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                  7/13/2015 

 ה"תשע תמוז ו"כ                   

 8.7.15משה  תקריי - 2 פעילים מססיכום מפגש 
 

מאגף  –לוי  רויטלחגית קמפלר ו חברי מועצת העיר, -זאודה ואבאי ספיר יערה, וצוותו אדריכל התוכנית -לוי אדריכלים -בר –עדן  –אדר' עדן בר : בהשתתפות
 .עיריית רחובות מרכז גישורמנהלת  – אביבה חלבי, שיקום שכונות -רידי  נאווה, יית רחובותעיר הרווחה

 אלמה, פני סמני, רותי רובן, רותי רווח, יעקב לוי, אלי יצחקי, דורית יובוב, מאיר קנברגולו, דבורה יצחקי, ארסוי אלגזר, יפעת טסמה, מזל ארגאו דסטה, מקונן :פעילים
עבד,   בי, עזרא'חג ה, אבי'טבג זאודה,  ווגאי בכר, אבאי ברוך, יואל שולם, אלמיטומ רוטנברג, סיגלית

 בצון. כהן יצחק,  רחל פורת,  מנדי יוסף

 חברת מודוס  -דפנה בן ברוך ואיתן סרברד"ר :  הנחו ותעדו

 

 המפגש מטרות ומבנה
 

לשכונת  ,ת עירוניתהתחדשותוכנית מתאר ל של תכנוןמשרד הבינוי ועיריית רחובות החלו בתהליך 
ומטרתו לתכנן בצורה כוללת את השכונה,  ספורים התהליך החל לפני חודשים בעיר.  קריית משה

 במסגרת תהליך שיתוף הציבור בתוכנית,ולתת מענה תכנוני מיטבי לתושבים הקיימים והעתידיים. 
וצה זו תיפגש תושבים שפעילים בשכונה בתחומים שונים. קב 35-גובשה קבוצת פעילים, המונה כ

באופן סדיר ותלווה את תהליך ההתחדשות העירונית לכל אורכו. בנוסף, יערכו בשכונה מפגשים 
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הוקדש לפגישה עם גב' עינת גנון מנהלת תחום התחדשות ו ,28.4.15-נערך ב  פעיליםקבוצת ה מפגש ראשון עם פתוחים לכלל הציבור לצרכי הסברה ולימוד.
 ,משה, החתום ע"י ראש העיר מר מלול וע"י גב' גנון תקריייצא מכתב לכלל תושבי  ,ל יוצא מהמפגש ובהמשך לבקשת הפעיליםעירונית במשרד הבינוי. כפוע

  (ראה בקישור הבא)תובבים בשכונה עד שהתוכנית תתקדם וממליץ לתושבים להמתין עם חתימות ליזמים המס

נאוה רידי גב' , בעזרת גב' רויטל לוי עו"ס קהילתית ובשכונה פעיליםהתושבים הוזמנו  למפגשבמתנ"ס השכונתי.  8.7.15המפגש השני לפעילים נערך ביום 
 פעילים. 26 בו  השתתפו .מ"שיקום שכונות"

 מטרות המפגש:

 המתכנן.הצוות  להציג אתמהי תוכנית להתחדשות עירונית ו פעיליםלהציג ולהסביר ל .1

 לימוד המצב הקיים.  במהלך עד כהליידע ולהציג תוצרי תכנון עיקריים שגובשו  .2

 לברר סוגיות מרכזיות שיש להתייחס אליהן בתהליך התכנון. .3

, בנוסף המשתתפיםהתבקשו בו ש  ,סבב היכרותו תודות למשתתפים כלל של המפגש החלק הראשון
צוות התכנון מהי תכנית  השני הסבירבחלק מפה היכן ממוקם ביתם בשכונה. לסמן על גבי  להצגת שמם,

, מדוע מכינים אותה, במה היא עוסקת וכיצד מתנהל תהליך התכנון. בנוסף, הוצגו ת עירוניתלהתחדשו
עלו נושאים לשימור התקיים דיון במליאה בו  בחלק השניעיקרי לימוד המצב הקיים במגוון תחומים. 

 ולשיפור בשכונה.
 

 הצגת עיקרי דו"ח מצב קיים הסבר על התחדשות עירונית ו –חלק ראשון 
 

ותעסוקה  מסחר, מגורים; תחבורה, םביניה, בחלק זה הוצגו עיקרי לימוד המצב הקיים שנערך על ידי צוות התכנון ויועציו. הלימוד מתייחס למגוון תחומים, כאמור
 .(ראה בקישור הבא) ועוד. את המצגת שהוצגה בחלק זה ניתן למצוא 

 
 

 

https://www.dropbox.com/s/c637oi2kudo3frq/08072015%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c637oi2kudo3frq/08072015%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%201.pdf?dl=0
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  סוגיות לשימור ולשיפור בשכונה– שניחלק 

 
דיון במליאה, בו התבקשו המשתתפים לאמר מה כדאי לשמר ומה לשפר בשכונה, עפ"י נושאים מוגדרים: מגורים, שטחים פתוחים, תחבורה, מבני  בחלק זה נערך

 :, שרובם ככולם נושאים לשיפורלהלן עיקרי הדברים שעלו בחלק זהציבור ועוד. 
 

 מגורים 

לכלל האוכלוסייה: מבחינה כלכלית  במגוון היבטים, ,מגורים נגישיםהמסר המרכזי של התושבים הינו לאפשר 
שונות. נקודות נוספות שהועלו בנוגע הכלכליות היכולות המבחינת ו גודל המשפחה)תחזוקה עתידית(, מבחינת 

 לנושא המגורים:

 תמהיל דירות בגדלים שונים. גם גם גבוהים וגם נמוכים ובהם תמהיל מבנים:צורך ב 

 ללא  קומות למבנה 6ה ממוצא אתיופי דתית ברובה, ולכן אין לתכנן מעל יש לקחת בחשבון שהאוכלוסיי(
 .מעלית(

  גינות בכניסות לבתיםלתכנן מבקשים. 

  דיירי עמידר בכל השכונה ולא בבניין אחדדירות למבקשים לשלב. 

 .המשתתפים אומרים יש לבדוק את יציבות הקרקע בשכונה 

  תחבורה

ית, בה משתמשים חלק ניכר מהתושבים בשכונה. התחבורה הציבורית צריכה לתת מענה טוב יותר לתחבורה בתוך לתחבורה ציבור העיקר ההתייחסות היית
 השכונה וכן יש לשפר את הנגישות אל רחבי העיר וחזרה לאורך כל שעות היממה. להלן הנקודות המרכזיות שעלו:
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 באופניים.חיבוריות לשכונות הסובבות את השכונה, הן בנסיעה והן ברגל וצורך ב 

  441לכביש  חיבורהתושבים רוצים. 

 כל השכונהל מענה ןתיתציבורית בתוך השכונה התחבורה התושבים מבקשים שה. 

 ממרכז העיר לשכונה. קוו, ובעיקר הגם בלילה תעבוד תחבורה ציבוריתמבקשים שה 

 קווי תחבורה ציבורית לרכבת ולבי"ח קפלן.מעלים צורך ב 

 מכובדת ויפה לשכונה כניסה המשתתפים ביקשו ליצור. 

  סביב השכונות עם את קריית משה חברושי אופניים מסלולי לפתחביקשו . 

 מבני ציבור

צרכים מגוונים עיקר המסר מהתושבים היה לשדרג ולגוון את מבני הציבור. לדאוג להנגישם לכלל הציבור ע"י מיקום ברחבי השכונה, ולתת מענה לאוכלוסיות ול
 באות:כפי שמתואר בנקודות ה

 במרחק הליכה מהמגורים. יהיומבני הציבור הועלתה הבקשה ש 

 שכונהכולל תיבות הדואר ברחבי ה פזר את מבני הציבורמבקשים ל. 

 בשכונה: בנק, מועדון קשישים, אולם כדורסל, ספריה מבני ציבור ושירותים החסרים. 

 וליםזקוקים לשדרוג והרחבה: מועדוני נוער, בית דואר, קופת חמבני ציבור ה. 

 לתכנן בתי כנסת לכל זרם בשכונה.לתת את הדעת ו מבקשים 
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  אזורי בילוי לצעירים.מבקשים לתכנן 

  בשכונה להקים מיני פארק מדעלקדם  םמעונייני. 

 שטחים פתוחיםרחובות ו

 לן הנקודות העיקריות שעלו בנושא:. צויין מחסור בחלק מהמתקנים. לההרב המשתתפים העלו את הצורך לשדרג את השטחים הפתוחים ולהתאימם לאוכלוסיי

 ( למשל הגן בחלק מהגנים הציבוריים "כלואים" בין הבתים ומהווים מטרד רעש)רח' דוד נדב. 

  תקנים בהם רעועים.מוה לאוכלוסייההגנים הציבוריים אינם מותאמים 

  מגרש קט רגל וחסרים מתקנים לספורט מבוגרים.חסר  

 ם לנכיםנגישי הציבור רחובות ומבנימבקשים שה. 

 שימור

 חלק הדרומי של השכונה.בית הכנסת בואת  בית הקולנוע הישןהתושבים מבקשים לשמר את 

 מסחר ותעשיה

 -בריאלובהדעות היו חלוקות בין אלה שאמרו להקים מרכז מסחרי חדש בשכונה במקום זה הקיים לבין אלה שאמרו שיש לפזר את המסחר, אפשר שלאורך ציר ג
 הסמוך לבתים. הם העלו את הצורך להוציא מפעלים מזהמים מאזור התעשייששת הימים. המשתתפי

 

 

 


