
 

 

 

 מועצה מקומית שהם
 גרתסשהתקיימה במ 3פרוטוקול רשות תמרור מס' 

 9102.71.92ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 
 

 
 

 איתן פטיגרו –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 
 

 אדר' יעקב ירקוני –מהנדס המועצה  צוות מקצועי:
 אינג' אבירם אגאי –יועץ תנועה                        
  מפקח עידן ברקוביץ –שוטר                        

 
 

 
 
 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להוספת חנייה  .1
לרכב ביטחון הצלה 

 ופיקוח עירוני

בחניון 
המועצה 

אחורי 
 )מערבי(

 הבקשה מאושרת
 1מצ"ב נספח 

934 
"המקום שמור 

לרכב בטחון 
הצלה ופיקוח 

 עירוני"

בחניון 
המועצה 
 האחורי

  

2. 
 

בקשה לשינוי נוסח 
שילוט בכניסה לחניון 

 בית הגמלאי 

 הבקשה מאושרת רחוב תפן
 

934 
"החנייה מיועדת 

לבאי בית 
הגמלאי בימים 

ה משעה -א
00:00-20:00                        .

מותרת החנייה 
 20:00משעה 

 00:00 בערב עד
בבוקר למחרת 
 לציבור הרחב"

בכניסה לחניון 
 בית הגמלאי 

  

3. 
 

חניות  3בקשה לסימון 
בכתום להורדת 

 והעלאת ילדי הגן

 הבקשה מאושרת 9תירוש רחוב 
 2מצ"ב נספח מס' 

9343933 
"פרט להורדת 

והעלאת ילדים 
בין השעות 

03:30-00:30 
ובין השעות 

11:30-13:00" 

ברחוב תירוש 
מול גן תמר  9

 ובשמת 

  

9. 
 

בקשה לאישור חניית 
 נכים לרכב גבוה 

בחניון הבית 
 הסגול

 הבקשה מאושרת
 3מצ"ב נספח מס' 

בחניון הבית  3 צביעה 934
 הסגול 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    __________________                                                    ____________________ 

 משטרה         איתן פטיגרו              

                                                        מפקח עידן ברקוביץ               ראש המועצה המקומית   
  

            רמ"ת ראש העין                                                            רשות התמרור המקומית     
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מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

1. 
 

בקשה לאישור זוג 
חניות נכים לרכב רגיל 

 ולרכב גבוה

חניון מרכז 
 אתגר

 הבקשה מאושרת
 9מצ"ב נספח מס' 

   חניון מרכז אתגר   934

2. 
 

 10בקשה לסימון 
חניות בירוק לרכב 

 שיתופי

 בגן החבל,
בחניון 

 המועצה,
במגרש 

 הכדורגל,
 בגן הירדן,

ברחוב 
 הקשת,

בעמק איילון 
 פינת תרשיש

 הבקשה מאושרת
  יםמצ"ב נספח

 1-10מס' 
 

933  3934 
"החניה 

מותרת לרכב 
שיתופי בלבד 

בכל שעות 
 היממה"

 בגן החבל,
 בחניון המועצה,

 במגרש הכדורגל,
 בגן הירדן,

 ברחוב הקשת,
איילון בעמק 

 פינת תרשיש

  

3. 
 

בקשה לאישור חנית 
 נכה משויכת זמנית

 הבקשה מאושרת 12נורית 
 11מצ"ב נספח מס' 

9333 
 מס' רכב:

39-229-11 

   12ברחוב נורית 

0. 
 

בקשה לאישור חנית 
 נכה משויכת זמנית

 הבקשה מאושרת 1תמר 
 12מצ"ב נספח מס' 

9333 
 מס' רכב:

212-23-301 

   1ברחוב תמר 

4. 
 

קשה לאישור חנית ב
 נכה משויכת 

 הבקשה מאושרת 42תבור 
 13מצ"ב נספח מס' 

9333 
 מס' רכב:
3132131 
0309419 

   42ברחוב תבור 

10. 
 

בקשה לאישור תכנית 
 הסדרי תנועה ותמרור

שכונת 
 הדרים

 הבקשה מאושרת
 19מצ"ב נספח מס' 

    


