
 

 

  –עדכונים שכונתיים 

 התחום האורבני

01.21.02 

 
 !להתגשם מתחיל החלום - האוויר חיל טיילת

הרעיון התחיל עם תושבים שרצו לטפח את המרחב הציבורי סביב 
והיום אנחנו מתכננים  -הבית שלהם, העירייה אימצה את ההצעה 

טיילת שתקיף את פסגת זאב מרכז, כדי שתושבי השכונה ייהנו 
 !מהמרחב הציבורי הכי איכותי, מגניב ושימושי שאפשר

לעדיכם! זה המרחב הציבורי שלכם, באל תתנו לאדריכלים לתכנן 
 בהכנת התכנית יחד עם צוות התכנון:בואו להשתתף 

טיילת חיל האוויר, במינהל הקהילתי, יום מפגש תושבים לתכנון 
 20:11בשעה  01.21ראשון 

 בהרשמה מראש אנחנו רואים בכם שותפים רציניים ולכן ההשתתפות
 . הירשמו כבר עכשיו.בקישור

 
 

 עבודות הרכבת הקלה
צומת משה דיין/הולצברג נחסם חלקית כך שאין אפשרות לפנות 

 .ומהולצברג למשה דיין(שמאלה )ממשה דיין להולצברג 
 .החסימה החלה בשבוע שעבר וצפויה להימשך חודש וחצי

עקב הפגיעה הקשה בתנועה, המינהל הקהילתי דורש מהעיריה למצוא 
 .פתרונות זמניים, במיוחד עבור תושבי מזל שור, מזל טלה והאזור

 .אנחנו ממשיכים ללחוץ ונעדכן בנושא
 

 

 המקומית בוועדה אושרה דוכיפת" "שער תכנית
 קיבלה חיזמא מחסום באזור חדש מגורים מתחם לבניית תכנית
 .ירושלים( )=עיריית המקומית הוועדה המלצת את השבוע
 .המחוזית בוועדה לדיון תובא התכנית הבא בשלב

 .ציבור ומוסדות תעסוקה מסחר, דיור, יחידות 054-כ כוללת התכנית
 והציבו המקומית, בוועדה בדיון השתתפו הקהילתי המינהל נציגי

 ידי על ואומצו שהתקבלו הדרישות אלו השכונה. טובת למען דרישות
 :הוועדה

 .להשכרה מיועדות יהיו במתחם הדירות כל .1
 ר"מ 544 בגודל ס"מתנ שלוחת תיבנה .2
, מהתכנית כחלק יוקם דוכיפת סיירת כביש מעל אקולוגי מעבר .3

 .צבאים למעבר מיר יער עם זימרי נחל את לחבר כדי
 כאן - עוד פרטים על תכנית שער דוכיפת

 
 גשר עוזי נרקיס

יבוטל שינוי הנתיבים בגשר עוזי נרקיס, בעלייה מהגבעה  -שימו לב 
צרפתית לכיוון פסגת זאב. במהלך השבוע יוחזר המצב לקדמותו. ה

השינוי נעשה מלכתחילה כדי לשפר את הבטיחות אך התברר שהמצב 
תאונות מאז השינוי, לעומת תאונה אחת בשנה  0 -החדש מסוכן יותר 

 .שעברה
 .סעו לאט ובזהירות

 
 יום טוב עסיס ומשה לוי

מתבצעות עבודות לפיתוח סופי של מרחב הרחוב. קיימנו  ברחובות אלו
סיור עם מנהל הפרויקט והתושבים כדי לשמוע הסברים ולהשמיע 

 . ל התושבים, במטרה להקל על ההפרעהטענות ובקשות ש
אפשר לראות את סיכום הסיור, וכן את התכנית המלאה של הרחוב, 

 כאן - באתר האינטרנט
 

 המשך עבודות ברחוב שמואל תמיר
 

 
 

 מאירים את השכונה
יוצאים בסקר לאיתור מקומות המינהל הקהילתי ועיריית ירושלים 

חשוכים בשכונה. מטרת הסקר היא לזהות היכן יש צורך בתיקון או 
הוספה של תאורה במרחב הציבורי, כדי לשפר את תחושת הביטחון 

 .והנעימות בשכונה
ידוע לכם על רחוב שחסרה בו תאורה? מדרגות חשוכות? גינה ציבורית 

 .ולתקן עם פנס מקולקל? העירייה רוצה לדעת על זה
תושבים יקרים, נשמח שתסייעו לנו בעבודה החשובה הזו! אנא מלאו 

 .את השאלון המצורף, אנחנו מקווים שנראה תוצאות בשטח בזכותכם
https://forms.gle/6ctYGCypYpuf8QPEA 

 למוקד לדווח ורצוי אפשר הציבורי במרחב ובעיה תקלה לכל לב, שימו
 .באפליקציה או בטלפון 141

 
 הל הקהילתי:של המינט נבקרו באתר האינטר

https://www.pzeev.org.il/ 

https://forms.gle/wi32RYEsQJCNgqpS8
https://www.pzeev.org.il/page.php?type=parent&id=1934&m=50&ht=%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA
https://www.pzeev.org.il/page.php?type=parent&id=1934&m=50&ht=%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA
https://www.pzeev.org.il/page.php?type=page&id=4719&m=50&ht=#navbar
https://www.pzeev.org.il/page.php?type=page&id=4719&m=50&ht=#navbar
https://forms.gle/6ctYGCypYpuf8QPEA
https://www.pzeev.org.il/

