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 הנושא                                                                                   מס'

 
 תמרור הכתובת תמרור להצבה  נימוקים והחלטות 

 לביטול
 הכתובת

 -אבא אבן  -צומת רחובות אלי לנדאו   .1
בקשה לאשר תכנית הסדר גאומטרי  

 .זמנים לרמזור + חוברת

 הבקשה.  הוועדה ממליצה לאשר את
 
 

-32עפ"י תכניות מס' 
130-1 R 

   20/10/2020מעודכן 
 תוכנית זמנים  

   02/07/2021מעודכן 
 רונן שכנרמשרד 

    

בקשה לאשר  -פרויקט מרינה לי, שלב ב'   .2
תרשימים  2הסדרי תנועה זמניים + 

 .לעבודות לילה לסגירת צמתים

 מס'  עפ"י תכנית  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. 
    32-142-9 R   

 19/12/2022מעודכן 
32-142-10 R  

    28/12/2022מעודכן 
 רונן שכנר  משרד 

   

בקשת פורת שקד   - 60רחוב בן יהודה   .3
בע"מ, לאשר הסדרי תנועה זמניים לצורך  

 .בניה

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  

 מס' עפ"י תכניות 
03-001-02 

 אור מהנדסים משרד 
   22/12/2022מעודכן 

    

בקשת חברת עמידר   -  27רחוב חוני המעגל   .4
לאשר תכנית הסדרי תנועה לאזור פריקה 

לצורך בניה ותכנית להריסת מבנה   וטעינה
 .ישן ופינוי פסולת

 . הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

 מס'עפ"י תכניות 
2210-3656 

 25/12/2022מעודכן 
 כרמין הנדסה משרד 

   

ים בקשת ורדית ניס-12רחוב יבניאלי   .5
הסדרי תנועה זמנים לצורך בניה למתחם 

 בחזית הפרויקט  פריקה וטעינה

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 .לשיפור הבטיחות בכניסה והיציאה

 

 עפ"י תכניות מס' 
52016 

 ליאת זמיר  משרד 
 02/01/2023מעודכן  

   

בקשה  -רחוב שלונסקי פינת רחוב שלווה   .6
לאשרר מעבר חציה קיים )לא מקושר  

 פרוטוקול(.  ל

  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
קיים מעבר חצייה שלא קיים קישור 

 לפרוטוקול  

רחוב שלונסקי פינת שלווה    811תמרור 
 בזרוע המערבית 

  

בקשת   –, שגרירות ירדן 10רחוב הסדנאות   .7
שגרירות להקצות חניה ע"ח הציבור ה

 עבורם. 

  .הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
 

439 
 ירדן חניה לשגרירות 

  

   10רחוב הסדנאות 
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 ע  ט  פ  ו  ת   מ
 הנושא מס'

 

תמרור  נימוקים והחלטות
 להצבה

תמרור  הכתובת
 לביטול

 הכתובת

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

 . היציאה/ מנת למנוע חסימת הכניסה

 בכניסה לשער   18רחוב האר"י   820+818 שות  הועדה מאשרת את הבק
 ) אהרוני ( 

 
 

בכניסה  26רחוב הזמר העברי   820+818 
 לחניה ) בינג( 

  

הבכניסה לחניה  17רחוב הדסים  820+818
 )פרחי ( 

 

  

 בכניסה לחניה  21רחוב מובשביץ  820+818
 )לניאדו( 

  

   בכניסה לחניה  47רחוב שלווה  820+818

בכניסה  9-11רחוב עזרא הסופר   820+818
 לחניה  

  

  
 


