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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

לדרך   רחוב שנקרהסדרי תנועה זמניים,   .1
בקשת החברה  - )כביש שירות(  2מס' 

להסדרי שלבים(  2לפיתוח לאשר תכניות )
עה זמניים לביצוע החיבור בתחום תנו

 העיר הרצליה )ללא נת"י( 

   .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 
 

 מס' ת ועפ"י תכני
32-117-1/2 R 

 רונן שכנר  משרד 
   09/06/2021מעודכן 

    

רחוב אריה בן הסדרי תנועה זמניים ב  .2
בקשה לסמן מעטפה בחזית  - 30אליעזר 

טובת לדה שער כניסה / יציאה לאתר עבו 
   . הקמת מבנה

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 820   
תכנית משרד ציטרין  

   06/03/2022מעודכן 

     30רחוב אריה בן אליעזר 

 –מחסן ציוד חקלאי ברחוב מנחם בגין   .3
בקשת אגף הנדסה לאשר כניסה / יציאה  
 למחסן מתוך נתיב האטה לתחנת הדלק. 

 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
נתיב האטה ובהיקף פעילות  מתוך

  .נמוך כפי שצויין בתכנית

 עפ"י תכנית 
 משרד גלאל מנסור 

   25/04/2022מעודכן 

 רחוב מנחם בגין 
 מזרחית לתחנת הדלק 

 ( 70חלקה  6664)גוש 

  

בקשת העירייה לסמן  - 20רחוב ויצמן   .4
    באזור. אדום לבן 

    818 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 עפ"י תרשים  

     20חוב ויצמן ר

בקשת תושב להתקין  -רחוב ארלוזורוב   .5
פס האטה למיתון מהירות הנסיעה בין 

ה במסלול בן יהודרחוב ר ל"בית רחוב
 .הצפוני )מגמת ירידה(

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
למיתון מהירות הנסיעה ממזרח 

  למערב במסלול הצפוני. 

 ברחוב ארלוזורוב  עפ"י תכנית 
 בן יהודה  בקטע בית"ר

  

בקשת   -רחוב המקובלים, גינה ציבורית   .6
 הנהלת העירייה להסיר תמרור עצור
מכיוון  ותמרור פניה ימינה בלבד המוצבים

 סמטת אבוחצירא לכיוון החניון הפנימי.  

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
אסורה גישה לרכב ברחוב אבוחצירא 

 ואין הצדק להצבת תמרור. 
 

    204   
 + 
304   

אבוחצירא פינת 
המקובלים )סמוך 

 לגינה ציבורית( 

בקשת המשטרה להציב   -רחוב תוף מרים   .7
 .תמרור עצור במקום מתן זכות קדימה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
באופן זמני עד להשלמת ביטול 

 החניות ברחוב התזמורת. 
 

 רחוב תוף מרים      304
 

ביציאה מרחוב    301
 תוף מרים  

בקשת העירייה לבטל  -רת רחוב התזמו  .8
שתי חניות צפוניות לרחוב החליל לפתיחת  

 .שדה ראיה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בשלב הראשון באמצעות סימון 

 ובשלב השני בבניית מדרכה. 

 רחוב התזמורת     818+  820
 במדרכה המערבית

שני תאי חניה מצפון לרחוב  
  החליל )תוף מרים( 

  

שת העירייה לבטל בק -רחוב התזמורת   .9
שתי חניות צפוניות לרחוב תוף מרים 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
בשלב הראשון באמצעות סימון 

 רחוב התזמורת      818+  820
 במדרכה המערבית
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

  שני תאי חניה מצפון לרחוב ובשלב השני בבניית מדרכה. .ראיה לפתיחת שדה
 תוף מרים 

בקשה העירייה להוסיף  -רחוב עמוס עוז   .10
תמרורי ילדים בדרך בסמוך לאשכול 

 .הגנים

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לשיפור הבטיחות.  

439   
 ילדים בדרך 

 רחוב עמוס עוז 
 אשכול הגנים ל לפני הגעה 

  

בקשת העירייה להתקין  -רחוב עמוס עוז   .11
 .פסי האטה סמוך לאשכול הגנים

 צה לאשר את הבקשההוועדה ממלי
 להרגעת התנועה בחזית גני הילדים. 

 פסי האטה 
 עפ"י תכנית 

   

רבי   /יהודה הנשיא  בפינת רחוב חניון   .12
 2בקשת מח' נגישות להסדיר  -עקיבא 

ורכב  מקומות חניה נגישים לרכב רגיל
 .גבוה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
חניה לרכב רגיל בתחום החניון וחניה  

 ה ברחוב יהודה הנשיא. לרכב גבו

 עפ"י תרשים  
 מורשה נגישות  

   

בקשת הנהלת העירייה   - 18רחוב פינסקר   .13
הזזת פס האטה הקיים שנית בלדון ב

 המפריע לתושבת בבניין.  

מחדש את  לבחון הוועדה ממליצה 
 . מערך פסי ההאטה ברחוב פינסקר

     עפ"י תכנית 
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 ע  ט  פ  ו  ת   מ
 שאהנו מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   16השרון ברחוב  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 אשרור מעטפה בכניסה לחניה  

 )גד(  

     

  9שירת הזמיר ברחוב  820+818 
 בכניסה לחניה )אברהם(  

  

   10יהודה הלוי  ברחוב  820+818
 )שליט( בכניסה לחניה 

  

  19הדר ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )חני(  

  

  55רביבים  ברחוב 820+818
 בכניסה לחניה )ראובן(  

  

   8הצברים ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )גיל(  

  

   73יציאת אירופה ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )בלה(  

  

   25ברחוב א.ד. גורדון  820+818
 בכניסה לחניה )מעיין( 

  

  12ברחוב חתם סופר  820+818
 בכניסה לחניה )יוסף(  

  

  3ברחוב שוחט ישראל  820+818
 בכניסה לשער הבית )אבישי( 

  

   8-10ברחוב שוחט ישראל  820+818
 ה ושער הבית )כהן(בכניסה לחני

  

  


