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1 

 
 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

הבריגדה   -רחוב הדר בקטע סוקולוב   .1
בקשת אגף תשתיות לאשר  -היהודית 

זמניים לביצוע שביל   תכנית הסדרי תנועה
 .שלבים(  8 -. )העבודה תתבצע באופניים

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
אגף ההנדסה הציב לוח זמנים עקרונ 

 לשלבים השונים.  
 

 
 

 ת  ועפ"י תכני
 B22-223-R-1ממס'  
 B22-223-R-8עד מס' 

 רונן שכנר  משרד 
   25/11/2021מעודכן 

    

בקשת  -רחובות יוחנן הסנדלר ויד חרוצים   .2
תכניות הסדרי החברה לפיתוח לאשר 

התחברות לחניון עילי קיים  - תנועה וחניה
 .+ שלב הכולל חניון תת קרקעי

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
1-A-138-32-R 

 רונן שכנר  משרד 
   02/02/2022מעודכן 

   

בקשת החברה לפיתוח   -חניון מרינה לי   .3
ם הרצליה לאשר הסדרי תנועה זמניי

 .  לביצוע החניון

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
כניסה / יציאה מרחוב וינגייט בפניות 

במידה ותבקש החברה ימניות בלבד. 
לפיתוח לפתוח כניסת / יציאת 

משאיות ברחוב וינגייט )דרום( היא 
תתבקש להגיש תכנית הסדרי תנועה  

  בהתאם. 

 עפ"י תכנית מס'  
1-146-32-R 

 רונן שכנר  משרד 
   10/03/2022מעודכן 

     

בקשת תאגיד מי   -רחוב העצמאות   .4
הרצליה לאשר הזזת מתחם "נשק וסע" 

הנוטרים לרחוב העצמאות בזמן   מרחוב
על מתחם )הנוטרים / ההגנה /   העבודות

 מוהליבר( 

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
55-42-R  

 רונן שכנר  משרד 
   09/03/2022מעודכן 

    

שת תאגיד מי הרצליה  בק -רחוב ההגנה   .5
לאשר הסדרי תנועה זמניים להחלפת קו 

  שלבים + עבודות לילה 2   מים וביוב
במסגרת פרויקט הנוטרים / ההגנה /  

 מוהליבר. 

 מס'  תכנית עפ"י  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
42-57-1-1 R  
42-57-2-1 R  

42-57-1 R   ע"ל 
 משרד רונן שכנר  

   13/03/2022מעודכן 

   

בקשת תאגיד מי הרצליה   -חוב דרור ר  .6
לאשר תכניות הסדרי תנועה זמניים 

 .מים וביוב לעבודות החלפת קו

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית מס'  
12409.8/01   

   מ.ת.נ. הנדסה משרד
   06/03/2022מעודכן 

   

    עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה בקשת תאגיד מי הרצליה   -רחוב שוידלסון   .7
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

ים לאשר תכניות הסדרי תנועה זמני
 .החלפת קו מים וביוב לעבודות

12409.7/01   
 משרד מ.ת.נ. הנדסה  

 02/03/2022מעודכן 
בקשת תאגיד מי   -רחוב פועלי ציון   .8

הרצליה לאשר תכניות הסדרי תנועה 
 .החלפת קו מים וביוב זמניים לעבודות

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
12409.6/01   

 משרד מ.ת.נ. הנדסה  
 06/03/2022מעודכן 

    

בקשה לאשר תכנית   -  18רחוב קהילת ציון   .9
ה הסדרי תנועה זמניים לצורך עבודות בני

 בית מגורים.  –

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
2476-2021-01-01 
 משרד ציטרין   

 27/12/2021מעודכן 

   

בקשת   -בית ספר אלון, רחוב זלמן שניאור   .10
אגף תשתיות לאשר תכנית לתוספת חניה 

 .נכה לרכב

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
84-10-3   

 משרד עדנה הוד
   13/02/2022מעודכן 

   

בקשת אגף    -בית ספר סמדר, רחוב וינגייט   .11
תשתיות לאשר תכנית לתוספת חניה לרכב 

 .נכה

 עפ"י תכנית מס'   עדה ממליצה לאשר את הבקשההוו
84-10-1   

 משרד עדנה הוד
 13/02/2022מעודכן 

   

רחוב בר כוכבא, פרויקט פינוי בינוי נווה    .12
בקשה לאשר תכנית הסדרי   -ישראל 

 .'תנועה שלב ב

 עפ"י תכנית מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
11997.2/1   

 משרד מ.ת.נ. הנדסה
 06/03/2022מעודכן 

   

בקשת   – 4רחוב העוגן מול בניין מס'   .13
החברה לפיתוח לאשר מיקומי חניה לרכב 

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

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

 עמדה כפולה 
 תאי חניה  2

 עפ"י תרשים  

   

  –צפון , חניון זבולון 29שד' אלי לנדאו   .14
בקשת החברה לפיתוח לאשר מיקומי חניה 

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

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

 עמדה כפולה 
 תאי חניה  2

 עפ"י תרשים 

   

)אולם חט"ב , חניון צחי 29רחוב משה   .15
ניה  חהסב בקשת החברה לפיתוח ל –זאב( 

 + הטבעה   439+433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 פרט לרכב טעינה
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3 

 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

רכב חשמלי כולל סימון  חניית לפעילה 
 מקומות חניה. 2ותמרור. סה"כ 

 עמדה כפולה 
 תאי חניה  2

 עפ"י תרשים 
 –, כיכר דה שליט 36רחוב חבצלת השרון   .16

חניה פעילה   הסבבקשת החברה לפיתוח ל
סימון ותמרור.   רכב חשמלי כוללחניית ל

 מקומות חניה. 2סה"כ 

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

 עמדה כפולה 
 תאי חניה  2

 עפ"י תרשים 

   

 –מן/בינתחומי  כ, ריי31רחוב נתן אלתרמן   .17
חניה פעילה   הסבבקשת החברה לפיתוח ל

רכב חשמלי כולל סימון ותמרור.  חניית ל
 חניה. מקומות 2סה"כ 

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

 עמדה כפולה 
 תאי חניה  2

 עפ"י תרשים 

   

בקשת החברה  – 6רחוב נתן אלתרמן   .18
לפיתוח לאשר חניה פעילה לרכב חשמלי 

מקומות   2כולל סימון ותמרור. סה"כ 
 חניה. 

 + הטבעה   439+433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 רט לרכב טעינהפ

 עמדה כפולה 
 תאי חניה  2

 עפ"י תרשים 

   

בקשת שגריר קזחסטאן   - 36רחוב הגבורה   .19
לסמן מעטפה בכניסה לחניה + תמרור  

 .קזחסטן" בחזית הבית "חניה לשגריר

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
למניעת חסימת חניה פרטית והסדרת  

 חניה לרכב שגריר.  

820   
 + 
439   

  חניה לשגריר"
 "קזחסטן

    36רחוב הגבורה 

בקשת תושב להציב  - 4רחוב דוד המלך   .20
התראה על כניסה לדרך תמרור / שלט 

 גישה לבתי מגורים. 

   439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
דרך גישה לבתי  "

 " אין לחסום –מגורים 

    4רחוב דוד המלך 

בקשת אגף  - 16רחוב הגאון מוילנה    .21
הפיקוח לסמן מעטפה בכניסה לדלת 

 .המקלט

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 למניעת חסימת דלת המקלט  

820   
 כניסה לדלת המקלט

     16רחוב הגאון מוילנה  

בקשת תושב   - 112רחוב קיבוץ גלויות   .22
 .לאשרר מעטפה קיימת בסמוך לביתו

     112רחוב קיבוץ גלויות    820 הבקשההוועדה ממליצה לאשר את 

בקשת תושבים  - 21-23רחוב שער הים   .23
אפור כפי ללהחזיר את שפת המדרכה 

 טרם שיפוץ הרחוב.  שהיה 

מחליטה להשאיר את המצב הוועדה 
הקיים )לפני תחילת עבודות השיפוץ  

ברחוב( ולא לבטל באופן גורף את  
החניה לאורך הרחוב. במידה ותתגלה 

    21-23רחוב שער הים  עפ"י תרשים 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

חותית נקודתית, היא  בעיה בטי
 תטופל בהתאם. 

בקשת תושבת הרחוב  -רחוב דן שומרון   .24
מדובר ברחוב מעגלי   להסדיר מעבר חציה

ובו כיום מעבר חציה אחד המאפשר הגעה  
 .למרכז המתחם. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
להסדיר מעברי חציה בצומת 

 הכניסה. 

 רחוב דן שומרון  ים  עפ"י תרש
 בצומת הכניסה

  

בקשה להוספת  -צומת כנרת / לייב יפה   .25
 .תמרור רחוב משולב בכניסה לרחוב כנרת

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ברחוב לא קיימות מדרכות  

 מוסדרות.  

220  +221   
 עפ"י תרשים  

   צומת כנרת / לייב יפה 

בקשת תושב לאסור   - 26רחוב צעירי ציון    .26
חניה ממול היציאה מחניית ביתו לצורך 

 .תמרון

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
עקב אישור היתר בניה לחניות 

פרטיות הנשענות ישירות על הרחוב 
 והצורך בתימרון. 

     26רחוב צעירי ציון   עפ"י תרשים  

בקשת הפיקוח להסדיר   -קניון ארנה   .27
מקום לפריקה וטעינה מול הכניסה 

 .הדרומית

 דה ממליצה לאשר את הבקשההווע
המקום יועד כבר בעבר לטובת  

משאיות שלא מסוגלות להיכנס 
 לחצר הפריקה וטעינה.  

 יורדי יםרחוב  עפ"י תרשים 
מול חצר המשק של קניון 

ארנה, סמוך לכניסה 
   דרומית

  

כביש גישה קאנטרי קלאב / קניון שבעת   .28
בקשה להסדיר את הכביש כולל   -הכוכבים 

 .מדרכות

ת ומדובר בקטע סלול שאינו רחוב היו
הוועדה ממליצה  כביש סטטוטורי,  /

הכוונה למעבר  לאשר שילוט 
בטיחותי להולכי רגל מכיוון הקניון 

השילוט  ומכיוון הקאנטרי קלאב. 
מעברי הולכי רגל  בבמדרכות ויוצב 

 קיימים. 

 מעבר הולכי רגל מהקניון   עפ"י תרשים 
מעבר הולכי רגל מרחוב  

 ז'בוטינסקי 

  

, בקטע יצחק שמיר ועד רחוב עובדיה יוסף  .29
בקשה להסדיר מערך   -רחוב התזמורת 

ה מהירות הנסיע ורדתפסי האטה לה
 ברחוב. 

ה  הוועדה ממליצה לאשר את הבקש
 לקראת הגעה למעגלי התנועה  

 פסי האטה
 עפ"י תכנית 

   

בקשת תושב להזיז את   - 26רחוב צה"ל    .30
רכב שתוכנן בחזית הכניסה למעבר החציה 

 בביתו. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
מדובר בפרויקט בביצוע. ניתן להסיט 

את המעבר חציה תוך ביצוע שינוי 
 גאומטרי בצומת.  

     26רחוב צה"ל   עפ"י תרשים  

בקשת שגריר איחוד  – 13רחוב גלי תכלת   .31
האמירויות להעתיק את התמרור חניה 
שמורה לשגריר לכתובת הנ"ל + סימון  

   439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 "חניה לשגריר 

 איחוד האמירויות"

רחוב הנשיא בן    439   13רחוב גלי תכלת  
   88צבי 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 +  בכניסה לחניה. מעטפה 
820   

בכניסה לחניה  
 הפרטית

 –רחוב יצחק שמיר פינת גדעון האוזנר   .32
בקשת החברה לפיתוח לתקן אישור 

את   14/02/2022בפרוטוקול מתאריך 
 כב שיתופי למדרכה המזרחית. מיקום ר

 רחוב יצחק שמיר  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 מדרכה מזרחית 

רחוב יצחק שמיר  
 מדרכה מערבית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ע  ט  פ  ו  ת   מ
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת



 
 
 

 הרצליה עיריית 
 22/0524מספרנו              2022 מרסב 14ום  מיפרוטוקול ועדת תנועה מקומית                                                                           

             __________        _______________                                       __________                                       __________            
 טל מחוי  רפ"ק                                      דורון גילר  מר           מר משה פדלון                                                       תאריך                

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

6 

בקשת תושבים לסמן אסור חניה "מעטפה"   .1
על  כולל סימון "אדום לבן" חניות בכניסה ל

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

 א'  41ברחוב שער הים  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
מ'  1-הגדלת מעטפה ב

 )זגנרייך/דיצה גורפינקל( 

     

  6ברחוב שוחט ישראל  820+818 
 בכניסה להולכי רגל )רגב(  

  

   91ברחוב יהודה הנשיא  820+818
 סה לחניה )ויינברג(  בכני

  

  3ברחוב הרב מימון  820+818
 בכניסה לחניה )דניאל( 

  

  24ברחוב טשרניחובסקי  820+818
 בכניסה לחניה )כפיר(  

  

   14ברחוב צעירי ציון  820+818
 שביל גינה לכביש 

 היכן שקיימת הנגשה 

  

   11ברחוב המרגנית  820+818
 שער כניסה לבית )אור( 

  

  12-14ברחוב שמואל הנגיד  820+818
 בכניסה לחניית הבניינים )שגב( 

  

  4רחוב הרב מימון  820+818
 בכניסה לחניית הבניין )שחר( 

  

  


