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 05-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   14.03.2022  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'
 הוועדה 

2022.05.01 721541 

 לחנייה בקשה להוספת מספר רכב 
שמורה לנכה בסמוך למקום  

 המגורים  
 

 אושר   מומלץ  12לופבן 

 74הגליל   בקשה ביטול חנית נכה  725954 2022.05.02
לא נעשה שימוש   -מומלץ

 בחנייה  
 אושר  

 6בן גוריון  בקשה לביטול חניית נכה  739671 2022.05.03
לא הוגשו מסמכים   -מומלץ

המעידים על הנכות אינה  
 זכאית לחיינת נכה ,    

 אושר  

 ב -741516 2022.05.04 
 בקשה לביטול חניית נכה 

 לרכב מס'  
   8רשי 

לא נעשה שימוש   -מומלץ
 בחנייה  

 אושר  

 ו -440485 2022.05.05
בקשה להקצאת מקום חניה שמור  

 לנכה  הסמוכה למקום מגורים 
 

 16ירמיהו  
לא מומלץ, קיימת חניה  

 פרטית בטאבו 
 אושר  

 

 ב -727870 2022.05.06
בקשה להחלפת מספר רכב  

 לחנייה שמורה לנכה 
 

 מאושר   מומלץ  9בן גוריון 

2022.05.07 741046 

בקשה חדשה   להקצאת חניה  
שמורה לנכה  בסמוך למקום  

 המגורים  
 

 7השחר 
לא מומלץ, קיימת חניה  

 בטאבו 
 לא אושר 

2022.05.08 741052 
בקשה חדשה להקצאת חניה  

 שמורה  בסמוך למקום המגורים  
 

ששת הימים  
7   

  בקריטריונים, עמידה מומלץ
 חוק חניה נכים 

 אושר 

2022.05.09 741062 

בקשה חדשה להקצאת חניה  
שמורה לנכה  בסמוך למקום  

 המגורים  
 

שמחה אסף 
4 

מומלץ, עמידה בקריטריונים  
 חוק חניה נכים 

 אושר 

2022.05.10 741611 
בקשה חדשה להקצאת חנית נכים 

 שמורה במסוך למקום המגורים  
 5המפלס  

לא מומלץ, אי עמידה  
 בקריטריונים חוק חניה נכים

 לא אושר 

2022.05.11 741615 
בקשה חדשה להקצאת חניה  
שמורה לנכה  בסמוך למקום  

 המגורים  
   38דוד המלך 

לא מומלץ, קיימת חניה  
 פרטית בטאבו 

 לא אושר 

2022.05.12 741620 
בקשה להקצאת חניה שמורה  
 לנכה  בסמוך למקום המגורים  

 אושר  מומלץ  12אנה פרנק 

2022.05.13 741649 
מקום חניה  בקשה להקצאת 

שמורה לנכה בסמוך למקום  
 המגורים עבור 

 אושר  מומלץ  6הרצפלד 

2022.05.14 741653 
בקשה להקצאת מקום חניה  
שמורה לנכה בסמוך למקום  

 המגורים  
 אושר  מומלץ    21ירושלים 

2022.05.15 741661 
בקשה להקצאת מקום חניה  
שמורה לנכה בסמוך למקום  

 המגורים  
 אושר  מומלץ    59הרצל  

2022.05.16 686309 
בקשה להקצאת חנייה זמנית  

 לנכים  
 מומלץ עד תום שיפוץ הבניין   10המייסדים  

חניה זמנית.  
אושר בכפוף  
לזמני שיפוץ  

לחצי    -המבנה 
 שנה. 

2022.05.17 743992 
בקשה לביטול הקצאת  חניית   

חנייה שמורה לנכה הסמוכה  
 למקום המגורים  

 32ויצמן 
מומלץ לביטול, אינו משתמש  

 בחניית הנכה  
 אושר 

2022.05.18 745319 
בקשה חדשה להקצאת חנייה  

שמורה לנכה סמוך למקום  
 המגורים  

 לא מומלץ  28סוקולוב  
לא אושר , אי  

עמידה  
  בקריטריונים
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למקום  לזכאות  
 חניה לנכה 

2022.05.19 745348 
בקשת להקצאת מקום חניה  

 שמורה לנכה ליד מקום מגורים  
 אושר  מומלץ  43הגליל  

2022.05.20 745362 
בקשת להקצאת מקום חניה  

 שמורה לנכה ליד מקום מגורים  
  6התותחנים 

 א
 אושר  מומלץ 

2022.05.21 699592 
בקשה להקצאת מקום חנייה  

שמורה לנכה סמוך למקום  
 המגורים עבר  

 אושר  מומלץ    80תל חי 

2022.05.22 748019 
בקשה להחלפת מספר רכב  

 בחניית נכה סמוך למקום המגורים 
 אושר  מומלץ  9בן גוריון 

2022.05.23 746409 
בקשה לביטול חניית נכה בסמוך 

 למקום המגורים  
   21ירושלים 

מומלץ לביטול, אינו משתמש  
 בחניית הנכה  

 
 אושר 

2022-05.24 743701 
בקשה להקצאת מקום חנייה  

שמורה לנכה סמוך למקום  
 המגורים 

 מומלץ לאישור  שלום אש  
אושר בכפוף  

 לתוקף תג נכה  


