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 לכבוד:
 מר אבי גרובר

 ראש עיריית רמת השרון 
 באמצעות ערן שורץ, מנכ"ל העיריה

 .במייל
 

 ,אבי שלום
 

 קו פנימי עירוני בשבתות וחגיםהפעלת  :לסדר הצעה
 

בתקופת לסינמה סיטי ולים, בעיקר כבר לפני כשש שנים    חלה להפעיל תחבורה ציבורית בסופי שבוערמת השרון ה
  .הקיץ

 
כשלוש שנים הצטרפה רמת השרון, יחד עם ערים נוספות, למיזם "נעים בסופ"ש" שהובילו רון חולדאי, ראש לפני 

תחבורה ציבורית בסופי שבוע (שבתות  ציע נסיעה ביפו, וסגניתו מיטל להבי. מיזם זה הינו בינעירוני ומ-עיריית ת"א
 למיזם. סבאלאחרונה הצטרפה גם כפר . וכן חגים)

 
 משתמשים ונעזרים בתחבורה ציבורית זו ככלי יעיל וטוב.אין חולק על כך שיותר ויותר אנשים מכל הגילאים 

 
כאמור, רמת השרון בחרה שלא להפעיל קו עצמאי (שיוביל, למשל, לסינמה סיטי, לים ולארנה) הגם שנושא זה עלה 

 תושבות ותושבים. מספר פעמים בעבר ובהווה מצד
 

 באבנים ברמת השרון. פעמיים  אוטובוס שבת של "נעים בסופ"ש" נרגם  האחרון  מהלך החודש  לאחרונה פורסם כי ב
 

המשטרה והפיקוח    שהאחראים ליידוי האבנים נמנים על הגורמים המתנגדים להפעלת תח"צ בשבת, ועל  שערניתן ל
כל שניתן כדי לסייע לעשות כהעיריה והעומד בראשה  ה. על על עצמ העירוני לדאוג קודם כל שהתופעה לא תחזור

מכל מקום, יידוי האבנים לא צריך להרתיע מהרחבת השירות לתושבים  מצוא את מיידי האבנים ולהעמידם לדין.  ל
בשבתות וסופי שבוע, ויש לפעול אך ורק משיקולים הלוקחים בחשבון את צרכי וטובת התושבים שאין בידיהם כלי  

 ם והמעוניינים להגיע ממקום למקום ברחבי העיר ובסביבתה. רכב פרטיי
 

 . קווים פנים עירונייםבלא  קווים בינעירוניים ומופעל רק בעלה כי מיזם "נעים בסופ"ש"  נעשתה לאחרונה  מבדיקה ש
 

חצה את העיר ממזרח , י8לקו במימון העיריה שמסלולו יהיה דומה  תחבורה ציבורית  להוסיף קו משכך, יש מקום 
 .נחוץ וחסרדבר ש -למקומות בילוי בעיר ולחוף הים ר הגעה שלמערב, ויאפ

 
 

 :נוכח דברים אלו להלן הצעת ההחלטה
 

ובין באמצעות  בין בסיוע עמותה העוסקת בנושא    ,ימים בין בעצמה  45הפעיל בתוך  מועצת העיר מנחה את העיריה ל
 על ידה.קצב ותפנים עירוני שיפעל בסופ"ש וי ו, קהסעותגורם אחר המספק 

 
המדויק שייתן מענה עירוני פנימי, לרבות  ממסוף חיבור בין מזרח וערב העיר,  ועדת התנועה תקבע את המסלול 

 .קדמה עד לסינמה סיטי, לים ו/או לארנה בהרצליה
 

העיריה,  יפורסם  הקו המתאימות  בכל אמצעי  האפליקציות  בדומה לתדירות הקווים   ,לרבות באמצעות  ויפעל 
 .במיזם הבינעירוני הקיימים

 
 
 
 

 נטע זיו   עידן למדן
 ירוקים-סיעת רמת השרון החילונית: מרצ      


