מינהל קהילתי "בקעה רבתי" – Greater Baka Community Council

לשכונות אבו -תור ,בקעה ,ארנונה ,מקור -חיים ,צפון תלפיות ,תלפיות
• ראשי :רח' יששכר ,93629 3 ,פקס • 02-6718291 .טל• baka@matnasim.org.il •3. yssaschar St. tel. 02-6734237 .
• שלוחות:גיל הרך ,רח' גדעון  .93506 ,16טל' • 02-6732351 .בית לזרוס ,דרך חברון  ,134טל 02-6732626 .פקס • 02-6731885

פורום תושבים למען ניקיון בשכונת בקעה – סיכום מפגש רביעי16/6-2014 ,
נכחו:
עמוס צ'יוידאלי ,חבר הנהלה ,יו"ר משותף ועדת סביבה וקיימות )תושב שכונת בקעה(
הגר ארלוק ,סטודנטית לעבודה סוציאלית קהילתית באוניברסיטה העברית ,רכזת פורום אורבאני בקעה
תושבים  : -קארן צבחה ,טליה חביב ,אביגיל ומוטי קהת ,מגי רוטנברג ,דבורה אפלבאום
עיקרי הדברים  :הכנה והכוונה לקראת המפגש עם נציגי העירייה ב.16/7
הנושאים העיקריים שעלו ,אותם יש להפנות לציון שטרית כאשר יגיע לשכונה ,הינם כדלקמן –
•

הוצאת הצפרדעים מכל אזורי המגורים בבקעה והחלפתם בפחי אשפה )אשפתונים(

•

על אשפה המיוצרת ע"י מוסדות ציבוריים – בעיקר בתי כנסת וגני ילדים – להיות מטופלת באופן
ספציפי וייחודי לה )יתכן ויש לשקול איסוף נפרד(

•

מהם החוקים והכללים הקיימים לגבי בתים חדשים? על בנייה חדשה להיות מתקדמת יותר מבחינת
הטיפול בפסולת המיוצרת .בנוסף ,יש לבחון אפשרות למיכלים מוטמנים בשטחים הנמצאים כעת
בתהליכי בנייה.

•

סוגיית בתי עסק על דרך בית לחם  +אכיפה בנידון שימוש בפחים שאינם מוקצים להם

•

הקצאת כוח אדם שאיננה מותאמת לצרכים בשטח )עלתה הדוגמה של רחוב מרטון כשיפור חיובי אל
מול עבודת הניקיון ברחוב צפורה(

•

יש לברר עם אגף תברואה בעיריית ירושלים מהי תכניתם האסטרטגית בנוגע לנושא התברואה בעתיד.
מהו החזון שלהם? התושבים דורשים לשמוע שאכן קיימת תכנית כזאת ושישנו תכנון ברור להמשך.
בקשתנו היא לקבל תכנית זו/מצגת קיימת/העלתה לאתר העירייה על מנת שתהיה נגישה לכלל ציבור
התושבים.

•

האם ישנם היתרי תברואה בבניית מבנים חדשים .במידה וכן ,מה הם.

בנוגע לנושא הפחים ,שהינו הנושא המרכזי – עלו הנקודות הבאות ואותן יש לדאוג לציין במפגש המיוחל:
•

מחסור בפחים

•

פחים לא תקינים

•

זבל מסביב למיכל/מכלים לא סגורים )אותם מכלים באופן שיטתי שאינם נסגרים ע"י עובדי העירייה
עם סיום עבודתם( .יש לדאוג כי לאחר שהאשפה מפונה ע"י עובדי העירייה האזור לצד הפח נשאר נקי
וכי הפח עצמו סגור.

•

עובדי התברואה בשטח הם מקור המידע העיקרי בנוגע למחסור בפחים או למיכלים לא תקינים .יש
להנחותם לרכז את המידע הזה ולהעבירו הלאה.

מינהל קהילתי "בקעה רבתי" – Greater Baka Community Council

לשכונות אבו -תור ,בקעה ,ארנונה ,מקור -חיים ,צפון תלפיות ,תלפיות
• ראשי :רח' יששכר ,93629 3 ,פקס • 02-6718291 .טל• baka@matnasim.org.il •3. yssaschar St. tel. 02-6734237 .
• שלוחות:גיל הרך ,רח' גדעון  .93506 ,16טל' • 02-6732351 .בית לזרוס ,דרך חברון  ,134טל 02-6732626 .פקס • 02-6731885

•

החלפת צפרדעים וסוגיית הנישות וניצולן )יש לחשוב על אלטרנטיבות – איפה ממקמים מה באופן
בטיחותי ומותאם( .יש לדאוג בתהליך זה לשיתוף התושבים ויידועם בנוגע להחלטות שיתקבלו.

הפגישה נפתחה בהצגה של דבורה אפלבאום ,שיחד עם נורית קן לוקחת חלק בקורס קצר ) 4חדשים( על
״אקטיביזם עירוני״ שניתן מטעם המחלקה לתכנון אורבאני של בצלאל יחד עם שתי"ל.
הקורס מבקש לתת כלים לאקטיביסטים המבקשים ליצור שינוי במרחב העירוני ,באמצעות הכרת תהליכי
התכנון ,שימוש ברשתות החברתיות ,גיוס כספים.
במסגרת הקורס הן נפגשו גם עם קבוצות שניסו להביא לשינוי ,חלקן הצליחו וחלקן נכשלו .הכל על קצה המזלג.
הם התחלקו ל 4קבוצות ,וכל אחת מתנסה בפיתוח פרויקט שיקדם שינוי בתחום הקרוב לליבה .דבורה ,נורית
ואדם נוסף ,מנסים לבדוק דרכים לשיפור מצב הניקיון בשכונות בקעה וקריית שמואל – בעיקר דרך השפעה על
התושבים בשכונות אלו וניהול מסע הסברה באמצעים שונים.
הפגישות הבאות:
ביום חמישי  10/7בשעה  20:00ניפגש כדי להכין את החומר לפגישה עם נציגי אגף התברואה.
ביום רביעי  16/7בשעה  19:30ניפגש עם נציגי אגף התברואה.

