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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

עדכון  –הבריגדה היהודית דרך ירושלים   .1
תכנית זמנים לרמזור עקב פתיחת כביש 

  20וכביש  531

 הבקשה את הועדה מאשרת 
בהסדר זמני שלושה חודשים בלבד ל

אישור במקביל תועבר התכנית ל
 משרד התחבורה

   זמנים מעודכנת עפ"י תכנית  

עדכון תכנית  -הבריגדה היהודית הדר   .2
 531זמנים לרמזור עקב פתיחת כביש 

     20וכביש 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
לשלושה חודשים בלבד בהסדר זמני 

ר במקביל תועבר התכנית לאישו
 משרד התחבורה

   זמנים מעודכנת תכניתעפ"י  

עדכון  -הבריגדה היהודית שמעון ויזנטל   .3
תכנית זמנים לרמזור עקב פתיחת כביש 

  20וכביש  531

 הועדה מאשרת את הבקשה 
לשלושה חודשים בלבד בהסדר זמני 

במקביל תועבר התכנית לאישור 
 משרד התחבורה

   זמנים מעודכנת עפ"י תכנית  

עדכון  -יגדה היהודית כנפי נשרים הבר  .4
תכנית זמנים לרמזור עקב פתיחת כביש 

  20וכביש  531

    בקשההועדה מאשרת את ה
לשלושה חודשים בלבד בהסדר זמני 

במקביל תועבר התכנית לאישור 
 משרד התחבורה

    זמנים מעודכנת עפ"י תכנית 

עדכון  -ז'בוטינסקי  נתן אלתרמן  צומת  .5
זור עקב פתיחת כביש תכנית זמנים לרמ

  20וכביש  531

עדכון את  ממליצה לאשרהועדה 
הזמנים. היקפי התנועה ברחוב 

  531השתנו לאחר פתיחת כביש 
 

   זמנים  עפ"י תכנית 

הוספת מעברי   -רחוב פסמן פינת ברנר   .6
 + הזזת הנמכות  חציה על רחוב פסמן

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

818  
 + הזזת הנמכות 

    ים עפ"י תרש
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

כניסה לחניון תת   59רחוב בן גוריון   .7
בצידי " אדום לבן"הרחבת -קרקעי 

הכניסה לחניון, עקב חסימה חלקית של 
 ופתיחת שדה ראיה הכניסה לחניה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

  59רחוב בן גוריון ב   818
 מ' לכיוון דרום  3

  

 החזרת מצב לקדמותו   -פולג  סמטת  .8
שר לטובת הסעות המתחם שהוכחסימת ו

 תלמידי בי"ס

 הועדה מאשרת את הבקשה
הסדרי ההסעות של ביה"ס הסתיימו 

 לאחר שיפוץ ביה"ס 

439  +401   
 אין מעבר לכלי רכב

 פולג סמטתב
בקצה הסמטה וברחוב 

שמעון לביא בגישה למתחם 
  ההסעות

  

 "אדום לבן"סימון  - 8רחוב יגאל אלון   .9
 (2-10בכניסה לחניה של בניינים )

 מצויה ברחוב החלוץכניסה לחניה ה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

רחוב החלוץ לכל רוחב   818
  הכניסה )אבן עליה לרכב(

  

 הצבת -רחוב ז'בוטינסקי פינת אלתרמן   .10
תמרור איסור פרסה ברמזור למגיעים 

 מצפון וחוזרים צפונה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 531/20בעקבות פתיחת כביש 

ית פרסה ולא התגברה תופעת פני
 ניתן בתמרון אחד לבצע את הפניה

 

 –בצומת ז'בוטינסקי   431
אלתרמן בזרוע הצפונית ע"ג 

 אי התנועה 

  

, חזית מסעדת סבסטיאן 33רחוב משכית   .11
" כחול לבןסימון "ו " אדום לבן" ביטול -

  להגדלת מצאי החניה 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 אין הפרעה לזרימת התנועה 

817  +626 + 439  
 חניה בתשלום

 בתוקף
 בימים א' עד ה' 

  07:00משעה 
   19:00עד 

 ביום ו' 
  08:00משעה 

  14:00עד 

  33ברחוב משכית 
 בחזית מסעדת סבסטיאן 

חזית מסעדת   818
 סבסטיאן 



 
 הרצליהעיריית 

      172002/ מספרנו                2017בינואר  25מיום פרוטוקול ועדת תנועה מקומית                                                                           

            __________        _______________                           __________                      __________           ____________ 
 100930-7 מ.א.  ועיעוזי שרפ"ק             דורון גילר  מר גב' מאיה כץ                                             מר משה פדלון                                         תאריך                

 מרחב ירקון /משטרת ישראל יו"ר ועדת התנועה            ק' את"ן          ראש רשות תמרור          מ"מ וסגנית ראש העירייה      ראש העירייה                                  

 

3 

 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 "כחול לבן" סימון  –רחוב הבעל שם טוב   .12
   חניה בתשלום בכל הרחוב 

 הועדה מאשרת את הבקשה
מצוקת חניה ברחוב ומחוללי עקב 

תנועה סמוכים )שער העיר, בית 
 המשפט( 

817  +626  +439  
 חניה בתשלום 

 בתוקף
 בימים א' עד ה' 

  08:00משעה 
  17:00עד 

 ברחוב הבעל שם טוב 
 בכל מפרצי החניה 

  

 –יהודה הנשיא שמחה הולצברג   צומת  .13
  הוספת מעבר חציה 

 הועדה מאשרת את הבקשה
ר חציה בצומת כולל הסדרת מעב

 שיפורים גאומטריים
 

  יהודה הנשיא ברחוב   306+ 811
בזרוע הצפונית + שיפורים  

 גאטמטריים  
  עפ"י תרשים 

  

הגבלת שעות  –, מפתן ארז 73 רחוב הנדיב  .14
עד  06:30משעה הקיימים חניה התאי ל

חניה קיימת )לטובת  צוות ביה"ס.   15:30
 (ללא הגבלת שעות 2003משנת 

 ועדה מאשרת את הבקשהה
 לטובת הגדלת מצאי החניה בסביבה

 

439  +433  
 בתוקף

 בימים א' עד ו' 
  06:30משעה 

  15:30עד 
 פרט לצוות בי"ס 

  מפתן ארז 

  73ברחוב הנדיב 
במפרץ החניה הסמוך 

 תאי חניה  5 –למפתן ארז 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 הרצליהעיריית 

      172002/ מספרנו                2017בינואר  25מיום פרוטוקול ועדת תנועה מקומית                                                                           

            __________        _______________                           __________                      __________           ____________ 
 100930-7 מ.א.  ועיעוזי שרפ"ק             דורון גילר  מר גב' מאיה כץ                                             מר משה פדלון                                         תאריך                

 מרחב ירקון /משטרת ישראל יו"ר ועדת התנועה            ק' את"ן          ראש רשות תמרור          מ"מ וסגנית ראש העירייה      ראש העירייה                                  

 

4 

 

 מ  ע  ט  פ  ו  ת
 

 הנושא מס'
 

תמרור  נימוקים והחלטות
 צבהלה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

בקשת תושבים לסמן אסור חניה   .1
"מעטפה" בכניסה לחניות ולבתים 

על מנת למנוע כולל סימון "אדום לבן" 
 חסימת הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות  
 בהתאם לסיור סימון בשטח

 (16–ד ) 820
   

  4ברחוב החשמונאים 
 שער כניסה לבית

  

    

 ( 16– ד) 820   
 

  6ברחוב הנביאים 
 בכניסה לחניה )נבל( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  5 ברחוב אחי"י אילת 
 בכניסה לחניה )כנרות(

  

 ( 16–ד ) 820
 

  51ברחוב יצחק שדה 
 בכניסה לחניה )עזרי( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  1ברחוב בילו 
 בכניסה לחניה )אביבי( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  18ברחוב האשל 
 בכניסה לחניה )מיכל( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  30ברחוב דוד אלרואי 
 בכניסה לחניה )רזגור( 

  

 
 
 
 


