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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

אישור הסדרי  -צומת בן גוריון הבנים   .1
 חניה זמניים לצומת

   עפ"י תכנית   הועדה מאשרת את הבקשה

סימון מעטפה בכניסה  - 13רחוב סירקין   .2
 למתחם הבניה

   עפ"י תכנית  הועדה מאשרת את הבקשה

הוספת תמרורים לקראת  -רחוב נורדאו   .3
מעבר החציה בסמוך לביה"ס ברנדייס 

 משני הצדדים ברחוב נורדאו 
 תמרורי זהירות ילדים חוצים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

   עפ"י תצ"א  306

סמטת רחוב דב הוז  סמוך למפגש עם   .4
לאסור חניה בצד הצפוני היכן  -הארבל 

 שמהדרכה מונמכת

 הבקשה את הועדה מאשרת 
 

 

   עפ"י תרשים   818

מעלה יהודית )סמטה סמוכה לבריכה   .5
בקשה לאסור חניה עד הכניסה  –ביודפת( 

 לבית

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

 במעלה יהודית  818
אחרי המעטפה עד הכניסה 

 לבית 

  

סימון  -פינת צעירי ציון  רחוב בורוכוב  .6
 מעבר חציה על רחוב בורוכוב

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

   עפ"י תצא   811

חניה בכניסה  איסור - 1רחוב ברקת   .7
למנוע חסימה של תוואי למועדון הסיגרים 

 הולכי הרגל ע"י חניית כלי רכב

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

  1ברחוב ברקת   820
 בכניסה למועדון הסיגרים

  

רחוב בזל בקטע כיכר דה שליט והנשיא בן   .8
הוספת מעברי חציה על הרחובות  -צבי 

 קפלן, האשל ובן אליעזר

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

   עפ"י תרשים    811
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

חניה עבור וספת ה –  14בן גוריון רחוב   .9
סגנית ראש העירייה בחניה שהוקצאה 

  לטובת אגף החינוך 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

626 + 439  
 שמור לרכב מס' 

  בלבד 6371058

  14בן גוריון ברחוב 
 על העמוד הקיים 

 להוסיף מספר נוסף 

  

ע"י קו ניתוב  סימון  –רחוב אחד העם   .10
מכיוון אחד העם בכניסה לרחוב  מקווקו 
 סוקולוב

 ברחוב אחד העם  801 הועדה מאשרת את הבקשה
בכניסה מרחוב סוקולוב 

 צפונה עד רחוב הרצוג

  

סימון "אדום לבן" בתוך  – 129רמת ים   .11
  המעטפה כדי להדגיש את איסור החניה

    129ברחוב רמת ים   818 הועדה מאשרת את הבקשה

"אדום לבן" בתוך  סימון  – 10רחוב הגליל   .12
 המעטפה

   10ברחוב הגליל  818 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
   

  20ברחוב אנילביץ 
  בכניסה לחניה )גולן( 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  3ברחוב הפרטיזנים 
  בכניסה לחניה )מגד( 

  

 ( 16–)ד  820   
 

  6ברחוב הס 
  בכניסה לחניה )שומכר(

  

 (  16–ד ) 820   
 

  31ברחוב הבנים 
  בכניסה לחניה )אזולאי(

  

 (  16–ד ) 820   
 

  14ברחוב יבניאלי 
  בכניסה לחניה )מנשה( 

  

 (  16–ד ) 820   
 

  2+  1אלומות ברחוב 
 בכניסה לחניה )מיכאלי(

  

 (  16–ד ) 820   
 

  12ברחוב הגליל 
 בכניסה לחניה )שלום(

  

 
 


