
  

 

   19.08.2020 

 
 כבוד ל

 , מנהלת תחום מתקני תשתית תח"צ טל עופר 
 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית 

 
 מידע בזמן אמת  בקשה למידע אודות תוכנית הצבת שלטיהנדון: 

  ברשויות ערביות באשכול השרון
 

 שלום רב, 

 

רשויות ערביות באשכול    6הקמנו פורום רשויות לנושא תחבורה בו חברות    במהלך החודשים האחרונים 

שמטרתו לקדם פיתוח תשתיות הנוגע   (,קלנסווהכפר קאסם,    כפר ברא,טייבה, טירה,  ג'לג'וליה,  )  וןהשר

 לתחבורה ציבורית, וקידום השירות של התחבורה הציבורית בתוך הרשויות וברמה האזורית.  

 

 הוא מתן מידע בזמן אמת למשתמשי התחבורה הציבורית.  יים  אחד הנושאים המשמעות

שינוי  יוזמת הכנת מכרזים להתקנת שלטי מידע ומובילה    אנו מבינים כי את מטפלת בנושא שלטי המידע,

 השלטים.   ותחזוקת באחריות על הצבה  מבני

 

וכן את  קריטריונים להצבת השלטיםאת ה  ךמנודה לקבל מ ברשויות הערביות  תוכנית הצבת השלטים  , 

 .באשכול, בפעימה הראשונה המתוכננת

 מי אמור יהיה לתחזק השלטים לאורך זמן?    כמו כן, נשמח לדעת 

 .    ראוי להדגיש כי לרשויות אין התקציבים הנדרשים לטיפול בנושא 

 

 

     בברכה, 

 פורום תחבורה של הרשויות הערביות באשכול השרון 

 

 

 אסטרטגית, מועצה מקומית ג'לג'וליה אמל ענאש, מתכננת 

 טירה -יהונתן נאה, מתכנן אסטרטגי, עיריית אל 

 מרבאת עווידה, מחלקת הנדסה, עריית טייבה 

 דניאל הראל, מנהל פרויקטים, מועצה מקומית כפר ברא 

     עיריית כפר קאסם    ,מנהל אגף תשתיות וכבישים מחלקת הנדסהר, סרסו  ממדוח

 , מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים, עיריית קלנסווהח'דר ענאבסה

 נעם קלייטמן, ע. מנכ"ל ומובילת תחום תחבורה, אשכול השרון 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

________ 

 

מ  אשכול השרון איגוד ערים המורכב  כ  13-הינו  ומונה  האשכול מונה את הערים הוד  אלף תושבים.    490-רשויות 

השרון, טייבה, טירה, כפר סבא, כפר קאסם, קלנסווה ורעננה, את המועצות האזוריות דרום השרון ולב השרון, ואת  

האשכול הוקם כדי לעודד פיתוח אזורי  צורן.  -צור יגאל, כפר ברא וקדימה-המועצות המקומיות ג'לג'וליה, כוכב יאיר

מקומיות החברות. זוהי התאגדות וולנטרית של רשויות החוברות יחד כדי להביא פיתוח  ושיתופי פעולה בין הרשויות ה 

 אזורי תוך ניצול היתרון לגודל והראייה האזורית.   -חברתי-כלכלי

דקות    15הוא שיתוף פעולה בין ארגוני חברה אזרחית )תחבורה היום ומחר,    מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון

וישראל בשביל אופניים(, בניהול של מכון ירושלים למחקרי מדיניות וייעוץ של המכון לחקר התחבורה בטכניון. המיזם  

להגדלת שביעות  מונע מהתפיסה כי תחבורה מקיימת היא מטרה אסטרטגית לפיתוח עירוני וכלכלי, להפחתת פקקים ו

 .  onthemove.org.ilהרצון של תושבים מחיי היום יום. ניתן לקרוא עוד כאן  


