
 

 מועצה מקומית שהם
 שהתקיימה במסגרת 2פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 

 712.222.71וועדת תחבורה תנועה ותמרור ביום 
 

 
 
 
 

 ערן אלראי –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
 רס"ב אריאל סופר             

 
   

 , איתן בליימן, נפתלי פניני, חנן זיו, יעקב שטדלראהרן אריה, חברי הוועדה:  
 יאיר ורדי                         

 
 
 

 נציגי תחנת מוניות שהם –מוטי בן חוטה, סעדיה טיירי  מוזמנים:
 

 בנושא פס האטה ברחוב מודיעים -תושב  משיח אבי 
 
 
 

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון ותנימוקים והחלט מיקום )כתובת( נושא מס'

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להצבת פס  .1
על מעבר חציה  האטה

 קיים

 11ברחוב ארז 
 

הוועדה ממליצה לאשר 
עפ"י  את הבקשה

ההנחיות להתקנת פסי 
האטה של משרד 
בכפוף התחבורה זאת, 

לפרסום בעיתון ויידוע 
 השכנים

    

בקשה לביצוע פס  .2
 עצירה 

פינת רחוב  ב רימוןרחו
 תמר

הוועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

רחוב  018
רימון 
פינת 
רחוב 
 תמר

  

בקשה להחלפת מחיקת  .1
 חניית נכים.

תמחק החניה ליד מתקן 
האשפה במקום החניה 

מכיוון  המערבית
  .מזרח/מערב

אישור המחיקה הומלץ 
בוועדה בתאריך 

80.81.11 

בחניית בניין המועצה 
 ושןמכיוון רחוב הח

הוועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 

  714 
 

חניה 
מזרחית 

ליד מתקן 
האשפה 

בניין 
המועצה 

)רחוב 
 החושן(

 
 



 

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות מיקום )כתובת( נושא מס'

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

 להצבת תמרורבקשה  .7
להעלאה והורדת ילדים 

 בין השעות 
17.18–10.88  

 ה' –י א'בימ

כניסת מול רחוב לפיד 
החרום לבריכת 

במקום בו  השחיה
 מסומנת מעטפה

וועדה ממליצה לאשר ה
 את הבקשה 

 

710 
מותרת 
העלאת 
והורדת 

ילדים בין 
 השעות

17.18 – 
10.88 
 םבימי 

 עד ה' 'א

רחוב 
 6לפיד 
מול 

כניסת 
החרום 

לבריכת 
 השחיה

  

 סימון חניית נכה .5
של מזרחי  ןבצד הצפו

 הורדת מפרץ 
כולל  תלמידיםה

 הסדרת נגישות לנכים

 1רחוב תירוש 
בחזית בית ספר 

 שלהבת

הוועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 

רחוב  714
 1תירוש 

צד צפון 
בפינה 

 המזרחית

  

בקשה לצביעת  .6
אדום/לבן במקומות 

שאין בהן עומק תיקני 
ואת האספלט לצבוע 

ע"מ  בפסים לבנים
למנוע חניית רכבים 

 ריםבקטעים הצ

תחנת אוטובוס ברחוב 
 18הקשת 

הוועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 

010 + 
015 

תחנת 
אוטובוס 

 18קשת 

  

בקשה לסימון פס צהוב  .4
מאחורי הערוגות סמוך 

לבתים הפרטיים ע"מ 
למנוע חניית רכבים על 
 גבי המעבר להולכי רגל

הוועדה ממליצה לאשר  ברחוב שגיא
 הבקשה  את

מרחק  084
מטר  1.8

 דרותמהג

  

בקשה לביצוע חניית  .0
נכה בחניה הצפונית של 

 בי"ס יהלום

הוועדה ממליצה לאשר  27ברחוב קשת 
את הבקשה בכפוף לביצוע 

 הנמכה בעליה למדרכה
 

חניון בית  714
ספר 

יהלום 
 27קשת 

  

 
 
 
 
 
 

__________________              ____________________        ___________________ 

 ערן אלראי                                      משטרה  גיל ליבנה                                               
  ראש המועצה המקומית                    יו"ר וועדת תחבורה

 תנועה ותמרור רשות התמרור המקומית                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 מועצה מקומית שהם

 שהתקיימה במסגרת 2פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 
 712.222.71וועדת תחבורה תנועה ותמרור ביום 
 נושאים נוספים מן הדיון

 
 
 
 

 ערן אלראי –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -צוות מקצועי: מהנדס המועצה
 
 

   
 איתן בליימן, נפתלי פניני, חנן זיו, חננאל מקלב, יה, אהרן ארחברי הוועדה:  

 יעקב שטדלר                        
 
 
 
 
 

 מס'

 

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות מיקום )כתובת( נושא

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לביצוע קו  .1
 הפרדה רצוף

רחוב מכבים בין ככר 
 זמיר לככר סנונית

 ה דוחה את הבקשה הוועד
לא נרשמו ארועים 

המצדיקים ביצוע קו רציף 
שיכול להוות בעיה בפניות 

ושמאלה לחניות  ימינה
הציבוריות ולבעלי הבתים 

 הפרטיים.
מדובר בקטע ישר ללא 

 בעיות שדה ראיה

    

חניות  2בקשה לביטול  .2
 המוניות

הוועדה ממליצה לבדוק  חניית בריכת השחיה
כמה  מול משרד התחבורה

מקומות חניה יש להקצות 
 מוניות 18 -ל

יש לבדוק חלופה של  וכן
מקומות חניה הקצאת 

 בכותר הפיס

    

בקשה לדון בנושא  .1
העלאה והורדת 

 תלמידים בבתי הספר

הוועדה ממליצה לפנות  אבני החושן וצוקים
למנהלת אגף חינוך ע"מ 

שתמליץ על קמפיין 
בטיחות בדרכים הורים 

הגעה לבית וילדים לעניין 
 הספר

    

הוועדה ממליצה לאשר  רחוב הארז בקשה להוספת חניות .7
 את הבקשה

    

 
 



 

 מס'

 

 ביטול/מחיקה להצבה/סימון נימוקים והחלטות מיקום )כתובת( נושא

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

 2בקשה לצימצום  .5
 2ערוגות ע"מ להוסיף 

 מקומות חניה

צה לאשר הוועדה ממלי 2-7ברחוב שגיא 
 את הבקשה

    

בקשה ליצירת חניון  .6
מנוהל בחלקו הדרומי 

למניעת חניות שלא 
לצורך וגרימת רעש 

לבתים הסמוכים כגון: 
 אוטובוסים, מיניבוסים

הוועדה ממליצה לאשר  גלרמגרש כדו
 את הבקשה

    

בקשה לאשר בניית  .4
 מעגל תנועה

 בצומת מודיעים/
 בית עריף

הוועדה ממליצה לאשר 
 ת הבקשהא

    

בחירת נציגים לוועדת  .0
 משנה לחניות נכים

 נבחרו: 
  –יאיר ורדי 
 חבר וועדה

  – יעקב שטדלר
 חבר וועדה

  – איתן בליימן
 חבר וועדה

 
 משקיף -נפתלי פניני 

הוועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

    

בקשה לביצוע פס  .0
 האטה

 דוחה את הבקשההוועדה  0ברחוב מודיעים 
בשטח עם  לאחר סיור

יועץ התנועה ומהנדס 
המועצה מדובר בקטע 
קצר בין רחוב החיטה 

 .לרחוב לפיד
הכביש מעוקל ואינו 
מתאים להתקנת פס 

 האטה בקטע זה.
יועץ התנועה ממליץ 
להציב במקום מונה 

מהירות או שילוט 
 להאטת הנסיעה.

הבקשה תובא לדיון חוזר 
לאור המלצות יועץ 

 התנועה.

    

 
 
 
 
 
 
 

___________________________        ___________________              ____________ 

 ערן אלראי                                        משטרה    גיל ליבנה                                               
  ראש המועצה המקומית                     יו"ר וועדת תחבורה

 תנועה ותמרור ור המקומית                       רשות התמר
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