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 1914.6. – מערב ישן מפגש תושבים עם ראש העיר
 

 המפגש התקיים בבית ראשונים בנוכחות עשרות תושבי השכונה.
 בפתיחת המפגש ולאחריהם מופיעה טבלה עם השאלות שהתושבים שאלו והמענים להן. גלהלן הדברים שראש העיר הצי

 
 :כללי

 
 ראש העיר מקיים מדיניות דלת פתוחה, שקיפות, שיתופיות. .1
 
 גני ילדים: .2

  מתחם אשכול גנים. הנושא בכפוף לאישור משרד החינוךמעונות "חירות" ברחוב תל אביב ובמקומם נקים  2אנו נערכים להריסת. 
 כמו כן, תבחן בניה מחודשת של מתחם גן חבצלת הסמוך. 

  למטרות ציבוריותנבחנות חלופות לשיפוצו והשמשתו  –מבנה "בית"ר" של קרן תל חי. 
 
 שדרוג מבני חינוך.רב שנתית לבמסגרת תוכנית יש כוונה לבחון שיקום הבניין הישן של ביה"ס  –בית הספר ראשונים  .3
 
 תחבורה ציבורית:  .4

 מול משרד התחבורה לשיפור מקיף של מערך התחבורה הציבורית העירונית. אנו נערכים 

  תוכנית החדשהעקרונות: 
o 2  בשעה.פעמים  3קווים שמגיעים למרכזים העירוניים העיקריים בתדירות של 
o תחבורה ציבורית בלבד עם מסעדות ומדרחובתנועה של רחוב ויצמן יהפוך ל. 

 
 על מדרכה להולכי רגל. והמשמעות היא ויתוררוחב הכביש של רחובות השכונה אינו מאפשר יצירת מסלולי אופניים מאחר  -מסלול אופניים  .5
 
 יש סכנהלאור מצוקת החניה בשכונות, מדיניות העיריה להקל באכיפת חניה באדום לבן בשכונות. למעט מקרים בהם  -אכיפת חניה באדום לבן בשכונה  .6

 בסדר הציבורי.פגיעה בטיחותית או 
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 תוכנית פיתוח:  –גבעת האהבה  .7

 :בית הכנסת 
o .2020 -סיום משוער של כל המתחם ב בשלביו האחרונים של השיפוץ במטרה לקיים בו את תפילת ראש השנה. 
o .הוזמנו כסאות חדשים, מוקם מבנה שירותים ציבוריים בגב בית ראשונים לרווחת מבקרי בית הכנסת ובית ראשונים 

 2023יסתיים עד סוף  כולל מכבי צעירח הגבעה וכל הקומפלקס של הרחובות, פיתו. 
o מיליון  8-כעלות הפרויקט נאמדת ב₪. 
o בתוכנית הפיתוח. ותופיידוע הציבור ושלתערוכה תפתח  15/9/19-ב 

  לבית הספר ראשונים טרסות ללימודי חקלאותבמסגרת הפיתוח מתוכננות. 
 
 פיקוח עירוני: .8

  תקני פיקוח 2עוד אנו מוסיפים. 

 בגינות הציבוריות פיקוח סמוי ללא מדים עם שיטור מסייע מתוכנן. 

  ללא רצועה יאפשרו לכלבם לצאת בעלי כלבים שלא יאספו צואת כלבים שלהם אווהגברת אכיפה מול תושבים שאינם שומרים על נקיון המרחב הציבורי. 
 
 התחדשות עירונית: .9

  כל עוד התכנון של הבניין יהיה עם חניה תת קרקעית במכפילי חניה תקניים. 38מאושר חיזוק מבנה ותמ"א 

 .פינוי בינוי לא מאושר ברחובות השכונה הזו 
  מתערב בין השכנים לקבלן ובין השכנים לבין עצמם. אינוראש העיר 

 
 מיחזור: .10

  אפקטיבי קרטונים, המשמעות היא שאין בעיר מיחזור מתקני איסוף מעט יחסיתקיימים בעיר. 

  קרטונים, בקבוקים, נייר וכדומה(ברחבי העיר שיפוזרו העיריה פועלת לקידום נושא המחזור, לרבות מתקני מחזור שונים(. 
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 :התושביםתשובות לשאלות 
 

 מענה לתושבים בקשות להתייחסות מענה העירייה 

ת ומאפשר ושל הרחוב אינ גודלבנוסף  ,רחוב תל אביב אינו רחוב הולנדי התב"ע לפי בקשה להפוך את רחוב תל אביב לרחוב הולנדי.  .1
  .הסדרת הרחוב כרחוב משולב

 לבדוק: –ברחוב מכבי קיימת מצוקה גדולה של חניות   .2

 באלו תנאים ניתן להציב תמרור חניה גלגל אחד על מדרכה 
  האם ניתן שצד מדרכה אחד יאפשר חניה באלכסון במקום

 במקביל

סוגיה מורכבת שנבדקה ולצערנו לא נמצא פתרון חלופי  הינההחניה ברחוב מכבי 
 מהסיבות הבאות: בשלב זה 

 המדרכה מיועד להולכי רגל, כל כלי רכב שיחנה יפגע בבטיחותם ובמעבר  מרחב
 החופשי לעגלות תינוק ונכים. 

 כסוןאללא מאפשר חניה ב רוחב הרחוב. 
3.    השכונה והיחידה בשכונה.הגינה מאד שימושית לתושבי 

 
  נדרש לבחון חלופות הצללה שיעמדו בתנאי המועצה לשימור

 אתרים.

  המועצה לשימור אתרים לא מאשרת התקנת קירוי מלא על כל הגינה הציבורית ליד
 בית הכנסת הגדול.

  הצללה חלופית תבוצע כחלק מהקמת הגינון החדש המתוכנן מסביב לבית הכנסת
 ובהסכמת המועצה לשימור אתרים. הגדול

 המדרכה ברחוב מכבי:  .4

 לא מאפשרת מעבר נוח של עגלות תינוקות 
 מלאה בפסולת וצואת כלבים 

 רכב טיאוט לא נכנס 
 אין פיקוח 
 תאורת רחוב ישנה מאד ולא מאירה 

 בסוף הרחוב יש פסולת שלא נאספה כבר זמן רב 
  ריח לא נעים שעולה מהכביש והמדרכות 

  לבית הספר ולא נעים להםילדים בדרך 
 מדרכה וכביש שבורים ועם מהמורות 

  ,חשוב להבין שהעיריה היא הצד המנקה לא המלכלך ומתוך נקודת המוצא הזו
שיתוף פעולה עם וועד התושבים של השכונה, על פי המודל שאנו מקיימים בשכונת 

 הוואלי הינו הדרך הנכונה לשיפור המצב הקיים.
שפ"ע, ראש מטה ראש העיר ומנהלת מחלקת התנועה  סיור משותף של מנהל אגף

, לאחריו תבנה תוכנית עבודה עם נציגות 23.7.19 -תקיים בהעם וועד השכונה 
 התושבים.

  אנו עובדים על תהליך עומק של חינוך עם ילדי הגן שכותרתו נקיון העיר בדגש על
 צואת כלבים.

 ית ואנו צריכים אותם אנו בתפיסה שחתולים רצויים בעיר שלנו שהיא עיר חקלא
 לאיזון טבעי מול עכברים ונחשים.

 התושבים הוזמנו לקחת חלק למען  –התקיימה הכשרה לנאמני נקיון  19/6/19 -ב
 שיפור המרחב הציבורי.

  לאחרונה שודרג ברחוב מכבי קו המים והביוב על ידי מי ציונה ובמסגרתו חובר
שנה לאחר התיקון, זמן שאנו השירותים של בית הכנסת לנוער לביוב מסודר. חצי 

נוהגים להמתין כדי לוודא שכל התשתיות שקעו והן תקינות, אנו נוהגים לבצע 
 קרצוף וחידוש הכביש.
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 .תאורת רחוב תוחלף בכל העיר לתאורת לד כמו גם ברחובות שכונה זו 

 תדירות הנקיון ברחוב. תוגברה 
  יבוצע בהתאם לתוכנית העבודה של אגף נקיון הרחוב שסוכם עם תושבי רחוב מכבי

בהן דיירי הרחוב ימנעו מחניה  11:00 -ל 10:00בימי חמישי בין השעות שפ"ע 
 .שטיפת הרחוב תעשה אחת לחודש ברחוב.

 .עם כל רחובות השכונה יבוצע תאום מועד נקיון בימים הקרובים 
 הוכנס לביצוע במסגרת פרוייקט עירוני, ניתן דגש לווטרינר למיקוד ברחוב מכבי. מבקשים מבצע סירוס ועיקור חתולים ברחוב מכבי   .5
 .בעיר אין מצלמה בכל רחובכמדיניות,  מבקשים לשים מצלמות ברחוב מכבי   .6

בפינת  בגינה הציבוריתבסיום השיפוץ של בית הכנסת יוחזרו המצלמות יחד עם זאת, 
 .מכבי/ת"א

 יישום בהתאם לחוקי המדינה וסמכות אכיפה של המשטרה. אופניים חשמלייםמה מדיניות העיריה לגבי   .7
 בית הכנסת המזרחי   .8

 מקיים הילולות בתדירות גבוהה אשר מרעישות לתושבים
 

 מותר להם. 23:00בהתאם לחוקים עד 
 המשטרה הינה הגורם האוכף ולא הרשות.

 אנו נבקש מהאחראים על בית הכנסת להתחשב באוכלוסיה מסביב.
מבקשת שנעקוב אחר התנועה  –עם חניה תת קרקעית  5תל אביב   .9

מחנים רכבים להורדת ילדים  7:30ברחוב כי ההורים בשעה 
 וחוסמים התנועה

 בהתאם לצורך. לבחינה ואכיפה בספטמברמקום בהפקח האזורי יוצב 

יבוצע סימון בכביש שימנע חניה במיקום שחוסם זרימת תנועה ברחוב ובמקביל נפעל  חניה לא נכונה בשני צידי הכביש בתל אביב מסכנת הולכי רגל  .10
 באמצעות אכיפה מול החונים בחניה בלתי חוקית. 

תלמידים שעוברים מתל אביב לקק"ל ולא מצליחים לחצות   .11
 בבטחה

 הנושא בתחילת שנת הלימודים.מהנדסת התנועה תבחן 

להגנה על חניה פרטית מבקשים פתרון שיאושר על ידי הנדסה   .12
מרכבים של אנשים שאינם דיירי הבניין כמו סככת קמפינג או 

 עמוד

 אפשרויות שמקובלות על הנדסה וללא צורך באישורים: 2קיימת 

 שלא של הבניין, בתחום המגרש כניסה למתחם החניה של כל הבניין ושער  להתקין
 באישור חשמלאי מוסמך.נפתח לרחוב ו

  לכל חניה אישיתעמודי מחסום נמוכים. 
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