
 

 

 

 מועצה מקומית שהם
 במסגרתבאופן מקוון שהתקיימה  5מס'  פרוטוקול רשות תמרור

 2021.08.23 –ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 

 
 

 איתן פטיגרוראש המועצה  –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 

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

 
 

 נושא מס'
מיקום 
 )כתובת(

 נימוקים והחלטות
 ביטול/מחיקה להצבה/סימון     

 כתובת תמרור כתובת תמרור
1. 
 

מחיקת חניות 
 "נשק וסע"  

 הבקשה מאושרת 9רח' חרמון 
 1 מצ"ב נספח

 

 

 9רח' חרמון    
ליד הכניסה 

האחורית 
של בי"ס 

 אבני החושן
2. 
 

חניות  3מחיקת 
 "נשק וסע" 

 רח' ירדן 
 

 הבקשה מאושרת
 2 מצ"ב נספח

 

רח' ירדן    
ליד בי"ס 

שחף 
 דמוקרטי

ת דחסנית העתק .3
פריקה "לאזור 
 "וטעינה

מרכז מסחרי 
 אשטרום 

 הבקשה מאושרת
 3 מצ"ב נספח

 

החלק  
האחורי 

באזור 
"פריקה 
 וטעינה"

  

ביצוע מעבר  .4
 חציה 

מרכז מסחרי 
 אשטרום 

 הבקשה מאושרת
 4מצ"ב נספח 

 

בחניון הקדמי  
שנושק לעמק 

 איילון 

  

5. 
 

הרחבת מגרש 
 105חניה בכביש 

אזור תעשייה 
 צפוני 

 הבקשה מאושרת
 5מצ"ב נספח 
 350-11-61תכנית מס' 

 

אזור תעשייה  
 צפוני

  

6. 
 

 הבקשה מאושרת 17רח' הזוהר  סימון אדום לבן 
 6מצ"ב נספח 

 

ליד המחסום  818
בכניסה 
למתחם 

החניה ברח' 
 17הזוהר 

  

7. 
 

ביטול תמרור 
קצה קטע אסורה 

החניה ועצירת 
רכב בצד שבו 
 הוצב התמרור

 הבקשה מאושרת רח' לפיד
 7מצ"ב נספח 

 

ליד תחנת  434  
האוטובוס 
 ברח' לפיד

8. 
 

הסדרת חנית נכה 
 לרכב גבוה 

רח' הבשור 
120 

התקבלה החלטה 
 עקרונית

 8מצ"ב נספח 

437  
 מס' רכב:

52-391-17 
376-85-102 

רח' הבשור 
120 

  

9. 
 

סימון חנית נכה 
 לרכב גבוה 

 הבקשה מאושרת רח' תמר 
 9מצ"ב נספח 

   רח' תמר   437



 

 

בית כנסת 
 רפורמי 

בית כנסת  
 רפורמי

10. 
 

הוספת שילוט 
"לרכב גבוה 

בלבד" בחנית 
 נכה ציבורית

 הבקשה מאושרת רח' הזוהר 
 10מצ"ב נספח 

 

439  
"לרכב גבוה 

 בלבד"

בחנית הנכה 
הציבורית 

 רח' הזוהר ב

  

11. 
 

סימון מעטפה 
 בכניסה לחניה 

 הבקשה מאושרת 6עדולם 
 11מצ"ב נספח 

בכניסה  820
בלבד  לחניה

 6ברח' עדולם 

  

12. 
 

הצבת תמרור תן 
זכות קדימה 
להולכי רגל 

החוצים משניי 
ציידי מעבר 

 החצייה

 הבקשה מאושרת רח' נורית 
 12מצ"ב נספח 

בשני צידי  306
מעבר החציה 

החוצה את 
רח' נורית 

לכיוון בי"ס 
 רבין 

  

13. 
 

ברחובות  סימון אדום לבן 
הולנדיים 

 ברחי היישוב

 מאושרתהבקשה 
 13מצ"ב נספח 

בעת הצורך  818
ברחובות 
 הולנדיים

  

14. 
 

מעברי חציה 
 מוגבהים 

במעגלי 
תנועה: 
אגמית, 
שקנאי, 

יסעור, שחף, 
שלדג, ברבור, 

 עגור 

 הבקשה מאושרת
 14-21 יםמצ"ב נספח

במעגלי  
תנועה: 
אגמית, 
שקנאי, 

יסעור, שחף, 
שלדג, ברבור, 

 עגור

  

15. 
 

הסדרת מפרצי 
 חניה 

ברחובות: 
, 50, 15קדם 

76 ,94 ,138 ,
184 ,15-28 

 146הבשור 
 158לכיש 
 22תמר 

 הבקשה מאושרת
 22-31מצ"ב נספחים 

ברחובות:  
, 50, 15קדם 

76 ,94 ,138 ,
184 ,15-28 

 146הבשור 
 158לכיש 
 22תמר 

  

16. 
 

אישור תחנות 
 אוטובוס 

 הבקשה מאושרת שכונת הדרים 
 32-41מצ"ב נספחים 

בשכונת  
 הדרים 

  

17. 
 

אישור תחנות 
 אוטובוס 

 ברחובות:
תמר רח' -

 פינת חיטה
רח' קדם בין -

 גזית לסלע 
 18רח' דקל -
 

 הבקשה מאושרת
 42-45מצ"ב נספחים 

----------------- 
רח' תמר פינת חיטה -

נדרש להעביר את 
התחנה לרח' חיטה   

)נדרש לסמן אדום  2-4
 צהוב+הצבת דגל(. 

קיימות תחנות  2-
 בקדם בין גזית לסלע:

הראשונה הקרובה 
לסמן -לרח' הסלע
 אדום צהוב

השנייה להזיז לאנטי 
מפרץ שיבנה ליד קדם 

3. 
ביצוע  18רח' דקל -

אנטי מפרץ אחרי 
מעבר חציה קיים 

חניות  2וסימון 

 ברחובות: 
תמר רח' -

 פינת חיטה
רח' קדם בין -

 גזית לסלע
 18רח' דקל -
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
   __________________                                                    ____________________ 

 משטרה         איתן פטיגרו              
                            רס"ב אנטוני טואטי    ראש המועצה המקומית                                                             

              משטרת ראש העין                                                                  ומיתרשות התמרור המק
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באדום צהוב+הצבת 
 דגל

 
18. 
 

ביטול תחנות 
 אוטובוס

 ברחובות:
רח' מרגלית -

32 
 1רח' עינב -
 

 הבקשה מאושרת
 46-47מצ"ב נספחים 

----------------- 
ביטול  32רח' מרגלית -

סימון אדום צהוב 
 והסרת הדגל 

קיימת  1רח' עינב -
ה כפולה על עמק תחנ

איילון בפתח השכונה. 
ביטול סימון אדום 
 צהוב והסרת הדגל. 

 

 ברחובות: 
רח' מרגלית -

32 
 1רח' עינב -
 

  

19. 
 

עדכון הסדר 
 חניות פנטהאוז 

 

ברחבי 
 היישוב 

בחניות הסדר 
 פנטהאוז

 הבקשה מאושרת
 48מצ"ב נספח 

---------------------- 
הצבת שילוט "אין -

חניה" בתחילת קטע 
 חניות פנטהאוז

שיוך חניה בהסדר -
ע"י סימון אבן שפה 

לוחות  2והוספת 
 רישוי

הדבקת מדבקת -
מספרי  2שייכות עם 

 רכב  ע"ג הרכבים

ברחביי  
 היישוב

בחניות הסדר 
 פנטהאוז

  

20. 
 

בכיכר סייפן  נתיבים  2הסדרת 
לאורך מעגל 

 התנועה 

 הבקשה מאושרת
 49מצ"ב נספח 

בכיכר סייפן  
לאורך מעגל 

 התנועה

  



 

 

 

 

 מועצה מקומית שהם
 במסגרתבאופן מקוון שהתקיימה  5מס'  פרוטוקול רשות תמרור

 2021.08.23 –ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 
 נושאים נוספים מן הדיון

 
 
 

 איתן פטיגרוראש המועצה  –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   __________________                                                      ____________________ 

 משטרה         איתן פטיגרו              
 פק"ד עידן ברקוביץראש המועצה המקומית                                                                
            העין קצין תנועה משטרת ראשרשות התמרור המקומית                                                       
 
 

 מיקום )כתובת( נושא מס'
נימוקים 
 והחלטות

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון
 כתובת תמרור כתובת תמרור

1. 
 

הצבת מראה 
 פנורמית   

הבקשה  רח' כרמל  
 מאושרת

 1מצ"ב נספח 
 

 

רח' כרמל   
מול היציאה 

מהחניון 
התחתון 

במרכז 
מסחרי 

 אשטרום

  


