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1 

 
 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

ירייה לסגור כבישים מרכזיים בקשת הע  .1
  24/3/16 -ב   עדלאידע-הלרגל חגיגות  

רד רונן עפ"י תכנית מש  הבקשה את הועדה מאשרת 
 שכנר

  

תכניות הסדרי תנועה  אישור –גליל ים   .2
של הרמטית /חלקית כולל חסימה  זמניים

 הרב קוק –ציר שבעת הכוכבים 

קרני ש.עפ"י תכנית משרד   הועדה מאשרת את התוכניות
 הנדסה

  

אישור הסדרי  תנועה –מתחם הנוריות   .3
לעבודות פיתוח של החברה  זמניים

מהם  2 שרשישה שלבים כאלפיתוח. 
 שלבים קטנים לחיבור עם רחוב ראשי

 הועדה מאשרת את הבקשה
 
 

 

עפ"י תכניות דיא הנדסה  
 תכנון תנועה וכבישים 

  

"אדום לבן" צמצום –כיכר דה שליט   .4
סימון  באזור העסקים בכיכר דה שליט ו

מצאי על מנת להגדיל את  "כחול לבן"ב
 במקום. החניה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

 
 

תרשים משרד רונן עפ"י 
  שכנר

  

( מקומות 10עשרה ) הסדרת –רחוב העוגן   .5
 חניה לאופנועים בחזית מבנה האספנה

מערבית  ,מדרכהחלקה הרחב של הב
 מהכניסה לבניין

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

עפ"י תרשים משרד רונן  
 שכנר

  

מקומות   (5חמישה ) הסדרת –שד' חן   .6
פני חניה לאופנועים במדרכה המערבית ל

 מעבר החציה

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

 

עפ"י תרשים משרד רונן  
 שכנר

  

הסדרת  –22מול מס' רחוב סוקולוב   .7
, מקומות חניה לאופנועים( 6שישה )

 לחניה הקיימת במדרכה הדרומית, סמוך 

עפ"י תרשים משרד רונן   בקשה הועדה מאשרת את ה
 שכנר
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 שישה הסדרת –  43מס'  רחוב סוקולוב  .8
במדרכה מקומות חניה לאופנועים,  (6)

 יה הקיימתלחנהצפונית, סמוך 

עפ"י תרשים משרד רונן   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר

  

 (6) שישה הסדרת –רחוב בן גוריון   .9
מוך לבית סמקומות חניה לאופנועים 

 המשפט

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

עפ"י תרשים משרד רונן  
 שכנר

  

שגרירות  – 190רחוב הנשיא בן צבי   .11
בקשת משרד החוץ להקצות  -מצרים 

 בחזית המבנה, חניות נוספות (2שתי )
 מטעמי בטיחות 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 

626+439 
 בנוסח:

שמור לרכב בטחון 
 שגרירות מצרים

 CD4819422מס' 

 CD4809522מס' 

בחזית  191הנשיא בן צבי 
 הבית

  

 - שגרירות קוריאה – 6רחוב הסדנאות   .11
את חניה אחת עבור השגרירות בחזית הקצ

   הבניין

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 

626+439 
 בנוסח:

שמור לשגרירות 
 קוריאה

 

בחזית  6רחוב הסדנאות 
 הבניין

 
 

  

שער רחוב  בקטע –רחוב הנשיא בן צבי   .12
-נסיעה להגבלת מהירות   ,הפועל –הים 

הרחוב בשלט רחוב  צמרורקמ"ש תוך  30
 משולב

 את הבקשה הועדה מאשרת
 

   עפ"י תצ"א 221

חניית משאיות  הגבלת–רחוב קהילת ציון    .13
  טון בזרוע המזרחית 4עד 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

433+439 
 נוסח:

לרכב שמשקלו הכולל 
 טון 4מעל 

   עפ"י תצלום
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

ביטול  –רחוב הפיוס פינת ארלוזורוב   .14
 להגדלת מצאי החניה"אדום לבן" סימון 

 קשה הועדה מאשרת את הב
 

 עפ"י תרשים   818  

מרכז העיר.   - 1הרחבת תו אזור   .15
עד פינת רח' קהילת ציון  1מס' מסוקולוב 

 15עד מס'  1ופינת הדר + בן גוריון ממס' 
 בלבד

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

   תכנית משרד רונן שכנר  

פרסה  איסור –רחוב הדר פינת סוקולוב   .16
  בזרוע הצפונית של רח' הדר

 מאשרת את הבקשה הועדה 
 

 רחוב הדר  212
 רמזור בזרוע הצפונית

  

הצבת מד מהירות המתריע  –רחוב דב הוז   .17
 על מהירות הנסיעה

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

   עפ"י תצלום מד מהירות

הצבת תמרור  –רחוב הפועל פינת הורדים   .18
בצומת הפועל הורדים מעבר חציה לפנייך 

 בזרוע רחוב הפועל

 את הבקשה  הועדה מאשרת
 

   עפ"י תצלום  316

הצבת  –צומת פינסקר יהודה הלוי   .19
מנת תמרורי מעבר חציה לפנייך על 

 להגביר את נראות המעבר 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

   עפ"י תצלום  316

" אשרור "אדום לבן – 11רחוב אחד העם   .21
אשר לא  משני צידי המעטפה הקיים

 נמצא תיעוד עבורו

 הבקשה הועדה מאשרת את 
 

    11רחוב אחד העם   818

"מתן זכות  הצבת תמרור –רחוב חברון   .21
קדימה" ו"הפניה ימינה בלבד" + עמודי 

 חסימה משני צידי הרחוב ע"ג המדרכה

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

311  +216  
 + 

 עמודי חסימה

רחוב חברון במפגש עם 
 רחוב בן גוריון 

  

רור הצבת תמ –צומת הנדיב ז'בוטינסקי   .22
המורה על אופן חלוקת הנתיבים והסדרי 

 התנועה במקום

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

   עפ"י תצלום  613
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

סימון מפרץ –בי"ס שזר  –רחוב העצמאות   .23
 שעות הורדה והעלאת תלמידים בהגבלתל
  של ביה"ס שער האחוריב

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

433  +439  
 בנוסח:

ה' -"בתוקף בימים א'
עד  07:30משעה 

 13:00ומשעה  08:40
פרט  14:30ועד 

לאוטובוס הסעות 
 תלמידים" 

 מ' 11

   עפ"י תרשים

התקנת –גן יובל  –רחוב יהודה הנשיא   .24
בין שביל הגישה  להפרדה מעקה בטיחות

 המיסעה ברחוב יהודה הנשיא לגן

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

   עפ"י תצלום מעקה בטיחות 

ות השגריר – 132רחוב וינגייט   .25
בתוך  "אדום לבן" סימון ,האמריקאית

 המעטפה

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

818  
 בתוך המעטפה 

   

שגרירות  – 95רחוב יהושפט המלך   .26
 החניה עבור השגריר מינאמר, ביטול 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

רחוב יהושפט   439  
  95המלך 

שגרירות  – 34רחוב הלני המלכה   .27
הרפובליקה של סרביה, ביטול החניה 

 עקב מעבר לכתובת אחרת 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

רחוב הלני המלכה  439  
34  

שגרירות הרפובליקה  – 86רחוב וינגייט   .28
הקצאת חניה עבור  –של סרביה 
 השגרירות 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

439  
שמור לשגרירות 

 סרביה

    86רחוב וינגייט 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 עמודי חסימה:  .29
בקשות להתקנת עמודי חסימה למניעת 

הפרעה להולכי רגל, למניעת חסימת 
 מעבר חצייה, שבילים ומעברים.

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 עפ"י סיור בשטח:
 * סמטת האורנים במפגש עם רחוב   

 ההדסים   
 במעברי   – 5שמחה הולצברג  *
 החצייה  
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    ת  ע  ט  פ  ו  מ
 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
 בשטח סימון בהתאם לסיור

 (16–ד ) 821
   

            17ברחוב אירוסים 
 )כהן(  ניסה לחניות בכ

 + מטר מכל צד 

    

 ( 16–ד ) 821   
 

                 2ברחוב הרי גולן 
במקום בו קיים "אדום לבן"    

 לפתיחת שדה ראיה )מצ"ב תצ"א(

  

 ( 16–)ד  821   
 

                      17ברחוב רמת ים 
 בכניסה לחניה )מאיר( 

  

 (  16–ד ) 821   

 
              6מלך ברחוב שלמה ה

 בכניסה לחניה )הוניג( 
  

 (  16–ד ) 821   

 
                        22ברחוב ברנר 

 בכניסה לחניה )סיגל( 
  

              17ברחוב הרב עמיאל  (  16–ד ) 821   
 בכניסה לחניה )צעירי( 

  

            11ברחוב רבן גמליאל  (  16–ד ) 821   
 ה )יעקב( בכניסה לחני

  

             6ברחוב מלכי יהודה  (  16–ד ) 821   
 בכניסה לחניה )אליאס( 

  

  34ברחוב דב הוז  (16–ד ) 821   
מאחורי החניית נכה כדי להוריד 

 מעלון )טבח( 

  

       11,25,46ברחוב גלי תכלת     
 בכניסה לחניות )ליאור רבי( 
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 ואוהד )מתרגם( ניצן גינזבורגינט רופא, אורי סייג, ל, מאיר אטדגי, קרן טלקרטל גרנית,   :ת נכים  משתתפיםלהלן המלצות ועדת משנה לחניו
 חניות נכים

 
 נימוקים והחלטות הנושא מס

 
תמרור  הכתובת תמרור להצבה

 לביטול
 הכתובת

חניה  –מרכז פסגה  –רחוב דוד השמעוני   .1
 נכים כללית

 439+   819+  437 הועדה מאשרת את הנושא
 כולל הטבעה

 רחוב דוד השמעוני 
 בכניסה למרכז פיסגה 

  

להקצות חנית נכים שמורה  תבקשת תושב  .2
 הלרכב נכה עבור

 הועדה מאשרת את הנושא 
 

 בלבד 2021במרס  1עד 

437  +819   +439  
 

שמור לרכב בנוסח: 
 בלבד  3967665מס' 

 גב' נחמה שרייבר
  4רחוב הקוצרים 

 
 לבדב 2021במרס  1עד 
 

  

להקצות חנית נכים שמורה  תבקשת תושב  .3
 הלרכב נכה עבור

 הועדה מאשרת את הנושא
 

 בלבד  2017באפריל  1עד 

437  +819   +439  
 

שמור לרכב בנוסח: 
 בלבד  2149534מס' 

 גב' שושנה רוזמן
  24רחוב שי עגנון 

 
 בלבד  2017באפריל  1עד 
 

  

בקשת תושב להקצות חנית נכים שמורה   .4
   עבור אשתו זהבה סטולרו ב נכה לרכ

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 בלבד  2017באפריל  1עד 
 

437  +819   +439  
 

שמור לרכב בנוסח: 
 בלבד  5276230מס' 

 גב' זהבה סטולרו 
  10רחוב י.ל. ברוך 

 
 בלבד  2017באפריל  1עד 
 

  

חנית  להאריך  הקצאתבקשת תושבת   .5
משה  בעלה נכים שמורה לרכב נכה עבור

 נגי  

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 בלבד  31/12/2016עד 
 

 

437  +819   +439  
 

שמור לרכב בנוסח: 
 בלבד  5013879מס' 

 נגי משה 
  36רחוב הס 

 
 בלבד  31/12/2016עד 
 

  

ביטול חניית נכה  - 89רחוב המסילה   .6
  כללית

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 819( +  43 -)ג 437  
 (19-)ד

 89ה רחוב המסיל

ביטול  – 5רחוב הפרח בגני, מול מס'   .7
חניית נכה עקב סיום העבודות ברחוב 

 המסילה

 819( +  43 -)ג 437   
 (19-)ד

 (  43 -)א439

שמוליק אסקרוב 
  5הפרח בגני מול 

 


