
 
 

  פורום אורבני מושבות 
 
 

 פורום אורבני 22.2.2021 – סיכום

 הפורום התקיים בזום.
 נכחו: יוסי, צבי, אביטל, מוטי, דינה, רונית, נוגה, הדס, איתי, אפי ואיליאס.

 
 סדר יום:

 קיר טיפוס בגן הפעמון●
 תכנית אב א.ת. תלפיות●
 עמק רפאים 46●
  הצפירה 20●
 רמבן 20●
 עמק רפאים 70●
 רחוב שופן●
 שמעוני 30●
 תאורה במנזר המצלבה בגן סאקר●

 
 1. קיר טיפוס בגן הפעמון

 רונית הציגה את ההחלטה של הוועדה המחוזית. הפורום הצליח להעביר עמדה ברורה וכמה מההמלצות של
 הפורום אומצו בהחלטת הוועדה - בעקר נושא הגידור, קווי בניין, וצמצום השטח הבנוי עפ"י פרוגרמה ברורה.

 ניתן לעיין במסמך ההחלטה בקישור:
https://drive.google.com/file/d/1Az0UUO01iWRbEaS4cEUTpbUkBkbhONv3/view?usp=sharing 

 
 2. תכנית אב א.ת. תלפיות

 רונית הציגה את הנושא ואת ההחלטה של הוועדה המחוזית בקצרה.
 ניתן לעיין בהחלטה בקישור:

https://drive.google.com/file/d/1UD3UzSBGLPos7oSgc7qsrOtPtLCLJ_wr/view?usp=sharing 
 ניתן גם לעיין במסמכי התכנית (13.10.20) כאן:

https://drive.google.com/drive/folders/1V0XlHNFvmEc3oscIU41mzNY7OQcFE-pv?usp=sharin
g 

 3. עמק רפאים 46
 איליאס עדכן על סטטוס התכנית שעומדת לפני דיון בוועדה המקומית. הפורום המליץ לפנות לוועדה ולבקש

 להוריד את התכנית מסדר היום עד שעורך הבקשה לא יעדכן את מסמכי התכנית שישקפו את המצב בשטח ולא
 מצב מטעה. איליאס יפנה אל אגף תכנון עם הבקשה.

 
  4. הצפירה 20

 איליאס עדכן על סטטוס החריגות בנוגע לכריתת עץ שקד ללא רשיון והבירורים שהפורום ביקש עם מכתב אל
 אגף התכנון. כמו כן, איליאס עדכן על פתיחת תיק תב"ע עם בקשה להוספת 2 קומות מעל ה-3 קומות שאושרו

 במסגרת ההיתר. הפורום יפנה מכתב אל אגף התכנון עם בקשה להוריד את התכנית מסדר היום עד שנושא
 העצים לא יבתרר ויבדק ע"י הגורמים הרלוונטיים בעירייה.
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 5. רמבן 20

 איליאס עדכן על סטטוס התכנית והבקשה להסדרי תנועה ברחוב אבן גברול. איליאס עדכן כי מבחינה תכנונית
 הוא לא יכול לתת חו"ד על נושא כזה, עד שנושא העצים לא יתברר. הפורום דן בנושא והמליץ לא לקדם חו"ד על
 הנושא ולבקש להוריד את התכנית החדשה שעומד לדון בוועדה המקומית משום שבתכנית יש אי דיוקים בנושא
 שימור עצים עם עריכות גבוהה מאד לשכונה (2 עצים שהיו לכריתה בהיתר, הם מופיעים לשימור בתב"ע כאשר
 אחד עוקר והשני נפגע קשות ועומד ללא הגנה בזמן עבודות בסמיכות לעץ). הפורום ביקש מאיליאס לפנות אל

 אגף התכנון על הנושא (א) לברר לגבי העץ שנפגע (ב) לא לקדם חו"ד להסדרי תנועה ו(ג) לבקש להוריד את
 התכנית מדיונים עתידיים עד שהמסמכים יתוקנו  לשקף את המצב בשטח. כמו כן, לבקש להגן על העץ לשימור

 באופן מידי עפ"י החוק.
 

 6. עמק רפאים 70
 איליאס עדכן על סטטוס התכנון של השצ"פ (רחוב ריש לקיש). הפורום המליץ בעבר על תוספת של 'ספלאש'

 כאטרקציה בשצ"פ. המתקן ידרוש תחזוקה וגם הסכמה של השכנים (שיתוף ציבור). לבקש להגדיר סוגי צמחיה,
 שימור עצים קיימים, סוגי ריצוף, עמודונים בחזית של עמק רפאים. באופן כללי, התכנון בכיוון טוב והעמדה של

 הפורום לגבי הסכמה הכללית היא חיובית. הפורום ביקש מאיליאס לקדם שיתוף ציבור על השצ"פ.
 

 7. רחוב שופן
 הפורום דן על 2 סוגיות עקריות: (א) חוסר חניות לאחר שדרוג הרחוב ו(ב) תקניות של המעבר ליד בניין בזק

 (המעבר צר מאד). נציגי הפורום מקדמים פתרונות לגבי החניה בשיתוף עם התושבים ומול העירייה וראש העיר.
 הנושא בטיפול שוטף. איליאס יבדוק את נושא של המעבר.

 
 8. שמעוני 30

 איליאס הציג תכנית בקריית שמואל במסגרת פינוי בינוי. הנושא העקרי שבולט בתכנית הוא צירוף המעבר של
 הולכי רגל ברחוב הרצוג לטובת גישה לחניון פרטי של התכנית. המהלך מנצל תמריץ של התכנית אב קרית
 שמואל (בדיון במחוזית טרם אושרה) שנותנת 2 קומות נוספות עם מתן פתרון לחניה מרחוב הרצוג (במקום

 משמעוני). הפורום מתנגד למהלך וביקש להוציא חו"ד על התכנית לאגף התכנון.
 

 9. תאורה במנזר המצלבה בגן סאקר
 יוסי הציג את הכוונה של העיר להאיר מונומנטים ברחבי העיר. מנזר המצלבה הוא אחד המונומנטים שהעירייה

 כללה להאיר. יוסי הציג את סוגית זיהום אור שעלול לייגרם ליד שטח של טבע עירוני עם אקולוגיה רגישה
 וחשובה לעיר. הנושא בטיפול מול הגורמים בעירייה, כולל פגישה מקצועית עם הממונה על התאורה בעיר.

 עמדת הפורום הינה לצמצם את זיהום האור בגן סאקר ע"י תאורה מינימלית על חומות המנזר לכיוון הכבישים
 והשכונות בלבד ולא לכיוון הגן. הנושא בטיפול מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה.

 
https://zoom.us/j/506844403 :הפורום הבא יתקיים 22.3.21 בשעה 20:30 בזום - קישור  

 
 רשם: איליאס
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