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דיון וסיכום:

טבעת אורנים - הצגת התכנית.1
יאיר בן גד ואיתמר שחר הציגו לפורום את ההצעה לתכנון חלופי של צומת אורנים, המקודמת כעת במסרת

אישור תכנית הרק"ל הקו הסגול. ההצעה ממיעה מעגל תנועה במרחב אורנים כאשר פותר מספר בעיות
שהתכנית של הצתא"ל לא הצליחה להתגבר. למשל, ביטולים של פניות ימינה ושמאלה, חסימת גישה לרחוב

צמצוםרגל,להולכיהמרחבצמצוםבצומת,המסילהבפארק)5-6(כ-חציהמעברישלרבמספרהמסילה,
המרחב הפתוח, ריכוז של צירי תנועה של רק"ל, תח"צ ורכבים פרטיים על חשבון מרחב הולכי רגל.

עפ"י הדיון מיד אחרי הצגת התכנית, חברי הפורום הסכימו כי התכנית מציעה פתרון ראוי המשפר את המרחב
הפניותכלאתמאפשר,1-2ל-המסילהבפרקחציהמעברימצמצםלמשל,הרגל.להולכיעדיפותונותןהציבורי

ירוקכשטחד'6כ-שלשטחמציעההתכניתכן,כמוחסימות.ללארחובות10שלמפגשומנהלושמאלהימינה
המקורית.בתכניתבלבדמ"ר400שלשטחלעומתציבור,ולצורכי

יאיר ושחר הציגו את התכנית גם למהנדס העיר שהוא ביקש מהצתא"ל להטמיע את עקרונו לתכנון של חלופה
לתכנון הצומת. הפורום תומך במהלך וממשיך ללוות את תכנון הצומת.

פרטים על התכנית באתר גינות העיר:
https://www.ginothair.org.il/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=2043

שביל אופניים ברח' טשרניחובסקי.2
אפי ואיליאס הציגו את התכנון של המקטע מצומת עזז ועד צומת הפלמ"ח.

אפשרייםשיפוריםועל8מס'הביתעםהממשקחניות,ביטולינושאעלבעיקרהתכנון,עלהתייחסהפורום
בנגישות התכנית למרחב הסמוך. למשל, עלה הצורך ל-

רמפה מש"י עגנון לגן סן סימון.●
מעבר חציה בצומת דב קמחי.●
פיצוי חניות ברחוב טשרניחובסקי ופיכמן.●

הוחלט כי איליאס - אפי - צבי ישבו על התכניות ויעבירו הערות למנחם.
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(שהואהמוצעלתכנוןוחלופותפתרונותלבחוןמנתעלומנחם8מס'דייריעםישיבהותאמוואיליאסאפיכן,כמו
הבית).מפינתס"מ50כ-שהמדרכהמצבמיצר

פרטים על התכנית באתר גינות העיר:
https://www.ginothair.org.il/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=1934

15/6מועד-4הסרח'התנגדויות:.3
עםבשטחסיוריערוךאיליאסכיהוחלטלתכנית.התנגדותלהגישהחליטהפורום.0968321התכניתמספר

נוגה ויכין טיוטה לעיון. לצפית מסמכי התכנית באתר מנהל התכנון:
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=4YRZ528kO0yO

EbdcEc5OoOOdIhW1rX%2bEgdjAcYVPzypUAV%2fkSsrgb14mf1wOixhwdcBIB1fsEsDFfJAkG
GELWDAvAff8HNVt8yR9xDqAiKI%3d

15/6מועד-התחנה)(מתחםה'מתחםהתנגדויות:.4
טיוטהמסמךיכיןאיליאסכיהוחלטתכנית.להתנגדותלהגישהחליטהפורום.901140התכניתמספר
לצפית מסמכי התכנית באתר מנהל התכנון:לעיון.

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=4YRZ528kO0zilk
DjCP9fKEXZb7v9sA07y22fIr9xAy3TYbA4G%2fnWvTx62LqVZ8ZofU97KilnsOhYPzmDnAnfyV
VkCvTcGx5xJerr02RpQvU%3d

3/6מועד-19רפאיםעמקהתנגדויות:.5
מסמךיכיןאיליאסכיהוחלטתכנית.להתנגדותלהגישהחליטהפורום.1983/0103.06מספרתכנית

לצפית מסמכי התכנית באתר מנהל התכנון:טיוטה לעיון.
https://drive.google.com/file/d/1rBWpi_578_XYe9Af7OG0pd0uo_CvmEsf/view?usp=sh
aring

שביל אופניים ברח' אלעזר המודעי.6
הפורום דן על הנושא והוחלט לקיים שיתוף ציבור ולהזמין את תושבי השכונה ואת הרוכבים להכיר את התכנית.

שלהגישההגישות:2אתלהציגתושביםבכנסבתכנית.ולהשפיעעמדתםאתלהביעלרוכביםלתתכן,כמו
המתכננים והגישה של הרוכבים. איליאס יקדם שיתוף ציבור מול צוות התכנון.

קונסרבטוריון הסדנה - הצגת התקדמות תכנון.7
בפורום הלארח צוות המתכננים והקרן לירושלים. לדיון הצטרפו נציגים של הגינה קהילתית, מוזיאון הטבע,
שכנים ותשובי השכונה. המתכנים הציגו את התכניות המועדכנות, את קומות המבנה, השטחים הציבוריים,

הממשק עם הרחוב והחומה של מוזיאון הטבע ואת הסדרי תנועה וחנייה של התכנית. מאז שהתכנית הוגצה
לפורום, אין שינויים גדולים. יש יותר דיוק של הדברים. בשלב א' בונים רק את הקונסרבטוריון וחניה פתוחה של

בתכניתכיהדגישירושליםמהקרןרועיקרקעי.תתוחניוןקמריאולםבוניםעתידיתב'ובשלבמקומות40כ-
מסומנים עצים לכריתה חלק בתחום הגינה הקהילתית. אין בכוונתם לבצע אף כריתה בפועל.

.2023בתחילתעבודהתחילתחודשים,מספרלהיתרהתכנית:שלמשוערלו"ז
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הפורום ביקש לקיים פגישה נוספת בשטח עם נציגי מוזיאון הטבע, על מנת לראות בשטח את המשמעות של
השערים בחומות ההיסטוריות והשינויים בתנועה המוצעים. כמו כן, לקיים פגישה נוספת עם תושבי הרחוב כדי

ליידע על התכנית ולנסות לתת מענה לבקשות שלהם לגבי רעש ותנועה. איליאס יתאם עם הגורמים הרלוונטיים.

LINKאורבניים:נושאיםעלמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
:עידכונים אורבניים בגינות העיר

https://katzr.net/508aac:2022אפריל
https://app.activetrail.com/S/3iaiztz3wdja.htm:2022מאי

בזום.30.5.22ב-מתקייםהבאהפורום

(סיכום וריכוז: איליאס)
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