
א"תשפ ו' כסלו   
2020 נובמברב 22  

 
 
 
 
 

  היכל ספורט          ימרכז פיס קהילת     מרכז חלום קטן          23רח' יצחק טוניק  –שלוחת המינהל     135שד' משה דיין  -מרכז

   5848900-02  pisgatze@matnasim.org.il            www.pzeev.org.il  

 שיתוף ציבור מפגש סיכום

 שדרוג מרכז מסחרי משה דיין

 09/11/2020 

 משתתפים: 
 אמיר חכימיאן, מנהל אגף קידום עסקים, עירית ירושלים

 עוזי בונדק, מנהל רובע צפון
 ליאת בכור, מתכננת רובע צפון

 פרוידינגר, חבר מועצת העיריהודה 
 אהוד רמבח, יו"ר המינהל הקהילתי

 יעל כהן, מנהלת המינהל
 בעז הלה, מתכנן שכונתי

 שכונתיעסקי ופיתוח ת ויעל מגדסי, רכזת ריש
 תושבים 25-כ
 

 מהלך המפגש:

יש כוונה בעירייה לבצע שדרוג פיזי בשדרות משה דיין כדי  -כנית ואמיר מציג את המסגרת לת
כניות מגובשות, ומטרת המפגש היא לשמוע ואת המרחב הציבורי והמסחר. אין כרגע ת להחיות
כניות ספציפיות, יתקיים דיון נוסף ובהמשך, כאשר יהיו ת , צרכים ורעיונות של התושבים.אתגרים

 עם הציבור.

זה מציג את  סיכוםבמהלך המפגש עלו סוגיות רחבות הנוגעות להווי וההתפתחות השכונתיים, 
 ,התושבים עלו על ידיש הנושאים כפילהלן שאים הרלוונטיים לשדרוג המרכז המסחרי בלבד. הנו

 כל ההצעות ייבדקו ויובאו בחשבון במהלך התכנון:

 ואימפקט ישימותרלוונטיות, מידת  ות שיש לבחון לפיהצע סוגיות מרכזיות

 ונגישות חנייה
 למרכז המסחרי

 בניצב לכביש כדי להגדיל את מספר מקומות החניה חניהבחינת אפשרות ל 
 )במהלך המפגש אמיר ציין שהנושא נבדק בעבר ונמצא שאינו אפשרי(

 חנייה בכחול לבן בשטח המיועד לתחנת אוטובוסים יצירת אפשרות ל
 בסמוך לתחנת יקותיאל אדם של הרכבת הקלה

 הוספת חנייה על ידי צמצום שטח הכביש 
  לאורך הרחובהגבלת זמן החנייה 

 יש למצוא פתרון חנייה בקצה הרחוב, ולייצר  ,חנייה קרובהאין צורך ב
 מרחב נעים להליכה

  ברחבת טיפת חלבנוספת חנייה הכשרת 

 לפריקה וטעינה, כגון ברחוב דוד ניבחלופי פתרון  חיפוש אחר 
 חציבת חנייה בתוך ההר 

 רחמילביץ'רחוב קירוי תחנת האוטובוס ב 
שיפור חווית 

 הרגליתהליכה ה
 ברחוב

 לעגלות, כסאות גלגלים וכד'( הנגשת המדרגות בתוך הארקדה(. 

 ריהוט רחוב כן ו, בדגש על ספסלים לאורך הרחוב, הוספת מקומות ישיבה
 מזמין

 הרחבת המדרכה  
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 fizi@pisgatze.matnasim.co.il, בעז הלה  yael.rishutiski@gmail.comסיכום: יעל מגדסי 

 

 

 :של המינהל הקהילתי קישור לאתר האינטרנט

www.pzeev.org.il 

 

 בלינק כאןנושאי תכנון שכונתי באתר המינהל הקהילתי: 

 בלינק כאןקבוצת פייסבוק לתכנון אורבני בפסגת זאב: 

 בלינק כאןהרשמה לקבלת עדכונים בנושאי תכנון ישירות למייל: 

 בארקדה הסרת מחסומים וגדרות מיותרים 

  מניעת חניית רכבים ומשאיות על המדרכה 
 והצבת תמרורים לשמירה על בטחון ההולכים מיתון התנועה בכביש 
 הוספת תאורה אפקטיבית ומעוצבת 

 הוספת צמחיה עבור תחושה נעימה )שיתוף  -הוספת צמחי נוי באדניות
 פעולה של בעלי העסקים והעירייה לתחזוקה(

 קירוי רציף גם במעברים בין הבניינים.צל, קירוי מגשם . 

  לייצר מול טיפת חלב או ברחבה למעלה )ליד הבורגרסבר(, או לאורך
 הרחוב, מתקנים לילדים 

 לאפשר הוצאת שולחנות וכיסאות בין העמודים 

 דיגיטלי או שילוט מואר -)בכניסה לשדרת המסחר( שילוט הכוונה 
 שדרוג הריצוף  נראות

 בצירוף שילוט אחיד  לעסקים חזית אחידה ויוקרתית 
  נגישות נראות והסדרת הוצאת הסחורה לרחוב מטעמי 

 שיפור הניקיון השוטף במדרכה 
 סילוק מכולות האשפה 

התאמת המתחם ושעות הפעילות של העסקים בו לשעות אחר הצהריים   יכלל
 משום שתושבים רבים לא נמצאים בשכונה במהלך היום. ,והערב

http://www.pzeev.org.il/
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mailto:fizi@pisgatze.matnasim.co.il
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https://www.facebook.com/groups/3233056973421017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn_B1lkonrkuOXF6NDHc1nwQUKkjhdLNbS7v_XPbG2RzEtiw/viewform

