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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

בקשת  - 406קריית חינוך, מגרש   .1
החברה לפיתוח לאשר תכניות הסדרי  

בניה,  השלמות  תנועה זמניים לטובת
חזית רחוב שבעת ב  יציקות וגמרים

 הכוכבים.  

התכנית  הוועדה ממליצה לאשר את 
  שאושרה ע"י מהנדס המשטרה

בכפוף להעמדת עגלת חץ לבאים 
    . ממערב למזרח

 
 

 

 ת  ועפ"י תכני 
טאנוס  משרד 

 הנדסה ובניה 
   23/06/2022מעודכן  

 

 שד' שבעת הכוכבים  
יצחק   –בקטע יוסף נבו 

 שמיר  

  

גוש   ,4009רחוב עדה לאבלייס, מגרש    .2
תדהר בניה  בקשת  - 50, חלקה  6591

הסדרי תנועה   לאשר תכניתבע"מ 
זמניים לצורך הסדרת כניסה / יציאה  

 .מאתר הבניה

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס'  עפ"י תכניות 
20929-05-2022   

 קסטרו  משרד 
   13/6/2022מעודכן   

    רחוב עדה לאבלייס, 

וש  , ג 4004רחוב עדה לאבלייס, מגרש    .3
תדהר בניה  בקשת  - 45, חלקה  6591

הסדרי תנועה   לאשר תכניתבע"מ 
זמניים לצורך הסדרת כניסה / יציאה  

 .מאתר הבניה

 עפ"י תכניות מס'   . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
20928-05-2022   
 משרד קסטרו  

 13/6/2022מעודכן   

   רחוב עדה לאבלייס, 

, גוש  4006רחוב עדה לאבלייס, מגרש    .4
תדהר בניה  בקשת  - 47, חלקה  6591

הסדרי תנועה   לאשר שינויים בבע"מ 
זמניים לצורך הסדרת כניסה / יציאה  

 .2ושלב   1שלב 

 עפ"י תכניות מס'    הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
20504-04-2022 
 משרד קסטרו  

 13/6/2022מעודכן   

   רחוב עדה לאבלייס, 

  –מייקרוסופט חב' רחוב אלן טיורינג,   .5
לאשר תכנית   ת חב' מייקרוסופטקשב

לחסימת הרחוב  הסדרי תנועה זמניים 
 לטובת "מסיבת רחוב".  

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות מס'  
21599-07-2022 
 משרד קסטרו  

 14/7/2022מעודכן   

   רחוב אלן טיורינג 

רחוב הקרן פינת התזמורת, שכונת    .6
בקשה לאשר  - 110גליל ים, מגרש 

תנועה זמניים.   ספח תנועה להסדרינ
לטובת עבודות  )תואם להסדר שאושר 
 ( 14/2/22דיפון וחפירה בתאריך 

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית  מס'   
20190096   

 רמי ראובני משרד 
   21/3/2022  מעודכן

רחוב הקרן פינת  
 התזמורת 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

לאשר  ה בקש  – 13רחוב הרב עובדיה   .7
ועה זמניים לצורך  תכנית הסדרי תנ

 .בניה

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות   
 בי.טי.אי.  משרד 

   30/6/2022מעודכן   

   13רחוב הרב עובדיה 

  -רחוב הרב קוק )בניין בזק לשעבר(   .8
בקשת החברה לפיתוח לאשר תכנית  

הקמת  לטובת  הסדרי תנועה זמניים
דרך רחוב נתן   ה עירונימבנה רווח

 . אלבז

 עפ"י תכניות מס'    וועדה ממליצה לאשר את הבקשהה
32-132-2 R 

 משרד רונן שכנר  
     22/6/2022מעודכן   

 רחוב הרב קוק  
 )בניין בזק לשעבר( 

  

רחוב דוד אלרואי, מתנ"ס נווה ישראל    .9
שיתופית חברה לבנייה   ת חב'בקש –

לאשר תכנית שינויים בהסדרי   בע"מ
  לצורך עבודות פיתוח תנועה זמניים

 .שטחה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
 

 עפ"י תכניות מס' 
20230-04-2022    
 משרד קסטרו  

     10/4/2022מעודכן   

 רחוב דוד אלרואי  
 מתנ"ס נווה ישראל 

  

רחוב ביל"ו בקטע בן גוריון יהודה    .10
בקשת תאגיד מי הרצליה   -הנשיא 

זמנים לצורך  לאשר הסדרי תנועה
ם שלבי .החלפת קווי מים וביוב

 ראשונים בחזית ביה"ס.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
התכניות אושרו בהתייעצות מול 

 המשטרה
השלבים הראשונים בחזית בי"ס לב 

 טוב עד רחוב פסמן

 עפ"י תכניות  
42-59-1 R   
42-59-3 R 
42-59-5 R 
42-59-7 R 

42-59- R   עבודות
 לילה 

 משרד רונן שכנר  
   11/7/2022מעודכן   

 רחוב ביל"ו  
   פסמן  –בקטע בן גוריון 

  

 –צומת אלתרמן / אוריאל אופק   .11
בקשת אגף  -הסדרת מעבר חציה 

תשתיות לאשר הסדרי תנועה זמניים  
לטובת בניית אי התנועה   לעבודות לילה

   להסדרת מעבר החציה. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות מס'  
22-258- R   

 משרד רונן שכנר  
   28/4/2022מעודכן  

 

צומת אלתרמן / אוריאל  
 אופק 

  

רינובו  חב' ת  בקש – 17רחוב נחמיה    .12
לאשר תכנית הסדרי תנועה   בע"מ, 

 זמניים, הסדרת כניסה / יציאה, פריקה 
 .וטעינה לצורך בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות מס'  
20197-03-2022   
 משרד קסטרו   

     06/6/2022מעודכן  

   17ה  רחוב נחמי

   45רחוב דוד רמז  עפ"י תכניות מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה  ת טלי אורעד בקש – 45רחוב דוד רמז   .13
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים  
 .לצורך בניה

 2663-2022-01-03 
 משרד ציטרין   

    12/7/2022מעודכן  
 

בקשה   - 20-22רחוב שמואל הנגיד   .14
ניים  לאשר תכנית הסדרי תנועה זמ

כניסת משאיות לאתר   .לצורך בניה
אחרי הגעת    09:00מאושרת משעה  

 התלמידים לחטיבה ולגני הילדים.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 –ציין בהיתר שיופק לפרויקט ול

 הגעת משאיות מכיוון רחוב פינסקר.  
 

 עפ"י תכניות  
  E.T.Bמשרד 

    07/7/2022מעודכן  

      20-22רחוב שמואל הנגיד 

ת חב' רינובו  בקש – 51רחוב הנדיב   .15
לאשר תכנית שינויים בהסדרי   בע"מ

 / תנועה זמניים לצורך הסדרת כניסה
 .יציאה ופריקה וטעינה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 –בכפוף לדרישת משטרת ישראל  

 על כל השבילים הציבוריים. מקירוי 
 

 עפ"י תכניות מס'  
20198-03-2022   
 משרד קסטרו   

    21/7/2022דכן  מעו

      51רחוב הנדיב 

ת עומר שמאי  בקש – 6רחוב אחווה    .16
לאשר תכנית כניסה / יציאה    הכהן 

 .לאתר העבודה. לצורך בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ומתריעה כי ההסדר כולל שימוש 

ויש להסדיר זאת מול  בשטח ציבורי
 אגף נכסים. 

 

 עפ"י תכניות מס'  
460-101 R   

 ור מהנדסים   משרד א
    03/5/2022מעודכן  

   6רחוב אחווה  

פרויקט מרינה לי, שלב ב', רחוב אבא    .17
  ת החברה לפיתוח הרצליהבקש –אבן 

 .לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות מס'   
32-142-9 R   

 משרד רונן שכנר  
    20/6/2022מעודכן  

   רחוב אבא אבן 

בקשת  -פרויקט מרינה לי, שלב ג'   .18
החברה לפיתוח הרצליה לאשר תכנית  

'  ביצוע שלב ג הסדרי תנועה בזמן
בהתאם להנחיית משטרת ישראל  

 בסיור שהתקיים בשטח.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות מס'   
32-142-3-1 R   

 משרד רונן שכנר  
     18/7/2022מעודכן  

    

)מגרש  רינה הרצליהחניון העוגן, מ  .19
  ברה לפיתוח הרצליהחת הבקש – (104

לאשר תכנית התאמת החניון לחניון  
 .בתשלום

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות מס'  
3.1   

 משרד י.ט. הנדסה   
     04/7/2022מעודכן  

    

   חוף הכוכבים     עפ"י תרשים  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשהבקשת החברה לתיירות   -חוף הכוכבים   .20
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 תפעול להסדיר מקומות חניהמינהל ו
 .ם על המדרכהלקטנועי

 רחוב אלטנוילנד    
 פינת העוגן  

, מתחם הכוכבים  5רחוב עובדיה יוסף    .21
לאשר   ת סלע בינוי בקש – 102מגרש 

ושינויים גאומטריים לטובת  תמרור 
 רכב פינוי טמוני קרקע.  

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

433   +439   
 בתוקף:

 ביום א' וביום ד'  
   09:00משעה 

   13:00עד שעה 
פרט לרכב פינוי  

 אשפה  
 מטר   12

 עפ"י תכנית מצורפת 

     5רחוב עובדיה יוסף  

  –צומת טשרניחובסקי / הנביאים    .22
קיים   302לשינוי תמרור   ת תושב בקש

ללא  ) בזרוע המערבית) 301בתמרור 
 א(מוצ

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

צומת טשרניחובסקי /   301
 הנביאים 

 בזרוע המערבית 
 במדרכה הדרומית 

טשרניחובסקי /     302
 הנביאים 

 בזרוע המערבית 
במדרכה  
 הדרומית 

  -רחוב אבן גבירול פינת הקוצרים   .23
בקשת תושבת להסדיר מעבר חציה  

 ר כולל הנגשה.  מול הסופ

 ה. הוועדה ממליצה לאשר את הבקש
 חציית הולכי הרגל לשיפור 

811   
 + 

306 X  2   
 

רחוב אבן גבירול פינת  
 הקוצרים 

 מזרחית  בזרוע ה

  

ת בקש –רחוב נווה עובד פינת שער הים   .24
להציב תמרורי איסור פניה  תושבים 

חולים  הליוצאים מחניון קופת  ימינה 
שמאלה כדי למנוע נסיעה   ותמרור חץ

ה ביציאה מחניון  נגד כיוון התנוע
 קופ"ח.  

 הבקשה הוועדה ממליצה לאשר את
 לשיפור הבטיחות  

428   
 
 
 
205    

 רחוב נווה עובד 
 ביציאה מחניון קופ"ח  

 קיים    301בצמוד לתמרור  
 

 רחוב נווה עובד  
מול היציאה מחניון  

 קופ"ח  

  

בקשת שגריר   - 119רחוב אליעזר קפלן    .25
טנזניה להקצות מקום חניה עבורו  

  .בכתובתו החדשה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
חניית השגריר מרחוב  להעתקת

 חבצלת השרות לרחוב אליעזר קפלן 

439   
חניה עבור שגריר  

 טנזניה 

   439   119רחוב אליעזר קפלן  
חניה עבור  

שגריר  
 טנזניה  

   52חבצלת השרון 

   גליל ים    439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשהבקשת ועד השכונה   –שכונת גליל ים   .26
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

חניוני  להציב שלטי הכוונה לכיוון  
לשכונה על  מדרום הציבורי הפארק 

  מבקרים ברחובות מנת למנוע חניית
 : הקרן, תוף מרים והחליל.  המקומיים

         חניון ציבורי  "
 לבאי הפארק"  

 כולל חיצי הכוונה  
 עפ"י תרשים  

 ברחובות הראשיים: 
   התזמורת ועובדיה יוסף 

בקשה לעדכן   -רחוב שמעון לביא   .27
יא  מספר תמרורים ברחוב שמעון לב 

כיוון התנועה   למניעת נסיעה נגד
 הציבורי הסמוך למתנ"ס.  מהחניון  

   402  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 עפ"י תרשים 

 

   רחוב שמעון לביא 

בקשת   - , מקטע צפונירחוב האשל   .28
תושבת להגביל מהירות הנסיעה  

 . ברחוב

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ולהציב תמרור רחוב משולב המגביל 

 קמ"ש.  30 -המהירות לאת 

220   
 
 
 + 
 
221    

 ברחוב האשל   - 220
 פינת הפרסה בצד ימין  

 
 ברחוב הפרסה   – 221

 פינת האשל  
   301בצמוד לתמרור  

  

בקשת תושבת  - 6-8מעלה נחמה    .29
לאסור חניה במעבר הצר המוביל  

 .לבתים הפרטיים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
שה  רכב חונה לאורך המעבר חוסם גי

  למגרשים הפרטיים. 

433   
 + 
818   
 

   6-8מעלה נחמה  
 בצד הצפוני 

)בצד הדרומי קיים סימון  
 אדום לבן(  

  

ת  בקש – פינת חוני המעגל  רחוב היורה  .30
להציב תמרור עצור גם בצד ימין  תושב 

 .לחיזוק ההסדר

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
   לשיפור הבטיחות. 

   היורה רחוב    302
 המעגל  חוני פינת  

 משני צידי הרחוב  

  

ת  בקש –מדיקל סנטר, רחוב אלי לנדאו   .31
להקצות מקום   הנהלת המדיקל סנטר,  

 חניה לרכב נכה עם מעלון ברצועת
החניות האלכסוניות + הסדרת מקום  

 .העלאה והורדת נוסעים בתא סמוך

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
כך שלא ייגרעו מקומות חניה 

 ציבוריים  

 רשים עפ"י ת
 יועץ נגישות  

 רחוב אלי לנדאו  
 בחזית מדיקל סנטר  

  

  -רחוב נתן אלתרמן פינת איסר הראל   .32
בקשת הנהלת העירייה לבטל סימון  

תמרור הורדה והעלאת   אדום לבן כולל
כחול   -ילדים ולסמן חניה בתשלום  

 .לבן

   817 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 רחוב נתן אלתרמן  
/   בחזית מבנה הבריכה
ג'ודו בהמשך להסדר  

 כחול לבן קיים  

818   
 + 
439   

 נתן אלתרמן  
בחזית בניין  

   הבריכה / ג'ודו

   רחוב היתד פינת נורדאו     623 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשהבקשת העירייה להוסיף   –רחוב היתד   .33
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

י הכניסות  ת צא בשותמרור רחוב ללא מ 
 לרחוב מרחוב נורדאו ומרחוב פישמן.  

 
    פינת פישמן  רחוב היתד

 לשני הצדדים 
בקשת העירייה   –רחוב מעלה נחמה   .34

להוסיף תמרור רחוב ללא מוצא 
 בכניסה לרחוב.  

 רחוב מעלה נחמה    623 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בגישה מהחניון הציבורי  

  

בקשת   - 23רחוב נתן אלתרמן מול מס'    .35
תושב לבטל מעטפות שאושרו  

ונראה כי אין   22/6/2017בפרוטוקול 
 להם כל שימוש / הצדק.  

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לא נמצא הצדק לקיומן. 

 

817   
 
 

מול מס'   –רחוב אלתרמן 
23   
 
 

820 X  2     רחוב נתן
אלתרמן מול מס'  

23 
 במפרץ החניה  
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 ע  ט  פ  ו  ת   מ

 הנושא מס'
 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

ר תמרו הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   164ברחוב וינגייט  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 )שרון( אשרור מעטפה שקיימת 

 )לא נמצא קישור לפרוטוקול( 

     

   6מה ברחוב מעלה נח 820+818 
 בכניסה לחניה )גילר(  

  

   10ברחוב מעלה נחמה  820+818
 )גילר(  בכניסה לחניה  

  

   12ברחוב האשל  820+818
 מ' מכל צד   1/2+ 

  בכניסה לחניה )בודנשטיין( 

  

   131ברחוב האשל  820+818
   לצד צפון  מ'  1/2+ 

 בכניסה לחניה )קפלן(   

  

  30ברחוב אלרואי דוד  820+818
  בכניסה לשביל הולכי רגל

 )גיטלמן(  

  

   15ברחוב ראש פינה  820+818
 בכניסה לחניה )מאיר( 

  

  73ברחוב מגן דוד  820+818
   בכניסה לחניה )חדד( 

  

   4ברחוב יגאל אלון  820+818
 בכניסה לחניה )הרץ(  

  

   15ברחוב שפירא  820+818
 בכניסה לבניין )ורמן + קייל( 

  

  8ברחוב שחרית  820+818
  בכניסה / יציאת חירום )מזל( 
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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"   .2
בכניסה לחניות כולל סימון "אדום לבן" על  

 היציאה. / מנת למנוע חסימת הכניסה

   7ברחוב הרב הלפרין  820+818 את הבקשות  הועדה מאשרת 
בכניסה להולכי רגל 

 דסקי( )מלוברו

     

   26ברחוב שלמה המלך  820+818 
 בכניסה לחניה )הירש( 

  

   31ברחוב שלמה המלך  820+818
 בכניסה לחניה )איתי(  

  

  69ברחוב הקדמה  820+818
 בכניסה לחניה )ולודבסקי( 

  

  23 ברחוב קק"ל  820+818
 בכניסה לחניה )יצחק( 

  

   12ברחוב נחמיה   820+818
 בכניסה לחניה )רג'יניאנו(  

  

   42ברחוב העצמאות  820+818
   בכניסה לחניה )גל( 

  

   9ברחוב לח"י  820+818
 בכניסה לחניה )צינדר( 

  

   29ברחוב א.ד. גורדון  820+818
 בכניסה לחניה )ינאי(  

 ר הכניסה לחניה מפינת ברנ

  

   6ברחוב הרצוג  820+818
 בכניסה לחניה )רומנו(  

  

 )קארן(  2הפיוס  820  

 


