
                                       
 
 
 
 
 

             

 

 מועצה מקומית שהם
 גרתסשהתקיימה במ 4פרוטוקול רשות תמרור מס' 

 201809.16.ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 
 
 

 
 גיל ליבנה –יו"ר הוועדה  השתתפו:

 
 
 

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

 
 

 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לשינוי הסדרי  .1
 התנועה 

חניון המועצה 
 המזרחי 

 הבקשה מאושרת
 1מצ"ב נספח מס' 

חניון המועצה  818
 המזרחי 

  

בקשה להוספת שילוט  .2
לתמרור קיים האוסר 

 4כניסת רכבים מעל 
 טון 

מרכז מסחרי 
 עמק איילון

 הבקשה מאושרת
 2מצ"ב נספח מס' 

439 
"פרט לרכב פינוי 

אשפה ורכב 
 מועצה"

בכניסה 
למרכז 
 מסחרי 

 איילוןעמק 

  

בקשה להצבת תמרור  .3
האוסר כניסת רכבים 

 טון  4מעל 

 רחוב הערבה
 

 הבקשה מאושרת 
 3מצ"ב נספח מס' 

 439+  406/15-ב
"פרט לרכב פינוי 

אשפה ורכב 
 מועצה"

 רחוב הערבה
ע"פ המסומן 

 בסקיצה 

  

4. 
 

בקשה לסימון אדום 
, מעבר חצייה, לבן

 2תמרור עצור וסימון 
 חניות. 

שביל מעלה 
 החורש 

 הבקשה מאושרת 
 4מצ"ב נספח מס' 

שביל מעלה  302+  811+  818
 החורש 

ע"פ המסומן 
 בסקיצה 

  

5. 
 

בקשה לאישור חניית 
 נכה

 הבקשה מאושרת  26הצור 
 5מצ"ב נספח מס' 

437 
 מס רכב: 

44-744-54 
92-034-34 

 26רחוב הצור 
על שטח 

המעטפה 
 הצמוד לבית 

  

6. 
 

חניית  בקשה לאישור
 נכה

 הבקשה מאושרת  23המצפה 
החניית נכה 

הציבורית תוסב 
 לחנייה עם שייכות 

בכפוף למשך 
תקופת השכירות 

 במקום
 6מצ"ב נספח מס' 

437 
 מס רכב: 

84-939-68 

 רחוב 
 23המצפה 
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 משטרה         גיל ליבנה                

טואטי                                                        רס"ב אנטוני                ראש המועצה המקומית   
  

 מש"ק שהם                                                                            רשות התמרור המקומית     
 
 
 
 
 
 

197574 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

 3בקשה לתוספת  .7
  חניות 

 הבקשה מאושרת  רחוב שגיא
 7מצ"ב נספח מס' 

 ביטול הכניסה
 חניות  3 וסימון

 רחוב שגיא
ע"פ המסומן 

 בסקיצה

  

8. 
 

 בקשה להוספת
+ חניות בכתום  2

תמרור שמשמש רק 
להעלאה והורדה 

לילדי הגן )תוספת 
 סימון והזזת התמרור(

 
בקשה להוספת חנייה 

 בירדן פינת לכישאחת 

 רחוב ירדן
 

רחוב ירדן 
 פינת לכיש

 

 הבקשה מאושרת
 8מצ"ב נספח מס' 

439  +433  
צביעה חניות  2

 בכתום ושילוט
"החנייה אסורה 

 בין השעות 
08:30-07:30 
 ובין השעות 

13:30-16:30 
פרט להורדה 

 והעלאת ילדים"

ברחוב הירדן 
בהמשך 
לחניות 

של הקיימות 
הגן ילדים וכן 
חנייה נוספת 
מצפון לרחוב 

 לכיש. 
המסומן ע"פ 

 בסקיצה

  


