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 ז' שבט תשפ"ב )בזום(סיכום שיתוף ציבור 

 
 

 , בתוכנת זום20:00, שעה תשפ"ב ז' שבטיום ראשון התקיים ב
 

 להלן הנקודות העיקריות שעלו:
 

 א. הסדר תנועה חדש בעבודות הרכבת הקלה 
. מפקח הפרויקט הסביר שעד סוף החודש אמורות להסתיים העבודות בצד הצפוני של 1   

 !שנתחדש !הכביש, כולל מדרכות!! 
. במקביל עם סיום הצד הצפוני יבוצע הסדר תנועה חדש כדי לאפשר לקבלן לעבור 2   

 לעבודות בצד הדרומי.
 חודשים 6-. עבודות אלו אמורות להימשך כ3   
. כחלק מהעבודות של ההסדר החדש יחלו עבודות לשידרוג צומת בן ציון העילוי וכן 4   

 שינוי תנועה במקטע של בן ציון מהעילוי עד דגל ראובן שיהפוך לחד סטרי לכיוון העילוי.
 . לבקשת תושבים יבדק כיצד ניתן לייעל את התנועה בצומת זו.5   
 ות הרמזור של העילוי למניעת פקקים כפי הניתן. מפקח הפרויקט יבדוק את נושא יעיל6   
. כמו כן לבקשת חלק מהתושבים ייבדק האפשרות שהמקטע של בן ציון מסירקיס עד 7   

סטרי לאפשר יציאה מסירקיס וקורות העיתים לדגל ראובן וכך -דגל ראובן כן יהיה דו
 להפחית את העומס על העילוי.

 9חניות מול רחוב הרב צבי יהודה  8. כמו כן במסגרת העבודות יבוטלו 8   
    

 הרב צבי יהודה )בן דור(-ב. עבודות בצומת הרצל
. העבודות הוצגו ע"י המנהל הקהילתי באופן כללי מכיוון שלעיריה וצוות תוכנית אב 1   

לתחבורה שהם יוזמי הפרויקט אין עדיין תוכניות סופיות...אך בכל זאת היה חשוב לנו ליידע 
 שיותר בהקדם. את הציבור כמה

 3-4-. העבודות של סגירת הצומת עתידות להתחיל לאחר פסח הקרוב. וימשכו כ2   
 חודשים.

 . במסגרת העבודות יורחבו רחובות שדרות המאירי וקרית משה ע"י ביטול חניות3   
. במהלך הפרויקט יוכשרו חניות זמניות לטובת התושבים בלבד )תו חניה( ברחוב הרב 4   

 .צבי יהודה
. אנו פועלים מול העיריה כדי שיתבצע תיאום בין כל הפרויקטים באיזור וכדי לבדוק את 5   

 כל האפשרויות להפחתת העומס והאי נוחות התיווצר במהלך הפרויקט.
. שיתוף ציבור נוסף עם מנהל הפרויקט ואיש קשרי הקהילה של הפרויקט יתקיים 6   

 ולחות זמנים מדוייקים יותר ותוכניות. בהקדם האפשרי ובו יוסברו הדברים בפרטים
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 )גן הסוס(ג. שידרוג גן קוסובסקי 
. הוצגה לתושבים תוכנית הגן לאחר מספר רב של שיתופי ציבור ופגישות עם נציגי 1  

 העיריה ומתכננת הגן.
 . רוב הבקשות של התושבים קיבלו מענה לרבות: 2  

 ויצירת איזור של פיקניקים וספסלים ניצול השטח שמסביב ע"י צמצום האדמה, -      
 יצירת מקומות ישיבה חברתית )ספסלים בצורת ח( היכן שהתאפשר -      
 יצירת רחבת דשא גדולה  -      
 הורדת הבמה מרחבת הדשא והשארת הכנה לבמה בלבד -      
 מגוון של נדנדות שונות -      
 קבוצות גילאים שונות 3-משחק נפרדים ל איזורי 3 -      
 בלבד 2-הפחתת מספר היציאות ל -      
תיאום היציאה הצפונית מול מעבר החציה )לבטחת הילדים(. בדרומית אין מעבר -      

 חציה והוספה של מעבר תפחית חניות ונראה שתושבים מתנגדים.
 ועוד...      

. רחבת הדק עץ תשתמש לפעילויות לתושבים, בבוקר לשולחנות קפה, ניתן להוסיף 3   
 שולחן פינג פונג מתקפל, בשאר הזמן תשתמש לנוחיות התושבים באופן כללי.
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 100%. הוסבר לתושבים שזו היא ההצעה הסופית של העיריה ואף שאינה עונה על 4   
 . 90%-מדרישותיהם היא עונה על יותר מ

. כמו כן הוסבר שרחבת העץ תקורה בפרגולה קלה ולא אטומה לחלוטין לגשם. מדבר על 5   
 רהיט גן וחלק מעיצוב הגינה ולא המשך של המבנה.

חסוך את ובכך תהפרגולה תחובר למבנה שלא לחסום את המעבר, התושבים  בקשת. ל6   
 הצורך בעמודים באמצע הגינה.

 .. לא תהיה סגירת חורף7   
 

 
 

  הבברכ
 , מנהל קהילתי מיתריםקהילתי מתכנן אורבני–דוררן 
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