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 06-2022 ' מס  המקומית  תנועה ועדת פרוטוקול

 04/04/2022 בתאריך שהתקיימה

 ם: משתתפי 

 גיטליץ שמעון' אינג ובינוי   פיתוח   תשתיות אגף מנהל

 ס' מנהל אגף תשתיות אינג' נדיה בוגון  

 לת מחלקת אכיפה מיכל שיין בן הרוש מנה

 מנהל מחלקת עבודות ציבוריות  אנדרס מלינקביץ  

 בודקת תוכניות תנועה מעין קראוז

 יופה  אליק משטרה  נציג

 גרוס  בועז'  אינג תנועה  מהנדס
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 06-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   04.04.2022  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה  המלצה צוות  כתובת  מהות הבקשה  מבקש  מס'

2022-06.01 742676 
  

בקשה להוספת תמרור העלאה  
 והורדת תלמידי ם 

בן יהודה  פינת  
 רח' החיש  

 
ל    439מומלץ להוסיף תמרור 

לפני תחנת העלאה והורדת  
 נוסעים   

שעות פעילות העלאת והורדת  
בהתאם לשעות פעילות   -נוסעים
 ביה"ס. 

   7:30-8:30בין השעות  
  13:00-14:00 -ו

 מאושר,  
שינויים גאומטרי ,  

ביטול מפרץ העלאה  
 והורדת תלמידים.

בוועדה מרכזית  לדיון 
נושא הזזת תחנת  

 ,39977אוטובוס מס' 
,   432הוספת תמרורים 

439 . 
 

בקשה להוספת מפרץ לאוטובוס   754384 2022-06.02
 רח' קדומים   בסמוך לאתר ארכיאולוגי  

מומלץ להוסיף מפרץ אוטובוסים  
לעצירה בלבד בשעות הפעילות  

הסדר תנועה   -אתר ארכיולוגי
הנוכחי לא מאפשר הגעת  

האוטובוסים והורדת מבקרי  
אתר  בצד הבטיחותי ובדופן  

 לתחום האתר. 

לא מאושר, :אין  
הצדקה תחבורתית  

להוספת המפרץ.: נפחי  
תנועה ברח' נמוכים  

בתדירות נמוכה.  
ה של  תדירות נמוכ

 מבקרי האתר. 

בקשה להסדרת נגישות ברחוב   754390 2022-06.03
 7הראשונים  עקב מדרכה צרה  

המעבר הוצר בשל שורשי עץ כך  
  80 –שנשארה מדרכה של כ 

 ס"מ. 
מפרץ ביציאה  -מומלץ אנטי

מהחניה + הרחבה ליד העץ כך  
שניתן יהי לעבור בצידו המערבי  

 של העץ.

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

בקשה הסדרת כיכיר בצומת   754397 2022-06.04
 יציאת אירופה -הרחובות נורדאו 

צומת הרחובות  
יציאת    -נורדאו 

 אירופה  

מומלץ לבחון אפשרות להוספת  
כיכר תנועה בצומת במסגרת  

תוכנית פינוי בינוי תקומה.  
חשיבות הכיכר נוצרה מחוסר  

גובר   פניה שמאלה מרחוב רבקה
ואיסור פניה שמאלה בצומת  

משה דיין כאושר  -ויצמן
 בפרויקט מהיר לעיר. 

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

2022-06.05  743737 
עדה   בקשה לשינוי החלטת הוו

: אישור  הצבת  2022-02.22
 עמודי חסימה וצמצום ערוגה  

צומת הרחובות  
יציאת    -נורדאו 

 אירופה  
מאושר ביטול הצבת   מומלץ לבטל ההחלטה  

 עמודוני חסימה 

2022-06.06 736345 

 דיון חוזר: 
בקשה להסדרת חניות רכבים   

 שיתופיים, 
מיקומים שונים ברחבי   6הוצעו 

 העיר, נדרש אישור סופי  

 רחבי העיר  

 מומלץ :  
צביעת אבני שפה בצבעים ייעודי  

צבת שילוט / תמרור  וכן ה 
 בהתאם  

המיקומים הבאים  
 אושרו:  

מיקום   20רח' ספיר 
 מאושר ,

מיקום   1רח' הזמיר 
 מאושר ,

, לא  4רח' יערה  
מאושר , מאושר   

חנייה ברח' לילינבלום  
 בשל הקרבה לביה"ח ,

מאושר   3רח' ארבל 
 2במקום רח' ארבל 
  -רח' אליה הורוביץ

 מאושר ,
 חניון נורדאו מאושר  

2022-06.07 749806 
 דיון חוזר: 

  באחתבקשה לבטל מעבר חצייה 
 הזרועות 

  -טשרניחובסקי
 לילינבלום  

על פי נתוני לשכה לסטטיסטיקה  
 ( 2020-2022במהלך שנתיים )

 לא מאושר, 
אין הצדקה  

תחבורתית לאור נתוני   
המרכזית   הלשכה

לסטטיטיקה שהוצגו  
  לחברי  בדיון חוזר 

 הוועדה. 
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בקשה להקצאת חנייה לתושבי   749814 2022-06.08
 רחוב מענית  רחוב מענית, עקב מצוקת חנייה   

לא מומלץ על פי מדיניות  
העירייה לא ניתן לאפשר חניה  

לדיריי רחוב בלבד. ברחוב קיים  
 תמרור אכיפת החניה אזורית. 

 מאושר, 
שינוי מדיניות חנייה  

ברח' :: הצבת שילוט  
בתשלום עד  חנייה 
לכלל   17:00השעה 

הציבור. החל מהשעה  
חנייה אזורית   17:00

לבעלי תו חנייה  
 רלוונטי 

 749835-ו  2022-06.09
749822 

בקשה להסדרת כניסה  
 תלם בטיחותית לרחוב תלם

במסגרת סיור עם תושבי הרחוב  
התגלה חריגה בזרימת התנועה  
בעורק הראשי משה סנה. בניה  

סנה לרחוב  שמאלה מרחוב משה  
תלם מתקיימת חסימת נתיב  
מיסעה וביציאה עצירה לפני  

 יציאה על שביל אופניים.

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

בחינה הנמכת כניסה לרחוב תלם   749827 2022-06.10
 תלם לפי פרט של אבן מונמכת  

מומלץ לתקן על פי תוכנית  
מקורית. אבן מונמכת בוצע לא  

באורך מספיק כדי לתמרן  
-בכניסה ויציאה מרחוב תלם 

 מצב גורם לכניסה לנתיב נגדי. 

מאושר תיקון כניסה  
על פי פרט   -לרחוב

סטנדרטי לאבן שפה  
 מונמכת 

2022-06.11 749843 
בקשה להשלמת תמרורים   

למעברי חצייה ברחוב משה סנה,  
 עילי  ועמודים  

 משה סנה  

מומלץ להחזיר תמרור מעבר  
חצייה עלי ובנוסף להשלים  

בגובה עני נהג כנדרש   401תמרור 
בהנחיות משרד התחבורה  

במעברי חצייה בקטע דרך.  
מומלץ להציב עני חתול ותמרורי  

זהירות על מעבר חצייה לפניך  
 ה מעקומה. ביציא

מאושר, הכשרת  
,  135תמרור מס' 

 הקיים בפועל.

בקשה לסגירת אי תנועה מול   749849 2022-06.12
 משה סנה   חניון משה סנה 

הנושא  יבוצע כחלק במסגרת  
 היתר של ביה"ח מאיר. 

 לא בסמכותנו בשלב זה  

 לא מאושר, 
אין הצדקה בשלב  
הזה. פיתוח רחוב  

יתקיים על פי תוכנית  
מאושרת להיתר של  

 בית חולים מאיר.

בקשה להוספת תמרור קצת   750622 2022-06.13
 מומלץ  משה סנה   מפרץ חניה 

 מאושר ,
נדרשת הצבת תמרור  

 433מס' 

בקשה  לפיתוח חניון  מול כניסה   750633 2022-06.14
 צפונית לבית חולים מאיר 

שטח  כלוא בין  
רח' לילינבלום  

 משה סנה 

חניון על פי תוכנית  מומלץ לפתח 
 עבודה שנתית 

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

2022-06.15 750652 
בקשה להקצאת מקום חניה  
לדיירי רחוב ללא גישה לרכב  

 פרטי. 
לא מומלץ, נושא דורש שינוי   גורדון  

 ייעודי קרקע ושינוי תב''עי. 

 לא מאושר, 
חלק כלוא על פי  
ולכן  תכנית בניין עיר 

לא ניתן לבצע שינוי  
 סטטוטורי 

2022-06.16  732213 
דיון חוזר בבקשה הצבת  

תמרורים לאכיפה מוגברת לאחר  
 הצבת מצלמות  

גלגלי הפלדה /  
 דוד יהלום  

 : המלצת מח' בטיחות בדרכים
המלצת להרחבת מעבר חציה   
בצומת הרחובות גלגלי הפלדה  

ודוד יהלום., גיזום שיח עד  
 ס"מ.  30לגובה של 

 
רח' יהלום ממעברי החציה  
בגלגלי הפלדה ועד למעבר  

התקנת מעקות בטחות   -החציה 
)הסרה של עמודונים(, לצורך  

חסימת רכבים ומניעת עלייה על  
 המדרכה הצרה.

הסר   -רח' יהלום מול דקטלון
הצמחייה  לצורך הגדלת שדה  

הראייה, התקנת מעקת לכל  
הציר והרחבת מעבר החציה  

 חוצים  למעבר של יותר 
לא מומלץ לבצע מעבר חציה  

ם, אין מספיק  ונוסף ברח' יהל
 שדה ראייה.  

 
 
 

 מאושר,  
בהתאם  להמלצות  

 מח' בטיחות בדרכים 
 
 
 
 



 
             

 

 

 7מתוך  4עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

2022-06.17 655807 
 

הסדרת מעבר חצייה סמוך   
 לביה"ס עטרת חיים

וועדת    לא בסמכותלא מומלץ,  11יערה 
 תנועה, שטח בייעוד שצ''פ 

הנושא יורד מסדר  
 היום,

טיפול בפנייה  
הספציפית מועבר  

להמשך טיפול של סיגל  
 שיטרית  

2022-06.18 740721 
בקשה להרחבת הכביש והסדרת  

מפרץ חנייה לצורך הקלה  
 בעומסי התנועה    

ייכנס לתכנית עבודה   -מומלץ 3בוסל 
 שנתית  

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

2022-06.19 684746 

להוספת שני נתיבים  בקשה  
  –נוספים שביציאה מהשכונה 

נתיב להמשיך ישר ונתיב נסיעה  
 ימני . 

  -שכונת גאולים
 2אלקלעי 

ייכנס לתכנית עבודה   -מומלץ
 שנתית  

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

בקשה להוספת פסי האטה,   745694 2022-06.20
 ס שי עגנון " סמוך לביה

רפופורט  ברח'  
 וספיר  

מומלץ: הרחוב אינו נמצא   לא
בדירוג הרלוונטי בהיררכית  

 מדרג הרחובות  

 לא מאושר, 
ברח' אנגל יש מעברי  

חצייה  פזורים לאורך  
 הרחוב. 

סמוך לביה"ס שי עגנון  
קיימים שני מעברי  
חצייה וגשר העילי  

 עבור תושבי השכונה 

בקשה להקצאת חניה כתום לבן   720719 2022-06.21
 לעסקים ברח' ירושלים נחשון 

צומת הרחובות  
 ירושלים ונחשון  

 מומלץ ע"י מחלקת אכיפה:  לא
ברח' רוטשילד הסמוך יש  

-הסדרת חנייה אקספרס כתום
 לבן  

בצד אחד של הרחוב החניה הינה  
 .17.00חופשית עד השעה 

 יש כחול לבן חינם לתושבי העיר. 

 לא מאושר, 
בבדיקה שנערכה מול  

ין  הפיקוח העירוני א 
הצדקה לחניית  

 אקספרס. 
באזור יש חניונים  

עירוניים מוסדרים וכן  
חניית אקספרס   

 סמוכה  

2022-06.22 748888 

  145בקשה להצבת תמרור מס' 
)כביש דו סיטרי( ברח' המייסדים  

מיד לאחר חניון עירוני   32מס' 
 ברח' כנרת 

 32רח' ירושלים 
 מומלץ 

  145, 803, 810הוספת תמרורים: 
 יט המוצע  בהתאם לתשר

 מאושר, 
הצבת תמרור מס'  

145 ,803,.810   

בשה להצבת תמרור פריקה   747638 2022-06.23
 43ויצמן  וטעינה 

  -מדובר על מפרץ חנית אקספרס
לא מומלץ לשנות מדיניות חניה  

 קיים 

 לא מאושר,  
ניתן לפרוק סחורה  

בחניית אקספרס  
 קיימת  

חנייה  בקשה לתוספת מקומות  751232 2022-06.24
חניות בהתאם   הוספת  -מומלץ כלנית  ברח' כלנית דרום

 לחלופה הנבחרת 

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

2022-06.25 701836 
 סיור תושבים:   -לשכת רה"ע

בקשה להצבת תמרור עצור  
 וסימון פס עצירה 

צומת הרחובות  
 לבונה   -מור

מומלץ  הסדרת תמרורים  
 הכביש.וצביעה על 

מאחר ומדובר בצומת שאינה  
מרומזרת, בצומת הרחובות  

 המקומיים 

מאושר הסדרת  
תמרורים וצביעה פסי  

 עצירה 

בקשה להסדרת פסי האטה   742391 2022-06.26
 אנגל   סמוך לביה"ס ובכל רחוב אנגל 

מומלצת הגבהה מעברי חצייה  
לצורכי בטיחות. על פי מיפוי  

מהירויות אוטובוסים של משרד  
 התחבורה קיימת חריגה.

 לא מאושר, 
ברחבי רח' אנגל   

פזורים מעברי חצייה  
 במיקומים מרכזיים  

2022-06.27 740988 
 סיור עם תושבים :  

בקשה להסדרת מעבר מהחניה  
 של חט"ב בר לב  לכיוון הפארק 

 מומלץ שינוי מיקום השער  פרופסור דינור 

 ירד מסדר היום
שינוי מיקום השער  
במסגרת היתר של  

 מבנה ציבור 

2022-06.28 753637 

  
סיור בשכונת    -לשכת ראש העיר

 הפארק 
בקשה לה סדרת שדה הראייה  

בצומת הרחובות משה דיין  והר  
 תבור  

צומת הרחובות  
משה   - הר מירון

 דיין  

מומלץ גיזום צמחייה, העתקת  
 מיקום מיחזורית 

מומלץ עבור מח' גנים  
 ונוף, 

,  העתקת מיחזורית
 גיזום צמחייה  

2022-06.29 753629 

 סיור בשכונת הפארק : 
בקשה להסדרת רצף המדרכות   

 הדר ופינת רח' הר תבור. 
מבוקש הצבת תמרור רחוב ללא  

 מוצא בכניסה לרחוב הדר 
מבוקש לבחון את רוחב  

המדרכות בצידו המזרחי של רח'  
 הדר  

רחוב הר תבור  
 פינת רחוב הדר 

 מומלץ: 
בצומת  הסדרת ריצוף מדרכה  

 הדר  -הרחובות הר תבור
 ריצוף נמוך, הסדרת גינון 

 623תמרור  

 מאושר, 
בכפוף לתכנון מחדש  

 של הצומת.  
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2022-06.30 753640 

סיור שכונת   -לשכת רה"ע
 הפארק 

בקשה להצבת  תמרור רחוב ללא  
 מוצא ברח' הר כמון   

 מומלץ:  הר כמון  
   623הצבת תמרור 

 מאושר, 
  תמרורנדרשת הצבת 

   623מס' 

2022-06.31 674546 

בקשה לבחינת  שינויים  
גיאומטריים ברח' גאולה, סמוך  

לפניה לרח' חרמון. השלמת  
 מפרץ חנייה למניעת חנייה 

צומת הרחובות  
 חרמון / גאולה 

 מומלץ: 
   818תמרור 

 מאושר,  
צביעת אבני שפה   

בהתאם לתמרור מס'   
818  

חנייה ברח'  בקשה להסדרת  690682 2022-06.32
 הסדרת חניות  -מומלץ חבצלת השרון  חבצלת השרון 

מומלץ על פי סדר  
עדיפויות תכנית עבודה  

 שנתית 

2022-06.33 731884 
 בהמשך לסיור תושבים,  

בקשה לבחינת פסי האטה  
 ביציאה מרח' שמריהו  לוין 

 שמריהו לוין  
לא מומלץ, מדובר על רחוב ללא  
מוצתא. אין הצדק לפי היררכיה  

 ת רחובות. מערכ

 לא מאושר, 
אין  הצדקה  

תחבורתית לפי  
היררכיה של מערכת  

 הרחובות  

2022-06.34 736322 

בקשה להסדרת פסי האטה  
,  ברחוב לצורך מיתון מהירות

מאחר ומדובר על רחוב המשלב  
הולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי  

 רכב 

 מומלץ הצבת מעקות בטיחות  גולדשטיין  
מאושר הצבת מעקות  

אדניות בסוף שביל   /
 האופניים 

2022-06.35 
MBK 

Projects 
ltd. 

בקשה לאשר תוכנית להסדרי  
- תנועה באתר התארגנות  

 ו  38לתמ"א 
 לשימוש דו שלבי בחניון ציבורי 

שם התכנית:  
KSB_ATAR_MAAPILIM4_

KFAR_SABA 

 מומלץ  4מעפילים 
 מאושר ,  

בהתאם לאישור יועץ  
 תנועה  

2022-06.36 

רמי  
ראובני  
הנדסה  

 בע"מ

 בקשה לאתר התארגנות  
-TR-ORGשם תכנית 

HACARMEL49 
 

מומלץ בכפוף להטמעת הערות   49הכרמל 
 הצוות המקצוע  

התקבל אישור עקרוני  
, 

בכפוף לתיקון  
 והשלמת הערות. 

 

2022-06.37 
כרמין  

הנדסה  
 בע"מ  

בקשה לחפירה וקידוחים   
במדרכה, בכביש להנחת צנרת  

 תת"ק לחיבורי חשמל  

רח ' ויצמן פינת  
 רח'  הרצל  

מומלץ לאשר בכפוף לעדכון  
על פי   4-ו 3תוכניות )עדכון גיליון 

הערות המחלקה מתאריך  
27.03.2022 ) 

 ,התקבל אישור עקרוני
בכפוף להשלמה  
  3,4 ותיקון גיליונות   

 27.3.2022מתאריך

הסדרים   2022-06.38
 זמניים  

בקשה לאשר תוכנית  אתר  
 .20191429התארגנות  לפי היתר 

בקשה  לאשר שלב ב' שימוש  
 בחניון ציבורי 

 מומלץ    154ויצמן 

 מאושר ,  
בהתאים לתכנית  

מאושר ת ע"י יועץ  
 תנועה 

הסדרים   2022-06.39
מאושר , בהתאם   מומלץ    18הגליל  בקשה להרכבת עגורן   זמניים  

  127/22להיתר מס'  

אשר גרין   2022-06.40
 מבנים  

 עגורן   להרכבתבקשה 
מאושר , בהתאם   מומלץ  3התעש  20061-02-2022תכנית מס' 

   117/22להיתר מס' 

2022-06.41 

תורגמן  
חברה  
לבנין  
 בע"מ  

 בקשה להרכבת עגורן  
 17גלגלי הפלדה  20312-03-2022תכנית מס' 

 המלצה : 
עם   915הצבת תמרור מס'  

 תאריך ושעות 
אחד בגלגלי הפלדה מיד לאחר  

 צומת התעש
ואחד במקום בו הצבת תמרור  

 בתרשים הסביבה 

מאושר, בהתאם  
 121/22להיתר מס' 

  915הצבת תמרור מס' 
עם ציון  תאריך  

 ושעות. 
הצבת תמרור ברח'   

גלגלי הפלדה מיד   
 לאחר צומת התעש
הצבת תמרור נוסף  

ים  בהתאם לתרש
 סביבה  

בקשת   2022-06.42
776361 

בקשה להסדרת תמרור פריקה  
 וטעינה.  

הארכת שעות פריקה וטעינה עד  
 17:00השעה 

 32רח' ירושלים 

 לא מומלץ, 
על פי חוו"ד מחלקת אכיפה, אין  

הצדקה, שעות פריקה וטעינה  
 נשארות כפי שהן ע"פ השילוט  

 מאושר, 
   915 הצבת תמרור מס'

בקשת   2022-06.43
 העירייה 

בקשה  להסדרת  חניון  
 הלילה   בשעותאוטובוסים 

 חניון הקאנטרי 
 כניסה מרח' לוי  

 מומלץ  
עם ציון תימרור של חנייה  

 לאוטובוסים בלבד.  
   \צביעת אבני שפה

 מאושר, 
יש להוסיף תמרור של  

כניסה וחנייה  
לאוטובוסים בלבד,  

צביעת אבני שפה  
 באדום צהוב  

2022-06.44 
קידר  

מבנים  
 בע"מ  

 בקשה לאתר התארגנות  
TR_ORG_SITEtrumpeldor2

0  
 20טרומפלדור 

 מומלץ 
בכפוף להשלמת השינויים  

 הבאים:  
 שחור -סימון אבן  שפה  ירוק

 מאושר, 
יש להשלים  השינויים   

 הבאים:  
סימון אבן  שפה   
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הזזת מערך שילוט פריקה   
 חזית המגרש  בלבד וטעינה ל

 שחור -ירוק
הזזת מערך שילוט  

פריקה  וטעינה לחזית  
 המגרש  בלבד 

2022-06.45 

חברת  
נוריאל  

בנייה  
ויזמות  

 בע"מ

בקשה להסדרי תנועה בזמן  
ביצוע עבודות בנייה ללא הפרעה  

 למעבר הולכי רגל
 6בילו 

 מומלץ , 
  433+915, 413סימון תמרורם 

 ע"פ המיקומים בתרשים

 מאושר ,
הצבת תמרורים  

413+915  ,433+915 
בהתאם למיקומים  

 הרלוונטיים  

תאגדי   2022-06-46
 פלגי גרין 

בקשה להנחת קווי מים ברח' בן  
גוריון  בין הרחובות סוקולוב  

 1-2לרח' אנה פרנק, גיליון מס' 
 21-31-100תכנית מס' 

רח' בן גוריון בין  
הרחובות  

סוקולוב ובן  
 גוריון  

 מומלץ 
מאושר, בהתאם  

להיתר משטרה מס'  
131/22 . 

בקשה להנחת קווי מים בח' בן  
גוריון בין הרחובות אנה פרנק  

   5, 4, 3לרח' ירושלים, גיליונות 
 21-31-200תכנית מס' 

רח' בן גוריון בין  
הרחובות אנה  

פרנק ורח'  
 ירושלים 

בקשה להנחת קווי מים ברח' בן  
גוריון בין הרחובות רח' ירושלים  

 8, 7, 6ורח' רושטילד, גיליוות 
 21-31-300תכנית מס' 

רח' בן גוריון בין  
הרחובות  

ירושלים לרח'  
 רוטשילד 

בקשה להנחת קווי מים ברח' בן  
גוריון בין הרחובות טרומפלדור   

)בצד הדרומי(    ורוטישלד
   12, 11, 10, 9גיליונות

 21-31-400תכנית מס' 

רח' בן גוריון בין  
הרח'  

טרומפלדור  
לרוטישלד  

 )מקטע דרומי( 
בקשה להנחת קוו מים ברח' בן  

  גוריון בין הרחובות רושטילד 
לביאליק )בצד הדרומי(, גיליונות  

13 ,14 ,15 , 
 21-31-500תכנית מס' 

רח' בן גוריון בין  
הרח' רוטישלד  

  ביאליקלרח' 
 )בצד הדרומי(

בקשה להנחת קווי מים ברח' בן  
גוריון בין הרחובות ביאליק לרח'  

 ( 18, 17, 16הרצל,  )גיליונות 
 21-31-600תכנית מס' 

רח' בן גוריון בין  
הרחובות   

 ביאליק להרצל  

בקשה להנחת קווי מים בח' בן  
גוריון בין הרחובות אנה פרנק  

   5, 4, 3לרח' ירושלים, גיליונות 
 21-31-200תכנית מס' 

רח' בן גוריון בין  
הרחובות אנה  

פרנק ורח'  
 ירושלים 

2022-06.47 
קידר  

מבנים  
 בע"מ  

 בקשה לאתר התארגנות  
TR_ORG_SITE_rotschild74  מומלץ  74רוטשילד 

מאושר בהתאם  
להיתר משטרה  

132/22 

2022-06.48 
נתן תומר   

הנדסה  
 בע"מ

בקשת חברה כלכלית לאשר  
תכניות להסדרים זמניים  

להעדפה תחבורה ציבורית  
 4"מהיר לעיר" שלב 
6078/16-04-268-4 

רח' ויצמן בקטע  
גייסות השריון  

 סדנא  ה
 מומלץ על ידי מח' תנועה 

מאושר בהתאם  
להיתר משטרה  

132/22 

2022-06.49 
נתן תומר   

הנדסה  
 בע"מ

בקשת חברה כלכלית לאשר  
תכניות להסדרים זמניים  

להעדפה תחבורה ציבורית  
 4"מהיר לעיר" שלב 
6078/16-04-267-4 

רח' ויצמן בקטע  
בין רח' תל חי  

 לרח' נורדאו 
 תנועה מומלץ על ידי מח'  

מאושר בהתאם  
להיתר משטרה  

132/22 

מח'   2022-06.50
 אירועים יום העצמאות   אירועים  

לאורך רח' ויצמן  
בקטע בין רח'  
כצנלסון לרח'  

 תל חי  

 מומלץ על ידי יועץ תנועה עירוני 

מאושר, בהמשך  
לתיאום ותיעוד בתיק  

האירוע  כמופיע  
 במשטרה  

מח'   2022-06.51
 מומלץ ע"י יועץ תנועה עירוני   שכונת קפלן   אירועים יום העצמאות   אירועים  

מאושר, בהמשך  
לתיאום ותיעוד בתיק  

האירוע  כמופיע  
 במשטרה  

מח'   2022-06.52
 יום הזיכרון   -תהלוכת האבל אירועים  

ברח' ויצמן בין  
קטע הרחובות  
כצלנסון לרח'  

 העמק  

 מומלץ ע"י יועץ תנועה עירוני  

מאושר, בהמשך  
לתיאום ותיעוד בתיק  

האירוע  כמופיע  
 במשטרה  
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 06-2022' מס  המקומית  תנועה ועדת פרוטוקול

 04.04.2022 בתאריך שהתקיימה
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