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 הנושא                                                                                 מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות

 לביטול
 הכתובת

 תכנית אישור   -פרויקט גליל ים ב'   .1
  לשלב הראשון תנועה ההסדרי 

את באופן עקרוני הועדה מאשרת 
 התכנית. 

 ת לבדיקה ת מפורטתוגש תכני
 

החברה לפיתוח עפ"י תכנית  
 הרצליה

  

מפרץ  אישור - 11,13,15רחוב הקוצרים   .2
לפריקה וטעינה במסגרת תכנית 

 התארגנות אתר

 הועדה מאשרת את הבקשה
 מ' בלבד 18מפרץ באורך 

 

439  +433  
 בתוקף

 בימים א' עד ה' 
            08:00משעה 

  17:00עד 
 פרט לפריקה וטעינה

 לאתר עבודה

 עפ"י תכנית 
 מ' לפריקה וטעינה  18

  

 –רחובות: הבנים, שרה מלכין ושוידלסון   .3
 "כחול לבן"חניה ע"י סימון  סדריה

 הועדה מאשרת את הבקשה
קיימים מחוללי  הסמוכים ברחובות 

)מרכז מסחרי, משרדים(  תנועה
  לצורך תחלופת חניהו

 

 817  +626  +439  
 חניה בתשלום 

 בתוקף
 מים א' עד ה' בי

  08:00משעה 
 17:00עד 

   עפ"י תרשים 

מול שביל הולכי רגל העצמאות רחוב   .4
הוספת תמרור זהירות  -ברחוב מגיני נגבה

 מעבר חציה בשני הצדדים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 ברחוב העצמאות   306
 די המעבר ימשני צ

   

הצבת  –רחוב הנביאים פינת מלכי יהודה   .5
ה וחניה בנוסף לסימון אין עציר תמרור

 אדום לבן הקיים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 ברחוב הנביאים  433
 פינת מלכי יהודה
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

לסמן  –רחוב אלחריזי פינת מגן דוד   .6
את אבן הגן )גרנוליט(  "אדום לבן"

 , רחוב משולבביציאה מרחוב אלחריזי

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 ברחוב אלחריזי    818
 פינת מגן דוד 

 רדיוס אבן גרנוליט ע"ג 

  

פינת  מתחם מגורים )רחוב סנה(  .7
שמאלה  הפני איסור -ארלוזורוב 
לארלוזורוב וההיפך מטעמי מהמתחם 

 בטיחות

 הועדה מאשרת את הבקשה
 לאסור את הפניות לשיפור הבטיחות. 

זמנית / ארעית עד  מדובר ביציאה 
 להרחבת רח' ארלוזורוב

429  +808  +204  
 

 בברחוב ארלוזורו
ממתחם היציאה לפני 

המגורים )רח' סנה( בצד 
  הדרומי

 

  

 הרחבת מעטפה  – 48רחוב אחד העם   .8
 וסימון "אדום לבן" בתוכה

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

  48ברחוב אחד העם   818+  820
 בכניסה לחניה 

  

 -רחוב כיסופים, סמוך לגינת הילדים   .9
בין שביל הולכי רגל הוספת מעבר חציה 

והתקנת פסי  ינה המרכזית למתחם הג
סמוך לבתים לפני ואחרי המעבר,  האטה

  30 -ו 42

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

   עפ"י תרשים   306+ 811+  144

 -, יציאה מחניון שער העיר רחוב הס  .10
הסדרת מעבר חציה ביציאה מהחניון כולל 

 הנגשה

 הועדה מאשרת את הבקשה
  

811  
  כולל הנמכות

 ברחוב הס
בכניסה / יציאה מחניון 

 שער העיר 

  

תדהר, פרויקט חב'  –דרך אלטנוילד   .11
אישור זמני לכניסה  -קרוסופט יימ

 מאתר העבודהויציאה ימינה בלבד 

 הועדה מאשרת את הבקשה
 על בסיס תכנית הסדרי תנועה זמניים 

 

    עפ"י תכנית  
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 מ  ע  ט  פ  ו  ת
 

 הנושא מס'
 

ר תמרו נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

בקשת תושבים לסמן אסור חניה "מעטפה"   .1
כולל סימון "אדום בכניסה לחניות ולבתים 

על מנת למנוע חסימת הכניסה לבן" 
 והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות  
 בהתאם לסיור סימון בשטח

 (16–ד ) 820
   

  9ברחוב שד"ל 
 בכניסה לשער הבית )יואב טל(

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  41ברחוב הרי גלעד 
  בכניסה לחניה )שושן( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  7ברחוב אושיסקין 
 בכניסה לחניה )פרימוב(  

  

 ( 16–ד ) 820
 

  6ברחוב יצחק שדה  
 בכניסה לחניה )עזרי( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  41ברחוב י.ל. ברוך 
  בכניסה לחניה )אנדולט( 

  

 ( 16– ד) 820
 

  5ברחוב החרמון  
 בכניסה לחניה )אלירן( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  32ברחוב הצפצפות 
  בכניסה לחניה )חמדי( 

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  14ברחוב חובבי ציון 
 בכניסה לחניה )עוזר( 

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  6ברחוב נוף שדמות 
 בכניסה לחניה )לונג( 

  

 
 


