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 משתתפים:

 לאה פרי יו"ר הוועדה
                      יוסי גשהת       חדרה          תחנת משטרת רמ"ת ס.

 אבי סבח      זיכרון יעקבתחנת משטרת רמ"ת 
 קובי סתת יועץ תחבורתי לוועדה

 גנית אלגרנטי מנהלת מחלקת פרוייקטים                
 אורן רובינשטיין                 מועצהפרויקטים ב רכז

 
  מנים:מוז

 
 : סדר היום

  טיחותית לרחבת חניה באיזור מבני ציבוראישור תכנית הסדרה ב –כפר גליקסון 

  אישור נספח תנועה עבור שכונת שפירא –עין שמר 

  הראשונים( הסדרת רחוב ראשי –תלמי אלעזר( 

  גישות למבני ציבורבהסדרה בטיחותית תכנית אישור שינויים ב –שדה יצחק 

  מכניסה חדשה לישוב הכדורגלאישור תכנית גישה למגרש  –ברקאי 

 אל כבישתלונת תושב חבר ועד לגבי פתיחת דרך רחוב הפרדס למעבר  – גן השומרון 
 הגישה לעין שמר

  חיבור בין כניסה למושב לכיכר בית הקברות – 1אישור תכנית תנועה לכביש  –מאור 
 

 

 תיאור ישוב

 כפר גליקסון
גישה בסביבות מבני ציבור, ובה הוטמעו הוצגה התכנית לשיפור בטיחות ו

 שנבחרה.התכנון   תלחלופהתואמים תיקונים 

יועץ התנועה העלה את הצורך בתכנון חניות נכים מונגשות, בהתאם למספרן 

 הנדרש בתקן.

התכנית אושרה ע"י מהנדסת הועדה, יועץ התנועה ונציג המשטרה, בכפוף 

 לתיקונה על פי ההערות הנ"ל.

 נספח התנועה המתוקן עבור שכונת שפירא, נחתם כנדרש. הוצג עין שמר

 הוצגה התכנית, נחתמה כנדרש. תלמי אלעזר

  



 
 

 שדה יצחק
הוצגה התכנית לשיפור בטיחות וגישה בסביבות מבני ציבור, ובה הוטמעו 

 לבקשות הישוב.תיקונים התואמים 

למספרן יועץ התנועה העלה את הצורך בתכנון חניות נכים מונגשות, בהתאם 

 הנדרש בתקן, בקרבת שער הכניסה לבריכה.

התכנית  אושרה ע"י מהנדסת הועדה, יועץ התנועה ונציג המשטרה, בכפוף 

 לתיקונה על פי ההערות הנ"ל.

ביציאה  ("עצור") 302 בכפוף להוספת תמרור אושרההתכנית הוצגה ו ברקאי
נית כעל הת. יש להחתים את המתכנן, מחמוד עבד אל חאי, ממגרש הכדורגל

 בישיבת הועדה הקרובה

לסגירת דרך סטטוטורית עקב שיקולי )חבר ועד הישוב(  הוצגה בקשת תושב גן השומרון

בטיחות משתמשי הדרך. הדרך המדוברת היתה סגורה בחסימה עד 

יחתה. פנייתו של התושב תלאחרונה וועד יישוב נבחר חדש החליט על פ

 גשהת.מגובה בחוו"ד של ס.רמ"ת חדרה, יוסי 

הבקשה נדונה והתקבלה החלטה על סגירת הדרך על ידי יועץ התנועה, נציג 

 המשטרה ומהנדסת המועצה.

 הוצג התכנון. מאור

הובהר ע"י יועץ התחבורה כי הערותיו לא יושמו. עלו הערות נוספות 
 בפגישה:

 נציג החכ"ל –סוכם כי ההערות יופצו ליזם התכנית )אינג' בני אדלשטיין 
 מנשה( ליישום.

היא תעלה לדיון  –סוכם כי לאחר שהתכנית תאושר כנדרש ע"י היועץ 
 בועדה.

 
 חתום ע"ג התכניותחתימת יועץ התחבורה  

 
 חתום ע"ג התכניות   נציג המשטרהחתימת 

 
 העתקים :

 )כ. גליקסון, תלמי אלעזר, שדה יצחק( בשאר נאשףמתכנן 

 )עין שמר(  תשתיות הנדסה וניהול בע"מ- חן קלמרדורון אשד, 

 הנדסה )ברקאי(תים  –מחמוד עבד אל חאי 

 (גן שומרוןדוד ארדי, נאווה כהנא )

 ל מנשה )מאור(חכ" –דורית ניסים יועצים בע"מ,  בר-אד –בני אדלשטיין 


