
מפגש תושבים  
גבעת טל



בוצע עד כה

.ריבוד ראשון-סלילת כביש הגישה✓

.  הפחתת כמות המשאיות הנוסעות על הכבישים הראשיים–כבישי שירות סלילת ✓

.אולם הספורט משודרגאישור והארכת התקצוב לבניית ✓

.בינוי חטיבה צעירה ותיקצובוהגדלת שטח ✓

(.ללא מפרצונים על הכביש)יחידות ויציאה לשינוי תוכנית 78עצירת שיווק ✓

.בין מרכז ישוב ותיק לגבעהתחילת שביל בטחון פריצת ✓

.פ עדכני"שצ, יותר חניות–' ע הישנה בגבעת טל ב"התבשינוי✓

.המרכז המסחריפתיחת✓

.נגב' לציבורית במדרגות ברחע פרטית "שינוי תב✓

.חינוכית לגבעת טל לאור התפתחות וגדילת השכונהיצירת פרוגרמה ✓



בוצע עד כה
.נגב' רחביוב /בור ניקוזהשלמת ✓

.בכניסה לשכונהביוב /בור ניקוזהשלמת  ✓

.ליד המעוןביוב /תשתית ניקוזהשלמת ✓

.בנגב ומקטע ראשון של חניות בגליל תחתוןהשלמת חניות ✓

.בפרוייקט שייקה אלההשלמת מדרכה ✓

.פ"ושצמתקני ספורט , ספסלים, הוספת ברזיות, קיצור עיקולים-תוכנית הכביששידרוג✓

".קיר הדמעות"סידור✓

.מראות פנורמיותהוספת ✓

.כיכר הכניסה לשכונהסידור ✓

.ספסליםהוספת✓

(שר התקשורת מגיע לביקור)תקשורת תשתיות להשחלת הכנת -ש"התחמבמסגרת ✓

.כבישים בשכונה לאחר שניםסימון✓



(2020עד סוף )מה יבוצע בטווח הקצר 
 מכיכר הכניסה לשכונה ועד לאחר המעוןהשלמת מדרכה.

 כבישי שירותהמשך סלילת.

 ספסליםהוספת.

 פחיםהוספת.

 קקי-שקיהוספת עמודי.

 חדשהגינת כלבים הקמת.

ל להוספת עצים"עם אדריכל נוף וקקתוכנית יצירת.

 בגן השעשועים הראשי בגולן עליוןהצללותהשלמת.

 מקומות ישיבה וירוק בעיניים, עצי פרי-בכניסה לשכונההקמת שטח ציבורי.

 (מתקני ספורט ובמפרים, ברזיות, עצים, כולל ספסלים)סיום סלילת כביש גישה*

 על כביש הגישה לשכונהללא חניות ד "יח78-לתוכנית חדשה אישור.

 גן שעשועים מקורה לקטנים בצמוד למרכז המסחריתכנון.

תיבות דואר לתושבים חדשים בכניסה ליישובהוספת  .

מיניפיץשיפוץ וחידוש.*



(2021)מה עושים בטווח הבינוני 
 ספורט משודרגאולםהקמת  .

 חטיבה צעירה מורחבתהתחלת בנייה  .

כל תיבות הדואר מהכניסה ליישוב לתוך השכונה העברת*

מפרצונים על כביש הגישהביטול.

 צמוד למרכז המסחריהקמת גן שעשועים מקורה לקטנים.

 שביל מחבר בין מרכז הישוב הותיק לגבעת טל/של כבישויציאה לתכנון הכרה בצורך.

 נוספיםקיום חוגים ואירועי תרבות.

ושידרוג מערך האכיפה והפיקוחשיפור.

 כיתות נוספות בנופי החורש6תכנון.

בית ספר יסודי נוסףתכנון.

המקווהתכנון.

בית כנסתהרחבת.

ב/שלב א-ל ואדריכל "שתילת עצים לפי תוכנית קק'.

 גולן תחתוןהשלמת חניות.

יועץ תנועהי "הסדרי תנועה יישובי עשידרוג.


