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 עם ועד קרית השרון    הסיכום פגיש
 מהנדס העיר-מר אבנר אקרמן :אל     : נוכחים מועד קרית השרון        נוכחים:

 פ"ל החב"מנכ-מר משה קייזלר                       מר מאור דיה    סגן ומ"מ ראש העיר  -מר אלי דלל
 ס"מנהל אגף איכ-מר מיכה בראל          מר עמיר פרי    חברת מועצה –גב' שירי חגואל סיידון 

 גב' גל דברת   מנהל אגף רובעים ושכונות   -גב' אורנה רג'יניאנו 
 מר יואב חביב   מנהל הספורטק קרית השרון. –מר רונן מנטין 

 איכות הסביבה –גב' גניה נודלמן 
 ע. סגן וממלא מקום רה"ע –מר שי בעדש 

 מנהל רובע מזרח בשכונות –מר ג'אן ויטמן 
 ול  / הערותסטטוס טיפ משימות  באחריות הנושא 

פתרון קבע לכביש מערבי  1
לאזורי המסחר 

והתעסוקה המתוכננים 
להיבנות מערבית לציר 

לנטוס . אשר יתנו פתרון 
 לעומסי תחבורה צפויים.

  מהנדס העיר

הרכבת אמורה לבדוק זאת עם תכנוני מסילות הרכבות מענה יינתן רק בפברואר   .1
 לערך .

אלי דלל סגן ומ"מ רה"ע הממונה על הרעיון לפיתוח הכביש הועלה על ידי  .2
התחבורה הוגשה בקשה לרכבת והנושא נמצא בדיונים מול רכבת ישראל עם 

 מהנדס העיר.

 

פתרונות לתחבורה  2
 אפשריים לקריית השרון , 

 מחלוף גשר האר"י ,  
הקמת צמתים מרומזרים 

בכיכרות העמוסות כבר 
 כיום, 

מינהל 
 הנדסה

 ועדת תנועה

 גשר הארי מקודם מול משרד התחבורה.
 תכנון עתידי ביציאה מגשר השרון לכיכר בעלת שני נתיבים.

 רמזור בכניסות לגשר, יהיה ביצוע בקרוב. 
חלף גשר הארי, הועלו התוכניות עברו במע"ץ ובנתיבי ישראל, הועלו מספר הערות מ

. לו"ז לביצוע תתקציבי ההרשאו לתוכניות אך היום נדרש אישור משרד התחבורה
 נתיב מזרחי כחצי שנה.

הוצבו רמזורים ובימים אלו הם בהרצה 
 לקראת הפעלתם באופן סדיר.

שכונה ב "צשינויים בתח 3
מהירה  'ומחוצה לה תח

לתל אביב, לאזורי 
תעסוקה נוספים כגון 

הפעלת  כ"סרעננה , 
מוניות שרות לעיר 
 .ולאזורי התעסוקה 

 
 
 
 
 

מינהל 
 הנדסה

 מ"מ רה"ע

הוא בלתי ישים כרגע מי שמאשר זאת זה משרד בשבת נושא תחבורה ציבורית 
 התחבורה. 

שיתקיים  בנושא התחבורה סוכם כי יזומנו כל הוועדים, של השכונות, למפגש
 .2015בפברואר 
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 סטטוס טיפול  / הערות משימות  באחריות הנושא 

הצגת תכנית אב עירונית  4
למסחר באזור קריית 

 השרון .

תוכנית התב"ע מגדירה כי הצד המערבי של רח' תום לנטוס מיועד לצרכי מסחר.  מהנדס העיר
 והשטח בין הגשרים הארי והשרון.

 

הקמת מועדון לבני נוער  5
 בקריית השרון 

פתרונות לבני הנוער בסופי 
שבוע שיכלול פתיחת 

 המרכז הקהילתי

מנכ"ל 
 החב"פ

 הקמת מבנה חדש לא יתרחש בשנתיים הקרובות. .1
ניתן למצות פעילות לנוער במתקנים הקיימים כגון:   מתנסים, ספורטק,        בתי   .2

 ספר ומבני ציבור אחרים.

לקבוע פגישה עם סמדר, ושירי, עופר לבחון אפשרויות למצא מבנה לשימוש  .3
 כמרכז נוער במבנים הקיימים.

 קידום נושא פתיחת מועדון הנוער באזור התעשייה בשישי שבת. .4

 
 

פתרונות תח"צ בסופ"ש  6
למרכזי הפעילות איזורי 

התעשייה )כולל לחופי 
 הים בקיץ(.

מנכ"ל 
 החב"פ

עם נציגי  2015בפברואר  שהנושא יועלה במפגש תחבורה ציבוריתהעירייה מקובל על 
 משרד התחבורה.

 

 

הכנסת מפעיל  –צהרונים  7
נוסף )פרטי ( למקבץ גני 

 ילדים בקרית השרון

מדיניות הצוות המקצועי של עיריית נתניה לדבוק בהתנהלות הפעילות הקיימת  
 דהיום.
 תכין מסמך מפורט בנושא וכן תיאור של המענה שניתן )גם לחסרי היכולת( סיוונה

 

 /ירד מסדר היוםטופל

הקמת גינה קהילתית  8
לרווחת הקהילה בקרית 

 השרון .

 הגינה הקהילתית נועדה לסייע לאוכלוסייה חלשה. כרגע אין שטחים בקרית השרון  אגף שכונות
 שניתן להכשירם.

 נטים 'הדרום מזרחית של חורשת הסרגתיבדק אפשרות בכניסה 
 כמו גם את אזור מזרח לקריית השרון .

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

טיפול ובדיקת מפעלים 
עם סכנת חומרים 

מסוכנים באזורי 
 התעשייה.

 
 
 
 
 
 

ריבוי ענני אבק, ממפעל 
 גריסת פסולת בניין

איכות 
 הסביבה 

. המפעלים המסוכנים חולקו לשתי המפעלים: פלנטקס,ריו,אורדן,אביק,טמפו
קטגוריות : מזהמים ומסוכנים לסביבה.ידוע כי כל המפעלים תחת השגחה של 

 הרשויות. 
 סוכם: 
. מפעלים פלנטקס וריו שהוגדרו כמסוכנים לסביבה, יתואם ביקור לקבל סקירה על  1

 האמצעים המגנים על איכות הסביבה.
ם סיכון לסביבה כמו  ניר לט, ברמה של . מפעלים שהוגדרו כמזהמים אך לא מהווי2

 עשן, או מפעל אורדן, אינם משפיעים על איכות הסביבה.
 .101.כל תלונה על מפגע ממפעלים כגון ריחות או עשן יש לפתוח תלונה  במוקד 3
 

לבדוק מקצועית את רמת זיהום האבק  מוטל על מחלקת איכות הסביבה בעיריה
 לסביבה ולהציג המסקנות בפגישה הבאה.
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 משימות הנושא
ס.ומ"מ  שביל בטוח לבתי ספר 11

 רה"ע
מטר מבה"ס,  500לקדם תוכנית של הקמת שבילים בטוחים לבתה"ס ברדיוס של עד 

 .כולל שבילי אופניים
 

ס.ומ"מ  מתקני אופניים בבית ספר 12
 רה"ע

ראשון של הצבת מתקן אופניים, ואף הצבת מתקנים בבתי העיריה מימינה פיילוט 
 ספר יסודיים. שאר בתי הספר מדובר בניהול עצמי ובאחריותם להציב מתקנים.

 

שבילי אופניים ברחבי  13
 נתניה

התקבל תקציב ממשרד התחבורה, עבור ביצוע תכנון שבילי אופניים המקשרים את  מהנדס העיר
 ובתוך העיר.הישובים בסמוך לנתניה לעיר 

 

סגן ומ"מ רה"ע יוזם אירועים של רכיבה על אופניים תחת מטריה של "רוכבים  מ"מ רה"ע אירועי רכיבה על אופניים 14
 לעבודה ורוכבים לבית הספר".

 

ס.ומ"מ  תחנות אוטובוס 15
 רה"ע

, ומקום 26 רח' תום לנטוס –יש להתקין תחנות אוטובוס בשני מיקומים, מרכז אלון 
 .YELLOשני מול תחנת הדלק של 

 בוצע

 
 חודשים מהיום. 3פגישת עבודה נוספת נקבעת לעוד  **
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 אורנה רג'יניאנו
 מנהלת אגף רבעים ושכונות

 
 

 מנכ"ל העירייה-העתק:  מר איזי ענבר
 משתתפי הישיבה             


