עיריית הרצליה
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  5במרס 2018

הנושא

מס'
.1

צומת ז'בוטינסקי  -יוסף נבו  -בקשה לאשר
תכנית רמזור לצומת במסגרת הסדרי תנועה
זמניים להרחבת ציר ז'בוטינסקי.
צומת ז'בוטינסקי  -אלתרמן  -בקשה לאשר
תכנית רמזור לצומת במסגרת הסדרי תנועה
זמניים להרחבת ציר ז'בוטינסקי.
צומת ז'בוטינסקי  -מנחם בגין  -בקשה לאשר
תכנית רמזור לצומת במסגרת הסדרי תנועה
זמניים להרחבת ציר ז'בוטינסקי.
צומת ביל"ו בן גוריון  -בקשה לעדכון תכנית
זמנים לרמזור בצומת בשעות הבוקר עקב
קרבה לבי"ס לב טוב.
רחוב החרש – חיבור רחוב החרש לרמפת
מחלף הסירה ,תכנית שילוט הכוונה לרחוב
החרש.
רחוב הרב קוק (סמוך למס'  - )74בקשה
להתקין מערך פסי האטה לפני מעבר החציה
בשני הכיוונים.

.7

רחוב שפרינצק פינת הנשיא בן צבי  -בקשה
להצבת מראה פנורמית בצומת לשיפור שדה
הראיה.

.2
.3
.4
.5
.6

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

מספרנו 2116/18

הכתובת

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
מדובר בהסדר זמני

עפ"י תכנית
דגש הנדסה

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
מדובר בהסדר זמני

עפ"י תכנית
דגש הנדסה

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
מדובר בהסדר זמני

עפ"י תכנית
דגש הנדסה

הועדה ממליצה לאשר את התכנית

עפ"י תכנית
צמתים בע"מ

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
ולהעבירה לאישור נתיבי ישראל

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
לשיפור בטיחות החציה במעבר הסמוך
ולהורדת מהירויות הנסיעה בקטע.

עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

מראה פנורמית
עם הפנייה ימינה

תמרור
לביטול

הכתובת

ברחוב הנשיא בן צבי
מול היציאה מרחוב שפרינצק
– פניה שמאלה בלבד

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

תמרור להצבה

.8

רחוב האשל פינת קרן היסוד  -בקשה להציב
תמרור רחוב משולב בכניסה לרחוב האשל
עקב העדר מדרכות בקטע זה.

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

.9

רחוב חומה ומגדל פינת חובבי ציון  -בקשה
להציב תמרור אין כניסה.
רחוב שמואל הנגיד  - 12-14בקשה להציב
עמודים מצידי היציאה  /כניסה מהחניה
וסימון אי תנועה לצורך שיפור שדה הראיה
ביציאה מהחניון בתחום המסומן כיום באדום
לבן.
רחוב החושלים ,חזית יינות ביתן – בקשה
לבטל אדום לבן ולסמן כחול לבן לטובת תוספת
חניה ציבוריים ברחוב.
רחוב הסדנאות ,פרויקט חניוני כורכר – בקשה
להסדיר את החניונים במסדרת הסדרים
זמניים לעבודות ברחוב הסדנאות.

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

402

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

818
+
עמודוני גומי

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

817

.10

.11

.12
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הכתובת

220

ברחוב האשל
פינת קרן היסוד

221

ברחוב האשל
פינת רחוב בזל
ברחוב חובבי ציון
בצומת עם רח' חומה ומגדל
שמואל הנגיד 12-14
ביציאה מהחניון
עפ"י תרשים

הועדה ממליצה לאשר את התכנית
מדובר בחניוני כורכר בהם נדרשה
הסדרה תנועתית לקראת ביצוע עבודות

ברחוב החושלים
בחזית המדרגות לסופרמרקט
יינות ביתן
עפ"י תכנית
משרד רונן שכנר

תמרור
לביטול

820 + 818

הכתובת

רחוב החושלים
בחזית יינות ביתן

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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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

ברחוב שוחט ישראל 32
בכניסה לשער הבית (עוזרי)

( 820ד –)16

ברחוב מלכי יהודה 3
בכניסה לשביל הולכי רגל
המחבר לרחוב בילינסון
ברחוב אל על 15
בכניסה לחניה (עובדיה)
ברחוב האשל 45
בכניסה לחניה (אידלמן)
ברחוב יהודה הלוי 2
בכניסה לחניה (מזרחי)
ברחוב הפלמ"ח 16
בכניסה לחניה (ערן)
ברחוב יהושוע בן נון 50-52
בכניסה לחניית הבתים (איריס)
ברחוב הקרן הקיימת 9
בכניסה לחניית הבית (שגב)

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

תמרור
לביטול

הכתובת

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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להלן המלצות ועדת משנה לחניות נכים
משתתפים :גב' קרן טלקר – רכזת נגישות עירונית ,מר מאיר אטדגי – יועץ נגישות עירוני ,מר איתן גרבר – מתורגמן,
מר טל גרנית – מנהל מח' פיקוח ובקרת תנועה ,גב' טבעונה אזרק – מ"מ מנהל מדור תנועה ובטיחות

מס

הנושא
 .1רחוב חורב  – 4בקשת תושבת להקצות
עבורה חניית נכים שמורה לרכב נכה.
 .2רחוב אחד העם  -36בקשת תושבת
להקצות עבורה חניית נכים שמורה לרכב
נכה.
 .3רחוב הראשונים  -7בקשת תושבת
להקצות עבורה חניית נכים שמורה לרכב
נכה סמוך למקום עבודתה בסינמטק
הרצליה.
 .4רחוב הר שומרון  -20בקשת תושב לאשר
עדכון שלט בחניה שמורה רכב נכה עקב
החלפת רכב.
 .5רחוב יוסף נבו ,אגף תב"ל – בקשה לאשר
חניית נכה כללית בכניסה לאגף.
 .6רחוב כצנלסון  – 108ביטול חניה שמורה
עקב מעבר דירה.

נימוקים והחלטות
הועדה מאשרת את הבקשה
עד  5במרס 2020
הועדה מאשרת את הבקשה
עד  5במרס 2020
הועדה מאשרת את הבקשה
עד  15באוגוסט 2018

הועדה מאשרת את הבקשה
הועדה מאשרת את הבקשה

חניות נכים
תמרור להצבה הכתובת

תמרור
לביטול

הכתובת

439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  7867213בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  2073462בלבד
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  5996967בלבד
בימים א' עד ה'
משעה 08:30
עד שעה 14:00
439 + 819 + 437
בנוסח :שמור לרכב
מס'  6941976בלבד
437

הועדה מאשרת את הבקשה

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 .
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