
 את בריכת ירושלים מצילים –להולילנד במושבה  לא"אומרים 

 נכס אדיר עלול לרדת לטימיון .1
 

בשעה שמדברים על המחסור במתקני ספורט עממי בירושלים, עומדים לסגור את בריכת ירושלים המשרתת את תושבי העיר 
 בכלל.שנה והיא הבריכה האולימפית היחידה בירושלים ובין הבודדות בארץ  50 -למעלה מ

בריכת ירושלים היא הבריכה הציבורית היחידה באיזור ומהווה יחד עם בריכת הילדים, חדר הכושר והמדשאות מסביב, נווה 
הבריכה נגישה לנכים, להולכי רגל, לרוכבי אופנים, למשתמשי התחבורה הציבורית  מדבר פעיל בלב איזור עירוני צפוף.

 ולנוהגים ברכבם. 
 ירושלמי נושא קרוב לליבו של כל .2

משתמשי הבריכה הנם מעורב ירושלמי אופייני: דתיים, חילוניים, צעירים ואזרחים ותיקים הפוקדים את הבריכה מדי יום 
ובמשך כל ימות השנה. כאן מתאמנת קבוצת השחייה "ירושלים רבתי". נשים וגברים מהמגזר החרדי נהנים משעות פעילות 

דותם מוגבלת מצליחים לעסוק בפעילות גופנית חיונית רק בזכות נגישותה נפרדות העונות לדרישותיהם. קשישים שניי
לא בטעות היא נקראת על ידי רבים "חוף הים של  -ומיקומה של הבריכה. בקיץ, תושבים רבים מכל חלקי העיר גודשים אותה 

 ירושלים". 
לים, מתקנים שהם נגישים לקהל כשמדברים על "איכות החיים" בירושלים, מדברים על מתקנים מהסוג של בריכת ירוש

פוגעת בתושביה, ומנוגדת  ,ושהפכו לחלק משגרת החיים של העיר. כל פגיעה באופייה הפתוח של הבריכה מחלישה את העיר
  ים שונים.לעמדותיהם ורצונותיהם של תושבי הסביבה כפי שעלו בכנס

 מה המצב היום? .3
מחדש לעונת רחצת הקיץ בלבד לאחר שעברה שינויים ושיפוצים מינימליים לאחר סגירה ממושכת בת ארבעה חודשים, נפתחה הבריכה 

ביכולת להפעלתה בכל ימות השנה. בנוסף,הונהג מחירון חדש   פגעובלבד, על פי דרישת משרד הבריאות. חשוב לציין כי השינויים שנעשו 
מעלותו לפני הסגירה. מחיר זה יקר יותר ממחיר מנוי בבריכות אחרות בעיר ומהווה עוד  פי שתייםמעלה מלהמעלה את מחיר המנוי 

 מסמר במדיניות שמטרתה לעודד את מנויי הבריכה לנטוש אותה.

 מה נדרש כדי להציל את בריכת ירושלים ? .4
במחירים עממיים, בעלי למרות הסכמים מפורשים בין בעלי הבריכה לבין עיריית ירושלים, המחייבים המשך הפעלת הבריכה 

הבריכה מתעלמים מהאחריות הציבורית המוטלת עליהם על פי הסכמים אלו, וממשיכים לחתור לסגירתה כדי לנצל את הנכס 
 עוד "הולילנד" כאן במושבה הגרמנית. –למטרות רווח מהיר 

 הבאים: הפעלת הבריכה ביעילות, אנו פועלים למימוש העקרונותאת כדי למנוע גזירה זו ולהבטיח 
  אחרי רווחים קלים בשוק  , שהאינטרס הציבורי יעמוד לפניו בראש ובראשונה ולא הרדיפה ציבוריהפעלת הבריכה על ידי גורם

 הנדל"ן.

  והפיכתה למרכז פעילות ספורט עממי לכל תושבי העיר. כל תושבי ירושליםהפעלת הבריכה לטובת 
  כנדרש ממתקן קהילתי פעיל.שנהובכל הכל ימות השבוע הפעלת הבריכה ומתקניה במשך , 

אנו קוראים לעיריית ירושלים להמשיך במדיניותה כפי שבאה לידי ביטוי בהצהרות סגני ראשי העיר פפה אללו וקובי כחלון ובהחלטת 
חזור לפעילות מלאה בכל ימות השנה, במחירים תשהבריכה , וכי בשטח הבריכה לא תתבצע כל פעילות בנייה הקבעש מועצת העיר

 ממיים המתחייבים על פי בהסכמים הקיימים.ע

 ניר ברקת: אל תיזכר כמי שבתקופתו נסגרה בריכת ירושלים, ונכס עירוני וציבורי מובהק נמסר לידיהם של אילי הנדל"ן!

  .למידע נוסף והצטרפות למאבק, נא לפנות לוועד הצלת בריכת ירושלים

vaad.breichat.yerushlayim@gmail.com 

 .02-566-4144או בפניה למנהל הקהילתי "גינות העיר" בטלפון 

 !מציאת פתרון להפעלתה הציבורית של הבריכה למאמץ להוביל את הקוראים לראש העיר ניר ברקת אנו 
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