
פורום אורבני

סיכום–13.6.2022העירגינותאורבניפורום

הפורום התקיים בזום.
עדי סלומון, אסנת פוסט, אביחי נסימוב ואיליאס: רונית לומברוזו, הדס עפרת, נוגה עשת, חווה טפרברג,נכחו

מסינס. הפורום גם אירח את וורד סינגר (אדריכלית נוף), טל מזר (מתכנן), תירן זמיר, תמר קלפיש, יאיר סלע
שהציגו את התכנית של בייק פארק בגן הפעמון.

:סדר יום
הצגת התכנית של בייק פארק בגן הפעמון.●
15/6מועד-התחנה)(מתחםה'מתחם●
עדכון לגבי רק"ל ברחוב עמק רפאים●

דיון וסיכום:

הצגת התכנית של בייק פארק בגן הפעמון.1

מדובר על גן כלל עירוני המוגדר כשטח ציבורי פתוח משולב עם מתקני ספורט. עם זאת, הגן משרת אוכלוסיות
רבות שחיות סקרבה לגן (מושבות, טלביה, בקעה, אבו תור).

צוות תכנון לשדרוג הגן מקדם במקביל בייק פארק בשטח גן הפעמון. התכנית מקודמת ע"י אגף הספורט
בעיריית ירושלים. המיקום שנבחר הינו רחבת 'שבוע הספר' לשעבר שהיום אינו בשימוש - עפ"י המתכננים.

במשרדו70השנותבתחילתשעבדפלסנראולריקאדריכלע"ישתוכנן-הגןשלהקייםהמצבאתהציגוהצוות
הירושלמי של דן איתן - ובהמשך הציגו את התכנית המוצעת של בייק פארק בשטח הגן. הפארק מיועד

איןהנדרשים.לאישוריםהעירייהבאגפימתקדמתהתכניתהתכנית,אישורלגבירוכבים.30כ-שללאוכלוסיה
צורך להיתר ואין צורך לפרסום התכנית. לגבי ביצוע התכנית, הכוונה של העירייה הינה להכנס לביצוע בחודשים

).2022אוגוסטסביבעבודות(תחילתהקרובים

אחרי הצגת התכנית, הפורום העלה כמה נקודות לגבי המיקום, התפקוד וכמה בייק פארק עבור קהילה
מצומצמת מאד, משרת אוכלוסיות ונוער שחיים סביב הגן (מושבות, טלביה, בקעה, אבו תור וכו).

בין השאלות והערות שעלו בדיון:
איך בייק פארק עונה לצרכים של האוכלוסייה שגרה בסמכות לגן.-
איך בחירת השימוש והמיקום מתישרים עם התהליך שהתחיל מהמינהל לקביעת הפרוגרמה של הגן-

(ע"י שיתוף ציבור אינטנסיבי בהשתתפות של מאוד תושבים).
מה הדרישות בטיחות לבייק פארק? האם מחייב גידור, שער, שומר וכו?-
האם יש אפשרות לעירוב שימושים?-
עוד כמה בנייה הגן יכול לשאת לפני שהוא מצתמצם משמעותית ולא מתפקד יותר כגן טבעי אלא כריכוז-

מתחמים בנויים? (בייק פארק, תיאטרון הקרון, קיר טיפוס, מגרשי ספורט מרוצפים ועוד).

מחד הפורום מברך פיתוח של מתקנים בגן באיזון ובמידה מתאימה למקום. מאידך, הפורום טוען כי בחירת
הפרוגרמה והמתקנים צריכים לשרת צרכים אמיתיים ובעיקר את האוכלוסייה והנוער שגר בסמוך לגן. בעקבות
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הצגת התכנית, וחוסר התאמת הפארק המוצע בביצוע מידי לפרוגרמה הכללית של הגן שאותו צוות מתכננים
הכין (שבו בייק פארק יבנה בשלב מאוחר יותר), הפורום שוקל להפנות מכתב אל ראש העיר על הנושא. הנושא

עדיין בדיון פנימי בפורום.

לצפית מסמכים לרוונטיים על שדרוג גן הפעמון :
https://www.ginothair.org.il/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=2018

15/6מועד-ה'מתחם.2

הוצגה טיוטת התנגדות לדיון ע"י הפורום ובהמשך הקובץ הועלה לאינפוט של פורום אורבני בקעה. המסמך יצא
במשותף ע"י שני הפורומים בהסכמה ושיתוף פעולה מתמשך סביב נושא מתחם הרכבת.

נקודות שעלו בדיון בפורום:
מעבר להולכי רגל בין רחוב נעומי לפארק המסילה.-
מעברים דרך התכנית כדי להגיע לרק"ל.-
שלביות ביצוע ושמירת מעברים מזרח - מערב בתקופת הבניה.-
זיקת הנאה לציבור שיהיה כתוב בתקנון ולהתחבר לשטחים ציבוריים.-
לגבי המעבר: מי אמור לתחזק את המעלית הציבורית? איך עולים אופניים? (המעלית צרה והמדרגות לא-

מותאמות).
הפיתוח בחצר אינו מספיק. מחייב יותר פיתוח ויותר נוכחות של עצים מכמה עצים באדניות.-
משמעותיות.לנטיעותאדמהמ'1.50לפחותלתתישמ'.0.50מ-יותרלאהאדמהגובההחתכים,עפ"י-
הגישה למתחם: או מדרך חברון או מכביש טבעת הפנימי.-
תיאום אדריכל העיר בתכנון שטחים פתוחים ואיך מתחברים בין מתחם למתחם. ליצר קישוריות.-
ליצור מסלול קיצור דרך דרך המתחם.-
חיבור בין שני צידי דרך חברון (ע"י מנהרה או גשר).-
המדרכה בדרך חברון נראה מאד צרה. יש להוסיף נטיעות עצים חדשות.-
עכשיו שיותר ויותר תכניות אושרו ועוד תכניות בוועדות, יש להציג לציבור את כל התוכניות ביחד ואת-

המרחב הציבורי בינם.
את הנקודות הנ"ל יש להציג במסמך התנגדות ולהציג לפני הוועדה.

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

עדכון לגבי רק"ל ברחוב עמק רפאים.3
צוות תכנית אב לתחבורה פנתה למינהל עם בקשה להתחיל לקדם שיתופי ציבור לגבי תכנון מפורט וביצוע הקו
הכחול המקטע של רחוב עמק רפאים. חשוב להדגיש כי בפורום יש נציגים של המתנגדים והתומכים לרק"ל. עם

זאת, ברור לכולם, כברגע שהתכנית אושרה ויוצאת לביצוע, צריך כמה שיותר מהר ליידע את התושבים ולהכין
את השטח לתקופת העבודות. עפ"י בקשת הפורום יש:
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להשיג את התכנית המעודכנת ביותר ולהעלות לאתר גינות העיר.-
לעיין בתכנית במסגרת הפורום.-
להציג את התכנית לתושבים (ע"י צוות המתכננים).-
להציג הסדרי תנועה זמניים.-
לתאם ולהפעיל את הוועדות השכונתיות (וועד המשובה, פורום אורבני מושבות וכו).-
לגייס למהלך את התושבים הפעילים שמכירים גם את התכנית וגם את השכונה.-
כמו כן, לגייס נציגים של בעלי העסקים.-

הפורום הציע שהצתא"ל ישקול את האפשרות לשכור שירותים של איש מקצוע חיצוני, שילווה וירכז את התכנית
והפעולות סביב התכנית במרחב. עלה השם של משה אלבוחר, תושב השכונה לשעבר.

בינתיים ננקטו הצעדים הבאים:
א. המינהל גיבש צוות ליווי לביצוע התכנית. בצוות משתתפים: מרדכי, חוה, רונית, הדס ומוטי.

ב. תצא איגרת הסבר של סטטוס התכנית ע"י שייקה.
ג. תצא אותה הודעה בעדכון האורבני של איליאס בתחילת חודש יולי.

LINKאורבניים:נושאיםעלמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
:עידכונים אורבניים בגינות העיר

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

בזום.27.6.22ב-מתקייםהבאהפורום

(סיכום וריכוז: איליאס)
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