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 באמצעות מערכת הזום 03/07/22ישיבה בנושא הנדון התקיימה בתאריך  .1

 בהשתתפות:  .2

 קהילתי גינות העיר ירושלים מנהלמתכנן אורבני, אליאס מסינס, 

 חברי הועדה הפיזית/ פעילי השכונה /תושבים 20-כ

 הרל"י ,, מנהלת התכנוןיעל לב שני

 רכזת פרויקטים, הרל"י אפרת אבן אור, 

 אדריכל הפרויקט, משרד אולך תול אדריכליםנתי אולך, 

 אדריכלים אדריכל הפרויקט, משרד אולך תוליניר שניידרמן, 

 ניהול הפרויקט, משרד דוד אקרשטיין י לוי,מנ

 ניהול הפרויקט, משרד דוד אקרשטיין גילי לוי,

 הצגת התכנית:

נתי ע"י אדר'  לפארק בפני הפורום האורבני של השכונה והפעילים שבמקום הסופיהתכנון הוצג  .1

 בפרויקט.אולך ממשרד אולך תול אריכלים. צוין כי הוחלף האדריכל הקודם שהיה 

שבילי אופניים  הממשקים בינו לבין המוסדות סביבאופי  הפארק ו הוצג התכנית  במסגרת .2

 תכנון מתקני משחק, בית קפה ואזורי פעילות שישמשו את הציבור. ,הקיימים והמתוכננים באזור

 סכמת תכנון מתוך המצגת: .3

 

 

 

 גישה:  .4

  קיימת כיום. הן בציר מערכת השבילים החדשה מייצרת נגישות בתוך הפארק שאינה

 הרוחב של האגן והן בציר האורך, וקושרת בין הפרוגרמות השונות.



 )כולל מענה של הצוות להערות(:הערות התושבים   

והתושבים מברכים  ככלל ניכר שנעשתה עבודה משמעותית בהבנת אופי המקום והכשלים הקיימים .א

 על התוכנית שהוצגה.

 מה בנוגע צל? .ב

מהעצים המתוכננים וגם פרגולה שתתן מענה במוקד  תטבעי  להצלהתשובה: האדריכל מתכנן 

 פעילות.

 התחשבות בבע"ח? .ג

 יש אקולוג בצוות שמלווה את הפרויקט ונותן התייחסות מקסימלית כדי להתחשב בחי.תשובה: 

 חניה לבית קפה, כניסה של רכבים לתוך הפארק? .ד

 מחוץ לפארק כפי שיש היום. יהיוחניות המכוניות לתוך הפארק. לא תתאפשר כניסה של 

 ?תוכנית זאת ביחס למרחבהאם נבחנה  .ה

תוכנית זאת לכל המרחב, יש תיאום מול המוזאונים באזור והתכנון של המוסדות בקיים התייחסות 

 הסובבים.

 אלרגניים? שאינם שתילת עציםהאם ניתן לקדם  .ו

 ים של עיריית ירושלים.תיבדק אופציה כזאת, בהתאם לאישור

 שירותים ציבוריים למטיילים? .ז

 הציבור.לרווחת שירותים ציבוריים  הפארק יכלול

 מתקני כושר למבוגרים? .ח

 .תיבדק האופציה ע"י צוות התכנוןמתקנים שכאלו לא נכללים בפרוגרמת הפארק. 

 שביל אופניים רציף? .ט

 רופין וסטפן וויז. אכן בתכנון שתהיה רשת שבילי אופניים רציפים וחיבור לשד'

 איזה נוף רואים מי שיושבים בגן?הדמיות של תצפיות  .י

 הוכנו הדמיות לפארק.

 סקר טבע עירוני?האם הוכן  .יא

 הוכן סקר טבע עירוני, ויש אקולוג שמלווה את התכנון לפי ההנחיות.בהתאם לדרישות העירייה 

 ברזיות גם עבור כלבים? .יב

 הפארק.מתוכננות ברזיות גם עבור כלבים לכל 

 שימור עצים? .יג

עצים שיצריכו העתקה, מאות נשמרים. נדרשת העתקה בשל צורך בתוואי מותאם לרכב  19 ישנם
 תחזוקה של העירייה. בנוסף נדרשת כריתה של מינים פולשים ועצים חולים. 

 רוחב שבילים מתוכנן?מהו  .יד

' מ 4עבור הולכי רגל, מ' בשביל  1.5-2 - ירושלים עיריית של לסטנדרט בהתאם מתוכננים השבילים .טו

 חלקם, בשטח כיום קיימים השבילים מרביתתחזוקה של שפ"ע.  רכב מעברשיאפשר  לשביל

מדובר בחומר אשר מתחמם במהירות ועלול  קורטן? שאינו חומרהאם בחנתם שימוש ב. מאספלט

 לזהם את אלמנט המים

בעולם, יוחלט אם  האדריכל בוחן אם כדאי להשתמש בחומר קורטן לפי דוגמאות אחרות בארץ

 להשתמש  בתיאום עם אדריכל העיר.

 תאורת לילה?מה יהיה אופי  .טז

 בית קפה יהיה פתוח בשבת? .אור זיהום לצמצם כדי השבילים על ממוקדת תאורה מתוכננת .יז

 עיריית ירושלים לפי החלטת ו בית הקפה,תלוי ביזם שיתפעל את 


