
פורום אורבני

סיכום–2.5.2022העירגינותאורבניפורום

הפורום התקיים בבית יהודית.
:נכחו

רונית, חוה, אפי, עדי, דינה, צבי, דורית, יעל, עמנואל, אביחי ואיליאס.

:סדר יום
.8מס'שלהסוגיה-טשרניחובסקיברחובאופנייםשביל●
מתחם ה' - מתחם התחנה.●
שיתו"צ משותף עם גוננים: בית ספר במתחם המשתלה והקו הסגול 'טבעת אורנים'.●
.881151מס'-הפעמוןבגןמלוןבית-1רמזדוד●
.52-54-55טשרניחובסקיברחוב899880תכנית●
מלון הנשיא ברחוב סוקולוב - אחד העם - קרן היסוד.●

דיון וסיכום:

8מס'שלהסוגיה-טשרניחובסקיברחובאופנייםשביל.1
איליאס ואפי הציגו את הסוגיה: על מנת לממש את התכנית של שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי, נדרשת

התתעדייןאבלמאושרתצ"רישרוחב.מ'3.5בכ-הדרךזכותהרחבתלצורךפרטיתקרקערצועתשלהפקעה
חלקה החדשה לא הועברה לבעלות העירייה. העברת הבעלות עלול לעכב את התכנית עקב התנגדות של

הדיירים. המינהל מנסה לעזור בחיבור בין הדיירים לבין מנהל הפרויקט על מנת להסביר להם את המצב ולנסות
למצוא פתרון מקובל. בינתיים הדיירים מתנגדים להפקעה.

הפורום ממליץ על מו"מ ופתרון הוגן כלפי הדיירים והבית ההיסטורי.-
המינהל עוזר לתיאום בין תכנון הרחוב לבין תכנון בי"ס לוריא וצומת המעפילים.-
יש למצוא פתרונות לפיצוי עבור החניות שהתכנית מבטלת.-
יש להוסיף מעבר חציה בדב קמחי. הפורום מסכים לרימזור הצומת.-

התכנית.אתלהציגתושביםכנסמנה"פעםויתאם8מס'דייריעםפגישהיתאםאיליאס

התחנהמתחם-ה'מתחם.2
המתחם המזרחי שמתוכנן ע"י משרד קולקר קולקר אפשטיין אדרילכים. כולל בינוי מגורים, מלונאות ותעסוקה
ושטח לבית ספר משולב עם בית כנסת. הפורום דן על שילוב התכנית המוצעת למכלול של התכניות במתחם

.15.6.22ב-התנגדותהגשתמועדלהתנגדויות.הופקדההתכניתהמתחם.לסה"כהתכניתשלוההשלכות
כמה נקודות שעלו בדיון בפורום:

ליצר שביל להולכי רגל בין המגורים לבית הספר.-
לבדוק את % הפרשה לצורכי ציבור מסה"כ התכנית.-
לבחון את הכניסות לבית הפסר וגני ילדים.-
יש לבחון את החזית על דרך חברון ואיך היא משלבת בית כנסת, בית ספר, גן ילדים ומשתלבת תרחוב-

פעיל עם תחנת רק"ל.
שטח השצ"פ - כלול חלקית בתכנית. מי אחראי לתכנן אותו?-
למגורים?כמו350%ולא250%רקנותניםציבורלמבנהלמה-
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נגבש עמדה ומסמך התנגדות לתכנית בשיתוף עם הפורום בקעה.

אורנים''טבעתהסגולוהקוהמשתלהבמתחםספרביתגוננים:עםמשותףשיתו"צ.3
בשיתוף עם גוננים ובקעה ייקבעו מועדים להציג את שתי התכניות:

א. "טבעת אורנים" - תכנית ע"י אדר' יאיר בן גד ואיתמר שחר תושבים פעילים, שיציגו חלופה לתכנית שמקודמת
ע"י הצתא"ל.

ב. בית ספר חדש עם שילוב שימושים עבור קהילה, חינוך ותרבות במתחם המשתלה בכניסה לרחוב חלפתא.
התכנית מקומת ע"י מנח"י ונמצאת לשבים מתקדמים של תכנון מפורט.

881151מס'-הפעמוןבגןמלוןבית-1רמזדוד.4
תכנת מפורטת המציעה שינוי ייעוד מתחנת דלק לשילוב של מלונאות ומגורים. מציעה חניון תת קרקעי ועפ"י

החלטה של הוועדה המקומית, שילוב של שירותים ציבוריים בקומת הקרקע עבור מבקרי הגן (והריסה של
השירותים בתחום הגן). בדיון לוועדה המקומית איליאס הציג את העמדה של הפורום עפ"י דיון לפני כמה

שבועות:
הפורום מברך על הסילוק של תחנת הדלק מאיזור הגן.-
מהמרחביותרעודהגןאתוינתקהגןדופןאתשיחסוםקומות7שלמבנהלבנייתמתנגדהפורום-

הפתוח של העיר העתיקה.
הפורום מתנגד ל-% בנייה המוצעים - מעל ה-% במתחם הרכבת.-
הפורום תומך בהמלצת מהנדס העיר לבטל את מפרץ האוטובוסים בחזית התכנית ולהפוך את השטח-

לכיכר ציבורים (כשער דרומית לגן).
הפורום מבקש הפרשה מבונה של חלל לצורכי קהילה עדיף בקומת הקרקע.-
ירוקה.בניהשל5281תקןהנחיותעפ"ייבנהשהבניןמבקשים-
השלביות של מימוש החניון מקובלת (יהיה חסום ולא בשימוש עד לבנית החנין ליד ע"י הרל"י).-
יש לבדוק את הקרקע לזיהום מתחנת הדלק ולהחליף / לטפל בקרקע לפני שבונים מבנה מגורים.-
מבקשים לעיין במצגת של האדריכל שהוצגה בוועדה מקומית (כולל הדמיות של המבנה).-
הפורום מעוניין לבדוק את ההיסטוריה של בעלויות קרקע.-

בהמשך נציג את עמדת הפורום גם בדיון בוועדה המחוזית בהתנגדויות לתכנית.

52-54-55טשרניחובסקיברחוב899880תכנית.5
ומעבריחום)(שטחילדיםלגןבסמיכותממול.ואחדהרחובשלאחדמצד2מגורים.בניני3שלתמ"אתכנית

הולכי רגל המחברים בין מרחבי השכונה. התכנית מפרישה שטחים לצורכי ציבור עפ"י הנחיות של מח' מדיניות
איליאס יתאם ישיבה והכנתתכנון. הפורום יעבור על התכנית ויגבש עמדה משותפת עם פורום אורבני גוננים.

מסמך משותף של שני הפורומים.

היסודקרן-העםאחד-סוקולובברחובהנשיאמלון.6
הפורום דן בשאלה של המשך ליווי התכנית של מלון הנשיא כאשר היזם פנה לוועד טלביה עם בקשה לקדם

תכנית מדיניות תכנון לכל האיזור (בחלקות שלו ובחלקות המצרניות). עפ"י הנוהל המקובל במקרים כאלה, ואחרי
התייעצות עם מתכננת הרובע, הפורום ממליץ למינהל קהילתי גינות העיר: (א) איליאס יפנה למח' תכנון לברר

לגבי המדיניות של העירייה לגבי המתחם שבנידון. (ב) עמדת הפורום / המינהל תועבר דרך מח' תכנון בעיריית
ירושלים. (ג) הדיונים על התכנית יתנהלו במח' תכנון. הפורום יבקש להיות מוזמן בישיבות במח' תכנון על
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התכנית. (ד) עפ"י בקשת היזם, הפורום מסכים שהיזם יציג את התוכנית לצוות הפורום האורבני. בהמשך,
הפורום ידון על התכנית בדיון פנימי ללא נוכחות היזם. בהמשך הפורום יעביר את עמדתו למח' תכנון.

LINKאורבניים:נושאיםעלמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
:עידכונים אורבניים בגינות העיר

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

בזום.17.5.22ב-מתקייםהבאהפורום

(סיכום וריכוז: איליאס)
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https://padlet.com/urbaniginot/z2ggkr2fhi4u38bv
https://katzr.net/508aac
https://app.activetrail.com/S/3iaiztz3wdja.htm

