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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

בקשת העירייה, אגף  –רחוב ז'בוטינסקי   .1
הנדסה, לאשר תכניות לביצוע הרחבת 

בקטע הנדיב עד מנחם  רחוב ז'בוטינסקי
 בגין

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תכנית דגש הנדסה  

בקטע קהילת ציון בן  –רחוב העצמאות   .2
, לאשר תאגיד מי הרצליהבקשת  –גוריון

 תוכניות הסדרי תנועה זמניים 

עפ"י תוכנית משרד רונן   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר 

  

גלגלי , משכית וצומת מדינת היהודים  .3
שינויים אשר בקשת העירייה ל –הפלדה 

 גיאומטריים לרמזור  

עפ"י תוכנית משרד רונן   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר

  

הוספת –רחוב הסדנאות / המנופים   .4
 מקומות חניה לאופנועים בפינת הרחובות

משרד רונן  –עפ"י תרשים   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר 

  

 –/ יוחנן הסנדלר  רחוב גלגלי הפלדה  .5
ה לאופנועים בפינת מקומות חני רתהסד

  הרחובות

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

 

משרד רונן  –עפ"י תרשים  
 שכנר

  

להסדיר מקומות ה בקש –רחוב החושלים   .6
 חניה לאופנועים

משרד רונן  –עפ"י תרשים    בקשה הועדה מאשרת את ה
  שכנר

  

בקשה  – שוידלסון פינת ארלוזורוברחוב   .7
 להסדיר מקומות חניה לאופנועים

משרד רונן  –עפ"י תרשים   ועדה מאשרת את הבקשהה
 שכנר
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשת העירייה ובהמלצת  –בי"ס הנדיב   .8
המשטרה להציב תמרור "איסור פנייה 

בתוקף משעה  שמאלה" לרחוב בצלאל
   14:30עד  11:30ומשעה  08:30עד  07:30

  429+  439 בקשה הועדה מאשרת את ה
 בתוקף בימים 

 א' עד ו' 
  07:30משעה 

  08:30ד ע
  11:30ומשעה 

  14:30עד 
 פרט לאוטובוסים

 פינת בצלאלרחוב הנדיב 
. בסמוך בזרוע הצפונית

 לשילוט הרחובות הנ"ל

  

בקשה   -בי"ס ברנר, רחוב יגאל אלון   .9
להוספת פסי האטה ברחוב בקרבת בית 

 הספר

    עפ"י תרשים  בקשההועדה מאשרת את ה

רחוב דוד המלך, בקטע מנדלי מוכר   .10
, איסור חניה ביטול -רים לשלונסקי ספ
 מדרכהבצד אחד של ה 5תו 

  626+439   הועדה מאשרת את הבקשה
 

דוד המלך בקטע 
מנדלי מוכר 

 ספרים לשלונסקי
במדרכה 

 המזרחיתה
 –רחוב השמעוני, בקטע הנדיב גרינברג   .11

 בקשה להוספת פס האטה
   עפ"י תרשים   הועדה מאשרת את הבקשה

ה לצבוע שפת מדרכה בקש –רחוב רופין   .12
 בלבן כדי להדגיש את הגבלת החניה

  הועדה מאשרת את הבקשה
 

 רחוב רופין  
 מערביתהמדרכה ב

  

להגדיל  הבקש – 14רחוב העליה השנייה   .13
סימון מעטפה או לחילופין סימון אדום 

 לבן בצידי המעטפה

להגדיל אדום לבן הועדה מאשרת 
מטר אחד בכל , שני צידי המעטפהב

 צד

818  
 

  14רחוב העליה השניה 
אדום לבן בכל צד של 

 המעטפה 

  

בקשת  –בי"ס שזר  –רחוב הנוטרים   .14
הורים להעברת מתחם "נשק וסע לכיוון 

 דרום מערב

משרד רונן  –עפ"י תרשים   
 שכנר
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה  –רחוב מוהליבר פינת הנוטרים   .15
להארכת סימון אדום לבן כדי למנוע 

 הפרעות לזרימת התנועה

   עפ"י תרשים  818 אשרת את הבקשההועדה מ

רחוב צה"ל בקטע רחוב כצנלסון עד רחוב   .16
סימון  –(19הטייסים )בחזית בית מס' 

"אדום לבן" לאורך המדרכה המזרחית 
 לשפר את זרימת התנועה 

לאורך  –רחוב צה"ל   439+  818 הועדה מאשרת את הבקשה
המדרכה המזרחית מרחוב 
כצנלסון עד רחוב הטייסים 

 ( 19ית בית מס' )חז

  

יצירת חניה מוסדרת  –רחוב שוידלסון   .17
לאופנועים בטרם ההגעה לצומת 
שוידלסון ארלוזרוב, לפני מעבר 

 החציה.

משרד רונן  –עפ"י תרשים   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר

  

בקשת אגף שאיפ"ה  – 19רחוב אנילביץ   .18
מח' גינון, לאשר חנית נכה כללית סמוך 

 לגינה ציבורית 

   התרשים  עפ"י   437 הועדה מאשרת את הבקשה

ריכוז בקשות להתקנת  עמודי חסימה:   .19
עמודי חסימה למניעת הפרעה להולכי 

רגל, למניעת חסימת מעבר חצייה, 
 שבילים ומעברים.

 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 עפ"י סיור בשטח: 
במעבר חציה  – 9רחוב אבן עזרא 

 הסמוך לגני ילדים עפרוני וזמיר
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 מ  ע  ט  פ  ו  ת
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

בקשת תושבים לסמן אסור חניה "מעטפה"   .1
בכניסה לחניות ולבתים על מנת למנוע 

 חסימת הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות  
 בהתאם לסיור סימון בשטח

 (16–ד ) 820
   

          3ישעיהו  ברחוב ישראל
 בכניסה לחניה )דותן ואיילה( 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

                    10ברחוב החלוץ 
 בכניסה לחניה )צארף( 

  

 ( 16–)ד  820   
 

                                 1ברחוב נחמיה 
 בכניסה לחניה )שניידר( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

           6ברחוב יהודה בורר 
 בכניסה לחניה )גבע( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

ב'              45ברחוב י.ל. ברוך 
 בכניסה לחניה )תהל ודניאל( 

  

  6ברחוב שנקר אריה  (  16–ד ) 820   
 אישרור מעטפה קיימת 

  

                    8ברחוב נוראדו  (  16–ד ) 820   
אישרור מעטפה קיימת        

 חניה )רביע( בכניסה ל

  

      9ברחוב מרבד הקסמים  (  16–ד ) 820   
 בכניסה לבית )טורנר( 

  

                11ברחוב הפלמ"ח  (  16–ד ) 820   
 בכניסה לחניה )רוזנברג( 

  

  58ברחוב סוקולוב  (  16–ד ) 820   
  היכן שפחי הקרטונים 
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 מ  ע  ט  פ  ו  ת
 הנושא מס'

 

תמרור  החלטותנימוקים ו
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

בקשת תושבים לסמן אסור חניה "מעטפה"   .1
בכניסה לחניות ולבתים על מנת למנוע 

 חסימת הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות  
 בהתאם לסיור סימון בשטח

 (16–ד ) 820
   

 ברחוב גיבורי עציון 
 ביציאה מחניון בית פוסטר 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  4ברחוב אהרונסון 
 בכניסה לחניה )בן עמי כץ( 

  

 ( 16–)ד  820   
 

  10ברחוב תפוח חינני 
 בכניסה לחניה )שלויסר( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

  28ברחוב סמדר 
 בכניסה לחיה )ניצה( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

  12ברחוב הנוטרים 
 בכניסה לחניה )שלו( 

  

  42וב דוד רזיאל ברח (  16–ד ) 820   
  בכניסה לחניה )שנקר( 

  

 
 
 
 
 
 
 


