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 בישיבה נתקבלו ההחלטות הבאות:
 
 

 
 

 :משתתפים

 ר ועדת התנועה ומחזיק תיק תחבורה"יו  הנדין -עילאי הרסגור

 תנועה' מנהלת מח   הילן דהרי ' אינג

 סבאמתאמת ורכזת ועדת תנועה עיריית כפר   אפרת כהן ' גב
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 2' ועדת התנועה המקומית מס

 18/02/2019ט בתאריך "תשע, ג באדר"אשר התקיימה ביום י 
  

      סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  'מס
בקשה להקצאת חניה  1

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 12רח' הרצפלד 
  

  אושר  מומלץ
 
  

 

 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה  2

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 12רח' המפלס 
  

  אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה  3

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 1רח' גיסות השריון  
  

  אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה  4

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 40רח' גולומב 
  

  אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה  5

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

  36רח' ארלוזורוב 

  אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה  6

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 31רח' העמק 
  

 אושר  מומלץ
  

  
 

 
בקשה להקצאת חניה  7

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

  11רח' יציאת אירופה 

     אושר   מומלץ

 
בקשה להקצאת חניה  8

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 12רח' דוד המלך 
  

     אושר  מומלץ
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 2' ועדת התנועה המקומית מס

 18/02/2019ט בתאריך "תשע, ג באדר"אשר התקיימה ביום י 
  

      סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  'מס
בקשה להקצאת חניה  9

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 2רח' שילר 
  

     נדחה מומלץ

 
בקשה להקצאת חניה  10

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 38רח' סירקין  
  

     נדחה נדחה

 
בקשה להקצאת חניה  11

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 4רח' עמוס 
  

     נדחה נדחה

 
בקשה להקצאת חניה  12

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 
 114רח' אז"ר 

  

     נדחה נדחה

 
בקשה להקצאת חניה  13

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 16רח' ירמיהו  
  

   נדחה נדחה
 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה  14

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

 א 7רח' לופבן 
  

   לא אושר  לא מומלץ
 
  

 

 
בקשה להקצאת חניה  15

שמורה לנכה ליד מקום 
 המגורים: 

  5רח' אלחריזי 

   נדחה נדחה
 
  

 

 
.בקשה להוספת מספר רכב 1 16

נוסף לחניה שמורה לנכה ליד  
 מקום המגורים: 

 10ארבל רחוב 
יש לתקן מס' רכב קיים על  .2

 התמרור

   אושר  מומלץ
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 2' ועדת התנועה המקומית מס

 18/02/2019ט בתאריך "תשע, ג באדר"אשר התקיימה ביום י 
  

     סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  'מס

   
בקשת נכה להצבת תמרור  17

עקב חניה שמור לנכה 
 החלפת רכב
 6רח' עפרוני  

  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  18

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:

 2רח' סולד 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
להצבת תמרור בקשת נכה  19

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:

 7רח' גורדון 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  20

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:

 3רח' התמר 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  21

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:
 15רח' ירושלים 

  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  22

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:
 18רחוב כינרת 

 
 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  23

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:

  72רחוב רוטשילד 

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  24

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:

   אושר  מומלץ
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 2' ועדת התנועה המקומית מס

 18/02/2019ט בתאריך "תשע, ג באדר"אשר התקיימה ביום י 
  

     סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  'מס

 72ויצמן רחוב 
   

בקשת נכה להצבת תמרור  25
חניה שמור לנכה עקב 

 החלפת רכב:
 23הר כנען רחוב 

  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  26

חניה שמור לנכה עקב 
 החלפת רכב:

פינת   29רח' סוקולוב  רחוב 
  אימבר 

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
תמרור בקשת נכה להצבת  27

חניה שמור לנכה עקב 
החלפת רכב והוספת מס' 

 7בלפור   רחוב נוסף:
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת נכה להצבת תמרור  28

חניה שמור לנכה עקב 
חצרות  רחוב  החלפת רכב:

 2הדר 
  

   אושר  מומלץ
 
  

 

 
בקשת העירייה לאשר  29

העתקת מיקום חניית נכה  
  122החניה הועתקה מויצמן 

 . 119לויצמן 
 
 
 
 
  

 אושר  מומלץ
  

  
 

 
בקשת העירייה לאישור  30

חניות זמניות לצורך נגישות 
קלפיות ביום הבחירות  

 במיקומים להלן: 
 1ביאליק  -
 17צביה לובטקין  -
 3הגדוד העברי  -
 20ספיר  -
 3זמיר  -

   אושר  מומלץ
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 2' ועדת התנועה המקומית מס

 18/02/2019ט בתאריך "תשע, ג באדר"אשר התקיימה ביום י 
  

     סטטוס בקשה  החלטות  הנושא  'מס

 4לוינסקי  -
 פינת פרוג  45דוד רמז  -
 107תל חי  -
 68תל חי  -
 31המייסדים  -
   2הראשונים  -

בקשה להקצאת חניה  31
שמורה לנכה ליד מקום 

 -חניה קיימת -המגורים:
 70רח' הרצל 

  125החניה ממוקמת בויצמן 

   אושר  מומלץ
 
  

 

  

  

 


