
  ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה

  zoran.muni.il-lishka@kadima   •   4989029-9-531קס: פ   •   0489029-09טל:   •   60920צורן -קדימה 1רח' הרצל            
  

  וועדת תחבורה
 

25-08-2016  
  החיות להורים בדבר הורדת תלמידי צורן

  
  הורים ותלמידים שלום רב

  
בעוד כמה ימים חזור לגים, לבתי הספר היסודיים, ולחטיבת הבייים החדשה שפתחת 

השה בכיסה לצורן, עם האושר של הגידול בכמות הילדים, מתלווים עומסים ופקקים בעיקר 
שכל תועת המכויות סביב בתי הספר מצאת ביציאה , כ08:10עד  07:30סביב השעה 

הסברים לגבי כל אפשרויות ההורדה של ו החיות העמוסה בלאו הכי של הישוב, מצ"ב מספר
  , גם במפה:הורדה =כחול , חיה =אדום  ,ילדיו בביטחה, כולל שירטוט ומיפוי על גבי מפה

  

מד לראות יותר הורים וילדים המקדם אורח חיים בריא, היה חכישוב קהילתי,  -  ברגל .1
 לבתי הספר, בעיקר כאלו המתגוררים בסמוך. ,או דרך שבילי האופיים ,מגיעים בצעידה

עם הילד לגן או לבית הספר,  ולהיכסאת ריכבם,  חותהלהורים המעוייים  – חיה .2
כלי רכב,  400חיוים בוסף לחיה ברחובות הסמוכים, בעלי קיבולת של מעל  3מצויים 

מקומות חיה, ומאפשר יציאה מהישוב  170מכיל ראה מפה) (שר חיון הרצוג החדש כא
, שימו לב, השה לא לא בכיכרלא תתאפשר חיה באדום לבן, ובעיקר מצידו המערבי, 

 .משטרתיים יתו דוחותולהגים העברייים  ,יהיו אזהרות

  איזורים: 3, מצ"ב מידהורים המגיעים עם הרכב, מורידים את הילד, ווסעים   - הורדה .3
איזור ה"שק וסע" יישאר ר המועדף מבחית עומסי תועה, וזהאי – כיסת יובלים

  במקומו הוכחי, יש להקפיד ולעצור במפרץ עצמו, ולא לחסום את תיב הגישה הצר.
תורחב בקרוב לתיב עצירה בטוח שאיו בכיכר, אא השתדלו להוריד  – רן- כיסת לב

  כיסה ללברן והסדרת מעגל התועה.ב ביובלים ככל היתן עד להשלמת העבודות
, ללא שירותי "שק וסע" לילדי החטיבה, ברחוב הורדהמוקם מפרץ  – כיסת הרצוג

 השיקמה, לפי הכיכר הראשית, אא הימעו מעצירה והורדה בכיכר, זוהי עבירה מסוכת

אא השתדלו לא להוריד ילדים או להחות במקומות אסורים, המפריעים  –דגשים  .4
  ה ומסכים את הילדים, בכיכר העמוסה יתו כאמור דוחות ללא אזהרה מוקדמתלתוע

  

 
  

  בברכה,              
  יו"ר וועדת תחבורה, ליאור באי


