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 ...להגיע לרכבת עם אופניים

 בפרדס חנה כרכורתחבורה ירוקה מעודדים 

סלילתו של חודש הקרוב  בהמועצה המקומית תחל ב
לתחנת מצומת דרך הים ועד שביל אופניים נוסף 

 הרכבת המקומית

ופניים חדש לתחנת הרכבת פרדס חנה כרכור בסלילת שביל אבחודש הקרוב תחל מועצת 
מטרים יחל בצומת הפניה לתחנה בסמוך לדרך הים ויסתיים  800באורך החדש השביל  המקומית.

 במגרש החנייה הצמוד לתחנת הרכבת.

על תכנון קטע נוסף לאורך דרך הים מרחוב  באגף ההנדסה במועצה המקומית שוקדיםבמקביל 
 מת הפניה לרכבת. קטע זה יבוצע כחלק ממכלול הטיפול בצמתים לאורך דרך הים.לצו עדאורנים 

ק"מ בדרך הבנים  2המרכזי בן לשבילי האופניים הקיימים בישוב  אלו יצטרפואופניים  ישביל
אופניים השבילי מרכזה הוותיק של המושבה פרדס חנה, והמחבר בין רחוב המייסדים בכרכור ל

 וברחוב הדקלים.( ק"מ  -1-כבאורך של  ) ברחוב הגליל

בשנים האחרונות חווה המושבה תנופה בכל הנוגע לקידום סביבה ירוקה וחידוש תשתיות. 
מדיניותו של ראש המועצה, חיים געש, הציבה נושא השמירה על סביבת מגורים ירוקה כמרכזי 

 בפעילותה של המועצה המקומית.

לכך, בחלק מבתי הספר היסודיים ניתן לראות העלאת המודעות מתבצעת כבר מגיל צעיר, בהמשך 
 הגעת התלמידים לבתי הספר ולגנים באמצעות האופניים. המעודדיםהורים י ועד

בתוכנית המתאר החדשה שהופקדה "כי  מציין , ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
הצביון הירוק לאחרונה ישנה התייחסות נרחבת לסלילת שבילי אופניים ברחבי הישוב. הישוב בעל 

. אלו תנאים במסגרתם השימוש באופניים הינו יעיל, זמין מהיר דונם  23,000פרוס על פני שטח בן 
ונוח, ולשם כך אנו ממשיכים בסלילתם של שבילים חדשים אשר יתמכו ויעודדו השימוש 

 בתחבורה ירוקה. "

המועצה משתלבת  מדיניותה הירוקה של"מוסיף כי , מהנדס המועצה , אדריכל אריה רפפורט
בפרויקט הנוכחי המאפשרת גישה נוחה וירוקה באמצעות רכיבה על אופניים לתחנת הרכבת 

 ונים המקדם שמירה על איכות הסביבה."המהווה גם היא כלי תחבורה להסעת המ

היתכנות סלילת שבילי אופניים נבחנת על פי רוחב הכבישים והמדרכות בכל  לדברי רפפורט: "
ממד הרוחב כך שתתאפשר במקביל בתכנון וסלילת דרכים חדשות  נלקח בחשבון  אזור. משום כך,

במסגרת שמירה על בטיחות הולכי הרגל  סלילת שביל אופניים בטוח ונוח לציבור התושבים.
כי זוהי דרך לרוכבי השבילים הנסללים מסומנים כך שיובהר להולכי הרגל ונוחות המשתמשים, 

 אופניים בלבד."
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