
 
 

 13/6/21     שביל אופניים מעמק המצלבה ועד פארק המסילה
 סיכום מפגש בזום על תכניות מעודכנות

 השתתפו: אפי, צבי, דינה, צפריר, איליאס.
 

 שהתקבלו בתחילת החודש(. 25.5.21עם תאריך  05, 04, 03, 02, 1במפגש עיינו על התכניות )
 

ההערות ובקשות הוטמעו לתכניות. המנהל רוצה בעקרון נעשתה עבודה רבה ומקצועית ורואים שרב 
להודות לרולי ולכל צוות התכנון ונהיול התכנית על ההקשבה ועל שיתוף פעולה להתאמת התכנית לצורכי 

 הקהילה ושיפור התנאים בשטח.
 

 הנקודות שעלו במפגש:

  'המנהל מבקש לבחון את הורדת המסלעה )או צמצום הבליטה שלה לרחוב( :10המסלעה במס 
יש לבקש חו"ד של גם במקרה ששביל האופניים לא עובר צד.  –על מנת ליצר הלכתיות במדרכה 

 מהנדס לגבי ההשלחות ההנדסיות בנושא.

  'של מעבר חצייה מוגבה וחניות בניצב. 21מציינים ומברכים על השינוי בתכנית במס 
 :חוזרים ומעלים את הצורך למעבר חצייה מוגבה.  צומת קמחי 

 ברימזור הצומת עם השינויים הנכרחים: המנהל תומך
ק"מ  1-מעבר חציה )חוצה טשרניחובסקי( בצד הצפוני של הצומת )המעבר הבא הוא כ -

 רחוק משם(.
נתיבים לקראת הצומת ולאפשר פניה ימינה חופשית )עם אור צהוב( ופניה  2יש ליצר  -

 שמאלה ברמזור. כך מצמצמים פאזה ונותנים לתנועה לזרום.
 למשל על נושא ביטול הפניה שמאלה בפיכמן. –בתכנית גוננים ההערות של גם  יש לשתף 
  יש שביל אופניים ליד מדרכה מאד צרה. יש צורך להזיז את תוואי הקו הכחול  רחוב פיכמןלאורך

 לכלול את כל המדרכה )גם בתכנון וגם בביצוע(.
 כולל מעבר חציה על ש"י עגנון  : פיתרון הצומת אינו ראוי. יש לבחון עוד פרתונותצומת המעפילים

ורימזור הצומת. כידוע, יש בפינה בית ספר לוריא וחייבים להסדיר צומת בטוחה לילדים שנעים 
 במרחב.

  'והסדרת היצאה מהחניון הפרטי  11מציינים ומברכים על הפיתרון של הזזת מעגל התנועה במס
אה מהחניון כי עדיין אין שדה ראיה )ללא פגיעה בעצים במעגל התנועה(. יש בחון עוד אמצעי ביצי

 והיציאה מהחניון מסוכנת להולכי הרגל.
 לא מופיעה. יש הרחבה אבל אין סימון של תחנה. פתרון האנטי מפרץ  17במס'  תחנת האוטובוס

 מקובל.
  איך פותרים את זה ללא פגיעה בעצים )בעקר עצים שמסומנים על שביל האופנייםקיימים :

 והותיקים(?העצים הבוגרים 
  לאורך ש"י עגנון )בצד האי זוגי(. יש לבחון את הנושא בקפדנות כניסות לחניונים פרטיים קיימות

 בשלב של תכנון מפורט.
 המנהל מבקש )גם לקראת הצגת התכנית לתושבים( ספירת חניות מסודרת ספירת חניות :

 .(1)בעקר גליון מס'  ומדוייקת ומחולקת לפי כל גליון בנפרד
 הפתרון מקובל. 4ליד מס'  כהחנית נ 
 יש להתחשב במיקום של עצים קיימים. יש להתאים את  בשביל הירידה לכיוון פארק המסילה

 תוואי השביל ללא כריתת עצים קיימים.
 

  המנהל מאשר את התכניות שעליהן לא היו הערות עפ"י הנ"ל.לסיכום, 
גם דם של התכנית. עכשיו מבקש לקדם מודה על שיתוף הפורום האורבני בתכנון מוק כמו כן, המנהל

  שיתוף ציבור והצגת התכנית לתושבי הרחובות שמושפעים מהתכנית.
 על מנת לקדם את הצגת התכנית מבקשים:



 
 

 .השתתף ולהציג ולענות בשאלות התושביםלתאם מועד שמתאים למתכננים ל -
פלאיריים בכל הכניסות לבתים בצירים וברמחב  ( הכנה והדפסה והפצה שלטיפולכםתקציב )או ב -

 הרלוונטיים.
 

 מודים על שיתוף הפעולה.
 

 )רשם: איליאס(
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