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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

הסדרי תנועה זמניים לעבודות  –בי"ס אופק   .1
 הרחבת בי"ס אופק 

 הועדה מאשרת את הבקשה
תמרון רכב מכיוון רח' הרב קוק 

 יבוצע בהכוונה 

 עפ"י תכנית  
 החברה לפיתוח הרצליה

  

ביטול  -צומת שבעת הכוכבים / יוסף נבו   .2
מעבר חציה בצומת יוסף נבו שבעת הכוכבים 

 במסגרת שיפורים גאומטריים לרמזור
 ובמסגרת פרוייקט מסוף תחבורה 

הנושא את  מליצה לאשרהועדה מ
ולהעביר תכנית לאישור משרד 

 התחבורה
 

 תכנית עפ"י  
 משרד רונן שכנר 

  

בקשת תאגיד מי הרצליה לאשר  -רחוב הרצוג   .3
הסדרים זמניים להחלפת קוי ביוב ומים 

 בשלבים

 את הבקשה מליצה לאשרהועדה מ
תאום נוסף יבוצע במסגרת 

 התייעצות משטרה

  עפ"י תכנית 
 משרד מ.ת.ן

 תאגיד מי הרצליה 

  

 קטפרויבכניסה / יציאה , 59רחוב בן גוריון   .4
בקשה להרחבת  - המגורים החדש )מומה( 

 אזור כניסה ויציאה ע"י תיקון גאומטרי

 את הבקשה הועדה מאשרת
 

 כנית אגף הנדסהתעפ"י  
 

  

חניה  מקומות  2הסדרת  - 16רחוב בן גוריון   .5
 שמורה  לרכב בשירות אגף הרווחה  

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

432  +439  
 שמור לרכב בשירות

  אגף הרווחה
X    2  

    16ברחוב בן גוריון 

בקשה להצבת תמרור  - 4-8רחוב בני בנימין   .6
 תן זכות קדימה ביציאה מהחניה הציבורית

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

  4-8ברחוב בני בנימין   301
 ביציאה מהחניה הציבורית 

   

 -רחוב יהודה הנשיא בקטע ברנר ההסתדרות   .7
 בקשה להסדרת פסי האטה

 רת את הבקשההועדה מאש
 

   עפ"י תרשים  

בקשה  -, רחבת שער העיר 22רחוב בן גוריון   .8
 להסדרת מקומות חניה לאופניים

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

יקבע סיור לקביעת מיקום  
  מיטבי לחניות אופניים 
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 מ  ע  ט  פ  ו  ת
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 על מנת למנוע חסימת הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות  בהתאם 
 לסיור סימון בשטח

 (16–ד ) 820
   

  48ברחוב פסמן משה 
 בכניסה לחניה )וייזר( 

    

 ( 16–ד ) 820   
 

  103ברחוב בן יהודה 
 בכניסה לחניה )סבוראי( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  41ברחוב ברנר 
 בכניסה לחניה )יעקב( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  71ברחוב ברנר 
  בכניסה לחניה )און( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  14ברחוב השרון 
 בכניסה לחניה )זהבה( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  18ברחוב יסוד המעלה 
 אל(  בכניסה לשער הבית )נתנ

  

 ( 16–ד ) 820
 

  4ברחוב גבעת התחמושת 
 בכניסה לחניה )רמתי( 

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  5ברחוב הרב הלפרין 
  בכניסה לבית )זיוה( 

  

 ( 16–ד ) 820   
 

  5ברחוב הפרטיזנים 
 בכניסה לחניה )וינטראוב( 

  

 
 
 
 


