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 עיריית גבעת שמואל
 ועדת תנועה מקומית 

 
 
 
 

 אל:             יו"ר ועדת התנועה המקומית, רשות תמרור מקומית
 
 

  1989 –)ב( לתקנות התעבורה התשמ"ט  18)א(,   18בתוקף סמכותי לפי תקנה 
 

 ולאחר שקוימו התייעצויות הדרושות, הנני מורה/מסכים להציב/לבטל או לסמן את התמרורים 
 הנזכרים בטופס זה.
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 עיריית גבעת שמואל

 
 

 פרוטוקול מישיבת ועדת התנועה המקומית
 
 

 14:00בשעה  17.10.2021 :שהתקיימה בתאריך  
 
 

 
 והיו נוכחים: השתתפו

 
 יוסי ברודני -ראש העיר 

 משה מרר –מ"מ ראש העיר וחבר מועצה 
 הרצל ארביב –חבר מועצה 
 יעקב שצ'ופק -יועץ תנועה

 רינת אברבוך – אגף מבני ציבור ותשתיות וסגנית מהנדסת העיר מנהלת
 שמעון ברוכים –מנהל מח' פיקוח 

 יוליה סגל –מנהלת תיאום הנדסי 
 דוד שרוני –מבקר העירייה 

 קרן אפשטיין –מזכירה
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המלצת אגף  תאור פניה כתובת מס"ד נושא
 ההנדסה

 החלטה

 הסדרי
תנועה 
 וחניה

בקשה להקצאת  מנחם בגין 1
 את מגרש החניה

של האולפנה 
עד  0730בשעות 
לשימוש: 14:30

צוות האולפנה 
  בלבד

 לאשר  לאשר
חניות לטובת  

בית הספר   
ביין 

-7:30השעות:
14:30 

מבקשים לסמן  8רחבת אילן  2  
מקומות חניה 

לאופנועים. אין 
חניה לרכב דו 
גלגלי וזה גורם 
 להרבה בעיות

לא לאשר .                      
ליד אזורים 

יש  םמסחריי
הצדקה לביטול 

חנייה לטובת חניה 
לאופנועים באזור 

מגורים אין הצדקה 
 לביטול חניה.

. לא לאשר
במקום 

הספציפי יש 
מצוקת חניה 

ולכן לא נמצא 
לנכון לבטל 

חניית רכבים 
לטובת 

 אופנועים.

אמנון ליפקין  3  
 שחק

מדווח על מצוקת 
חנייה באמנון 
ליפקין שחק, 

מבקש שיצבעו 
בכחול לבן 

ימוש לתושבי ולש
 בלבד האזור

לא לאשר.              
הרחוב עדיין בבניה 
ומשרת רכבי עבודה 

,לא ניתן  רבים
בשלב זה, בעתיד 
 יצבע בכחול לבן.

צביעת לאשר 
 כחול לבן

קרפל  4  
ליפא/הרצל/ 

 ויצמן

מבקש הצבת שלט 
"אין כניסה 
 4למשאיות מעל 

 טון"

לא לאשר.            
לרחובות אלו לא 
נכנסים רכבים 

כבדים כדי לקצר 
את הדרך. משאיות 

שנכנסות באות 
לשרת את דיירי 

 הרחוב בלבד.

 לא לאשר 

מבקשת  לסמן  28יהודה הלוי  5  
"מעטפה "מול 

 שער כניסה לחניה

 לאשר לאשר

מבקשים לבחון  ביאליק/עוזיאל 6  
הוספת מעבר 

חציה שחוצה את  
 רחוב עוזיאל

 לאשר לאשר

מבקשים שינוי  הגפן 7  
הסדרי חנייה 

 ותנועה

 לאשר לאשר

שינוי הסדרי  2-6בן גוריון  8  
תנועה, לכניסה 

 ימז'בוטינסק

 לאשר לאשר
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המלצת אגף  תאור פניה כתובת מס"ד נושא
 ההנדסה

 החלטה

מבקשת לבטל  6הרימון  9  
 מעבר חירום

   לאשר.                      
 סימון מיותר ימחק

הוסיף ל לאשר
 819תמרור 

מבקשים לצבוע  גולדה מאיר 10  
מצד אבן שפה : 

אחד אדום לבן 
ומצד שני כחול 

 לבן

 לאשר לאשר

צבוע אבן שפה  יצחק שמיר  11  
 בכחול לבן

 לאשר לאשר

הוספת מעבר  5אורנים  12  
 חציה מוגבה 

 לאשר לאשר

ביטול חניית  הרב יוגל 13  
וצביעת  םאופנועי

 כחול לבן

להוסיף  לאשר לאשר
תמרורים 
817,819 

חניית 
 נכים

 דלייחובקשה  19הנשיא  14
מקום חניה לנכה 

 7238372רכב מס' 

לא לאשר.                  
 אינו מוגבל בניידות 

 לא לאשר

בקשה ליחוד  5ביאליק  15  
 מקום חניה לנכה

רכב מס' 
מבקש  63366501

 עקב שיפוצים 

לא לאשר.                    
 אינו מוגבל בניידות 

 לא לאשר

מבקש לעשות  45הזיתים  16  
חניית נכים מול 

בית הכנסת שירה 
 חדשה 

להצבה  לאשר לאשר
 437תמרור 

עבור מקום 
 חנייה אחד

טרומפלדור /  17  
 העבודה

מבקש חניה 
נגישה לנכים 
בעבודה פינת 

 טרומפלדור

 לא לאשר לאשר
קיימת מצוקת 

חניה ברחוב 
זה ובסביבתו 

אין מבני 
 ציבור

נימרובר/חניית  18  
אלון בית ספר 

 בוגרת

מבקש הקצאת 
חניית נכים 

למוגבל בניידות 
בלבד .בחנייה 

מרחוב נימרובר 
 לבית הספר אלון 

במידה  לאשר לאשר )ציבורי(
ויתאפשר 

תןספת של 
חניה שתוקצה 
לחניית נכים 
ביין השעות 
7:30-16:30 

ם פינת "רמב 19  
 ביאליק

ביטול חנית נכה 
 דוד דהן

 לאשר לאשר

בקשה לייחוד  א8רחבת אילן  20 
 מקום חניה לנכה

רכב 
 1608631מספר

בעל תו מוגבל 
בנידות ללא חניה 

 פרטית

 לאשר

 גולדה מאיר, 21 
 יצחק שמיר 

איסור כניסה 
 4למשאיות מעל 

 טון

ביין  לאשר לאשר
-7:30השעות 

8:30 
 22 

 
 מעבר חצייה 22רחבת אילן 

      לבדיקה  
ידון בוועדה 

 הבאה
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המלצת אגף  תאור פניה כתובת מס"ד נושא
 ההנדסה

 החלטה

 23 

 57הנשיא 
חצייה  מעבר 
 מואר?

       לבדיקה 
ידון בוועדה 

 הבאה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


