
פורום אורבני

סיכום–27.6.2022העירגינותאורבניפורום

הפורום התקיים בזום.
ישראל, לו ואיליאס. לנושא הראשון הצטרפו צוות: רונית, צבי, אפי, חוה, דינה, עדי ס', אביטל, איתמר,נכחו

התכנון ונציגי העירייה: אלי בראשי, רואנה פליקס, יונתן מיטל, אירית סימן טוב (מח' גנים ונוף), יהודה סנדר, גולן
לוי, וורד סינגר, כנרת (חברת מוריה) ותמר קלפיש.

:סדר יום
הצגת התכנית שדרוג גן הפעמון.●
)15/7/22התנגדותהגשת(מועדהסדנאקונסרבטוריון●
)1/7/22התנגדותהגשת(מועד19זבוטינסקי●

דיון וסיכום:

הצגת התכנית שדרוג גן הפעמון.1

מדובר על גן כלל עירוני המוגדר כשטח ציבורי פתוח משולב עם מתקני ספורט. הגן משרת אוכלוסיות רבות
שחיות סקרבה לגן (מושבות, טלביה, בקעה, אבו תור) ואוכלוסיות שונות ומגוונות שמגיעות לגן בכל ימי השעוע.

צוות תכנון לשדרוג הגן הציג את תכנון הגן וענה לשאלות של הפורום. אחרי הצגת התכנית, הפורום התבקש
לגבש עמדה. העמדה הועברה תוך שבוע  (כפי שסוכם) אל צוות התכנון להתייחסות ומפגש חוזר על מה ניתן

לעשות על הבקשות שיעלו במסמך. הפורום ביקש לקבל את המצגת לעיון אבל צוות התכנון סירבו להעביר.
בסוף המפגש סוכם:

א. הפורום יגבש מסמסך עמדה והערות על התכנית.
ב. יכינו מצגת עם מה התייחסות ומה לא. ולמה.

ג. יתקיים עוד מפגש להציג את המצגת המעודכנת ולשוחח על מסמך העמדה של הפורום.
ד. יש להוסיף למסמך עמדה את ההערות של ישראל גלון.

ה. יש לקבל לו"ז תחילת העבודות / לו"ז ביצוע.

להלן עותק של מסמך עמדת הפורום על תכנון שדרוג גן הפעמון:

והערותבפגישהשהושמעוההערותמתוךשרוכזוהערותלהלן27/6/22ב'ביוםהגןתכניתהצגתבעקבות
שנשלחו לפורום בעקבותיה. רכזנו בהן את ההערות החוזרות, ואנו מעלים אותן כמסמך אחד.

שבה13.6בוהן.27.6בהןשהתקיימו,הפגישותשתילאורשלנוההתיחסותאתמסכמיםאנובהמשךכן,כמו
הוצגה תכנית בכוונה להקים בייק פארק בתחום גן הפעמון.

בזום).27.6ב(פגישההגןלתכנוןהמשתתפיםהערותא.
לכולםירוקים/מוצלים/פעיליםשטחיםעלדגש.1

ישנה אחידות דעים בין כל המגיבים על הפגיעה שיפגע הבייק פארק המתוכנן באיכות השימוש ואיכות הסביבה
הכללית בפארק.
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, והבייק פארק כשטח מרכזי מכוסה בטון ונטול כל צמחיההשטחים הירוקים בפארק הולכים וקטניםא.
מקלקל ואינו משפר את האיזון הזה.

בעתיד תהיה בניה מסיבית מסביב לפארק עצמו ובמתחם התחנה הסמוך, כך שהפארק ישרת יותרב.
אוכלוסייה כללית שתזדקק לו כמתחם ירוק. יש צורך קיים, שילך ויגדל, בשטחים גן המשרתים את כל התושבים,

השכונות הסמוכות, האורחים והגילאים.
הגילאים, ושישרת קהל גדול., שמתאים לכליש מחסור במתקן משחקים והפעלות גדולג.
רב גילאי, מקומי וכללי. הבייק פארק מיועד:  רב תרבותי,ישנה אחידות דעים לגבי קהל היעד של הגןד.

למיעוט זערורי בירושלים ואינו משרת בשום צורה קהל אחר.
ביצועשלביות.2

ישנה אחידות דעים שלציבור חשוב להבין את שלבי הבניה הצפויים, גם בנושא שיפוצי הגן וגם בנושאי הקמת
חניון הרל"י. כולל הסבר על איך יתנהלו חייו בגן ובסביבתו בשנים הקרובות ומה תהיה תצורתו הסופית, על

הכניסות והתנועה אחרי בניית החניון.
נוספותהערות.3

שמירה על האיכות האדריכלית של התכנון המקורי ועל הפרגולות.א.
הגן הוותיק הוא מופת לתכנון נוף מיוחד, איכותי, ומותאם לעיר ולמקום. עברו שנים עד ששדרת הפרגולות

צמחה והייתה לחלל הנפלא שהיא היום, ולכן יש למנוע כל פגיעה במהות הפארק ובסמל העירוני שלו. מן הראוי
לשמר את המבנה הכללי, ומאד כדאי להמשיך/לשלב בתכנון החדש את רוחו ותכונותיו המיוחדות של הגן.

מענה למשפחות חוגגותב.
כיום משמשים אזורי ישיבה משפחתיים לפגישות וחגיגות פרטיות של משפחות וקבוצות קטנות. זהו שירות

חשוב מאין כמותו לאוכלוסייה כולה, ובמיוחד לאנשים שאינם יכולים למצוא חלל דומה. מבקשים לעשות התאמה
טובה יותר של האזורים לשימוש כזה, ולייצר אזורים נוספים כאלה שגם ימשכו אוכלוסייה נוספת לגן כולו.

הכוונה, מקומות פתוחים, לא מגודרים, המאפשרים פעילות קהילתית. הכוונה לא על מקומות מגודרים לקבוצות
מצומצמות – כמו הבייק פארק.

.שמירת העצים והבטחת שמירה יעילה ומשמעותית עליהם בזמן הבנייהג.
כמו בכל העיר, ישנה חשיבות עליונה בשמירה על עצים קיימים, ופיקוח מקצועי ויעיל על שמירתם בפיקוח צמוד
בזמן הבנייה.  כאן מדובר גם בשמירה על המטפסים הוותיקים ויוצאי הדופן המכסים את הפרגולות. כמו כן ראוי

לשלב בתכנון שתילה וטיפוח של מטפסים מתאימים לפרגולות שעדיין לא מכוסות.
תחושת בטחוןד.

ישנן בגן פינות מוסתרות שפוגעות בביטחון המשתמשים ובתחושת הביטחון. מבקשים לשים לב שלא ייווצרו
פינות כאלה. ובפינות הקיימות לשפר את מצבן.

שירותים ציבורייםה.
ישנם בגן שני מבנים של שירותים ציבוריים, אחד מפואר וגדול בחלקו העליון, ואינו בשימוש. אחד במרכז הגן.

התכנון אמור להראות מקום הולם, בר אחזקה ופיקוח לגן כולו, ואלי להשתמש אחרת במבנה השירותים העליון.
יש לתאם את התכנון עם תכנית חדשה בתחנת הדלק שהוא אמור לשלב בתכנון שירותים חדשים לגן.

גינת המלכיםו.
נמצאת בסמוך לכניסה העליונה, בשטח נצפה מהכביש, ואינו בשימוש כלל, הוא ריק תמיד. מן הראוי לתכנן אותו

מחדש לשימושים ראויים ציבוריים כיאות למקומה. כעט התכנון המוצע אינו פותר את הבעיה ואינו מתייחס
לשטח כהזדמנות לתכנון מחודש של השטח.

שימוש ציבורי בחצר בית הספר לאומנויותז.
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גם היום, ובעתיד הקרוב יהפכו שטחי הספורט הפתוחים הכלולים בשטחי בתי הספר לשטחים לשימוש ציבורי
בשעות אחה"צ. לפיכך מגרשי הספורט של בית הספר לאמנויות יהוו תוספת למגרשי הספורט בגן, ויש לשקול

שימוש נוסף ואחר, או ביטול, של מגרשי הספרט הכלולים בגן הפעמון – ולהפוך אותם לשטחים מגוננים עם
עצים וצל, פתוחים ללא גדרות ושערים. במיוחד המגרש הסמוך לשטח המיועד לבית קפה.

עלה בדיון בהצגת המצגת, הבעיה של המיקום של בית הקפה. מחד, בחירת המבנה מתאימה מאד. מאידך,
מיקומו כלוא בין שבילים צרים, בין מגרשים מגודרים וללא שטח ישיבה.

(תכנית מאושרת)שאלה על הרלוונטיות של קיר הטיפוסח.
יש קיר טפוס טבעי במורדות הסינמטק הסמוך, נשאלת שאלה לגבי חשיבות הקמת קיר טיפוס דווקא כאן.

כמתחם סגור, מגודר, ללא גישה לכלל אוכלוסיית הגן.

סיכום ההערות על סמך שתי פגישות הצגת תכנון הגןב.
אנו ברכים על קידום שדרוג הגן. עם זאת מוחים על תהליך לא רציף שאינו מערב את מינהל קהילתי גינות העיר

המשרת חלק גדול ממשתמשי הגן. הצגת התכנית הראשונית הינה בכיוון הנכון ומבקשים להיות שותפים
בהמשך קידום תכנון הגן.

אנו מעלים את התנגדות המינהל על השימוש בשטח המרכזי של גן הפעמון לבייק פארק.
פארק?בייקלאלמה.1

גן הפעמון הוא גן מרכזי וחשוב ששטחו מוגבל. בעתיד ישרת אוכלוסיה גדולה בהרבה, כולל באי מתחם התחנה
בלבדרוכבים30בכ-הנאמדתביותר,מצומצמתאוכלוסייהלשרתנועדפארקהבייקייעלם.בההפתוחשהשטח

בכל העיר (עפ"י נתונים של צוות התכנון). המתכננים לא נתנו משקל ראוי למספר הזעום של משתמשים בבייק
פארק, והקציבו לו שטח מרכזי וחשוב, שאי אפשר לעשות בו שום שימוש אחר, שהוא חף מכל צמחיה, ויאכזב

את כל באי הפארק שאינם מתאימים או יכולים להשתמש בו. חשוב לציין כי בסמיכות לשטח המוצע לבייק פארק,
בתוך תחום הגן, יש גם סקייט פארק ענק!

במקוםשיהיהראוימה.2
וצל, שיהיה מותאם לילדים מגיל שנה עד, שישולב בצמחיהבמקום מתקן ספורט גדול ומשוכללראוי שיהיה

בכלל, דוגמת המתקן המרשים והגדול שהקימה העיריה בגן סאקר.

מצב מוצע                                                  שטחים מכוסי בטון במצב קיים ומתוכנן.

3



פורום אורבני

מתקן ספורט גדול, משוכלל, רב גילאי.

מתקןחניון.שלגגיהיהבצהובהמסומןהשטחבעתידבטון.מכוסההגן,משטח50%כוהמתוכנןהקייםבמצב
פעילות אינטנסיבי, מוצל, ירוק ואטרקטיבי בלב הגן, בנוסף להיותו נדרש, רצוי ומועדף על הכל, יתקן את חוסר

האיזון הזה וישפר את הגן כולו, לרווחת ולשמחת תושבי העיר.

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

)15/7/22התנגדותהגשת(מועדהסדנאקונסרבטוריון.2

הוגצה התכנית שהופקדה להתנגדויות. ההקלות שהתוכנית מבקשת מהנחיות התב"ע כוללת סוג האבן, גמישות
במיקום השער למתחם של מוזיאון הטבע ושינוי בהסדרי תנועה וחנייה הכוללים ביטול החניון התת קרקעי.

הנקודות שעלו בדיון:
שינוי סוג האבן יכול להיות לטובת הפרויקט. יש דוגמה ברחוב בן מימון שהשתמשו באבן נסורה עם-

פרטים מאד יפים.
יש להתנגד למיקום של מתקן פחי אשפה ליד הכניסה הראשית בשביל הראשי המוביל לכניסה החדשה-

של מתחם מוזיאון הטבע. יש לתת פתרון טוב יותר המתאים לכניסה ראשית של מתחם ציבורי שבו
בעיר.מובילתרבותכמתחםהמתחםלשיקוםשקלמיליון40כ-להשקיעעומדתירושליםעיריית

מיקום של נקודות קשירת אופניים: המיקום צריך להיות קרוב לכניסה למבנה החדש וגם למתחם מוזיאון-
הטבע. המיקום הנבחר אינו משרת ממש את הבאים לשני המתחמים.

בהמשך למפגש של הפורום, התקבל מסמך ממוזיאון הטבע, עם נקודות להתייחסות:
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הקהילתיתהגינהמבחינתלהתייחסותהרלוונטיהקטע:410282תכניתתשריטמתוך

עםתיאוםללאמסומןהקהילתיתהגינהבתחוםהמעברזכותתוואי:2021/467.00ת.ב.התנועהנספחמתוך
המצב בשטח. ביצוע המעבר בשטח עלול לגרום לפגיעה בצמחיה הקיימת ובאופי הייחודי של הגינה הקהילתית.
אנחנו מבקשים שנספח זה יציג נכונה את מה שאמור להתבצע בפועל, שיותאם לאופיה הייחודי וההיסטורי של

הגינה הקהילתית ושתכנון המעבר ייעשה בתיאום עם הגינה הקהילתית.
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2021/467.00ת.ב.הפיתוחתכניתמתוך

מבקשיםאנו).3.00(מ’מופרזרוחבווגםלעיל,כמצוייןלשטח,מותאםאינוהמיוחדותההוראותתוואיא.
שהתוואי יותאם למצב בשטח ולאופייה הייחודי של הגינה הקהילתית, ובכל מקרה - שרוחב השביל לא יעלה על

התחתוןהמרכזיהשערבקרבתהשבילרוחבלמעטהנגישות,בהנחיותכנדרשמ’,1.30

הגינהשללאופיהמותאםהואוהאםהגינשבילילריצוףהמוצע’1סוג‘ריצוףמהוב.?
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הקהילתיתהגינהמפלסישלהנמכהמתוכננתהחדשהפתחבאזור:2021/467.00ת.ב.הפיתוחתכניתמתוך
דברשוםלשנותלאמבקשיםאנובשטח.הקיימיםהאלמנטיםבשלאפשרי,לאזהס”מ.10-20ב-הקיימים

מעבר לתחום ההוראות המיוחדות

מתחתמ’1.30בכ-הנמוךבמפלסגינוןמתוכנןהקייםהשערבאזור:2021/467.00ת.ב.הפיתוחתכניתמתוך
למפלס התחתון של החומה ההיסטורית. אנו מבקשים שהגינון בתפר עם החומה יהיה במפלס הקרקע הקיים

כדי לא לאתגר את יסודות החומה
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חזית דרומית וחתך א-א : המפלס התחתון של השערים (הקיים והמוצע) ושל חדר האשפה המוצע אינם תואמים
הינוובמציאות,747.23כ-הואבשרטוטהמסומןהמפלסהמתוכנן.השטחפיתוחואתבשטחהמציאותאת
בהתאםהשרטוטאתלתקןמבקשיםאנומוטעות.השעריםשלהגובהמידותגםלכך,בהתאם.748.50כ-

לגבהים המופיעים בתכנית הפיתוח בת.ב. זה

מתוך חתך ד-ד : החתך מציג תפר טיפוסי בין הבניין החדש לבין החומה ההיסטורית עם מילוי אדמה לצורך
התאמת מפלסים.
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פרישה פנימית של החומה הדרומית

בשרטוטשמצוייןכפיולא748.42במפלסלהיותאמורמשמאל)שלעיל(בשרטוטהחדשהמרכזיהכניסהשער

כפיולאמ’2.00ברוחבלהיותאמורמימין)שלעיל(בשרטוטלגינההקונסרבטוריוןביןבחומההחדשהפתח
שמצויין בשרטוט
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סיכום

א. שבילי ’הנחיות מיוחדות’ בתחום הגינה הקהילתית

תוואי השבילים הללו, כפי שמופיע בתכנית הבקשה להיתר (מדידה, העמדה, פיתוח ונספח תנועה), אינו מותאם

למצב בשטח, ומשאיר יד חופשית ליזם לבצע את השבילים בהתאם לתוואי זה. הדבר עלול לפגוע באופייה

הקיים של הגינה ולגרום נזק רב לצמחיה הקיימת. אנו מבקשים להכניס להיתר סעיף המסביר שהתוואי המסומן

אינו מדויק ובעיקר: שהתכנון והקביעה הסופית של מיקום תוואי השביל, של רוחב השביל ושל החומרים שישמשו

להקמתו ישמרו על אופייה הייחודי של הגינה ומחייבים תיאום עם הגינה הקהילתית

ב.פתח חדש בחומה באמצע הגינה

החומהפרישתבתכניתשמופיעכפיולאמטר,2.0עדשלמינימליבגודליהיההחדששהפתחמבקשיםאנחנו

בבקשה להיתר.

ג. פיתוח שטח בתחום הגינה הקהילתית

בתוכנית פיתוח השטח בבקשה להיתר מצויינים שינויים בכמה מפלסים בתחום הגינה מחוץ לתוואי “הנחיות

מיוחדות”. אנו מבקשים להימנע מכל שינויים שכאלה, משום ששנויי מפלסים יפגעו בצמחים ובמתקנים במקום

ד. בדיקת התפר לכל אורכו בין הבניין החדש לבין החומה ההיסטורית

לצורך שימור החומה ההיסטורית של מתחם המוזיאון והגינה הקהילתית יש לקבוע, שהמפלס הנושק לחומה

יהיה זהה לזה של המפלס הקיים כיום בשטח או גבוה ממנו. אין לאפשר חפירה מתחת למפלס תחתית החומה,

כדי לשמור עליה מפני קריסה. בתכנית הבקשה להיתר (פיתוח שטח, חזיתות וחתכים) מוצגים מקטעים

אינםהשעריםמפלסיגםלכךובהתאםהקיים,למפלסמתחתמ’1.0-1.5שלבמפלסיםלחומההצמודים

תואמים תמיד למצב בשטח.

אנו מבקשים לתקן את פיתוח השטח במקטעים אלה, וכן גם את אי-ההתאמות  בשרטוט

ה. הצעה להשלמת השביל לאורך החומה

אנו מציעים לשקול יצירת שביל לכל אורך החומה, שיקשר בין רחוב מוהליבר לבין השער החדש ובין הפתח

הנוסף בחומה. שביל כזה ישמש אלמנט הפרדה שיטתי בין ישן לחדש, וישפר מאוד את מערך תנועת הולכי

הרגל סביב הקונסרבטוריון ומתחם המוזיאון והגינה הקהילתית
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ו. הצעה לגבי ביתן האשפה

בהיות ביתן האשפה ממוקם בפתח הכניסה הראשית לגינה הקהילתית, אנו מציעים להוסיף בו אלמנטים ירוקים
- לקרות אותו בגג ירוק עם צמחיה ואדניות סביב קירותיו. כך הוא ישתלב באופי הירוק והמקיים של הגינה

הקהילתית ויימנע מפגע אסתטי מובהק.

לצפיית ההרמוניקה של תכנית קונסרבטוריון הסדנא :
https://drive.google.com/file/d/1U8VazgK2KKaToZZXwFNBmHM8ILvv8XNN/view?usp=sharing

)1/7/22התנגדותהגשת(מועד19זבוטינסקי.3

איליאס הציג את התכנית לפורום ואת ההיסטוריה של הגשת התנגדות לגרסאות קודמות ודרכים שונות
שהתוכנית קודמה בעבר. בעקרון, עפ"י עיון בתכנית, אין שינוי גדול מהנקודות שעלו להתגדנות בעבר. ולכן,

אפשר להסתמך על המסמך הישן, עם תיקונים ועדכונים רלוונטים נכון לעכשיו.

להלן מסמך ההתנגדות כפי שגובש להגשה לוועדה:

2006/0148.02לתכניתהקהילתיהמנהלהתנגדותהנידון:

שלום רב,
מנהל קהילתי גינות העיר מבקש להגיש את התנגדותו לתכנית לוועדה המכובדת.

נפתח ונאמר כי קבלנו פניות מתושבי רחוב ז'בוטינסקי שמתנגדים על התוכנית שבנידון. מדובר על תכנית
המקודמת כבר מספר שנים, בצורות שונות ובניסיונות שונים להעביר תכנית שאינה מתאימה לשכונה, אינה

מקובלת לשכונה, תכנית שעלולה לפגוע באיכות החיים של תושבי השכונה ותכנית שלא מתחשבת במיקומה
המיוחד ומגבלות המקום עקב אופי ההיסטורי והמיוחד שלו.

המנהל מתנגד לתכנית כי מדובר על תכנית עם השלכות למרחב הציבורי וחריגות ממדיניות שחלה בשכונה.
יחידות26בעללמלוןדיוריחידותממועטבניןלהפוךהמציעהתכניתעלמדוברכימתבררבתכניתעיוןלאחר

דיור ללא פתרונות לתשתיות ראויות. כמו כן, מבנה אופייני כאשר התכנית מציעה שינויים רבים בחזיתות ובפנים
המבנה.

וחנייהתנועהנושא.1
בגובהרכבים3שלמגדלשלחניהמציעיםהתכנית,מסמכיעפ"ילחנייה.ראויפתרוןנותנתאינההתכנית

(כאשר המתקן עלה לטעינה ולא נמצא בתת"ק) בסמוך לגבול על חלקה שכנה ובמקום של בת"ע מגורים
היסטוריים וגינות ירוקות. מסוג המתקן, צפוי שרב מבקרי המלון יעדיפו לחנות ברחוב ולא במתקן המוצע.

לתכנית אין פתרונות למרחב הציבורי מבחינת תנועה וחניה:
התכנית לא נותנת מענה לעליה והורדת נוסעים / עצירת אוטובוסים – וגם לא מתאים לייצר, כי בחזית-

המדרכה יש שורת עצים וותיקים.
עללהעמיסעלולולכן,–רכבים)3ל-רובוטיחניון(רקבחלקהלחניהראויפתרוןמציעהלאהתכנית-

החנייה לאורך המדרכה (שהיא כבר במצב של מחסור ומצוקה).
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התכנית לא נותנת פתרון של פריקה וטעינה, קליטת משיאות הספקה / כניסת שירות / מתקני אשפה-
ופינוי אשפה בתחום החלקה – וגם לא מתאים לקחת מהשכונה עוד חניות תושבים.

המנהל מבקש לא לאשר את החנייה ולא לאשר בינוי ללא פתרון מקומות חניה מתאימים.

בנייהזכויות.2

במסמכי התכנית רשום מספר שגוי ולכן לא ניתן להבין כמה מ"ר מבקשים להוסיף למבנה ההיסטורי. בעבר,
מציעההתכניתכן,כמולמושבות.אבתכניתעפ"ישמותר115%מה-משמעותיתבחריגהשטחעלדובר

תוספת של שטחי שירות בשימוש עיקרי – כגון המדרגות הפנימיות ומרפסות זיז.

המקסימלימהגובהחריגה.3
מושבות.אבתכניתמדיניותעפ"ימ'13.50במקוםמ'17.09-המקסימליבגובהחריגהמציעההתכנית

בניןמקויחריגה.4
התכנית מציעה בניית ממ"דים בחזית אחורית ולחרוג משמעותית מקוי הבנין המותרים בתכנית אב למושבות

היוםהממ"דיםאילוהממ"דים.שלחורגמשימושנובעזהאחורי).בניןקומ'5(62תכניתע"ישנקבעווכפי
משרתים כממ"דים, היו יכולים להיות יותר צרים ולכן פחות חורגים בקוי בנין. אך בגלל שימוש חורג בממ"דים

כחדרי מלון, הרוחב גדל למקסימום וכך נוצרה חריגה כל כך משמעותית בקוי בנין.

אופיינימבנהשלהשימורברמתחריגה.5
התכנית מציעה פגיעה ושינויים רבים בחזיתות, הריסות נקודתיות לפתיחת פתחים חדשים בחזית וסגירת

פתחים קיימים.
עפ"י מדיניות תכנית אב למושבות לא תותר פגיעה בחזיתות ובצורתן החיצונית, כולל פתחים, סורגים, גדרות,

עצים וכו'. יש גם לבחון את רמת השינויים הפנימיים, כאשר מדובר על הריסת גרם מדרגות, קירות פנימיים וכו.

לסיכום, מינהל קהילתי גינות העיר:
.מתנגד בפעם נוספת על התכנית

מבקשים לקבל זימון להציג את עמדתנו בדיון בהתנגדויות.

------------

LINKאורבניים:נושאיםעלמודעותלוחבלעייןישהעירבגינותאורבנייםנושאיםעלנוספיםלפרטים
:עידכונים אורבניים בגינות העיר

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

.בזום10.7.22ב-מתקייםהבאהפורום
(סיכום וריכוז הפורום: איליאס)
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