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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

אישור הסדרי  -רחוב מולדת ואבוקה    .1
 תנועה

   עפ"י תכנית   הועדה מאשרת את הבקשה

תנועה הסדרי  -מערב העיר במרכז תרבות   .2
הסדרים ברחובות ביצוע וחניה לפרוייקט. 

 וינגייט והלני המלכה

   עפ"י תכנית  הועדה מאשרת את הבקשה

הסדרי תנועה זמניים  -רחוב הבנים   .3
 ומים להנחת קו ביוב

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

   עפ"י תכנית 

הסדרים זמניים להנחת  -רחוב המגינים   .4
 קווי ביוב ומים

 בקשה האת הועדה מאשרת 
 

 

   עפ"י תכנית 

בקשת תאגיד מי הרצליה  -רחוב ריינס   .5
לאשר הסדרים זמניים להנחת קווי ביוב 

 ומים

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

   עפ"י תכנית 

הצבת תמרורים  -רחוב פורצי הדרך   .6
 המורים על פסי האטה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

 רחוב פורצי הדרך   821
פסי האטה להציב  3כל 

 תמרור

  

הצבת תמרור  -( 99רחוב פורצי הדרך )  .7
לפני העיקול, איסור חניה וקו הפרדה 

 רצוף

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

 רחוב פורצי הדרך   803
קו הפרדה רצוף ואיסור 

 חניה בעיקול 

  

החלפת תמרור תן זכות  –רחוב החלוץ   .8
סימון על גבי  קדימה לתמרור עצור

 במפגש עם רחוב יגאל אלון המיסעה

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

רחוב החלוץ   301 עפ"י שרטוט  302+815
במפגש עם יגאל 

 אלון
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

  -רחוב הנוריות פינת רחוב מתתיהו   .9
צביעת אבן השפה הנמוכה באדום לבן 

 למניעת חניה ברחוב, למעט מפרצי חניה

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

 

 ברחוב מתתיהו  818
בשפת המדרכה המזרחית 

  למעט מפרצי חניה

  

בקשה להסדיר חניית  - 22רחוב בן גוריון   .10
 נכים אחת לרכב מסוג ואן

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

לאחר אישור מקום החניה ע"י 
מנהלת מחלקת כבישים, יועץ תנועה 

 ומנהל מדור תנועה ובטיחות

437  +439  +815  
 + 

 הטבעה 

    עפ"י תרשים

אשרור מעטפה קיימת  - 15רחוב גולומב   .11
המעטפה רחבה לצורך תמרון במקום. 

מהכניסה והיציאה מהחניה. המעטפה 
 GIS-אינה מקושרת למערכת ה

    15רחוב גולומב   820 הועדה מאשרת את הבקשה
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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
   

  60-62ברחוב הנדיב 
 בכניסה לחניה 

  אישרור מעטפה 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  30ברחוב סירקין 
  ( בכניסה לחניה )קלנר

  

 ( 16–)ד  820   
 

  11ברחוב מרגנית 
  בכניסה לשער הבית )אליאנס(

  

 (  16–ד ) 820   
 

  16-18ברחוב נוה עובד 
    בכניסה לשביל הולכי רגל  

  

 (  16–ד ) 820   
 

  14ברחוב ההגנה 
 בכניסה לחניה )דזבולצקי( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

  56ברחוב גלי תכלת 
  בן הר( בכניסה לחניה )א

  

 (  16–ד ) 820   
 

  21ברחוב החלוץ 
 בכניסה לחניה )מוטי( 

  
 

   

 (  16–ד ) 820   
 

  24+26ברחוב לייב יפה 
 בכניסה לחניה )זלמן( 

  
 

   

 (  16–ד ) 820   
 

  9ברחוב אלי כהן 
 בכניסה לחניה )לחמן( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

  29ברחוב אח"י דקר 
 ל( בכניסה לחניה )אריא

  

 (  16–ד ) 820   
 

  12ברחוב האר"י 
 בכניסה לחניה )ציון אביבה( 

  

 
 


