
 

 אור יהודה -רחוב העצמאות'מהיר לעיר'   – ובעלי עסקים כנס הסברה לתושבים

 תשובות -סיכום שאלות

 

 0019:, יום א', 20222.27. מועד:

 היכל התרבות, אור יהודה  מיקום:

 

 תשובה  שאלה 

אתחבר  ואיז תפעיל  אוטובוסים  התחבורה    ת 

 הציבורית באור יהודה? 

.  שעדיין לא הסתיים  המפעילים נבחרים במכרז

 . היא החברה העיקרית בעיר קווים חברת כרגע 

יהיו סגורות    החניות באבו לאבןכמה זמן  למשך  

 והאם המדרכות ייחסמו? 

במרחב   גם  שדרוג  ייעשה  מהעבודות,  כחלק 

החניה.  -אבו ומקומות  מדרכות  כולל  לאבן 

והעבודה  מלא  באופן  ייחסמו  לא  החניות 

תיעשה במקטעים, על מנת לאפשר חניה חלקית  

שלב  בכל  זאת,  עם  יחד  העבודות.  בזמן  גם 

צוות   העסק.  לבתי  הנגישות  תישמר  העבודות 

ע מלא  פעולה  בשיתוף  יעבוד  קהילה  ם  קשרי 

העסקים  צרכי  הבנת  לצורך  העסקים,  בעלי 

 ומזעור הפגיעה בזמן העבודות. 

לאבן, -האם יהיו מקומות פריקה וטעינה, באבו

   במהלך העבודות ולאחריהן?

 

בשיתו עובדים  קהילה  עם    ףקשרי  פעולה 

פריקה  בחירת  ל  ,העסקים עמדות  מיקומי 

העבודות  וטעינה תתאפשר    .במהלך  כן,  כמו 

 שמתבצע כיום.  פריקה וטעינה כפי

פרויקט   את  יעכב  לעיר,  מהיר  פרויקט  האם 

 המגורים של 'דמרי' שמקודמים בימים אלו? 

על   להשפיע  עתיד  לא  לעיר  מהיר  פרויקט 

 פרויקט המגורים של 'דמרי'

נתיב  ובאיז תוכנן  ת  הציבורי  התחבורה  שנה 

 ? ברחוב העצמאות

הראשוני   בשנת  התכנון  ונתחם    2017החל 

  לאחרונה.

הפרויקטים  כל  התכנון,  במסגרת  נלקחו 

 ?בעיר אור יהודה שמתוכננים

 כן

 

בעיר  נם יש שאושרו  פרויקטים  ולאורך   מספר 

העצמאות המצב  ר  שא,  רחוב  על  התבססו 

האםהקיים לעיר,כנית  ובת  .  מהיר  לקחו    של 

הרחבת את  שלבחשבון  העתידית  רחוב    ו 

איך   ם?שביל אופנייהוספה של  כולל    ,העצמאות

הפרוי שמקודמים  כל  עם    מסתנכרניםקטים 

 ?הנת"צ יצירת פרויקט 

 

כל  פרויקט   את  בחשבון  לוקח  לעיר  מהיר 

והוא   העירונית  ההתחדשות  של  הפרויקטים 

  שתתוגבר   ציבורית,הפתרון המשלים לתחבורה  

הפרויקטים.   לעירבזכות  מהיר    דואג   פרויקט 

לפי המצב הקיים(. לאחר   לכביש )מקיר לקיר 

ויקטים של התחדשות  מכן, עם התקדמות הפר

פינוי בתהליכי  ברחוב  -עירונית,  בינוי 

אינטגרטיביות,   העצמאות, בפעולות  העירייה 

שביל  וסלילת  המדרכות  להרחבת  תפעל 

 .  אופניים, לצד הוספת שדרת עצים נוספת
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מהגינות    יבוצעוהאם   חלקים  הפקעות 

 ? "צהציבוריות לטובת הנת

 פרויקט מהיר לעיר לא מבצע הפקעות.

יהי האם  הפרויקט,    חניה   מקומות  ובסוף 

 ?לאורך העצמאות

 

  2מצבו הסטטוטורי של רחוב העצמאות מציג  

נתיבי נסיעה לכל כיוון. העירייה אפשרה חניה  

ב"אדום לבן", כאשר  רחוב העצמאות,  לאורך 

במסגרת  השטח.  את  צריכה  הייתה  לא 

רחוב   לאורך  החניות  יבוטלו  הפרויקט 

תבקש  העצמאות.   העיר  ממשרד  ראש 

חניה לאורך   נת"צ בשעות ההתחבורה לאפשר 

 2יחד עם זאת, העירייה מכשירה כיום  הלילה.  

פתרון   לתת  מנת  על  נוספים,  חדשים  חניונים 

אחד  חניון  ולאחריהן:  העבודות  בזמן  חניה 

בצומת הרחובות העצמאות/דוד אלעזר וחניון 

מספר  לצד  זאת  השחר.  איילת  ברחוב  נוסף 

ש  העירוניים  בסמיכות  החניונים  נמצאים 

 לתוואי העבודות. 

 מה יהיו שעות הפעילות של הנת"צ? 

 

הנת פעילות  לצרכים "שעות  בהתאם  יקבעו  צ 

לתנועה  לפתיחה  בסמוך  בשטח    התפעוליים 

 בשיח בין הרשות לבין משרד התחבורה 

 יהיו שבילי ריצה? 

 

כביש   לאורך  הסגול  הקו  של  , 461בתוואי 

ריצה  -כהמסלול הלי  עיריית אור יהודה תקים

גינון   רצועת  לצד  זאת  כל  אופניים,  שביל  וכן 

שתגיע עד מחלף מסובים. כל מי שעושה ספורט 

הפעילות   לטובת  איכותי  ממקום  ליהנות  יוכל 

 .הזו

למה העירייה לא    –ישנם קווי אוטובוס בשבת  

משתתפת בפרויקט התחבורה הציבורית בשבת  

 לתל אביב?

של   שתפקידה  היא  העירייה  הממשלה  עמדת 

הוא לדאוג לנושא התחבורה הציבורית ולא של  

 הרשויות המקומיות. 

עיריית אור יהודה מקדמת בניית גשר  בהחלט.   האם יהיה גשר של הולכי רגל לבית בפארק?

בסמוך   למרכז שיחל  עד  ויגיע  שיזף  לבי"ס 

 המסחרי שנבנה בימים אלו בבית בפארק.  

כיצד   לעיר,  בכניסה  צפיפות  יש  כיום  כבר 

 העירייה מטפלת בנושא? 

ציבורית   תחבורה  נתיבי  רשת  להקמת  בנוסף 

האחרונים   בימים  המונים,  בהסעת  שתסייע 

יהודה, אור  נת"ע    עיריית  חברת  באמצעות 

צומת בן   –לעיר    הכשירה כניסה ויציאה נוספות

גוריון. פתיחת הצומת המלא בעוד כחודש וחצי 

בכניסות  התנועה  מעומס  להוריד  צפויה 

 הקיימות לעיר. עוד חשוב להדגיש שכבר כיום

יהודה  אור  כביש   מקדמת  עיריית  של  ביצוע 
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יהודה   אור  את    –  4612כביש    –עוקף  שינתב 

היישר  מסובים  מצומת  המגיעים  הרכבים 

ה התעשייה  משמעותית לאיזור  ויוריד  דרומי 

 מהעומסים בכניסה למרכז העיר.  

אבו באזור  העצים  התכנון, -צמרות  לפי  לאבן, 

שיפריעו  נראה  בנוסף,  החנויות.  את  יסתירו 

ניתן   מה  וטעינה.  ופריקה  סחורה  של  למעבר 

 לעשות עם זה?

 

הנושא   את  יבחן  ונוף  תנועה  תכנון  צוות 

ויינתן   הסוחרים,  לצרכי  בהתאם  והתכניות 

 מענה בהתאם.

 

  

http://www.bncr.co.il/

