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 מבוא
יידוע  בהמשך  החל  קידום התב"ע  תהליך שיתוף הציבור ב והעברת  באמצעים לקבלת מידע אודות קידום התכנון 

השונים העומדים לרשות המינהל הקהילתי. לאחר מילוי תנאי סף, נערך לימוד ראשוני של התכנית והוחלט בוועדה 
מיקום  לאור  זאת,  התכנית.  להצגת  מפגש  לקדם  תושבים,  לפניות  בהמשך  רוממה,  קהילתי  מינהל  של  הפיזית 

 המתוכנן. הפרויקט המשמעותי ושינוי מהותי של הסביבה הקיימת וביחס למצב 
לאור כך, נערכה פניה חוזרת לאדריכל התכנית לטובת הצגת הפרויקט בהתאם למדיניות עיריית ירושלים לשיתוף 

 הציבור בתכנון.
 
ביום  מפגש  ה ה  גכ"',  גנערך  תשפ"ב  והנחיית  24.5.2022  -באייר  הובלת  בריכוז  העירוני,  של -המתכנן  קהילתי 

 . המינהל הקהילתי
 

מ מורכב  והוא  התוצרים  וריכוז  שהועבר  התוכן  מטרותיו,  המפגש,  וקיום  ארגון  למסגרת  מתייחס  זה   2  -סיכום 
 חלקים עיקריים:  

 ומטרותיו, פירוט התוצרים ודרכי קבלת מידע בנושאי תכנון ופיתוח. לגבי המפגש    רקע כללי .1
 הצגת עיקרי התכנית  .2

 חסויות, דגשים ותובנות שעלו ריכוז התיי -סיכום תובנות ועיקרי הדברים מהדיון  .3

 
 בעיריית ירושלים.  הפרויקטאנו תקווה שהוא ישמש את צוות התכנון ואנשי המקצוע המלווים את  
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 . רקע כללי 1
)שלוחת מינה"ק רוממה( ב נערך בהמפגש   נווה חמד  בשעה   24.5.2022  -כ"ג באייר תשפ"ב ה ',  גיום  מרכז קהילתי 

התכני20:00 את  להציג  נועד  המפגש  להנחיות  .  בהתאם  משמעותי,  תכנון  לשלב  והגיעה  סף  בתנאי  שעמדה  ת 
התקיים   המפגש  בתכנון.  הציבור  שיתוף  לקידום  ירושלים  בעיריית  והנחיית  הגורמים  הובלת  המתכנן  בריכוז 

 . קהילתי של המינהל הקהילתי-העירוני 
 

עדכון   כללו  להשתתפות  תושבים  וגיוס  לעדכון  וועד והזמנת  הליכים  וועדת חברי  פיזית,  )וועדה  המינה"ק  ות 
-. כמו עדכוני המינה"קוהפצה בקבוצת ווטסאפ    ים הסמוכיםהשכונה" מהאזור   נאמנימשתתפי פרויקט "תחבורה(,  

התכנית ובחוברת פעילות שהפיק מרכז בוצע פרסום באמצעות שילוב מודעה בעיתון שופאין המופץ בכל אזור  כן  
קהילתי נווה חמד. לקחים והמלצות שהועלו לקראת ובמסגרת המפגש היו לעדיפות תליית מודעות בכניסה לבתים 

 ובלוחות מודעות של בתי הכניסות יות והנושא רלוונטי יותר לגברים. 
 

 עורך מסמך זה.   -קהילתי  -עירוניהמתכנן הצוות שלוחת נווה חמד, מתכננת הרובע ו ווהנח  נו ארגהמפגש את 
 

כמשתתפים,    30    -כהשתתפו  במפגש   וחבר  הבר  ח  מתוכםכאשר  ,  נשים  5  -וכ  גברים  25  -מהם  הוועדה הנהלה 
 . מהאזור המינה"קהפיזית של 

 
 : מטרות המפגש

 להכרות הציבורתכנית ההצגת  .1

 הכרות עם שלבי תכנון והאפשרות לקחת חלק ולהשפיע  .2

 צרכים מהשטח, חששות, התייחסויות, המלצות  –לטובת טיוב תכנון  שמיעת ומיפוי סוגיות .3
 קהילתי -העמקת החיבור לקהילה ולתושבי האזור ע"י צוות האגף האורבני .4

 
  תוכן המפגש:

והצגת   .1 של  תהליך  מהות  למעורבות  האפשרות  ופעילות  הציבור  התכנון,  הקשר  אמצעי  פירוט  בתהליך, 
 קהילתי מינה"ק רוממה -מתכנן עירוני –עצמו ומהות המפגש  המינה"ק בתחום התכנון והפיתוח הפיזי  

 אדר' הפרויקט  – פה של התכנון ומתן מענה לשאלות-הסבר בעל .2

 (  איסוף סוגיות התייחסויות ושאלותניהול דיון ושיח )הצפת צרכים,  .3
 

 תוצרי המפגש:
 סיכום זה  •

 רשימת משתתפים  •
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 הצגת עיקרי התכנית . 2
 .במודגשידי אדר' התכנית. תשובות לשאלות שנשאלו מפורטות -להלן עיקרי הצגת התכנית כפי שהוצגה על

 
 קיימת מדיניות ציפוף כללית בדגש לאורך צירי הרכבת קלה ובמקביל דרישות ספציפיות של המגזר. 

קומות. תלוי גם באילוצים והיבטים שונים כדוגמת   30  -במקומות מסויימים גם ללפי מדיניות הרק"ל אפשר להגיע  
 מיקום, אופי האוכלוסיה ועוד.

שונות   הנחיות  לפי  נוספים  לשטחים  מורחב  התכנית  תחום  כאשר  היזמים  בבעלות  פרטיים  בשטחים  מדובר 
 שהתקבלו. 

 
 בינוי 

 כל הבינוי הקיים ייהרס. 
חיים שפע  רחובניי  7מוצעים    –  לאורך  במפלס  כניסות  מגורים.  מתחת.   בני  נוספות  לקומות  בנוסף  חיים  שפע 

 הקומה התחתונה לגני ילדים ומעונות לפי דרישת עיריית ירושלים. 
מסד מסחרי שמעליו שטחי ציבור )מענה למה שלא קיים היום בשכונה( ומשרדים. עירוב שימושים.   –לאורך גולדה  

 קומות מעל המסד.  26קומות ובנוסף בניין דיור מוגן   14 מבני מגורים 3קומות. מעליו  4מסד של 
 . שפע חייםב  מסחרי מבנה מגורים אחד על מסד  – בדופן עזרת תורה

 
 ר מסודר שלא כמו בציר בר אילן. עם גישות לשירותים וחניה ופתרונות הנדרשים למסחר. חבאזור יהיה מס

סוכה   מרפסות  עם  מתוכננות  הגבוהות  הדירות  בקומות  לגובגדולות.  וקטן  שהולך  מרבמבנה  לייצר  כדי  ות ספה 
 חדרים.  3עד   6 -בבינוי דירות מגוונות מ. אלה

 
 שטח ציבורי פתוח 

 גדל לעומת מה שהיה קודם.  הפארק
 ובר ניצול. עיםמבחינת שיפו  הפארק המוצע הופך למתון יותר

 
 מעברים 

 מחברים את שפע חיים לפארק.
( בזיקת ההנאה 29-31ורה  מוצע גשר מעל שפע חיים שמחבר את המסד שלאורך גולדה אל עזרת תורה )בין עזרת ת

באמצעות מדרגות ומעלית. בנוסף, יורד גם לציבור )הכביש שמתחת לבניינים הקיימים(. חיבור למדרכה בצד שני  
ובעלי מוגבלויות מהמסד לפארק. מייצר מעבר בטוח מעל מת"צ שפע חיים שצפוי להיות  בהנגשה מלאה לעגלות 

 עמוס בתנועה. 
 מוך לבי"כ סלאנים.מייצרים חיבורים גם ברמפות מס

 הפרויקט יבצע גם רמפה נוספת ליד המדרגות הקיימות מעזרת תורה לשפע חיים.
ושיחבר את השכונה אל מסוף התחבורה המתוכנן  ידי התכנית( הנמצא בבדיקות  -קיים גשר נוסף )שלא יבוצע על

 גולדה מאיר.מעל  בפינה הצומת 
 

 תנועה מוטורית 
קרקעי. כניסה מהר חוצבים ודרך גישה ליד סמינר מנדלסון. לבניין הבודד -הכל תת  –החניונים מתחת לכל המבנים  

 שמתחת לעזרת תורה הגישה משפע חיים. 
 

 סוגיות סביבתיות 
 הפרויקט עבר בדיקות הצללה ורוחות 

 
 שאלות ותשובות 

מוזמנת לקבל את התשובות אצל היזם )היה  ייקח הפרויקט? )שאלת דיירת הדיור המוגן(.  כמה זמן   .1
 נוכח בפגישה( 

 כן, לפי הפירוט שניתן.האם משנים ייעוד קרקע?  .2
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 נושאים שהועלו. תובנות ו3
העלתה מספר שאלות ודגשים להתייחסות בנושאים שעלו במסגרת הצוות המקצועי  עדי פרי מתכננת רובע אלונים  

 בעירייה: 
 מהם הרגלי ההליכה הקיימים והאם/מהם הרצונות לאפשרות הליכה נוספות?  •

 האם היום יש שימוש ברחוב עזרת תורה שבזיקת הנאה? האם להערכתכם יהיה שימוש בגשר המוצע?  •

 האם המיקום שלו טוב? את מי ישמש?  –התייחסות לפארק  •

 
 השמתתפים  ידי-על עלו להלן עיקרי הדברים שהו 

 
 , הייעודים/שימושים המוצעים, מאפייני בינוי הימאפייני אוכלוסי התאמת התכנון ל

קיימים סוגים שונים של ציבור חרדי. השכונה כאן היא סוג אחר, שלא רוצה קשר עם כולם. מפחדים   .1
 מהמסחר. אם יקודמו מגורים בלבד זה בסדר. 

ת שבת לא מתאימה לסוג האוכלוסייה הקיים  הגובה המוצע של הבניינים בפרויקט דורש מעלית. מעלי .2
 קומות.   5באזור. מבקשים בינוי עד  

 קומת מסחר אחת.  –או שלא יהיה גשר. מתנגדים לקניון  לא רוצים שיהיה מסחר כמו קניון רמות .3
 עדיף מגורים על פני שימוש אחר. מלונאות גם יכול להיות אפשרי.  .4
רוחב שפע   .5 על  עד  בעת רכישת הדירות הבטיחו הבטחות  וגובה הקומות ממול. מבקש  קומות    4חיים 

 מעל מפלס כניסה. 

חיים. -( אל הדופן המערבית של שפעCהוצע לנייד את הזכויות שבבניין הסמוך לשכונה בעזרת תורה ) .6
 גם על חשבון הפארק. במסגרת זו ניתן יהיה לעשות במקום הבניין פארק לרווחת השכונה. 

 לא יפריע.  –ורה אם גובה הבינוי יהיה עד גובה עזרת ת  .7
 אזור דורש טוב בנוי בצורה של "מתחת להר". לא מקובלים בניינים שיחסמו את האוויר.  .8
9. ( העובדים    –התייחסות היזם  מפחדים מאופי הדיירים והמבקרים.    –קומות(    30בית האבות המוצע 

 אין ביקורים בשבת.מגיעים בשבת באישור בד"צ. 
 שלא תהיה חומה. –מבקשים מרווחים גדולים בין בניינים  .10

 
 מעברים 

. בעדיפות שניה שלא יהיה חיבור  הובעה אמירה לפיה יש עדיפות לביטול הגשר המוצע באופן מוחלט .11
  חר עלה חשש מפני אופי המס   שלא יהיו לו דפנות או קירוי.  –למסחר. בכל מקרה ובמידה ומבוצע גשר  

ודרישה לתאם את המסחר עם הקהילה.  (  לעיל  3ראו סע'  )  אופי השכונהיות תואם את  שעשוי שלא לה
 השכונה.  לתושבי יםכנדרש והוצג להלן בעניין חוסרים ומסחר ש  13ראו גם סעיף 

 
 בטיחות בדרכים 

צמות הבניה, הצפיפות וריבוי הילדים של המגזר מייצרים חשש  היות תאונות בגולדה ושפע חיים. עו .12
 מסיכון בהיבט בטיחות בדרכים.

 
 צרכים ציבוריים 

 חסרים באזור אולמות שמחה וסופרים גדולים כדוגמת "שערי רווחה". במקום קניון.   .13

בניין   .14 במקום  שישתלב  ועדיף  יכול  מתנ"ס.  מאוד  חסר  תורה  עזרת  בעבר    Cבאזור  לשכונה.  בסמוך 
 הועלו בקשות גם מעל מסוף האוטובוסים המתוכנן מחוץ לפרויקט. 

 


