
 
             

 

 

 4מתוך  1עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 03-2022מס' וטוקול ועדת תנועה מקומית פר
                   14.02.2022  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'
 הוועדה 

2022-
03.01 

 ג -713152
בקשה להוספת מספר רכב  

 נוסף עבור חניה שמורה  
 אושר  מומלץ 8המפלס 

2022-
03.02 

 + 
689512+68

9513 
 

בקשה לביטול חניה שלא  
 בשימוש על ידי הנכה

 4הכלנית 
הנכה לא חונה בחניה ויש  

לו חניה בבית. חונה ברחוב  
 ליד הבית 

 אושר 

2022-
03.03 

 ב -687706
מסמכים עבור   לחידוש בקשת 

 חניה שמור לנכה
 

 אושר  מומלץ 44בן גוריון 

2022-
03.04 

 ב -686776
מסמכים עבור   לחידוש בקשת    

 חניה שמור לנכה
השופטים  

15 
 אושר  מומלץ

2022-
03.05 

 ב -689801
 
בקשה לחדש מסמכים עבור   

 חניה שמורה לנכה  

אבידן דוד  
11 

 אושר  מומלץ

2022-
03.06 

 ב -689801
בקשת לחדש מסמכים עבור  

 חניה שמור לנכה   
 אושר  מומלץ 2סולד 

2022-
03.07 

 ג -700460
בקשה להחלפת מספר רכה  

לחניה שמורה לנכה ליד מקום  
 מגורים   

 אושר  מומלץ 137ויצמן  

2022-
03.08 

 ה -553846

 
בקשה לחדש מסמכים ולהחליף  
מספר רכב בחניה שמורה לנכה 

   סמוך למקום המגורים  

 אושר  מומלץ 1גבעתי 

2022-
03.09 

 ד -693028
 
בקשת לחדש מסמכים עבור   

 חניה שמור לנכה   

קדושי בלזן  
4 

 אושר  מומלץ

2022-
03.10 

 ד -681177
בקשה לחדש מסמכים עבור  

 בעל חניה שמורה  
 אושר  מומלץ 21אימבר 

2022-
03.11 

 ב -711397
 

בקשה לשינוי מקום חניה  
לרחוב   12מרחוב התחיה 

 21טרומפלדור 

טרומפלדור  
21 

 אושר  מומלץ

2022-
03.12 

 ג -690769
בקשה להחליף מספר רכב על  

 תמרור קיים:  
 מומלץ  

אושר בכפוף  
 לתוקף תג נכה 

2022-
03.13 

 ג -684358
בקשת נכה להצבת תמרור  

 חניה שמור עקב החלפת רכב 
 

 אושר  מומלץ 16הרב קוק 

2022-
03.14 

 ג -694104
בקשה להחלפת  מספר רכב  

 בתמרור קיים : 
 

 אושר  מומלץ 18סוקולוב 

2022-
03.15 

 ה -658463

האם יש הצדקה לביטול חניות,  
חניון בין רחוב התע"ש לחניון  

 הפארק,  
חניות נכים שאינן בשימוש,   10

 מלין כי שטח זה מבוזבז  

 אושר  מומלץ 7התע"ש 

2022-
03.16 

 ב -694769

בקשה להוספת מספר רכב  
לחניה שמורה לנכה ליד מקום  

 המגורים  
מדובר בהקצאת חניית ציבורית  

 על שטח פרטי.  
 במעון  ב דרור  מדובר 

 24רופין 

עדת  ו הבקשה נידונה בו
, מאחר    2022נכים בינואר  

ומדובר בחניית נכים  
בשטח ציבורי השייך  

 לשטח פרטי.  
בדיון הקודם, ניתן אישור  
לחצי שנה , ונדרש לדיון  

 אושר 



 
             

 

 

 4מתוך  2עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 חוזר  
 נדרש להחלטה חוזרת  

2022-
03.17 

 בקשת תושב 
עברת זכאות לחניה שמורה  

 לתושב  
 26קפלנסקי 

מומלץ, תושב עיוור וזכאי  
 לחניה לפי חוק חניה נכים 

 אושר 

2022-
03.18 

 בקשה תושב 
בקשה להחליף מספר רכב על  

 תמרור קיים 
 אושר  מומלץ, חניה קיימת  5ביאליק 

2022-
03.19 

 ג -713152
בקשה להוספת מספר רכב  

נוסף עבור חניה שמורה עקב  
 החלפת רכב:  

 אושר  מומלץ 8המפלס 

2022-
03.20 

 + 
689512+68

9513 
 

בקשה לביטול חניה שלא  
 בשימוש על ידי הנכה

 4הכלנית 
הנכה לא חונה בחניה ויש  

לו חניה בבית. חונה ברחוב  
 ליד הבית 

 אושר 

2022-
03.21 

 ב -689801
ה לחדש מסמכים עבור  שבק  

 חניה שמורה לנכה  
אבידן דוד  

11 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.22 

בקשת  
 העירייה 

בקשה להחלפת מספר רכה  
סמוך  לחניה שמורה לנכה ליד 

    למקום המגורים 
 אושר  מומלץ 137ויצמן  

2022-
03.23 

בקשת  
 העירייה 

בקשה לחידוש המסמכים  
סמוך   לחניה שמורה לנכה ליד 

 למקום  

המייסדים  
21 

 אושר  מומלץ

2022-
03.24 

705985 
בקשה להחלפת מספר רכב  

 בחניה שמורה לנכה ליד הבית  
 אושר  מומלץ 26כצנלסון 

2022-
03.25 

 ד -693028
 
בקשה לחדש מסמכים עבור   

 בעל חניה שמורה  

קדושי בלזן  
4 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  לחצי אושר  
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.26 

 ד -681177
בקשה לחדש מסמכים עבור  

 בעל חניה שמורה  
 21אימבר 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

י  אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.27 

 ב -711397
 

בקשה לחידוש מסמכים ולשינוי  
 מקום חניה  

 12התחיה 
מומלץ בכפוף להשלמת  

 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.28 

בקשת  
 העירייה 

בקשה לחידוש חניה שמור  
 לנכה 

 
   2תל חי 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.29 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחדש מסמכים עבור  
סמוך  חניה שמורה לנכה ליד 

 מקום מגורים י ל

  44קפלנסקי 
 א' 

 אושר  מומלץ

2022-
03.30 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחדש מסמכים עבור  
  חניה שמורה לנכה ליד מקום 

   המגורים 

השופטים  
 ב/  16

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.31 

בקשת  
 העירייה 

בקשת להקצאת מקום חניה  
 שמורה לנכה ליד מקום מגורים  

 אושר  מומלץ 43הגליל 

2022-
03.32 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום מגורים  
 אושר  מומלץ 6הגר"א 
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2022-
03.33 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום  

לוי אשכול  
43 

 אושר  מומלץ

2022-
03.34 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום  
 אושר  מומלץ 51הכרמל 

2022-
03.35 

704502 
בקשת תושב  לביטול חניה  

 שמורה  
 2עזרא 

תלונה על חניה שלא  
 בחניה השמורה

 לא אושר 

2022-
03.36 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום מגורים  
 12התחייה 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.37 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום מגורים  
 48רוטשילד 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.38 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום מגורים  
 א'  3הצבר 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 כים  המסמ

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.39 

בקשת  
 העירייה 

בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום מגורים  
 3שבזי 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

י  אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.40 

בקשת  
 העירייה 

מקום חניה   להקצאת בקשת 
 שמורה לנכה ליד מקום מגורים  

 אושר  מומלץ 32ויצמן 

2022-
03.41 

בקשת  
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים ולהחליף  
מספר רכב עבור חניה שמורה  

 ליד בית מגורים  
 7הגליל 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.42 

בקשת  
 העירייה 

בקשת להקצאת מקום חניה  
 שמורה לנכה ליד מקום מגורים  

  6התותחנים 
 א

 אושר  מומלץ

2022-
03.43 

בקשת  
 העירייה 

בקשה לחדש מסמכים ולהחליף  
מספר רכב עבור חניה שמורה  

 ליד בית מגורים  
 13העבודה 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.44 

727410 
בקשת לחידוש מסמכים עבור  
מקום חניה שמורה לנכה ליד  

 מקום מגורים 
 12לופבן 

מומלץ בכפוף להשלמת  
 המסמכים  

  י אושר לחצ
שנה בכפוף  

להשלמת  
 המסמכים

2022-
03.45 

721774 
בקשה לביטול  חנייה שמורה   

 שאינה בשימוש  
 

 מומלץ   72הגליל 

חנית הנכה 
  מאויישת  אינה 

מספר רב של  
 חודשים  

2022-
03.46 

738961 
בקשה להקצאת מקום חנייה  

שמורה בסמוך למוקם  
 המגורים.  

 אושר   מומלץ 13השפלה 

2022-
03.47 

645769 
בקשה להקצאת חנייה סמוך  

 למקום העבודה
ידע  עתיר 

20 

סמוך למקום   - לא מומלץ
 העבודה קיים חניון, 

 על המעסיק להקצות חנייה 
 לא אושר  

2022-
03.48 

663938 
בקשה להקצאת מקום חנייה  

 סמוך למקום המגורים 
שאול המלך  

5 
 אושר  מומלץ  

2022-
03.49 

736572 
בקשה להחלפת מספר רכב  

 בחניה שמורה לנכה ליד הבית  
 אושר   מומלץ 6בן גוריון 
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