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 פורום אורבני 23.3.2020 – סיכום

 הפורום התקיים באופן מקוון (מרחוק).
  נכחו: הדס, רונית, עדית, איתי, צבי ואיליאס.

 
 סדר יום:

 התוכנית בדרך לגמנסיה●
 שדרוג רחוב רמב"ן ואוסישקין●
 שדרוג רחוב כובשי קטמון●
 עדכון על תחבורה ציבורית●
 

 1. התוכנית בדרך לגמנסיה
 מדובר על תכנית שמקודמת ע"י אדריכל העיר ותכנית אב לתחבורה. התכנית תוצג גם בדיון של הועדה המחוזית
 שבדיון על תכנית רחוב הצפירה 27 ושינוי בהסדרי תנועה וחניה בקצה המערבי של רחוב הצפירה (צד של רחוב

 אלרואי) הועדה בקשה לשמוע חלופות לתכנון המוצע ע"י מהנדס העיר.
 צוות המתכננים כולל אדריכלית רקפת סיני - משרד אר(א) - ויועץ תנועה אייל קראוס.

 את תהליך התכנון מלווה עדית שמעבירה נתונים ומידע לגבי בתי הספר, מידע על הגעת הילדים לבית הספר
 ועוד מידע חיוני לפיתח התכנית.

 
 הוצגו לפורום 2 מצגות. מצגת כללית עם עקרונות התכנית בדרך לגמנסיה ומטרתה לגבש מספר פעולות לייצר

 מרחב הליכה בטוח. המצגת השנייה התמקדה לאיזור סביב הקריה החינוכית בקטמון/טלביה/מושבות.
 

 הערות כלליות ופרטניות שעלו בדיון הפורום:
 התכנית לא מציגה/מגדירה את הבעיה. גם לא את מאפייני המרחב והצירים שמובילים אליו (למשל, חוסר●

 מדרכות, חוסר רצף נסיעה באופניים, שיפויים, תחבורה ציבורית, התנהגות במרחב וכו). הסכמות של מצב
 קיים לא יורדים לעומק הנתונים הקיימים הרלוונטיים. לא בודק, למשל, נתונים של תאונות במרחב ואיזה

 נקודות דורשות טיפול או שינוי.
 התכנית לא מציגה מתודולוגיה ברורה של איך היא נגשת לשאלה/אתגר/הגדרת הבעיה.●

      למשל, מה זה 'מרחב לא בטוח' על מנת להגדיר 'מרחב בטוח'?
 סכמה כללית: הסכמה צריכה להציג בברור: קו כחול של התכנית (לא מקוקו כי מבלבל עם מידה אחר),●

 מיקום בתי הספר והמוסדות הרלוונטיים, מספר התלמידים ליד כל בית ספר.
 סכימת שיפועים: להציג יותר מידה: מדרגות, נגיש/לא נגיש, דורש שיפוץ, רמפה או לא וכו.●
 צירי תנועה: מדובר על תכנית שבודקת הליכתיות וכל המידע מתיחס לתנועת רכבים! משהו לא ברור.●
 צירי הליכה: צריך להציג רצף, מצב ורחוב מדרכות קיימות. אם אין רצף אין הלכתיות.●
 כניסות: צריך להתיחס לכיוון התנועה. כמו כן, להגדיר כניסות ויציאות לתכנית (למה רק כניסות?).●
 שבילי אופניים: כדי ליצר רשת ממשעותית דורש השמכיות בנסיעה. לא מקטעים בודדים לא קשורים אחד●

 לשני. יש לעשות זום אאוט ולבחון את השבילים המוצעים לרשת של פרק המסילה - הרצוג - מוזיאון ישראל
 וגן סאקר.
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      התכנית לא מבוססת על מידה לא עדכני. למשל: רחוב הפלמ"ח עבר שידרוג אבל לא תוכנן ולא בוצע שביל
 אופניים. כנ"ל עבור רחוב כובשי קטמון. הרחוב עומד להשתדרג ע"י אגף שפ"ע. בינתיים לא דובר על ביצוע שביל

 אופניים. החיבור לשביל האופניים בפרק המסילה לא ברור.
 תחנות אוטובוס: צריך לציין איזה כיוון נסיעה כל תחנה משרתת ולרשום ליד כל תחנה את מספר קווי●

 האוטובוס שעוצרים. למה זה הדגש בוורוד?
     המידה גם לא מעודכן עם השינויים המתוכננים ע"י תכנית אב לתחבורה לקוי האוטובוסים בעיר. נדרש סינכרון

  מידה.
 סכמה מערכתית: מבלבלת ולא ברורה. גם לא במקום. נדרשת הקדמה מתאימה.●

      ברמה הפרטנית, קיימים עוד אי דיוקים במפה. למשל, צירי תנועה מגיעים למגרש חנייה (בי"ס הרטמן בנים)
 או נמצאים במגרש חנייה פרטי (רחוב אלרואי). האם זה בכוונה? צירי תנועה ללא מוצא. צירי תנועה חסומים.

 הנושא דורש בדיקה מעמיקה של סוג הצירים ואפשרויות להימשך הצירים (פתיחת חסמים וכו - עפ"י ניתוח
 שיקדים את ההחלטה על דרך פעולה).

 שבילים חדשים / מוצעים: במרחב קיימים שבילי הולכי רגל חלק נגישים וחלק לא. לפני שמציעים שבילים●
 חדשים, צריך לבחון את הסוגיה לעומק: איפה השבילים הקיימים? האם הם נגישים? האם נדרש שינוי

 ואיזה? איזה עוד שבילים נתן לייצר? אולי רשת שבילים בין בתי ספר ('צירי חינוכי' - לאורך הגבול של כל
 אחד על חשבון השטח של כל בית ספר) שיוצרים מרחב משותף בינהם המאפשר תנועה של מורים

  ותלמידים?
      אחרי שבוחנים את רשת השבילים יהיה ניתן להציע שבילים חדשים. וכאשר מציעים שבילים חדשים, צריכים

 לבחון את התנאים בשטח. למשל: השביל המוצע בין בית ספר הרטמן ובית חינוך, למה לא מנצל את הרמפה
 הקיימת בבית חינוך, על מנת לייצר שביל נגיש - במקום להציע קפיצת גובה של 7 מ' במקום של ארון טרפו

 ברחוב גדליהו אלון?
 רחוב גדוד העברי חסום לתנועה. היום רחוב שסקין ליד בשיפוץ. השיפוץ אינו כולל פתיחת הרחוב. אבל יש●

 תכנית לפתוח את הרחוב כיציאה בלבד - ללא כניסת תנועה משסקין. יש לפנות ולתאם עם אגף תושי"ה
 שמנהלים את העבודות במרחב.

 הערות כלליות יותר:●
 יש אי הבנה במסקנות התכנית. למשל, אם רואים שילדים מגיעים לבתי הספר ממספר נקודות○

 במרחב, למה התכנית מציעה 2 כניסות בלבד? למשל, ברחוב תל חי אין מדרכות רחבות
 ורציפות. איך זה מתייחס להצעה של שיפור הצומת?

 אם התכנית מתמקדת בתנועת הולכי רגל, למה רב הסכמות מתייחסות לתנועת כלי רכב ואין○
 סכמה אחת שחוקרת לעומק את הליכה ברגל (רחב מדרכות, רצף מדרכות, רצף רשת אופניים,

 וכו).
 לא ברור איך התכנית משרתת את צרכי הקהילה. יש ניתוק בין הנתונים שהתקבלו מהתלמידים○

 ובתי הספר לבין ההצעות. למשל, למה נבחרו הצמתי שנבחרו ולא צמתים אחרים יותר פעילים?
 התמונות של פלייסמיקינג נחמדות אבל לא ברור איך משרתות את הקהילה ואיך נובעות מיוזמות○

 של הקהילה.
 הנסיון לעלות בקנה מידה ולהגיע לתכנון מפורט לא רלוונטי. מוקדם מדי ואין בסיס שמצדיק את○

 הבחירות והחלטות לגבי להתמקד על מרחבים מסוימים. למשל - למה לבטל חניות ברחל אמנו,
 אם השביל אופניים המוצע מנותק מרשת שבילי אופניים - ולכן לא שימושי עבור תלמידי בית

 הספר?
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  אין לתכנית התייחוסות לנושא שילוט: האם המרחב יסומן בשילוט מעיוחד, האם יהיה מיתון○
 תנועה והגבלת מהירות. האם יש דוגמאות מהעולם של מרחבים דומים ואיך מגדירים אותם עם

 שילוט מיוחד שנותן עדיפות להולכי רגל וכו.
 התכנית מציעה רוחב רחוב רחל אמנו ל-5.80 מ' בלבד! כאשר התקן דורש לפחות 3.15 או○

 3.30 מ' לנתיב בערך. המצב בחלק של רחל אמנו הצר אינו תקין ויוצר בעיה כאשר אוטובוס
 עובר. אין סיבה לשכפל את הביעה.

 
 2. שדרוג רחוב רמב"ן ואוסישקין

 הפורום עיין בתכנית תנועה שהתקבלה מאגף תושי"ה. חלק של התכנית לא היה ברזולוציה מספיק טובה ולכן
 איליאס ישיג חומרים יותר טובים לעיון.

 כמה נקודות שעלו בדיון:
 על אף מה שנאמר בעבר, החניות שבוטלו ברחוב עזה (לצורך הקמת נת"צ) לא הוספו ברחוב רמב"ן. יש●

 להוסיף עוד מספר חניות ליד כיכר פריז, עד הצומת.
 מיקום תחנת אוטובוס מול הכניסה של מלון המלכים (ליד מדרגות הכניסה) בעייתי. אין רוחב מדרכה ומעבר●

 להולכי רגל ואוטובוסים של תיירים חונים בקמום. האם התחנה נחוצה?
 ברחוב אלחריזי יש להמשיך את ההליכה במדרכה עם מעבר חצייה.●
 על נושא שעלה בכנסים קודמים: חניון מתחת לפרק הג'רפה: מיקום הפורטל עלול לפגוע באיכות המרחב●

 ובנוף השכונתי.
 מלון בפינה של אבן גברול: הכניסה לחניון רובוטי מרחוב אבן גבירול.●

       
 הערות נוספות שהתקבלו במייל (רונית):●

 מבינה שאין יותר כביש מערבית לכיכר פאריז. השינוי טוב, אבל דורש תכנון מחדש של כיכר○
  פריז.

 יש מספר מקומות שבהם המדרכה נפגשת עם שטח ציבורי: למשל, ליד מתחם טחנת הקמח,○
 ליד גן הג'ירפה. בעצם היה ראוי לחשוב עליהם אחרת, למשל לסדר רמפת עליה לגן הג'ירפה,

 למשל להוסיף נטיעות, למשל להפוך את גן הג'ירפה גלוי בחלקו לכביש.
 מפגש אבן גבירול: יש שם התרחבות נחמדה עם ספסל. היה אפשר לתכנן שם משהו יותר מכך.○
 באלחריזי אין מדרכות. אפשר בכלל לעשות משהו?○
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  ליד כיכר פריז בסמוך למלון המלכים תחנת האוטובוס ממוקמת כך שהיא חוסמת את המדרכה.○
 יתקיים מפגש מקוון בזום ביום רביעי 25.3 בשעה 19:00. איליאס ישלח קישור בזום.

 
 3. שדרוג רחוב כובשי קטמון

  כל מי שמעוניין לשלוח הערות על שדרוג הרחוב, מוזמן לסייר בשטח ולשלח נקודות התייחסות.
 יתקיים מפגש מקוון בזום ביום שלישי 24.3 בשעה 19:00. איליאס ישלח קישור בזום.

 
 4. עדכון על תחבורה ציבורית

 התכנית של שיפור קוי האוטובוס בעיר מתקדמת אחרי ששוחררה מבית המשפט. ביצוע התכנית תלוי בתקציב
 מהמדינה. תכנית אב לתחבורה שמנהלת את המלך עושים שיתוף ציבור. כבר התקבלו הערות מהמנהל.

 התכנית מציעה קוים חדשים, שינוי במסלול קוים קיימים, צמצום זמני המתנה ועוד. העירייה בשלבי הקמת
 מועצת תחבורה ציבורית וקבוצות נושאים. המנהל יקח חלק בתהליך בשיתוף ציבור אסטרטגי. מפגש ראשון

 התקיים היום. צבי שמחה השתתף ועדכן את הפורום.
 

 הפורום הבא יתקיים באופן מקוון (מרחוק) ב-6.4.2020 ב-20:30. יישלח קישור לחיבור למחשב/נייד.
 

 רשם: איליאס
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