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 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 1פרוטוקול ועדת תנועה המקומית מס' 

   19/2/2020שהתקיימה בתאריך

  

  

 השתתפו: 

 אינג' הילן דהרי מנהלת מח' תנועה

 אינג' בועז גרוס מהנדס תנועה

 יוסי וייס מהנדס תנועה

 גב` מיכל בן הרוש מנהלת רשות החניה 

 איציק שימר  מנהל מדור חניה, מחלקת פיקוח ואכיפה

 אליק יופה  נציג משטרה

 מר עודד דמרי עבודות ציבוריות

 גב' אפרת כהן מתאמת ורכזת ועדת תנועה עיריית כפר סבא
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 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 1פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 19/02/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת העירייה לאשר תוכנית העדפה פרויקט  20/1/1

.  1"מהיר לעיר" לתחבורה ציבורית ברחוב ויצמן : 

רחוב גאולה מס' -בקטע בין רח' טשרניחובסקי

-. בקטע בין רחוב גאולה 2 2929-204תוכנית: 

. בקטע בין  3 2929-205רח' ירושלים מס' תוכנית: 

-2929רחוב נורדאו מס' תוכנית:  -רחוב תל חי 

רחוב תל חי  -. בקטע בין רחוב ירושלים 4 205

  2929-206מס' תוכנית: 

מומלץ לאשר את הבקשה בהתאם להערות 

 .11.11.19מחלקת תנועה מתאריך 

 אושר 

  

בקשת העירייה לאשר תכנית רמזורים ותכנית גל   20/1/2

תל חי   -הגליל, בן יהודה  -ירוק בצמתים בן יהודה 

 החי"ש.   -ובן יהודה

בהתאם לבקשת המשטרה ייבחן מופע של ירוק 

 מהבהב.

 אושר 

  

בקשת העירייה לאשר תוכנית התארגנות באתר  20/1/3

הסדנא מס' תוכנית: -יהלום-ברחוב גלגלי הפלדה

100-124-2020 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לאשר תכנית נספח תנועה של  20/1/4

 60חטיבת ביניים  

תבוצע הסדרת תנועת הולכי רגל ממפרץ ההורדה 

 ועד לבית הספר ללא חצית מעבר חציה 

 אושר 
  

. סימון מעבר 1בקשת מועדון גמלאים סירקין:  20/1/5

. 2חצייה מול המועדון על רחוב טשרניחובסקי 

 תוספת חניות על חשבון ערוגת גינה  

. אין  2. מעבר החציה המוצע לא בטיחותי. 1

היתכנות כלכלית,תכנונית ונופית לביטול הערוגת 

 גינה בשביל תוספת של חניה אחת.  

לא  

   אושר 

להסדרת עיקול מזרחי ומערבי בשל   בקשת תושב 20/1/6

 שדה ראיה מוגבל ברחוב גאולה

מומלץ לאשר את הבקשה. מומלץ קו רציף  

 בעיקולים

 אושר 
  

בקשת העירייה לאשר חניה כחול לבן בתשלום   20/1/7

. להלן 26בחניון חדש הממוקם ברחוב ירושלים 

ה משעה  -ההסדר: החניה בחניון בתשלום בימים א

עד   8:00בימי ו וערבי חג משעה  19:00עד  8:00

13:00  

 נדחה מומלץ לאשר את הבקשה. 

  

מצד  302בקשת תושב להעתקת תמרור עצור  20/1/8

ין לרבות קו עצירה בצומת יבנה תל שמאל לצד ימ

 חי

מומלץ לאשר את הבקשה, במצב הקיים תמרור 

 עצור חל רק על הפונים שמאלה

 אושר 

  

ברחוב אלי  306בקשת העירייה להצבת תמרור  20/1/9

 מדיקל השרון 12הורובוץ 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה. 
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 10מתוך  3עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 1פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 19/02/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

פרט בקשת העירייה לאשר תמרורים איסור חניה   20/1/10

 6:00עד  17:00לרכב חשמלי החל משעה 

 למחרת לכל העמדות המאושרות ע"י העירייה

  16מומלץ לאשר את הבקשה פרט לחניות בתע"ש 

 שבו חל האיסור לאורך כל היום

 אושר 

  

בקשת תושבת להסדרת נתיב השתלבות לפניה  20/1/11

 ימינה לאצטדיון על דרך הפועל 

 אושר  ומטריים במקום שינויים גא 815נבחן סימון 
  

לא מומלץ. בן יהודה איננו עונה לקריטריונים  בקשת תושב לסימון פסי האטה ברחוב בן יהודה 20/1/12

. בן יהודה 1להצבת פסי האטה מהסיבות הבאות: 

הינו כביש עורקי ראשי המאסף את התנועות 

. בן יהודה משמש כחלק ממסלול 2ברחבי העיר. 

. בן יהודה הינו כביש דו 3לתנועת אוטובוסים. 

. בן יהודה נמצא באחריות 4מסלולי דו נתיבי. 

. מהירות המותרת בכביש בן  5בורה. משרד התח

. מהירות הנסיעה בפועל  6קמ"ש .  60יהודה הינו 

 5-20עולה  85בכביש בן יהודה בו האחוזון ה 

. עקום אנכי במרחק נראות 7מהמהירות המותרת. 

. בן  8קמ"ש ומעלה.  50מטר באזור  55מעל 

 יהודה מכיל נפחי תנועה עם בעיית קיבולת. 

לא  

 אושר 

  

בקשת העירייה להצבת פסי האטה ברחוב ההגנה  20/1/13

ויאיר רוזנבלום בקטע שבן אהוד מנור למשה  

 וילנסקי

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת תושבת להוספת פסי האטה ברחוב העמק  20/1/14

16 

מומלץ לאשר את הבקשה בכפוף להצגת חתימות 

של ועדי בתים נוספים וכן הוכחה ממשית של 

 גבוהה ברחובנסיעה במהירות 

 נדחה

  

סקיבין  -. צומת שיינפיין 1: 80בקשת ועד שכונת  20/1/15

אבני   3-2. לוונברג 2 302ל 301החלפת תמרור 

הצרת רוחב המדרכה -שפת מדרכה נמוכות 

 בקטעים הנ"ל לטובת הצבת מקומות חניה

. אין הצדק 2. לא נמצא הצדק לשינוי תמרור. 1

אחת בלבד במקום  כלכלי אשר צפוי לייצר חניה 

 בשל טמון קרקע

לא  

 אושר 
  

אל   415בקשת השיטור העירוני להעתיק תמרור  20/1/16

היסמין כך שיכלול איסור משאית  -צומת ויצמן

 לשביל גישה הצפוני של רחוב היסמין

לא מומלץ בהתאם לחוות דעת מח' פיקוח לגבי 

 פריקה וטעינה בשביל המעבר 

לא  

   אושר 

לא   לא מומלץ. אין הצדק להצבה 2הצבת עמוד חסימה רחוב הגולן בקשת תושב ל  20/1/17

   אושר 
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מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת תושב להסרת עמודי חסימה ברחוב  20/1/18

 48ארלוזורוב 

לא   לא מומלץ. היציאה והכניסה תקינים

   אושר 

בקשת העירייה לאשר חנית נכה כללי בחניון של   20/1/19

 )בית המתנדב( 4גלר 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה להחזיר סימון אדום לבן ברחוב   20/1/20

 38דוד המלך 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה לאשר איסור חניה ברחוב עמק  20/1/21

 משני צידי המעבר 2חפר 

 אושר  בשטח הציבורי בלבד 818מומלץ תמרור 
  

מגשימים  בקשת העירייה לסימון מעטפה ברחוב  20/1/22

 4-ל 2מול הקיר בין 

מומלץ לאשר את הבקשה לצורך תמרון כניסה 

 ויציאה מחניה

 אושר 
  

בקשת תושבת לסימון אדום לבן על גבי אבן   20/1/23

 1מגוננת של ערוגה ברחוב הר צין 

על   818מומלץ לאשר את הבקשה. מומלץ לסמן 

 בצד השני.  818אבן מגוננת. סומן בעבר 

 אושר 
  

בקשת תושבת בעלת תו נכה להרחבת מעטפה  20/1/24

 א   89קיימת ברחוב הכרמל 

לא   לא מומלץ. מעטפה נמצאה תקינה 

   אושר 

בקשת החברה לתרבות ופנאי כפר סבא להציב   20/1/25

תמרור זמני לאיסור חניה פרט להורדה/העלאת 

תלמידים בזמני חופשות בתי הספר לצורך הפעלת 

 תורה ומדע .קייטנה בבי"ס 

ה החל  -מומלץ לאשר את הבקשה: בימים א

עד  12:30והחל משעה  8:15ועד  7:30משעה 

 פרט להורדה/העלאת נוסעים. 13:30

 אושר 

  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/1/26

 5הסדנא 

לא   לא מומלץ. מסיור בשטח לא נראה שמדובר בחניה

   אושר 

ור חניה בכניסה לחניה ברחוב  בקשת תושב לאיס  20/1/27

 3הרקפת 

בניין תמ"א חדש. מומלץ אדום לבן באיזור בו  

 בוצעה אבן עליה לרכב

 אושר 
  

לא   לא מומלץ מעטפה ברחוב משולב ב4בקשת תושב לאיסור חניה ברחוב בקעת זוהר  20/1/28

   אושר 

בקשת תושבת לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/1/29

 א 16אנגל 

לא   לא מומלץ. מדובר ברחוב משולב  

   אושר 

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/1/30

 ב13צביה לובטקין 

לא   לא מומלץ. לא נמצא שימוש תקין לחניה

   אושר 
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מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/1/31

 22טרומפלדור 

בכניסה  818מומלץ לאשר את הבקשה. מומלץ 

 לחניון של הבניין

 אושר 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה רחוב  20/1/32

 ג 13רופין 

כניסה  818מומלץ לאשר את הבקשה. מומלץ 

 לבית פרטי

 אושר 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/1/33

 א 44קפלנסקי 

בכניסה  818מומלץ לאשר את הבקשה. מומלץ 

 לחניה

 אושר 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/1/34

 3ערוגות הבושם  

 439מומלץ לאשר את הבקשה. הוספת תמרור 

 משני צידי הרחוב

 אושר 
  

בקשת תושב לאיסור חניה ברחוב יהודה הלוי בשל   20/1/35

 רוחב מיסעה צר

לא מומלץ לאשר את הבקשה, רחוב מקומי קטן 

 נמצא הצדק. וללא מוצא, לא  

לא  

   אושר 

בקשת תושב לאיסור חניה במיקומים שונים   20/1/36

ברחוב מורדי הגטאות עקב הפרעה לתנועה 

 ומצוקת חניה

בעיקול  818. סימון 1מומלץ לאשר את הבקשה. 

במקום בו מפנים  818. סימון 2של מורדי הגטאות 

 גזם 

 אושר 

  

ניה בקשת תושב לסימון איסור חניה בכניסה לח 20/1/37

 3ברחוב הסדנא  

לא   מומלץ. לא נמצאה כניסה לחניה.לא 

   אושר 

בקשה לאיסור חניה בין שתי חניות נכים שמורות  20/1/38

 א58ברחוב אזר 

לא   לא מומלץ. לא נמצאה חניה שמישה במקום.

   אושר 

בקשת תושב לאיסור חניה בסמוך לקיר ברחוב   20/1/39

 69האלה, בקיר האחורי של הרצל 

 אושר  לאיסור חניה לאורך הקיר 432מומלץ 
  

בקשת תושב לאיסור חניה בכניסה לחניה ברחוב   20/1/40

 א.  7ישעיהו 

 אושר  820מומלץ לאשר את הבקשה. מומלץ סימון 
  

בקשת תושב לביטול סימון מעטפה החלטה  20/1/41

 9ברחוב אחד העם  19/7/64

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה לסימון תאי חניה בחניון תיכון  20/1/42

 51הרצוג רחוב אז"ר 

 

 

 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
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 19/02/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת מועדון גמלאים נחשון להסדרת חניה  20/1/43

להורדה /העלאת נוסעים ברחוב נחשון מול  

עד  8:00הכניסה למועדון גמלאים בין השעות 

16:00 

מומלץ לאשר את הבקשה. מומלץ הסבת תא חניה  

 אחד עבור הורדה והעלאה במקום חניית נכים 

 אושר 

  

בקשת העירייה מנהל מחלקת הסעות להסדרת  20/1/44

סמוך לגן  10חניות לרכבי הסעות ברחוב יונה 

עד   12:30ומשעה  8:15עד  7:15סיגלון משעה 

14:30 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

 626בקשת מנהלת בי"ס ברנר להחליף תמרור  20/1/45

כדי להדגיש את הסדרת  432/433בתמרור 

 החניה לצוות החינוכי של בי"ס ברנר 

מומלץ לאשר את הבקשה. הוועדה ממליצה 

להסדרת מערך מסודר של "נשק וסע" בבית 

 הספר ברנר.

 אושר 

  

בקשת העירייה להסדר חניה בתשלום בצפון רחוב   20/1/46

 רוטשילד

' רוטשילד יסומן כחול לבן במסגרת רפורמת רח

כחול לבן פעימה חמישית. המקום מיועד לחניות 

 אקספרס.

לא  

   אושר 

בקשת העירייה מנהלת בטיחות בדרכים לתוספת  20/1/47

חניות נשק וסע בסמוך לבית ספר בן גוריון  2

 ברחוב צביה לובטקין

מומלץ לאשר את הבקשה באופן ניסיוני על חשבון  

 להסעותחניה 

 אושר 

  

בקשת תושב לסימון תאי חניה ברחוב אנה פרנק  20/1/48

6 

לא מומלץ סימון תאי חניה מקבילה. מול הכניסה 

 לחניה קיים סימון אדום לבן , יש להזמין אכיפה.

לא  

   אושר 

בקשת מנהלי בי"ס הדמוקרטי להסדרת חניית נכה   20/1/49

 כללית ברחוב תרי עשר

 אושר  למקצה נשק וסעמומלץ בסמוך 
  

בקשת העירייה לסימון חניית נכה כללי ברחוב  20/1/50

 סמוך לגן עירוני כחל  14אנה פרנק 

מומלץ לאשר את הבקשה. מדובר בגן לילדים עם  

 צרכים מיוחדים 

 אושר 
  

בקשת העירייה לסימון חניית נכה כללי ברחוב  20/1/51

 סמוך לסופר וגני ילדים  6הרצפלד מול 

לא   לא מומלץ לאשר עד להסדרת נגישות לגן  

   אושר 

בקשת תושב לסימון חניית נכה כללי ברחוב תל חי  20/1/52

 ליד חטיבת בר לב  102

לא מומלץ. לחטיבת בר לב קיימת חניית נכה ברח' 

 פרופסור דינור בסמוך לכניסה לבית הספר.

לא  

   אושר 

ברחוב תל חי בקשת תושב לסימון חניית נכה כללי  20/1/53

 ליד חטיבת תורה ומדע 87

לא מומלץ. לבי"ס חטיבת תורה ומדע קיימת חניית 

 נכה. 

לא  

   אושר 



 
 
 

  
 
 
 

 

 10מתוך  7עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 1פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 19/02/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת תושבת לסימון חניית נכה כללי ברחוב   20/1/54

 בסמוך לקופת חולים כללית 5גבעולים 

לא   לא מומלץ. במקום קיימת חניית נכה

   אושר 

נכה כללי ברחוב  תאי חניית  2בקשת תושב לסימון  20/1/55

 18שיינפיין 

לא   לא מומלץ. לא קיימים שימושים ציבוריים במקום.

   אושר 

בקשת תושבת בעלת תו נכה לסימון מעטפה  20/1/56

 10בכניסה לחניה ברחוב שמחה אסף 

 אושר  מומלץ כתחליף לחניית נכה. 
  

בקשת העירייה לביטול חניית נכה מס' רכב  20/1/57

 ב 8יהודה הנשיא רחוב  02876139

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה לביטול חניית נכה מס' רכב  20/1/58

 1רחוב אימבר  59015701

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה לביטול חניית נכה מס' רכב  20/1/59

 12ברחוב המפלס  58862501

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

העירייה לביטול חניית נכה מס' רכב בקשת  20/1/60

החניה ממוקמת  -134ברחוב ויצמן  4878176

 בחניון עמרמי

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לביטול חניית נכה מס' רכב  20/1/61

 20רחוב התחיה  937613

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה מקום   20/1/62

מס' רכב:   45המגורים: רחוב לוי אשכול 

20735101  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה מקום   20/1/63

  13283602מס' רכב:  4המגורים: רחוב חסידה 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/64

  9954262מס' רכב:  12חוב שפרינק רהמגורים: 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/65

מס' רכב:   26המגורים: רח' אברהם קרן 

55480601  

 

 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 10מתוך  8עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 1פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 19/02/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/66

א מס' רכב:   19המגורים: רחוב ישראל ישעיהו 

4692879  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/67

  5333353מס' רכב:  15המגורים: רחוב אימבר 

 אושר  מומלץ לאשר הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/68

מס' רכב:   5המגורים: רחוב חומה ומגדל 

38040801  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/69

מס' רכב:   44המגורים: רחוב המעפילים 

60400301  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

חניה שמורה לנכה ליד מקום  בקשה להקצאת  20/1/70

 7522954מס' רכב:  9המגורים: רחוב בן גוריון 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/71

  7608467מס' רכב:  16המגורים: רחוב משה דיין 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/72

  6499534מס' רכב:  12המגורים: רחוב הגר"א 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/73

מס' רכב:   15המגורים: רחוב קפלנסקי 

82714301  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום   20/1/74

דיור מוגן מס' רכב:   28המגורים: רחוב משה דיין 

2549378  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום  20/1/75

כתובת חדשה:  6582958המגורים: מס' רכב: 

  4התחיה 

 

 

 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 10מתוך  9עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 1פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 19/02/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשה להוספת מס' רכב נוסף לחניה שמורה  20/1/76

מס'   10לנכה ליד מקום המגורים: רחוב הרצפלד 

מס' רכב להוספה:  40301101רכב קיים: 

82510701  

 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/77

מס' רכב חדש:   136החלפת רכב: רחוב ויצמן 

61052301  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/78

מס' רכב חדש:  13החלפת רכב: רחוב הכלנית 

15717802  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/79

מעונות הגיל מס' רכב  4החלפת רכב: תל חי 

  2269876חדש: 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/80

מס' רכב חדש:    4החלפת רכב רחוב התאנה 

9720379  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/81

מס' רכב חדש:  1רחוב מעפילים  החלפת רכב

86802101  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/82

מס' רכב חדש:   24החלפת רכב: ברחוב השרון 

78343701  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/83

מס' רכב חדש:   53החלפת רכב: רחוב הר תבור 

86780301  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב  בקשת  20/1/84

מס' רכב חדש:   9החלפת רכב: רחוב העמק 

1838954+5588266  

 

 

 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 10מתוך  10עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 1פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 19/02/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/85

מס' מס' רכב  16החלפת רכב: רחוב הכלנית 

  84487501חדש: 

 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/86

מס' רכב חדש:   8החלפת רכב: רחוב ברק 

86938601  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/87

ס' רכב חדש:  מא  4החלפת רכב רחוב עמוס 

72147301  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/88

מס' רכב חדש:   12החלפת רכב רחוב אנה פרנק  

4953379  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/89

מס' רכב חדש:   16החלפת רכב: רחוב הרב גולד  

2726739  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

מורה ליד שבקשה להוספת מס' רכב נוסף לחניה  20/1/90

מס' רכב   6138366מקום העבודה: מס' רכב קיים: 

   20רחוב התע"ש  2802862להוספה: 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

 19/7/13בקשת העירייה לביטול החלטה מס'  20/1/91

בנושא בחינת תוספת חניות ע"ח שטח גינון ברחוב  

 פנקס 

 אושר  מומלץ בשל התנגדות התושבים

  

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב   20/1/92

מס' רכב חדש:  8החלפת רכב: רחוב שלם אש 

2526337+86295001  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

 


