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?רחביה שלי - מה הייתי רוצה שיקרה בשכונה
Please tell us what you בואו לכתוב מה חשוב לכם בשכונה ומה הייתם רוצים שיהיה, מה חסר? לקראת מפגש שכונה בזום ביום ראשון 22.11
consider important in the neighborhood and what you think we need, what we currently do not have? For
our Zoom meeting on Sunday 22.11
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  ..חגיגות 100 לשכונה
אנחנו מתקרבים לשנה ה100 לשכונה ויהיה מאוד נחמד אם נעשה פעילות וסיורים בנושא

(רשימת גנים ומטפלות עם סיווגים שונים (גיל, דגש, מס ילדים, פרטי/ציבורי

..פעילויות לגיל השלישי - קבוצות הליכה, הרצאות, פעילויות מחברות בין גילאים שונים

פתרונות לכל משתמשי הדרך
מכוניות

חניונים רב קומתיים תת/על קרקעיים ואף רובוטיים אסתטיים .1
אכיפת חניה- מצוקת חניה אינה צידוק לרמיסת החוק ברגל גסה .2
.כחול-לבן במדרכות נוספות וחניה בלילה רק לתו אזורי .3

הולכי רגל
מדרכות פנויות ונגישות- בלי מכשולים, בלי עמודים ובלי עצים מפריעים .1
.במדרכה צרה

עיבוי רשת התחבורה ציבורית- יעדים, תדירות .2
תזמון רמזורים הגיוני להולכי רגל .3
להעיף את מחסומי הלחץ של המשטרה כשאין הפגנות .4

אופניים וקורקינטים
מסלולי אופניים בטוחים .1

עיבוי התחבורה הציבורית בשכונה. הגעה של יותר אוטובוסים לרחוב הלא מרושתים בשכונה.
אנונימי/ת ― (!תיעדוף תחבורה ציבורית (יותר נת''צ, כן גם על חשבון הרכבים הפרטיים

חינוך ופנאי לילדים
(מוסדות חינוך לכל אחד מהמגזרים (מעונות, משפחתונים, גנים ויסודיים .1
.חוגים מגוונים לכל המגזרים והגילאים .2
חשיפה של כל התושבים למרכזים הקהילתיים (כדי שיהיה מספיק ביקוש .3

(לפעילויות

בניה ושטחים פתוחים
שמירה על אופי הבניינים- גובה, חזית .1
שמירה על שטחים פתוחים .2
עוד גני משחקים להקטנת העומס בקיימים .3
קירוי לצל וגשם .4
שתילת עצים- הן במקומות מהם נכרתו והן במקומות חדשים .5
גינות כלבים נוספות, לרווחת הכלבים תוך מניעת מטרד לתושבים (זה נהנה וזה .6

.(לא חסר

טיפוח הקהילה
פיתוח קבוצות עניין שונות

שימור אוכלוסיה
.ילדים הופכים לסטודנטים שהופכים למשפחות צעירות

דיור בר השגה
פתרונות לכל גיל

תברואה
להחזיר את מתקני המיחזור שנלקחו .1
.(להוסיף מתקני מיחזור מסוגים נוספים (זכוכית .2
להכניס את הפחים לחצרות .3

חניה בלילה רק לתוי חניה אזוריים ברחבות
ברטנורא וארלוזרוב

מרחבי משחקים כמן מגרש כדורסל וכדורגל לפעילות פנאי לילדים גדולים. כלומר לא רק
גני שעשועים לפעוטות. לילדים מגילאי 8 ומעלה אין מרחב לפעילות ספורטיבית המתאימה
 .לצעירים. מרחב כזה גם יהיה נקודת מפגש להיכרות בין ילדי השכונה

 !!!שקט
רוצים למגר רעש של צפירות לא חוקיות שמציפות את המרחב בכל שעות היממה. החיים
במרכז העיר לא אמורים להיות משוואה לרעש מחריש ומטריד שמושלך ללא רסן מנהגים
.עצבניים שעוברים בשכונת המגורים שלנו. צופר - מופעל רק בשעת סכנה

מיכלי מיחזור
 .מאוד הייתי שמח לראות מיכלי מחזור של קופסאות ומיכלי פלסטיק וקרטון קטנים
אפשר להתפתח גם לכיוון הזה ולא רק למחזר בקבוקים וקרטונים גדולים

.וגם לזכוכית. וקומפוסטרים ציבוריים לאורך ולרוחב השכונה ― YOSSI WOLFSON

תיאום תשתיות
.תיאום תשתיות בין העיריה, חברת החשמל והגיחון .1
.כשמסיימים עבודה יש לסיים אותה כראוי מייד. לא להותיר הרס זמן רב .2

https://padlet.com/florbryner/791alcv01a7do12z
https://padlet.com/florbryner
https://padlet.com/veg3


שיפוץ רחוב מטודלה

רחוב מסוכן להולכי רגל ובלתי עביר עם עגלות יחדים וכסאות גלגלים

שיפוץ עמק המצלבה
 שיפוץ עמק המצלבה
 'יש לחדש את שבילי העמק, פינות ישיבה, פחים וכו
ובמקביל ליצור תוכן תיירותי/ תרבותי

שיפוץ רחוב הנשיא ורחוב מרכוס

סלילת שביל אופניים, שדרוג מרחב ציבורי המנצל את הפונטנציאל האורבני הגדול בשני
הרחובות

תשתיות תרבות
 -הקמת מרכזי תרבות קהילתיים
 ספריות
מרכזים קהילתיים מודרנים, כדוגמת בית חנה או מזא"ה 9 בתל אביב, בית הועד בבית
 'הכרם וכו

!!!הכרחי אנונימי/ת ―

השלמת שיפוץ רחוב ארלוזרוב
הרחוב שהפך לעורק תנועה ראשי עבר שיפוץ בחציו הצפוני במסגרת שיפוץ
עזה-רמבן-ברטנורא, אך חציו הדרומי לא טופל, ושתי המדרכות בחלק זה אינן נגישות
לעגלות ולבעלי מוגבלויות

Parking at night for residents only

Light poles
Many of the light poles in the neighborhood are in the middle of
a narrow sidewalk, blocking women with carriages and causing
them to go onto a street.

רחובות הרב ברלין, הרב חן והטייסים, המעוז
האחרון של החניה באפור. כתוצאה מכך נוצרה
מצוקת חניה בלתי נסבלת שכן כל התושבים מסביב
ללא תו חניה באים לחנות. אנחנו במהלך של איסוף
חתימות על מנת לפנות בדרישה מהעירייה לזרז
מהלך של הוצאת תו חניה לאיזורים אלו ( פניות
(אינדיבידואליות אינן נענות

שיפוץ גן צ׳ארלס קלור והקמת שירותים ציבוריים
לפי התוכנית בונים מבנה של שירותים ציבוריים בלב השכונה וליד בתי מגורים ודירות. יש
 .למנוע ולבטל את הקמת המבנה שמזמין סיכונים תברואתיים רבים ושונים

 .מתנס פעיל עם חוגים לילדים ונוער אחרהצ. ולמבוגרים בבוקר והצהרים

מעבר דרך בית הספר לעמק המצלבה ולחניון העפר
לבית הספר בקצה של בן לברט 2 שערים שבדרך כלל פתוחים בערב ומשמשים קיצור דרך
משמעותי. לפעמים אחד מהשערים האלה נסגר ללא הודעה מוקדמת וזה יוצר תסכול ובזבוז
זמן,( בעיקר אם מגלים את זה אחרי שכבר הולכים את כל הדרך ורק בסוף מגלים שהשער
 .סגור). צריך לחשוב איך אפשר לוודא שזה פתוח בערב

 .פארקים נוספים לילדי השכונה שיהיה פחות עומס ברמבן

ארגונים שכונתיים, כמו עסקטמוני. אירועים שכונתיים למשפחות צעירות. יש ברחביה לא
מעט כאלה, אך בשכונה אין כלל היצע לעומת קטמונים או רסקו

 פתיחת ביה"ס פולה אחהצ - שימוש במגרשים ובשטח הציבורי

להציל את גן סוקולוב
הגן אמנם בטלביה, אך רבים מבאיו הם תושבי רחביה. אפילו ממטודלה מגיעים אליו. כעת
כרישי הנדל"ן רוצים לנגוס ממנו נתחים ולהעביר סביבו תנועה ולהפר את השקט
.והבטיחות

. חייבים להתנגד אנונימי/ת ―

שהמחסומים של המשטרה לא יישארו כאילו אף
אחד לא גר כאן וזה לא מפריע. מדרכות נחסמות,
אנשים נופלים על זה וזה מאלץ הולכי רגל לרדת
.לכביש

רמזורים עם תדירות החלפה גבוהה יותר כך
שהולכי רגל לא צריכים לחכות עד 5 דקות לעבור
https://www.facebook.com/OurSidewalks/videos/83017887084
1509/ 

 גינות משודרגות
להכניס ווי פיי עירוני ומתקני ישיבה כדי שיהיה אפשר לעבוד בגינה וגם להשגיח על
הילדים. אם יהיה עוד פעם סגר

להקים קואליציית עסקים-תושבים שתקדם את רווחת שני הצדדים למען שכונה ושכנות
.טובים יותר

זיהום אור
לצמצם מפגעים של זיהום אור (פנסים מסנוורים, תאורת הדרכים מרופין שצורבת בעיניים
כשיושבים בגן צ'ארלס קלור, הנורות הקישוטיות לאורך רחוב עזה... תאורה צריכה להאיר
 .(למקום שבו היא נחוצה ובעוצמה בה היא דרושה

https://www.facebook.com/OurSidewalks/videos/830178870841509/


※※※※※※

לא לאפשר סוסי משטרה להסתובב בלי שקית
לאיסוף צואה כמו זה
https://www.ebay.com/itm/Catch-It-Bag-
Horse-Manure-Catcher-for-Saddle-and-
Harness-Horses-New-/113891982198

תאורת הרחוב להחליף ולשנות ברחובות ששופצו
ושישופצו
האם יש אפשרות להחליף את תאורת הרחוב החדשה שהותקנה בשיפוץ ושהורסת את
האופי של השכונה. להחליף מאור לבן בוהק לאור כתום כמו שיש באורות של הרחובות
שטרם שופצו. וכן לתת עיצוב יותר ידידותי, קלאסי ועיצובי לעמודי התאורה כמו שמצוי
ברחוב מאה שערים וגאולה וליד מלון המלך דוד


