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אזור, רובם בהוות סבל למשתמשי הדרך ולתושבים מבעיות תחבורה ובטיחות קשות המסכות את הולכי הרגל ומ רבות המשמש גם ככיסה ויציאה לשיכון ויז'יץ, וסובל שים , צר,סטרי ודוב השילוח / ברכת משה היו רחוב רח כית פיתוח שתביא לפגיעה חמורה בבטיחות הולכי הרגל ובתושבים ברחוב השילוחהדון: ת    ום רבשל              עיריית חיפה     ראש העירייה      יוה יהב מר      לכבוד    2018יולי  19חמישי  יום                                                                                                                                        ובפיהם הוצגה פרסום שהופץ לאחרוה לתושבי הרחוב מבשר על עבודות פיתוח. מהדסי תועה בכירים עמם ועצתי   משפחות ברוכות ילדים (מעה לכך היו סעיף בהסכם הקואליציוי שעד כה לא בוצע). פוגע בבטיחות התושבים ואיו ותן התכון,  היו ביגוד להחיותהתכית, סבורים פה אחד כי התכון במתכותו  חוו"ד חמורות אלו הין בעיקר לוכח העובדה כי במסגרת התכון הוכחי קיימת מעה לסוגיות הדורשות שיפור.  , בא לידי ביטוי אף בהתגדות משמעותית בקרב תושבי הרחוב, אשר פוים אליי מרעיון זההשקפת החשש מהסכה  .תהדע דבר שאיו עולה עלחוב, של הר להולכי הרגל בצדו האחדכווה לבטל את המדרכה  ביצוע  מעלה כי 2018עיון בתקציב הפיתוח לשת  -לו דרשה הוכחה וספת לתובה כי רעיון זה לא טופל כראוי   ברוך לרח' אהבת ישראל  לצד הקמת מסוף תחבורתי במקום המיועד לכך.היקף שקדמתי בחב' יפה וף (תכ' לשיקום הדר מזרח), במסגרתה יש לסלול את מקטע הדרך המחבר בין רח' מקור רחבת ראיה בסיסית ומתבקשת של צרכי התושב והשכוה, היה יצירת שיויים ברחוב השילוח כחלק ממימוש תכית   בוגע לכך בהיקף חסר תקדים. וך אין אלא להסיק, כי קבע כאן רף חדש בליקויי המדייות המקדמת ביצוע עבודות קוסמטיות לצרכי בחירות ת  העבודות איו מתוכן, איו מתוקצב ואף איו מופיע בתוכית הפיתוח העירוית.   חברי מועצת העיר חיפה  מכלי"ת משרד התחבורה -הגב' קרן טרר   :   העתקים       חבר מועצת העיר מיכאל אלפר                                   בברכה                                            : תכית חתך + תוחהמצ"ב  מקצועית וראויה לפתרון בעיות הרחוב, במקום להעמיקן ביתר שאת. יש להקפיא מידית כל קידום של רעיון שגוי זה, ובמקביל להפות את המשאבים הדרושים לקידום ולביצוע תכית   והדרשת ביותר. המסכן את תושבי האזור, פוגע בבטיחותם ופוגע באיכות החיים הבסיסית יצירת מצג שווא


