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 4מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   14.06.2021  שהתקיימה בתאריך 

תמרור   המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש מס'
 מומלץ 

החלטת  
 הוועדה 

 הערה 

חברה   21-04-01
 כלכלית  

מהיר לעיר,  
הסדרי תנועה  

  3זמניים שלב  
והסדרי תנועה  
לסגירת רחוב  

 שעות  48-ויצמן ל
6078/16-04-

267closing 
6078/16-04-

267draing 

רחוב ויצמן בין  
הר תבור ובין  

 תל חי 

  מאושר   

מדור   21-04-02
 תנועה 

לבטל סעיף  
 החלטה מס' 

21-1-36 

בצע  ל לא ניתן  6מענית 
לפי בדיקה  

 בשטח

  מאושר  

מדור   21-04-03
 תנועה 

 שינוי החלטה מס' 
21-1-41 

  מאושר   818סימון  א 6לובטקין 

21-04-04 
 

מדור  
 תנועה 

 שינוי החלטה מס' 
21-1-25 

מקומות חניה   2 חניון ירושלים 
  6-14בין שעות 

 דקות  30במשך 
 

  מאושר  

מדור   21-04-05
 תנועה 

 שינוי החלטה מס' 
21-1-9 

מיקום החניות   33הנביאים 
לפי תרשים  

 ביצוע החלטה 
 

  מאושר  

מדור   21-04-06
 תנועה 

-21תיקון סעיף 
3-35 

 תיקון כתובת   27אנגל  
 

  מאושר  

מדור   21-04-07
 תנועה 

תיקון סעיף   
 בהחלטת ועדה 

21-1-48 

  לבטל החלטה משעול אורנים 
להציב עמוד  

 חסימה מתקפל 
 

  מאושר 
בכפוף  

 לסיור 

נדרש לבצע  
סיור לצורך  

החלטה  
 )עודד+בועז(

 

מדור   21-04-08
 תנועה 

תיקון סעיף  
 בהחלטת ועדה 

21-1-38 

לבטל החלטה   רחוב דוד המלך 
להציב תמרור  

810 

  מאושר  

מדור   21-04-09
 תנועה 

תיקון החלטת  
 הוועדה מס' 

 21-1-19 
 

רחוב תחיה  
 חניות אקספרס 

  4לבטל 
מקומות חניה  

  לטווח קצר
חניות   2)סה''כ 

אקספרס  
 ברחוב( 

  מומלץ  

מדור   21-04-10
 תנועה 

תיקון החלטת   
-21הוועדה מס' 

3-36 

חניות אלכסוניות  
  – לא מתאימות 

החלטה לא  
 תואמת שטח 

 בכפוף לסיור    מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-11
 תנועה 

החלטת  תיקון 
 הוועדה מס' 

21-3-60 

 2ארלוזורוב  
 

למשך חצי שנה  
 מיום החלטה 

בעוד חצי שנה  
יש להגיש  
מסמכים  
מס'  רפואיים  

 רכב: 
1513674 

  מאושר  

מדור   21-04-12
 תנועה 

בחירת חלופה  
 21-3-31לסעיף  

המלצה לחלופת   6נעמי שמר 
המפרץ כחלופה  

עם פגיעה  
מינימלית  

 לתנועה 

 מפרץ חניה  מאושר  
ללא הפרעות  

 לתנועה 
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21-04-13 

 
מדור  
 תנועה 

ביטול החלטת  
-21-03הוועדה 

13 

  –מומלץ לבטל  שצ''פ אנגל 
בשטח קיים  

 226תמרור  

תמרור מס'   מאושר  מומלץ 
"כניסה    229

להולכי רגל  
 בלבד 

מדור   21-04-14
 תנועה 

תיקון סעיף  
החלטת הוועדה  

 מס'
21-03-41 

כניסה לחניון  
ציבורי ברחוב  

 ירושלים

ביטול מעטפה  
קיימת מול  

 כניסה לחניון  

  מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-15
 תנועה 

 תיקון סעיף מס' 
21-3-53 

נדרש לציין   4הרעות 
 כמות  עמודים

 פי סקיצה על  מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-16
 תנועה 

 תיקון סעיף 
21-3-55 

תיקון מספר   11ג'ו עמר 
עמודים  

 בפרוטוקול 

 על פי סקיצה  מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-17
 תנועה 

 תיקון סעיף 
21-3-54 

 7סשה ארגוב 
בדופן רחוב יאיר  

 רוזנבלום

נדרש להוסיף  
 הנחיות ביצוע 

 על פי סקיצה  מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-18
 תנועה 

 ביטול סעיף 
21-3-56 

מיקום מוצע   10מבצע יונתן 
משומש כפינת  

 גזם

  מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-19
 תנועה 

תיקון החלטת  
 ועדה 

21-3-61 

 תיקון מס' רכב  16זאב גולד 
מופיע  

בפרוטוקול  
2975912\  

נדרש  
3207250 

 

  מאושר  מומלץ 

בקשת   21-04-20
 העירייה 

שינוי בהסדרי  
 תנועה 

מומלץ להסדיר   השלום רחוב 
מעברי חצייה  
 על פי סקיצה  

  מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-21
 תנועה 

שינוי בהסדרי  
 תנועה 

מומלץ לתקן   רחוב גולד זאב 
כניסה לצומת  

וגאומטריה של  
 רחוב 

 

החלפת בין   מאושר  מומלץ 
נתיב ומפרץ  

 חניה 

בקשת   21-04-22
 העירייה 

רחוב  משה   שינויי מצב חניות 
 שרת 

לסמן  מומלץ  
אדום לבן  

לצורכי איסור  
חניה בסמוך  

לחניון של בית  
 חולים

 

נדרש לסמן על   מאושר  מומלץ 
 פי סקיצה 

בקשת   21-04-23
 העירייה 

רחוב  משה   שינויי מצב חניות 
 שרת 

מומלץ להוסיף  
מיקום חניה על  

שני גלגלים  
בדופן מערבית  

 5בסמוך לבניין  
 

נדרש לסמן על   מאושר  מומלץ 
 פי סקיצה 

מדור   21-04-24
 תנועה 

שיפור מצב  
 תנועתי 

צומת שמחה  
 וילנסקי /

מומלץ שיפור  
מצב ברחוב על  

 פי סיור 

ביצוע תלוי   מאושר  מומלץ 
 בתקציב 

מדור   21-04-25
 תנועה 

 תיקון סעיף 
 21-03-52 

 28הדר 
 

  מאושר  מומלץ  מומלץ  

מדור   21-04-26
 תנועה 

הסדרת צומת  
 חולדה הנביאה 

הולדה הנביאה /  
 עשר תרי 

להוסיף תמרור  
306 

 

  מאושר  מומלץ 

מדור   21-04-27
 תנועה 

שינוי בהסדרי  
תנועה ברחוב  

 תרי עשר 

רחוב תרי עשר  
מול כניסה לבית  
 הספר דמוקרטי 

מומלץ לפתוח  
פניה שמאלה  
לצורכי פרסה,  

ולהעביר מעבר  
חציה. נדרשת  

בהתאם  ביצוע   מאושר  מומלץ 
לתכנון/ סקיצה  

ואישור מח'  
 תנועה 
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תוספת מעקות  
 בטיחות 

נדרש תקציב  
 לתכנון 

בקשת   21-04-28
 העיריה 

שיפור בהסדרי  
 תנועה 

כפר    " טן " חניון  
 סבא

מומלץ לחדש  
אישור הסדרי  
תנועה בחניון  

אחרי שינוי  
 מספר חניות בו 

  מאושר  

מדור   21-04-29
 תנועה 

אישור הסדרי  
תנועה ופתיחת  
הכניסה מרחוב  

מנחם בגין לרחוב  
 דוד הרמז 

בגין/ דוד  מנחם 
 רמז

  מאושר   מומלץ 

בקשת   21-04-30
תושבי  

 רחוב 

סימון אדום לבן  
באורך רחוב  
 קיבוץ גלויות 

מומלץ לסמן   רח' קיבוץ גלויות 
  818תמרור  
הרחוב  בדופן 

 על פי סקיצה 

סימון דופן   מאושר  
הרחוב לפי  

 סקיצה

הסדרת סימני   394560 21-04-31
דרך על שפת  

 רחוב 

מומלץ לסמן  לא  רחוב טירת צבי 
חניות מקבילות  

ועדת   מדיניות –
 תנועה 

לא   
 מאושר 

 

מדור   21-04-32
 תנועה 

שיפו הסדר  
 במעגל תנועה 

 רחוב אלקלעי 
 

הגדלת המעגל  
לצורכי שיפור  

 צרימת התנועה 

לא   
 מאושר 

נדרש תכנון  
מדיוק ואישור  

 תקציבי 

מדור   21-04-33
 תנועה 

שיפור הסדרי  
 תנועה 

 שינוי  רחוב בילו 
הסדרים  

  בכניסה לצומת 
בגאומטריה של  

 רחוב 

לא   
 מאושר 

 

מדור   21-04-34
 תנועה 

איסור חניה בדופן  
 חלקה

 34הכרמל 
 

לסמן אדום לבן  
לאורך כל  

 החלקה 

  מאושר  

מדור   21-04-35
 תנועה 

 גן רינה 
 דוד המלך 

תוספת חניה  
 להורדת תלמידים 

 גן רינה 
 דוד המלך 

10 

לסמן מיקום  
להורדת ילדים  

רינה מול  של גן 
, על  7בניין מס'  

פי מידות של  
רכב מסחרי לפי  

 שעות של גן: 
  7-8בין שעה 

 16-17ובין 
יום ו' וחג בין  

, ובין  7-8שעה 
12-13 

 

  מאושר  

מדור   21-04-36
 תנועה 

הסדרת מדרכה  
 רחוב התע"ש

מדרכה בדופן  
 63של  חלקה  

הסדרת רצועת  
חניה ניצבת  
לציר הדרך  

והספקת מעבר  
להולכי  במדרכה 

 רגל 

בכפוף לאישור   מאושר  
 תקציב 

בקשת צוות   21-04-37
בית חולים  

 מאיר 

להסדיר נתיב  
 חירום 

כניסה לרחוב  
בי''ח מאיר  

מרחוב  
 טשרניחובסקי 

מומלץ להסדיר  
נתיב על פי  

 ביקור בשטח 

ביצוע לפי   מאושר  
 סקיצה

מדור   21-04-38
 תנועה 

הנחיית ועדת  
תנועה לצורך  

הפרדה בין עמודי  
בגבולות  חסימה 

זכות הדרך  

מומלץ לדון   ל''ר 
בוועדה על  
תמרור מס'  

בלבד   149
)נמצא בגבולות  
זכות הדרך( כל  

  מאושר  
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ועמודי חסימה  
 בשטחים פתוחים 

עמודי חסימה  
לא בגבולות  
זכות הדרך  

יבדקו במחלקה  
ויעברו לביצוע  
על ידי עבודות  

ציבוריות  
 וב כריהוט רח

מדור   21-04-39
 תנועה 

קביעת מידות  
סטנדרטיות  

לסימון אדום לבן  
 מול כניסה לחניה 

מומלץ לקבוע   ל''ר 
סטנדרט  

לאיסור חניה  
מול כניסה  

 לחניה פרטית 

  מאושר  

21-04-40 
 

מדור  
 תנועה 

קביעת שלט  
סטנדרטי  

להגבלת זמני  
מסומנים   חניה
 לבן -כחול 

שלטים לחניות   ל''ר 
וכתיבת  נכים  

שעות הגבלה  
 בסגנון אחיד 
עם תוספת  

 הערה על שלט: 
בעלי תו חניה  
 עירוני בתוקף 

נדרשת הכנה   מאושר  
של שלט  

הדומה לחניות  
לנכים כולל  

מספר רכב ותו  
חניה נכה  

 בתוקף 

מדור   21-04-41
 תנועה 

נוהל עבודה ועדת  
 תנועה 

מומלץ לאשר   ל''ר 
תהליכי ועדת  

 תנועה 

  מאושר  

בקשת   21-04-42
 העירייה 

לאשר שתי חניות  
אקספרס )חניה  

דקות(  60למשך 
במפרץ חניה  

 מזרחי 

  מאושר   מומלץ  83-81ויצמן 

בקשה להצבת   484817 21-04-43
תמרור למעבר  

 חצייה קיים 

ביצוע על פי   מאושר  306 מומלץ  2רוטשילד 
הנחיות הצבת  

 תמרור 

בקשה להצבת   354513 21-04-44
 תמרור 

איסור חניית  
 משאיות 

מומלץ להציב   135ויצמן 
+  432תמרורים 

 בניסוח:  439
"לרכב שמשקלו  

הכולל המותר  
 טון"  4מעל 

ביצוע על פי   מאושר  439+432
הנחיות הצבת  

 תמרור 

בקשה להצבת   311881 21-04-45
 תמרור 

 עצור 

מומלץ להציב   1הר גריזים  
 תמרור עצור 

ביצוע על פי   מאושר  302
הצבת  הנחיות 
 תמרור 

בקשה להחליף   393623 21-04-46
תמרור הזארה  

 לתמרור עצור 

צומת עם ראות   5טרומן 
 מוגבלת 

מומלץ להמיר  
תן זכות קדימה  

 לעצור 

ביצוע על פי   מאושר  302
הנחיות הצבת  

 תמרור 

בקשה להצבת   418791 21-04-47
תמרור שמותר  

לפנות רק ימינה  
לכיוון הכיכר של  

 משה דיין 

ביציאה   2 הדר
מהרחובות:  

הלימון, הכרם  
קיים תמרור  

המחייב פנייה  
 ימינה בלבד 

מומלץ להוסיף  
ביציאה מרחוב  

 האשכולית 

ביצוע על פי   מאושר  429
הנחיות הצבת  

 תמרור 

בקשה להצבת   419397 21-04-48
 תמרור 

 עצור 

מומלץ תמרור   1הכובשים
 עצור 

 הראות מוגבלת 
 

ביצוע על פי   מאושר  302
הנחיות הצבת  

 תמרור 
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21-04-49 429978 

356286 
בקשה להצבת  
תמרור מגביל  

כניסה של  
 משאיות לחניון 

ו תמרור האט ותן  
זכות קדימה  

 ביציאה מהחניון 

מומלץ להגביל   26-24ירושלים 
את  

לרכב   החנייה
שמשקלו  

המותר הכולל  
 טון  4עד 

 

ביצוע על פי   מאושר  
הנחיות הצבת  

 תמרור 

לאסור  בקשה   416777 21-04-50
ע"י שילוט את  
החניה בצורה  

 הנוכחית 

יציאת   11
 אירופה 

מדובר על  
החניה במקום  
בו חונה הרכב  
 האדום במקביל 
ככל הנאה יש  
רכבים החונים  

 בניצב 
מומלץ להציב  

  439תמרור  
"חניה במקביל  
 למדרכה בלבד"

צמצום חניות   מאושר  439
 ברחוב 

בקשה להציב   431244 21-04-51
שלט על חניה  

לרכב פרטי בלבד  
 ולא מסחרי 

מומלץ להגביל   6חזה עפרה 
את  

לרכב   החנייה
שמשקלו  

המותר הכולל  
 טון  4עד 

 

לא   
 מאושר 

 

בקשה להציב   481820 21-04-52
תמרור במעבר  

 חצייה 

רחוב אהרונוביץ  
פינת  

 אוסטושינסקי 

  מאושר  306 מומלץ 

בקשה לבטל   481272 21-04-53
 חניה מוגבלת 

מומלץ לשנות   43  בן גוריון
שעות הגבלת  
חניה לצורכי  
 קופת חולים 

 מאושר  
 

 

21-04-54 478689 
478606 

בקשה להציב  
אסור    "תמרור
 "לחנות

מומלץ לסמן צד   יהודה הלוי 
 אחד של רחוב 

לא   818
 מאושר 

 

בקשה להציב   503457 21-04-55
תמרור בכניסה  

 לרחוב 

  מאושר  623 מומלץ  רבקה גובר 

בקשה להצבת   503622 21-04-56
 תמרור 

 

ממליץ להוסיף   1יד חרוצים  
ביציאה   207

 1 מיד חרוצים 
 

  מאושר  207

בקשה להצבת   500205 21-04-57
 תמרור 

 

  302מומלץ  5טרומן 
לבאים מכיוון  

 איינשטיין 
 

  מאושר  302

בקשה לתיקון   466629 21-04-58
שעות בתמרור  
 לתחנת אוטובוס 

 

ששת הימים  
בדופן בית  

 הספר בר אילן 

מומלץ לפי  
שעות בית  

 הספר 

  מאושר  

בקשה  לאסור   383373 21-04-59
ע"י שילוט את  
החניה בצורה  
הנוכחית של  

 משאית 

ממליץ להגביל   4הקדומים 
 טון  4ל
 

  מאושר  

תושבי   21-04-60
 רחוב 

רחוב בן גוריון  
בקשה לאפשר  

כניסה וחניה  
בכיכר קולנוע  

 עמל 

לא מומלץ,   בן גוריון 
שטח ציבורי  

לפנאי ונופש של  
 תושבים 

לא   
 מאושר 
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לסמן תאי  בקשה  465355 21-04-61

חניה שיהיה ברור  
 כיצד צריך לחנות. 

לא מומלץ לסמן   27ויצמן 
819 

לא   819
 מאושר 

על פי הנחיות  
עירייה לא  

מסמנים חניות  
 מקבילות 

לסמן תאי  בקשה  476475 21-04-62
חניה שיהיה ברור  

 לחנות. כיצד צריך 

לא מומלץ לסמן   רחוב הבנים 
819 

לא   819
 מאושר 

על פי הנחיות  
עירייה לא  

מסמנים חניות  
 מקבילות 

בקשה לצבוע   487726 21-04-63
אזור כביש  

באדום לבן,  
ולהציב שלט של  

 אזור חניה 

שמחה הולצברג  
10 

מומלץ סימון  
באדום לבן  

 במעבר 
 

לא   818
 מאושר 

 

קשה לסמן  ב 315383 21-04-64
אדום לבן בכניסה  

לרחוב משולב  
שמחבר כניסות  

 לחניה 

מומלץ לסמן   6נחל קנה 
בתנאי   818

התאמת היתר  
בנייה עם מיקום  

כניסה לחניה  
 מאושרת 

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

קשה לסמן  ב 443219 21-04-65
אדום לבן בכניסה  

לרחוב משולב  
שמחבר כניסות  

 לחניה 

מומלץ לסמן   4הרעות 
בתנאי   818

התאמת היתר  
בנייה עם מיקום  

כניסה לחניה  
 מאושרת 

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

קשה לסמן  ב 468806 21-04-66
אדום לבן בכניסה  

לרחוב משולב  
שמחבר כניסות  

 לחניה 

מומלץ לסמן   12כנפי נשרים  
בתנאי   818

התאמת היתר  
בנייה עם מיקום  

כניסה לחניה  
 מאושרת 

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

בקשה להסדיר   373549 21-04-67
שדה ראיה  

 בצומת 

מומלץ להחליף   8המעפילים 
  301תמרור  

 לתמרור עצור 
 

  מאושר  

בקשה לסמן   488280 21-04-68
אדום לבן ברדיוס  

 סיבוב 

מומלץ להציב   5 דרך השרון
 עמודוני חסימה 
לצורך חסימת  

חניות במדרכה  
ולספק כניסה  
לדרך שירות  

 של מבנה 
 

 על פי סקיצה  מאושר  
וסיור של יועץ  

 תנועה 

בין חטיבת   סימון אדום לבן  507739 21-04-69
 8-5אלכסנדורי

 

  מאושר   מומלץ 

בקשה של   21-04-70
 תושב רחוב 

בקשה לסימון  
חניה אזורית  

 ברחוב 

מומלץ בכפוף   2טירת צבי 
להסכמת דיירי  

 רחוב 

לא   
  -מאושר

אין  
הסכמת  
 הדיירים 

 

 

תושבי   21-04-71
 רחוב  

שינוי שעות  
ניסה מרחוב  כ

טשרניחובסקי  
לתושבי שכונה  

 בלבד 

טשרניחובסקי/  
 כנפי הנשרים 

לא    לא מומלץ 
 מאושר 

תלונות  
מקבילות על  

כניסה רכבים  
כבדים לשכונה  

לצורך לקצר  
 דרך 
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סימון אדום לבן   תושבי בניין  21-04-72

על אבני גן של  
 ערוגה 

מומלץ לאשר   29-27רותם 
לצורך אפשרות  

 לתמרון 

  מאושר  818

סימון אדום לבן   508264 21-04-73
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   13גלר זאב 
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

כניסה  לבן מול 
 לחניה 

סימון אדום לבן   480479 21-04-74
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

רחל המשוררת  
9 

מומלץ לסמן  
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

סימון אדום לבן   316101 21-04-75
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   5הראשונים 
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

סימון אדום לבן   439918 21-04-76
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   12   הבנים
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

סימון אדום לבן   460083 21-04-77
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   5 רות
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

סימון אדום לבן   347415 21-04-78
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   12  עמק עירון 
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

סימון אדום לבן   410257 21-04-79
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   32גאולה 
818   

 

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

21-04-80  
333106 

בקשה לסמן  
 אדום לבן. 

הרב אסף  
 2שמחה 

מומלץ לבטל  
בצד אחד  

במידה ויש  
הסכמה של כל  

 הדירי רחוב 
 

ביצוע אחרי   מאושר  818
הגשת טופס  
הסכמה של  

 דיירי רחוב 

סימון אדום לבן   504842 21-04-81
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   31רמז דוד 
818   

פי הנחיות  על  מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

סימון אדום לבן   496824 21-04-82
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   39גולומב  
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

פניה תושבי   21-04-83
 שכונה 

הוספת מעברי  
חצייה ברחוה  

 הראשונים 

צומת  
 הראשונים/רופין 

מומלץ על פי  
 סקיצה

  מאושר  811

להוסיף  בקשה  436028 21-04-84
מעבר חציה  

בכניסה לפארק  
 מרחוב הר תבור 

אורך הרחוב   1הר תבור 
מ'   700הינו כ  

  GISלפי מידע   
לא קיים מעבר  

 חציה אחד 
מומלץ לתכנן  
מעברי חציה  

במרחקים  
ע''פ   המומלצים
 ההנחיות 

לא   811
 מאושר 

 

הסדרת  בקשה ל 466423 21-04-85
 מעבר חצייה 

מומלץ מעבר   מבצע יונתן 
חציה + סימון  

810 
+ 

  מאושר 
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קו עצירה  
ביציאה  
 מהרחוב 

 

811 
 

בקשה לשינוי   474922 21-04-86
מיקום לשלט של  

 מעבר חצייה 

ממליץ להוסיף   1 ארזים
לא    306עוד  

מואר נמוך  
יותר, בנוסף  

מומלץ להבליט  
מעבר  את 

החציה עם עיני  
חתול כי מדובר  

 בציר ראשי 

  מאושר  306

בקשה לשינוי   456866 21-04-87
מיקום לשלט של  

 מעבר חצייה 

מומלץ להסיט   1ברש אשר 
את מעבר  

החציה לכיוון בן  
 יהודה 

 

  מאושר  

בקשה לשינוי   423495 21-04-88
מיקום לשלט של  

 מעבר חצייה 

  מאושר   מומלץ  20קפלנסקי 

בקשה לשינוי   405587 21-04-89
מיקום לשלט של  

 מעבר חצייה 

  מאושר   מומלץ  יד חרוצים 

21-04-90 

בקשה 
תושבת  

 רחוב 

בקשה למעבר  
חציה ברחוב  

 המוביל 

פארק מוביל,  
 צומת דוכיפת 

מומלץ לסמן  
מעבר חצייה על  

פי סקיצה  
והנחיות ביצוע  
במיקום על פי  

הנחיות למרחקי  
בין מעברי  

חצייה יחד עם  
סגירת/ השלמת  

מעקה של  
פארק המוביל  

מול צומת  
 דוכיפת 

  מאושר  811

21-04-91 
בקשה 

תושבת  
 רחוב 

בקשה למעבר  
חציה המעפילים  
 מול קופ"ח כללית 

צומת  
 מעפילים/רח''ל 

מומלץ בכפוף  
לשינוים  

גאומטריה  
 והעתקת עץ 

לא   811
 מאושר 

 

בקשת בעל   21-04-92
היתר מס'  

20160245 

סימון מעטפה מול  
כניסה לחניה  

 פרטית 

מומלץ לסמן   18ניתנים  
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

בקשה  21-04-93
תושבי  
 שכונה 

סימן אדום לבן  
בפינה כנפי  

הנשרים/ בלבן  
לצורך הסדרת  

 שדה ראיה 

צומת כנפי  
 הנשרים/בלבן 

מומלץ לארוך  
 סימון 

ביצוע על פי   מאושר  818
והנחיות  סקיצה 

 לסימון )אורך( 

בקשה  21-04-94
תושבי  

 רחוב 

להסדיר בטיחות  
 בצומת 

הולצברג  
 וילנסקי /

מומלץ לבנות אי  
תנועה כדי  

לחלק מעבר  
חצייה לשני  

חלקים ולאפשר  
פניות  

ימינה/ימינה  
במהירות תכן  

 בצמתים 

 כפוף לתקציב  מאושר  
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בקשת   21-04-95

 העירייה 
לחדש אישור  

 לתאר התארגנון 
הכנסת  בית  

האתיופי, תל חי  
68 

 בקשת העירייה  מאושר   מומלץ 

סימון אדום לבן   462564 21-04-96
מול כניסה איסור  
חניה מול כניסה  

 לחניה פרטית. 

מומלץ לסמן   6גלבוע 
818   

על פי הנחיות   מאשר 818
לסימון אדום  

לבן מול כניסה  
 לחניה 

בקשה להצבת   330482 21-04-97
 פס האטה 

בכפוף לטופס   מאושר  821 מומלץ ומוצדק  55ר ''אז
הסכמה של  
 תושבי רחוב 

בקשה להצבת   327087 21-04-98
 פס האטה 

 116אזר 
 

בכפוף לטופס   מאושר  821 מומלץ ומוצדק 
הסכמה של  
 תושבי רחוב 

מדור   21-04-99
 תנועה 

בקשה להצבת  
  פס האטה

והספקת שדה  
 ראיה 

צומת הרצל  
 הבנים 

בכפוף לטופס   מאושר  821+306 מומלץ ומוצדק 
הסכמה של  
 תושבי רחוב 

בקשה  21-04-100
משותפת  

תושבי  
שכונה  
"קפלן"  

להצבת פס  
 האטה

בקשה להצבת  
 פס האטה 

בכפוף לטופס   מאושר  821 מומלץ  רחוב הנביאים 
הסכמה של  
 תושבי רחוב 

בקשה  21-04-101
תושבי  

 רחוב 

בקשה להציב  
תמרור איסור  
פניית פרסה  

 בצומת 

נדרשת בדיקה   ויצמן/כצנלסון 
 מרחבית 

ירד   
מסדר  

 יום 
 
 
 
 

 

בקשת   21-04-102
 העירייה 

בקשה להסדיר  
חניות בחניון  

 ספיר 

מעון ילדים  
 בכפר 

מומלץ בכפוף  
 לסיור 

בכפוף לסיור   מאושר  
יועץ תנועה עם  

עבודות  
 ציבוריות 

 
 
 

בקשת   21-04-103
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

למקלט  בסמוך  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  10הנביאים 

בקשת   21-04-104
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

בסמוך למקלט  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  8יונה הנביא  

בקשת   21-04-105
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

בסמוך למקלט  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  10עמוס 

בקשת   21-04-106
 העירייה  

החניות  הסדרת 
   נכים כללים

בסמוך למקלט  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  4שלמה המלך  

בקשת   21-04-107
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

בסמוך למקלט  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  23האילנות 

בקשת   21-04-108
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

  מאושר   מומלץ  7הרימון 
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בסמוך למקלט  
 עילי 

בקשת   21-04-109
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

בסמוך למקלט  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  6הסהנדרין 

בקשת   21-04-110
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

בסמוך למקלט  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  4י.כהן 

בקשת   21-01-111
 העירייה  

הסדרת החניות  
   נכים כללים

בסמוך למקלט  
 עילי 

  מאושר   מומלץ  12פרישמן  


