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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 -רחוב נתן אלתרמן פינת רחוב אשר ברש   .1
בקשת תושבים להוסיף תחנת אוטובוסים 

מזרח על המדרכה הדרומית לקווי  לכיוון
 .עתידי 34וקו  31, 19אוטובוסים מס' 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
ולהעבירה לאישור סופי במשרד 

 התחבורה. 

505  +511  
 עפ"י תרשים 

 ברחוב נתן אלתרמן 
  פינת רחוב אשר ברש 

  

בקשת  -רחוב פינסקר פינת רחוב נחמיה   .2
 3תושבים להוסיף תחנות אוטובוסים לקו 

 .הכיוונים לשני

 הבקשהה ממליצה לאשר את הוועד
ולהעבירה לאישור סופי במשרד 

  התחבורה. 

505  +511 
 עפ"י תרשים

 ברחוב פינסקר 
 סמוך לרחוב נחמיה 

 בשני הכיוונים 

  

דרך ירושלים בקטע הבריגדה היהודית   .3
בקשת תאגיד מי הרצליה  -העצמאות 

הסדרי תנועה זמניים לשלבי  לאשר תכניות
 שלבים( 12העבודות. )

ועדה ממליצה לאשר את הו
 ת.והתוכני

58 – 42R  
 )עבודות בקטעים( 12עד  1שלבים   

 עפ"י תכנית 
  רונן שכנר  משרד
  12/07/2021 מעודכן

   

כניסה זמנית לאזור התעשייה הדרומי   .4
)רחוב שנקר( + התחברות לפרויקט אלוני 

החברה לפיתוח לאשר תכנית  בקשת -ים 
 .הסדרי תנועה

 תאשר את התוכניהוועדה ממליצה ל
M – 2 – A117 – 32R   

 ולהעבירה לתאום ואישור בנת"י. 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר משרד 
  17/07/2021מעודכן 

   

רחוב שמעון ויזנטל בקטע דן שומרון   .5
 ת אגף הנדסהבקש –הבריגדה היהודית 

 .שביל אופניים לאשר הסדרת

 .הוועדה ממליצה לאשר את התוכנית
1 – 238 – 22R    

ללא ביטול אי תנועה ברחוב דן 
 שומרון.

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר  משרד
  05/08/2021מעודכן 

    

 -מתחם הראשונים, רחוב אבן אודם   .6
בקשת החברה לפיתוח לאשר הסדרי 

מעודכנים בהתאם להערות  תנועה וחניה
 פקיד היערות. 

 התכנית. הוועדה ממליצה לאשר את 
M – 7 – 125 – 32R  
 

 נית עפ"י תכ
 רונן שכנר משרד 
   05/08/2021מעודכן 

   

 /מוהליבר  /העצמאות  ות:רחובהצומת   .7
בקשה לאשר תכנית שיפורים  -הרב גורן 

, הגבהת גאומטריים במעגל תנועה קיים
 עטרה ושיפורים גאומטריים. 

 התכנית. הוועדה ממליצה לאשר את 
4 – 245 – 22R   

 לשיפור הבטיחות וניראות המעגל. 

 י תכנית עפ"
 רונן שכנר משרד 
    08/07/2021מעודכן 

   

 -חניון ציבורי במתחם תחנה מרכזית ישנה   .8
, בקשה לאשר תכנית הסדרי תנועה וחניה

 הרחבת החניה לאחר הריסת מבנה נוסף. 

 התכנית. הוועדה ממליצה לאשר את 
3 – 215 – 22R  
 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר משרד 
   04/08/2021מעודכן 

    

חט"ב זאב, אולם ספורט וחניון תת קרקעי   .9
בקשת החברה לפיתוח לאשר תכנית  -

זמניים לחיבור קו מים  הסדרי תנועה
לצורך הפעלת  )חסימת רחוב משה(

 התכנית. הוועדה ממליצה לאשר את 
B – 1 – 155 – 32R  
 

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר משרד 
    27/06/2021מעודכן 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 האולם. 
בקשה לאשר  -אולם ספורט  חט"ב זאב,  .10

ברחוב משה תכנית שילוט ותמרור 
במסגרת הקמת האולם )העלאה / הורדה 

 וחניות נכים. 

 התכנית. הוועדה ממליצה לאשר את 
1B – 9 – 103 – 32R  

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר משרד 
  27/07/2021מעודכן 

   

לאשר  ת אגף הנדסהבקש –רחוב החרוב   .11
ניים לעבודות תכנית הסדרי תנועה זמ

 .ברחוב

 התכנית. הוועדה ממליצה לאשר את 
R2 - 247 – 22  

 עפ"י תכנית 
 רונן שכנר משרד 
  25/07/2021מעודכן 

  
 

  

לאשר  ת אגף הנדסהבקש –רחוב החרוב   .12
 .תכנית הסדרי תנועה וחניה ברחוב

 התכנית.הוועדה ממליצה לאשר את 
R2 - 247 – 22B  

 עפ"י תכנית 
  רונן שכנרמשרד 
  26/05/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר תכנית  - 53רחוב ההגנה   .13
לבניית פרויקט הסדרי תנועה זמניים 

 .מגורים. 

 התכנית.הוועדה ממליצה לאשר את 
2021 – 03 – 15091  

 עפ"י תכנית 
 קסטרו  משרד 

 29/07/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר תכנית  - 5רחוב הפרדסים   .14
ת פרויקט להקמ הסדרי תנועה זמניים

 , הסדרת כניסה יציאה ואזורמגורים
 .פריקה וטעינה

 התכנית.הוועדה ממליצה לאשר את 
2021 – 07 – 18054  

 עפ"י תכנית 
 קסטרו  משרד 

  21/07/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר תכנית  - 13רחוב הפלמ"ח   .15
להקמת פרויקט הסדרי תנועה זמניים 

 מגורים. 

 עפ"י תכנית  .התכניתהוועדה ממליצה לאשר את 
  B.T.Eמשרד 

 26/07/2021מעודכן 

    

בקשת תושבים לסמן  -רחוב רחבעם זאבי   .16
 .קו רצוף בעיקול לשיפור הבטיחות

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

803  
 קו רצוף בעיקול 

  עפ"י תרשים

  ברחוב רחבעם זאבי 
 בתחום העיקול

  

בקשת  -רחוב סירקין פינת רחוב הגליל   .17
 .להסדיר מעבר חציה תושבים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

811  +818  
 עפ"י תרשים 

ברחוב סירקין פינת הגליל 
 בזרוע המזרחית 

  

בקשה לסמן  -תחנת כיבוי אש הרצליה   .18
עם מעבר חציה בחזית / ביציאה מהתחנה 

 שילוב שביל האופניים במקום. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

811  
  עפ"י תרשים

תחנת כיבוי אש בחזית 
 הרצליה 

 

  

בקשה לסמן  -תחנת כיבוי אש הרצליה   .19
המשכיות של שביל האופניים בצבע שונה 

 .מהתחנה ביציאה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בכפוף להחלטת אגף ההנדסה על סוג 

 וגוון הצבע. 

תחנת כיבוי אש בחזית  צביעת שביל אופניים 
 הרצליה 

 

  

 - 4רחוב דוד המלך, סמוך לבית מס'   .20
בקשת תושב לאסור חניית אופנועים 

 .בשביל גישה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
מדובר בתוואי גישה לחניות פרטיות 

 ובשביל מעבר הולכי רגל. 

409  +439  
אסורה חניה לרכב    

 דו גלגלי 

 ברחוב דוד המלך 
  6סמוך לבית מספר 

 רוםבכניסה לשביל מכיוון ד

  

בקשת דיירי מגדלי המרינה  -רחוב הצדף   .21
להציב תמרור רחוב ללא מוצא למגיעים 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

624  
 

 ברחוב הצדף 
 פינת רחוב אבא אבן 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 .אבן מרחוב אבא

בני הרצליה מועדון בקשת  -מרכז הטניס   .22
למרכז הטניס + חץ  439טניס להציב שלט 

יסה מכיוון כנלמעטפה הקיימת ב סמוך
 דרום. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
למניעת חסימת תוואי הגישה 

 למגרשים. 

439  
 עפ"י תרשים 

   

בני הרצליה  מועדוןבקשת  -מרכז הטניס   .23
טניס לסמן מעטפה לפני העמודונים 

למניעת חסימת המעבר הולכי  הקיימים
 רגל + רכב חירום )אמבולנס(

 קשה.הוועדה ממליצה לאשר את הב
 

820  
 עפ"י תרשים

   

בקשת דיירי רחוב  - 7רחוב הבעל שם טוב   .24
לבטל חניה ממול היציאה  24בן גוריון 
ולאפשר גישה חופשית. )חניות  מהחניון

 ניצבות מול היציאה מהחניון(

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 ולשמר רוחב מעבר דו סטרי מינימלי  

 

820  
 עפ"י תרשים 

 

 הבעל שם טוב 
  7ול מס' מ

  

בקשת  -רחוב הירש פינת רחוב בן יהודה   .25
תושב לסמן קו רציף כולל החרגה של 

 .מרחוב הירש היוצאים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
למניעת תנועות פרסה המבוצעות 

 .בצומת זה ולשיפור הבטיחות

 ברחוב בן יהודה   806+  803
מרחוב ארלוזורוב ועד רח' 

ה הירש )כולל(  ומתן פני
 מהירש שמאלה. 

  

בקשת  -רחוב וינגייט פינת רחוב האצל   .26
תושבת להתקין מעקה בטיחות בגבול 

כניסה ויציאת כלי רכב  המדרכה למניעת
 .מעברי החציה דרךמהמגרש 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
לשיפור הבטיחות. התקנת מעקה 

 .בגבול המגרש עם המדרכה
 

 ברחוב וינגייט  מעקה בטיחות
 האצ"ל בחלק הדרומיפינת 

  

בקשת נהגים להציב  -רחוב יצחק שמיר   .27
 חלוקת הנתיביםתמרור המראה את 

מכיוון דרום משני צידי  בגישה לצומת
 .הרחוב )מדרכה / אי תנועה מרכזי(

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

613  
חלוקת נתיבים כפי 

 המסומן ע"ג המיסעה 
 

   רחוב יצחק שמיר 

בקשה להוספת מעבר חציה  -רחוב הלוטם,  .28
 .במקום מונגש סמוך למרכז מסחרי נוף ים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 .בתוספת תימרור

 

ברחוב הלוטם בסמוך   306+  811
למרכז המסחרי על בסיס 

 הנמכות קיימות

  

 -רחוב הר מירון פינת רחוב בר כוכבא   .29
טון  4בקשה לאסור כניסת משאיות מעל 

 . שירות העירייהרכב ב לרחוב למעט

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

406 + 439  
פרט לרכב בשירות 

 העירייה

   

הסרת תמרור חניה  – 77רחוב אלי לנדאו   .30
 עבור שגריר סלובקיה עקב מעבר דירה. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 

  439  
שגריר 

 סלובקיה  

  77אלי לנדאו 
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 ע  ט  פ  ו  ת  מ
 אהנוש מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 .היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

  11רחוב היורה  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 בכניסה לשער מגדל המים

  )שרון חדד( 

    

  12רחוב מורדי הגטאות  820+818 
   בכניסה לחניה )לוי( 

  51רחוב דוד המלך  820+818
   בכניסה לחניה )חגית( 

  51רחוב יהושפט המלך  820+818
   בכניסה לחניה )וולף( 

  61רחוב הדר  820+818
   בכניסה לחניה )זוהר( 

  6רחוב אבן שפרוט  820+818
   בכניסה לחניה )שמיט(  

  48-50רחוב יציאת אירופה  820+818
 מ' מכל צד  1/2+ 

 בכניסה לחניה )אפרים( 

  

  8-10רחוב ש.ז. לוין  820+818
   בכניסה לחניה )ענבל( 

  16-18רחוב שושנה דמרי  820+818
   בכניסה לחניה )ממן( 

  19רחוב יהודה המכבי  820+818 
 בכניסה לחניה )קרמר(

  

  16 רחוב האר"י  820+818 
 שער הבית + פח אשפה )לביא(

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


