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 סיכום מפגש תושבים

 שדרוג גן המשחקים ברחוב ראובן ארזי

20.7.20 

רובע צפון בעירייה; בעז  –יו"ר המינהל; מחמד חוסייני )דאלאס(, מנהל גננות  –משתתפים: אודי רמבח 
 תושבים. 12-מתכנן שכונתי, כ–הלה 

 אודי, דאלאס ובעז פתחו את המפגש.

רג את השכונה, הכל בשיתוף של הציבור. הגן הזה אמור לעבור אנחנו פועלים יחד עם התושבים כד לשד
שדרוג קל של החלפת המתקן הישן בארגז החול, אך אנחנו מנסים לנצל את ההזדמנות ולקדם שדרוג מקיף 
של הגן כולו. בהתארגנות רצינית של תושבים אנחנו מקווים להצליח להביא להשקעה משמעותית של 

 ה את הפוטנציאל ומשרת את כלל התושבים באזור.העיריה. צריך ליצור גן שממצ

 נקודות מרכזיות לשיפור:

 הוספת מתקני כושר .1

 הוספת צל על מתקני השעשועים והספסלים )בשני צידי הגן( .2

 ברזיות מי שתייה )בשני צידי הגן( .3

 הוספת תאורה בלילה )בשני צידי הגן( .4

 הוספת פחי אשפה )בשני צידי הגן( .5

 גרים בשטח המזרחי, ולפעוטות בשטח ארגז החולמיקום המתקנים לילדים הבו .6

 התקנת מתקני שעשועים ברמה גבוהה .7

 מתקן כדורסל .8

 הוספת נדנדות .9

 לבדוק אפשרות לקיר טיפוס על קירות מאגר המים .10

 לבדוק אפשרות של אומגה )נגישה( מהגג של מאגר המים .11

 להוסיף מתקנים לילדים בעלי מוגבלויות .12

 נושאי תפעול הגן:

 סימה לכלי רכב יהיה נעוללהקפיד ששער הח .1

 לבחון הצבת מצלמות בטיחות .2

 לפנות את המדרכה הסמוכה לגן מעשבייה .3

 להגביר אכיפה וניקיון של שטח הגן .4

הוחלט להקים צוות תושבים שימשיך להיות מעורב בתהליך, ויהיה בדו שיח רציף מול העירייה כדי לקדם 
 המינהל הקהילתי. שגיב נטף מרכז את הצוות. בשיתוף  –את התהליך ולעבוד על התכניות 

ניתן להגיב בפוסטים בפייסבוק שעוסקים  –תושבים יהיו מוזמנים להצטרף לפעילות בנושא שדרוג הגן 
 בנושא, או ליצור קשר עם שגיב, עם בעז ועם המינהל הקהילתי

 

 סיכום: בעז הלה

@pisgatze.matnasim.co.ilfizi 

 בלינק כאןנושאי תכנון שכונתי באתר המינהל הקהילתי: 

 בלינק כאןקבוצת פייסבוק לתכנון אורבני בפסגת זאב: 

http://www.pzeev.org.il/
mailto:fizi@pisgatze.matnasim.co.il
https://www.pzeev.org.il/page.php?type=shluha&id=2124&ht=%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99&bc=AC1
https://www.facebook.com/groups/3233056973421017

