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פרוטוקול ועדת בטיחות 21/02/02
נוכחים :שניר ,אמנון ,מוטי ,רבקה ,דינה ,חננאל וגדי
חננאל מקריא מכתבים)מצ"ב) ובהם הסתייגויות מסגירת רח' ברקת ומעלה דוד לרחובות חד
סטריים,כגון  -פגיעה בטרמפיאדה ,הרחוב לא עמוס מדי ,הגברת עומס התנועה על רח' מעלה שניאור.
התייחסות :רח' מעלה דוד בעל שדה ראיה מוגבל ועל כן מסוכן לנסיעה דו סטרית.
השינוי בהסדרי התנועה אמנם ישפיע על הטרמפיאדה אך מאידך יש גידול במס' תושבים.
הגדלת העומס על רח' מעלה שניאור אינה מהותית.
התקיים דיון:הוחלט להשאיר את ההחלטה על הפיכת הרחובות לחד סטריים.
רח' חלקת השדה
הבקשה  -לא להפוך את קטע הרחוב לדו סטרי.
עלו טיעונים של צפיפות גדולה בבוקר ,פניות פרסה צפויות שיסכנו ילדים הנכנסים לגן.
פתיחת קטע זה של הרחוב לדו סטרי תיצור מוקד סיכון שאינו קיים היום.
גדי ,רבקה וחננאל ממל יצים לקבל את ההשגה ולשנות את ההחלטה.
הערעור מתקבל והרחוב ישאר חד סטרי לכל אורכו.
רח' נחלה
הצעות שעלו ומכתבי תושבים
הוחלט להשאיר את רח' נחלה רח' דו סטרי כדי להשאיר עורק ראשי פתוח ונוסף וכדי לווסת את
התנועה בינו לבין רח' צופיה ובינו לבין רח יפה נוף .הוחלט בנוסף תינתן הנחייה לאוטובוסים להעדיף
את רח יפה נוף וצופיה כנתיבים מועדפים.
רח אריאל
בקשת המשפחות להעמיד תחנה נוספת סמוך לבני עקיבא נדחתה.
יש תחנה נוספת במרחק שאינו מצדיק הקמת תחנה נוספת ע"ח החניה של מגרשים ומרכז הנוער.
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מועצה מקומית קדומים
חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון
קול צופיך
לאחר סיור עם שניר,מומלץ להעמיד תחנת הסעה לצד תפוח הפיס עבור ילדי קול צופיך.
יש להכין שלט האוסר חניה באזור התחנה ולהעמיד תחנת הסעה.
יש לסייג את שלטי "אין כניסה" בכניסה המזרחית לרחבת האולפנא "-פרט לאוטובוסים".
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