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 3מפגש סיכום 

 21:00 – 19:30יום שלישי, י"ז טבת תשפ"ג, שעה : התקיים ב

חיים שחור, אורן רבינוביץ', שמואל כוכב, ליאור אלטמן, חדווה פרימן, רחל ליכט, הרצליה פרנק,  השתתפו:

 מתכנן אורבני-מנהלת אגף קהילה, רן דור-שפיראדבורה ויסינגר, פנינה 

 

 התחלנו את הערב עם היכרות עם החברים החדשים ועצות מהותיקים:

להסתכל על מה שכן!"  –לא כל מה שרוצים מקבלים, אבל הרבה כן "

 חיים שחור

 אורן רבינוביץ'   "! אותו מובדבר אחד חשוב וקד התמקדו "

 ליאור אלטמן   " שינוי!" תהיו סבלנים, לא קל לעשות 

 חדווה פרימן   "צריך להאמין שאפשר לשנות הרבה דברים! "

 עיקרי הדברים והחלטות:

 חברי הוועדה עודכנו בהתקדמות הנושאים מהסיכום הקודם .1

מעבר לכך שהרמזור מהעילוי יקבל העדפה צריך גם לוודא שהכניסה מהעילוי למאירי  –צומת העילוי  .2

תהיה הראשונה מכל הפזות בצומת )כדי שרחוב המאירי לא יהיה גדוש כשיהיה הירוק מהעילוי ולא ניתן 

  יהיה לנסוע מהעילוי למאירי(

 אמון הציבור .3

 חסר מאוד.מקום להישמע, זה  לתושביםצריך לתת  -

 מידי פעם שיתוף ציבור כללי, פתוח לכלל הנושאים שתושבים ירצו לעלותלעשות  -

 פארק רבידה .4

 ליצור שת"פ עם מנה"ק הר נוף ובית הכרם -

 לינואר 22-מפגש מהנדס העיר ב .5

 כל חברי הוועדה מוזמנים -

 ודבורה יגיעו לפגישה במנהל לעבור על החומר שהתושבים שלחו לקראת הפגישה ,שמואלליאור -

 רחוב בן ציון .6

 15:30-16:30-ו 7:30-8:30להוסיף ליד הכיכר סימון הורדה לרכב הסעות בשעות  -

 לחזק אכיפה -
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 שדרוג רחוב קרית משה .7

 לשלוח לחברי הוועדה תוכנית פיתוח מעודכנת -

 מתקנים -גינת פרבשטיין  .8

 . בנושא המתקנים החדשים לגינה קישור לפגישה יישלח -למי שביקש להשתתף  -

 בשכונהפתיחת פורומים אורבניים  .9

פורומים אורבנים הינם קבוצות המנוהלות ע"י תושבים שבדר"כ הם חברי ועדה פיזית )אך לא  -

חובה(. מנהל הפורום צריך להיות מישהו שהנושא של הפורום נוגע לו אישית וחשוב לו מאוד לקדם 

 את זה. הוא עובד מול המתכנן האורבני והוועדה הפיזית של השכונה. 

 רחל ליכט –התנדבה לפתיחת פורום נגישות  -

 התנדב לפתיחת פורום תחב"צ: אורן רבינוביץ' -

 בקרוב יופץ שאלון תחב"צ לשכונה .10

 בקרוב יתקיים שיתוף ציבור בנושאים: .11

 שדרוג שדרות המאירי ושדרוג רחוב קרית משה -

כנת ה-)עבודות במרכז הכביש 3סיור עבודות בחלק הדרומי ומעבר לשלב  –עבודות הרק"ל  -

 התשתית למסילה עצמה(

 

 בברכה

                                                                                              רן דור

                                                     מנהל קהילתי מיתריםמתכנן אורבני, 
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