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 09-2022 ' מס המקומית תנועה ועדת פרוטוקול

 09/05/2022 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 
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 09-2022מס' פרוטוקול ועדת תנועה מקומית 
                   09/05/2022  שהתקיימה בתאריך 

החלטת   המלצה צוות כמותב  מהות הבקשה  מבקש  מס' 
 הוועדה

5האשל   בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   776894 2022-09.01  
עמידה בקריטריונים  -מומלץ
נכות מסמך של ביטוח    100%

 לאומי  

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

3ארגוב סשה  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   778397 2022-09.02  
עמידה בקריטריונים על פי  -מומלץ

מסמך של ביטוח לאומי והמלצת  
 רופא  

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

28סוקולוב   בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   748997 2022-09.03  
עמידה בקריטריונים  על פי  -מומלץ

 המלצת רופא   

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

2סולד  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   778206 2022-09.04  
עמידה בקריטריונים על פי  -מומלץ

 המלצת רופא  

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

2ירמיהו  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   777252 2022-09.05  
לא מומלץ קיימת חנייה פרטית  

 בבית  
 לא מאושר  

23תרי עשר   בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   775338 2022-09.06  
לא מומלץ קיימת חנייה פרטית  

 בבית  
 לא אושר  

94ויצמן  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   771367 2022-09.07  
עמידה בקריטריונים  - מומלץ 
נכות על פי מסמך של    100%

 ביטוח לאומי  

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

153טשרניחובסקי   בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   776913 2022-09.08  
עמידה בקריטריונים כיסא  - מומלץ 

 גלגלים  

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

32ויצמן  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   777757 2022-09.09  
עמידה בקריטריונים על פי  -מומלץ

מסמך מביטוח לאומי על אחוזי  
 ניידות 

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

13סוקולוב   בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   699623 2022-09.10  
  91%עמידה בקריקריונים  -מומלץ

 נכות  

בכפוף  -אושר
לתוקף תו נכה  
או שינוי מצב  

 בריאותי 

8העמק   בקשה לשינוי מספר רכב בחניה שמורה  764092 2022-09.11  אושר  מומלץ  

לשינוי מספר רכב בחניה שמורה בקשה  772206 2022-09.12 43הככר    אושר  מומלץ  

18כלנית   בקשה לשינוי מספר רכב בחניה שמורה  775127 2022-09.13  אושר  מומלץ  

26הנביאים   בקשה לשינוי מספר רכב בחניה שמורה  780190 2022-09.14  אושר  מומלץ  

13ישעיהו ישראל  בקשה לשינוי מספר רכב בחניה שמורה  771262 2022-09.15  אושר   מומלץ  

12דוד המלך   בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777264 2022-09.16 עקב פטירה -מומלץ   אושר  

4אחד העם  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777275 2022-09.17 עקב פטירה -מומלץ   אושר  

2ששת הימים  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777319 2022-09.18 עקב פטירה -מומלץ   אושר  

125ויצמן  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777285 2022-09.19 עקב פטירה -מומלץ   אושר  

12יבנה  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777317 2022-09.20 עקב פטירה -מומלץ   אושר  

28רוזנבלום יאיר  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777309 2022-09.21 עקב פטירה - מומלץ    אושר  

14שבזי  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777258 2022-09.22 עקב פטירה  -מומלץ   אושר  

לא נמצאו מסמכים -מומלץ פינת ירושלים/ויצמן  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777424 2022-09.23  אושר  

לא נמצאו מסמכים  -מומלץ פינת ירושלים/ויצמן  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777417 2022-09.24  אושר  

69רוטשילד  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777439 2022-09.25 אינה מתגוררת בכתובת   -מומלץ   אושר  

 בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777296 2022-09.26
חטיבת אלכסנדרוני  

3 
אינו תושב העיר  -מומלץ  אושר  

4בקעת הירח  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  777796 2022-09.27 אי השלמת מסמכים  -מומלץ   אושר  

4בקעת הירח  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  776946 2022-09.28 אי השלמת מסמכים -מומלץ   אושר  

1בילו  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  779820 2022-09.29 בקשת תושב  -מומלץ   אושר   

2חצרות הדר   בקשה לשינוי מספר רכב בחניה שמורה  742490 2022-09.30  אושר   מומלץ  

10הרצפלד  בקשה לשינוי מספר רכב בחניה שמורה  791581 2022-09.31  אושר   מומלץ  

78ויצמן  בקשה לשינוי מספר רכב בחניה שמורה  789791 2022-09.32  אושר  מומלץ  

28טשרניחובסקי   הוספת מס' רכב לתמרור קיים   794444 2022-09.33  אושר  מומלץ  
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15יבנה  הוספת מס' רכב לתמרור קיים   789151  2022-09.34  אושר  מומלץ  

5אחד העם  הוספת מס' רכב לתמרור קיים   787133 2022-09.35  אושר  מומלץ  

21טרומפלדור  בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לנכה   711397 2022-09.36  

לא מומלצת חנייה באופן קבוע  
לתושב קיימת חנייה בטאבו  

צמודה לדירתו שבהשכרה מומלץ  
  3חנייה זמנית לתקופת של 

(01/10/22חודשים )  

 מאושר  

2022-09.37 761548 
לביטול    2022.07.10ביטול החלטת ועדה  סעיף 

 חנייה נכה  
   1גלגלי הפלדה 

 לא מומלץ , 
אינו מתגורר בעיר  אך מדובר  

 במקום עבודה  
 לא מאושר  

לבטל חניה שמורה לנכה בקשה   793657 2022-09.38 21המעפילים    לא נמצאו מסמכים /מידע  -מומלץ   אושר   

6בן גוריון   בקשה  לבטל חנייה שמורה לנכה  789079  2022-09.39  
אין מסמכים ומידע על  -מומלץ 

 התושב  
 אושר 

שמורה לנכה בקשה לבטל חניה   789922 2022-09.40 14אנה פרנק   אין מסמכים  -מומלץ   אושר  

7אימבר  הסרת מס' רכב  מחנייה שמורה לנכה   795475  2022-09.41  אושר   מומלץ  

52ויצמן  בקשה לבטל חניה שמורה לנכה  795705 2022-09.42  

מומלץ לבטל באור תלונות  
ועה במשך  שהתקבלו במחלקת תנ

שנה כי קיימת לתושב חניה  
שמורה ורשומה בטאבו ולכן חניה  

שהוקצאה בשטח ציבורי לא  
 בשימוש 

 מאושר 


