
 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

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

 בס"ד

  שכונת קרית משה –שיתוף ציבור 

 בזום, 19:30, שעה תשפ"ברביעי י"א אלול התקיים ביום 
 

 מתכנן אורבני -רן דורמנהלת אגף קהילה, -פנינה סימן טוב,  תושביםהשתתפו: 

 

 הקדמה:

ר, מתקנים בגינת פרבשטיין ופתיחת מיקומים למתקני כושהמפגש עסק בשלושה נושאים: 

 .צומת הרב צבי יהודה )בן דור(

לפני הכניסה לפגישה ובמהלכה ביקשנו מכם למלא שאלון לגבי הנושאים הנ"ל. אנו מודים 

 לכל מי שמילא.

 

 עיקרי הדברים:

יש תקציב להקמת מתחם כושר בשכונה. לכן איתרנו מספר  לעיריה מתקני כושר: .א

 1"צ, גן הבור, גן ירוק, רובע שמיקומים בשכונה ושאלנו את דעתכם. המיקומים: ליד יל

  1גם במפגש וגם בשאלון רוב התושבים העדיפו את המיקום של רובע. 

 .אם כי הוסכם  ישל"צ הרגיש מיקום צדדי מידי ולא משרה תחושת בטיחות

שנדרש לנצל את השטח לטובת התושבים בדרך אחרת.

  בכפוף לבדיקת אדריכל הפרויקט, בהנחה שהדבר יהיה אפשרי  –לגבי גן פרבשטיין

ון הוספת מתחם כושר נוסף לא על חשבו. יותקנו מתקני כושר במקום אלו שהוסר

אלא בנוסף. 1ברובע 
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כנני הגינה שהתקיים יחד עם חברי לאחר תהליך ארוך מול מת גינת פרבשטיין: .ב

הוועדה הפיזית של השכונה וחברי הנהלת המנהל )נציגי התושבים( בנסיון למקסם את 

שטחי המשחק, פנינו אליכם התושבים לשאול מי הוא קהל היעד העיקרי של הגינה.

  9מרבית התושבים ענו גיל+

 תחם כושר לגבי מתקני הכושר, לכל הדעות יש לעשות כל המאמצים לעשות מ

בגינה כפי שהיה לפני שהרסו אותה.
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לספטמבר 15-הצומת צפויה להיפתח ב פתיחת צומת הרב צבי יהודה: .ג

 תחבורה ציבורית תחזור לרב צבי יהודה וכן כניסת רכב פרטי

 המאירי תבוטל-התחבורה הציבורית בקרית משה

 החניות לאורך שד' המאירי יוחזרו

  יבוטלוהחניות הזמניות ברב צבי יהודה

  יש התנגדות של משרד התחבורה להחזרתן  –לגבי החניות ברחוב קרית משה

עם הרצל וגורם  גולש לצומתעומס תנועה ה בגלל שצמצום נתיבים ברחוב יוצר

.לחסימת הרכבת

  )וכן מספר חדשות חניות  6גת  מוסיפים ברחובעיריית ירושלים )אגף תושי"ה

חניות של רחוב קרית ל חניות ברחוב קרית משה ליד אליעזר הלוי כתחליף

משה.

  כמו כן נמסר לנו שהעיריה עושה מאמצים מול משרד התחבורה לשמור כמו

שיותר מהחניות ברחוב קרית משה. 

 במידה ומהלך זה יצליח אז יהיו יותר חניות באיזור משהיו קודם )הוספה של כ-

חניות בהן  5-10-חניות ברח' קרית משה + כ 5-10-חניות בגת + שמירה כ 15

בלבד. 7:00עד  19:00-תותר החניות מ

 

ון מצד בן דור: מדובר על הצעה בלבד שבמידה והיה רצ בנושא ההצעה לסגירת צומת

כמובן רק  תיים )שתופעל הרכבת בכנפי נשרים(. זאתבעוד שנהתושבים היא תיושם רק 

 תראה שהעומס ברחוב קרית משה לא יתגבר.  סימולציות תנועהבדיקה של ה ובמיד

כבר עכשיו מאוד סובלים מעומסי התנועה הביעו התנגדות להצעה מכיוון שרוב התושבים 

 ברחוב קרית משה.
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 בברכה 

 מתכנן אורבני, מנהל קהילתי מיתרים–דוררן 
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