
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 מועצה מקומית שהם
 גרתסשהתקיימה במ 1פרוטוקול רשות תמרור מס' 

 12.02.2020ועדת 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 לאישור ביטול  .1
 חנית נכה ציבורית 

 רחוב צורן  
ליד  6מס' 

 ב"ס ניצנים 

 הבקשה מאושרת 
 1מצ"ב נספח מס'

רחוב  437  
 צורן ליד 

ב"יס 
 ניצנים 

2. 
 

בקשה לאישור הוספת 
 חנית נכה לרכב גבוה 

רחוב תפן 
סמוך לבית 

 הסגול 

 .הבקשה נדחת 
יש מספיק חניות 

ברדיוס סביב 'נכים 
 הבית הסגול 

    

3. 
 

בקשה לאישור סימון 
מעטפה מול הכניסה 
לחניה . מחנים מול 
הבית וחוסמים לה 

 את החניה . 

 הבקשה מאושרת .  19רח' רימון 
 לתקופה של שנתיים 

לאחר כשנתיים  
 הנ"ל יבדק שוב .

 2מס'  מצ"ב נספח 

820 
 
 
 
 
 

    19רימון 

4. 
 

לאישור סימון בקשה 
חניה בכתום .להורדה 

  והעלאת תלמידים

רח' מכבים 
בכניסה 

 למרכז רבדים

 הבקשה מאושרת .
השילוט יורה על 

ור חניה בימי סאי
 שלישי בין השעות 

09:00-07:30 
14:30-13:30 

433+439 
 בימי שלישי 
 בין השעות 

09:00-07:30 
14:30-13:30 

 רחוב מכבים 
בכניסה 

 למרכז רבדים 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   __________________                                                    ____________________ 

 משטרה         איתן פטיגרו              

                                                        מפקח עידן ברקוביץ                ראש המועצה המקומית   
  

             ראש משרד תנועה                                                            רשות התמרור המקומית     
 

 

 

 

 

 

 

 חניות  2להנ"ל יוקצו 
  3-מצ"ב נספח מס' 

פרט להורדת 
והעלאת 
 תלמידים

בקשה לצביעת קטע  .5
קצר של חניה באדום 

לבן .החניה במקום 
חוסמת את הכניסה 

 והיציאה מהבית .

מהנדס המועצה   28הסלע 
ינסה לייצר חניה 
.במידה והנ"ל לא 

יתאפר. הקטע יצבע 
 באדום . 

 לאחר סיור בשטח 
 לא ניתן להשמיש 

ולכן ,חניה לרכב 
 הקטע יצבע באדום .

818 
 

  28הסלע 
מטר בקצה  2

 הרחוב 

  
 
 
 
 
 
 

 תוספת תמרור  .6
 בחניית האוטובוסים 
ברחוב מכבים סמוך 

 לבית ספר אבני החושן 
החניה אסורה ביום 

 11:30-13:30שישי  

  רחוב מכבים 
  96מס' 

בי"ס אבני 
 החושן 

 433+439 הבקשה מאושרת .
 ה'-בימים א'

 בין השעות 
08:30-07:30 
14:30-12:45 

 ובימי ו' 
 בין השעות 

08:30-07:30 
12:00-11:30 

 רחוב מכבים 
סמוך לבית 

ספר אבני 
 החושן 

433+ 
439 

שקיים 
 בשטח 

רחוב 
 מכבים 

סמוך 
לבית 
ספר 
אבני 

 החושן

תוספת חנית נכה  .7
ברחוב תירוש במגרש 

 החניה 

 רחוב תירוש 
 מגרש חניה 

 הבקשה מאושרת .
  4מצ"ב נספח מס' 

מגרש חניה  437
 ברחוב תירוש 

  

רחוב הקשת  הקצאת חניית נכה .8
21 

המלצת וועדת משנה 
לענייני נכים 

  26.02.20מתאריך 
 לאשר הבקשה.

 הבקשה מאושרת 
  5מצ"ב נספח מס' 

437 
 מס' רכב 
5745453 

  437 21הקשת 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מועצה מקומית שהם
 גרתסשהתקיימה במ 1פרוטוקול רשות תמרור מס' 

 12.02.2020ועדת 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                        
  מפקח עידן ברקוביץ –שוטר                        

 
 
 
 

 

 

 

 

 
   __________________                                                    ____________________ 

 משטרה         איתן פטיגרו              

מפקח עידן ברקוביץ                                                                        ראש המועצה המקומית   
  

 ראש משרד תנועה                                                                        רשות התמרור המקומית     
 

 

מיקום  נושא מס'
 )כתובת(

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

חניות ברחוב 2תוספת  .1
 הזוהר 

 8רח' הזוהר 
 12הזוהר     

 מאושר לביצוע 
 6מצ"ב נספח מס' 

    


