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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

החברה   בקשה –רחוב בן ציון מיכאלי   .1
תכנית קידוח  למיחזור מים וקולחין לאשר

 אופקי, קו קולחין

 ניתהתכהועדה מאשרת את 
 

   עפ"י תכנית  

בקשת תאגיד מי הרצליה  -רחוב הפרטיזנים   .2
לאשר הסדרי תנועה זמניים להחלפת קווי 

 ביוב ומים בשלבים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תכנית 

 ת תאגיד מי הרצליהבקש –רחוב קורצ'אק   .3
 לאשר הסדרים זמניים להנחת קווי ביוב ומים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   כניתעפ"י ת 

 ת תאגיד מי הרצליהבקש –רחוב אנילביץ   .4
לאשר הסדרים זמניים להנחת קווי ביוב ומים 

 בשלבים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

    עפ"י תכנית 

אגף ת בקש -רחוב זוהר טל / הגבורה / האצל    .5
לאשר הסדרי תנועה  הנדסה, מח' כבישים

 זמניים לעבודות פיתוח ותשתיות  

 שההועדה מאשרת את הבק
 

   עפ"י תכנית 

בקשת החברה לפיתוח  –חניון הסדנאות   .6
הרצליה לתמרר את החניון לתשלום עד 

  להפעלת בקרת כניסה 

 הועדה מאשרת את הבקשה
בכפוף לסימון "כחול לבן" בהיקף החניון 

 בתוספת תימרור 

   תרשיםעפ"י   

כנית התארגנות אישור ת – 46רחוב גולומב   .7
 באתר בניה 

 ת את הבקשההועדה מאשר
 

   עפ"י תכנית 

מעבר  עתקתה -צומת משכית / חרוצים / חרש   .8
 לזרוע הדרומית הקיים החציה 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 בטיחות הולכי הרגל שיפור ל

  עפ"י תרשים  
 

  

העתקת  –גלגלי הפלדה פינת יוחנן הסנדלר   .9
 לזרוע הצפונית,חציה הקיים המעבר 

 עת חציה למני כולל הצבת מעקה בטיחות

 הועדה מאשרת את הבקשה
 בטיחות הולכי הרגלשיפור ל

 עפ"י תרשים   
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

הרדיוסים  סימון  – פינת דב הוז סמטת ארבל  .10
בגישה לסמטת ארבל )ע"ג אבן ב"אדום לבן" 

 גן התוחמת ערוגה(

 הועדה מאשרת את הבקשה
  

 סמטת ארבלב   818
ערוגות בכניסה  –על גבי אבן גן 

  משני צידי הסמטה

  

 סוףב תאי חניה 2ביטול  – 129רחוב רמת ים   .11
במגרש שחניות ההשורה המרכזית של 

 לשיפור זרימת התנועה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 820 X 2  רמת יםברחוב 
בקצה אזור החניה, בשנית תאי 

החניה האחרונים בשורה 
   המרכזית

   

 ההועדה מאשרת את הבקש  תמרור רחוב משולב הצבת -רחוב קורן   .12
הרחוב ללא מדרכות עם ריבוי כניסות 

 ויציאות מחניה פרטית 

 ברחוב קורן  220
 בכניסה לרחוב 

  

הוספת חניה לאורך הרחוב על  -רחוב הקדמה   .13
שיפורים  – חשבון מדרכות מוגדלות

 גיאומטריים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 בכפוף לשיפורים גיאומטריים 

 

   עפ"י תרשים 

הוספת  -קהילתי  רחוב נווה עובד, מרכז  .14
, חניה בחניון הסמוך למרכז הקהילתימקומות 

 שיפורים גיאומטריים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 בכפוף לשיפורים גיאומטריים 

 

    עפ"י תרשים 

שינוי מיקום תמרור "הכניסה  -רחוב הפועל   .15
 אסורה" ברחוב, בקצה החניה הניצבת

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תרשים  

הוספת חניה על  - 23הפועל חזית מס' רחוב   .16
 , שיפורים גיאומטרייםחשבון מדרכה רחבה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 בכפוף לשיפורים גיאומטריים 

    עפ"י תרשים 

השלמת אדום לבן בחזית  - 5רחוב הקדמה   .17
 למניעת חסימת תוואי הנסיעה 5בית מס' 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

  5ברחוב הקדמה   818
 הבית בחזית 
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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 

 על מנת למנוע חסימת הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות  בהתאם 
 טחלסיור סימון בש

 (16–ד ) 820
   

  58ברחוב אחד העם 
 בכניסה לחניה )בייר( 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  19ברחוב רוחמה 
  בכניסה לחניה )אפרים(

  

 ( 16–ד ) 820
 

  3ברחוב הדסה 
 בכניסה לחניה )קטש( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  4ברחוב הראשונים 
  בכניסה לחניה )בצלאל( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  103ב קיבוץ גלויות ברחו
  ברוחב הכניסה לחניה )שטפלר(

  

 ( 16–ד ) 820
 

  12ברחוב הרב גורן 
 בכניסה לחניה )חברוני( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  49ברחוב יצחק שדה 
 בכניסה לחניה )נעמי( 
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  מאיר אטדגי, יועץ נגישות עירונית, רונית, מר רכזת נגישות עי –גב' קרן טלקר להלן המלצות ועדת משנה לחניות נכים  משתתפים:  
 מדור תנועה ובטיחות –עונה אזרק גב' טבגב' לינט רופא, חברת ועדה, מר איתן, מתרגם ו                                                                                                      

 חניות נכים
 

 החלטותנימוקים ו הנושא מס
 

תמרור  הכתובת תמרור להצבה
 לביטול

 הכתובת

בקשת  - 14בן גוריון רחוב   .1
חנית נכים  עובדת באגף הרווחה

 עבורהשמורה לרכב נכה 

 הועדה מאשרת את הנושא 
 

  2019במרס  31עד לתאריך 
 

437  +819   +
439 

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 6479959
 בתוקף בימים

 א' עד ה'
 07:00משעה 

 14:30עד שעה 

 גב' ענת עיני
  14רחוב בן גוריון 

  

בקשת  - 5רחוב תור הזהב   .2
תושבת להאריך את הקצאת 

חנית נכים שמורה לרכב נכה 
עבורה ועדכון שלט עקב החלפת 

 רכב

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2019במרס  31עד לתאריך 
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 5237754

 ויד רחל גב' פר
  5רחוב תור הזהב 

 
  2019במרס  31עד לתאריך 

 

  

3.        
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בקשת תושבת  - 58גיל רחוב   .4
שמורה לרכב  לעדכן שלט חניה

הגדלת תא חניה נכה עבורה ו
 בהתאם לגודל הרכב החדש

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 3164085

 גב' מרגלית מויאל 
  58חוב גיל ר

  

בקשת  – 4מעפילי מרוקו  רחוב  .5
תושב להקצות חנית נכים 

  ושמורה לרכב נכה עבור

  הועדה מאשרת את הנושא
 

  2019במרס  31עד לתאריך 
  

437  +819   +
439 

: שמור בנוסח
לרכב מס' 

 בלבד  4344371

 מר משה משולם 
  4רחוב מעפילי מרוקו 

 
  2019במרס  31עד לתאריך 

 

  

בקשת  - 59הרי גלעד ב רחו  .6
להקצות חניית נכים  תושב

  עבורושמורה לרכב נכה 

  הועדה מאשרת את הבקשה
 

  2019במרס  31עד לתאריך 
 
   

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד  5362075

 מר פנחס מנטין 
   59רחוב הרי גלעד 

 
  2019במרס  31עד לתאריך 

 

  

שת בק –12הרב הלפרין  רחוב  .7
תושב להקצות חנית נכים 

 ושמורה לרכב נכה עבור

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2019במרס  31עד לתאריך 
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד  6255875

 מר ציון עוזרי
  12רחוב הרב הלפרין 

 
  2019במרס  31עד לתאריך 

 

  

בקשת  - 38שי עגנון רחוב   .8
נכים חנית  לעדכן שלטתושבת 

שמורה לרכב נכה שלט עקב 
 החלפת רכב

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 1762286

 גב' טליה עצמון
  38רחוב שי עגנון 
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בקשת תושב  –6אבן עזרא רחוב   .9
להאריך את הקצאת חנית נכים 

 שמורה לרכב נכה עבורו

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2018 דצמברב 31 עד לתאריך
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 7471111

 מר מריומה נדיב
  6רחוב אבן עזרא 

 
  2018בדצמבר  31עד לתאריך 

 

  

בקשת תושב  –9מנדלבלט רחוב   .10
ת חנית נכים אהקצלהאריך את 

 שמורה לרכב נכה עבורו

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2022במרס  31לתאריך עד 
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 1507966

 מר רונן כספי
  9רחוב מנדלבלט 

 
  2022במרס  31עד לתאריך 

 

  

בקשת  –5רבי עקיבא רחוב   .11
תושב להאריך את הקצאת חנית 

 נכים שמורה לרכב נכה עבורו

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2018במרס  31עד לתאריך 
 

437  +819   +
439  

שמור : בנוסח
לרכב מס' 

 בלבד 3372974

 גב' לאה וסרמן 
  5רחוב רבי עקיבא 

 
  2018במרס  31עד לתאריך 

 

  

בקשת  –13בר כוכבא רחוב   .12
תושב להאריך את הקצאת חנית 

 נכים שמורה לרכב נכה עבורו

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 2017בדצמבר  15עד לתאריך 
 

437  +819   +
439  

שמור בנוסח: 
לרכב מס' 

 בלבד 6476456

 מר דואן עמוס
  13רחוב בר כוכבא 

 
 2017בדצמבר  15עד לתאריך 
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בקשת תושב  –18סוקולוב רחוב   .13
חנית נכים  להקצות עבורו

 סמוך לחנותשמורה לרכב נכה 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2018במרס  31עד לתאריך 
 

437  +819   +
439 
שמור בנוסח: 

לרכב מס' 
 בלבד 1672634
 ימיםבתוקף ב

 א' עד ה'
 07:30משעה 

 14:30עד שעה 

 מר שלמה כהן 
  18רחוב סוקולוב 

 
  2018במרס  31עד לתאריך 

 

  

ביטול חניה  – 2רחוב קלישר   .14
שמורה לרכב נכה עקב אי 

 שימוש 

   437  +819   +
439 

רכב מס' 
6745265  

  2רחוב קלישר 

ביטול  – 13הר עצמון רחוב   .15
חניה שמורה לרכב נכה עקב 

 טירהפ

   437  +819   +
439 

 

רחוב הר עצמון 
13  

ביטול  – 100בן יהודה רחוב   .16
חניה שמורה לרכב נכה עקב 

 פטירה

   437  +819   +
439 

 

רחוב בן יהודה 
100  

ביטול חניה  – 2זמנכוף רחוב   .17
 שמורה לרכב נכה עקב פטירה

   437  +819   +
439 

רכב מס'  
4534813  

 משפ' מגן 
  2רחוב זמנהוף 

 


