
 מועצה מקומית שהם
 שהתקיימה במסגרת 1פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 

 0.1.110.12תנועה ותמרור ביום תחבורה וועדת 
 נושאים נוספים מן הדיון

 
 
 
 
 

 ערן אלראי –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
 מנהל מח' תחזוקה –רס"ב יונתן סלומון, שלמה סבג                        

 
   

 איתן בליימן, נפתלי פניני, חנן זיו, אבי הרוש, אהרון אריה, חברי הוועדה:  יעל דהן, 
 קב שטדלר, אופיר בדנני, חנן זיוחננאל מקלב, יע                         

 
 
 

 בנושא חניית מורים בי"ס  - חגית אבירם מנהלת מדור בתיה"ס מוזמנים:
 אבני החושן

 - תושבת בנושא חניית מורים בי"ס אבני החושן –כרמית פרבר  
 לא הופיעה שלחה את הבקשה במייל

 
 
 

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות מיקום )כתובת( נושא מס'

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לאישור נוהל  11
הקצאת חנייה 

ה לנכה ליד שמור
 מקום מגורים

הוועדה ממליצה לאשר  ברחבי שהם
את הנוהל ולפעול עפ"י 

 המלצותיו
 1מצ"ב נספח מס' 

    

בקשה לביטול  01
החלטת הוועדה 

 11111111מתאריך 

 

חניית המורים 
ברחוב מכבים/בי"ס 

 אבני החושן

הוועדה דוחה את 
 הבקשה מהנימוק כי

שטח החניה הינו שטח 
חום המיועד כולו 

לחניית בית הספר 
)לבית כנסת אין דרישת 

חניה בתקנות( הוועדה 
באה לקראת הורי 

הגנים הממוקמים בצד 
השני של רחוב מכבים 
והחליטה להקצות את 

החניות בצד הצפוני 
 לטובת הציבור

    

 
 
 



 
 

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות מיקום )כתובת( נושא מס'

 תובתכ תמרור כתובת תמרור    

בקשה להצבת פס  11
 האטה 

 11 - 11 ברחוב הארז
על מעבר החציה 

סמוך למעבר 
המדרגות המחבר 

בין רחוב ארז לרחוב 
 דקל

הוועדה ממליצה 
להעביר את הדיון 

לישיבה הבאה על מנת 
לאפשר לחברי הוועדה 

 לסייר במקום

    

 
 
 
 
 
 
 

__________________              ___________________        ____________________ 

 משטרה                                      ערן אלראי            גיל ליבנה                                   
  יו"ר וועדת תחבורהראש המועצה המקומית                    

 תנועה ותמרור                      רשות התמרור המקומית
 
 



 קומית שהםמועצה מ

 שהתקיימה במסגרת 1פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 
 0.1.110.12תנועה ותמרור ביום תחבורה וועדת 

 
 
 
 
 
 

 ערן אלראי –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
 מנהל מח' תחזוקה –מון, שלמה סבג רס"ב יונתן סלו                       

 
   

 איתן בליימן, נפתלי פניני, חנן זיו, אבי הרוש, אהרון אריה, חברי הוועדה:  יעל דהן, 
 בדנני, חנן זיו חננאל מקלב, יעקב שטדלר, אופיר                         

 
 
 
 
 
 

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות מיקום )כתובת( נושא מס'

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לביטול תמרור  11
 נכה

 הוועדה ממליצה לבטל  69 תבוררחוב 
התושבת עזבה את 

 שהם

מכבים  214  
69 

 
 
 
 
 
 

___________________              ____________________        ___________________ 

 משטרה  ערן אלראי                                                  גיל ליבנה                                     
  יו"ר וועדת תחבורה  ראש המועצה המקומית                   

 תנועה ותמרור                       רשות התמרור המקומית
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