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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

בקשת  -רחוב יוסף נבו, תחנת מוניות   .1
העירייה לאשר תחנת מוניות שהוסדרה 

 . שבעת הכוכבים בחזית קניון

 בקשהלאשר את ה הוועדה ממליצה
  בכפוף לאישור משרד התחבורה 

 תרשיםעפ"י 
 משרד רונן שכנר 

  8/12/2021מעודכן 

   רחוב יוסף נבו 

בקשת  -אוטובוסים רחוב יוסף נבו, תחנת   .2
תחנת האוטובוסים  את העירייה להזיז

 .מ' צפונה 20 -הקיימת כ

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 בכפוף לאישור משרד התחבורה  

 תרשיםעפ"י 
 משרד רונן שכנר 

 8/12/2021מעודכן 

   רחוב יוסף נבו 

בקשת  -רחוב יוסף נבו, תחנת מוניות   .3
תחנת מוניות שהוסדרה  בטלהעירייה ל

 .שבעת הכוכבים קניוןחניון הצפוני של ב

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 בכפוף לאישור משרד התחבורה  

 עמדות  4  507  
חניון צפוני של 

יון שבעת קנ
הכוכבים ברחוב 

 יוסף נבו
בקשת  -רחוב שנקר פינת המנופים   .4

העירייה להסדיר תחנת אוטובוסים ברחוב 
 ם, קיים מק"ט לתחנה. המנופי שנקר פינת

 בקשהההוועדה ממליצה לאשר את 
  בכפוף לאישור משרד התחבורה 

 

 רשיםעפ"י ת
 

 רחוב שנקר 
 פינת המנופים 

  

ת הכוכבים בקטע פרויקט מהיר לעיר, שבע  .5
בקשה לאשר  -מחלף הסירה משה דיין 

תכנית  – תנועה סופיים תכנית הסדרי
מעודכנת בהתאם להנחיות הוועדה 

 המחוזית.

 הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 
  בכפוף להתייעצות משטרה 

 מס' עפ"י תכנית 
231 – 04 – 16 – 6018  

 משרד נתן תומר 
  21/11/2021מעודכן 

 

   

בקשה לאשר הסדרי תנועה  -נטל רחוב ויז  .6
 .זמניים לסלילת שביל אופניים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס' עפ"י תכנית 
100-3-1-0 T  

מ.ג. הנדסת משרד 
  תנועה 

  29/11/2021 מעודכן

   

בקשת אגף תשתיות  -רחוב ז'בוטינסקי   .7
תנועה להסדרת שביל  לאשר הסדרי

יבי בקטע שבעת הכוכבים עד אי אופניים
 נתן. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס' עפ"י תכנית 
22-239-1-1 R  

  רונן שכנר  משרד
   3/11/2021 מעודכן

    

בקשת  -צומת נתן אלתרמן אוריאל אופק   .8
אגף תשתיות לאשר תכנית להסדרת מעבר 

 .פסי האטה חציה ומערך

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לשיפור בטיחות החציה במקום. 

  מס'  עפ"י תכנית
22-258-1 R  

 רונן שכנר משרד 
  6/12/2021 מעודכן
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 -צומת הבריגדה היהודית כנפי נשרים   .9
 .בקשה לאשר תכנית סימון ותמרור בצומת

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
צמצום רוחב נתיבי נסיעה והגדלת 

איי תנועה לשיפור הבטיחות והרגעת 
 התנועה.

 מס'עפ"י תכנית 
22-224-1-R 

  רונן שכנר  משרד
  15/7/2021 מעודכן

   

בקשת החברה לפיתוח  -סמטת ניסנוב   .10
הרצליה לאשר תכנית הסדרי תנועה וחניה 

 )חד סטריות(

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
הסדרת גישות לבתים לאורך הסמטה 

 ושמירה על גינה ציבורית במרכז. 

 מס'  עפ"י תכנית
32-151-1 R                                           

 רונן שכנר משרד 
  24/10/2021 מעודכן

    

בקשת תאגיד מי  -רחוב דוד המלך   .11
הרצליה לאשר הסדרי תנועה זמניים 

לצורך החלפת קו  לעבודות בקטעי דרך
 , מדובר בקטעים.מים וביוב

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

  מס'עפ"י תכנית 
42-52-7 R                                         

 רונן שכנר משרד 
  5/12/2021 מעודכן

   

בקשה לאשר הסדרי תנועה  -רחוב זאב   .12
 .זמניים לגישה לאתר עבודה

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית 
  

 מס' עפ"י תכנית 
100-3-1-1 T                                        

מ.ג. הנדסת  משרד
  תנועה 

  7/12/2021 מעודכן

   

בקשה לאשר הסדרי  - 17רחוב דוד אלעזר   .13
חניה זמניים לאתר בניה. מפרץ לפריקה 

 .וטעינה

 מס' עפ"י תכנית  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
9651-999-01                                          

 ג'לאל מנסור משרד
  29/9/2021 מעודכן

   

ר תכנית בקשה לאש - 1רחוב הגליל   .14
 .הסדרי תנועה זמניים לפרויקט בנייה

 . הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

 מס' עפ"י תכנית  
01  

 רמי ראובני משרד 
  24/11/2021 מעודכן

    

בקשה לאשר תכנית  - 9רחוב מונטיפיורי   .15
 .הסדרי תנועה זמניים לפרויקט בנייה

 הוועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

 עפ"י תכנית 
 הנדסה  -ן-קמשרד 
  23/11/2021 מעודכן

   

 אגף תשתיות בקשת  - 15רחוב דוד שמעוני   .16
מקומות חניה לרכב נכה עבור  2להוסיף 

בחניון תיכון היובל אשכול גנים "שמעוני" 
 .סמוך למרכז פסגה

בקשה הוועדה ממליצה לאשר את ה
 להוספת מקומות חניה לנכים בלבד. 

 

 מס' עפ"י תכנית 
1802-02  

ן תומר נתמשרד 
 הנדסה

  28/4/2021 מעודכן
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה לאשר  -רחוב בלינסון, חניון ציבורי   .17
)מעטפות( שמצויות במרכז  820תמרור 
 .החניון

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
הסימון קיים ומאפשר תמרון אל / 

 מאת תאי החניה בחניון. 

 רחוב בלינסון  קיים בשטח
 במגרש החניה 

  

בקשה  -, גן ילדים 11רחוב המגינים   .18
להסדיר מפרץ הורדה והעלאת ילדים 

 .סמוך לגן

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  מדובר באשכול גנים ציבוריים. 

 עפ"י תרשים
433  +439  

 בתוקף:
 בימים א' עד ה' 

  07:30משעה 
  08:30עד שעה 
  15:30ומשעה 
  16:30עד שעה 

פרט להורדה והעלאת 
 ילדים 

    11חוב המגינים ר

 -, יציאה ממגרש חניה 17רחוב בן גוריון   .19
)אי תנועה צבוע( לאורך  815הוספת סימון 

בן גוריון היכן שבעבר הייתה יציאת  רחוב
אוטובוסים מהתחנה המרכזית לכיוון 

 .דרום

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לשיפור הבטיחות ובהירות ההסדר. 

815  
 

 עפ"י תרשים

  17גוריון רחוב בן 
 אי תנועה מרכזי 

  

בקשת תושבת לבטל  - 57רחוב יגאל אלון   .20
סימון כחול לבן בקרבת הכניסה לחניה 

איסור חניה כדי לאפשר כניסה  ולסמן
 .ויציאה מהחניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
חניית רכב במקום זה מפריעה 

  לתמרון אל / מאת המגרש הפרטי. 

818  
 

 עפ"י תרשים

 57רחוב יגאל אלון   817  57יגאל אלון רחוב 

בקשת  -רחוב בלפור, שביל הולכי רגל   .21
 מעבר סמוך לעמודיאפשר תושב ל

 )מעטפה( החסימה למניעת חניה במקום. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לטובת מעבר הולכי רגל 

820  
 

 עפ"י תרשים 

 רחוב בלפור 
 שביל הולכי רגל 

  

שת תושבת לסמן בק -רחוב חביבה רייך   .22
איסור חניה / מעטפה בכניסה לסמטה 

 המובילה לחניה הפרטית. 

  820 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 

 עפ"י תרשים

   

בקשה לבטל  - 14-20רחוב סעדיה גאון   .23
, אין גישת כלי מעטפה + אבני עליה לרכב

 רכב בסמטה. 

  820+  818    הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
+ אבני 

 לרכב  עליה

רחוב סעדיה גאון  
14-20  
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה  - 8רחוב יהודה הלוי מול בניין מס'   .24
להסדיר חניה בשני גלגלים על המדרכה 

מעבר רכב כיבוי תקני בהתאם  לטובת
 .להסדר חניה שכבר קיים ברחוב

  627 . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 + 

סימון פס לבן בתחום 
 המדרכה 

 עפ"י תרשים

 י רחוב יהודה הלו
  8מול בניין מס' 

  

בקשת  -רחוב ז'בוטינסקי, בי"ס דמוקרטי   .25
העירייה להציב תמרור עצור במקום 

ותן זכות קדימה ביציאה  תמרור האט
 מהחניה. 

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
מדובר בדרך החוצה מדרכה ושביל 

אופניים ראשיים. קיימת מגבלת 
 שדה ראיה במקום. 

 פארק ביציאה מחניון ה  302
 )ביה"ס הדמוקרטי( 

ביציאה מחניון   301
 הפארק 
)ביה"ס 

 הדמוקרטי(
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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/ חסימת הכניסה מנת למנוע

 )אשרור(  19רחוב פורצי הדרך  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 בכניסה לחניה )פדלון(

 המעטפה במקום קיימת שנים 

    

  3מוהליבר רחוב  820+818 
 בכניסה לחניה )שקד( 

  

  31ביל"ו רחוב  820+818
 בכניסה לחניה )מטלון( 

  

  123ת מורדי הגטאורחוב  820+818
 בכניסה לחניה )נגר אברהם( 

  

  125מורדי הגטאות רחוב  820+818
 בכניסה לחניה )נגר רחל( 

  

  47דוד המלך רחוב  820+818
 בכניסה לחניה )אליעל דניאל(

  

  50יהודה הנשיא רחוב  820+818
 בכניסה לחניה )שמידט( 

  

  12רחוב ההסתדרות  820+818
 בכניסה לחניה )בקר( 

 

  

  36הנדיב רחוב  820+818
 בכניסה לחניה )טיבט( 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


