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סקרים על ידי תלמידים והורים 

מידע מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

מידע מהרשות המקומית 
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של אנשי הצוות המוביל כולל נציג   הליכה לאורך המסלולים: שלב א

 של הרשות המקומית

 

ריכוז המפגעים לאורך המסלול תוך הגדרת סדר עדיפויות: שלב ב 

 

(  אפשרי גם למשרד התחבורה)פנייה לרשות המקומית : שלב ג

 'תחבורה היום ומחר'בסיוע , לטיפול במפגעים
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גיזום צמחייה  , הזזת מיקום של פחי אשפה: תושבים ובית הספר

הקפדה על חנייה באזורים מותרים  , בשטח פרטי שגלש למדרכה

בהרגלים לזרוק פסולת באתרים בלתי  " חברתי"טיפול , בלבד

 .מוסדרים בקרבת מסלול ההליכה

 

מייידיטיפול , אכיפה בנושא אשפה וחנייה: הרשות המקומית  

הכנת  , (צביעה של מעבר חנייה דהוי)במפגעים קלים לטיפול 

תוכנית עבודה לטיפול במפגעים באחריות הרשות המקומיות  

 .פנייה למשרד התחבורה לתקצוב ואישור הנדרש, וביצועה

 

אישור מקצועי ותקצוב להסדרת מפגעים   :משרד התחבורה

 .תחבורתיים



                                                                                                                        ב"תשע סיוןא                  לכבוד 

2250/512קרן טרנר ' גב 

 768. ד.משרד התחבורה ת, לתיקצובאחראית 

 81007ירושלים 

 

בקשה לביצוע כיכר לטובת בטיחות תלמידי בית ספר אמירים בבנימינה: הנדון 

 

מס לבנימינה הכניסה לכביש מצפון ממוקם ס"ביה .'ו עד 'א בכיתות תלמידים מאות לומדים בבנימינה "אמירים" היסודי הספר בבית'  

 של המרכזית המטרה .ס"לביה ברגל הליכה פרויקט לקדם הספר בית הנהגת החליטה 'ומחר היום תחבורה' עמותת בסיוע  356

 המגורים בשכונות הנעים הרכב כלי צמצום מאפשר הפרויקט ,כן-כמו .הספר לבית המגיעים הילדים של הבטיחות שיפור היא הפרויקט

 ניכר חלק.ועוד השמנה מניעת ,הגופני הכושר העלאת ,בריא להרגל החינוך חשיבות ,הרכב מכלי האוויר בזיהום צמצום ,השיא בשעות

 מעגל הקמת תוכננה ולכן הכביש של לחצייה בטוח למעבר אפשרות אין כיום . 356 כביש לחציית נדרשים ס"ביה מתלמידי

  בבקשה ,פורת בן רבקה 'לגב 2011 ביולי למשרדכם פנתה זו כי התברר , המועצה עם שערכנו מבדיקה .הספר בית ליד תנועה

 ספר בית ליד ,בבנימינה 365 בכביש תנועה מעגל" הינו הראשון הפרויקט זו ברשימה . 2012 לשנת שונים פרויקטים לתיקצוב

  לתלמידים בטוח מעבר יוסדר לא באם . אמירים הס"בבי להתקיים יוכל לא ס"לביה ברגל הליכה פרויקט כי לציין נבקש ."אמירים

 לאור .כולו ולישוב התלמידים להורי , ס"לביה כמוהו מעין וערכי חשוב פרויקט הינו ס"לביה ברגל הליכה פרויקט 365 כביש לחציית

   .הכיכר להקמת התקציב יאושר ומתי האם לברר מ"ע אלייך פונים אנו הכיכר ביצוע דחיפות

                                                                                                                                         בברכה, 

                                                                                                                                            תמר קינן, 

                                                                                                                                           תחבורה היום ומחר 'ל "מנכ' 

העתק: 

 ראש המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה -דיסטניקמר אורי 

 מהנדס המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה -ברייטבורדמר דיויד 

רוטיץלימור ' גב 
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   www.transportation.org.il תחבורה היום ומחר
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