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 התחום האורבני –עדכונים שכונתיים 

7.12.20 

 זאב פסגת במרחב מעניינים עדכונים ועוד, בר פרחי, דיין משה, זמרי נחל

 מרכז מסחרי משה דיין      .1
התקיים מפגש עם נציגי העיריה, הרובע והמינהל, התושבים העלו רעיונות איך לשדרג 

  לקריאת הסיכום לחצו כאן  את השדרה.

 שכונה פורחת בפרחי בר      .2
ערכות לזריעת פרחי בר, התושבים זרעו אתם בשטח שהם בחרו במרחב  60-חילקנו כ

 לתמונות הראשונות לחצו הציבורי. יש למה לחכות באביב!

 מקבילים-מתח      .3
מתקני מתח מקבילים  16-לפעמים פשוט צריך לבקש. לאור בקשות התושבים, יותקנו כ

נחנו עובדים על המפה הסופית. כל זה חלק מהתכנית הכוללת בכל רחבי השכונה, א
 לשדרוג המרחב הציבורי, פרטים בקרוב לאחר שיהיה אישור תקציבי.

 קיר אקוסטי ושיקוע ברחוב סיירת דוכיפת      .4
תושבי הרחוב דורשים קיר אקוסטי למניעת המטרדים מהכביש. במקביל מתוכנן 

 יין )מחלף(פרויקט שיקוע הצומת עם רחוב משה ד
עבור הקיר האקוסטי )רשמו בתגובות את דעתכם(, את התכנון שהציגה העיריה  ראו כאן

 סף על פרויקט השיקועמידע נו ראו כאןו

 קבוצת נוסעים ברכת הקלה      .5
נוסעים קבוע ברכבת? אתם לא לבד. פתחנו קבוצת ווצפ עבורכם: עדכונים, רעיונות 

  הצטרפו עכשיו לשיפור, התייעצויות שלנו איתכם.

 נחל זמרי      .6
מיליון ש"ח לתכנון מפורט של פארק  3.5מתקדמים בתכנון הפארק, העיריה הקצתה 

המון טבע עירוני. בקרוב נקיים מפגש עם אדריכל התכנית. בינתיים המינהל מקיים 
 סבוק של המינהלבדף הפיי הכל מתפרסם -פעילויות קהילתיות בטבע 

  קורה בזכות פעילים, תושבים, אנשי ציבור או צוותים מקצועיים. -כל מה שקורה בשכונה 

תכנון אורבני  וצת הפייסבוק, הצטרפו לקבבדף האינטרנט תהיו גם אתם שותפים! תכירו את הפרסומים

 ני., או צרו קשר עם בעז המתכנן האורבבפסגת זאב
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 בתמונה: הרצאה לתושבים על שתילת פרחי בר ברחובות העיר

 

 

 האם כך ייראה קיר אקוסטי על רחוב סיירת דוכיפת?
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