
 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  1עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת העירייה לאשר תכנית חניון ציבורי ברחוב   20/2/1

 26ירושלים בחזית בית מס' 

מומלץ לאשר את הבקשה. יש לקצר את החניון כך  

ושביל אופניים עתידי שיכיל מקום למדרכה רחבה 

 ברחוב ירושלים 

 אושר 

  

בקשת העירייה לאשר תכנית הסדר הנדסי  20/2/2

 -לרמזור ותכנית זמנים לרמזור בצומת תל חי

בן גוריון . תוכנן ע"י חברת דגש תכנית מס'  -רופין

d-tnua21.04.2020 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

חניות בקשת העירייה לאשר חניות אקספרס,  20/2/3

. רחוב ויצמן 1קצרות מועד במיקומים הבאים: 

. רחוב ויצמן 2חניות(  4) 92-94בחזית בית מס' 

. רחוב ויצמן  3חניות(  8) 132בחזית בית מס' 

. רחוב ירושלים 4חניות(  4) 145בחזית בית מס' 

. רחוב  5חניות ניצבות(  5) 28בחזית בית מס' 

רחוב   .6חניות(  3) 56רוטשילד בחזית בית מס' 

חניות  12) 66רוטשילד בחזית בית מס' 

 7) 82. רוטשילד בחזית בית מס' 7אלכסוניות( 

-45. רחוב רוטשילד בחזית בית מס' 8אלכסוניות( 

 20. רחוב התע"ש בחזית בית מס' 9חניות(  3) 49

 אלכסוניות (   5בית הפעמון )

והצבת תמרור בהתאם   817מומלץ ביטול סימון 

ינם לזמן קצר החניה מוגבלת לניסוח הבא: חניה ח

דקות רצופות בלבד. רכב העומד במקום  60-ל

עד    8:00ה משעה -דקות ייקנס. בימים א 60מעל 

. אכיפה 13:00עד  8:00וביום ו משעה  19:00

 באמצעים אלקטרוניים

 אושר 

  

בקשת העירייה להסדרת חניות כחול לבן ברחוב   20/2/4

לרחוב הכרמל :  רוטשילד בקטע שבן רחוב נחשון 

עד  08:00ה בחל משעה -בתשלום בימים א

,   13:00עד  08:00ובימי ו החל משעה  17:00

תושב הנושא תו אזורי/ תושב כפר סבא חניה  

 חינם. 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת תושב לסמן כחול לבן בסוף רחוב אנה   20/2/5

 פרנק מכוון רחוב התחייה.

בצדו   817ן תמרור ולסמ 818מומלץ לבטל תמרור 

הצפוני של הרחוב באזור המחסום כדי לאפשר  

 חניה נוספת עד לפתיחתו הסופית של הרחוב.

 

 

 

 אושר 

  

   אושר מומלץ לאשר את הבקשה, רכבים הפונים שמאלה  בקשת העירייה לאשר תמרור וסימון לאיסור פניה  20/2/6



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  2עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

ביציאה מ"  40שמאלה ברמזור עתיר ידע/ כביש 

 .  1מתחם מגה" אושירה רחוב עתיר ידע 

חוסמים נתיב ימינה חופשי. יש להעביר לאישור  

 נת"י.

בקשת העירייה לאשר תמרור איסור כניסה פרט  20/2/7

בשטח מעבר ציבורי  157וויצמן  24לדיירי העמק 

 בכניסה לחניה פרטית. 

לא ניתן לאשר את הבקשה. המשטרה מתנגדת 

להצבה, התמרור בלתי ניתן לאכיפה ויוצר תקדים 

בתקנות  151ברחבי העיר. כמו כן בניגוד לתקנה 

 התעבורה 

לא  

 אושר 
  

שת העירייה לסמן ולתמרר מעבר חציה  בק 20/2/8

שצ"פים ונותן מענה תנועתי לתחנת  2המחבר בין 

 .33-35אוטובוס ברחוב אנגל בחזית בית מס' 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת תושב לבחון מחדש את הסטריות של חניון  20/2/9

כך שתתאפשר כניסה לרחוב ארבל   2ארבל 

 המייסדים.ויציאה לרחוב  

מומלץ לא לאשר. כניסה לחניה מכוון ארבל יגרום 

 לעומסי תנועה בהמתנה לפנייה שמאלה. 

לא  

   אושר 

בקשת העירייה לסימון תאי חניה ברחבה של אנה   20/2/10

 18פרנק 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה לחניות ניצבות בלבד.
  

בקשת תושב לאשר סימון תאי חניה ברחבת   20/2/11

 .26-28ל הכלנית החניה ש

לאחר בדיקה של יועץ תנועה לא ניתן להגדיל את 

מספר החניות כך שתשארנה תקניות ולכן אין 

לאפשר חניות באמצע הרחבה. יש לסמן תאי חניה 

 ולבחון תמרור חניה בתאים מסומנים בלבד. 

לא  

 אושר 
  

בקשת תושבת לסימון תאי חניה ברחבת החניה  20/2/12

 בית גיל פז  - 4הממוקמת בתל חי 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה חניות ניצבות בלבד.
  

בקשת תושבת לסמן תאי חניה אלכסונית בחזית  20/2/13

 .35של מרכז דוד רחוב הנביאים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת העירייה להחליף תמרור של איסור כניסת  20/2/14

כלי רכב כבדים ברחוב היסמין לאיסור כניסה 

 ובוסים.לאוט

מומלץ לאשר את הבקשה בשל תנועת אוטובוסים 

רבה ברחוב מקומי שאיננו מתאים לתנועת  

אוטובוסים עם זאת יש לאפשר כניסה של משאיות  

 שירות לרחוב. 

 אושר 

  

 302לתמרור  301בקשת תושב לשנות תמרור  20/2/15

הר תבור ושינוי  -ביציאה מרחוב הדר בצומת הדר

תנועה בנוי מונמך בזרוע  באי  815תמרור 

 הדרומית של צומת זה.

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  3עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת תושבת להצבת תמרור איסור כניסה לרכב   20/2/16

ממונע בכניסה לחורשת אושיסקין מכוון רחוב 

 1רוטשילד 

 אושר  בסמוך לבריכת המים 405מומלץ הצבת תמרור 

  

ממונע ליער בקשת תושבת לאסור כניסה לרכב  20/2/17

 1קפלן מכוון רחוב חולדה הנביאה 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושב להקטנת מדרכה צפונית לצורך   20/2/18

 2-6יצירת חניות בכניסה לרחוב פרוג בחזית בית  

מטר רחוב   6מטר, רוחב מסעה  3.4רוחב מדרכה 

חד סטרי. בהתאם להנחיות משרד התחבורה לא  

גלגלים על המדרכה לגובה  2ניתן לאפשר חניה 

ס"מ . לבחון מול מחלקת תשתיות  12מדרכה מעל 

אפשרות ויצירת משטח בטון להקלה על עליה 

חניה  627לרכב. במידה ויתאשר יש לאשר תמרור 

 גלגלים על המדרכה בלבד.  2

 אושר 

  

 21בקשת תושב להסדרת חניה בחזית הגר"א  20/2/19

 חציה.בקטע שבן היציאה מהחניה ועד מעבר ה

לא ניתן לאשר את ההסדר המוצע בשל אורך חניה 

לא תקני. מצב זה של חניה יכול לסכן את  

העומדים בהמתנה למעבר החציה . מומלץ להציב 

 עמוד בחסימה במקום למנוע סכנה זו. 

לא  

 אושר 
  

בקשת תושב להצבת תמרור "חניה במקביל   20/2/20

בלבד" במפרץ חניות למוניות ברחוב משה סנה 

 בחזית חניון מרכז רפואי מאיר. 

מומלץ לאשר את הבקשה, המפרץ מתוכנן לחניות 

 מקבילות בלבד.

 אושר 

  

. הצבת פס האטה 1בקשת וועד שכונת גאולים:  20/2/21

ברחוב הרעות לפני מעגל תנועה הרעות/ אלקלעי.  

לבאים מרחוב רעות במעגל   301. הצבת תמרור 2

ל תנועה חד  . הפיכת מעג3תנועה הרעות/אלקלעי. 

 נתיבי לדו נתיבי בצומת הרעות/ אלקלעי.  

. לא מומלץ. לא  2. אין מניעה לאשר את הבקשה 1

. לא 3במעגל תנועה.  301ניתן להציב תמרור 

מומלץ. לא ניתן בהתאם לרוחב זכות דרך להרחיב  

 את מעגל התנועה.

 אושר 

  

בקשת תושב להסדרת תמרור להולכי רגל בכניסה  20/2/22

 .40רחוב הרצל לחניון ב

 אושר  בהתאמה. 221+ 220מומלץ תמרור 
  

בקשת תושב להוסיף תמרור איסור פנייה שמאלה  20/2/23

 משה שרת.  -ממערב לצפון בצומת בן גוריון

 

 

לא מומלץ לאשר את הבקשה. במקום קיים תמרור 

וסימון פס רציף, מומלץ לחדש באופן קבוע   429

 פס רציף זה. 

לא  

 אושר 
  

בקשת תושב לשנות סטריות של רחוב שב"ד מחד   20/2/24

סטרי לדו סטרי כך שתושבי בלבן יוכלו לנוע  

לא מומלץ לאשר את הבקשה . רחוב שב"ד איננו  

מתאים לתנועה דו סטרית. יש להאיר את המצב  

  לא  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  4עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

כפי שהוא כדי לא לפגוע במצבת החניות ברחוב   דרומה ורחוב שב"ד יוכלו לנוע מבלבן לשבזי.

 ך התנועה התקני.ובמהל

 אושר 

ברחוב שב"ד  302בקשת תושב להצבת תמרור  20/2/25

 שבזי -בצומת שב"ד 

ברחוב שבזי בזרוע   301מומלץ הצבת תמרור 

שבזי בשל היררכית -הצפון מזרחית בצומת שב"ד 

 הרחובות

 אושר 

  

בקשת העירייה לשינוי פריקה וטעינה ברחוב   20/2/26

לתנאי ההיתר שניתן לעסק בהתאם  31הגליל 

 במקום זה.

עד   08:30מומלץ פריקה וטעינה החל משעה 

 .18:00עד  16:00והחל משעה  12:00

 אושר 

  

בקשת תושב לביטול חניית פריקה  143886 20/2/27

. בצדו 8וטעינה ברחוב הנגר בחזית בית מס' 

המערבי של הרחוב יש פעילות ענפה של פריקה 

 וטעינה.

הבקשה. מקום זה מפריע  מומלץ לאשר את 

לתמרון כניסה ויציאה מחניות פרטיות. פריקה 

וטעינה לבתי עסק במקום זה יבוצעו בשטחם  

 הפרטי.

 אושר 

  

בקשת תושב לאסור חניה לכלי רכב כבדים ברחוב   20/2/28

 זטלר . 

לא מומלץ לאשר את הבקשה, רחוב זטלר הנו 

בתהליך של טרם פיתוח עם תנועה ערה של  

 משאיות ורכבים כבדים במקום.  

לא  

   אושר 

בקשת תושב לאסור חנית כלי רכב כבד ברחוב   20/2/29

 מבצע יואב. 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושבת לבחון שיפור שדה ראיה ביציאה  20/2/30

 בשל חנית כלי רכב כבד ברחוב.  6הבנים  מרחוב 

 אושר  מומלץ איסור חניה לכ"ר כבד ברחוב. 
  

בקשת תושב לאסור חנית כלי רכב כבד בחניון  20/2/31

 41-43הממוקם ברחוב הגליל 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

. הצבת עמודי חסימה בכניסה 1בקשת תושב :   20/2/32

חניות / הצבת עמודים . סימון 2לרחוב עוזי חיטמן. 

 למניעת חניות במרכז רחוב עוזי חיטמן.

במקום קיימים עמודי חסימה, אין הצדק   .1

להצבת עמודים נוספים. במקרה של  

חניה על המדרכה יש להזמין את גורמי 

 האכיפה. 

לא מומלץ לאשר את הבקשה. לא   .2

מציבים עמודי חסימה ברוחב המיסעה. 

פתרון לבעיה זו מחייבת שינויים  

 מטריים.גאו

 

 

לא  

 אושר 

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  5עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת תושב להצבת עמוד חסימה באברהם קרן  20/2/33

4. 

מומלץ לאשר את הבקשה. חניה במקום חוסמת 

 את ציר ההליכה.

 אושר 
  

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה ברחוב וילנסקי  20/2/34

 12משה בחזית בית מס' 

 אושר  בלבד.  1מומלץ לאשר את הבקשה, עמוד 
  

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה בחניון של  20/2/35

 בצדו המערבי .  25בקעת נטופה 

לא מומלץ לאשר את הבקשה. החניה במקום זה 

איננה מפריעה לציר ההליכה או מסכנת עוברי  

 דרך.

לא  

   אושר 

בקשת תושבת להצבת עמודי חסימה בכניסה  20/2/36

 .9לחניה ברחוב סקיבין 

ה, לא נמצא הצדק לא מומלץ לאשר את הבקש

 להצבה. לא נמצאה בעיה בשדה הראיה.

לא  

   אושר 

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה ברחוב הגליל  20/2/37

פינת שמחה אסף למניעת חניות אסורות על 

 המדרכה.

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.

  

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה בכניסה לחניה  20/2/38

 16ברחוב מעפילים 

מומלץ לאשר את הבקשה. בכניסה לחניה כבר  לא 

 קיימים עמודי חסימה, אין הצדק לתוספת עמודים. 

לא  

   אושר 

בקשת תושב להצבת עמודי חסימה במעברי  20/2/39

 סשה ארגוב.   -החציה בצומת יאיר רוזנבלום

אין מניעה לאשר את הבקשה. הסדר זה קיים 

 ברוב הצמתים בשכונה. 

 אושר 
  

תושב להציב עמודי חסימה על המדרכה בקשת  20/2/40

בסמוך לעמוד חשמל למניעת  10ברחוב אימבר  

 חניה על מדרכה.

 אושר  מומלץ הצבת עמוד אחד בסמוך למעקה בטיחות.

  

בקשת התושב להציב עמודי חסימה ביציאה  20/2/41

 . 8מחניה שיינפין  

לא מומלץ לאשר את הבקשה. לא מציבים עמודי 

ם על המדרכה. יש לפנות גלגלי 4חסימה לחניה 

 לגורמי אכיפה. 

לא  

   אושר 

בקשת מחלקת פיקוח לאשר עמוד חסימה בכניסה  20/2/42

בצדו הצפוני בשל רכבים   78-82לרוטשילד 

 החונים על מדרכה.

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.

  

בקשת העירייה לביטול סימון אדום לבן ברחוב   20/2/43

רחוב חד סטרי . בשל 1חבצלת בחזית בית מס' 

 אין מניעה לאיסור החניה.

 

 

מומלץ לאשר את הבקשה עם בדיקת יכולת תמרון 

 כניסה של רכב כבד. 

 אושר 

  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  6עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת תושב, לתוספת מקומות חניה ברחבי   20/2/44

. ביטול אדום לבן בכניסה לרחוב 1העיר: 

. לסמן חניות 2המייסדים מדרכה דרומית. 

-2תים מס' אלכסוניות ברחוב המייסדים בחזית ב

. ביטול אדום לבן ברחוב המייסדים בחזית גן 3. 6

. הסדרת אנטי מפרץ  4אלתרמן משני צדי הרחוב. 

במעבר החציה ברחוב המייסדים פינת אלתרמן .  

. סימון חניות אלכסוניות ברחוב המייסדים בחזית 5

. סימון חניות אלכסוניות ברחוב  6. 19בית מס' 

סימון תאי חניה  .7. 21המייסדים בחזית בית מס' 

 וביטול אדום לבן בדרך השרון ליד תחנת הקמח. 

. מומלץ לאשר את הבקשה, אין מניעה לאפשר  1

. במסגרת 2חניה בקטע זה בשל רחוב חד סטרי. 

מהיר לעיר מתוכננות חניות אלכסוניות ע"י שינויים 

. לא ניתן 3גאומטריים בצדו הצפוני של הרחוב. 

רחוב בשל טמון לאפשר חניה בצדו הדרומי של ה

מטר,   7קרקע הממוקם בקטע זה. רוחב מיסעה 

ניתן אפשר חניה רק בצד האחד של הרחוב. לא  

גלגלים על המדרכה בשל   2ניתן לאפשר חניה 

תנועה ערה של הולכי רגל המקום והפרעה לשדה  

. מעבר  4ראיה של החוצים במעבר החציה. 

. לא  5החציה יוסדר במסגרת פרויקט מהיר לעיר. 

מטר,   9ץ לאשר את הבקשה, רוחב מסעה מומל

חניות אלכסוניות במקום יחסמו תנועה תקינה 

. מומלץ לאחר סיום הבניה במקום 6ברחוב. 

. לא ניתן לקבוע  7)משמש לפריקה וטעינה(. 

הסדרי תנועה במיקום זה, מדובר בשטח שנמצא  

 באחריות נתיבי ישראל. 

 אושר 

  

אדום לבן בכניסה בקשת תושבת לביטול סימון  20/2/45

מדרכה  25לרחוב בורוכוב מול חזית בית מס' 

 דרומית.

לא מומלץ לאחר בבדיקת תמרון כ"ר כבד עם 

 ביטול החניה.

לא  

   אושר 

מטר אדום לבן ברחוב   11בקשת העירייה לביטול  20/2/46

חניות  2לטובת  132ויצמן בחזית בית מס' 

 אקספרס.

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

בקשת העירייה לבטל מעטפה קיימת ברחוב  20/2/47

, המעטפה איננה 24שיבת ציון בחזית בית מס' 

 ממוקמת בכניסה לחניה, אין הצדק להצבה. 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

( רחוב 820בקשת תושב לביטול סימון מעטפה ) 20/2/48

 . 9טרומפלדור בחזית בית מס' 

מומלץ לאשר את הבקשה. אין הצדק לסימון, אין  

 במקום כניסה לחניה.  

 אושר 
  

בקשת תושב לאסור חניה בסמטה המובילה  20/2/49

 .18לביאליק 

לא מומלץ לאשר את הבקשה. רוחב רחוב משולב 

חובות משולבים ניתן  מטר, בהתאם להנחיות לר 6

 מטר לתנועה דו סטרי.  4לאשר רוחב 

 

לא  

   אושר 

   אושר  מומלץ לאשר את הבקשה בשל תנאי הדרך.  בקשת תושב לאסור חניה ברחוב סביון. 20/2/50



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  7עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת מחלקת פיקוח לאסור חניה בכניסה לחניון  20/2/51

)בית העירייה( בשל   17המייסדים בחזית מס' 

 הראיה וחסימת מדרכה.הפרעה לשדה  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה

  

כנפי  -בקשת תושבת לאסור חניה בצומת שבזי 20/2/52

 נשרים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה בגבולות החוק בלבד.  
  

בקשת תושבת לאסור חניה במקטע שבן אנה  20/2/53

בשל הפרעה לנתיב  12לאנה פרנק  10פרנק 

 נסיעה.

מותאם לחניה רגילה, מומלץ לאשר  מקום זה איננו  

 במקום זה חניה לאופנועים. 

 אושר 

  

בקשת תושב לאסור חניה מול הכניסה לחניה  20/2/54

 2ברחוב עמק חפר 

 אושר  מומלץ לאסור חניה במיקום זה
  

תושב לאסור חניה בכניסה לחניה פרטית ברחוב   20/2/55

 14סוקולוב 

 שר או על אבן עליה לרכב.  818מומלץ תמרור 
  

בקשת תושב לאסור חניה בכניסה לחניה פרטית  20/2/56

 12ברחוב הכלנית  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושב לאסור חניה בכניסה לחניה פרטית  20/2/57

 .12ברחוב סוקולוב 

 אושר  על אבל עליה לרכב 818מומלץ תמרור 
  

בקשת תושבת להגדלת מעטפה בכניסה לחניה  20/2/58

 . 44בתרי עשר 

. תא החניה 4מומלץ לדחות עד להשלמת טופס 

 לא תקני

לא  

   אושר 

בקשת תושב לאסור חניה בכניסה לחניה פרטית  20/2/59

 .6-8ברחוב הבנים  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושב לאסור חניה בכניסה לחניה פרטית  20/2/60

 .9ברחוב ניצנים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת תושבת לסימון אדום לבן על אבן שפה  20/2/61

גננית ברחוב חטיבת אלכסנדרוני בחזית בית מס' 

 בכניסה להולכי רגל.   13

מומלץ לאשר את הבקשה. חניה במקום מפריעה 

בגישה לבית אשר ממוקמת בצומת חטיבת יפתח/  

 חטיבת אלכסנדרוני.

 אושר 

  

ב 4ברחוב בקעת זוהר בקשת תושב לאסור חניה  20/2/62

 מול דרך גישה לפינוי אשפה. 

 

מומלץ לאשר את הבקשה. חניה במקום חוסמת 

 אפשרות לפינוי אשפה. 

 אושר 
  

   אושר בחזית הכניסה  1.5מומלץ מעטפה ורמפה באורך  בקשת תושבת לאסור חניה בכניסה לשער הולכי   20/2/63



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  8עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

. האם קשישה המתניידת עם  8רגל ברחוב צייטלין 

 כיסא לגלגלים ללא תו נכה. 

 לבית.

בקשת מחלקת פיקוח לאסור חניה בסמוך  20/2/64

 14להידרנט כיבוי אש ברחבת הכניסה של אנגל  

לא מומלץ לאשר את הבקשה. חניה במקום איננה  

 מפריעה לתפקוד כבאית אש. 

לא  

   אושר 

בקשת מחלקת פיקוח על החניה לאשר סימון   20/2/65

חציה ברחוב הגאולה אדום לבן בסמוך למעבר 

28-30 . 

מומלץ בהתאם להנחיות לצורך משולש ראות של  

 העוברים במעבר החציה.

 אושר 

  

חניות נכים במגרש   2בקשת העיריה לסימון  20/2/66

 הספורט בדרך הפועל פינת התע"ש.  

חניות במגרש   95 -יועצת נגישות: קיימות כ

 2מקומות חניה נגישים.  4החניה. יש להקצות 

לרכב גבוה. כפוף לבדיקת בקשה    2 -רגיל ו לרכב

 300 -ליציע לקהל ל 20180198להיתר מס' 

מושבים. קיימות חניות נכים למגרש זה גם הרחוב  

חניות לרכב גבוה   2התכנה. מומלץ תוספת 

 במתחם החניה בצדו המזרחי של המגרש. 

 אושר 

  

בקשת העירייה לבטל החלטת וועדת תנועה מס'  20/2/67

להקצאת חניות נכים ייעודיות ווינקו  20/1/74

וריטה וויטלי "מתחם דיור מוגן" ברחוב משה דיין 

30. 

מומלץ לאשר את הבקשה. בתחום המתחם  

הפרטי קיימות חניות נכים כלליות המשרתות את 

 כלל הציבור הנכה הקיים במתחם. 

 אושר 

  

בקשת העירייה לביטול חניות נכים כלליות   20/2/68

. רחוב ויצמן בחזית בית מס' 1במיקומים הבאים: 

. רחוב ויצמן מול חזית בית 2)בית העירייה(  135

  132מס' 

. לבטל חניה בודדת, 1מומלץ לאשר את הבקשה 

. קיימת 2חניות נכים נגישות  2במקום קיימות 

  חניית נכים בסמוך, מפרץ זה מיועד לחניות

 אקספרס 

 אושר 

  

בקשת תושבת לביטול חניית נכה שמורה ליד   20/2/69

מקום מגורים והפיכת החנייה הייעודית לחניית 

 20-22נכה כללית בחניון ציבורי הבנים 

 אושר  מומלץ ביצירת חניות נכים בחניון בהתאם לתקן .

  

בקשת העירייה לביטול חניית נכה ליד מקום   20/2/70

   3אלכסנדרוני רחוב מגורים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

שמורה ברחוב בקשת העירייה לבטל חניית נכים  20/2/71

  40 וייצמן

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

   אושר  לאשר את הבקשה.מומלץ ברחוב  שמורה בקשת העירייה לבטל חניית נכים 20/2/72



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  9עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

  62וייצמן 

וייצמן  שמורה בקשת העירייה לבטל חניית נכים 20/2/73

156  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

ברחוב  שמורה בקשת העירייה לבטל חניית נכה  20/2/74

 . 36רוטשילד 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה. 
  

בקשת התושב לבטל חניית נכים שמורה ברחוב   20/2/75

   3ששת הימים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת התושב לביטול חניית נכה שמורה ברחוב   20/2/76

  8התפוז 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

בקשת התושב ביטול חניית נכה שמורה ברחוב   20/2/77

  4היסמין 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

ביטול חניית נכה שמורה ברחוב  בקשת העירייה ל 20/2/78

  71רוטשילד 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

ליד  שמורה  בקשת התושבת לביטול חניית נכה 20/2/79

 היכל התרבות ספריה עירונית ב מקום עבודה 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

ליד  שמורה ביטול חניית נכה בקשת העירייה ל 20/2/80

 32ברחוב וייצמן 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

חניות נכים שמורות בקשת העירייה לביטול מס'  20/2/81

   :ברחבי העיר

                                         4רחוב התחייה 

                                           4רחוב התחייה 

                                           70רחוב הגליל 

 רחוב הרדוף

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשות

  

בקשת תושב להחלפת תמרור חנית נכה שמור  20/2/82

  7עקב החלפת רכב ברחוב מצדה 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

בקשת תושב להחלפת תמרור חנית נכה שמור  20/2/83

 א'   46עקב החלפת רכב ברחוב ירושלים 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  10עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

בקשת תושב להחלפת תמרור חניה שמור לנכה  20/2/84

 א  9עקב החלפת רכב ברחוב יקותיאל אדם 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

בקשת תושב להחלפת תמרור חניה שמור לנכה  20/2/85

   1גלגלי הפלדה רחוב עקב החלפת רכב. 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

בקשת תושב להחלפת תמרור חניה נכה שמור  20/2/86

  8ארלוזרוב  ברחובעקב החלפת רכב. 

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה.
  

בקשת תושב להחלפת תמרור חנית נכה שמור  20/2/87

  8ב החלפת רכב ע"ש ברחוב ברדיצב אבא  עק

 אושר  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
  

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה עקב   20/2/88

העתקת מקום מגורים כתובת חדשה להצבה: 

                                          ב' .   9גאולה 

  33כתובת ישנה לביטול: הנביאים 

 אושר  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה . 

  

בקשת התושב הקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/89

  33מקום מגורים ברחוב גולומב 

 נדחה הוועדה ממליצה לדחות את הבקשה.
  

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/90

   3מקום מגורים ברחוב הושע 

הוועדה ממליצה לדחות את הבקשה ולאשר  

 מעטפה בכניסה לחניה.

לא  

   אושר 

בקשת תושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/91

  45מקום מגורים ברחוב הגליל 

 אושר  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/92

  11שח"ל  רחובמקום מגורים.  

לא   הוועדה ממליצה לדחות את הבקשה.

   אושר 

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/93

 א'.   44מקום מגורים ברחוב קפלנסקי  

הוועדה ממליצה לאשר חנית נכה בכניסה לחניה 

 פרטית )במקום מעטפה(.  

 אושר 
  

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/94

  15מקום מגורים ע ברחוב חצרות הדר 

 ר אוש הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.  
  

בקשת התושבת להקצאת חניה שמורה לנכה ליד   20/2/95

  21מקום עבודה. עתיר ידע 

 

 אושר  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
  

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/96

  35ששת הימים רחוב מקום מגורים.  

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 11מתוך  11עמוד 
  

  

  

  

 
 
 

 אגף הנדסה

 תנועה ותחבורה לקתמח

 2פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 

 20/05/2020אשר התקיימה בתאריך 

 

מס' 

 החלטה 

 סטטוס החלטה  בקשה
  

שמורה לנכה ליד בקשת התושב להקצאת חניה   20/2/97

  31. העמק רחוב מקום מגורים

 אושר  מומלץ לאשר את הבקשה
  

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/98

  15שלמה המלך רחוב מקום מגורים.  

הוועדה ממליצה לדחות את הבקשה עד להשלמת 

 האישורים החסרים.

לא  

   אושר 

בקשת התושב להקצאת חניה שמורה לנכה ליד  20/2/99

   6האמוראים רחוב מקום מגורים.  

 אושר  הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה
  

 


