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 כרכור -תחבורה ציבורית בפרדס חנה  -סיכום פגישההנדון: 
 

 : חיםנוכ
 דניאל ארז, מהנדס המועצה

 תמר קינן, ועדה בועדת נגישות בפרדס חנה כרכור
 צח סלומון, אגד

 יהודה מטרסו, אגד
 דודי אילני, אגד

 דרור גנון, משרד התחבורה
 שרון מלכי, משרד התחבורה

 
. דניאל ארז ויהודה מטרסו אמרו במתכונתם החדשה הוצגה 6,4,5תוכנית הקווים 
ם במתכונתה הנוכחית מקובלת עליהם. בחלק מקטעי הקווים לא כי תוכנית הקווי

עובר אוטובוס כיום ויש צורך באישור תחנות. הוסכם כי תחנת הקצה של הקווים 
 האמורים תהיה במסוף הסמוך לתחנת הרכבת.

 
הפונה  התוכנית להגדלת הצומתדניאל ארז ישלח לאגד ולמשרד התחבורה את 

ת שהרדיוס בה יספיק לפניה של האוטובוסים. לכביש הרכבת, על מנ 651מכביש 
הפעלת הקווים האמורים תתחיל עוד לפני הסדרת הצומת, בכפוף למכתב של 
המועצה על התחייבות להרחבתה על פי התוכנית שתועבר להערות אגד ומשרד 

 התחבורה.
 

כדי לבדוק את המסלולים בשטח ולבחון את המקומות בהן ימוקמו התחנות, יערך 
משותף של אנשי אגד )כולל מהנדסת התנועה של  סיורבוע הקרוב במהלך הש

החברה( עם אדריכל המועצה ואנשיו. פירוט מילולי של תכנון הקו ישלח בהקדם 
 למהנדס המועצה ולאגד ע"י שרון מלכי.

 
הצבתם בשטח אגד  (, ואחרי303)תמרורי  דגלוני תחנהלאחר הסיור, המועצה תזמין 

 תדביק עליהם את מדבקות הקווים.
 

של חניה לא חוקית באזור המסוף החלה כבר היום  האכיפהדניאל ארז דיווח כי 
והיא תימשך מכאן והלאה ולפי הצורך, על מנת לאפשר את כניסת האוטובוסים 

 למסוף.
 

כרכור יהודה מטרסו יעביר את התייחסותו לגבי הפעלת רב קו בפרדס חנה  -כרטוס
 למשרד התחבורה.

 
הקווים יהיה בשיתוף פעולה בין המועצה לאגד. לאחר הסיור וסיכום  פרסום

תוצאותיו, תקבע ע"י אגד פגישה בין דוברת אגד לדוברת המועצה, על מנת להסדיר 
 את עניין זה.



 מדינת ישראל 
 ד  התחבורהמשר

 מינהל יבשהוהבטיחות  בדרכים                                                                                 

 20-6666666פקס':  ,20-6666656 , ירושלים, טל':768(, ת"ד A, בניין ג'נרי )5רח' בנק ישראל 

 

 
 :לו"ז
 .יערך סיור ותועבר התוכנית להרחבת הצומת 33...3עד 

הצבת דגלים, שילוטם, הסדרת כרטוס  -זרות פעולהיקבע תאריך הפעלה ונג 33...3
 ופרסום. 

 33.30.33תאריך היעד להפעלה נכון לעכשיו הנו 
 

 :לסיכום
 יהודה מטרסו יעביר לשרון מלכי רשימת תחנות חסרות לאורך המסלולים.

דניאל ארז ישלח לאגד ולמשרד התחבורה את התוכנית להגדלת הצומת הפונה 
 .733מכביש 

לח מכתב על התחייבות המועצה להרחבת הצומת לאגד ולמשרד דניאל ארז יש
 התחבורה.

 צח סלמון יכתוב לשרון מלכי את מועד הסיור עם אנשי המועצה לכשיקבע.
 שרון מלכי תשלח למהנדס המועצה ולאגד את פירוט מסלול הקווים המילולי.

 יהודה מטרסו ישלח למשרד התחבורה את הצעת אגד ללו"ז הקווים.
 
 

 שרון מלכירשמה: 
 
 

 


