
 ינברואה םוחתה – םייתנוכש םינוכדע
8.11.20 

 
 שלום לתושבי השכונה,

 המרחב הציבורי בשכונה מתפתח ויש תכניות מעניינות שכדאי שתכירו ותהיו שותפים.
 קישורלעדכונים שוטפים ודיונים, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק: תכנון אורבני בפסגת זאב <<< 

 להצטרפות
 

 תקראו הכל, זה מעניין:

 מפגש בקרוב -שדרוג מרכזים מסחריים  .1
 ום מפגש שכונתי.כולנו רוצים מרכז מסחרי שוקק ליד הבית, שיהיה מרחב ציבורי מזמין ומק

 מה צריך לעשות כדי לשפר את המרחב הפיזי בשדרות המסחר בשכונה?
 התושבים מוזמנים למפגש חשיבה כיצד לשדרג את הסביבה הפיזית בשדרות המסחר בשכונה.

 והפעם: שדרות משה דיין.
 בהשתתפות נציגי העירייה והמינהל הקהילתי.

 //:zoom.us/j/86221467048us02webhttps. , בזום <<< 20:00יום שני, 
 

 תכנית שכונתית לשדרוג המרחב הציבורי .2
המינהל הקהילתי הגיש לעירייה תכנית מקיפה לשדרוג המרחב הציבורי בשכונה. התכנית 

ם, שדרוג גני כוללת: שדרוג רחובות, מתקני ספורט ומסלולי הליכה, חידוש מרכזים מסחריי
משחקים, ספסלים ופרגולות ישיבה, הצללה, הוספת עצים ופרחים, ועוד. הצענו מיקומים 
ספציפיים לכל אחד מהתחומים, והשדרוג יהיה מורגש בכל אזורי השכונה. את הרעיונות 

והמיקומים גיבשנו בעקבות תהליך שיתוף ציבור באינטרנט ובוועדה הפיזית. אנחנו יכולים 
ייה יש נכונות להשקיע בפסגת זאב ולאשר חלק משמעותי מהתכנית שלנו. יהיה לספר שבעיר

 פרסום מפורט בהמשך, יש למה לצפות!
 טיילת חיל האוויר .3

תכנון הטיילת צובר תאוצה, בימים אלו חברת "מוריה" מגייסת צוות תכנון. תהלך התכנון 
יליון שקלים. נמשיך מ 30-ייקח שנה, ואז נתחיל בביצוע בשטח. עלות הפרויקט מוערכת ב

 לעדכן ולשתף אתכם בכל התקדמות.
 פחים טמונים .4

רוב הרחובות בשכונה יעברו לפחים טמונים בחודשים הקרובים! כדאי שתכירו מראש את 
התכניות, ולכן העלינו לאתר האינטרנט את כל המידע: סיכום של כנס התושבים עם נציגי 

מפות מפורטות שיעזרו לכם להבין איפה העירייה, ובו יש הערות חשובות לתשומת לבכם; 
מתוכנן להיות כל פח מוטמן; טופס הערות ציבור, כי אנחנו רוצים לשמוע את דעתכם, ואם 

  נתייחס ברצינות לכל פנייה. -אתם מבקשים להשפיע על התכנון 
 משדרגים עם הקהילה: פלייסמייקינג .5

וקהילתי. זה נקרא  שדרוג קטן של מקום פיזי יכול ליצור סביבו מקום מפגש נעים
"פלייסמייקינג", ואנחנו עובדים יחד עם תושבים כדי להציע מיקומים ורעיונות ולהגיש לאישור 

פינת ישיבה מול הנוף ובין  -העיריה. בינתיים יש כמה הצעות מקסימות: חורשת שמואל תמיר 
ם תלמידי לקהילת אוהבי הטבע; כניסה לבית ספר איפכא, ע -העצים; פינות חמד בנחל זמרי 

מוקד פעילויות לילדים; רחמילביץ' ברחבה  -בתי הספר הסמוכים; פאב קהילתי; רחבת טוניק 
של "ראשית דגן", ספריה קהילתית, ועוד. יש לכם רעיון? תגייסו את הקהילה ונגבש איתכם את 

 ההצעה. בקרוב נדע אילו רעיונות קיבלו אישור ותקציב.
 רכבת קלה לנווה יעקב .6

ם נציגי החברה המבצעת. קיבלנו הסבר על הפרוייקט בו מאריכים את הרכבת התקיים מפגש ע
עוד מידע שנים עד שהקו יתחיל לפעול.  3תחנות. זה ייקח  3הקלה עד נווה יעקב, עם עוד 

 בקישור הזה
 מתחם ספורט חדש בפסגת זאב מזרח .7

תכנון מתחם הספורט ברחוב קראוס/רחמילביץ' מתקדם. ישבנו עם צוות התכנון באגף 
ייכנסו  הספורט וחברת מוריה. התעקשנו והצלחנו שדרישות התושבים, כמו שכתבתם בשאלון,

  לדוגמה: מגרשי טניס, חיבור מסלול ריצה אל טיילת רחמילביץ'. -לתוך התכנון 

 

https://www.facebook.com/groups/3233056973421017
https://www.facebook.com/groups/3233056973421017
https://us02web.zoom.us/j/86221467048
https://us02web.zoom.us/j/86221467048
https://www.pzeev.org.il/page.php?type=matClass&id=1297&m=50&ht=&bc=AC1&sh=2124
https://www.pzeev.org.il/page.php?type=matClass&id=1297&m=50&ht=&bc=AC1&sh=2124


אני תמיד לשירותכם, אשמח שתצטרפו לחשיבה וקידום התכניות האלו, או שיש לכם הצעות 
 שלכם שתרצו לקדם יחד.

 
 בעז, 

 מתכנן שכונתי
 
 

 ון להשקיע.בתמונה: דיון בעירייה על שדרוג המרחב הציבורי בשכונה. יש רצ

 
 

 בתמונה: מפגש רחובות רחמילביץ'/טוניק )ראשית דגן(. מקום מפגש שכונתי

 
 
 

 בתמונה: חורשה בקצה רחוב שמואל תמיר. נוף יפה ועצים.

 
 
 
 

 איך אפשר להיות בעניינים? מתכננים ביחד –פסגת זאב 
 תכנון אורבני בפסגת זאב של המינהל # קבוצת הפייסבוק דף הפייסבוק # אתר המינהל הקהילתי

 במייל # פורומים גאוגרפיים )ווצפ(: פורום מרכז; מזרח; צפון; מערב; דרום. רשימת תפוצה # 

https://bit.ly/3hsjYiV
http://shorturl.at/tFLX2
http://shorturl.at/yAKMY
https://forms.gle/tQ6LqzNsnW9tJWuX8

