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      המועצה מקדמת תכנית תחבורה חדשה 
 ברחוב המושב בכרכור

קטע בין דרך הבנים מה באם תאושר יהפוךהתכנית על פי 
תוך הכשרת רצועת מקומות חנייה  חד סיטריברחוב ללאחוזה 

 אלכסוניים בקצה אחד של הרחוב

ראש המועצה, חיים געש: " בחודשים האחרונים הובלנו סקר תחבורה 
ונועדה לספק מענה גובשה על בסיס הממצאים  ברחוב. תכנית זו 

תובא לדיון בוועדת תיאום התנועה באם לצרכים העכשוויים. התכנית 
 תאושר תיושם בהקדם."

מהלך לשיפור התחבורה ברחוב המושב בכרכור. הרחוב הוותיק  מועצת פרדס חנה כרכור מובילה
 זוכה בשנים האחרונות לעדנה ולפריחה ועסקים רבים נפתחו לאורכו. 

ראש המועצה, חיים געש מציין כי :"כיום הרחוב משלב בתי מגורים לצד מסחר והוא משקף 
 לצד שירותים עירוניים קהילתילבת צביון כפרי המושבה המשבמובנים רבים את ייחודה של 

 ."מגוונים

 למחסור במקומות חניה ברחוב. אף ריבוי העסקים הוביל לגידול בתחבורה ו 

" לשם כך הובלנו בחודשים האחרונים סקר תחבורה שמטרתו לבדוק מענים לצרכים בשטח."
 מסביר געש.

על פי התכנית החדשה הקטע ברחוב הבנים שבין דרך הבנים לאחוזה יהפוך לחד סיטרי וכן תוכשר 
לצד הרחבת מספר מקומות החניה,  רצועת מקומות חניה אלכסוניים בקצה אחד של הרחוב.

 הקטנת עומסי התנועה יוסדרו מדרכות למעבר בטוח של הולכי הרגל.

ורחובות רבים נסללו לפני עשרות רבות של שנים.  על פי געש :"חשוב לזכור שהמושבה וותיקה
אנחנו בעשור האחרון מתמקדים בצמצום פערי התשתיות בכל רחבי הישוב, זוהי משימה חשובה 
ומרכזית המחייבת משאבים רבים ולעיתים גם סבלנות. משנה לשנה עבודות הפיתוח מתרחבות 

 ן הכפרי המקומי שלנו."לרחובות נוספים אשר נהנים מהתחדשות לצד שמירה על הצביו

מהנדס המועצה , אדריכל אריה רפפורט מוסיף כי  : " אחד היעדים המרכזיים בתכנית המתאר 
החדשה הינו קידום עצמאותה הכלכלית של המושבה. הישוב מתפתח וצומח והרחבת המסחר 
 בישוב הינה מגמה מבורכת וחשובה.  צמיחתו כוללת יישום תכניות פיתוח והתחדשות בהתאם

 ולתכנון ארוך טווח." רשותנהלת הלמדיניות ה

על פי געש : "תכנית זו  שגובשה על בסיס ממצאי הסקר נועדה לספק מענה לצרכים העכשוויים. 
 באם תאושר תיושם בהקדם."ו ,התכנית תובא לדיון בוועדת תיאום התנועה
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