עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016
הנושא

מס'

נימוקים והחלטות

.1

רחוב הר נבו  -בקשת תאגיד מי הרצליה
לאשר תכניות הסדרים זמניים להחלפת
קווי ביוב ומים בשלבים
רחוב מוצקין  -בקשת תאגיד מי הרצליה
לאשר תכנית הסדרים זמניים לביצוע קו
ביוב בשלבים
צומת שד' חן  /י.ל .גורדון  /בוסל  -בקשה
לאישור תכנית לשינויים בצומת

.4

הסדנאות  /החושלים  -בקשה לאשר
תכנית הסדרי תנועה וחניה

הועדה מאשרת את הבקשה

.5

רחוב מולדת  -בקשת העירייה לאשר
תכנית סימון ותמרור

הועדה מאשרת את הבקשה

.6

רחוב הפרדסים  - 3לאשר תכנית הסדרי
תנועה להתארגנות באתר הבנייה לצורך
ביצוע תמ"א 38

הועדה מאשרת את הבקשה

.2
.3

תמרור להצבה

מספרנו 1940/16

הכתובת

הועדה מאשרת את הבקשה

עפ"י תכנית מתן  -הנדסת
תנועה ותחבורה בע"מ

הועדה מאשרת את הבקשה

עפ"י תכנית מתן  -הנדסת
תנועה ותחבורה בע"מ

הועדה מאשרת את הבקשה

עפ"י תכנית משרד רונן
שכנר  -הנדסת תנועה
ותחבורה בע"מ
עפ"י תכנית משרד רונן
שכנר  -הנדסת תנועה
ותחבורה בע"מ
עפ"י תכנית משרד רונן
שכנר  -הנדסת תנועה
ותחבורה בע"מ
עפ"י תכנית משרד גיא
אדריכלים בע"מ.

תמרור
לביטול

הכתובת

האישור להסדר פריקה וטעינה
בחזית המגרש בלבד.

1
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016
הנושא

מס'

נימוקים והחלטות

.7

רחוב ספיר  - 1בית אמפא ויטניה .בקשה
לאשר הסדרי תנועה זמניים.

.8

רחוב משכית  – 8הסדרת מקום חניה
לשגירות רואנדה בחזית הבניין

.9

רחוב האשל  – 133הסדרת חניה לשגריר
ספרד מחוץ לביתו

הועדה מאשרת את הבקשה

.11

רחוב החושלים  – 8הוספת מקום חניה
לאופנועים בחזית הבניין
רחוב שנקר פינת המנופים – הסדרת
חניות אופנועים בחניון
רחוב ההגנה פינת יגאל אלון – החלפת
תמרור האט בתמרור עצור

הועדה מאשרת את הבקשה

.13

רחוב יהודה הנשיא פינת ביל"ו – סימון
מעבר חציה  +תמרור

.11
.12

תמרור להצבה

הועדה מאשרת את הבקשה
בהתאם לפרוטוקול המצ"ב בין נציגי
הפרוייקט לבין יו"ר הועדה.
בכפוף לחתימת יועץ התנועה העירוני
ויו"ר ועדת התנועה על תוכנית
ההסדרים הזמניים
הועדה מאשרת את הבקשה

מספרנו 1940/16

הכתובת

תמרור
לביטול

הכתובת

עפ"י תכנית דגש הנדסה,
תכנון תנועה ודרכים בע"מ

626+439
בנוסח:
"שמור לשגרירות
רואנדה"
626+439
בנוסח:
"שמור לשגריר
ספרד"
 + 626ס 48 -

הועדה מאשרת את הבקשה

 + 626ס 48 -

הועדה מאשרת את הבקשה

302

הועדה מאשרת את הבקשה

316 + 811

רחוב משכית 8
בחזית הבניין
רחוב האשל 133

רחוב החושלים 8
בהתאם לתצ"א
רחוב שנקר פינת המנופים
בהתאם לתצ"א
ברחוב ההגנה במפגש עם
רחוב יגאל אלון

301

רחוב ההגנה פינת
יגאל אלון

רחוב יהודה הנשיא פינת
ביל"ו  -בהתאם לתצ"א

2
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016
הנושא

מס'

נימוקים והחלטות

.14

רחוב הדר  - 59סימון "אדום לבן"
במעטפה להדגשת הכניסה לחניה
רחוב הנדיב  - 2בקשת העירייה להסדיר
חניה עבור סגנית ראש העירייה במקום
של הסגן הקודם

.16

רחוב הנדיב  - 2בקשת העירייה להסדיר
חניה למנהל מדור תנועה ובטיחות ומח'
אחזקת כבישים

הועדה מאשרת את הבקשה

.17

רחוב הנדיב  - 2בקשת העירייה לעדכן
מספר רכב של דוברת העירייה במקום
המספר הקיים

הועדה מאשרת את הבקשה

.18

רחוב הנדיב  - 2בקשת העירייה להסדיר
חניה עבור רכב מס'  7143767במקום של
מזכיר העיר

הועדה מאשרת את הבקשה

.15

תמרור להצבה

מספרנו 1940/16

הכתובת

הועדה מאשרת את הבקשה

818

רחוב הדר 59

הועדה מאשרת את הבקשה

439
בנוסח" :שמור לרכב
מספר  1178534בלבד
חניית סגנית ראש
העירייה"
439
בנוסח" :שמור לרכב
מס' ,3617223
9633566
מנהל מדור תנועה,
בטיחות ומח' אחזקת
כבישים".
439
בנוסח:
"שמור לרכב מס'
 7648333דוברת
העירייה".
439
בנוסח:
"שמור לרכב מס'
 7143767משרד מזכיר
העירייה".

רחוב הנדיב 2

תמרור
לביטול

הכתובת

רחוב הנדיב 2

רחוב הנדיב 2

רחוב הנדיב 2

3
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016
הנושא

מס'

תמרור להצבה

הכתובת

.19

רחוב מאז"ה  - 25בקשה להצבת תמרור
המגביל חניית משאיות מעל  4טון

הועדה מאשרת את הבקשה

.21

רחוב יבנה מרחוב הדקל מזרחה -בקשה
לאפשר חניה עם  2גלגלים על המדרכה
בכפוף להמלצת יועץ התנועה
רחוב הדקל פינת הבריגדה היהודית –
הארכת סימון אדום לבן באבני השפה
במדרכה המזרחית ,בכניסה לרחוב הדקל
על מנת לפתוח את שדה הראיה
רחוב סוקולוב  – 6הקצאת שני מקומות
חניה עבור רכב משטרה

הועדה מאשרת את הבקשה

433+439
נוסח:
לרכב שמשקלו הכולל
מעל  4טון
627
השארת רוחב מדרכה
 1.31מ'
818

עפ"י שרטוט על גבי מפה

הועדה מאשרת את הבקשה

.23

רחוב הפלמ"ח  - 23הצבת תמרור "זהירות הועדה מאשרת את הבקשה
מעבר חצייה"
רחוב בני בנימין  - 10הצבת עמודי חסימה הועדה מאשרת את הבקשה
למניעת חניה של כלי רכב על המדרכה
הועדה מאשרת את הבקשה
רחוב החלוץ  -בקטע סוקולוב צפונה .
השלמת עמודי חסימה במדרכה המערבית
לכיוון צפון עד מפרץ החניה הראשון כדי
למנוע חניה ע"ג המדרכה

439
בנוסח:
"שמור לרכב משטרה"
306

רחוב הפלמ"ח 23

149

רחוב בני בנימין 11

149

רחוב החלוץ.
במדרכה המערבית לכיוון
צפון עד מפרץ החניה
הראשון

.21

.22

.24
.25

נימוקים והחלטות

מספרנו 1940/16

הועדה מאשרת את הבקשה

תמרור
לביטול

הכתובת

רחוב הדקל ,בי"ס אילנות
ע"פ תרשים

רחוב סוקולוב 6

4
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016
הנושא

מס'
.26

רחוב ארלוזורוב פינת בית"ר – הצבת
עמודי חסימה על המדרכה בצד המזרחי
של הכיכר בירידה למעברי החציה מצפון
ומדרום למנוע כניסה לשטח עפר
רחוב העצמאות ,בי"ס שז"ר – שינוי
שעות האעלה והורדת תלמידים בין
השעות  08:00עד 14:00

.28

רחוב הס פינת השולמית  -חניון
השולמית .בקשת העירייה להסיר חניית
אופנועים בתוך החניון עקב מצוקת חניה

.27

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

הועדה מאשרת את הבקשה

149

הועדה מאשרת את הבקשה

439 + 433
בנוסח:
"בתוקף בימים א'-ה'
משעה 08:00
עד 14:00
פרט לאוטובוס הסעות
תלמידים"
 11מ'

מספרנו 1940/16

הכתובת

תמרור
לביטול

הכתובת

עפ"י תרשים

רחוב העצמאות ,בי"ס שז"ר

626

רחוב הס ,חניון
השולמית.

5
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016

מספרנו 1940/16

מ ע ט פ ו ת
מס'
.1

הנושא

נימוקים והחלטות

תמרור
להצבה

הכתובת

בקשת תושבים לסמן אסור חניה "מעטפה"
בכניסה לחניות ולבתים על מנת למנוע חסימת
הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות בהתאם
לסיור סימון בשטח

( 821ד –)16

רחוב לייב יפה 51
בכניסה לחניון (יהב)

( 821ד –)16

ברחוב בזל 29
בכניסה לחניה (סיוון)
ברחוב הנביאים 11
בכניסה לחניה  -מהצד של מלכי יהודה (נאור)
ברחוב צעירי ציון 4
בכניסה לשער הבית (בורשטיין)
ברחוב האשל  12א'
בכניסה לחניה (פרסבורג)
ברחוב מאז"ה 23
בכניסה לחניית הבניין (שולדר)
ברחוב רינה 15
בכניסה לחניה (אפרים)
ברחוב יהודה בורר 5
בכניסה לחניית הבניין (בש)
ברחוב שמעיה פינת יהודה הלוי במקום בו
קיימת הנגשה
ברחוב אחד העם 51
בכניסה לחניה (כבל)
ברחוב האילנות 61-63
בכניסה לחניה
ברחוב דוד המלך 21
בכניסה לחניה (לייבוביץ)
ברחוב זמנהוף  3פינת בובר מרטין
ארון תקשורת וברז כיבוי (נויברג)
רחוב דון יוסף הנשיא 3
בכניסה לחניית הבניין (שי)
ברחוב בני בנימין 17
בכניסה לחניית הבניין (אנגל)

( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16
( 821ד –)16

תמרור
לביטול

( 821ד –)16

הכתובת

ברחוב גיל 4

6
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016
להלן המלצות ועדת משנה לחניות נכים משתתפים:

מספרנו 1940/16

גב' קרן טלקר – רכזת נגישות עירונית ,גב' לינט רופא ,מר אורי סייג ,גב' טבעונה אזרק – מדור תנועה ובטיחות וניצן גינצבורג

חניות נכים
מס

הנושא
 .1רחוב אבן עזרא – חט"ב בן גוריון
הסדרת מקום חניה לרכב נכה מסוג ואן
במגרש החניה סמוך לשער הכניסה
לחט"ב
 .2ברחוב שלווה  – 55הסדרת מקום חניה
לרכב נכה מסוג ואן בכניסה לגינה
הציבורית
 .3רחוב אורי צבי גרינברג  - 8בקשת תושבת
להקצות חנית נכים שמורה לרכב נכה
עבורה
 .4רחוב הר שומרון  - 16בקשת תושבת
להקצות חנית נכים שמורה לרכב נכה
עבורה
 .5רחוב הר שומרון  - 16בקשת תושבת
להקצות חנית נכים שמורה לרכב נכה
עבורה
 .6רחוב העצמאות  - 9בקשת תושבת
להקצות חנית נכה שמורה לרכב נכה

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

הועדה מאשרת את הנושא

439 + 819 + 437
כולל הטבעה
לרכב מסוג ואן

הועדה מאשרת את הנושא

439 + 819 + 437
כולל הטבעה
לרכב מסוג ואן
439 + 819 + 437

הועדה מאשרת את הנושא
עד לתאריך  1ביוני 2018
הועדה מאשרת את הנושא
עד לתאריך  1ביוני 2018
הועדה מאשרת את הנושא
עד לתאריך  1ביוני 2018
הועדה מאשרת את הנושא
עד לתאריך  1ביוני 2018

בנוסח :שמור לרכב
מס'  4087267בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  6538951בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  5644066בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  7225875בלבד

תמרור
לביטול

הכתובת

הכתובת

רחוב אבן עזרא
חט"ב בן גוריון ,במגרש החניה
ברחוב שלווה 55
בכניסה לגינה הציבורית
גב' רדנסקי רעות
רחוב אורי צבי גרינברג 8
עד לתאריך  1ביוני 2018
גב' שרה מזרחי אנגל
רחוב הר שומרון 16
עד לתאריך  1ביוני 2018
גב' הרוש מסעודה
רחוב הר שומרון 20
עד לתאריך  1ביוני 2018
גב' אורה ברשטלינג
רחוב העצמאות 9
עד לתאריך  1ביוני 2018

7
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  24במאי 2016
 .7רחוב כצנלסון  - 125בקשת תושב להקצות
חנית נכה שמורה לרכב נכה
 .8רחוב סוקולוב  – 59בקשת בעלת עסק
להקצות עבורה חניה שמורה לרכב נכה
בין השעות  08:30עד 13:00

 .9רחוב פתח תקוה  - 21בקשת תושב לעדכן
תמרור חניה שמורה לרכב נכה עקב
החלפת רכב
 .11רחוב העצמאות  - 3בקשת תושב לעדכן
תמרור חניה שמורה לרכב נכה עקב
החלפת רכב
 .11רחוב מעפילי מרוקו  - 4בקשת תושב
להאריך הקצאת חנית נכים שמורה לרכב
נכה עבורו
 .12רחוב פורצי הדרך  - 91בקשת תושב
להאריך הקצאת חנית נכים שמורה לרכב
נכה עבורו
 .13רחוב שבטי ישראל  - 59ביטול חניה לרכב
נכה עקב פטירה
 .14רחוב אחד העם  –9ביטול חניית נכה עקב
סיום העבודות בבניין

הועדה מאשרת את הנושא

439 + 819 + 437

עד לתאריך  1ביוני 2018

בנוסח :שמור לרכב
מס'  2602817בלבד
439 + 819 + 437

הועדה מאשרת את הנושא
עד לתאריך  1ביוני 2018

הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  1ביוני 2021
הועדה מאשרת את הבקשה

בנוסח :שמור לרכב
מס'  7225875בלבד
משעה 08:30
עד השעה 13:00
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  8733433בלבד
439 + 819 + 437

עד לתאריך  31בדצמבר 2016

בנוסח :שמור לרכב
מס'  6488630בלבד
439 + 819 + 437

עד לתאריך  1ביוני 2018

בנוסח :שמור לרכב
מס'  5573876בלבד
439 + 819 + 437

הועדה מאשרת את הבקשה

הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  1ביוני 2021

בנוסח :שמור לרכב
מס'  6234434בלבד

מספרנו 1940/16

מר אבנר הנדי
רחוב כצנלסון 125
עד לתאריך  1ביוני 2018
גב' שושנה מיץ
רחוב סוקולוב 59
עד לתאריך  1ביוני 2018
מר יוסף חלפון
רחוב פתח תקוה 21
עד לתאריך  1ביוני 2021
מר ויקטור חדד
רחוב העצמאות 3
עד לתאריך  31בדצמבר 2016
מר דניאל אוחיון
רחוב מעפילי מרוקו 4
עד לתאריך  1ביוני 2018
מר דוד לחיאני
רחוב פורצי הדרך 91
עד לתאריך  1ביוני 2018

הועדה מאשרת את הבקשה

439 + 819 + 437

רחוב שבטי ישראל 59

439 + 819 + 437

רחוב אחד העם 9
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_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק ניסים אוחיון
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

