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 הצעה לשיפורי תנועה במזרח גבעת שאול –סיכום שיתוף ציבור 
 

  למרץ( בבית רוס ובזום )בסופו של דבר ההשתתפות היתה רק בזום( 23רביעי כ' אדר ב' )המפגש התקיים ביום 

 המדובר. תושבים, רובם מהאיזור 30-השתתפו כ 

 

 רקע:

שכונת גבעת שאול סובלת מרחובות צרים, בעיות חניה ובעיות בטיחות בדרכים. חלק לא קטן מבעיות הבטיחות נובעות 

סטרי משמשים כך בפועל. זה יוצר מצב ששני רכבים בכיוונים -מכך שרחובות שאינם מותאמים ברוחבם להיות דו

ולה על המדרכה כדי לאפשר לשני לעבור. ברחובות אחרים בהן הפוכים לא יכולים לעבור באותו זמן ואחד מהם ע

 הרוחב הוא מספיק, הפיכה לחד סטרי תשפר את מצב החניה. 

בעקבות פניות רבות של תושבים על סכנות ברחובות עזרן, חיים ויטל, אונקלוס ועוד ובקשה להפכם לחד סטריים, 

 ת דעת התושבים של האיזור.החלטנו להעלות את הנושא בשיתוף ציבור ראשוני ולשמוע א

 כדי שיהיה על מה לדבר הכנו סקיצה ראשונית של הצעה, אך בעיקר רצינו לשמוע את דעתכם.

 במידה ויוסכם על מתווה מסוים הדבר יועבר לתכנון מקצועי של מחלקת הסדרי תנועה בעיריה.

   

 האיזור המדובר:
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 הסקיצה שהוצגה במפגש:

 
 

 שעלו מהתושבים: ובקשות נקודות עיקריות

פתיחת רחוב שרירא גאון לנג'ארה מחייבת לדאוג למדרכות בטוחות לאורך כל הרחוב )כרגע ישנם חלקים ללא  .1

 מדרכות(

 יש לדאוג שם גם לפסי האטה .2

 שרירא גאון מחיים ויטל עד נטרונאי גאון חייב להיות חד סטרי .3

 מספיק יציאות מהשכונה(אין דגל ראובן חייב להיות דו סטרי ) .4

 ולא משאירים מקום למדרכה. 0בדוד ראובני בונים על קו  .5

 רחוב נג'ארה חשוך מאוד. צריך דחוף לחזק ולהוסיף תאורה. .6

 מי שמגיע מרחוב חיים ויטל לצומת עם הרב שרירא גאון, אין שדה ראיה ומסכנים הולכי רגל. .7

 

 נוספות בנושאים אחרים: ובקשות נקודות

 סטרי -בדיסקין למעלה במקום חניה בריינס ולהפוך את ריינס לדולעשות חניה  .8

 מי שנוסע בדוד ראובני מכיוון גרייבסקי לנג'ארה, אין שדה ראיה בצומת, נדרש לשים מראה. .9

 צריך לשפר רמזור פניה ימינה מהעילוי לרב צבי יהודה )לא קשור לנושא המפגש( .10

ל הקהילתי כבר ביקש ממהנדס התנועה של העיריה בעל השאילתות )המנה-לבנות כיכר בצומת עמרם גאון .11

 וקיבלנו תשובה שלא ניתן מכיוון שהצומת קטנה מידי לכיכר(

 להזיז את הפח שבבעל השאילתות )הקרוב לצומת עמרם גאון( כי הוא פוגע בראות בצומת. .12

mailto:givatsha@matnasim.org.il
mailto:givatsha@matnasim.org.il


 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
 givatsha@matnasim.org.il מייל: , 6540614-02פקס:  6536828-02טל.  3095471, ירושלים 27נג'ארה הרב ישראל רח' 

 בס"ד

  והמסקנות ניפגש הנושאים שעלו ייבדקו על ידי המנהל ועל ידי מחלקת הסדרי תנועה ולאחר גיבוש החומר

 לשיתוף ציבור נוסף.

  שיתופי הציבור מפורסמים בניוזלטר של המנהל ובקבוצות הווטסאפ השונות בשכונה, ובמידת החשיבות גם

 מחולקים פליירים.

 מי שרוצה לוודא שלא יפספס את השיתוף ציבור הבא ובכלל שיתופי ציבור שהמנהל כל אך אנו ממליצים ל

  להירשם לקבלת הניוזלטר השבועי של המנהל )שם מפורסם כשבוע מראש על כל שיתוף ציבור( – מקיים
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