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                 ירושלים  62 שמעוני ציבור ושיתוף חברתי תכנון פרי דורית
 Prigat@netvision.net.il:  ל"דוא  0522631262  02-6482801: טלפקס

 

 ונת גבעת רמב"ם גבעתייםשכ

 פתוח עם ר' העיר והתושביםכנס 

 .3.6.2015 :תאריך

 תושבים. 80-השתתפו כבכנס 

 תשתית מבנים:

  חייבים להיהרס ולהבנות מחדש. ו רעועים 50והם  -שנות ההבניינים נבנו ב – 2,4,6רחל

כל ל אם תהיה הסכמה שאלא התושבים התאחדו אך ראש העיר לא אישר את ההריסה 

 להריסה.המקבץ 

  בלות תשתיתיות בבניין. גרעוע שאין חלופה תכנונית בגלל מ בניין – 17רחל 

 

 תחבורה:

  צריך לבחון שינויי כיוונים של התנועה.  –רחוב חנה סנש 

  כך בכיכר , הצעה לשנות את כיוון התנועהלכביש מסוכנת יציאה – יד מרדכירחוב 

 ימינה בלבד. פניה  שתהיה

  קשישים ו תמהות עם עגלויאין מקום לנכים, א –ברחוב רמז יש בעיית מדרכות

 . אין אכיפה של חנייה לא חוקית.יהעבור במדרכה כיוון שמכוניות חונות עלמתקשים ל

  'שיפוץ מדרכות לא ניתן לצעוד על המדרכה.נדרש  – 10,12,14חנה סנש מס 

  האזור האחורי של דרך  קפההמשאיות מחלקות סחורה לבתי  –א'  2רחוב רחל

 . הדיירים בבניינים הסמוכיםרעש גדול עבור מדרך השלום. הדבר מייצר  הבניינים

 

 :שטחים ירוקים ואיכות סביבה

  – גינת סאלד

  ולא נקייהמוזנחת  אוכלוסייה רבה , תמיד מלאהומשמשת  קטנההגינה. 

 אכיפת ניקיון, העירייה לא עושה מספיק בנושא יש צואת כלבים בסביבתה. 

  פחי האשפה אינם ידידותיים לסביבה הן מבחינת הריח והן מבחינת ערומות האשפה

את המעופפים  ויפחיתש ,הצעה למקם פחים סגוריםה עלת. פחיםהגולשות מה

 את הצחנה. ום )זבובים, יתושים(, המזיקי

 בעונות הנשירה שלו.  ן מלכלךעץ הפיקוס בג 

 ימות של היום.בגן בלתי נסבל. עלתה הצעה לסגירת הגן בשעות מסו רעש כלבים 

 נגישות:

  מאזור התיאטרון שבים העוברים והלתושבים רחוב משמש מעבר רגלי ה – 2רח' רחל

. העיריה צריכה להציב שלט במקום ציבורי השטח איננווהאזור המסחרי הסמוך. 

יש צורך למצוא להם ור שם. דיריי הרחוב לעבשאינם ולקבוע כי לא ניתן לתושבים 

 מעברים חלופיים. 

 

 :נוספותות הצע
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  הצעה של אחד התושבים שאם נוצרים שטחים חומים כתוצאה מאיחוד מבנים

 כדאי לשקול תכניות בינוי של עירוב שימושים .בחלקות 

 

 :של הנוגעים בדבר הערות לטיפול נקודתי

  קורס בנקודה בשביל לבניין.  2,4,6הביוב ברחוב רחל 

 ת בשל אירועים פרטיים שנערכים שםגינת התיאטרון תמיד מלוכלכת ורועש. 

 כלים כחולים בדחיפות גדולה יותרהאם ניתן לפנות מ. 

 

 


