סיכום כנס שיתוף ציבור ראשון -רחוב הנורית10.1.2017 -

שולחן מבני ציבור
נקודות לשימור:
גני ילדים ברחוב
פארק בין הבניינים
גינה קהילתית
מגרשי ספורט
סניף דואר בשכונה (בסכנת סגירה אולי כניסה של אוכלוסייה חדשה תסייע לשמור עליו)
בתי -כנסת -כיום יש שישה בתי כנסת פעילים של קהילות שונות

נקודות לשיפור:
הוספה של גנים ובתי ספר ברחוב בהתאם לגידול האוכלוסיה
הכנסת חטיבה ובית ספר תיכון לשכונה -טיפו בנוער בתוך הקהילה
מועדון נוער אטרקטיבי לנוער משוטט
בית כנסת ומרכז תרבות לקהילה האתיופית
מרחב ציבורי המאפשר מפגשים בחוץ לילדים ומבוגרים
מרכז מסחרי ראוי ברחוב
מועדון קשישים -מרכז גיל הזהב
מקווה -אין כיום בכלל רק ברחוב הרקפת
גני ילדים למשפחות החרדיות (נוסעים כיום לבית וגן)

הערות ורעיונות:
מבנה גדול לבתי כנסת מחולק לפי קהילות
מרכז מסחרי גדול ונגיש שלא צריך לנסוע אליו באוטו או אוטובוס
גישה נוחה ברגל למוסדות חינוך כדי להקל תחבורתית על הרחוב
לשמור על הפרדה בין הולכי רגל לתחבורה
מדרכה רחבה שמתאימה לאימהות עם עגלות
מקומות חנייה גם לאורחים
אולם אירועים

מועדוני דיירים בבניינים
מתחם כושר – אולי על הגג
לציבור דתי וחרדי חשוב שגנים לא יהיו צמודים פיסית לגנים חילוניים -חשוב לאפשר זאת
 2-3הקומות הראשונות הם הקומות החשובות בבניין שבאות במגע עם האנשים -מה יהיה בהם? איך
הם מייצרות רחוב?
האם בתי כנסת בבניינים זו אפשרות? כן כך זה גם היום – מתאים לבתי כנסת קטנים .יש לשמר גם
מספר בתי כנסת גדולים.
האם מוסדות ציבור במקום מרכזי? או דווקא מפוזר? איך משפיע על רב-תרבותיות? קהילתיות?

שולחן שמאות
נקודות לשימור:

נקודות לשיפור:
הערות ורעיונות:
-

חשש מעלויות תחזוקה גבוהות.
חשש משינוי אופי החיים -מבניין עם שכנים מוכרים וסביבה מוכרת לבניין עם המון שכנים
שלא מכירים אף אחד.
האם סיווג הארנונה משתנה ,האם ישלמו יותר ארנונה?
איך בוחרים קומה?
איך קובעים את התמורה?
לוודא שיהיה לדיירים ערבויות.

סיכום של נועם:
בעלי הדירות עם ידע מלא על התהליך ,ועם שליטה בחומר .יש זהירות ואחריות מצד בעלי הדירות

שולחן מרחב ציבורי
נקודות לשימור:
שטחים פתוחים ברחוב.
נקודות לשיפור:
גם היום אם הם רוצים ללכת לגן ציבורי הם הולכים לפנמה או למקסיקו .הם רוצים שיהיה ברחוב
שטח מספיק גדול שיכיל את כולם וכולם יוכלו להנות ממנו.
הערות ורעיונות:
האם השטח הירוק יהיה מרוכז באמצע או אפשר לחלק אותו בין הבניינים
-

השאיפה היא ליצור שטח ציבורי איכותי -כלומר שטח אחד גדול אבל לא שטחים קטנים.
השטחים צריכים להיות פתוחים ונגישים לכול הקהל.
גנים גדולים יוצרים רעש -צריך לשים לב לזה.
שבמרחב הציבורי יהיה משחקים לילדים .מקום למדורות ומקום למפגש לנוער.
גינות קהילתיות וגינות כלבים.
השטח הציבורי צריך להיות בטוח ולא נגיש לתחבורה .ככה ילדים יוכלו לשחק בלי לחשש
וגם הורים יוכלו לתת לילדים להסתובב בחופשי.

שולחן תחבורה
נקודות לשימור:
אין מה לשמר.
קרבה ברגל למכולת ולבית הכנסת .מאוד חשוב לשמור על זה.
נקודות לשיפור:
-

יש רק אוטובוס אחד -שמגיע לתוך הרחוב .צריך להוסיף עוד אוטובוסים
אין מספיק חנייה
צריך לבנות שבילים פנימיים שמובילים בין הבניינים .אין היום איפה לעבור.
החניות על הכביש תופסות את המדרכה וחוסמות את הדרך.
צריך להרחיב ת הביש ולדאוג שיהיה חניות מסודרות ומקום לפרוק סחורה
אין נגישות לשום דבר חוץ מלמכולת ולבית הכנסת .לכול השאר צריך אוטו או אוטובוס.
בקשה של התושבים לתדירות גבוה יותר של האוטובוס וחיבור של מעלית בין רחוב נורית
לקוסטה ריקה

הערות ורעיונות

שולחן בינוי
נקודות לשימור:
-

שימור הקהילות הקיימות .לעזור לקהילות לשמור על עצמם תוך כדי הבנייה.

נקודות לשיפור:
-

שמירה על חיבור פיזי להולכי רגל -שבילים בין הבניינים כדי שיהיה יותר קל לשמור על
החיבור הקהילתי.
יש צורך במרחב ציבורי פתוח ומואר ללא אפשרות להזנחה
פיזור השטח החום משטח אחד רחב ומרוכז ולמספר שטחים קטנים שיעזרו לייצר מפתח
רחב בין המגדלים השונים.
לדאוג שבמקביל לעליית הצפיפות ,לדאוג לעלייה ברמת השירותים -קופת חולים ,דואר ,בנק
וכדומה.

הערות ורעיונות:
-

איך עובדת השלביות ומה העקרונות שמנחים אותה
כיצד יחיו חרדים במגדלים
לבחון חלופה שבית הספר לא נמצא בשטח התוכנית.
להתחשב תכנונית בשמש ורוחות
תהליך הבניה  -איך יקרה – מה המשמעות של בינוי פינוי
איך יהיה תהליך ההחתמות במבנה – ע"פ חלקה  /גוש בניין ?
עקרונות מיקום דירות התמורה – כיצד מתנהל בפרויקטים שונים
כיצד יתופעל תהליך פינוי עודפי העפר ופסולת הבניין מהשטח

אמירות כלליות
נקודות עיקריות שעלו בשולחן:
-

לשמור על המגוון באוכלוסייה -ציבור חרדי ,דתי וחילוני.
לבנות מנגנון שימנע מהרחוב להפוך שוב לסלאמס.
לשמור על תמהיל אוכלוסייה בכול בניין בבניינים החדשים -לא לעשות בניינים של מפונים.
חשש "ממפלצות" -מבניינים ממש גבוהים.
בנייה ירוקה ואקולוגית -האם זה אפשרי פה.

