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לכבוד
הועדה המחוזית לתכנון ובניה

ירושלים

העיר ובקעה רבתי –התנגדות משותפת של המינהלים הקהילתיים גינותהנדון:
ג'מתחםפיתוחבינוי-ירושליםהתחנה'מתחם415992מס'תכנית

רקע – תוכנית האב.1

התחדשותעלמברכיםלתכניתהסמוכיםרבתיובקעההעירגינותהקהילתייםהמנהליםראשית,
העירלטובתוירוקיםחומיםושטחיםמסחרתעסוקה,למגורים,חדשיםמקומותיצירתהמתחם,

במרקםופיזייםויזואלייםחיבוריםיצירתוגםבוולמבקריםלמתחםחנייהפתרונותיצירתוהתושבים.
הקיים בין שתי השכונות ממזרח וממערב המתחם.

מבחינתמרכזיבמיקוםירושלים,שלההיסטוריהמרקםבלבמהותישינוימציעההתוכניתזאת,עם
בעלדרמטיבשינוימדוברהנצפות.אגןובגבולהארציהמיםפרשתקועלכולה,העירתפקוד

משמעויות אורבניות, תחבורתיות, תנועתיות, בתשתיות רבות ועוד.

אב''תכניתהינהזו,תוכניותאתהמלווההרכבת,למתחםהתכנוניתהמדיניותכי,נעירדברנובפתח
נשללהובכךהפקדה,שלבהליךנכללתאינהגםולכןוהבניה,התכנוןבחוקאזכוראיןלהאשר

מעמדבעלתשאינההאב,תכניותהכנתזו.לתוכניתהתנגדויותלהגישהאפשרותמהציבור
ההשפעהיכולתאתאיינהשבנדון,בתוכניתהמופיעותהבינויתכניותנגזרוממנהואשרסטטוטורי,

לציבורגישההייתהלאולהתנגדותלעיוןידועיםזמניםעםסדורמהלךללאלתוכנית.הציבורשל
לתכניותובעקבותיההאב,בתכניתהמקודמיםלמהלכיםהתנגדותו/אותגובותמתןלצורךהרחב
הבינוי.

העירייהביןמוסמכתמדיניותכעתומהווהאושרההרכבתמתחםשלהאב''תכניתהמגבלות,כלעם
קומות)5-10(גובהלגבימדיניותיח"ד,מספרנקבעואבבתכניתהסמוכות.בשכונותהציבורלבין

בראיההשטחבמכלולוחומיםירוקיםושטחיםתנועהציריקומות),10(הגבוהיםהמבניםומיקום
כוללת.

העיראגןובגבולירושליםשלההיסטוריהמרקםבלבממוקםהתחנהמתחםהמוצעת:התכניתמופע
ה"מיילבתחוםמצויכולווהמתחםלעיר","שערהיוותההתחנההיסטוריתמבחינההעתיקה.

המתחם,חזותאתמשמעותיבאופןמשניםהמוצעיםוהגבהיםהבניההיקפיירושלים.שלהתרבותי"
"הפסקהמעיןמהווהפתוחממקוםכיום.אותוהסובבהאורבניהמרחבלביןבינוהיחסואת

אורבנית", למקום אינטנסיבי מבחינת מסת בניה, נצפות ותנועה.

עלבכלל,מענההתקבללהאך-ומחוזיתמקומית-בוועדותהדיוניםבכלשהתבקשכפי
ועלהעתיקה,והעירההיסטוריותלשכונותביחסהמתחםשלוהנראותהמופעאתלבחוןמנת
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פיסימודללהציגיש-בתכנותרקעללארובםרב-לתושביםברורהתהיהשהתוכניתמנת
הרחבהציבורופשוטיםברוריםבכליםכך.ובחינהעיוןלהבנה,העירבמודלאותוולהטמיע

(שאינו בקי בהבנת תכניות אדריכליות) יוכל להבין את משמעות התכנית.

בינוי.2

השתלבותלשאלתעקרוני-מהותימענהתציגזהבשלבכברשבנידוןהתכניתכיראוי
פרטיהגמר,חומריהחזיתות,לאופיהנוגעבכלהסובבהעירוניבמרקםהמוצעתהבניה

הגמר, חתכי רחוב ביחס לבנייה קיימת/היסטורית וכיו"ב.

גובה הבניה:ב.

10ו-קומות9קומות,5שלמבניםהבינוי,בנספחהחתכיםעפ"ימציע,שבנדוןהמתחם
רשוםסביבהבנספחבנסיגה.10ו-9קומותכן,כמוהקובעת.הכניסהמפלסמעלקומות
החלטתעפ"ילתכנית.התאמההאיאתלתקןישגובה'.קומות18'שלמבנים(?)בטעות
קומות10ו55%בתכסיתקומות5שלהכללעללשמוריש2021מיוניהמחוזיתהוועדה

להציגישהוועדה.בהחלטההעמדהלבחוןניתןלאהתכניתעפ"י.20%שלבתכסית
מסמכים מתאימים.

ביקורתלהעבירמבליהחדש.למתחםמוצעיםמבטיםרואיםאנחנוהתכניתמסמכימתוך
מתעלםשהמתחםתחושהישסביבו,למקוםביחסהמתחםלנראותלהתייחסאךאדריכלית

בהחלטתעומדלאבטחהסביבה.עםולאעצמועםלאדיאלוגיוצרלא,מסביבתולחלוטין
מתחם,באותושוניםמבניםביןואחידותקשראיןצנוע'.מרקמי'בינוילייצרהמחוזיתהוועדה

ניסיוןואיןהמתחםסביבוהפתוחהבנוילמרחבקשראיןהמרחב,שללגיאומטריהקשראין
במסמכיההדמיותעפ"יהמתחם,המתחם.אתהסובבלמרחבכלשהיהמשכיותלייצר

זוהאם.בכללובעירהיסטוריתבסביבהשקורהמהלכללחלוטיןמנותקנראההתכנית,
לשכונותירושהלתתרוצהשהוועדההבנויהמרקםאיכותזההאםהמשורר?כוונת

ההיסטוריות ולעיר ירושלים?
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גובה החזית בדרך בית לחםג.

המשלבחתךלהראותישלחם.ביתבדרךהחזיתועיצובחומרגובה,אתלבחוןישבמיוחד,
החדשההחזיתגובהאתולהגבילהרחובשלהשנימהעברההיסטורייםהבתיםחזיתותאת
לרחובויחסמיקום-הגבוהיםהמבניםלגביהדעתאתולתתבלבד.קומות4ל-עד

ההיסטורי.

נגישות הציבור לקומת הקרקע:ד.

ובשפ"פיםהמסחרסביב-הקרקעבקומתהשטחיםבכללציבורהנאהזיקתלקבועיש
כשטחים לטובת הציבור.

הרגלהולכיאתהמשרתיםבתכניתהמעבריםבכללציבורהנאהזיקתלקבועישכן,כמו
ומיצרים קישוריות עם צירי התנועה בשכונות הסמוכות לטובת הציבור.

ומתקניםמערכותולהציעהקרקעבקומתהמותריםהשימושיםלגביהנחיותלקבועיש
עלקטנות,חנויותאחוזלהגדירישכן,כמולמטרד.גורמים/מזהמיםעסקיםעבורמתאימים

מנת לעודד עירוב שימושים ומסחר מקומי (ולא רק רשתות גדולות).

למנועיש.ושעריםגדרותללאהציבורלכללונגישיםפתוחיםיהיוהציבורייםהשטחיםכל
gated(שערקהילותשלתופעהלהקמתאפשרות communities.(

מלון,ובתיהעסקיםעבורוטעינהפריקהשירות,כניסותאשפה,פחימיקוםלקבועישכן,כמו
החזית(לעומתלחםביתבדרךאוריינטבמלוןכמווהתנהלותתופעותלמנועמנתעל

הייצוגית ברחוב עמק רפאים).

אחוזי בניהה.

כפילמתחםמקסימלייםבנייהאחוזי350%נקבע2021מיונימחוזיתהוועדהבהחלטת
מסומניםאינםהמוצעיםבנייהאחוזי)5(טבלההתכניתמסמכיעפ"יאב.בתכניתשנקבה

המוצעיםהבניהשטחיכלעםמסודרתטבלהמבקשיםבדרישה.עמידהלבחוןנתןלאולכן
.וסימון ברור של אחוזי הבנייה מוצעים בתוכנית

ו. קווי הבניה של הבניין לשימור

איןהתוכניתהוראותלפיהקיים?מהמבנהבהרבהגדוליםלשימורהבנייןסביבהבנייןקווימדוע
בקוויצורךאיןכןועלהבניין,קווילהגדלתלאבטחמחמיר,לשימורהמוגדרהמבנהלשינויהתכנות

בניין אלו.
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מדוברלשימור?לאהזהבשטחהעציםלמהעצים,בושישלשימורהמבנהסביבשטחמגדיריםואם
לשימור.המבנהשלההיסטוריתבסביבהשתומכיםעצים4על

ז. הדמיות לא ריאלסטיות

התוכניתאתלהביןהרחבלציבורלאפשרובכךהפיסי,במודלהטמעהביקשנובהלהקדמהבהמשך
העתידיהמצבאתתואםלאכללהנצפותבנספחההדמיהנספחכיניכרוברורים,פשוטיםבכלים
נכונהבפרספקטיבהלראותניתןלאובכךסמוכותבינוילתוכניותהתייחסותכלאיןראשית,.בשטח

תואמתלאשלהםוהמאסיביותהמבניםעיצובשלהמגווןשנית,בעתיד.הבנויהמרחביראהכיצד
הדמיותלהטמיעאונבקש(בנסיגה).קומות10עד5בנימבניםביןאיזוןעלהמדברתהאב,לתוכנית

יותר ריאליסטיות בתוכנית או לשנות את התכנון שיהיה תואם למקום.

(שצ"פ)בפתוחיםבשטחיםהבנינים,ביןשיווצרהחדשהרחובשלהדמיהלהציגצורךישכן,כמו
איכותאתציגלהגםאבלמבחוץהתכניתאתלהציגצורךישז"אבתכנית.המוצעיםהליכהובצירי

.החללים האורבניים לתוך המתחם

מרחב ציבורי - שצ"פ.3
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המבנהשלולרחבההאורכילשצ"פלהתייחס(שצ"פ):הפתוחיםהציבורייםהשטחיםאיכותא.
יותרגדולפתוחמרחבלייצרמנתעלהפתוחיםהשטחיםאתלאחדבכוונהעירוניתככיכרלשימור

לספקצורךישולכן,לציבור.פתוחיםלשטחיםהצורךאתהקציןהקורונהמשבריותר.ומשמעותי
שטחים כאלה גם במתחם שבנדון.

מונגשיםמעבריםהגובה,הפרשי:הסמוכותהשכונותעםהממשקאתלבחוןצורךישכן,כמוב.
רחבותמדרכותורמפות),מדרגותשלהצורךבמידתופתרונותמעברנתיבי(מציאתובטוחים,

והתייחסות למופע ולמבטים - כולל גבהי גדרות.

:ג. יחס התכנית לעצים קיימים

התכניתעצים!81שלכריתהמציעההתכניתעצים.91היוםבמתחםישהתכנית,מסמכיעפ"י
קרקעיתתלחניוןחפירהשםשאיןאףעללשימור,המבנהבסביבתהעציםשלשימורמציעהאינה
22(כ-בשצ"פהעציםשלכריתהמציעההתכניתהפינתי,בשצ"פכנ"להעצים.לכריתתצורךואין

מצדקטןמאמץעודעםניתןיהיהלשימור,מציעהשהתכניתעצים10ה-עםיחדבסה"כ).עצים
בתכנית).העצים(כמחציתלפחותעצים35-45כ-לשמורהתכנית,אתוהמאשריםהמתכננים
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אותת"קלחניוןחפירותבהםשאיןהשטחיםבכלעציםשימורומבקשיםמיותרותלכריתותמתנגדים
בנייה חדשה.

שטחים למבני ציבור.4

ומלון.תעסוקהמסחר,שטחילרבותלמגורים,מ"ר19,439בשטחיח"ד180מציעהתכנית

מ"ר440בשטחכיתות3יוםמעוןשל:מבונההפרשהמציעההתכנית,35%שטחהפרשתבמקום
בתיאוםהנ"להשימושיםמיקוםלקבועמבקשיםמ"ר.250בשטחכנסתוביתמ"ר305שלחצרעם

עם מח' למדיניות תכנון והמינהלים הקהילתיים.

תנועה וחניה.5

כך,עלנוסףורכבל.כבדהרכבתקלה,רכבתובוגדולתעבורתיhubל-להפוךמיועדכולוהמתחם
צופיםאנורמז.בדודהכבדההרכבתשלוחניוןהפעמוןבגןהרק"לשלחניהלמרחביצמודהמתחם

הכבישיםמערכתעלאפשריבלתיעדכבדתנועהעומסשייצרוהחניונים,ותכמעםעקרוניתבעיה
הקיימים.

לגובהבניהידיעלהאפשרי,הבינויפוטנציאלמקסימוםאתמנצלותהתכניותמשלימות:פונקציותא.
לאורלחם.ביתדרךצפוןולאורךהתנ"ך)לגבעת(בסמוךרמזצומתלידכמורגישיםבמקומותגם

מקומות,לאופנייםחניותשלתוספותהכוללותמשלימותלפונקציותמיקוםלבחוןמבקשיםאנוזאת,
ועוד.למוניותהמתנהתחנות,תח"צתחנות,המסחרשלטעינה/פריקה,נוסעיםלהורדה/העלאת

השטחיםשכלחשובהמרכזית.בתחנההיוםשקורהכפיהבאה,הקטסטרופהאתלמנועעלינו
הפתוחים יוכלו להכיל את כל תעבורת הולכי הרגל העתידית.

לבצעמבקשיםהמתחם,שלהתנועתיההיבטאתלהעריךמנתעל:צפוייםחניהלצרכימענהב.
אוטובוסיםשללתנועהבשילובהחניונים,תפקודאתלהעריךמנתעל,המרחבבכלתנועהספירות

לרכבל והתנועה הצפויה במרחב אחרי ביצוע תכניות פינוי בינוי המתוכננים במרחב.

איכות הסביבה.6

לבנייההתקןבדרישותיעמדובתכניתהמבניםשכלהתכניתבהוראותהדרישהעלמברכיםאנו
להעיר:מבקשיםאנוזאת,עם.5281ירוקה

באיכותופגיעהמשאיותתנועתלצמצםמנתעל,בשטחחפירהבחומריחוזרשימושלגביהנחיותא.
החיים בשכונות הסובבות את המתחם.

של'360'שכונותהכלישלההנחיותעפ"יהבנייה,בזמןבאתרמטרדיםמניעתלגביהנחיותב.
).33נושא(תתירוקהלבנייהוהמועצהוהשיכוןהבינוימשרד
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על.הספרביתמבנהשללשטחמתחתתפעולישטח/טכנייםמתקניםלגביהסברלקבלמבקשיםג.
ביתשלומוריםתלמידיםעבורוהבריאותיתהסביבתיתההשפעהרמתומהמדוברמתקניםאיזה

הספר.

בשטחעבודותהתארגנות,שטחמיקוםשלהדמיה/תוכנית/טבלה/מסמךולהציגלערוךישד.
בתהליךיהיומתחמים3כאשרוציוד,וכליםעפרחומרישינועמשאיות,שלויציאהכניסההמתחם,
סביבברחובותמשאיותתנועתנפחלגביהמשמעותומהובנייה,חפירהחומרישינועחפירות,
המתחם.

חומריםשלופינוישינועבמקוםחוזרשימוש,הריסהבמקוםלפירוקתוכניתלראותמבקשיםה.
מבנינים קיימים להריסה במתחם.

לייצורמתקניםבשילוב(אינטנסיביים/אקסטנסיביים),ירוקיםכגגותתכניתגגותשלהשמשהלבחוןו.
).41ו-28נושאתת'360'שכונותהכלישלבהנחיותלעמוד(ישבמתחםלשימושמתחדשתאנרגיה

בברכה,

ליאורה בארירונית לומברזו

יו"ר פורומים אורבנייםיו"ר הפורום האורבני מושבות

מינהל קהילתי בקעה רבתימינהל קהילתי גינות העיר

ליצירת קשר:

רוני גלעדאדר' אליאס מסינס

מתכננת אורבנית בקעה רבתימתכנן אורבני גינות העיר

elias@ginothair.org.il / 0544286998planner@baka.matnasim.co.il /
0543051771
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