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ד"בס

במרחב הקהילתי
ן ופיתוח פיזי בשכונות גבעת שאול  משהוקריתחדשות ועדכונים בתכנו

ד"בס



הסדרי חניהתוכנית

הסדרי חניה תוכניתלאחר שמחלקת חניה הכינה 
מהחניות בקרית משה  50%-אשר מבטלת כ

ביקש המנהל הקהילתי לערוך ספירת , הצפונית
רכבים כדי לבדוק כמה חניות נדרשות לתושבים  

.הבדיקה הוצגו בפגישה בעירייהתוצאות.עצמם

השבוע נערכה בעירייה פגישה בין אנשי אגף חניה לנציגי המנהל  
מתכנני אגף עידכנובמהלך הפגישה . הקהילתי ואדריכל הרובע

חניה בתוצאות סקר ספירת הרכבים אשר בדק את כמות המכוניות  
העולה מן הסקר הוא שבמידה . החונות בשכונה בשעות הלילה

הסדרי החניה שתוכננה על ידי העירייה לא יהיו  תוכניתויבצעו את 
מספיק חניות לתושבים והמצב יהיה חמור לא פחות מהיום ואולי  
אף יותר מכיוון שבערבים וגם בלילה פשוט לא יהיו מספיק חניות  

.לתושבים 

יערוך כנס תושבים כדי להציג את תוצאות הסקר  המנהל הקהילתי 
לפי תוצאות כנס  . התנועה ולשמוע את דעת התושביםתוכניתואת 

זה ניתן יהיה להחליט האם ישנם רחובות בקרית משה הצפונית  
.שכן ניתן וכדאי להסדיר

במרחב הקהילתיד"בס
ח"א ניסן תשע"יום רביעי י

2018לפברואר 22



גבעת שאול-משהקריתאב תוכנית

הוצגה  ש"גבש "האב המתגבשת לשכונות קמתוכנית
על ידי המנהל הקהילתי בכנס תושבים שנערך ביום  

אדריכל המנהל הציג את ההשלכות  . ז אדר"רביעי כ
-על הוספה של יותר מלהיוצרהבעייתיות שעלולות 

.דיור לשכונה' יח4000

תוכניתבכנס התושבים שנערך הוצגו נתוני השכונה הקיימים ונתוני 
סטטוטורית אלא  תוכניתהאב אינה תוכנית. האב המתגבשת

אליה במלוא  מתיחסתאולם זו המלצה שהעירייה , המלצה בלבד
.הרצינות ומכוונת את התכנון בשכונה לפיה

דבר  . דיור לשכונה' יח4000-התוכנית ממליצה על הוספת יותר מ
הייצור בעיה של מחסור בתשתיות חינוך ורווחה וכן יוסיף בעיות  

יבנו במסגרות ' יח2000-התוכנית ממליצה שיותר מ. תנועה וחניה
שיכללו מגדלים של  פינוי בינוי בעיקר בהיקף השכונהתוכניותשל 
קומות זאת כדי לפנות שטחים שיאפשרו הוספת  16-24בין 

אולם בגלל . שטחים ירוקים ושטחי ציבור נוספים וחידוש השכונה
היקף הבינוי יהיה קשה מאוד לתת מספיק שטחים שיפצו גם על  

הדיור  ' הקיימים כיום וגם על השטחים הנדרשים ליחהחוסרים
.החדשות

תושבי השכונה הביעו את מורת רוחם מתוכנית זו וכן הסכימו פה 
אחד שרוב תושבי השכונה לא משתמשים במעליות שבת שיהיו  

.הכרחיות במגדלים המומלצים בתוכנית
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בהמשך לכנס זה התקיימה פגישה עם אגף התכנון בעירייה  
האב ונציגי  תוכניתוהוחלט שתערך פגישת תכנון עם אדריכלי 

המנהל הקהילתי ושם יועלו כל בעיות וטענות התושבים במטרה  
.למתן את התוכנית ולהתאימה יותר לשכונה

פינוי בינוי כפי שממליצה התוכניתפרויקטימודל השכונה לאחר הוספת 
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15 לפי גבהים–הבינוי המומלצים בתוכנית האבאיזורי

האבתוכניתנספח נופי של 


