
פורום אורבני מושבות

סיכום–26.7.2021אורבניפורום

הפורום התקיים בזום.
ו. ואיליאס.: אביטל, נוגה, רונית, דינה, בן, ז'ק, עדי ס., יוסינכחו

:סדר יום
.20הצפירה●
שדררוג רחוב זבוטינסקי והקמת מזרקה בכיכר וינגייט/סלמה.●
גן גיורגיה.●
גן השושנים.●
בנייה במתחם בי"ס הרטמן בנים.●

20הצפירהעדכון.1
בדיון על התיק. ההחלטה תומכת מאד בבקשות שלאיליאס עדכן על הנושא ועל ההחלטה של הוועדה המקומית

עדכןגםאיליאסכנסת.וביתהקהילהפעילותעבורמ"ר250כ-שלמבונהשטחהפרשתכגוןהקהילתי,המנהל
המנהל.שלהעמדהאתוהציגרוניתעםיחדנוכחהואשבוהתכניתעל25.7.21ב-המחוזיתבוועדההדיוןעל

מתקדם2016/1013היתרהיתרעפ"יהבנייהבינתייםהתיק.עלהמחוזיתהוועדהשללהחלטהממתיניםכעת
העבודה באתר וסוכם כי לא נבצוע כריתות שלבשטח. איליאס נפגש עם מנהלת הפיקוח בבניה באיזור ומנהל

על העצים לשימור בחזית החלקה על רחוב הצפירה.עצים לשימור בניגוד להיתר. יעשה כל מאמץ לשמור ולהגן
מסמכי התכנית לעיון בדרייב בקישור:

https://drive.google.com/drive/folders/1Q7u8EAubZZ03PaMaxOSyLu7VDrw7cyjF?usp=sharin
g

וינגייט/סלמהבכיכרמזרקהוהקמתזבוטינסקירחובשדררוג.3
רחוב זבוטינסקי. זה כולל חידוש הנטיעות בערוגותבמסגרת שדרוגי רחובות בעיר, העירייה מקדמת שדרוג של

המדרכות.הקיימות וחידוש אבן השפה לאורך המדרכות. אין שינוי בגמר
מזרקה עגולה באי באמצע כיכר וינגיט/סלמהכמו כן, בשלב השני של השדרוג, העירייה מקדמת תכנון של

בהצטלבות זבוטינסקי עם מרכוס.
בלבד אך מאד בזבזני במחינת משאבים של עלויותבדיון חברי הפורום מתחו ביקורת על המזרקה כאלמנט ייצוגי

כמו נטיעות או לשמור על הכיכר כפי שהיא.הקמה, החזקה ומים. במקום העלו הצעות יותר מתאימות לצומת,
המזרקה ושדרוג הכיכר עפ"י התכנון של העירייה.בדיונים שהתפתחו בקבוצות בווצאפ, נשמעו גם קולות בעד

יכולה להפוך לשכשוכית נגישה לציבור. כךכחלופה איליאס העברי להדס הצעה של הגדלת הכיכר כך שמזרקה
לא אישר את ההצעה והוחלט לקיים סיור מוחותאלמנט המים יהיה גם ייצוגי וגם נגיש לטובת הקהילה. הפורום
להקמת המזרקה.על הנושא ולהחליט על חלופה שהיא תוצג לראש העיר כפשרה

- התלונן לאגף שפ"ע על פגיעה בשורשי העצים בערוגותכמו כן, ישראל גלון - תושב טלביה ולשעבר פקיד יערות
של רחוב זבוטינסקי במהלך העבודות.

יותר פרטים על שדרוג הרחוב והקמת המזרקה:
https://jerusalem.mynet.co.il/neighborhoods/article/SkksDFcu00
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https://drive.google.com/drive/folders/1Q7u8EAubZZ03PaMaxOSyLu7VDrw7cyjF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7u8EAubZZ03PaMaxOSyLu7VDrw7cyjF?usp=sharing
https://jerusalem.mynet.co.il/neighborhoods/article/SkksDFcu00
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גיורגיהגן.4
על שם מדינת גיורגיה בצמוד למנזר עמק המצלבה.איליאס הציג בקצרה את הכוונה של העירייה להקים פארק

מינימלית עם שבילים קיימים ותאורה שתתאיםהשטח שגובל לגן סאקר וכולל שטח טבע עירוני יפותח בצורה
תהליך שיתוף ציבור של קהילת רחביה וניות.לאופי המקום. התהליך יילווה ע"י המנהל הקהילתי באמצעות

השושניםגן.5
ויעדכן את הפורום.ממתינים לעדכון סטטוס והזמנה לסיור בשטח. איליאס יברר

בניםהרטמןבי"סבמתחםבנייה.6
עפ"י בקשת הפורום, בפורום הבא תוצג התכנית.

LINKאורבניים:נושאיםעלחדשמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
https://zoom.us/j/506844403קישור:-בזוםהחגיםאחרייתקייםהבאהפורום

!קיץ נעים לכולם

(רשם: איליאס)
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https://padlet.com/urbaniginot/z2ggkr2fhi4u38bv
https://zoom.us/j/506844403

