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1 

 
 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

בקשת   -חט"ב בן גוריון , רחוב אבן עזרא   .1
החברה לפיתוח הרצליה לאשר תכנית  

ם להקמת מבנים זמניי הסדרי תנועה
 .ביה"סושיפוץ 

 הבקשה.  הוועדה ממליצה לאשר את
 

 
 

מס'  ת ועפ"י תכני 
20200538   

 דן  -ארמשרד 
   21/06/2022מעודכן  

 

    

בקשת    -בי"ס שז"ר, רחוב העצמאות   .2
החברה לפיתוח הרצליה לאשר תכנית  

כניסה / יציאה  הסדרי תנועה זמניים
ת לצורך הקמת בניין בבית לאתר התארגנו

 הספר. 
 

  .לאשר את הבקשה הוועדה ממליצה
 

 מס'  עפ"י תכניות 
32-145-1 R 

 רונן שכנר  משרד 
   03/08/2022מעודכן   

    

בקשת הנהלת הפארק  -פארק הרצליה   .3
ה להציב שילוט הכוונה לרכב אספק

בתחום הפארק. )גישה מוגבלת עם אישורי 
 כניסה(. 

 

 עפ"י תכניות מס'   . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
PARK -22-1 R   
 רונן שכנר  משרד 

   04/08/2022מעודכן   

   

בקשת תאגיד מי   -בן גוריון   -צומת ביל"ו   .4
הרצליה לאשר תכניות הסדרי תנועה 

 .1-3 זמניים שלבים

 עפ"י תכניות מס'    .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
42-59-1 R   

 רונן שכנר  משרד 
   11/07/2022  מעודכן

   

חברת  בקשת  - 13-15רחוב עזרא הסופר   .5
רינובו לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים 

 .ביצוע עבודות בניה בזמן

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

עפ"י תכניות מס'  
20199-03-2022   

 קסטרו  משרד 
   09/08/2022מעודכן   

   

אבירים בקשת חברת  - 8רחוב קק"ל   .6
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים לצורך  

 .בניה
 
 

  .שר את הבקשההוועדה ממליצה לא
 

עפ"י תכנית  מס'   
673-2018-02-02   

 ציטרין  משרד 
   03/08/2022  מעודכן

    

שמעון חברת בקשת  - 12רחוב הדסה   .7
בינדר לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים 

 .בניה בזמן ביצוע עבודות

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

מס'  עפ"י תכניות  
52011   

 ליאת זמיר  משרד 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

   28/06/2022מעודכן   
בקשת אגף תשתיות לשנות  -חט"ב זאב   .8

חניית נכה קיימת ולהתאימה לחניית נכה 
 .  לרכב גבוה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
הנחיות ולהתאים חניית נכה ל

   הנגישות. 

עפ"י תכניות מס'  
84-10-10   

 עדנה הוד  משרד 
   31/05/2022מעודכן   

   

הרצליה   בקשת עיריית -רחוב צלע צפון   .9
טון   10להגביל כניסת משאיות מעל 

צלע צפון מכיוון רחוב נוף  הנכנסות לרחוב
כולל תמרור ומכיוון רחוב נורדאו שדמות 

   .""למעט רכב בשירות העירייה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
התמרורים הוצבו בפרוטוקול  

 התייעצות עם קצין משטרה  
 

406   
 טון   10לרכב מעל  
 + 
439   

רכב בשירות  פרט ל
   העירייה 

 רחוב צלע צפון  
 פינת נוף שדמות  

 
 רחוב צלע צפון  

 פינת נורדאו  

  

בקשה  - 17רחוב קלישר בחזית בניין מס'   .10
להסדיר את הסימונים על שפת המדרכה 

והדרומית. ביטול אדום לבן  הצפונית
 .לתוספת מקומות חניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 לישר  רחוב ק   עפ"י תרשים 
   17בחזית בניין מס' 

  

בצומת עם רחוב שלום  רחוב גדעון האוזנר,   .11
להציב תמרור   יםבקשת תושב -רוזנפלד 

 ר הקיים. משני צידי המעב 306מעבר חציה 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

306 X  2   
 משני צידי המעבר  

 

 רחוב גדעון האוזנר  
 פינת שלום רוזנפלד  

בזרוע המערבים במסלול  
 דרומי  ה

  

רחוב ז'בוטינסקי במפגש עם חניון הפארק   .12
לשפר   העירייהבקשת  -הצפוני )בי"ס זמני( 

נראות שביל האופניים לנהגים  את
 .היוצאים מהחניון

 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ולסמן את שביל האופניים בצבע 

 . להבלטת ניראות השביל ירוק
 

   עפ"י תרשים 
 

 ברחוב ז'בוטינסקי  
ה מחניון הצפוני  יציאב

 של הפארק  

  

בקשת  -רחוב הנשיא בן צבי פינת היסמין   .13
 .תושבת להציב תמרור רחוב ללא מוצא

 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 623   
 

 סמטת היסמין  
   פינת רחוב הנשיא בן צבי

   

בקשת תושב   -רחוב זאב, פינת רבי עקיבא   .14
להציב תמרור בכניסה לרחוב משולב 

 ה ברחוב. ירות הנסיעמה ורדתלה
 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

220    
 + 
221   

 רחוב זאב  
 פינת רחוב רבי עקיבא  

 בכניסה וביציאה מהרחוב 

  

בקשת תושבת  - 23רחוב רבי עקיבא   .15
מ'( עקב מצוקת   3-למחוק אדום לבן )כ

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
לבן  מסומנים באדוםמ'  12ולהשאיר 

   23רבי עקיבא    818   עפ"י תרשים  
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 .חניה ברחוב
 

 סמוך למעבר החציה.  
  

רחוב היורה בקטע שבין רחוב צה"ל לרחוב   .16
בקשת תושבים לתמרר את   -חוני המעגל 

כדרך משולבת ולבחון סגירת  הרחוב
 .הקטע הזה לתנועה 

 

את  חלקית הוועדה ממליצה לאשר 
להציב תמרור דרך  , הבקשה
הדרך   לא ניתן לחסום את. משולבת

 עקב כניסות לבתים. 
 

220   +221   
 עפ"י תרשים  

 

 רחוב היורה  
 בקטע צה"ל / חוני המעגל 

  

בקשת תושבים  - 3רחוב הראשונים   .17
להסדיר סימון החניות הציבוריות בסמוך  

הראשונים / סוקולוב עקב ריבוי   'לפסאז
חסימות ופניות למוקד העירוני ולמשטרת 

 ישראל. 
 

 ת הבקשההוועדה ממליצה לאשר א
על  להכנת תכנית באגף תשתיות

 בסיס מצב קיים.  
 

 עפ"י תכנית  
 אגף תשתיות  
 מינהל הנדסה  

   

 -רחוב נחמיה פינת רחוב עזרא הסופר   .18
בקשת תושב להסדיר מעבר חציה בצומת 

כולל פס עצירה מלא )חד  עזרא הסופר
 .סטרי(

 

 ההוועדה ממליצה לאשר את הבקש
 החוצים.   בטיחות לשיפור 

 

811   +306   
 כולל הנגשה  
 עפ"י תרשים  

 רחוב עזרא הסופר 
 פינת נחמיה  

  

בקשת   -בי"ס קרן אור, פארק הרצליה   .19
 3מנהלת מח' החינוך המיוחד להסדיר 

 .והעלאת תלמידים מקומות להורדה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
התמרורים הוצבו בפרוטוקול  

 התייעצות עם קצין משטרה  
 

433   +439   
 : בתוקף

 בימים א' עד ה'  
   07:30משעה 

   08:30עד 
   16:00ומשעה 

   17:00עד 
 ביום ו' 

   07:30משעה 
   08:30עד 

   11:30ומשעה 
   12:30עד 

פרט להורדה   
 והעלאת ילדים  

 פארק הרצליה 
 חניון צפוני 

 בי"ס קרן אור  

  

       820  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה -פארק הרצליה, כניסה לדרך חירום   .20
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4 

 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

בקשת הנהלת הפארק לסמן מעטפה בפינת 
(  החניון הסמוך לקפה גן סיפור)  .ןהחניו

 כולל תמרור. 

 עפ"י תרשים  

בקשת הנהלת  -תווי חניה למורי ביה"ס   .21
העירייה להנפיק תווי חניה למורי / מנהלי  

ספר ולאפשר להם לחנות בכחול לבן   בתי
 .ברחבי העיר

. הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
אשרת באופן עקרוני מתן  הוועדה מ

תווי חניה למורים ברחבי העיר על  
מנת לסייע בגיוס מורים לעבודה 

 בעיר הרצליה. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ע  ט  פ  ו  ת   מ
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   31ברחוב ויצמן  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
בכניסה לחנות  לאביזרי חשמל 

 לרכב )לגזיאל(  

     

  9ברחוב החרוב  820+818 
 דלת הכניסה למקלט הציבורי 

  

    8ברחוב אבן שפרוט  820+818
 בכניסה לחניה )וולדניק(  

  

   89פורצי הדרך ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )אירה( 
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   12מלכי יהודה ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )מורן( 

  

  5פנחס רוזן ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )רביע( 

  

   14צעירי ציון ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )פרנס(  

  

   85פורצי הדרך ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )חדד( 

  

   14שוחט ישראל ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )אילנה(  

  

  
 
 
 


