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 עיריית גבעת שמואל
 ועדת תנועה מקומית

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

 
 

  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.

  
 יריית גבעת שמואלע
 
 

 פרוטוקול מישיבת ועדת התנועה המקומית
 
 

 27.6.2022 :שהתקיימה בתאריך  
 

 השתתפו והיו נוכחים:
 

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

 הרצל ארביב -חבר מועצת העיר 
 יעקב שצ'ופק -יועץ תנועה

 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
 

 החלטה המלצת אגף ההנדסה תיאור פניה כתובת מסד

מבקשים לסמן  80הזיתים  1
חניות בשביל נשק 
וסע בכניסה לבית 

 ספר נריה.  

לא לאשר, מדובר 
בחניה לפרק זמן, 
קצרו הסימון לא 

 אפקטיבי .  

 לאשר:
לסמן חניות בשביל 

נשק וסע בכניסה 
 לבית ספר נריה.  

מבקשים להוסיף  8פרדס רוזנבלום  2
במפרים במקטע 

 38בין יוני נתניהו 
עד לכיכר שליד יוני 

. הנהגים  24נתניהו 
נוסעים במהירות 

גבוהה מדי והדבר 
 בטיחותי.אינו 

לא לאשר . יש פס 
האטה מצפון לבניין 

 .32ביוני נתניהו 
המרחק בינו לבין 

 150-הכיכר מהווה כ
מ' בלבד לכן  אין  

הצדקה להצבת פס 
 האטה נוסף. 

יש פס נדחה : 
האטה מצפון לבניין 

 .32ביוני נתניהו 
המרחק בינו לבין 

 150-הכיכר מהווה כ
מ' בלבד לכן  אין  

הצדקה להצבת פס 
 טה נוסףהא

מבקש להוסיף  קוק יהודה 3
כביש  623תמרור 

ללא מוצא בכניסה 
לסמ' הרב קוק 

פינת ביאליק )מול 
 העירייה(.

להוסיף  לאשר: ממליץ לאשר
כביש  623תמרור 

ללא מוצא בכניסה 
לסמ' הרב קוק פינת 

 ביאליק

להוסיף חניית  10יצחק שמיר  4
אופנועים בכניסה 

לבניין ביצחק שמיר 
10 

מומלץ לאשר ולעדכן 
תוכנית להרחבת 
המיסעה שיצאה 
לביצוע ולהוסיף 
מקומות לחניה 

ולעדכן  :לאשר
תוכנית להרחבת 
המיסעה שיצאה 
לביצוע ולהוסיף 
מקומות לחניה 
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 החלטה המלצת אגף ההנדסה תיאור פניה כתובת מסד

ציבורית לאופנועים 
על חשבון חניה אחת 
 ציבורית לרכב פרטי.

במסגרת התכנון 
 החדש

ציבורית לאופנועים 
על חשבון חניה אחת 

 ית לרכב פרטי.ציבור
במסגרת התכנון 

 החדש
מבקש שיוסיפו   10קרפל ליפא  5

 במפרים
לא לאשר , עפ"י נתוני 

הרחוב יש מקום 
מ'(  2.0לנתיב חניה )

 3.0+ נתיב נסיעה )
מ'( ובקטע שחונים 

משני הצדדים רוחב 
 6.3 -המיסעה הוא כ

מ'; עפ"י נתוני חתך 
כאלה לא ניתן לפתח 

מהירויות גבוהות ועל 
ין הצדקה כן א

 להוספת פסי האטה.

עפ"י נתוני  נדחה :
הרחוב יש מקום 

מ'(  2.0לנתיב חניה )
 3.0+ נתיב נסיעה )

מ'( ובקטע שחונים 
משני הצדדים רוחב 

 6.3 -המיסעה הוא כ
מ'; עפ"י נתוני חתך 
כאלה לא ניתן לפתח 

מהירויות גבוהות 
 ועל כן אין הצדקה

להוסיף פסי האטה  12ביאליק  6
 חציהלמעבר 

* מהירות הנסיעה 
ברחוב ביאליק לא 

 קמ"ש. 50עולות על 
* הרחוב עמוס בדר"כ 

)ובשעות השיא יש 
פקקים(.* מעבר 

החניה מודגש )מרוצף 
 ומתומרר(.

* יש ברחוב קווי 
אוטובוסים 

 שעוברים.
* מומלץ לדחות 

 הבקשה.
 

לאשר: הצבת תמרור 
 דו צדדי מואר 306

 החלטה ההנדסההמלצת אגף  תיאור פניה כתובת מסד
לסמן מעבר חצייה   73הנשיא  7

על שביל אופניים 
ברח' הנשיא בין 
הזיתים לבגין, 
סמוך למחסני 

העירייה, כהמשך 
למעבר חצייה קיים 

 בכביש.

לאשר לסמן מעבר 
חציה בשביל 

האופניים כהמשך 
למעבר חציה קיים 

 בכביש.

לסמן מעבר : לאשר 
חציה בשביל 

האופניים כהמשך 
קיים למעבר חציה 

 בכביש.

הוספת פסיי האטה  ויטנברג 8
ברחוב ויטנברג בצד 

 של גבעת שמואל

לא לאשר , מדובר 
ברחוב ראשי המשמש 

גישה גם לגבעת 
שמואל וגם לפתח 

 תקווה; 
אין בינוי בצד של 

 גבעת שמואל.

מדובר ברחוב  נדחה :
ראשי המשמש גישה 

גם לגבעת שמואל 
 וגם לפתח תקווה; 
אין בינוי בצד של 

 גבעת שמואל.

על רחוב הסיבים  הסיבים 9
ליד מרכז סיב 

)הסיבים פינת הרב 
 4גורן( יש מפרץ עם 

 מקומות חניה.
כמעט תמיד נמצא 

שם לפחות רכב 
אחד שעומד 

פרקינג או -בדאבל

לאשר, לסמן את 
המפרץ על רחוב 

הסיבים לחניה קצרת 
דקות(  20, 15-מועד )ל

בכפוף ל הסדרת 
אכיפה אלקטרונית  
באמצעות מצלמות. 
כמו כן להוסיף שלט 

המפנה לחנייה 

 נדחה
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 החלטה המלצת אגף ההנדסה תיאור פניה כתובת מסד

עוצר בכיכר, בצורה 
שמפריעה לתנועה 

הנהגים  ומסכנת.
שמסיעים קונים 
מתעצלים לנסוע 
עוד כמה מטרים 

יש לחניות שתמיד 
בשפע ברחוב 

 הערבה או אתרוג.

ציבורית בכחול לבן 
לרחובות האתרוג 

 והערבה.

בקשה ליחוד מקום  14ויצמן  10
לנכה לרכב חנייה 
 7074723מספר 

מוגבל בניידות קיימת 
 חניה פרטית

קיימת חניה  נדחה:
 פרטית

בקשה ליחוד מקום  40ביאליק  11
חנייה לנכה לרכב 

 1363030מספר 

מוגבל בנידות קיימת  
 חניה פרטית

שר: החנייה לא
הפרטית אינה 

 תקינה לרכב נכה
מקום  בקשה ליחוד 4הנשיא  12

חנייה לנכה לרכב 
 2562939מספר 

אינו מוגבל בנידות +  
 קיימת חניה פרטית

אינו מוגבל   נדחה :
בנידות + קיימת 

 חניה פרטית
בקשה ליחוד מקום  11קרן היסוד  13

 חנייה לנכה 
אינו מוגבל  נדחה : אינו מוגבל בנידות 

 בנידות
מקום  בקשה ליחוד 4השקד  14

חנייה לנכה 
 84466401לרכב

נבדקו מקומות  מוגבל בניידות 
החנייה בתוך הבניין 

המיועדים לנכים, 
ומצאנו כי מתוך 

חמשת המקומות 
הקיימים בכל קומת 

 המרתף, 
רק לשניים קיימת 

גישה נוחה, ואלו 
 כבר תפוסים .

לפיכך, אנו ממליצים 
להשיב לפונה את 

מקום החנייה לנכה 
שהיה מחוץ לבניין, 

  ברשותו בעבר.
 

בקשה ליחוד מקום  20הנשיא  15
חנייה לנכה לרכב 

4476831 

 לאשר דיון חוזר

בקשה ליחוד מקום  19הנשיא  16
 חנייה לנכה לרכב

7238372 

אינו מוגבל  נדחה : אינו מוגבל בנידות
 בנידות

בקשה ליחוד מקום  25ויצמן  17
 חנייה לנכה לרכב

12951501 

+ אינו מוגבל בנידות 
 קיימת חניה פרטית

אינו מוגבל  נדחה :
 בנידות

מבקשת שני  21נימרובר   18
מעטפות בשני 
הכניסות לבית 
 בשביל שלא יחסמו

החנייה  נדחה: הכביש צר  
בקטעים הנ"ל 

אסורה בהחלט ואין 
הצדקה להוסיף 

 סימון
 


