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 ,תושבים יקרים שלום וברכה

 ( כמו כן מצורפת המצגת מהמפגש)א "שבט תשפ' שהתקיים ביום שלישי שעבר כ( גבעת שאול-לשכונות קרית משה)סיכום מפגש הוועדה הפיזית של המנהל הקהילתי , מצורף לנוחיותכם

 . ובעיות שהיה חשוב לדעת עליהן, רעיונות שונים ומגוונים, שמענו דעות רבות וחשובות. שמחתי להכיר עוד תושבים שאיכפת להם מה קורה בשכונתם. ה/תודה לכל מי שהשתתפ

 

 .יכולים לדעת דברים מהשטח שאנשי המקצוע לעולם לא יחשבו עליהם, התושבים שחווים את השכונה יום יום, אתםדווקא . עוזר להעשיר ולדייק את התמונה, מצד אחד, מגוון דעות

 .לכם יש את הכוח להניע תהליכים חיוביים ולקדם את השכונה למקום טוב יותר, (ובטח שבירושלים! )ובמיוחד בארץ ישראל! ומצד שני ידועה מעלת כוח הציבור בעם ישראל

 

 .המתאים ביותר לכולםבאופן , לעשות זאתלכם את הכלים המקצועיים הקהילתי לתת תפקידנו במנהל 

   !אפשר לעשות הרבה יותראנו מאמינים שביחד 

 

 ,מוזמנים לפנות אלי, אם תירצו להצטרף לוועדה הפיזית ולהשפיע עוד על כיוון ההחלטות בתחום זה

 מתכנן אורבני קהילתי –רן דור 

urban.meytarim@gmail.com 

 

 



 :סיכום המפגש

תפקידה  , התחלנו בהסבר כללי על מבנה הוועדה הפיזית•
 (:מצורפת המצגת)והרכבה 

ולקחת החלטות  , מי שמשתתף קבוע ומשקיע גם זוכה להשפיע1)
 .חשובות לקידום השכונה

הוועדה נועדה למי שרוצה לתרום לציבור השכונה ולא לקידום 2)
 .פרויקט ספיציפי מתוך אינטרס אישי

 :הרחבת רחוב פרבשטיין•

ע שמקודמת בוועדה המקומית וכרגע ניתן להתנגד  "הוצגה התב1)
 (לפברואר 23-עד ה)אליה 

:  פרבשטיין' הנושאים שעלו בסיור מקדים שנעשה עם תושבי רח2)
גריעת חניות בעקבות הזזת , חשש לבעיית כניסת רכבים לחניות

על קרית )גריעת שטח מהבניין הפינתי , הפח לתוך השטח הפרטי
בעיית פקקים שתיצור צוואר בקבוק של עומס תנועתי  , (משה

 .בכניסה לרחוב כנפי נשרים

הגינה  הוצגה הצעה להגבהת רחוב פרבשטיין לצורך ריחוק 3)
 (וריאציות 2)מהרחוב 

האם כדאי בשלב זה להכניס  (: תושב האיזור)שאלה של אנדי 4)
? ע את המפלסים הרצויים לנו או שאפשר בשלב ההיתר"לתב

 ע"עדיף בשלב התב: תשובת המתכנן של המנהל

 ה"ב

 (:תושב רחוב פרבשטיין)הערות של מיכאל 5)

דבר שיגרע  , י הזזת הפחים לתוך השטח הפרטי"יש הפקעה סמויה עא-
 מקומות חניה לתושבים

התוכנית מראה הורדה של שטח בו יש צובר גז בשטח של בניין קרית  ב-
 .שטח פרטי – 21משה 

קרית משה דלילה ביותר ולכן לא ' תנועת רכבים מפרבשטיין לרחג-
ולכן אפשר היה להצר )ברור מדוע צריך לייחד מסלול לפניה שמאלה 

 (את הכביש בחלק זה ולהרחיב את הגינה

 הרחבת הכביש בצד המערבי אינה בעייתיתד-

 (:ר הוועדה הפיזית"סגן יו)אהרון כהן צדק 6)

איך המנהל יכול לעזור כאן לתושבים עם בעיית החניה שעלולה א-
                                                                                       ?   להיווצר

מנהל )י הגשת התנגדות משותפת "ע: תשובת המתכנן האורבני
 (ותושבים

?                                                      האם שטח הגינה מצטמצםב-
,  אך שטח המשחק לא יצטמצם, ברוטו כן -הרוחב : תשובת המתכנן

.                      י צמצום המדרון שלא משמש את התושבים"וזאת ע
אם יזיזו את הפחים לכיוון דרום זה יצמצם את שטח הגינה  –האורך 

 .'מ 4-5 -ב

 (:הפיזיתחבר הוועדה )שמואל אברהמי 7)

 ?יש אפשרות לתכנן את החניות של התושבים בצורה יותר יעילהא-

 

 

 



 :סיכום המפגש

?                                                                                                               למשל לעשות שם מכפילי חניה       
הם התושבים רוצים הם יכולים , מדובר על שטח פרטי: תשובת המתכנן

השאלה אם זה לא יציק להם שיש  . להגיש בקשה להיתר למכפילי חניה
 .להם מכפילי חניה ממש מול המרפסות שלהם

 (:חברת הוועדה הפיזית)שלומית אהרוני 8)

הרחיבו את החלק של רחוב פרבשטיין שבין צומת איש שלום עד קרית א-
הרי שם  ? מה קורה עם הקטע שמקרית משה עד כנפי נשרים. משה

אין הרחבה וכל עומס התנועה יתנקז לשם ויווצר צוואר בקבוק ופקק  
מסלולים   2כ בתוך רחוב כנפי נשרים הרי יהיו רק "וגם אח...יומיומי

 .שכוללים תחנות אוטובוס

 (:עיריה-מתכנן רובע מערב)ליאור שלם 9)

 ?ח אקוסטי"האם יש דוא-

, צריך לבדוק האם רמות הרעש יעלו על התקן וידרשו קיר אקוסטיב-
 .'מיגון חלונות וכו

זה יצור קיר גבוה ולא נעים להולכים ברחוב   –לגבי הגבהת הגינה ג-
 .פרבשטיין

.  העיריה רוצה לשמוע הצעות מהתושבים ולא מה לא טוב ומה בעייתיד-
אך העיריה  . הרי אפשר לפסול כל פרויקט הנבנה בעיר מסיבות רבות

 .רוצה לשמוע מה כן
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 (חברת ועדה פיזית)אריאלה י-

 .חייבים לדאוג לחניות הקיימות של התושביםא-

לדאוג גם לכניסה נוחה לחניה שלהם שלא יצטרכו  חייבים  -א"יב-
כי , לצאת לרחוב פרבשטיין רק כדי להסתובב ולהיכנס לחניה שלהם

 .פרבשטיין שכבר יהיה פקוק' אז הם יוסיפו עוד תנועה מיותרת לרח

 :סיכוםכ-

 .הוועדה הפיזית תמליץ להנהלה להגיש התנגדות לתוכניתא-

כי רוב הרכבים יסעו   16התוכנית אינה פותרת את העומס מכביש ב-
. לרחוב כנפי נשרים שנשאר בדיוק כפי שהוא היום ואף יצטמצם יותר

רכבים שירצו לנסוע לבית הדפוס יכלו לעלות דרך כביש וויץ עוד לפני  
 .'בית הדפוס וכו, נדרשת הרחבת כנפי נשרים. הגעתם לפרבשטיין

התוכנית פוגעת בשימוש תושבי רחוב פרבשטיין בשטח פרטי שלהם ג-
כבר כך השכונה , מקומות חניה 30בשטח . המשמש חניה שנים רבות

לא הגיוני להכניס למעגל מחפשי  , סובלת ממצוקת חניה קשה ביותר
 (.'כי יוצאים ונכנסים וכו, בפועל יותר)רכבים לפחות  30החניה עוד 

פ הינה פגיעה אקוטית בשכונה שכבר כך סובלת "הקטנת שטח השצד-
ולכן חייב להינתן פיצוי במקום  . ממחסור גדול של שטחים ירוקים

 .אחר בשכונה

י הצרת או "בכל מקרה יש להרחיב ככל הניתן את שטחי המשחק עה-
 .הורדה לגמרי של המדרון שאינו משמש לכלום

 

 

 

 

 



 :סיכום המפגש

 :גן קוסובסקי•

 בוגרים, ילדים, פעוטות –הוסכם על חלוקה למתחמים 1)

 חשוב שמתחם פעוטות יהיה צמוד למתחם ילדים2)

הבוגרים צריך להיות הכי גדול מכיוון ששם המתקנים הכי  מתחם 3)
 גדולים

רוב התושבים הביעו שהקירוי יגרום למשיכת הנוער   –קפה בגן 4)
ויקטע את  , גינהשטח יוריד ובנוסף , הבעייתי לגינה יותר מעכשיו

סובלת מאוד ממחסור גדול של  השכונה וכבר ככה , רצף המרחב
 (הקירוי ללא סגירה מהצדדים ויקופל בלילה) פים"שצ

יש לזה פתרון   –לגבי ההצעה למתחם שעת סיפור : דרורית פת5)
 ס דרור"בספריה החדשה בבי

חלק מהתושבים בעד לתת עדיפות לצורך היומיומי במגוון וריבוי  6)
 .מתקנים על חשבון השטח הפתוח בו ניתן לקיים הופעות

חלק מהתושבים בעד להשאיר שטח פתוח להופעות למרות שהן  7)
 .לא בתדירות יומיומית

השטח של גן הסוס משמש  (: חבר ועדה פיזית)שמואל אברהמי 8)
ואין . ילדים בפעילות 200-כ, לפעילויות נפלאות לתושבי השכונה

לא צריך לבטל דבר . כרגע בשכונה מקום אחר לקיים פעילות זו
 .  קיים וטוב כדי לעשות דבר טוב אחר שעוד לא קיים

 ה"ב

אולי כדאי לעשות את מתחם שעת סיפור באמצע ואז : נחמיה9)
 אנשים יכולים לראות זאת מכל המתחמים שמסביב

במה להופעות  /יש תושבים שמציעים לעשות מתחם שעת סיפור10)
 (אך ייבדק, פתרון לא סביר)על הגג של קפה בגן 

 

 פורום שכונה ירוקה•

 בקרוב יפתח1)

 שבועות 3-4יכלול מפגשים בתדירות של 2)

,  בעיות, יכלול קבוצת ווטסאפ פעילה בה תושבים יעלו רעיונות3)
 .'שאלות וכו, התיחסויות

ניראות  , הפורום יעסוק בקידום נושא השטחים הפתוחים4)
 .'ניקיון וכו, גינון רחוב, הרחובות והחזיתות

יעלו נושאים ויבחרו איזה פרויקטים ( תושבים)חברי הפורום 5)
 ביחד עם הידע המקצועי של המנהל הקהילתי, לקדם

אחת ההצעות האפשריות שכבר על הפרק היא תחרות הבניים  6)
 (במידה ויהיה תקציב מהעיריה ורצון חברי הפורום)היפה 

לדאוג לנקיון השכונה בתחום של תליית : הצעה של מיכאל7)
 מודעות

 



 מצגת מישיבת הוועדה הפיזית
 ש"ש גב"קמ

 א בתוכנת זום"בשבט תשפ' כ -שהתקיימה ביום שלישי 

 ה"ב



 :נושאי המפגש

 פרבשטייןהרחבת רחוב 1.

 קוסובסקיגינת  שידרוג2.

 הקמת פורום שכונה ירוקה3.

 ככל שיאפשר הזמן עידכונים4.

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

 פלטפורמה שמציע המנהל הקהילתי לטובת תושבי השכונה

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

לדון ולקדם נושאים בתחום האורבני לטובת ורווחת כלל  

 ...התושבים

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

או עמוד חשמל או בעיה עם הפח ליד  , לא מתעסקים בבניין אחד

 ...'איזור וכו, רחובות' מס, אלא נושאים הנוגעים לרחוב... הבית

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

 ...'איזור וכו, רחובות' מס, אלא נושאים הנוגעים לרחוב

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

בהחלט יתכן מצב שמה שטוב לרוב התושבים יפריע לתושב אחד  

 ...תושבים' או מס

 

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

 ...אף פעם לא כולם מרוצים
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 הוועדה הפיזית

אך הכלל הוא שהנושאים המקודמים והכיוון מגיע מהתושבים  

שמקריבים מזמנם החופשי לטובת השכונה ולכן יש  ...הפעילים

 להם גם את הזכות לקבל החלטות

 

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

 :מורכבת מ

 תושבים1.

 (שהם גם תושבים)חברי הנהלה 2.

 (יעוץ מקצועי ואינו בעל זכות הצבעה)מתכנן אורבני 3.

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

 כל תושב יכול לבוא ולשמוע את דיוני הוועדה

 ...אבל

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

 !!!בעל זכות הצבעהחבר בוועדה הפיזית הוא 

מפגשים   5מתוך  3מי שנרשם במנהל הקהילתי והשתתף בלפחות 

 ...רצופים

 

 

 ה"ב



 הוועדה הפיזית

מפגשים   5מתוך  3מי שנרשם במנהל הקהילתי והשתתף בלפחות 

 ...רצופים

 

 

 ה"ב



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

ירידה לכיוון  
 16כביש 

צומת בית  
 פרבשטיין/הדפוס

 משה קריתרחוב 

 פרבשטייןגינת 

מרדכי  /פרבשטייןצומת 
 איש שלום

חיבור בית הדפוס  
 16לכביש 

-הוספת כיתות לימוד
 ס נועם בנות"בי



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

ירידה לכיוון  
 16כביש 

צומת בית  
 פרבשטיין/הדפוס

 משה קריתרחוב 

 פרבשטייןגינת 

מרדכי  /פרבשטייןצומת 
 איש שלום

חיבור בית הדפוס  
 16לכביש 

-הוספת כיתות לימוד
 ס נועם בנות"בי



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 השארת הכניסה לרכבים פרטיים1.



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 השארת הכניסה לרכבים פרטיים1.



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 השארת הכניסה לרכבים פרטיים1.



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 השארת הכניסה לרכבים פרטיים1.

הזזת הפח למיקומו המקורי או  2.

 יצירת מקום לשתי חניות נוספות



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

ירידה לכיוון  
 16כביש 

צומת בית  
 פרבשטיין/הדפוס

 משה קריתרחוב 

 פרבשטייןגינת 

מרדכי  /פרבשטייןצומת 
 איש שלום

חיבור בית הדפוס  
 16לכביש 

-הוספת כיתות לימוד
 ס נועם בנות"בי



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 ביטול המדרון לצורך הרחבת הגינה.  3



 ה"ב

 ביטול המדרון לצורך הרחבת הגינה.  3

 :הרחבת רחוב פרבשטיין



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 ביטול המדרון לצורך הרחבת הגינה.  3



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 ביטול המדרון לצורך הרחבת הגינה.  3



 ה"ב :פרבשטייןהרחבת רחוב 

 ביטול המדרון לצורך הרחבת הגינה.  3

 פרבשטייןגינת 

 פרבשטייןרחוב 

 מגורים

 רחוב פנימי
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 ביטול המדרון לצורך הרחבת הגינה.  3

 פרבשטייןגינת 

 פרבשטייןרחוב 

 מגורים

 רחוב פנימי
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 ביטול המדרון לצורך הרחבת הגינה.  3

 פרבשטייןגינת 

 פרבשטייןרחוב 

 מגורים

 רחוב פנימי



 קוסובסקיגן  שידרוג

 ה"ב



 קוסובסקיגן  שידרוג

 מתחמים לקבוצות גיל שונות –מגוון גילאים ◦

 גיוון במתקנים עצמם וכן מתקנים חדישים◦

 פינת שעת סיפור וספריה◦

 .'וכואירועים , רבנים, דמויות מוכרות –המספרת את סיפור השכונה גינה ◦

 מרחבי דשא◦

 הגדלת מספר מקומות ישיבה◦

 (צריך מעברי חציה ותמרור, הגינה מוקפת כביש)גישה בטוחה ◦

 הברזיההסרת ◦

אלא אם כן )יגרום לצמצום שטח ירוק שכבר חסר מאוד בשכונה  –הרוב מתנגדים לסגירת חורף של קפה בגן ◦
 .מסויימיםבתנאים מאוד 

 

 

 ה"ב



 קוסובסקיגן  שידרוג

 ה"ב



 קוסובסקיגן  שידרוג

 ה"ב



 קוסובסקיגן  שידרוג

 ה"ב



 פורום שכונה ירוקה

 גינה קהילתית◦

 עידוד הכנסת פחים לשטח הבניינים –( לא מקרים פרטניים, כללי)מיקום פחים ◦

 ספסלים, פינות ירוקות, גינון ברחוב◦

 תחרות שיפור חזיתות וגינות הבניינים –תחרות הבניין היפה ◦
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 !ברכה והצלחה
 

 !תודה רבה


