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סיכום–4.4.2022העירגינותאורבניפורום

הפורום התקיים בבית יהודית.
: תמר ברגר מתכננת אורבנית מלבאורחתאביחי ואיליאס.: חוה, צבי, הדס, רונית, אפי, יוסי, נוגה, רימון,נכחו

העיר.

:סדר יום
הציר הירוק ברחוב קק"ל.●
הדלק.תחנתשלבשטחהפעמוןבגן881151מס'תכנית●
תכנית החניון ואכסנית נוער בחניון של גן הפעמון.●
התנגדויות).להגשת(בהפקדה0779546מס'דודכתרימקאתכנית●
מסמך מסכם את הישיבה עם מהנדס העיר על נושאים רוחביים - אישור למשלוח.●

דיון וסיכום:

.קק"לברחובהירוקהציר.1
איליאס ותמר ברגר הציגו מיזם חדש לייצר ציר ירוק ברחוב קק"ל שיחבר בין גן העצמאות לבין גן סאקר. התכנית
שואפת לפתח מפרקים ירוקים בקצוות הציר, שיכניסו כמו אצבעות ירוקות מהגנים אל השכונות. אחד האתגרים

שבשלבי)2015/0464.02מס'(היתרשלמההיכלמגדליהתכניתלידאבידעברחובעצמאותגןעםהחיבורהוא
הבניןשלהמרפסותכלכיהקבועתג)1015מס'(תכניתמאירשלוםהמסחריהמרכזהואהשניהאתגרביצוע.

הם בייעוד קרקע של שטח ציבורי פתוח. עפ"י התב"ע מעליות הבנין לשימוש ציבורי.
הפורום תומך במיזם והעלה כמה נקודות הדורשות התייחסות: בדיקת מסלול ההליכה דרך המעליות ויציאה
למרפסות. צורך להחלפת המעליות כי לא מתאימות לאופניים. בדיקה האם המעליות עובדות בשבת. כמו כן,

יורק)בניו"VESSEL"(למשל,בעולםאחרותמדוגמאותהשראהלקבלבשבת.פתוחבכללהמרכזאםלבדוק
ואיך לייצר תנועה / רמפות בין המרפסות מחוץ לבנין (לא דרך המעליות). יש לבדוק את החוזק של המרפסות

לשאת גגות ירוקים. יש לחשוב על אפשרות לפעולות טקטיות (עדניות, מתקנים ניידים) על מנת לאפשר
טרנספורמציה מיידית, בחינה ושיפור לפני התכנון הסופי. יש לחשוב על גישה מגן סאקר דרך גשר ישר למפלס

של רחוב קק"ל. על מנת לקדם תכנית כל כך מורכבת וגדולה, יש לפרקה לסל פרויקטים ולקדם בנפרד. יש
להוסיף מעברי חציה בצומת דיסקין-קק"ל ולסמן את המסלול דרך החניון או דרך מסלול מוצע חדש. יש למתג את

התכנית. אבל לייצר משהו צנוע שמתאים לסביבת השכונה. להוסיף ברזיות לאורך קק"ל.
איליאס ותמר ממשיכים להציג את התכנית לגורמים בעירייה וגורמים מתאימים לפרויקטים מסוג זה בעיר.

התכנית גם תוצגמיד אחרי הבחירות לפורום אורבני של לב העיר.

.הדלקתחנתשלבשטחהפעמוןבגן881151מס'תכנית.2
איליאס הציג את התכנית שמקודמת ברשויות וקרוב עולה לדיון בוועדה המקומית. התכנית מציעה סילוק של

דלקמתחנתייעודשינוידורשהתכניתביצועקרקעי.תתחניוןעםקומות8ב-מלוןובנייתהדלקתחנת
למלונאות/מגורים. התכנית לא מאפשרת רצף נופי של הגן אל נוף העיר העתיקה (חיבור מזרח מערב). זה

המקום היחיד שנשאר פתוח אחרי בניית מתחם התחנה. פתרון החניה מתסתמך על ביצוע החניון של התכנית
לידה. ולכן נדרש תיאום שלביות ביצוע בין שתי התכניות. בגלל רגישות המיקום והצורך לשמירת שטחים פתוחים
בעיר - בעיקר לאור הבניה המסיבית במתחם התחנה - הפורום מתנגד לתכנית בניה במקום הזה. לייצר חניונים
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ושטח פתוח שמתחבר לגן מעל הקרקע. ללא בניה. יש למנוע בניית חומה של בתי מלון שינתקו את הגן מהנוף.
.איליאס יעדכן ויזמין את חברי הפורום על לדיונים בוועדות

):881151(מס'התכניתלמסמכיקישור

https://drive.google.com/drive/folders/1sVMRruI4qpD13xirfDUdS_lXbjPwWRY4?usp=sharing

.הפעמוןגןשלבחניוןנוערואכסניתהחניוןתכנית.3
8שלחדשמבנהומעליוקרקעיתתרכביםוחניוןאוטובוסיםחניוןהכוללתלפורוםהתכניתאתהציגאיליאס

קומות לאכסניה. ייעוד השטח היום זכות דרך.
הפורום תומך בבנית חניון שישרת את המגיעים למתחם הרכבת (רכבת כבדה, רק"ל, רכבל, שטחי מלונאות,

מקומות11מציעה(התכניתלאוטובוסיםהחניותמספראתלהגדילצורךישועוד).ותעסוקהמסחרבילוי,
בלבד). אך מתנגד לבניית עוד שטח מסחרי שעלול לחסום עוד יותר את שטח הגן מהקשר שלו לנוף העיר

העתיקה. יש להשאיר רצועה ירוקה פתוחה לנוף ולחבר את השטח הפתוח אל הגן. כמו כן, לבדוק משפטית אם
יש זכות לבנות בשטח הזה. ולבסוף, אם מייצרים מנהרות כניסה לחניון, יש לאפשר תנועה חוצה (למשל מדרך

בהקדם האפשרי.הפורום מבקש להציג את התכנית לציבורחברון ליצחק אלחנן).

.התנגדויות)להגשת(בהפקדה0779546מס'דודכתרימקאתכנית.4
עלמברךהפורום.13/4/22ה-עדהתנגדותלהגישוניתןהתנגדויותבשלבהתכניתהתכנית.אתהציגאיליאס

השטחעלהתמקדהפורוםימקא.מתחםשלהפנימיתהחצרשללציבורהנאהוזיקתהציבורייםהשטחים
ואינומדיקטןהשטחכיטועןהפורום(א)המחוזית.הוועדההחלטתעפ"ימ"ר100שלבתכניתהמוצעהציבורי
מתקבלאינוהציבוריהשטחשלהמיקום(ב)טלביה.בשכונתלשרתאמורשהואהתושביםמספרעבורמספיק

מדלק(חוץולרחובהציבורייםלשטחיםרואיהגישהללאהרמפהמעלממוקםהשטחהתכניתעפ"יהדעת.על
המדרכהעלאוהחזית)אורך(כלפעילהחזיתעםהציבורי,השטחעליהיהשהשטחדורשהפורום(ג)צדדית).

קומתמעלגלריהקומתלייצרהאפשרותאתלבחוןיש(ד)לציבור).הנאה(זיקתבחצרהציבורישטחעלאו
אינומזרחיהצפוןהקטעשלהבחירהלשימור.ימקאאיצטדיוןשלהחומהלקטעהתייחסהפורוםהקרקע.
שאינובמקוםתקועההחומהותקנית.רחבהומדרכהחניהמפרצילהסדרצורךישצרה,המדרכהשםמתאים.
וניתןרחבהמאדהמדרכהשםמערבית.הצפוןלצדהקטעאתלהעתיקמבקשיםלהלכתיות.תורםואינומתאים

רוחבואתהאוטובוסיםתנועתאתלבחוןישועוד.ישיבהמקומותתמונות,שילוט,החומה,עםמיצבלייצר
פרטיםרכבכליהספקה,משאיותאוטובוסים,תנועתעםשיווצרוהתנועהעומסיאתכן,כמוהסמוכים.הרחבות

ברורלאסטרי?דויהיהאלדןרחובהאםתנועה).תכניתבמסגרתתנועה(ספירותהמלוןלשירותומסחריים
הפורום לעיון והערות.איליאס יכין מסמך עמדה ויעביר לקבוצתממסמכי התכנית.

):799546(מס'ימקא-דוידכתרהתכניתלמסמכיקישור

https://drive.google.com/drive/folders/19X3j5e7cx5PzK8dpTNNDqqGOf5jdwmJT?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1sVMRruI4qpD13xirfDUdS_lXbjPwWRY4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19X3j5e7cx5PzK8dpTNNDqqGOf5jdwmJT?usp=sharing
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למשלוחאישור-רוחבייםנושאיםעלהעירמהנדסעםהישיבהאתמסכםמסמך.5

איליאסהעיר.למהנדסומשלוח-והערותתיקוניםלאחר-המוצעהנוסחאתואישורהסיכוםעלשוחחהפורום
מקדם סיור עם צוות אדריכל העיר וגורמים בעירייה, עפ"י המלצה של מהנדס העיר.

קישור למסמך סיכום ישיבה עם מהנדס העיר:

https://docs.google.com/document/d/11eaqvsrfc8BrAuu03qBvjtwpctQFnLPqlDa43wVIBWs/edit

?usp=sharing

LINKאורבניים:נושאיםעלמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
https://katzr.net/508aac:העירבגינותאורבנייםעידכונים

החג.בגללמתבטל18.4.21ב-הפורום.2.5.22ב-מתקייםהבאהפורום
חג שמח לכולםן!

(סיכום וריכוז: איליאס)
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https://docs.google.com/document/d/11eaqvsrfc8BrAuu03qBvjtwpctQFnLPqlDa43wVIBWs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11eaqvsrfc8BrAuu03qBvjtwpctQFnLPqlDa43wVIBWs/edit?usp=sharing
https://padlet.com/urbaniginot/z2ggkr2fhi4u38bv
https://katzr.net/508aac

