פרוטוקול וועדת תחבורה 10-10-4102
נוכחים :שביט מס ראש המועצה ,ליאור בנאי יו"ר ,יוסי חדד חבר מועצה ,חברי וועדה :ערן
רשף ,ענבר ברמלר ,אייל אריה ,ענת מזרחי ,אלי נוימן ,עמית איזנברג ,יונתן סנצ'יק ,רונן
וידמן איריס לוי.
לא נכחו :חנן טוויטו מהנדס המועצה ,חברים :גיל זכות עופר שגיא.
פתיחה – שביט
שביט סקר שוב את תוכנית המתאר והכבישים המתוכננים בה ,וכן את בעיות התחבורה
וההתלבטויות בנוגע לקריית החינוך  -מתחם החטיבות ובתי הספר בקדימה ,כולל האתגרים
התחבורתיים במתחם עתידי של כ  0,222תלמידים,
חניות נכים
רונן וידמן סקר והעלה לדיון את נושא הקצאת חניות נכים ,התבחינים והתקנות שהוכנו עבור
המועצה ,שילוב של התקנות של עיריית ת"א ועריית חיפה ,תקנות שעמדו יפה בפני אין ספור
דיונים משפטיים שם.
סיכום )1( :התקנות יעברו לאישור הנהלת ומליאת המועצה ,ולאחר מכן יפורסמו באתר
המועצה ,וכן לרווחה ע"מ שיעדכנו תושבים נזקקים שאינם נגישים לאינטרנט או מחשב.
( )0מהנדס המועצה יוציא את רשימת החניות ההיסטוריות שחולקו בשנים הקודמות ,ועובדי
המועצה יעשו עבודה ע"מ להעבירם בתקנות החדשות ,או לבטלן ולהחזיר את החניות לכלל
הציבור – זמן למימוש –  01יום לבדיקה ,עד שנה להחזר חניות שאינן עומדות בתבחין.
תוספת חניות בישוב – עבודת מיפוי
מתבצעת עבודת מיפוי ברחבי הישוב ,ע"מ להפוך כמה שיותר מקומות מאדום לבן לחניה
מאושרת ,בעיקר ברחובות שהפכו חד סטריים ,במסגרת עבודת הפיקוח ייעשו הקלות נוספות
של אפשרות חניה על מדרכות רחבות וכן אפשרות חניה בכניסה לחצרות במידה ורכב
הבעלים חנה בתוך החניה ,הצוותים יסיימו את המיפוי עד  11( 41-10-4102יום)
קדימה  :רונן וידמן ,אייל אריה ,עמית איזנברג ,יוסי חדד וליאור מסייעים בשיכון
צורן :ענת מזרי ,עופר שגיא ,אלי נוימן
פרויקט תחבורה בת קיימא
ענבר ברמלר סקרה את הפרויקט ,כולל הקמת וועדת תחבורה איזורית עם תל מונד ,לב
השרון ,פרדסיה ,ובהמשך גם כפר יונה ,לשילוב כוחות של  02,222תושבים ,הועברה מצגת
הכוללת סירטון ,סקר ,פעילות שנעשתה עד כה ,הוועדה תעודכן בתוצאות הפגישה עם
משרד התחבורה ,נציגי הישוב בוועדה האזורית ענבר ברמלר (יו"ר) ענת מזרחי ואיריס לוי
פרויקט המשך הטיילת עד צורן
ערן רשף סקר את  0התוכניות המוצעות ,ובעיקר את האתגרים בשילוב עם כביש 260
העתידי המתוכנן לחצות את האזור לאורך ,ואיך משתלבים בפרויקט ע"מ שלא תיבנה טיילת
על תוואי שאמור להיות מפורק בשנים הקרובות ע"י פרויקט  260העתידי ,ככלל התוכנית היא
להקים טיילת איכותית  +כביש גישה בטוח מצורן עד היער (קטע כביש שיישאר לעד),
ובהמשך לבנות בצורה פשוטה וזולה את הקטע הקצר בסביבות היער ,קטע שייהרס בהמשך
ע"י מע"צ עם הקמת פרויקט  260העתידי.
חלוקת תפקידים – עדכון מישיבה קודמת
 טיפול בכשלי כביש הגישה והטיילת ,כולל פקקי הבוקר (ערן רשף ,ליאור בנאי)
 טיפול בבעיות עומסים סביב מתחם בתי הספר בקדימה ,ויציאה לכבישי חוץ  ,כולל
השתתפות בתכנון שמוביל אדף חינוך (אייל אריה ,יונתן סנצ'יק)
 טיפול בעומסים ובכשלי התכנון סביב בתי הספר והיציאות בבוקר מצורן (ליאור)







בעיות חניה \ תושבים \ חוקי עזר לחניית רכב בישוב ,תימרור הנגשה לנכים \ קביעת
קריטריונים לחלוקת חניית נכים \ תימרור (עופר שגיא צורן ,רונן וידמן קדימה)
פרויקט תחבורה ציבורית בת קיימא (מגניב ביותר ,כולל את היסעי הנוער למקומות
בילוי ,שת"פ איזורי ועוד) (ענבר ברמלר ,ענת מזרחי ,איריס לוי)
החייאת פרויקט תוכנית מיתון תנועה ,טיפול בחוסרי חניה,
שביט וחנן עדכנו שהוגשה בקשה למשרד התחבורה (בבחינה)
וועדת תחבורה איזורית לטיפול בכבישי הרוחב ( ,225 ,2215 ,25הדרים) (ליאור)
פרויקט שבילי דרך הלב ,כולל יעוץ תכנוני של שבילי האופניים בישוב (רונן ליפשיץ)

כתב :ליאור
חברים בוועדה  -מעודכן
שם
ליאור בנאי
ערן רשף
ענבר ברמלר
אייל אריה
גיל זכות
רונן ליפשיץ
עופר שגיא
עמית איזנברג
יונתן סנצ'יק
חנן טוויטו (מהנדס המועצה)
ענת מזרחי
אלי נוימן
רונן וידמן
רועי איצקוביץ
יובל גנאור
איריס לוי

טלפון
220-6556666
221-1220016
221-6556051
221-0165520
052-2578376
052-4764828
050-7663415
222-2225210
050-7442241
054-8081752
221-5516512
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222-0051202
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222-0200200
221-5000025
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