
 

 חוצבים-הרִמנהלת 

 (16מאי  22)ו "ד אייר תשע"י

 ועד נמהל



 עדכונים
 



 

 קידום הפארק

 בתהליכים ובהחלטותמעורבות 

 

 בוצע יעד אמצעים

השתתפות  

בגופים  בישיבות

 תכנוניים, עירוניים

 

,  ישיבות 10

מתוכן   2

 אצלנו

 תכנית אב לתחבורה•

 מחוזית ועדה, משרד הפנים•

 מחוזית ועדה, משרד הפנים•

 עירייה•

 מן'סגן ראש העיר תורג אירוח•

 ראש העיר•

 מחוזית ועדה, משרד הפנים•

 עירייה•

 מחוזית ועדה, משרד הפנים•

 מתחנה מרכזית קו מהיר•

 קו כחול ל"רק•

 4/9חנה וסע •

 "חוצבים-פורום הר"•

 פ"שת•

 בית לוויות•

 בית לוויות•

 "חוצבים-פורום הר"•

 בית לוויות•

 

 



 

 קידום הפארק

 בתהליכים ובהחלטותמעורבות 

 
 בוצע יעד אמצעים

 חניות בשלמה הלוי 80 +• חניות 100+  הוספת חניות

 חניות מאחורי מרכז בק למדע 40+ •

 לקידום ביצוע, חניות 130בדיקה להוספת •

 חנה וסע :על הפרק





(מבט מכיוון צפון צפון)חנה וסע . עמק הארזים  

 .מקומות חניה בקומה 170-כ•

 .כ"מקומות חניה סה 600-כ•

 .אפשרות לתוספת קומות•

מסוף  

 אוטובוסים

תחנת  

 יגאל ידין

 חנה וסע



 

 קידום הפארק

 בתהליכים ובהחלטותמעורבות 

 
 בוצע יעד אמצעים

פיתוח תחבורה  

 ושימור מנגנון קיים

 ערב 90%, תפוסה בבוקר 70% :קו קיים• תפוסה% 

 בקשה להרחבת הפרויקט הוגשה•



 

 קידום הפארק

 בתהליכים ובהחלטותמעורבות 

 
 בוצע יעד אמצעים

קידום ביצוע עבודות  

 הסדרי תנועה

 בדיקת מהנדס תנועה כולל ספירות• שיפור מצב קיים

 קריית מדע' שינוי ביציאה רח•

-אשר יוצגו בישיבה בהר שינויים: על הפרק

 חוצבים





 נוי -קידום הפארק 

 בוצע יעד אמצעים

שדרוג כיכר תנועה   ע"עבודה מול אגף שפ

,  בכניסה ראשית

נטיעת עצים בכביש 

 *סובב טבע חדש

 שתילת פרחים בקרוב, תנועה שופץ כיכר•

 סובב טבע טרם הועבר לעירייה*  

 זאב לב' פיתוח גינה ברח :בביצוע





 תרבות ופנאי –איכות חיים 

ביקור . תלמידי תיכון 250

 בחברות וכינוס

.  עדות ניצול, יום השואה

 עובדים+ 200

חבילת  :תרבות ופנאי

 הטבות פסח



 מיזמים  , מפגשים –איכות חיים 

'  מחבעובדים  50. למען הקהילה

חוצבים משפצים בית אומנה  -הר

 מבשרת ציון" אור שלום"

  ר"סעקורס  :היערכות לעת חירום

 'מחזור ב, (חילוץ ומענה ראשוני)



 חיזוק מעמד הִמנהלת

 בוצע יעד אמצעים

 דמי חבר 10%+ שימור חברות/צירוף

 

 

 חברות נטו 5+

 . ₪' אל 400  :2015•

 12.5%. + ₪' אל 450  (:צפי) 2016

 

 המדינה ארכיון•

 מובילאיי•

•Servision 

•Service King Int. ,call center 

•QEEZZ ,אפליקציות 

•OPALNET ,אפליקציות 

•DIFEN LABS ,סייבר 

 




