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צורך להצגת התכנית כמכלול ובמודל תלת ממדי

אחד הבקשות שחזורות על עצמן ע"י המינהלים הקהילתיים עפ"י בקשת התושבים הינה ●
הצגת התכנית כמכלול ובמודל תלת ממדי.

עד היום: צוות אדריכל העיר התחיל לתכלל את התכניות במרחב. ●
לא הוצג מודל תלת ממדי. הוגצו אך ורק הדמיות חלקיות ולפעמים גם לא מדויקות.●
 לא ניתן לבחון ולהבין את המשמעויות של תכנית כל כך מורכבת בהדמיות מהשמיים●

בלבד. יש לבחון את איכויות המרחבים הציבוריים מגובה הולך רגל.

 הועדה המקומית ממליצה "לדחות את ההתנגדות לנושא הצגת התכנית במודל פיזי על מנת
להבין את נפחי הבניה ביחס לקיים".

 "ההחלטות של הוועדה התקבלו על סמך הדמיות ותצפיות של התכנית מנקודות שונות בעיר
 והשפעתם על הסביבה הקרובה והרחוקה ועל סמך אותם הדמיות קיבלו וועדות התכנון את

החלטותיהם  ."



מסמכים מתכנית אב למתחם התחנה. ●

נסיון להגדיר ולייצר מרחבים ציבוריים.●

בפועל אין מרחבים איכותיים ומזמינים להולכי רגל, ●

משולבים עם תנועת רכבים כניסות לחניונים, פרסה 

למוניות ועוד.

שטחים ללא שמש.●

צוות אדריכל העיר - משרד שלמה אהרונסון



ישנה הזדמנות לייצר מרחב ציבורי משמעותי במקום ●

כמרחב ששומר על צביון המקום.

כולל להנגיש מבנים היסטוריים, לשמר שטחים פתוחים ●

ולתת לציבור חזרה מרחב בעל ערך למרחב שצומצם.

תכנית אב - אדר' נעמה מליס



מסמכים מעבודת הצוות של משרד אהרנסון של אדריכל העיר.●

ריבוי תכניות במרחב.●

כל תכנית ממוקדת ומנותקת מבחינה אדריכלית ואורבנית ●

מהמכלול ומהמרחב ההיסטורי.

צוות אדריכל העיר - משרד שלמה אהרונסון



תכניות לא עומדות במדיניות תכנית האב. ●

אין הבנת המרחב מגובה הולך רגל.●

אדריכלים גוטמן אסיף

 : החלטת המקומית
 בעניין לקבל   חלקית את ההתנגדות
 ש  המגוון של עיצוב המבנים

והמאסיביות שלהם לא תואמת     
 לתוכנית האב, המדברת על איזון

 בין מבנים בני 5 עד 10 קומות
 בנסיגה     נבקש או להטמיע
 בתוכנית הדמיות     יותר ריאליסטיות

 או לשנות את התכנון שיהיה תואם
 למקום  - יש לוודא כי הבינוי המוצג

 בנספחי הבינוי תואם להחלטות
 הוועדה וכאמור להוסיף סעיפים

 מתאימים בתקנון שיבטיחו כי
הבנייה תהיה בהתאם.



הדמיות לא עדכניות לגבי מדיניות תכנית אב. ●

אדריכלים רוזנפלד ארנס



הדמיות לא מתואמות אחת עם השנייה ובין ●

מתחמים.

הדמיות עם הרבה עצים ומעט מידע.●

מבקום: מבקשים מודל מדויק במודל העיר. ●

נעמה מליס אדריכלים



הדמיות לא מתואמות אחת עם השנייה ובין ●

מתחמים.

הדמיות עם הרבה עצים ומעט מידע.●

מבקום: מבקשים מודל מדויק במודל העיר. ●

אדריכלים רוזנפלד ארנס



הדמיות לא מתואמות אחת עם השנייה ובין ●

מתחמים.

הדמיות עם הרבה עצים ומעט מידע.●

מבקום: מבקשים מודל מדויק במודל העיר. ●

מודל העיר - עיריית ירושלים



תכנית 653840 - מתחם ב



מופע גובה בניה לכיוון דרך בית לחם ודרך חברון:

גובה הבינוי



ספירת 10 קומות מהמפלס העליון, במקום מכל חתך. כך מקבלים מופע של כ13 קומות

795.75 מ' - 752.75 מ' = 43 מ' (12.5 קומות!!!)

 מתוך החלטת המקומית: כפי שנקבע בטבלה 5 – יש להגדיר בהוראות התכנית כי בתאי
השטח בהם ניתן להציע 10 קומות, יתוכננו 10 קומות בכל חתך.



זיקות הנאה
מבקשים להבטיח כי זיקות ההנאה יהיו פתוחות לציבור, ללא גדרות ושערים.

כמו כן, על מנת לא לקבל מופע של חזית אטומה לדרך חברון מבקשים להוסיף מעבר ציבורי נוסף.

 מתוך החלטת המקומית: לקבל את ההתנגדות בנושא נגישות הציבור בקומת הקרקע – יש לקבוע
 בהוראות התכנית כי בשטח קומת הקרקע לרבות החצרות ושטחי הפיתוח של המבנים יהיה

מעבר נגיש לציבור ללא גדרות ושערים.



מרחב ציבורי - שצפים

שצפים מופרדים ולא איכותיים

2.6 דונם מתוך 20.3 דונם סך התוכנית.

240 יח"ד, לשם כך נדרשים כ4 דונם 
שטחים ציבוריים פתוחים.

 החלטת המקומית: לקבל את ההתנגדות
 בנוגע לעקירת עצים בשטח בייעוד שצ"פ
 – יש לשאוף ולהותיר את העצים בשצ"פ

כפי שהם בעלי חורש טבעי.



תנועה וחניה
כיכר דוד רמז - ציר תנועה ראשי המוביל לכל הפרויקטים הצפוניים.

 לקבל את ההתנגדות בנושא פונקציות משלימות הכוללות תוספת של חניות אופניים, מקומות
 להעלאת והורדת נוסעים, תחנת המתנה למוניות, פריקה וטעינה – יש להטמיע במסמכי התכנית

הדרישות הנ"ל ולציין כי בשלב היתר הבניה הנושאים הללו יבחנו בהתאם לבינוי שיוצע.



שטחים למבני ציבור

פרוגרמה מותאמת ל800 יחד ולא ל600 כפי שהגדירה תוכנית האב



תכנית 415992 - מתחם ג



גובה בינוי 

11 קומות, ללא נסיגה החל מהקומה 
החמישית

גובה חזית לדרך בית לחם

 אתמתוך החלטת המקומית:    לקבל חלקית   
 ההתנגדות בעניין הטענה כי התכנית מציגה

 גובה קומות העולה על 10 קומות כפי
 שנקבע בטבלה 5 – יש להגדיר בהוראות
 התכנית כי בתאי השטח בהם ניתן להציע

 10 קומות, יתוכננו 10 קומות בכל חתך.

 2021 עפ"י החלטת     הוועדה המחוזית מיוני
 יש לשמור על הכלל של 5 קומות בתכסית
 %55 ו10 קומות     בתכסית של %20 .עפ"י
 התכנית לא ניתן לבחון העמדה בהחלטה

הוועדה. יש להציג     מסמכים מתאימים



זיקות הנאה
מבקשים להבטיח כי זיקות ההנאה יהיו פתוחות לציבור, ללא גדרות ושערים.

זיקת הנאה לכלי רכב - מבקשים להבטיח כי מעל הקרקע המעבר יהיה חופשי להולכי רגל



מבנה לשימור

קווי בניין תואמים למבנה

רחבה ציבורית בין הבניינים
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