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Elias Messinas

:נושא 23.2.21 -שי עגנון  -עמק המצלבה  -שביל אופניים 

 תכנית לשביל אופניים מעמק המצלבה ועד פארק המסילה
  

  :השתתפו מהמנהלים הקהילתיים
  23/2/21-המפגש התקיים בזום בפורום משותף של גינות העיר וגוננים. המפגש התקיים ב

  איש רובם תושבים של גוננים וקרית שמואל. 16-נכחו כ
עידו, יוסי, דודי, צבי, אפי, עמנואל, אורן, איתמר, עדי ברזלי זקס, מאיה (מתכננת אורבנית גוננים) ואיליאס (מתכנן אורבני גינות 

  בעיר).
  את התכנית הציג רולי פלד, המתכנן של התכנית.

  
  כללי:
  מסלול השביל עפ"י תכנית אב לאופניים של תכנית אב לתחבורה. -
  ס"מ יותר גבוע ממפלס הכביש. 10-וכ –ותר נמוך ממפלס המדרכה ס"מ י 5-השביל מתוכנן כ -
  כעת בתכנון אין אמצעי מניעת חנייה על השביל (בשני גלגלים או יותר). -
 לא עושים את השביל במפלס הכביש כי תווצר תעלה שיהיה קשה לנקז. -
 מאותה סיבה גם לא מגביהים את מפלס מעברי החציה עקב בעיות ניקוז. -
וס, מציעים החלפת מסלול: אופניים עוברים לצד של המדרכה והמדרכה לצד של אופניים. עם הגבהה בתחנות אוטוב -

 וסימונים מתאימים.
 ביטול מקום חניה של נכה: בינתיים התכנית לא נותנת פתרון למקום חלופי. -
 תכנון שביל האופניים באמצע נבדק ונפסל כחלופה. -

 
 הערות מפורטות:

 לעבור מעל החצר הפרטית.: דורש הפקעה / גשר 8מס'  -
  : הפורום ציין כי ניתן להסיר את הסלע ולהפשר רוחב כביש ו/או לאפשר את המסלול במדרכה המזרחית.13מס'  -
  : תתבדק האפשרות להחזיר את החנייה הנצבת.19-21מס'  -
 בעקר לאור הבנייה הצפייה שתדרוש הסדר תנועתי חדש. –רמזור צומת קמחי: אין התנגדות  -
 יה שמאלה בצומת פיכמן: אין התנגדות. הנסיבות התכנוניות ברורות.ביטול פני -
בעקר לגישה וחציה בטוחה לבאים לבית הספר  – צומת המעפילים: דורשת מחשבה ותכנון / רמזור? / פנייה שמאלה? -

 לוריא.
 ש"י עגנון: להפוך לרחוב שכונתי יותר עם מעברי חציה ורמזורים. -
 הרחוב. בתכנון לא מבטלים את הגדר באמצע -
 : יש לתת פתרון לשילוב של מדרכה ושביל עם מעגל התנועה ובטיחות מיציאה לחניון הפרטי.11מעגל בש"י עגנון  -
 מפרץ ולתת מענה לשביל ולמדרכה. -: תחנת האוטובוס: ניתן לייצר אנטי17ש"י עגנון  -
 : כנ"ל.4בני בתירא  -
 אליעזר הגדול: לבחון להעביר את שביל האופניים לצד השני. -

 
 חניה:
 התכנית נותנת מענה לחניות חדשות (למשל ברשב"ג והרצוג).  -
  אך התכנית גם גורמת לצמצום חניות לאורך שביל האופניים המוצע. -
  כך שנוכל להעריך את הביטול מול תוספות.  –עפ"י מקטעים  – ספירת חניותיש להכין  -

 
 היקף העבודה:

 או גם שדרוג מדרכות, תאורה, ריהוט רחוב וכו?לא ברור מה כלול בעבודה המוצעת: רק הוספת השביל  -
  

  שלביות העבודה:
 יש להציג לו"ז תכנון וביצוע. -
  יש לקבוע מועדים מסודרים להציג את התכנית לתושבים (פורום יותר רחב) במהלך תכנון מפורט (אדריכלות, נוף וכו). -

  
 מודים לאגף תושי"ה ולמתכנן רולי פלד על שיתוף הפעולה.
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