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 לאה פרי יו"ר הוועדה
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 קובי סתת יועץ תחבורתי לוועדה
 אורן רובינשטיין                 מועצהפרויקטים ב רכז

 
  מנים:מוז

 )לא נכח( בשאר נאשף  שדה יצחק/מגל/עין עירון - הנדס תנועהמ
 גלר שירה  להבות חביבה מנהלת פיתוח עסקי

 
 : סדר היום

  מדרכות והסדרי בטיחות סביב מבני ציבור מתוקנת תכניתאישור  – יצחקשדה 

 חתימה על נספח תנועה מתוקן להרחבת קשת ראשונה – להבות חביבה 

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

  אישור תחנת אוטובוס סמוך לבניין המועצה -מרכז אזורי מנשה 

 פסי האטה בכניסה לקריית חינוך - מרכז אזורי מנשה 

 חתימה על תכניות מנתן פרי – מי עמי 
 

 

 תיאור ישוב

ובה הוטמעו תיקונים  לשיפור גישה בסביבות מבני ציבור, הוצגה התכנית שדה יצחק
 אשר נדרשו בישיבת הועדה הקודמת.

 התקבלה הצעתו של נציג המשטרה לבצע חסימה לתנועת רכב דו"ג 
של שביל הולכי רגל ע"י התקנה של מעקות בטיחות בדירוג בכניסה 

 וביציאה מהשביל )מדרום מערב לבית הכנסת(. 

  מהנדסת הועדה דורשת הסטה של הכביש מערבה מבית הכנסת על
מנת לשמור על מרווח גדול יותר מהמרווח המוצע. התכנית מציגה 

קים למבנה כרגע מצב בו  אבני השפה בצד המזרחי של הכביש נוש
 בית הכנסת.

בכפוף  יועץ התנועה ונציג המשטרה,, התכנית אושרה ע"י מהנדסת הועדה
 לתיקונה על פי ההערות הנ"ל.

 – להבות חביבה
, פסי 1מס' קשת 

 האטה

 הוצגה התכנית, נחתמה כנדרש.



 
 

 תיאור ישוב

התכנית  -כל התיקונים הנדרשים הוטמעו ע"י המתכנן בשאר נאשף  עין עירון
 ונחתמה.אושרה 

 –מ.א. מנשה 

 ת. אוטובוס

. כנון תחנת האוטובוס במתחם המועצה. הוצג מעבר חציה קייםהוצג ת
 התכנית אושרה ונחתמה.

 –מ.א. מנשה 
מערכת בקרת 
כניסה למתחם 

 חינוך

 יישום בשער קריית החינוך מנשה. הוצגה מערכת בקרת הכניסה המבוקשת

  נציג המשטרה ציין כי פסי ההרעדה המבוקשים יוצרים רעד חזק
מאוד בכלי הרכב, גם כאשר מדובר באוטובוס, ועלול לסכן נוסעים 

העומדים ברכב ההסעות. לאור זאת הומלץ כי יוזם הבקשה יתייעץ 
עם גורמים האחראים על ההסעות הנכנסות ויוצאות מן המתחם על 

 בנושא. חוות דעתםמנת לקבל את 

 התחבורתי הציע ליישם בתכנון פס האטה תקני כחלק מהסדר  היועץ
התנועה המבוקש ובכל מקרה על מנת לאשר את ההסדר יש להגיש 

 תכנית תנועה.

 תכנית ם יועץ תנועה על מנת לערוך מומלץ כי יזם הבקשה יתקשר ע
 מסודרת להגשה לועדת התמרור הקרובה.

שכונת  –מי עמי 
 ההרחבה

התכנית אושרה  -טמעו ע"י המתכנן נתן פרי כל התיקונים הנדרשים הו
 ונחתמה.

 
 
 חתום ע"ג התכניותחתימת יועץ התחבורה  

 
 חתום ע"ג התכניות   נציג המשטרהחתימת 


