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במקום

פרדס-חנה ,כרכור

אינג' יוסי ימיני – מהנדס המועצה
אינג' ילנה גלפרין  -הנדסת תנועה דרום "אגד"
דוד אילני – פקח חדרה ,פ"ח ,זיכרון-יעקב "אגד"
צח סלומון – הנדסת תנועה דרום "אגד"
מר אמיר שליו – ממונה תכנון תח"צ  ,חברת עדליא
גב' תמר קינן – מנכ"לית תחבורה היום ומחר

 .1נערך סיור מלא במסלול קו  ,1כולל קביעת מיקום מדוייק להצבת תחנות.
 .1שינויים נדרשים על-ידי "אגד" במסלול קו  1המוצע על-ידי "עדליא".
 .1.1לאחר היציאה ממסוף הרכבת בצומת אנדרטת הנח"ל (במקום לעבור בדרך למרחב) ,יפנה הקו שמאלה ומיד
ימינה לרח' הדרים על-מנת לתת מענה לתושבים הגרים בסמוך לרח' הדרים.
 .1.1בכרכור ,לאחר היציאה משכונת יובלים ,ימשיך ישר ברח' המייסדים עד דרך הבנים (במקום לפנות ימינה חזרה
לפ"ח) ,יפנה שמאלה בדרך הבנים ,ימינה לרח' המושב ,ימינה לאחוזה ,ימינה למייסדים ,שמאלה לדרך הבנים
והמשך לכיוון פ"ח.
 .1רשימת תחנות מוצעות/קיימות (מספרי התחנות כפי שמופיע בקובץ התחנות של המועצה):
מס' תחנה
21
21
11
12
82
85
01
01

כתובת התחנה
רח' הדרים מיד אחרי המלאכה
רח' הדרים/תרפ"ט
למרחב/המעלה
למרחב/דואר
הבנים/משמרת
הבנים/השופטים
המייסדים
המייסדים/אחוזה

01
01
01
1 01
B01
08

המייסדים/תלפיות
נעורים/מייסדים
המייסדים/הקנאים
נעורים/המושב
אחוזה/קדמה
העלייה/נוגה

00
01
02
05
11
11
1 11
11
18

העלייה/הכוכב
העלייה/קדמה
קדמה
קדמה/דגניה מול 11
המושב/דגניה
הגליל/דן
המייסדים/המזמור
המייסדים/כינרת
המושב תחנת דלק

הערות
מוצעת
מוצעת
קיימת
יש להוסיף דגל  -קיימת
קיימת
קיימת
קיימת
יש להעביר תכניות מעגל תנועה לילנה לצורך הוספת מפרץ
תחנה  -מוצעת
יש לייצב אספלט  18מטר  +מדרכה  -קיימת
הוספת תמרור דגל תחנה  -קיימת
להוסיף אספלט  +מדרכה  18מטר  -קיימת
לשנות מיקום דגל שייראה לבאים בכיוון הנסיעה  -קיימת
 11מטר אחרי מעבר חצייה 18 ,מטר צהוב-אדום ( - )811מוצעת
לשנות מיקום מעקה דלתות ,כך שלא יפריע לדלת אחורית של
האוטובוס  -קיימת
דגל  +סימון  - 811קיימת
קיימת
קיימת
מוצעת
מוצעת
קיימת
לכיוון דרום  11מטר אחרי מעגל התנועה  -מוצעת
קיימת
להזיז לוח מודעות ולייצב אספלט בתחנה  -קיימת

עמוד 1

המשך טבלה
מס' תחנה
10
11
12
15
1 15
21
21
28
20

כתובת התחנה
מייסדים/אחוזה
הבנים/המייסדים
הבנים/קארו
הבנים/משמרת
הבנים/הנדיב
למרחב/הנדיב
למרחב/הדקלים
הדרים 111
הדרים/טופח

הערות
קיימת
קיימת
קיימת
קיימת
קיימת/מוצעת
קיימת
קיימת
אחרי כניסה לחנייה  1מטר  +צבע  -מוצעת
מוצעת

רשם :צח סלומון
העתקים:
מנהל אגף תפעול דרום
מנהל אגף התנועה
מנהל תנועה דרום
מנהל משרד אגף התנועה
מנהל תכנון תנועה ארצי
מנהל מידע ובקרה וצמ"ת ארצי
עמוס פולק – הנדסת ייצור תנועה ,אגף משאבי אנוש ,תו"פ
מנהל מח' הגדרות ארצי
רן בן-דוד – מח' כלכלית
רועי קפלן – מח' כלכלית
מנ"ס חדרה
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