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  ברים יקרים,ברות וחח

  חדשה.... התחלה   –שה  אזרחית חדשנה 

  .  שירותי געים אלינוונו המתרחש במועצמהקצרים עדכונים  ספרמלהלן 

  .נייןועהעביר פרטים נוספים לכל המלאשמח 

  תחבורה ציבורית 

  התחבורה הציבורית  ושדרוגבשיפור , בשיתוף משרד התחבורה, החליטו להשקיע ועצה האזוריתהמ

צליחה  , עדיין מת מעברממשלשל חה גדולה מצד המועצה, שבימים מדובר על הצל ראשית,  בעמק.

תכנית מקיפה לשנים  בימים אלו, מכינה המועצה  הממשלה השונים.  יממשרד אביםשגייס מל

  :  ימים אלוב מתרחשים אך מספר שינויים כבר , ותב והקר

  

רלבנטיות . ההסעות ה"במודל של "חנה וסע לים)טא(שמהיר מת מערך הסעות הק  .א

  : פירוט הבאע"פ ליישוב שלנו הן 

 עצירות בלבד) 8רכבת חדרה (סה"כ ת תחנ –יכון מרכז  .1

 ת רכבת נתניה תחנ –חפר -בת .2

 ובהתאם להצלחתם יהפכו להיות קוויבמשך חצי שנה  חינםיתופעלו  מערך ההסעות

מערך ההסעות יתחיל לפעול כבר בשבועות  . (בתשלום) להתחבורה ציבורית רגי

ייעשה שימוש בהסעות אלה וכן  ש חשוב  תצא בנפרד.על כך הקרובות. הודעה מסודרת 

 ם. ישב המוצע לתו לקבל משוב מה ואיך ניתן לשפר עוד יותר את השרות 

אביב),  -תל  חפר-המוצלח (בת  635לקו מעבר  –  קווי תחבורה ציבוריתהרחבת י וונשי  .ב

מסלול שינוי האפשרויות שהועלו הן . בין יתווי התחבורה הציבוררחב בקן שינוי נמתוכנ

יאשיה  -מגן 55, הארכת קו )חפר-בת-נתניה(ית עה קווכך שיבצעו תנו 23-24קווי של 

מועד ביצוע שינויים אלו טרם    חפר.-בתבתחבורה ציבורית ף ומסחפר, הקמת  -לבת

 נקבע.

בורה תח, והקמת מערך תחנות הסעה מחוץ למושב הקמת ם  ראשובמיזמים נוספים,   .ג

 משרד התחבורה. יין ממתינים לאישורים עד, שיתופית

  

  

  מרכז יכון: 

ם יושל ,ינוךקריית חכת מרכז יכון ליבהפ ראשוןהשלב את ה ההמהווהקמת בי"ס שפרירים א', 

  ראית קרובה מתמיד. ת הספר ניפתיחת בבחודשים הקרובים ו

ב'), שפרירים "ס נוסף (, ובמקום הקמת ביהמקורית התוכניתאת שוקלת לשנות צה  הנהלת המוע

עמק  מנשה ו ות אזוריותאשר תשרת את מועצ  אזורי-על דתי  ספר-ביתלהקמת  האפשרותבחנת  נ

. בנוסף, אינו משרת את הקהילה שלנושמתחם ך יהפוך מרכז יכון, הקרוב מאוד אלינו, לבכחפר. 

,  הילה שלנוק את האשר כן משרת הקמת בית ספר אחר   שרפא, לא ת קרוב לוודאי שהקמת בי"ס דתי

שבוע -רט בסופיים/ספולצורך מרכז חוגקני בית הספר לא נוכל לעשות שימוש במתשדאי ווקרוב לו

  ובשעות אחה"צ. 

ד עוד כמה שנים לא נוכל להגי. להשפיעזה הזמן . סופית ובשלבי רעיון ראשוניים אינהההחלטה הנ"ל 

העתידיות למרכז  ניות כושלנו בתמלא תוף שי מועצה דרוש מה אנו מקימים כעת צוות שי... שלא ידענו.

  ! מוזמנים – תושבים המעוניינים להצטרף  .החלטות ול הליךתחשוב לנו להיות שותפים ליכון. 



  

  :חדרה-שדה תעופה מנשה

במוסדות   מכבר לא האושרמנשה  ול מועצה אזורית על גבחדרה מזרח אזור הקמת שדה תעופה ב

משדה   מסוימיםושימושים  ליהצראת שדה התעופה בה  עתיד להחליףהתכנון. שדה התעופה 

  דב" שנסגר לאחרונה.  -התעופה "שדה

  ה ובכללם אחיטוב. לשדה התעופ יםכו לים את המושבים הסממאבק של תושבים הכול הם מט וקה

.  והציגו מצגת מעניינית מאוד ומעוררת מחשבה למושבשלהם, הם הוזמנו אלינו כחלק מהפעילות 

  . תודה לכל מי שנכח באירוע

  .נות אליילתרום ולמאבק, מוזמנים לפיע, להצטרף, לסי המעונייניםתושבים  

  

  

  ): ארנונה(מסי מועצה 

הטבת  בוטלה  בנוסף,  .2.58%עור של יבש עלו מיסי המועצה (ארנונה), כפי שדווח לפני כחצי שנה

) וכו' משרתי מילואיםתושבים ותיקים,  מי שזכאי להנחות (תזכורת ל .  1%בגובה של  התשלום מראש

  מס זו. שנת  בהנחות גם קבלת ה למלא בקשות ולוודא 

  

  (עדכון) מרלו"ג יד חנה

תוכנית להקמת מרכז לוגיסטי, מהגדולים בארץ, באזור  בהמשך לפרסומים הקודמים, הוגשה  

  שרת את חברת דיפלומט, חברת ההפצה הגדולה בישראל.עתיד לוהוא  התעשייה של יד חנה

ת  ועדהחליטה ,  חפר ותושבי יד חנה-ולל שמיעת התנגדויות של בת כ, לאחר מספר רב של דיונים

  : תו אבה ההגבלותן ועיקר מסוימותהגבלות  תוך   לאשר את המיזם ,לתכנון ובנייההמשנה 

 . שהיזם ביקש) מטרים  36גובה מטרים (במקום   26.75גובה  ב מרכזיהקמת מבנה   .א

 כתנאי להפעלה המרלו"ג השלמת כביש עוקף דרומי   .ב

בשלב הראשון אושרה רק   .כתוצאה מהמיזם, ע"י שלביות ושייווצרעה התנו יעומסטיפול ב  .ג

נפח  שיפור הסדרי התנועה באזור, יורחב מנפח התנועה המבוקש ע"י היזם, ולאחר  60%

 שלבים במספר  100% -התנועה ל

 "ג בלבד.ם המרלועולי יאושרו במתחחניות רכב פרטי ורכב תפ  .ד

  .כמובן ניתן לפנות אליימצוא באתר המועצה ות ההחלטה ניתן לאודו פירוט נרחב יותרונוספים פרטים 

  

  

להתעדכן בדיוור שיוצא מטעם הועד המקומי גם מומלץ מקווה שהנושאים הנ"ל בתחום העניין שלכם. 

    צה עצמה.עמטעם המו וכן

  

  בכל שאלות/בקשות/יוזמות וכדומה, ניתן ליצור איתי קשר לפי הפרטים מטה. 

  

  רן שכטר

054-4536516  

ran@shemerep.co.il 

 


