פורום רשויות ערביות באשכול השרון:
במסגרת מיזם תחבורה מקיימת בשרון בשיתוף אשכול השרון

פעילות תחבורה היום ומחר:

פורום רשויות ערביות באשכול השרון:
עבר-הווה-עתיד
במסגרת מיזם תחבורה מקיימת בשרון בשיתוף אשכול השרון

הקמה והובלה של קהילת עמיתים בין  6הרשויות הערביות באשכול:
טייבה ,טירה ,קלנסווה ,כפר ברא ,כפר קאסם ,ג'לג'וליה

משתתפי הפורום:
אשכול השרון :נעם קלייטמן ,עוזרת מנכ"ל ואחראית
תחום תחבורה
מ.מ ג'לג'וליה :אמל עינאש ,אדריכלית ומתכננת
אסטרטגית למועצה ,שמעון לוי ,עוזר ראש רשות
עיריית טירה :יהונתן נאה ,עוזר מהנדס העיר
עיריית טייבה :מרבאת עווידה ,מחלקת הנדסה אחראית
תח"צ ,עארף מטר ,מחלקת הנדסה
עיריית קלנסווה :ח'דר ענאבסה ,מנהל פיתוח כלכלי
ומיצוי משאבים
מ.מ כפר ברא :דניאל הראל ,עוזר ראש רשות
מ.מ כפר קאסם :יסמין עיסא ,מנהלת בטיחות בדרכים
ותחבורה ,ממדוח סרסור ,מנהל אגף תשתיות וכבישים
עמותת תחבורה היום ומחר :תמר קינן ,מנכ"לית
מפגש  1פורום רשויות ערביות באשכול השרון22.4.2020 .

העברת תהליך למידה של פרויקטים תחבורתיים המתוכננים לאזור,
בשיתוף בעלי העניין המרכזיים :משרד התחבורה ,הרשות הארצית
לתחבורה ציבורית וחברת נתיבי איילון

משרד התחבורה,
מנהל מנהלת המיעוטים
עמאר רשרש26.8.2020 .

הרשות הארצית לתחבורה
ציבורית ,יועצת סיוון הנדל.
21.5.2020

חברת נתיבי איילון,
תכנון תח"צ בישובים ערביים:
גל רגב מתוקי – 16.6.2020
עמוס וינטרוב – 4.6.2020
אסף כהנא28.7.2020 -

מצגת לקידום תחבורה ציבורית ברשויות ערביות באשכול השרון – פגישה עם סיוון הנדל ,יועצת לרשות הארצית לתחבורה
ציבורית2020 .

יצירה וחיזוק של ממשקי העבודה בין הרשויות והאשכול אל מול
בעלי תפקידים במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות הרלוונטיות

חברת נתיבי איילון,
נציג מערך המיעוטים זאהר קבלן.
26.4.2020

הרשות הארצית לתחבורה
ציבורית ,יועצת סיוון הנדל.
21.5.2020

סיכום מפגש :קידום תחבורה ברשויות ערביות באשכול השרון – זאהר קבלן ,מערך מיעוטים בנתיבי איילון26.4.2020 .

ייזום וסיוע להעלאת צרכים משותפים של הרשויות הערביות באשכול מול משרד
התחבורה ,הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומשרד האוצר בנושאים הבאים:
שיפורי שירות תחבורה ציבורית ,שילוט אלקטרוני ,רב קו ,שחרור תקציבים לקידום
פרויקטי תשתית של תחבורה ציבורית.
מכתב לחשב הכללי ,רוני
חזקיה -דרישה לאישור תקציבי
 2019לתכנון וביצוע בהתאם
להחלטת 922

אושרו
התקציבים

מכתב למנהל אגף כלכלה
ברשות הארצית לתחבורה
ציבורית ,רן שדמי – בקשה
להקמת נקודות מאוישות
להנפקת רב קו ברשויות ערביות
באשכול השרון

ראש הרשות היוצא,
אמיר אסרף ,תומך
בהקמתן )6.9.2020
בשיחה( תשובה
בכתב עדיין לא
התקבלה

מכתב ליועצת לרשות
הארצית לתחבורה
ציבורית ,סיוון הנדל –
בקשה לביצוע ימי שיא
להנפקת רב קו ברשויות
ערבות באשכול השרון

הסכמה לקיום יום
פעילות פיזי
ברשויות שיכלול
תוכן הסברתי
להנפקת רב קו
אונליין

מכתב למנהלת תחום
מתקני תשתית תח"צ
ברשות הארצית
לתחבורה ציבורית,
טל עופר –בקשה למידע
אודות תכנית הצבת שלטי
מידע בזמן אמת ברשויות
ערביות באשכול השרון

ניתנה תשובה
מקצועית מפורטת

לפרטים נוספים :תמר קינן ,מנהלת
עמותת 'תחבורה היום ומחר'
052-8974583

