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1 

 
 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

בקשת  -רחוב נתן אלתרמן פינת אשר ברש   .1
העירייה להוספת תחנת אוטובוסים בזרוע 

 .במדרכה הדרומית המזרחית

בקשה יצה לאשר את ההוועדה ממל 
ולהעביר תרשים לאישור של משרד 

 התחבורה. 

 עפ"י תכנית 
 מינהל הנדסה 

 

    

בקשת העירייה  -רחוב הנדיב פינת רש"י   .2
להוספת תחנת אוטובוסים בזרוע 

 .הצפונית המערבית במדרכה

  בקשהההוועדה ממליצה לאשר את 
ולהעביר תרשים לאישור של משרד 

 התחבורה.

 עפ"י תכנית 
 מינהל הנדסה 

 

    

בקשת העירייה  -בית העלמין החדש   .3
להוספת תחנת אוטובוסים במדרכה 

, במסגרת פיתוח השטח וביצוע המערבית
 מדרכות. 

 הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 
ולהעביר תרשים לאישור של משרד  

 התחבורה.

 עפ"י תכנית 
 דן-משרד אר

 

   

בקשת העירייה  -בית העלמין החדש   .4
תחנת אוטובוסים במדרכה  להוספת

, במסגרת פיתוח השטח וביצוע המזרחית
 מדרכות.

 תהוועדה ממליצה לאשר את התוכני
ולהעביר תרשים לאישור של משרד 

 התחבורה.
  

 עפ"י תכנית 
 דן -משרד אר

 

   

בקשת החברה  -בית עלמין הרצליה   .5
לפיתוח הרצליה לאשר תכנית תנועה 

 וחניה. 

 התוכניתהוועדה ממליצה לאשר את 
 .הכוללת כבישים, חניות ומדרכות

 

 מס' עפ"י תכנית 
04 – 56119 

 משרד אר דן
  20/10/2021 מעודכן

   

בקשת  -רחוב כנפי נשרים פינת מגן דוד   .6
העירייה להסדיר מפרץ חניה, תחנת קצה, 

במדרכה  דרומיתאוטובוסים בזרוע ה לשני
 .המזרחית

בקשה הוועדה ממליצה לאשר את ה
ך שירות התחבורה לשיפור מער
 הציבורית. 

 עפ"י תכנית 
 מינהל הנדסה 

 

    

רחוב צה"ל )בקטע רחוב הטייסים יצחק   .7
בקשת עיריית הרצליה לאשר  -שדה( 

  5 – 4 – 3תנועה זמניים שלב  תכנית הסדרי
 לעבודות בחלקו הדרומי של רחוב צה"ל.

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

 מס' עפ"י תכנית 
3 – 99 – 32 R 
4 – 99 – 32 R 
5 – 99 – 32 R 

 משרד רונן שכנר 
   21/10/2021 מעודכן

    

בקשת החברה  -רחוב גבעת החלומות   .8
לפיתוח לאשר תכניות הסדרי תנועה 

 11-13שלבים   0 – 2זמניים: שלבים 
 .להחלפת תשתיות ביוב וניקוז

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית 
 

  מס'  עפ"י תכנית
M – O – 135 – 32 R 

 משרד רונן שכנר 
    15/06/2021 מעודכן
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2 

 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

טל בקטע רחוב דן שומרון נרחוב שמעון ויז  .9
בקשה לאשר תכניית  -הבריגדה היהודית 

 .תנועה להסדרת שביל אופניים הסדרי

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
חיבור שבילי האופניים בין רחוב 

 הבריגדה לרחוב שמעון ויזנטל. 

 'מסעפ"י תכנית 
1 – 238 – 22 R 

 משרד רונן שכנר 
   17/10/2021 מעודכן

   

בקשת החברה לפיתוח  -בית ספר שז"ר   .10
 .הרצליה לאשר תכנית הסדרי תנועה וחניה

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

                                         מס'  עפ"י תכנית
3 – 145 – 32 R 

 משרד רונן שכנר 
   08/07/2021 מעודכן

    

בקשת תאגיד מי הרצליה  -דרך ירושלים   .11
ים לאשר תכניות הסדרי תנועה זמני

בין ם( עבודות בשלבי)עבודות לילה. 
עפ"י הנחיית  05:00עד  22:00השעות 

 משטרת ישראל. 

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית 
 ג'  –שלבים א' 

                                        מס'עפ"י תכנית 
1 – 58 – 42 R 

 משרד רונן שכנר 
   11/07/2021 מעודכן

   

בקשת תאגיד מי הרצליה  -מוהליבר רחוב   .12
  . לאשר הסדרי תנועה זמניים

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית 
בכפוף להליך התייעצות משטרה 

 וקביעת שעות עבודה ביום 
  16:00עד שעה  09:00משעה 

                                       מס'עפ"י תכנית 
1 Z – 56 – 42 R 

 משרד רונן שכנר 
  03/12/2020 מעודכן

   

בקשת תאגיד מי הרצליה  –רחוב הנוטרים   .13
לעבודות  לאשר הסדרי תנועה זמניים

  ברחוב, עבודות יום עם סגירות הרמטיות. 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
בכפוף לדיון ואישור הליך התייעצות 

קביעת שעות עבודה רציפה משטרה ו
לקיצור משך הביצוע. יש לתאם 

הסדרים אלו עם מנהל/ת בי"ס שזר 
לנושא העלאה והורדת ילדים בשעות 

 הצהריים. 

                                         מס'עפ"י תכנית 
2 - 1– 56 – 42 R 
2 - 2– 56 – 42 R 

L 1 - Z– 56 – 42 R 
 משרד רונן שכנר 

 03/12/2020 מעודכן

   

בקשה לאשר תכנית  - 20רחוב ארלוזורוב   .14
 .הסדרי תנועה זמניים לאתר בניה

. הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
עפ"י התכנית הכניסה / יציאה לאתר 

 . בלבדהעבודה מרחוב בן יהודה 
הוועדה דורשת כי חריגה מהסדר זה 

פיקוח על אגף תטופל מיידית ע"י 
 הבניה. 

 מס' עפ"י תכנית  
01 

 משרד רמי ראובני  
   04/10/2021 מעודכן

    

בקשה לאשר תכנית הסדרי  - 15רחוב טנא   .15
 .תנועה זמניים לעבודות בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

 מס' עפ"י תכנית 
02 – 999 – 9639 

 משרד ג'לאל מנסור 
   13/10/2021 מעודכן
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה לאשר תכנית  - 4רחוב מגיני נגבה   .16
 .להתארגנות בניהתנועה 

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

 מס'  עפ"י תכנית
01   

 משרד רמי ראובני  
   03/10/2021 מעודכן

   

בקשה לאשר  - 70רחוב מורדי הגטאות   .17
תכנית הסדרי תנועה זמניים לעבודות 

 .בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

 מס' עפ"י תכנית 
26360 

 משרד אריה פלנר  
   01/09/2021 מעודכן

   

 סמןבקשת תושבים ברחוב ל -רחוב הירש   .18
 .בכחול לבן גם את הצד הדרומי

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
עקב תפיסת החניה לשעות רבות ע"י 

 באי בית המשפט הסמוך. 

    עפ"י תרשים 

 -רחוב יהודה הנשיא פינת שמחה הולצברג   .19
 בקשה לבטל תא חניה לטובת פתיחת שדה

 .לקראת מעבר החציה ראיה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לשיפור הבטיחות. 

    עפ"י תרשים

בקשת תושבים להציב  -רחוב הרצפלד   .20
( + סימון 623תמרור רחוב ללא מוצא )

המעטפות עקב חסימות  אדום לבן בצידי
 .רבות בכניסה לרחוב

    עפ"י תרשים הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה

בקשת הפיקוח העירוני  –רמן רחוב ליב  .21
להסדיר את נושא איסור החניה בכניסה 

 למניעת חסימת המעבר.  לרחוב

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ולאסור חניה בזרוע המזרחית בצד 

הצפוני ובזרוע המערבית בצד 
 הדרומי. 

    עפ"י תרשים

בקשת תושב למצוא  -רחוב משה שמיר   .22
ניית בעקבות ח חניה ברחובלפתרונות 

 סטודנטים המגיעים למרכז הבינתחומי
התופסים את מפרצי החניה למשך כל 

  . היום

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
)חניה  הסדר חניה בכחול לבן

 בתשלום( 

    תכניתעפ"י 

 -רחוב יגאל אלון בקטע החלוץ עד הדר   .23
 בקשה להסדרת מערך פסי האטה ברחו

  להאטת התנועה. 

את הבקשה  הוועדה ממליצה לאשר
 לשיפור בטיחות משתמשי הדרך. 

    עפ"י תכנית

בקשת  -צומת שער הים האשל )צפון(   .24
תושבים להציב תמרורים של רחוב משולב 

 .בצומת

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בקטע זה של הרחוב חסרות מדרכות 

 ויש להגביל את מהירות הנסיעה. 

    עפ"י תרשים
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4 

 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

הלת העירייה בקשת הנ - 45רחוב סירקין   .25
 .המעטפות 2להסדיר חניית אופנועים בין 

. הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
העמדת רכב במקום מפריעה לתמרון 

 אל / מאת חניה פרטית. 

    עפ"י תרשים

בקשה להסיר תמרור  -רחוב צלע צפון   .26
הורדה והעלאת תלמידים שהוסעו למועדון 

השמיני ברחוב יוסף נבו )אושר  הכוכב
 .(12/10/2020בוועדה 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 מערך ההסעות הסתיים. 

  2צלע צפון   439+  433  
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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
על דום לבן" כולל סימון "אבכניסה לחניות 

 .היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

  56רחוב לייב יפה  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 בכניסה לחניה )מעיין( 

    

  5רחוב חנה סנש  820+818 
 בכניסה לחניה )צור(  

  

  93רחוב מגן דוד  820+818
  בכניסה לחניה 

  

  38רחוב שוחט ישראל  820+818
 )כהן אדיב(  בכניסה לחניה 

  

 א'  52רחוב רבי עקיבא  820+818
 בכניסה לחניה )שטרן דפנה( 

  

  93רחוב מגן דוד  820+818
 בכניסה לחניה )נחמה( 

  

 עפ"י תצ"א – 20רחוב הר נבו  820+818
 בכניסה לשער הבית )אלון( 

  

 שגריר בלגיה  119רחוב וינגייט  820+818
 בכניסה לחניה )לסלי( 

  

  5רחוב צה"ל  820+818
  בכניסה לחניה )דדון( 

  

  18רחוב מרגנית  820+818
 בכניסה לשער הבית )בטיטו( 

  

  10רחוב לוטוס  820+818
 בכניסה לשער הבית )יגאל( 

  

  24רחוב קק"ל  820+818
 בכניסה לחניה )ברסלאוור( 

  

  8רחוב יהודה הלוי  
 בכניסה לחניה 

  

יה פארק הרצל  820  
מתחם פחי אשפה 

 סמוך לגן סיפור
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 3רחוב המעפילים  820+818   
ביטול אישור  -

מעטפה ע"י התושב 
 יצחקי גיא 

רחוב אורי צבי  820+818  
 – 10גרינברג 

ביטול אישור 
מעטפה מפני 

שהחניה אינה 
 פעילה )גבאי( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


