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 לנוחות התושבים הרחבת מערך התחבורה הציבורית

קו מתווה חדש לבחודשים הקרובים יחל לפעול 
מסלולו ירחיב את הגישה ממזרח אשר א'  4

מועדי יציאתו יהיו כרכור לפרדס חנה וכן 
 הרכבותמתואמים עם זמני יציאת 

א' יחל לפעול במתווה חדש הכולל הרחבת הגישה משכונות  4קו האוטובוס בחודשים הקרובים 
א' ,  4מועדי יציאתו של הקו החדש, לנוחות התושבים, . מזרח כרכור לפרדס חנה ולתחנת הרכבת 

 .  יהיו מתואמים עם זמני יציאת הרכבותאף 

המועצה מול משרד התחבורה את הרחבת מערך התחבורה הציבורית  מקדמתבשנים האחרונות 
 כאשר ההכנות למהלך זה מתבצעות לאורך השנה האחרונה.  ,בישוב

הנו מנגישות גבוהה לתחנת ייספק מענה מקיף לתושבים. התושבים י במתכונתו המחודשתא'  4קו 
קו האוטובוס עם זמני הגעת  בשל סנכרון זמני יציאתהרכבת תוך יכולת לתכנון זמנים נוח ויעיל 

החדש אף יחבר את שכונות פרדס חנה עם מזרח כרכור  מסלולרכבת ישראל לתחנה המקומית. ה
 המאופיין בעיקרו בשכונות החדשות בישוב.

כעת עם אישור התחנות על ידי משרד התחבורה וסיום הצבתן הפיזית על ידי המועצה בחודשים 
 02-42בוהה, כאשר בשעות העומס הוא צפוי לצאת בכל הקרובים, יחל לפעול הקו בתדירות ג

 דקות.

, המסוף BIGבשנה האחרונה פעלה המועצה להצבת מסוף תחבורה חדש בסמוך למרכז המסחרי 
ה הצפוני לשכונות השונות יאפשר חיבור בין המרכז המסחרי ואזור התעשי 5-ו 3 1ים והחדש לקו

 במושבה.

הרחבת מערך התחבורה הציבורית עומד על "ציין כי  ,ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
אנו מבצעים הרחבה הדרגתית הישוב גדל ומתפתח כאשר במקביל סדר יומה של המועצה. 

. בכדי לספק מענה לצרכים העולים מן השטח ומושכלת של מערך התחבורה הציבורית במושבה
התחבורה הציבורית  בכדי המועצה מצויה במגעים מתמשכים עם משרד התחבורה האמון על 

להביא לשיפור ולהרחבה של שירותי התחבורה הניתנים לתושב.  גאוגרפית פרדס חנה כרכור 
לרבות תחבורה הציבורית משקל השונים אמצעי הנגישות לנפרסת על פני שטח נרחב כך ש

 משרתתבחודשים הקרובים במתווה החדש א'  4הפעלתו של קו משמעותי באיכות חיי התושבים. 
את התחבורה הפנים והחוץ יישובית באמצעות שיפור הגישה לתחנת הרכבת ממנה ניתן להגיע 

 פרדס חנהעם מסלול חדש המחבר את שכונות מזרח כרכור  ו של ליעדים שונים בארץ , וכן יצירת
 ."על שכונותיה השונות

חלק קידום התחבורה הציבורית הוא "מוסיף כי  מהנדס המועצה, אדריכל אריה רפפורט
חדש את ל"מציין רפפורט  "מפעילותה הכללית של המועצה לקידום התחבורה בישוב. ישנו ניסיון

התשתיות ולהרחיבן תוך שמירה על הצביון הכפרי והקהילתי של הישוב. אנו סוללים עשרות 
פועלת במקביל  .כבישים מידי שנה מחדשים מקרצפים ומרבדים את אלו בני עשרות השנים

 ." 353,כביש  עוקף פרדס חנה סלילת כביש ולקידום  כביש הגישה החדש לרכבתהמועצה לקידום 


