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1 

 
 

 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשת העירייה לסגור כבישים מרכזיים   .1
עדלאידע בתאריך  -לרגל חגיגות ה

12/3/17 

 התכניתהועדה מאשרת את 
 

    עפ"י תכנית 

החברה לפיתוח בקשת   -רחוב בר כוכבא   .2
לאשר הסדרי תנועה זמניים הרצליה 

 הרב קוק בן גוריון לעבודות בקטע 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תכנית 

בקשת החברה לפיתוח  -רחוב בר כוכבא   .3
 , מצב קייםלאשר הסדרי תנועה וחניה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תכנית 

בקשה להוספת  -וריון הבנים צומת בן ג  .4
בצומת ועדכונים לתמרור  קטןרמזור 

כולל חניות נכים  צומת הבנים בן גוריוןב
 חדשות

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

    עפ"י תכנית 

 20, כביש 531פרוייקט כביש מס'   .5
בקשה לאשר תכנית  -ומסילת החוף 
)שינויים בפונט שילטי  שילוט זמנית

 הכוונה(

 הבקשה הועדה מאשרת את
 

   עפ"י תכנית 

 -רחוב בן יהודה בקטע העצמאות הבנים   .6
הסדרי תנועה זמניים לעבודות החלפת קו 

 מים וביוב

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תכנית  

 -רחוב אחד העם בקטע העצמאות הבנים   .7
הסדרי תנועה זמניים לעבודות החלפת קו 

 מים וביוב

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   תעפ"י תכני 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה לאשר תכנית  - 7רחוב הגליל   .8
הסדרי תנועה זמניים להתארגנות אתר 

 38בניה תמ"א 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 מ' לפריקה וטעינה  12
 

439  +433  
 בתוקף

 בימים א' עד ה' 
            08:00משעה 

  17:00עד 
 פרט לפריקה וטעינה

 לאתר עבודה

  7רחוב הגליל  
 

 מ' לפריקה וטעינה  12
 בהתאם לתכנית מצורפת 

  

בקטע י.ל. פרץ ודוד רמז  רחוב יצחק שדה  .9
 פס האטה  לקראת הכיכרהתקנת  –

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 רחוב יצחק שדה 
 דוד רמז  –בקטע י.ל. פרץ 

  

פס  תקנת ה –רחוב לייב יפה פינת דגניה   .10
 האטה לפני הצומת

 הועדה מאשרת את הבקשה
  

ומת ברחוב דגניה בדישה לצ  
עם רח' לייב יפה            

 עפ"י תרשים 

  

הצבת  -רחוב האשל פינת קרן היסוד   .11
תמרור רחוב משולב בתחילת הרחוב 

, יציאה מרחוב משולב היות ובקצה הרחוב
 ובמקום אין מדרכות

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

220  
 
 
221  

 ברחוב האשל 
 קרן היסודרחוב פינת 

 בזרוע הדרומית 
 

 ברחוב האשל 
 פינת רחוב ניל"י 
 בזרוע הצפונית 

  

 -, בי"ס גורדון 29רחוב יצחק שדה   .12
 מ'( והגדלת המעטפה 1הוספת אבן עליה )

בגישה למגרש החניה הזמני של הורי 
 ביה"ס

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

820  
+ 

 מ'( 1אבן עליה לרכב )

   עפ"י תרשים

הוספת  -, בי"ס גורדון 1רחוב גיבורי עציון   .13
 ן אחרי מפרץ החניה הראשוןאדום לב

 בסמוך לגינה / עץ 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תרשים  818
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 -, בי"ס גורדון 1רחוב גיבורי עציון   .14
הסדרת מקום להעלאה והורדת תלמידים 

 בשער האחורי

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

433  +439  
 בתוקף בימים 

 א' עד ו' 
משעה                  

  08:30עד  07:30
 ומשעה 

  14:00עד  12:00
 פרט לרכב 

 הסעת תלמידים 

   עפ"י תרשים

בית פוסטר / בי"ס מגרש חניה, מתנ"ס   .15
הוספת מעבר חציה לקראת רחוב  -גורדון 

 שח"ל והשלמת סימון אדום לבן

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

צומת תוואי גישת רכב   818+  811
מצפון )פוסטר( עם רחוב 

 שח"ל 
 עפ"י תרשים

  

תמרור  הצבת  –רחוב ז'בוטינסקי   .16
צומת בהתמזגות משני נתיבים לנתיב אחד 

           אלתרמן ז'בוטינסקי לכיוון דרום
 ובצומת ז'בוטינסקי הנדיב לכיוון צפון 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

821 X   2   ברחוב ז'בוטינסקי 
במפגש עם רחוב אלתרמן 

 לכיוון דרום לאחר הרמזור
 

קי פינת ברחוב ז'בוטינס
הנדיב במדרכה המזרחית 

  לכיוון צפון 

  

הסדרת מקום  -רחוב בן גוריון, שער העיר   .17
 לפריקה וטעינה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

439  +433  
 בתוקף

 בימים א' עד ה' 
            07:00משעה 

  14:00עד 
 פרט לפריקה וטעינה

  22ברחוב בן גוריון 
בחזית בניין שער העיר, 

לבות מהחניון בנתיב ההשת
 לרחוב בן גוריון 

  עפ"י תכנית 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

רחוב פינסקר בקטע בצלאל עד   .18
בקשה  העירייה להציב  -ז'בוטינסקי  

 תמרור איסור העמדת רכב למכירה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

439  
 העמדת רכב למכירה

   73אסורה עפ"י תקנה 

 ברחוב פינסקר 
 פינת רחוב בצלאל 

בתחילת המפרץ לבאים 
 ממזרח למערב 

 ולבאים ממערב למזרח 

  

צביעת אבני  -רחוב טבנקין פינת ביל"ו   .19
שפה ב"אדום לבן" מול הכניסה לחניון + 

 מעטפה  

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תרשים   818+  820

הצבת  –רחוב צעירי ציון / פארק רבין   .20
 מעקה מדורג למניעת כניסת רכב דו גלגלי

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תרשים  מעקה מדורג
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 מ  ע  ט  פ  ו  ת
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

בקשת תושבים לסמן אסור חניה "מעטפה"   .1
כולל סימון "אדום לבן" בכניסה לחניות ולבתים 

 יאהעל מנת למנוע חסימת הכניסה והיצ

הועדה מאשרת את הבקשות  בהתאם 
 לסיור סימון בשטח

 (16–ד ) 820
   

  54ברחוב הקדמה 
 ברוחב כניסת הולכי הרגל )קולטון(

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  58ברחוב אחד העם 
 בכניסה לחניה )ד"ר וייר( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

   66ברחוב אחד העם 
  בכניסה לחניה )דנילוב(

  

 ( 16–ד ) 820
 

  32ברחוב הצפצפות 
 בכניסה לחניה )חמדי( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  42ברחוב העליה השנייה 
  בכניסה לחניה )שני( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  4ברחוב הכרמל 
 בכניסה לחניה )ורדה( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  12ברחוב מולדת 
  בכניסה לחניה )מישל( 

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  7-9ן ברחוב חובבי ציו
 בכניסה לחניה )אלדר(

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  25ברחוב שירת גאולים  
 בכניסה לחניה )לוטן(  

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  11ברחוב מלכי ישראל 
 בכניסה לחניה )אוחיון( 

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  12ברחוב מוצקין 
 בכניסה לחניה )עדני( 

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  60ברחוב רופין 
 לחניה )בנסלי(  בכניסה

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  29ברחוב גלי תכלת 
   בכניסה לחניה )הר גיל( 
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 מנהל מדור תנועה ובטיחות,  –רכזת נגישות עירונית, מר טל גרנית  –גב' קרן טלקר להלן המלצות ועדת משנה לחניות נכים  משתתפים:  
 מדור תנועה ובטיחות –עונה אזרק גב' טב                                                                                                      

 חניות נכים
 

 נימוקים והחלטות הנושא מס
 

תמרור  הכתובת תמרור להצבה
 לביטול

 הכתובת

הסדרת חניית  – אלקלעירחוב   .1
לגינת נכים כללית בכניסה 

  הכלבים 

 הועדה מאשרת את הנושא
 

437  +819   
 לרכב מסוג ואן

 כולל הטבעה

  רחוב אלקלעי ב
סמוך לשער הכניסה לגינת 

 הכלבים

  

בקשת  – 18בן גוריון רחוב   .2
תושב להקצות חנית נכים 

  אביו שמורה לרכב נכה עבור

  הועדה מאשרת את הנושא
 

  2017במרס  31עד לתאריך 
 
  

437  +819   +
439 

: שמור בנוסח
לרכב מס' 

 בלבד 7747830

 קנין מרדכימר או
  18ברחוב בן גוריון 

 
 2017במרס  31עד לתאריך 

  

ת בקשת תושב - 2בר אילן רחוב   .3
להקצות עבורה  חניית נכים 

  שמורה לרכב נכה 

  הועדה מאשרת את הבקשה
 

 2017במרס  31עד לתאריך 
 
   

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 6295133

 גב' בוזו טרזה
  2ן רחוב בר איל

 
 2017במרס  31עד לתאריך 

  

בקשת  – 7דוד המלך רחוב   .4
תושב להקצות חנית נכים 

 שמורה לרכב נכה עבור

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 1820במרס  31ריך עד לתא
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 9355337

  7מר צבי גיל 
  7רחוב דוד המלך 

 
 1820במרס  31עד לתאריך 

 

  

 


