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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

בקשת החברה לפיתוח  -רחוב משכית   .1
 .הרצליה לאשר הסדרי תנועה זמניים

 הבקשה הוועדה ממליצה לאשר את
רחוב בקטע אבא  לקראת ביצוע של ה

 . מדינת היהודים –אבן 
 

 
 

מס'  ת ועפ"י תכני 
32-136-2-2 R   
32-136-2-3 R   
32-136-4-1 R   
32-136-4-2 R   
32-136-6-1 R   
32-136-6-2 R   
32-136-8-1 R   
32-136-8-2 R   

 רונן שכנר  משרד 
   21/06/2022מעודכן  

    

  -)מבנה בזק לשעבר(  101רחוב הרב קוק   .2
החברה לפיתוח  /יות בקשת אגף תשת

 + לאשר תכנית חניות לציבורהרצליה  
ם עבור מבנה שירותי עירייה  חניות נכי

 עתידי. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
כולל חניה לרכב נכים בחניון ציבורי 

  .צמוד
 

 מס'  עפ"י תכניות 
32-132-1 R   

 רונן שכנר  משרד 
   30/08/2022מעודכן   

    

בקשת  -ראשונים רחוב אבן אודם מתחם ה  .3
החברה לפיתוח הרצליה לאשר תכנית  

 .וחניה הסדרי תנועה

 . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
התכנית עודכנה בהתאם לדרישות 

 פקידת היערות. 

 עפ"י תכניות מס'  
32-125-7 R   

 רונן שכנר  משרד 
  מעודכן   

16/02/2022   

   

 -בן גוריון   -רחוב ביל"ו בקטע בארי   .4
הרצליה לאשר תכניות   מיבקשת תאגיד 

 .הסדרי תנועה זמניים

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
מדובר בהמשך עבודות ברחוב ביל"ו  

 בחלק המערבי. 

 עפ"י תכניות מס'  
1M -42-59 R   
2M 42-59 R   

 רונן שכנר  משרד 
   11/07/2022  מעודכן

   

 בקשת תאגיד מי -פרויקט יגאל אלון   .5
תנועה  הרצליה לאשר תכנית הסדרי 

ות  וחסימ)עבודות בדרך ירושלים( זמניים 
 ה בלבד.  בשעות הליל תנועה

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
חסימת המסלול  –עבודות לילה 

המערבי של דרך ירושלים בקטע הר 
 כצנלסון.  –סיני 

עפ"י תכניות מס'  
42-54-6 R   

 רונן שכנר  משרד 
   22/08/2022מעודכן   

   

      7ייס סמטת ברנד עפ"י תכנית  מס'    הוועדה ממליצה לאשר את הבקשהבקשת בעלי הבית  - 7 סמטת ברנדייס   .6
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים לצורך  
 .תכנית לחסימות בזמן יציקות בנייה כולל

  הכניס הנחיות לביצועהכוללת 
לימודים הויציאת משאיות בזמן 

 . בבית הספר
 

25/06/2022   
  M.B.Kמשרד 

  25/08/2022  מעודכן

 -חוב נחמיה פינת רחוב עזרא הסופר ר  .7
בקשת תושב להסדיר מעבר חציה על רחוב  

 .נחמיה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
מצטרף  .לשיפור בטיחות החציה

למעבר חציה חדש על רח' עזרא 
 הסופר. 

 

 811   +306   
 + 

   הנגשה 

 רחוב נחמיה  
 פינת עזרא הסופר  

 בזרוע הדרומית  

  

  -רחוב העצמאות מפרץ על ז"ר, בי"ס ש  .8
בקשת הנהלת ביה"ס לעדכן תמרור הורדה 

ביום א' עד ה', משעה  .והעלאת תלמידים
פרט לאוטובוס הסעות  14:00עד  07:30

)לא קיים אף תמרור במקום.  תלמידים. 
 תאגיד המים הוריד את כל התמרורים( 

   439+   433  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף:

 עד ה'    בימים א'
   07:30משעה 

   14:00עד 
 פרט לאוטובוס 

 הסעות תלמידים  
   מ'  10

 רחוב העצמאות  
 בי"ס שז"ר  
 שער כניסה  

  

בקטע רחוב צה"ל לחוני   רחוב היורה  .9
לשפר את  בקשת תושבים  - המעגל 

 הבטיחות בקטע זה. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
להצבת תמרור רחוב לאחר אישור 

יש . עדה קודמתמשולב שאושר בוו
משני צידי רח'  תמרור עצור להוסיף 

היורה פינת חוני המעגל ולקדם קו 
 עצירה )עפ"י חוות דעת אגף תשתיות( 

 עפ"י תרשים 
 + 
302   

 רחוב היורה  
 בקטע רחוב צה"ל 

 לחוני המעגל  

  

בקשת העירייה לאסור כניסת רכבים   .10
ממזרח למערב בשעות  לרחוב משה לוי

הבוקר למניעת תנועה עוברת בשכונת נווה 
גאון. איסור ישראל, ברחוב סעדיה ה

הכניסה יהיה ממעגל התנועה ברחוב משה 
לוי כולל התראה למגיעים מדרום וממזרח. 

איסור הכניסה יהיה בימים א' עד ה', בין 
בבוקר לכל סוגי   10:00עד  07:00השעות 

 הרכב.

 ספירות תנועה, לאחר הצגת נתוני 
 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה

לשיפור הבטיחות לאורך רחוב  
סעדיה הגאון ולהזרמת התנועה 

בצירים הראשיים המיועדים לכך 
 .  (רחובות בר כוכבא והרב קוק)

יש להוציא הודעה מסודרת 
מהדוברות על ההסדר החדש, להציב 

את התמרור והשילוט ולדאוג 
 לאכיפת ההסדר. 

439  +402 X 2  
 "אסורה הכניסה"  

 בימים א' עד ה'  
   07:00משעה 

   10:00עד 
 

439  +429 X 2  
"הפניה שמאלה 

 אסורה" 
 מימים א' עד ה'  

              07:00משעה 

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

 כצנלסון )רמת השרון( 
 
 

ברחוב כצנלסון )רמת 
השרון( בגישה למעגל  

 התנועה  
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

    10:00עד 
 

   X 2( 15)כתיב  439
"אין מעבר לשכונת 

 נווה ישראל"  
 בימים א' עד ה'  

   07:00משעה 
   10:00עד 

   עפ"י תרשים

 
 

 ברחוב משה לוי 
 במסלול הצפוני  

 משני צידי המסלול  
 לקראת מעגל התנועה 

בקשת    –, גן תומר 48רחוב בר כוכבא   .11
 ות בחזית הגן.  הורים להתקין מעקה בטיח

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מעקה בטיחות 
 מ'   2 -באורך של כ

 מול שער הכניסה 

   48רחוב בר כוכבא 
 בחזית גן תומר 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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" בכניסה לחניות 

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   12ברחוב מלכי יהודה  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 )מורן(   לחניהבכניסה 
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   18ברחוב א.ד. גורדון  820+818 
 בכניסה לחניה )אבי(  

  

   7ברחוב הערבה  820+818
 בכניסה לחניה )לימור( 

  

   22ברחוב י.ל. ברוך  820+818
 בכניסה לחניה )יאיר(   

  

 ב'   8ברחוב אבן שפרוט  820+818
 בכניסה לחניה )וודניק(  

  

  6ברחוב אבן שפרוט  820+818
  בכניסה לחניה )שמיט( 

  

  7ברחוב שארית הפליטה  820+818
 בכניסה לחניה )נעה(  

  

   20ברחוב המרגנית  820+818
 ל )רבאו( שער הולכי רג 

  

  108ברחוב בר כוכבא  820+818
 בכניסה לחניה )מחלוף( 

  

  34ברחוב שח"ל  820+818
 בכניסה לחניה )רז(  

  

 
 
 


