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הקהילתי אישרה בישיבתה האחרונה את תכנית   הנהלת המינהל     :2023תכנית עבודה ותקציב 
 .  ניתן לראותם באתר המינהל. 2023העבודה ואת תקציב הפעילות לשנת 

 של תכנית העבודה:   הדגשים המרכזיים
 המשך חיזוק מודל העבודה השכונתי, כתשתית הקהילתית המרכזית.  •
 הרחבת מערך השירותים הקהילתיים במרחב.  •
 ות הציבור המשך פיתוח וחיזוק נושא שותפ •
 ניהול תקציבי קפדני, וגיוס משאבים.  •
הרחבת התשתיות הקהילתיות בשכונות: פתיחת שלוחת פעילות חדשה במלון הנשיא, פתיחת   •

וקידום שלוחות   אליסיה,  בית  קידום  אלישבע,  בבית  פעילות  מוקד  הוספת  ירושלים,  בריכת 
 קהילתיות ברחביה ובניות. 

 
רדכי מרימים קמפיין לשמירה על העמק שבין הגן הבוטני ושכונת  תושבי ניות וגבעת מ  מוזיאון צה"ל:

  זורם בימים גשומים אלה   שטח הירוק שבין פארק ניות לעמק הצבאיםגבעת מרדכי כעל רצועה ירוקה. ב
כמחסן לוגיסטי לעבודות הרכבת הקלה וכחניה  שטח ציבורי פתוח שמשמש כיום  נחל רחביה. מדובר ב

הקמפיין התעורר בגלל התוכניות    הפעילים שצ"פ זה חייב להישאר בידי הציבור. . לדעת  בלתי מוסדרת 
   להקים במקום את מוזיאון צה"ל. לשנות את ייעוד השטח ו 

 
בשעה טובה נפתחת בימים אילו שלוחת פעילות נוספת במתחם    שלוחה חדשה בטלביה:  פתיחת  

ללא מוקד פעילות שכונתי, וכן    מלון הנשיא בטלביה. השלוחה תשרת את תושבי טלביה שעד כה היו 
רכזת   פרטוק  להדס  לפנות  מוזמנים  לפעילות  ולהצעות  נוספים  לפרטים  רחביה.   דרום  תושבי  את 
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אנו מברכים על תכנית שבילי האופניים במרחב גינות העיר בכלל, וברחביה      שבילי אופניים ברחביה: 
הקושי המרכזי בתוכנית המקורית שעורר את     המדובר בתוכנית עירונית כוללת.  ואנו מבינים כי   בפרט, 

שינוי כיוון התנועה ברחוב אלפסי,     – הרעש הציבורי הגדול היה הפתרון לנתיב התנועה ממערב למזרח  
צוות פעילים משותף, גיבש פתרון מוסכם לכך, שאושר ע"י העירייה      וביטול משמעותי של חניות רבות. 

פתרון המאפשר את קידום התוכנית הכוללת.  שוב  , לרחוב משולב תנועה כתו של רחוב בן מימון הפי -
 הוכח שבמרחב השכונתי, אין תחליף לשיח פנימי ולמיצוי הטוב המשותף. 

 
שבמושבה, לא הצלחנו לגבש הסכמות.   עיריית    ד לכך, בגינת סמאטסלצערנו, בניגוגינת סמאטס:    

המלצה עקרונית של הנהלת המינהל, החליטה לחלק את הגינה לשניים. את חלקה   ל בסיסירושלים, ע 
 הגדול להשיב כגינה ציבורית הפתוחה לכולם, ואת חלקה הקטן לגדר כגינת כלבים ייעודית. 

 
  אחרונים, ואנו מקווים כי נוכל לפתחה נייה  החדשה נמצאת בשלבי ב בריכת ירושלים   בריכת ירושלים:

אנו  שוקדים כבר על ההכנות לציודה הראוי וכיוצ"ב.  בריכת ירושלים  לשירות הציבור בחודש יוני הקרוב.  
חדרי  חדר כושר מאובזר ומצוייד,  לפעוטות, משטח דשא פתוח,    , בריכהבריכה מקורה החדשה תכלול  

בכוונתנו לצאת לקראת האביב יחד עם וועד     בעיצוב חדשני. חוגים, פילטיס ומלתחות בסטנדרט גבוה ו 
 הבריכה, למבצע "מנויים מייסדים". פרטים בקרוב... 

 
בקרוב  לסגור  ישראל  דואר    חברתהחלטת  סגירת סניף הדרום ברחוב עמק רפאים ועקב    סניפי דואר: 

פים  סניקבל שירות בהאזור לים תושבי  , מופנ)דרך בית לחם וגאולים (  (רחוב קק"ל)  גם את סניפי רחביה
בשכונת   ירושלים    רסקומרוחקים  עיריית  תלפיות.  התעשייה  והיא  ובאזור  המינהל  לבקשת  נענתה 

מקדמת הסדר מול רשות הדואר שעשוי להקל על מי שיתקשה להתנייד ועל אלה שאין להם נגישות  
 פרטים בהמשך. לשירותים הדיגיטליים של הדואר באמצעות שירות דואר נע. 

 
עיריית     "איך נחזק את עמק המצלבה כאתר טבע עירוני מוביל..?"     עמק המצלבה:   יוועצות ציבור ה

את   ופותחת  מרכזי,  עירוני  טבע  כאתר  ובתשתיותיו,  בנגישותו  בעמק,  להשקיע  מבקשת  ירושלים 
התהליך להיוועצות עם ציבור אוהבי ומשתמשי העמק בטרם יגובשו המלצות לפעולה.  האירוע המרכזי  

 .   להלן לינק להרשמה ולפרטים נוספים.   17:00-22:00בשעות   14,02קיים בבית יהודית בית
 

 בברכה, 
 יו"ר  – הדס עפרת 

 מנהל  - שייקה אל עמי 


