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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

הסדרי  אישור תכנית –רחוב משכית   .1
לשיפור זרימת התנועה  תנועה וחנייה

 הבטיחותו

משרד רונן עפ"י תכנית   הבקשה את הועדה מאשרת 
 שכנר

  

הוספת סימון "אדום לבן"  –רחוב סירקין   .2
בסמוך לעץ השקמה לשיפור זרימת 

 התנועה )סמוך לבית הכנסת(

עפ"י תכנית משרד רונן   הועדה מאשרת את הבקשה
 שכנר

  

לאגף חניה  הקצאת – 29רחוב השרון   .3
 ביטחון ופיקוח 

 439 הועדה מאשרת את הבקשה
 רכבשמור ל

  4662554מס' 
  6179271מס' 
אגף ביטחון חניית 

 ופיקוח

    29רחוב השרון 

הוספת מעבר חציה סמוך  –רחוב הבנים   .4
 לרחוב הקרן הקיימת 

 הועדה מאשרת את הבקשה
        בכפוף לשינוי גאומטרי 

עפ"י תכנית משרד רונן  811
 שכנר

  

–רחוב שטורמן פינת העלייה השנייה  .5
  ן מעבר חציהומיס

רחוב שטרומן פינת העלייה  811 התוכניות הועדה מאשרת את
 השנייה 

  

 חיזוק סימון "אדום לבן"  –רחוב הרצפלד   .6
 בצידי המעטפות 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

  26,23,25רחוב הרצפלד  818
 

  

בקשה להציב  – 38-40-42רחוב אחד העם   .7
 עמודי חסימה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

    38-40-42רחוב אחד העם  עמודי חסימה

תמרור הצבת –רחוב נגבה פינת סירקין   .8
 כביש חד סטריהמורה על 

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

   עפ"י תרשים   618
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

הקצאת מקום חניה  –רחוב רבי עקיבא   .9
לרכב נכה מסוג ואן, במפרץ הסמוך למרכז 

 המסחרי כולל הנמכה, צביעה והטבעה. 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

437+819 
 חול סימון בצבע כ 

 הטבעה+

 רחוב רבי עקיבא
במפרץ הסמוך למרכז 

 המסחרי

  

 עמודי חסימה:  .10
בקשות להתקנת עמודי חסימה למניעת 

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

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 עפ"י סיור בשטח:
 בחזית הכניסה     9* ברחוב רופין 

 בחזית הכניסה    7ברחוב רופין * 

    

 
 

    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
   

  18ברחוב בן גוריון 
 בחניה לפני המכולה )בללי( 

 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  160ברחוב וינגייט 
 )הלנה( בכניסה לחניה 

  

 ( 16–)ד  820   
 

  10ברחוב הרב עוזיאל  
 בכניסה לחניה )קטן( 

  

 (  16–ד ) 820   

 
  14ברחוב ראש פינה 

  בכניס לחניה )קלנר( 
  

 (  16–ד ) 820   

 
  14ברחוב סירקין 
  בכניסה לחניה 

  

 


