
4 תוכניות מתחם הרכבת
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28 ביולי 2021



מרים החשמונאית

דרך הכרבת

ק רפאים
עמ

רון
חב

ך 
דר

חם
 ל

ית
 ב

רך
ד

דוד רמז

 המושבה הגרמנית

טלביה

קטמון

המושבה
היוונית

אבו תור

בקעה
צפון תליות



תכנית אב – עיקרי הדברים (אחרי החלטות המחוזית)

שטח התכנית: כ-75 דונם•
שימושים: מגורים (65% כ-600 יח"ד. •

25% לפחות בגודל של עד 80 מ"ר) 
מלונאות (25%)

מסחר, הסעדה ומשרדים (10%)
דיור מוגן (250 יח"ד)

צירים ירוקים ושטחים ירוקים•
שטחים למבני ציבור – 35% משטח התכנית•

גובה ואחוזי בניה בחלוקה למתחמים
250%, עד 5 קומות.מתחם צפוני

בחזית דרך חברון עד 8 קומות
300%, 5-7 קומותמתחם מרכזי
350%, 5-10 קומותמתחם דרומי

חניה – 400 מקומות חניה נוספים מעבר לתקן, עבור 
חניה ציבורית. עדיף במקום אחד ולא מפוזר.



תכנית אב – עיקרי הדברים 
(אחרי החלטות המחוזית)

שלד ציבורי
ציר צפון-דרום (חלקו רחוב עם כביש, חלקו להולכי •

רגל בלבד)
ציר מזרח-מערב•
מעברים להולכי רגל המתחברים לרחובות ממזרח •

וממערב
'כיכרות עירוניות' במפגש עם פארק המסילה-דרך •

בית לחם ובמפגש עם הרכבת הקלה.

חזית מסחרית לאורך הצירים וב'כיכרות'
קומת קרקע פעילה (מסחר, משרדים)

כניסה לבניינים ממפלס הרחוב



ב. JVP - רובע המדיה – 653840 / רוזנפלד

ג. מורדוך - 415992 / גוטמן

א. רמ"י – 682849 / מליס

תשריט המתחמים / 4 התכניות המפורטות

ה. בנית - 901140 / קולקר 



תשריט המתחמים / 4 התכניות המפורטות

קומפילציה סטטוטורית של תכניות סביב המתחם

תיאורמס' תכנית

מלונאות הכנסיה הסקוטית0792077

מלונאות בדרך חברון0761858

מלונאות, מסחר, מגורים0049056

מתחם ספורט אתגרי גן הפעמון0751990

רק"ל הקו הכחול0178129

רק"ל הקו הכחול עמק רפאים666289

רכבל לעיר העתיקהתת"ל 86

רכבת כבדהתת"ל 108

גינת כלבים בגן הפעמוןתכנית בוצע

חניון ציבורי בגן הפעמון (ליד תחנת דלק)תכנית בהתהוות

אכסניה מעל החניוןתכנית עתידית

פיתוח שטח תחנת דלקתכנית עתידית



JVP - רובע המדיה – 653840 / רוזנפלד

מורדוך - 415992 / גוטמן

רמ"י – 682849 / מליס

תשריט המתחמים / 4 התכניות המפורטות

בנית - 901140 / קולקר 



JVP - רובע המדיה – 653840 / רוזנפלד

שטח התכנית: 17.4 דונם

                   מגורים (222 יח"ד) שימושים:
מסחר, משרדים (10%)

  מלונאות (80 חדרים)
  אודיטוריום (500 מקומות) 

גובה ואחוזי בניה – 10 קומות בכל המגרשים
 5 קומות מבנה ציבור   

 8 קומות חזית דרך חברון

פרוגרמה למבני ציבור – יש שינוי במיקום המגרש 
למבני ציבור.

בקשת העיריה לתוספת בי"ס (6 קומות), בגלל 
תוספת יח"ד

מעברים להולכי רגל – דרישת העיריה תוספת 
מעבר לכיוון דרך בית לחם, בהתאם לתכנית האב. 

וכן, יצירת רוחב מעבר מספק לכיוון דרך חברון.



JVP - רובע המדיה – 653840 / רוזנפלד

תנועה וחניה
יצירת מפרץ הורדה בדרך חברון

2 כניסות למתחמים J, V מדרך בית לחם

כניסה למתחם P מהכיכר הצפונית החדשה



מורדוך - 415992 / גוטמן

שטח התכנית: 13 דונם

                   מגורים (203 יח"ד) שימושים:
מסחר, משרדים (10%)

  מלונאות (162 חדרים)
 

גובה – 10 קומות במגרשים 203-204
           5 קומות במגרש 202

פרוגרמה למבני ציבור – נדרש עדכון

תנועה – במצב ביניים כניסה ויציאה מדרום 
לצומת עם פארק המסילה-דרך בית לחם

במצב הסופי כניסה מדרך בית לחם, יציאה 
מדרום לצומת עם פארק המסילה

202

204

203



מורדוך - 415992 / גוטמן

שטח התכנית: 13 דונם

                   מגורים (203 יח"ד) שימושים:
מסחר, משרדים (10%)

  מלונאות (162 חדרים)
 

גובה – 10 קומות במגרשים 203-204
           5 קומות במגרש 202

פרוגרמה למבני ציבור – 

תנועה – במצב ביניים כניסה ויציאה מדרום 
לצומת עם פארק המסילה-דרך בית לחם

במצב הסופי כניסה מדרך בית לחם, יציאה 
מדרום לצומת עם פארק המסילה

202

204

203



מורדוך - 415992 / גוטמן

התכנית המוצעתתכנית האב

 מעברים להולכי רגל ושצ"פים – יש שינוי במיקום. המעבר שתוכנן מצפון לדרום הוסט.
.כמו כן, יש שינוי בשצ"פים



רמ"י – 682849 / מליס

שטח התכנית: כ-43 דונם

                   מגורים (200 יח"ד) שימושים:
דיור מוגן (250 יח"ד)

                מסחר, משרדים (10%)

גובה ואחוזי בניה – 10 קומות בכל המגרשים
 5 קומות מבנה ציבור   

פרוגרמה למבני ציבור – תצטרך להתעדכן
מעברים להולכי רגל – 



רמ"י – 682849 / מליס

שטח התכנית: כ-43 דונם

                   מגורים (200 יח"ד) שימושים:
דיור מוגן (250 יח"ד)

                מסחר, משרדים (10%)

גובה ואחוזי בניה – 10 קומות בכל המגרשים
 5 קומות מבנה ציבור   

פרוגרמה למבני ציבור – תצטרך להתעדכן
מעברים להולכי רגל – 



רמ"י – 682849 / מליס

שטח התכנית: כ-43 דונם

                   מגורים (200 יח"ד) שימושים:
דיור מוגן (250 יח"ד)

                מסחר, משרדים (10%)

גובה ואחוזי בניה – 10 קומות בכל המגרשים
 5 קומות מבנה ציבור   

פרוגרמה למבני ציבור – תצטרך להתעדכן
מעברים להולכי רגל – 



שטח התכנית: כ-6 דונם

                   מגורים (80 יח"ד) שימושים:
                מסחר, משרדים 

גובה ואחוזי בניה – 4 קומות בבנייה מרקמית
  תוספת 6 קומות לדרך חברון (סהכ 10)

פרוגרמה למבני ציבור – 1440 מ"ר
מעברים להולכי רגל – זיקת הנאה למעבר רגלי 

בין דרך חברון לדרך בית לחם בין הבניינים

בנית - 901140/ קולקר 



שטח התכנית: כ-6 דונם

                   מגורים (80 יח"ד) שימושים:
                מסחר, משרדים 

גובה ואחוזי בניה – 4 קומות בבנייה מרקמית
  תוספת 6 קומות לדרך חברון (סהכ 10)

פרוגרמה למבני ציבור – 1440 מ"ר
מעברים להולכי רגל – זיקת הנאה למעבר רגלי 

בין דרך חברון לדרך בית לחם בין הבניינים

בנית - 901140/ קולקר 



הרכבת הקלה קו כחול - צתא"ל

הרכבת הכבדה - ות"ל

רכבל, חניון אוטובוסים וציבורי - הרל"י

תשתיות - תוכניות תחבורה



תב"ע מאושרת

הרכבת הקלה קו כחול - צתא"ל



תב"ע מאושרת

רכבל


