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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

בקשה לאשר הסדרי  -רחוב רביבים   .1
תנועה זמניים לעבודות החלפת קווי מים 

כולל התיחסות להפיכת רח' הר נבו  וביוב
 סטרי וביטול חניה לאורכו.  לדו

 התכניתאת  ממליצה לאשרהועדה 
 

 עפ"י תכנית   
  משרד רונן שכנר 

  

בקשה  -צומת ז'בוטינסקי אלתרמן   .2
 .2שלב ביצוע  -להסדרת רמזור בצומת 

 עפ"י תכנית   הועדה ממליצה לאשר את התכנית
  דגש הנדסה 

  

בקשה לאשר תכנית  -  104מרינה מתחם   .3
 –בפינת רחוב העוגן  הלמגרש החני

 השונית. נושא התאורה ייבחן בהמשך. 

 התכניתהועדה ממליצה לאשר את 
 

 עפ"י תכנית  
 י.ט הנדסה 

  

בקשה להסדיר מקום  - 6רחוב השרון   .4
 .עצירה למשאית בחזית הפרויקט

 הועדה ממליצה לאשר את התכנית
יש לשמור על רוחב דו סטרי ברחו' 

 השרון לזרימת התנועה. 

 פ"י תרשים ע  
רמי ראובני הנדסה ופיתוח 

 בע"מ

  

בקשה להסדיר חניה  -כיכר דה שליט   .5
משני צידי מעבר החציה לכיוון  לאופנועים
 חוף הים. 

    עפ"י תרשים   בקשה ההועדה ממליצה לאשר את 

בקשה להתקנת  – 52רחוב יגאל אלון   .6
 בכניסה לשביל מעקה בטיחות מדורג

 גלגלי. למתן מהירות של רוכבי דו

  52ברחוב יגאל אלון  מעקה בטיחות מדורג  הועדה ממליצה לאשר את הבקשה
בכניסה לשביל המחבר 

 לדרך ירושלים
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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
   

 ברחוב יוסף נדבה 
 בכניסה לחניה )מרום(

    

 ( 16–ד ) 820 
 

  38ברחוב הס 
 בכניסה לחניה 

  

 
 
 

 לן המלצות ועדת משנה לחניות נכים לה
חבר ועדה                      –מר אורי סייג מתורגמנית,  –יועץ נגישות עירוני, גב' תמי שמע  –מר מאיר אטדגי רכזת נגישות עירונית,  –קרן טלקר  גב'משתתפים:  

  מ"מ מנהל מדור תנועה ובטיחות  –טבעונה אזרק גב' 
                                                                                                       

 חניות נכים
 

 נימוקים והחלטות הנושא מס
 

תמרור  הכתובת תמרור להצבה
 לביטול

 הכתובת

 להקצות בקשת תושב  –31שחל רחוב   .1
 עבורו  חניית נכים שמורה לרכב נכה.   

 הועדה מאשרת את הבקשה
 

 בלבד 2020בינואר  15עד 

437  +819   +439 
: שמור לרכב בנוסח

 בלבד 2471871מס' 
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בקשת  -16ליברמן ישראל רחוב   .2
חנית נכים  הלהקצות עבורת תושב

 שמורה לרכב נכה.

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2019ביולי  18עד 

437  +819   +439  
שמור לרכב בנוסח: 

 בלבד 2467473מס'  

   

 בקשת תושב -13בר כוכבא  רחוב  .3
ית נכים חנ להקצות עבורולהמשיך ו

 שמורה לרכב נכה.

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

  2019בדצמבר  15עד 

437  +819   +439  
ב שמור לרכבנוסח: 

 בלבד 6476456 מס'

   

בקשת תושב  -139מגן דוד  רחוב  .4
להמשיך ולהקצות עבורו חנית נכים 

 שמורה לרכב נכה.

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 2019בדצמבר  31עד 

437  +819   +439  
שמור לרכב בנוסח: 

 בלבד 5039967מס' 

   

בקשת תושב להקצות  -5הקדמה רחוב   .5
 עבורו חנית נכים שמורה לרכב נכה.

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 2019בדצמבר  31עד 

437  +819   +439  
שמור לרכב בנוסח: 

 בלבד 9533654מס' 

   

בקשת תושב להקצות  -11הפועל רחוב   .6
 רכב נכה.עבורו חנית נכים שמורה ל

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

 2019בדצמבר  31עד 

437  +819   +439  
שמור לרכב בנוסח: 

 בלבד 9622538מס' 

   

ביטול חניה שמורה עקב  –רחוב   .7
  פטירה. 

 הועדה מאשרת את הבקשה 
 

    

ביטול חניה שמורה עקב  –רחוב   .8
 פטירה.  

     

 


