תאריך1.5.19:
פרוטוקול ישיבת ועדת :תחבורה מס' ישיבה1/2019 :

ושא:

יום ג'

אסמכתא :

ערך ביום:

19.3.19

והל ע"י:

רשם ע"י :
עילאי הרסגור-ה דין
עילאי הרסגור-ה דין ,ד י הרוש ,הילן דהרי ,הדר לוי ,ועה קשת,
עמירם מילר ,מיכל בן הרוש ,סיגל שיטרית ,פ חס כה א ,זמר בראשי ,אלן ט מן ,קובי פדוה ,איל
בהק.

צילה בן עזרא

שמות חברי
הוועדה
ה וכחים:
שמות חברי
הוועדה שלא
כחו:

צביקה צרפתי

שמות מוזמ ים
ש כחו:
י יב בלייכר ,איתי צדוק ,עודד דימרי ,יורם בוח יק ,עדי קר י ,יעקב שופק ,ארז רובי שטיין ,ברוריה
עים.
הדר לביא ,דפ ה רשמן ,דורית ברק ,תמר פוספלד ,אסתר שרון ,מרום ארז.
תפוצה:

משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה
סדר יום:

 .1ברכות בנוכחות ראש העיר מר רפי סער
 .2הצגת תוכניות " מהיר לעיר".
 .3מינוי ועדת משנה לתנועה.

יו"ר הוועדה ,עילאי הרסגור-הנדין :מברך את פתיחתה של ועדת התחבורה הראשונה בראשותו.
בפעם הראשונה הוקמה ועדה שתפקידה הוא דיון ציבורי בשאלות הגדולות שעל הפרק .לוועדה
יובאו הנושאים אשר משפיעים על התחבורה בכפר סבא באופן רוחבי ומשמעותי .ישיבות הוועדה
יהיו שקופות ומצולמות .לפנינו נושאים גדולים כמו פרויקט "מהיר לעיר" ,על כל השינויים בקווי
האוטובוסים הכלולים בו ,וסלילת שבילי האופניים .גם המטרו נמצא כבר בשלבי תכנון.
לצד ועדת התחבורה תפעל ועדת התנועה ,בה ישבו אנשי מקצוע והיא זו אשר תגיש את ההמלצות
המקצועיות לראש העירייה ביושבו כראש רשות התמרור המקומית.
יש לבצע את הנת"צ בנוסף לעידוד רכיבת אופניים והליכה רגלית.
דברי פתיחה גב' הילן דהרי :שמחה להיות נוכחת בוועדת התחבורה הראשונה של עיריית כפר
סבא אשר נוכחים בה חברי מועצה והיא שקופה ופתוחה לכל .מודה למר עמירם מילר על שנים של
הובלות מערך התנועה בכפר סבא .ועדת תחבורה זאת הזדמנות עבור מחלקת תנועה להציג את
פעולותיה הרבות והמגוונות ברחבי העיר .מחלקת תנועה עוסקת החל מתוכניות תנועה לאומיות,
מחלפים ,כניסות לעיר ועד סימוני כבישים ותמרורים תוך מתן דגש על שיפור ועידוד התחבורה בת
הקיימא כגון :רכיבת אופניים ,תח"צ והלכתיות.

דברי פתיחה ראש העיר מר רפי סער .מברך את הועדה וחבריה .ציין אתגרים יותר גדולים :מטרו
והכבישים תכנית ותמ"ל של יח' דיור באזור צופית .העניין של איזור התעשייה ואזורי תעסוקה
בעתיד של כפר סבא .כמו כן  541ולתוך זה גם את צומת עליה וצומת קניאל.
סמכויות ועדת התחבורה – הינה ועדת רשות אשר מייעצת ומעלה לדיון ציבורי את נושאי התחבורה
בעיר כפר סבא .הוועדה תדון בנושא המלצות והעברתם לראש העיר ולוועדת תנועה.
וועדת תנועה הינה וועדה משנה לוועדת תחבורה היא וועדה מקצועית אשר שם ידונו בנושא הסדרי
תנועה ,שינויים בהסדרי תנועה  ,הצבת תמרורים וכד'.
הצגת תכנית מהיר לעיר ע"י עדי קין קינן ,ראש אגף אינטגרציה ובקרה של חטיבת מהיר לעיר.
בנושא גידול רכבים פרטיים לעומת גידול באוכלוסייהoecd .סקירת המצב הקיים במדינה מול ה
בחינת המצב העתידי ללא פרויקט מהיר לעיר יצירת מגוון פתרונות לעידוד העדפה לשימוש
בתחבורה ציבורית שינוי בהרגל הנסיעה ,סקירת הפרויקט הארצי בהיקף של  3.5מיליארד  ,תוך
פתרונות בנושא תשתית תפעול וניהול 17 .רשויות מקומיות כבר ממשו את זכותן וחתמו על
השתתפות בפרויקט .כחלק מתכולת העבודה תבוצע סלילת נתיבי תחבורה ציבורית.
 סלילת נתיבי תחבורה ציבורית.
 סלילת שבילי אופניים.
 שדרוג המרחב העירוני.
 שיפורים בטיחותיים
 שידרוג התחנות וסביבתן
 שיפור ויעול אופן הפעלת הקווים.
 תוספת קווים.
 העלאת התדירות.
 טכנולוגיות כרטוס ועליה מדלת אחורית
 שלטי מידע בזמן אמת.
 אמצעי אכיפה מתקדמים.
 העדפה ברמזורים.
 תמרור וסימון צירי העדפה.
הפרויקט ייתן פתרונות למהירות נסיעה ,תדירות האוטובוסים ,אמינות השירות ונגישות.
הצגת תכניות התנועה של הפרויקט ע"י מתכנן התנועה של הפרויקט תוך התייחסות לנושאים
הבאים :חתכים והסדרי תנועה ,נת"צ שמאלי ,מאזן חניות ,הסדרי פריקה וטעינה ,תכנון תנועתי
והסדרי תנועה זמניים.
עמירם מילר :בעד הפרויקט מהיר לעיר .בטוח כי התוכנית תהיה מושלמת אסור לוותר אפילו אם
יהיו בעיות עם התושבים .מציין כי גם ברחוב סוקולוב הפך להיות מלכודת תחבורתית הכבישים
המזינים אסור להעלם מהם.
מיכל בן הרוש :לפקחים שלי יש קשר עם בעלי העסקים .מבקשת וחשוב לזמן ישיבה עם הפקחים
שיהיו יכולים להיות שגרירים של העירייה .מבינים את החשש ומתגמשים איתם.
יעקב צ'ופק :מצגת חתכים של ויצמן.
זמר ברשאי :זכות דרך זה כמו תקציב הבסיס שלנו להסכים על הפרמידה .אם נסכים שבילי
אופניים ,הולכי רגל ונושאי תחבורה ציבורית.
הדר לביא :מבקשת לבדוק שביל אופניים למקום כמו רח' בן גוריון.

עילאי הרסגור הנדין :רח' ויצמן הינו הציר הראשי של כפר סבא .שבילי אופניים חייבים להיות בציר
ראשי .תהיה שדרה מרכזית .שבילים יתחברו אליו מצפון ומדרום ויהיו שתי וערב של שבילי אופניים.
הרוכבים יהיו חלק מהחיים של רח' ויצמן.
הדר לביא :צריכים לדרוש ממה שמקבלים מה שאנחנו רוצים .לא לוקחת כמובן מאליו .זה פרוייקט
עם תשתית הגדול שהיה לנו בשטח האנשים לא מרגישים כמונו.
פנחס כהנא :יש לבטל את כל החניות המתוכננות ברחוב ויצמן .מבקש לראות חלופות למציאת
נתיב חלופי לאופניים .מבקש לראות תכניות של יועצי נוף .זה שיקום עירוני לטווח ארוך .אנחנו
נאבד את מרכז העיר .אני מתרשם שאין מספיק אומץ להגיד .זה שיקום מרכז העיר .אנחנו לא נקבל
חויה עירונית .אני בעד אופנים ותחבורה ציבורית .אנחנו מקבלים מרכז עיר בעייתי.
ברוריה נעים :לא רואה חוויה להולכי רגל .יש קווי חשמל בצד ואין צל בצד השני אין מחשבה לרוחב
המדרכה ,אין מחשבה על רמזורים.
עדי קיין :בראש מעיינה של האדריכלית זה הצל על רח' ויצמן.
אלן טנמן :פנה למשרד התחבורה ליישם באופן מיידי נת"צ על כביש  4ומבקש ליישם זאת.
הילן :בימים אלו מקדמים נת"צ בכביש  4לא ייתכן נת"צ בכביש כפר סבא בלי כביש .4
אלן טנמן :מתנגד להנחיות המשטרה בדבר הוספת גדרות למניעת חציית ויצמן.
איתי צדוק :במצב בו קיים נת"צ שמאלי מדובר על חציה של  3נתיבים בתנועות מנוגדות ודבר זה
הינו מסוכן לחציה.
אלן טנמן :מציע  -חלקו את הפרויקט ל  3חלקי ביצוע ,כאשר חלק ראשון הינו רחוב ויצמן מזרח,
חלק שני ויצמן מערב וחלק שלישי שרנחובסקי לפני ויצמן מערב.
איל בהק :רואה בעיה ששבילי הליכה נקטעים בגלל תכנית מהיר לעיר מבקש לשים לב לשימור
המבנים והכיכרות שלאורך ויצמן .רואה  3בעיות
 .1אי אפשר לבצע מעבר חציה ע"י בנין העירייה
 .2בשעה  17.00הכביש מסנוור .בגלל הגידור יקטעו שבילים ירוקים
 .3אופניים חשמליים :המהירות היא  50קמ"ש וזאת בעיה רצינית.
סיגל שטרית :על נושא האופניים אנחנו עושים עבודה רבה עם בני הנוער .אנחנו פעילים מול בעלי
העסקים שמתעסקים עם אופנים ומבקשים מהם לא לנתק להם את העצר ביחד עם המשטרה .יש
הרבה פעילות עם בתי הספר ומנסים להגיע לכל מכלול האוכלוסייה על מנת למגר את התופעה.

אישור הרכב ועדת תנועה מרכזית:






מפקח על התעבורה במשרד התחבורה.
נציג מטרופולין
נציג המשטרה
מנהל מחלקת פיקוח
מנהל עבודות ציבוריות

אושר פה אחד.
אישור הרכב ועדת תנועה מקומית:
הילן דהרי
בועז ברוס
מיכל בן הרוש
איציק שי
זהר מדמון
עודד דימרי
אליק יופה
רפי וקסלר
אפרת כהן

יועצת תנועה

יו"ר הועדה
יועץ
נציגת עירייה מקצועית

מנהלת מח' פיקוח אכיפה

נציג עירייה מקצועי
נציג עירייה מקצועי

מנהל מח' תפעוליות
מחלקת עבודות ציבוריות

נציג משטרה
מזכירת הועדה

אגף תנועה ,משטרת כפ"ס
רכזת ועדת תנועה וחניות נכים

אושר פה אחד.

עילאי הרסגור-הנדין ,יו"ר הוועדה

הילן דהרי ,מזכירת הוועדה

