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הקמת המקווה המחודש ברחוב חיים ויטל
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כניסת  

נשים

כניסת  

גברים

קומת כניסה
1,2קומות  חזית לרחוב חיים ויטל

יחלו  , הקבלןובחירת המכרז טובה ומוצלחת לאחר הוצאת בשעה 

ויטל  בשבועיים הקרובים העבודות על המקווה החדש שיוקם ברחוב חיים 

.בגבעת שאול

חדרי הכנה  24קומות העליונות יהיו מקווה נשים עם 2. קומות3המקווה המחודש יכלול 

החצי . ד"חציה יהיה מקווה נשים לפי שיטת חב–הקומה התחתונה תהיה מחולקת . נוחים

(.                                                                                                              גאוןשריראמרחוב )השני יהיה מקווה גברים שכמובן הכניסה אליו תהיה מצד אחר 

.                                                                                                                       כאשר לאורך כל זמן העבודות המקווה הקיים ימשיך לתפקד, שנים3-משך העבודות יהיה כ

המקווה יסגרבשלב הראשון יבנו מעל המקווה הקיים שתי הקומות העליונות ולאחר פתיחתם 

.                                                                                  הקיים ותבנה במקומו קומת הכניסה החדשה

.זהו פרויקט מורכב ומסובך מבחינת הביצוע בגלל הצורך להשאיר את המקווה הקיים פעיל

.ד"חלופי בשיטת חב/במקביל נעשים מאמצים לבדיקת האפשרות לבניית מקווה זמני
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מערב גבעת שאול-תנועהתוכניתקידום 
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בשעה טובה ומוצלחת יוצא לדרך תכנון מחדש של כל מערכת הכבישים 

ד רהט .י חברת א"הפרויקט אשר ינוהל ע. ומדרכות במערב גבעת שאול

את מצב המדרכות הבלתי הכלשם לעצמו מטרה להיטיב קודם לפני 

בשלב הבא ישונו  . אלקבץ שאין כלל מדרכות' כמו למשל ברח, נסבל

רוחבי כבישים ועוד כדי לשפר את איכות החיים  , הסדרי התנועה

.האיזורלתושבי 

.  מחכים לתוכנית התנועה שתביא לשיפור במערב גבעת שאולש"גבכשנתיים שתושבי 

כבישים , מחסור במעברי חציה, כאשר ישנם רחובות ללא מדרכות כלל, שיפור כל כך נזקק

.  לילדיםלחוסר הנוחיות זו סכנה להולכי רגל ובעיקר שמעבר,בעיותצרים ולא תקניים ועוד 

מנהלי  . עכשיו סוף סוף לקחה העירייה חברה לניהול פרויקטים שתקדם פרויקט זה

פעמים עם הוועדה הפיזית והמתכנן האורבני של המנהל הקהילתי ' הפרויקט נפגשו כבר מס

.                                                                                     וקיבלו את הנקודות החשובות לקידום

–הראשון יהיה שיקום רחוב אלקבץ הפרויקט.ביותרבשלב ראשון יקודמו הדברים הדחופים 

הרחוב בחלק  הפיכת.הרחובהוספת ספסלים לאורך , ריבוד הכביש, בניית מדרכות

פרויקטים נקודתיים ' לאחר מכן יקודמו מס. לחד סטריהראובניועד דוד ' ברנוביץשמסמטת 

במקביל אמורות להתחיל בקרוב העבודות על  . ארה'נגשמערבית לרחוב באיזורנוספים 

.                                                                                                  'ברנוביץבסימטתהכביש 

בטיחותי יותר  , נוח יותר, זה לנעים יותראיזורבסופו של דבר מטרת התהליך היא להפוך 

.ורכביתונגיש יותר רגלית 



בגרייבסקיהמשחקיהסיום עבודות 
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הגיעו  4גרייבסקי' החדשה שיפעיל המנהל הקהילתי ברחהמשחקיההעבודות על 

.  כבר כמעט לסיומן

בהתאם לבקשות  אחרונות התאמות נשארו רק , חודשים הגיעו כמעט לסיומן10העבודות שהחלו לפני 

המנהל הקהילתי לקח על עצמו את ניהול התיאומים האחרונים  . המשחקיההבניין בו ממוקמת תושבי 

.הבניין והכי חשוב בהקדםהנדרשים כך שהפרויקט יצא לשביעות רצון כולם וללא הפרעה לדיירי 


