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1 

 
 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

בקשת עיריית -רחובות בן גוריון סוקולוב   .1
הרצלייה לאשר תוכנית הסדרי תנועה 

חסימת רחובות לטובת זמניים לטובת 
   .עירוני עדלאידע  אירוע

 הבקשה.  הוועדה ממליצה לאשר את
 
 

 עפ"י תכניות מס' 
22-273-1 R 

 21/02/23מעודכן 
 רונן שכנרמשרד 

    

בקשת החברה לפיתוח    –סמטת ניסנוב   .2
הסדרי תנועה הרצליה לאשר תוכנית 

 לביצוע הרחוב והשצ"פ.  זמניים

סט תוכניות עפ"י  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
   ג-ים אשלב

   A 32-151-1 R   
 23/05/22מעודכן 
 רונן שכנר  משרד 

   

בקשת   –רחוב הכנסת +בוסל +ה באייר    .3
לאשר הסדרי תנועה תאגיד מי הרצליה 

   לטובת קו ביוב.זמניים 

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  

 מס' עפ"י תכניות 
12410.2/01 

 מ.ת.ן משרד 
   12/12/2022מעודכן 

    

בקשת   –  ( מתחם דוד אלעזר) ה רחוב חדוו  .4
תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 

לצורך החלפת קווי מים וביוב שלב זמניים 
1 . 

 . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס'עפ"י תכניות 
12410.1/41 

 25/10/2022מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

 – ( מתחם דוד אלעזר)   מליאלרבן גרחוב   .5
בקשת תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי  

לצורך החלפת קווי מים תנועה זמניים 
 . וביוב )עבודה בשלבים (

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

כניות ותסט  עפ"י 
 2-4שלבים 

12410.1/42 
 25/10/2022מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

בקשת   (מתחם דוד אלעזר )  – ילרחוב ג  .6
יד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה תאג

וי מים וביוב ולצורך החלפת קזמניים 
 . עבודה בשלבים ()
 
 

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
ולתאם את נושא התחבורה  

 הציבורית מול המפעיל. 
 

כניות ותסט עפ"י 
 1-11שלבים 

12410.1/01 
 07/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

בקשת   (מתחם דוד אלעזר ) –מנורה ב רחו  .7
תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 

 לצורך החלפת קווי מים וביובזמניים 

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

     כניות ותסט עפ"י   
            1-3שלבים         

12410.1/21 
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2 

 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 02/02/2023מעודכן  . )עבודה בשלבים( 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

   בע"מ תנועה ותחבורה
 (מתחם דוד אלעזר  ) –דוד אלעזר רחוב   .8

בקשת תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי  
י מים ותנועה זמניים לצורך החלפת קו

 (.  עבודה בשלבים וביוב )

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
ולתאם את נושא התחבורה  

 הציבורית מול המפעיל. 
 

כניות ותסט עפ"י 
 1-4שלבים 

12410.1/32 
 02/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

בקשת     ( פנקסמתחם )  – הארירחוב   .9
תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 

 .זמניים לצורך החלפת קווי מים וביוב

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

 עפ"י תכניות מס'
12410.3/04 

 07/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 רה בע"מ תנועה ותחבו

   

בקשת   (מתחם פנקס )  – י.ל. פרץרחוב   .10
תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 

         זמניים לצורך החלפת קווי מים וביוב
 . ) עבודה בשלבים (

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
ולתאם את נושא התחבורה  

 הציבורית מול המפעיל. 
 

כניות ותסט עפ"י 
 8-10,12-13שלבים 

12410.3/08 
 07/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

בקשת   (מתחם פנקס ) – כצלנסוןרחוב   .11
תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 

 זמניים לצורך החלפת קווי מים וביוב 
 . ) עבודה בשלבים (

 
 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

כניות ותסט עפ"י 
 14-15שלבים 

12410.3/14 
 07/02/2023כן מעוד

מ.ת.נ הנדסה  משרד 
 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

)מתחם פנקס(  בקשת תאגיד   -רחוב שח"ל   .12
מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה זמניים 

 .לצורך החלפת קווי מים וביוב
 
 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

 עפ"י תכניות מס'
12410.3/11 

 07/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 בורה בע"מ תנועה ותח

   

בקשת    -( מתחם פנקס) עמיאל רחוב   .13
תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 

  .לצורך החלפת קווי מים וביובזמניים 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

       מס'  עפ"י תכניות    
12410.3/06 

 07/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

 תנועה ותחבורה בע"מ 
בקשת    -  (מתחם פנקס )   -פנקסרחוב   .14

תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 
 זמניים לצורך החלפת קווי מים וביוב

 . ) עבודה בשלבים (
 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

        כניות ותסט עפ"י 
 1,3,5,7שלבים 

12410.3/01 
 07/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

בקשת  ( מתחם פנקס ) ריצחק נגרחוב   .15
תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרי תנועה 

  .זמניים לצורך החלפת קווי מים וביוב
 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

 עפ"י תכניות מס'
12410.3/02 

 07/02/2023מעודכן 
מ.ת.נ הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה בע"מ 

   

-רחובות . ץיבומובש מתחם פרויקט   .16
, האנפה קהילת ציון הבנים, מובשוביץ , 

בקשת תאגיד מי הרצליה   -הזוהר והחנית ,
) עבודה לאשר הסדרי תנועה זמניים 

 . בשלבים (

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

כנית ותסט עפ"י 
 0-9שלבים 

    42-60-00R   
 16/01/23מעודכן 

 משרד רונן שכנר

   

סקי   בבקשת חברת פרשקו-רחוב הבוסתן  .17
ת  מניים לצורך בניילאשר הסדרי תנועה ז

כניסה /יציאה משאיות   פרויקט מגורים
   .מכיוון רחוב יבנה כנפי נשרים

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
  כניסה ויציאה משאיות מכיון רחוב

 יבנה / כנפי נשרים בלבד 
 

 עפ"י תכנית מס'  
    1465-10 

 04/01/2023מעודכן 
אנדריא הנדסה  משרד 

 תנועה ותחבורה 

   

עיריית הרצליה  בקשת -בן עזרא ארחוב   .18
לצורך  לאשר הסדרי תנועה  אגף תשתיות 

  .שביל אופנייםהסדרת 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

 עפ"י תכנית מס'  
    22-241-1R    

 15/01/2023מעודכן 
 משרד רונן שכנר

   

אלקטרה בקשת חברת   -25רחוב משכית   .19
 לאשר הסדרי תנועה זמניים דנקו בע"מ

 . בניה לצורך

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
 

 עפ"י תכנית מס'  
    2827-2022-02-01 

 18/01/2023מעודכן 
משרד אלקטרה דנקו  

 בע"מ

   

הלמן בקשת חברת  -5השופטים רחוב   .20
לאשר הסדרי תנועה זמניים לצורך יגאל 
 . בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
הקיים  על גבי החניון עבודה  אתר 

בודה קלים בלבד כפי עבור כלי ע
יש להתקין מגביל , שמופיע בתוכנית

 עפ"י תכנית מס'  
    2847-2022-01-00 

 22/01/2023מעודכן 
 בע"מ ציטרין משרד 
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

גובה למניעת עליית רכב כבד/ עבודה  
 .על הגג

בקשת שי קסורלה לאשר  -7רחוב הרצפלד   .21
 ובניה.  הסדרי תנועה זמניים לצורך הריסה

 ה ממליצה לאשר את הבקשה. הוועד
 

 מספר סידורי 
    2021-917-17435S  

 29/01/2023מעודכן 
 בע"מ  טופומאפ

   

 -אלן טיורינג פרויקט הריבוע הכחול  רחוב   .22
הסדרי תנועה בסט בניה לאשר בקשת 

 . זמניים לצורך בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
בכפוף לכך שהמדרכה הציבורית  

תישאר פתוחה  בחזית הפרוייקט
 לציבור. 

 עפ"י תכנית מס'  
    2301-1152 

 26/01/2023מעודכן 
 כרמין הנדסה  בע"מ

   

בניה נוריאל בקשת  -8בן יהודה רחוב   .23
לאשר הסדרי תנועה זמניים לצורך  ויזמות 

 . בניה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
דאוג ברשיון העבודה  שהגישה יש ל

חוב ר דרך תוואי משאיות  לפרויקט 
 . בן יהודה ללא כניסה לרחוב רמב"ם

 עפ"י תכנית מס'  
    52014 
 07/02/2023מעודכן 

ליאת זמיר הנדסה  
   תנועה

   

( כורכרחניה רחוב אריק איינשטיין )מגרש   .24
בקשת הנהלת העירייה להסדיר את  -

 . כחניון בתשלום ןהחניו

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
שעות ההסדר בתשלום  ולהתאים את 

בהתאם  שעתיים ראשונות חינם ( )
להסדרי החניה באזור המסחרי 

 .ברחוב 

 רחוב אריק איינשטיין   עפ"י תרשים  
 )מגרש חניה כורכר(  

  

בקשת   -רחוב משה דיין פינת שפיים   .25
מנהלת אזור תעשייה להגדיל את מפרץ 
השאטלים לטובת הסעות עפ"י תמרור  

 . מוגבל בשעות 

 .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

להשלים סימון לבן 
בכל המפרץ הקיים  
 )כיום מסומן חלקית(

 רחוב משה דיין 
 פינת שפיים  

  

  ‘בקשת מנהל מח-רחוב הבעל שם טוב   .26
פיקוח, בטחון וסדר ציבורי לעדכן תמרור  

ועד   08:00חניה בתשלום לפי שעות משעה  
19:00 .         

 
 
 
 

 439+626+817 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 בתשלום  חניה 

 בתוקף  
 ‘עד ה בימים א

עד  -08:00משעה 
19:00 

חניה   רחוב הבעל שם טוב 
בתשלום 
 בתוקף  

בימים א  
  ‘עד ה

משעה 
08:00 

 17:00עד ו

 רחוב : 
 הבעל שם טוב 

- הנשיא בן צבי בית ספר נוף ים רחוב   .27
ם את השעות של צתושבת לצמבקשת 

תמרור נשק וסע בשעות הבוקר משעה 

 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 בתוקף בימים 

 א עד ה

 רחוב הנשיא בן צבי 
 ם בחזית בי"ס נוף י
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 הנושא                                                                                   מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 
 לביטול

 הכתובת

הצהריים לשעה   ובשעות 07:30-08:30
12:00-14:00 . 

עד שעה   07:30משעה  
08:30 
 ומשעה 

 14:00עד  12:00
  07:30ביום ו משעה 

 08:30עד 
עד  11:30ומשעה 

פרט להורדה  12:30
והעלאת ילדים לאורך  

 ים. מטר 30של 
בקשת רכזת גני ילדים  -רחוב הבוסתן  .28

להקצות מפרץ חניה הורדה והעלאה של 
 . ילדים לטובת הגנים 

 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 בתוקף בימים  

 א עד ה   
    07:30משעה  

   08:30עד 
 ים.מטר 20

 רחוב הבוסתן 
             בחזית גני הילדים 

מטר צביעת שפת מדרכה   20
 לבן. 

  

בקשת סגנית מנהל אגף -14רחוב בן גוריון   .29
מספרי רכב  כן לשירותים חברתיים לעד

  .בעקבות החלפת רכבים

 433+439 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
 בתוקף בימים א עד ה

עד   07:00משעה 
פרט לרכב  19:00

 מספר:
538-34-101 
834-84-102 

  .בלבד

     14רחוב בן גוריון 

בקשת תושב להסדיר  -37רחוב אבן גבירול   .30
 .מעבר חציה + תמרור משני הצדדים 

 

 רחוב אבן גבירול  עפ"י תרשים   הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
   37סמוך לבניין מס' 

  

להוסיף בקשת תושב  -44רחוב אבן גבירול   .31
דון  –אדום לבן ברדיוס הצומת אבן גבירול 

  .יוסף הנשיא בפינה צפון / מערב

 רחוב אבן גבירול  עפ"י תרשים         אשר את הבקשה.הוועדה ממליצה ל
 פינת דון יוסף הנשיא 

  

בקשת הנהלת העירייה  - עובדיה יוסףרחוב   .32
-להוסיף פסי האטה במעבר בין גינת גליל

 .המעברשני צידי מים לפארק הפיראטיים 

   רחוב עובדיה יוסף  תוכנית עפ"י  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
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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

בכניסה לחניה -55רחוב בילו   820+818 הועדה מאשרת את הבקשות  
 ניין. לב
 

 
 

   בכניסה לחניה. -49רחוב גיל  820+818 

בכניסה  -12רחוב הדודואים  820+818
 לחניה. 

  

בכניסה לחניה   -1רחוב הכוזרי  820+818
 לבניין. 

  

-פינת אשל 29רחוב הפרסה  820+818
בכניסה לשער )רחוב משולב  

 .לטובת אדם (

  

   בכניסה לחניה. -14רחוב האשל   820+818
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בכניסה /  -2רחוב יוסי שריד  820+818
יציאה משער חירום של בית  

 הספר נעמי שמר.

  

בכניסה  -23רחוב יצחק שדה  820+818
לחניה הגדלת המעטפה של עד  

 .מטר

  

בכניסה לחניה -6רחוב העצמאות  820+818
 הגדלת המעטפה של עד  מטר

  

צמוד לחומה של  – 9רחוב כנרת  820+818 
  .בית

  

  
 


