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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
 
 

 2.3.2022 :שהתקיימה בתאריך  
 
 
 

 השתתפו והיו נוכחים:
 

 יוסי ברודני -ראש העיר 
 משה מרר –מ"מ ראש העיר וחבר מועצה 

 יעקב שצ'ופק -יועץ תנועה
 אבי מיכאל,רס"ב –רכז תנועה תחנת מסובים 

  אדר' רחל ברגר  -מהנדסת העיר 
 רינת אברבוך –מנהלת אגף מבני ציבור ותשתיות וסגנית מהנדסת העיר 

 שמעון ברוכים –מנהל מח' פיקוח 
 יוליה סגל –מנהלת תיאום הנדסי 

 דוד שרוני –מבקר העירייה 
 קרן אפשטיין –מזכירה
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נימוקים  נושא כתובת מס"ד

 והחלטות
להצבה / סימון 

 תמרור כתובת
לביטול /מחיקה 

 תמרור כתובת
מבקשים    8השקד  1

למנוע כניסה 
של רכבים מעל 

טון בין  4
-7:00השעות 

לאתר  9:00
בניה ברחוב 

 8השקד 

לא -לא לאשר
מדובר בהרבה 

משאיות  
ובמידת הצורך 

ניתן להפעיל 
 פיקוח.

  לא לאשר

מבקשים  24בן גוריון  2
להוסיף                   

שלט כי  בין 
-7:30שעות 
חניה  16:00

מותרת לעובדי 
ובשעות עירייה 

16:00-19:00 
החניה תהיה 

 בתשלום.
להקצות מקום 

חניה אחד 
לפריקה וטעינה 

בחניה 
האחורית של 

העירייה 
-7:00מהשעות 

16:00. 

מקומות  -לאשר
חניה יוקצו  

לטובת עובדי 
העירייה  בין 

-7:30שעות 
. בשעות  16:00

16:00-19:00 
החניה תהיה 

 בתשלום

  לאשר

מבקשים  ביאליק  3
 להקצות חניה
בחניון מרחוב 
ביאליק  )לפני 
המחסום( בין 

 7.30-19השעות 
לרכבים בעלי 

תו חניה עירוני. 
אחרי 

המחסום, חניה 
לטובת לעובדי 

עירייה בלבד 
בין השעות 
7:30-16:00  ,

-16:00בשעות 
החניה  19:00

 בתשלום.

להקצות  -לאשר
חניה בחניון 

מרחוב ביאליק 
)לפני המחסום( 

-7.30בין השעות 
בעלי  לרכבים 19

תו חניה עירוני. 
אחרי המחסום, 

חניות לטובת 
לעובדי עירייה 

בלבד בין השעות 
7:30-16:00  ,

-16:00בשעות 
החניה  19:00

 בתשלום.

 לאשר
 

 

 ארזים /אורנים 4
1 

מרכז מחסרי 
רמת אילן, 

להוסיף שלט 
חניה לפריקה 

וטעינה בין 
-7:00השעות 

ללא  14:00
 הגבלת משקל

מאושר משנת 
להציב .  2017

שלט ללא הגבלת 
 משקל

  לאשר
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נימוקים  נושא כתובת מס"ד
 והחלטות

להצבה / סימון 
 תמרור כתובת

לביטול /מחיקה 
 תמרור כתובת

השלמת שביל  הזיתים 5
 אופניים

  לאשר לאשר

שינוי גאומטרי  ביאליק  6
 נקודתי

  לאשר לאשר

פנינה קליין  7
חנית בית ספר 

 נרייה

שינוי ברוחב 
הנתיבים 

לניצול מיטבי 
של חניה מול 

בית ספר 
 מורשת נריה

יש להגדיל רוחב 
נתיב נסיעה 

שבצמוד לחניות 
מ'  3.5-ל

ולהקטין נתיב 
נסיעה שצמוד 
-ל"נשק וסע" ל

 מ'. 2.8

  לאשר

מבקש סימון  קרפל ליפא 8
מעטפה מול 

כניסה לחנייה  
ברחוב קרפל 

ליפא פינת 
 רחוב אהרון

לתושב בעל חניה 
פרטית שייך תו 

נכה לכן ממומלך 
לאשר סימון 

מעטפה מול כניב 
 לחניה

  לאשר

מבקשת  יחוד  11קרן היסוד  9
חניה מקום 

 לנכה

אינו מוגבל 
 בנידות

נדחה אינו מוגבל 
בנידות במידה 
ויוצג תג מוגבל 

בנידות יש לשוב 
 ולדון בבקשה

 

מבקשת  יחוד  20הנשיא  10
מקום חניה 

 לנכה

אינו מוגבל 
 בנידות

נדחה אינו מוגבל 
בנידות במידה 

תג מוגבל  גוייצו
בנידות יש לשוב 

 ולדון בבקשה

 

 6רחבת אילן  11
 יוכבדדהאן 

מבקשת  יחוד 
מקום חניה 

לרכב מס  לנכה
4993380 

  לאשר מוגבל בנידות

 15יצחק שמיר  12
 אולג רודניצקי

מבקשת  יחוד 
מקום חניה 

לרכב מס  לנכה
46750902 

לאשר מאחר  מוגבל בנידות
והרכב גבוה 

מגובה הכניסה 
 ןלחניה בבניי

 

  לאשר  הסדרי תנועה 7יצחק שמיר  13

 


