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 בס"ד

עם ת המשך סיכום פגיש –סילות צומת בן דור פרויקט הנחת מ

 מהנדס העיר
 

 בזום' באדר י"א שני ביום  מההתקיי ת המשך עם מהנדס העיר לגבי פרויקט צומת בן דורפגיש

 נציגי המנהל הקהילתי יחד עם חברי ועדה פיזית ותושבים פעילים נפגשו עם נציגי העיריה וצוות תוכנית אב לתחבורה.

 

 2022לאוגוסט  22לאפריל עד  26זמני הפרויקט: 

 

  :רקע

האדום וכן החלפת כל התשתיות בצומת הרב  פרויקט בן דור הינו פרויקט הנחת מסילות הקו הירוק ושילובם עם הקו

אחרונים שבועות  8-, שמתוכם בשבועות 17העיריה סוגרת את הצומת למשך  כחלק מהפרויקטהרצל. -צבי יהודה

 .השבועות 17למשך כל  (יציאהלא תהיה כניסה לשכונה מרחוב הרב צבי יהודה )וגם לא  תושבת גם הרכבת הקלה.

 

 לאפשר תנועה נוספת ברחוב.כדי רחוב קרית משה ושד' המאירי, הכבישים בהרחבת כחלק מהפרויקט תתבצע 

 ,ניתן בנתיים ע"י העיריהי לחניות, שופלתרון החההרחבה נעשית ע"ח חניות ברחובות קרית משה ושדרות המאירי. הפ

 הוא חניות ברחוב הרב צבי יהודה )בחלק המזרחי לדגל ראובן שכמעט לא יהיה שמיש בזמן הפרויקט(.

 

ציבורית האחראים על התחבורה ה-צתא"ל השבועות האלו מתכננים צוות תוכנית אב לתחבורה ) 17כמו כן במשך 

 65וקו  74קוי אוטובוסים: קו  2בירושלים(, בהסכמת עיריית ירושלים,  להעביר ברחובות קרית משה ושדרות המאירי 

לרחוב, וזאת בעקבות שיתופי  )תחבורה ציבורית( צ(. המנהל הקהילתי מתנגד להכנסת תח"6)וכן תכננו להעביר את קו 

היא  החלטת העיריה וצוות תוכנית אב לתחבורה לעת עתהציבור שנעשו ובהן הובעה מחאה על הכנסת תח"צ לרחוב. 

לבצע תוכנית לשיפור הבטיחות ברחובות אלו, לקבל דו"ח בטיחות,  המנהל הקהילתילאור כך ביקש  .כן להכניס תח"צ(

 יקה תחבורתית פיזית ברחובות עצמם טרם הפרויקט.וכן לבצע בד

 

 עלה המנהל הקהילתיות העיקריות שההנקוד 

 

 החלטת מהנדס העיר

השכונה סובלת ממצוקת חניה קשה. הורדת  1

שד' המאירי פוגעת -החניות ברחובות קרית משה

מאוד בתושבים וחייבים להחזיר את המצב 

 לקדמותו לאחר סיום הפרויקט

 

כל עוד אין חלופה ראויה להפחתת החניות, מצב 

החניות ברחוב קרית משה יוחזר לקדמותו מיד לאחר 

סיום פרויקט בן דור )לכשיוצגו ע"י צתא"ל חלופות 

לביטול חניה ברחוב הן ידונו בפגישות עם העיריה 

 והמנהל הקהילתי(

גם בזמן הפרויקט, למרות שניתנת חלופת חניה  2

, ישנם תושבים שזה רחוק מרח' הרב צבי יהודה

קביעת נתיב נסיעה אחד להם. אנו מבקשים 

לנתיב  7:00עד  19:00-בקרית משה שיהפוך מ

 חניה

 יבוצע. מוסכם על כולם.

המנהל הקהילתי ידאג לדברר ולהסביר לתושבים את 

חשיבות שיתוף הפעולה שלהם. כמו כן תתבצע גרירה 

 במידת הצורך.
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צומת ויסבלו מאוד משפחות הגרות על ה 80ישנן  3

בזמן הפרויקט. אנו מבקשים שמי שירצה יקבל 

אפשרות לפינוי לכל זמן הפרויקט, ומי שירצה 

 יקבל מיגון חלונות אקוסטי.

לא צפויות עבודות רועשות כל כך ולכן כרגע לא יבוצע 

פינוי. במידת הצורך ולפי פניות תושבים והמנהל 

אקוסטי הקהילתי יבוצעו פינויים נקודתיים ומיגון 

 לחלונות.

 המאירי אינם מתאימים-רחובות קרית משה 4

, בטח לא אוטובוסים בורה ציבוריתלהכנסת תח

חוצים . ילדים רבים לכך המנהל מתנגדיים. מפרק

ר הביע חשש גדול מסכנה כבישים אלו. הציבו

 . לתח"צלמצוא דרכים חלופיות  ישלילדיהם. 

לא יהיו בעיות פיזיות,  צתא"לאחר בדיקת להנחה וב

 צתא"לשד' המאירי. -יוכנסו לקרית משה 74-ו 65קוים 

-י נשריםתגבור ע"י קו הלוך ושוב כנפיבדקו אופציה ל

וציאו דו"ח בטיחות על צתא"ל יהרב צבי יהודה. כמו כן 

 אלו.עם הכנסת קוים תפקוד הרחובות 

לאסף לוינגר  הועברההמנהל הקהילתי הכין הצעה ש לתושביםוהפגה חבילת פיצוי  5

 מצוות תוכנית אב לתחבורה

העיריה תבדוק אפשרות להצר את המדרכה המזרחית  הרחבה זמנית לפרבשטיין 6

של פרבשטיין למינימום, קודם תחילת העבודות בבן 

 דור, לצורך יצירת נתיב זמני נוסף לרחוב פרבשטיין.

לאפריל(  24) הפרויקט יתחיל מיד לאחר חג הפסח תאריך סיום הפרויקט 7

 לאוגוסט. 22ויימשך עד 

חלופות חניה במלון  -נוספות  חלופות לחניה  8

רויאל ופרויקט המקשר. חלופות אלו ועוד יועברו 

 לצוות תוכנית אב לתחבורה

 לבדיקת צוות תוכנית אב לתחבורה

 

 ( התקיימה פגישה אצל ראש העיר בנושא צומת בן דור.22למרץ  27ביום ראשון האחרון )

 נו שתושבי לשכונה. הסברלשקול מחדש את ההחלטה להכניסה  בקשנוהעלנו את נושא התחבורה הציבורית ו

שהרחובות הללו אינם מתאימים לקבלת תנועת אוטובוסים, בטח לא אוטובוסים השכונה מתנגדים נחרצות ו

כן מאוד לרכב וססיבוב מקרית משה לשדרות המאירי מה)רוחב, תנועת הולכי רגל, בעיקר ילדים(  מפרקיים

ראש העיר ביקש מצוות תוכנית אב לתחבורה וממנהלי הפרויקט לא להתעלם מהתרעות המנהל הקהילתי  גדול! 

  !אשר מכירים את השטח והתושבים

בימים הקרובים תתקיים בדיקה תנועתית בשטח להתכנות של נסיעת אוטובוס מפרקי )כפול( ברחוב קרית משה 

 בבדיקה. נוכחים  המנהל ונציגי תושבים יהיונציגי ושדרות המאירי. 

 בלבד והדבר אושר 19:00עבודות של חציבות )עבודות רועשות( יתקיימו עד השעה כמו כן בקשנו ש. 

 כדי לתת לתושבים אפשרות להתארגן  עבודות רק"ל כנפי נשרים יופסקו שבוע לפני פסחשהוחלט, דבר נוסף ש

 לחג בנוחיות.

 במידה ויעלה מהתושבים כי  היאראש העיר החלטת  חברת שפיר. נקודתית עפ"י יבוצע לגבי פינוי משפחות

יפנה שוב לראש העיר להערכה הקהילתי הגרים בצמוד לפרויקט שאינם מקבלים את המענה הראוי, המנהל 

 מחדש של נושא הפינויים.

 .על האוזן הקשבת ולשכתו תודה לראש העיר
 

 תודה לכל התושבים הפעילים וחברי הוועדה הפיזית על השותפות והעשיה המרובה.
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