
 

 

 
 מועצה מקומית שהם

 גרתסשהתקיימה במ 1פרוטוקול רשות תמרור מס' 
 2019.03.06ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 

 
 

 
 איתן פטיגרו –יו"ר הוועדה  השתתפו:

 
 
 

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

 

 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לאישור  .1
התמרור + כיתוב על 

הכביש "חנייה 
 לאופנועים בלבד" 

מרכז מסחרי 
 שוהם 

 הבקשה מאושרת
 1מצ"ב נספח מס' 

439 
"חניה לאופנועים 

 בלבד"

מרכז מסחרי 
אשטרום 

 בחניון העליון

  

2. 
 

בקשה לאישור הצבת 
תמרור האוסר עצירה 

 טון  4מעל 

הועדה דוחה את  רחוב הדקל
 הבקשה

 

    

3. 
 

בקשה לאישור הצבת 
תמרור האוסר עצירה 

 טון 4מעל 

הועדה דוחה את  רחוב בשמת 
 הבקשה

    

 
4. 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

לרכב גבוה + השלמת 
 מפרץ חנייה

 הבקשה מאושרת רחוב האודם 
 2מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת החנייה 

 20:00בין השעות 
בבוקר  08:00עד 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

  

 
5. 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

 לרכב גבוה

 הבקשה מאושרת גן מכבים
 3מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת החנייה 

 20:00בין השעות 
בבוקר  08:00עד 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

  

6. 
 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

 לרכב גבוה

 הבקשה מאושרת תמרגן 
 4מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת החנייה 

 20:00בין השעות 
בבוקר  08:00עד 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

  

7. 
 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

 לרכב גבוה

 הבקשה מאושרת גן העמק
 5מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת החנייה 

 20:00בין השעות 
בבוקר  08:00עד 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

  



 

 

 

 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

8. 
 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

 לרכב גבוה

 הבקשה מאושרת גן קדם
 6מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת 

החנייה בין 
 20:00השעות 

 08:00עד 
בבוקר 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

  

9. 
 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

לרכב גבוה ושינוי 
חניות  2מיקומם של 

 הנכה הקיימות 

 הבקשה מאושרת גן חמניות 
 7מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת 

החנייה בין 
 20:00השעות 

 08:00עד 
בבוקר 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

 

  

10. 
 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

 לרכב גבוה 

 הבקשה מאושרת גן תענך
 8מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת 

החנייה בין 
 20:00השעות 

 08:00עד 
בבוקר 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

  

11. 
 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

 לרכב גבוה + 
 הורדת המחסום

 בחניון

 הבקשה מאושרת גן ירדן
 9מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת 

החנייה בין 
 20:00השעות 

 08:00עד 
בבוקר 

 למחרת"

עפ"י המסומן 
 בנספח המצ"ב

  

12. 
 

בקשה להוספת 
 השילוט: 

 "לרכב גבוה בלבד"

 מאושרתהבקשה  רחוב לפיד
 10מצ"ב נספח מס' 

439 
"לרכב גבוה 

 בלבד"

מתחת לשלט 
חניית נכים 

להוסיף הכיתוב 
בחניית נכה 

 הראשונה 

  

13. 
 

בקשה להוספת חניית 
 נכה ציבורית 

מרכז מסחרי 
 שוהם 

 הבקשה מאושרת
 11מצ"ב נספח מס' 

מרכז מסחרי  437
אשטרום בחניון 

 העליון

  

14. 
 

בקשה להוספת חניית 
 ציבוריתנכה 

במפרץ 
ברחוב עמק 

 איילון 
ליד בית 
 הגמלאי 

 הבקשה מאושרת
 12מצ"ב נספח מס' 

439+437 
"מותרת 

החנייה בין 
 20:00השעות 

 08:00עד 
בבוקר 

 למחרת"

במפרץ בשד' 
עמק איילון ליד 

 בית הגמלאי 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    __________________                                                    ____________________ 

 משטרה         איתן פטיגרו              

רס"ב אנטוני טואטי                                                                       ראש המועצה המקומית   
  

 מש"ק שהם                                                                            רשות התמרור המקומית     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
 

בקשה להסדרת מפרץ 
 חניה

 הבקשה מאושרת רחוב חרמון 
 13מצ"ב נספח מס' 

עפ"י המסומן  
 בנספח המצ"ב

  

16. 
 

בקשה לאישור סימון 
חניית נכה ציבורית 

 לרכב גבוה

 רחוב לפיד 
 במיניפיץ

 הבקשה מאושרת
 14מצ"ב נספח מס' 

עפ"י המסומן  437
 בנספח המצ"ב

  

17. 
 

בקשה להשמשת חניית 
הנכה הציבורית 

 הקיימת

רחוב הזוהר 
10  

 הבקשה מאושרת
 15מצ"ב נספח מס' 

עפ"י המסומן  437
 בנספח המצ"ב

  

18. 
 

בקשה לאישור סימון 
תחנת הסעות 

 תלמידים 

 הבקשה מאושרת רחוב ענב 
 16מצ"ב נספח מס' 

עפ"י המסומן  
 בנספח המצ"ב

  

19. 
 

בקשה לאישור סימון 
תחנת הסעות 

 תלמידים

 הבקשה מאושרת רחוב מכבים 
 17מצ"ב נספח מס' 

עפ"י המסומן   
 בנספח המצ"ב

  

20. 
 

בקשה לאישור סימון 
תחנת הסעות 

 תלמידים

 הבקשה מאושרת רחוב תפן 
 18מצ"ב נספח מס' 

עפ"י המסומן  
 בנספח המצ"ב

  

21. 
 

בקשה לאישור סימון 
תחנת הסעות 

 תלמידים

 הבקשה מאושרת רחוב דקל 
 19מצ"ב נספח מס' 

עפ"י המסומן  
 בנספח המצ"ב

  



 

 

 
 

 מועצה מקומית שהם
 גרתסשהתקיימה במ 1פרוטוקול רשות תמרור מס' 

 2019.03.06ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 

 נושאים נוספים מן הדיון
 
 

 
 פטיגרואיתן  –יו"ר הוועדה  השתתפו:

 
 
 

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

 
 

 
 
 

    __________________                                                    ____________________ 

 משטרה         איתן פטיגרו              

                                                        רס"ב אנטוני טואטי               ראש המועצה המקומית   
  

 מש"ק שהם                                                                            רשות התמרור המקומית     
 
 

200447 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לאישור הוספת  .1
 פס האטה

 הבקשה מאושרת  21רחוב קדם 
בהתאם לנוהל הצבת 

פס האטה פרסום 
וידוע השכנים 

הגובלים לא היו 
 התנגדויות.

 1מצ"ב נספח מס' 

    

2. 
 

בקשה לאישור הוספת 
 פס האטה

 רחוב החושן
 בין בתים 

8-10 
 

בעקבות  -החלטה
 התנגדויות שהתקבלו, 

הוחלט לשנות את 
 פס האטה,מיקום 

לרח' החושן לפני בית 
ולפרסם שוב  2מס' 

 בהתאם לנוהל.

    


