
                                       
 
 
 
 
 

             

 

 מועצה מקומית שהם
 שהתקיימה במבגרת 1פרוטוקול רשות תמרור מס' 

 07.02.2018ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 
 

 

 
 גיל ליבנה –יו"ר הוועדה  השתתפו:

 
 
 

 אדר' יעקב ירקוני –מהנדס המועצה  צוות מקצועי:
 אינג' אבירם אגאי –יועץ תנועה                        
 רס"מ אנטוני טואטי                       

 
   

 
 

 

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

בקשה להצבת תמרור  .1
 להורדת ילדים

  73רחוב קדם 
 חניות  3

 הבקשה מאושרת  
 1מצ"ב נספח מספר 

433  +439 
בתוקף 

 מהשעה 
14:30  

 עד השעה 
19:00 
פרט 

להורדה 
 והעלאת 

 נוסעים

 73ברחוב קדם 
 סמוך לגן הילדים

  

בקשה להצבת תמרור  .2
איסור עצירה וחניית 

 טון  10רכב מעל 

 הבקשה מאושרת   רחוב מודעים
 

415 
 טון( 10)

בתחילת רחוב 
לפני שער  מודעים

 הכניסה לישוב

  

בקשה לאישור חניית  .3
 נכים 

 הבקשה מאושרת   4רחוב לשם 
 2מצ"ב נספח מספר 

 4ברחוב לשם  437
סמוך למחלקת 

 הרווחה 

  

בקשה לאישור חניית  .4
 נכים

 הבקשה מאושרת   רחבת עדי 
 3מצ"ב נספח מספר 

ברחבת עדי  437
 במרכז המסחרי 

  

חניית בקשה לאישור  .5
 נכה

 הבקשה מאושרת   120רחוב הבשור 
 4מצ"ב נספח מספר 

437 + 
 מס רכב

7368408 

ברחוב הבשור 
בצמוד  120

 לאדנית 

  

בקשה לאישור חניית  .6
 נכים

 הבקשה מאושרת   16רחוב הדקל 
 5מצ"ב נספח מספר 

 16ברחוב הדקל  437
סמוך לתאי 

 חלוקת הדואר 

  



                                       
 
 
 
 
 

             

 

 
 
 
 

_______________________                                         ____________________ 

 משטרה         גיל ליבנה                

רס"מ אנטוני טואטי                                                                      ראש המועצה המקומית     
  

 מש"ק שהם                                                               רשות התמרור המקומית     
 
 

193704 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לאישור חניית  .7
 נכים

 הבקשה מאושרת   2רחוב המצפה 
 6מצ"ב נספח מספר 

 2ברחוב המצפה  437
בכניסה לתאי 
 חלוקת הדואר

  

בקשה לאישור חניית  .8
 נכים

 הבקשה מאושרת   6רחוב חרמון 
 7מצ"ב נספח מספר 

 6ברחוב חרמון  437
ע"י המקווה 

סמוך לרמפת 
 עלייה

  

בקשה לאישור חניית  .9
 נכים

 רחוב הירדן 
25-27 

 הבקשה מאושרת  
 8מצ"ב נספח מספר 

 ברחוב הירדן  437
בתוך  25-27

המפרץ חניה 
בסמוך לתאי 

 חלוקת הדואר

ביטול  437
חניית 

נכה 
 ממול

בקשה לאישור חניית  .10
 נכים

רחוב מכבים 
סמוך לתאי 

 חלוקת הדואר  

 הבקשה מאושרת  
 9מצ"ב נספח מספר 

ברחוב המכבים  437
בסמוך לתאי 

 חלוקת הדואר 

  

בקשה לאישור חניית  .11
 נכים

 20רחוב הירדן 
בתוך מגרש 

 החנייה 

 הבקשה מאושרת  
 10מצ"ב נספח מספר 

 20ברחוב הירדן  437
בתוך מגרש 

החנייה במקום 
 פחי האשפה

  

בקשה לאישור חניית  .12
 נכים

 הבקשה מאושרת   2רחוב לפיד 
 11מצ"ב נספח מספר 

 2ברחוב לפיד  437
בתוך המפרץ 
חניה בסמוך 

לתאי חלוקת 
 הדואר

  

בקשה לאישור חניית  .13
 נכים

 הבקשה מאושרת   2רחוב נורית 
 12מצ"ב נספח מספר 

  2ברחוב נורית  437
 מול תחנת הטרפו

  

לאישור חניית בקשה  .14
 נכים

רחוב עמק 
 30איילון 

 הבקשה מאושרת  
 13מצ"ב נספח מספר 

ברחוב עמק  437
בתוך  30איילון 

המפרץ חניה 
בסמוך לתאי 

 חלוקת הדואר

  



                                       
 
 
 
 
 

             

 

 

 מועצה מקומית שהם
 שהתקיימה במבגרת 1רשות תמרור מס' פרוטוקול 

 07.02.2018ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 
 נושאים נוספים מן הדיון

 
 

 
 גיל ליבנה –יו"ר הוועדה  השתתפו:

 
 
 

 אדר' יעקב ירקוני –מהנדס המועצה  צוות מקצועי:
 אינג' אבירם אגאי –יועץ תנועה                        
 רס"מ אנטוני טואטי                       

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________                                         ____________________ 

 משטרה         גיל ליבנה                

רס"מ אנטוני טואטי                                                                      ראש המועצה המקומית     
  

 מש"ק שהם                                                               רשות התמרור המקומית     
 
 
 

19370 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

נימוקים 
 והחלטות

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לסימון  .1
מעטפה על 

הרחבה מול תחנת 
 הטרפו

רחוב 
 2נורית 

הועדה דוחה 
 את הבקשה 

    

בקשה להצבת  .2
 מראה פנורמית 

רחוב 
המצפה 

2,4,6  

הבקשה 
 מאושרת  

 

מול  2ברחוב המצפה  
 היציאה מהחניון 

  

בקשה להצבת  .3
 מראה פנורמית 

רחוב 
 4תירוש 

הבקשה 
 מאושרת

מול  4ברחוב תירוש  
 היציאה מהחניון

  


