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 על סדר היום :     
 

 אל מול בית פרטי ברח' הרצל  הסדרת ריצוף מדרכה + הנמכת מדרכה .1
יוכלו    . התושבים ב"ם יכללו גם עבודות הסגרי חניותבמהלך עבודות פיתוח והסדרה חוב רמ 

 .לחנות בחניות שיוסדרו לאורך קטע רחוב רמב"ם
 ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 
  –( סמוך לחנות וענונו )נצבע בטעות ביטול סימון אדום לבן ברח' נחושתן, .2

ברחוב ולכן במסגרת "מתיחת  פנים" של הרחוב הסימון    נעשה שינוי גאומטרי  בקשהמצ"ב  
המלאכה כולל שינויים  עירייה מקדמת פרויקט פיתוח ושדרוג של אזור  ה.  אדום לבן ירד

 . הנ"ל כולל האזור המתואר בפניה זו. גיאומטריים, סימון ותמרור
  

יהדות דרום אפריקה לחניון השמ  2העתקת   .3 ברחוב  אלי  חניות המוניות מהחניון הימני 
   –ופיצולן כך שלא יהיו צמודות 

כהן  עו"דע"י  הסבר   כי עידית  העובדה  בשל  חניה.  אגרת  גובים  לא  שבו  בחניון  מדובר   :
קיימות חניות מעטות באזור, התבקשנו להעביר את חניית המוניות לחניות ממול, בו גובים 

כך   החניות  את  לפצל  בעיר,  מונית  מנהג  פניה  התקבלה  בנוסף  חניה.  יסומנו  אגרת  שלא 
  בצמידות.
דרום אפריקה   יהדותרחוב בשתי החניות המסומנות כיום  במתחם של החנייה החלטה: 

יועתקו לחניון של המרכ  )חנייה שאינה מסומנת ום זון המסחרי )חניון בתשלכחול לבן( 
   .ההחלטה התקבלה פה אחד(. משמאל לכיכר יהדות דר' אפריקה

 
 : טביבחברת  –מנהל טכני לוגיסטיקה  –בקשה שהוגשה ע"י מר אסף נהרי  .4

מצ"ב   62שדרות הרצל –סימון חניית פריקה וטעינה למשאיות לצורך פינוי פסולת רפואית 
  .הבקשה

מרחב תנועה במתחם   , יש עומס של כלי רכב והעדרלא ניתן לאשר את הבקשההחלטה:  
 אחד. . ההחלטה התקבלה פה הנ"להחנייה 

 
  :בקשה שהוגשה ע"י התושב לידור פרג' .5

 . המצ"ב בקש -הסדרי כניסה לרחוב אורים בשכ' הפארק  :מהות הבקשה
בהמלצת  , הנוסעים ובכלל זה את דיירי הרחובהבקשה לייצר כניסה שמאלה מסכנת את 

   .ההחלטה התקבלה פה אחד . הבקשה נדחיתהמשטרה 
 
 

 :   פניות ממוקד העירוני     
   .החלטה: הנושא ייבחן ע"י יועץ תנועה -  הוספת פסי האטה ברח' כצנלסון .6
החלטה: הנושא ייבחן ע"י    -  הוספת פסי האטה ברח' הרצל מכון בנק הפועלים לבנק מזרחי .7

 . יועץ תנועה
 . החלטה: הנושא ייבחן ע"י יועץ תנועה - הוספת פסי האטה ברח' ישי .8

 פה אחד   והתקבל ותההחלט
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 – בקשות לסימון חניות נכים 
  47שלמה המלך  –בקשה לסימון מעטפה ע"ש שניטמן טטאינה  .1

מה של כלי רכב את  חסי  עקב,  רת  שמאוהבקשה לסימון מעטפה בכניסה לבית המגורים  
  .כניסה לביתהגישה לחנייה וה

   .ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 24גולומב  -בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש ביטון מרים .2
 המגורים, עקב מצב: סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור, בסמוך לבית  מהות הבקשה

רפואיים.   אישורים  מצורפים  מורכב.  העובדה  בריאותי  על  כי  לאור  מסמכים  חסרים 
   ., הבקשה מסורבתמוגבלות בניידות

 ההחלטה התקבלה פה אחד  
 

 1אלי כהן  -בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש בן דקון שמואל .3
מחזיק    ל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו.: בקשה לסימון חניית נכים כולמהות הבקשה

 .   40%בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של 
  נדחית.הבקשה לא עומד בתנאי הסף שקבעה הועדה,  המבקש: החלטה 

 ההחלטה התקבלה פה אחד  
 

 95/1קיבוץ גלויות  –בקשה לסימון חניית נכים ע"ש אלבז מאיר  .4
עקב    ל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריוכול: בקשה לסימון חניית נכים  מהות הבקשה

רפואיים(  )מצורפים אישורים  בריאותי מורכב  בצירוף אישור  .  מצב  נכה  בתעודת  מחזיק 
 . 80%מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של 

מוך , תסומן החנייה בסלרכב עם מעלון, במידה וישנו  ןהחלטה: המבקש יידרש להציג רישיו
, קיימת חנייה  לרכב עם מעלון כנדרש  ן. במידה ואין רישיוכולל הצבת תמרורלבית מגורים  

    .פרטית וכן לא ניתן לסמן את החניה
   .ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 12הפלמ"ח  –בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש פרץ אימרי  .5

מחזיק  : בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו.  מהות הבקשה
 . 100%בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של 

, תסומן החנייה לרכב עם מעלון, במידה וישנו ןמבקש יידרשו להציג רישיוההחלטה: הורי 
, קיימת לרכב עם מעלון כנדרש  ן. במידה ואין רישיומוך לבית מגורים כולל הצבת תמרורבס

   ניתן לסמן את החניה.פרטית וכן לא חנייה 
   .ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 1160/1קיבוץ גלויות  –בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש שושן מישל  .6

מחזיק  : בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו.  מהות הבקשה
 . 60%בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של 

מוך , תסומן החנייה בסלרכב עם מעלון, במידה וישנו  ןהחלטה: המבקש יידרש להציג רישיו
, קיימת חנייה  לרכב עם מעלון כנדרש  ן. במידה ואין רישיולבית מגורים כולל הצבת תמרור

  .בכפוף לסיוררטית וכן לא ניתן לסמן את החניה פ
 ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 
   123/7פרי מגדים  –בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש יפרח שמעון  .7

 בקשה לסימון חנית נכים ציבורית לאור העובדה כי המבקש אינו זכאי   מהות הבקשה:
 .    לסימון חנית נכים פרטית       

 . החלטה: תסומן חניית נכים ציבורית
 . ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 



 

 

 
 
 
 
  

 
 20משמר הנגב  –נכים  ע"ש שוקרון ישי בקשה לסימון חניית   .8

 סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור, בסמוך לבית מגוריו.  מהות הבקשה:       
  נדחית.הבקשה  ,ש לא עומד בתנאי הסף שקבעה הועדההחלטה : המבק

 . ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 1126/3קרן היסוד  –בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש מימון שקלילה  .9

 סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור, בסמוך לבית מגוריו.  :מהות הבקשה       
 הרחוב צר ולא מאפשר את הסימון קיימת חניית נכים ציבורית לשימוש לא עומד בתנאי

  .הסף
 . ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 17רחוב קדש  –מנחם מענדל בקשה ע"ש עבאדה  .10

הבקשה לסימון  :מהות  המגורים.  בקשה  לבית  בסמוך  נכים   נכה  למבקש    חניית  תג  יש 
רישיומתאים זה  ובכלל  בשל   ן,  אך  הועדה  שקבעה  הסף  בתנאי  עומד  ולכן  מעלון  רכב 

המצוקה הקיימת אורך קטע רחוב קדש לאור הצפיפות הקיימת , ניתן לסמן במרחק הקרוב  
 ככל שניתן לסמן תוך אי סיכון התנועה הזורמת. 

, או ביותר לבית המבקש: תסומן חניית נכים כולל הצבת תמרור במפרץ הקרוב  החלטה
 סימון החנייה במפרץ מותנית בהסכמת השכן.  . לבחירת המבקש – בחנייה של בית האבות

 .ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 19דוד המלך  –בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש גבאי ניסים  .11
  .כולל הצבת תמרור, בסמוך לבית מגוריוסימון חניית נכים : מהות הבקשה

  נדחית.הבקשה  ,ש לא עומד בתנאי הסף שקבעה הועדה: המבקהחלטה
 .ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 6/1שד' השיטה  –בקשה לסימון חניית נכים  ע"ש אשטמקר תאיר  .12

מחזיק בתעודת  סימון חניית נכים כולל הצבת תמרור, בסמוך לבית מגוריו.    :מהות הבקשה
  .סימון החנייה כולל הצבת תמרור מאושרת בכפוף לסיור. נכה מתאימה

 . ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 8הכרמים  –בקשה לסימון חניית נכים ע"ש עזרא ישי דוד  –בקשה חוזרת  .13
 המבקש בקשה לסימון חניית נכים כולל הצבת תמרור בסמוך לבית מגוריו.    :מהות הבקשה

 .100%מחזיק בתעודת נכה בצירוף אישור מביטוח לאומי על מוגבלות בניידות בשיעור של 
)מצ"ב פרוטוקול הועדה( לטענת    הבקשה סורבה בטענה שיש למבקש חניית נכים פרטית

 .  קיימת חנייה פרטיתלא  –המבקש 
  נדחית.הבקשה  ,ש לא עומד בתנאי הסף שקבעה הועדה: המבקהחלטה

 .ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 39/1שדרות השיטה  –בניסטי ע"ש אלברט  -חוזרתבקשה  .14
 , יו"ר הועדה. הרב עזרןמהות הבקשה: תוסבר ע"י 

  .הבקשה מסורבת ,בתנאי הסף שקבעה הועדהש לא עומד : המבקהחלטה
 . ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 להלן מצורפת החלטת ועדה קודמת   –בקשה חוזרת ע"ש צרויה נבטי  .15

 בית ספר הגבעה    –ע"ש צרויה נבטי  –בקשה לסימון חניית נכים 
רפואית  המבקשת היא מורה בית הספר הגבעה, מהות הבקשה: לסמן את החנייה לאור מוגבלות 

 .  נים את רכבם בחניית הנכים הקיימת ובכלל זה רכבים מח
 הבקשה נדחית.   בתנאי הסף שקבעה הועדה, עומדת אינה הבקשה כילאור העובדה החלטה: 
 . אחד פה התקבלה ההחלטה

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 שכונת ב"ג  153/4בקשה להצבת מראה ברחוב חזן איש  –בקשה ע"ש יוסף דהן  .16
רחוב לפונים שמאלה אין שדה ראייה, מבוקש להוסיף מראה.  ביציאה מה  מהות הבקשה:

  . הבקשה נדחית.עפ"י המלצת המשטרה זה לא נותן מענה ופותר את המקרה
 ההחלטה התקבלה פה אחד 

 
יוצג ע"י  –הסדרי תנועה רחוב גיבורי ישראל   .17   מיכאל בלוגורודסקי אישור תכנית תנועה 

 . מרכז הוועדה
 

 
 שונות 
 הגשת בקשה ע"י מתפללי בית כנסת "אור החיים"   .18

 יבורים לטובת כלל ציבור המתפללים. ימון חניית נכים צ ס: למהות הבקשה
   .בכפוף לסיור שיערך במקום, מאשרת סימון לחניית נכים ציבורית: הועדה חלטהה

   .ההחלטה התקבלה פה אחד
 

   –כה ע"ש שגיא מל,  בקשה לפתרון חסימת חנייה פרטית – 10רחוב אשחר  .19
הבקשה ש:  מהות  חסימה  המבקשעקב  של  הפרטית  לחנייה  הכניסה  מעטפה  ל  תסומן   ,

המבקשים   בכניסה לגישה לחנייה על מנת שתתאפשר כניסה ויציאה של רכבם הפרטי של
 "רגבים". החנייה ע"י הרכבים המגיעים לבית הספר ובכלל זה תימנע חסימה 

 ההחלטה התקבלה פה אחד. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב  
 הרב שלמה עזרן  

 יו"ר ועדת התנועה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק : נוכחים  
 
 
 
 




