
 
             

 

 

 3מתוך  1עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 

 

 

 07-2022 ' מס  המקומית  תנועה ועדת פרוטוקול

 11/04/2022 בתאריך שהתקיימה

 ם: משתתפי 

 גיטליץ שמעון' אינג ובינוי   פיתוח   תשתיות אגף מנהל

 ס. מנהל אגף תשתיות פיתוח ובניה אינג' נדיה בוגון

 מעין קראוז בודקת תוכנית תנועה   

 יופה  אליק משטרה  נציג

 גרוס  בועז'  אינג תנועה  מהנדס

 יועצת נגישות אדר' ציפי סלמה 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             

 

 

 3מתוך  2עמוד 

 

 תשתיות, בינוי ופיתוחאגף  מינהל הנדסה | 
 

 

 07-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   11/04/2022  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות  כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס'
 הוועדה 

2022-07.01 

בקשת העירייה  
לעדכון החלטת 

-2022וועדה 
01.76 

תושב יוסף  
 רויטמן 

בקשה להארכת זכאות לבעלות חנייה  
 4תל חי  נכה קיימת לצמיתות  

מומלץ לאישור,עומד בקריטריונים  
 נכה.חניה לזכאות ל

 מקום החנייה נמצא בזכות הדרך 
 מאושר 

2022-07.02 761510 
בקשה להקצאת מקום חנייה סמוך  

 למקום המגורים 
 

 מומלץ ,   15יבנה 
 עמידה בקריטריונים  

אושר בכפוף לתוקף  
 תג נכה  

בקשה להקצאת מקום חנייה סמוך   761516 2022-07.03
 מומלץ ,   3אימבר  למקום המגורים  

 עמידה בקריטריונים  
אושר בכפוף לתוקף  

 תג נכה  

2022-07.04 761531 
בקשה להקצאת חנייה שמורה עקב  

 העתקת מקום חנייה 
 

טשרניחובסקי  
 מאושר  מומלץ   13

בקשה להקצאת חנייה סמוך למום   763026 2022-07.05
 מאושר  מומלץ  5אחד העם  המגורים, עבור  

 מאושר  מומלץ  76הגליל  בקשה להחלפת מס' רכב   762672 2022-07.06
 מאושר  מומלץ   10אימבר  בקשה להחלפת מס' רכב   762687 2022-07.07
 מאושר  מומלץ  17הנביאים  בקשה להחלפת מס' רכב   763447 2022-07.08

 מומלץ,   12דוד מלך  בקשה לביטול חניית נכה עבור  761538 2022-07.09
 מאושר  עקב פטירה 

 מומלץ ,    1גלגלי הפלדה  בקשה לביטול חנייה נכה   761548 2022-07.10
 מאושר  אינו מתגורר בעיר  

 מאושר  מומלץ, עקב פטירה   1אחד העם  נכה בקשה לביטול חניית  762615 2022-07.11

2022-07.12 762621 
בקשה לביטול חניית נכה סמוך למקום  

 המגורים, 
 

 11הידיד 
 מומלץ, 

  79%אי עמידה בקריטריונים, 
 נכות, ללא המלצת רופא  

 מאושר 

בקשה לביטול חנייה נכה סמוך למקום   762635 2022-07.13
  2האחדות  המגורים  

 מומלץ, 
עקב מעבר דירה , קיימת חנייה  
 עבור התושבת סמוך לרח' רמז  

 מאושר 

בקשה לביטול חנייה נכה סמוך למקום   762701 2022-07.14
 מומלץ,  א' 3הצבר  המגורים, 

 מאושר   עקב פטירה 

בקשה לביטול חניית נכה סמוך למקום   762727 2022-07.15
 מומלץ,    39הרצל  המגורים  

 מאושר  עקב פטירה 

 מומלץ,  51הכרמל  בקשה לביטול חניית נכה עבור  762738 2022-07.16
 מאושר   עקב פטירה 

 מומלץ ,  8המפלס  בקשה לביטול חניית נכה   762766 2022-07.17
 מאושר  עקב פטירה 

 מומלץ,  10העוגן  בקשה לביטול חניית נכה   762775 2022-07.18
 מאושר    עקב פטירה 

בקשה לביטול חניית נכה סמוך למקום   762781 2022-07.19
 מומלץ,  12המפלס  המגורים.  

 מאושר    עקב פטירה 

בקשה לביטול חנייה סמוך למקום   762795 2022-07.20
 מומלץ,  80רוטשילד  המגורים  

 מאושר   אינו תושב העיר 

בקשה לביטול חניית נכה סמוך למגורים   762830 2022-07.21
 מומלץ,   5גולד זאב  עבור 

 מאושר  אינה תושבת העיר

2022-07.22 755519 
בקשה לביטול חניית נכה סמוך למקום  

 המגורים  
 

 מומלץ ,    26המעפילים 
 מאושר   עקב פטירה 

בקשה לביטול חניית נכה סמוך  למקום   763051 2022-07.23
 מומלץ,   13גורדון  המגורים עקב שינוי מקום מגורים  

 מאושר    עקב מעבר דירה 

בקשה לביטול חניית נכה סמוך למקום   763581 2022-07.24
 21הגרא  המגורים,  

 מומלץ,  
לבקשת התושבת אינה משתמשת  

 בחנייה
 מאושר  
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 אגף תשתיות בינוי ופיתוח מנהל


