
 
 בתחום האורבניעדכונים 

18.2.21 
 הזמנות למפגשי תושבים ועוד עדכונים  -השכונה משתדרגת 

 
 עם בחירת ההנהלה החדשה, אנחנו מברכים את יהונתן לוי, שנבחר להיות יו"ר הועדה הפיזית. ראשית, 

 וועדה חדשה קמה: מברכים את דוד אמיניאן שנבחר להיות יו"ר ועדת תחבורה.
בהזדמנות זו, אתם מוזמנים לקחת חלק בפעילות הוועדות. בתור תושבי השכונה, הוועדות הן הדרך שלכם 

 תכנון ובמרחב הפיזי בשכונה.  להיות מעורבים ב
 

התושבים   את  לשתף  כדי  פועל  הקהילתי  המינהל  תמיד  וכמו  שלנו,  בשכונה  מתקדמים  רבים  פרויקטים 
 בתכנון.

 כמה עדכונים וכמה הזמנות למפגשי שיתוף ציבור: 
 

 
 
 

 מתחם ספורט בפסגת זאב מזרח
להכיר  שלכם  הזמן  וזה  התקדם  התכנון 

 את התכנית.  
בשעה    22.2ביום שני,  מפגש תושבים ייערך  

20:00 
 קישור לזום <<< 

 
https://us02web.zoom.us/j/83119459
771?pwd=eEl3N2U5Q2kxU1NxaWh

JL2RsSEVCdz09 
 

 

 

 
 
 

 שדרוג שדרת המסחר משה דיין 
כעת  הדרך,  בתחילת  המתכננים  את  פגשתם 
הסופית  התכנית  את  לנו  להציג  רוצים  הם 

 ולשמוע את דעתנו.
 בזום   20:00בשעה    1.3יהיה ביום שני,    המפגש

 http://bit.ly/2OM3uJC 
 

 
 שדרוג גני משחקים 

 ברחובות הניידות, אלטמן, שלום וצדק.  שלושה גני משחקים יעברו שדרוג מקיף בשנה הקרובה:
 מפגשי שיתוף ציבור יערכו בשבוע הקרוב, בשטח או בזום לפי מזג האוויר. יישלח עדכון בנפרד.

שן, מומחית לתכנון גני ילדים, שלימדה אותנו כיצד  לקראת השדרוג התקיימה אתמול הרצאה של יערה ב
המצגת    לנצל את גן המשחקים כדי לתרום להתפתחות ילדים במישור המוטורי, קוגנטיבי, חברתי ורגשי.  

 . בקישורלהרצאה 
התובנות מההרצאה ישרתו אתכם בתכנון שלושת הגנים המשודרגים אך גם בשימוש והמשחק היומיומיים  

 בגני המשחקים הקיימים בשכונה. 
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https://drive.google.com/file/d/1K_wfxFRbDYpa-Efww_Ub4nS1P_HMpS5S/view?usp=sharing


 
 חורשת שמואל תמיר

ברחוב  שדרוג   החורשה 
מתחיל  תמיר  שמואל 
מפגש   להתקדם, 
כדי  ייערך  תושבים 
תושבי  עם  יחד  לגבש 
תכנית   את  הרחוב 

 השדרוג. 
שלישי   בשעה    23.2יום 

 בזום   20:00
https://us02web.zoo

8913667?m.us/j/8969
pwd=OTIzc0RiWW
t5bDNTZjF3REJEb

TN0Zz09 
 

 
 

 המשך תכנון פארק נחל זמרי 
נולדה מתוך מעורבות תושבים והתכנון מתקדם בשותפות עם התושבים. יחד עם אדריכל   תכנית הפארק 
התכנית קיימנו מפגש מיקוד על מספר נושאים, בנוסף למפגש בחודש הקודם. התקיים דיון על צרכים שונים 

הסיכום ות ועוד.  ו על ספורט, מבני ציבור, חנינשל השכונה ואיך אפשר להכניס אותם לתוך התכנית: דיבר
   כאן

 
 מתקני מתח מקבילים 

העיריה התחילה בהתקנת מתקני מתח ומקבילים ברחבי השכונה. בינתיים הותקנו חמישה: ציון גרמי, כיכר  
מאיר   עוד  פסקל,  מתוכננים  תמיר.  שמואל  וחורשת  תמיר  שמואל  פארק  והמיקומים    11יושע,  מתקנים 

לעמוד  צריך  המיקום  מתאימים,  למיקומים  שלכם  הצעות  לשמוע  נשמח  איתנו.  בשיתוף  כעת  נבחרים 
 בדרישות בטיחות ולהיות רחוק מהכביש וממתקני שעשועים, בשטח מישורי.

 
 חניון "חנה וסע"

וסע" בסמוך למינהל הקהילתי ולתחנת הרכבת הקלה מתקדמת. החניון ישתרע מרחוב תכנית לחניון "חנה  
משה דיין ועד הסיבוס של רחוב גל, במספר קומות. בניגוד לפעמים הקודמות שהתכנית הוצגה לתושבים,  
בנושא:  לכתבה  דיין.  משה  ברחוב  ותעסוקה  מסחר  מבני  ללא  בלבד,  כחניון  מתקדמת  התכנית  הפעם 
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 אנטנות סלולריות
תושבים   מפגש  התקיים 
אנטנות  פריסת  על  להסברה 

 סלולריות חדשות בשכונה.  
את הפרויקט   לשפר  צפוי 

השכונה.  רחבי  בכל  הקליטה 
יותר  שיש  שככל  הוסבר 
שמכשיר  וככל  אנטנות 
יותר  קרוב  נמצא  הטלפון 
לאנטנות כך החשיפה לקרינה  

 דווקא פוחתת.
)סיכה  כאן  המיקומים  מפת 

 אדומה = אנטנה(:
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