
 

 

 סיכום -כנס חזון דרום קטמון                              
ים ואירועים התקיים כנס תושבים בנושא בניית חזון לשכונת דרום קטמון. לכנס קדמו מספר כנס 5/11/17-ב

 ון: לשלושה מעגלי דיק קהילתיים. הכנס התחל

  תאורבניוהתחדשות תכנון 

  ומרחב ציבוריתנועה הסדרי 

  .קהילה ותרבות 
צטרף לפורומים השכונתיים שימשיכו לטפל ולקדם את העיסוק השכונתי בנושאים אלו, השכונה מוזמנים לה ושבית

 ולהמשיך את  העשייה בנושאים שעלו במעגלי השיח. 
 ים יפגשו לקראת סוף נובמבר, להמשך הדיון בנושאים האמורים.יהפורומים השכונת

 צמבר. בתחילת חודש דהכולל ייפגש פורום דרום קטמון 

 hana#ginothair.org.il, 0546650188להצטרפות לפורומים מוזמנים לפנות לחנה מורינו העובדת הקהילתית: 
 

 :תאורבניוהתחדשות מעגל תכנון 
שמעסיק מאד את מרבית כנית פרטית הוא נושא / ת 38ן אם בפינוי בינוי / תמ"א נושא התחדשות עירונית, בי

במעגל השיח הייתה הסכמה    ת רבי מאיר וברוריה שמקיפים את גינת ברוריה. בשכונה. במיוחד ברחובוהתושבים 
 כמעט כוללת סביב הצורך במהלך של התחדשות אורבנית מסוימת שתובל ע"י הקהילה.

  מוסכמיםהתחדשות אורבנית עקרונות : 

 רצון / נכונות לתוספת בינוי מסוימת לטובת תהליך התחדשות ושיפור השכונה ובתיה.  .1

 גינת ברוריה.  שמירת .2

 .שיפור נראות השכונה. שיפור החזיתות והתשתיות המשותפות .3

 .של השכונה הפלורליסטי יה הקהילתי המגוון אופישמירת  .4

 הובלה קהילתית של המהלך .5

 

 )נקודות להתקדמות בתכנון התחדשות עירונית שכונתית )רחובות רבי מאיר וברוריה: 

 לבחון שימוש בשטחים בין ביניים לחנייה 

 בקונצפט של תמ"א.יפה לבנייה על בסיס הבניינים הקיימים )לא פינוי בינוי מלא( שא , 

  תכנית עם מגוון גדלים של דירות שניתן יהיה גם להכניס דירות של דיור ציבורי 
)יותר בניינים, שיתוף השטחים הציבוריים של הבניינים המשתתפים כדי  38תכנית שמייצרת יותר מתמ"א 

 נייה ותשתיות(, אבל פחות מפינוי בינוי כולל.לפתור בעיות של ח

 

 יחד עם המינהל יבחנו   ונות הנ"ל.תכנוני בהתאם לעקר:  יגובש צוות היגוי שכונתי שיגבש חזון המשך
 האפשרויות לקידום תיכנון ותכנית קהילתית לבינוי השכונה.

 

 :דרום קטמוןלתנועה התכנית הסדרי  -ומרחב ציבורי  הסדרי תנועהמעגל 

ד עם ההבנה בצורך בנגישות השכונה עלה קושי מבין חלק מהיושבים במעגל עם תיעדוף הולכי הרגל על יח .1
קניות(. בכדי מות החניות בפועל )ולא החניות התפני הנוסעים ברכב ואת ההפחתה המשמעותית בכ

הציבורי להתמודד עם שני הצרכים הללו הוצע שימוש שאמצעים טכנולוגיים כגון מתקני כפל חניה במרחב 
 ושימוש בטכנולוגיות לסימון תאי חניה פנויים ברגע נתון. 

כמות  -עלתה בקשה לדעת על פי איזה כלים העריכו את נתוני החנייה בשכונה בכדי לבנות את התכנית .2
הרכבים של תושבי השכונה, הערכה של עומסי תנועה ברחובות השכונה וכו'. הוסבר לתושבים כי אין מסד 



 

 

 זה שניתן להעביר אליהם. נתונים מרוכז שכ

רוב החניות המוצעות מתרכזות ברחוב ברוריה ואלו  - ן איזון בפריסת מיקום החניותבתכנית החדשה אי .3
 .רחוב רבי מאיר והמשכו חסרים בחניות

תוך דגש על שכונת גוננים, רכבת קלה בבן  -התכנית איננה לוקחת בחשבון שינויים ותמורות במרחב העוטף .4
ידית אפשרית במתחם משגב לדך. התושבים מבקשים שהתכנית תיבנה בהתבסס על מידע זכאי ובנייה עת

 בעניין זה. איציק נתן את המידע הידוע לו בעניין זה. 
 

 :הערות על התכנית -פגישת הכנה מקדימה לכנס להבנת הסדר התנועה המוצע

רחוב זה פקוק ממילא בשעות הבוקר ואחר  ם כךהתוכנית מעמיסה על רחוב אלעזר המודעי. הדבר בעייתי שג .1
 הצהריים ועם גידול האוכלוסייה הצפוי באזור צפוי להיות פקוק אף יותר. 

-אבא חילקיה-יש לבחון החלפת סטריות רחובות לחד כוונים, אך לייצר מעגל תנועה פנימי בשכונה : רבי מאיר .2
ם מסעות, סגירת האפשרויות לתנועה בן גמלא, תוך שמירת העקרונות של הרחבת מדרכות וצמצו-ברוריה

לאפשר זרימה תנועה יותר סבירה בתוך גבולות התכנון וקצור זמן האיתור  -עוברת דרך השכונה. המטרה
 למקום חניה פנוי.

הוא רחוב  -במקטע הרחוב המחבר את צומת חיסדא, יהושוע בן נון עד רחוב ברוריה, ורבי חיא -יאירחוב רבי ח .3
 סעת כלי רכב ומחבר בין הרחובות הראשיים של השכונה. יולכי רגל ללא משמובנה ברובו כשביל ה

 לכן, יש להכניס לתוכנית התנועה פיתוח של הרחוב כמרכיב חשוב בשיפור ההליכתיות של המרחב.

 יש לקחת בחשבון את המיקומים הבאים בהם יש ממשק רב בין הולכי הרגל לבין נהגים: .4

 הסדרי בטיחות, להתייחס לכך שזה חנייה ומעבר לגינת ברוריה –( מכולת בבן גמלא פינת ברוריה )שאבי 

 כניסה לרבי חיא מרחוב רבי מאיר 

לקדם בניית מדרכות  חובהרחוב רבי זעירא הוא רחוב נטול מדרכה והוא אינו מקבל פתרון הנגשה בתוכנית.  .5
 .ת הצמודים לרחוב(ברחוב )כאשר הפתרון המועדף על ידי תושבי השכונה הוא מימוש הפקעת שטח מהמוסדו

 התייחסויות כלליות לתכנית בשכונה: .6

 תוספת פסי האטה בשכונה 

  הגברת תדירות פינוי האשפה 

 תוספת מקומות חנייה לאופניים 

  מידים המתרגלים שיעורי נהיגה ברחובות השכונהתלעומס של 

 
 

 :מעגל קהילה ותרבות
 :כללי

 ויש בשכונה הון אנושי חזק שצריך לחשוב איך למצות אות .1

מרגישים שייכים גם לגינות העיר וגם לגוננים )למשל רוב ילדי השכונה הולכים  -זהות שכונתית כפולה .2
 לחוגים בגוננים ולא בגינות העיר, קרוב וזול יותר(. 

 צריך להיאבק על בית אלישבע כמוקד השכונתי. –צורך במוקד פעילות שכונתי  .3

 שלו עם התושבים צורך בדיון על הגדרת תפקיד המינהל בשכונה והקשר .4

 קהילת ערלוי והקשר בינם לבין שאר תושבי השכונה .5

 
 :אירועי תרבות

 מיקום אטרקטיבי, לא מנוצל מספיק -גינת ברוריה .1

עלה רצון למשוך  - התושביםוהובלת באיזון שבין המינהל כמפיק אירועי תרבות בשכונה לבין מעורבות   .2



 

 

שני שהמינהל מפיק ולאחר מכן התושבים לוקחים -שוןיותר לכיוון של המינהל כמפיק, בדגם של אירוע רא
 סרטים בגינה, שהמינהל יפעיל זאת.  -על הפרויקט וממשיכים אותו. לדוג אחריות

אירועי  2עלה רצון ליותר אירועים של "נפגשים בגינה" בגינת ברוריה )חשוב לציין כי בשנה זו התקיימו  .3
 ואפילו יותר מחלקן(.  כמו כל הגינות האחרות -"נפגשים בגינה" בברוריה

 מסיבת רחוב שכונתית -יום העצמאות .4

ערך קהילתי ושימור השימוש במבנה הפיזי. הזדמנויות  -אירועים משותפים עם הדיור המוגן "משען" .5
 פעילויות ר"ח, טקס יום השואה, מפגש של קבוצת הג'אם סשן עם דיירי הדיור המוגן. -לשיתוף פעולה

 כונה רצון לקיים אירועי ספורט בש .6

 איך מגיעים לאנשים? -רישות קהילתי

 כל הזמן לעדכן בה -קבוצת הוואטסאפ של רבי מאיר .1

 יאיר ריס, ג'קי לוי( -ליצור קשר עם המניין שמתפלל בשבתות בבית אלישבע )אנשי מפתח שם .2

 מפגשים בגינה הקהילתית, בגינת משחקים של ברוריה ובגינת בית אלישבע .3

 גני הילדים בשכונה .4

 גוננים בני עקיבא .5

 גינת הכלבים .6

 חינוך

בפיקים )כגון ה"עד דלא לייצר קשר בין תלמידי בתי הספר לכל אורך השנה ולא רק  -הקרייה החינוכית .1
 ידע"(. 

קטים חינוכיים התנדבותיים, חוגים במרחב, פעילויות עם פרוי+, יצירת 9יותר השקעה שכונתית בגילאי  .2
 "מהפח ירוק" וכו'. 

 
          

 


