
 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  1עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה המקומית מס' 

 29/07/2020שהתקיימה בתאריך 

  

  

  

 השתתפו: 

 אינג' הילן דהרי יו"ר ועדת תנועה ומנהלת מחלקת תנועה

 אסף גולן מנהל מחלקת הסעות

 אנדרס מלינקביץ מנהל מחלקת עבודות ציבוריות

 אינג' בועז גרוס מהנדס תנועה

 מר עודד דמרי עבודות ציבוריות

 גב' אפרת כהן מתאמת ורכזת ועדת תנועה עיריית כפר סבא

 מר זהר מדמון מנהל מחלקת עבודות ציבוריות

 מר איציק שי מנהל מדור חניה, מחלקת פיקוח ואכיפה

 גב` מיכל בן הרוש מנהלת רשות החניה

 

 

 



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  2עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

בקשת העירייה לאשר הסדר חניה כחול   20/4/1

ה' החל -. בימים א'26לבן בחניון ירושלים 

ובימי ו' החל   19:00עד   08:00משעה 

  3בתשלום .  13:00עד   08:00משעה 

 שעות חניה חינם לתושבי כפר סבא. 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה להסדיר מפרץ לחניות   20/4/2

יהו בקטע שבן  והרחבת מסעה ברחוב ישע

 רחוב הנביאים לרחוב בת יפתח.

מומלץ לאשר את הבקשה בהתאם לתכנית 

 מצורפת 

 אושר

  

בקשת העירייה לסימון חניית אקספרס  20/4/3

 מטר(  55)52  -50ברחוב ויצמן בחזית 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושב להפיכת רחוב ישראל  20/4/4

רחוב שיפר  ישעיהו לחד סטרי בקטע שבן 

 לפרוג. 

מומלץ לאשר את הבקשה. בפועל הרחוב  

מתפקד כחד סטרי אך לא נמצאו תמרורים  

המעידים זאת פרט לסימון פס האטה. לא 

נצפתה תנועה על ישראל ישעיהו משיפר  

 צפונה. 

 אושר

  

בקשת חטיבת אילן רמון להסדרת חניות  20/4/5

עד   7:30לעובדי החטיבה בין השעות 

ל בית הספר ברח' בחניון ש 14:30

 כצנלסון

 

 אושר מומלץ בהתאם למדיניות העירייה. 

  

בקשת העירייה להוסיף מפרץ חניה  20/4/6

ע"ח   153ברחוב ויצמן בחזית בית מס' 

יועבר לבדיקת מהנדס תנועה לבחינת 

חלופות והיתכנות ויכנס לדיון בועדת תנועה  

 מרכזית

לדיון  

   נוסף



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  3עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

שיפוע אלכסון יציאה של תחנת אוטובוס 

 במקום

  306בקשת העירייה להצבת תמרורי  20/4/7

נמוכים על עמוד ועיני חתול במעברי 

החציה החוצים את רחוב ויצמן בצמתים  

 ויצמן/גאולה וויצמן/ מעפילים

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לאשר התארגנות באתר  20/4/8

לצורך הסדרת כניסה  11ברחוב רוטשילד 

-14237-05יציאה. קסטרו מס' תוכנית: ו

2020 

 אושר מומלץ לאשר עד סוף גמר החפירה

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות  20/4/9

. מס' תוכנית: 55באתר ברחוב רוטשילד 

 "ציטרין"  1964-2020-01

לא  מומלץ לאשר את הבקשה

   אושר

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות  20/4/10

מס' תוכנית:  29ברחוב המייסדים באתר 

 "ציטרין"  1944-2020-01

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות  20/4/11

מס' תוכנית:  2-4-6באתר ברחוב הרמה 

 "ציטרין"  1911-2020-01

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת מנהל אגף תפעול להציב תמרור   20/4/12

 ביציאה מרחוב שב"ד לרחוב שבזיעצור 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  4עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

בקשת תושב לפתור את בעיית העומסים   20/4/13

 כתוצאה מחניון בית חולים מאיר

בעקבות ההסדרים החדשים מומלץ לאסור 

את הפניה שמאלה ממשה סנה לחניון 

הטרפז של בית החולים ואיסור פרסה 

 מצפון לצפון ומדרום לדרום. המשטרה

ממליצה להסדיר את הצומת וביטול הפניות  

 ע"י אי תנועה בנוי. 

 אושר

  

. הצבת תמרור 1בקשת העירייה לאשר:  20/4/14

איסור פניה ימינה ביציאה מחניון רוטשילד  

. להנמיך תמרורי  2. 3לרחוב כנרת  57

  402. להוסיף 3בצומת של החניון.  402

. הסדרת חצים על  4קיים.  618על תמרור 

 המיסעה

 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשות

  

בקשת תושב לביטול תחנה להסעות  20/4/15

 תלמידים ברח' משעול גיל מול גלי השרון 

 אושר בהתאם לחוות דעת מחלקת הסעות 
  

בקשת העירייה לבטל תמרור המגביל  20/4/16

נסיעה לרכב כבד ברחוב הרעות. התמרור  

 מוצב בצומת הרעות הראשונים 

את הבקשה. לא נצפו כ"ר מומלץ לאשר 

 כבד באזור אלא למטרות שירות. 

 אושר

  

בקשת העירייה לבחון הקטנת מעבר  20/4/17

החציה ע"י שינויים גאומטריים בצומת  

תל חי ולבחון כניסת רכבים לחניון   -יבנה

 תורה ומדע דרך רחוב תל חי

שינוים גאומטריים בצומת מתוכננים 

חי. לא במסגרת פרויקט של אופניים בתל 

מומלץ כניסת רבים לחניה דרך רחוב ראשי  

אלא רק דרך רחוב משני, כמו כן קיים  

 בעיית טופוגרפיה במקום. 

 אושר

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  5עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

  707בקשת העירייה להצבת תמרור  20/4/18

במעבר חציה בצומת בר אילן רחל 

 המשוררת

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת תושבת לסימון מעבר חציה בצומת   20/4/19

 י.הכהן  -בת גולניחטי

מומלץ לאשר את הבקשה, במקום קיימות  

הנמכות בהתאם לתקני הנגישות למניעת 

 הטעיה לעיוורים במקום. 

 אושר

  

בקשת העירייה לסמן מעבר חציה החוצה   20/4/20

 את רח' המעפילים בצומת מעפילים החי"ל 

מומלץ לאשר מעבר חציה בזרוע הצפונית  

 של הצומת

 אושר
  

מנהל חוה חקלאית   -בקשת אגף החינוך  20/4/21

אוטובוסים ברח' תרי   3-לייצר מקום ל

 -עשר לשירות בית ספר דמוקרטי

סטאברי ע"ח  -חוה חקלאית -מונטיסיורי

חניות נשק וסע אשר יועברו לחניון הדרומי  

 המתוכנן.

מומלץ ויבוצע רק אחרי הסדרת בחניון  

 הדמוקרטי 

 אושר

  

בקשת העירייה להסדרת חניה לרכבי  20/4/22

הסעות להורדה/העלאת תלמידים בסמוך  

. גן צבר רחוב  1לגני ילדים עירוניים: 

   3. גן צופית רחוב זמיר 2 33הנביאים 

. מומלץ ברחוב שאול המלך מדרכה 1

 3לשאול המלך  1צפונית בין שאול המלך 

. ההורדה לגן  2בסמוך למעבר ציבורי. 

שק וסע של בית צופית תתבצע במקצה נ

 ספר דבורה עומר.  

 אושר

  

בקשת תושב לשינוי שעות פריקה וטעינה  20/4/23

 כל שיהיו שעות רצופות.   5ברחוב סוקולוב 

מומלץ בהתאם לחוות דעת מחלקת פיקוח  

 . 14:00עד  08:00החל משעה 

 אושר
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  6עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

בקשת העירייה לשנות שעות של פריקה  20/4/24

לשעות החל מ   35גוריון וטעינה ברחוב בן 

 . 14:00ועד  06:00

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לביטול סימון מעטפה   20/4/25

 11ברחוב הידיד  

מומלץ לאשר את הבקשה. אין שימוש תקין  

 לחניה פרטית במקום. 

 אושר
  

בקשת תושבת לביטול אדום לבן מול   20/4/26

 10ביתה ברחוב לילנבלום 

מומלץ לבחון את ההסדרים בשטח . לא 

מומלת ביטול אדום לבן אשר נועד לצורך  

 תמרון ביציאה . 

לא 

   אושר

בקשת תושב לאיסור חניה מול גיבורי   20/4/27

 9ישראל 

 אושר 815מומלץ סימון 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה  20/4/28

 א 9בטרומפלדור 

לבדיקת בתנאי  818מומלץ תמרור 

 שמישות החניה הפרטית

 אושר
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה  20/4/29

 1ברחוב פרוג שמעון 

בתנאי לבדיקת  818מומלץ תמרור 

 שמישות החניה הפרטית

 אושר
  

רשות החניה לאסור -בקשת העירייה  20/4/30

כניסה וחניה ברחבת קולנוע עמל ברחוב  

 בן גוריון 

 אושר מהנדסת העירלהתייעצות עם 

  

בקשת העירייה להעתיק חניית נכה כללי  20/4/31

ולסמן איסור חניה במקום ברחוב משה 

מומלץ לאשר את הבקשה. יש להסדיר את 

 החניה במקום.

 אושר
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  7עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

ליד בית הסטודנט סמוך לקופ"ח  8שרת 

 כללית בן גוריון 

בקשת העירייה לאיסור חניה בסמוך  20/4/32

 13ברחוב יוחנן הסנדלר למחסן חירום 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה
  

  4בקשת תושב לאיסור חניית רכבים מעל  20/4/33

טון ברחוב הגליל בקטע טירת צבי עד  

 מבצע יונתן 

מומלץ לאשר את הבקשה למעט פריקה  

 וטעינה

 אושר

  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה  20/4/34

 ב31ברחוב דוד המלך 

לא  מומלץ. מדובר ברחוב משולבלא 

 אושר
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה  20/4/35

 34ברחוב גולומב 

בתנאי לבדיקת  818מומלץ תמרור 

 שמישות החניה הפרטית במקום

 אושר
  

בקשת תושב לאסור חניה על מדרכה  20/4/36

בשל  11ביציאה מהחניה ברחוב ג'ו עמר 

 שדה ראיה לקוי

מומלץ . לא מסמנים איסור חניה על לא 

מדרכה היות והחניה אסורה ממילא. כמו כן  

הוועדה לא ממליצה לאסור חנית נכה 

במקום היות ואין בחניה זו סכנה לעוברי 

 הדרך בהתאם להנחיות משרד התחבורה.

לא 

 אושר

  

בקשת תושבת לאיסור חניה ברחוב ששת  20/4/37

 בסמוך לעמוד חשמל 27-25הימים 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  8עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

להצבת תמרור  80בקשת ועד שכונת  20/4/38

לוונברג -בתחנת אוטובוס אנגל  439

 להתרת החניה בשבתות וחגים 

לא מומלץ להציב תמרור. הוועדה ממליצה  

כי לא תבוצע אכיפה בתחנות האוטובוס 

בערב יום המנוחה ועד   19:00החל משעה 

 ביום המנוחה. 16:00השעה 

לא 

 ושרא
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה  20/4/39

 7ברחוב הרקפת 

בתנאי לבדיקתך  818מומלץ תמרור 

 שמישות החניה הפרטית במקום. 

 אושר
  

בקשת תושב לאיסור חניה לרכב כבד  20/4/40

 ברחוב האמוראים בשל שדה ראיה לקוי 

לא מומלץ. ברחוב האמוראים קיים תמרור  

חניה אשר מגביל חניות  סימון תאי  -819

 רכב כבד.

לא 

   אושר

בקשת תושב להצבת תמרור האוסר  20/4/41

כניסה לאופנועים לשצ"פ באברהם קרן 

 בקטע שבן רחוב הבנים לרחוב ויצמן 

 אושר 226מומלץ הצבת תמרורי 

  

בקשת תושב להסדרת שדה ראיה לקוי   20/4/42

 11ביציאה מחניון ברחוב נחשון 

האטה מפלסטיק ביציאה מומלץ התקנת פס 

זהירות הולכי רגל לפניך   -ותמרורי אזהרה 

 זהירות רכבים יוצאים  -

 אושר

  

בקשת תושב להתקין שביל הולכי רגל   20/4/43

ואופניים על משטח מוגבה או לעשות 

מכשול או מחסום, שימנע מרוכבי אופניים  

לחצות במהירות בשביל מעבר החוצה את 

 רחוב קורצ'ק . 

בות גולדשטיין, ברדיצ'ב אבא, מומלץ ברחו

צייטלין וקורצ'אק במיקומים בהם חוצים  

אופנים בשכונת עליה הצבת סמנים פולטי  

 אור.

 אושר

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  9עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

בקשת תושב להגדיל סימון איסור חניה   20/4/44

 1+3בכניסה לחניה של רחוב הכלנית 

מומלץ להגדיל בהתאם לבדיקה באם בוצע  

 בהתאם להנחיות לסימון מעטפה

 אושר
  

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה על  20/4/45

 . 6מדרכה ברחוב הדרור 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה  20/4/46

 פינת זליוונסקי   6ברחוב אנגל 

לא מומלץ. חניה במקום לא חוסמת שדה 

ראיה לחוצים במעבר חציה. מדובר בגורמי  

 אכיפה בלבד.

לא 

   אושר

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה על  20/4/47

מדרכה בסמוך למעבר חציה ברחוב הרצל 

20 

מומלץ להציב עמוד אחד על מעבר חציה  

 למניעת ביצוע תמרון על מעבר חציה. 

 אושר

  

בקשת תושבת לסימון תאי חניה ברחוב   20/4/48

 והסדרת כחול לבן במקום  13סוקולוב 

צמצם או  לא מומלץ סימון תאי חניה במקום י

 מצבת החניות באופן משמעותי. 

לא 

 אושר
  

בקשת תושב לסימון תאי חניה ברחוב דוד   20/4/49

 31המלך 

 

 

מומלץ לאשר את הבקשה לתאי חניה 

 בניצב בלבד

 אושר

  

בקשת העירייה לביטול חנית נכים אשר  20/4/50

הוצבה ברחוב תרי עשר לצורך נגישות  

 מונטיסיורי -לבית הספר הדמוקרטי

 

לא נמצא הצדק לקיומה של החניה. נגישות 

 פרטנית תבוצע במידת הצורך

 אושר

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך   10עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/4/51

  9דוד המלך ברחוב  מקום המגורים

 אושר מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/4/52

   26רחוב הנביאים במקום המגורים 

 אושר מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/4/53

  1רחוב שלמה המלך ב מקום המגורים

 אושר מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/4/54

   2רחוב האחדות במקום המגורים 

 אושר מומלץ
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/4/55

  8חוב אחי אילת בר מקום המגורים

 אושר מומלץ 
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור  20/4/56

לנכה עקב החלפת רכב: רחוב ארלוזורוב  

36   

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשה להוספת מס' רכב נוסף לחניה  20/4/57

רחוב   שמורה לנכה ליד מקום המגורים

  5יחזקאל 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור  20/4/58

לנכה עקב החלפת רכב: רחוב רבקה גובר  

 ב 4

 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך   11עמוד 
 

 
  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 4פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 29/07/2020התקיימה בתאריך אשר 

 

מס' 

 החלטה

 סטטוס החלטה בקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור  20/4/59

   9לנכה עקב החלפת רכב: רחוב גאולה 

 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה
  

  11/2/3בקשת העירייה לבטל החלטה  20/4/60

איגום להסדרת מקום להעלאה בקשת גן 

בין השעות  44והורדת ילדים לגן בגולומב  

7:30-8:30 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשה להקצאת חניה שמורה עקב  20/4/61

העתקת מקום המגורים: כתובת ישנה: 

כתובת חדשה: בן גוריון   1גיסות השיריון  

17   

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לביטול חניית נכה שמורה  20/4/62

   57ליד מקום העבודה ברחוב רוטשילד 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להוספת מס' רכב נוסף לחניה  20/4/63

שמורה לנכה ליד מקום המגורים: רחוב  

   1הדר 

 אושר מומלץ לאשר את הבקשה

  

 


