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 בנושא: המשך לכנס תושבים תסיכום פגיש

 שכונה ירוקה

 ד אדר א'י" , 20:00-ביום שלישי התקיימה ב

 משתתפים:

  רח' דגל ראובן –לבנת קשת 

 נג'ארה רח' –שלומית אהרוני 

 רח' שד' המאירי -תהילה מואטי

 רח' סירקיס –חנן אביבי 

 השושנהרח'  -ישראל סנדיק

 רח' השושנה –רחל סנדיק 

 רח' קהתי -אריאלה ברגש

 רח' קוסובסקי –חדווה פרימן 

 רח' רב צעיר –איתן גלוסקין 

 מתכנן אורבני –רן דור 

 

 

 : הפגישהמטרת 

ם בהמשך לכנס התושבים בו ישבנו סביב שולחן עגול בתחום הפיזי והחלטנו שהנושא הראשון שרוצים לקד

 הוא הפיכת השכונה לירוקה ונאה ומגוננת יותר.

 

 

 סיכום הפגישה:

גה מצגת על עיר ירוקה. הוצעו אלמנטים ירוקים המתאימים לעיר צפופה: גגות ירוקים, קירות ירוקים הוצ

תהליך ר מקום, איתוהילתית: צריך משוגעים לדבר!! , קנאים הנדרשים להקמת גינה )ציבוריים(. הוצגו הת

 תחזוקה שוטפת!! תכנון,
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 חראי:א                                                                                        נקודות עיקריות:

 יש לבדוק האם גג ירוק מוסיף עלויות בארנונה .א

 סיור                   רן, ישראליערך  –צריך להוסיף עצים בשכונה במקום אלו שנכרתו  .ב

 חנן               צריך גם לדעת לבחור את העיצים הנכונים                              .ג

 ש לבדוק את המיקומים שהועלו:                                    רןי-גינה קהילתית .ד

 , האם שטח עירייה או פרטי?4-8השושנה, בין  .1

 ת יזם?מטל -דגל ראובן ליד גני הילדים .2

 אם יש הסכמה של העירייה?ה-כחלק מגן קמחי .3

 בשטייןמורד המדרגות לגן פר .4

 בלן התחייב להחזיר גינה שהייתהק-סוף רחוב בזל .5

 מועדון הנוערמול  –מתחם גת  .6

 מאחורי בית הכנסת -מתחם הגן .7

 הקיוסק בן ציון, ליד-פינת העילוי .8

נים, לאחר בחינת המיקום כדאי לערב קבוצות רלוונטיות או קרובות למיקום הנבחר, כמו בתי ספר, ג .ה

 עות נוער וכו'. תנו

 אפשר לערב את הגן הבוטני. .ו

 לבדוק אפשרות הכשרת תושבים ע"י החברה להגנת הטבע. .ז

 אפשר לעשות מטעם המנהל הקהילתי חוג גינון, וכך לתחזק את הגינה. .ח

 .. יוחלט על מיקום1בפגישה הבאה:  .ט

 .. יעשה חיבור לשותפים נוספים2                          

 בים מעוניינים להפוך את שד' המאירי למקום ירוק יותר.י.  התוש

 י"א. מי עושה מה?

 . שלומית תברר עם תנועת אריאל על המעוניינות שלהם להשתתף בהקמת/תחזוקת גינה.1         

 .עם אהרון כהן צדק לגבי מתחם גתתברר  –חדווה . 2         

 מעורבות גני ילדים בשכונה.יבדוק  –. חנן 3         

 .מפגשי הוועדה הפיזיתלקחת חלק במנו יוז. כל המשתתפים 4         
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