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הנושא

מס'
.1

הסדרי תנועה זמניים  -פרויקט התאגיד
לעבודות לאורך שבעת הכוכבים מתחם
הרצליה הילס ,כולל תוואי דרך עפר
ליציאה בלבד לכיוון רחוב שפיים.
שבעת הכוכבים – בקשת התאגיד לאשר
תכנית הסדרי תנועה זמניים לעבודות
מים ,בקטע ז'בוטינסקי יוסף נבו.
רחוב זלמן שז"ר  -בקשת התאגיד לאשר
הסדרי תנועה זמניים לעבודות קווי מים
וביוב.
צומת יצחק שדה צה"ל  -בקשה להסדרת
מעגל תנועה.
רחוב דוד אלרואי  -בקשה לאשר הסדרי
תנועה זמניים לעבודות לילה ,שלב ,10
במסגרת עבודות ברחוב בר כוכבא.
רחוב בר כוכבא  -בקשה לאשר הסדרי
תנועה זמניים שלב  B3- 1ושלב 3B -2

.7

הסדרי תנועה זמניים באתר התארגנות
לקבלן החברה לפיתוח בקצה רח' שנקר -
עבודות לפיתוח מתחם ה"ר .2030

.2
.3
.4
.5
.6

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

מספרנו 2105/18

הכתובת

הועדה ממליצה לאשר את התכנית

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את התכנית

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
התכנית אושרה בוועדת התייעצות
עם המשטרה
הועדה ממליצה לאשר את התכנית

עפ"י תכנית
מ.ת.נ .הנדסת תנועה בע"מ

תמרור
לביטול

הכתובת

עפ"י תכנית
אגף הנדסה
עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
התכנית אושרה בוועדת התייעצות
עם המשטרה
הועדה ממליצה לאשר את התכנית
התכנית אושרה בוועדת התייעצות
עם המשטרה
הועדה ממליצה לאשר את התכנית
התכנית אושרה בוועדת התייעצות
עם המשטרה

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר
עפ"י תכנית
ד.א.ל .הנדסה בע"מ

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
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מס'

נימוקים והחלטות

.8

רחוב אחד העם  - 21בקשת מח' רישוי
עסקים להסדיר מקום לפריקה וטעינה
משעה  09:00עד שעה .11:00

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

.9

חובות הלבבות פינת י.ל .ברוך  -הוספת
תמרור איסור כניסה למשאיות בעת הגעה
 /יציאת תלמידים מביה"ס ברנר בדומה
לתמרור המוצב בצומת יגאל אלון חובות
הלבבות.

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה
לשיפור בטיחות התלמידים

.10

רחוב כצנלסון בכניסה לפארק רבין –
הסדרת חניית אופנועים משני צידי מעבר
החציה.
רחוב אלתרמן  - 42-44בקשה להסדיר
חניה לאופנועים בחזית המרכז המסחרי
על חשבון תא חניה לרכב.
רחוב גולומב  ,56-58סמוך לסופר מרקט -
בקשה להציב מעקות בטיחות.

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה
לשיפור בטיחות החציה וניראות
הולכי הרגל
הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

.11
.12

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה
למניעת חניה ע"ג מדרכה

תמרור להצבה

מספרנו 2105/18

הכתובת

תמרור
לביטול

הכתובת

ברחוב אחד העם 21
במדרכה המזרחית
במפרץ חניה
ללא ביטול חניית נכה

439 + 433
בימים א' עד ה'
משעה 09:00
עד 11:00
פרט לפריקה וטעינה
ברחוב חובות הלבבות
439 + 406
איסור כניסת משאיות פינת י.ל .ברוך
בתוקף בימים א' עד
ה' משעה  07:30עד
 08:30ומשעה 13:30
עד 15:00
ביום ו'
משעה 07:30
עד 08:30
ומשעה 11300
עד 12:30
עפ"י תרשים
+ 439
חניית אופנועים
+ 439
חניית אופנועים

עפ"י תרשים

מעקות בטיחות

ברחוב גולומב 56-58

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

____________
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הנושא

מס'
.13

.14
.15

רחוב רבי עקיבא פינת בן יהודה  -בקשה
לפתוח שדה ראיה ליוצאים מחניית
הבתים ע"י תוספת סימון אדום לבן בצד
המערבי.
רחוב החרצית פינת גולדה מאיר – החלפת
תמרור עצור (עגול) לעצור תיקני.
רחוד דב גרונר (סמוך למס'  – )10הצבת
תמרור איסור חניה ועצירה בשביל
(במקום עמוד חסימה)

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

מספרנו 2105/18

הכתובת

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

818
 3מ' ממערב לכניסה

ברחוב רבי עקיבא
פינת בן יהודה

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

302

ברחוב החרצית
פינת גולדה מאיר

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

433 + 439
איסור חניה ועצירה
בסמטה

תמרור
לביטול

304

הכתובת

ברחוב החרצית
פינת גולדה מאיר

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

____________
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מ ע ט פ ו ת
מס'
.1

הנושא

נימוקים והחלטות

תמרור
להצבה

הכתובת

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

הועדה מאשרת את הבקשות בהתאם
לסיור סימון בשטח

( 820ד –)16

רחוב זלמן שניאור 6
בית אבות פרוטיאה .
אישרור מעטפה קיימת בכניסה
לרחבת כיבוי אש ולא מקושרת.
ברחוב פסמן 48
בכניסה לחניה (וייזר)
ברחוב הדר 38
בכניסה לחניה (עמית)
ברחוב אצ"ל 66
בכניסה לחניה (קרסנצי)
ברחוב הרב קוק 27
בכניסה לחניה (דרזנר)
ברחוב שרה מלכין 10
בכניסות ל 2 -חניות (ברקאי)
 1/2 +מ' אדום לבן מכל צד
ברחוב ברק 5
בכניסה לחניה הצפונית (קנר)
 1/2 +מ' אדום לבן מכל צד
ברחוב ההגנה 7
בשער החירום של ביה"ס (מוקד
חירום)

( 820ד –)16
( 820ד –)16
( 820ד –)16
( 820ד –)16
( 820ד –)16

 1/2 +מ' מכל צד

( 820ד –)16
 1/2 +מ' מכל
צד
( 820ד –)16

תמרור
לביטול

הכתובת

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

____________
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להלן המלצות ועדת משנה לחניות נכים
משתתפים :גב' קרן טלקר – רכזת נגישות עירונית ,מר מאיר אטדגי – יועץ נגישות עירוני ,מר איתן גרבר – מתורגמן ,מר אורי סייג – חבר ועדה
גב' טבעונה אזרק – מ"מ מנהל מדור תנועה ובטיחות

חניות נכים
מס

הנושא
 .1רחוב שחל  –31בקשת תושב להקצות
עבורו חניית נכים שמורה לרכב נכה.
 .2רחוב קיבוץ גלויות  -8בקשת תושבת
להקצות עבורה חנית נכים שמורה
לרכב נכה.
 .3רחוב בר אילן  -2בקשת תושב להקצות
עבורו חנית נכים שמורה לרכב נכה.
 .4רחוב השרון  -23בקשת תושב להקצות
עבורו חנית נכים שמורה לרכב נכה.
 .5רחוב בן יהודה  – 51בקשת תושב
להקצות עבורו חנית נכים שמורה
לרכב נכה.

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה הכתובת

הועדה מאשרת את הבקשה

439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  8700154בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס' 3293655
בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  1066187בלבד

הועדה מאשרת את הבקשה

439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  8718259בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  7145171בלבד

עד  5בפברואר 2020
הועדה מאשרת את הבקשה
עד  5בפברואר 2020
הועדה מאשרת את הבקשה
עד  5בפברואר 2020

עד  5בפברואר 2020
הועדה מאשרת את הבקשה
עד  5בפברואר 2020

תמרור
לביטול

הכתובת

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

____________
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 .6רחוב אבן עזרא  -6בקשת תושב לעדכן
שלט חנית נכים שמורה לרכב נכה
עקב החלפת רכב.
 .7רחוב רחוב בן גוריון  -113בקשת תושב
לעדכן שלט חנית נכים שמורה לרכב
נכה עקב החלפת רכב.
.8
 .9רחוב – ביטול חניה שמורה עקב חניה
פרטית צמודה.
 .10רחוב – ביטול חניה שמורה עקב חניה
פרטית צמודה.

הועדה מאשרת את הבקשה
הועדה מאשרת את הבקשה
עד  5בפברואר 2023
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439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  13807201בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  11154101בלבד

הועדה מאשרת את הבקשה

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

