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 בס"ד

 ועדה פיזית קרית משה 

   חודש סיוון  –  1 מפגשסיכום 

 

 גבעת שאול( 27בבית רוס )נג'ארה  , 20:30, שעה תשפ"ב סיוון טכ"  שלישיהתקיים ביום 

 

, חיים שחור, ליאור אלטמן, מלכה בלומנטל, גרשון בלומנטל, חדווה  שלום ויזגןהשתתפו: 

חבר הנהלה, אורן רבינוביץ'  –חברת הנהלה ויו"ר הוועדה, אהרון כהן צדק -פרימן, דינה לודר 

 מתכנן אורבני של המנהל הקהילתי -, רן דור 

 

 הנקודות העיקריות שעלו:אלו 

 אחראי החלטה פירוט  נושא

  – 16כביש 

עבודות  

 חציבה 

( ברחוב בית הדפוס  5-7נדרשות עבודות חציה וחציבה ) ▪

 . 16לצורך פתיחת כביש 

מנהל הפרויקט הציג בפני הועדה את נתוני הפרויקט. יש   ▪

ולצורך זה נדרש לסיים את    16לחץ גדול לפתוח את כביש 

כל   23:00העבודות הנ"ל. כרגע הוא יכול לעבוד רק עד 

יום וזה יקח כחודש. הוא מבקש לאפשר לו לעבוד מספר  

לילות,    2לילות ועוד  2רצופים( או   4-5לילות שלמים )

א ניתן לסגור את כביש בית הדפוס בשעות היום  מכיוון של

 )עמוס( והדבר מעכב את העבודות.

הועדה הפיזית מתנגדת לעבודות חציבה במשך כל הלילה.   ▪

ומבקשת לבדוק את האפשרות לסגור את רחוב בית הדפוס  

אם הדבר   .17:00עד  6:00- בצד אחד בלבד בימי שישי מ 

 ת העבודה. ימי שישי לסיים א 2-3- יתאפשר ניתן יהיה ב 

כמו כן במידה ויתאפשר יהיה צריך לפרסם ולהפיץ אזהרה  ▪

לנהגים לא להתקרב לרחוב בימי שישי. וכך למנוע עמוסים  

 מיותרים. 

מנהל הפרויקט יבדוק אפשרות סגירה  ▪

 ועבודה בבית הדפוס ביום שישי. 

 

מאיר/ חנן  

 שלאיין 

-16כביש 

דכון לגבי  ע

 פתיחה

 לאוגוסט   10 –פתיחת הכביש עד מחלף וויץ בלבד  ▪

 סוף נובמבר    –פתיחה עד מחלף בייט  ▪

  

פרויקטור  

 לשכונה 

מונה פרויקטור לשכונה, בהמשך להבטחת מהנדס העיר   ▪

 לתושבים )במפגש בנושא גן פרבשטיין(. 

 הפרויקטור הינו חברת אקרשטיין.  ▪

חברי הוועדה ימפו את נתיבי ההליכה   ▪

לדים ושל הולכי רגל  העיקריים של י 

ועדה  

 פיזית 

mailto:givatsha@matnasim.org.il


 

 

 

 

__________________________________ _________ _______________ ____________________________ 

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

 בס"ד

למפות את נתוני השכונה והחוסרים  - תפקיד הפרויקטור ▪

בתחומים של עומסי ובעיות תנועה, חניה, הליכתיות, גינות,  

שטחי ציבור ולהוציא דו"ח לעיריית ירושלים הממליץ על  

קידום ופיתוח השכונה בהתאם לבעיות והחוסרים, מתוך  

 חשיבה כוללת ואינטגרטיבית. 

בכלל ואת הבעיות והמכשולות השונות  

 בנתיבים אלו. 

יש לבקש מהפרויקטור לו"ז לסיום   ▪

 הדו"ח. 

יש ספר "שכונת קרית משה" של הרב  ▪

רודיק המכיל מידע על ערכים  

כדאי להביא  - היסטוריים בשכונה

 לידיעת הפרויקטור. 

ביטול חניות  

רחוב  ב

 קרית משה 

תושי"ה בעיריית ירושלים מבקשת להשאיר את  מחלקת  ▪

מצב החניות המבוטלות בקרית משה כפי שהוא כדי  

להשאיר את הרחוב רחב ולמנוע עומסים. מנהל המחלקה  

הסביר שמשרד התחבורה עלול לכפות על העיריה לעשות  

זאת בכל מקרה כדי לפתור את העומסים בצומת  

 הרצל/קרית משה הפוגעים בנסיעת הרק"ל. 

דה מתנגדת להשארת המצב הקיים.  הווע  ▪

ישנה החלטת מהנדס העיר שהמצב 

  16יוחזר לקדמותו לאחר כביש  

 ומבקשים שזה יתבצע. 

כמה - מבקשים לעשות ספירת רכבים ▪

 נכנסים וכמה יוצאים מקרית משה.

מבקשים שיועץ תנועה יבדוק בדיוק   ▪

נתיבים פנימה  2לכמה מרחק צריך 

לקרית משה כדי לא לפקוק את הצומת  

להשאיר את המינימום הנדרש ובשאר ו

 חניות 

ובכל מקרה, לדעת הועדה, החוצה  ▪

נתיבים מקרית   2- בוודאי אין צורך ב

משה להרצל מכיוון שאין עומסים 

בדר"כ לכיוון זה. לכן ניתן שם לבטל  

נתיב אחד ולבצע חניות ובכניסה לקרית  

נתיבים וכך להימנע    2משה להשאיר 

 .מלפקוק את צומת הרצל/קרית משה

רכבים רבים יסעו   16כשיפתח כביש   ▪

 16מרבין דרך קרית משה לכביש 

לכיוון ת"א. הדבר יעמיס על הצומת  

ויש לבדוק אפשרות פניה שמאלה 

מרבין להרצל יחד עם הישר או לבטל  

 לחלוטין את הישר. 
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סגירת רחוב  

הרב צבי  

 יהודה 

עלתה הצעה ממחלקת תושי"ה לסגור לתמיתות את רחוב   ▪

מצומת הרצל ועד צומת דגל ראובן או עד    הרב צבי יהודה

צומת העילוי, כאשר תישאר גישה מהעילוי ומהרב צבי  

 יהודה לרחוב דגל ראובן.  

ההצעה עלתה מבדיקה של המחלקה שהעלתה שלא כפי   ▪

שחששו, ברוב שעות היום התנועה ברחוב קרית משה  

 זורמת. 

בעתיד אף לא יהיה צורך להעביר קוי אוטובוס ברחוב קרית   ▪

 משה וישאירו רק קו אחד לנוחיות התושבים.  

לעשות חניות וגינות    בשטח הפנוי ברב צבי יהודה ניתן ▪

 ושביל אופניים. 

הוועדה הפיזית רואה את הנושא בחיוב, קודם כל ייבדק  גם  ▪

 תכנונית האם יש התכנות. 

בכל מקרה מדובר על כך שסגירה זו תהיה לאחר שתופעל    ▪

 בכנפי נשרים(  - הרכבת הקלה )שלוחת הקו הירוק 

הוועדה מוכנה לבדוק את הנושא בתנאי   ▪

שהעיריה תמצא דרך למנוע מהנוסעים  

רך  לעבור ד 16מרחוב רבין לכביש 

 רחוב קרית משה. 

 

    

 

 

   הבברכ

 , מנהל קהילתי מיתריםקהילתי מתכנן אורבני–דוררן 
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