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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

הסדרת  –וב העוגן, מרינה הרצליה רח  .1
הימי של בי"ס  החניה מגרשהחניות ב

 שינוי במקומות החניהוצופי ים תוך 

   עפ"י תרשים ע"ג תצ"א  רת את הבקשההועדה מאש

אישור תכנית –צומת בן גוריון הבנים   .2
ותכנית רמזורים רמזור גיאומטריה ל

 צומתל

הסדרי תנועה  עפ"י תכנית  הועדה מאשרת את הבקשה
 אגף הנדסה –ורמזור 

  

אישור רמזור  –רמזור גשר המעפילים   .3
חב'  זמני על גשר המעפילים לבקשת

 אשטרום

 שרת את הבקשההועדה מא
 

 בכפוף לשינויים של יועץ הרמזורים
 

הסדרי תנועה  עפ"י תכנית 
 חב' אשטרום –ורמזור 

  

אישור תכנית  - 3רחוב חובות הלבבות   .4
  38התארגנות אתר בניה במסגרת תמ"א 

 הבקשה את הועדה מאשרת 
 

בכפוף להצבת תמרור איסור כניסה 
טון מרחוב יגאל  4למשאיות מעל 

כניסה למשאיות מרחוב אלון. קרי, 
 י.ל. ברוך

הסדרי תנועה עפ"י תכנית  406
 יזם פרטי –זמניים 

  

אישור תכנית  - 14רחוב מלכי ישראל   .5
  38התארגנות אתר בניה במסגרת תמ"א 

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

צבת פיקוח חציית הולכי בכפוף לה
 רגל למדרכה המקבילה

עפ"י תכנית הסדרי תנועה  
 טייזם פר –זמניים 

  

אישור תכנית  - 21רחוב מלכי ישראל   .6
  38התארגנות אתר בניה במסגרת תמ"א 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

בכפוף להצבת פיקוח חציית הולכי 
 רגל למדרכה המקבילה

עפ"י תכנית הסדרי תנועה  
 יזם פרטי –זמניים 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

ר תכנית ושיא - 25רחוב בר אילן   .7
 38התארגנות אתר בניה במסגרת תמ"א 

 עדה מאשרת את הבקשההו
 

הגעה ואיסוף תלמידי  בכפוף לשעות
 ביה"ס

439  +432  
 בימים א' עד ה' 

  08:30משעה 
  13:00עד השעה 

  15:00ולאחר השעה 
 ביום ו' 

  08:30משעה 
  11:30עד השעה 

 פריקה וטעינה פרט ל
 

   25רחוב בר אילן 
עפ"י תכנית משרד דוד 

 בז'רנו

  

ומות חניה הוספת מק –רחוב נורדאו   .8
 .ברחוב נורדאו צפונית לרחוב צלע דרום

ויצירת חניה אלכסונית ביטול חניה 
 זרימת התנועה שיפור למקבילה 

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

להצגת תוכנית סופית לאישור בכפוף 
 בוועדה

 

 –הסדרי חניה עפ"י תכנית  
 מדור תנועה ובטיחות

  

רחוב אבן עזרא, מגרש חניה בחט"ב בן   .9
הסדרת ו קיצור שטח ההפרדה  -ן גוריו

 פניה שמאלה ביציאה מהחניון 

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

 

   עפ"י תצ"א  

הסדרת  -רחוב גיל פינת דוד אלעזר   .10
 םחציה  במקו ימעבר

    עפ"י תצ"א   הועדה מאשרת את הבקשה

הסדרת מעבר חציה באמצע  -יה רחוב דגנ  .11
סמטת קפלינסקי דרך החוצה את קטע 

  קה מדורג כולל מע

  811 הועדה מאשרת את הבקשה
 + 

 מעקה בטיחות מדורג

 רחוב דגניה 
בקטע המעבר בסמטת 

 קפלינסקי

  

סימון מעבר  -רחוב ביל"ו פינת פסמן   .12
 בצד המערבי של הכביש חציה

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 ברחוב ביל"ו בצד המערבי  811
 עפ"י תצ"א
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

הסדרת השילוט  - 16סוקולוב רחוב   .13
 626התמרור הקיים. תמרור  במקום

שעות לתקן את  439להשאיר. תמרור 
 החניה במקום.

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 

439*2  +626 
 

 בנוסח: חניה בתשלום  
 בימים א' עד ה'

  09:00משעה 
  19:00עד 

 ביום ו' 
  09:00משעה 

  14:00עד 
חניה חינם לתושבי 

ו חניה הרצליה בעלי ת
 עירוני בתוקף

 
 בימים א' עד ו' בנוסח: 

  07:00משעה 
 09:00עד 

 בלבד פריקה וטעינה
 
 

    16רחוב סוקולוב 

הפיכת קטע הרחוב  –רחוב גלי תכלת   .14
  מצפון לדרוםלכביש חד סטרי בכניסה 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   תרשיםעפ"י  
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    ע  ט  פ  ו  ת  מ
 הנושא מס'

 
תמרור  לטותנימוקים והח

 להצבה
תמרור  הכתובת

 לביטול
 הכתובת

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

 מנת למנוע חסימת הכניסה והיציאה

  הועדה מאשרת את הבקשות
 בשטח סימון בהתאם לסיור

 (16–ד ) 820
   

  4רחוב הכנסת 
 בכניסה לחניה )דין( 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  14וב י.ל. גורדון ברח
  בכניסה לחניה )שור(

  

 ( 16–)ד  820   
 

  101ברחוב בר כוכבא 
במקום בו קיימת הנגדה לבית 

 )עודד( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

  3ברחוב דון יוסף הנשיא 
   בכניסה לחניה )עדי(

  

 (  16–ד ) 820   
 

  13ברחוב מרחביה 
 בכניסה לחניה )פיצ'וטו(

  

 (  16–ד ) 820   
 

  11ברחוב הנדיב 
בכניסה לחניה הציבורית 

המובילה לבניינים הפנימיים 
 )ראובן(

  

 (  16–ד ) 820     
 

  17רחוב רמת ים 

 (  16–ד ) 820     
 

  67רחוב רמת ים 

 
 


