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פארק במקום כביש: כך ניצחו תושבי שכונות
גוננים בירושלים במאבקם

לפני שש שנים התאחדו תושבי שכונות גוננים (הקטמונים) ויצאו למאבק נגד
סלילת כביש סמוך. המאבק הקהילתי הזה הוביל להקמת פארקים ולשמירת

השטחים הירוקים

בט"ו בשבט לפני שש שנים התארגנה לראשונה קבוצה
משכונות גוננים (הקטמונים) בירושלים לסדר מיוחד

לקראת החג. חודשים אחדים קודם לכן מרביתם עדיין לא
הכירו אלו את אלו כלל, אף שהתגוררו דלת מול דלת. אך
כעת התגבשו סביב אויב משותף: רוח חיים שהתעוררה
בתוכנית סטטוטורית בת 40 שנה להקמת כביש רחב

בעורף השכונה  כביש 34, שהיה אמור לקשר ישירות בין
צומת אורנים לצומת פת ולעבור לאורך מסילת הרכבת

הישנה.

בקיץ שקדם לכינוס ההוא הגישו התושבים בקשה להקמת
פארק במקום הכביש. בסתיו התקבלה תשובה מלשכת
ראש העיר אז, אורי לופליאנסקי, שהסבירה בנימוס אך
באופן לא כל כך משכנע, מדוע יתרום כביש 34 לרווחת

תושבי הקטמונים, שכונה שאף כביש בה לא יתחבר לכביש החדש. "מערך התנועה החדש
הנבנה בעיר מבוסס על הגישה המתקדמת בעולם בתחום התחבורה", נכתב שם, וסופר גם
כי הכביש החדש נועד להקל את עומס התנועה הכבד בכניסות וביציאות מאזור התעשייה

תלפיות הסמוך, ש"אינו עומד ביעדיו".

"הבנו שיש פער גדול בין איך שאנחנו רואים את האזור הזה לאיך שהעירייה רואה אותו
מלמעלה", מספר יוסי סעידוב, אז עיתונאי ב"כל העיר" וכעת יועץ תקשורת ויו"ר המינהל

הקהילתי של דרום העיר. "אנחנו חיים פה, זו החצר האחורית שלנו: הילדים שלנו משחקים
פה, אנחנו הולכים מפה לרמי לוי בתלפיות, למושבה הגרמנית, יש פה בתי ספר  התנועה

הרגלית מצד לצד קיימת כל הזמן. אבל על המפות רואים רק את שכונת קטמונים מצד
אחד, מקור חיים בצד השני  ובאמצע ריק, לא רואים את החיים".

עוד כתבות בנושא

כך נולד "הוועד למען פארק המסילה", התארגנות קהילתית שלקחה את עתידה בידיה.
"הניסיון שלנו לספר את הסיפור שלנו היה גם הניסיון להתמודד עם סיפור תכנוני שהבין

אותנו לא נכון", ממשיך סעידוב. "אפשר להרים בינינו חומה, אפשר להעביר כביש  ואנחנו
אומרים, 'לא חברים, אנחנו רואים את זה אחרת'".

השנה, בט"ו בשבט, אכן היתה לתושבים סיבה לחגוג: אף שהאיום של כביש 34 טרם ירד
מהמפות הסטטוטוריות, המאבק שלהם הוכתר בהצלחה. לפני קרוב לשנה נחנך בזכותו
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שטחים ירוקים ליד פארק המסילה. צילום: אמיל סלמן

המפה של "פארק גוננים" המתוכנן. מעבר הדרגתי בין העירוני לנופי מנעד  תכנון נוף בע"מ, יאיר אביגדור
אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ. צילום: מנעד  תכנון נוף בע"מ, יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ

המקטע המקומי של פארק המסילה  העובר לאורך התוואי הישן של מסילת הרכבת 
ובשנה הזאת יוקם לצדו פארק נוסף, "פארק גוננים". זה יחבר בין הקטמונים, קרית חיים,
בית צפפא ואזור התעשייה תלפיות וישרת את עשרות אלפי תושביהם. פארק גוננים יהיה
הפארק הראשון  והפיילוט  בתוכנית אב לפארקים רובעיים שמגבשת הרשות לפיתוח

ירושלים, וכיום מאתרת הרשות ברחבי העיר כעשרה אתרים לצורך כך. הוא גם חלק
בהתחדשות העירונית של השכונה כולה  ונכלל בתוכנית אב חדשה לגוננים שאושרה לפני

שנתיים בוועדה המחוזית, אם כי זו אינה חפה מבעיות כשלעצמה.

"אני לא מכירה עוד קהילה שהתארגנה כך והובילה את התהליך", אומרת ענת צור, המשנה
למנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י), שאחראית לתכנון וגיוס הכספים לפארק, כ23
מיליון שקלים. "נכון שכל אחד קושר לעצמו כתרים עכשיו  והרי בלי גוף כמו הרל"י זה לא
היה קורה, גם לא בלי גורמים מממנים כמו המשרד לירושלים והתפוצות, ויש הרבה מאוד

גופים מעורבים. אבל אין ספק שהתושבים הובילו מהלך דרמטי ומשמעותי מאוד".

מאבק התושבים והקמת "הוועד למען פארק המסילה", שבראשו עומד פרופ' קימי קפלן
ושפעל בהמשך לא רק למען פארק המסילה אלא למען פיתוח השטחים הירוקים לאורך
שכונות דרום העיר, הוא אכן אחת ההתארגנויות המרשימות של קהילה  ועל אחת כמה

וכמה כזו שעד לפני שנים ספורות היתה חלשה ומוחלשת, בעלת רקע סוציו־אקונומי נמוך.
ראשיתו, מספר סעידוב, דווקא באקדמיה, בפנייה של סטודנטים מבצלאל אל תושבי

השכונה, במסגרת קורס הבחירה הרב־מחלקתי "אמנות ואקטיביזם". הסטודנטים ביקשו
לפעול עם התושבים נגד הכביש המתוכנן, חילקו פלאיירים וניהלו תכתובות אימייל 

והתושבים התחילו להתחבר. "90% מהמכותבים היו אנשים מהרחוב שלי, וזו היתה הפעם
הראשונה שבכלל נוצר בינינו קשר", מספר סעידוב.

כשנוסד הוועד, ב2007, השתמשו התושבים במכלול כלים להשגת מטרתם  הראשונים
שבהם היו איסוף מידע ועבודה עם גורמים מסייעים, כמו הסטודנטים מבצלאל (שמוסיפים

ללוות פרויקטים בשכונה בכל שנה), החברה להגנת הטבע, בית ספר מקומי ועמותת
ירושלים בת קיימא. יחד אתם, למשל, הם נטעו גינה קהילתית וגינת תבלינים בחלקם

האחורי של הבתים ברחוב מעגלי יבנה.

בו בזמן החל הוועד בפעילות פוליטית מול העירייה. ב2008 הגיע לחוג בית בשכונה
המועמד לראשות העיר ניר ברקת, והתחייב לפני הוועד על הקמת פארק  הפעם כבר

פארק גוננים. בט"ו בשבט שנתיים מאוחר יותר התקיים במקום טקס רשמי של העירייה, ובו
נטע ברקת, עתה כבר ראש העיר, עץ על תוואי הכביש. סגניתו אז, נעמי צור, היתה

מהפעילים בעירייה במאבק הסביבתי, מספרים התושבים, ופעלה גם נגד סלילת הכביש.

המאבק עלה שלב נוסף עם גיבושו של מסמך עקרונות בעזרת החברה להגנת הטבע,
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וב2010 יזמו עיריית ירושלים והרל"י הליך של שיתוף ציבור בגישורה של חברה חיצונית
(מודוס). המפגש הראשון היה טעון: התושבים הודיעו כי לא יתדיינו כל עוד לא יירד הכביש
העתידי מסדר היום וחילקו פלאיירים שנכתב בהם: "כביש או פארק  זה בידיים שלכם".
"במהלך הדיון נעמי צור הודיעה לתושבים כי כרגע לא מתוכנן להיסלל במקום כביש, וזה
הוריד מעט את המתח", נזכר אדריכל יאיר אביגדור ממשרד "מנעד אדריכלים", שהיה

אחראי לתכנון פארק המסילה ונכח במפגש כמתכנן הפארק העתידי מטעם הרל"י.

המפגשים הבאים התקיימו בפורומים שונים, עם תושבי השכונות הסמוכות, והתגבש בהם
החזון התכנוני של הפארק. "ברגע שיש מקור זהות, במקרה שלנו זה המרחב הציבורי, זה
גורם לאנשים להרגיש שייכים", אומר אביגדור. "בסופו של דבר, רוב תושבי הערים גרים
בדירות קטנות פחות או יותר, והעניין הוא אם הרחוב שלהם מייצר יותר תחושת שייכות,
ואם מגיעים ממנו למוקד עירוני שנהנים לבלות ולשהות בו  לא משהו לתיירים, אלא מקום

בשבילם. ההשקעה הכספית בשטח ציבורי כזה קטנה מאוד ביחס לתמורה".

פארק גוננים, שתכנונו כבר הושלם וכעת הוא יוצא למכרז קבלנים, עתיד לקום בשני
שלבים, בכפוף לאישור התקציבי. האישור הסופי אמנם טרם ניתן "אבל אנחנו אופטימיים",
אומרת צור. שלא כמו פארק המסילה, המשמש ציר עירוני, גוננים ישקף את צורכי הקהילות
הנושקות לו, וכך גם את הנוף הטבעי. העיקרון שמנחה את פיתוחו הוא מעבר הדרגתי בין

מצב עירוני למצב נופי וכן שחזור הנחל הטבעי בדרום הפארק. לצד גוננים יוקמו אזור
מנוחה, בוסתנים של מערכות מים, גינות תבלין, מתקנים לפעוטות וגינה קהילתית, ומן הצד

השני יוקם אמפיתיאטרון קטן. הצורה האמורפית הטבעית של הפארק תיחתך באופן
מובהק ומלאכותי על ידי רצועה השמורה לנתיב תחבורה, ובין שני חלקיו יחברו כיכרות, והן

שיהוו את המוקד בו.

והכביש? והרי גם אם כעת נדחתה סלילתו של כביש 34, העניין טרם הוסדר באופן
סטטוטורי, והרצועה החותכת את הפארק אכן מיועדת לנתיב תחבורה. קיים אף תרחיש

ולפיו במקום הכביש תחצה את הפארק הרכבת הקלה. עיריית ירושלים לא מוסרת תשובה
מובהקת בנוגע לכך. "העירייה מקיימת דיונים רבים בנדון, טרם התקבלה הכרעה בנוגע

לעתיד הכביש ולתוואי הרכבת הקלה באזור זה", נמסר שם.

אבל כך או כך  הפארק הוא בבחינת עובדה בשטח, מלמד שאפשר להשתמש בשטחים
הירוקים שלא כשוליים לדרך מהירה, אלא כאתר בעל ערך וחשיבות. וגם התושבים מצדם
כבר נמצאים במקום אחר. "גם אנחנו עברנו תהליך: הבנו שזה צריך להיות ציר תחבורה,
שאי אפשר להתעלם מכך", אומר סעידוב, "ועדיף שזו תהיה הרכבת, כי לא רק שהיא לא
תפריע, היא גם תוכל להעניק משהו לתושבים. מה שהוציא אותנו מהבית מלכתחילה היה

הכביש. אבל מה שהשאיר אותנו בחוץ היה הפארק".
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לחופשה ברלין או לברצלונה. אז למה אתם מחכים? לחצו
והשתתפו בפעילות שתטיס אתכם חינם לחופשה בלתי

נשכחת מתנת איסתא!
פרסומת

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

קול הקמפוס

עוד באדריכלות עוד באדריכלות

19.1.201418:50קשת רוזנבלום

עיריית מיאמי גנזה תוכנית של
משרד רם קולהאס

ראש העיר הנבחר קיים את הבטחתו
לעצירת התוכנית למרכז כנסים ומלון גדול

ט"ו בשבט || ללמוד מברכט על צמחייה עירונית

מי יציל את הפנינה הלא מלוטשת שצמחה בגבעתיים
מתחת לרדאר הקניוני

האם שיפוץ "בית הסנה" יגרום לו לאבד את אופיו

האדריכל הספרדי קלטרווה יממן מכיסו את תיקון בית
האופרה בוולנסיה: הפסיפס נושר

Eli Eshed recommends ממשלת עיראק מאבדת
שליטה: אל־קאעדה כבש את העיר פלוג'ה - המזרח
.התיכון
about 2 weeks ago

Avner Rothenberg recommends מחיר הזיהום של
.בתי הזיקוק בחיפה
about 3 weeks ago

פיגוע נוסף בדרום ביירות: מעמד חיזבאללה נשחק,
והסיכון מכיוונו גובר - המזרח התיכון
One person recommends this.

נסים קלדרון קובע שהרוקנרול הוא השירה העברית
החדשה, וברי סחרוף הוא המשורר הלאומי - כללי
3 people recommend this.
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