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

ידי -עלוהוחלט  השונים העומדים לרשות המינהל הקהילתי. לאחר מילוי תנאי סף, נערך לימוד ראשוני של התכנית
 ועדה הפיזית של מינהל קהילתי רוממה, בהמשך לפניות תושבים, לקדם מפגש להצגת התכנית. יו"ר הו

אדריכל התכנית לטובת הצגת הפרויקט בהתאם למדיניות עיריית ירושלים לשיתוף יזם ולור כך, נערכה פניה ללא
 הציבור בתכנון.

 
קהילתי של המינהל -המתכנן העירוני, בריכוז הובלת והנחיית 22.6.2022 -תשפ"ב הסיוון ב גכ"', דנערך ביום מפגש ה

 .הקהילתי
 

חלקים  3 -יום המפגש, מטרותיו, התוכן שהועבר וריכוז התוצרים והוא מורכב מסיכום זה מתייחס למסגרת ארגון וק
 עיקריים: 

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

 דגשים ותובנות שעלוריכוז התייחסויות,  -סיכום תובנות ועיקרי הדברים מהדיון  .3

 
 בעיריית ירושלים. הפרויקטאנו תקווה שהוא ישמש את צוות התכנון ואנשי המקצוע המלווים את 
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 . רקע כללי1
בשעה  22.6.2022 -תשפ"ב הסיוון כ"ג ב', דיום במבנה מינהל קהילתי רוממה, הסמוך לשטח התכנית, נערך בהמפגש 

דה בתנאי סף והגיעה לשלב תכנון משמעותי, בהתאם להנחיות הגורמים . המפגש נועד להציג את התכנית שעמ20:30
 בעיריית ירושלים לקידום שיתוף הציבור בתכנון. 

 
ות המינה"ק )וועדה פיזית, וועדת תחבורה(, חברי וועדוהזמנת הליכים לעדכון וגיוס תושבים להשתתפות כללו עדכון 

בוצע כן -. כמועדכוני המינה"קוהפצה בקבוצת ווטסאפ  ים הסמוכיםהשכונה" מהאזור נאמנימשתתפי פרויקט "
ידי תושבים -ובאמצעות מודעות שנתלו על פרסום באמצעות שילוב מודעה בעיתון שופאין המופץ בכל אזור התכנית

 .ופעילים במקומות מרכזיים בשכונה )לרבות בתי הכנסיות(
 

בהמשך  .עורך מסמך זה –של המינהל הקהילתי קהילתי -המתכנן העירוניבריכוז הובלת והנחיית המפגש התקיים 
ידי אדריכלי הפרויקט )שהשתתפו והציגו בזום( ויזם -לפניית המינה"ק הוצגה התכנית וניתן מענה לשאלות על

  התכנית )שהשתתף באופן פיזי(.
 

הוועדה הנהלה וחבר הבר חכן השתתף -. כמונשים שני שליש גברים וכשלישמהם כמשתתפים,  25 -כהשתתפו במפגש 
 . מהאזור המינה"קהפיזית של 

 
 : מטרות המפגש

 להכרות הציבורתכנית ההצגת  .1

 הכרות עם שלבי תכנון והאפשרות לקחת חלק ולהשפיע .2

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

 
  תוכן המפגש:

הצגת מהות העשייה הציבורית במינהל הקהילתי ובתחום הפיזי, החשיבות במעורבות תושבים בתהליכים  .1
 לר.שיו"ר הוועדה הפיזית, דוד הייקו –המתרחשבים בסביבתם 

הליך, פירוט אמצעי הקשר ופעילות בתהציבור התכנון, האפשרות למעורבות של תהליך מהות והצגת  .2
 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 .3

 ( איסוף סוגיות התייחסויות ושאלותניהול דיון ושיח )הצפת צרכים,  .4
 

 הצגת מהות העשייה הציבורית: 
 ה היא לעורר תושבים למה שקורה סביבם ושיפעלו ויהיו מעורבים. המטר

אנחנו מנסים למצות ולייצר פתרונות לצרכי  –המינהל הקהילתי מייצג את תושבי האזור ולא פועל בצורה אישית 
נלחמים על  –כנית הספציפית בפרט הציבור. אנו מלווים בוועדה הפיזית ובהנהלה את קידום המרחב כולו ושל הת

 מה שמוצאים לנכון לטובת תושבי השכונה. 
 אנחנו פונים במכתבים ובמסגרת ההליכים השונים. למינהל הקהילתי אין סמכות והמעמד שלו הוא ממליץ ומייעץ.

 הפרשות שהיזם מחויב בחוק. –התכנית כאן שונה מהתכנית המאושרת ונדרוש פיצוי בעבור תושבי השכונה 
 בעלי מקצוע שילוו אתכם בהתייחסויות שלכם. –לתושבים להביא מישהו שיסייע להם ממליץ 
 לתושבים להצטרף לפרויקט "נאמני השכונה" של המינה"ק ולקבל מידע אודות תכנון ופיתוח באזור שלהם.מומלץ 

 
 תוצרי המפגש:

 סיכום זה 

 רשימת משתתפים 
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 כניתהצגת עיקרי הת. 2
 ידי אדר' התכנית. -להלן עיקרי הצגת התכנית כפי שהוצגה על

 .במודגשלשאלות שנשאלו מפורטות האדר' והיזם תשובות 
 

 כללי
 דונם 3.3 .התכניתשטח . בכניסה לעירנמצא שטח התכנית 

 שומרים על המצב הקיים )נשארים בשטחם(. –לא משנים את שטחי הייעודים המאושרים 
 לשפר את החיבור וההנגשה לטיילת של המתחם.רוצים 

 
 בינוי וזכויות בניה

 :מבני מגורים ומבנה ציבורי 3התכנית כוללת 
 מבני המגורים ( בנייןA בניינים  2 -במפלס רח' המ"ג ומתחתיו וB+C ומתחתיו במפלס גדרה )– 120 

 (. למאושר יח"ד 56)תוספת 

  מרפאה. –. השימוש ציבורי/מסחרי מ"ר 600 -כ - משולבים גם שטחים למסחרבמבני המגורים 
o  במפלס המ"ג )סביב הגשר המוצע( בבנייניםA ו- B . 
o  במפלס גדרה בבנייןA. 
o .תכנון הדירות הוא מנחה לשלב זה 

 הגישה למבנה מתאפשרת גם ממפלס המ"ג  .ציבורי התכנית מוסיפה גם שטחים לבניההמבנה ב
 מ"ר זכויות בניה למבנה הציבור. 1,250מבקשים  גשר שמתחבר למעלית של גג המבנה.באמצעות 

  מנצלים את הטופוגרפיה בין המ"ג לטיילת ומשקיעים בתוך הקרקע את קומות החנייה כאשר כלפי
 הטיילת משתמשים במפלסים אלו למגורים.

  אופי הבינוי שמוצע דומה מאוד לתכנון שקיים היום בתב"ע התקפה. גם הבינוי, המרווחים, מיקום מבנה
 יבור. הערך המוסף הוא החיבור והמסחר שאמורים להיטיב.הצ

 
 פיתוח המרחב והמעברים

 .טיילתהתכנית מציעה להנגיש לציבור את המ'.  18 – בין המ"ג לטיילת גדרהמשמעותי הפרש טופוגרפי  קיים
 :התכנית
  או תצפית(. בגג הזה  שהוא בעל אופי ציבורי )בי"כ ציר הולכי רגל בגשר מהמ"ג, לגג מבנה הציבורמייצרת

 .גרעין מעלית ומדרגות שמאפשר להגיע למבנה ומשם לרדת אל הטיילתיש גם 

  גישה במדרגות מרח' המ"ג אל רח' גדרה ומשם אל הטיילת באמצעות מדרגותמייצרים גם. 
 

. מטמיעים עכשיו מקבלים התייחסויות וחוו"ד 60 -הוגשה לוועדה המחוזית ועמדה בתנאי סף. כ – סטטוס התכנית
 את ההערות בתכנית.

 
 שאלות ותשובותאמירות, 

  – כללי .1

  ?היזם האם הגיעו עם אפשרות לעשות שינויים או שזו הצגה ליידוע? האם אפשר לשנות או לא– 
 אם יש רעיון מאוזן ונכון, בהחלט יש מקום לשיח ודיון ושינוי. עד מתן תוקף אפשר לשנות הכל.

  – בינוי .2

  ?קומות מעל מפלס רחוב גדרה 2מהו גובה הגשר 

 קומות מעל מפלס הכניסה בבניין  10יש במבני המגורים?  כמה קומותA בבניינים 9 -וB+C. 

 מ' כולל גרעין היציאה לגג. 46? 19קומות מעל המ"ג  כמה 

  קומות מעל מפלס המ"ג. מייצרים כאן  2-3עד  –בבניינים על המ"ג  –שתהיה פרופורציה צריך
 גדולים מאוד.הפרשים 

  – מסחר .3

  לא בטוח ששכונת רוממה זקוקה לעוד "מוקד שכונתי". קיים אחד בזכרון יעקב/המ"ג וגם שם אינו
 מנוצל במלואו כיום והוא אף אמור לגדול לפי התכנית שאושרה. 
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  .המוקד מיותר ואינטרס היזם לא ברור. מסחר מביא לכלוך, רעש מוקד שכונתי מסחרי מייצר בעיה
 החשש הוא מפני מפגעים ומטרדים. המסחר מהווה מוקד חיכוך מיותר. –ופעילות 

  .מסחר יביא להגעת גורמים מבחוץ שהשכונה לא תרצה בית קפה הוא מטרד והציבור לא מעוניין
  אותם )אולי נותן מענה לנוער שלא בהכרח רצוי ומחפש את בתי הקפה והמסחר(.

 ניינים שהילדים יסתובבו בזה יותר אלא פחות. המסחר הוא עניין של סוג תרבות שאנחנו לא מעו
 השכונה לא מעוניינת בכך תרבותית. לא מעוניינים בעוד אפשרויות שכאלו.

  המסחר מוסיף לחוסר החניה בשכונה. גם היום אנשים חונים על המדרכות כי אין מקום. השכונה
 ותיקה ולא היה בכך צורך. 

  הדרישה הגיעה מהוועדות לטובת מתן מענה אזורי  מבחינתי המסחר מיותר. מעדיף דירות. –היזם
מרפאות, בית מרקחת ועוד דברים. האינטרס שלנו הוא זהה. גם אני לא מעוניין  –למסחר שקט 

האם יש בפיצה ופלאפל כיזם. חנויות מגעילות לא משרת אותי. אני נשאר הבעלים של המסחר. 
מה שנים ברח' ירמיהו שטחים שעמדו ערבות שלא ישתנה האינטרס שלך כיזם בהקשר זה? אחרי כ

שנה. יש נכונות להכניס מגבלות בתב"ע לאופי  30אין לי ערבות לעוד ריקים הפכו לפיצה ומספרות. 
 מסחרי אם יש רעיונות.

  – מבנה הציבור .4

  קומות לבית כנסת.  2בשטח למבנה הציבורי היו מאושרות 

  ינו לטובת הציבור. מדובר בבניין בהיקף א –לקחת מגרש קטן ולרכז בו את כל הצרכים הציבוריים
 –קומות( בתכסית קטנה מאוד. בבניין גדול שכזה "קניון" של צרכי ציבור  6בינוי גדול מאוד )גובה 

רוב הציבור לא רוצה  –השיח מפתיע  מאוד קשה ליישם ולשלב שימושים. למיקס אין טעם ולא ריח.
 .את השטחים הציבוריים משולבים בתוך המבנים שלהם

  במצב המאושר היו מטלות ציבוריות שחלקן נקבעו בתוך בתי המגורים )גני ילדים(. הם לא שם
בתכנית המוצעת ומעבירים את כל המטלות הציבוריות ממבני המגורים אל מקום אחר שלא מייצר 

 נזק לבניינים החדשים אבל לדיירים הקיימים מסביב כן.

 וכים ויגרום היזק ראיה.כל מי שיישב במבנה יהיה נצפה מהתושבים הסמ 

 .הצרכים האקוטיים של השכונה הם בתי כנסת וגני ילדים 

  קומות או לחלופין לשלב בבניין במפלס המ"ג שיהיה נוח  3להערכתנו השטח יכול לספוג מבנה של
 יותר להגעה לציבור.

  מוצע למקם את מבנה הציבור ממש מתחת למבנהB.  השטח שעליו מוצע מבנה הציבור הוא שטח
 פרטי שלי. יש גם קושי טכני עם הצרחת השטחים.

  –חניה  .5

  ?לרכב פרטי. 184לפי נספח התנועה  –יהונתן כמה מקומות חניה מוצעים לרכב פרטי  

  .הנספח הוכן לפי תקן לא ברור איך הגיעו לכמות זו. הכפלת יח"ד מביאה להגדלת קומות החניה
  המסחר.החניה התקף. משמש גם את המבנה הציבורי וגם את 

  מקומות חניה בלבד?  6איך נוספו עוד מקומות חניה לתושבים סמוכים שלפי התב"ע נדרש לתת להם 

  יוצר רושם כללי שניפחו את מקומות החניה. חוששים מהפיכת החניות המיותרות ליחידות דיור
 בלתי מוסדרות.

 י התקן התקף על הנושא התנועתי היה אתגר לתת פתרונות. כשמייצרים את היתר הבניה הוא לפ
 בסיס היחידות שמוגשות בהיתר.

  –תנועת רכבים  .6

  יחידות דיור! 120דיירים ברחוב גדרה. בתכנית מוצע להוסיף עוד  100כרגע אין 

 כמעט בכל יום יש תאונות היציאה לרח' המ"ג היא עמוסה ומטורפת ללא שדה ראיה . 

 .אני רוכבת אופניים ונושא הבטיחות מאוד מפחיד 

  ל אי תנועה. כמעט בכל יום נעשות במקום עבירות תנועה )למי שרוצה להגיע למ"ג ופונה מוהיציאה
 שמאלה לכיוון השכונה(. 

  רכבים צפויים מעבר לבניינים הסמוכים. לא הוצג  180מדרכה לא מרומזרת של היא מעל היציאה
 מענה בטיחותי.
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  .19מהמ"ג זה המפגע הכי חמור. מבחינה תנועתית יש בעיה גדולה על רחוב המ"ג ביציאה בצהריים 
 יש צורך לבדוק את הדברים. דקות! 20לוקח  1ועד סנטר 

  לא רואה פתרון סביר לכניסה ויציאה בלי לגרום  –המסחר יחמיר את המצב של הבאים לחנויות
 נזק לכלל תושבי השכונה.

 –שטחים פתוחים ומעברים  .7

  האם הוא מתאים לעגלות ועגלות כפולות? האם ניתן יהיה להגיע לטיילת  –המעבר בין המ"ג לטיילת
ביחס לשאלה בעניין עגלות  מ' לגשר. 6מ' למדרגות,  3באופן טכני? מה הרוחב שמוקצה למעבר? 

 רוחב המעבר ייבחן במסגרת ההיתר בשלב התכנון המפורט. –כפולות 

 יל לעשות שטחי ציבורי לילדים. בשכונה י גדול. היה יותר מועלא רואים את הצורך במבנה ציבור
גינה ציבורית. לדיירים של הבניינים  –ילדים בכל דירה צריך לתת פתרונות למשחק ילדים  7שבה 

  לא יהיו פתרונות לילדים. בשכונה הילדים משחקים בתוך פחי הזבל.

 .שמענו על מטלות יזם שלא מבוצעות 

  פיתוח לא גמור שם והמקום משמש כמקום כיום ה–איפה הילדים ישחקו היא נקודה חשובה
מפלט ל"כל מיני". המטרה שלנו היא לייצר את הפיתוח של המרחב הזה. הפיתוח הסביבתי הוא 

גדל ביחס למה  הפארקדונם. חלקו טיילת וחלקו הוא מגרש משחקים לילדים.  4-6 -בהיקף של כ
ה על יזם שמפתח. ללא עיריית ירושלים לא בונה ומפתחת, היא מפילה את ז –שקיים כיום 

הפיתוח שלנו לא יהיה פיתוח של הפארק. אנחנו עושים זאת באופן מצוין ומזמין את הציבור לבדוק 
פיתוח הפארק וחזיתות יפות דבר שהוביל לענליית  –בפרויקטים שלנו )בפרויקט גבעת קומונה 

רבות ואפשר להתרשם היו בפרויקט גם מטלות ציבוריות  –ברמות מעל הקניון  360מחירים באזור, 
 גם מהאודיטוריום( ולעומת זאת לראות את איך שעיריית ירושלים מפתחת את השטחים.

  כשהגענו לגורמי התכנון הם ביקשו להנגיש את הטיילת היפה. הוועדה המחוזית ביקשה שתהיה
אין פתרונות קלים  "שפיכה" מתוך הרחוב לטיילת בכמה גישות נוחות. היום הגישות לא נוחות.

 :אנו מבינים שניתן לייצר ומציעים זאת במספר דרכים –

 הגשרים, גרעין גדול של מעליות במבנה הציבורי מגג המבנה –דרך א' שהיא יקרה  .א

 מעברים. 2 – מעבר דרך רחוב גדרה ודרך המעברים הציבוריים החדשים –דרך ב'  .ב

 אם היינו יכולים לייצר עוד מעברים וגישות היינו מייצרים. .ג

  – 19 יחס למ"ג .8

  הקומות התחתונות בבניין שלנו התנגדו לקיר שתוכנן בסמוך למבנה שלנו. הבניין שלנו פונה למעבר
מרחק  –לבניין המתוכנן במפלס המ"ג( והדירות שלנו נחסמו בהיתרים שקודמו  19ציבור )בין המ"ג 

 מ'. 4

 ם להגיע ולראות מפרגנים לעוד יחידות דיור בירושלים אבל מבקשים לשמור על השכנים. מוזמני– 
 נשמח לארח.

  ?הוא עובר מקום. הבינוי בקו בניין  –משנים את ייעוד השביל מה הולך להיות מולנו ובאיזה מרחק
 –לא מכירים קיימות שם כניסות לדירות. מ', על גבול המגרש(.  0קרקעי )ביחס למ"ג( הוא -תת

 ייבדק.

 צריך גם בניה ירוקה. מתכוונת לפתרונות של גגות ירוקים, פיתוח מגונן. – בניה ירוקה .9

לא מספיק היה ליידע רק את תושבי גדרה אלא יש לתכנית השפעה על כל השכונה בהיבט  –שיתוף ציבור  .10
 התחבורתי.

 –התייחסות נוספות של היזם  .11

 ית צריך שהיא תהיה התכנית הזו היא לא לשם שמיים אלא בכדי להרוויח כסף. בכדי לייצר תכנ
 ישימה ובת מימוש )כלכלי(.

  הדברים אין ניגוד אינטסים. יש כמה נקודות שכן )כללי ונקודתי(. זו טבעה של תכנית. ברוב
במקום צפוף דורכים על הרגליים אחד של השני. לפעמים גם אנשים מסויימים ייפגעו מתכנית 

 במובן הצר אך ייהנו ממנה במובן הרחב.

  לא להסתכל רק על הדבר הספציפי והאינטרס הצר שלנו כיזמים. המטרה היא לתת  –המוטו שלנו
 פתרונות סביבתיים שכולם נהנו מהם.

 .כאשר רכשתי את המגרש הוא הגיע עם נקודת מוצא מסוימת 
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 נושאים שהועלו. תובנות ו3
 :תתפיםשידי המ-על עלולהלן עיקרי הדברים שהו

 
 צרכים ציבוריים

חשש מקושי בשילוב שימושים ובתכסית  – לתוספת המשמעותית לבינוי מבנה הציבורקיימת התנגדות  .1
 מצומצמת באופן יעיל, הפרעה נופית.

במיקום שנוח  ילדים במבנה המגורים במפלס המ"ג-מבוקש לשמור על מטלת היזם המאושרת לפתרונות גני .2
 להגעת הציבור.

 .חסרים בתי כנסת וגני ילדיםבשכונה  .3

 באופן שלא יפריע לתושבים הקיימים. את מבנה הציבורהוצע למקם אחרת  .4
 

 , הייעודים/שימושים המוצעיםמאפייני אוכלוסייההתאמת התכנון ל
  – לא מעוניינים במסחר .5

 כולל שטחים שקיימים היום בשכונה ואינם מנוצלים וההיצע שצפוי  אין צורך בעוד שטחים למסחר
 לגדול. 

 חוששים ממטרדי רעש, לכלוך, פעילות 

 כבר היום במרחב הציבורי. אין פתרונות חניה מספקים, השפעה משמעותית על התנועה 

 סוג תרבות )צריכה( שלא  – שימושים של בתי קפה ומסחר מסוגים שונים אינו מתאים קהילתית
מביא להגעת "גורמים מבחוץ" / "כל  –מעוניינים שהילדים יחשפו אליה. בתי קפה אינו שימוש רצוי 

 מיני". 

 יש נכונות להכניס . גם לא מעונין בעסקי ממכר והכנת מזון – חינת היזם המסחר מיותרגם מב
 מגבלות בתב"ע לאופי מסחרי.

 
 מאפייני בינוי

 . נוצרים הפרשים גדולים מאוד.אין פרופורציה לבינוי הסובב .6

מתקבל  –ובעת מתחת לכניסה הק 0כולל ביטול המדרגות הקיימות ומוצע קו בניין  19גבול הבינוי כלפי המ"ג  .7
תהיה התנגדות . היו התנגדויות בעבר בתהליכי ההיתר ומ' כלפי הבניין הקיים 4קיר תמך/בינוי במרחק של 

 .באם המצב המוצע יישאר כפי שהוא

 .גגות ירוקים –בקשה לבניה ירוקה הועלתה  .8
 

 מעבריםשטחים פתוחים ו
 .המבוקשת נדרשת לשטחים פתוחים נוספיםתוספת האוכלוסייה . יש צורך בפתרונות מתקני משחק לילדים .1

הועלה צורך גם בפיתוח . מטלת יזם מאושרת נדרשת למימוש בפיתוח מרחב הטיילת וביצוע גני המשחקים .2
 מגונן.

 .נגישותלעגלות )כולל כפולות(,  רוחב מספק –מבוקש להתאים את המעברים  .3

ע גישה אל יחידות מגורים קיימות תמנ Aובניין  19העתקת המעבר הציבורי הקיים והמאושר בין המ"ג  .4
 .19במ"ג 

 
 בטיחות בדרכיםתנועה, חניה ו

 .חשש כי היקף החניות המוצע יגרום לסגירת יח"ד לא מוסדרות .5

  – ויגרום לעומסים קשים משתמשי הדרך בהיקף רכבים משמעותי שיפגע בבטיחותמדובר  .6

 אינה בטיחותית ומסוכנת )שדה ראיה(, בפועל יש עבירות תנועה. היציאה למ"ג 

  דקות לצאת מהשכונה )מצומת  20 -בצהרים יש עומסי תנועה כבר כיום ולוקח כ –מבחינה תנועתית
 הועלה צורך לבדוק את הדברים.(. 1ראשל"צ/המ"ג ועד סנטר 

 
 


