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 0365ביולי  1

 6966669 – עמדת התושבים לתכנית – תכנית אב תלפיות ארנונה
 

 .תושבים 63 -בו השתתפו כ, במסגרת גיבוש העמדה השכונתית נערך כנס שכונתי 6661-ביום שני ה

 :להלן עיקרי הדברים וסיכומם

 פתיחה ומטרת הכנס .6

לקראת דיון בועדות  נמצאת, שנמצאת בתכנון מזה כשנתיים וחצי, תכנית האב לתלפיות ארנונה

 65-קבוצת תושבים בת כ)בחודשים האחרונים הפורום האורבני השכונתי . רהתכנון ואישו

מבקש הפורום , לקראת הדיונים במוסדות התכנון. למד את התכנית וגיבש דעה בנושא( חברים

לעמדה שגובשה ובהתאם לכך להתאים  לשמוע את התייחסויות הקהל ,להציג את הדברים

 .ולשנות את העמדה השכונתית שתוצג בועדות ובדיונים

 עדכון לגבי התכנית העדכנית .3

המרכזי היה הפחתת מספר יחידות  כאשר השינוי, תכנית האב עודכנה בחודשים האחרונים

המגבילים את גובה הבניה ברדיוס , ב"הדיור בשל המצאותם של מוסדות קונסולריים של ארה

היבט (. שבמצגת הראשונה 5-0' ניתן לראות זאת בצורה גרפית מיטבית בעמ. )מהם' מ 033של 

' ירוט נמצא בעמפ)נוסף שעודכן הוא פירוט האפשרויות לתוספת מבני ציבור ושטחים פתוחים 

 (.במצגת הראשונה 63-1

 עמדת הפורום האורבני .3

 :מרכזייםנושאים  1-בקצרה את עמדתו בהציג , שלמד את התכנית, הפורום האורבני

 תחבורה .א

 בכניסות וביציאות , יש כבישים וצמתים. כבר היום כבישי השכונה נמצאים בגודש
 .מהשכונה שנמצאים בכשל תנועתי

 כניסות ויציאות , מבקשים סקר תנועתי מקיף שיכלול בדיקת נפחי תנועה בשעת עומס
 .השפעת רכבי לימוד הנהיגה על העומס, מקומות חניה, מהשכונה

 שכונתיים על -מבקשים לבדוק מה תהיה ההשפעה של חד סטריות ברחובות הפנים
 .צריך לבדוק את הבינוי המוצע בתחום התכנית ובמרחב כולו .העומסים

 מבקשים לערוך תסקיר בטיחות. 

  הצעה לבחון כניסה מדרך שירות מקבילה לדרך חברון –כניסה לפרוייקטי פינוי בינוי. 

  מי יבנה ומי יחנה. לא ריאלי –חניון בעין צורים? 

 נדרשים הארכה וחיבור לכיוון דרך . מברכים על שביל האופניים בטיילת כפר עציון
 . חברון והרכבת הקלה
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 עירונית בשלום יהודה התחדשות .ב

 שעליו מושתתת תכנית , לא מקבלים את מדיניות הציפוף לאורך תוואי הרכבת הקלה
קומות לאורך התוואי שייצר חומה  03מתנגדים לבינוי של . האב לגבי שלום יהודה

 .לשכונה

  דבר שמשנה , קומות יש נראות מחלקים נרחבים בעיר 03לבינוי של  –ברמה העירונית
הדבר לא נבחן בצורה מקצועית . י את קו הרקיע העירוני ואת אופי העירבאופן דרמט

 .מקיפה

 כגון קרקע , כלכליים נוספים שיפחיתו את הגבהים והציפוף-מבקשים פתרונות תכנוניים
 .'מענקים וכדו, ניוד זכויות, משלימה

 הריסה ) 0760א "מבקשים להראות תחשיבים שמאיים לגבי האפשרות למימוש תמ
 .וכן את המשמעויות האדריכליות, לעומת פינוי בינוי( ובניה מחדש

 האם נבחנו ההשפעות של הבינוי על צל ומשטר רוחות? 

  חלקי הרחוב השונים 0מבקשים ליצור אבחנה בין: 

o  אין צורך בהתחדשות , תפיםאזור בניינים משו –מצפון ועד דוסטרובסקי
 .במסגרת פינוי בינוי

o  יש הגיון בהתחדשות עירונית, אזור שיכונים –בין דוסטרובסקי לעין צורים 
o  אין הגיון בהתחדשות עירונית, אזור לא לציפוף –בין עין צורים ודרומה. 

 

 מבני ציבור ושטחים פתוחים .ג

  לצמצם את הפערכבר היום חסרים מבנים ציבוריים ושטחים פתוחים וצריך. 

 טחים שבתי ספר יסודיים ו, מעונות יום נראה שיחסרו בעתידקה כמותית לאחר בדי
 .פתוחים

  תלויה במימוש פרוייקטים של ( מלבד בתי כנסת וגני ילדים)השלמת המחסור העתידי
 .בקצב שלא בהכרח תואם את בניית המגורים –פינוי בינוי 

  השטח הגדול בין קורא הדורות )לפיתוח זמינים ההשטחים הציבוריים של פיתוח נדרש
 . ולא כתנאי לבינוי המגורים, (עין צורים' לבית הערבה ושד

 

חשוב לומר גם באופן חיובי כיצד . אין ספק שאופי השכונה עתיד להשתנות – אופי השכונה .ד

לבחון . ולא רק לומר מה אנחנו לא רוצים לראות, אנחנו רוצים לראות את השכונה שלנו

 .שיקרו בשכונה, או מוכנים, מהם הדברים שאנחנו מעוניינים
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 תחבורה והתחדשות עירונית בשלום יהודה – נושאים 3-במקבילים דיונים  .4

מרבית המשתתפים מעוניינים לשמור על אופי התנועה הנוכחי שבטוח להולכי רגל  - תחבורה .א

והופך את השכונה ללא ( מיתון תנועה, כלומר)מקשה על נסיעה במהירויות גבוהות , ולילדים

. ומהירים יותר על פני יצירת כבישים רחבים, זאת. אטרקטיביות עבור תנועה עוברת

 :כתוצאה מכך

o ים בהסרת החסימה וביצירת חיבור הרוב לא מעוניי - ר "בית-פתיחה לייב יפה

אלו שגרים שם אמרו שבנו )  .לא רוצים פתיחה הרחוב .ר"תנועתי בין לייב יפה לבית

 .(נן שטח סגורככשהיה מתו, כמה בניינים ממש צמוד לרחוב

o לשמור על ים רוצ הרוב - ומקומות חניהתנועה עוברת , דו סיטרי6חד סטריות

מהירויות נסיעה  מאפשריםכבישים צרים שלא בכלל זה  .אווירה הנוכחית בשכונה

את  מקבלים, לפיכך .והסדרי תנועה שמונעים תנועה עוברת בשכונה גבוהות

יחד עם . כדי לתת מענה לחניות סטריים-חדלכבישים כגון הפיכת  שינויםההצעות ל

לשינויים המוצעים ולוודא חון יותר לעומק את הסיבות לבמבקשים , זאת

 .שהשינויים לא יביאו להוספת תנועה עוברת בשכונה

o  דוסטרובסקי' מקובלת הצעת התכנית להרחבת רח –הרחבת רחוב דוסטרובסקי ,

ובכך ( גם לכיוון דרום)שלום יהודה לדרך חברון ' עבור יצירת יציאה נוספת מרח

 .המענה התנועתי בתכנית שיפור

 לכל יוניב יוניפ תוכלשהמ לודג ששח .תבכרומ וז היגוס –התחדשות עירונית בשלום יהודה  .ב

 .םייתעונתהו (יוניבה הבוג) םייפונה םיטביהב טרפב ,הדוהי םולש בוחר ךרוא

בהתאם לכך . סוכם כי הפורום האורבני ועמדתו משקפים את הלך הרוח השכונתי הכולל .5

 .וימשיך לעדכן לכלל התושבים, ימשיך הפורום לייצג את השכונה במסגרת תכנית האב

 

המעוניינים להצטרף לפנות  אתואנו מזמינים , בעקבות הכנס הצטרפו חברים חדשים לפורום

  planner@baka.org.il  עדי פרי במיילל

 
 לצפיה בתמונות הכנס ובמצגת שהוקרנה בערב
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