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ב"תשפ תשרי ג"כ  

 סיכום סיור

 21.1.12 – רחוב יום טוב עסיס + משה לוי

 משתתפים:
 מנהל הפרויקט מטעם משרד השיכון –חנן ארליך 
 מנהל רובע צפון, עיריית ירושלים –עוזי בונדק 

זית, יו"ר הוועדה הפי - מ"מ יו"ר, יוני לוי - יו"ר, הרצל מנחם - מינהל קהילתי פסגת זאב: אבישי מזרחי
 מתכנן שכונתי. - מנהלת שלוחה צפונית, בעז הלה - מנכל"ית, זכית ארונוביץ - יעל כהן

 תושבים 2/-כ

 סיכום:

, על פי תכנית שנקבעה יום טוס עסיס ומשה לוי משרד השיכון מבצע בימים אלה עבודות פיתוח ברחובות

מראש. העבודות כוללות כבישים, מדרכות, חניות, שבילי אופניים, גן משחקים, תאורה. הודגש, שמנהל 

ית ירושלים, וניתן להיעזר יריט אינו אחראי על שינויים בתכנית, והם יכולים להיעשות רק על ידי עהפרויק

 ה.יהל הקהילתי לצורך פנייה לעיריבמינ

 .//2/העבודות צפויות להסתיים בחודש אפריל 

 להלן סיכום הנשאים שהתושבים העלו בסיור:

פחים טמונים. בניינים עם חדרי אשפה פחים טמונים: כלל מכולות האשפה ברחבי השכונה מוחלפות ב .9

ה. ברחוב יום טוב עסיס ישנן שתי מכולות ינשארים ללא שינוי, על פי מדיניות מחלקת התברואה בעירי

והן יוחלפו לפחים טמונים, מנהל הפרויקט של הפחים הטמונים )פרויקט נפרד( מסר שהעבודה תתבצע 

 יע באתר האינטרנט של המינהל הקהילתי.במהלך חודש אוקטובר. המיקום המדויק של הפחים מופ

הנמכות: יבוצעו הנמכות של אבן השפה של המדרכה, על מנת לאפשר נגישות במעבר בין מדרכה  ./

לכביש. ככלל, הנמכה מתוכננת בכל מעבר חצייה. ניתן לראות את התכנית המלאה המצורפת. לבירור 

 ציפי ניתן ליצור קשר במייל המופיע להלן.מיקום ספ

: היציאה מהחניה מתאפשרת רק ימינה )לכיוון הולצברג( ולא שמאלה )לכיוון 46מחניון בית מס' פניה  .3

יום טוב עסיס המעגלי(. התושבים ביקשו לשנות את התכנית כדי לאפשר את הפנייה. סוכם כי נציגת 

 התושבים יחד עם המינהל הקהילתי יכינו מכתב פנייה לעיריה. 

עוד בשלבי ד סטרי. המינהל הקהילתי ורובע צפון התנגדו לתכנון חד סטרי: הרחוב תוכנן כמעגל ח .6

ה נמסר שתכנון מחדש של יהתכנון, וכעת נעשים מאמצים מול העיריה לשנות את התכנון. מהעירי

תי ממשיך את הניסיון מול להתנועה ברחבו דורש משאבים רבים והוא מורכב לתכנון, המינהל הקהי

 ציא את השינוי אל הפועל.ה כדי להויגורמים בכירים בעירי

להימנע מפגיעה במגבילי גובה בכניסות  טהתושבים ביקשו ממנהל הפרויק פגיעה ברכוש פרטי: .5

 לחניות. במקומות בהם נגרם נזק לאבנים או לפתחי ניקוז, התושבים מבקשים לתקן את הנזקים.

התכנית הועלתה מבקשים לקבל את תכנית גן המשחקים הנוסף המתוכנן.  םגן משחקים: התושבי .4

 לאתר האינטרנט של המינהל הקהילתי.

בת אחת אך הסגירה שלהם בם התלוננו על כך שכל המדרכות ברחוב נפתחו יבשלבים: התושב עבודה .7

בים יוחד עבור תושובאיכות החיים לאורך זמן רב, ובמ מתבצעת בשלבים, וכך יש פגיעה בנגישות

הפרויקט את הצורך לסגור מדרכות בזמן הקצר ביותר, סא גלגלים. הדגשנו בפני מנהל יהמתניידים בכ

 שבביצוע המדרכות ביצוע את במהירות לסיים מאמץ שייעשהמנהל הפרויקט מסר  גם באספלט זמני.

 .שבביצוע לשטחים הריצופים להשלמת עד נוספים שלבים לפתוח ולא

מספר טלפון לדיווחים: התושבים דיווחו שמספר הטלפון שהופיע בפלאייר שחולק לתיבות הדואר,  .8

 הדבר הובא לידיעת מנהל הפרויקט. אינו פעיל. 
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