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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

 הסדרי תנועה זמניים לחגיגות העדלאידע  .1
בקשה לאשר הסדר זמני לחסימת  -

בזמן בן גוריון / סוקולוב ההרחובות 
 . חגיגות

 התכניתאת  ממליצה לאשרהועדה 
 

 עפ"י תכנית  
  הנדסה  סא –אם 

  

 ויצמן  –בקטע ז'בוטינסקי הרב קוק  רחוב  .2
בקשת תאגיד מי הרצליה לאשר תכניות  -

 .זמניים לעבודות מים וביוב הסדרי תנועה

 הועדה ממליצה לאשר את התכנית
 

 עפ"י תכנית  
 משרד רונן שכנר

  

בקשה  -הנדסאים  מתחם חניה יד גיורא /  .3
לשיפורים בטיחותיים תנועתיים במתחם 

, בהתאם לסיור שנערך עם מנהל  החניה
 ביה"ס. 

 בקשההועדה ממליצה לאשר את ה
התקנת פסי האטה לפני העיקולים 

 והסדרת מעקות. 
 

   עפ"י תרשים  

בקשה לסמן אדום לבן  - הברוש רחוב   .4
 ברדיוס הצומת.  בכניסה לחניה הציבורית

 ברחוב הברוש 818 בקשהממליצה לאשר את ה הועדה
 ברדיוס הצומת 

  

בקשה לאסור חניית כלי  -רחוב בורוכוב   .5
 .טון 4רכב מעל 

 בקשההועדה ממליצה לאשר את ה
 

433  +439  
 לרכב שמשקלו הכולל

  טון 4מעל 

 רחוב בורוכוב ב
  83סמוך למס' 

 במדרכה המזרחית 

  

ורכר , חניון כפינת צה"ל רחוב יצחק שדה  .6
בקשה להציב תמרור  -מול בי"ס גורדון 

האט ותן זכות תמרור ו פניה ימינה בלבד
 .קדימה

 בקשה ההועדה ממליצה לאשר את 
 

 יצחק שדה  ברחוב  206+  301
 ביציאה מחניון הכורכר 

 מול בי"ס גורדון 
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 הנושא                                                                                 מס'
 

 תמרור הכתובת תמרור להצבה נימוקים והחלטות
 לביטול

 הכתובת

מרור יהוספת תבקשה ל -רחוב השונית   .7
, למגיעים מדרום מעגל התנועהלקראת 

 תיבים + מעבר חציההיצרות נ

 בקשההועדה ממליצה לאשר את ה
 

 ברחוב השונית    306+  621
 לקראת מעגל התנועה

   למגיעים מדרום 

  

בקשה  -רחוב האילנות פינת הבוסתן   .8
להצבת מעקות בטיחות למניעת עליה 

 .וחניה על המדרכה

    עפ"י תרשים  מעקות בטיחות  בקשהההועדה ממליצה לאשר את 

( מעבר 74ב קוק )סמוך למס' רחוב הר  .9
בקשה להתקין עיני חתול  -חציה 

לניראות מעבר  כתוספת 306ותמרורי 
החציה + התקנת עמודוני גומי על האי 

 .התנועה הצבוע

  X  2 306 בקשההועדה ממליצה לאשר את ה
+ 

 עיני חתול 
 + 

 עמודוני גומי

ברחוב הרב קוק )סמוך 
 ( 74למס' 

במעברי החציה משני צידי 
 רך הד

  

בקשה  -רחוב העצמאות, אולפנת צביה   .10
בתחום לסמן אדום לבן לפני מעבר החציה 

מפרץ החניה והאוטובוסים ממערב 
 לפתיחת שדה ראיה.

מטר מתוך מפרץ  6   818 הועדה ממליצה לאשר את הבקשה
האוטובוסים / החניה, לפני 

  מעבר החציה בגישה ממערב 

  

אשרור חניית  –רחוב ביל"ו, בי"ס לב טוב   .11
 סמוך לשער האחורי.  קיימת נכה כללית

 רחוב ביל"ו   437 הועדה ממליצה לאשר את הבקשה
שער אחורי של בי"ס בחזית 
 לב טוב
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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" ניסה לחניות ולבתים בכ

 על מנת למנוע חסימת הכניסה והיציאה

הועדה מאשרת את הבקשות  בהתאם 
 לסיור סימון בשטח

 (16–ד ) 820
   

  30ברחוב אוסישקין 
 הגדלת מעטפה בכניסה לחניה

 ' לכיוון מערב )שטראוס(2מ 1

    

 ( 16–ד ) 820 
 

 ב'  22ברחוב בזל  
 ה )סבה( בכניסה לחני

  

 ( 16–ד ) 820
 

 ב'  2ברחוב הזוהר 
 בכניסה לחניה )טוויג(  

  

 ( 16–ד ) 820
 

  18ברחוב הס 
 בכניסה לחניה 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  3ברחוב טיראן 
 בכניסה לחניה )רוזן(  

  

 ( 16–ד ) 820
 

  9ברחוב הנביאים 
 בכניסה לחניה )לוי( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  10ברחוב נחמיה 
 בכניסה לחניה )פרימן( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

  40ברחוב כנצלסון 
 בכניסה לחניה )כהן( 

  

 ( 16–ד ) 820
 

 חניון ציבורי –ברחוב הרצוג 
 עפ"י תרשים 

  

 
 
 
 


