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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

-מחלף הסירה , בקטע מהיר לעירפרויקט   .1
בקשת מח' תיאום לאשר -משה דיין 

בצומת משה  תכניות להסדרת רמזור זמני
תוכניות אושרו ע"י מהנדס  דיין. ה

 בעיריית הרצליהאגף הנדסה המשטרה 
אושר דרך פרוטוקול ). איילון ונתיבי

 ת(.  התייעצו

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
מהנדס ע"י התכניות אושרו 

 איילוןהמשטרה ונתיבי 
 

 
 

 ת  ועפ"י תכני
 מתום    –אמי משרד 

 

    

בקשת נתיבי ישראל  -דן -פרויקט אופני  .2
תכניות הסדרי תנועה שביל החוף   לאשר

הסירה עד מחלף גלילות.   בקטע מחלף
 ת(.אושר דרך פרוטוקול התייעצו )

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
התכניות אושרו ע"י מהנדס 

 המשטרה ונתיבי ישראל 
 

 עפ"י תכניות  
 אור מהנדסים   משרד 

  
 

    

  לייבוביץ,  רחוב אלן טיורינג פינת ישעיהו  .3
בקשה לאשר תכנית הסדרי   - 4001מגרש
הקמת מבנה זמניים לצורך  תנועה

 משרדים. 

. הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
הבקשה כוללת הסדרת שערי כניסה / 

מקומות חניה  4יציאה ע"ח  
   ציבוריים. 

 מס'   עפ"י תכנית 
20474-03-2022-2   

 קסטרו  משרד 
   04/04/2022מעודכן 

 רחוב אלן טיורינג 
 בוביץ ליי  פינת ישעיהו

  

בקשת -צומת אבא אבן /הצדף /השונית   .4
אגף תשתיות לאשר תכנית הסדר 

ם חוברת זמני + גיאומטרי לרמזור
 .לרמזור

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ליו"ר הזמנים ת תכנית גבכפוף להצ 

 הוועדה.  

 עפ"י תכנית  מס'  
32-148-1 R 

 משרד רונן שכנר  
  

 הצדף / צומת אבא אבן /
 השונית 

  

בקשת אגף   -אוריאל אופק -ומת אלתרמןצ  .5
תשתיות לאשר תכנית להסדרת מעבר  

האטה + הוספת תמרור   חצייה ומערך פסי
707. 

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית  מס'  
22-258-1   

 משרד רונן שכנר  
   15/05/2022מעודכן 

צומת אלתרמן  /  אוריאל  
 אופק

  

תוח  בקשת לחברת לפי-סימטת ניסנוב   .6
הרצליה לאשר תכנית הסדרי תנועה וחניה 

 .)חד סטריות(

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית  מס'   
32-151-1   

 משרד רונן שכנר  
   13/03/2022מעודכן 

      סימטת ניסנוב  

בקשה לאשר תכנית   - 7רחוב אריאל   .7
 הקמת בנייןהסדרי תנועה זמניים ל

 .מגורים

  ת הבקשההוועדה ממליצה לאשר א
 

 עפ"י תכנית  מס'  
20443-04-2022   
 משרד קסטרו   

   14/04/2022מעודכן 

    7רחוב אריאל 

בקשה לאשר תכנית   - 50רחוב הפועל   .8
בניית בית  הסדרי תנועה זמניים לצורך 

 עפ"י תכנית  מס'    הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
2104-5010/2  

      50רחוב הפועל 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 משרד כרמין הנדסה    מגורים.  
   07/06/2022מעודכן 

  - פינת רבי עקיבא  חניון יהודה הנשיא  .9
בקשת מח' נגישות להסדיר מקומות חניה 

 .גבוה נגישים לרכב רגיל ורכב

 עפ"י תרשים   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 אדריכל נגישות 

   יועץ נגישות עירוני 

 נשיא  הרחוב יהודה 
 פינת רבי עקיבא  

  

  -)הרצליה הילס( שטיין רחוב אריק איינ  .10
עם הסדר   בקשה להסדיר חניה בתשלום
 של שעתיים ראשונות בחינם.  

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 החניה בתשלום 
 בימים א' עד ה'  

              08:00משעה 
   19:00עד 

 וביום ו' 
   08:00משעה 

   14:00עד 
בהפעלת אמצעי  

 תשלום 
חניה חינם לשעתיים  

 בלבד 
 הרצליה לתושבי 

        בעלי תו חניה 
 עירוני בתוקף 
 עפ"י תרשים  

 רחוב אריק איינשטיין  
 יפה ירקוני   –בקטע שפיים 

  

רחוב נתן אלתרמן, בקטע איסר הראל   .11
 בקשה להציב תמרור איסור -דבורה עומר 

החניה  העמדת כלי רכב למכירה במפרץ 
 הצפוני )סמוך לאוניברסיטה(. 

 קשההוועדה ממליצה לאשר את הב
 

439   
אסור העמדת רכב  

 למכירה 
    73 תקנהעפ"י 

 רחוב נתן אלתרמן  
 פינת איסר הראל  

 במפרץ החניה הצפוני  
 

  

בקשת מנהל רשות החופים לסמן   -החוף הנפרד   .12
 .אדום לבן לאורך שביל הגישה לחוף 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

      עפ"י תרשים 

בקשת מנהלת   -בי"ס בן צבי, רחוב דוד אלרואי   .13
 ביה"ס לסמן מעטפה בצמוד לשער האחורי

 .ברחוב דוד אלרואי

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

820   
 עפ"י תרשים  

 רחוב דוד אלרואי  
 צמוד לשער אחורי של  

 ביה"ס 

  

בקשה   -צומת בית"ר / ארלוזורוב )מעגל תנועה(   .14
 , מעבר חציה לפניך306להוספת תמרורי 

 מזרחית. ה בזרוע הבמעברי החצי

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

306 X 2    ברחוב ארלוזורוב 
 פינת בית"ר 

 בזרוע המזרחית 
 במעברי החציה  

  

בקשת הנהלת העירייה   -פינת לוין  20רחוב ויצמן   .15
להסדיר מקום חניה אחד לטובת פריקה וטעינה  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

439  +439   
 בתוקף: 

   20ויצמן  818   20רחוב ויצמן 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 בימים א' עד ה'   לטובת המרכז המסחרי הסמוך.  
   07:00משעה 

  17:00עד שעה 
 פרט לפריקה וטעינה  

 טון   2.2לרכב מעל 
 מ'  12

 עפ"י תרשים  
בקשת הנהלת העירייה   -פינת לוין  20רחוב ויצמן   .16

 . 20בחזית ויצמן לבטל איסור חניה 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 להוסיף מקומות חניה לרכב פרטי 

 

626  +439   
 לרכב שמשקלו הכולל  

 טון  2.2עד 
 עפ"י תרשים  

   20ויצמן  818   20ויצמן 

, הסדר הסדרת חניה בכחול לבן – 2רחוב שנקר   .17
 החניה.   שעתיים חינם במפרץ

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 החניה בתשלום 
 בימים א' עד ה'  

              08:00משעה 
   19:00עד 

 וביום ו' 
   08:00משעה 

   14:00עד 
בהפעלת אמצעי  

 תשלום 
חניה חינם לשעתיים  

 בלבד 
 לתושבי הרצליה 

        בעלי תו חניה 
 עירוני בתוקף
 עפ"י תרשים  

   433+  439  2רחוב שנקר 
פרט 

לפריקה  
 וטעינה  

  2שנקר 

בקשה  -, חניון ציבורי 9רחוב דון יוסף הנשיא   .18
חיצי   בכניסה לחניון במקוםלסמן מעטפה 

 ההכוונה למניעת חסימת החניון. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

820   
 

  9רחוב דון יוסף הנשיא 
 בכניסה לחניון  

  

בקשת העירייה לאסור כניסת רכבים לרחוב משה   .19
לוין ממזרח למערב בשעות הבוקר למניעת  
תנועה עוברת בשכונת נווה ישראל, ברחוב 

ן. איסור הכניסה יהיה ממעגל  סעדיה הגאו 
התנועה ברחוב משה לוי כולל התראה למגיעים 

איסור הכניסה יהיה בימים א' עד מדרום וממזרח. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
לשיפור הבטיחות לאורך רחוב  

סעדיה הגאון ולהזרמת התנועה 
ם המיועדים לכך בצירים הראשיי

 רחובות בר כוכבא והרב קוק.  
הוציא הודעה מסודרת ליש 

439  +402 X 2  
 "אסורה הכניסה"  

 בימים א' עד ה'  
   07:00משעה 

   10:00עד 
 

 משני צידי רחוב משה לוי  
בזרוע המערבית של מעגל  
התנועה בצומת עם רחוב  

 כצנלסון )רמת השרון( 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

בבוקר לכל סוגי   10:00עד  07:00ה', בין השעות 
 הרכב.  

להציב , מהדוברות על ההסדר החדש
את התמרור והשילוט ולדאוג 

 לאכיפת ההסדר. 

439  +429 X 2  
"הפניה שמאלה 

 אסורה" 
   מימים א' עד ה'

              07:00משעה 
    10:00עד 

 
   X 2( 15)כתיב  439

"אין מעבר לשכונת 
 נווה ישראל"  

 בימים א' עד ה'  
   07:00משעה 

   10:00עד 
 עפ"י תרשים  

ברחוב כצנלסון )רמת 
ה למעגל  השרון( בגיש 

 התנועה  
 
 
 
 

 ברחוב משה לוי 
 במסלול הצפוני  

   משני צידי המסלול
 לקראת מעגל התנועה  

בקשת תושבים להגדיל  – 47רחוב י.ל. ברוך   .20
כדי לאפשר יציאה   מערב מ' בצד  2 -מעטפה ב

 מהחניה כולל סימון אדום לבן על אבני השפה.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
שר תימרון הגדלת המעטפה תאפ

לפניה שמאלה עקב רוחב צר של 
 הרחוב. 

 

   47רחוב י.ל. ברוך  הגדלת מעטפה  

בקשת שגריר מקסיקו    – 29רחוב גלי תכלת   .21
 להקצות עבורו חניה ע"ח הציבור.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 להקצות חניה אחת ע"ח הציבור. 

439   
 שגריר מקסיקו  

   29רחוב גלי תכלת 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 ע  ט  פ  ו  ת   מ
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   3הערבה  ברחוב 820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 ברטי(  בכניסה לשער הבית )לי

  

     

  30ברחוב מגן דוד  820+818 
  בכניסה לחניה )זקס( 

  

  10-14ברחוב סעדיה גאון  820+818
 בכניסה לחניה )נחמוקה( 

  

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

  

  3ברחוב הקסם  820+818
 בכניסה לחניה )שמואל(  

  

  14ברחוב מורדי הגטאות  820+818
 בכניסה לחניה כפולה )כהן(  

  

   76ברחוב הנשיא יצחק בן צבי  820+818
  בכניסה לחניה )שורש( 

  

   2ברחוב החלום ופישרו  820+818
  בכניסה לבית )צחנובסקי( 

  

   68ברחוב קפלן  820+818
 בכניסה לחניה )דנקנר(  

  

 א'  164וינגייט  820+818
   בכניסה לחניה )גיל( 

  

  4צעירי ציון   820  

  


