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הפורום התקיים בזום.
: מוטי, הדס, נוגה, חווה, אביטל ואיליאס.נכחו

:סדר יום
3/6מועד-התנגדותהגשת-19רפאיםעמקרחוב●
15/6מועד-התנגדותהגשת-4הסרח'●
עדכון לגבי רק"ל ברחוב עמק רפאים●
הבא)לפורום(נדחה15/6מועד-התחנה)(מתחםה'מתחם●

דיון וסיכום:

3/6מועד-התנגדותהגשת-19רפאיםעמקרחוב.1

הפורום עיין במסמך טיוטה של התנגדות על התכנית ודן על שיפורים והדגשים של המסמך. להלן המסמך
שסוכם ע"י הפורום להגשה לוועדה:

19רפאיםעמקברחוב1983/0103.06לתכניתהתנגדות

עולותאינןשהןאוציבורימרכיבבהןישכןאםאלאפרטיות,בתכניותדןלאהעירגינותהאורבניהפורוםככלל,
בנוגעירושליםעירייתשלהמוסכמתהמדיניותאתומהווה2015ב-שאושרהלמושבותאבתכניתעםאחדבקנה

למרחב גינות העיר. בעניננו, סותרת התוכנית המוצעת את תוכנית האב. נבהיר:

:התוכנית המוצעת עומדת בסתירה חזיתית לתכנית האבא.

והנחיותעיצובייםעקרונותעפ"ילמושבות.אבתכניתלפיב'לשימורמבנהליבהבאיזורמצויהשבנדוןהתכנית
פניברחוב.הקייםפיעלחיהגדראומתכתמעקותומעליהןאבןגדרותתהיינה"גדרותהאב,תכניתשל

פנייסותתונסורהבאבןשימוששלבמקרההקיים,כדוגמתטובזהאוחאמיגס,תלטישבסתותיהיההאבן
האבן ופאותיה במלואן ללא זמלה. בבנייה חדשה ייגזר גובה הגדר מהגובה השכיח בסביבת המתחם.

אנכייםממוטות-מתכתמעקותומעליהןכמטרשלבגובהאבןגדרותיהיוהגדרותהגרמניתבמושבה
עץ,זכוכית,במחצלות,שימושיותרלאברזל/מסמור.חרשותבחיבורימלאיםפרופיליםמפותליםאוישרים

הגרעיןברחובותסמוכות.לגדרותהמשכישיהיהכךיקבעהחדשותהגדרותגובהאחר.זרחומרוכלבד
באזוריהקיר.ברוחבמעוגלבחתךמוברשבטוןאומשולשבחתךמאבןיהיההגדרותקופינגההסטורי,

הקיר."ברוחבמוטבהבסיתותס"מ15בעוביבאבןלהשתמשניתןהאקלקטיתהבנייה

המצבעפ"יהמותר".מעלמ'1.5מעלקיימתגדרהגבהת"הפירסוםעפ"ימציעהשבנדוןהתכניתברם,
מ'.4עד3כ-הגדרגובהבשטח,

התכניתכך;זהשאיןמבהירלתוכניתהמתנגדיםמספרושולי,קטןהואההתנגדותנושאכינראהשלכאורהאף
הפגיעהומכאןממנה,גבוההשאיןבנראותבמיקוםשלה,המרכזיברחובהשכונהבצביוןפוגעתשבנדון
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(ב)השכונהבנראותפגיעה(א)למנועבמטרהמצטרףהעירגינותקהילתימנהלבתוכנית.שישהמשמעותית
מאחוריהייחודייםובניניההשכונהלהסתרתשיביאואחריםנכסיםבעליע"ינוספותלחריגותופתחתקדים

חומות גבוהות.

העירגינותבמרחבלגורשבחרארה"בשגריראתבברכהמקבלהואכילהדגיש,מבקשהקהילתיהמינהל
תושבכלכיהמרחב,תושביעםיחדהמנהל,מצפהזאתבצדמיוחדת.ולקהילההיסטוריתלשכונהולהצטרף

בערךגםפוגעתהשכונהבנראותפגיעהשכלמשוםהןההיסטורית.השכונהצביוןעלוישמוריכבדישתלב,חדש
הבית שלו/ה, והן בשל חשיבותה ההיסטורית והאדריכלית של השכונה לציבור כולו.

בהיבטיםמשקלכבדישיקוליםמעלהשהואבכךדופןיוצאהואשבנדוןשהמקרהלכך,ערהקהילתיהמנהל
לעמודשבנדוןבתוכניתהמבנהעלגיסא,ומאידךמשקל,כבדיביטחונייםשיקוליםבוישגיסא,מחדנוגדים;

ברם,נכונה.אכןהמקוםבחירתהאםהשאלהשנשאלתכךכדיעדהאב.תוכניתלפיבמיוחדמחמיריםבתנאים
וישהאב,מתוכניתקשהובחריגההיתר,ללאגדרהקמתאתמצדיקיםאינםאמיתייםבטחונייםצרכיםגם

המיוחדותביטחוניותבדרישותשיעמודפתרוןלמצואשישסבורהמנהלזאת,עם.מידיבאופןלהסירה
.למקום, אך בו זמנית יכבד את תכנית האב, ואת המרחב שבו מצוי המבנה וישמור על צביון המקום

:בתום השכירותהצעת פתרון - היתר זמני המותנה בהשבת המצב לקדמותוב.

להציגהתכניתממגישמבקשהמנהל.בתכניתשמוצגכפימתנגדהעירגינותקהילתימנהלהגדר,גובהלגבי
בצמחיםאובמטפסהגדרכסוילמשל-שימורמח'ובעיקרתכנוןאגףהנחיתעפ"י-לשכונהמתאימותחלופות

התוכנית החלופית תוצג לתושבים..כלפי הרחוב

ההיתראתלהגדירמבקשהמנהלההיסטורית,השכונהבצביוןלפגיעהמסוכןתקדיםלמנועמנתעלכן,כמו
ע"יהנוכחיתהשכירותתקופתתוםעםהגדרלפירוקהתחייבותהכוללמסויימתלתקופהזמניכהיתר

עפ"יהבקשהמגישבאחריותבחינהמכללקדמותוהמצבוהחזרתהאמריקאיתהדיפלומטיתהנציגות
ערבות בנקאית ועל חשבונו.

:של תיפעול המקוםההיתר צריך לכלול הוראות בנוגע להיבטים התיכנונייםג.

להסדירםשנכוןתיכנונייםבהיבטיםהמקוםתפעוללגבישאלותמעלההתכניתלגדר,חלופילפתרוןמעבר
בניןכיעולהאגרון,ברחובהאמריקאיתהקונסוליהאבטחהלגבימהניסיוןהזמני:ההיתרבמסגרתכתנאים

בוועדההדיוןבמסגרתלהסדירמבקשהמינהלולכן,זניח.שאינוולתושביםלסביבהלמטרדמביאהקונסוליה
השכנים,שלהפרטיותשמירתתוךאבטחהמצלמותהצבתוחניה,תנועהלהסדריבנוגעהוראותגם

חסימת רחובות ומדרכות ועוד.

בביתאירועכשיתקייםייחסם/ייסגררפאיםעמקרחובהאםלשאלה,הדעתאתלתתהתכנוןמוסדותעל
מבטוןבולדריםבמקוםיוצבוהאםלהמתין?הנהגיםיעמדוואיפהוהאורחיםהעובדיםרכבייחנואיפההשגריר?

אזעקות,הציבורי,למרחבהפונותאבטחהמצלמותלשומרים,ביתןמחסומים,היסוד,בקרןבספריהכמו-
תיכללנהבעניןהוראותוכילתושביםתוצגבעניןהוראותשטיוטתמבקשהמינהלועוד.רחובות,חסימת

.בהחלטה של הוועדה
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ופעילהשקופהחזיתוללאאטומותהיוםהבניןשבחזיתהחנויות:פעילהרחובחזיתלגבישאלהעולהולבסוף,
את הממשק עם הרחוב?איך ניתן לשפרלרחוב. האם זה המצב המוצע סופית, ואם כן,

:לסיכום

מינהל קהילתי גינות העיר מקבל בברכה את השגריר ארה"ב ומצפה ומבקש התחשבות בתושבים●
ובאופי המקום.

.בתכניתמנהל קהילתי גינות העיר מתנגד לבקשה כפי שמתוארתעם זאת,●
באיזון בין הוראות תוכנית אב למושבות לאיזור ליבה של השכונה ההיסטורית לבין צורכי האבטחה●

ממגיש התכנית להציג חלופותמבקש המנהל הקהילתי גינות העירהמיוחדים הנדרשים במקום,
מתאימות לשכונה - עפ"י הנחית אגף תכנון ובעיקר מח' שימור.

המנהל מבקש להגדיר את ההיתרעל מנת למנוע תקדים מסוכן לפגיעה בצביון השכונה ההיסטורית,●
עם תום תקופת השכירות הנוכחיתלתקופה מסויימת עם התחייבות לפירוק הגדרכהיתר זמני

והחזרת המצב לקדמותו מכל בחינה באחריות מגיש הבקשה עפ"י ערבות בנקאית ועל חשבונו.
המינהל מבקש להסדיר במסגרת הדיון בוועדה גם הוראות בנוגע להסדרי תנועה וחניה, הצבת●

מצלמות אבטחה תוך שמירת הפרטיות של השכנים, חסימת רחובות ומדרכות ועוד. מבקשים את
ההנחיות של אגף תושי"ה, איכות הסביבה וכו על הנושאים הבאים:

הסדרי תנועה וחניה סביב המתחם.○
מתן פתרון לחניית צוות העובדים מבלי לפגוע במספר החניות המיועדות לתושבי השכונה.○
מניעת רעש מפעילות המתחם.○
חסימת צירי תנועה בעיקר רחוב עמק רפאים.○
מצלמות אבטחה והגנה על פרטיות התושבים.○

המינהל מבקש פרטים של איש קשר לקשר שוטף עם צוות המינהל על כל נושא שעלול לעלות וכדי●
ליידע את התושבים כנהוג במרחב גינות העיר.

המינהל מבקש להיות מוזמן לדיון בוועדה כדי להציג את עמדתו לוועדה המכובדת.

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

15/6מועד-התנגדותהגשת-4הסרח'.2
הפורום העלה את השאלה עפ"י איזה מדיניות בוחנים את התכנית. עפ"י צוות תכנון בעירייה, עפ"י תכנית מתאר

אזור שימור, לפי מירקם ותכניות אחרות באיזור. תכנית תמ"א לא מאפשר הפקעות. עם זאת, ניתן להציע
הפקעה קטנה להרחבת מעבר הולכי רגל בסמוך לתכנית בצד שכונת מחני ישראל.

עיקר התייחסות הפורום בהתנגדות תהיה על נושא מעבר הולכי רגל, לבקש הפקעה נקודתית כדי-
להרחיב אותו ולאפשר תנועה תקנית של הולכי רגל בשכונה. להסדיר את הצנרת במעבר.

כמו כן, לבקש יותר עצים בחזית התכנית ובמדרכה והמרחב הציבורי.-
.1-במפלסשקועה-האחרויתמהחצרגשמיםמישלחלחוללבקש-

טיוטת ההתנגדות תעבור לפורום לעיון ואישור סופי.
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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

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:

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 שהמנהל 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.

הבא)לפורום(נדחה15/6מועד-התחנה)(מתחםה'מתחם.4
טיוטת התנגדות תעלה לדיון בפורום הבא.

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

LINKאורבניים:נושאיםעלמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
:עידכונים אורבניים בגינות העיר

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

בזום.13.6.22ב-מתקייםהבאהפורום

(סיכום וריכוז: איליאס)
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http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=4YRZ528kO0zilkDjCP9fKEXZb7v9sA07y22fIr9xAy3TYbA4G%2fnWvTx62LqVZ8ZofU97KilnsOhYPzmDnAnfyVVkCvTcGx5xJerr02RpQvU%3d
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=4YRZ528kO0zilkDjCP9fKEXZb7v9sA07y22fIr9xAy3TYbA4G%2fnWvTx62LqVZ8ZofU97KilnsOhYPzmDnAnfyVVkCvTcGx5xJerr02RpQvU%3d
https://padlet.com/urbaniginot/z2ggkr2fhi4u38bv
https://katzr.net/508aac
https://app.activetrail.com/S/3iaiztz3wdja.htm

