
 מועצה מקומית שהם
 שהתקיימה במסגרת 1פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 

 07.03.2016 ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 

 
      

 
 

 גיל ליבנה –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 
 

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -מהנדס המועצה צוות מקצועי:
 רס"מ אנטוני טואטי מש"ק שהם  

 
 
 
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להסדרת חניון  .1
מזרחי של מרכז 
 מסחרי אשטרום

לחניה, פריקה וטעינה 
של סחורות למשאיות 

בלבד ואיסור חניית 
 רכבים פרטיים

הועדה ממליצה לנסות  91מכבים רחוב 
 חודשים  3פיילוט של 

פריקה וטעינה בלבד ל
משעה ה'  –בימים א' 

ובימי  15:00עד  06:00
       חג וערביו' 
  10:00עד  06:00 -מ

בשאר השעות תותר  
 חניית רכבים פרטיים

ההחלטה יש לפרסם 
 לידוע הציבור

402  + 
פרט  439

לפריקה 
 .וטעינה

מותרת 
חניית רכב 
פרטי בימי 
חול משעה 

עד  15:00
06:00 

 .למחרת
בימי ו' 

וערבי חג 
משעה 
עד  10:00
06:00 

למחרת 
 שבת/חג           

   

בקשה להקצאת חניה  .2
לאופנועים בחניה 

הצפונית של המרכז 
 המסחרי

הועדה ממליצה לאשר   רחוב כרמל
 את הבקשה

 1מצ"ב נספח מספר 

    

בקשה להוספת חניות  .3
המרכז  נינכים בחניו

 המסחרי

 30עמק איילון רחוב 
 וברחוב כרמל

הועדה ממליצה להוסיף 
בעמק  חניית נכה אחת

ובחניה  30איילון 
 הצפונית ברחוב כרמל

 1מצ"ב נספח מספר 

    

 

 

 



 
 
 מס'

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לאישור תחנת  .4
 הסעת תלמידים

הועדה ממליצה לאשר  1רחוב עינב 
 את הבקשה

 2מצ"ב נספח מספר 

510+511 
+439 

החניה 
מותרת 

 .לרכב פרטי
למעט בימי 

בין  חול
השעות 

12:00 – 
15:00  

ובימי שישי 
וערבי חג בין 

השעות 
11:30 – 
12:30 

   

אישור תוכנית הסדרי  .5
תנועה להסדרת שטח 

שופרסל  –תפעולי 
 שהם

מתחם שופרסל אזור 
 תעשיה צפוני

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

התאם לתכנית ב
 המצ"ב

    

בקשה להצבת חניית  .6
 נכים ללא שיוך

 4רחוב תמר מספר 
 9מול בית מספר 

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה 

כחלק מהסדרת חניות 
 נכים באזורי מגורים

 4תמר  437
 מול 
 9בית 

בתחילת 
מפרץ 
 החניה

  

בקשה להסרת תמרור  .7
אין חניה בצד אחד 

וזאת כדי  של הרחוב
לאפשר חניה משני 

 צידי הרחוב

 ברחובות החושן
 הירדןו

 

הועדה ממליצה לאשר 
  את הבקשה

מטר  9רוחב הכביש 
כולל נתיב חניה בצד 

ויש אפשרות אחד 
 .לנסיעה דו סיטרית

יש לשנות את סימון 
 מרכז הדרך

רחוב  432  
החושן 

פינת 
יזרעאל 

רחוב 
החושן 

פינת 
 חפר

בעיקול 
הירדן/ 
 החושן
רחוב 

הירדן 
פינת 
 חפר

 

 

 

 

 

 

 



 
 מס'

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להסרת  .8
התמרור אין חניה 

 בצד אחד של הרחוב

הועדה דוחה את  רחוב ספיר
 רוחבעקב כך שהבקשה 

מטר  8 והמיסעה הינ
כולל חניה בצד אחד 

 . בלבד
ממליצה לצבוע  הועדה

 הצפוניאדום/לבן בצד 
 של הרחוב

רחוב  818
 ספיר צד

 צפוני

  

בקשה להצבת תמרור  .9
 עצור

רחוב הזוהר פנת 
 קדם

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

רחוב  304
הזוהר 

פינת 
 קדם

  

בקשה לאשר את  .10
 התמרורים

באזור התעשיה 
 הצפוני שהם

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 3מצ"ב נספח מספר 

    

בקשה לצביעת גדה  .11
צפונית אדום/לבן 

רחוב נרקיס בין 
 המחסומים

רחוב נרקיס 
 במדרכה הצמודה

 לאולם הספורט

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

רחוב  818
 נרקיס

8 

  

תחנות  3אישור  .12
 אוטובוסים 

באזור התעשיה על 
 פי המסומן בתכנית

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 4מצ"ב נספח מספר 

    

בקשה להצבת פס  .13
 האטה

מול  18ברחוב תמר 
53 

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה 

 5מצ"ב נספח מספר 

    

בקשה לאישור מסוף  .14
 אוטובוסים

אזור התעשיה 
 הצפוני

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

 6מצ"ב נספח מספר 

    

בקשה לסימון אבן  .15
 שפה אדום/לבן

הועדה ממליצה לצבוע  3-5ברחוב נורית 
חניה אחת עד העץ 

השני מכיוון הכניסה 
 1לבניין ברחוב נורית 

 נורית 818
 5- 3 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________                                         ____________________ 

 משטרה          גיל ליבנה               

                                                             ראש המועצה המקומית   
 שות התמרור המקומית    ר   

 
 

 

 

 



 מועצה מקומית שהם
 שהתקיימה במסגרת 1פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 

 07.03.2016 ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור ביום 

 נושאים נוספים מן הדיון
 
 
 

 גיל ליבנה –יו"ר הוועדה  השתתפו:
 
 

 אינג' אבירם אגאי,   -אדר' יעקב ירקוני, יועץ תנועה  -מהנדס המועצה צוות מקצועי:
 רס"מ אנטוני טואטי מש"ק שהם  

 
 

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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה לסימון מקום  .1
חניה אחד להורדת 

 ילדים

מעון יום רחוב 
 85 – 83מכבים 

הועדה דוחה את 
 הבקשה

סימון החניה המבוקש 
העלאה והורדת ילדים 
בין השעות מיועד רק 

להעלאה והורדה מבלי 
שהנהג עוזב את הרכב 
לכן לאור הבקשה של 
הורי המעון התמרור 

המבוקש להוספת 
עמדות חניה ברחוב לא 

 רלוונטי
הנושא נבדק לא אחת  

בעבר ולא נמצא פתרון 
אין אפשרות בטיחותית 

ותנועתית להוסיף 
 חניות ברחוב מכבים.

 
ממליצה לערוך הועדה 

קום יחד עם סיור במ
מהנדס המועצה ויועץ 

התנועה ע"מ למצוא 
 פתרון הולם

    

בקשה להצבת עיני  .2
 חתול 

הועדה ממליצה לאשר  ככר ברבור
ע"מ ליצור את הבקשה 

הפרדה בין שני נתיבי 
 הנסיעה בככר

    

בקשה להצבת עיני  .3
 חתול

ברחוב דקל בכל 
הרדיוס מרחוב 

רותם עד לרחוב 
 הארז

הועדה ממליצה לאשר 
ע"מ ליצור את הבקשה 

הפרדה בין שני נתיבי 
 הנסיעה 

    



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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להצבת עיני  .4
 ול חת

 4ברחוב ארז 
 בסיבוב

הועדה ממליצה לאשר 
ע"מ ליצור  את הבקשה

הפרדה בין שני נתיבי 
 הנסיעה 

    

רחוב תבור ממספר  הצבת עיני חתול .5
)עד לרחוב   1 – 6

 קדם(

הועדה ממליצה לאשר 
ע"מ ליצור  את הבקשה

הפרדה בין שני נתיבי 
 הנסיעה 

    

בקשה להזזת מעבר  .6
החציה המסומן על 

 גבי פס האטה

רחוב בשמת מול 
הכניסה לגן החבל 

 וגן הגת

מומלץ לצאת לסיור 
נוסף ע"מ לבדוק את 
האפשרות להזזת פס 

ההאטה והמעבר לכיוון 
 צפון

    

לביצוע שני בקשה  .7
 פסי האטה 

 ברחוב החבל
11  +17 

הועדה ממליצה לבצע 
מעגל תנועה קטן 
בצומת הרחובות 

 החבל/תפן

    

 
 
 
 
 
 

 

 
_________________________                                         ____________________ 

 משטרה          גיל ליבנה               

                                                             ראש המועצה המקומית   
 שות התמרור המקומית    ר   
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