חוברת יוזמות

פארק המסילה שלי
ב 43.3.5נערך כנס תושבים בבית קהילת "כל הנשמה" ביוזמה
משותפת של המנהלים הקהילתיים בקעה רבתי ,דרום וגינות העיר
ובהנחיית המרכז הבינתרבותי3

תודות ל"כל הנשמה" על האירוח ,למרכז הבינתרבותי על ההנחייה ,לנציגי
העירייה ולמנהלת רובע אורנים ,למנהלים וליו"רים של המינהלים הקהילתיים,
לחברי ההנהלה ,לנציגי ארגונים ,ובעיקר לתושבים שבאו לחלום.

תוכן עניינים:
נאמני פארק המסילה
אריחי סיפורים בפארק
דו-קיום הולכי רגל ורוכבי אופניים בפארק
בית קפה-בר קואופרטיבי
הרציף החברתי
מוסיקה חיה בפארק
יחסי ערבים ויהודים בפארק המסילה
פעילויות בתי ספר לאורך המסילה
צמחיית מאכל לאורך הפארק
תהלוכת פורים בפארק המסילה

להצטרפות ליוזמות השונות מוזנים ליצור קשר:
Park.hamesila@gmail.com

נאמני פארק המסילה
שותפים :רבקה שפיר ,לרנר דניאל ,גבי דיכטר ,גדעון ברויידא ,רונית לומברוזו ,נעמה אפק,
עינת עידן ,עמוס צ'יוידאלי
הרציונאל :לשמש גוף מארגן ויוזם לפעילויות בפארק המסילה ,בין היתר ליוזמות האחרות
שמועלות בערב 3מציע שלושה תחומי פעילות :לשמש כרמה מתווכת בין התושבים לבין
הרשויות בכל הקשור לתחזוקה ולפיתוח הפיזיים של הפארק (התרעה על ליקויים ,לכלוך,
צורך בשירותים ציבוריים ,צורך באכיפה ,להציע רעיונות לפיתוח וכו'); לשמש גוף שיאפשר
לתושבים לקחת אחריות על הפארק (הסברה ו"חינוך" המשתמשים לניקיון ולהתנהגות
מתחשבת) ,לטפל בפארק (למשל למלא את מתקני השקיות לכלבים בשקיות משומשות אך
שמישות ולהוסיף מתקנים כאלו); ובעיקר :ליזום פעילויות קהילתיות בפארק (פיקניקים ,שוק
קחתן ,פסטיבלים ,מפגשים שונים ,עצי משאלות וכו'3
דיון :הניסיון להקים את נאמני פארק המסילה מזה שנתיים עומד מאחורי הערב הזה 3קיים
צורך (שהוכח כעת) לארגן את הפעילויות של נאמני הפארק במסגרת תפקיד (עובד קהילתי,
סטודנטית וכו') ולא בהתנדבות (כי זה לא עובד)3
למימד ההסברתי של תפקיד נאמני הפארק נחוצים "מדים"  -כובע וחולצה של הנאמנים;
הסממן הסמלי הזה מאפשר ביתר קלות להעיר לאנשים שלא שומרים על הפארק או לא
מתחשבים באחרים.
הצעות שעלו:
עלתה הצעה להקים קומפוסטרים בפארק (במסגרת העבודה של מיזם מהפח ירוק)3
ניתן לקיים אירוע היידפארק שיאפשר מקום לדיון/מונולוג בנושאים הקשורים בפארק 3הצעה
נוספת שלו :שנאמני הפארק יברכו את האורחים בפארק בצורה נימוסית וידידותית (שלום,
מה שלומך ,שיהיה לך יום נעים וכו').
פרוייקט שימוש חוזר בשקיות :כבר כיום יש אנשים שממלאים את מתקני השקיות לכלבים
בפארק בשקיות משומשות אך שמישות; יש צורך במתקני שקיות נוספים ונאמני הפארק
יכולים להכין אותן; במסגרת זו עלה גם הרעיון לכתוב ברכה כלשהי על השקיות  -שיהיה לך
יום יפה ,תודה על שאת/ה אוספ/ת אחרי כלבך וכו' 3ניתן לעשות זאת בפעילות משותפת עם
ילדים (במסגרת חוגי אמנות במנהלים ,בתי ספר וכו').
לקדם את הרעיון שהועלה קודם לכן של תהלוכת פורים בגן המסילה תוך יצירת שיתוף
פעולה בין בתי הספר וגני הילדים בארבעת המנהלים הקהילתיים.
לשתף את בתי הספר והגנים בחינוך לניקיון דרך הפארק.
במסגרת שיתוף עם העירייה ומנהלת רובע אורנים יוקמו בפארק :לוחות בייבי על עמודי
התאורה בפארק (כרגע יש בעייה טכנית של התאמת העמודים האלו ,אבל היא תיפתר); שני
לוחות מודעות גדולים לנאמני הפארק ולשאר היוזמות (אחד מהם יוקם מאחורי בריכת
ירושלים); הבאה של גורמים מקצועיים מהעירייה לכמה שעות מרוכזות של אכיפה ,הסברה
וסיור של דברים שצריך לשפר ולתקן.
להצטרפות ניתן לפנות אל park.hamesila@gmail.com :או אל עמוסamosc@013.net :

אריחי סיפורים בפארק
שותפים:
עינת גומל ,יוסי סעידוב ,סו אלה ,דייגו ,דנה בכר ,איתן שוקר
הרעיון :הפיכת אריחי הסיפורים שניזוקו בתהליך ההקמה של הפארק למסלול אריחים
המספר סיפורים של תושבים (בשתי שפות)3
עיקרי הנושאים שעלו :מסלול הקיפוד ,הקמת פסלים כמתקני משחק בפארק3
חיבור לנרטיבים המקומיים – הסיפורים של התושבים בשתי שפות ,חיבור עם האחר3
הסיפורים יוטבעו באבן על קוביות ,ניתן לחשוב עם אפשרות של פיתוח אפליקציה
באמצעותה ניתן יהיה לשמוע את הסיפור (שמעו סיפור)3
רעיון נוסף :קירות אמנות רחוב בקטמונים במסגרת הקמת פארק בשכונה3
אמנית ברזילאית יצרה קיר גרפיטי בקטמונים בשיתוף עם ילדי השכונה והסטודנטים
מבצלאל 3ניתן לקיים שיתוף פעולה גם עם בית צפאפא3
כדאי לשתף את מתכנן הפארק לצורך ראייה רחבה יותר על העשייה3

הצעד הראשון :חשיפה של הרעיונות מול מתכננים על מנת לבחון את התמונה הכוללת3
בשלב הבא ,שילוב סטודנטים מבצלאל בעבודה עם תושבים מהשכונות3
להצטרפות ליוזמה מוזמנים לפנות אל איתן שוקר :
eytan@shouker.co.il
salamanca00@gmail.com

דו-קיום בין הולכי רגל לאופניים
שותפים :פגי בריל ,אסף נאות ,עדי אביגיל כהן
עיקרי הנושאים:
א 3ישנן בעיות קיימות באופן שהמסילה בנויה:




שביל הולכי הרגל צר מדי ולכן הרבה הולכים על שביל האופניים.
החומר שממנו עשוי שביל הולכי הרגל פחות נוח לריצה ולכן יש עדיפות לאספלט של
שביל האופניים.

ב 3עם הזמן הולכי הרגל יבינו שמסלול האפניים הוא רק לאפניים 3ככל שיתר רוכבי אופניים
ימלאו את השביל כך ימעטו הלכי הרגל3
ג 3בהמשך המסלול ,באיזור ח'-ט' והלאה השבילים יהיו בנפרד3
ד 3צריך למתג את השביל כשביל ספורט לרצים ולרוכבי אופניים ,עם סימון מרחקים ומסלולים
שונים ,ברזיות ועמדה לניפוח גלגלים3
ה 3הפארק לא מופיע ב 3google maps
שם היוזמה :מיתוג המסלול כשביל אופניים ורצים3
הרעיון המרכזי :לעודד רצים ורוכבים להשתמש בשביל באמצעים שונים -ברזיות ,מסלולים
מסומנים ,סימון מרחקים ,עמדה לניפוח גלגלים וכו'3
הגדרת התוצאה הרצויה:
שהולכי רגל יבינו שעדיף להם לא ללכת על שביל האופניים ולמלא את השביל ברצים
ורוכבים3
כתבה ויזמה -עדי אביגיל כהן ,עובדת קהילתית גוננים3
להצטרפות מוזמנים לפנות אל עדי אביגיל כהן ok.gonenim@gmail.com

בית קפה/בר קהילתי-קואופרטיבי
שותפים :רונית לומברוז ,אבינועם נאה ,אלדד וייל ,דניאל יונס ,עמוס צ'יוידאלי
הרציונאל :לחקות את הרעיון של "בר קיימא" בת"א 3להקים בר או בית קפה בבעלות
ובניהול חברים מהקהילה ועם רווח סביר שיוכל להחזיק את עצמו אבל ללא אינטרס כלכלי
מובהק.
דיון :מאחר ובקבוצה של "הרציף החברתי" דנו גם ברעיון של בית קפה קהילתי; מקווים
שהדיון שלנו לא מיותר 3נראה שיש צורך לאחד את היוזמות האלו.
נערך דיון בשאלת השתתפותם של תושבי בית צפאפה בכנס 3לדעת המשתתפים תושבי
הכפר צריכים להיות שותפים מלאים להתארגנויות סביב הפארק ובפרט לנושא בית הקפה
הקהילתי 3היתה תמימות דעים ביחס לצורך בפתיחת המקום בשבת; המקום צריך להיות
חלבי כדי לא להתעסק עם בשר 3מודל הכשרות האלטרנטיבית יכול לבוא בחשבון 3אפשר
למצוא מודל בו תושבי בית צפאפה קונים את המקום לקראת סופ"ש כדי להקל על מי
שמפאת הפתיחה בשבת יירתעו מלרכוש מנייה.
ההצעות שעלו :דוכן נע ,שיכול להתקרב לקהל; לדעתו מתאים יותר לקונספט של הפארק.
רעיונות למיקום :קרוב לצומת פייר קניג ,קרוב לכניסה הצפונית לבית צפאפה (מבלי
להתחרות בדוכן המיצים) ,באיזור הגשר השני (דב יוסף").
יתכן שמומלץ להתחיל בקטן ולהתקדם צעד צעד 3אפשר להקים משהו כמו פינת קפה בחינם
בנקודה בה נרצה לפתוח ,להביא כסאות ומשחקי ששבש ושחמט 3להרגיל את הקהל למקום.
אפשר ליצור שיתוף פעולה עם גרעינים חברתיים בעיר ,כמו "עושים שכונה" וגינות
קהילתיות.
להצטרפות מוזמנים לפנות אל עמוסamosc@013.net :

הרציף החברתי  -יצירת מפגש בין קהילות במתחם בפארק המסילה3
שותפים :גבי דיכטר ,הדה עמיר ,אוהד ושמרית ,נלי גלוזמן ,רחל דיטשר ,דניאל יונס ,כנרת
כהנא ,צבי יגר ,שמרית וולף ,אפרת מייר
רעיונות:
קיום אירועי תרבות פלויידיים ( – )Fluidשבירת גבולות בין קהילות3
חוגים של בנק הזמן
אוכל מחבר
שוק קח-תן
בתי מלאכה על המסילה (לדוגמא :בית קפה ,גידול עלי גפן) 3חשוב שחלק מהדברים יהיו
פתוחים גם בשבת 3זה מעלה מורכבויות שונות כמו תושבים מסורתיים שזה עלול להפריע
להם ,מכירת אלכוהול שעשוייה לפגוע במוסלמים וכו'3
מוקד נוסף ,כמו מתחם "התחנה הראשונה" ,על מנת שתהיה סיבה לנצל גם את חלקו השני
של הפארק 3יתכן שכדאי לפנות אל המתחם ,אולי ירצו לפתוח שלוחה בצד השני 3מנגד ,יש
לקחת בחשבון שזה לא יהיה קהילתי3
כיתת לימוד במרחב ,כיתה שאנשים שונים יוכלו לבוא ולהשתתף בה3
צריך שמישהו יתחזק את המקום ושיקבל על כך משכורת ,זה יצור ביטחון להמשך עבודה3
הקמת נגרייה קהילתית בה ניתן לבצע מלאכות באופן עצמאי ,זה יהיה זול יותר3
העברת שיעורים בקרמיקה ועוד 33בעלי מלאכה שיש להם ידע יוכו ללמד תושבים אחרים3
להצטרפות מוזמנים לפנות אל אפרת מאיר efrat.meyer@handinhand.org.il :

יחסי יהודים וערבים בפארק המסילה
שותפים :שרה ברנשטיין ,לולי האריס ,נעמי רוף ,שרה הרמתי ,אבנר הרמתי ,טל קדרוני ,עדי
עזר ,נעמי ,איילה ,ליל פטישי ,יאיר ריס ,עודד גברעם3
עיקרי הנושאים שעלו:
חיכוך בין יהודים וערבים בפרק – מקרי אלימות שכבר היו3
למה מינהל בית ספפא לא משתתף? אנטי-נורמאליזציה יחד עם כעס על כביש  5והכביש
הנוסף אשר בתכנון יחד עם חוסר יכולת לפרסם בין התושבים3
האם יש אינטרסים משותפים? מהי יוזמה שכן יכולה לעניין את תושבי בית ספפא?
 2נושאים:



לקדם פעילויות של דו קיום בפרק
למנוע חיכוך – במיוחד עם רכיבה באופניים בצורה בלתי אחראית

הצעות:
סיירת הורים משותפת
שילוט ב 2-שפות – על הפרדה בין מסלול אופניים למסלול הליכה והמהירות המותרת
פורום תכנון משותף
להתחבר לקבוצה של יד ביד?
הרעיונות המרכזיים שעלו:
צוות תכנון אורבני משותף – גם לגבי הכביש הנוסף וגם לגבי שטח W
קבוצת הליכה נשית – שאולי גם תשמש כסיירת אמהות
הגדרת התוצאה הרצויה:
שיפור האקלים בין יהודים וערבים על המסילה ובכלל
הצעד הראשון:
אבנר הרמתי (גינות העיר) ,יאיר (בקעה רבתי) וליל (בית ספפא) פונים לאנשים הרלוונטיים
על מנת לקדם פורום תכנון משותף3
במקביל ,יפעלו לצורך קידום קבוצת הליכה נשית משותפת לאורך פארק המסילה3
להצטרפות ליוזמה ניתן ליצור קשר עם יאיר ריסok.baka@gmail.com :

קיום פעילויות של תלמידים לאורך המסילה בפארק
שותפים :אינה טבק ,יואב הרשקוביץ ,גרוני ציבין
הרעיון :הוצאת פעילויות של בתי ספר החוצה ,קיומן לאורך המסילה
לשם כך צריך לעסוק בקידום פעילויות ספורט ,אומנות ,קיימות בפארק3
צריך לטפח את הקטעים של הפארק שנמצאים בקרבת בתי ספר3
הרעיון המרכזי הוא חשיפה של מגוון קהילות ועידוד מפגשים ושיח בין בתי ספר מזרמים
שונים3
התוצאה הרצויה היא טיפוח הפארק ופעילות משותפת של ילדי בתי ספר שונים סביב תכנים
מגוונים ,הוצאה של תלמידים מבית הספר לחלל פתוח3
הצעד הראשון הוא :קידום הרעיון דרך וועדי הורים בבתי ספר3
להצטרפות ליוזמה מוזמנים לפנות אל יואבhershko99@gmail.com :

הקמת יער מאכל לאורך פארק המסילה
שותפים :תמרה גונשטיין ,תהילה כהן
הרעיון הוא שאנשים יוכלו לצעוד לאורך הפארק ולקטוף לעצמם תותים ,תפוזים וכו'3
אופן הביצוע :שתילת צמחים אכילים לאורך הפארק3
הקמת קבוצות למידה בנושא יערות מאכל שיוכלו לעזור בעניין השתילה והתחזוקה3
הצטרפות לפגישה בנושא בגינות העיר ב213.3.5
להצטרפות ליוזמה ניתן לפנות אלok.gonenim@gmail.com :

מוסיקה חיה בפארק המסילה:
שותפים :יוסי סעידוב ,שרה הרמתי ,מיקה אלמוג ,רונית לומברוזו
הקונספט :להקות צעירות יופיעו ברחבות הקטנות של פארק המסילה3
מיקום :בחלקים הדרומיים לצומת האורנים3
שותפים אפשריים :מרכז מוסיקה גוננים ,הצוללת הצהובה ,פשוט שרים
תהיות :מתי בדיוק ,איך מתחברים לחשמל ,איך משתפים מוסיקה ערבית ויוצרים ערבים
מבית צפפא
צעד ראשון :לקדם פגישה בין מנהל מרכז המוסיקה ,מנהל האמנותי של הצוללת ,ולהפיק
בשיתוף פעולה בין המנהלים3

תהלוכת פורים בפארק המסילה
שותפים :אילן ובנימין (אליעזר) צ'לנוב
תהלוכה כללית מידי שנה ,החל בפורים הקרוב ,של תלמידים מבתי ספר בשכונה3
התוצאה הרצויה היא שיתוף פעולה של תלמידים בבתי ספר שונים ושל תושבים המתגוררים
לאורך הפארק ,חוויה משותפת לכולם3
השנה יצא מצעד מבית הספר הדו לשוני ביום רביעי ( 3).23.מוזמנים להצטרף3

