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 י"א חשון תשפ"ב 

 שדרוג גנים: יקטפרו

 לכבוד: 

 רשימת תפוצה

 
 הצגה למנהל קהילתי –גן ניות  הנדון:

 
 2/8/21: התקיימה בתאריך הישיבה .1

 בהשתתפות: .2

 המחלקה לאיכות הסביבה, עיריית ירושלים –מירם רותם, יערה ישראלי ע -

 מנהלת רובע אורנים – מירב חיימוביץ' -

 נציגי מנהלים קהילתיים –פלור ברינר, אליאס מסינס, רונית ארליך, רחלי חביב  -

 רחל וינר אדריכלות –רחל וינר, תמר אלון  -

 ניהול הפרויקט – יהודה סנדר, נופר שינדלר -

 להלן סיכום הישיבה: .3

 

 לו"ז אחריות תיאור

 הוצגה המצגת המצורפת, חלוקה פרוגרמתית של הפרויקט ועקרונות תכנון

 חלוקת הפרויקט למספר שלבים עקרוניים 

 חידוש מרחב הפארק .א

 הקמת גינת כלבים .ב

 חתך רחוב יהושע יבין .ג

 חיבור לעמק המצלבה .ד

  

  לידיעה מנהלים קהילתיים אישרו את החומר שהוצג  .1

 –הוצגו מספר חלופות בשטח הפארק ומעבר לכביש  –גינת כלבים  .2

נציגי המנהל מעדיפים את החלופה ליד "הורה ירושלים" הנושא 

 בסוף המסמך( )מצ"ב תצ"א יועלה להחלטת העירייה

  מנה"פ

בתוכנית מוצע טיפול במרחב הפארק ולא רק בגבולות הפארק עצמו  .3

 הנושא יעלה להחלטת העירייה –
  מנה"פ

עד  -יש להבין האם ובאיזה דרך ממשיכים את הליך שיתוף הציבור   .4

סטטוס בייבחן  – כה העבודה נעשתה רק מול נציגי המנהל הקהילתי

 פעולשבועי במנהל ת

  מנה"פ

יש לקבוע פגישה במנהל תפעול להצגת הפרויקט ולקבלת החלטות  .5

 חשובות להמשך התכנון.
 5/11 מנה"פ
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 לו"ז אחריות תיאור

  מנה"פ ם אקולוג לביצוע סקר טבע עירונייש להכניס לצוות המתכנני .6

יועץ תנועה יוכנס לפרויקט במידה ותתקבל החלטה במנהל תפעול  .7

 שמטפלים בחתך הרחוב
  לידיעה

 –עמירם ויערה מבקשים שיהיה משחקי ופתוח  –אלמנט מים  .8

 הנושא ייבדק מול דרישות משרד הבריאות
  רחל/תמר

אלמנט המים למתקני מנהל קהילתי מבקשים לדאוג להפרדה בין  .9

 המשחק
  רחל/תמר

  

 יהודה סנדררשם:   

 

 משתתפים, אופירה לוי, מלי דוידיאן, אורנה פיינגולד, אלי בראשי, גולן לוי   תפוצה:
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