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טיילת
נאמר כי כיום הטיילת היא מפגע תברואתי מסריח מאוד ,ענני יתושים לאחר כל גשם .יש בטון ,ש"הפכה
תעלת בטון".
תושבים מבקשים לחבר את חלקי העיר על ידי טיילת .דגש על טיילת הולכי רגל שתהיה בטוחה עבור
ילדים וכלבים .שיהיו לאורכה פינות ישיבה ומשחקים.
שיהיה תכנון מוקדם לטיילת ושקיפות מלאה מול התושבים ,על מנת שלא יופתעו מהבנייה.
הועלתה בקשה לציר שיכלול אחוז גבוה של שטח טבעי ולא מרוצף ,עם דגש להשתלבות עם הטבע ולא
השתלטות עליה .גינון טבעי .שימור צמחייה נדירה קיימת ,ולא להעביר את כולה.
נטען כי אין אפשרות להולכי רגל לצאת רגלית מהעיר צפונה.
שימור הטבע
עלתה דאגה לאיכות הסביבה עם הגעת התושבים החדשים ,בייחוד מול העובדה שאין הרבה אזורי טבע
קיימים כעת.
בקשה לדאוג לא רק לתכנון ולבנייה אלא גם לשימור ותחזוקת המבנים והשטחים.
הועלתה בקשה למיתוג העיר לא רק בצורה היסטורית אלא לנוף ולטופוגרפיה .דגש במיתוג על חומרים
טבעיים (אבן גיר וכו .)..בקשה שאדריכלות הנוף תבטא את המקום ,ולא תתנגד לו  ,למשל לשתול עצים
מתאימים לאקלים בעיר (הדקלים שננטעו לא קשורים לאופי והטבע המקומי).
הועלתה בקשה לשימור אקולוגי ,שטחים ירוקים ושבילי אופניים נוספים וקישוריות.
בקשה לשימור ציר שבזי.
משאבים ושטחים בתוך העיר שיש לשמר סטטוטורית כגון :שלוליות חורף ומשאבי טבע אחרים שיש
לשמרם מפגעי תיעוש.
יער ראש העין ,נחל  ,ואדי
מבקשים שיהיה גורם אחראי לתחזוקה ,ושמירה על ניקיון ,כי מדובר באוצר טבע מבוזבז שכרגע משמש
בעיקר למעבר מכוניות.
בקשה לתחום את מבצר אנטיפטוס כחלק מגבולות העיר.
הובע רצון שנחל הירקון יוגדר כחלק מראש העין .בקשה לבניית תכנית לנחל מתוך היבט אקולוגי
ומומחיות לתחום המים.
ואדי רבה -שיקום והחייאת הוואדי ע"י הוצאת הבטון.
שטחים ירוקים:
פיתוח גינות ירק עבור התושבים .בייחוד בחלקים החדשים בעיר.
שווה לבחון פארקים ופרויקטים בתל אביב -גן קריית ספר" ,יער מאכל".
רצון לגינות קהילתיות בעלות ערך מבחינה אקולוגית ,קהילתית וחינוכית .בקשה לסמן בשכונות החדשות
איזורי גינות קהילתיות.
מתחם  Bאין שטחים ירוקים הכל בטון C+D ,להפיק לקחים ממתחם .B
צל:
הובעה דאגה לגבי איזורים שלמים ללא צל .בעיית קרינה חוזרת ועצים גבוהים שלא יוצרים הצלה .כך
למשל איזור הטיילת ללא צל -בקשה להצליל טיילת ומגרשי חנייה.



סוג הצמחייה :עצים נותנים צל ולא ליופי בלבד.






פארק החשמל:
מבקשים אלטרנטיבה לפארק.
בקשה לשינוי מסדרון החשמל לשטח ירוק ובנוי כמו שהובטח.
נטען כי מסדרון החשמל גורם למחסור ב"ריאה ירוקה" לשכונות החדשות.
מבקשים שקיפות בהקשר לתוכנית ,על מנת שתהיה לתושבים אפשרות למחות היכן שנדרש.

















פיתוח גני שעשועים
נטען כי משפחות צעירות מתקשות למצוא גני שעשועים מספקים בעיר ,מכיוון שהגנים הנוכחיים מוזנחים
ולא מותאמים לילדים .הועלתה העובדה שיש גנים ופארקים שנמצאים בבנייה זמן ממושך ואין איתם
התקדמות.
גדר אקוסטית:
הועלה רעיון להקמת גדר אקוסטית (לדוג' :שוהם ובית נחמיה) ,שכונות רבות קרובות לכבישים סואנים
ורועשים (כביש .)5
סוגיות נוספות
הובע חשש למתח חשמל גבוה :סכנת נפשות מבחינת -ילדים ,ביה"ס קרוב ,תושבים.
נטען כי הכניסות לראש העין לא מטופחות ומוזנחות :תיקון חלקי ולא מקיף לכביש ברחוב שלמה המלך,
בנייה שהפסיקה לאורך הכניסה.
בקשה לתחנת ניטור בראש העין.
בקשה להקצאת מקום לתחנת איסוף זבל.
בקשה לגינות כלבים גדולות ורבות יותר ממה שיש היום .מגבירות קהילתיות ויוצרות חיבור.
שביל אופניים לכיוון פ"ת חסום ואין בו מעבר.
כללי
הועלתה תחושת כי השפעתם על תוכנית המתאר היא שולית ,וכי אין התחשבות בדעתם.
נטען כי וועדת השימור לא מתכנסת כבר יותר משנה ,ולא עובדת על תוכנית.
הועלתה בקשה לחזון מוגדר בעניין איכות הסביבה ושימור.
הועלו טענות במפגש הקודם שאין להן התייחסות באתר.

