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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
 
 

 14:00בשעה  2021.11.08 :שהתקיימה בתאריך  
 והיו נוכחים: השתתפו

 
 יוסי ברודני -ראש העיר 

 משה מרר –מ"מ ראש העיר וחבר מועצה 
 הרצל ארביב –חבר מועצה 

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

 יוליה סגל –מנהלת תיאום הנדסי 
 קרן אפשטיין –מזכירה

 החלטה המלצת אגף ההנדסה תיאור פניה כתובת מסד

מול  חציהלהוסיף מעבר  יצחק שמיר 1
פי הרוח נבית ספר כ
תחנות  2ולהוסיף 

אוטובוס ברחוב על פי 
 ריטסהת

. להוסיף מעבר לאשר
חצייה מול בית כנפי 

תחנות  2הרוח ולהוסיף 
אוטובוס על פי 

 התסריט
 

להוסיף  -לאשר 
מעבר חצייה מול 
 בית כנפי הרוח 

) לבדוק ע"י יועץ 
תנועה למקם פסי 
האטה למיקום 
 מעבר החציה(

תחנות  2ולהוסיף 
אוטובוס על פי 

 התסריט
 

מבקשים להסדיר חניית  51הזיתים  2
 נכה תקנית. 

 לאשר.
לאחר בדיקה נוספת 

אורך  -ע"י יועץ התנועה
מ' .  4.25תא חניה לנכה 

יש להוריד את המעקה 
בטיחות שנמצא ב"גב" 

החניה בהתאם 
להנחיות משרד 

התחבורה לתכנון חניה. 
סימון תא חניה יורחב 

כך שיכלול רצועת 
מעבר לעבר המדרכה 

מ' לרחוב  1.1ברוחב של 
עם א.ש.מ. במפגש עם 

 המדרכה.

הוריד את ל -לאשר 
המעקה בטיחות 
שנמצא ב"גב" 
החניה בהתאם 
להנחיות משרד 

התחבורה לתכנון 
חניה. סימון תא 
חניה יורחב כך 
שיכלול רצועת 

מעבר לעבר 
המדרכה ברוחב של 

מ' לרחוב עם  1.1
א.ש.מ. במפגש עם 

 המדרכה.



  עיריית גבעת שמואל
 8.11.2022.וטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריךפר

 
 

ראש העיר מר יוסי ברודנינציג   המשטרה_____________________________________

 ~ 2~ יו"ר רשות תמרור מקומיתגבעת שמואל

 

 החלטה המלצת אגף ההנדסה תיאור פניה כתובת מסד

מבקש לסמן מעבר  פנינה קליין 3
חצייה על שביל אופניים 

ברח' פנינה קליין מול 
י"ס מורשת נריה ב

והגנים במתחם, 
כהמשך למעבר חצייה 
קיים בכביש. זאת לפי 
הנחיות לתכנון שבילי 

 .5.12, ס' 2020אופניים 

לאשר הוספת סימון 
מעבר חניה לפי הנחיות 

 משרד התחבורה. 

הוספת  -לאשר 
סימון מעבר חניה 
לפי הנחיות משרד 

 התחבורה.

 פנינה קליין 4
6 

מבקש להסדיר את  
החיבור בין הרחובות 

הזיתים -פנינה קליין
הנשיא כך -ופנינה קליין

שיהיה בטיחותי יותר, 
ע"י סימון מעבר חצייה, 

או תמרור תן זכות 
קדימה, או הסדר מיתון 

תנועה  או כל פתרון 
אחר שיגביר את 

בטיחות הילדים הרבים 
 שעוברים שם.

כמו כן, מבקשים את  
ן הרחוב כרחוב מיתו

קמ"ש )  30תנועה 
 (222תמרור 

 301א. לאשר תמרור 
למגיעים לצומת של רח' 

הנשיא מכיוון פנינה 
 קליין .

ב. לפי בדיקתנו תמרור 
קיים בצומת  301

 לרחוב הזיתים 
.ג. לא לאשר תמרור 

 ממתן תנועה.

 לאשר סעיפים:  
א. לאשר תמרור 

למגיעים  301
לצומת של רח' 
הנשיא מכיוון 
 פנינה קליין .

ב. לפי בדיקתנו 
קיים  301תמרור 

בצומת לרחוב 
 הזיתים 

 

מבקש לצבוע חזרה את  12ירושלים  5
המדרכה בכחול לבן 

 רחוב ירושלים  ףבסו

פה שלאשר צביעה אבני 
 בסוף רח' ירושלים 

 (817) תמרור 

צביעה -לאשר  
פה בסוף שאבני 

 רח' ירושלים 
 (817) תמרור 

מבקשים להציב שלט  ויצמן 6
 כניסה לאוטובוסיםאין 

לא ניתן לאשר איסור 
 כניסה לאוטובוס 

 –נדחה  
אוטובוסים 

ורכבים כבדים לא 
נכנסים לרחוב זה 
 רק במקרי חרום

מבקש שלט האוסר  השקד 7
כניסת משאיות לפני 

 7:00השעה 

שלט  -לאשר  לאשר הוספת שלט
האוסר כניסת 
משאיות לפני 

 7:00השעה 
מבקש שלט האוסר  הזיתם 8

 טון 4רכבים מעל חנית 
 נדחה 

מקום  דלייחובקשה  18הנשיא  9
חנייה לנכה לרכב מס 

7956337 

אינו  –נדחה   אינו מוגבל בנידות
 מוגבל בנידות

מקום  דלייחובקשה  5אורנים  10
חנייה לנכה לרכב מס 

88645501 

אינו  –נדחה   אינו מוגבל בנידות
 מוגבל בנידות

 


