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 עיריית גבעת שמואל
 יו"ר ועדת התנועה המקומית, רשות תמרור מקומית אל:ועדת תנועה 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.

 יריית גבעת שמואלע
 
 

 פרוטוקול מישיבת ועדת התנועה המקומית
 
 

 .202282. :שהתקיימה בתאריך  
 

 השתתפו והיו נוכחים:
 גבי חדד  : מנכ"ל העירייה 

 משה מרר :מ"מ ראש העיר וחבר מועצה
 ארביב הרצל  :חבר מועצת העיר

 יעקב שצ'ופק   :יועץ תנועה
 שמעון ברוכים  :מנהל מח' פיקוח 

 יוליה סגל  :מנהלת תיאום הנדסי
 דוד שרוני   :מבקר העירייה

   קרן אפשטיין  ת הוועדה:מזכיר
 מנהלת אגף מבני ציבור ותשתיות וסגנית מהנדסת העיר : רינת אברבוך

 
המלצת אגף  תיאור פניה כתובת מסד

 ההנדסה
 החלטה

1 

מנחם בגין 
27 

סמוך לגינת המוזיקה 
לפני הכיכר בצד המזרחי  
חונים רכבים שמסתירים 

שלא שדי ראיה,  כך 
רואים מעבר למעבר 

חצאיה .  מבקשים 
הוספת פסי האטה או 

 מקומות חניה 3ביטול 
 

אין מניעה להוסיף 
 פסי האטה במקום.

אין הצדקה  
לביטול מקומות 

 חניה ברחוב.

הוספת פס  -לאשר 
האטה מכיוון דרום 

 לצפון

2 

 יצחק שמיר

הצבת תמרור אין כניסה 
בנתיב יציאה מרחוב 

ליפקין יצחק שמיר לרח' 
 שחק

 

 214להוסיף תמרור 
באי תנועה משולש  

המיועד לבאים 
 מהכיכר

להוסיף  -לאשר 
באי  214תמרור 

תנועה משולש  
המיועד לבאים 

 מהכיכר
3 

 ביאליק

הצבת פסי האטה ברחוב 
ביאליק  ״צומת 

פטרוזיליה״ ,עקב ריבוי 
תלונות של אנשים על כך 

שנהגים לא שמים לב 
להולכי רגל במעבר 
חצייה בצומת ואף 

חותכים אנשים 
 כשהכביש ריק.  

 3מדובר בצומת של 
רחובות כאשר 

ברחוב ביאליק  רוב 
שעות  היום 

קיימים עומסי 
תנועה כבדים וכן  

 ישנם במפרים
בהמשך.  ביציאה 

מרח' רמב"ם 
ולוחמי גטאות כבר 
 הוצב תמרור עצור.

יחד עם זאת אין  
מניעה  הצדקה 

להוסיף  פסי האטה 

להוסיף   -לאשר 
פסי האטה בגישות 

לצומת מרחוב 
 ביאליק
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המלצת אגף  תיאור פניה כתובת מסד
 ההנדסה

 החלטה

בגישות לצומת 
 מרחוב ביאליק

4 

 26ביאליק 

הוספת תמרור פריקה 
 9עד שעה  6וטענה משעה 

 בבוקר

לאשר אין מניעיה 
 0432הוספת תמרור

 עם הכיתוב 439-ו
בתוקף בימי חו"ל  

עד  06.00משעה 
 "09.00שעה 

הוספת  -לאשר 
 439-ו 0432תמרור

 עם הכיתוב
בתוקף בימי חו"ל  

עד  06.00משעה 
" פריקה 09.00שעה 

עד 9:00וטעינה מי 
מיועד לכל  6:00

 תושב בעל תו תושב
5 

 רח' השקד
)  301החלפת תמרור 

זכות קדימה( לתמרור 
עצור  ביציאה מרחוב 

 השקד לרח' ז'בוטינסקי

ין בעיה של שדי א
ראיה ליוצאים 
מרחוב השקד . 

 לדחות הבקשה  

 לדיון נוסף

6 

רח' אורנים 
3 

 הצבת פסי האטה

לאשר סלילת פס 
האטה לקראת 

הצומת עם רחוב 
הארזים בגישה 

 מכיוון  מזרח

סלילת פס  -לאשר 
האטה לקראת 

רחוב  הצומת עם
הארזים בגישה 

 מכיוון  מזרח

7 

יצחק שמיר 
ורב יצחק 

 יוגל
הצבת מקומות חניה נשק 

 וסע

לאשר חניה נשק 
וסע לאורך רחובות 
יצחק שמיר ורחוב 

רב יוגל בהתאם 
לתסריט, להציב 

-ו 433תמרורים 
439 . 

בהתאם  -לאשר 
לתסריט, להציב 

-ו 433תמרורים 
439 . 

8 

 חנה סנש

דירי רחוב חנה סנש 
מבקשים להגביל את 

החנייה ברחוב רק לדירי 
 הרחוב

אין הצדקה  
 לסגירת הרחוב . 

החלטת הוועדה 
ברחוב חנה סנש חל 

איסור חניה על 
המעטפות ובכלל 

פרט למקומות 
בחלק הצפוני 
שיועדו לחניה 

לבעלי תו תושב 
 בלבד.

חנית הנכה תעבור 
לרחוב ארלוזורוב 

בהמשך לחנית נשק 
וסע שתורחב 

 לטובתו
9 

רח' יצחק 
שמיר בסמוך 

לכניסה 
 הסדרת מגרש חניה זמני  לתיכון

לאשר מגרש חניה 
 זמני

מגרש חניה  -לאשר 
 זמני בתשלום

10 

 -רחבת אילן
ליד בית ספר 

 בן גוריון

נשק וסע  –מפרץ חניה 
 במקביל לאבן שפה

לאשר הצבת חניה 
נשק וסע במקביל 

 לאבן שפה.

הצבת  -לאשר 
חניה נשק וסע 
במקביל לאבן 

 שפה.
יוצב שלט :החנייה 

-7:30ביין השעות 
 לנשק וסע 8:30

-12:00ביין השעות 
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המלצת אגף  תיאור פניה כתובת מסד
 ההנדסה

 החלטה

אוטובוס  14:00
 הסעות

11 

 רח' ירושלים

הצבת אבן שפה חדשה 
  -818לבן -באדום 

 לאשר

 לאשר

11 

 12נימברובר 

בקשה ליחוד מקום חניה 
לנכה רכב מספר 

7760209 

לא ניתן הפונה אינו 
בעל תו מוגבל 

 בנידות

 נדחה

12 

 6נחום 

בקשה ליחוד מקום חניה 
לנכה רכב מספר 

8956225 

לא ניתן הפונה אינו 
בעל תו מוגבל 

 בנידות

 נדחה

13 

 40ביאליק 
 פינת עוזיאל 

שינוי החלטת הוועדה  
סעיף   27.6.2020-מיום 

בה שאושרה חניה  11
 לנכה .

עקב טעות בזיהוי 
יש צורך לבטל את 

ההחלטה המאשרת 
מקום חניה לנכה. 

בבירור נוסף נמצא 
כי הפונה אינו בעל 

 תו מוגבל בנידות

ביטול  –לאשר 
 החלטה

14 
רחבת אילן 

20 

בקשה ליחוד מקום חניה 
לנכה רכב מספר 

4523750 
אינו בעל תו מוגבל 

 בנידות

 נדחה

15 
 35עוזיאל 

בקשה ליחוד מקום חניה 
לנכה רכב מספר 

4017532 

אינו בעל תו מוגבל 
 בנידות

 נדחה

 


