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 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 

 01-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   17.01.2022  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס' 
 הוועדה

בקשת  2022-01.01
 העירייה 

מסמכים בעל  דושלחיבקשה 
 אושר מומלץ  20סוקולוב  חניה שמורה  

בקשת  2022-01.02
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידושבקשה 
 חניה שמורה  

טשרניחובס 
 אושר מומלץ  28קי 

בקשת  2022-01.03
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 חניה שמורה  

שלמה  
 אושר מומלץ  10המלך 

בקשת  2022-01.04
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 אושר מומלץ  16זאב גולד  חניה שמורה  

בקשת  2022-01.05
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 חניה שמורה  

 אושר מומלץ  23הר כנען 

בקשת  2022-01.06
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
מומלץ בכפוף להשלמת   13יבנה  חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.07
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 חניה שמורה  

שלמה  
 7המלך 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.08
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 חניה שמורה  

בקעת הירח  
 ב' 4

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.09
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 חניה שמורה  

גיבורי  
 אושר מומלץ  5ישראל 

בקשת  2022-01.10
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
מומלץ בכפוף להשלמת   16ירמיהו  חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.11
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 אושר מומלץ  2סולד  חניה שמורה  

בקשת  2022-01.12
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 אושר מומלץ  17ירמיהו  חניה שמורה  

בקשת  2022-01.13
 העירייה 

מסמכים בעל  לחידוש בקשה 
 חניה שמורה  

יציאת 
 11אירופה 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

2022-01.14 684342 
מסמכים  לחידוש בקשה 

ר בעל ולהוסיף  מספר רכב עבו
 . חניה שמורה

 אושר מומלץ  5ביאליק 

בקשת  2022-01.15
 העירייה 

מסמכים עבור   לחידוש בקשה 
 בעל חניה שמורה  

טשרניחובס 
 45קי 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.16
 העירייה 

מסמכים עבור   לחידוש בקשה 
 אושר מומלץ  33קפלנסקי  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.17
 העירייה 

מסמכים עבור   לחידוש בקשה 
 אושר מומלץ  20סוקולוב  בעל חניה שמוןרה  

בקשת  2022-01.18
 העירייה 

מסמכים עבור   לחידוש בקשה 
מומלץ בכפוף להשלמת   44בן גוריון  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 
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 ג -692553 2022-01.19
מסמכים  לחידוש בקשה 

והוספת מספר רכב עבור בעל 
 חניה שמורה 

מומלץ בכפוף להשלמת   25בר אילן 
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.20
 העירייה 

חניה שמורה   לביטולבקשה 
 לשם  

-132ויצמן 
134 

ר. מומלץ לבטל, תושב נפט
בנוסף יש לבטל חניה  
  7בכתובת שמחה אסף 

כחניה בסמוך למקום 
 המגורים.

 אושר

בקשת  2022-01.21
 העירייה 

מסמכים עבור   לחידושבקשה 
מומלץ בכפוף להשלמת   11רמז דוד  בעל חניה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.22
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  א  19הרצל  בעל חניה שמורה  

2022-01.23 
בקשת 

 העירייה 
בקשה לחדש מסמכים עבור 

 83תל חי  בעל חניה שמורה  
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.24
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   9עמוס  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.25
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  10בורוכוב  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.26
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   9טירת צבי  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.27
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

חצרות הדר  
3 

להשלמת  מומלץ בכפוף 
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.28
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

כנפי נשרים  
10 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.29
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  9דניאל  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.30
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   43הגליל  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.31
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

שיבת ציון  
 אושר מומלץ  ב'9

בקשת  2022-01.32
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  88תל חי  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.33
 העירייה 

בקשה לבטל חניה שמורה מס'  
 רכב  

שיבת ציון  
29 

עזב כפר   -מומלץ לבטל
 אושר סבא

בקשת  2022-01.36
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ חידוש בכפוף   78ויצמן  בעל חניה שמורה  

 אושר לתוקף תג נכה 

בקשת  2022-01.37
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

יהודה  
 8הנשיא 

לא עומדת בקריטריונים  
לקבלת חניה ליד מקום  

מגורים לפי חוק חניה  
 נכים

 אושר לבטל 

בקשה לחדש מסמכים  ד-657386 2022-01.40
מומלץ בכפוף להשלמת   8מאפו והחלפת מספר רכב עבור חנית  

 המסמכים
אושר לחצי 
שנה בלבד  
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כפוף להשלמת  

 המסמכים. 

בקשת  2022-01.41
 העירייה 

בקשה לבטל מסמכים עבור 
התושב   -מומלץ לבטל  15קפלנסקי  בעל חניה שמורה  

 אושר לבטל  עזב את כפר סבא

בקשת  2022-01.42
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  21אימבר  בעל חניה שמורה  

בקשה לחדש מסמכים עבור  716434 2022-01.43
 אושר מומלץ  8אחי אילת  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.44
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   69רוטשילד  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.45
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  14כנרת  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.46
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

ארלוזורוב  
/ סוקולוב 2

39 

חסרים מסמכים 
 אושר לבטל  מעודכנים

בקשת  2022-01.47
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  7מצדה  בעל חניה שמורה 

2022-01.48 
בקשת 

 העירייה 
בקשה לחדש מסמכים עבור 

 45הגליל  בעל חניה שמורה 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.49
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

מבצע יונתן  
8 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.50
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

ששת הימים 
1 

מומלץ בכפוף לתוקף 
 חוזה שכירות. 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.51
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
  -אי עמידה בקריטריונים  6האחדות  בעל חניה שמורה  

 אושר לבטל  עזב את כפר סבא

בקשת  2022-01.52
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

מומלץ בכפוף להשלמת   74ויצמן 
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.53
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
לבטל יש  -התושב נפטר  101ויצמן  בעל חניה שמורה  

 אושר לבטל  את החניה 

בקשת  2022-01.54
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  5גאולה  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.55
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   12גורדון  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.56
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   31העמק  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.57
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
תושבת  -מומלץ לבטל 15רופין  בעל חניה שמורה  

 אושר לבטל  נפטרה

בקשת  2022-01.58
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר לבטל  תושב נפטר -מומלץ לבטל 22האילנות  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.59
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

 אושר מומלץ  10אימבר 

בקשת  2022-01.60
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   13הכלנית  בעל חניה שמורה 

 המסמכים
אושר לחצי 
שנה בלבד  
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 המסמכים. 

בקשת  2022-01.61
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  20כצנלסון  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.62
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

לוי אשכול 
 אושר מומלץ  41

בקשת  2022-01.63
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   5יחזקאל  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.64
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

דוד המלך  
 אושר מומלץ  38

בקשת  2022-01.65
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

הנדל נחמה  
 אושר מומלץ  7

בקשת  2022-01.66
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  147ויצמן  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.67
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  66הגליל  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.68
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
חצרות הדר   בעל חניה שמורה 

 א 3
מומלץ בכפוף להשלמת  

 םהמסמכי

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.69
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

הרצפלד 
 אושר מומלץ  10אברהם 

בקשה לחדש מסמכים עבור  ב-686776 2022-01.70
 בעל חניה שמורה 

שלמה  
 19המלך 

מומלץ בכפוף לתוקף תג 
 נכה 

 אושר

בקשת  2022-01.71
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  50הרצל  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.72
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

שטרן יאיר  
 אושר מומלץ  15

בקשת  2022-01.73
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

שמחה אסף 
 אושר מומלץ  6

בקשת  2022-01.74
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   3התמר  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.75
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  3ויתקין  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.76
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 4תל חי  בעל חניה שמורה 

לא מומלץ לתחזק חניה  
לנכים שנמצאת בשטח 

לא בסמכות   -מבנה ציבור 
 ועדת תנועה

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.77
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  137ויצמן  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.78
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

ההדרים  
154  ,

קונסרבטורי 
ון, מרכז  

 ספיר

 אושר מומלץ 

בקשת  2022-01.79
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  94ויצמן  בעל חניה שמורה 

בקשה לחדש מסמכים עבור  ג -684358 2022-01.80
 אושר  מומלץ  16הרב קוק  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.81
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   10רשי  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 
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בקשת  2022-01.82
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  2שבזי  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.83
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  3הכיכר   בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.84
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  14עפרוני  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.85
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

משה דיין  
 אושר מומלץ  16

2022-01.86 
 694811-

+694769 ה
 ב

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בהתאם להיתר  24רופין  בעל חניה שמורה 

 בניה 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.87
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  6הרצל  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.88
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  136ויצמן  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.89
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
הרצפלד  בעל חניה שמורה 

 12אברהם 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.90
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   134ויצמן  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.91
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלצת חניה לפי שעות  7ביאליק  בעל חניה שמורה 

 אושר עבודה של נכה 

בקשת  2022-01.92
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
גולדשטיין  בעל חניה שמורה 

10 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.93
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

דוד המלך  
 אושר תושב נפטר -מומלץ לבטל 10

בקשת  2022-01.94
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
כנפי   בעל חניה שמורה 

 14הנשרים 

מומלץ, עמידה 
בקריטריונים חוק חניה  

 נכים
 אושר

בקשת  2022-01.95
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   76הגליל  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

2022-01.96 
בקשת 

 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

 18הרב קוק 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.97
 העירייה 

שאול המלך  בקשה לביטול חניה שמורה 
10 

לבטל יש  -התושב נפטר 
 את החניה 

 אושר לבטל 

בקשת  2022-01.98
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

   3המפלס 

 עזב -מומלץ לבטל חניה
כפר סבא   את 

לערד+לבטל חניה במפלס 
ולבטל חניה בשאול  3

 ג 20המלך 

 אושר לבטל 

בקשת  2022-01.99
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 4בלבן  בעל חניה שמורה 

לא הוגשו מסמכים 
הרלוונטיים על פי דרישות  

 חוק חניה נכים 
 לא אושר

בקשת  2022-01.100
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

שאול המלך 
14 

לא   חניה -לאשר ביטול 
 אושרה בעבר 

 אושר ביטול

בקשת  2022-01.101
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

שאול המלך 
18 

לא מומלץ, תג נכה פג 
 תוקף

אושר לחצי 
שנה בלבד  
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 המסמכים. 

בקשת  2022-01.102
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
ארלוזורוב   בעל חניה שמורה 

31 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.103
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   7אהרונוביץ  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.104
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  5צייטלין  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.105
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  26הנביאים  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.106
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   14ירמיהו  בעל חניה שמורה 

 יםהמסמכ

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.107
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
חצרות הדר   בעל חניה שמורה 

9 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.108
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   17יואל  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.109
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  8פנקס  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.110
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   13ירמיהו  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.111
 העירייה 

יש לבטל  -התושב נפטר  5יבנה  לביטול חנייה  בקשה 
 אושר לבטל  את החניה 

2022-01.112 
בקשת 

 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

 11פינס 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.113
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   48אז"ר  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.114
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מסמכים על פי חסרים  32הכרמל  בעל חניה שמורה 

 חוק חניה שמורה 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.115
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
יש לבטל  -התושב נפטר  45הגליל  בעל חניה שמורה 

 אושר לבטל  את החניה 

בקשת  2022-01.116
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

חצרות הדר  
 אושר מומלץ  17

בקשת  2022-01.117
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

שאול המלך 
 אושר מומלץ  10

בקשת  2022-01.118
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  6הרב קוק  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.119
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

אהרונוביץ  
 אושר מומלץ  17

בקשת  2022-01.120
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   30הר תבור  בעל חניה שמורה 

 המסמכים
אושר לחצי 
שנה בלבד  
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 המסמכים. 

בקשת  2022-01.121
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   11בורוכוב  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.122
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   13תחיה  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.123
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

 11שחייל 

מומלץ לחדש עד  
, בכפוף לתוקף 13.02.2022

תג נכה ומסמכים רפואים  
לפי קריטריונים חוק חניה  

 נכים

 לא אושר

בקשת  2022-01.124
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  60תל חי  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.125
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

הר גריזים  
 אושר מומלץ  18

בקשת  2022-01.126
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  80תל חי  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.127
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

 אושר תושב נפטר  -מומלץ 3שבזי 

בקשת  2022-01.128
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   17בורוכוב  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.129
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
ששת הימים  בעל חניה שמורה 

1 
בכפוף להשלמת  מומלץ 

 מסמכים רפואיים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.130
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

חצרות הדר  
 אושר מומלץ  21

בקשת  2022-01.131
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 14שבזי  בעל חניה שמורה 

חסרים מסמכים לפי 
קריטריונים חוק חניה  

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.132
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 11הח''ל  בעל חניה שמורה 

חסרים מסמכים לפי 
קריטריונים חוק חניה  

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.133
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
להשלמת  מומלץ בכפוף  ב 10חגי  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.134
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 10לופבן  בעל חניה שמורה 

לא מומלץ, קיימת חניה  
בטאבו מתאמה לנכה.  

בקשה לחניה עבור ילדים 
 שלו לא זכאים 

 אושרלא 

בקשת  2022-01.135
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
גיסות  בעל חניה שמורה 

 8השריון 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.136
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   53הר תבור  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 
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בקשת  2022-01.137
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  8היסמין  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.138
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף לתוקף  א 10ארבל  בעל חניה שמורה 

 אושר הסכם שכירות

בקשת  2022-01.139
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 83ויצמן  בעל חניה שמורה  

מומלץ, חניה במקום 
ה בין  -עבודה בין ימי א

 8:00-16:30שעות 
 אושר

בקשת  2022-01.140
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 21רמז  בעל חניה שמורה  

רפואים, חסרים מסמכים 
מומלץ לבטל חניה 

 2בכתובת אחדות 

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.141
התושבת   -מומלץ לבטל  83הכרמל  חניה שמורה   טוללביבקשה  העירייה 

 אושר לבטל  נפטרה

בקשת  2022-01.142
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  14ברנר  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.143
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ   18כנרת  בעל חניה שמורה 

בקשה לחדש מסמכים עבור  ג -712529 2022-01.144
 בעל חניה שמורה  

עמק אילון 
2 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.145
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 לא אושר חניה לא אושרה בעבר  9התאנה א  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.146
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  62הרצל  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.147
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   90אז''ר  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.148
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
יאיר   בעל חניה שמורה 

רוזמנבלום 
28 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.149
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   160ויצמן  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

2022-01.150 
בקשת 
 יה העירי

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

חצרות הדר  
 אושר מומלץ  15

2022-01.151 
בקשת 

 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

 39רוטשילד 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.152
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

ברדיצ'ב  
 8אבא 

 אושר מומלץ 

בקשת  2022-01.153
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  8ארלוזורוב  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.154
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  46ירושלים  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.155
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   18פנקס  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.156
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  8גורדון  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.157
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

משעול הגיל  
 אושר מומלץ  ב 1
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בקשת  2022-01.158
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   17שד''ל  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.159
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ   70ירושלים  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.160
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 21האילנות  בעל חניה שמורה 

 א
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.161
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ   52ויצמן  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.162
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ   ב  14שבזי  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.163
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   6עפרוני  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.164
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  5ירושלים  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.165
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   4הכלנית  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.166
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה 

 אושר מומלץ  9אנה פרנק 

בקשת  2022-01.167
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ,החניה נמצאת  13נורדאו  בעל חניה שמורה 

 אושר 2בכתובת שועלי שמשון 

בקשת  2022-01.168
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 29תרי עשר  בעל חניה שמורה 

 א
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.169
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
משה סנה  בעל חניה שמורה 

 א  17
בכפוף להשלמת  מומלץ 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.170
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  1האשל  בעל חניה שמורה 

בקשת  2022-01.171
התושב   -מומלץ לבטל  18ירמיהו  חניה שמורה   לביטול בקשה  העירייה 

 אושר נפטר

בקשת  2022-01.172
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
משועל בית  בעל חניה שמורה 

 15הבד 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.173
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   4הכלנית  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.174
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   26כצנלסון  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

2022-01.175 705985 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   14שפרינצק  בעל חניה שמורה 

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.176
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  28אנגל  4 בעל חניה שמורה
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בקשת  2022-01.177
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים 
 אושר מומלץ  10עמרמי  בעל חניה שמורה ל עבור

בקשת  2022-01.178
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 10תע''ש  בעל חניה שמורה  

ור המעסיק  בכפוף לאיש
ה בשעות -בימים א

08:00-19:00 
 אושר

בקשת  2022-01.179
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 אושר מומלץ  7יבנה  בעל חניה שמורה  

בקשת  2022-01.180
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

שאול המלך 
 אושר מומלץ  9

 ג -690769 2022-01.181
בקשה לחדש מסמכים והוספת 

מספר רכב עבור בעל חניה  
 שמורה 

מומלץ בכפוף להשלמת   4התאנה 
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.182
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   78ויצמן  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.183
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 1בילו  בעל חניה שמורה  

חסרים מסמכים לפי 
קריטריונים חוק חניה  

 נכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.184
 העירייה 

בקש/ה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

 אושר מומלץ  19רש''י 

מספר רכב  להחלפת בקשה  ג -714926 2022-01.185
 בחניה שמורה לנכה.  

גלגלי פלדה  
1 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

 ה-553846 2022-01.186

 
בקשה לחדש מסמכים 

ולהחליף מספר רכב בחניה  
 שמורה לנכה  

מומלץ בכפוף להשלמת   1גבעתי 
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.187
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
מומלץ בכפוף להשלמת   72ויצמן  בעל חניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.188
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 בעל חניה שמורה  

 
 אושר מומלץ  ב   21ניצנים  

בקשת  2022-01.189
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
חניה שמורה לנכה ליד מקום  

 העבודה: 
 

 אושר מומלץ  2ביאליק 

בקשת  2022-01.190
 העירייה 

עבור בקשת לחידוש מסמכים 
חניה שמור לנכה עקב החלפת 

 .רכב והוספת מספר

שאול המלך 
11 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.191
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור 
 חניה שמורה לנכה  

מבצע יונתן   
1 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.192
 העירייה 

בקשה חדש מסמכים עבור  
חניה שמורה לנכה ליד מקום  

 המגורים
 

הגיל   משעול
 ב 1

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.193
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים עבור 
 רה  חניה שמו

יציאת 
 9אירופה 

להשלמת  מומלץ בכפוף 
 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 
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; 

בקשת  2022-01.194
 העירייה 

בקשת לחידוש המסמכים 
ץ בכפוף להשלמת  מומל 6בן גוריון  לחניה שמורה  

 המסמכים

אושר לחצי 
שנה בלבד  

כפוף להשלמת  
 המסמכים. 

בקשת  2022-01.195
 47הגליל  בקשה לחדש חנית נכה שמורה   העירייה 

  -מומלץ לחדש מסמכים 
עמידה בקריטריונים חוק  

 חניה נכים
 אושר


