
 
 מועצה מקומית שהם

 שהתקיימה במסגרת 4פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 
 06.07.2016ועדת 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 להצבת שלט  .1
קמ"ש( תמרור  30האט )
+תמרור 222מספר 
 )צהוב( עם כיתובהוריה 

 "אזור מיתון תנועה"

 בכניסות לרחבות
 פנינה, בדולח ונטיף

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

222 + 
439 

אזור מיתון 
 תנועה +

223 

בכניסה 
לרחבות 

 פנינה
בדולח 

 נטיף
שד' עמק 

 איילון
3 ,21 ,39 

  

סימון אדום/לבן  .2
+תמרור איסור חניה 
במפרץ עצירה בסמוך 

 לרביעיות

עמק איילון שד' 
 מכיוון דרום

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

עמק  818
איילון 
במפרץ 
 העצירה

סמוך 
 לרביעיות

  

חציה  יסימון מעבר .3
 בא.ת. צפוני

הועדה מאשרת את  אזור תעשיה צפוני
 הבקשה

כולל תמרור מואר של 
מעבר חציה עפ"י הנחיית 

 יועץ התנועה.
יש להסדיר מעבר בטוח 

בכניסה לאולם השמחות 
אריא הכולל ביטול חניות 
בהתאם לתכנית של יועץ 

 התנועה.
סימון מעבר חציה 

 ותמרור בכניסה לחניון
 1מספר  תרשיםמצ"ב 

811 + 
306 

 

רחוב 
 חצב

  

 

 

 



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

 כתובת תמרור כתובת תמרור    

בקשה להקצאת חניית  .4
נכה לא משוייכת 

 ציבורי במגרש חניה

הועדה ממליצה לאשר  23רחוב תירוש 
 את הבקשה 

 23תירוש  437
חניה 

ראשונה 
בצד 

 הדרום/
 מזרחי

  

בקשה להקצאת חניית  .5
 נכה

 92תבור רחוב 
חניות פנטהאוז 

 בהסדר

הועדה ממליצה לאשר 
 את הבקשה

   92תבור  437

אישור מסוף  .6
לאוטובוסים באזור 

 התעשיה הצפוני שוהם

 אזור תעשיה צפוני
 שוהם

הועדה ממליצה לאשר 
את הבקשה להקמת 

מסוף לאוטובוסים באזור 
התעשיה שוהם וזאת 
לאור תחילת שירותי 

תחבורה ציבוריים קווים 
לאזור  500 -ו 13

 התעשיה.
ביצוע המסוף יאפשר 

הוצאת ריכוז 
האוטובוסים מן הישוב 

שהם לאזור התעשיה ועל 
כן ימזער זיהום אויר, 
מפגעי רעש ויגביר את 

 הבטיחות בישוב
 2מצ"ב תרשים מספר 

439 
חניון 

 אוטובוסים
439 

חניון 
 משאיות

 קצה
 רחוב
 ברוש

  

החלטה  אישרור .7
 3מישיבה מספר 

 15.06.15בתאריך 
איסור חניית משאיות 

טון ברחבי  10מעל 
הישוב, והסדרת חניון 

למשאיות באזור 
 התעשיה

הועדה ממליצה לאשר  ברחבי שוהם
 את הבקשה

וזאת על מנת לצמצם 
מפגעי רעש ובטיחות של 

טון  10משאיות מעל 
החונות ברחבי הישוב 

 ומהוות מפגע
 

 

435 
+ 

439 
)בימים א' עד 

 ה'
 18:00משעה 

 07:00ועד 
 למחרת 

 
ביום ו' 
 14:00משעה 

עד יום א' 
 (07:00בשעה 

בכניסה 
 לישוב

 
436 

ביציאה 
 מהישוב

עמק 
איילון 
כניסה 

דרומית 
וכניסה 
צפונית 

משני 
 הצדדים

  

 

 

 
_________________________                                         ____________________ 

 משטרה         גיל ליבנה                

  ראש המועצה המקומית                                                              
 רשות התמרור המקומית       



 

 

 מועצה מקומית שהם
 שהתקיימה במסגרת 4מס'  פרוטוקול רשות תמרור מקומית

 06.07.2016ועדת 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 לביצוע פס  .1
 האטה

הועדה ממליצה לאשר  רחוב החבל
 את הבקשה

יועץ התנועה ימליץ על 
 מיקום הפס

    

בקשה להעתקת חניית  .2
נכה ברחוב הדקל מול 

גינת סחלבים לצד 
 לגינההכניסה הצפונית 

רחוב דקל בכניסה לגן 
 24הציבורי מול בית 

בכניסה לגן סחלבים 
 סומנה חניית נכה. 

כניסה זאת היא הכניסה 
היחידה הנגישה לגן 

ולפיכך סומנה חניית 
 הנכה סמוך לה.

אין צורך בסימון חנייה 
כמבוקש בסמוך לכניסה 
לא מונגשת. חניה זו לא 
 תשרת את כלל הציבור.

הנכה לפיכך סימון חניית 
 הקיימת תישאר במקומה

    

 
 
 
 
 

 

 
_________________________                                         ____________________ 

 משטרה         גיל ליבנה                

  ראש המועצה המקומית                                                              
 רשות התמרור המקומית       

 
 
 
 
 
 
 

182511 


