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הנושא

מס'
.1
.2

.3
.4
.5
.6

רחוב בן גוריון  -בקשת העירייה לסגור
כבישים מרכזיים לרגל חגיגות יום
העצמאות
פרוייקט כביש מס'  ,531כביש 20
ומסילת החוף  -בקשה לאשר תמרור
שנמצא בסמכות התחום השיפוט
ובהתאם למפת הסמכויות של עיריית
הרצליה
פרוייקט מרינה לי  -בקשת אגף הנדסה
לאשר תכניות תמרור וסימון לרחוב
סטרומה ורחוב לילי  +וינגייט
פרוייקט מהיר לעיר בקטע שבעת
הכוכבים עד משה דיין ,שלב  - 0אישור
תכנית אגף הנדסה
רחובות הרב עוזיאל ושירת גאולים -
בקשת תאגיד מי הרצליה לאשר הסדרים
זמניים להנחת קווי ביוב ומים
רחוב לנצט  - 7בקשה לאשר זמנית  20מ'
לפריקה וטעינה לפרוייקט תמ"א

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה
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הכתובת

הועדה מאשרת את התכנית

עפ"י תכנית
אגף תב"ל

הועדה מאשרת את הבקשה
תמרורים הנמצאים בסמכות
העירייה

עפ"י תכנית
נתיבי איילון.
הסדר תנועה זמניים
לפתיחת צומת

הועדה מאשרת את הבקשה

עפ"י תכנית
אגף הנדסה

הועדה מאשרת את הבקשה

עפ"י תכנית
נתיבי איילון

הועדה מאשרת את הבקשה

עפ"י תכנית
תאגיד מי הרצליה

הועדה מאשרת את הבקשה

עפ"י תכנית
קבלן ביצוע הפרוייקט

תמרור
לביטול

הכתובת

1
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל
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הנושא

מס'

נימוקים והחלטות

תמרור להצבה

.7

רחוב סוקולוב  ,34הסעות לגמלאי הרצליה
– הגבלת המקום השמור לטובת
המיניבוסים בהתאם לשעות הפעילות

הועדה מאשרת את הבקשה

.8

דרך ירושלים ,שער כניסת חירום לבי"ס
רמב"ם  -צביעת מעטפה על כל האספלט
בחזית עד המדרכה  +צביעה מלאה
בתחום המעטפה
רחוב הנרקיסים פינת רחוב הנוריות -
השלמת תמרור מתן זכות קדימה
רחוב חנה רובינא (כניסה צפונית)-
השלמת סימון אדום לבן עד מפרץ החניה
הניצבת

הועדה מאשרת את הבקשה

439 + 433
בתוקף בימים
א' עד ה'
משעה 07:00
עד שעה 15:00
פרט למיניבוס
גמלאי הרצליה
רכב מס' 5320612
רכב מס' 6406269
820
+
צביעת השטח
בצבע בורדו
301

הועדה מאשרת את הבקשה

818

.9
.10

הועדה מאשרת את הבקשה

מספרנו 2023/17

הכתובת

תמרור
לביטול

הכתובת

ברחוב סוקולוב 34
במפרץ החניה

דרך ירושלים
בחזית שער חירום של בי"ס
רמב"ם
ברחוב הנרקיסים
פינת רחוב הנוריות
ברחוב חנה רובינא
מהכניסה הצפונית (רחוב
אבן עזרא) עד למפרץ החניה
הניצבת

2
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל
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מ ע ט פ ו ת
מס'
.1

הנושא

נימוקים והחלטות

תמרור
להצבה

הכתובת

בקשת תושבים לסמן אסור חניה "מעטפה"
בכניסה לחניות ולבתים כולל סימון "אדום לבן"
על מנת למנוע חסימת הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות בהתאם
לסיור סימון בשטח

( 820ד –)16

ברחוב שאול המלך 22
בכניסה לחניה (מטה(

( 820ד –)16

ברחוב י.ל .פרץ 27
בכניסה לחניה (כהן)
ברחוב א.ד .גורדון 51
בכניסה לחניה (ידיד)
ברחוב קיבוץ גלויות 56 + 52
בכניסה לחניה (אביב)
ברחוב מלכי ישראל 9
בכניסה לחניה (ירדנה)
ברחוב יסוד המעלה 4
בכניסה לחניה (פנחס)
ברחוב שי עגנון 74
בכניסה לחניה (גל)
 1 +מ' בכל צד
ברחוב גיל 30
בכניסה לחניה (חג'בי)

( 820ד –)16
( 820ד –)16
( 820ד –)16
( 820ד –)16
( 820ד –)16
 1 +מ' בכל צד
( 820ד –)16

תמרור
לביטול

הכתובת

3
_______________
__________
מר משה פדלון
תאריך
ראש העירייה ראש רשות תמרור

__________
גב' מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה

__________
מר דורון גילר
יו"ר ועדת התנועה

____________
רפ"ק עוזי שעיו מ.א100930-7 .
ק' את"ן מרחב ירקון /משטרת ישראל

