עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  16מאי 2017

הנושא

מס'
.1

.2

.3
.4
.5

פרוייקט החברה לפיתוח ,מתחם
המסילה ,רחובות הפרח בגני  /דב הוז
–הסדרי תנועה זמניים לביצוע מתחם
המסילה שלב ב'( .חסימת רח'
המסילה בקטעים)
פרוייקט תאגיד המים ,רחוב
טשרניחובסקי וסמטת למדן -
הסדרים זמניים להחלפת קו מים
וביוב בשלבים.
פרוייקט תאגיד המים ,רחוב אוצר
הצמחים  -הסדרים זמניים להחלפת
קו מים וביוב.
פרוייקט תאגיד המים ,רחוב
הראשונים  -הסדרים זמניים להחלפת
קו מים וביוב.
פרוייקט תאגיד המים ,צומת בן ציון
מיכאלי  /יוסף נבו  -הסדרים זמניים
להנחת קווי ביוב ומים בשלבים.

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

מספרנו 2033/17

הכתובת

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

עפ"י תכנית
משרד מ.ת.ן

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

תמרור
לביטול

הכתובת

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 עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  16מאי 2017
הנושא

מס'
.6

.7

.8

.9

נימוקים והחלטות

פרוייקט תאגיד המים ,שד' שבעת
הכוכבים בקטע מחלף הסירה למשה
דיין  -הסדרים זמניים להנחת קו מים
בשלבים)18"( .
רחוב נעמי שמר ,חניון דן ,חניון מנויים הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה
– תמרור ביציאה מהחניון ותמרור
יש לדאוג שבקרת הכניסה לא
חניות הנכים.
תחסום את תוואי הנסיעה ברח'
נעמי שמר
הסדרי תנועה זמניים  -סימון מעטפה הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה
 10 +מ' לפריקה וטעינה לצורך
התארגנות באתר בניה ברחוב
טשרניחובסקי  24פינת למדן

תמרור להצבה

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

רחוב בארי  -איסור העמדת משאיות
מעל  4טון בחלק שבו הנסיעה חד
סטרית.

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

מספרנו 2033/17

הכתובת

תמרור
לביטול

הכתובת

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר
עפ"י תכנית
מתו"פ מהנדסים תכנון

439 + 433
בתוקף
בימים א'  -ה'
משעה 08:00
עד שעה 18:00
פרט לפריקה
וטעינה
439 + 433
אסור העמדת רכב
מעל  4טון

עפ"י תכנית
בר לב – ינון

ברחוב בארי
פינת בר כוכבא
במדרכה המערבית

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 עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  16מאי 2017
הנושא

מס'

נימוקים והחלטות

.10

רחוב הנדיב  ,49בית המתנדב  -הגבלת
חניה שמורה קיימת במקום בהתאם
לשעות הפעילות.

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

.11

רחוב הנדיב  ,2מגרש חניה עירוני -
הפיכת החניון לחניון בתשלום (כחול
לבן)  +הסדרת רצועת העפר באספלט.
 3חניות הסמוכות לבית העירייה
הישן ,יישארו לרכב בשירות העירייה.

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

מספרנו 2033/17

תמרור להצבה

הכתובת

439
בתוקף
בימים
א'  -ה'
משעה 08:00
עד שעה 17:00
439 + 433
פרט לרכב
בשירות העירייה
 3 Xתאים
+
626 + 439
חניה בתשלום
בתוקף
בימים
א' – ה'
משעה 09:00
עד שעה 19:00
+
817
בהיקף החניון ,ע"ג
אבני השפה  /עצירה

ברחוב הנדיב 49

תמרור
לביטול

הכתובת

ברחוב הנדיב 2
חניון העירייה
סמוך לבניין העירייה
הישן
בתחום חניון העירייה

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 עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  16מאי 2017
הנושא

מס'

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

.12

רחוב תל חי פינת גולומב – בקשה
להצבת תמרור הוריה האוסר יציאה
ממפרץ החניה של הסופר לכיוון רחוב
גולומב.

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

.13

מסוף אוטובוסים מרינה  -בקשה
להוסיף תמרור איסור כניסה למסוף
"פרט לאוטובוסים בקווי שירות"

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

439
אסורה יציאה
לרחוב גולומב
+
402
439
פרט לאוטובוסים
בקווי שירות

.14

רחוב הנוטרים  – 13בקשת תושב
לצמצם תא חניה ממתחם נשק וסע.
במקום  4תאים יהיו  3תאים

הועדה ממליצה לאשר את
הבקשה

העתקת תמרור
"נשק וסע"
 6מטר לכיוון מזרח
וצמצום אורך מפרץ
העלאה והורדה

.15

רחוב בני בנימין ,בקטע אלתרמן הנדיב הועדה ממליצה לקדם תכנית של
מערך פסי האטה.
 בקשה להתקנת פסי האטה בקטעהזה

מספרנו 2033/17

הכתובת

תמרור
לביטול

הכתובת

ברחוב תל חי
פינת גולומב
בצמוד למפרץ החניה
הניצבת
עפ"י תרשים
במסוף האוטובוסים
הצמוד לחניון המרינה
ברחוב הנוטרים 13

סימון לבן

ברחוב הנוטרים
13
תא במתחם
"נשק וסע"

עפ"י תכנית

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 עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  16מאי 2017

מספרנו 2033/17

להלן המלצות ועדת משנה לחניות נכים משתתפים :גב' קרן טלקר – רכזת נגישות עירונית ,מר מאיר אטדגי ,יועץ נגישות עירונית,
גב' תמי ,מתרגמת ,גב' ניצן גינסבורג וגב' טבעונה אזרק – מדור תנועה ובטיחות
חניות נכים
מס

הנושא
 .1רחוב חבציבה  – 6בקשת תושב
להקצות עבורו חניה שמורה לרכב נכה
 .2רחוב הארז  – 6בקשת תושב להקצות
עבורו חניה שמורה לרכב נכה
 .3רחוב מעפילי מרוקו  – 30בקשת
תושבת להקצות עבורה חניה שמורה
לרכב נכה
 .4רחוב בר אילן  – 2בקשת תושב
להקצות עבורו חניה שמורה לרכב נכה
 .5רחוב שי עגנון  – 48בקשת תושב
להקצות עבורו חניה שמורה לרכב נכה

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

הכתובת

הועדה מאשרת את הנושא

439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  2990139בלבד

ד"ר מיכאל כהנא
רחוב חפציבה 6

עד לתאריך  31אפריל 2018
הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  31אפריל 2018
הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  1בפברואר 2019
הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  31אפריל 2019
הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  31אפריל 2019

439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  6581114בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  3670776בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  8842765בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  8541212בלבד

תמרור
לביטול

הכתובת

עד  31אפריל 2018
מר ניסים זאוארו
רחוב הארז 1
עד  31אפריל 2018
גב' ליביו אנטואנטה
רחוב מעפילי מרוקו 30
עד  1בפברואר 2019
מר נגר זאב
רחוב בר אילן 2
עד  31אפריל 2019
מר נח שמואל
רחוב שי עגנון 38
עד  31אפריל 2019

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 עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  16מאי 2017
 .6רחוב בן סרוק מנחם  – 9בקשת
תושבת להקצות עבורה חניה שמורה
לרכב נכה
 .7רחוב הקוצרים  – 6בקשת תושב
להאריך את החניה השמורה
שהוקצתה עבורו

הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  31אפריל 2019
הועדה מאשרת את הבקשה
עד לתאריך  31אפריל 2022

439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  7412274בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  7412274בלבד

מספרנו 2033/17

גב' פגין אנג'ליקה
רחוב בן סרוק מנחם 9
עד  31אפריל 2019
מר ציון אדם
רחוב הקוצרים 6
עד  31אפריל 2022

 .8רחוב ראש פינה  – 4ביטול חניה
שמורה לרכב נכה עקב אי חידוש
רישיון נהיגה

הועדה מאשרת את הבקשה

+ 819 + 437
439
מס' רכב
7524870

מר בוני אליהו
ברחוב ראש פינה 4

 .9רחוב העצמאות  – 24ביטול חניה
שמורה לרכב נכה עקב פטירה

הועדה מאשרת את הבקשה

 .10רחוב מדינת היהודים  – 47ביטול
חניה שמורה לרכב נכה עקב פטירה

הועדה מאשרת את הבקשה

 .11רחוב בן גוריון  – 45ביטול חניה
שמורה לרכב נכה עקב פטירה

הועדה מאשרת את הבקשה

+ 819 + 437
439
מס' רכב
6029813
+ 819 + 437
439
מס' רכב
6022561
+ 819 + 437
439
מס' רכב
4341150

משפ' זלאיט ברחוב
העצמאות 24

 .12רחוב דוד אלרואי  – 6ביטול חניה
שמורה לרכב נכה עקב אי הגשת
מסמכים להמשך הקצאה

הועדה מאשרת את הבקשה

+ 819 + 437
439
מס' רכב
2360065

משפ' יעקובוביץ
ברחוב מדינת
היהודים 47
משפ' סרור ברחוב בן
גוריון 45

גב' תמר חגג
ברחוב דוד אלרואי 6

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 עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

