
 
             

 

 

 3מתוך  1עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 12מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   06.12.2021  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה  המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'

בקשה לחדש תוקף חנית   665303 21.12.1
אושר חידוש  מומלץ  4עמוס  נכים שמורה 

 מסמכים 

בקשת העירייה לבטל חניה   676727 21.12.2
 אושר לבטל חניה  מומלץ, תושב נפטר 18אהרונוביץ  נכים שמורה 

בקשה לחדש תוקף חנית   665331 21.12.3
אושר בכפוף  מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה 10אחיי אילת  נכים שמורה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש תוקף חנית   665287 21.12.4
 נכים שמורה 

  2/3נורדאו 
 4אחי איילת 

מומלץ לחדש זכאות לחניה  
ברחוב אחי איילת ולבטל 

 בנורדאו

אושר בכפוף 
לתוקף תג נכה 

חניה אחת בלבד 
ברחוב אחי איילת. 

חניה בנורדאו  
 לבטל

בקשה לחדש תוקף חנית   665334 21.12.5
אושר בכפוף  תוקף תג נכהמומלץ בכפוף ל 10אינשטיין  נכים שמורה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש תוקף חנית   665324 21.12.6
 נכים שמורה 

בקעת הירח 
 א'2

אושר בכפוף  מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה
 לתוקף תג נכה

21.12.7 665306 
בקשה לחדש תוקף חנית  

 נכים שמורה 
אליהו התשבי 

 מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה 10
אושר בכפוף 

 נכהלתוקף תג 

בקשה לחדש תוקף חנית   676730 21.12.8
אושר בכפוף  מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה 10מייסדים  נכים שמורה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש תוקף חנית   666153 21.12.9
אושר בכפוף  מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה 14שמחה אסף  נכים שמורה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש תוקף חנית   665283 21.12.10
אושר בכפוף  מומלץ לפי המלצת הרופא 7אסף שמחה  נכים שמורה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש תוקף חנית   665296 21.12.11
מומלץ, עמידה בקריטריונים   33ארלוזורוב  נכים שמורה 

 של חוק החניה לנכים.  
אושר חידוש 

 מסמכים 

בקשה לחדש תוקף חנית   665291 21.12.12
אושר בכפוף  מומלץ  42ארלוזורוב  נכים שמורה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש תוקף חנית   665304 21.12.13
אושר בכפוף  מומלץ 12בלינסון   נכים שמורה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש תוקף חנית   665160 21.12.14
אושר חידוש  מומלץ 6בלבן  נכים שמורה 

 מסמכים 

בקשה לחדש תוקף חנית   665376 21.12.15
 מומלץ על פי המלצת הרופא 7בלפור  נכים שמורה 

אושר תוקף זכאות  
לחניה בכפוף  

להגשת אישור  
מביטוח לאומי עם 

אחוז נכות עד  
1.09.2022 

בקשה לחדש תוקף חנית   665154 21.12.16
מומלץ לחדש תוקף ושימוש  8בן גוריון  נכים שמורה 

 בחניה 
פוף אושר בכ

 לתוקף תעודת נכה 

בקשה לחדש תוקף חנית   665302 21.12.17
לא מומלץ,  קיימת חניה  8ברק  נכים שמורה 

 בטאבו 

אושר תוקף זכאות  
לחניה בכפוף  

להגשת אישור  
מביטוח לאומי עם 

אחוז נכות עד  
1.09.2022 

21.12.18 666161 
בטל מספר רכב על  בקשה ל

להשאיר  ו תמרור קיים
 שני מספר רכב 

קונסרבטוריון,  
 מרכז ספיר 

  אחדמספר רכב  מומלץ לבטל
על  שניאך להשאיר מספר 

 תמרור קיים 

מספר  אושר לבטל 
 אחד מתוך שניים

בקשה לחדש תוקף חנית   666158 21.12.19
מומלץ בכפוף להגשת נסח   21גורדון  נכים שמורה 

 טאבו וצילום חניה בפועל.  

אושר תוקף זכאות  
לחניה בכפוף  

להגשת אישור  
מביטוח לאומי עם 

אחוז נכות עד  
1.09.2022 

תושב עזב כפר  -מומלץ לבטל  4דוד רמז  בקשה לבטל חניה שמורה  666203 21.12.20
 אושר לבטל חניה  סבא 



 
             

 

 

 3מתוך  2עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

אושר בכפוף  מומלץ 55הגליל  בקשה להוספת מס' רכב.   668808 21.12.21
 לתוקף תג נכה

בקשה לבטל חניה שמורה  666168 21.12.22
 אושר לבטל חניה  תושב נפטר -מומלץ לבטל  15ירושלים  לנכה 

 אושר לבטל חניה  תושב נפטר -מומלץ לבטל  38סירקין  בקשה לבטל חניה שמורה  666169 21.12.23
 אושר לבטל חניה  תושב נפטר -מומלץ לבטל  7עמרמי  בקשה לבטל חניה שמורה  666172 21.12.24
 אושר לבטל חניה  תושב נפטר -מומלץ לבטל  8צהל  בקשה לבטל חניה שמורה  666175 21.12.25

בקשה לבטל חניה שמורה  666183 21.12.26
 לבטל חניה אושר  תושב נפטר -מומלץ לבטל  6קרן אברהם  לנכה 

 אושר לבטל חניה  תושב נפטר -מומלץ לבטל  36רוטשילד  בקשה לבטל חניה שמורה  666190 21.12.27

 71רוטשילד  בקשה לבטל חניה שמורה  666188 21.12.28

תושב נפטר, מומלץ לבטל 
במקביל  71חניה ברוטשילד 

לביטול חניה נוספת בכתובת 
 34בן גוריון 

אושר לבטל שתי 
נכים חניות 

בכתובת רוטשילד  
 34בן גוריון -ו 71

 אושר לבטל חניה  תושב נפטר -מומלץ לבטל  18שמחה אסף  בקשה לבטל חניה שמורה  666196 21.12.29

תושב עזב כפר  -מומלץ לבטל  37משה דיין  בקשה לבטל חניה שמורה.  666205 21.12.30
 אושר לבטל חניה  סבא 

שלמה המלך  בקשה לבטל חניה שמורה  676745 21.12.31
 אושר לבטל חניה  תושב נפטר  -מומלץ לבטל  8/6

הרצפלד   בקשה לבטל חניה שמורה  666214 21.12.32
 12אברהם 

 אושר לבטל חניה  התושבת נפטרה  -מומלץ

אוסטשינסקי   בקשה לבטל חניה שמורה  666202 21.12.33
 חניה אושר לבטל  תושב נפטר -מומלץ לבטל  15

בקשה לחדש תוקף חנית   670851 21.12.34
 מומלץ,על פי המלצה של רופא  44המעפילים  נכים שמורה 

אושר לחצי שנה  
בלבד. יש לקבל 

חניה שמורה 
בגבולות החלקה  

פרטית אחרי סיום  
 בניית הבניין.

21.12.35 662487+6653
28 

בקשה לחדש תוקף חנית  
 מומלץ 9גלבוע  נכים שמורה 

אושר לבטל חניה. 
על פי מעקב 

שנעשה במחלקה  
 אין שימוש בחניה. 

 אושר מומלץ 12העמק  בקשה להחלפת מס' רכב.   633203 21.12.36

בקשה לחדש תוקף חנית   665329 21.12.37
 נכים שמורה 

,  17דוד רמז  
 16שאול המלך 

שרשומה  מומלץ לבטל חניה 
בשתי כתובות. תושב עזב כפר  

 סבא 
 אושר לבטל חניה 

בקשה לחדש תוקף חנית   665214 21.12.38
 אושר מומלץ 11ישעיהו  נכים שמורה 

בקשה להקצאת  חנית נכים   665299 21.12.39
 שמורה 

  13שאול המלך 
אושר בכפוף  מומלץ ב'

 לתוקף תג נכה

21.12.40 661991 
בקשה להוספת מספר רכב  

נוסף לחניה שמורה לנכה  
 ליד מקום המגורים 

 מומלץ 80הר תבור 

אושר תוקף זכאות  
לחניה בכפוף  

להגשת אישור  
מביטוח לאומי עם 

אחוז נכות עד  
1.09.2022 

בקשה להקצאת  חנית נכים   665323 21.12.41
 שמורה לשם  

שלמה המלך 
אושר בכפוף  מומלץ 15

 לתוקף תג נכה

21.12.42 676757 
בקשה להוסיף מספר רכב  
לתמרור קיים  חנית נכים  

 שמורה 
אושר בכפוף  מומלץ 11זהב גלר 

 לתוקף תג נכה

21.12.43 670355 

בקשה להוספת מספר 
למספר קיים בחניה שמורה 

עקב העתקת מקום  
 המגורים 

מומלץ בכפוף להשלמת  4התחיה 
 המסמכים

אושר להוסיף מס'  
קיים   רכב  למספר 

  4בכתובת תחיה 
ולבטל חניה נכה  

קיימת בכתובת לוי  
. בנוסף, 53אשכול 

אושר תוקף זכאות  
בכפוף להגשת  

אישור מביטוח  
לאומי עם אחוז 

 1.09.2022נכות עד 
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בקשה להקצאת מקום חנית   676750 21.12.44
 אושר  מומלץ 39אז"ר  נכה שמורה 

בקשה לחדש חנית נכה  676763 21.12.45
 28תל חי  שמורה 

לא מומלץ. לא עומדת 
בקריטריונים לקבלת חניה 

 צמודה למקום מגורים 

  -אושר לבטל חניה
אי עמידה 

בקריטריונים חוק  
 חניה נכים 

בקשה להקצאת חנית נכה  645769 21.12.46
אושר בכפוף  מומלץ 20עתיר ידע  שמורה ליד מקום עבודה 

 לתוקף תג נכה

בקשה לחדש חנית נכה  676764 21.12.47
 אושר  מומלץ 89הכרמל  שמורה 

21.12.48 
645324+6453

24 
בקשה להוספת מספר רכב  

 אושר מומלץ 2הארי הקדוש  נוסף

 ב -663669 21.12.49
בקשה להוספת מספר רכב  

נוסף לחניה שמורה לנכה  
 ליד מקום 

 אושר מומלץ   4התחיה 

 


