
 
 
 
 
 

 התנגדות הפורומים האורבניים בקעה וגינות העיר לתכנית
 במתחם ג במתחם התחנה  

 
 
 
 
 
 

 



 פורומים אורבניים

 האתגר       

ההזדמנויות בחייו של אדם להשפיע  , אם בכלל, מעטות

 .  באופן משמעותי על סביבתו ועל החיים בה

וההחלטות  , נמצאת עכשיו הזדמנות מיוחדת כזובפניכם 

שתקבלו לגבי התוכניות שעל הפרק עשויות להשפיע  

,  חשיבותה ההיסטוריתשעל , באופן דרמטי על ירושלים

 .צורך להרחיבאין הדתית והאדריכלית 

 .  ממונים על ההגנה על נכסי הציבור, חברי הוועדה, אתם

בראש ובראשונה  , ירושלים צריכה להתפתח ולהבנות, אכן

 .  תוך מיצוי עתודות הקרקע שבה, מבפנים

לבנית  יש סכנה ממשית ובלמים  איזוניםללא אך בפיתוח 

העיר  של האורבני המיוחד  אופיהשתגרום לאיבוד יתר 

 שגרתית  , ולהפיכתה לעוד עיר רבי קומות

 .  ייחודונטולת 
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נראה כי התכניות  -זאת עם . תוססבחיים ויהפוך מוקד עירוני ושמחים שהאזור יתמלא , מברכים על יוזמת העיריהאנו כציבור 

,  לתיירות, ועם האינטרס הכלל עירוני למרחב ציבורי, רוח המקוםאינן עולות בקנה אחד עם , מדי מאסיביותהמוצעות הן 

 .ירושליםולשימור רוחה ההיסטורית והכל כך ייחודית של , להליכתיות

אין ! תכנית האב אינה סטטוטורית: נבקש להדגיש -י היזמים כי הזכויות המוצעות עולות בקנה אחד עם תכנית האב "ענטען 

זכותה וחובתה של הוועדה למתן ולמנוע עיגון סטטוטורי של בינוי מופרז   -הבעלים מהותית בזכויות הקניין של פגיעה בהתנגדות 

שטח המשמש כמחבר בין שכונות בעלות ערך  , בלב מתחם מוטה תיירות, בלב העיר ההיסטורית - ומאסיבי באזור סופר רגיש

 . תפגע אנושות בפוטנציאל התיירותי ובאינטרס הציבוריהתכנית . היסטורי-תיירותי

מתבקש כאן תמהיל מוטה  . אופי הבניה והן את תמהיל השימושיםאת , מתבקש לשקול מחדש הן את היקף הבניה -כל זאת לאור 

הוא כיוון שהשטחים כמעט ריקים הפינוי . חייםליצירת מרחב תוסס ומלא  -בשילוב עם שטחים סחירים פעילים , ציבור ותיירות

סביר  , בנוסף. בהחלט להסתפק בתחשיב רווח מתון יותרניתן . בינויהנדרשים לצורך פינוי  השמאייםמדובר בערכים ואין  -פשוט 

 .עירוניהתכניות הנוכחיות רחוקות ממתן מענה לאינטרס הציבורי והכלל . והגיוני לדרוש מהיזמים תרומה ציבורית משמעותית

.  וליצירת רובע חדש ואיכותי, מובהק לאינטרס האזורי והכלל עירוני למשיכת המעמד היצירתיהיקף התכניות המוצעות עומד בניגוד 

שישרתו את  , להקצות שטחי ציבור ראוייםכאן ניתן , בניגוד לבניה חדשה בלב מרקם צפוף. ד משמען שני בתי ספר לפחות"יח 800

צרכני שטח  תשובה אחרונה אפשרית לצרכי ציבור המהווים מהווה השטח הנדון . השכונה החדשה ואת האזור לשנים רבות

על , למענה לצרכי הציבור שיוצרת התכנית עצמהמעבר . אולמות תרבות ועוד, קהילתישלוחת מנהל , מהותיים כמו בתי ספר

 .  קיימים וצפויים בסביבתה המצטופפת והולכת לחוסריםהתכנית להתייחס 

והיא מהווה אחד  , היא המושכת תיירים לעיר -' רוח המקום'הינה הקניינים הרוחניים והכלכליים המרכזיים של ירושלים אחד 

ראש בסוגיות הנוגעות לאיכות המרחב  אין להקל . ממוקדי המשיכה המרכזיים של אוכלוסיות חזקות להמשיך ולהתגורר בה

 .  זהניכר בבירור כי התכניות אינן נותנות דעתן להיבט חשוב . הציבורי ופרטי הבניה 
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 האתגר       
 

 ,  אם תתקבלנה כפי שהן, המוצעותהתכניות 

 כולו  של המתחם באופן שאינו ניתן לתיקון באיכויות הייחודיות תפגענה 

 ,  לב העיר ההיסטורית, הסובבותוהשכונות 

 .היחיד והמיוחד בעיר, האהוב, המסילהובפארק 

 אנו מבקשים להציע דרך ביניים המאזנת בין הבניה המוצעת  

 .העירוני הייחודי  המירקםשמירה על לבין 
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 מה אנחנו מבקשים מהוועדה

 ,  לשמור על המאפיינים של אתר מרכזי זה 

 הפרוגרמה הציבורית  עקרונות לעדכן את 

 .כפי שהותוו בתכנית האב      

להמשיך ולהתמיד בשמירה על איכויות האתר 

 .  בפרוטוקול בו אושרה התכניתכפי שסוכמו       

 באופן נחרץלייצג את האינטרס הציבורי   , 

 .ולאזן את הלחצים שמפעילים היזמים      

 פארק המסילה ועל השטחים  לשמור על 

 שמהווים מוקד משיכה וחיים  הציבוריים      

 לעיר כולה        
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 מתוך סיכום הפרוטוקול של ישיבת הוועדה המחוזית בעניין תכנית האב של מתחם התחנה

" כפי  , לשמירה על עקרונות השלד הציבוריבמסגרת קידום התכניות המפורטות יש לתת דגש

 .שהותוו בתכנית האב

בהתאם לפיתוח ולמספר יחידות  , כל תכנית מפורטת שתוגש תכלול מענה פרוגרמתי בתחומה

תיבחן האפשרות  , ככל שהשטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור לא ייתן מענה מספק. הדיור

 .להשלמת הפרוגרמה באמצעות הפרשות ציבוריות להפחתת מספר יחידות הדיור או לחילופין 

ומספר הקומות הוא מרבי, ייקבע בהוראות תכנית האב כי אופי הבינוי המוצע בתכנית הוא מנחה  ,

בדגש על  , וכי הבינוי וגובהו יבחנו בתכניות המפורטות בהתאם לעקרונות שנקבעו בתכנית האב

ועל בסיס  , והקישוריות לרחובות הסובבים ולמעברים בתוך המתחמים עצמםהמרחב הציבורי 

 ."הדמיות ובדיקות נצפותבחינה מפורטת של 

 

 החלטות הוועדה הקודמות

ו ב ת  ו ע ג ו פ ו  א ן  ו ז ח ל ת  ו מ י א ת מ ת  ו ג צ ו מ ה ת  ו י נ כ ת ה ם  א  ? ה
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 הקשיים בתוכניות המוצעות

החריג באופן משמעותי מסביבתו, צפוף וגבוה, בינוי אינטנסיבי. 

 כנדרש בתוכניות בסדר גודל כזה, שיתנו מענה לצרכי המרחבמיעוט שטחים פתוחים ומבני ציבור. 

 הופך בתחום התוכניות  , שהוא הצלחה אדירה, הפארק .התכניתביטולו למעשה של פארק המסילה בשטח

לשביל צר בין בנינים כמעט ללא דופן  , המקבל את כל תושבי ירושלים, רחב ושופע ירק, מפארק צירי ייחודי

 .  בחלקו הצפוני הוא נעלם לגמרי. הנוכחית להוויתושארית אומללה , פתוחה למרחב ציבורי איכותי

לשטחי ציבורלא מספקת  פרוגרמה. 

תעסוקה  , קצת מלונאותומציעות , התוכניות ממקסמות את השימוש למגורים -יצירת שממת מגורים

 .מסחרוחזיתות 

 פארק המסילה אמור היה להיות שלד כזה וציר המחבר בין  –בין כל חלקי המתחם  חסר שלד מקשר

 .התוכניות מבטלות למעשה את הפארק. התוכניות השונות

אין מבני תרבות משמעותיים  . 

 המאפשרים הופעות והתכנסויות במרחב הפתוח אין מרחבים פתוחים משמעותיים. 

 את התיירים למתחם יימשוךמסחר ומוקדי עניין ובילויי מה , באין תרבות –אין מרחב תיירותי? 
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 האב למתחם הרכבת הגדירה את האזור   תוכנית

'בין השכונות הוותיקות' חיבור מרקם אורבני  . 

 כיכרות שיכלול שטח ציבורי איכותי הטמעה של

 .עירוניות

 לא  , ברוחב ראוי, מוצלים, פתוחיםמעברים

 .  בתוך מבנים

אל מחוץ לגבולות התוכנית המקשרים  מעברים

 .כחלק מתוכנית הפיתוח

 הגדרות פארק המסילה בתכנית האב

   1.2.2022התנגדות לבנייה במתחם התחנה    



 פורומים אורבניים

 

 

 מרחב הליכה  : פארק המסילה
 ליניארי עם ככרות

 
פארק המסילה המסתיים במתחם התחנה הוא  

 .  מיצוי ושיא של מרחב עירוני אהוב וחשוב

 ,  האם התכניות המוצעות שומרות עליו

 ,  פעילות ואופניים ראוי, על מרחב הליכה

 ?שיכיל מאות ואף אלפי אנשים

 ?על כיכרות לשהייה ולמפגשים

 

 הצפוניב מתחם 1.

 מתחמם ב  2.

 ג-מתחמים ב ו3.

  

1 

3 

2 
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 השטח אחרי הבינוי ערכיות השטחים בתכנית האב שטח אפקטיבי של הפארק

 המחשת השטחים שיאבדו  לציבור

לא : 2מגרש 
נשאר מרחב  

 הליכה

לא : 1מגרש 
נשאר מרחב  

 הליכה
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 פארק המסילה
 במפגש דרך בית לחם

 מצב מתוכנן

 מצב קיים
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 הולכים בתוך מבוך של בניינים גבוהים: מצב מתוכנן 

 קייםמצב 
 מבט מפארק המסילה לדרך בית לחם
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 פארק המסילה
 במפגש דרך בית לחם

 1מגרש 

 הולכים בתוך מבוך של בניינים גבוהים: מצב מתוכנן 

 מצב קיים
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 פארק המסילה
 במפגש דרך בית לחם

 חתך מתוכנן
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 פארק המסילה
 במפגש דרך בית לחם

 

 מצב מוצע

 מסלול צר בין בניינים: מצב מתוכנן
 

 הצעתינו 

 בשני הבינוי  תכסיתהקטנת 

 המגרשים         

 כשטח פתוח שטח גדול קביעת 

 זיקת הנאה לציבורוכשטח עם . 

 שטח זה יתוכנן כחלק מתכנון 

 . כולל של פארק המסילה      

 מצב מתוכנן

 חורשה
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 פארק המסילה כתכנית סטטוטורית

  יש להכין תכנית סטטוטורית של הפארק

 .  כמרחב עירוני פתוח ואיכותי

  התכנית תצרף את כל השטחים הצמודים

,  פים"כשצלפארק והכלולים בתכניות השונות 

 .ושטחים של זיקת הנאה לציבור פים"שפ

 שיימצאו בתוך  השטחים הפתוחים הפרטיים

 עםיוגדרו כשטחים תכנית הפארק 

 .  הנאה לציבורזיקת 

 
   

  . 
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 פרוגרמה ציבורית
במתחם ג הפרוגרמה קבעה שאין צורך במבני חינוך ולכן לא 

 . קבעה שימושים ציבוריים

אך למתחם כולו יש צרכים בהפקעות ציבוריות ולא סביר  

 .  שיחסית להיקף הבנייה לא יקבעו הפקעות לטובת הציבור

  . 

 הצעתינו

 למתחם ולשכונות הסמוכותצרכים ציבוריים להגדיר  . 

להגדיר ולהטמיע בתכניות את שטחי הציבור הנדרשים. 

 שיהיה משותף בהקמת בית ספר חדש לבדוק את הצורך

 .למתחם ולשכונות הסמוכות

 אבוטורבשכונת האולם המתוכנן להעביר למתחם את  ,

 . העומד להבנות על מגרש ספורט הנחוץ לתושבים
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,  זאת במיוחד לציבור הכללי, הצגה אינטגרטיבית כוללתאת כל הליקויים שיש בתוכניות קשה לראות בהעדר 

 .   שאינו בעל מקצוע בתחום התכנון

 שיוטמע במודל העיר לבחינהפיסי מודל כולו בלבחון את המופע והנראות של המתחם המתוכנן יש. 

  על כל מתחם להציג את ההדמיות 

 בשילוב עם הדמיות הפרויקטיםשלו 

 .במתחםהאחרים  

 

 התנגדות ציבורית

 כבר כיום מעוררת התכנית התנגדות

 .  ציבורית עצומה 

 ,  חתימות 6,000בעצומה נגדה נאספו כבר 

 ויוזמי ההתנגדות מתכוונים לאסוף  

 .  עוד אלפים רבים של חתימות

 

 יידוע ושיתוף ציבור



 פורומים אורבניים
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 יידוע ושיתוף ציבור

אינן משקפות את  שהכינו היזמים אלה הדמיות 

אינן משלבות את הפרויקט הנוסף  הן . המציאות

להבין את היקף  וכך נמנעת האפשרות , בשטח

היקף הפגיעה בפארק את , האמיתיהבניה 

המסילה ואת השפעת הבנייה על משתמשי  

 .  המרחב כולו מנקודת מבטם



 פורומים אורבניים
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 כלכלה על קצה המזלג

 .גם לא לזוגות צעירים". צעירים היצרנים"הדירות שייבנו במתחם לא מיועדות ל

 ,  בדומה לפרויקטים אחרים מקבילים בסביבה, הדירות שייבנו כאן

 .  ₪ מליון 4-יתחילו בכ

 ,  קהל היעד שלהם אינו קהל היעד של מבקשי דירות צעירים ועמלניים בירושלים

 .  קהל היעד המוצהר של הגידול המסיבי בבניה בעירשהוא 

 

מהארץ ומהעולם פארק המסילה  , מהעיר, לירושלים אטרקטיבית לתושביה

 והשטחים הציבוריים והפתוחים העוטפים אותו הם  

 .  נכס שאין ערוך לשוויו
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בנויה  , תכנון של ירושלים כעיר צפופה”

תכרסם את מעט היתרונות  ....לגובה

,  המרוכזים בעיר הטורקית, האורבניים שבה

 .  המנדטורית ובשכונות הוותיקות

ולא  , שימור מוקפד של מרקמים, מבחינה זו

יכולים להגדיל את  , של בניין כזה או אחר

בירה עם  , כוח המשיכה של העיר

 . "  היסטוריה אורבנית ייחודית

 18.1.2022, ליברל, נרי הורוביץ  
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 אנחנו מבקשים

 שתהיה תכנית מחייבת ותכיל הוראות לגבי השטחים  הכנת תכנית סטטוטורית של פארק המסילה להורות על

 .  הצמודים לה

 השהייה והמעברים כך שיכילו כמות , התנועה, ההליכהישמור על איכות שטחי שפארק המסילה המתוכנן

 .גדולה של משתמשים כפי שצפוי להיות בעיר

ולהתנות את קידומן בתנאים הבאים, לדחות את התכניות המוצעות. 

   התכנוןבהתאם לתכנית הפארק ולהוראות וועדות , זיקת הנאה לציבורבאופן משמעותי השטחים עם שיורחבו. 

 והקצאת שטחים מתאימים ומחייבים לכל אחת מהתכניותהפרוגרמה הציבורית עדכון. 

המפגש עם דרך בית לחם באיזורהמבנים המוצעים  תוקטן תכסית. 

 יוגדר כמגרש לבניה ולשימוש ציבורייםבמתחם ג  2מגרש  . 

 ושהציבור יוכל להבינן ולהתייחס אליהן, ונגישות אמיתיותבהמחשות שכל הגשה של תכנית וכל דיון ילוו  . 

 אחרי הכנת התכניות המתוקנותשיתוף ויידוע הציבור שיתקיים הליך ראוי של  . 

 על מנת שהאתר לא יהפוך לאתר בניה במשך שנים שבהן לא ניתן  לגבי שלבי הבנייה שיוגדרו בתכניות מגבלות

 .  יהיה להשתמש כראוי בשטחי הציבור ובפארק המסילה
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 האמת היא

גוזלות מהציבור הירושלמי  המוצעות למתחם הרכבת שהתכניות 

 ,  מהשטחים הפתוחים במתחם הרכבתמשמעותי חלק 

 .  התרבותיים ותכניהםהפעילות בהם על 

עם  נחוצים לכל תושבי ירושלים  שטחים אלה יהיו יותר ויותר 

 .  הצפויה וגדילת העירההתפתחות 

 :חברי הוועדה

 !:ביכולתכם לשנות זאת

YES YOU CAN! 


