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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

ה ידצומת שבעת הכוכבים / רת"צ / יר  .1
בקשה לאשר תכנון מעודכן  -לאיילון צפון 

 .ברת"צ לרמזור

 הבקשה.  הוועדה ממליצה לאשר את
בוצע סיור משותף של העירייה, 

נתיבי איילון ומשטרת ישראל  
והוחלט להתקין שוט על עמוד רמזור  

(  6( והוספת פנס קרוב )מופע 2)מופע 
 מצד שמאל + הוספת תמרורים. 

 מס'  ת ועפ"י תכני 
6082/16-04-262   

 נתן תומר משרד 
   23/05/2022מעודכן  

 

    

קשת אגף  ב  -מרוץ ופעילות לנשים  :אתנה  .2
הספורט לאשר תכנית הסדרי חניה 

 .ושילוט

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 התכנית אושרה ע"י מהנדס משטרה. 

 

מס'  עפ"י תכניות 
22-267-2 R   

 רונן שכנר  משרד 
   06/10/2022מעודכן   

    

 -אופני דן, שביל השרון בקטע רבי עקיבא   .3
בקשת נתיבי איילון לאשר  -ליפקין שחק 

הסדרי תנועה זמניים לצורך סלילת  תכנית
 .שבילי אופניים

 עפ"י תכניות מס'   . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
4.1-6203-2110-03   

 ז.ה.ב הנדסה  משרד 
   02/09/2022ן  מעודכ 

   

 -אופני דן, שביל השרון בקטע רבי עקיבא   .4
בקשת נתיבי איילון לאשר  -ליפקין שחק 

בילי של סופייםהסדרי תנועה  תכנית
 .אופניים

 עפ"י תכניות מס'   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
4.1-6203-2103-06   

 ז.ה.ב הנדסה  משרד 
    12/10/2022ן  מעודכ 

   

בקשת החברה לפיתוח  -רחוב משכית   .5
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים בזמן 

 .ביצוע עבודות

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  ומבקשת להגיש תכנית מעודכנת

מ' כדי למנוע  2כולל : גדר בגובה 
להרחיב  עצירת כלי רכב לזמן קצר,  

נתיבי נסיעה המשכיים לזרימת   2
כמו כן, על התנועה בזמן העבודות. 

החברה הכלכלית להציב לו"ז ליו"ר 
 הוועדה. מר דורון גילר. 

 עפ"י תכניות מס'  
32-136-1-1   
32-136-1-2   
32-136-2-1   
32-136-2-2   
32-136-2-3   

 רונן שכנר  משרד 
   21/09/2022מעודכן   

   

, םקמפוס מדעים, שד' שבעת הכוכבי  .6
בקשת החברה לפיתוח הרצליה   -הרצליה  

תנועה זמניים לצורך   לאשר תכנית הסדרי
 הריסה ובניית כיתות. 

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
הסדרי התנועה אושרו ע"י מהנדס  

 המשטרה. 

 עפ"י תכניות מס'  
 56110-00   

 דן   –אר משרד 
   14/09/2022  מעודכן

   

    עפ"י תכניות מס'   .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה -רחוב פורצי הדרך )עוקף קיבוץ גלויות(    .7
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

בקשת החברה לפיתוח לאשר תכנית 
 .וחניה הסדרי תנועה

הקמת רחוב חדש בהמשך רחוב 
 נווה עמל.   –פורצי הדרך 

 

32-156-7   
 רונן שכנר  משרד 

   11/09/2022דכן  מעו 
בקשת החברה לפיתוח   -שד' אלי לנדאו   .8

  לאשר תכניות להסדרת שביל אופניים
 כיכר דה שליט.  –בקטע זבולון 

 

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
הסדרת שביל אופניים במפלס 

 המדרכה ובחלקו במפלס המיסעה.  
 

 עפ"י תכנית  מס'  
32-147-8   

 רונן שכנר  משרד 
   15/09/2022  מעודכן

    

 בקשת תאגיד מי הרצליה לאשר תכניות  .9
הסדרי תנועה זמניים לצורך עבודות מים  

ברחובות שכונת נווה עמל: צעירי   וביוב
 ציון, טנא, רחל, תמר, אגס ותפוח. 

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס'  עפ"י תכניות  
12409.9/11   
12409.9/12   
12409.9/13    
12409.9/14   
12409.9/15    
12409.9/16    
12409.9/17    
12409.9/18    
12409.9/19    
12409.9/20    
12409.9/21    
12409.9/22    
12409.9/23   

 מ.ת.ן  משרד 
   29/09/2022מעודכן   

   

בקשת  -רחוב הר שומרון, חניון ציבורי    .10
מח' נגישות להסדיר חניות לרכב נכה +  

 .ה גבוה מסוג ואןכנ חניה לרכב

 יצה לאשר את הבקשההוועדה ממל
ולהסדיר חניות במסגרת הנגשת  

עפ"י המלצות יועץ  חניונים ציבוריים
 נגישות.  

   תרשיםעפ"י  
 יועץ נגישות 

  

   

בקשת חברת רון   - 24רחוב שבט מנשה   .11
זמניים הופמן לאשר תכנית הסדרי תנועה 

 .לצורך בניה פרטית

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית  מס' 
2207-1156   

 כרמין הנדסה  משרד 
     27/07/2022מעודכן  

    

     עפ"י תכנית    הוועדה ממליצה לאשר את הבקשהבקשה לאשר  -  47רחוב שלמה המלך   .12
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

ה תכנית הסדרי תנועה זמניים לצורך בני
 פרטית. 

 הנדסה    -ן-קמשרד  
   06/10/2022מעודכן  

בקשה לאשר תכנית  - 8רחוב האלה   .13
 ה פרטית. ים לצורך בניהסדרי תנועה זמני

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית   
 הנדסה    -ן-קמשרד 
 06/10/2022מעודכן  

    

חברת   בקשת – 57/ בורוכוב  27רחוב טנא   .14
משה לאשר תכנית הסדרי  -כנף  בניה 

 יה פרטית. בני תנועה זמניים לצורך

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס'  עפ"י תכנית  
800-111-1   

 סעיד עביר    משרד 
 02/10/2022מעודכן  

    

דרור חברת בניה בקשת  - 3רחוב שמעיה   .15
שרמן את עומר בניה לאשר תכנית הסדרי  

 .בניה  תנועה זמניים לצורך

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בכפוץ לתיקונים בגוף התכנית. אורך  

מפרץ פריקה וטעינה ברח' אבן 
מ' וביטול מפרץ חניה   25גבירול יהיה 

 מ'.   18ברח' שמעיה יהיה 

 מס' עפ"י תכנית  
15211-10-2020   

 קסטרו    משרד 
 

     

בקשת   -/ כיכר דה שליט   38רחוב וינגייט   .16
לנוקס נכסים בע"מ לאשר תכנית הסדרי  

 .ם לצורך עבודות בניהזמניי תנועה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס'  עפ"י תכנית  
2713-2022-02-03   

 ציטרין    משרד 
      11/09/2022מעודכן  

   

בקשת ראש מינהל התפעול   -רחוב משכית   .17
להסדיר מספר תאי חניה לצורך חניה לזמן 

דקות בלבד. תמרור + הטבעה  30 של קצוב
 .על המיסעה

 ה לאשר את הבקשההוועדה ממליצ 
 רחוב. ה שידרוג ולבצע לאחר סיום 

  

 עפ"י תרשים 
 תמרור + הטבעה  

    

בקשת תושב   -היהודית רחוב הבריגדה   .18
קמ"ש  50להציב תמרורים הגבלת מהירות 

ויזנטל ולהסיר  בקטע דרך ירושלים עד
 קמ"ש.  60תמרורים 

הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
יב מערך פסי האטה במקטע זה מחי

 קמ"ש.   50 -הורדת מהירות ל
 

426   
 ( קמ"ש 50)

פינת  הבריגדה היהודית 
הצפצפות משני צידי מסלול  

 הנסיעה.  
  

426   
   קמ"ש( 60)

 הבריגדה היהודית 
 פינת הצפצפות 

בקשת מנהלת מעון קשת   -רחוב דורי   .19
 .להסדיר חניית נכה כללית בחזית הגן

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ת נכה כללית בהתאם  ולהסדיר חניי

 לחוק הנגישות. 

 626  +437  
 + 

 הטבעה 

 רחוב דורי 
 בחזית גן קשת 

  

בקשת  -בי"ס בן צבי, רחוב דוד אלרואי   .20
מנהלת ביה"ס להעתיק את מתחם נשק 

 .החניה. בחזית ביה"ס וסע למפרץ

, ההוועדה ממליצה לאשר את הבקש
בהתאם לחניות הציבורית בחזית  

במקביל שער ביה"ס שהוסדרו 
 למדרכה.

 רחוב דוד אלרואי      עפ"י תרשים 
 חזית בי"ס בן צבי 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

בקשת תושבת להוסיף  -רחוב שלונסקי   .21
תמרור חניה לתו אזורי ברחוב בקטע שאול 

המלך במדרכה הצפונית עקב  דוד -המלך 
 .חניה של עובדי אזור התעשייה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
אזור עקב חניית כלי רכב של עובדי 

 התעשייה.  
 

 רחוב שלונסקי    עפ"י תרשים 
דוד   –בקטע שאול המלך 

 המלך 
 במדרכה הצפונית 

  

בקשת תושבת לשפר  -סמטת הסיגליות   .22
את שדה הראיה ביציאה מסמטת  

 .צה"ל הסיגליות לכיוון רחוב

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ם לנהג החוצה את  ולהציב תמרורי

  המדרכה. 

    מטת הסיגליות ס   עפ"י תרשים 

בקשת שגריר הודו להקצות  – 2רחוב ספיר   .23
 חניה שמורה עבורו.  

   439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 חניית שגריר הודו  

     2רחוב ספיר 

 
 
 

 ע  ט  פ  ו  ת   מ
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

 הועדה מאשרת את הבקשות  
 

לא      42העצמאות    820  
מסמנים מעטפה  

 על המדרכה 

  2חוני המעגל    820   
מעטפה לא  

 בשימוש  
  11הצברים    820   

התושבת מבקשת  
 ביטול  

   15ברחוב ראש פינה  820+818
 עץ ניהול( -בכניסה לחניה )גלבוע 

  

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

  

 ב'  6ברחוב וינגייט  820+818
 בכניסה לחניה )יגד(  

  

   115ברחוב וינגייט  820+818
   בכניסה לחניה )איתן פולט( 
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   37ברחוב הנוריות  820+818
 בכניסה לחניה )אילן( 

  

 ב'  149ברחוב יצחק בן צבי  820+818
 בכניסה לחניה )אוריאל(  

  שגרירות הבריטית 

  

  4ברחוב יצחק שדה  820+818 
 בכניסה לחניה )משליני(  

  

   38ברחוב יצחק שדה  820+818
 בכניסה לחניה )צנעני(   

  

   26ברחוב צה"ל  820+818
 בכניסה לחניה )לגזיאל(  

  

  53ברחוב לייב יפה  820+818
 בכניסה לחניה )סטפני(  

  

  39ברחוב פתח תקוה  820+818
 בכניסה לחניה )אלון( 

  

  33ברחוב שבטי ישראל  820+818
 בכניסה חניה )שוהם( 

  

   4ברחוב עין גדי  820+818
 בכניסה לחניה )יאיר(  

  

  10ברחוב ניר  820+818
 בכניסה לחניה )פרי( 

 + מ' בצד ימין  

  

  
 


