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 9מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   18.10.2021  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'
 הוועדה 

 בקשת תושב   2021.09.01
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 32העמק  

מומלץ, אישור  
זכאות לגמלת סיעוד  

 -   01/2022זמני עד  
התושבת תלויה  

בזולת ברוב פעולות  
היום/מכתב המלצה  

 מרופא  

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושב  2021.09.02
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 75הכרמל  

לא מומלץ, קיימת  
 חניה בפרטית

 לא מאושר 

 בקשת תושב  2021.09.03
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 8מאפו  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

 לחניה שמורה 

מאושר בכפוף  
להצגת נסח  

 טאבו

 בקשת תושב  2021.09.04
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 5גולד זאב  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

שמורה,  לחניה  
בכפוף לתוקף תג  

 נכה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושב  2021.09.05
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 55הר תבור  

לא מומלץ, אי  
עמידה בקריטריונים  

לזכאות לחניה  
 שמורה 

 לא מאושר 

 בקשת תושב  2021.09.06
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 22טירת צבי  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

לחניה שמורה,  
בכפוף לתוקף תג  

 נכה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושב, 2021.09.07
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 30ז'בוטינסקי  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

 לחניה שמורה 
 לא מאושר 

 בקשת תושב  2021.09.08
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 24ירושלים  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

 לחניה שמורה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושבת  2021.09.09
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 3אחד העם  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

 לחניה שמורה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושבת   2021.09.10
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 13סוקולוב  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

 לחניה שמורה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושב  2021.09.11
בקשה להקצאת חניה שמורה  

 ליד מקום מגורים.  
 35דוד רמז  

לא מומלץ, יחידת  
דיור שבה מתגורר  

לא חוקית,    - מבקש
ליחידת דיור רשמית  
קיימת חניה בשטח  

 פרטי.

 לא מאושר 

 בקשת תושב  2021.09.12
בקשה להקצאת חניה שמורה  

מקום  לנכה עקב העתקת  
 מגורים 

 5המפלס  

מומלץ, עבר מגיסות  
 5להמפלס    3השריון  

. יש לבטל חניה 
קיימת בכתובת  

 3גיסות השריון  

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.13 
בקשה להקצאת חניה שמורה   בקשת תושב 

 ליד מקום מגורים.  
 3אימבר  

מומלץ, על פי 
קריטריונים זכאות  

 לחניה שמורה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.14 
בקשה להקצאת חניה שמורה   בקשת תושב 

 ליד מקום מגורים.  
 14אימבר  

מומלץ, בכפוף  
לתוקף חוזה  

 לשכירות בשכירות  

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל
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2021.09.15 

בקשה להקצאת חניה שמורה   בקשת תושב 
 ליד מקום מגורים.  

 6יהודה המכבי  
מומלץ, על פי 

קריטריונים זכאות  
 לחניה שמורה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.16 

 בקשת תושב 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 ליד מקום מגורים.  

 6יהודה המכבי  

לא מומלץ, לא  
הוגשו מסמכים  

מבקשת    - יםי רפוא
הוספת  זמני עד  

 המסמכים 

 ירד מסדר היום 

2021.09.17 

 בקשת תושב 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 ליד מקום מגורים.  

 2הראשונים  

לא מומלץ, אי  
עמידה  

בקריטריאונים  
לזכאות לחניה  

 שמורה 

 לא מאושר 

2021.09.18 

 בקשת תושב 
בקשה להקצאת חניה שמורה  

לנכה עקב העתקת מקום  
 מגורים וביטול חניה קודמת 

   9ששת הימים  

לא מומלץ, על פי  
חוק הנגישות  

להקצאת חנית נכים  
שמורה אחוז הנכות  

 90%לזכאים מעל  

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושב  2021.09.19
בקשה להקצאת חניה שמורה  

לנכה עקב העתקת מקום  
 מגורים 

 9אנה פרנק  

לא מומלץ, מומלץ  
לביטול חניה  

 03.11.2021מתאריך  
 חניה פג תוקף.תג    - 

 לא מאושר 

 בקשת העירייה 2021.09.20
שינוי מיקום חנית נכה קיימת  

לצורך הספקת שדה ראיה  
 ביציאה מחניה במגרש

 מומלץ  19הר תבור  
בכפוף    מאושר

 תג נכה תוקף  ל

2021.09.21 

 בקשת תושב 
בקשת להצבת תמרור חניה  

שמור לנכה עקב החלפת  
 מקום מגורים 

 3ביל''ו  

לא מומלץ, מומלץ  
לביטול חניה  

מתאריףך  
תג    -  12.11.2021

 חניה פג תוקף.

 לא מאושר 

2021.09.22 
בקשה להקצאת חנית נכים   בקשת תושב 

 בסמוך למקום מגורים 
 13שאול המלך  

לא מומלץ, אין אחוז 
מתאים לזכאות  

 החניה שמורה 
 לא מאושר 

2021.09.23 
בקשה להקצאת מקום חניה   בקשת תושב 

 בסמוך למקום המגורים שמור  
 א  23תרי עשר  

לא מומלץ, קיימת  
 חניה שמורה פרטית 

 לא מאושר 

2021.09.24 

 
 
 
 

 בקשת תושב 
בקשה להקצאת חנית נכים  

 בסמוך למקום מגורים 
 19  'אנילביץ

מומלץ להזיז חניה 
למיקום בטיחותי  

לתנועה, ללא  
הפרעה לפניה ימינה 

מרחוב גיל לרחוב  
בנוסף    - '  אנילביץ
לפתח מפרץ    מומלץ
על פי תכנית  חניה  

 פיתוח רחוב

בכפוף    מאושר
 . תג נכהתוקף  ל

פיתוח מדרכה  
על פי תכנית  
 עבודה שנתית 

2021.09.25 
בקשה להחלפת  מספר רכב   בקשת תושב 

 בתמרור חניה קיימת
 מומלץ  18הרב קוק  

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.26 
בקשה להחלפת  מספר רכב   בקשת תושב 

 בתמרור חניה קיימת
 7המייסדים  

מומלץ לאשר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.27 
 5ששת הימים   חידוש מסמכי זכאות   בקשת תושב 

מומלץ לאשר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.28 
בקשה להחלפת  מספר רכב   בקשת תושב 

 קיימתבתמרור חניה  
 15גולד זאב  

מומלץ לאשר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.29 
בקשה להחלפת  מספר רכב   בקשת תושב 

 בתמרור חניה קיימת
 ב'   11קפלנסקי  

מומלץ, ניידות  
סא  י מתקיימת בכ

 גלגלים 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.30 
בקשה להחלפת  מספר רכב   בקשת תושב 

 בתמרור חניה קיימת
 4דוד הרמז  

לא מומלץ, אי  
עמידה בזכאות  

 לחניה שמורה 
 לא מאושר 

 בקשת תושב  2021.09.31
בקשה לבטל חנית נכים  

 קיימת 
 47ששת הימים  

פטירת    מומלץ,
 תושבת 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 3אימבר   ביטול והסרת תמרור נכה   בקשת העירייה   2021.09.32
תושב  מומלץ לבטל,  

 נפטר. 
בכפוף    מאושר

 לתג נכה 
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 ביטול והסרת תמרור נכה   בקשת העירייה   2021.09.33
לוי אשכול מס'  

125 
פטירת    מומלץ,
 תושבת 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 125ויצמן   ביטול והסרת תמרור נכה   בקשת העירייה   2021.09.34
פטירת    מומלץ,
 תושבת 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושב  2021.09.35
 3גיסות שריון   ביטול והסרת תמרור נכה  

מומלץ, תושב שינה  
 כתובת מגורים  

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 פניית תושבים   2021.09.36
 ביטול והסרת תמרור נכה  

 מומלץ, מעבר דירה  13הרב גולד  
בכפוף    מאושר

 תג נכה תוקף  ל

 29משה דיין   ביטול חנית נכים שמורה   בקשת תושב  2021.09.37
מומלץ תושב נפטר  
 על פי פניה של בתו

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת תושב  2021.09.38
בקשה להקצאת מקום חניה  

 שמור בסמוך למקום המגורים 
טשרניחובסקי  

47 

מומלץ זמני בכפוף  
לחידוש תוקף תג  

 נכה 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 בקשת העירייה 2021.09.39
 19.1.94ביטול החלטה מס'  

 ביטול חנית נכים שמורה  
יהודה הנשיא  

 ב'9

מומלץ לבטל,  
בהמשך לשיחה עם  
נכה לא אושר אחוז  
נכות לצורכי זכאות  

לחניה שמורה  
בסמוך למקום  

 המגורים. 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.40 
 מומלץ   25כהן   ביטול חנית נכה   בקשת תושב 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

2021.09.41 
 מומלץ, תושב נפטר  3הושע   21.7.33בטל החלטה מס'    בקשת תושב 

בכפוף    מאושר
 תג נכה תוקף  ל

 39הרצל   ביטול חניית נכה קיימת פיקוח חניה מח'  בקשה   2021.09.42
מומל, בעל חניה  

 נפטר 
בכפוף    מאושר

 נכה תג  תוקף  ל

 בקשה מח' מבני ציבור 2021.09.43
לשנות חנית נכים קיימת  

לרכב נכה רגיל ולחניה לרכב  
 נכה גבוה

 מומלץ  43הכרמל  
בכפוף    מאושר

 תג נכה תוקף  ל

 מומלץ, תושב נפטר  3הושע   21.7.33לבטל החלטה מס'    בקשת תושב  2021.09.44
בכפוף    מאושר

 תג נכה תוקף  ל


