סיכום ישיבת פורום אורבני מקור-חיים  6 -ליולי 4102
משתתפים :שרה חורש ,דוד אנסבכר ,מוטי מושקט ,ירדנה אפטוביצר ,רחל מרדכי ,אורה לוי,
עדי פרי – מתכננת אורבנית מינהל קהילתי בקעה רבתי
העקרונות שהועלו בתחום הקצאת מבני ציבור בסביבת מקור חיים:
 .1התחשבות בביקוש קיים ובביקוש עתידי בשכונת מקור חיים ובצרכים צפויים :בשכונה
ובסמוך לה עתידים לקום מס' פרויקטים גדולים בתחום המגורים ,QUADRA :הנמצא בשלבי
בניה מתקדמים עתיד לאכלס מעל מאה משפחות ,חלקן משפחות צעירות ,ועוד הוקמו בנינים
חדשים במקור חיים  ,83 ,83כן בעתיד צפויים בניני מגורים גדולים לקום בחלקות בהן קימים
היום בתים חד-קומתיים ברחוב מקור חיים ( .)83 ,83בנוסף ,עתידים לקום בקרבה מיידית
לשכ' מקור חיים מס' בניני מגורים גדולים ,בעיקר על ציר פייר קניג וכן תכניות פינוי בינוי
במעגלי יבנה.
 .3עירוב שימושים :שימוש בחלקות הפנויות לשימושים שונים ,המתאימים זה לזה באופיים,
יאפשר להשתמש טוב יותר בעתודות הקרקע.
סיכום צרכי השכונה בתחום מבני ציבור ,כפי שהועלו על ידי התושבים:
 .1גני ילדים ומעונות יום -לאור הגידול העתידי הצפוי במשפחות צעירות .כבר כיום מלאים
גני הילדים בשכונה וההורים נאלצים לשלוח את הילדים לגנים מחוץ לשכונה .בשכונה
לא הוקמו מעונות או גנים חדשים בשנים האחרונות .במיוחד בולט הצורך בתחום גני
ילדים ממלכתיים-דתיים.
 .3מרכז קהילתי רב תכליתי( -שלוחת מינהל) :כיום ,תושבי מקור חיים נעזרים בשרותי
המינהל ברחוב יששכר .עבור תושבים רבים ,ובמיוחד ילדים וקשישים ,ההגעה לרחוב
יששכר אינה פשוטה .הצרכים שמבנה ציבור כזה יכול לענות עליהם כוללים:
 .aמועדון יום לקשישים
 .bחדרי חוגים לנוער -מוסיקה ,דרמה ,מחול
 .cשלוחת סיפריה
 .dמועדון לעולים -שכונת מקור חיים מצטיינת במיזוג גלויות -ובשנים האחרונות
קהילה גדולה של עולי צרפת .מועדון עולים יוכל לספק שיעורי אולפן המשך וכן
ספרייה יעודית ופעילויות נוספות.
 .eאולם ספורט לשימוש תושבי השכונה ,קיים ברחוב יששכר אך מעבר הכבישים
והמרחק מפחית שימוש ע"י ילדים תושבי השכונה.
 .8קהילת בית הכנסת "באורך" הפועל בבית הספר "מקור-חיים" כוללת תושבים רבים
המתגוררים בשכונת מקור חיים וכן העתידים לגור בבניני  QUADRAהנמצאים בשלבי
בניה מתקדמים .בית הכנסת משרת את תושבי השכונה ומקיים עימם יחסי שכנות
טובה .בית הכנסת מבקש לעבור למבנה קבע בשכונה ובכך יענה על צורך מתפתח
בבית כנסת אשכנזי שאינו קיים בשכונה כעת.
 .3בית ספר -בשכונה פועל זה מספר שנים בית הספר הדמוקרטי ,המעורב בשכונה
ומשתתף בפעילויות הקהילתיות כגון הגינה הקהילתית שהוקמה בשכונה .לאור
הקשרים הטובים בין בית הספר לשכונה ,נשמח אם יוקצה לבית הספר שטח לבנין קבע
בשכונת מקור חיים.

