
 בירושליםוקטמון  ת רסקוובשכונמפגעים בטיחותיים 

 ,שלום רב

שמונעים כמעט לחלוטין מעבר של הולכי רגל על , רבים קיימים מכשוליםוקטמון ת רסקו ובשכונבמדרכות 

נכים על , גם כאשר מדובר בקשישים –הולכים בקביעות על הכביש באזור הולכי הרגל , כתוצאה מכך. המדרכה

 . כיסאות גלגלים והורים לפעוטות עם עגלות ילדים

כל עיכוב בפתרון עלול להביא  .תיקונים הנדסיים פשוטיםבאמצעות , ניתן לפתור בקלותמפגעים את כל הכי , יצוין

  .חלילה, לאסון

 :המכשולים הם

  המדרכה קטועה ללא כל סיבה 31ברחוב התקופה .
 באופן חוקישחונות במקום בקביעות , מכוניות

שנאלצים , חוסמות לחלוטין את מעבר הולכי הרגל
, ולו צרה, יש ליצור מדרכה רציפה. ללכת על הכביש

 .ולסמן לצידה מקומות חניה ברורים
 

 
  קיימות גומות, 52וכן מול , 31ברחוב ניקנור ,

מאחר שבמקום רכבים רבים . שבפועל אין בהן עצים
הגומות מונעות , חונים עם שני גלגלים על המדרכה
 .בפועל מעבר לעגלות ילדים ולנכים

 
  גם . מסתיימת לפתע בקירהמדרכה  13בניקנור

צד השני של הרחוב חסום מדרכה בעבר להמ
 ,וןעמוד להציביש . ניית כלי רכבחבשל , תדירות

 .כלי רכב במקום זה ם חנייתוחסיש

 
 

 אפשרות לחצות את רניקי אין ברחוב ניקנור פינת ב
 בשלשבעברו השני  ההמדרכלהגיע אל הכביש ו

 .יש לוודא נגישות ומעבר רגלי פתוח .גדר

 
 

 בקטע שבין פינת ברניקי לבין  פינת , ברחוב  ניקנור
. משני צדי הרחוב, אין בכלל מדרכות, הורקניה

המדובר ברחוב דו סטרי שבו רכבים רבים נוסעים 
כל עוד לא נסללות ברחוב , לפיכך. במהירות רבה

 .להתקין פסי הרעדה, למצער, מדרכות יש
יש להזיז את פחי המחזור למקומות שבהם , כמו כן

ליד פינת , למשל)הם לא יפריעו למעבר הולכי הרגל 
 (.ברניקי-ניקנור

 

 



 

  שבפועל , ישנה מדרכה מאוד רחבה 52בניקנור
באופן שחוסם את , חונים עליה בקביעות רכבים

יש להצר את המדרכה ולהגדיר . מעבר הולכי הרגל
באופן שיאפשר הן עוד חניה , מקום חניה חוקי

 .סביר להולכי הרגלוהן מעבר , מסודרת לנהגים

 
  ברחוב שמעוני מסומנים מקומות חנייה חוקיים רבים עם

אך הסימונים על המדרכה . שני גלגלים על המדרכה
ובצידו ; בצידו המערבי של הרחוב נמחקו כמעט לחלוטין

המזרחי של הרחוב הסימונים לא מקיפים את כל מקום 
, יולו מינימל, ולפיכך לא מחייבים השארת מעבר, החניה

באופן רכבים רבים שחונים , כתוצאה מכך. להולכי רגל
עם שני גלגלים על המדרכה חוסמים בפועל לחלוטין  חוקי

 . את המעבר על המדרכה
ולאחר מכן , ולתת התראות, יש לחדש את הסימונים

 .לרכבים שחורגים מהסימון, חות"דו
 

 

  רכבים שחונים עם שני גלגלים על  20ברחוב שמעוני

המדרכה חוסמים בפועל את המעבר בשל הימצאותו 
יש להזיז את הספסל אל ליד גרם . של ספסל רחוב

כך שיוותר מעבר , המדרגות העולות ממגרש החניה
ברוחב מספק גם כאשר רכבים חונים עם שני גלגלים 

יש לסמן מקומות חניה חוקיים , כמו כן. על המדרכה
כך , ספסלים ועצים, צמודים מדי לעמודיםשאינם 

 .שיוותר מעבר להולכי הרגל ולנכים
, שבצמוד למקום נמצא מגרש חניה גדול, יש לציין

שלאורך כל שעות היום והלילה יש בו מקומות 
 .פנויים

 

 
 

  בוצעה הנגשה לנכים לכניסה  52ברחוב שמעוני
אך לעתים קרובות רכבים חונים על ; לבית הכנסת

. וחוסמים את המעבר להולכי רגל ולנכים, המדרכה
 .יש להציב במקום עמודון

 



  יש עמוד חשמל שחוסם את  12ברחוב שמעוני
יש להרחיב מעט את המדרכה . המעבר על המדרכה

כדי לאפשר מעבר להולכי , כלפי הכביש במקום זה
 .רגל ולנכים

 
 

  ,בתודה מראש
 ירושלים , איתמר כהן

 


