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 11מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   15.11.2021  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס' 
 הוועדה

 יזם פרטי  21.11.01
בקשה לאשר תוכנית אתר  

התארגנות:  
TR_ORG_SITE 14_הגר"א 

 אושר מומלץ  14הגרא 

 פרטי יזם  21.11.02

בקשה לאשר תוכנית אתר  
התארגנות:  קידוחי נסיון  

ומבנה  לביצוע סקר  
   TR_ORG_SHORTקרקע

עתיר ידע /כביש  
40 

 אושר מומלץ 

 יזם פרטי  21.11.03
הסדרי תנועה זמניים לצורך  

 פירוק עגורן 
 אושר מומלץ  14-16תע''ש 

 יזם פרטי  21.11.04
תרשימים  

 סטנדרטיים/אחזקה שוטפת,
 תיקוני כבים  גיזום,

היתר שנתי  
 לרחובי העיר 

 אושר מומלץ 

 יזם פרטי  21.11.05

בקשה לאשר תוכנית אתר  
התארגנות:  

TR_ORG_SITE 19081-11-
2021 

 90-88-86ויצמן 
מומלץ לאשר חפירה  

 ודיפון בלבד
 אושר

 יזם פרטי  21.11.06
בקשה לאשר היתר משטרה  

 לפירוק ערוגן 
 אושר מומלץ  3סוקולוב 

21.11.07 
בקשה תושב, 

מס' פניה  
622993 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים  

 לא אושר לא מומלץ  42הכרמל 

21.11.08 
בקשה תושת,  

מס' 
   635497פניה

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 מומלץ  137ויצמן  
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.09 
תושב, בקשה 

פניה מס'  
654974 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 מומלץ  1אילנות 
ף  קאושר בתו

שנה מיום  ל
 הדיון. 

21.11.10 
בקשה תושב, 

פניה מס'  
654983 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 4אחד העם 
אושר בכפוף  מומלץ 

 לתוקף תג נכה 

21.11.11 
תושב, בקשה 

מס' פניה  
440485 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 16ירמיהו  
 מומלץ 

אושר בכפוף 
 לתוקף תג נכה 

21.11.12 
בקשה תושב, 

מס' פניה  
629592 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 12ביאליק 
אושר בכפוף  מומלץ 

 לתוקף תג נכה 

21.11.13 
בקשה תושב, 

מס' פניה  
625915 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 לא מאושר לא מומלץ 7חגי 

21.11.14 
בקשה תושב, 

פניה מס'  
654988 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 לא מאושר לא מומלץ 68הר תבור 

21.11.15 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
654992 

  יותנכים כלל להוסיף חניות 
במקום חניות מבוטלות 

ברחוב ששת הימים לצורכי  
 בית הספר בר אילן 

בר   רבית הספ
 אילן 

 לא מומלץ 

לא אושר, יש  
להשתמש  

בחניון של בית  
 הספר

21.11.16 
בקשה תושב, 

פניה מס'  
654994 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 אושר  לא מומלץ 23ארלוזורוב 

21.11.17 
 בקשה תושב,

פניה מס'  
646567 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 לא אושר לא מומלץ 1יהודה הלוי 



 
             

 

 

 5מתוך  2עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

21.11.18 
בקשת תושבת, 

מס' פניה  
642979 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 לא אושר לא מומלץ 31דוד רמז 

21.11.19 
 בקשה תושב,

פניה מס'  
636599 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 מומלץ  12שלמה המלך 
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.20 
בקשה תושב, 

מס' פניה  
506798 

בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה ליד מקום מגורים   

 לא מומלץ 16א ר"הג
ירד מסדר יום  

 לדיון נוסף 

21.11.21 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655001 

 ב'  4רבקה גובר  20.3.58ביטול החלטה מס' 

מומלץ להוציא חניה  
ממאגר חניות שמורות 

חניה   - ברחובי העיר 
נמצאת בשטח פרטי של  

ניתן לתחזק  הבניין. לא 
חניה ולקבוע שייכות  

לשטחים משותפים  
 פרטיים.

 אושר

21.11.22 
בקשת תושבת, 

פניה מס'  
655004 

לתקן טעות סופר בהחלטת  
 .  21.1.60הוועדה מס'  

 מומלץ  6מאפו 
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.23 
בקשת תושב, 

פניה מס'  
655008 

בקשה לחדש תוקף חניה  
 שמורה  

 מומלץ  58בן גוריון  
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.24 
בקשת תושב, 

פניה מס'  
655015 

בקשה לקבל אישור זמני  
לרכב נכה שנמצא בשלבי  
 רישום במשרד התחבורה  

 4תל חי  
מומלץ אישור זמני 

 בתוקף לחודשיים 
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.25 
תושב, בקשה 

פניה מס'  
655022 

 7אנה פרק  רכב   מספר החלפתל בקשה 

מומלץ לחודשיים מיום  
קבלת בקשה להחלפה  

בכפוף להסדרת כתובת  
 חניה  

אושר בכפוף 
 לתוקף תג נכה 

21.11.26 
בקשה תושב, 

פניה מס'  
655025 

 26שבזי  רכב   מספר החלפתל בקשה 
מומלץ לאשר עד סוף  

 .  2021שנת 
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.27 
בקשה תושב, 

מס' פניה  
597221 

 מומלץ  9ברדיצ'ב אבא  רכב   מספר החלפתל בקשה 
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.28 
בקשה תושב, 

פניה מס'  
655085 

 מומלץ  12בלינסון  רכב   מספר החלפתל בקשה 
אושר בכפוף 

 נכה לתוקף תג 

21.11.29 
בקשה תושב, 

מס' פניה  
648978 

 מומלץ  8המפלס  רכב   מספר החלפתל בקשה 
אושר בכפוף 

 לתוקף תג נכה 

21.11.30 
בקשה תושב, 

פניה מס'  
655089 

 רכב   מספר החלפתל בקשה 
רוזנבלום יאיר  

24 

מומלץ לאשר עד סוף  
. ללא הגשת  2021שנת 

מסמכים עומדים  
בקריטריונים של חוג  

הנגישות חניה שמורה  
חניה תבוטל בתאריך  

1.01.2022 

אושר בכפוף 
 לתוקף תג נכה 

21.11.31 
בקשה תושבת, 

מס' פניה  
576449 

בקשה להוספת מספר רכב  
נוסף לחניה שמורה לנכה ליד  

 מקום מגורים 
 8חסידה 

מומלץ לאשר עד סוף  
 .  2021שנת 

אושר בכפוף 
 לתוקף תג נכה 

21.11.32 
בקשת 

 המחלקה 

בקשה לבטל באופן אוטומטי  
חניה שמורה במידה ובבניין  

 38אושרה תמ''א 
 ל''ר 

מומלץ בכפוף להודעה  
מוקדמת לתושב, חודש 

על   4אחרי קבל טופס 
ידי בניין ואישור של  

 עירייה. 

 אושר
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21.11.33 
בקשת העיריה,  

655098 
 13גבורות   21.05.07ביטול החלטת מס'  

כתובת מגורים תושב  
 כיחידת דיור  םלא רשו

 אושר

21.11.34 
בקשת העיריה,  

פניה מס'  
655103 

 4בן גוריון   ביטול חניה שמורה  
תושבת   -מומלץ לבטל 

 נפטרה
 אושר

21.11.35 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655658 

 22אימבר  ביטול חניה שמורה  
תושב   -מומלץ לבטל 

 נפטר
 אושר

21.11.36 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655679 

 15ויתקין  ביטול חניה שמורה  
תושב   -מומלץ לביטול

 נפטר
 אושר

21.11.37 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655685 

 9ביאליק  ביטול חניה שמורה  
תושב עזב -מומלץ לבטל 

 כפר סבא
 אושר

21.11.38 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655693 

 6אחד העם  ביטול חניה שמורה 
תושב עזב -מומלץ לבטל 

 כפר סבא
 אושר

21.11.39 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655700 

 23/6טירת צבי  ביטול חניה שמורה 
תושב  -מומלץ לבטל 

 נפטר 
 אושר

21.11.40 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655702 

 ביטול חניה שמורה 
חניה ממוקמת  

בכתובת לוי  
 10אשכול 

תושב  -מומלץ לבטל 
 נפטר 

 אושר

21.11.41 
העירייה,  בקשת 

פניה מס'  
655708 

 5/7ארזים  ביטול חניה שמורה 
תושב  -מומלץ לבטל 

 אושר נפטר 

21.11.42 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655709 

תושב  -מומלץ לבטל  41/6הגפן  ביטול חניה שמורה 
 אושר נפטר 

21.11.43 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655713 

תושב  -מומלץ לבטל  1הדר  ביטול חניה שמורה 
 אושר נפטר 

21.11.44 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655716 

תושב  -מומלץ לבטל  9שאול המלך  ביטול חניה שמורה 
 אושר נפטר 

21.11.45 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655719 

תושב  -מומלץ לבטל  5נחל הדס  ביטול חניה שמורה 
 אושר נפטר 

21.11.46 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655722 

תושב  -מומלץ לבטל  7אימבר  ביטול חניה שמורה 
 אושר נפטר 

21.11.47 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655724 

 ביטול חניה שמורה  
תושב  -מומלץ לבטל  20כנרת 

 נפטר 
 אושר

21.11.48 
מס' פניה  

655732 
 ביטול חניה שמורה  

 אושר תושב נפטר -מומלץ 35ששת הימים 

21.11.49 
העירייה,  בקשת 

פניה מס'  
655736 

בקשה לבטל החלטה  
תג נכה פג תוקף, תושב  5/14ברנר  2021.05.08

 אושר לא הגיש חידוש 

21.11.50 
בקשת תושבת, 

פניה מס'  
655755 

תושב   -מומלץ לבטל 12רמז  ביטול חניה שמורה 
 אושר נפטר

21.11.51 
בקשת תושבת, 

פניה מס'  
655760 

 4גולן  ביטול חניה שמורה 
אי עמידה   -מומלץ

בקריטריונים חוק חניות  
 נכים 

 אושר
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21.11.52 
בקשה עירייה,  

פניה מס'  
655777 

ביטול החלטת הוועדה מס'   
 אושר מומלץ לביטול   75הכרמל  21.9.43

21.11.53 
בקשה תושבת, 

מס' פניה  
635285 

 אושר מומלץ  12גלר זאב  ביטול חניה שמורה 

21.11.54 
בקשת העירייה,  

מס'  פניה 
655791 

 אושר תושב נפטר -מומלץ 14אהרונוביץ  ביטול חניה שמורה 

21.11.55 
בקשת העירייה,  

פניה מס'  
655795 

תושב עזב כפר   -מומלץ 2בוסל  ביטול חניה שמורה 
 אושר סבא 
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