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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

בקשת  –צומת מנחם בגין ז'בוטינסקי   .1
העירייה לעדכן תכנית זמנים של 

 הרמזורים בצומת

 הועדה מאשרת את הבקשה
 ור משרד התחבורהכפוף לאיש

    

 –צומת המעפילים / החורש / נורדאו   .2
בקשת העירייה לעדכן תכנית זמנים של 

 הרמזורים בצומת

     הועדה מאשרת את הבקשה

צומת מדינת היהודים רחוב משכית,   .3
בקשה לאישור  –גלגלי הפלדה, נעמי שמר

תכנית להרחבת הצומת ושינויים 
 גיאומטריים לרימזור

עפ"י תכנית משרד רונן   את הבקשההועדה מאשרת 
 שכנר 

  

ביטול חניה חופשית  – 5רחוב השושנים   .4
לאורך המגרש לצורך התארגנות באתר 

 בניה 

עפ"י תכנית ללצ'וק הנדסה   הועדה מאשרת את הבקשה
 בע"מ

  

הסדרת התמרור המוצב  – ארלוזורוברחוב   .5
 במקום הכולל: 

קה וטעינה בלבד מהשעה מ' לפרי 11
   11:00ועד  07:00

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

 

433  +439  
 בנוסח: 

ו -בתוקף בימים א
 11:00עד  9:00משעה 

 פרט לפריקה וטעינה

 רחוב ארלוזורוב 
 בחזית המרכז קניות 

  

 –בקטע בר אילן העצמאות  –רחוב ריינס   .6
גלגלים על  2בקשה לאשר חניה עם 

המזרחית, היכן שרוחב המדרכה  המדרכה
 מ'  1.30רת מאפשר השא

 627 בקשה הועדה מאשרת את ה
 + 

פס לבן לאורך 
 המדרכה 

 רחוב ריינס 
 אילן    –בקטע: בר 

 העצמאות             
 עפ"י תרשים 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

רחוב י.ל. ברוך בקטע הרחובות שי עגנון   .7
 אישרור סימון "אדום לבן"  –וההגנה 

 רחוב י.ל. ברוך   818 בקשה הועדה מאשרת את ה
 ון בקטע: שי עגנ

 ההגנה             
 עפ"י תרשים 

  

בן אליעזר עד  בקטערחוב שבט מנשה   .8
בקשה לצביעת "אדום לבן"  –האשל 

 במדרכה הדרומית

 שבט מנשה  818 בקשההועדה מאשרת את ה
 בקטע: בן אליעזר 

 האשל            
 במדרכה הדרומית

  

מעבר חציה סמוך  סימון –רחוב הר סיני   .9
  צמוןלמעבר ברחוב הר ע

   עפ"י תרשים    811 הועדה מאשרת את הבקשה

 וחניית כלי רכב רתעציאיסור   –רחוב לוין   .10
סימון "אדום לבן" + תמרורי אזהרה  ע"י

 סמוך למעבר החציה לד מסוג 

  818 הועדה מאשרת את הבקשה
+ 

439 
 בנוסח:  "האט
 ילדים בדרך"

 סולארי -לד

   עפ"י תרשים 

חניה של חט"ב בן מגרש  –רחוב אבן עזרא   .11
הצבת תמרור עצור ביציאה  –גוריון 

 מגרש החניהמ

  304 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

 אבן עזרא
ביציאה ממגרש החניה של 

 חט"ב בן גוריון 

  

בין שתי ביטול חניה  – 103 – 101רמת ים   .12
 )הצמדת המעטפות( המעטפות

   עפ"י תרשים  820 הועדה מאשרת את הבקשה
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 , טבעונה אזרק מתרגמת –מאיר אטדגי, אורי סייג, תמי קרן טלקר, טל גרנית,  ת ועדת משנה לחניות נכים  משתתפים :להלן המלצו

 
 חניות נכים

 
 נימוקים והחלטות הנושא מס

 

תמרור  הכתובת תמרור להצבה
 לביטול

 הכתובת

הסדרת  – 103רחוב העצמאות   .1
בתחום החניה השמורה חניה 

לרכב נכה אחרי שעות פעילות 
     ביה"ס ובסוף שבוע. 

 439+   819+  437 הועדה מאשרת את הנושא 
בימים א' בנוסח: 

עד ו' בין השעות 
 14:30עד  07:00

שמור לרכב מס'   "
 "בלבד 3333234

  103רחוב העצמאות 
 בכניסה האחורית לבי"ס שז"ר 

  

תי אישור ש – אשר ברשרחוב   .2
חניות נכים כלליות בסמוך לגינת 

 המשחקים 

 819( +  43 -)ג 437 הועדה מאשרת את הבקשה
 (19-)ד

 רחוב אשר ברש 
 סמוך לגינת המשחקים 

  

אישור חניית נכים  –רחוב הכנסת   .3
 כללית סמוך לגינת המשחקים 

 819( +  43 -)ג 437 הועדה מאשרת את הבקשה
 (19-)ד

 רחוב הכנסת 
 חקיםסמוך לגינת המש

  

עדכון שלט חניה שמורה לרכב   .4
 נכה, עקב החלפת רכב. 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 
 

 בתוקף עד 
  2016בנובמבר  15

 819( +  43 -)ג 437
 (19-)ד

 (  43 -)א439
שמור בנוסח: 

לרכב מס'   
 בלבד 9328634

 

 גיל צבי
  34פנחס רוזן 

 
 2016בנובמבר  15עד 
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עדכון שלט חניה שמורה לרכב   .5
 נכה, עקב החלפת רכב.

 הועדה מאשרת את הבקשה
 
 
 

 819( +  43 -)ג 437
 (19-)ד

 (  43 -)א439
שמור בנוסח: 

לרכב מס'   
 בלבד 8303833

 משה סעיד
  108רחוב כצנלסון 

 
 

  

הקצאת חניית נכה כללית במגרש   .6
    החניה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 
 

 (  43 -)ג 437
 (  43 -)א439

 

 אמנון ותמר רחוב 
 

 עפ"י תרשים 
 

  

 הועדה מאשרת את הבקשה  פטירה ביטול חניה שמורה עקב   .7
 

משפ' שמואלי אבן    
רכב מס'  2גבירול 

6111374  

משפ' כהן       שי     הועדה מאשרת את הבקשה ביטול חניה שמורה עקב פטירה    .8
רכב מס'  11עגנון 

3995358  
 


