
 בס"ד                                                      
 עבודות הרכבת הקלה כנפי נשרים –סיכום מפגש תושבים 

 
 (19ליוני  30כ"ז סיוון תשע"ט )  תאריך הוצאת הפרוטוקול:   (19ליוני  26כ"ג סיוון תשע"ט )  :התקיימה ביום

ן, בנימין טמיר, עודד נוימן, אלי נוימן, גבי קיפרווסר, מרים ריינר, חנה להב, מרים טויבר, ישעיהו וטובה אכלופי, עזרא רצבי, שלמה הולצמ - תושבים  :כחונ
 זהבה כהן, שלמה מזור, מלכה, מיכאל גנג

 מתכנן אורבני -רן דור , קהילתיתעובדת  –עטרה סולומון 

 פירוט והערות המנהל הקהילתי תמצית הדיון נושא ס'מ

הרי היכן יחנו תושבים בזמן ביצוע העבודות?  חניות 1
ויהיו מסלולים  2-מצמצמים את הכביש ל

 יכן יחנו?הרבה כלי עבודה בשטח. ה

מצגת שהועברה לתושבים בכנס האחרון ע"י צוות אב נכתב "חניות לאורך ב
 "לבים הראשוניםבש שניתןהיכן  –הרחוב 

הסבר זה הוא עמום מידי ולא מסביר לתושבים לקראת מה הם הולכים. אנו 
מבקשים שההתיחסות לחניות בזמן העבודות תיכנס לתוכניות ההתארגנות 

 והעבודה של הקבלן ושהדבר יהיה ידוע ומוסכם מראש.
כמו כן אנו סבורים שהעיריה צריכה להתערב בנושא זה ולעזור )גם כספית אם 

גדול פתוח )למשל השכרת שטח  וא לתושבים חלופות חניה באיזורריך( למצצ
 .שאינו בשימוש מבית היתומות וינגרטן הנמצא צמוד לרח' הרב צבי יהודה(

פתרון נוסף שעלה מתושבים הוא לעשות מקומות חניה קבועים לפי מס' רכב 
)כפי שנעשה בהרצל( כך שגם אם המקומות מצטמצמים, לפחות הם נשמרים 

 כנפי נשרים.-רק לתושבים הרב צבי יהודה

תושבים שמעו שתהיה גדר אקוסטית. לא  גדר אקוסטית 2
ברור כלל איפה ומתי ואיזה גדר תהיה ואילו 

 תכסה. רעשים היא

 יזה גובה וכו'.סוג גדר, כמה דציבלים היא עוצרת, אאיזה  – מבקשים פירוט

תושבים מבקשים הפחתת הארנונה בזמן  ארנונה 3
י יהעבודות בגלל הרעה משמעותית בתנא

בעיות תנועה, בעיות חניה,  רעש, –מחיה ה
 רבים אבק, בעיות בטיחות בגלל פועלים

 שיסתובבו ליד הבתים וכו'.

 

 תתארגןהוועדה הפיזית תושבים מבקשים ש פיצויים 4
וכללי לגבי זכויות הפיצויים של  באופן מסודר

 תושבים ברחוב הרק"ל

 

  8:30-תושבים מבקשים שהעבודה תתחיל בה ות יוםשעות עבוד 5

 



 

                                                                                                  רן דור :רשם

    

שעות עבודות  6
 לילה

בבוקר  5:00התושבים לא מוכנים לעבודות עד 
 בשום אופן.

שיסתיימו  לילההעבודות  את להקדים/לצמצםלבדוק את האפשרות  מבקשים
 .24:00לפני 

 ובכל מקרה מבקשים שיודיעו על עבודות לילה  
 ימים מראש לפחות. 10

 

פעילויות בזמן  7
 העבודות

 :תושבים מבקשים שבכל זמן העבודות יהיו
  בנג'ארה במנהל הקהילתי לילדים פעילויות

ר יש. תקציב אין למנהל הקהילתי תקציב לפעילויות נוספות מעבר למה שכב
 זה יצטרך לבוא מהעיריה/חברת מוריה וכו'.

  גתב במנהל הקהילתי לילדים פעילויות  

  ם לבריכה לילדיםכרטיסי  

מצב  –גדר אבן  8
 סופי

כדי שלא התושבים מבקשים למצוא פתרון 
יווצר מצב דומה לתחנה בהרצל/הרב צבי 

יהודה בו החצרות של הבניינים הצמודים הפכו 
 למשתנה.

 למשל גדר אבן יותר גבוהה.

 

 בבניין זה יש מס' אנשים בעלי נכות הזקוקים 10ימין אבות  9
 להגעה תדירה של אמבולנס. 

מבקשים להתחשב ולהשאיר לאורך כל זמן העבודות את המקום מול בניין זה 
 פנוי להגעה של רכב חירום.

התוכנית מפקיעה את שטח מבנה האשפה  14 הרצל 10
י האשפה המסודר של הבניין. היכן ימוקמו פח

 ר העבודות? במהלך ולאח
 כרגע ממוקמים פחי צפרדע, עד מתי?

 קבוע.פתרון  –יש למצוא פתרון למהלך העבודות ולאחר העבודות 

יש ילדים בעלי מוגבלויות  14בבניין הרצל   
ת מיוחדות וצרכים שיש להם הסעווקשישים 
צריך לדאוג שהם לא ייפגעו מיוחדים. 

,, לא מהרעש ולא מעבודות לילה. מהעבודות
  לבית מלון יהיה מסובך ומסורבל.  פינוי

 


