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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשת  –רחוב הנדיב פינת רחוב רש"י   .1
 העירייה להוסיף תחנת אוטובוס. 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 רד התחבורה.בכפוף לאישור מש

 ברחוב הנדיב   505+  511
 פינת רחוב רש"י 

  

 -רחוב הרב קוק, הריסת מבנה "בזק"   .2
בקשת החברה לפיתוח לאשר תכנית 

 .זמניים הסדרי תנועה

 הוועדה ממליצה לאשר את התוכנית.
1-132B   - 32 R 

 עפ"י תכנית 
  רונן שכנר  משרד
  16/12/2020מעודכן 

 

   

בקשה לאשר הסדרי  -פרויקט מרינה לי   .3
תנועה זמניים לפרויקט מרכז מסחרי 

ההסדרים של החברה  המבוסס על
 .לפיתוח

הוועדה ממליצה לאשר את 
 ת.והתוכני

2127-2020-02-00  
2127-2020-01-02  

  

 עפ"י תכנית 
 ציטרין משרד 

  20/06/2021מעודכן 

   

החברה בקשת  -רחוב טשרניחובסקי   .4
הסדרי הרצליה לאשר תכנית  לפיתוח

 .ניקוז תנועה זמניים להנחת קווי

הוועדה ממליצה לאשר את 
החברה לפיתוח נדרשת  ת.והתוכני

לקרצף ולרבד את הכביש במקום בו 
יעבדו ברחוב טשרניחובסקי שקורצף 

 ורובד לאחרונה. 
  R 32 – 150 – 1  -  1שלב 
 R 32 – 150 – 2   -  2שלב 
 R 32 – 150 – 3   -  3שלב 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר שרד מ

  24/05/2021מעודכן 
 

   

את בקשה לאשר  - 5רחוב כ"ט בנובמבר   .5
תכנית הסדרי תנועה זמניים לצורך 

 .עבודות בנייה

הוועדה ממליצה לאשר את התוכנית 
. 

2294-2021-02-03  

 עפ"י תכנית 
 ציטרין משרד 

  11/07/2021מעודכן 

    

רחוב פוסטר, בי"ס גורדון )רחוב גיבורי   .6
 ,בקשת אגף פיקוח -ציון עד רחוב שח"ל( ע

אדום לבן את בביטחון וסדר ציבורי לסמן 
 .שפת המדרכה המזרחית

 .בקשההוועדה ממליצה לאשר את ה
 

818  
  עפ"י תרשים 

   

 -רחובות: הסייפנים, הנרקיסים והנוריות   .7
להסדרת חניה בתשלום, בקשת תושבים 

כחול לבן, ברחובות הנ"ל בצד שלא קיים 
 . 5הסדר תו בו 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

817 
 עפ"י תרשים  

   

רחוב הצדף, הכיכר הסמוכה לבניין   .8
אסור חניה על בקשת העירייה ל -המרינה 

 העטרה לשיפור העבירות במעגל התנועה. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

 439  
אסורה העמדת רכב 

 בתחום מעגל התנועה 

 ברחוב הצדף
למעגל התנועה מזרחית 

במדרכה הצפונית לפני 
  מעבר החציה 

  

   27ברחוב מדינת היהודים    433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.בקשת  -א' - 27רחוב מדינת היהודים   .9
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

תושב לאסור חניה לאורך השביל הציבורי 
 .לחניית הביתגישה  כדי לאפשר

 בכניסה לשביל הגישה  

בקשת תושב  -צומת איגרת תימן / אלפסי   .10
 .תלהסדיר מעברי חציה בצומ

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
  

 רחוב אלפסי    811
 פינת איגרת תימן 

 בחלקה הצפוני של הצומת

  

בקשת  -צומת איגרת תימן / אונקלוס   .11
 .תושב להסדיר מעברי חציה בצומת

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

 רחוב אונקלוס    811
 פינת איגרת תימן

 בחלקה הצפוני של הצומת

  

בקשת תושבים להסדיר  -רכב חשמלי   .12
מקומות טעינה לרכב חשמלי ברחובות 

 .העיר

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
הוועדה מבקשת מאגף תשתיות 
לבחון מיקומים להצבת עמדות 

 טעינה ברחבי העיר. 

     

רחוב ז'בוטינסקי בקטע מנחם בגין עד   .13
רורי "מהירות בקשה להציב תמ -הנדיב 

 .קמ"ש 50מותרת 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

439 X 6  
 להזכירך

 "מהירות מותרת 
  קמ"ש"  50

 עפ"י תרשים

 ברחוב ז'בוטינסקי 
 מרחוב מנחם בגין 

 עד רחוב הנדיב 
  בשני כיווני הנסיעה 

  

בקשה להציב  -חוף הקשתות / השרון   .14
 4תמרור איסור כניסה לרכב שמשקלו מעל 

 .וןט

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

 חוף הקשתות  406 
 בכניסה לחוף 

 משני הצדדים 

  

 -סמוך למעליות  -3חניון שער העיר, קומה   .15
 . חניות נכים 2בקשת העירייה להסדיר 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

437  +439  
יש לקבל תרשים 
  והנחיות נגישות 

 עיריית הרצליה
  22רחוב בן גוריון 

       -3חניון 

  

בקשה  –רחוב הצדף, חניון המרינה   .16
החברה לפיתוח התיירות למקם עמדת 

אמבולנס בתחום החניון הציבורי הצמוד 
  לחניון הפנימי. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

433  +439  
"פרט לאמבולנס 

 מד"א"

 ףצדברחוב ה
 בחניון המרינה 

  

גן ילדים לילך )חינוך  ,13רחוב דורי   .17
בקשת מנהלת מח' לחינוך מיוחד  –מיוחד( 

מקומות חניה לטובת הורדה  2להסדיר 
 והעלאת ילדים בחזית הגן. 

  433+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
            07:30משעה 

 08:30עד 
           16:00משעה ו

 17:00עד 
פרט להורדה והעלאת 

 ילדים.

  13ברחוב דורי 
 בחזית גן לילך 

  

בקשת הפיקוח לבטל  - 40-42רחוב ניל"י   .18
 .סימון אדום לבן בחזית הבתים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

 ברחוב ניל"י  818    
בחזית בתים מספר 

40-42 
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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

  10-12ברחוב יהודה הנשיא  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
מעטפות בשני צידי עמודי 

החסימה שנמצאים באמצע 
 שביל הולכי רגל 

    

  11בר אילן  820+818 
 בכניסה לחניה )מורן( 

  

  60ברחוב הזמר העברי  820+818
 בכניסה לחניה )פרץ(  

  

  42+44ברחוב אלתרמן  820+818
בכניסה לחניה של הבניינים 

 )איפרגן(  

  

  8ברחוב חברון  820+818
 בכניסה לחניה )צ'חובר( 

  

  13ברחוב הקוצרים  820+818
 בכניסה לחניה )קטרינה(  

  

  7ברחוב שח"ל  820+818
בכניסה לחניה )דיצה 

 גורפינקל(

  

  33ברחוב יגאל אלון  820+818 
  2פינת חובות הלבבות 

 בכניסה לחניה )בן שלמה( 

  

  18ברחוב בורוכוב  820+818 
 בכניסה לחניה )פלג( 

  

  57ברחוב האשל  820+818 
מ' מכל צד  1/2בכניסה לחניה + 

 )ליפז( 

  

  38קדמה ברחוב ה 820+818 
ושער כניסת הולכי כניסה לחניה 

 רגל )משה(

  

  106כצנלסון ברחוב  820+818 
 בכניסה לחניה )מליח( 

  

  3ברחוב הפרסה  820+818 
 בכניסה לחניה )חגית( 
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  10ברחוב הרב הלפרין  820+818 
 בכניסה לשער הבית )יעל( 

  

  7ברחוב שוחט ישראל  820+818 
 י( בכניסה לחניה )קרואנ

  

  18-20ברחוב בארי  820+818 
 בכניסה לחניה )צחור( 

  

  6ברחוב מוהליבר  820+818 
מ' מכל צד  1בכניסה לחניה + 

 )יוסף(

  

  8ברחוב יגאל אלון  820+818 
 בכניסה לחניה )חזום(

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


