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 7מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
 31.08.2021  שהתקיימה בתאריך 

                   
החלטת   המלצה צוות כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס' 

 הוועדה

 חברת חשמל  2021.07.01
בקשה לאשר תכנית הסדרי  

 תנועה זמניים 
 מומלץ  רחוב עתיר ידע 

מאושר בכפוף  
לדרישות  

משטרת תנועה  
וטופס  

עצות  יהתי
 עבודה בכבישים 

 קבלן פרטי  2021.07.02
לאשר אתר התארגנות:  בקשה 

- 101טשרניחובסקי 
TR_TEMP_SHORT   

טשרניחובסקי  
101 

 מומלץ 

מאושר בכפוף  
לדרישות  

משטרת תנועה  
וטופס  

עצות  יהתי
 עבודה בכבישים 

 קבלן פרטי  2021.07.03

בקשה לאשר תכנית הסדר  
תנועה כניסה לאתר עבודה  

בזמן הריסה:  
TR_ORG_SITE_GOLOMB

_37_KS 

 אושר  מומלץ  37גולומב 

 חברה כלכלית  2021.07.04
בקשה לאשר הסדרי תנועה  
 קבועים ברחוב ששת הימים 

רחוב ששת  
 הימים 

 אושר  מומלץ 

 חברה כלכלית  2021.07.05
בקשה לאשר הסדרי תנועה  

 קבועים ברחוב נעמי שמר 
 אושר  מומלץ  נעמי שמר 

 חברה כלכלית  2021.07.06
בקשה לאשר הסדרי תנועה  

 סנה  קבועים ברחוב משה
 אושר  מומלץ  משה סנה 

 בקשת העירייה   2021.07.07
הסדרת מפרץ חניה להעלאה  
והורדת ילדים בסמוך למעון  

 יום
 מומלץ  2רפופורט 

אושר לפי שעות  
 פעילות מעון 

 443814מספר פניה  2021.07.08
להנגיש מדרכה בסמוך  בקשה 

 לחניות נכים 
 45רוטשילד 

מומלץ על פי  
 הנחיות נגישות 

 אושר 

 חטיבת שרת  בקשה להנגשה פרטנית   מנהלת  מחלקת פרט 2021.07.09

מומלץ להסדיר  
הגבלה לפי שעות  

לימודים פרט  
הורדה והעלאה  ל

ניה נכים קיימת  בח 
 32ברחוב גלר 

 

 אושר 

 בקשה לביטול חנית נכים   535187מספר פניה  2021.07.10
 18סוקולוב 

 
 אושר  מומלץ 

 בקשת העירייה   2021.07.11
 בקשה לבטל  

 נכה ליד מקום המגורים 
 אושר  מומלץ   12הרצפלד 

 בקשת העירייה   2021.07.12
בקשה לבטל  חניה שמורה  

 מגורים מקום לבסמוך  
 אושר  ומלץ מ  31דוד רמז 

 אושר  מומלץ    8ג'ו עמר   בקשה לבטל  חניה שמורה   בקשת העירייה   2021.07.13
 אושר  מומלץ  6מאפ''ו  חנית נכים בכתובת  לבטל   בקשת העירייה   2021.07.14
 אושר  מומלץ  53הגליל  לבטל חנית נכים   בקשת העירייה   2021.07.15

 19 'אנילביץ לבטל חנית נכים   בקשת התושבים  2021.07.16

מומלץ, חניה  
ממוקמת במקום  

מסוכן, קרוב למעבר  
חצייה וחוסמת שדה  
ראיה לפונים מרחוב  

הגיל לרחוב  
 'אנילביץ

 אושר 
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 435724מספר פניה  2021.07.17
בקשה לשנות מיקום חניות  

 נכים כלליות 
 13ארגוב סשה 

מרחק  ,  מומלץלא  
מחניות קיימות  

 מטרים   25-לכניסה כ
 לא אושר 

 572663מספר פניה  2021.07.18
בקשת נכה להצבת תמרור  

 חניה שמור עקב החלפת רכב.  
 מומלץ  33ארלוזורוב 

מני עד  אושר ז
סוף השנה.  

נדרש חידוש תג  
 נכה 

 509748מספר פניה  2021.07.19
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 לנכה ליד מקום המגורים 
 לא אושר  לא מומלץ  30שבזי 

 בקשת תושבת 2021.07.20
רה  בקשה להקצאת חניה שמו

 לנכה ליד מקום מגורים  
 מומלץ  12ארבל 

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

 559125מספר פניה  2021.07.21
להקצאת חניה שמורה  בקשה 

 לנכה ליד מקום המגורים 
 אושר  מומלץ  12יבנה 

 568675מספר פניה  2021.07.22
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 לנכה ליד מקום המגורים 
 מומלץ  5בוסל 

אושר בכפוף  
לתוקף חוזה  

 לשכירות 

 בקשה תושב 2021.07.23
בקשה להאריך תוקף חניה   

 שמורה לנכה ליד  
 מקום המגורים  

 מומלץ   2ארלוזורוב 
אושרה זמנית  

בכפוף לתוקף תג  
 נכה 

 בקשה תושב 2021.07.24
נכה להוסיף מספר  בקשה של 

 רכב לחניה קיימת 
 אושר  מומלץ  2ששת הימים 

 479365מספר פניה  2021.07.25
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 לנכה ליד מקום המגורים  
 מומלץ  3המפלס 

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

2021.07.26 
בקשה להקצאת חניה שמורה   בקשה תושב

 לנכה ליד מקום המגורים  
 מומלץ  3המפלס 

לא אושר קיימת  
 חניה קיימת 

2021.07.27 
להקצאת חניה שמורה   בקשה בקשה תושב

 לנכה ליד מקום המגורים 
 מומלץ  12שאול המלך 

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

2021.07.28 
להקצאת חניה שמורה  בקשה  בקשה תושב

 ליד מקום מגורים  
 מומלץ  7המייסדים 

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

2021.07.29 
בקשה להוסיף מספר רכב   בקשה תושב

 לחנית נכים שמורה קיימת.  
 מומלץ  9מצדה 

כפוף  אושר ב
 לתוקף תג נכה 

2021.07.30 
בקשה נכה להקצאת חניה   בקשה תושב

שמורה לנכה  ליד מקום  
 מגורים 

 לא אושר  לא מומלץ  37ו סינרי 'אנצ

2021.07.31 
בקשת נכה להקצאת חנית   בקשה תושב

נכים שמורה ליד מקום  
 מגורים 

 מומלץ  11מצדה 
אושר בכפוף  

 לתוקף תג נכה 

2021.07.32 
בקשת נכה להצבת תמרור   בקשה תושב

   חניה שמור עקב החלפת רכב
 מומלץ  15גולד זאב 

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

2021.07.33 
בקשה להקצאת מקום חניה   בקשה תושב

 שמור ליד מקום מגורים 
 מומלץ  3הושע 

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

2021.07.34 
 בקשה תושב

 מומלץ  20/23הרב גולד  בקשה להוסיף מספר רכב.  
אושר זמני  
למשך שנה  

 מתאריך החלטה 

2021.07.35 
בקשה להקצאת חניה שמורה    בקשה תושב

 ליד מקום מגורים  
 מומלץ  82הכרמל 

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

2021.07.36 
בקשה להציב ולסמן עמודי   בקשה תושב

 אושר  מומלץ  42הכרמל  חסימה ברחוב

 אושר  מומלץ  11חגי  איסור חניה בכניסה לחניה ל בקשה תושב 2021.07.37

2021.07.38 
בקשה לאיסור חניה בכניסה   בקשה תושב

 אושר  מומלץ  ב' 12השופטים  לחניה 

בקשה לאיסור חניה בכניסה   בקשה תושב 2021.07.39
 לחניה 

 אושר  מומלץ  11טרומפלדור 


