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1 

 
 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

בקשה לאשר  - 4אופני דן מקטע פרויקט   .1
תכנית הסדרי תנועה זמניים לסלילת שביל 

ירושלים בקטע   בדרךומדרכה אופניים 
 .לוזורוב רבי עקיבא )צמוד לתע"ש(אר

  בקשההוועדה ממליצה לאשר את ה
+ תכנית פרוטוקול התייעצות 

  .מהנדס המשטרהלאישור  ההועבר

 תכנית מס'  עפ"י 
04-6203-2101 

 זהב הנדסהמשרד 
   11/11/2021מעודכן 

   

בקשה לאשר תכנית   - 4אופני דן מקטע   .2
הסדרי תנועה קבועים לשביל אופניים  

בקטע ארלוזורוב  בדרך ירושליםה ומדרכ
 .רבי עקיבא )צמוד לתע"ש(

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
פרוטוקול התייעצות + תכנית 

 לאישור מהנדס המשטרה. ההועבר

 עפ"י תכנית מס'  
04-6203-2101 

 זהב הנדסהמשרד 
 11/11/2021מעודכן 

   

בקשת מחלקת  -  2022אירוע עדלאידע   .3
עים לאשר תכנית  בטיחות ונגישות באירו

 .זמניים תנועה הסדרי

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 בכפוף לדיון ואישור משטרה לאירוע. 

 תכנית מס'   עפ"י
100-254-2022   

 קסטרו  משרד 
   13/01/2022מעודכן 

   

בקשת תאגיד   -רחובות יגאל אלון / ההגנה    .4
מי הרצליה לאשר תכניות הסדרי תנועה 

 .יוב ומיםלצורך עבודות ב זמניים
  03/09/2020יגאל אלון:  מעודכן 
  12/01/2022ההגנה:        מעודכן 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ולאסור כניסת משאיות בשעות הגעה  

  ויציאה מבית הספר. 

 עפ"י תכנית מס'  
42-54-1 R   י. אלון 
42-57-1 R  ההגנה 
 רונן שכנר  משרד 

 

   

 ם ב'גליל י) רחוב הקרן פינת התזמורת  .5
בקשה לאשר תכנית הסדרי   -(  110מגרש 

 .חפירה ודיפון בלבד תנועה לשלב

  בקשהההוועדה ממליצה לאשר את 
הכניסה / יציאה של משאיות תהיה 

 מתחום השצ"פ הצפוני.  

 תכנית מס'  עפ"י 
   8826תיק 

 רמי ראובני  משרד 
   16/12/2021מעודכן 

    

בקשת החברה לפיתוח   -רחוב הפרטיזנים   .6
 .תכנית הסדרי תנועה וחניה לאשר

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  

 

 מס'  עפ"י תכנית 
32-149-1 R 

 רונן שכנר   משרד
   15/12/2021 מעודכן

   

ת  בקש  – (סביוני גליל ים)רחוב החליל   .7
תנועה לאשר תכנית הסדרי  הנדסהמינהל 

 קבועים. 

 עפ"י תכנית מס'    הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
150-2016   

 קראוס משרד אייל 
    04/03/2018מעודכן 

    

ת  בקש – (סביוני גליל ים) תוף מריםרחוב   .8
תנועה לאשר תכנית הסדרי  הנדסהמינהל 

 קבועים. 

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
150-2016   

 משרד אייל קראוס 
    04/03/2018מעודכן 
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2 

 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

)מדינת היהודים   12מגדל אפל, משכית   .9
בקשה לאשר תכניות   -גלגלי הפלדה(  פינת 

 .זמניים לעבודות בניה הסדרי תנועה
 חב' גב ים.  –הקמת מגדל משרדים 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בכפוף לאישור מהנדס המשטרה 

פרוטוקול התייעצות + תכנית נשלחו  
 למשטרה. 

 

 עפ"י תכנית מס'  
52290-2012-03   

 משרד אלי אסיף  
   23/12/2021מעודכן 

     

בקשה לאשר הסדרי  - 52רחוב שלווה   .10
 )בית פרטי(  .זמניים לעבודות בניה תנועה

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
18363-10-2021   
 משרד קסטרו  

    19/12/2021מעודכן 

    

בקשת  -בי"ס בן צבי, רחוב דוד אלרואי   .11
החברה לפיתוח לאשר תכנית הסדרי  

 .לתוספת כיתות בביה"ס מנייםתנועה ז

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ולאסור כניסת משאיות בשעות הגעה  

כולל העמדת   ויציאה מבית הספר
פקח בזמן כניסה ויציאת משאיות 

   . מהאתר

 מס'  תכנית עפ"י 
56128-02-02  

 דן  -משרד אר
   10/11/2021מעודכן 

   

  -רחוב אוצר הצמחים פרויקט מגורים ב  .12
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים בקשה 

)בניין   .בניה לצורך פריקה וטעינה לעבודות
 מגורים( 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ת עפ"י הנחיות המשטרה, במהלך הנפ

יש להציב פקח בצד הצפון  ציוד, 
מזרחי של המגרש למניעת מעבר 

)בסמוך לשביל הולכי הולכי רגל. 
 הרגל הקיים( 

 תכנית מס'  עפ"י 
16914-03-2021   
 משרד קסטרו   

   06/10/2021מעודכן 

   

בקשת תושבים   -  42-44רחוב אבן גבירול   .13
להציב תמרור חניה במקביל למדרכה 

 .רגל ועגלת תינוק הולכי ולאפשר מעבר

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
עקב בניה חדשה ומיקום גדר הבניין 

לא ניתן להמשיך להחנות בניצב 
 למדרכה. 

ית תנועה  תכנעפ"י 
להיתר כפי שהוגשו  

במסגרת הקמת  
 הבניינים  

   

בקשה  -פינת יגאל אלון    1רחוב הרצוג   .14
להשלים סימון אדום לבן לאורך אבן עליה 

 .לרכב

   1רחוב הרצוג    818 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 אבני עליה לרכב 

  

בקשת החברה לפיתוח   - 33רחוב משכית   .15
מפרץ החניה  ב לאשר חניה לרכב שיתופי

 במדרכה המזרחית.   

 + הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 רכב שיתופי 

 חניות  3
 עפ"י תרשים  

    33רחוב משכית 

בקשת  -רחוב העצמאות פינת בן גוריון    .16
החברה לפיתוח לאשר חניה לרכב שיתופי 

בחניון התחנה המרכזית לשעבר צמוד 
 לרחוב העצמאות.   

 + הטבעה 433+439 ה לאשר את הבקשה הוועדה ממליצ 
 רכב שיתופי

 חניות   3
 עפ"י תרשים  

 רחוב העצמאות 
 פינת בן גוריון  
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3 

 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 –רחוב האוניברסיטה פינת כנפי נשרים   .17
בקשת החברה לפיתוח לאשר חניה לרכב 

שיתופי בזרוע המערבית במדרכה 
 הצפונית.  

 + הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 ופירכב שית

 חניות  3
 עפ"י תרשים 

 רחוב האוניברסיטה 
 פינת כנפי נשרים  

  

בקשת   –רחוב אמירים פינת בן גוריון   .18
החברה לפיתוח לאשר חניה לרכב שיתופי 

, בזרוע המערבית במדרכה הדרומית
 .  במפרץ החניה האלכסונית

 + הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 רכב שיתופי

 חניות  3
 רשים עפ"י ת

 רחוב אמירים 
 פינת בן גוריון  

  

 –רחוב יצחק שמיר פינת גדעון האוזנר   .19
בקשת החברה לפיתוח לאשר חניה לרכב 

שיתופי בזרוע הצפונית במדרכה 
 המערבית. 

 + הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 רכב שיתופי

 חניות  3
 עפ"י תרשים 

 רחוב יצחק שמיר 
 פינת גדעון האוזנר  

  

  –רחוב בן ציון מיכאלי, תחנת רכבת   .20
בקשת החברה לפיתוח לאשר חניה לרכב 

, במפרץ החניה  שיתופי בחניון הצפוני 
  האלכסונית. 

 + הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 רכב שיתופי

 חניות  3
 עפ"י תרשים 

 רחוב בן ציון מיכאלי 
 תחנת רכבת  

  

בקשת    -, חניון משכית 7רחוב יד חרוצים   .21
לרכב החברה לפיתוח לאשר מיקומי חניה 

 2סה"כ  .כולל סימון ותמרור חשמלי
 מקומות חניה. 

 +הטבעה  433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 פרט לרכב טעינה 

 עמדה כפולה 
 תאי חניה  2

 עפ"י תרשים 

     7רחוב יד חרוצים 

בקשת     - 11חניון ברחוב גלגלי הפלדה   .22
לרכב מיקומי חניה  החברה לפיתוח לאשר

 4סה"כ  .כולל סימון ותמרור חשמלי
 מקומות חניה. 

 +הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 פרט לרכב טעינה 

 עמדות כפולות  2
 תאי חניה 4

 עפ"י תרשים 

    11רחוב גלגלי הפלדה 

בקשת החברה   - 12חניון ברחוב המנופים    .23
  לרכב חשמלילפיתוח לאשר מיקומי חניה 

מקומות   2סה"כ  .כולל סימון ותמרור
 חניה.  

 +הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 פרט לרכב טעינה 

 עמדה כפולה 
 תאי חניה 2

 עפ"י תרשים 

    12רחוב המנופים 

בקשת החברה לפיתוח    -חניון שער העיר   .24
כולל  לרכב חשמלילאשר מיקומי חניה 

 ומות חניה. מק 2סה"כ  .סימון ותמרור

 +הטבעה 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 פרט לרכב טעינה 

 עמדה כפולה 
 תאי חניה 2

   22רחוב בן גוריון 
 חניון שער העיר 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 עפ"י תרשים 
בקשת החברה לפיתוח    -  17רחוב בן גוריון   .25

כולל  לרכב חשמלילאשר מיקומי חניה 
 מקומות חניה.  4סה"כ  .סימון ותמרור

 +הטבעה 433+439 ממליצה לאשר את הבקשה הוועדה 
 פרט לרכב טעינה 

 עמדות כפולות  2
 תאי חניה 4

 עפ"י תרשים 

   17רחוב בן גוריון 
 פינת רחוב העצמאות 

  

)גן רחוב בן ציון מיכאלי, חניון הפארק   .26
בקשת החברה לפיתוח לאשר   -סיפור( 

כולל סימון  לרכב חשמליחניה מיקומי 
 ת חניה. מקומו 6סה"כ  .ותמרור

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 
 
 

 +הטבעה 433+439
 פרט לרכב טעינה 

 עמדות כפולות  3
 תאי חניה 6

 עפ"י תרשים 

 רחוב בן ציון מיכאלי 
 חניון הפארק 

  

בקשת תושב לסמן   - 6רחוב הרב גורן   .27
 .אדום לבן בכניסה לחניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 

  4-6הרב גורן    818
 ה לחניה  בכניס

  

 -רחוב הליבנה בקטע נווה עובד / הפועל    .28
שפר את זרימת  בקשה חוזרת של תושב ל

  התנועה בקטע הנ"ל ולשפר עבירות במקום
 .  לחד סטרי עתוך הפיכת הקט

הוועדה אינה מקבלת את הבקשה 
לשינוי סטריות במקום. נפחי התנועה 
בשני הכיוונים אינם מצדיקים שינוי.  

יעה זהה לקטע כמו כן, רוחב הנס
המערבי בו לא התקבלו תלונות כלל 

 לטובת ניהול התנועה. 
תמרורי  הציב הוועדה ממליצה ל

    זכות קדימה במעברים צרים. 

307   /308   
 עפ"י תרשים  

 רחוב הליבנה  
 בקטע הפועל  / נווה עובד 

  

רחוב משה שרת בקטע גולדה מאיר /   .29
שפר את העבירות בקשת תושב ל -האשל 

ולמנוע חניה לאורך  ברחובת והבטיחו
 הרחוב. 

לשנות סטריות  הוועדה ממליצה 
ברחוב ולאפשר נסיעה ממזרח למערב 
בלבד.  הסדר זה יאפשר חניה לאורך  

, עבירות וזרימת התנועה.   הרחוב
רחוב משולב בו כ היוםהרחוב מוגדר 

והולכי הרגל במפלס  יםהרכב תתנוע
   זהה. 

 רחוב משה שרת  עפ"י תרשים  
 גולדה מאיר / האשל  בקטע

  

בקשת תושב   -רחוב דורי פינת משה שמיר   .30
לסמן אדום לבן ברדיוסים לשיפור 

 .העבירות

 רחוב דורי  עפ"י תרשים   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 פינת משה שמיר 

  

בקשת תושבת לסמן   - 18הרי גולן רחוב   .31
לצורך בקצה מגרש החניה   אדום לבן 

 ת המוסדרות. מהחניוויציאה  תמרון

 818 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 עפ"י תרשים  

   18הרי גולן 
 בקצה מגרש החניה 

   בין החניות הניצבות 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

בקשה להציב תמרור   -  15רחוב בן גוריון   .32
 .  ""חניה במקביל למדרכה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ים באלכסון גורמת בהעמדת רכ

 להפרעה לתנועה. 
  גאומטריים. בכפוף לשינוים  

439   
 חניה במקביל למדרכה

 + 
  שיפורים גאטמטריים

   15רחוב בן גוריון 
 

  

בקשה להציב תמרור   -  13רחוב בן גוריון   .33
 . ""חניה במקביל למדרכה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ים באלכסון גורמת בהעמדת רכ

 להפרעה לתנועה. 

439   
 חניה במקביל למדרכה

     13רחוב בן גוריון 

בחזית פינת הקונגרס הציוני, רחוב וינגייט   .34
  ת החברה לפיתוחבקש –גן שמואל תמיר 

ם  שיתופיי לאופנייםלהסדיר מקומות חניה 
 ע"ח חניה ציבורית.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בכפוף להשלמת מדרכה והסדרת  

לאופניים במפלס   מתקני חניה
    המדרכה. 

 רחוב וינגייט   עפ"י תרשים 
 נגרס הציוני הקופינת 

 

  

בקשת  -רחוב יערה פינת יהודה הנשיא   .35
תושבת להציב תמרור איסור חניה 

 .  המערבית במדרכה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
העמדת רכב לאורך המדרכה  

  המערבית תחסום את תוואי הנסיעה. 

 רחוב יערה  433
 פינת יהודה הנשיא  

  

 -העצמאות  /רחוב השרון, בקטע סוקולוב   .36
 קשת תושב להתקין פסי האטה לפניב

 .ואחרי מעברי החציה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
והורדת מהירות לשיפור הבטיחות 

   ברחוב.  הנסיעה

    עפ"י תכנית 

  ת חבר מועצהבקש –בית פוסטר חניון   .37
 4להציב תמרור איסור חניה לרכב מעל 

 .לחניון טון בשתי הכניסות

 שההוועדה ממליצה לאשר את הבק
החניון מיועד לרכב פרטי בלבד עפ"י  

   (819הסימון בשטח )

433  +439   
 טון  4לרכב מעל 

 עפ"י תרשים 

 חניון בית פוסטר
 

  

ת תושבים  בקש – 40 רחוב יציאת אירופה  .38
לאפשר עבירות לתחבורה ציבורית הנוסעת 

 ברחוב. 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
בצד שמאל )מדרכה ולאסור חניה 

 בתחום העיקול.   מערבית(

818   
 עפ"י תרשים  

 

 רחוב יציאת אירופה 
  43-45בחזית בתים מס' 

  

בקשת הפיקוח להוסיף  - 1רחוב יורדי ים   .39
  עמוד חסימה למניעת כניסת כלי רכב

 .סופר פארםרחבת הל

 רחוב יורדי ים  עמוד חסימה הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 עפ"י הנחיית אגף פיקוח  

 

  

ביטול תמרור שהוצב  – 2לץ רחוב סו  .40
 לצורך משאית פינוי מיכלי איסוף. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 מיכלי האיסוף הוצאו ממקום זה. 

  2ברחוב סולץ    439+  433  

 
 ע  ט  פ  ו  ת   מ

 הנושא מס'
 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת



 
 
 

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

בקשה לסמן  -סופר פארם צמרות  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
מעטפה בכניסה לחניה במקום בו 

 .קיים אדום לבן

     

, סופר פארם 7רחוב הראשונים ב 820+818 
בקשת הפיקוח לסמן מעטפה  -

 לאזור פריקה וטעינה שלבכניסה 
 .הסופר פארם

  

  12ברחוב פתח תקווה  820+818
 בכניסה לבית )רודולף( 

 עפ"י תרשים 

  

  22זמנהוף ברחוב  820+818
 הכניסה לחניה מדובנוב )שומרון(

 

  

   11יהודה הנשיא ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )ארנו(  

  

  7הפיוס ברחוב  820+818
 ת שרעבי  בכניסה לשער הבי

 עפ"י תצ"א

  

  


