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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה לאשר תכנית  -רחוב החרוב   .1
 הסדרי תנועה וחניה ברחוב.

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית.

 1 – 247 – 22 R  

 תכנית  עפ"י
 רונן שכנר משרד 
  26/05/2021מעודכן 

 

   

בקשה לאשר  -צומת בר אילן השרון   .2
 .'ג -הסדרים זמניים שלבים א' 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 ת.והתוכני

1 –B 221 – 22 R   'שלב א 
2 – B 221 – 22 R  'שלב ב 
3 – B 221 – 22 R  'שלב ג 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר משרד 
 06/04/2021מעודכן 

 

   

צומת הבריגדה היהודית / כנפי נשרים   .3
בקשה לאשר הסדרי תנועה לשיפור  –

 הבטיחות בצומת. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית.

  3– 224 – 22 R 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנרמשרד 
  16/04/2021מעודכן 

 

   

בקשת החברה  -רחוב גבעת החלומות   .4
לפיתוח הרצליה לאשר תכנית הסדרי 

 .ועה וחניה ברחובתנ

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית .

2– H 134 – 32 R 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנרמשרד 
   31/05/2021מעודכן 

    

: אבא אבן / הצדף / אלי לנדאו יםצמת  .5
בקשת החברה לפיתוח הרצליה לאשר  -

לצורך קידום גיאומטרי  תכנית הסדר
 תכנון הרמזורים. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 תוכנית.ה
1–148 – 32 R  

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנרמשרד 
  25/03/2021מעודכן 

   

בקשה  -רחוב ליפקין שחק )הנגב(   .6
 –הנצח )רמה"ש לאשר שביל אופניים 

 משה )הרצליה(. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התכנית. 

2 H 227 – 22 R 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנרמשרד 
   02/06/2021מעודכן 

   

בקשה לאשר  -/ האשל  צומת בזל  .7
ה לשיפור תכנית הסדרי תנועה וחני

 .הבטיחות וניראות הצומת

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית.

1–243 – 22 R 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנרמשרד 
  02/06/2021מעודכן 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה לאשר  -צומת האשל / בזל   .8
עבודות לביצוע הסדרי תנועה זמניים 

 .ומתבצהגאומטריה 

ליצה לאשר את הוועדה ממ
 ת.והתוכני

1C–243 – 22 R   1שלב  
C2–243 – 22 R   2שלב  

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנרמשרד 
  03/06/2021מעודכן 

   
 

 
 
 

רחוב שנקר, כניסה זמנית לאזור   .9
התעשייה הדרומי + התחברות 

לאשר  בקשה -לפרויקט אלוני ים 
 . תכנית הסדרי תנועה

הוועדה ממליצה לאשר את 
לאישור נת"י בכל  בכפוף התוכנית

הקשור להתחברות עם כביש 
 השירות. 

2- A 117 – 32 R 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנרמשרד 
 09/06/2021מעודכן 

    

 -רחוב יוסי שריד )שכונת גליל ים(   .10
בקשת החברה לפיתוח הרצליה לאשר 

זמניים לפרויקט  תכנית הסדרי תנועה
 .'קריית חינוך בשכונת גליל ים ב

לאשר את  הוועדה ממליצה
ולאשר כניסה ישירה  התוכנית

 מרחוב יצחק שמיר. 
56115-00  

 עפ"י תכנית 
 משרד אר דן 

  03/06/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר תכנית  - 3רחוב הכינור   .11
הסדרי תנועה זמנים להקמת בניין 

 .מגורים

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית.

 

 עפ"י תכנית 
משרד גורן הנדסת 

 תנועה 
   05/05/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר  - 30רחוב אפרים קישון   .12
תנועה זמניים להקמת תכנית הסדרי 

  הפרויקט. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית.

 

 עפ"י תכנית 
 משרד ציטרין

  26/01/2021מעודכן 

   

 -רחוב אפרים קישון / רבקה גובר   .13
בקשה לשינוי מיקום שער כניסה / 

אפרים  לרחוב יציאה מאתר עבודה
קישון ללא מפרץ לפריקה וטעינה 

 .במקום

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית.

861-22-01  

 עפ"י תכנית 
 משרד דגש הנדסה

   31/05/2021מעודכן

   

בקשה  - 16-18רחוב שמואל הנגיד   .14
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים 

 .לזמן שיפוץ הבניינים

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התוכנית.

2022-2020-01  

 עפ"י תכנית 
 משרד ציטרין 

   03/06/2021מעודכן 

         

בקשה לאשר תכנית  - 46רחוב וינגייט   .15
להקמת הסדרי תנועה זמניים 

 הפרויקט. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 . תוכניתה
 

 עפ"י תכנית 
 משרד דרך ארץ 

  27/05/2021מעודכן 

  46ברחוב וינגייט 
 בחזית הפרויקט 
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3 

 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

דה היהודית בקטע דרך רחוב הבריג  .16
בקשה להתקין  -ירושלים עד  ויזנטל 

הרחוב עקב  מערך פסי האטה לאורך
 .נסיעה מהירה ופרועה

הוועדה ממליצה לאשר את 
בכפוף בקשה לשיפור הבטיחות ה

לבדיקת הצדק להתקנת פסי 
 האטה בציר ראשי. 

    

בקשה  -רחוב התזמורת )גליל ים ב'(   .17
 לצבוע את אבני השפה בתחנות

ת עבור פרויקט האוטובוס המבוקשו
 הסעות "גלגליה". 

סימון הוועדה ממליצה לאשר 
שפת מדרכה בלבן עד אשר יאושרו 

תחנות האוטובוסים מול משרד 
 התחבורה 

 עפ"י תכנית
 אגף תשתיות 

   

רחוב וינגייט בקטע כיכר טיראן מדינת   .18
להשלים מערך פסי בקשה  -היהודים 

 האטה. 

את  הוועדה ממליצה לאשר
והרגעת  בקשה לשיפור הבטיחותה

 התנועה בציר. 

    עפ"י תכנית 

בקשה  -חניה במתחם הבינתחומי   .19
ברחובות הסמוכים לסמן כחול לבן 

 למוסד הלימוד )בינתחומי( 
האוניברסיטה, איסר הראל  :רחובות

ונתן אלתרמן בקטע דבורה עומר / כנפי 
 .נשרים

הוועדה ממליצה לאשר את 
 בקשה.ה

    יתעפ"י תכנ

בקשת העירייה לבטל  -רחוב יורדי ים   .20
סימון אדום לבן ולסמן כחול לבן 

לטובת הגדלת  במדרכה המזרחית
 ה הציבורית. מצאי החני

הוועדה ממליצה לאשר את 
 בקשה.ה

    עפ"י תכנית

 -צומת רחוב ויצמן / שמואל הנגיד   .21
להוסיף פסי האטה לקראת בקשה 

 מעבר החיצה בצומת הסמוך לביה"ס 
 .הבטיחות לשיפור

הוועדה ממליצה לאשר את 
בקשה לשיפור בטיחות הולכי ה

 הרגל בצומת.

    עפ"י תכנית

תמרור השלים בקשה ל -רחוב הפרסה   .22
ב בקטע הרחוב נטול רחוב משול
 המדרכות. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 . בקשהה

 ברחוב הפרסה 220
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 -רחוב בן גוריון פינת ההסתדרות   .23
 על מרורי התראה בקשה להוספת ת

 .לצפון חציה מדרוםמעבר 

הוועדה ממליצה לאשר את 
בקשה לשיפור ניראות מעבר ה

ולהוסיף גם תמרורי זכות  החציה
 קדימה להולכי רגל. 

306 X 2  
 
 
135  

 ברחוב בן גוריון 
משני צידי מעבר במסלול 

 המזרחי 
מ'  60 -ברחוב בן גוריון כ

לפני המעבר משני צידי 
 הדרך

  

תמרור  – 37חבצלת השרון  רחוב  .24
ימים על פרוט הוספת פריקה וטעינה, 

 שקיים במקום.  439תמרור 

הוועדה ממליצה לאשר את 
להגבלת המפרץ לימי בקשה ה

 עסקים בלבד.

439  
 בתוקף: 

 בימים א' עד ו' 
  07:00משעה 

  14:00עד 

  37ברחוב חבצלת השרון 
 

  

 -יוסף נבו  בן ציון מיכאלי / צומת   .25
להציב תמרור איסור פרסה בקשה 

דרום מכיוון  בשעות מסוימות לבאים
 וחזרה לדרום. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 בקשה.ה

431  +439  
 בתוקף:

 בימים א' עד ה' 
  07:00משעה 

  10:00עד 

צומת בן ציון מיכאלי  
 פינת יוסף נבו 

 בזרוע הדרומית 

  

 -רחוב יצחק שדה, מתחם "נשק וסע"   .26
גורדון ם של ביה"ס בקשת הנהגת הורי

נשק וסע  להאריך את הסימון במתחם
 .לכל אורך המפרץ החדש

הוועדה ממליצה לאשר את 
ולהזיז את התמרור  בקשהה

 לתחילת כביש השרות + צביעה. 

    

בקשה להציב  -רחוב היורה פינת צה"ל   .27
תמרור רחוב משולב בקטע בו תנועת 

 -בקטע צה"ל  .רכב יחד הולכי רגל וכלי
 מעגל. חוני ה

הוועדה ממליצה לאשר את 
 בקשה.ה

220  
 
 
221  

 ברחוב היורה
 לחוני המעגל בלבד 

 
חוני  –בקטע צה"ל 

המעגל בכניסה והיציאה 
 מהקטע. 

  

סמטת מורי עפרי בחיבור לרחוב י.ל.   .28
בקשת המשטרה לאסור חניה  –פרץ 

 בגישה. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
הבקשה לטובת שיפור עבירות 

סטרית בסמטה )מדובר בתנועה דו 
 בסמטה ללא מוצא( 

818  
 מטר  20 -כ

 סמטת מורי עפרי 
 דרומית לרחוב י.ל. פרץ 

לאורך המדרכה 
 המזרחית 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה לשנות מספרי  – 29רחוב השרון   .29
רכב על תמרור קיים למנהל רישוי 

 עסקים. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 בקשה.ה

439  
שמור לכלי רכב 

 מספר 
3813352  
5883679     

מספרי רכב   439 
6179271  
9250487  
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 ע  ט  פ  ו  ת  מ

 הנושא מס'
 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 על מנת למנוע חסימת הכניסהלבן" 
 .והיציאה

  5ברחוב יהודה המכבי  820+818 רת את הבקשות  הועדה מאש
הגדלת מעטפה עד לשער הכניסה 

 לבית )אייל סרוסי( 

    

  46ברחוב קיבוץ גלויות  820+818 
   חדד(  –בכניסה לחניה )בנדר 

  98ברחוב קיבוץ גלויות  820+818
   בכניסה לחניה )מתן(  

  89ברחוב קיבוץ גלויות  820+818
   ה )קליגר( בכניסה לחני

  70ברחוב מורדי הגטאות  820+818
   בכניסה לחניה )נוני(

  10ברחוב מנורה  820+818
   בכניסה לחניה )גולן( 

  3ברחוב הירש  820+818 
    בכניסה לחניה )כהן(

  14ברחוב סמדר  820+818 
   בכניסה לחניה )ג'ובאני( 

  16ברחוב הרימונים   820+818 
 הבית )שאשי( בכניסה לשער 

  מתנייד עם כסא גלגלים 

  

  6ברחוב העצמאות  820+818 
   בכניסה לחניה )ליאת( 

 אישרור מעטפה -  4רחוב קלישר  820+818 
   בשער הכניסה לגן ילדים

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


