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(2022לספטמבר 7)ב "א אלול תשפ"י

ה"ב



מיקומים מועדפיםמתקני כושר בשכונה 

ה"ב

התפנה תקציב בעיריית ירושלים להקמת מתקני כושר בשכונה•

תושבים רבים פנו שיש צורך  •

איתרנו כמה מיקומים פוטנציאלים•



מיקומים מועדפיםמתקני כושר בשכונה 

ה"ב

בעיות של רעש  צ"ישלליד . 1

בעיות צניעות                                  גן הבור . 2

1רובע . 3

גן ירוק . 4
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סוגי מתקניםפרבשטייןגינת 

ה"ב

נעשה תהליך עם מנהל ואדריכל הפרויקט למקסם את שטחי המשחק•

לכן יש צורך להזדרז-גן הסוס שידרוגלהתחלת פרבשטייןנעשה תיאום בין סיום גינת •



היום שאחריצומת בן דור 

ה"ב

לאורך כל חודשי הפרויקט נעשו מאמצים רבים לתאם בין כל הגורמים השונים בשטח•

י ישיבות קבועות וקשר הדוק עם כלל אנשי המקצוע"ע, לטפל בבעיות שעלו מהתושבים בזמן אמת •

משה קריתשדרוג רחוב -מעט אחרי החגים •

לספטמבר  15-חברת שפיר הודיעה כל פתיחת הצומת ב•

ש"בקמצ"התחצבי יהודה ביטול להרבצ"התחהחזרת -א

החזרת חניות במאירי-ב

יהודהצבי בהרבביטול חניות זמניות -ג

.  משרד התחבורה מתנגד להחזרתן–ש "חניות בקמ-ד

מבט עתידיצומת בן דור •

הר נוף בעוד כשנה וחציל"רקהפעלת -א

?פ"לשצצבי יהודה או סגירת הצומת ושימוש בשטח בהרבותחבורה פרטית צ"תחהשארת -ב



היום שאחריצומת בן דור 

ה"ב

נפקקתמשה קרית/צומת הרצל•

.והרכבת לא יכולה לעבור

משרד התחבורה עלול להתערב •

ולכפות על עירית ירושלים לבטל את 

.  כל החניות ברחוב

העירייה מציעה ביצוע חניות חלופיות  •

בשטח מתחם גת 

תו איזורדיון האם לעשות את גת יש •

נפרד



היום שאחריצומת בן דור 

ה"ב


