
ניותועד שכונת –שיתוף ציבור 

מגרש הכורכר/ קוסלמתחם •

מגרש חניה צפוני/ וינט 'מתחם הג•

02.03.2022

שירותי הנדסה מהנדס תחבורה  משה אלבוחר 

מ"אברהם בלאו מהנדסים בע



תעסוקה ומסחר, מגורים:וקוסלוינט 'מתחם הג

1

2



א"תצ/ ניתוח המתחמים 

קריית הלאום

האוניברסיטה 

העברית  

גבעת רם

בית הכרם

הכנסת

מוזיאון

ישראל

ניות



מדיניות להתחדשות  

עירונית בבית שמש 

?איזה מן תכנית זו 

היתרי בניה

(ע"תב)תוכניות מפורטות 

תוכנית מתאר מקומית

תוכנית מתאר מחוזית

תוכנית מתאר ארצית 

איזו מין  

?תוכנית זו



מדיניות להתחדשות  

עירונית בבית שמש 

התוצרים

:התכנית תכיל הוראות ביחס ל

/שימושיםעירוב/בנייןקווי/בניהנפחי

אופי/מגרשבכלהבניהזכויותסך

והשימושיםהפתוחיםהשטחיםפיתוח

עציםלשימורהוראות/בהםהמותרים

/מינימליד"יחלהיקףהוראות/בוגרים

מרביגובה/במגרשהחניהאופן

התוצרים



מדיניות להתחדשות  

עירונית בבית שמש 

מי יוזם את  

?התוכנית



מגמות פיתוח במרחב התכנון



קייםניתוח מצב 

בינוי קיים



ניתוח מצב מתוכנן

בינוי קיים

בינוי חדש



תחנות אוטובוס/ קיים ניתוח מצב 



רכבות/ מתוכנןניתוח מצב 



רכבות ותחנות אוטובוסים/ מתוכנןניתוח מצב 



רכבות ותחנות אוטובוסים/ מתוכנןניתוח מצב 



קוסלתכנית חניון



התמצאות

מתחם קוסל



ניתוח מצב קיים



גבעת רם  -האצטדיון הלאומי 

האצטדיון נועד לאפשר קיומן של  •

תחרויות אתלטיקה ברמה בינלאומית

באצטדיון קיים מסלול אתלטיקה עם •

4,000-תשתית ליציע מודולרי עבור כ

.צופים

האצטדיון מתפקד כמתקן  •

אך אין בו יציעים  אתלטיקהלאימוני

.קבועים לאירועים המוניים כדרך קבע

ניתוח מצב קיים





מרחב התכנון

הרכבת הקלה: ירושלים/ א"תצ

מתחנת  ' מ300-המגרש נמצא במרחק של כ

.  של הקו הזהובל"רק



קוסלמתחם 



תכנון מוצע



עקרונות התכנון

מרכז הספורט ותשתית החניות הנדרשות להם/שמירה על פעילויות האצטדיון▪

סביבה מעורבת שימושים המעודדת יחסי גומלין מפרים בין הקהילה למקום▪

מיפוי מטרדים צולבים וגיבוש מערך שימושים הולם▪



קביעת תחום התכנון



קביעת תחום התכנון

שמירה על מרחב הכניסה ומקבץ עצים

שמירה על קיר פיתוח קיים כלפי האצטדיון

הסדרת צומת והתחברות

למפלס פיתוח קיים



מטרדי רעש

:הנחת עבודה לתכנון

האצטדיון ומרכז  •

הספורט מעוניינים  

להעצים את 

תדירות פעילותם

יש היתכנות לקיום  •

אירועים המוניים 

המייצרים רעש 

כדרך קבע 



רעש-קוסל

-אצטדיון גבעת רם

שימושהכולל)דרומיבינוימציעה

הפונהבחזיתרגישאינואשר

מתרסהיוצר'מ19בגובה(לאצטדיון

.מצפוןהמגוריםמבנילמיגוןאקוסטי

חלופה הכוללת בינוי למגורים בלבד  .בלבדלמגוריםבינויהכוללתחלופה

6וכוללת הקמת קיר אקוסטי בגובה 

.  בגבול הצפוני של האצטדיון' מ

'גחלופה'בחלופה'אחלופה

-רםגבעתאצטדיון

היתכנותבחינתלצורך

מגוריםמבנישל

לאצטדיוןבסמיכות

חלופותשלושנבחנו

:להלןהמפורטות



רעש-קוסל

-אצטדיון גבעת רם

שימושהכולל)דרומיבינוימציעה

הפונהבחזיתרגישאינואשר

מתרסהיוצר'מ19בגובה(לאצטדיון

.מצפוןהמגוריםמבנילמיגוןאקוסטי

חלופה הכוללת בינוי למגורים בלבד  .בלבדלמגוריםבינויהכוללתחלופה

6וכוללת הקמת קיר אקוסטי בגובה 

.  בגבול הצפוני של האצטדיון' מ

'גחלופה'בחלופה'אחלופה

-רםגבעתאצטדיון

היתכנותבחינתלצורך

מגוריםמבנישל

לאצטדיוןבסמיכות

חלופותשלושנבחנו

:להלןהמפורטות



החלופות האקוסטיות

–' חלופה א
ללא  הצרחה בין מתרס בנייני וכביש הגישה

–' חלופה ב
אגף מבונה כמתרס

דרך גישה בין מגורים ותעסוקה

–' חלופה ג
/ הצרחה בין מתרס בנייני וכביש הגישה 

תותב כמתרס



תשריט מוצע

('ד)שטח יעוד

9.692מגורים

3.265תעסוקה

0.803דרך

0.316כיכר

14.078כ"סה



תכנית בינוי ופיתוח

שטח שימוש

מירבי
ר  "מ)

(מירבי

235מגורים

ד"יח

16,745

5,850תעסוקה

500מסחר

מעונות  

יום

555

23,650כ"סה



תכנית בינוי ופיתוח
שטח בזיקת מעבר לכלל הציבור

שטח שימוש

מירבי
ר  "מ)

(מירבי

235מגורים

ד"יח

16,745

5,850תעסוקה

500מסחר

מעונות  

יום

555

23,650כ"סה



תכנית בינוי ופיתוח



תכנית בינוי ופיתוח



תכנית מפלס קרקע

שטח שימוש

מירבי
ר  "מ)

(מירבי

235מגורים

ד"יח

16,745

5,850תעסוקה

500מסחר

מעונות  

יום

555

23,650כ"סה



תכנית מפלס קרקע

שטח שימוש

מירבי
ר  "מ)

(מירבי

235מגורים

ד"יח

16,745

5,850תעסוקה

500מסחר

מעונות  

יום

555

23,650כ"סה



תשתית חניה

לטובת מרכז •

,  הספורט והאצטדיון

250התכנון מקצה 

חניות עבור חניון  

(  כמטרה עיקרית)ציבורי 

מעבר לצרכי החניה  

של השימושים  

(שירות)המוצעים 



הדמיות













וינט'תכנית הג



1



אדריכלים ומתכנני עריםרחמינובמתוך ניתוח של משרד : כציר מרכזירופיןשדרות 

הכנסת
הספרייה  

הלאומית

בן  קרית

גוריון

מלון

תיכון  

דה"לי

האוניברסיטה  

העברית מוזיאון הטבע

מוזיאון  

האקדמיה  

ללשון

מוזיאון  

ישראל

מוזיאון  

ארצות  

המקרא

רחביה

בית  

הכרם

מוזיאון המדע

מרכז ספורט

קוסל



תכנית בינוי עתידי ושטחים פתוחים-תקריב 

רופיןשדרות 



0-780+

820+

780+

800-820+

(גובה אבסולוטי)' במ*

גובה אבסולוטי/ ניתוח מצב מתוכנן

רופיןשדרות 

861.5+



(גובה אבסולוטי)' במ*

קומות' קווי בנין ומס,משרד המשפטים שינוי בינוי 101-0570333תכנית 

רופיןשדרות 

861.5+

בסמכות ועדה מחוזית  2019תכנית מאושרת משנת 

עמי שנער  : עורך תכנית 

815.65+



תמונות מצב קיים



18א ''תמ

קומפילציה  

דונם 3.8

ייעוד לחנייה  

פ  ''ושצ

א  ''התמבהוראות 8תחנת הדלק קיבלה היתר לפי סעיף 

א מגבילה  ''התמ//   המאפשר הקמת תחנת דלק בייעוד חניון   

בינוי מהתחנה רק לשימושים רגישים



המוצעתהתכנית



בינוי

תוכנית פיתוח

שטחים עקרוניים

ר"מ1,010שטח קומה

19קומות' מס

ר''מ23,361שטח מירבי  כ''סה

תחנת תדלוק

חזית פעילה

כיכר

מסחר

פיתוח  

חלופה מועדפת



נספח בינוי

קטעים מתוך 

הנספח

מפלס הרחוב



נספח בינוי

קטעים מתוך 

הנספח



קומות30חלופת 



קומות30חלופת 



קומות30חלופת 



קומות30חלופת 



תודה על ההקשבה


