
 
             

 

 

 4מתוך  1עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 14מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   15.12.2021  שהתקיימה בתאריך 

 החלטת הוועדה המלצה צוות תובתכ מהות הבקשה  מבקש  מס' 

21.14.1 673581 
בקשה לבטל חנית נכה  

 שמורה  
 12הגר''א 

לא מומלץ. עומד בקריטריונים  
 להקצאת חניה ליד הבית. 

אושר. זכאות  לא 
עמידה  -בחניה 

 בקריטריונים 

 בקשת העירייה  21.14.2
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 11ידידים 

מומלץ, אי עמידה קריטריונים  
 חוק חנית נכים

אושר עד סיום  
תוקף תג נכה.  

לאחר פג תוקף תג  
 נכה נדרש דיון נוסף  

 בקשת העירייה  21.14.3
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 3המפלס 

מומלץ, עמידה קריטריונים חוק  
 חנית נכים

 אושר

 בקשת העירייה  21.14.4
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 19פרישמן 

מומלץ, עמידה קריטריונים חוק  
 נכיםחנית 

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

 מביטוח לאומי 

 בקשת העירייה  21.14.5
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 8המפלס 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
נדרשת השלמה של אחוזי  

 נכות מביטוח לאומי. 

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

 מביטוח לאומי 

 בקשת העירייה  21.14.6
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 8מאפו 

מומלץ, עמידה קריטריונים חוק  
 חנית נכים

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

 מביטוח לאומי 

 בקשת העירייה  21.14.7
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 2הדר 

עמידה  -מומלץ לחדש מסמכים 
 בקריטריונים חוק חניה נכים

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

 מביטוח לאומי 

 בקשת העירייה  21.14.8
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 5נחשון 

עמידה  -מומלץ לחדש מסמכים 
 בקריטריונים חוק חניה נכים

 אושר

 בקשת העירייה  21.14.9
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 4התאנה 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
נדרשת השלמה של אחוזי  

 נכות מביטול לאומי. 

אושר עד סיום  
תוקף תג נכה.  

לאחר פג תוקף תג  
 נכה נדרש דיון נוסף  

 בקשת העירייה  21.14.10
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 16הכלנית 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
נדרשת השלמה של אחוזי  

 נכות מביטוח לאומי. 

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

 מביטוח לאומי 

 בקשת העירייה  21.14.11
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 40הכרמל 

עמידה  -מומלץ לחדש מסמכים 
 בקריטריונים חוק חניה נכים

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.12
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 13הידיד 

עמידה  -מומלץ לחדש מסמכים 
 בקריטריונים חוק חניה נכים

 אושר

 בקשת העירייה  21.14.13
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 12דוד המלך 

עמידה  -מומלץ לחדש מסמכים 
 בקריטריונים חוק חניה נכים

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.14
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 18כלנית 

עמידה  -מומלץ לחדש מסמכים 
 בקריטריונים חוק חניה נכים

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.15
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 אושר מומלץ לחדש מסמכים  12דוד המלך 

 בקשת העירייה  21.14.16
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 מומלץ לחדש מסמכים   17הנביאים 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.17
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 מומלץ לחדש מסמכים  76ויצמן  

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.18
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 אושר מומלץ  4חולדה הנביאה 

 בקשת העירייה  21.14.19
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 מומלץ חניה ליד מקום עבודה   1גלגלי הפלדה 

אושר מקום חניה  
 7:00בשעות בין 

למעט   17:00עד 
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יום שבת. אישור  
כפוף לתוקף תג  

 נכה

21.14.20 666163 
בקשה לחדש חנית נכים 

 שמורה  
   3הכיכר 

עמידה  -מומלץ לחדש מסמכים 
 בקריטריונים חוק חניה נכים

אושר לבטל חניה  
כחניה  36בגולומב 
לחניה  מקבילה 

 קיימת 

21.14.21 666159 
בקשה לחדש חנית נכים 

 שמורה  
 7דוד המלך 

מומלץ לבטל חניה שרשומה 
ובדוד המלך   9בגייסות השריון 

רכב לא רשום כרכב נכה  - 7
 במשרד התחבורה 

אושר לחצי שנה 
בלבד עד 

16.07.2022  .
לאחר מכן יש לבטל  

את שתי החניות  
שהוקצאו בשתי  

 הכתובות. 

 בקשת העירייה  21.14.22
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 אושר מומלץ לחדש מסמכים  8העמק 

 בקשת העירייה  21.14.23
בקשה לחדש חנית נכה 

 שמורה  
 א 14חצרות הדר 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
נדרשת השלמה של מסמך 

 מביטוח לאומי 

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

 מביטוח לאומי 

 בקשת העירייה  21.14.24
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ לחדש מסמכים  32העמק 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.25
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ לחדש מסמכים  2עזרא 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.26
בקשה לביטול לחנית נכה 

 שמורה  

רחוב נשר פינת  
מול כניסה   -זמיר 

 לגן דוכיפת 

השחר  רחוב מומלץ לבטל ב 
גן עירית וגם לבטל ברחוב   -19

 בגן דוכיפת  19הנשר 
 אושר לבטל  

 בקשת העירייה  21.14.27
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ  81הכרמל 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.28
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ  32דוד המלך 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.29
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ  9העמק 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.30
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 3השמחה 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
נדרשת השלמה חוזה שכירות  

 ברור והמלצה מהרופא 

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

הנדרשים לפי חוק  
 חניה נכים

 בקשת העירייה  21.14.31
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 ב ' 9לה וגא

מומלץ בכפוף להגשת מסמך  
 מביטול לאומי  

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 
הנדרשים על פי  
חוק חניה נכים. 

חניה במקום  
מגורים הקודם,  

, 33הנביאים 
 לביטול 

21.14.32 665371 
בקשה לחדש תוקף חנית 

 נכים שמורה 
 אושר מומלץ  36ארלוזורוב 

 בקשת העירייה  21.14.33
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 20יבנה 

מומלץ בכפוף להגשת מסמך  
 מביטוח לאומי  

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

הנדרשים לפי חוק  
 חניה נכים

 בקשת העירייה  21.14.34
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 2חצרות הדר 

מומלץ בכפוף להגשת מסמך  
מביטוח לאומי עם ציון אחוז  

 נכות

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

הנדרשים לפי חוק  
 חניה נכים

 בקשת העירייה  21.14.35
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 8חסידה 

מומלץ בכפוף להגשת מסמך  
מביטוח לאומי עם ציון אחוז  

 נכות

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

הנדרשים לפי חוק  
 חניה נכים
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 בקשת העירייה  21.14.36

בקשה לחדש מסמכים 
 לחנית נכה 

 אושר מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  9העמק  

 בקשת העירייה  21.14.37
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 אושר מומלץ לפי המלצה של רופא  2חומה ומגדל 

 בקשת העירייה  21.14.38
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ  17חצרות הדר 

בכפוף לתוקף  אושר 
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.39
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 אושר מומלץ   26טשרניחובסקי 

 בקשת העירייה  21.14.40
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ  2יהודה המכבי 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.41
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 אושר מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  2חוחית 

21.14.42 703348 
בקשה לבטל חנית נכה  

 שמורה  
 אושר לבטל  מומלץ לבטל  , גן קוקיה 3זמיר 

21.14.43 703318 
בקשה לבטל חנית נכה  

 שמורה  
 אושר לבטל  מומלץ לבטל, תושב נפטר 31משה דיין 

 בקשת העירייה  21.14.44
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  7מצדה 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.45
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 24שרון 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

 אושר

 בקשת העירייה  21.14.46
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 14חצרות הדר 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
נדרש אישור ביטוח לאומי על 

 אחוזי נכות 

אושר בכפוף  
להגשת מסמכים 

הנדרשים לפי חוק  
 חניה נכים

21.14.47 663373 
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  10חצרות הדר 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

21.14.48 667750 
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 48העמק 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

 אושר

 בקשת העירייה  21.14.49
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 4הפלמ"ח 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
 מחודש נדרש חוזה שכירות 

 אושר

 בקשת העירייה  21.14.50
בקשה לחדש מסמכים 

 לחנית נכה שמורה 
 אושר מומלץ  156ויצמן 

 ב  664580 21.14.51
בקשה  לחדש מסמכים 

 שמורהלחנית  לנכה 
 אושר מומלץ  9הראשונים 

 בקשת העירייה  21.14.52
בקשה  לחדש מסמכים 

 לחנית  לנכה שמורה 
 מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  7בילינסון 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.53
בקשה  לחדש מסמכים 

 לחנית  לנכה שמורה 
 מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  א  9יקותיאל אדם 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.54
בקשה לחדש מסמכים 

 בעל חניה שמורה  
 ב' 6שועלי שמשון 

מומלץ לחצי שנה מיום הדיון.  
נדרש אישור ביטוח לאומי על 

 אחוזי נכות 
 אושר

 בקשת העירייה  21.14.55
בקשה לחדש מסמכים 

 בעל חניה שמורה  
 43אז''ר 

מומלץ ליד מקום העבודה 
 16:00עד  7:00בשעות 

אושר מקום חניה  
 7:00בשעות בין 

למעט   16:00עד 
 יום שבת. 

21.14.56 703327 
בקשה לבטל חניה  

 שמורה  
 25י. כהן 

תושב עבר מקום   -מומלץ לבטל
 מגורים לרעננה

 אושר ביטול חניה 

21.14.57 703335 
בקשה לבטל חניה  

 שמורה  
 אושר לביטול  תושב נפטר -מומלץ 6עמוס 

 העירייה בקשת  21.14.58
בקשה לחדש מסמכים 

 בעל חניה שמורה  
 4ראשונים 

עמידה   -מומלץ חידוש
בקריטריונים של חוק חניה  

 לנכים

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה
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 בקשת העירייה  21.14.59
בקשה לחדש מסמכים 

 עבור חנית נכים  
 אושר מומלץ  53הגליל 

 ב  675444 21.14.60
בקשה לחדש מסמכים 

 בעל חניה שמורה  
 מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  12שפרינצק 

אושר בכפוף לתוקף  
תג נכה, לאחר 
חידוש תג נכה 
 נדרש דיון נוסף

 בקשת העירייה  21.14.61
בקשה לחדש מסמכים 

 בעל חניה שמורה  
 מומלץ בכפוף לתוקף תג נכה  8עמרמי 

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה

 בקשת העירייה  21.14.62
 חדש מסמכיםלבקשה 

 חניה שמורה לשם 
 21עתירי ידע 

מומלץ בכפוף לשעות העבודה  
 ממקום העבודה 

 

בכפוף לתוקף  אושר 
 תג נכה


