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 פורום אורבני 11.1.2021 – סיכום

 הפורום התקיים בזום.
 נכחו: רועי ואביטל (הקרן לירושלים), יוסף, רונית, הדס, צבי, מוטי, עדי, נוגה, דינה, אביטל ואיליאס.

 
 סדר יום:

 גן יעל (הקרן לירושלים)●
 גן סוקולוב (הקרן לירושלים)●
 תכנית אב א.ת. תלפיות●
 סדר עבודה של הפורום●
 רחוב מסריק 4●
 עדכון על השצ"פ בעמק רפאים 70●
 חניונים רובוטיים תת קרקעים●

 
 

 גן יעל וגן סוקולוב (הקרן לירושלים)
 הקרן לירושלים מקדמת שני מיזמים של פסלים בגנים ציבוריים במרחב של גינות העיר. הראשון בגן יעל ברחוב
 סמטס והשני בגינת סוקולוב. שני המיזמים קיבלו את ברכת הדרך והאישורים הנדרשים מהעירייה והם בתיאום

 עם אגף שפ"ע לגבי הפיתוח סביבם והתחזוקה. בשני המיזמים יש תורמים.
 

 רועי ואביטל הציגו את שתי הפרויקטים:
 בגן יעל מציעים פסל המשלב מתקן משחק לילדים. אך התקנים מחייבים לשנות את הקונספט אחרת חייבים

  להציב גדרות.
 המיקום הנבחר הינו ליד הקיר של הבית השכן, דבר שהוא גם דורש מחשבה שנייה עקב רעש או הפרעה אחרת

 לשכנים.
 

 בגן סוקולוב מציעים להקים פסל לזכר בנם של התורמים בצורה של ספריה קהילתית שהיא תעטוף עץ בגן. אחרי
  הצגת הפסל סוכם לבחון שוב את המיקום המתאים (יותר צנוע) ולקיים סיור בשילוב של ישראל גלון.

  (בינתיים הסיור התקיים, נבחר מיקום חדש המשלב גם נטיעה של עץ בוגר חדש).
 

 הפורום עלה כמה נקודות לגבי עיצוב הספריה, הוספה של לוח מודעות קהילתי ומיקום הספסלים. בסה"כ
 הפורום תמך במיזם ורוצה להיות שותף לתהליך.

 
 בבקשת נציגי הקרן לירושלים, הפורום בחר את רונית להיות הנציגה של המנהל שתלווה את התהליך מול הקרן

 לירושלים. ישראל גם מלווה את התהליך מבחינה מצקועית ועדי סלומון מעורבת לספריה בגן סוקולוב כנחברת
 ציבור בשכונת טלביה.

 
 תכנית אב א.ת. תלפיות

  איליאס העביר לפורום קישור לתכנית ולמסמך העמדה של המנהל.
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 סדר עבודה של הפורום

 עם תוצאות הבחירות של המנהל וצירוף אנשים חדשים לוועדי שכונות, התעורר גם הצורך להקים פורומים
 אורבניים שכונתיים (רחביה, קטמון-קריית שמאל, ניות, ומושבות-טלביה). הפורום דן על המשמעות של הקמת

 פורומים נוספים והחשיבות של הפורום האורבני מושבות כפורום שיכול לעזור ולקדם את הפורומים האחרים.
 מבחינת לו"ז הפורום ימשיך להפגש כל שבועיים. ייקבעו לוחות זמנים למפגשים של הפורומים האחרים.

 ייתכן ויקבע מועד לפורום משותף לדיון על נושאים רוחביים.
 

 רחוב מסריק 4
 הפורום דן על התכנית כי היא מציעה חריגות ממדיניות של תכנית אב למושבות. למשל, 6 קומות גובה במקום 5

  (ונסיגה), מראה מסיבי, חומות גבוהות ליד המדרכה, תכסית גדולה מאד, ועוד.
 איליאס יכין חו"ד וישלח לאגף התכנון להתייחסות.

 
 עדכון על השצ"פ בעמק רפאים 70

 התקיים מפגש עם שפ"ע והמתכננים. הוצגה המעדה של הפורום לגבי הפרוגרמה לשצ"פ, צורך לשיתוף ציבור
 והערות על התכנית המוצעת. שפ"ע גם ביקשו שינויים לתכנית, להגדיל את השטחים המגוננים ולצמצם את

  תכסית הרמפה למינימום ההכרחי.
  לאחר מכן, התקיים עוד מפגש שבו הוצגה חלופה נוספת. איליאס העביר אותה לפורום להתייחסות.

 ממתינים לזימון להצגת החלופות ובהמשך נקיים שיתוף ציבור עם התושבים בריש לקיש.
 

 חניונים רובוטיים תת קרקעים
 הילל שחר מהחברה העירונית עדן, הציג לפורום את הפתרון הטכנולוגי לחניונים רובוטים תת קרקעים. הפתרון

 דורש תכסית קרקע יותר קטנה ומופע מעל הקרקע יותר מצומצם. חברת עדן בודקת את האפשרות להקים חניון
  כזה בכיכר אסף.

 הפורום דן גם על חלופות של מיקומום נוספים / חלופיים / יותר מתאימים לחניונים תת קרקעים, כגון כיכר
 איינשטיין - המיקום מסומן סטטוטורית בתכנית 9988.

 
https://zoom.us/j/506844403 :הפורום הבא יתקיים 25.1.21 בשעה 20:30 בזום - קישור  

 
 רשם: איליאס
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