
 
             

 

 

 6מתוך  1עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  הנדסה |  מינהל
 

 8מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   04.10.2021  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה  המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'

 חברה כלכלית  2021.08.01

בקשה לאשר תכנית רמזורים  
א' הראשונים /  3שלב ביצוע  

-KFS-J12-WIS-HTג. שריון: 
TEMP-SH3A-03.10.21 

השרונים/ ג.  
 שריון 

 מאושר  מומלץ 

 נתיבי איילון 2021.08.02

בקשה לאשרת תכנית הסדרי  
תנועה למסוף תחבורה ברחוב  

דב לאוטמן, שם תוכנית:  
KSABA-HALAFA-2 

 דב לאוטמן 
מומלץ בכפוף  

 לאישור מח' תנועה
 מאושר 

 מבני שלה''ב  2021.08.03
התארגנות  תוכנית  

 :TR_ORG_SITE -  154ויצמן 
 מאושר  מומלץ  154ויצמן  

2021.08.04 
נכסים    - לוינשטיין 

 בע''מ 

תוכנית התארגנות  
 :TR_ORG_SITE_989811829

 לוינשטיין  - 2-3-250

נעמי שמר/  
 ספיר

 מאושר  מומלץ 

2021.08.05 
תדם הנדסה אזרחית  

 בע''מ 

תוכנית אתר  
-TR_ORG_SITEהתארגנות: 
IDFrame 

 מאושר  מומלץ  אולפני הרצליה

 חברה "קסטרו"  2021.08.06
-1תכנית אתר התארגנות:  

13367-12-202--
1TR_ORG_SITE 

 4עתיר ידע  

מומלץ בהתאם  
לתיקון הערות יועץ  

תנועה ודרישות  
 משטרת תנועה 

מאושר בכפוף  
לתיקונים ואישור  

 יועץ תנועה 

 אור מהנדסים  2021.08.07
תנועה  קידוח ביוב, הסדרי  

 זמניים.
רחוב  

 טשרניחובסקי  
 מומלץ 

יד לעדכן הערות  
יועץ תנועה ולעלות  

 לדיון חוזר

 בקשת העירייה 2021.08.08

תוספת חניות בשטח פתוח ,  
מצעות  קידום היתר  אב

סלילה בשצ''פ כתוספת חניות  
 לחניון קיים

שצ''פ ברחוב  
 18דוד רמז  

מומלץ לקדם היתר  
סלילה בשימוש  

 חורג 

פי סדר  מומלץ על  
עדיפויות תכנית  

 עבודה שנתית 

 בקשה סגן ראש העיר   2021.08.09
תוספת חניות במגרש לא  

 מפותח 
 19בן גוריון  

מומלץ לפתח מגרש  
עם    צבייעוד שב''

תוספת חניות  
בהתאם לשינוים  

גאומטריים  
 הנדרשים 

 ירד מסדר יום 

 ועד שכונה עליה  2021.08.10
קיצור ערוגה לצורך הוספת  

 גבעולים חניה ברחוב  
 רחוב גבעולים 

מומלץ לפרק ארוגה  
לצורך הוספת מקום  

חניה בהתאם  
כנית שינוים  ולת

 גאומטרי ברחוב 

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית  

 עבודה שנתית 

2021.08.11 
נציגי שכונה סביון 

 הכפר
הסדרת מעבר חצייה ברחוב 

 משה סנה בין גינות
 רחוב משה סנה 

מומלץ  הצבת  
רמזור מהבהב  
לצורך הזהרה  

 לנהגים 

 מאושר 

 בקשה שותב  2021.08.12
הוספת נתיב פנייה ברחוב 

 הצומת פינת דרך השרון 
 דרך הצומת 

מומלץ לשנות  
הסדרת תנועה  

בכפוף לעדכון תכנון  
הרמזור לפי  

 הסדרים מוצעים 

לא מאושר, יש  
 לפנות לנת''י 

 בקשה לסמן מעבר חצייה 475731פניה  מס'     2021.08.13
- צומת עמיאל  

 פינס

מומלץ לשנות  
סיטריות ברחוב  

ולתקן  גאומטריה  
 בהתאם לשינוי 

מאושר על פי סדר  
עדיפויות תכנית  

 עבודה שנתית 

 בקשת העירייה 2021.08.14
הסדרת פריקה וטעינה תוך  
ל  שינוי מיקום חניות הנכים ע 

 פי הסקיצה. 
 חניון שוק

מומלץ לקדם  
תוכנית מפורטת  

לטווח ארוך כולל  
פיתוח שטח לא  
מנוצל. מומלץ  

לטווח קצר לשנות  
הסדרים בצורה  

 נקודתית 

מאושר שימוש  
חניות נכים בשילוב  
עם פריקה וטעינה  

בשעות סטנדרטיות  
   של שלט

tel:050-5734347
tel:050-5734347


 
             

 

 

 6מתוך  2עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  הנדסה |  מינהל
 
 רחוב יסמין ברחוב    בקשה לשנות סיטריות  585832פניה  'מס 2021.08.15

מומלץ בתנאי  
הסכמת דיירי  

 הרחוב
 לא מאושר 

 רחוב הס בקשה להוסיף חניות ברחוב  556708מס' פניה   2021.08.16
הבקשה היתה לבטל 

 חניה בצד צפון. 

מאושר בשלב הזה  
לאסר חניות בדופן  

צפונית, מומלץ  
לפתח מפרץ חניה  

 מלא. 

 בקשה תושב  2021.08.17
בטיחותי לרוכבי  הסדרת מצב  

 אופניים

רחוב  
גולדשטיין, 

צייטלין, 
ברדיצ'ב אבא,  

 קורניצקי 

מומלץ להיצמד  
להנחיות של משרד  

התחבורה ולקדם  
 תכנון מפורט

 ירד מסדר יום 

 ועד שכונת הגאולים  2021.08.18
בקשה לאיסור חניה בדופן 

דרומית בין רח' אלקלעי ובין 
 רח' אלחריזי 

רחוב אבן 
 גבירול 

לקדם תכנית  מומלץ  
מפורטת עם שינוי  

חתך טיפוסי  
בהתאם להוראות  

 תכנית בניין עיר

 לא מאושר 

 דיירי רחוב שב''ד   2021.08.19
בקשה לשנות סיטריות שב''ד  

 וכנפי הנשרים 
שב''ד וכנפי  

 הנשרים 

מומלץ בכפוף  
להסכמת הדיירים  

של רחוב שב''ד ורח'  
 כנפי הנשרים 

מאושר בכפוף  
לטופס הסכמת  

 הדיירים.

 בקשת העירייה 2021.08.20
הצבת שלט עצור והגבלת  

 קמ''ש    30  - מהירות ל
 מאושר  מומלץ  רחוב מור 

2021.08.21 
נציגי שכונה סביון 

 הכפר
הסדרה כניסה ויציאה מרחוב  

 דודנים 
  - צומת דודאים

 משה סנה 

מומלץ להסדיר  
צומת בהתאם  

לשינויים  
 גאומטריים 

מאושר על פי סדר  
עדיפויות תכנית  
עבודה שנתית:  

הארכת אי תנועה  
והסדר סימוני  
בכביש לצורכי  
כניסה/ ויציאה 

 בטוחה

 הסדרה בטיחות בצומת  בקשה תושב  2021.08.22
צומת הרצל  

 הבנים

מומלץ להוסיף  
מעבר חצייה  

ולהסדיר גאומטריה  
בצומת לצורכי  

 בטיחות

מאושר על פי סדר  
עדיפויות תכנית  

 עבודה שנתית 

 רחוב הבנים הסדר חניות ברחוב הבנים  בקשה סגן ראש העיר   2021.08.23

מומלץ להסדיר  
חניות ברחוב לצורך  

הגדלת מספר  
מקומות חניה  

בהתאם לשינוים  
גאומטריים בצומת  

הבנים הרצל וסימון  
חניות ניצבות  

 ברחוב

 מאושר 

 563017פניה    'מס 2021.08.24
בקשה להסדיר בטיחות  

 בצומת 
  /צומת בר אילן 

 אז''ר 

קיים צומת מוגבה  
ותוספת רמזור  
מהבהב. מומלץ 

לשפר על ידי שינוי  
מיקום של עמוד  

חשמל באישור של  
 ח''ח 

מאושר שינוי מעבר  
חצייה לתוך  

 הצומת/שינוי צבע 

 בקשת העירייה 2021.08.25
תיקון שעות פריקה וטעינה  

 במפרץ מול חניון ירושלים 
 23רח' ירושלים  

מומלץ לקצר מפרץ  
מטרים ולתקן    12- ל

שעות. מומלצת  
פריקה וטעינה בין 

 שעות 

 שר אומ

 מאושר  לא מומלץ  רחוב דוב הוז בקשה להצבת פסי האטה  בקשת העירייה 2021.08.26

2021.08.27 

 
בקשה להוסיף עמודונים   בקשת העירייה

 גמישים בנתיב נסיעה  
רחוב עתיר ידע/  

 ן יוחנ

מומלץ בהתאם  
כנית מפורטת  ולת

בצומת והרחבת  
 הנתיב

מאושר בשלב הזה  
עמודים גמישים,  

הצבת שלט ניתוב  
תנועה לפני הפרדה  



 
             

 

 

 6מתוך  3עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  הנדסה |  מינהל
פיזית והצבת תמרור   

פניה ימינה בלבד  
 ביציאה מחניון

 מח' תנועה ותחבורה  2021.08.28
שלטים סטנדרטיים לחניות  

 לבן - כחול
 מאושר  מומלץ  ל''ר 

 מח' תנועה ותחבורה  2021.08.29
סטנדרטיים לחניות  שלטים  

 אקספרס 
 מאושר  מומלץ  ל''ר 

 מח' תנועה ותחבורה  2021.08.30
ניות  חשלט סטנדרטי ל

 חשמליות 
 מאושר  מומלץ  ל''ר 

 מאושר  מומלץ  ל''ר  שלט סטנדרטי לחניות נכים  מח' תנועה ותחבורה  2021.08.31

 מח' תנועה ותחבורה  2021.08.32
דרטי לחניה פריקה טנשלט ס
 וטעינה

 מאושר  מומלץ  ל''ר 

 מח' תנועה ותחבורה  2021.08.33
הסדרת מדיניות לתוספת  
מספר לחנית נכים ושינוי  

 מספר רכב 
 ל''ר 

מומלץ לא יותר  
משני מספרים  

בשלט עבור חניה  
אחת כמו הוגדר  

 בחוק

מאושר לא יותר  
משני מספרים  

בתמרור ובדיקת  
הרישום רכב משרד  

 התחבורה 

 ותחבורה מח' תנועה   2021.08.34
לאסר תמרור חניה אזורית,  

 שכונה פרחים 
 רחוב הסתדרות 

מומלץ לבטל שלט  
שהוצב לא על ידי  

 רשות 
 מאושר לבטל שלט 

 מח' אכיפת חניה  2021.08.35
בקשה לשנות מלל של תמרור  

 קיים
 10דוב הוז  

  17מאשרת,  משעה  
החניה מותרת   

לבעלי תו חניה מס'  
 בלבד  2

 מאושר 

 בקשה סגן ראש העיר   2021.08.36
הצבת תמרור חדש: אין 

 כניסה
 ורה סלומון 

מדובר בעיית  
אכיפה וחנייה לא 

 חוקית  
הסעיף עלה       
 עדה  קודמת  ולו

יש להעלות שוב       
 תחת ההחלטה: 

הצבת אין כניסה      
פרט לדיירי ורה  

 סלומונס 
כמו כן מוצעים       

גמישים    עומודונים
כך שהמיסעה תוצר  

 למינימום 
לביצוע   -האפשרי      

מאוחר יותר אם  
הצבת התמרורים  

 לא תגרום לשיפור  

 מאושר 

 בקשה סגן ראש העיר   2021.08.37
בקשה לסימון מעטפה מול  

 כניסה לחניה 
 818ץ סימון  למומ   28דוד המלך  

מאושר סימון אדום  
 לבן 

 בקשה סגן ראש העיר   2021.08.38
הסדרת חצים בהכוונת  

 הנתיבים 
דון  ועבכניסה למ

 גמלאים נחשון 
 מאושר  מומלץ 

 37  39- תל חי  הסדרת שדה ראיה   בקשה סגן ראש העיר   2021.08.39
תוספת קו עצירה  

811 
 מאושר 

 מאושר  מומלץ  8יסמין   הוספת תמרור אין חניה  בקשה סגן ראש העיר   2021.08.40

 בקשה סגן ראש העיר   2021.08.41
הצבת תמרורים "רחוב  

 משולב" 
- צומת הר תבור

 הר כמון 
 מאושר  מומלץ 

 בקשה סגן ראש העיר   2021.08.42
סימון אדום לבן הר תבור  

עד בית    10מתחילת בית מס  
 יתחבדופן מזר  26מס'  

 10הר תבור בין  
 26עד  

מומלץ בהתאם  
לשיפור מצב  

 במדרכה 
 מאושר 

 בקשה סגן ראש העיר   2021.08.43
בקשה להציב תמרור מהירות   

 בכניסה לרחוב הר תבור 
 מאושר  שר אומ הר תבור 

 כיפהאמח'   2021.08.44
בקשה להכשיר סימון אדום   
לבן קיים באבן שפה בכניסה  

 11לחניה בכתובת פנקס  
 מאושר  מומלץ  11פינקס  

2021.08.45 
נציגי שכונה סביון 

 הכפר
  איסור חניה מול גן ילדים  
 וביטול חניות בחניון קיים 

כניסה לחניון  
מרחוב שמחה  

 הולצברג 
 מומלץ 

מאושר להציב  
עמודוני חסימה  
בצורת הכוונת  

תנועה וחסימת  



 
             

 

 

 6מתוך  4עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  הנדסה |  מינהל
חניות לא מסודרות   

מול כניסה חגן  
 ילדים 

 80ועד שכונה ירוקה   2021.08.46
הוספת מעבר חצייה בקטע 

ספיר  הדרך הצפוני של רחוב  
 סמוך לאשכול הגנים. 

מדובר על מעבר  
חציה באזור  
גשר הולכי  

 הרגל. 

לא מומלץ. לא  
פ  ''עומד במרחקים ע

מ'   80ההנחיות.  
 מכיכר סקיבין

 לא מאושר 

 80ועד שכונה ירוקה   2021.08.47
בקשה להגביל מהירות נסיעה  

 ברחוב הספיר
 רחוב ספיר

לא מומלץ,  
המהירות מוגבלת  

ע"פ תקנות  
היגה  התעבורה לנ
 בשטח בנוי 

 לא מאושר 

 80ועד שכונה ירוקה   2021.08.48

בקשה להציב מצלמה אכיפת  
חניה עם הגבלת זמן  עד שעה  

סנטר    , באנגל סמוך לדמרי 
הוועד מבקש להפוך את  

החניות בחזית מרכז מסחרי  
)דמרי סנטר( לחניות  

 אקספרס..

  - דמרי סנטר  
 80אנגל  

מומלץ על ידי מח'  
 שיטור עירוני 

 לא אושר 

 בקשה לתוספת מעבר חציה   בקשה תושב  2021.08.49
צומת רוטשילד   

 בילו   - 

אין הצדק. קרוב 
מידי למעבר חציה  

בכיכר בן גוריון 
רוטשילד. ניתן  

 לבצע מקום חציה 

 מאושר 

 בקשה תושבת    2021.08.50
בקשה לסימון חניה אזורית  

 ברחוב קיבוץ גלויות
קיבוץ גלויות 

11-21 

לא מומלץ אין   
מספיק רוחב מעבר  

 מיסעה.

לא מאושר, מומלץ  
 לבצע סיור 

 תושב   בקשה 2021.08.51

ü    צביעת מעברי החצייה
 בצומת והסימון על הכביש  

ü    ותמרורי    306הצבת תמרורי
 135אזהרה מקדימים  

ü    בצומת     707הצבת תמרור 

  - צומת כרמל  
 ארבל 

פ ההנחיות לא  ''ע
  306מומלץ הצבת  

בצומת. הצומת  
נצפה ולא נמצא  
צידוק לתוספת  

תמרור מעבר  
לסטנדרט. נדרש  

לתחזק את צביעת  
מעברי החציה 

 קבוע   ן באופ

 לא מאושר 

 בקשה תושבת  2021.08.52
הספקת שדה ראיה ביציאה 

 מחניון 
 12אנגל  

מומלץ בהתאם  
לשינוי גאומטרי  

 במדרכה 

מאושר על פי סדר  
עדיפויות תכנית  

 עבודה שנתית 

   21רמז   בקשה לקבל חניה אזורית תושב   בקשה 2021.08.53

 אין הצדקה. 
חניה אזורית הינה  

במרכז העיר  בעיקר  
שם יש מוסדות  

 זוללי חניה.
רחוב רמז הינו רחוב  

 בשכונת עליה. 
מי שחונה בשכונת  

עליה באזור רמז  
הינו בעיקר מתושבי  

המקום על בסיס  
מקום פנוי כך שגם  

תה חניה י אם הי 
אזורית שם הרי  
רובם היו זכאים  

 לחנות.
מעבר לכך כפי  
שציינתי בעבר  

לחניה אזורית יש  
גם הגבלות ומבקש  

החניה האזורית  
צריך להחתים  

הדיירים ברחוב  

 לא מאושר 

mailto:haim@gmail.com2014מחווה%20דעת%20מומחה%20ומגשר%20בתאונות%20דרכיםגדליה%20חיים%20בוחן%20תנועהנייד%20050-5076255%20פקס%20:03-7505586
mailto:102balonim102@gmail.com
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המבוקש וברחובות   

הסמוכים לפי  
 החלטה כאמור 

 חברה מטרו מוטור  2021.08.54
מטרו סנטר להנמכת מדרכה  

 בחזית בניין מטרו מוטור
 18עתיר ידע  

לא מומלץ, נדרשת  
הנמכה במסגרת  
תכנית מקודמת  

 בחלקה

 לא מאושר 

 רחוב גד הנביא בקשה להציב פסי האטה  שכונה קפלן נציגי   2021.08.55
נמצאו עדויות  

  הכמותיות להצדק
 עבור פסי האטה 

 מאושר 

 465592  פניהמס'   2021.08.56
מבקשת להקטין או למחוק  
כחול לבן שמפריע לכניסה  

 לחניה  
   10רוב  וארלוז

אין צידוק. לא 
 נמצאה חניה בהיתר 

 לא מאושר 

 533761פניה    'מס   2021.08.57
בקשה להציב עמודוני חסימה  

 בזכות הדרך 
 לא מאושר  לא מוצדק  39הר תבור  

 בקשה להוסיף מעבר חצייה 565511פניה    'מס 2021.08.58
התאנה ופינת    

 האילנות  
 מאושר  לא מומלץ 

 564056פניה     'מס 2021.08.59
בקשה לסמן אבני שפה של  

 רחוב באדום לבן 
 ו סירני  'אנצ

ברחוב קיימת 
לכל    818צביעה של  

 אורכו 
 לא מאושר 

 561133פניה    'מס 2021.08.60
בקשה להסדיר שדה ראיה  

 בפניה מארזים לעמק 
 2ארזים  

שדה הראייה מוגבל  
בשל רכבים חונים.  

ההנחיות ניתן    פ''ע
למקם חניה פרטית  

 בתוך שדה ראייה

 מאושר 

 558161פניה    'מס 2021.08.61
בקשה להציב עמודי חסימה 

 ברחוב
 2סשה אגורוב  

מוצבים עמודונים  
בכניסה לחניה  

כנהוג בשכונות  
 הירוקות

 מאושר 

 557191פניה    'מס 2021.08.62
בקשה להסדיר תמרורים  

 ברחוב לפי סיטרויות הרחוב
 1הנגר  

. מומלץ  618קיימים  
בצד    402להוסיף  

 השני של התמרורים 
 מאושר 

 551035פניה    'מס 2021.08.63
בקשה לצבוע מדרכה באדום  

 לבן 
 רחוב טחנה 

מומלץ, בנוסף  
מומלץ לסמן כחול  
 לבן בדופן דרומית

 מאושר 

 548316פניה    'מס 2021.08.64
בקשה לצבוע מדרכה באדום  

 לבן 
 רחוב טחנה 

מומלץ לסמן כחול  
 לבן באופן דרומית

 מאושר 

 549084פניה  '  מס 2021.08.64
בקשה לסמן מדרכה באדום  

לבן לצורך איסור חניה  
 והספרת שדה ראיה

 מאושר  818מומלץ סימון   2מורן  

 541274פניה    'מס 2021.08.65
בקשה להקטין אדום לבן 

 בקצה של מפרץ חניה
 42ששת הימים  

לא מומלץ, יפריע  
 לשדה הראייה

 לא מאושר 

 356586פניה    'מס   2021.08.66
הבקשה  להציב תמרור של  

 האט ותן זכות קדימה
 מאושר  מומלץ  26ירושלים  

 494125פניה    'מס  ' 2021.08.67
בקשה להציב תמרור לרחוב  

מוצא ולקטע חניות  ללא  
 אזוריות 

 7גרץ  
מוצב בשטח תמרור  

-. חניה אזורית623
 פ נוהל העירייה''ע

 לא מאושר 

 587305פניה    'מס 2021.08.68
בקשה לבטל סימון אדום לבן  

ולסמן באפור לצורכי חניה  
 אזורית 

 רחוב הראשונים 

בתחילת הרחוב יש  
חניה אזורית בשל  

 הקרבה לפארק.
בהמשך לא נמצא  

 יה אזורית צורך לחנ

 לא מאושר 

 רחוב אגרון   בקשה להסדיר חניה אזורית   512745פניה    'מס 2021.08.69

רחוב אגרון סמוך  
לבתי עסק ברחוב  

 .   24ויצמן  
סביר שחלק  

מהעובדים מחנים  
במקום וגורעים  

 חניה.
אי לכך רואה  

 התכנות לכחול לבן.

 לא מאושר 

tel:054-4702968
tel:054-4702968
tel:054-7120335
tel:054-7120335
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 512745מס' פניה   2021.08.70
אדום לבן תיקון סימון  

 ביציאה מחניון ירושלים 
כניסה לחניון  

 ירושלים 

לא מומלץ. סימון 
לצורך תוספת  

 חניות 
 לא מאושר 

 בקשת העירייה 2021.08.71

לבן בסמוך  - תיקון סימון כחול
- למעבר חציה לסימון אדום  

 לבן 
וועדת    –להרחבת שדה ראיה  

 תנועה 

 מאושר  מומלץ  הכלנית - אירוס

 הוספת תמרור אין פרסה העירייהבקשת   2021.08.72
  - צומת תרי עשר
 חולדה הנביאה

מומלץ להוסיף  
לצורך מניעה  

מפרסה על מעבר  
 חצייה

 מאושר 

 526109פניה  מס'   2021.08.73
בקשה לאיסור חניה בכניסה  

 לחניה פרטית 
 מאושר  מומלץ  א'  4שבזי  

 הוספת מעבר חצייה בצומת   בקשת העירייה 2021.08.74
הר תבור/ הר  

 מירון 

מומלץ להוסיף שני  
מעברי חצייה כולל  
הנמכה על פי פרט  

סטנדרטי וקו עצירה  
 על פי הסדר מוצע 

 מאושר 

 בקשה תושבת  2021.08.75

בקשה להוסיף תמרור ושלט  
לום בכל מפרץ  תש לחניה ב

חניה בחניון אצטדיון כפר 
 סבא

אצטדיון כפר  
 סבא

 לא מאשר  מומלץ לא  

 הוספת מעברי חצייה  בקשת העירייה 2021.08.76
צומת אבן  

 הל''ה  - גבירול  
 מאושר  מומלץ 

 הוספת מעבר חצייה   בקשת העירייה 2021.08.77
צומת הל''ה/  

 אל קלעי 
 מאושר  מומלץ 

 הוספת מעבר חצייה   בקשת העירייה 2021.08.78
צומת אבן  

גבירול/  
 אלחריזי 

 מאושר  לץ מומ

 בקשת העירייה 2021.08.79
הוספת מעבר חצייה מוגבה  

 בקטע דרך  

רחוב  
רונוביץ בין אה

בדופן   9-11
-10צפונית, בין  

בדופן   12
 דרומית 

 מאושר  מומלץ 

 בקשה לסמן אדום לבן  422765מס' פניה   2021.08.81
חטיבת  

 15אלכסנדרוני  
מומלץ לחדש  

 החלטה
 מאושר 

 בקשה תושב  2021.08.82
ביטול מעבר חצייה בצומת  

 ם טשרניחובסקי/ לילנבלו

צומת  
טשרניחובסקי/

 לילנבלום 

לא מומלץ, לא  
מכרות למשטרת  

תנועה עירוים  
 במקום

 לא מאושר 

 בקשת העירייה 2021.08.83
בקשה להסדיר חנית אקספרס  

- בצד דרומי מרחוב בסמוך ל
 130ויצמן  

 מאושר  מומלץ  130ויצמן  


