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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

אישור תכנית  - 59רחוב דוד רזיאל   .1
 התארגנות באתר בניה

   עפ"י תכנית   הועדה מאשרת את הבקשה

משך להחלטת ועדת בה -רחוב אנה פרנק   .2
לעדכן  12/7/16 -התנועה שהתקיימה ב

תכנית סימון ותמרור לרחוב אנה פרנק / 
 קורן

   עפ"י תכנית  הועדה מאשרת את הבקשה

הסדרי תנועה זמניים  -רחוב אחווה   .3
 לעבודות תאגיד מי הרצליה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 בכפוף לשמירת מעבר לאוטובוסים

   עפ"י תכנית  

הסדרי תנועה  -ישראל ישעיהו רחוב   .4
 זמניים לעבודות תאגיד מי הרצליה

 הבקשה את הועדה מאשרת 
 

 להוציא הודעה לתושבים

   עפ"י תכנית 

הסדרי תנועה זמניים  -רחוב לוי אשכול   .5
 לעבודות תאגיד מי הרצליה

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

    עפ"י תכנית 

הוספת  -א.ד. גורדון / ביל"ו / טבנקין   .6
 רורי זהירות מעבר חציהתמ

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 

צומת א.ד. גורדון / ביל"ו /   306
טבנקין בכל הזרועות 

 שקיימים מעברי חציה 

  

הצבת תמרור פניה  -רחוב מורדי הגטאות   .7
"שמאלה בלבד" ביציאה ממורדי הגטאות 

 לקיבוץ גלויות

 בקשה הועדה מאשרת את ה
 

ברחוב מורדי הגטאות   205
 ה לרח' קיבוץ גלויותביציא

  

 -רחוב בן גוריון, בקטע רחוב סוקולוב הס   .8
 בשני הצדדים הסדרת חניה לאופנועים

 בקשההועדה מאשרת את ה
 

   עפ"י תצ"א   
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

השלמת  - 27רחוב הנשיא יצחק בן צבי   .9
סימון "אדום לבן"  במדרכה המזרחית עד 

 צומת הקדמה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

  27ן צבי  הנשיא יצחק ב   818
עד צומת במדרכה המזרחית 

 הקדמה

  

איסור   -רחוב הארז פינת גולדה מאיר   .11
חניה לאורך המדרכה לפתיחת שדה ראיה 

 ביציאה מרחוב הארז  

רחוב הארז ביציאה לרחוב  818 הועדה מאשרת את הבקשה
 גולדה מאיר 

 ביטול חניה משני הצדדים 

  

 -רחוב העצמאות , כניסה לבי"ס שזר   .11
רה לרכב נכה הארכת שעות החניה השמו

עבור תלמידה . 17:00עד השעה 
המתניידת בכסא גלגלים ממונע ונמצאת 

 16:30בצהרון עד השעה 

  437+819+439 הועדה מאשרת את הבקשה
שמור לרכב מס' 

 בלבד  3333234
  07:30משעה 

  17:00עד השעה 

 רחוב העצמאות בכניסה
 לבי"ס שזר 

  

בקשת מנכ"ל  -, מלון תדמור 38רחוב בזל   .12
המלון להוסיף חניות נכים בחניה 

 הציבורית

  38רחוב בזל   437 הועדה מאשרת את הבקשה
 בחניה של מלון תדמור

  

 
    ע  ט  פ  ו  ת  מ

 הנושא מס'
 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

סמן אסור חניה "מעטפה" בקשת תושבים ל  .1
בכניסה לחניות ולבתים על מנת למנוע 

 חסימת הכניסה והיציאה

  הועדה מאשרת את הבקשות
 בשטח סימון בהתאם לסיור

 (16–ד ) 821
   

  39ברחוב אשר ברש 
מ' לכיוון  1בכניסה לחניה + 

  דרום

    

 ( 16–ד ) 821   
 

  6ברחוב הסדרנות 
  בכניסה לחניון של השגרירות

  

 
 


