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 :משתתפים
 : עירייה

 מנהל פרויקטים -מר צביקה הרפז        :ל"מנכלשכת צוות :      ל"לשכת מנכ
 מנהל המינהל הכללי.ס -מר ירון טיירי                                                         

                                                                                                       
                                                                            

 
 הל מחלקת ביצוע פרויקטיםמנ -ברקוביץמר פליקס       :דרכים ופיתוחאגף :   מינהל הנדסה

                                                    
                                                    

     
 מנהל האגף -מר מאיר שוהם                :אגף התנועה                       

                                                    
                       
 מפקח ביחידת תנועה ותפעול -מלכיאל משולמימר :   אגף התנועה והתפעול                      

 
 

 מנהל מחלקת פיקוח מערב  -מר אריה זיסוביץ               :אגף הפיקוח:     ע"מינהל שפ
 מפקח אזור מזרח -רוני נחמןמר                                                         
 מפקח רישוי עסקים -מר יוסי קולטקר                                                        
 מפקח אזור תעשייה -מר דביר וידלבאום                                                        

                       
 מנהל מחלקת תברואה מערב -מר צחי מזרחי               :ברואהאגף ת                      

                                                  
 

 מפקח גינון -מר אלון לוי               :אגף גנים ונוף                      
 

 מר יהודה אליקים            :החברה לפיתוח                      

 
 

 צביקה שטרןמר                                       :שכונהוועד ה
 מר צדוק בן משה                                                         
  מר דורון קורן                                                         

 
 

 :הסיור מפרטלהלן 
 

 :ופיתוח אגף דרכים
. צ למגרש חניה זמני"שב, הכשרת שטח חום -"חיים ניגוני"כ "ביה אחרי, ליפשיץ' רח .0

 .י פליקס"יטופל ע. ימים 7תוך יש להגיש אומדנים 



יש להגיש . צ זמני"שב, הכשרת מגרש חניה -ידלו'פינת קוז( מערב)איפרגן ' רח .6
 י פליקס"יטופל ע. ימים 7תוך . אומדן+ תכנון

ציב סלעייה על מנת שלא יוכלו לחנות לה -במגרש הריק, העצמאות' מול הקניון ברח .2
 .י פליקס"יטופל ע. רכבים בתוך המגרש

 

 :אגף גנים ונוף
וף סיחיש לסדר את אבן השפה ו -בכיכר הגובלת למגרש, העצמאות' מול קניון ברח .0

 .העשבייה
 

 :אגף התנועה
לאחר . יועבר הנושא פתיחת יציאת רכבים מהקניון לועדת התנועה -קניון כפר גנים .0

 .י החברה לפיתוח"תתכנס ועדת תנועה מיוחדת והביצוע יהיה ע, האישור
 יום 01תוך יוגשו תוכניות  ואומדנים  -נתיב כניסה בלעדי ממזרח לחניה של הקניון

 .י מאיר שוהם"יטופל ע. י החברה לפיתוח"והביצוע ע
 6' תיבדק האפשרות הזזת התמרור החד סטרי עד חיים זכאי מס -חיים זכאי' רח .6

. יהפך לדו סטרי 6ל עד הכניסה של חיים זכאי "לתוך הרחוב ובשטח הנ, פנימה
 .י מאיר"יטופל ע. יום 01עד תינתן תשובה 

 .מטר קדימה לכיוון מערב 01ה יהעתקת מעבר החצי -עצמאות -מייזנר' צומת רח .2
בדיקת התכנות לבניית גשר  -אבידן דודמשעול ישראל אלדר וגינת , אותהעצמ' רח .1

תינתן הערכה , ת זאתהתכנות האם ניתן לעשו. ס והגינה"הלהולכי רגל לטובת בי

. BOTבשיטת  -י חברות שילוט"ייבדק תקציב ע. ומידה ותתקבל ניגש לביצוע הגשר

 .י מאיר"יטופל ע
. ביצוע לאחר אישור ועדת התנועה". עצור" בדיקה להצבת תמרור -ויצמן -ליפשיץ' רח .0

 .י מאיר שוהם"יטופל ע

 
 (:יגאל לוי)אגף התנועה והתפעול 

 .גדר הפרדה -לבין גוריון-מייזר -העצמאות' רח .0
גדר הפרדה למניעת ירידה של ההורים למעון באמצע  -ליד המעון, ל"הנ' ברח .6

  .י מלכיאל מול צדוק"יטופל ע. הכביש

 
 :החברה לפיתוח

תוכניות מוכנות  םישנ, במעבר בין שני הבתים -פ"שצ, מייזנר פינת העצמאות' רח .0
יטופל . האומדנים+ ל את התוכניות"יש להעביר לצוות מנכ. פ מייזנר"שצ: הנקראות

 .י יהודה"ע
 .י יהודה"ייבדק ויבוצע ע. עקב הסחף  פ"שצה בהשלמת יש עיכוב -מייזנר' רח .6
לטיפול החברה . תוח  גינון או תנועהפי -יפה נוף צומת העצמאות עד נקש' רח .2

 .י יהודה"יטופל ע. תתבצע בדיקה לזמן ביצוע. י מכרז קיים"לפיתוח עפ
צ "השטח מוגדר בשב. הכנת מגרש חניה לטובת אודיטוריום -נקש פינת ישראל' רח .1

יש לבדוק מול הנדסה לאומדנים ומול פליקס על חוסר מקומות חניה . לחניה זמנית
 .יהודה י"יטופל ע. במקום

הפיכת גדר הבטיחות לשקופה  -"חיים ניגוני"כ "צמוד לביה, ליפשיץ פינת ויצמן' רח .0
 .י יהודה"יטופל ע. לפי התקן

                                                                                                  
 

 ירון טיירי: רשם                                                                                           
 מנהל המינהל הכללי.ס                                                                                       

 
 
 



 :העתקים
 ראש העיר -מר אורי אהד

 ל העירייה"נכמ -מר אבי בן חמו
 ייהל העיר"עוזר מנכ -מר שגיא חן

 ל"צוות מנכ -מורן עודד' גב
 סגן לוגיסטי למהנדס העיר -מר יוסי קראוני

 מנהלת אגף רישוי ופיקוח -יפי שגיא' גב
 מנהל אגף דרכים ופיתוח -מר איגור רבינוב
 מנהל אגף השכונות -מר יונה אמרוסי

 
 


