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הפורום התקיים בזום.
: אביטל, צבי, נוגה, רונית, אביחי ואיליאס.נכחו

:סדר יום
פניה ליואל על מגמות רוחביות בשכונות גינות העיר.●
רחוב הצפירה בנושא בטיחות ילדי בתי הספר.●
עדכון על קרן היסוד (רק"ל הקו הכחול).●
עדכון שדרוג רחוב הפלמ"ח.●

העירגינותבשכונותרוחביותמגמותעלליואלפניה.1
הפורום דן והחליט להעלות לפני מהנדס העיר יואל אבן מספר מגמות רוחביות שהפורום מתמודד איתן, מעלה

אותן בכל דיון אפשרי, אך המגמות לא רק שלא משתנות אלה מחמירות.
מדובר על מספר נושאים שעלו בתכניות שונות במושבות, טלביה, רחביה ועוד. בינם, הפורום מעוניין לעלות את

הנושאים הבאים:
למדרכות).הפונותמ'2מעלשלבגובהאטומותאבן(גדרותבמדרכותחומות(א)
טכנייםמתקניםמ',1.2גובהמעלפיריםנסגרות,שלארפפות(דלתהגדרותבחזיתטכניותמערכות(ב)

מרעישים או פולטים חום על חזית המדרכה והמרחב הציבורי) במקום לשלב אותן בגדרות הניצבות (כניסות
משניות, רמפת חנייה, ועוד).

.38/2תמ"אאו38/1תמ"אבינוי,לפינויתכניתבכלמסיביותעקירותשללתופעהעדיםאנחנועציםעקירת(ג)
אופי השכונות ההיסטוריות מבוסס על העצים והצמחיה בחצרות הפרטיות. עם עקירות מסיביות אנחנו מאבדים

עם כל תכנית את אופי השכונות ההיסטוריות וערך השכונות והבתים הקיימים.
החצרות נבנות באחוזים גבוהיים מאד. שטחיחד עם העצים אנחנו מאבדים גם את החצרות.חצרות פרטיות(ד)

החצר, הפיתוח והחילחול עבור מי הגשמים נאלם. המצב עלול לפגוע באופן בלתי הפיך באיכות החיים של
התושבים ובאופי השכונות ההיסטוריות.

סוכם כי הפורום יעזור לאיליאס להכין מסמסך מפורט על הנושאים הנ"ל, כולל דוגמאות של תכניות שאושרו
בטיפול של איליאס עם חברי הפורום.בשנים אחרונות.

הספרבתיילדיבטיחותבנושאהצפירהרחוב.2
בימים האחרונים המינהל הקהילתי מקבל תלונות רבות מהורי בתי הספר בקירייה החינוכית על מצב מסוכן

שמחמיר ברחוב הצפירה. מדובר על מרחב צפוף, עם צירי תנועה בעיתיים, עם עומס תנועה של הורים ומורים,
ללא מדרכות ומעברים בטוחים עבור הילדים. המצב החמיר בגלל תנועת משאיות באתר בנייה ברחוב הצפירה

המינהל,באחריותחלקלפעולה.הצעותעםמסמךוגיבשוהספרביתהוריעםנפגשוהפורוםוחבריאיליאס.20
חלק באחריות העירייה וחלק באחריות ההורים והתנהגותם במרחב.

מבחינת המינהל: איליאס מקדם הגבלת התנועה של המשאיות באתר הבנייה, במסגרת הזמן שיש תנועת הורים
וילדים במרחב.
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מבחינת העירייה: הנושא הגיע אל ראש העיר והוחלט ע"י מהנדס העיר, לבחון את המרחב מבחינה תנועתית,
ולהציע פתרונות חלופיות למצב הקיים.

מבחינת ההורים: יש התארגנות של ההורים על מנת לשנות הרגלי תנועה במרחב, על מנת להפחית על כמות
הרכבים ולשפר את המצב הבטיחותי עבור הילדים.

הפורום עודכן ע"י איליאס ורונית ונמשיך לעדכן את הפורום על התקדמות השינויים שנדרשים במרחב.

הכחול)הקו(רק"להיסודקרןעלעדכון.3
איליאס ועדי עדכנו את הפורום על ההתפתחויות האחרונות בנסיון המינהל, הנציגים והתושבים לשנות את תוואי
הרק"ל מצמוד דופן לאמצע הדרך. לאחר תהליך ארוך ואינטנסיבי שכלל בחינה והצגה של חלופות שונות, הוחלט

לשנות את תוואי הרק"ל לפתרון ביניים: לשנות את התוואי יותר דרומה, לפתוח את הרחובות השכונתיים
שנחסמו, ולהעביר את הרק"ל לצמוד דופן אחרי הצומת עם וושינגטון. הפתרון התקבל כפשרה ע"י כל הצדדים.

כעת ממתינים למסמך החלטה סופית של מהנדס העיר.

הפלמ"חרחובשדרוגעדכון.4
איליאס וצבי עדכנו את הפורום על התקדמות עבודות שדרוג רחוב הפלמ"ח. בסיור האחרון לפני כששבוע, נקבע

יחד עם מתן והקבלן, המיקום של ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים, מתקני אופניים) עפ"י התכנית של אדריכלית
הנוף ועפ"י התנאים בשטח. התקנת המתקנים יתבצע בימים הקרובים.

LINKאורבניים:נושאיםעלחדשמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
יהודית.בבית1/11/21ביתקייםהבאהפורום

(רשם: איליאס)
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