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 קדימה 13

 -ההדסים 
דרומית ללוע 

הארי + סמטת 
ההדסים 

בהמשך+ 
 העדעד

חניה לדיירי הרחוב בלבד   -שילוט 
)התושבים מתנגדים לסימון  כחול לבן 

שמונע חניית בני משפחה, חברים 
 וכו'(

חונים ברחובות ולא  רכבים מאזת"ש
חניה   -439+   626מאושרת הצבת תמרור  מתאפשרת חניית תושבי הרחוב

 בתשלום בכל שעות היום.
 מצורפת תכנית

 קדימה 14
 -ההדסים 
פינת לוע 

 הארי 
   לבן בצומת -סימון אדום 

 מאושר. מצורפת תכנית 

 קדימה 26
 -העדעד 

 ההדסים
הפיכת הרחוב לחד סיטרי/או ללא 

 חסימה בין הרחובותמוצא/ או 
לאחר סיור בשטח החליט יועץ התנועה לא 

 להוסיף פסי האטה

להוסיף תמרור אין כניסה  לרח' העדעד מצפון, 
 . 8:00 - ל 7:00בין השעות 

 .מצורפת תכנית 
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 קדימה 27
ביציאה  

מהעורב 
 לוורדים

 הצבת מראה פנורמית 
שדה ראייה -ביציאה מרחוב העורב לוורדים 

 מוגבל.

  206תמרור עצור ותמרור  הצבת מאושרת 
 ועמודונים לאזהרת הולכי רגל. מצורף שרטוט.

 בצד המערבי בלבד. 819מאושר לסמן תמרור   הבקשה , עקב מצוקת חניה ברחוב סימון חניה מסודרת ברחוב ז'בוטינסקי קדימה 28
 מצורפת תכנית

 קדימה 31
הפעמון פינת 

 הצליל
 הרחובותסימון אדום לבן בפינות 

המבקש גר בצליל, ביציאה מהצליל לפעמון 
נדרש הסימון משני הצדדים.  נכה עם רכב  

גדול, כאשר חונים משני הצדדים אין 
 ביכולתו לעבור עם הרכב

 מאושר סימון אדום לבן. מצורפת תכנית
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 צורן  33
לב השרון, 

     השקמה
אושרה הוספת מפרצי "נשק וסע" בכל זרועות 

 מצורפת תכניתהמעגל. 

 חניית נכה 1הצופית  צורן  38

יש   -נדחה- 13.3.18-היה בפרוטוקול 
לבדוק בשנית. המעלון של הנכה נפתח 

לצד ימין ובצד ימין יש קיר כך שאין 
מאושרת חניה מול הבית )בצד השני של  אפשרות לצאת מהרכב. 

לאחר ההחלטה, . הכביש(. מצורפת תכנית
את   לא לבצע,   21.6.20 -קש התושב ביב

  חציית הכבישבהחניה שנקבעה, בשל בעיה 

z 
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