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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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 יריית גבעת שמואלע
 
 

 מקומיתמרכזית ו – פרוטוקול מישיבת ועדת התנועה
 
 

 0011:בשעה  2023.1.16 :שהתקיימה בתאריך  
 
 

 
 והיו נוכחים: השתתפו

 
 יוסי ברודני -ראש העיר 

 )באמצעות זום( מחוזות ת"א והמרכז, משרד התחבורה מהנדס תנועה -חן ויניק 
 רכז תנועה תחנת מסובים )באמצעות זום( –רס"ב אבי מיכאלי 

 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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 ועדת תנועה מרכזית
 
 
 
 

 מס'
 סד'

 
 הנושא

 
 נימוקים

 והחלטות

להצבה /  כתובת
 סימון

תמרור   
 כתובת

 

לביטול / 
 מחיקה

 תמרור    כתובת

1. 

לאשר  העירייהבקשת 
תחנת אוטובוס חדשה 

 יצחק שמירברחוב 
רחוב גולדה מכיוון 

  מאיר ליצחק שמיר
 על פי מס' תכנית 

 3154לפרויקט  610
 1גליון מס 

 
 

עקב דרישה של תושבים  
להוסיף תחנה על קו קיים 

מצ"ב תרשים לאישור משרד 
 התחבורה  

 החלטה: לאשר
 

יצחק 
 שמיר

  

2. 

לאשר  העירייהבקשת 
תחנת אוטובוס חדשה 

 יצחק שמירברחוב 
רחוב יצחק שמיר מכיוון 

 לגולדה מאיר 
 על פי מס' תכנית 

 3154לפרויקט  610
 2גליון מס 

 

עקב דרישה של תושבים 
להוסיף תחנה על קו קיים 

מצ"ב תרשים לאישור משרד 
 התחבורה  

 לאשר -החלטה 
 

יצחק 
 שמיר

  

3. 
לאשר  העירייהבקשת 

תחנת אוטובוס חדשה 
מכיוון ירושלים ברחוב 

)חדש( לרחוב  14רחוב 
על פי מס' ירושלים 

 תכנית 
 3154לפרויקט  610

 2גליון מס 
 

עקב דרישה של תושבים 
להוסיף תחנה על קו קיים 

מצ"ב תרשים לאישור משרד 
 התחבורה  

 החלטה לאשר
 

   ירושלים
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 ועדת תנועה מקומית
 

נימוקים  המלצות נושא כתובת מסד
 והחלטות

להצבה / 
סימון 
תמרור 
 כתובת

לביטול 
מחיקה /

תמרור 
 כתובת

1 
מנחם בגין 

32 

הסדרת  חניית אופנועים  
במנחם בגין בצמוד לקניון 

 רוגובין 
 מומלץ לאשר 

חניית --לאשר 
אופנועים עפ"י 

 תוכנית

    

 12ירושלים  2

צביעת אבן שפה בכחול 
 לבן 

)חניה בתשלום( בגדה  
 הצפונית ברח' ירושלים 

מדובר  -לא מומלץ 
ברחוב ראשי 

שישמש בעתיד 
ליציאה מהעיר בעל 

שני נתיבים ללא 
 מפרץ חניה .

 

מדובר  -נדחה 
ברחוב ראשי 

שישמש בעתיד 
ליציאה מהעיר 

בעל שני 
נתיבים ללא 
 מפרץ חניה

    

3 
גולדה מאיר 

2 

בית ספר תלם לחינוך 
 4הסדרת  מיוחד   

מקומות חניה להורדה 
 ואיסוף  ילדים.

החניה להורדת 
ואיסוף ילדים 
קיימת בוטלה 
לאחרונה עקב 
תחילת עבודות 

הבניה במגרש. אין 
 4מניעה להסדיר 

מקומות כמבוקש 
 ע"י הוספת שלט  

יש  –לאשר 
מקומות   4ליעד 

חנייה לתלמידי 
בית ספר תלם 

 בלבד

    

 21נימרובר  4
צביית מעטפה בכניסה 

לבית  ברח' ביאליק פינת 
 נימרובר .

מדובר ברחוב צר 
עם תנועה דו 

סטרית. להחלטת 
 ועדה

 –לאשר  
 צביעת מעטפה

    

 35הזיתים  5

תוספת מעבר חצייה 
ברחוב הזיתים בין 
רחובות מוטה גור 

 וביאליק

אין הצדקה 
בהוספת  מעבר 
חציה נוסף בין 
הצמתים, היות 

של ומרחק מביתו 
המבקש עד מעברי 
חציה קיימים אינה 

 מי. 100עולה על 

אין  -נדחה  
הצדקה 

בהוספת  מעבר 
חציה נוסף בין 
הצמתים, היות 
ומרחק מביתו 
של המבקש עד 
מעברי חציה 
קיימים אינה 

 100עולה על 
 מי.

    

6   

אולם הספורט ע"ש זמיר  
הוספת שלט  –בן ארי 

לשימוש עובדי המקום 
בחזית באותם מקומות 

חניה שכבר הוקצו 
לפריקה והעמסה לצורך 
 פעילות והאודיטוריום.

 –אין הצדקה 
באזור אין מצוקת 

אין   -נדחה  חניה. 
הצדקה ,באזור 

אין מצוקת 
 חניה
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7 
מנחם 

  17בגין

הוספת פסי האטה בין 
כיכר נחל דן למנחם בגין 

17 

ליד  -לא מומלץ 
קיים  17בניין מס' 

מעבר חצייה מוגבה 
ומרחק בין מעבר 
מוגבה לכיכר קטן 

 מ'. 100-מ

הוספת  –נדחה 
 פס האטה

יש להוסיף 
תמרור מואר 

לפני מעבר 
  חציה

    

לוחמי  8
 הגטאות

הוספת פסי האטה לאורך 
הוספת  -לאשר  מומלץ לאשר הרחוב

פסי האטה  2
 עפ"י תוכנית

  

יוני נתניהו  9
2 

הוספת  פס האטה ברחוב 
נתניהו בין מספר בית מס' 

 מס'  8ל  2
 מומלץ לאשר

הוספת  -לאשר 
פס האטה עפ"י 

 תוכנית

    

שמחה  10
עפ"י  -לאשר   מומלץ לאשר סימון חנית נכה המקווה 3הולצברג 

 תוכנית
    

 נעמי שמר 11
גן ילדים נעמי שמר לסמן 
חנית נכים כולל תמרור 
 (ומעטפת.)בצמוד לממ"מ

עפ"י  -לאשר  מומלץ לאשר
 תוכנית

    

 נעמי שמר 12

נעמי  -סניף עזרא החדש
שמר לסמן חנית נכים 
סמוך לכניסה הנגישה 
ולסמן מעטפת ותמרור 

בנוסף להנמיך את 
 המדרכה.

 מומלץ לאשר

עפ"י  -לאשר  
 תוכנית

    

 24בן גוריון  13
עירייה לסמן חנית נכה 

 2לרכב גבוה+ לסמן 
 מטר 5באורך חניות נכים 

עפ"י  -לאשר   מומלץ לאשר
 תוכנית

    

קרן היסוד  14
13  

מועדון אביבים לסמן 
חנית נכים נגישה+ 

להנמיך את המדרכה 
 מעטפת ותמרור

עפ"י  -לאשר   מומלץ לאשר
 תוכנית

    

 האתרוג 15
הבית הירוק לסמן חניות 
נכים כולל שטח משותף 

 בניהן.
עפ"י  -לאשר   מומלץ לאשר

 תוכנית

    

 1נחום  16

מבקש להאריך -מתנ"ס
מטר  5-חניות נכים ל

ולייצר חנית נכים לרכב 
גבוה. ולסמן מעטפת + 

 תמרורים

 מומלץ לאשר
עפ"י  -לאשר  

 תוכנית

    

הוספת חניית נכים ברח'   10 הנשיא 17
עפ"י  -לאשר   מומלץ לאשר נשיא מתחם עסקים

 תוכנית אשר

    

 8הציונות  18

מקום חניה  בקשה ליחוד
 3573333לנכה לרכב מס 

בשטח החניה הפרטית של 
 הבניין

 אינו מוגבל בנידות

 -נדחה 
לעירייה אין 

סמכות בשטח 
 פרטי
 

    

19 

 54ביאליק 
בקשה ליחוד מקום חניה 

 89248502לנכה לרכב מס 
מוגבל בנידות בעל 

 חניה פרטית

  
 –לדיון חוזר 
 ץבדיקת יוע

 תנועה
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20 
 יז'בוטינסק

50 
בקשה ליחוד מקום חניה 

 77954202לנכה לרכב מס 
אינו מוגבל בנידות 
 קיים חניה פרטית

נו אי -נדחה  
 מוגבל בנידות 

חניה  םקיימ
     פרטית

קרן היסוד  21
11 

בקשה ליחוד מקום חניה 
 אינו מוגבל בנידות  4454250לנכה לרכב מס 

אינו  -נדחה  
     מוגבל בנידות

22 

 18גוש עציון 
בקשה ליחוד מקום חניה 

 מוגבל בנדות 36638602לנכה לרכב מס 
לאשר עפ"י 

   תוכנית

23 

 הנשיא

מבקשת להציב חמישה 
פסי האטה  לאורך רחוב 
הנשיא בכדי למנוע נסיעה 

 מסוכנת של רכבים
  

 –לאשר 
הוספת פסי 

האטה ברחוב 
הנשיא סמוך 

    16לבית מס 

24 

 יז'בוטינסק

מבקש להציב פסי האטה 
מכיכר ישראל עד למחלף 
גב"ש בני ברק בכדי למנוע 
ממכוניות לנסוע במהירות 

 גבוהה
 

מדובר ברחוב  
ראשי עם רמזורים 
בצמתים ועומסי 

תנועה כבדים. לא 
 מומלץ לאשר .

מדובר  -נדחה 
ברחוב  ראשי 
עם רמזורים 

בצמתים 
ועומסי תנועה 

כבדים. לא 
   מומלץ לאשר .

25 
 הגפן,

מגרש חניה 
 ציבורי

סימן כחול לבן אכיפה 
 19:00עד  7:00מהשעה 

 07:00שישי וערבי חג מי 
ואיסור חניה  13:000עד 

 טון 4לרכב מעל 
הקצאת מקומות חניה 

 מומלץ לאשר לנכים

לאשר חניית 
נכים עפ"י 

   תוכנית

26 

 ביאליק

בית ספר מורשת זבולון 
איסור חניה במתחם נשק 

השעות וסע גם ביין 
 מומלץ לאשר 16:00-17:00

איסור  -לאשר 
חניה במתחם 
נשק וסע גם 
ביין השעות 
16:00-17:00   

 


