרטי  

לא מומלץ לאישור הקצאת מפרץ העלאה 
והורדת פעוטות בשטח ציבורי לצרכי עסק  

 פרטי  
  

לא מאושר בהתאם  
להמלצת ועדת 

 תנועה 

תמרור איסור חנייה  בקשה להצבת  918132 2022-20-46
 רח' נחליאלי טון  4מעל 

מומלץ הצבת תמרור איסור  
טון   4חנייה לרכבים מעל 

 לשיפור שדה הראייה 

מומלץ לאישור הצבת תמרור איסור חניייה  
טון )תמרור    4( לרכבים מעל 432)תמרור מס' 

 (439מס' 
2 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-47 889947 
בקשה להסדרת תימרור לצורך מעבר  

תקין של רכבים  בכניסה ויציאה  
 לחניון פרטי  

 2נשר 

מומלץ הצבת  תמרור  
איסור חנייה )תמרור מס'  

עם   439( ותמרור מס' 432
הכיתוב למעט במקומות  

 המזונים  

מומלץ לאישור תמרור איסור חנייה )תמרור  
 (  432מס' 

 בצד ימין של שביל הגישה 
2 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה להצבת תמרורי אזהרה על   920816 2022-20-48
 48 רח' דוכיפת  הולכי רגל 

מומלץ לאישור הצבת תמרור אזהרה על 
( במעבר החצייה  306הולכי רגל )תמרור מס' 

 5סמוך לרח'  דוכיפת 
1 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-49 720334 
בקשה להצבת תמרור כניסה לדיירי  

 הרחוב בשעות הבוקר / אחהצ 
 עקב קשי בהתניידות ברחוב

רושטילד  
סמוך לביהס  

 אוסישקין 

לא מומלץ הצבת התמרור  
המבוקש ע"י משטרת  

 ישראל

התמרור המבוקש  לא מומלץ לאישור הצבת 
   ע"י משטרת ישראל

לא מאושר בהתאם  
להמלצות וועדת  

 תנועה 

בקשה  להצבת פסי האטה והסדרת   916132 2022-20-50
 תימרור אזהרה על הולכי רגל

צומת  
הרחובות 

תל -הכרמל
 חי 

מומלץ תמרור אזהרה על 
(  306רגל )תמרור מס'  הוכי

בכל הזרועות  בככר תל חי,  
 הכרל המייסדרים . 

 18-2022בוועדת תנועה 
נידון ואושר הצבת פס  

האטה ברחוב הכרמל בין 
רח' העמ' לרח' תל חי  
 הסמוך למיקום זה  

 
 
 

לא מומלץ לאישור הצבת תמרורי אזהרה 
בזרועות הצומת כדי לא ליצור עומס  

 תמרורים במרחב הרחוב 

  

מאושר בהתאם  לא 
להמלצת וועדת  

 תנועה 
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  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 פס האטה   918472 2022-20-51

צומת  
הרחובות 

מיכה 
 וחבקוק  

לא מומלץ הצבת פס האטה  
בקטע רחוב מיכה, אין  

הצדקה תנועתית, רחוב 
 בעל נפחי תנועה נמוכים  

לא מומלץ לאישור הצבת פסי האטה ברח'  
מיכה, אין הצדקה תנועתית, לא נמצאה 

   מהירות חריגה 

לא מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לבחינת מיקום  מעבר החצייה  916909 2022-20-52
 בצומת  

צומת  
הרחובות 

 רופין והרעות

מומלץ בחינת שינוי מיקום  
מעבר החצייה הקיים בשל 

 בעיית שדה ראייה  

מומלץ לאישור הסדרת צומת הרחובות רופין  
 1 ורעות  כך שתהיה פנייה שמאלה 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה להסדרת מעבר חצייה  817128 2022-20-53

צומת  
הרחובות 

מבצע יואב  
ודרך 

 קדומים 

מומלץ בחינת שינוי מיקום  
מעבר החצייה הקיים בשל 

 בעיית שדה ראייה  

לא מומלץ לאישור סימון מעבר חצייה, נפחי  
 6.2.4התנועה אינם מוצדקים  ע"פ סעיף  

 משרד התחבורה לתנועת הולכי רגל  בהנחיות
  

לא מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-54 874389 
 בקשה להסדרת מעבר חצייה  917838

צומת  
הרחובות תל 

אביב יפו  
 הרצל  

מומלץ הצבת מעבר חצייה 
( בזרוע  811)תמרור מס' 

המערבית  סמוך לרח'  
 ביאליק.  

מומלץ לאישור הצבת מעבר חצייה בצומת  
יפו והגדה המערבית של  -אביב-הרחובות תל

רח' אסירי ציון )נמצא בתחום השיפוט של  
 הוד השרון(

1 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה להסדרת שדה ראייה   918177 2022-20-55

 40דב הוז 
)יציאה  
מחניון  
 ציבורי( 

מומלץ סימון פס עצירה  
בצידו המערבי של היציאה 
מהחניון, הצבת תמרור תן  

 זכות קדימה  

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
( ברוחב חנייה אחת מדרום לכניסה  818

 לחנייה
2 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה להסדרת שדה ראייה   916367 2022-20-56

צומת  
הרחובות 
קפלנסקי  
 קורצ'ק  

מומלץ השלמת מדרכה   
מערב,    -בזרועות מזרח 

סימון פס עצירה )תמרור  
 (  בהמשך למדרכה  810מס' 

מומלץ לאישור השלמת מדרכה בזרוע מזרח 
 2 ( 810מס'    רורומערב, סימון פס עצירה )תמ

מאושר בהתאם  
ת  להמלצת וועד

 תנועה 

  91בן יהודה  21.1.14בקשה לביטול החלטה מס'  918987 2022-20-57

מומלץ ביטול החלטה 
ושימור מעבר חצייה 

באמצע קטע דרך ברח' בן  
 . 91יהודה 

עקב מרחקים גדולים בין  
מערי חצייה בקטע זה  של  

 רח' בן יהודה 

מומלץ לאישור  ביטול החלטה והשארת  
,מעבר   91לרח' בן יהודה מעבר החצייה סמוך 

 החצייה משמש ציר הליכה בין שני שצ"פ.
 בכפוף לאישור משטרה 

1 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לסימון אדום לבן למניעת   899486 2022-20-58
 חסימת כניסה לחנייה   

/   29אנגל 
 1נלקין 

 
ומלץ סימון  אדום לבן ,  מ

למניעת חניות על המדרכה 
  מידת ואפשרות אכיפה 

 הצורך. 
 
 
 
 

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
 2 ( למניעת חנייה על המדרכה 818

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 
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 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 מח' תנועה ותחבורה

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

 
החלטת רשות  

 תמרור 

בקשה להסדרת סימון אדום לבן   918287 2022-20-59
 )הכשרת מצב קיים( 

רח' 
 הכובשים

מומלץ ביטול החלטה משנת  
, לסימון אדום לבן    2010

(  בצידו  818)תמרור מס'  
 המזרחי של הרחוב.

מומלץ לאשר סימון אדום לבן  
בצידו המערבי  ( 818)תמרור  

 של הרחוב 

 מומלץ לאישור הסדרת מצב קיים, 
( בצידו  818סימון  אדום לבן )תמרור מס' 
 המערבי של הרחוב. 

סימון   2010לביטול החלטה משנת  ץמומל
 אדום לבן בצידו המזרחי של הרחוב

2 
מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לסימון אדום לבן למניעת   916379 2022-20-60
 26אגרון  כניסה לחנייה פרטית 

מומלץ סימון אדום לבן   
( בכניסה  818)תמרור מס' 

לחנייה פרטית למניעת  
חסימת חנייה, ע"פ היתר  

קיימת   980362בנייה מס' 
חניי פרטית בתחומי  

 המגרש 

מומלץ לאישור סימון אדום לבן )תמרור מס'  
 2 ( בכניסה לחנייה פרטית ע"פ היתר בנייה 818

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לאיסור חנייה בכניסה לחנייה  920400 2022-20-61
 פרטית  

   37תל חי 
)כניסה  

 לחניון פרטי(  

מומלץ סימון מעטפה,  
הצבת שילוט רלוונטי  

כניסה   למניעת סחימת 
לחנייה . ע"פ היתר בנייה  

קיימת   20150258מס' 
 כניסה לחניון תת קרקעי  
הכניסה לחנייה מרח' תל  

  37חי 

מומלץ לאישור סימון אדום לבן ע"ג אבן 
 מעבר. 

 בכניסה לחנייה פרטית ע"פ היתר בנייה  
2 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקעת   בקשה לסימון תאי חנייה   914225 2022-20-62
 6סיירים 

לא מומלץ סימון תאי  
   לא מומלץ לאישור סימון תאי חנייה בניצב  חנייה לצורך חנייה בניצב  

לא מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-63 813262 
בקשה לתוספת חניות   והצרת אנטי  

מפרץ ביציאה מחניות פרטיות  
 ברחובלהגדלת מס' החניות 

לא מומלץ לאישור תוספת חניות , אין   מומלץ הוספת חניות   6ברנר 
   הצדקה תנועתית 

לא מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה להוספת חניות  919657 2022-20-64
 -רבקה גובר 

סמוך לביהס  
 יצחק  שדה 

לא מומלץ סימון מקומות  
חנייה סמוך יש שביל  

 יציאה משצ"פ  

לא מומלץ לאישור סימון מקומות חנייה 
במיקום המבוקש מדובר על שצ"פ ומבחינה  

 בטיחותית 
  

לא מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

2022-20-65   
 בקשה לאשר  תכנית אתר התארגנות  

שם תכנית  
tr_org_site_nizanim_20 

   20ניצנים 
מומלץ לאשר אתר  

התארגנות בעפוף להיתר  
   213.22משטרה מס' 

מומלץ לאשר אתר התארגנות בכפוף להיתר 
     213/22משטרה מס' 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה לאשר תכנית זמנים לרמזור    מחלקת תנועה  2022-20-66

ומת  צ
הרחובות 

טשרניחובסק 
 / רמז  י

 
 

מומלץ לאישור  ע"י  
   מומלץ לאשר תכנית זמנים לרמזור   מחלקת תנועה 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 
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 14מתוך  14עמוד         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  המלצות ועדת תנועה  נימוקים תנועתיים  תובת כ מהות הבקשה  מס' בקשה/מבקש  מס' סעיף 
 

החלטת רשות  
 תמרור 

בקשה לאשר תכנית תנועה לשוק   930239 2022-20-67
 עלייה מתחם סבינו תוספת חניות  

 דוד רמז
 חניון סבינו  

מומלץ לאישור ע"י מחלקת  
תנועה  סימון  כחול לן  

 (, 818))תמרור 
"חנינו   626הצבת תמרור 

 העיר"  
"חנייה    439הצבת תמרור  

 ללקוחות מרכז סבינו בלבד 

מומלץ לאשר תכנית חניות לשוק, סימון כחול 
"חנייה  439( והצבת תמרור 818בן )תמרור ל

 ללקוחות סבינו בלבד" 
1 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

בקשה לשינוי החלטה מס'   847156 2022-20-68
40.18.2022   

ברח'  קיבוץ  
גלויות סמוך  
לרח' שיבת  

 ציון  

מומלץ הצבת פס האטה  
ברח' קיבוץ גלויות לצרכי 

 מיתון תנועה ברחוב 

לאישור הצבת פס האטה )תמרור מס'   מומלץ 
( והצבת תמרור התראה על פס האטה 821

 ( 144)תמרור מס' 
1 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 

 בקשה לביטול פסרה בצומת  923345 2022-20-69

צומת  
הרחובות 

טשרניחבוסק 
בגין בזרוע   -י 

 הדרומית  

מומלץ לאשר  ביטול  
תמרור איסור פרסא לצרכי 

 שיפור זרימת התנועה  

מומלץ לאישור ביטול תמרור איסור פרסא  
 1 ( 431)תמרור מס' 

מאושר בהתאם  
להמלצת וועדת  

 תנועה 


