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 31.8.20 שהתקיימה בלשכת מהנדס העיר בתאריך סיכום ישיבה

  קיימא-בת  שדולת ירושלים בנושא:

 :משתתפים 

 יואל אבן, מהנדס העיר

 מנדלבאום, יועצת משפטית למהנדס העיר שרון 

 קיימא-נעמי צור, יו"ר קרן ירושלים ירוקה וראש שדולת ירושלים בת

 קיימא-ענת כהן, דוברת שדולת ירושלים בת

 תמנע רז, מנהלת פרויקטים  בקרן ירושלים ירוקה

 

 .השקפת עולמו בנושא התכנון העירונימהנדס העיר הציג את  .1

 קיימא.-נעמי צור הציגה את קרן ירושלים ירוקה, וגם את שדולת ירושלים בת .2

שכונת רוממה: נעמי הסבירה שברוממה ישנו מרכז קיימות, שמנוהל על ידי עובדת של  .3

קיימא, רוממה נאבקת -קרן ירושלים ירוקה. כמנהל קהילתי חבר בשדולת ירושלים בת

, השכונה פועלת לשימור, שיקום 90-ת לקבל שטח פתוח נגיש לציבור. משנות העל הזכו

ולהנגשה של נחל רוממה, ולפיתוח הטיילת שמחברת את הוואדי עם השכונה. ברוממה יש 

דונם מוזנחים.  70מחסור רציני של שטחים פתוחים לרווחת הציבור, ובוואדי רוממה 

ים שמחברת את השכונה עם קו הרכבת לאחרונה מתפתח רעיון של שביל הליכה ואופנ

הקלה בהר חוצבים. לצד פיתוח השביל יפותח גם הטיילת, ושאיפת התושבים היא לפתח 

את שאר הוואדי כשטח ירוק להנאת הציבור.  מצורפת החזון של המנהל הקהילתי לנחל 

 רוממה, שנתמכת על ידי מנהיגי השכונה, רבני השכונה ותושבי השכונה.

 סוכם: 

מהנדס העיר ישמח להיפגש עם נציגי השכונה ולשמוע את עמדתם. הוא מודע למצוקה 

 האורבנית של שכונת רוממה. ענת תתאם את הפגישה.

מנהלים קהילתיים חברים  2-נעמי העלתה את המאבק על עמק הזיתים, משותף ל .4

ארמון הנציב וצור באהר. מהנדס העיר אמר שפעל והצליח להפחית את  –בשדולה 

 מות השימוש במגרשים בעמק, שיהפכו  למגרשי ספורט צנועים הרבה יותר.עצי

נעמי הציגה את השותפות האזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים, שיוצר מרחב  .5

שחלקו עירוני )שכונות מערב ירושלים(, וחלקו כפרי )החלק העליון של מטה יהודה, עד 

ם ומטה יהודה עם גופים רבים נוספים בית שמש(. היום פועל צוות רציני של ירושלי

לפיתוח ולניהול המרחב הזה בצורה שמפגישה נכון בין הטבע לבין הבינוי. מצורף נייר 

 העמדה של השותפות. 

מהנדס העיר יזמין את אדר' עופר מנור להצטרף לצוות, בהיותו אחראי על התכנון האורבני   .6

 בתכנית המתאר החדשה של העיר.



 

 

פורום סביבה, שמובל על ידי גיל רייכמן. שם הוא מכנס את מחלקות מהנדס העיר מקיים  .7

סביבה, שפע, תברואה, תושייה ותכנון עיר יחד כדי ללמוד ולפתור סוגיות סביבתיות 

 חוצות דיסציפלינות.

  :סיכום 

 בות פורום איכות הסביבה. קיימא יוזמנו לישי-נציגי קרן ירושלים ירוקה ושדולת ירושלים בת -

הארגונים החברים בשדולה, לפי  55מהנדס העיר ישמח להיפגש עם הרכבים שונים מתוך  -

 נושאים, כל חודשיים. ענת תתאם מול שרית.
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