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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

בקשה לאשר תכנית   - 2022מרוץ הרצליה   .1
 .חסימות תנועה

   .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 
 

 מס' ת ועפ"י תכני
22-263-1 R 

 רונן שכנר  משרד 
 

    

 ם)מרכזי 35רחוב משכית, חזית בניין מס'   .2
בקשת החברה לפיתוח לאשר  -( 2000

 .מפרץ חניה בחזית הבניין הסדרת

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ב צוע מפרץ במסגרת פרויקט רחויב

 כניות פיתוח. ומשכית, במסגרת ת

 רשים עפ"י ת
 רונן שכנר  משרד 
   30/03/2022מעודכן 

   

בקשת הפיקוח  - 60שד' אלי לנדאו   .3
אי תנועה עד למעטפה סימון להמשיך את 

החניון וחסימת כלי   בעקבות חניה במרכז
 .רכב

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  ההסדר הנ"ל קיים ברוב החניון. 

 

815   
השלמת אי תנועה 

עד למעטפה צבוע 
   הקיימת 

  60שד' אלי לנדאו 
 חניון ציבורי  

 

   

 -רחוב הרב קוק פינת דשה אהרונסון   .4
בקשת יו"ר ארגון מורי הנהיגה להציב  

ה בפניה ימינה זכות קדימ תמרור מתן
 חופשית.   

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בכל צידי הצומת בהם קיימת פניה 

 חופשית בהתאם לחוק.  

 רחוב הרב קוק      301
 פינת רחוב דשה אהרונסון 

ימת  בכל צידי הצומת בה קי
  פניה חופשית

  

בקשת יו"ר  -רחוב בן גוריון פינת הבנים    .5
ארגון מורי הנהיגה להציב תמרור מתן  

 .ה בפניה ימינה חופשיתקדימ זכות

 בן גוריון שד'    301 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 פינת רחוב הבנים  

  

בקשת תושבים להסדיר  -רחוב הקסם   .6
בניינים חניה בשני גלגלים על המדרכה בין 

 . כולל 9מס'  עד 3מס' 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
להוצאת עמודי החסימה מהמדרכה 

והסדרת חניה כחוק  9ליד בית מספר 
 גלגלים על המדרכה.   2עם 

 

627   
 + 

סימון קו רציף ע"ג 
המדרכה כך שישאר  

רוחב מעבר הולכי רגל  
 1.30ללא הפרעות, של 

    מ'. 

 רחוב הקסם
  9עד  3מס'  ניםבנייבחזית 

 רחוב הקסם   818
 בחזית בניינים 

 9עד  3מס' 

בקשת העירייה לאסור  –רחוב הקסם   .7
( 1חניה בכניסה לרחוב )בחזית בית מס' 

 לטובת זרימת תנועה ושיפור הבטיחות. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לשיפור הבטיחות בכניסה לרחוב. 

818   
   1בחזית בית מס' 

 עד לצומת בן גוריון  

  1רחוב הקסם 
 עד בן גוריון  

  

בקשת תושב להתקין  -רחוב המנהרה   .8
 .מערך פסי האטה ברחוב

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
התנועה ברחוב  הורדת מהירות ל

ולשיפור בטיחות בסמוך לגשר הולכי  
   הרגל. 

   רחוב המנהרה  עפ"י תכנית  

   6גלגלי הפלדה    439   רחוב גלגלי הפלדה    439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה ת בקשת הפיקוח להזז -  6גלגלי הפלדה   .9
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

  6וטעינה סמוך לבניין מס' תמרור פריקה 
 עקב חניית שגריר הממוקמת באותו קטע.  

 פרט לפריקה וטעינה 
    מ'  12

  10בחזית בית מס' 
   מ'  12לאורך 

בקשת   - 6רחוב קלישר, מול בניין מס'   .10
ד שמאל סמוך  תושבים לאסור חניה בצ

הכניסה לגן ילדים כדי  לעמוד חשמל עד
 .לאפשר מעבר כלי רכב

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לשיפור זרימת התנועה ובטיחות. 

 רחוב קלישר     820
מעמוד חשמל עד המעטפה  

 בכניסה לגן ילדים   

  

בקשת הפיקוח לאסור  -10רחוב כנרת   .11
 .חניה בכניסה לשביל הולכי הרגל

 רחוב כנרת      820 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בכניסה לשביל הולכי רגל  

)קפלינסקי( המחבר את 
 רחוב דגניה  

  

בקשה  - 24סמטת למדן, טשרניחובסקי   .12
 .לסמן מעטפה בכניסה לשער דירת הגן

 סמטת למדן     820  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 כניסה להולכי רגל לדירת גן  

  

  - מתחם חניה בקצה הרחוב רחוב הקסם,  .13
בקשת מח' נגישות להסדיר מקומות חניה 

 .ולרכב רגיל נגישים לרכב גבוה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בעקבות סקר שנערך ונחתם ע"י ראש  

 העירייה.  

 עפ"י תרשים 
 יועץ נגישות עירוני  

   רחוב הקסם 

בקשת שגריר תאילנד  - 11רחוב המנופים   .14
שמורה מרחוב  להעתיק תמרור חניה

 . 11לרחוב המנופים  3משכית 

   439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 תאילנד  חניית שגריר 

  3משכית    439  11רחוב המנופים 

רחוב גלגלי הפלדה פינת  רחוב מדינת    .15
בקשת שגריר פרו להעתיק את   –היהודים 

ית מקום החניה שהוקצתה עבורו עקב בני
   מגדל אפל. 

   439 לאשר את הבקשה הוועדה ממליצה
 חניית שגריר פרו  

   60רחוב מדינת היהודים 
 תא חניה אחרון בצד מזרחי

גלגלי הפלדה פינת     439
 מדינת היהודים 
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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" סה לחניות בכני

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   13ברחוב נווה עובד  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 בכניסה להולכי רגל / שער הבית  

 משפחת בורוק 

     

   8ברחוב נווה עובד  820+818 
 בכניסה לחניה )טל( 

  

   4ברחוב כנרת  820+818
/ שער הבית   בכניסה להולכי רגל

 )גבע( 

  

   9הרב הלפרין ברחוב  820+818
 בכניסה להולכי רגל )אלמקייס(

  

   12קארו יוסף  ברחוב 820+818
   בכניסה להולכי רגל  )אלישבע( 

  

  57גולומב אליהו ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )תמיר( 

  

  6מולדת ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )סדרס( 

  

 
 

  


