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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

אישור תכנית סימון  –רש"י / הנדיב חניון   .1
 כולל סימון "כחול לבן"ותמרור של החניון 

  439+  626 הבקשה את הועדה מאשרת 
 + פירוט שעות

   עפ"י תכנית 

  -פינת הפרח בגני נוף שדמות רחוב   .2
לפתיחת שדה לקראת הצומת ביטול חניה 

 ראיה

 הועדה מאשרת את הבקשה 
ביטול תא חניה והפיכתו לערוגה / 

 גינון

 טיפול גיאומטרי
 והסדרת ערוגה

   תכניתעפ"י 

 "אדום לבן"סימון  - 63-65רחוב ההגנה   .3
 בתוך המעטפה

 ועדה מאשרת את הבקשה ה
 

    63-65רחוב ההגנה ב  818

 "אדום לבן"ן ומיס - 12רחוב יהודה הלוי   .4
 בתוך המעטפה

     12רחוב יהודה הלוי ב 818 בקשההועדה מאשרת את ה

 סימון  –רחוב השושנים פינת הניצנים   .5
   כולל תמרור חציה ימעבר

 הועדה מאשרת את הבקשה
 לשיפור בטיחות הולכי הרגל

   תרשיםעפ"י   306+  811
 

  

הוספת תמרורים   - 12-16רחוב כצנלסון   .6
+ תמרור עילי  חציה  מעברהמשני צידי 

 מאיר ומואר

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

306   
 מריר ומואר

  12-16רחוב כצנלסון 
  במעבר החציה המוגבה 

  

הפיכת הרחוב לחד  -רחוב פנחס רוזן   .7
בפסגת  בעיקול סטרי עקב בעיות עבירות

   36הרחוב. ההסדר יחול מבית מס' 
ברחוב פנחס רוזן בצומת עם רחוב גבעת 

 התחמושת

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

618  
 
 
402  

 רחוב פנחס רוזן ב
  36מס' אחרי בית 

 
ברחוב פנחס רוזן בצומת עם 

 רח' גבעת התחמושת

  

בקשה להסדרת חניה  - 5רחוב הבנים   .8
מקומות עקב ביטול  שמורה לרכב מספר 

 חניה לתקופה זמנית, עד לסיום העבודות

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

439  +437  
 שמור לרכב מס'

 בלבד 5534837

    5רחוב הבנים ב
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

עמוד הצבת  – 8אולים רחוב שירת ג  .9
חסימה במרכז השביל בצמוד למדרכה 

 כדי למנוע כניסת כלי רכב

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

    8שירת גאולים ב עמוד חסימה

ביטול  –גמלאי הרצליה 34רחוב סוקולוב   .10
  2חניה אחת מתוך 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

439  +433  
 שמור לרכב מס' 

5320612  
6406269  

 בלבד

  34רחוב סוקולוב ב
 מ'  7תא חניה אחד 

 מספרי רכב  2עם 

  34סוקולוב   433+  439

 –, שגרירות מיאנמר 26רחוב זוהר טל   .11
עבור השגריר  הסדרת חניה שמורה

 במעונו החדש 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

439  +433  
שמור לשגרירות 

 מיאנמר

  433+  439  26ברחוב זוהר טל 
שמור 

לשגרירות 
 מיאנמר

  95המלך יהושפט 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


