
פורום אורבני מושבות

סיכום–1.11.2021אורבניפורום

הפורום התקיים בזום.
ואיליאס.: אביטל, נוגה, רונית, אסנת, רוני, הדס, חוה, אביחינכחו

:סדר יום
שדרוג חצרות/נראות מוסדות ציבוריים: בית יהודית (הדס)●
כיכר המושבות (הדס)●
עדכון על דיונים במחוזית השבוע: בית גשר, חנניה, הרטמן/הצפירה (איליאס ורונית)●
הבא:בשבועמהפורוםשיצאומסמכים2עלעדכון●

הקו הסגול / צומת אורנים.○
)JVP(המדיהמתחם-הרכבתמתחם○

תכנית עבודה של הפורום האורבני - הנושאים שעלו בשולחן העגולים בכנס שכונות.●

(הדס)יהודיתביתציבוריים:מוסדותחצרות/נראותשדרוג.1
הדס הציג לפני הפורום את המיזם שהמנהל בהובלת הדס מנסה לקדם של שיפור נראות החצרות של מוסדות

רוניתהציבור בגינות העיר. הפורום דן על הרעיון וסוכם כי ההצעה להתחיל פיילוט עירונים עם בית יהודית נכון.
הציעה להיות המרכזת של היוזמה, להכין מסמך ולבדוק מול נטלי איך לתקצב אותו / לממן אותו.

(הדס)המושבותכיכר.2
הדס הציג לפני הפורום את המיזם שהמנהל בהובלת הדס מנסה לקדם של פתיחת החצר של בית הספר בית

חינוך לרחוב עמק רפאים בשעות שבית הספר אינו פעיל. בישיבה עם איציק נידם, עופר מנור ועדי זקס
הביצוענושאאתעצמועללקחתתפעולואגףכפיילוטהיוזמהאתלקדםמעוניינתהעירייהכיסוכם3.11.21ב

ותחזוקת המקום. העירוני העירייה תפנה אל הגורמים הבאים: תכנית אב לתחבורה (על מנת לתקצב את התכנון
של הכיכר במסגרת קישוריות אל קו הרק"ל - עדי תכין מצגת לנושא). למנח"י על מנת להיות שותף מלא

בתהליך. ולקרן ירושלים, על מנת לתמוך בביצוע ע"י תורם פוטנציאלי. נמשיך לעדכן.

ורונית)(איליאסהרטמן/הצפירהחנניה,גשר,ביתהשבוע:במחוזיתדיוניםעלעדכון.3
ביתשללתכנית.8וחנניההגשרביתשלהתכניותעלהמחוזיתבוועדההדיוןאתבקצרההציגוורוניתאיליאס

הגשר הוצגה העמדה של הפורום ונשמעו התנגדויות בעיקר מבית המלון וולדורף שמתנגדים לשימוש הגג בית
הדיוןכימהעירייהלהםהודעכילדיוןהגיעולאהתכניתמגישנציגיכינדחההדיון8חנניהלגבילאירועים.הגשר

בזום. הוועדה תקבע מועד חדש לדיון.

:הבאבשבועמהפורוםשיצאומסמכים2עלעדכון.4
איליאס עדכן את הפורום על המהלך להגיש מסמך משותף בין כל המנהלים השכנים לתכנית של קו הסגול /

צומת אורנים. מדובר על תכנית שתעלה לדיון בימים הקרובים וחשוב שהעמדה המשותפת תגיע לוועדה בטרם
הדיון. בין הנושאים שעולים במסמך: הלכתיות במרחב, ריבוי צירי תנועה בצומת אורנים שלא משאירים מרחב

עירוני ראוי, נושאים שונים של תנועה, חניה, גישה וקישוריות לשכונות וכו. המסמך כולל הערות נוספות על צומת
פת ועוד איזורים רלוונטיים למנהלים האחרים במסגרת התכנית של הקו הסגול.
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שמועד)JVP(המדיהמתחם-הרכבתמתחםשלהתכניתעלהמנהלשללהתנגדותמסמךהוצגכן,כמו
חומיםשטחיםהקומות,ומספרהמבניםגובהבנייה,אחוזילבינוי,התייחסותכוללהמסמך.3.11.21ב-ההגשה

ושטחים פתוחים, נושא של חנייה ציבורית, ועוד. נמשיך לעדכן.
בתיהוריעםבשיתוףמישורים3ב-פעולההמנהלהצפירה:ברחובבטיחותנושאעלעדכןאיליאסולבסוף,

הספר: (א) במישור של הגבלת תנועת משאיות במרחב בשעות הגעת הילדים. (ב) במישור העירוני: לבחון
מחדש את הלכתיות ותנועה ברחוב הצפירה ומתן פתרונות. (ג) במישור של התנהגות ההורים במרחב - שעת

ההגעה, הורדה של ילדים בנקודות מוסכמות, איסור כניסה עם רכבים לרחוב הצפירה וכו.

שכונות.בכנסעגוליםבשולחןשעלוהנושאים-האורבניהפורוםשלעבודהתכנית.7
חשוב לציין כי הפורום האורבני מושבות מקדם את רב הנושאים שעלו בדיון במסגרת חו"ד והתנגדויות לתכניות

קודמות במרחב של גינות העיר.

להלן הסיכום של התחום האורבני מהכנס שכונות שהתקיים השבוע:
תחבורה ציבורית / קישוריות, זמנים, קיבולת.-
תחבורה נגישה וגמישה – יצירת שאטלים ביוזמת המנהל.-
הלכתיות – מדרכות נגישות להולכי רגל ועגלות.-
הלכתיות – צל במדרכות (נטיעות עצים חדשים או עצים בחצרות הסמוכות).-
הלכתיות - נישות לפחים במדרכות ופינוי מדרכות ממחסומים.-
הלכתיות - תזמון רמזורים לטובת הולכי רגל.-

-       תברואה – בהקשר למקומות מסחריים / מסעדות בשכונות מגורים.
עידוד איזורי עסקים – שלא יהפכו לאיזורי רפאים.-
תשתיות לאופניים וקורקינטים / רשת שבילי אופניים / שבילים טקטיים.-
שמירה על צביון השכונות ההיסטוריות לאור הלחצים להתחדשות עירונית, בנייה חדשה, תוספות בנייה-

ושינויים בגינות (כריתת עצים, חומות וכו).
שימור עצים וותיקים וגינות פרטיות בשכונות – בעקר בחצרות הפרטיות.-
שיפוץ רחובות קטנים בתוך השכונות (בעיקר ריבוד ותיקונים נקודתיים באבני שפה).-
שיפוץ רחובות – יצירת רחובות משולבים.-
שיפוץ רחובות - מעורבות התושבים בשיפוץ.-
שיפוץ רחובות – בקרת איכות, מי נותן דין וחשבון.-
מעברי חציה – הסדרה, תאורה, תחזוקה, צבע. מעברים חדשים במקומות נדרשים.-
)כאןאדמות כנסיה (טלביה, רחביה וניות) (מאמר מעניין על הנושא:-
חיבור בין מקומות – הנגשה ירוקה.-
פיתוח מרחבים פתוחים חדשים.-
פתיחת חצרות של מוסדות חינוך (למשל) לשימוש ציבורי.-
תכנון ומדיניות לטווח ארוך.-
נגישות למידע אורבני מהעירייה.-
הקמת צוותים לנושאים שכונתיים / פורומים אורבניים שכונתיים.-

2
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LINKאורבניים:נושאיםעלחדשמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
יהודית.בבית15.11.21ב-יתקייםהבאהפורום

(רשם: איליאס)
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https://padlet.com/urbaniginot/z2ggkr2fhi4u38bv

