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הובהרה עבודת הועדה :להיות פורום ממליץ למועצה ,פורום שמבקש בקשות בתחום ע"פ ראייתו
המקצועית ומפנה אותן לגורמים המקצועיים במועצה .כמו-כן שנבחן בצורה רצינית סוגיות בנושא
בטיחות בדרכים ונעלה המלצות וצרכים מהשטח לדיון בהנהלת המועצה .חשיבה חדשה ואחרת.
 .1צויין כי חסרים מעברי חצייה ברחבי גבעת עדה .חלקם פשוט דהו וזקוקים לצביעה מחדש.
צויין כי הקו הלבן ברחוב הגביע ליד קניון "של" בבנימינה זקוק לחידוש צביעה כבר חצי שנה .מדובר
בסכנה בטיחותית לאור שגם התמרור שאוסר את הפנייה שמאלה לרחוב השריג וחניית הקניון -
נדרש לחידוש.
יש לפנות ל 106-והגורם המקצועי במועצה ע"מ לקדם טיפול בחידוש הצביעה בכל ההקדם האפשרי
ובתכיפות יותר גדולה כעקרון מעבר למצוי כיום.
 .2צויין כי רחוב הזית בגבעה מסוכן -צר וצפוף  -יש לשקול להפכו לחד סיטרי.
 .3צוין כי פורום לקידום רכיבה על אופניים במושבות ,שהוקם ע"י ראש המועצה ,מבקש ע"פ הנחייתו
של ראש המועצה לפעול בשיתוף פעולה ותחת הועדה ,ע"מ לקדם את הנושא.
הוחלט שאין מניעה למבוקש  .לימור תיידע את הקבוצה על ההסכמה .הועדה תפעל ותקדם
חשיבה על עידוד רכיבת אופניים בסביבת בתיה"ס ובמושבות בכלל.
 .4כביש  654בקטע שבין כיכר הכניסה לגבעת עדה לבין הכיכר בסיבוב גבעת עדה הינו בעייתי.
אנשים נוסעים במהירות גבוהה הרבה יותר מהמותרת  60 -קמ"ש בלבד ,ואף מבצעים עקיפות
מסוכנות על קו לבן  .צריך לחשוב כיצד ניתן לשפר את המצב הנוכחי.
 .5לגבי בית העלמין בגבעת עדה -סביבתו מתמלאת וצפויה להמשיך להתמלא בבתי מגורים .כבר
כיום קשה להגיע אליו ולחנות לידו בעת לוויות .צריך לחשוב על פתרונות לגישה נוחה לבית
העלמין.

 .6צויין כי חסרים פסי האטה ברחוב הראשונים.
 .7ביחס לקו  -35מבוקש שמסלולו המסתיים היום בתחנת הרכבת בנימינה יוארך עד לב"יס אורט לטובת
התלמידים תושבי גבעת עדה ,שיוכלו להגיע באוטובוס אחד לביה"ס -ללא צורך בהחלפה.
 .8הועלה רעיון של פליירים חיכניים שאפשר לשים על מגבי מכוניות שחונות בצורה לא ראויה.
 . 9הועלה נושא הקשיים התחבורתיים בסביבת בי"ס אמירים בבנימינה .נאמר כי לאור השינוי בכיוון החד
סיטריות של רחוב השעורה ,בקירבת ביה"ס יש שיפור במצב .הועלה נושא בי"ס בראשית בבנימינה -בעיה עם
תחימה זמנית (אין יותר קבוע מזמני) שפולשת לתחום זכות הדרך ומהווה סכנה לאור שהילדים נדרשים לרדת
לכביש בגינה .יבדק לאלתר.
סוכם על המשך תקשורת במייל ובקבוצת הווטס-אפ של הועדה .מומלץ לקיים סיור בכל אחת משתי המושבות
בהדרכת חבר ועדה להצגת בעיות ומטרדים תחבורתיים.
הישיבה הסתימה באיחולי הצלחה בהמשך.
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