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ת  ו ר י ח ב ה ת  כ ר ע מ מ ה  פ ל ח ה  נ ש
המשמעותית שירושלים עברה.  

עבור  מחדש  לפעול  נערכנו  שבה  שנה 
מעמדת  מוכר,  לא  ממקום  ירושלים, 
האופוזיציה העירונית. ואולם, גם במהלכה 
נחישות  שמחוייבות,  למדנו  זו  שנה  של 
הטובים העבודה  כלי  הם   ומקצועיות 

ביותר שלנו. 

כך, גם הפעם, תפסנו את מקומנו והמשכנו 
לפעול עבורכם, תושבי ירושלים, כפי שאנו 
עבור  פעלנו  מעשור.  למעלה  כבר  עושים 
בפיתוח  בניקיון,  המישורים.  בכל  ירושלים 
כלכלי, בתרבות, בתחבורה, בדיור, בחינוך, 
לאורך  פעלנו  מאלו,  חשוב  פחות  לא  ועוד. 
פינות  להאיר  כדי  גם  האחרונה  השנה 
חשוכות בניהול העיר. נאבקנו מול תופעות 
התקין  במינהל  לפגיעה  חשש  המעלות 
של  בבזבזנות  נאבקנו  המידות,  ובטוהר 
ובמינויים  וכן בהעדר שקיפות  ציבור  כספי 
בלתי ראויים. כל זאת, מתוך גישה  ערכית, 
ובהתנדבות  ויסודית,  אחראית,  ממלכתית, 
רבדים,  ורבת  אינטנסיבית  עשייה  מלאה.  
ראשי  המועצה,  חברי  של  בהובלתם 
ומכל  השכונות  בכל  ופעילים  הצוותים 
שעיקרה  עשייה  ירושלים.  של  גווניה 

בשורת הישגים חשובים שהצלחנו להביא 
להישגים  במאבקים  וכן  החולפת  בשנה 
מובילים,  עדיין  אנו  אותם  נוספים, 
באחריות ובנחישות, עד להשגת המטרות. 
בוועדות  שוטפת  עשייה  לצד  זאת,  כל 
בפניות  בטיפול  העיר,  במועצת  העירוניות, 
לסדר  והצעות  שאילתות  ובהעלאת  ציבור 
הודות  גם  שמתאפשרת  עשייה  היום.  
רבים  גורמים  עם  הדוקים  פעולה  לשיתופי 

וטובים, ובעיקר- איתכם, תושבי העיר.  

פנינו  מהאופוזיציה.  לפעול  בחרנו  לא  אכן, 
קואליציוני.  פעולה  לשיתוף   - ועודן   - היו 
מר  ירושלים,  עיריית  ראש  לצערנו,  אולם, 
עם  פעולה  לשתף  שלא  בחר  ליאון,  משה 
הסיעה הגדולה ביותר במועצת העיר. אנו, 
בכל  בוחרים  התעוררות,  בתנועת  מצידנו, 
בכל  ירושלים,  תושבי  עבורכם,  לפעול  יום 
עבורכם  לפעול  נמשיך  נהיה.  בה  עמדה 

ויחד איתכם בכל הכח. 

זקוקים  אנו  הישגים,  ולהביא  להמשיך  כדי 
שלכם.  השותפות  ולחיזוק  להמשך 
או  בייעוץ  כספית,  בשותפות  בהתנדבות, 
ממשיכים  אנחנו  בה.  שתבחרו  דרך  בכל 
וצריכים  ירושלים.  למען  הארוך  במסע 

אתכם איתנו. 

״למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה 
וישועתה כלפיד תבער״ )ישעיהו סב, א(

     
 

תושבי ירושלים היקרים, 

חברי מועצת העיר:
עינב בר כהן | אלעד מלכא | עליזה ארנס | דן אילוז | ימית יואלי | יובב צור

ופעילי תנועת התעוררות בירושלים 
IN-JERUSALEM.ORG :מוזמנים לכתוב לנו בטופס יצירת קשר באתר התעוררות

שלכם, 
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השלמנו את המאבק להעברת רשות החדשנות לירושלים; «

הבאנו לאישור הרפורמה להפחתת אגרות השילוט לעסקים;  «

הגדלנו את תקציב שידרוג המרכזים המסחריים; «

תיירים  « תחבורת  כלפי  אוטומאטית  אכיפה  נגד  במאבק  ניצחנו 
חנייה  מתחמי  ולקידום  הבקבוק  בצווארי  דו"חות  למניעת  בעיר, 

לאוטובוסים.

 בפיתוח
הכלכלי

ולהחלפת  « הקלה,  הרכבת  של  להפעלתה  חדש  למכרז  הבאנו 
27 ק"מ  TransJerusalem J-Net. בכך, יתווספו  סיטיפס בחברת 
של מסילות חדשות, 50 תחנות ו-100 קרונות חדשים לטובת תושבי 

ירושלים;

מפעילים  « שני  בהכנסת  בירושלים  אגד  מונופול  לסיום  הבאנו 
אוטובוסים   800 חדשים,  אוטובוס  קווי   21 בהוספת  לעיר,  חדשים 

חדשים והארכת שעות הפעילות עד לשעה 2:30;

הבאנו לביטול האיסור על העלאת קורקינטים לרכבת ירושלים תל  «
אביב.

בתחבורה
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מעונות « על  הפיקוח  תוכנית  של  ההטמעה  בתהליך  והחלנו   יצרנו 
היום העירוניים; 

הרחבנו את  מיזם קייטנות אוגוסט לגני שפה וחינוך מיוחד; «

יזמנו את "שלום כיתה א'", מערך שיתוף מידע להורים. «

הבאנו להחלטה על פתיחת ארבעה גני משחקים לילדים אלרגניים  «
בעיר: בבקעה, בית הכרם, הר חומה, וגילה; 

יזמנו קמפיין ניקיון עירוני להגברת המודעות לתרבות הניקיון בעיר; «

עם  « יחד  המשוטטים,  הכלבים  תופעת  את  משמעותית  הפחתנו 
השירות הווטרינרי ורשות הטבע והגנים;

ילדים עם  « לשילוב  נגישים  גני משחקים  הבאנו לתקצוב בניית שני 
מוגבלויות;

בפארקים  « גברים  בשירותי  חדשות  החתלה  פינות  הצבת  קידמנו 
ציבוריים.

בחינוך

 במרחב
הציבורי 
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בגילה ובגבעה הצרפתית, הוספנו שטחי תעסוקה לתכנון השכונתי  «
ותוך עירוב שימושים;

ברמת שרת, מנענו את הפגיעה בציביון השכונה;  «

לאחר  « הוז,  דב  שברח'  לבתיהם  הדיירים  להחזרת  הבאנו  בקטמון, 
שהבית היה מיועד להריסה, ובשיתוף חברת עמידר;

בפסגת זאב, דחפנו והבאנו להקמת אולם התרבות החדש; «

בגילה וברמת דניה, יזמנו אירועי שבת למשפחות;  «

בבית הכרם, סייענו בפיתוח הגינה הקהילתית; «

מאסיבי  « ולניקיון  בטיחות  מעקה  להתקנת  הבאנו  עמוד,  אל  בראס 
בריכוזי אשפה;

בקרית מנחם, הבאנו להתקנה של פסי האטה ברחובות ניקרגאווה  «
וקולומביה;

בארמון הנציב, הבאנו להתקנה של פסי האטה ברח' חנוך אלבק. «

בשכונות
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קידמנו ושיפרנו את תוכנית הכניסה לעיר, בעיקר בהגדלת שטחי  «
תעסוקה והקצאת שטחי נדל"ן  לחיי הלילה ולתרבות;

בהיבטי תעסוקה  « פעלנו לאישור תוכנית מיטבית למתחם הרכבת 
ובהיבטים ירוקים.

להעברת כל יחידות הממשלה לעיר, במסגרתה של עתירה לבג"צ  «
ממארס האחרון וההמתינה לדיון; 

לקידום מיזם החדשנות האקדמי JLAB , אותו יזמנו ואשר אושר  «
לאחרונה על ידי דירקטוריון הרל"י;

לקיום בחירות במינהלים הקהילתיים;  «

תוכניות  « עירונית,  ההתחדשות  בתוכניות  הציבור  שיתוף  לקידום 
האב ומרכז חיים, בבית הכרם, מלחה-קטמונים וקרית יובל-גוננים, 

למניעת קריסת התשתיות ועומסים תחבורתיים; 

בהר חומה, לפתרון בעיית התחבורה ביצירת מנהרה בין השכונה  «
עם  פעולה  בשיתוף  העיר,  בדרום  העומסים  להקלת  בגין,  לכביש 

חברת מוריה ושאר גורמים המקצועיים הרלוונטיים; 

בתכנון

 בשירות
ובמינהל תקין

פעלנו השנה 
וממשיכים 
בכל הכח!

הבאנו להכללת תחום השירות לתושב בדו"חות מבקרת העירייה,  «
במטרה להביא לרמת שירות גבוהה יותר לתושבי העיר;

אחר  « אלקטרוני  אמצעי  או  סמס  בהודעת  התראות  למערך  הבאנו 
לפני עיקולים.
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בטיפול במאות פניות ציבור בכל תחומי החיים, החל מהשיבוץ לגן  «
הילדים ועד לעשבים לא מנוכשים; ייצוג יומיומי של תושבי ירושלים 
מכרזים  הקצאות,  ובנייה,  תכנון  כספים,  העירוניות,  בוועדות 
ושיתוף פעולה הדוק  מפגשים בשכונות עם תושבים  ועוד;  ביקורת 
ובעשרות  רבים  עירוניים  וגורמים  המקצועי  הדרג  עם  ואינטנסיבי 

פעילויות ויוזמות למען התושבים בעיר. 

בקרית יובל, למען בניית מרכז  «
תרבות למשפחות בורבורג;

להגברת השיטור ונוכחות  «
כוחות אכיפה באזורי תפר;

לפתרון מצוקת ההוסטלים  «
לנערות בעיר;

 להגדלת התקציבים «
לנוער עולה; 

 לקידום מענה עירוני «
למחלת החצבת;

 לפתרון תופעת הזנות «
בקידום מרכז יום לשיקום;

להנצחת מנהיגי הקהילה  «
האתיופית בעיר;

 לקידום תשלום ארנונה «
דו-חודשית;

למינהל תקין ולמניעת  «
הבזבזנות בקופת העירייה;

למינויים תקינים וראויים; «

לשקיפות בהתנהלות העירייה;  «

לסיורים ברחבי העיר בשפות  «
שונות ומונגשים לכולם;

לאירוע סוף הקיץ למשפחות  «
וביריד חזרה לבי"ס; 

 לערבי יצירה מקומית «
לאמנים צעירים במרכז העיר;

לציון יום העלייה לעולים  «
חדשים וותיקים בעיר; 

לחיבור סטודנטים בקמפוסים  «
למוקדי בילוי ותרבות בעיר.

ובשוטף!



 לתמיכה בהתעוררות
חפשו שותפות ירושלמית בגוגל

 התעוררות מאז ומתמיד פעלה על בסיס התנדבותי,
 מעולם לא היינו מחוייבים לאף גוף, כלכלי או פוליטי.

אנו מחוייבים אך ורק לציבור הירושלמי - שותפות ירושלמית.

 את הכל עשינו רק על בסיס המתנדבים המסורים
שעושים לילות כימים למען ירושלים.

 אנחנו יודעים, שלא לכולם יש זמן, פנאי או יכולת
 לקחת חלק בפעילות - אך מהיום יש לכולם אפשרות

להיות שותפים בתנועת התעוררות בירושלים - שותפות ירושלמית.

יחד איתכם, נוכל לעשות הרבה יותר.

 בהוראת קבע חודשית, ח"י שקלים או יותר,
יש לכם אפשרות לעצב את עתידה של ירושלים.


