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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

בקשה לאשר הסדרי   -מרינה לי, שלב ב'   .1
תנועה זמניים לפירוקים והקמת כביש  

  לנדאו.לטובת עבודות ברחוב אלי  שרות

  בקשהעדה ממליצה לאשר את ההוו
מדובר בשלב מקדים לפני העברת  

לבקשת משטרת ישראל, תנועה. 
 העבודה תתבצע בליווי פקחים.  

 תכנית מס'  עפ"י 
OB – 142 – 32 R  

 רונן שכנר  משרד 
   06/01/2022מעודכן 

   

בקשת אגף תשתיות   -רחוב איסר הראל   .2
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמנים לצורך 

 .דרכהשיקום מ

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 משה גולדנברג משרד 

 

   

בקשה לאשר תכנית  – 8קק"ל רחוב   .3
 בניה.   לעבודותהסדרי תנועה זמניים 

 תכנית מס'   עפ"י הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
673-2018-02-01   

 ציטריןמשרד 
   11/11/2021מעודכן 

   

קשה לאשר תכנית  ב -  24יגאל אלון רחוב   .4
 בניה.   עבודותהסדרי תנועה זמניים ל

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
2208-2021-02-01   

 משרד ציטרין
 16/12/2021מעודכן 

   

בקשה  -המסילה / נוף שדמות פרויקט   .5
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים 

 לעבודות בניה. 

 בקשהההוועדה ממליצה לאשר את 
עד  09:00א' עד ה' משעה בימים 
מפרצי פריקה וטעינה  2. יוקצו  17:00

 4מ' כל אחד לצורך בניית  30באורך 
ברחוב נוף שדמות   בניינים צמודים

 .בלבד

 תכנית מס'  עפ"י 
18490-11-2021   

 טרו  סמשרד ק
   09/12/2021מעודכן 

    

בקשה לאשר תכנית   - 1רחוב אריאל   .6
 .יהכסדרי תנועה זמניים לעבודות בני

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 מ' לפריקה וטעינה   18 -כ
 

 עפ"י תכנית 
 ג'לאל מנסור משרד

   07/12/2021 מעודכן

   

בהמשך  -צומת קפלן הקונגרס הציוני   .7
לסיור מקצועי במקום ולצורך שיפור 

להקטין רדיוס בפינה  הבטיחות ההמלצה
 .הצפון מזרחית ולקדם קו עצירה

 את הבקשה הוועדה ממליצה לאשר
 לשיפור בטיחות בצומת 

 

   תרשיםעפ"י 
  

    

מרכז אלווין, בן גוריון פינת רחוב בר אילן    .8
בקשת המרכז להסדיר הורדה והעלאת 

 גוריון ברחוב בןבמפרץ החניה נוסעים 
 עבור רכב הסעות עפ"י שעות.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
עפ"י חוות דעתו של יועץ הנגישות 

יקום החדש בא במקום העירוני, המ
המקומות המוקצים כיום ברחוב בר  

  אילן. 

433  +439   
 בתוקף:

 בימום א' עד ה'  
   07:15משעה 

   08:30עד 

 רחוב בן גוריון  
 וין   בחזית מרכז אלו

433   
 + 
439   
+ 

820   

  1ברחוב בר אילן 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

  14:00ומשעה  
   15:30עד 

 ביום ו' 
   07:15משעה 

   08:30עד 
  11:00ומשעה 

   12:00עד 
 פרט להורדה והעלאת

 נוסעי בית אלווין
 -רחוב דבורה עומר, בי"ס ע"ש יצחק נבון   .9

בקשה להציב תמרורים במגרש חניה  
בהתאם להסדר הקיים על רחוב נתן  

 אלתרמן בתוקף: בימים א' עד ה' משעה
עד   08:00וביום ו' משעה  19:00עד  08:00
14:00 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
תמרורים ולאפשר אכיפה  להשלמת 

 של ההסדר. 

817  +626  +439   
 בתוקף:

 בימים א' עד ה'  
   08:00משעה 

   19:00עד שעה  
 ביום ו' 

   08:00משעה 
  14:00עד שעה 

 רחוב דבורה עומר
 במגרש החניה המזרחי  

 של ביה"ס  
 )למעט אזור "נשק וסע"( 

  

בקשת החברה לפיתוח   -רחוב הסדנאות   .10
 ם לעמדות פארקלט.  הרצליה לאשר מיקו

כפיילוט לבחינת תיפקוד ואופי  עמדות 2
שימוש . עמדה אחת על חשבון מפרץ חנייה  

נוספת על חשבון מדרכה   כחול לבן ועמדה
 קיימת ) אוזן ( 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
  ולאפשר את הפיילוט בשני מקומות

הגישה לפארקטים תהיה מהמדרכה 
   בלבד. 

ברחוב הסדנאות     817 רחוב הסדנאות     תכנית העמדה עפ"י 
 בפארקלט המזרחי 

אגף  תבקש - 2רחוב שלום רוזנפלד   .11
שינוי  ) שאיפ"ה לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.  (פינויבימי 

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ג' וביום ו'  ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

   439  2שלום רוזנפלד 
בימים 
 א'+ו'  
משעה 
09:00      

   13:00עד 
 

   2שלום רוזנפלד 

בקשת אגף  – 4רחוב שלום רוזנפלד   .12
)שינוי   שאיפ"ה לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע. (פינויבימי 

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ג' וביום ו'  ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 

 439  4שלום רוזנפלד 
בימים 
 א'+ו'  
משעה 
09:00      

  4שלום רוזנפלד 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

פרט לרכב פינוי 
 .מטר 12אשפה, 

   13:00עד 

בקשת אגף שאיפ"ה   – 2רחוב נתן אלבז   .13
 (פינוי)שינוי בימי  לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ג' וביום ו'  וםבי
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

 439  2נתן אלבז 
בימים 
 א'+ו'  
משעה 
09:00      

 13:00עד 

  2נתן אלבז 

בקשת אגף שאיפ"ה   – 4רחוב נתן אלבז   .14
 (פינוי)שינוי בימי  לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ג' וביום ו'  ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

 439  4נתן אלבז 
בימים 
 א'+ו'  
משעה 
09:00      

 13:00עד 

  4נתן אלבז 

בקשת אגף שאיפ"ה   – 6רחוב רחבעם זאבי   .15
 (פינוי)שינוי בימי  לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.

   439+  433 ליצה לאשר את הבקשההוועדה ממ
 בתוקף: 

 ג' וביום ו'  ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

 439  6רחבעם זאבי 
בימים 
 א'+ו'  
משעה 
09:00      

 13:00עד 

  6רחבעם זאבי 

בקשת אגף שאיפ"ה   – 40רחוב אבן גבירול   .16
 (נויפי)שינוי בימי  לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ב' וביום ה' ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

   439   40אבן גבירול 
 בימים 
 א' + ו'  
משעה 
09:00     

   13:00עד 

   40אבן גבירול 

בקשת אגף שאיפ"ה   – 4רחוב יעקב דורי   .17
 (פינוי)שינוי בימי  נוי תמרור קייםלאשר שי

 טמוני קרקע.

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ב' וביום ה' ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 

 439  4יעקב דורי 
 בימים 
 א' + ו'  
משעה 
09:00     

  4יעקב דורי 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

פרט לרכב פינוי 
 .מטר 12אשפה, 

 13:00עד 

בקשת אגף שאיפ"ה   – 6רחוב יעקב דורי   .18
 (פינוי)שינוי בימי  לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ב' וביום ה' ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

 439  6יעקב דורי 
 בימים 
 א' + ו'  
משעה 
09:00     

 13:00עד 

  6יעקב דורי 

בקשת אגף שאיפ"ה   – 8רחוב יעקב דורי   .19
 (פינוי)שינוי בימי  לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 ב' וביום ה' ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

 439  8יעקב דורי 
 בימים 
 א' + ו'  
משעה 
09:00     

 13:00עד 

  8יעקב דורי 

בקשת אגף שאיפ"ה   - 11רחוב עמוס עוז   .20
 (פינוי)שינוי בימי  לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 א' וביום ד'  ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי 

 .מטר 12אשפה, 

   439   11עמוס עוז 
ם       בימי

 א' + ו'  
משעה    

09:00   
   13:00עד 

   11עמוס עוז 

בקשת   - 1רחוב התזמורת פינת תוף מרים   .21
 אגף שאיפ"ה לאשר שינוי תמרור קיים

 טמוני קרקע.  (פינוי)שינוי בימי 

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 א' וביום ד'  ביום
   09:00משעה 

  13:00עד שעה 
ינוי פרט לרכב פ

 .מטר 12אשפה, 

   439   1התזמורת פינת תוף מרים 
בימים       

 א' + ו'  
משעה    

09:00   
 13:00עד 

התזמורת פינת      
   1תוף מרים 

 
 
 



 
 
 

 הרצליה עיריית 
 22/9523מספרנו              2022בינואר   19מיום  ל ועדת תנועה מקומית פרוטוקו                                                                          

             __________        _______________                                       __________                                       __________            
 רפ"ק לירון לוי                                     דורון גילר  מר           מר משה פדלון                                                       תאריך                 

 ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל              יו"ר ועדת התנועה                   ראש רשות תמרור            ראש העירייה                                  
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
 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" יסה לחניות בכנ

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   47ברחוב הפועל  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 בכניסה לחניה )דון(  

 (49)שער החניה סמוך לבית מס' 

     

  9ברחוב המרגנית  820+818 
 בכניסה לשער הבית )סער( 

  

  47 פינת הנדיב 16ברחוב נחמיה  820+818
 בכניסה לחניה )פלדי(  

  

    10ברחוב שמואל הנגיד  820+818
 בכניסה לחניה )אזולאי(  

  

   58ברחוב יצחק בן צבי  820+818
 בכניסה לחניה )לומקס( 

  

   77ברחוב פורצי הדרך  820+818
בכניסה לחניית בית הכנסת 

 )גאלה(  

  

  49ברחוב הקדמה  820+818
 בכניסה לחניה )אנטולי(  

  

  5ברחוב חנה סנש  820+818
 בכניסה לחניה )שני( 

  

   44ברחוב יצחק שדה  820+818
 בכניסה לחניה )סיגרון(  

  

מורדי הגטאות    820   
 )נגר רחל(  125
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