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 השבועשר התחבורה ישראל כץ ביקר 

 בפרדס חנה כרכור

ראש המועצה חיים געש ארח את השר יחד עם סגן ראש 
סגן  , סגן ראש המועצה, אלדד בר כוכבא,המועצה, אלי אטיאס

איציק בוחבוט לוין  וחברי המועצה ייואב קעטב ראש המועצה,
 ואבי כאכון

המועצה, רן גלר , מהנדס ליוו את השר בביקורו בישוב מזכיר וגזבר 
 ובטיחות בדרכים המועצה אדריכל אריה רפפורט ומנהל תשתיות

 יהודה וקנין , במועצה

ראש המועצה   .בפרדס חנה כרכור 5.1.16, שר התחבורה ישראל כץ וצוותו ביקרו אתמול יום ג'
, סגן ראש המועצה, אלדד בר חיים געש ארח את השר יחד עם סגן ראש המועצה, אלי אטיאס

ליוו עוד  וחברי המועצה איציק בוחבוט לוין ואבי כאכון. כוכבא, סגן ראש המועצה, יואב קעטבי
את השר בביקורו בישוב מזכיר וגזבר המועצה, רן גלר , מהנדס המועצה אדריכל אריה רפפורט 

מנכ"לית תשתיות, מנהל בפגישה נכחו ס ., יהודה וקניןבמועצה ומנהל תשתיות ובטיחות בדרכים
 המחוז, נציג חברת נתיבי ישראל ונציגים בנושא התחבורה הציבורית.

ת בהם שובים בנוגע למצב התחבורה המקומיראש המועצה, חיים געש הציג בפני השר נתונים ח
סטטיסטיקת תאונות הדרכים בשנים האחרונות, השקעות בפיתוח הסדרים תחבורתיים 

 .בפיתוח ושדרוג תשתיות כבישים קיימים לאורך השנים והשקעות המועצה  ,בהשתתפות המשרד

מזרחי  הקלה על עומס התחבורה בישוב באמצעות סלילת כביש עוקףהגעש הדגיש את חשיבות 
ה על ידי נציגי תעוד הועל . הרבים העוברים דרך הישוב בדרכם צפונהשיספק מענה לנהגים  (653)

צמתים על דרך הים, אורנים רבי עקיבא, הדרים והפניה בל דחיפות הטיפו המקומית, הרשות
( המצויים 650( ופיק"א )6502צוינה חשיבות שדרוג הכבישים מייסדים ) לכך, בהמשך. לרכבת

באחזקת חברת נתיבי ישראל. ראש המועצה ציין כי במסגרת השדרוג יש להתאימם לקריטריונים 
  כי רגל. עירוניים הכוללים מדרכות ואמצעי בטיחות להול

הפעלת תכנית שילובים ן הוקדש לתחבורה הציבורית בישוב כאשר על הפרק חלק מרכזי בדיו
אשר מתוזמנים בזמני שיא הפעילות מכלול תחבורה ציבורית, לרבות קווי אוטובוסים  המקדמת

תכנית להפעלת  פועלת המועצה לקידום ,בנוסףעם שעות יציאת הרכבת )בוקר( והגעתה )אחה"צ( .
 לילה עבור בני הנוער. קווי

הורה השר על בדיקה מעמיקה של קידום כביש עוקף מזרחי  החשובה פגישהביקור והבעקבות ה
הקלה בעומסי התנועה בתוך הישוב  כאמור כביש עוקף יאפשר קידוםבזיקה לפיתוח כלל האזור. 

 שדרות הנדיב, דרך הים והמייסדים. -ובעיקר בכבישים

לפעילות השוטפת של הנהלת הרשות למען קידום התחבורה בישוב. ביקור שר התחבורה מתווסף 
במסגרת זו מתקיים קשר רציף עם נציגי משרד התחבורה חברת נתיבי ישראל ונציגי חברות 

 התחבורה הציבוריות לאורך כל השנה למען מטרה זו.
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