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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשת תאגיד מי  -רחוב דוד המלך   .1
הרצליה לאשר תכנית הסדרי תנועה 

קו מים וביוב.  זמניים לעבודות החלפת
 .5עד  0שלבים 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 תכניותה
0 – 52 – 42R  
1 – 1 – 52 – 42R  
2Z – 52 – 42R  
3 – 52 – 42R  
4Z – 52 – 42R  
5 – 52 – 42R  

 עפ"י תכנית 
 משרד רונן שכנר  

 12/08/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר  - 2-4רחוב בני בנימין   .2
תכנית הסדרי תנועה זמניים לפרויקט 

 .בניין מגורים

וועדה ממליצה לאשר את ה
 תכנית ה

 עפ"י תכנית 
  E – T – Bמשרד 

  8/8/2021מעודכן 

    

בקשת ראש  -רחוב אריק איינשטיין   .3
העירייה להסדיר נסיעה חד סטרית 

מדרום  דו סטרית ברחוב במקום נסיעה
 לצפון. 

הוועדה ממליצה לאשר את 
לשיפור זרימת התנועה.  הבקשה

"י עקב ריבוי חסימות נתיבים ע
חניה כפולה, פריקה וטעינה 

בתחום נתיבי הנסיעה ואי יכולת 
 אכיפה רציפה. 

     עפ"י תכנית 

בקשת ועד  -רחוב פוסטר, בי"ס גורדון   .4
ביה"ס להסדיר מתחם "נשק וסע" 

האחורי של  סמוך לשער הכניסה
למצב הזמני שהיה בהתאם )ביה"ס, 

של תאגיד מי במסגרת העבודות 
 .(ההרצליה ברחוב יצחק שד

הוועדה ממליצה לאשר את 
 .תהתוכני

  

 תכנית עפ"י 
 

   

בקשת תושבים לאסור  -רחוב הניצנים   .5
בעבר היה  .טון 4מעל  משאיתחניית 

 תמרור במקום.

הוועדה ממליצה לאשר את 
 הבקשה ולהציב כפי שהיה בעבר. 

433  +439 
 טון"  4"לרכב מעל 

  19:00משעה 
 למחרת  07:00עד 

ים / בפינת רחוב הניצנ
 השושנים 

  במדרכה המערבית

  

ועד שכונת בקשת  -שירת גאולים רחוב   .6
 4חניה לרכב מעל  נווה ישראל לאסור

 ן ברחוב בשעות הלילה. טו

הוועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

מדובר ברחוב מקומי ללא מוצא. 
העמדת רכב כבד ברחוב תפגע 

 בזרימת התנועה ובבטיחות. 

433  +439 
 ן" טו 4"לרכב מעל 

  19:00משעה 
   למחרת 07:00עד 

 ברחוב שירת גאולים 
  פינת בר כוכבא 

  

   ברחוב סעדיה גאון  439+  433הוועדה ממליצה לאשר את בקשת ועד שכונת  -רחוב סעדיה הגאון   .7
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 4נווה ישראל לאסור חניה לרכב מעל 
 טון ברחוב בשעות הלילה.

 הבקשה 
מדובר ברחוב צר המחבר את 

 השכונה עם ציר רחוב משה לוי. 

 טון"  4רכב מעל "ל
  19:00משעה 

   למחרת 07:00עד 

 פינת בר כוכבא 

בקשת  -רחוב בארי פינת רחוב ביל"ו   .8
 .תושבים להסדיר מעבר חציה במקום

הוועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

  לשיפור בטיחות הולכי הרגל. 

    עפ"י תרשים 

בקשת תושבים  -רחוב טשרניחובסקי   .9
 .ן מערך פסי האטה ברחובלהתקי

הוועדה ממליצה לאשר את 
מהירות הנסיעה  ורדתלה הבקשה 

 ושיפור הבטיחות החציה.

     תכניתעפ"י 

ה בקש –, חניון ציבורי 2רחוב הנדיב   .10
להוסיף מספר רכב על התמרור בחניה 

השמורה לראש העירייה עד סיום 
 . במקום העבודות של קבלן שיפוצים

הוועדה ממליצה לאשר את 
  הבקשה

 

  2ברחוב הנדיב   .8745833. מס' רכב 
בחניון הצמוד לבניין 

 העירייה הישן

  

בקשת אגף  -רחוב השרון פינת בר אילן   .11
תשתיות, מינהל הנדסה, להוסיף 

 .8-תמרור ה

הוועדה ממליצה לאשר את 
 . בקשהה
 

 (  8-)ה 707
 מעל ומצידי

 מעבר החציה 
 על רחוב השרון

 בר אילן –צומת השרון 
 על רחוב השרון

  

את  בקשה לבטל –שגרירות קפריסין   .12
 ולהעבירו 55התמרור ברחוב וינגייט 

 .58לכתובת החדשה ברחוב האשל 

הוועדה ממליצה לאשר את 
 התכנית. 

 

439  
חניה לשגרירת 

  קפריסין 

  58ברחוב האשל 
 

439  
 

  58ברחוב וינגייט 
שגרירות 
 קפריסין 
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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 כולל סימון "אדום לבן" בכניסה לחניות 

 .היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

 - 12רחוב מורדי הגטאות ב 820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  

טפה היכן שקיימת סימון מע
 .הנגשה, בתחילת מפרץ החניה

    

  4ברחוב יהודה בורר  820+818 
  בכניסה לחניה )גולדברג( 

  

  19ברחוב השרון  820+818
 בכניסה לחניה )ינאי( 

  

  10ברחוב אורי צבי גרינברג  820+818
 בכניסה לחניה )גבאי( 

  

  2ברחוב הערבה  820+818
  יאת( בכניסה לשער הבית )ל

  

  1ברחוב צבי שפירא  820+818
 בכניסה לחניה )שילד( 

  

  3ברחוב המעפילים  820+818
 )יצחקי( בכניסה לחניה 

  

  12ברחוב בורוכוב  820+818
 )עופר(בכניסה לחניה 

  

  24ברחוב זמנהוף  820+818
  בכניסה לחניה )מסמברג( 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


