
 
             

 

 

 5מתוך  1עמוד 
 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
  

 16מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   27.12.2021  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות  כמותב מהות הבקשה  מבקש  מס' 
 הוועדה 

בקשת  21.16.1
 9אנה פרנק  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ שינוי מיקום  
חניה קיימת. מומלץ לחדש 

 מסמכים.  

לא אושר  
להחליף מקום 

 חניה

בקשת  21.16.2
לא מומלץ, מסמכים לא   4שפרינצ'ק  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 בתוקף 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.3
 אושר מומלץ  41לוי אשכול  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.4
 אושר מומלץ  17שפרינצ'ק  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.5
 מומלץ  135ויצמן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.6
מומלץ בכפוף להשלמת  16אנצ'ו סרני  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.7
מומלץ בכפוף לתוקף תג   15כהן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

בקשת  21.16.8
 15הרב גולד  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים
 אושר

בקשת  21.16.9
 אושר מומלץ  9גלבוע  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.10
 אושר תג נכה בתוקף  71תל חי  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.11
/ חניה  137ויצמן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר מומלץ  37תבל חי 

בקשת  21.16.12
 4תור  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים
 אושר

בקשת  21.16.13
 10מצדה  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים
 אושר

בקשת  21.16.14
מומלץ בכפוף לחידוש  27האילנות  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 המסמכים. 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.15
מומלץ בכפוף לחידוש  28טשרניחובסקי  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 המסמכים. 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.16
 8רש''י  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.17
 38סוקולוב  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.18
 אושר מומלץ  83תל חי  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.19
 העירייה

 אושר מומלץ  3שומרון  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 

בקשת  21.16.20
 אושר מומלץ  18ירמיהו  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר תג נכה בתוקף  16הגר''א  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  705014  21.16.21
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בקשת  21.16.22
מומלץ בכפוף לתוקף תג   9דוד המלך  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

בקשת  21.16.23
מומלץ בכפוף לתוקף תג   26כצנלסון  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 נכה  

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.24
 אושר מומלץ  1שאול המלך  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.25
 תג נכה בתוקף  72רוטשילד  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.26
 אושר מומלץ  20רנק פאנה  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.27
מומלץ בכפוף לתוקף תג   9שאול המלך  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

בקשת  21.16.28
 אושר מומלץ  5הרדוף  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשה לחדש מסמכים והחלפת מספר רכב   580049 21.16.29
מומלץ בכפוף לתוקף תג   3שאול המלך  נכה בעל חניה שמורה  

 אושר נכה  

בקשת  21.16.30
 העירייה

 14שילר  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 
לא מומלץ, אי עמידה 

בקריטריונים חוק חניה 
 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.31
מומלץ בכפוף להשלמת  29אנצ'ו סירני  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.32
 אושר מומלץ  26קרן אברהם  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

21.16.33 
בקשת 

 18סוקולוב  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה
לא מומלץ, תג נכה לא  

 בתוקף 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.34
 53לוי אשכול  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.35
מומלץ בכפוף להשלמת  16ספיר  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.36
 אושר מומלץ  5רמב''ם  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.37
מומלץ בכפוף לתוקף תג   10שלמה המלך  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

בקשת  21.16.38
מומלץ בכפוף לתוקף תג   8שילר  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

בקשת  21.16.39
 אושר מומלץ  4שלמה המלך  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.40
מומלץ בכפוף לתוקף תג   49רוטשילד  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

בקשת  21.16.41
 העירייה

לא מומלץ, תג נכה לא   29מור  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 
 בתוקף 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.42
 לבטלאושר  קיימת חניה  -מומלץ לבטל 8סמטת אביבים  בקשה לבטל מקום חניה שמורה  העירייה

 אושר מומלץ  28משה דיין  בקשה להחליף מספר רכב נכה בתמרור קיים  677026 21.16.43

בקשת  21.16.44
 194ויצמן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 -מומלץ לבטל חניה שמורה
אין מסמכים לעמידה בחוק 

חניה נכים, שימוש בחניה 
 לא על ידי זכאי

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.45
 העירייה

 157ויצמן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 
אי  -מומלץ לבטל חניה

עמידה בקריטריונים חוק  
 חניה נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.46
 16הכלנית  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא הוגשו   -מומלץ לבטל
מסמכים לצורכי בחינה  
 עמידה בחור חניה נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  
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כפוף להשלמת  

 המסמכים. 

בקשת  21.16.47
 אושר מומלץ   134ויצמן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.48
 אושר לבטל התושב נפטר -מומלץ לבטל 70הרצל  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.49
 11גיסות השיריון  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

מומלץ לבטל חניה, תג נכה 
וקף ורכב לא רשום תלא ב

 כרכב נכה 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
המסמכים 

בכתובת ביל"ו 
. יש לבטל 3

חניה בבגיסות 
 . 11שיריון 

בקשת  21.16.50
מומלץ בכפוף לתוקף תג   9שאול המלך  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה 

בקשת  21.16.51
, 5יוחנן הסנדלר  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 20תעש  

ה בשעות  -מומלץ בימים א
ובימי ו' בין   08:00-20:00
9:00-12:00 

אושר, בנוסף 
יש לדון על  

שעות  בועדת 
 תנועה. 

בקשת  21.16.52
 העירייה

  19ישראל ישעיהו   בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 
 א

מומלץ בתנאי הגשה בקשה 
 זכאית עיוורת -עבור עוזר

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.53
 8המפלס  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.54
מומלץ לבטל,שינוי מקום   6תחייה  בקשה לבטל  חניה שמורה לשם   העירייה

 אושר לבטל מגורים

21.16.55 
בקשת 

 לא מומלץ, אין מסמכים  55הרצל  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.56
 אושר לבטל רהטהתושבת נפ -יש לבטל  39הרצל  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.57
 לא מומלץ, אין מסמכים   6בן גוריון  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.58
 אושר מומלץ  26הרצל  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

21.16.59 
בקשת 

 העירייה
 5גולד זאב  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 

מומלץ לבטל, מבקשת לא  
 תושבת כפר סבא 

 אושר לבטל

21.16.60 
בקשת 

 16הרב גולד  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה
מומלץ לבטל, התושב עזב  

 אושר לבטל כפר סבא 

בקשת  21.16.61
 העירייה

לא מומלץ, מסמכים לא   31דוד רמז  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 
 מחודשים ופג תוקף

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

21.16.62 
בקשת 

 אושר מומלץ  31העמק  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.63
 אושר לבטל רהטהתושבת נפ -יש לבטל  10העוגן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.64
 78רוטשילד  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

מומלץ לבטל, שני רכבים 
לא רשומים במשרד 
 התחבורה כרכב נכה 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.65
 אושר לבטל רהטהתושבת נפ -יש לבטל  3שלמה המלך   בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.66
לא מומלץ, תג נכה לא   8גייסות השרון  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 חודש ופג תוקף

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.67
 העירייה

 26דוד המלך  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 
לא מומלץ, רכב לא רשום  

כרכב נכה במשרד  
 התחבורה 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 
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בקשת  21.16.68
 43דוד רמז  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

תג נכה פג תוקף ולא חודש, 
מומלץ לשלוח התראה  

 נוספת 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.69
 21הגר''א  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

מומלץ לבטל, רכב לא 
רשום כרכב נכה במשרד  

 תג נכה התחבורה, לא הוגש 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.70
 אושר לבטל רהטהתושבת נפ -יש לבטל  1הגליל  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.71
אי עמידה בקריטריונים   29הגליל  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 חוק חניה נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.72
מומלץ בכפוף להגשת  74הגליל  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.73
 אושר מומלץ  16הגר''א  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.74
 אושר לבטל תושב נפטר -מומלץ 12המפלס  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.75
לא מומלץ, תג נכה לא   10פרוג שמעון  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 בתוכף 

אושר לחצי 
שנה כפוף 
להשלמת  

 המסמכים. 

21.16.76 
בקשת 

 40גולומב  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה
מומלץ לבטל, חוזה  

 שכירות נגמר ולא חודש

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

21.16.77 
בקשת 

 24ההגנה  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה
לא מומלץ, אין אחוז נכות  
על פי קריטריון חוק חניה  

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.78
 אושר מומלץ  27השחר  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.79
לא מומלץ, מסמכים לא   20תעש  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 חודשו.

אושר לחצי 
שנה בלבד  

בכפוף  
להשלמת  

המסמכים 
  2ברחוב הדר 

ולבטל בתע"ש 
20  . 

21.16.80 
בקשת 

 אושר מומלץ  8מפלס  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.81
 10פרוג שמעון  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אין זכאות על  
פי קריטריון חוק חניה 

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.82
 אושר מומלץ  72ויצמן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.83
 העירייה

 אושר מומלץ  8מפלס  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 

בקשת  21.16.84
 אושר מומלץ  12כנפי הנשרים  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

בקשת  21.16.85
 אושר לבטל מומלץ, תושב נפטר 17דניאל  בקשה לבטל חניה שמורה לרכב   העירייה

בקשת  21.16.86
 אושר לבטל תושב נפטר -מומלץ 13שאול המלך  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.87
 אושר לבטל תושב נפטר -מומלץ לבטל 10שמחה יוסף  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.88
מומלץ, תושב עזב כפר   26קפלנסקי  ורה  שמבקשה לבטל חניה  העירייה

 אושר לבטל סבא

בקשת  21.16.89
 העירייה

 אושר לבטל מומלץ, תושבת נפטרה 30מורדי הגטאות  שמורה בקשה לבטל חניה 

בקשת  21.16.90
 אושר לבטל מומלץ, תושבת נפטרה 9בילו  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.91
 לבטלאושר  מומלץ, תושב נפטר 1בלום ליאון  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה
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בקשת  21.16.92
מומלץ, תושב עזב כפר   16שאול המלך  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

 אושר לבטל סבא

בקשת  21.16.93
מומלץ, תושב עזב כפר   31צה''ל  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

 אושר לבטל סבא

בקשת  21.16.94
תושב עזב כפר  , ץמומל 28יציאת אירופה  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

 אושר לבטל סבא

בקשת  21.16.95
מומלץ, תושב עזב כפר   80רוטשילד  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

 אושר לבטל סבא

בקשת  21.16.96
מומלץ, תושב עזב כפר   15השומר  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

 אושר לבטל סבא

בקשת  21.16.97
 אושר לבטל מומלץ, תושב נפטר 7חניתה  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.98
 אושר לבטל מומלץ, תושב נפטר 35ששת הימים  בקשה לבטל חניה שמורה   העירייה

בקשת  21.16.99
 אושר לבטל מומלץ לבטל, תושב נפטר 6טירת צבי  שמורהבקשה לבטל לחנית  העירייה

בקשת  21.16.100
מומלץ לבטל, תושבת  8יהודה הנשיא  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר  שינתה כתובת

בקשת  21.16.101
 74ויצמן  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

לא מומלץ, אי עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 המסמכים. 

בקשת  21.16.102
 4האחדות  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

מומלץ, עמידה 
בקריטריונים חוק חניה 
נכים, בנוסף יש להחליף  
 מס' רכב בתמרור שמור.  

 אושר

בקשת  21.16.103
מומלץ בכפוף לתוקף תג   9ברדיצ'ב אבא  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

 אושר מומלץ, תושב נפטר 8צה"ל  בקשה לבטל חניה שמורה   ב 678834 21.16.104
 אושר מומלץ  18סוקולוב  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  694104 21.16.105

21.16.106 
בקשת 

6העירייה/
55015 

 4תל חי  2תל חי  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה 

לא מומלץ לתחזק חניה  
לנכים שנמצאת בשטח  

לא בסמכות   -מבנה ציבור  
 ועדת תנועה

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת 
 בירור.  

בקשת  21.16.107
מומלץ בכפוף לתוקף תג   11יבנה  בקשה לחדש מסמכים בעל חניה שמורה  העירייה

 אושר נכה  

בקשת  21.16.108
התושב  -מומלץ לבטל  12דוד המלך  בקשה לבטל חנית נכה שמורה   העירייה

 אושר נפטר


