סיכום מפגש תושבי שכונות אלרואי וקירית חרושת 91.9.91
המפגש התקיים במסגרת הליך שיתוף הציבור המלווה את הכנת תוכנית המתאר הכוללנית
החדשה של קרית טבעון .השתתפו  02תושבים ,מרביתם מקרית חרושת.
מטרת המפגש הייתה להשלים מידע לגבי צרכים ועמדות של תושבי האזור המערבי של קרית
טבעון ,בו נמצאים מוקדי הפיתוח העתידי העיקריים של הישוב ולקבל התייחסות לעיקרי
התוכנית.
ככלל ,המשתתפים מבקשים לשמור על הצביון הכפרי של הישוב ,לא להגדיל את אחוזי
הבניה ולהשקיע בשכונות המערביות "כדי לסגור על הפערים הגדולים בינן לבין טבעון
הוותיקה" .קרית חרושת היא חלון הראווה המערבי של הישוב ויש להתייחס אליה ככזו.
רבים מן המשתתפים העלו בעיות וצרכים הנוגעים לטווח המיידי :צורך בשיפור תשתיות ציבוריות
כבישים ומדרכות ,טיפול בהטמנת תשתיות תקשורת ואחרות ,שיפור גני משחק לילדים ופתרונות
להעדר מבנים לפעילות קהילתית .לנושאים אלו ניתנה התייחסות נרחבת ומפורטת בסוף המפגש
על ידי מהנדס המועצה.

להלן עיקרי הדברים המתייחסים לתוכנית המתאר:

תנועה ותחבורה
 יתרונן של קרית חרושת ואלרואי הוא הקרבה שלהן לצירי התחבורה האזוריים .עם זאת,
יציאות אלה לא נוחות ונדרשת הסדרה שלהן .בנושא זה הובהר כי הצירים הארציים
שמפותחים סביב הישוב ,יסדירו את הכניסה משער העמקים .הסדרת הכניסה מכיוון
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כביש  200צפויה לקבל פתרון שיבטיח את בטיחות הכביש בטווח הזמן הקרוב .עם זאת,
חלק מהכביש המוביל גם לתחנת הרכבת המתוכננת – איננו בתחום הישוב .
 רח' הרצל הופך לציר ראשי לתנועה עוברת – התוכנית צריכה לתת לכך מענה ולמנוע
תנועה עוברת (בנושא זה הובהר שהפתרון מצוי בפיתוח הצירים הארציים מסביב לישוב
והוא בטווח של השנים הקרובות).
 הכבישים וצירי התנועה לא יוכלו לקלוט את תוספת האוכלוסייה ,אם לא יטופלו.

מרחב הקישון
 החיבור לקישון הוא פוטנציאל חשוב לשכונות המערביות ויש להעצים אותו על ידי שילוב
פעילויות של ספורט ותרבות ופעילות תיירותית מסחרית.
 הבינוי באזור ,המהווה שער כניסה לישוב ממערב ,צריך להיות מתון ולשמור על מאפיינים
כפריים.
 חיוני להבטיח שיהיו אמצעים לטיפוח ותחזוקה שוטפת של הטיילת המתוכננת.
 חיוני ליצור ולתחזק גני משחק לילדים גם בקרבה למגורים.
שרותי ציבור
 העדר שרותי ציבור מקשה מאד על יצירת קהילה
 קרית חרושת ואלרואי מושכות אוכלוסייה צעירה ויש מחסור משווע במבני ציבור קרובים
לבית .התוכנית צריכה לתת מענה מתאים לצרכים קיימים ועתידיים.
 חלק משרותי הציבור ושרותי המסחר הישוביים יכולים לעבור לאזור המערבי של הישוב
ולחזק את החיבור בין חלקיו.

מהנדס המועצה התייחס למספר נושאים:
תוכנית המתאר מתייחסת באופן מאד יחודי לקרית חרושת ולאלרואי ,שכן קרית טבעון וקרית עמל
מיצו הן את השטחים לבניה ואת השטחים הפתוחים ,בעוד שבשכונות המערביות ניתן לעשות עוד
רבות לקידומן ולקידום הישוב בכללותו.
גם כיום עיקר המאמץ של המועצה כולל הפניית משאבים ומאמצים לפיתוח לשכונת קרית
חרושת ולאלרואי  .בין הפרויקטים המשמעותיים ביותר :
הקמת טיילת המסילה ,שיקום כבישי קריית חרושת ( ברק ,נחל קדומים  ,רותם  ,אזור גן גיגי ) ,
שיקום פארקים קיימים וכן הוספה של פארקים חדשים לשימושים שונים ( פאמפטראק )  ,הקמת
כביש גישה חדש לבית ספר שקד ,שייתן מענה לבעיית הבטיחות ברחוב רותם ולבעיה
התחבורתית בהגעה אליו.
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שכונת שערי טבעון אשר נמצאת בהליך של תכנון מפורט לביצוע תהווה חיזוק משמעותי לשכונת
אלרואי תוך חיזוק המבנה הקהילתי ,קיום מוסדות ציבור נוספים ( גני ילדים  ,מעונות וכו' ) מתחם
מסחרי ,שטחים ירוקים ברמה גבוהה וכדומה.
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