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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה  -צומת שבעת הכוכבים יוסף נבו   .1
 .להארכת זמן חצייה להולכי הרגל

 תכניתהוועדה ממליצה לאשר את ה
  

 עפ"י תכנית 
  רונן שכנר  משרד
  15/07/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר  -)אזר( רחוב ההסתדרות   .2
תכנית הסדרי תנועה לעבודות ניקוז 

 .ברחוב

 תכנית ההוועדה ממליצה לאשר את 
  300 – 224 – 1מס' תכנית 

 עפ"י תכנית 
 דרך חדשה משרד 
 12/10/2021מעודכן 

    

ת מינהל הנדסה, אגף בקש –רחוב הבנים   .3
לאשר תכנית להסדרת שביל שתיות, ת

 .אופניים ברחוב

 הוועדה ממליצה לאשר את התוכנית
  R 22 – 226 – 1מס' תכנית  

 פ"י תכניתע
 משרד רונן שכנר 

   16/08/2021מעודכן 

   

בקשה לאשר תכנית  - 4-6רחוב הניצנים   .4
הסדרי תנועה זמניים בזמן הבניה. פריקה 

 .כניסת משאיות לאתר + וטעינה

 ועדה ממליצה לאשר את הבקשההו
בכפוף להנחיית המשטרה שבעת 

הנפת ציוד מעל המדרכה היא תחסם 
 על ידי פקח תנועה.

  01מס' תכנית 

  עפ"י תכנית 
 משרד רמי ראובני

 01/08/2021מעודכן 

   

בקשה לאשר תכנית  - 1מנורה רחוב   .5
לתקופת על רחוב גיל  הסדרי תנועה 

 .הבניה

 הבקשה ת הוועדה ממליצה לאשר א
בכפוף לתיקון תכנית בהתאם לדיון 
בוועדה ואישורה ע"י יועץ התנועה 

 העירוני. 
   2021 – 60מס' תכנית 

 עפ"י תכנית 
 תנועה CNמשרד 
   29/09/2021מעודכן 

    

פרויקט נווה ישראל, חברת תדהר, הסדרי   .6
בקשת החברה לאשר  -תנועה זמניים 
ינוי זמניים לפרויקט פינוי ב הסדרי תנועה

נווה ישראל, בקשה לפתיחת שער נוסף 
 .כוכבא לאתר העבודה מרחוב בר

 הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 
בהמשך להצגת המצב בשטח על ידי 

שתי החברות הבונות במקביל. 
משטרת ישראל מנחה שחברת תדהר 

תציב פקחים בכל שער בזמן כניסה 
   ויציאה של רכבים מהאתר. 

  17226 – 04 – 2021מס' תכנית 

 עפ"י תכנית 
 משרד קסטרו 

   28/07/2021מעודכן 

    

רחוב נתן אלתרמן בקטע רחוב כנפי נשרים   .7
בקשת הנהלת העירייה  -ז'בוטינסקי 

 .כחול לבן -בתשלום  להסדיר חניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 

      עפ"י תכנית 

רחוב ביל"ו פינת רחוב חובבי ציון )ממערב   .8
מ' אדום לבן  6ה להוסיף בקש -למזרח( 

 .מעבר החציה במדרכה הצפונית לפני

  הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 
 

    עפ"י תרשים 

, שגריר  103רחוב הנשיא יצחק בן צבי   .9
בקשת השגריר להזיז את החניה  -רואנדה 
עבורו צמוד לכתובת זו אל  השמורה

  הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 
 

    תרשים עפ"י
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 .המדרכה ממול ביתו
בקשת חברת מטרופולין  -רחוב השונית   .10

להוסיף מקומות המתנה לאוטובוסים 
העוגן במדרכה המזרחית  בשירות מרחוב

ועד סוף מפרץ החניה בכיכר יורדי ים, 
 .עפ"י שעות

  הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 
 

 בתוקף: 
 בימים א' עד ה' 

  06:00משעה 
  00:00עד שעה 

 ביום ו'
  06:00משעה 

  17:00עד שעה 
 ביום שבת

  15:00משעה 
  00:00עד שעה 

פרט לאוטובוסים 
 בשירות

 מ'  100סה"כ 
 

 רחוב השונית 
 עפ"י תרשים 

 

   

רחוב המקובלים, מעבר לשביל אבוחצירא   .11
בקשת תושבים לאסור כניסת כלי רכב  -

המקובלים לכיוון שביל  מחניון סמטת
 .אבוחצירא וחזרה

  הבקשה הוועדה ממליצה לאשר את
ולהציב מעקות בטיחות מדורגים 

 לבטיחות הולכי הרגל. 

    עפ"י תרשים

צומת יצחק שמיר / שבעת הכוכבים /   .12
בקשה לשינוי  -ז'בוטינסקי / הרב קוק 

בצומת הנ"ל עקב עומסי  תזמון הרמזור
התנועה הנערמים מדי בוקר ביציאה 

אוכלסה  מרחוב יצחק שמיר וזאת בטרם
 .כל שכונת גליל ים

  הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 
 

    תכניתעפ"י 
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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

  2ברחוב המדרון   820+818 ות  הועדה מאשרת את הבקש
בכניסה לחניה ולשער הבית 

 )בואכנר( 

    

  7ברחוב דב הוז  820+818 
 בכניסה לשער הבית )שרון(

  

  6ברחוב אבן שפרוט  820+818
 בכניסה לרחבת כיבוי אש )שמיט(

  

  9שלווה רחוב ב 820+818
 בכניסה לחניה )אללוף(

  

  28ברחוב גיל  820+818
 סה לחניה )שטדלר( בכני

  

  37ברחוב גלי תכלת  820+818
 בכניסה לחניה )זצר(

  

 עפ"י תצ"א –פארק הרצליה  820+818
בחזית קפה "גן סיפור"  )ורד 

 ולאון( 

  

  5ברחוב בזל  820+818
 בכניסה לחניה )קמחי( 

  

  11ברחוב זמנהוף  820+818
 בכניסה לחניה )דותן(  

  

  5ה סנש ברחוב חנ 820+818
 בכניסה לחניה )צור( 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


