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 מערב גבעת שאול –פרויקט שדרוג רחובות 
 2מס'  מפגש שיתוף ציבורסיכום 

 

 גבעת שאול( 27בבית רוס )נג'ארה , 19:30, שעה תשפ"ב סיוון כ"ב שלישיהתקיים ביום 

 

מתכנן -מתכנן תנועה )בזום(, רן דור-עבדין מנהל פרויקט, אנאס-השתתפו: יצחק מנצור

תושבי השכונה )רובם יו"ר הועדה הפיזית גבעת שאול, -אורי טרבלסיאורבני מנהל קהילתי, 

 ממערב גבעת שאול(

 

 רקע:

המפגש נועד להכריע בסוגיות של סגירה/פתיחה של רחוב יונתן בן עוזיאל, ונושא כיווני 

 התנועה והסיטריות.

 

 העיקריות שעלו:הנקודות אלו 

 אחראי החלטה פירוט נושא 

בין קטע מ-דוד הראובני 1

 נג'ארה לאלקבץ

יזם החל בניה במגרש שהיה בו בעבר 

העסק "ראובן את נתי". במסגרת 

התוכנית הוא אמור לסגת לקו המגרש 

הסטטוטורי ולפנות מקום להרחבת 

 הכביש. 

שפינוי  יש לתאם עם היזם

הכביש יהיה בהקדם ולא בסוף 

 הפרויקט.

יצחק מנצור/ 

 טוביה

מקטע בין -דוד הראובני 2

 אלקבץ לגרייבסקי

כרגע אין תוכניות לגבי המבנים 

 שיושבים על זכות הדרך. 

יש לבדוק אפשרות של פיצוי 

 תושבים והפקעה ה

 אורי טרבלסי

מקטע בין -גרייבסקי 3

יונתן בן עוזיאל 

 לאונקלוס

 –עצים לעקירה לצורך ביצוע חניות  4

התושבים מבקשים לשמור את העצים 

 או לשתול במקומם חדשים

יש לבדוק אפשרות הסטת 

הכביש מערבה וביצוע החניות 

בצד מזרח )כולל הסטת רחבות 

. כיבוי אש מזרחה אם ניתן(

בכל מקרה -ואם לא ניתן

לשמור על העצים אף במחיר 

 ביטול חניות.

 אנאס עבדין

סטרי במקטע זה -הפיכת גרייבסקי לדו  

 יכולה להקל על היציאה מהשכונה

לבדוק האם ניתן לבצע את 

-גרייבסקי עד אונקלוס דו

סטרי+מדרכות, במחיר של 

 ביטול כל החניות.

 אנאס

ישנו שטח של חניה פרטית שבתכנון  חניה פרטית-גרייבסקי 4

 מופיע כשטח של מדרכה

 אנאסיצחק/ יש לבדוק האם זה שטח פרטי

-הפיכת קורדוברו בחלק הדרומי לדו קורדוברו 5

סטרי תקל על היציאה/כניסה. התושבים 

מוכנים להתפשר על רוחב מדרכה 

מכיוון שמדובר על כמה מטרים, וכן 

 מוכנים להתפשר על ביטול חניות.

האם  1-ל 10בחלק שבין חתך 

ניתן לעשות דו סטרי, וכן האם 

-עצמו ניתן לעשות דו 1בחתך 

עם מדרכות צרות סטרי 

 מינמאליות.

 אנאס
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 70-יש כ 2בחניון של בניין גרייסקי  אונקלוס 6

חניות. לכן כדאי לבדוק אפשרות לנקז 

אותם מחוץ לשכונה ללא סיבובים 

 מיותרים.

לבדוק הפיכת המקטע שבין 

הכניסה לחניון לבין סמטת 

' )הקטע החדש של ברנוביץ

אונקלוס שבוצע לאחרונה( לדו 

סטרי. וכך היוצאים מחניות 

וכן היוצאים מחניון  2גרייבסקי 

)שיוצאים  16-18אלקבץ 

לרחוב אונקלוס ויכולים לפנות 

רק ימינה לתוך השכונה( יוכלו 

לצאת החוצה מהשכונה ישירות 

מרחוב אונקלוס. הדבר יוריד 

עומס על הכבישים בתוך 

 השכונה.

 אנאס

נעשתה הצבעה בין התושבים שהגיעו  יונתן בן עוזיאל 7

למפגש האם לסגור את יונתן בן עוזיאל 

שישמש הולכי רגל בלבד או להשאיר 

לא נראה שיש הכרעה אותו פתוח. 

 ברורה בציבור.

הועדה הפיזית תדון בנושא 

ותעביר את המלצתה להנהלת 

 המנהל שתכריע.

 רן

 

באתר המנהל  וברגע שתהיה תוכנית מעודכנת נפרסם אותהלאחר בדיקת כל הנקודות הנ"ל 

 ובקבוצות קשר השונות וכן לוועדה הפיזית גבעת שאול.

 

 מצורף מטה: 

 נדס התנועה שהוצגה בשיתוף הציבורתוכנית מה .1

יונתן בן בקשות המנהל הקהילתי בהתאם למה שעלה בשיתוף ציבור, למעט נושא  .2

.)אלו בקשות בלבד שטרם נבדקו ואינן תוכנית סופית( עוזיאל שטרם הוכרע

 

 

 

 

  הבברכ

 מיתרים, מנהל קהילתי קהילתי מתכנן אורבני–דוררן 

 ר הועדה הפיזית גבעת שאוליו" –אורי טבלסי 
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 :נדס התנועה שהוצגה בשיתוף הציבורתוכנית מה
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 :בקשות המנהל הקהילתי
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