
פורום אורבני מושבות

סיכום–7.3.2022אורבניפורום

הפורום התקיים בבית יהודית.
ובזום: חוה, צבי, רונית, הדס, אתמר ואיליאס.נכחו

).66רפאיםעמקתכניתשלומתכנן(יזםסלעדניאלאדר'גרבר,רועיגרבר,דניאלקוזי,יואבאורחים:

:סדר יום
.66רפאיםבעמקתכנית●
להתנגדויות.הופקדההתכנית-12שופן●
בדרף לצל.●
בדרך לגמנסיה.●
מתחם התחנה.●

דיון וסיכום:

66רפאיםעמקתכנית.1
שלכריתהבניין,בקויחריגותבסיסעל2021/0476מספרלתכניתהתנגדותהגישמושבותהאורבניהפורום

עצים ותרומה לנוף השכונתי ועל עוד מספר נקודות לשיפור התכנית והממשק שלו עם השכונה.

מתכנן התכנית הציג את התכנית ואת הנקודות שהועלו בהתנגדות של הפורום. הוא הציג את המגבלות לבקשות
הפורום כדלקמן:

הרחוב.למפלסמתחתמ'1.5כ-התכניתשל0.00ה-קומתכימסחריתחזיתלייצרניתןלא-
וקיימות).חדשותיח"ד24עבורמקוחות21(לחניהמלאכמעטמענהנותנתהתוכנית-
לגבי חריגה מקוי הבנין ע"י טור הממ"דים החדשים: משום שגם השכנים התנגדו למהלך, הציג חלופה-

שעומדת במגבלות קוי בנין ללא צמצום מ"ר של הממ"ד. הפתרון מיצר פחות אחידות של טורי הממ"דים
בחזית.

לגבי העצים, התכנית שונתה בממשק עם הרחוב, ברמפות, מדרגות, המעבר הפנימי שהתכנית מציעה-
וכו, כך שניתן לשמר מספר עצים שהיו לכריתה:

באי תנועה.-
בערוגה ברמפה.-
עץ נוסף ליד פחי אשפה (זזים פנימה).-
לשימור.ניתן5מס'עץ-
עץ ליד המדרגות.-
חניה.מקומות4מבטלזהכילשמרניתןלא:7מס'עץ-

כמו כן, ריצוף החניון יהיה ריצוף משולב עם דשא.-
לגבי הבקשה של הפורום שהמבנה יעמוד בדרישות של בנייה ירוקה, עפ"י דבריו של היזם, הבנין-

בסטנדרטים שמאפשרים עמידה בדרישות המינימליות של התקן. הפורום ביקש שהתכנית תהיה מלווה
במומחה בבניה ירוקה ושהוא ירכז את הנושא באופן מסודר ומקצועי.

-
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סוכם כי האדריכל יציג לפורום תכנית שינויים עם כל השינויים הנ"ל. הפורום הבהיר כי החלטה על אישור
השינויים באחריות הרשויות המאשרות.

להתנגדויותהופקדההתכנית-12שופן.2

העירונית,שבמערכתהמסמכיםעפ"י.12שופןברחוב2019/0608.00מס'התכניתבמסמכיעייןהפורום

הפורום החליט כי יש סיבה לפורום להגיש התנגדות לתכנית. בהמשך נפרט את הנקודות שעלו לפורום ובהמשך

הוטמעו למסמך התנגדויות של הפורום האורבני מושבות המייצג את מנהל קהילתי גינות העיר.

חשוב לציין כי הפורום האורבני מושבות של מינהל קהילתי גינות העיר אינו דן על תכניות פרטיות אלא אם כן יש

. במקרה של התכנית שבנדון,מרכיב ציבורי או התכנית לא עומדת במדיניות של תכנית האב של השכונה

בסמוךוהמיקום שלהחורג ממדיניות תכנית האבתכנון, מציעההתכנית נמצאת בתחום של תכנית אב למושבות

תתאים את עצמה אל החורשה (אתר טבע עירוני), עלולה לפגוע בגבול החורשה אם התוכנית לאלחורשת הירח

והגישה אליה.

ברחוב בין הרשויות לבין התושבים.סביב נושא החנייהשופן שופץ לאחרונה ונוצרו הרבה חיכוכיםכמו כן, רחוב

וחשוב ביותר עבור השכונה ולכן מינהל קהילתי גינותהינו נושא רגישהממשק של התכנית עם הרחובולכן, נושא

העיר המייצג את תושבי הרחוב ורחוב צפון הפלמ"ח מגיש התנגדות על התכנית.

מכל הסיבות הנ"ל, הפורום האורבני מושבות של מינהל קהילתי גינות העיר המייצג את תושבי  טלביה וקטמון,

.על מנת להציג את עמדתוומבקש להגיע לדיוןפונה לוועדה עם התנגדות לתכנית שבנדון

למושבותאבתכנית.1
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(מס'תוכניתושימושים,מתחמיםשימורי,מדרגמפתעפ"ילמושבות.אבתכניתבתחוםנמצאתשבנדוןהתכנית

.מסחריותחזיתותהינןומערביתצפוניתחזיתותהאבתכניתעפ"י.קייםמרקםעיבוי-3מגוריםאזורמוגדר)34

דונם:מעלשלמגרשעבורמותרלמושבות,אבתכניתבמסמכיבנייה'תוספות'זכויות2.1.5טבלהעפ"י

% בנייה מעל
לקרקע

גובה מבנהתכסית %
(מ')

קו בנין אחוריקו בנין צדדיקו בנין קדמימספר קומות

2154519.56445

בהמשך, נציג את התנגדותנו על חריגות ממדיניות תכנית האב.

למושבותאבתכניתממדיניותחריגות.2

א. גובה המבנה המוצע:

יותר:הרבהחורגתהתכניתבפועלאבלמ',21.40שלמקסימליגובהמציגההתכניתהתכנית,מסמכיעפ"י

המדרכה.מעלס"מ80נמצאהתכניתשל0.00ה-)1(

גובה.מ'22.20ל-מגיעההתכניתהמקסימלי,לגובהס"מ80ה-אתמוסיפיםעם)2(

לאפשרלאדורשהמינהלכן,כמומ').19.5(המותרמהגובהבכללתחרוגלאשהתוכניתודורשמתנגדהמינהל

גובהאתלצמצםישהתכנית.במסמכישמוצגלמהמעברוכולגגיציאהטכנית,קומהעבורנוספתחריגהכל

המקסימלי.לגובההמתאיםלגובהמ'3מ-הקומות

ב. חזית מסחרית:

עפ"י מסמכי התכנית, התכנית מציעה דירות גן במפלס הרחוב במקום חזית מסחרית, עפ"י מדיניות תכנית אב.

מסחרית.מבקש שהתכנית תתאים למדיניות של חזיתהמינהל מתנגד ו

ג. אחוזי בנייה:
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בנייה.אחוזי218.50%המהווהמ"ר3614.09הקרקעמעלבנוישטחמציעההתכניתהתכנית,מסמכיעפ"י

מעלקומהמהווהוהואלחורשההפונה3.40-מפלסאתכוללתאינההקרקעמעלעיקרייםשטחיםשלהחישוב

אחוזמהווההואכאשרמ"ר4000כ-יהיההנכוןהחישובהנ"ל,הקומהאתמוסיפיםאםוענין.דברלכלהקרקע

לצמצםומבקשמתנגדהמינהל).215%(אבתכניתשלמהמדיניותמשמעותיתמאדבחריגה-243%שלבניה

.את אחוזי הבניה למותר וכל חריגה תהיה סטיה ניכרת

ד. מספר קומות:

מהווההמוצעהקומותמספרהירח.לחורשתהפונותקומות7שלגובהמציעההתכניתהתכנית,מסמכיעפ"י

חזית.בכלבלבדקומות6ל-המבנהגובהאתלהגבילמבקשיםולכןאבתכניתממדינותמשמעותיתחריגה

ה. קירות תמך:

קירותשלמופעאתלצמצםישגובה.מ'3מעלשלבפיתוחתמךקירותמציעההתכניתהתכנית,מסמכיעפ"י

תמך לגובה המקסימלי שמותר עפ"י מדיניות תכנית אב.

התנגדותמגישיםעליהםנוספיםנושאים.3

א. מעבר מרחוב שופן את חורשת הירח

המינהלהחורשה.אלשופןמרחוברגלהולכימעברכוללאינוהתכניתשלהכחולהקוהתכנית,מסמכיעפ"י

מתנגד לתכנית ולבקש:

לצרף/לתאם את המעבר בתוכנית עם המעבר שבוצע ע"י המלון.)1(

לצרף את המעבר לתכנית ולבצע אותו באחריות ועל חשבון מגיש התכנית.)2(
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ב. גבול התוכנית עם חורשת הירח (חזית פונה אל החורשה)

אינוהקירמזרחית).גדר(פריסהמ'5מעלשלתמךקירעםהחורשהאלפונההתוכניתהתכנית,מסמכיעפ"י

מופיע בשרטוט של פריסת גדר דרומית.

המינהל מתנגד לתכנית ולבקש:

-תמךקירותשלברוריםושרטוטיםמפלסים(עםבמדויקהחורשהאלהפונותהחזיתותכלאתלהציג)1(

במידה ויש).

להתאים שרטוטים של חזיתות צפונית ודרומית במסמכי התכנית.)2(

לא לאפשר גידור או תחום עבודה בתחום החורשה העלולה לפגוע בטבע בחורשה.)3(

עירוני,טבעלאתרבסמוךלעבודהעירוניותהנחיותעפ"ילחורשהבסמוךעבודותאתלהגבילישכן,כמו)4(

ולקבוע בתכנית כסטיה נכרת.

יש לקבוע כי אחריות לתחזוקת המעבר חלה על מגיש התכנית.)5(

ג. ממשק התכנית עם רחוב שופן (מפרצי חניות לציבור, כניסה לחניון פרטים וכו)

עפ"י מסמכי התכנית, התוכנית אינה ברורה (או אינה מתייחסת):
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פרטית,נכיםחנייתלאיזורכניסהציבוריים,חניהמרפצילגביברורהתכניתאיןשופן.רחובעםלממשק)1(

אין סימון ברור לכניסה לחניה פרטית ועוד.

האםברורלאהתכנית.בתחוםהמוצעיםנכיםחניותליד(?)ועץספסלעם(?)ישיבהפינתברורהלא)2(

השטח המוצע הינו שטח ציבורי, בזיקת הנאה לציבור ומי יהיה אחראי לתחזוקת השטח.

המינהל מתנגד לתכנית ומבקש:

להציג ברור בכל מסמכי התכנית (תכנית, הדמיות) את הממשק עם רחוב שופן.)1(

שיהיה ברור כמה חניות התכנית מבקשת לבטל עבור כניסה לחניות נכים ולחניון פרטי.)2(

לתכניתקיימיםחניהמפרציאתולתאםהנדרשיםהשינוייםכלאתולעשותהמדרכהבתחוםלטפל)3(

המוצעת.

המדרכהבתחוםהמדרכה,שללגמרבהתאםהנדרשיםהתיקוניםלכלהתכניתמגישאתלחייביש)4(

בסיום העבודות.

ד. התכנית מפנה חזית מערכות לחזית הראשית/מדרכה
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עלמערכותעבורגדולארוןמציעההתכניתשופן,רחובאלהפונה-צפוניתגדרותפריסת-התכניתמסמכיעפ"י

חזית המדרכה.

שלהתשתיותארונותכלאתלשלבודורשהרחוב/מדרכהחזיתאלמערכותהפנייתעלבתוקףמתנגדהמינהל

התכנית לגדרות הניצבים לחזית הרחוב (למשל בכניסה לחניון).

ה. גודה גדרות בחריגה ממדיניות תכנית אב

מסומנת):לא(מידהגובהמ'2מעלהירחחורשתאלהפונהגדר

גדר מזרחית הפונה אל המעבר המשותף עם המלון:

ו. חוסר התאמה בין מסמכי החזיתות
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נמוךיותרהמלוןפעםהסמוך.למלוןביחסתואמותאינןוהדרומיתהצפוניתהחזיתמסמךהתכנית,מסמכיעפ"י

יש לתקן את המסמכים.ופעם באותו גובה.

ז. חוסר התאמה בין התכנית לתכנית אב בנושא חזיתות

חומריםלעומתאבןלחיפויהמותר%לגביאבתכניתמהנחיותלחלוטיןהחורגמודרניעיצובמציעההתכנית

היסטוריתאדריכלותשלבאזורבירושלים,המבנהנראותאתמחדשלבחוןישוכו).מתכתבטון,(זכוכית,אחרים

.להתאים את המבנה למקום שהוא נמצא בוובמקום לנחות באגרסיביות לנוף עדיף ישומבנים לשימור,

ח. נקודות נוספות

רוציםייעודו.ברורשלאמעגלמציעההתכניתהרמפהבסיבוב.פרטילחניוןלירידהרמפהמציעההתכנית)1(

להציע לבנות את המעגל בגובה הרחוב ולנטוע עץ בחזית החלקה.

פרטיותליח"דהמעברחלקסגירתשלחששותמעלההנושא.רחבמאדליח"דכניסהלובימציעההתכנית)2(

ללא חישוב השטח למניין השטחים העיקריים. יש לקבוע כל שינוי וסגירת הלובי כניסה כסטיה נכרת.

לעילשפורטכפילתכניתלהתנגדמחליטהעירגינותקהילתימינהלשלמושבותהאורבניהפורוםלסיכום,

ולבקש לקבל הזמנה לדיון הוועדה כדי להציג את עמדתו בהרחבה בדיון.

אתויציגלעומקהנושאאתיבדוקאיליאס.כחלוןחוקעפ"יהקלההינההתכניתמפרסוםשעולהנקודהעוד

התנגדות הפורום גם על הנושא הזה בדיון בוועדה.

לצלבדרף.3
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תכנית יוזמה של אדר' קרלוס פרוס. בגלל חוסר בזמן התכנית ירדה מסדר היום לפעם הבאה.

לגמנסיהבדרך.4
הפורום מעוניים לעיים במסמכי התכנית המעודכנים. איליאס יפנה לאדריכל העיר לקבל מצגת מעודכנת.

התחנהמתחם.5
חברי הפורום עדכנו על סטטוס פעילות ציבורית לגבי התוכניות.

LINKאורבניים:נושאיםעלמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים

https://katzr.net/508aac:העירבגינותאורבנייםעידכוניםחדש!

.21.3.22ב-מתקייםהבאהפורום
(ריכז ורשם: איליאס)
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