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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

אישור התוכניות לאחר  –מתחם הנוריות   .1
 ביצוע השינויים  

עפ"י תכנית משרד רונן   הבקשה את הועדה מאשרת 
 שכנר

  

הסדרת חניה –וב הנדיב פינת רש"י רח  .2
 ב"כחול לבן" במגרש החניה 

עפ"י תכנית משרד רונן   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר

  

הכשרת החניון והפיכתו  –רחוב ספיר   .3
   למתחם חניה ממוחשב 

עפ"י תכנית משרד רונן   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר

  

התקנת פסי האטה בקטע  –רמת ים   .4
 ותן תנועהכביש שאינו ממ

   עפ"י תכנית   את הבקשה       עקרונית הועדה מאשרת 

הפיכת כיוון הנסיעה מחד –רחוב המדע   .5
 סטרי לדו סטרי בכניסה הדרומית לרחוב 

   עפ"י תרשים   הועדה מאשרת את התוכניות

התקנת פס האטה ברחוב  –רחוב דגניה   .6
להגביר את   על מנתשהוא ממותן תנועה 

  בטיחותה

 מאשרת את הבקשה הועדה
 

   עפ"י תרשים 

 .תמרורהינוי ש  –לייב יפה / מלכי יהודה   .7
 תמרור "עצור"תמרור "האט" במקום 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

302 
 

ברחוב לייב יפה פינת מלכי 
 יהודה

ברחוב לייב יפה  301
 פינת מלכי יהודה

 בקשה הועדה מאשרת את ה סימון "אדום לבן"   – 64-66סוקולוב   .8
 

 

818  
+ 

 820 חיזוק המעטפה

  64-66רחוב סוקולוב  
 עפ"י תצ"א 

 

  

הקצאת  –שגריר אורוגוואי  – 23רחוב בזל   .9
 חניה עבור השגריר

  626+  439 בקשה הועדה מאשרת את ה
שמור לשגרירות 

 אורוגוואי

    23רחוב בזל 

סימון  –רחוב נוף שדמות פינת צלע דרום   .10
 + תמרור "מעבר חציה מעבר חציה

 לפניך"

   עפ"י תרשים  306+  811 הועדה מאשרת את הבקשה
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

הצבת   –רחוב אחד העם פינת סוקולוב   .11
  מאיר ומואר תמרור "מעבר חציה לפניך"

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

306 
 מאיר ומואר

   

 חט"ב בן גוריון: –רחוב אבן עזרא   .12
 * שיפורים גיאומטריים ביציאה 

 מהחניה + תמרור   
 פניה שמאלה ביציאה * הסדרת ה

 מהחניה  

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 

   עפ"י תרשים 

אשרור "אדום לבן"  –רחוב השופטים    .13
 שקיים שנים רבות ולא נמצא תיעוד 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

     GISבהתאם לצילום אויר  818
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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
בכניסה לחניות ולבתים על מנת למנוע 

 חסימת הכניסה והיציאה

  הועדה מאשרת את הבקשות
 בשטח סימון בהתאם לסיור

 (16–ד ) 820
   

  77ברחוב קיבוץ גלויות  
 קיקוס( -בכניסה לחניה )אוחנה

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  11ברחוב הנביאים 
 בכניסה לחניה )פרימט( 

  

 ( 16–)ד  820   
 

  34ברחוב הנדיב 
 בכניסה לחניה )אשרמן( 

  

 (  16–ד ) 820   

 
  67ברחוב פורצי הדרך 

 בכניסה לחניה )שלומי( 
  

 (  16–ד ) 820   

 
  28ברחוב סמדר 

 בכניסה לחניה )ניצה( 
  

  57גאל אלון ברחוב י (  16–ד ) 820   
 בכניסה לחניה )ענבי( 

  

  6ברחוב יותם  (  16–ד ) 820   
 בכניסה לחניה )אודי( 

  

  26ברחוב הנוריות  (  16–ד ) 820   
 בשתי הכניסות לחניה )שניידמן(

  

  9ברחוב ניל"י   (16–ד ) 820   
 בכניסה לחניה )בן דוד( 

  

  67ברחוב הרי גלעד  (16–ד ) 820   
 לחניה )מויאל(  בכניסה

  

  51ברחוב לייב יפה  (16–ד ) 820   
 בכניסה לחניה )יהב( 

  

 


