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 משתתפים:

 לאה פרי יו"ר הוועדה
 קובי סתת יועץ תחבורתי לוועדה

 גנית אלגרנטי                מועצהמנהלת מח' פרויקטים ב
 עמיר נשיאבאקה                     תחנת משטרתרמ"ת 

                          אבי קליינמן                    חדרהתחנת משטרת מ"ת ר
 

  מנים:מוז
  בשאר נאשף   /מגל/עין עירוןשדה יצחק-הנדס תנועהמ

 
 סדר היום:

 מדרכות והסדרי בטיחות סביב מבני ציבורתכנית אישור  – שדה יצחק 

 מבני ציבור באזורמדרכות והסדרי בטיחות כיכר, תכנית אישור  – מגל 
 אישור מיקום תחנת הסעה – רגבים 

  5מדרכות, קרצוף וריבוד כביש מס' ביצוע  –עין עירון 

 על תכנית מתוקנתחתימה  – להבות חביבה 

 

 תיאור ישוב

  -בשאר הציג את התכנית  שדה יצחק

  כן יש להפוך את החניות -חד סיטרי, כמויהיה  – טבעתיפנימי ההכביש ה
 .הבריכה לצד של הבריכה מול

 במידתיש לבדוק שכביש הגישה לפנימייה לא עולה על מבנה בית הכנסת , 
 כדי לפנות שטח חניות הצורך יש לבטל

  ולא יכלול אותו, יש להתאים לפיכך את תוואי  צומתהיגיע עד גבול הביצוע
 דרכההמ

 ע"ג התכנית וכן לסמן ולהדגיש שמות מבנים  הערה כללית: יש לרשום
 שערי כניסה, גדרות וכל אלמנט אחר אליו יש להתייחס בשטח

 תאושר לאחר ביצוע התיקונים האמוריםהתכנית  – החלטה

  –בשאר הציג את התכנית  מגל

  מהכיכר ועד לצומתיש להתאים את התכנון  Tווי התב"עלפי ק. 

  רכהבמד 4כניסה לחניה מהכיכר עם רדיוס יש לסדר. 

 יש לבטל קטע מדרכה קטן הנמצא מחוץ לתב"ע בחיבור לכביש הטבעתי. 

 יש לבטל קטע מדרכה קטן הנמצא מחוץ לתב"ע ליד המזכירות 
 תאושר לאחר ביצוע התיקונים האמוריםהתכנית  – החלטה

 –קובי סתת הציג את התכנית של תחנת ההסעה  רגבים

 כביש טבעתי( מכיוון  2חנה על כביש מס' היישוב מבקש להוסיף ת(
 שהתחנה הקיימת היום רחוקה מאזור בתי מגורים.

 את התכניתלאשר  – החלטה



 
 

 תיאור ישוב

 –ת ניכתבשאר הציג את ה עין עירון

  האוטובוסיש להסיט גבול ביצוע דרומי עד לאזור תחנת. 

 יש להסיט מעט מיקום מעבר חצייה להולכי רגל בקצה הצפוני של הכביש. 

  יתוך סימון גבול ייעוד 40חניות לתוך חלקה  2יש לבדוק נושא חריגת 
 .על פי התב"עבתכנית קרקע 

  מפרצי החנייה ימוקמו אנטי מפרצים לאורך  –יש לציין על גבי התכנית
 לצורך הצבת עמודי תאורה, לפי קביעה של יועץ תאורה.

 תאושר לאחר ביצוע התיקונים האמוריםהתכנית  – החלטה

להבות 
 חביבה

, תוקנה והועברה לאישור 2/8/18התכנית שנידונה בוועדת התמרור בתאריך 
 המהנדס. התכנית אושרה ונחתמה ע"י נציגי הוועדה.

 
 
 חתום ע"ג התכניותחתימת יועץ התחבורה  

 
 התכניותחתום ע"ג    נציג המשטרהחתימת 


