
פורום אורבני מושבות

סיכום–10.1.2022אורבניפורום

הפורום התקיים בבית יהודית.
אורן, יובל, מלי ואיליאס. הצטרף לדיון על הנושא: רונית, חוה, אפי, יוסי, אסנת, נוגה, עמנואל, דינה,נכחו

הצטרפות יונתן חזן יזם תכנית שבוהראשון יונתן חזן, היזם של התכנית שהיא בשלב הפקדה להתנגדויות.
.הפורום הגיש התנגדות לאחר חתימה של טופס לגבי הסכמות על מהות המפגש

:סדר יום
התנגדותהגיששהפורוםתכנית-36הל"ה●
חדשותתכניות2ב-עיוןניות:●
מסמך פניה ליואל אבן מהנדס העיר מרכז מפגעים במרחב הציבורי●
המחוזיתהועדההחלטת-27הצפירהברחובהרטמןבי"ס●

דיון וסיכום:

התנגדותהגיששהפורוםתכנית-36הל"ה.1

יונתןהצטרףלדיוןהציבורי.למרחבפוטנציאליתפגיעהבסיסעלהתנגדותהגישהפורוםשבו38תמ"אתכנית
.הסכמות על מהות המפגשהצטרפותו לאחר חתימה של טופס לגביחזן, היזם של התכנית.

בדיון הועלו הנקודות שבהן הפורום הגיש התנגדות על התכנית. הנקודות כוללות:
מיקום מתקן פחי אשפה: הפורום מבקש להקים בגדר ניצבת בקום בחזית המדרכה. עפ"י היזם הבקשה-

לפחים בחזית המבנה באה ממח' שימור. היזם יברר מול מונל כץ (תברואה) והמנהל יברר מול מח'
שימור.

עבודות בקרבת עץ לשימור: הפורום מבקש לשנות את מיקום / גיאומטרית המדרגות על מנת להתרחק-
עם העבודות מעץ קיים וכך לא לפגוע בעץ.
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גדר גבוהה: הפורום מבקש או להנמיך או לייצר פיתוח שיסתיר / יצמצם את המופע של החומה על-
המדרכה.

שלליוויע"יאחדבכוכבלפחות5281התקןבדרישותתעמודשהתכניתמבקשהפורוםירוקה:בניה-
יועץ לבנייה ירוקה.

נראותעלחששהעלההפורוםבלבד,3מתוךכניסות2עלתמ"אעלשמדוברמשוםהמבנה:נראות-
שלפחותכךבאבן,החזיתותאתלכפות3ה-לכניסההציעוכיהסבירהיזםהעבודות.בסוףהמבנה
ובנייההרחבותביצועכי38תמ"אבמסגרתלחיזוקזכותאין3לכניסהכילצייןאחיד.יותריראההמבנה

בשנים האחרונות.
לגבי יישום הדברים הנ"ל. עפ"י תשובות היזם,היזם יבחן את הדברים ויחזור אל הפורום עם תשובותלסיכום:

הפורום יחליט לגבי משיכת התנגדותו לתכנית לוועדה המקומית.

חדשותתכניות2ב-עיוןניות:.2
שלבתחוםשמקודמותתכניות2נושאעלדיוןבפורוםהתקייםבניות,האורבניהפורוםשלובקשהפניהלאחר

מתחם גבעת רם (האונ' העברית - שטחים של רמ"י).
התכניתקומות.9עדמדורגיםומסחרתעסוקהיח"ד),233(למגוריםמבנים0979070:4מס'תכניתעלמדובר

מציעה גן ילדים. התכנית יושבת בשטח המוגדר סטטוטורית לשטח חנייה פרטי (עפ"י מסמכי התכנית השטח
מוגדר כשצ"פ).

המוגדרשטחעליושבתהתכניתותעסוקה.מסחרשלקומות19שלמבנה:0920546מס'תכניתעלכן,כמו
סטטוטורית לשטח למבנים ומוסדות ציבור ושטח למבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי.

הפורום דן על התכניות והשאלות שעולות על הפרוגרמה של התכנית. כמו כן, על החששות של שכונת ניות על
ההשפעה של התכניות הנ"ל לשכונה, בין היתר על נושא התחבורתי / תנועתי בצירי תנועה ראשיים ושכונתיים.

הפורום גם דן על השאלה של להפוך שטחים למוסדות ציבור לשטחים מסחריים / נדל"ן ללא מענה של ממש
לייעוד המקורי של השטח.

ציבורית של התכניות. מבקשים לערוך בדיקההפורום ושכונת ניות מבקשים לקיים דיון / הצגהלסיכום:
תחבורתית של השפעת התכניות לשכונה. נציגי שכונת ניות יפנו לאגף תכנון על מנת לקדם מפגש על התכניות

הנ"ל. במקביל, המנהל יברר לגבי הפרוגרמה של התכניות ואיזה מענה הן נותנות לצרכים קיימים ועתידיים.
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הציבוריבמרחבמפגעיםמרכזהעירמהנדסאבןליואלפניהמסמך.3

עפ"י בקשת חברי הפורום, איליאס הכין טיוטה של מכתב פנייה ליואל אבן, מהנדס העיר, עם ריכוז מפגעים
במרחב הציבורי (נושאים רוחביים שמופיעים בכל השכונות) עם דוגמאות ספציפיות משכונות מסויימות.

עפ"י הדיון וסיכום בפורום, המסמך יכלול דוגמאות, תיאור קצר ומקצועי ובקשה למתן פתרון לסוגיות שעולות
במסמך. להלן הנושאים:

מדרכות פנויות (בעקר בשכונות הישנות).-
מעברי חציה באמצע הרחוב (רב ברלין, חרל"פ, איזורי בתי ספר ועוד).-
חומות במדרכות.-
עצים במרחב.-
וכו).38(תמ"אשינוייםשעוברותחלקותבחזיתוגינוןירוקביטול-
).8מטודלהלמשל-למדרכהלחפירהצורךשאין38/1תמ"אבתכניות(בעיקרבעציםשמירה-

איתו פגישה.נמשיך לנסח את המסמך ובהמשך להגיש ליואל ולקבועלסיכום:

המחוזיתהועדההחלטת-27הצפירהברחובהרטמןבי"ס.4

לאור ההחלטה של הועדה המחוזית על התכנית, הפורום דן על ההמלצות של הוועדה ואיך לנהל את התהליך
מול התושבים ברחוב ובתי הספר. בין השאר, ההחלטה מציעה לכלול את רחוב הצפירה (החלק המזרחי שלו)

לתכנית ולהציע מענה תחבורתי לתנועה ברחוב (תנועה דו סטרית הדורשת ביטול כל החניות לאורך המדרכות).
הפורום דן על פתרונות אפשריים לסוגיה כגון:

חניית המורים בחניון חסיד.-
פתיחה ושימוש בחניות פרטיות בחצרות.-
עריכת תכנית חלופית עם תושי"ה (איליאס יפנה ללאה פלג על הנושא).-
הצפירה.רחובתושבי/הדייריםעבור70בחלקהשימוש-
לבקש יותר חניות בחניון התת"ק של בית הספר לטובת תושבי הרחוב.-

יש לקיים מפגש/שיחה עם ההורים ותושבי רחוב הצפירה.

LINKאורבניים:נושאיםעלחדשמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
.24.1.22ב-מתקייםהבאהפורום

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

