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1 

 
 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

הזזת  -חט"ב בן גוריון , רחוב אבן עזרא   .1
מ'  40 -מפרץ הורדה והעלאת תלמידים כ

דות צפון באופן זמני עד גמר העבו לכיוון
 .בתחום החטיבה

הבקשה.  הוועדה ממליצה לאשר את
מדובר בתחנת הסעות לתלמידים 

מ' לכיוון צפון  45והתחנה הוזזה  
לאחר התייעצות עם נציג מחברת  

 מטרופולין.  
 
 

433   +439   
 בתוקף: 

 בימים א' עד ה' 
   07:30משעה 

   08:30עד 
   12:30ומשעה 

   14:30עד 

    

בקשת  -ן דוד  רחוב כנפי נשרים פינת מג  .2
להסדיר תחנת קצה  מינהל הנדסה

 .ציבורית לתחבורהתפעולית 

    עפ"י תכנית   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 

, צומת 1-2חוף שביל האופני דן פרויקט   .3
נת"א לאשר בקשת  -הנדיב  -ז'בוטינסקי 

 הסדר גאומטרי ותכנית רמזורים. 

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 לצומת   תכנית זמנים

  25/09/2022מעודכן: 
תכנית הסדר הנדסי ורמזור  

27/01/2020   

 מס'  עפ"י תכניות 
1221-700-1-2   

 דקר הנדסה  משרד 
    3מהדורה  

    

אופני דן, שביל השרון, אזור פרויקט   .4
בקשת נתיבי איילון  -התע"ש הרצליה 

תוספת   ה מעודכנת, לאשר תכנית תנוע
  40 -כ כמקומות חניה בקטע הצפוני )סה"

 מקומות( 

 . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
תוספת מקומות חניה בסמוך לבינוי 

 הקיים ממערב. 

 עפ"י תכניות מס'  
 04-6203-2101-09   

 ז.ה.ב הנדסה משרד 
   30/05/2022ן  מעודכ 

   

בקשת אגף   -רחוב דוד שמעוני  גני ילדים ב  .5
תשתיות לאשר תכנית הסדרי תנועה  

 .ניםג זמניים לצורך בניית

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 שינוי גאומטרי + עדכון חניית נכים. 

 עפ"י תכניות מס'  
1802-03   

 נתן תומר משרד 
   10/11/2022ן  מעודכ 

   

בקשת אגף   -)רחוב פרטי( רחוב פעמי אביב   .6
תשתיות לאשר תכנית להתאמת כניסה  

 ב מכיוון רחוב המסילה.  לרחו

 עפ"י תכניות    ההוועדה ממליצה לאשר את הבקש
 מ.ג. הנדסה משרד 

   24/10/2022מעודכן   

   

 - קיים ( -)מפלס קרקע  חניון משכית  .7
חניה בקשת החברה לפיתוח לאשר תכנית 

 + חניית נכים. 

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות מס'  
32-163-1   

   רונן שכנר משרד 
   30/12/2021  מעודכן
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 –י לבעלי מוגבלויותמרכז טיפול פרויקט  .8
בקשת החברה לפיתוח לאשר תכנית 

כולל פיתוח רחוב  למבנה  הסדרי תנועה
חדש המחבר בין רחוב בורוכוב לרחוב הר 

 סיני. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
לאחר קבלת מכתבה של מנהדסת  

 העיר בנושא האישור. 
האישור מבטל את ההחלטה מיום 

24/10/22   

 עפ"י תכנית מס'  
56134-01-15  

 דן   –אר משרד 
   14/09/2022מעודכן

   

בקשת אינג' י.  - 1רחוב כ"ט בנובמבר   .9
מרגלית לאשר תכנית הסדרי תנועה  

 .בניה זמניים לצורך

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות  
 י. מרגלית משרד 

    22/10/2022  מעודכן 

   

בקשת חב' מגשימים  -  16רחוב הפרטיזנים   .10
ם בע"מ לאשר תכנית הסדרי תנועה נכסי

 .לצורך בניה זמניים

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
העבודות תתבצענה מרחוב  

 הפרטיזים בלבד. 
 

 עפ"י תכנית  מס'  
2820-2022-0-1   

 ציטרין  משרד 
   24/10/2022  מעודכן

    

בקשת חב' חגו אגם   - 49רחוב לייב יפה   .11
ים בע"מ לאשר תכנית הסדרי תנועה זמני

 .בניה לצורך

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
שער כניסה לרחוב  בכפוף להזזת

במקום השער בתחום  לייב יפה
 . החניון 

 

 עפ"י תכנית  מס'  
18018-02-2022   

 קסטרו  משרד 
   30/10/2022מעודכן  

   

בקשת חב' יצחק קובי   - 77רחוב הפועל   .12
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים לצורך  

 ה. בני

 עפ"י תכנית     וועדה ממליצה לאשר את הבקשהה
 הנדסה   -ן-קמשרד 

   03/11/2022מעודכן  

   

בקשה לאשר  -א'  8רחוב רכב ישראל   .13
 . תכנית הסדרי תנועה זמניים לצורך בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית   
 דרך ארץ  משרד 
     15/09/2022מעודכן  

    

ים  -חברת גב  בקשת - 1-3רחוב משכית   .14
 לקרקעות בע"מ, לאשר הסדרי תנועה

 בניה.  זמניים לצורך 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית  מס'  
21931-09-2022   

 קסטרו  משרד 
   06/11/2022מעודכן  

    

בקשת חברת כריזמה  - 3רחוב שמאי   .15
לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים לצורך  

 .בניה

 ת הבקשההוועדה ממליצה לאשר א
 

 עפ"י תכנית  מס' 
2818-2022-01   

 ציטרין  משרד 
   23/10/2022מעודכן  

    

בקשת חברת מיתר   - 77רחוב העצמאות   .16
לבניין בע"מ לאשר תכנית הסדרי תנועה 

. הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
הכניסה / יציאה לאתר מרחוב  

     ' עפ"י תכנית  מס
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 העצמאות בלבד.   .עבודות בניה זמניים לצורך
 

21666-08-2022   
 קסטרו  משרד 

   15/11/2022מעודכן  
בקשה לאשר תכנית   - 3 לרחוב אבן גבירו  .17

 .הסדרי תנועה זמניים לצורך עבודות בניה
 עפ"י תכנית     הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה

 ג'לאל מנסור  משרד 
   14/11/2022מעודכן  

     

, איסור  6פרויקט בניה ברחוב אחווה   .18
עפ"י   439הוספת תמרורים   -יה עצירה וחנ 

 ימים / שעות ברחוב בורוכוב. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

439   
 בתוקף: 

 בימים א' עד ה'  
   09:00משעה 

   17:00עד שעה 

 רחוב בורוכוב 
עם רחוב אחווה  Tבצומת 

 בהתאם לתכנית  

  

בקשת   -אלקטרונית  הצבת שילוט אכיפה  .19
מנהל מח' אכיפה אלקטרונית להציב 

לתרשים לקראת   בהתאםהתראה שילוט 
ת כולל הצבת מצלמות אכיפה אלקטרוני

 בנתיבי תחבורה ציבורית. 

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
הצבה ברחוב משכית לאחר סיום 

   שידרוג הרחוב. 
  

 מים עפ"י תרשי
מח' אכיפה 
    אלקטרונית 

 
 

    

 -בזל  - חוב האשל בקטע קרן היסודר  .20
ה  בקשת תושבת להתקין מערך פסי האט

עקב נסיעה מהירה ועם הרבה תנועה 
 משאיות. 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה 
לפני ואחרי מעבר  ולהתקין פס האטה 

 החציה לגן וריזלנד ברחוב האשל. 
 

     עפ"י תרשים  

בקשה  -, שגריר ארה"ב 37רחוב הנוריות   .21
אדום לבן מול היציאה מהחניה  לסמן 

 .הפרטית

   818  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 באבני השפה מול 
 היציאה מהחניה 

   עפ"י תרשים 

     37רחוב הנוריות 

בקשת תושב   -צומת הגלבוע / החרמון   .22
חציה בצומת כולל תמרור  ילהסדיר מעבר

 .והנגשה

, ההוועדה ממליצה לאשר את הבקש
מוסדות חינוך   הצומת נמצא בקרבת

 וללא מעברים מוסדרים. 

 רחוב הגלבוע    עפ"י תרשים 
  פינת רחוב החרמון 

 

  

 רחוב שפיים גשר הולכי רגל המחבר בין   .23
בקשת תושב להציב   -לאזור התעשייה 

 ם על גבי הגשר. אופניי   תרכיב שלט האוסר

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ולחזק את התמרור הקיים משני צידי 

 שר.  הג

439   
אסורה רכיבה על 

 גשר  ה
 

 גינה בקצה רחוב שפיים  
הולכי  עליה לגשר בכניסה ל

המחבר לאזור  רגל
   התעשייה

  

בקשת הנהלת  -מרכז ספורט אפולוניה   .24
המרכז להסדיר את מגרש החניה 

למשתמשי המרכז עקב זליגת חניה של  

להפוך את החניון וועדה ממליצה ה
הפתוח לחניה בתשלום )כחול לבן( 
בהתאם לשעות המקובלות ברחוב 

817  +626  +439   
 בתוקף:

 בימים א' עד ה'  

 מרכז ספורט אפולוניה
בכל המגרש למעט חניות  

  נכים. 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

נתחומי לחניון ותפיסת יסטודנטים מהב
 .  חניות למשך יום שלם

   אלתרמן. 
 

   08:00משעה 
   19:00עד שעה  

 ביום ו' 
   08:00משעה 

 14:00עד שעה 
שגריר סגנית בקשת  – 33שלווה רחוב   .25

ארצות הברית להקצות עבורה חניה ע"ח 
 הציבור.  

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 עקב הנחיות קצין בטחון השגרירות.

 

439   
 חניה עבור  

  סגנית שגריר       
 ארצות הברית

    33רחוב שלווה 

בקשת שגריר  –א'  104רחוב האשל   .26
 ח הציבור.  נורבגיה להקצות חניה עבורו ע"

   439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 חניה עבור  

 שגריר נורבגיה 

   439 א'   104רחוב האשל 
 

 ברחוב הקדמה

בקשת הקבלן המבצע לבטל  - 8קרן קיימת   .27
 תכנית הסדרי תנועה שאושרה בפרוטוקול

לקבלן קיימת תכנית  .29/08/2022
מאושרת על פיה יש לעבוד מפרוטוקול 

19/1/22. 

. ה ממליצה לאשר את הבקשההוועד
הוסדרה מגבלת חניה קטנה יותר 

 לטובת כלל התושבים.  

תכנית     
-673מס' 

2018-02-
02   

   8קרן קיימת 

 
 
 

 ע  ט  פ  ו  ת   מ
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

   42רחוב שוחט ישראל ב 820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 בכניסה לחניה )סעדון( 

 
 

   14ברחוב שוחט ישראל  820+818 
 בכניסה לחניה ופח אשפה )מלכה( 

  

  50ברחוב ארלוזורוב  820+818
 בכניסה לחניה )הרוש( 

 מדרך ירושלים  הכניסה לחניה
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  100ברחוב בר כוכבא  820+818
 בכניסהלחניה )עמר( 

  

  9ברחוב הדסה  820+818
 בכניסה לשער הולכי רגל )לירון( 

  

  4ברחוב אוריאל אופק  820+818
 בכניסה לחדר פינוי אשפה )לוי(  

  

  34ברחוב בורוכוב  820+818
  בכניסה לחניה )חייט( 

  

   44אבן גבירול ברחוב  820+818
 בכניסה לחניה )מיכאלי(  

  

   1-3ברחוב רחבעם זאבי  820+818 
 בכניסה לחניון )נדו(  

  105כתובת רשמית הרב קוק 

  

  22ברחוב לח"י  820+818
 בכניסה לחניה )אליעזר(  

  

  3ברחוב רנ"ק  820+818
 בכניסה לחניה )יצחקי(  

  

  17ברחוב דון יוסף הנשיא  820+818
 ניסה לחניה )מעיין( בכ

  

  2ברחוב נורדאו  820+818
 בכניסה לחניה )רחל(  

  

 ב' 144רחוב הנשיא יצחק בן צבי  820+818
 בכניסה לחניה )דרלו( 

  

   3-5ברחוב יוסי שריד  820+818
 בכניסה לחניון )מיטל(  

  

820+818     

  108בר כוכבא    820  

  
 


