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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

 -קריית חינוך, גליל ים, רחוב יוסי שריד   .1
בקשת החברה לפיתוח הרצליה לאשר 

והורדה של תלמידים )נשק  מפרץ העלאה
מול ביה"ס כולל מעבר חציה מוגבה   וסע(

 .שריד ופסי האטה ברחוב יוסי

 הבקשה.  הוועדה ממליצה לאשר את
 
 

 עפ"י תכניות מס'  
56115-02      

 דן   –אר משרד 
   20/11/2022  ןמעודכ 

    

בקשת החברה  -  408רחוב עמוס עוז, מגרש   .2
לפיתוח הרצליה לאשר מפרץ העלאה  

עפ"י שעות וסע( כולל תמרור  והורדה )נשק
 .כולל הסדרת חניית נכים ברחוב עמוס עוז

מס'  עפ"י תכנית  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
56103-408   

 דן   –משרד אר 
   20/11/2022מעודכן  

   

בקשת אגף תשתיות   -רחוב ז'בוטינסקי   .3
לאשר הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע 

שבעת  -אופניים בקטע אייבי נתן  שביל
 ( 1-4)שלבים  .הכוכבים

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  

 מס'  עפ"י תכניות 
22-239-1   

 רונן שכנר  משרד 
03/10/2022   

    

בקשת אגף   -בי"ס ברנדיס, רחוב המעלות   .4
תשתיות לאשר תכנית הסדרי תנועה  

שינוי תוואי מדרגות  זמניים לצורך
 .לביה"ס ברנדיס מכיוון רחוב המעלות

אדום לבן והסדרת  ביטול חניה וסימון 
המדרגות מחדש עקב חריגה של המדרגות 

 לשטח פרטי. 

. הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
באחריות אגף תשתיות לתאם את  

מועד הכניסה עם אגף דרכים 
בהתחשב בעבודות בסמטת ברנדיס 

 )בניה פרטית(. 
 

    עפ"י תכניות 
 משרד 

 נורית ונדסבורגר  
   29/11/2022ן  מעודכ 

   

בקשה  -רקפות )שכונת נווה עמל( שביל ה  .5
להסדיר כניסה ויציאה מהשביל לרחוב  

 .צה"ל 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 .לשיפור הבטיחות בכניסה והיציאה

 

עפ"י תכניות מס'  
22-193-32 

 רונן שכנר  משרד 
   19/10/22ן  מעודכ 

   

בקשה  -שביל הסיגליות )שכונת נווה עמל(   .6
יל לרחוב  להסדיר כניסה ויציאה מהשב

 .צה"ל 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  לשיפור הבטיחות בכניסה והיציאה.

 מס'  עפ"י תכניות 
22-193-32   

 רונן שכנר  משרד
   19/10/2022מעודכן   

   

בקשה לאשר הסדרי   - 5רחוב הנביאים   .7
תנועה זמניים לצורך בניה. מפרץ פריקה 

מ' ביטול    30בחזית הפרויקט +  וטעינה
 .ת עבירות כלי רכב ברחובחניה לטוב

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכניות  
 י. מרגלית משרד 
   16/11/2022  מעודכן
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

בקשת קבוצת מתן   -  82רחוב אליעזר קפלן   .8
בר בע"מ לאשר תכנית הסדרי תנועה 

בניה. מפרץ פריקה וטעינה   זמניים לצורך
 .+ ביטול חניה בדופן ממול

 את הבקשההוועדה ממליצה לאשר 
  

 עפ"י תכנית מס'  
 2819-2022-01משרד 

 משרד ציטרין 
   23/10/2022 מעודכן

   

בקשת קבוצת מתן בר   -  73רחוב וינגייט   .9
בע"מ לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים 

 .בניה לצורך

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית מס'  
   2022-01משרד 

 משרד ציטרין 
   22/05/2022 מעודכן

   

בקשת קבוצת מתן בר   -  75רחוב וינגייט   .10
בע"מ לאשר תכנית הסדרי תנועה זמניים 

 .בניה לצורך

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 עפ"י תכנית מס'   
  2823-2022-01משרד 

 משרד ציטרין 
 26/10/2022 מעודכן

    

בקשת חזון אי. אר.   -8רחוב כ"ט בנובמבר   .11
י תנועה אינווסטמנטס לאשר תכנית הסדר

לצורך בניה. ביטול חניה משני צידי  זמניים
המדרכה. )צד אחד פריקה וטעינה וצד שני 

 (.  לצד המשאית של האתר מעבר רכב

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

  עפ"י תכנית  מס' 
22467-11-2022   

 קסטרו  משרד 
   10/11/2022מעודכן  

   

בקשת אברהם לוי   - 20רחוב ארלוזורוב   .12
בניין בע"מ לאשר תכנית הסדרי  חברה ל
שער כניסה ויציאה  רקמבקשים  –תנועה 

 .ואזור פריקה וטעינה מרחוב בן יהודה

מס'  עפ"י תכנית    הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
2693-2022-03   

 ציטרין  משרד 
   29/11/2022מעודכן  

   

בקשת חב' עמידר לאשר  -  10רחוב היורה   .13
ער לאתר תכנית הסדרי תנועה לפתיחת ש

 .ואזור לפריקה וטעינה העבודה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

מס'  עפ"י תכנית  
2210-5628   

 כרמין הנדסה משרד 
   22/11/2022מעודכן  

    

בקשת   -  4008רחוב אריה שנקר, מגרש   .14
חברת גאודניה בע"מ לאשר תכנית הסדרי  

לצורך הסדרת שערים  תנועה זמניים
 .כניסה ויציאה

 ליצה לאשר את הבקשההוועדה ממ
 

  עפ"י תכנית  מס' 
22556-10-2022   

 קסטרו  משרד 
   24/11/2022מעודכן 

    

בקשה  -משה שרת פינת גולדה מאיר   .15
להציב תמרור עצור במקום תן זכות 

משה שרת לגולדה   קדימה ביציאה מרחוב
 .מאיר

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 עקב מגבלת שדה ראיה. 

משטרת ישראל אינה מאשרת הצבת 
 מראה פנורמית. 

 רחוב משה שרת     302
 פינת גולדה מאיר 

 רחוב משה שרת    301
 פינת גולדה מאיר 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 
שד' אלי לנדאו בקטע כיכר דה שליט עד   .16

מפקד תחנת גלילות  בקשת  -רחוב ניל"י 
 דיירי המלונות הסמוכיםלהסדיר חניה ל
 .6חניה בתו אזור 

 שר את הבקשההוועדה ממליצה לא
באופן זמני עד  6ולהסדיר תו אזור 

לפיתוח שביל אופניים בשד' אלי 
 . לנדאו

 

 שד' אלי לנדאו      עפ"י תרשים 
 בקטע רחוב ניל"י 
 עד כיכר דה שליט 

  

לאשר  הבקש –רחוב בזל פינת שלמה   .17
 אדום לבן בתחום הצומת לטובת רדיוס

 .פניה של משאיות שירות

 הבקשה הוועדה ממליצה לאשר את
 עקב פגיעה באבן שפה ורשת ניקוז

 . בצד הצפון מערבי של הצומת. 

818   
   עפ"י תרשים 

 רחוב בזל 
  פינת רחוב שלמה 

   

בקשת העירייה  -רחוב איסר הראל   .18
להתקין מערך פסי האטה עקב נסיעה 

 .מהירה ופרועה 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
לצורך מיתון מהירות הנסיעה 

וכים לרחוב איסר ברחובות הסמ
 הראל. 

 פסי האטה 
  עפ"י תכנית 

 רחוב איסר הראל  
  והסמוכים לו. 

  

בקשת   - 8רחוב הבשן מול בניין מספר   .19
הפיקוח לסמן אדום לבן ברדיוס כדי  

 .למשאיות שירות לאפשר מעבר

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
פור עבירות משאיות אשפה, גזם,  שיל

   הובלות ועוד.

818   
 תרשים   עפ"י

 רחוב הבשן 
   8מול בניין מס' ברדיוס 

  

בקשת   – 10גן שובל, רחוב השופטים   .20
מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד להסדיר 
מקום הורדה והעלאת תלמידים בחזית 

 הגן.  

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 בימים א' עד ה'  
   07:30משעה 

   08:30עד 
  16:00ומשעה 

   17:00עד 
פרט להורדה והעלאת 

 ילדים 

  10רחוב השופטים 
 

  

בקשת   –  4גן גלים, רחוב שמחה הולצברג    .21
מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד להסדיר 
מקום הורדה והעלאת תלמידים בחזית 

 הגן. 

   439+  433 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 בתוקף: 

 בימים א' עד ה'  
   07:30משעה 

   08:30עד 
  16:00ומשעה 

   17:00 עד
פרט להורדה והעלאת 

 ילדים 

     4רחוב שמחה הולצברג 
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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"   .1
על  כולל סימון "אדום לבן" בכניסה לחניות 

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

  12ברחוב ההסתדרות  820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 בכניסה לחניה )פוליאק( 

 
 

   118ברחוב קיבוץ גלויות  820+818 
 בכניסה לחניה )אתרוג(   
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  102ברחוב קיבוץ גלויות   820+818
 בכניסה לחניה )גרינשטיין(   

  

   22ברחוב יציאת אירופה  820+818
 אשכנזי(   בכניסה לחניה )

  

  6ברחוב יציאת אירופה  820+818
 בכניסה לחניה )מתיתיהו(  

  

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

  

  2ברחוב התבור  820+818
 בכניסה לחניה )תורתי(  

  

   9ברחוב יהודה הנשיא  820+818
 בכניסה לחניה )מרגליות( 

  

  45ברחוב דוד המלך  820+818
 בכניסה לחניה )סמורונדיסקי( 

  

  27ברחוב דוד המלך  820+818
 בכניסה לחניה )צחלי( 

  

   12ברחוב ההדסים  820+818
 בשער הולכי רגל )מגן(   

  

   37רחוב הנוריות  820  

  
 


