
  

מסמך החלטות מישיבת ועדת משנה להתנגדויות מס' 2022036

שהתקיימה ביום שני, י' ניסן תשפ"ב, 11/04/2022

בשעה 08:30 בישיבה מקוונת באמצעות זום

יו"ר הוועדה גב' שירה תלמי באבאי- מתכננת המחוז 

    

המשרד להגנת הסביבה - אבי בן צור השתתפו:

משרד המשפטים - ניב יערי

מזכירת הוועדה - מיכל יוסף נכחו:       

יועמ"ש לוועדה - אתי רוזנבלום

לשכת התכנון - דן קינן

יועץ תחבורה לועדה - רן שמל

מועד אחרון לבקשות לפי סעיף 11 ד': 18/04/2022

הבהרות:

מסמך זה נערך בהתאם להוראת סעיף 48 ה' לחוק התכנון והבנייה, כפי שנקבעה בתיקון 

101 לחוק.

המסמך כולל את ההחלטות שהתקבלו בישיבת הוועדה בלבד.  פירוט נוסף, בהתאם 

להוראות סעיף 48 ד' (ובכלל זאת, רקע, מהלך הדיון, ועוד), יובא בפרוטוקול הישיבה 

אשר יפורסם עם אישורו ע"י חברי הוועדה.

מובהר כי המועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנון ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך 

זה.
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תוכנית - 101-0653840 : מתחם התחנה ירושלים  - בינוי ופיתוח מתחמי ב', ירושלים .1

תוכנית - 101-0415992 : מתחם התחנה ירושלים - בינוי ופיתוח מתחם ג', ירושלים .2

קוורום: שירה תלמי באבאי,  אבי בן צור, ניב יערי

החלטה:

לאחר בחינת מסמכי התכניות ושמיעת טענות הצדדים והמלצות הוועדה המקומית, הוועדה 

התרשמה כי מדובר בתכניות אשר תואמות את מדיניות התכנון של הוועדה ואשר צפויות לתרום 

באופן משמעותי להתחדשות אזור מתחם התחנה, באמצעות יצירת מרחב עירוני פעיל ואיכותי, 

הכולל שימושים מעורבים, ואשר מקושר באופן מיטבי לסביבתו וליתר חלקי העיר. בהתאם לכך, 

הוועדה מחליטה לאשר את התכניות, בכפוף לקבלת חלק מההתנגדויות ולמפורט להלן:

הוועדה תציין כי מדובר בשתי תכניות סמוכות, המציעות בינוי ושימושים דומים, בהתאם לעקרונות 

שהותוו בתכנית האב, ומרבית הטענות שנטענו על ידי המתנגדים דומות ומתייחסות לשתי התכניות. 

בהתאם לכך, תובא להלן החלטת הוועדה בנוגע לטענות שנטענו בעניין שתי התכניות ולאחר מכן 

תפורט החלטת הוועדה בנוגע לטענות שנטענו בעניין כל תכנית בנפרד.

החלטת הוועדה בהתייחס לטענות הנוגעות לשתי התכניות:

התנגדות מנהל קהילתי גינות העיר ומנהל קהילתי בקעה רבתי

הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכניות מציעות שינוי מהותי בלב המרקם ההיסטורי של  .1

ירושלים, בגבול אגן העיר העתיקה, על קו פרשת המים הארצי, בתחנה שהיוותה "שער לעיר", 

וזאת על בסיס מדיניות שנקבעה בתכנית אב מבלי שהיתה לציבור יכולת להשפיע על גיבושה. 

הוועדה תציין כי תכנית האב למתחם התחנה קודמה במשך תקופה ארוכה, ובהליך קידומה היו  .2

מעורבים גורמים רבים, לרבות המנהלים הקהילתיים. תכנית האב קבעה מסגרת מנחה לפיתוחו של 

המתחם, וזאת על בסיס ראייה כוללת בדבר עוצמות הפיתוח הראויות למתחם, תמהיל השימושים 

המתאים, ויצירת שלד ציבורי ראוי המתייחס למרחב הסובב. 

הוועדה תציין כי אף שהמתחם כלול בתחום העיר ההיסטורית, בהתאם למסומן בתכנית המתאר  .3

2000 המשמשת כמדיניות הוועדה, הרי שמרבית המתחם המיועד לפיתוח בתכנית האב הינו בייעוד 

מאושר לשימושים תעשייתיים שונים ולתחנת דלק, ובמצבו הנוכחי אינו משקף שימוש ראוי לקרקע 
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עירונית במיקום מרכזי ותיירותי בעיר, בסמוך לקו הרכבת הקלה, קו הרכבל המתוכנן לעיר 

העתיקה, ואף לתחנת רכבת כבדה המתוכננת במקום. 

הוועדה תציין עוד כי קידום תכניות מפורטות על רקע העקרונות שהותוו במסמכי המדיניות של  .4

הוועדה, המבוססים כאמור על ראייה כוללת של האזור, ותוך בחינה פרטנית של מאפייני התכנית 

המפורטת, הינה ראויה, וכי הפסיקה הכירה באפשרות לקדם תכניות מפורטות על בסיס מסמכי 

מדיניות, שהינם בגדר הנחיות מנהליות, ואף בכך שהסתמכות על מדיניות תכנונית כוללת הינה גישה 

המשרתת את האינטרס התכנוני הכולל. 

מעבר לכך, הוועדה סבורה כי תכנית האב התייחסה לערכי השימור של המרחב הסובב את המתחם,  .5

וקבעה אמות מידה מאוזנות לפיתוח בהתאם. בהקשר זה יצוין כי היקפי הבינוי והפיתוח שהותוו 

בעקרונות תכנית האב, ובתכניות המפורטות שקודמו בהמשך לעקרונות אלה, לפיהם מרבית הבינוי 

יהיה בגובה של עד חמש קומות ומקצתו בגובה של 8-10 קומות, נמוכים באופן משמעותי מההיקפים 

המקודמים על ידי הוועדה בשנים האחרונות בהתאם לצרכי הפיתוח העדכניים, בוודאי במתחמים 

המצויים בצמידות למוקד תחבורה ציבורית והסעת המונים. 

בהתאם לכך, הוועדה סבורה כי לא נפל פגם בבחינת התכניות המפורטות בענייננו על בסיס עקרונות  .6

תכנית האב, תוך בחינה של מאפייני כל תכנית מפורטת, לרבות התנגדויות הציבור. בהקשר זה יצוין 

כי טענות המתנגדים נבחנו על ידי הוועדה באופן מעמיק, וכפי שיפורט להלן, הוועדה החליטה לקבל 

את חלקן. בהתאם לכך, הוועדה דוחה את הטענה.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש להטמיע את הבינוי והפיתוח המוצעים בתכנית במודל העיר  .7

הפיסי לטובת הציבור הרחב שאינו בקיא בהבנת תכניות אדריכליות. הוועדה דוחה את הטענה. 

לתכניות צורפו נספחי הדמיות ובדיקות נצפות, אשר הציגו את הבינוי המוצע ואת נצפותו מנקודות 

שונות. בהתאם לכך, עמדה בפני הציבור הרחב האפשרות להתרשם ממשמעות הבינוי, וזאת בנוסף 

לנספחי הבינוי של התכניות המציגים, בין היתר, חתכים וחזיתות. בהמשך לאמור, הוועדה קובעת כי 

הבינוי המאושר בהתאם להחלטה זו יוטמע במודל העיר. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע בתכניות כללי עיצוב אדריכלי שיבטיחו את ההשתלבות  .8

של הבינוי המוצע בשכונות הסובבות לרבות בהיבטים של הפרשי הגובה, תנועה מונגשת ובטוחה, 

נראות ועוד. הוועדה תציין כי נושאים אלה קיבלו התייחסות הן במסגרת עקרונות תכנית האב והן 

במסגרת קידום התכניות שבענייננו. כך, בין היתר, נקבעו עקרונות לתכנון המרחב הציבורי וחזיתות 

המבנים, במטרה למנוע חזיתות פרטיות ואטומות או חצרות מגורים הפונות אל המרחב הציבורי. 

מעבר לכך, נקבע בהוראות התכניות כי תנאי להיתר בניה יהיה תיאום התכנון עם מהנדס העיר או 

אדריכל העיר אשר יכלול, בין היתר, תיאום של חומרי הגמר ופרטי בניין אופייניים. עם זאת, ועל 

מנת לחזק היבט זה, הוועדה קובעת כי ייקבע בהוראות התכניות כי תנאי לפתיחת תיק בקשה 

להיתר בניה יהיה אישור הן של מהנדס העיר או מי מטעמו והן של אדריכל העיר או מי מטעמו, וזאת 

בהתייחס להיבטים של הבינוי, העיצוב והפיתוח המוצעים בבקשה להיתר הבנייה. הוראות התכניות 

יעודכנו בהתאם בתיאום עם לשכת התכנון.

mailto:jer-tichnun@iplan.gov.il


  

 
www.iplan.gov.il | jer-tichnun@iplan.gov.il | 02-6290293 .רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים, מיקוד 9100701, ת"ד 723 | ט

מסמך החלטות ועדת התנגדויות מיום 11.04.22

4

הוועדה בחנה את הטענה לפיה נכון לקבוע כי הבינוי יהיה מדורג, כך שיוצעו 4 קומות לכיוון  .9

השכונות ההיסטוריות, ובמיוחד בחזית הפונה לדרך בית לחם, וגובה של 10 קומות בלב המתחם, 

וכי יש להציג את המפגש עם השכונות הסובבות בחתכים לצורך בחינת החיבור בין הבינוי המוצע 

לקיים. הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה תציין כי מתחם התחנה הינו מתחם בגודל משמעותי, 

ששטחו כ-100 דונם, הממוקם באזור בעל כוח משיכה תיירותי ובקרבת מוקדי עניין עירוניים רבים, 

ומוקף בדרכים ראשיות והיסטוריות. לשם השוואה תציין הוועדה כי שטחו של השטח הכלוא בין 

הרחובות יפו-בן יהודה-המלך ג'ורג', המהווה את "המשולש" בלב המע"ר הירושלמי, הינו כ-25 דונם 

בלבד. עוד תציין הוועדה כי המתחם עתיד להיות משורת על ידי שתי מערכות הסעת המונים וכן על 

ידי הרכבל אשר עתיד לקשר את המתחם לעיר העתיקה. בהמשך לאמור, הוועדה סבורה כי קיימת 

הצדקה תכנונית למיצוי מיטבי של הקרקע הכלולה במתחם, בהתחשב בצרכי הפיתוח העדכניים של 

העיר, תוך הקניית זהות מובחנת לאופי הבינוי המוצע בו ולקביעת תמהיל עירוב שימושים ייחודי 

למתחם. הוועדה תציין עוד כי במסגרת נספחי הבינוי של התכניות הוצגו חתכים הכוללים את הבינוי 

הסמוך, כמקובל, וזאת מעבר לנספחי ההדמיות ובחינות הנצפות.

בהתאם לעקרונות אלה, התוותה בתכנית האב, ובהמשך לכך בתכניות שבענייננו, מסגרת לפיתוח  .10

המתחמים בהיקף של עד 350% שטח מרבי, בבינוי שמרביתו בגובה של חמש קומות בלבד, ותוך 

הגבהה נקודתית של חמש קומות נוספות בתכסית של עד 20% משטח המגרש. מעבר לכך, במתחם 

הצפוני, ובשל הקרבה לעיר העתיקה, הוגבלה ההגבהה הנקודתית לגובה של שלוש קומות נוספות 

בלבד. הוועדה סבורה כי מדובר בהיקף בניה מתון, ההולם את מכלול מאפייניו של המתחם, לרבות 

מיקומו ההקשר העירוני שלו וגודלו. נוכח האמור, הוועדה דוחה את הטענה. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע זיקת הנאה לציבור בכל השטחים בקומת הקרקע – סביב  .11

המסחר ובשפ"פים, ללא גדרות ושערים. הוועדה דוחה את ההתנגדות. הוועדה תציין כי במסגרת 

תכנית האב נקבעו עקרונות לעניין אופי המרחב הציבורי, המבטיחים רציפות של המרחב ואפשרויות 

ההליכה בו, תוך השתלבות עם הסביבה הקרובה ותוואי פארק המסילה. התכניות שבענייננו הטמיעו 

עקרונות אלה, בין היתר, באמצעות קביעת קו בניין אפס, אחוז מחייב של חזיתות מסחריות, סימון 

זיקות הנאה והגדרת רוחב מדרכות מינימלי מחייב פנוי ממכשולים. כמו כן נקבע בתכניות כי 

השימושים במפלס הקרקע יהיו "מושכי קהל" כגון שימושי מסחר, משרדים ושימושים בעלי אופי 

ציבורי. עם זאת, הוועדה אינה רואה פגם בכך שהתכניות מאפשרות גם יצירה של מרחבים בעלי אופי 

פרטי, אשר ימוקמו בגב הבניינים ובחצרות הפנימיות, וסבורה כי אין בכך כדי לפגוע בשלד הציבורי 

שהותווה בתכנית האב, ואשר הוטמע בתכניות המפורטות.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע הנחיות לגבי השימושים המותרים בקומת הקרקע  .12

ולהציע מערכות ומתקנים מתאימים עבור עסקים מזהמים או הגורמים למטרד. הוועדה מקבלת 

את הטענה באופן חלקי. הוועדה תציין כי הוראות התכניות כוללות תנאי למתן היתר בניה בדבר 

תיאום הבקשה עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, לרבות לעניין סוגי השימושים 

המסחריים. עם זאת, ובהמשך להמלצת הוועדה המקומית, הוועדה קובעת כי בסעיף איכות הסביבה 

בתכניות תיקבענה בנוסף ההוראות הבאות:
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בשימושים מעורבים הכוללים בתי אוכל, יש לכלול בהיתר פתרונות לטיפול מקדים בשפכים,  א.

כגון מפריד שמנים, וכן תכנון והצגת אמצעים לפליטת אוורור מבתי האוכל בגג המבנים, מעל 

לגג הגבוה ביותר בבניין. במידת הצורך יוצג פתרון מתאים למטרדי ריח. אספקת אויר צח בכל 

מבנה תהיה ממקור מרוחק ככל האפשר ממקורות זיהום אוויר מקומיים.

בשימושים מסחריים, הכללת פתרונות למתקני אצירה וטיפול בפסולת תהיה בנפרד משטחי  ב.

המגורים.

אזורי תפעול לפריקה וטעינה למסחר יורחקו ככל הניתן מכניסות למגורים ולמבני ציבור  ג.

וימוקמו באופן מוצנע מהרחוב ומשולב במבנה ככל הניתן. בשלב היתר הבניה תיבחן גם 

האפשרות למיקום חניה תפעולית בתת הקרקע.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע הוראות שיבטיחו חנויות קטנות על מנת לעודד מסחר  .13

מקומי. הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה סבורה כי יש להותיר גמישות מסוימת 

בקביעת גודל החנויות במתחם וזאת בהתאם למגמות השוק המשתנות על פני הזמן.  עם זאת, 

הוועדה קובעת כי יקבע בהוראות התכניות כי תנאי להיתר בניה יהיה תיאום גודל החנויות המוצעות 

עם אדריכל העיר, והבטחה כי החנויות המבוקשות יכללו גם חנויות קטנות ששטחן עד 50 מ"ר.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה מתחם התחנה וסביבתו עתידים להפוך למוקד תחבורתי עמוס, ועל  .14

כן היקף מקומות החניה המוצע בתכנית ייצור עומס על מערכת הכבישים. לאחר התייעצות עם יועץ 

התחבורה של הוועדה, הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה תציין כי במסגרת תכנית האב נערכה 

בדיקה תחבורתית בהתייחס להיקף הפיתוח המוצע, לרבות לעניין היקף מקומות החניה הכולל 

במתחם, ותוצאות הבדיקה העלו כי לא צפוי להיגרם עומס על מערכת הכבישים כתוצאה ממימוש 

עקרונות תכנית האב. בנוסף, הוועדה תציין כי מתחם התחנה עתיד להיות משורת היטב על ידי מגוון 

של מערכות הסעת המונים, ובהתאם לכך נקבע במתחם תקן חניה נמוך למגורים, של מקום חניה 

אחד לכל יחידת דיור, ובנוסף כ-400 חניות ציבוריות, וזאת בדומה להיקף החניה הציבורית הקיים 

במתחם כיום. הוועדה תציין כי מקומות החנייה הציבוריים ימוקמו במספר תאי שטח והגישה 

אליהם תבוצע ממספר כיוונים שונים, ועל כן ההשפעה התחבורתית של החניה הציבורית תתחלק בין 

מספר רחובות, בניגוד למצב הקיים כיום, ולא צפויה לייצר עומס תנועתי ממוקד ברחוב אחד. 

בהתאם לאמור, הוועדה דוחה את הטענה.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לבחון תוספת פונקציות כגון חניות לאופניים, מקומות להעלאת  .15

והורדת נוסעים, מקומות לפריקה וטעינה של סחורה, תחנות המתנה למוניות וכדומה, ולוודא שכל 

השטחים הפתוחים יוכלו להכיל את כל תנועת הולכי הרגל העתידית. הוועדה מקבלת באופן חלקי 

את הטענה. התכניות נבדקו על ידי יועץ התחבורה של הוועדה, והערותיו הוטמעו בהן, לרבות לעניין 

פריקה וטעינה, חניות אופניים, ונושאים תחבורתיים נוספים. כמו כן, צוות תכנית אב לתחבורה בחן 

את התכנית בהיבט של מיקום מפרצי הורדה ואיסוף נוסעים, ומצא שקיים מענה במרחב תכנית הצל 

כולה. בעניין חניות ציבוריות לאופניים, בעת הכנת תכנית פיתוח השצ"פ, הוועדה המקומית תוכל 

לדרוש גם את תכנון הסדרת חניית אופניים בשטחים הציבוריים הפתוחים. הוראות התכנית יעודכנו 

כך שיאפשרו זאת, בתיאום עם יועץ התחבורה של הוועדה.
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הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לבצע ספירות תנועה בכל המרחב על מנת להעריך את תפקוד  .16

החניונים, בשילוב תנועה של אוטובוסים, רכבת קלה ורכבל, ותוך התייחסות לתכניות פינוי בינוי 

המקודמות במרחב. הוועדה תציין כי תכנית האב כללה בדיקות תחבורתיות בהתאם לנדרש, לרבות 

בדיקה לתפקוד רחוב דרך בית לחם. כמו כן נקבע במסגרת תכנית האב היקף החניות, לרבות מתן 

מענה לחניות ציבוריות קיימות. בנוסף, תציין הוועדה כי למרחב נערכה בדיקה תנועתית מקיפה על 

ידי צוות תכנית אב לתחבורה, וכי התכניות המפורטות תואמו עם הצוות וקיבלו את אישורו. בנוסף, 

נקבע בתכניות כי תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם צוות תכנית אב לתחבורה ועם רכבת 

ישראל. עוד תציין הוועדה כי באזור מקודם מספר מצומצם של תכניות לפינוי-בינוי, ועל כן לא 

צפויה להיות להן השפעה משמעותית על התנועה במרחב. בהתאם לכך, הוועדה דוחה את הטענה.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע בתכנית הנחיות לגבי שימוש חוזר בחומרי חפירה על  .17

מנת לצמצם תנועה של משאיות אל הפרויקט וממנו, וכן לקבוע הוראות לעניין מניעת מטרדים 

בהתאם לכלי "תכנית 360". הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה קובעת כי תיקבענה 

בתכניות הוראות לגבי שימוש חוזר בחומרי חפירה, בתיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה ולשכת 

התכנון. בהתייחס למניעת מטרדים, הוועדה תציין כי בתכנית נקבעו הוראות למניעת מטרדים, 

לרבות מניעת מטרדי ריח, מטרדים אקוסטיים, וחובת בניה  בהתאם לתקן בניה ירוקה מס' 5281. 

הוועדה סבורה כי הוראות אלה נותנות מענה מספק לנושא זה.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לבחון קביעת הנחיה בהוראות התכנית, לשימוש בגגות המבנים  .18

כגגות ירוקים בשילוב מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת בהתאם להנחיות של הכלי "שכונה 360". 

הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה קובעת כי יקבע בהוראות התכניות כי גגות המבנים 

יתוכננו ככל הניתן כגגות ירוקים וכחזית חמישית. מסמכי התכניות יתוקנו בהתאם בתיאום עם 

לשכת התכנון.

טענות המתייחסות לתכנית מס' 101-0653840 (מתחמי ב'):

התנגדות מאת מגישת התכנית חברת אס.אמ.אס. על ידי שגיא קדם (התנגדות עצמית)

הוועדה בחנה את הטענה  כי יש להגדיל את היקפי תכסית הבינוי במתחם הצפוני ל-70% בחמש  .19

הקומות התחתונות ול-30% בקומות שש עד שמונה. נטען כי מאחר שהוועדה החליטה על הנמכת 

הבינוי במתחם הצפוני לגובה של שמונה קומות, במקום עשר כפי שנקבע בתכנית האב, ללא 

הגדלת התכסית כאמור לא ניתן יהיה לממש את מלוא זכויות הבניה שנקבעו בתכנית בהיקף של 

350%. כן נטען כי ללא קשר להגבלת גובה הבינוי בתכנית, יש להגדיל את תכסית הבינוי על מנת 

לאפשר במיקום זה מרכז היי-טק בסמוך למגרש 3C המיועד בהתאם לתכנית להפקעה לצרכי 

ציבור, תוך קיום יחסי גומלין בין השימושים בשני תאי השטח. הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה 

תציין כי במסגרת תכנית האב, נקבעה תבנית בינוי אחידה לכלל המתחמים, הכוללת תכסית בהיקף 

של עד 55% משטח המגרש בקומות 1-5, ואפשרות לתוספת של קומות בתכסית מצומצמת של עד 

20% משטח המגרש. בהמשך לאמור, ונוכח טענות מגישי התכניות המפורטות, נקבע בהחלטות 
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הוועדה בדבר הפקדת התכניות המפורטות, לרבות החלטת הוועדה בתכנית שבענייננו מיום 

21.6.2021, כי תתאפשר הגדלה של תכסית הבינוי בחמש הקומות הראשונות, עד להיקף של 60%, 

בכפוף להליך של פרסום הקלה, ותוך קביעה כי תכסית בינוי מעבר ל-60% תהווה סטייה ניכרת.

הוועדה בחנה את הדמיות הבינוי שהוצגו בפניה למתחם 3A, המשקפות תכסית של 20% בשלוש  .20

הקומות העליונות של המבנה. הוועדה סבורה כי עיבוי תכסית הבינוי בהיקף של 10% נוספים (כ-500 

מ"ר), כמבוקש על ידי מגיש התכנית, הינו משמעותי ויפגע באיזון עקרונות הבינוי כפי שנקבע 

בתכנית האב. כפי שפורט בהחלטות הוועדה בדבר הפקדת התכנית שבענייננו, הגבלת הגובה 

והתכסית נועדו לייצר בינוי מרקמי צנוע, המאפשר תנאים מיטביים בחלקים הפנימיים של כל 

מתחם, והמאזן בין מגמת הפיתוח וההתחדשות של המתחם לבין הבינוי בסביבה, המתאפיין בבנייה 

נמוכה ובמספר מוקדים גבוהים, ותוך התייחסות מיוחדת לחלק הצפוני של המתחם הנצפה מחלקים 

מאגן העיר העתיקה. בהמשך לאמור, הוועדה סבורה כי אין לפגוע באיזון שנקבע בתכנית האב 

ובתכנית המופקדת, וכי אין לאפשר הגדלת התכסית של הקומות הגבוהות במתחם כולו, בוודאי 

שלא במתחם הצפוני הנצפה מחלקים מאגן העיר העתיקה. נוכח האמור, הוועדה דוחה את הטענה. 

בהמשך לאמור, ונוכח הנימוקים שפורטו לעיל, הוועדה אינה רואה הצדקה להגדלת תכסית הבינוי  .21

ל-70% בחמש הקומות הראשונות. מעבר לצורך יוער כי מוצעת קומה נוספת מתחת למפלס הכניסה 

הקובעת, הנובעת מהפרשי הגבהים המאפיינים את המתחם, כך שאין מניעה למצות את זכויות 

הבניה באופן מיטבי.

בהמשך לאמור הוועדה דוחה גם את הטענה כי יש להגדיל את תכסית הבינוי בשני המתחמים  .22

המערביים לאורך דרך בית לחם ל-25% בקומות 5-10. (במקום 20% כפי שקבעה תכנית האב). 

נטען כי להגדלת התכסית ב-5% אין השפעה ממשית על הנראות או על מהות התכנית, ויהיה בכך 

כדי לתרום לאיכות האדריכלית. כפי שפורט לעיל, תכסית הבינוי המוצעת בתכנית נקבעה על בסיס 

הדמיות ובחינות נצפות, בהמשך לעקרונות שהותוו בתכנית האב, ומתוך מטרה לשמור על נוכחות 

צנועה של הבינוי כלפי סביבתו. הוועדה אינה סבורה כי מסגרת הבינוי שנקבעה צפויה לפגוע 

באפשרות ליצירת תכנון איכותי.

הוועדה בחנה את הטענה כי בהתאם להחלטת הוועדה ניתן יהיה לאשר תוספת של 5% לתכסית  .23

הבינוי המרבית בקומות 1-5, להיקף של 60%, במסגרת הליך של הקלה. נטען כי התניה בקיום 

הליך של פרסום הקלה היא מעמסה כבדה על יוזמת התכנית, שאינה שקולה לתועלת המצומצמת 

יחסית של תוספת 5% בלבד להיקף תכסית הבינוי. על כן, מבוקש כי תוספת 5% להיקף התכסית 

בקומות 1-5 תיקבע במסגרת התכנית, מבלי להידרש לקיים הליך נוסף של פרסום הקלה. הוועדה 

דוחה את ההתנגדות. הוועדה תציין כי תכנית האב קבעה היקפים מדודים של בינוי, על מנת 

להתאים את הבינוי המוצע לסביבת התכנית. הוועדה סבורה כי ההיקפים שנקבעו משקפים את 

האיזון הנכון בין מגמת הפיתוח וההתחדשות של המתחם לבין הבינוי בסביבתו. עם זאת, נוכח 

טענות שהועלו טרם הפקדת התכנית, ועל מנת לאפשר גמישות מסוימת בשלב היתר הבנייה, נקבע 

בתכנית כי ניתן יהיה לסטות מתכסית הבינוי בקומות התחתונות בלבד. בהמשך לכך, הוועדה סבורה 

כי ככל שיבוקש להגדיל את תכסית הבינוי בקומות התחתונות, ראוי שהדבר יובא לידיעת הציבור, 

כך שיוכל להביע את עמדתו ולהתנגד בדרכים המקובלות בחוק, במסגרת הליך הרישוי.
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התנגדות מנהל קהילתי גינות העיר ומנהל קהילתי בקעה רבתי

הוועדה בחנה את הטענה לפיה הבינוי המוצע בהתאם לטבלה 5 להוראות התכנית הינו בגובה של  .24

10 קומות בעוד שהתכנית מאפשרת להקים בפועל כ-13 קומות, מאחר שיתאפשרו קומת גלריה 

למסחר, קומת גלריה לקומת המגורים העליונה, ובנוסף יתאפשר להשתמש בגג המבנה לרבות 

הקמת מצללות. כמו כן, בגג יותר מעקה עד לגובה של 2.1 מ' ובנוסף 1.4 מ' מעקה קל. על כן, נטען 

כי בנוסף למספר הקומות המרבי יש לקבוע גובה אבסולוטי מרבי, וכי יש לקבוע לגובה ולמספר 

הקומות הוראת סטיה ניכרת. הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה תציין כי הטענה 

מתבססת בחלקה על קריאה לא מלאה של מסמכי התכנית, זאת מאחר שבסעיף 6.2 להוראות 

התכנית נקבעה במפורש הוראת סטייה ניכרת הן בנוגע למספר הקומות והן בנוגע לגובה הבינוי 

כמצוין בנספח הבינוי. עם זאת, הוועדה קובעת כי תבוטל ההוראה בסעיף 4.1.2 המאפשרת קומת 

מגורים עליונה וקומת מסחר בגובה של 7 מטרים, ובמקומה ייקבע כי גובה הקומות יהיה בהתאם 

להנחיות המרחביות של עיריית ירושלים. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם לרבות עדכון נספח הבינוי. 

כן ייקבע בהוראות התכנית כי לא תותר הקמת מצללות על גג המבנה או סגירה כלשהי אחרת, 

ויובהר בהוראות התכנית כי גובה המעקה יהיה המינימלי הנדרש לשם בטיחות והסתרת המתקנים 

על הגג, ובכל מקרה, לא יעלה על גובה של 2.1 מ' בסך הכל. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם בהנחיית 

לשכת התכנון. 

הוועדה דוחה את הטענה לפיה יש להקצות למבנה ציבור לפחות 6 דונם ולא 3 דונם כמוצע בתכנית,  .25

ולכל הפחות להגדיל את השטח בדונם. היקף ההפרשות לצרכי ציבור בקרקע נקבע בתכנית האב על 

35%, וזאת על בסיס ראייה כוללת ועל מנת להבטיח שלד ציבורי ראוי במתחם. הוועדה סבורה כי 

הפרשת שטח של שלושה דונם למבני ציבור, מאפשרת הקמת בית ספר, וזאת בהתאם לתיאום עם 

המחלקה למדיניות תכנון בעיריית ירושלים, ועל אף שהפיתוח המוצע במתחם עצמו אינו מייצר 

ביקוש לבית ספר. נוכח האמור, הוועדה אינה רואה הצדקה לבקשה להגדלת השטח המיועד למבני 

ציבור במתחם ודוחה את הטענה. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה הדרך המוצעת בתכנית תשרת את חניוני התכנית ולא את הציבור  .26

הרחב, ועל כן איננה נחשבת כשטח לטובת הציבור. בנוסף נטען כי הדרך מוצעת בתחום התת"ל 

108, ונדרשת למעשה גם עבור כניסה לחניוני התכנית, ולא ברור כיצד תתואם סלילתה. הוועדה 

תציין כי הדרך מוצעת בהתאם לעקרונות תכנית האב, כחלק בלתי נפרד מן השלד הציבורי, ומהווה 

את החוליה המקשרת בין הרחוב המרכזי המוצע בתכנית האב ובין רחוב דוד רמז. עוד יצוין כי הדרך 

המוצעת צפויה לשרת גם את החניונים הציבוריים, שנועדו לתת מענה לציבור הרחב, וכי אין מניעה 

כי דרך מקומית תשרת בעיקר כניסה לחניונים פרטיים של הבינוי שלאורכה. כן עתידה הדרך לשרת 

את מתחמים א1 ו-א2 המיועדים בחלקם לתחנת הרכבת הכבדה העתידית, ומשמשת כגישה לרכב 

חרום במפלס הקרקע. בהקשר זה יצוין כי במסגרת קידום תכנית האב והתכנית שבענייננו התקיימו 
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תיאומים עם צוות הות"ל ועם רכבת ישראל, בעניין כביש הגישה מרחוב דוד רמז, אשר עתיד לשמש 

הן ככניסה לתחום התכנית שבענייננו והן ככניסה לחניון הרכבת הכבדה המתוכננת בסמוך 

למתחמים א1-א2. בנוסף הוועדה תציין כי בהתאם להוראות התכנית, הדרך מיועדת להפקעה על ידי 

עיריית ירושלים, וכי היא אינה באחריות רכבת ישראל כנטען.  בהתאם לכך, הטענה נדחית.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית מציעה ארבעה שצ"פים קטנים המפוזרים באקראיות  .27

במתחמים נפרדים, שאינם מאפשרים תכנון המשכי, ואינם נותנים מענה הולם לתוספת יחידות 

הדיור המוצעת בתכנית. נטען עוד כי תכנית האב הגדירה את המתחם כחיבור מרקם אורבאני, ועל 

כן ראוי שיוצע בתכנית שטח ציבורי איכותי שישמש ככיכר עירונית למרחב ויקושר לרחובות 

הסובבים. הוועדה דוחה את ההתנגדות. התכנית שבענייננו מממשת הלכה למעשה את עקרונות 

התכנון הכולל למתחם התחנה, במסגרתו נקבע, בין היתר, שלד ציבורי המאופיין בפיתוח מוטה 

הליכתיות, המעודד שהות ופנאי בתחומו ובזיקה הדוקה לפארק המסילה, המהווה אחד השטחים 

הפתוחים האיכותיים בעיר. עוד יצוין כי מדובר באזור המתאפיין בשפע של שטחים פתוחים 

איכותיים כלל עירוניים וכן במגוון של שטחים ציבוריים איכותיים. בהמשך לכך, הוועדה תציין כי 

תכנון השלד הציבורי בשטח תכנית האב כולל היקף ראוי של שטחים ציבוריים פתוחים, אשר 

מוצעים בתכניות המפורטות ומייצרים יחדיו מרחב הכולל שדרות ורחבות ציבוריות, תוך עידוד 

ההליכתיות והקישוריות. בהתאם לכך, הוועדה סבורה כי יש לבחון את השלד הציבורי בכללותו, 

בהקשר העירוני של מתחם התחנה והשלד הציבורי שנקבע בתכנית האב, ולא תוך התייחסות 

לתכנית מפורטת אחת.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית מציעה כריתה של למעלה מ-100 עצים בוגרים ותיקים, וכי  .28

יש לבצע תכנון מחודש, כך ששטחי שצ"פ מוצעים ימוקמו בהתאם למיקום העצים הוותיקים. עוד 

נטען כי בתאי השטח 3B ו-4 המוצעים ביעוד "שצ"פ", ובתאי השטח 2C ו-1D המוצעים ביעוד 

"שביל", מסומנים עצים לכריתה, על אף ששטחים אלו אינם מיועדים לבינוי ועל כן לא נדרשת 

כריתתם. בנוסף נטען כי התכנית מציעה עצים לכריתה בשטח חברת החשמל אשר אינו כלול 

בשטח התכנית. הוועדה מקבלת את הטענה בחלקה. הועדה תציין כי מיקום השצ"פים, גודלם 

וצורתם נקבעו בתכנית האב כחלק מראיה רחבה ומשלד ציבורי הכולל שטחים פתוחים, מערך 

דרכים ושבילים. בהתאם לכך, קיים ערך בשמירה על מיקומם וצורתם של השצ"פים במסגרת 

התכניות המפורטות. עם זאת, הוועדה מקבלת את הטענה כי  קיימת עדיפות ברורה להותרת העצים  

בשצ"פ במצבם הטבעי. הוועדה תציין כי בהתאם לחוות דעת פקיד היערות שניתנה לתכנית, התכנית 

אינה כוללת כריתת עצים ערכיים הדורשים התייחסות פרטנית. כמו כן צוין בחוות הדעת כי קידום 

התכנית ידרוש התחייבות יזם  ונטיעה בפועל  של עצים בוגרים בערך שפורט, וזאת בתחום שטח 

התכנית, וכי תכנית נטיעות זו תוצג לאישור אגף שפ"ע ופקיד היערות בשלב ההיתר. כמו כן צוין כי 

שימור והעתקת העצים בתחום התכנית יבוצע בהתאם לנהלים העירוניים והנחיות אגף שפ"ע, ובלווי 

מקצועי/אגרונומי בלבד, כריתות תעשנה רק לאחר קבלת אישורים כמתחייב בחוק, וכי קידום 

התוכנית עד לשלב האכלוס יהיה באישור ובפיקוח של האגרונום העירוני. בהמשך לכך, הוועדה 

תציין כי נקבעו בהוראות התכנית הנחיות לשמירה על עצים בוגרים, הנותנות מענה להיבטים אלה. 

עם זאת, ולמען הסר כל ספק, הוועדה קובעת כי ייקבע בהוראות התכנית בנוסף כי תנאי להיתר בניה 
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יהיה תיאום עם אגף שפ"ע לעניין הטיפול בעצים הבוגרים בתחום התכנית, לרבות בחינה מחודשת 

של הצורך וההצדקה לכריתת עצים, בדגש על שטחי שצ"פים בהם קיימים עצים בוגרים.

בהתייחס לטענה שהועלתה במסגרת הדיון לפיה בתחום התכנית קיים אתר טבע עירוני, הוועדה  .29

תציין כי טענה זו לא הועלתה בהתנגדות הכתובה. מכל מקום, הוועדה תציין כי אתר הטבע העירוני 

שבתחום התכנית כולל חורשת עצים קטנה, וכי נערך סקר עצים לתכנית ונקבעו הוראות בתכנית 

בהתאם לחוות הדעת של פקיד היערות לשם שמירה על העצים הבוגרים בתחום התכנית ככל הניתן. 

מעבר לכך, יצוין כי בהתאם לתכנית שבענייננו, חלק מאתר הטבע העירוני מוצע בייעוד לשצ"פ ואינו 

מיועד לפיתוח. מכל מקום, התכנית שבענייננו היא תכנית ברמה היררכית זהה לתכנית הטבע 

העירוני, ובהתאם לכך, יכולה לשנות את הוראותיה. בהמשך לאמור, הוועדה קובעת כי יקבע 

בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בנייה יהיה תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית 

ירושלים, וזאת לשם הבטחת פיתוח השצ"פ ושמירה על ערכיו באופן איכותי.  

הוועדה דוחה את הטענה לפיה יש לקבוע שלביות ביצוע שתבטיח את השלמת בניית בית הספר  .30

כתנאי למתן טופס 4 לשימושים אחרים מכוח התכנית. בהמשך להמלצת הוועדה המקומית, 

הוועדה תציין כי היקף המגורים המוצע בתכנית בענייננו אינו יוצר ביקוש לבית ספר, וכי אין הצדקה 

לקביעת שלביות הביצוע הנטענת. בהמשך לאמור, הוועדה תציין כי התכנית קובעת הוראה הפקעה 

בהתייחס לשטח המיועד למבני ציבור, ובהתאם לכך, בית הספר ייבנה על ידי העירייה בהתאם 

לצורך הפרוגרמטי. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לוודא התאמה של תא השטח 3C להקמת בית ספר, בהתייחס  .31

להיקף שטחו וצורתו, הפונקציות הנוספות המוצעות בו והסדרי התנועה והחניה ממנו ואליו, לרבות 

גישה רגלית מכיוון מערב. הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה תציין כי התכנית 

בענייננו תואמת את היקף ההפרשות לצרכי ציבור כפי שנקבע בתכנית האב, על פי פרוגרמה שתוכננה 

למתחם התחנה כולו. עם זאת, לעניין תכנון בית הספר, ייקבע בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר 

בניה לבית הספר יהיה אישור האגף למבני ציבור בעיריית ירושלים. לעניין פתרונות הגישה והחניה, 

לרבות אזור הורדה ואיסוף תלמידים לבית הספר המתוכנן, הוועדה תציין כי נושאים אלה יתואמו 

בשלב היתר הבנייה, כחלק מהסדרי התנועה. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לאפשר גמישות בשימושים הציבוריים בתא השטח 3C, לרבות  .32

להקמה של מרכז קהילה רב גילאי. הוועדה תציין כי בהתאם לחוות דעת המחלקה למדיניות 

התכנון נקבעו בתא השטח שימושים למוסדות חינוך, מרכז תרבות חברה וקהילה, ותחנת רכבת. 

בהתאם לאמור הוועדה סבורה כי הקמת מרכז קהילה רב גילאי תואמת את השימושים שנקבעו 

בתכנית, ובהתאם לכך יכולה להשתלב בתא השטח.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה בשכונת אבו תור מקודם על ידי העירייה אולם רב תכליתי הכולל  .33

400 מקומות ישיבה, על חשבון מגרש ספורט פעיל וחיוני. על כן נטען כי מן הנכון לקבוע שהאולם 

הרב תכליתי המוצע בתא השטח 3C בתכנית שבענייננו, המצוי במרחק 400 מ' ממגרש הספורט 

הנ"ל, יכלול 400 מקומות ישיבה כך שתתייתר ותתבטל הקמת האולם בשכונת אבו תור. כאמור 
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לעיל, התכנית מאפשרת בתא שטח זה מגוון שימושים ציבוריים, בהתאם להמלצת המחלקה 

למדיניות תכנון, היא הגורם המקצועי המוסמך לעניין זה. בהמשך לכך יוער כי הפרוגרמה הסופית 

למבנה הציבור תגובש על ידי עיריית ירושלים בשלב מימוש התכנית, ובהתאם לצרכים העדכניים 

באותה עת. 

הוועדה דוחה את הטענה לפיה התכנית מאפשרת מחד הקמה של 154 חדרי מלון, אך מאידך  .34

מאפשרת המרה של שטחי המלונאות בשטחי תעסוקה, ועל כן יש להציג שתי טבלאות מאזן חניה 

עבור שתי החלופות. ראשית, הוועדה תציין כי בין מספר החניות הנדרש לשימושי תעסוקה ובין 

מספר החניות הנדרש לשימושי מלונאות הינו זניח ועומד על מקומות חניה ספורים בלבד. מכל 

מקום, הוועדה תבהיר כי מקומות החנייה יבחנו בשלב היתר הבנייה, בהתאם לשימושים שיקבעו 

ובהתאם לתקן התקף.  עם זאת, הוועדה קובעת שטבלת החניה של המתחם בו ניתן להקים מלונאות 

תעודכן כך שתראה באופן ברור את הדרישה לחניה לחלופה זו. בנוסף, הוועדה קובעת כי מסמכי 

התכנית יעודכנו כך שתקן החניה למשרדים ותעשיה עתירת ידע יהיה 1:280, גם אם בשלב הרישוי 

הרק"ל הסמוכה עדיין לא תהיה בשלב הנסיעות המסחריות. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם 

בתיאום עם יועץ התחבורה של הוועדה.

35. הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לאגום את מקומות החניה הציבוריים של כלל התכניות 

המפורטות במתחם התחנה בחניון אחד, כולל חניית אוטובוסים, אופניים ואופנועים, זאת לשם 

מניעת ריבוי כניסות, בלבול ונסיעות מיותרות. הוועדה מקבלת חלקית את הטענה. בהתאם 

להמלצת יועץ התחבורה של הוועדה, הוועדה קובעת כי יקבע סעיף בתכנית לפיו ניהול תפוסת 

החניונים יהיה משותף לכל החניונים הציבוריים בתחום מתחם התחנה. במסגרת הניהול המשותף 

יהיה שילוט הכולל מידע לנהגים לצורך סיוע במציאת חניה פנויה. נוסח הסעיף יתואם עם לשכת 

התכנון ויועץ התחבורה של הוועדה. 

הוועדה דוחה את הטענה לפיה יש לבחון את מהות המתקנים הטכניים והשטח התפעולי מתחת  .36

לשטח בית הספר ואת השפעתם הסביבתית. הוועדה תציין כי אחד השימושים הכלולים בתא 

השטח ביעוד מבנים ומוסדות ציבור המיועד לבית הספר הוא תחנת יציאה מתחנת הרכבת הכבדה 

העתידית וכי ההיבטים הסביבתיים הכרוכים בכך ייבחנו בשלב היתר הבניה. 

התנגדות מר אהוד שמבורסקי, תושב רחוב סמאטס 3 (רחוב פנימי המקביל ממערב לדרך בית 

לחם).

הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית פוגעת קשות בתושבי השכונה והאזור הצמוד לתכנית, וכן  .37

בנכסים וערכים ארכיטקטוניים הייחודיים לאזור, שתורם תרומה ייחודית למרקם החיים של כלל 

תושבי ירושלים. הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה תציין כי המתנגד לא ציין באיזה אופן התכנית 

תפגע בתושבים ובנכסים הייחודיים לאזור. הוועדה סבורה כי התכנית בענייננו מציעה פיתוח ראוי 

לאזור, אשר עתיד לתרום לסביבתו ולהמשך הפיתוח הכלכלי, התרבותי והתיירותי של העיר, וזאת 

לצד תוספת יחידות דיור. התכנית שבענייננו קודמה לאחר בחינה כוללת של המתחם, לרבות יצירת 
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שלד ציבורי מיטבי לרווחת כלל תושבי העיר, ומתן מענה להיבטים השונים הכרוכים בפיתוח 

המתחם. מעבר לכך, הבינוי המוצע הינו צנוע ביחס למדיניות התכנון העדכנית בירושלים, על אף 

קרבתו למערכות הסעת המונים, וזאת על מנת לאזן בין שיקולי הבינוי והפיתוח ובין שיקולי הנצפות 

והבינוי הקיים בסביבה. בהתייחס לפרטי הבינוי, הוועדה תציין כי בהתאם להחלטה זו, יקבע 

בהוראות התכניות כי תנאי לפתיחת תיק בקשה להיתר בניה יהיה אישור הן של מהנדס העיר או מי 

מטעמו והן של אדריכל העיר או מי מטעמו, וזאת בהתייחס להיבטים של הבינוי, העיצוב והפיתוח 

המוצעים בבקשה להיתר הבנייה. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה הבניין בו מתגורר המתנגד נבנה בשנות השמונים תוך הקפדה על  .38

שילוב של בניה חדשה עם הבניה המקורית במושבה הגרמנית, המהווה פנינה ארכיטקטונית 

ייחודית. נטען כי קיימות בשכונה מגבלות בניה לגובה שבגללן נבנה בית המתנגד בחלקו מתחת 

למפלס הקרקע. נטען כי המגדלים המתוכננים במתחם 1 בתכנית יביאו לפגיעה בלתי הפיכה באופי 

הארכיטקטוני של האזור ויאפילו על מתחם המנזר הגרמני ומגדל הכנסייה הנמצא מול בית 

המתנגד. הוועדה דוחה את הטענה. ראשית, הוועדה תבהיר כי התכנית אינה מציעה מגדלים, אלא 

בנייה מרקמית שרובה בגובה של 5 קומות בלבד, ומיעוטה (בהיקף של 20%) בגובה של 8-10 קומות. 

כאמור לעיל, הוועדה סבורה כי התכנית מציעה את האיזון הנדרש בין צרכי הפיתוח של העיר וניצול 

מיטבי של משאב הקרקע העירוני במיקום מרכזי, ובין התחשבות באופי השכונות הסובבות 

ובהיבטים של נצפות. בהמשך לאמור, הוועדה סבורה כי הבינוי המוצע בתכנית אינו צפוי לפגוע 

באופי האזור או להאפיל על מתחם המנזר הגרמני ומגדל הכנסייה. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה הכניסה לחניה של מתחם 1 מתוכננת מול צומת הרחובות לויד  .39

ג'ורג' – דרך בית לחם, ותהפוך אותו למפגע תחבורתי. נטען כי רחוב דרך בית לחם צפוי להפוך 

לעורק תחבורה ראשי חליפי לרחוב עמק רפאים, העתיד להיחסם לתנועת כלי רכב פרטיים עקב 

סלילת הקו הכחול של הרכבת הקלה. לאחר התייעצות עם יועץ התחבורה של הוועדה, הוועדה דוחה 

את הטענה. ראשית, הוספת זרוע לצומת אינה תכנון חריג בעיבוי עירוני. בנוסף, הכניסה למתחם 1 

מוצעת בפניות ימינה בהתאם לחוות הדעת של מחלקת תושי"ה. על כן, בהסדרי תנועה מתאימים 

ניתן להקטין את ההפרעה לתנועה בצומת. יוער כי המתנגד לא הציג חוו"ד מקצועית התומכת 

בטענתו בדבר מפגע תחבורתי במיקום זה. מעבר לכך, הוועדה קובעת שבכל מקרה יש צורך לאפשר 

גישת כלי רכב למגרש, כמו לכל מגרש אחר הגובל בדרך. למגרש זה אין חזית לרחוב אחר, ולכן ברור 

שיש לאפשר אליו גישה מדרך בית לחם. מאפייניה הגיאומטריים והסטטוטוריים של דרך בית לחם 

אינם תואמים למאפייני עורק תחבורה ראשי. בהתאם לכך, הוועדה סבורה שגם אם הביקוש לתנועה 

בדרך בית לחם יהיה גדול מהקיים היום לפי חששו של המתנגד, קיבולת הרחוב תכתיב סף עליון של 

תנועות לאורכו. סף זה קטן מקיבולת של דרך עורקית. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית לא מתחשבת בעומס שייווצר במשולש שבו ייפגשו הרכבת  .40

הקלה ופארק המסילה, ומעמיסה שם מגדלי מגורים ומסחר ללא צורך. נטען כי כך יהפוך חלק 

מפארק המסילה המשרת קהילות רבות בעיר, לעוד מרחב מסחרי עמוס במגדלי מגורים, דבר 

שיפגע בצביון המיוחד של האזור. הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה תציין כי התכנית תואמת 

לתכנית האב למתחם התחנה אשר קודמה במשך מספר שנים, ואשר בהמשך לתכנית מתאר 2000 
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הציעה במיקום מרכזי זה פיתוח והעצמה ההולמים את מיקומו וחשיבותו העירונית. הוועדה תציין 

כי במסגרת תכנית האב נלקחו בחשבון המאפיינים התחבורתיים של האזור, לרבות מערכות הסעת 

המונים העתידות להשתלב בו, וכן תפקודו של האזור כמרכז פנאי ותרבות וצביונו המושפע מאופי 

הבינוי בסביבה והקרבה לאגן העיר העתיקה.  

כללי:

ייקבע בהוראות התכנית כי היא כוללת הוראות של תכנית מפורטת. .41

יש להטמיע בהוראות התכנית את הסעיף הבא בהתאם לחוות הדעת של רכבת ישראל: "תנאי  .42

להיתר בניה יהיה תיאום עם רכבת ישראל, לרבות תיאום הנדסי מפורט, ביצוע סקר גיאו-הנדסי 

וביצוע מיגונים  אקוסטיים, על מנת להבטיח כי התכנית לא תפגע בהיתכנות ביצוע מסילת תת"ל 

108 בתת הקרקע".

התכנית מציעה שימוש למלונאות, ולפיכך יש להוסיף לסעיף 1.6 להוראות התכנית יחס של כפיפות  .43

לתמ"א 1/12, וכן להוסיף הנחיות בדבר בעלות אחודה, כאמור בסעיף 5.1 ס"ק 3 לתמ"א.

טענות המתייחסות לתכנית מס' 101-0415992 מתחם ג':

התנגדות מנהל קהילתי גינות העיר ומנהל קהילתי בקעה רבתי

הוועדה בחנה את הטענה לפיה הבינוי המוצע בהתאם לחתכים שבנספח הבינוי הוא בגובה של 5, 9  .44

ו-10 קומות ובנספח הסביבה צוין כי הבינוי הוא בגובה של עד 18 קומות, וכי יש להתאים את גובה 

הבינוי לגבהים שנקבעו בתכנית האב. הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה תציין כי 

ציון 18 קומות הינו טעות בנספח רקע לתכנית, וכי מספר הקומות המוצע בתכנית כמצוין בנספח 

הבינוי והוראות התכנית תואם את המסגרת שנקבעה בתכנית האב. בהמשך לכך, הוועדה קובעת כי 

נספח הסביבה יתוקן כך שיצוין בו מספר הקומות הנכון בהתאם להוראות התכנית ונספח הבינוי. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה בהתאם להדמיות שצורפו לתכנית, תכנון המתחם אינו משתלב  .45

מבחינה עיצובית במרקם השכונות הסמוכות. הוועדה דוחה את הטענה. נפחי הבינוי נבחנו באופן 

מעמיק על ידי מליאת הוועדה במסגרת קידום התכנית והוועדה סבורה כאמור לעיל כי הם 

מתייחסים לאופי הבינוי הסובב, לצד קביעת זהות מובחנת של מתחם משמעותי בגודלו בעיר. 

הוועדה תציין פעם נוספת כי מרבית הבינוי המוצע בתכנית הינו בגובה של 5 קומות, וזאת בדומה 

למבנים רבים בסביבת התכנית, ומיעוטו בגובה של עד 10 קומות. בעניין עיצוב הבניינים, וכפי שפורט 

לעיל, הוועדה תציין פעם נוספת כי הוראה בדבר תיאום עם מהנדס העיר ואדריכל העיר תיקבע 

בהוראות התכנית. 
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הוועדה דוחה את הטענה לפיה יש לקבוע היקף שטחי בניה בהתאם להיקף שנקבע בתכנית האב  .46

ולא ניתן לבדוק זאת במסמכי התכנית כפי שנערכו. הוועדה תציין כי היקף הזכויות שנקבע במסמכי 

התכנית נבחן על ידי לשכת התכנון ועומד בכל הפרמטרים שנקבעו במסגרת תכנית האב. כך, מוצעים 

בתכנית 350% אחוזי בניה מרביים בתמהיל התואם לתמהיל שנקבע במסגרת תכנית האב. 

הוועדה דוחה את הטענה לפיה קווי הבניין של הבניין לשימור מציעים הרחבה שלו. הוועדה תציין  .47

כי מדובר בטעות בהבנת התשריט, וכי קווי הבניין המקבילים לגבולות המבנה לשימור בתא השטח 

901 שייכים לתא השטח הסמוך 201, ומגדירים מרווח מינימאלי בין הבינוי בתא השטח 201 לבניין 

לשימור בתא השטח 901. 

הוועדה מקבלת חלקית את הטענה לפיה יש לשמר את ארבעת העצים בתא השטח 201 הסמוכים  .48

אל הבניין לשימור בתא השטח 901. בהמשך להמלצת הוועדה המקומית, הוועדה קובעת כי ייקבע 

בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר יהיה בחינת האפשרות לשינוי קונטור קומת החניה באופן 

שיאפשר שימור של עצים אלה או חלקם.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה ההדמיות שצורפו לתכנית, משקפות תכנון שלא בהתאם להיקפי  .49

הבינוי וגבהי הבינוי שנקבעו בתכנית האב. כמו כן נטען כי יש להציג הדמיות מגובה העין. הוועדה 

דוחה את הטענה. הוועדה תציין כי הוראות הבינוי השונות בתכנית, לרבות זכויות הבניה, תכסית 

הבינוי, קווי בניין ומספר קומות תואמות את נפחי הבינוי שנקבעו בתכנית האב. כמו כן נקבע 

בתכנית כי ההוראות בעניין מספר הקומות מחייבות וכי סטייה מהן תיחשב סטיה ניכרת מהתכנית. 

כן יצוין כי בדיון מיום 5.10.2021 הוצגו בפני הוועדה  הדמיות עדכניות, לרבות הדמיות מגובה העין, 

התואמות הוראות בינוי אלו. 

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש להתייחס לשצ"פים בתכנית כרחבה עירונית לשם מתן מענה  .50

לשטחים פתוחים לציבור. הוועדה דוחה את הטענה. לא ברור מה היתרון בשינוי הגדרת השטח 

משצ"פ לכיכר עירונית.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית מציעה כריתה של 81 עצים בוגרים, לרבות בקרבת המבנה  .51

לשימור ובשצ"פ, חלקם שלא לצורך, וכי יש לבצע מאמץ נוסף לשימור כמחצית מהעצים הכלולים 

בשטח התכנית. הוועדה מקבלת את הטענה בחלקה. הועדה תציין כי מיקום השצ"פים, גודלם 

וצורתם נקבעו בתכנית האב כחלק מראיה רחבה ומשלד ציבורי הכולל שטחים פתוחים, מערך 

דרכים ושבילים. בהתאם לכך, קיימת גמישות מוגבלת לעניין מיקומם וצורתם של השצ"פים 

במסגרת התכניות המפורטות. עם זאת, הוועדה מקבלת את הטענה כי  קיימת עדיפות ברורה 

להותרת העצים בשצ"פ במצבם הטבעי. הוועדה תציין כי בהתאם לחוות דעת פקיד היערות שניתנה 

לתכנית, עצים הנטועים בתחום המיועד לפיתוח גינון ציבורי, יש לקבוע את הסטטוס שלהם במהלך 

אישור תכניות הגינון עם מתן פיצוי נופי כמקובל עבור כל העצים שייקבעו לכריתה. בנוסף נקבע כי 

עץ זית אירופי אחד המיועד להעתקה יועתק אל שטח ציבורי מפותח. בהמשך לכך, הוועדה תציין כי 

נקבעו בהוראות התכנית הנחיות לשמירה על עצים בוגרים. עם זאת, ונוכח טענות המתנגדים, 

הוועדה קובעת כי יש להטמיע את הנחיות פקיד היערות בתכנית, בתיאום עם לשכת התכנון.  בנוסף, 

ולמען הסר כל ספק, הוועדה קובעת כי ייקבע בהוראות התכנית בנוסף כי תנאי להיתר בניה יהיה 
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תיאום עם אגף שפ"ע לעניין הטיפול בעצים הבוגרים בתחום התכנית, לרבות בחינה מחודשת של 

הצורך וההצדקה לעקירת עצים, תוך מתן דגש לעצים הבוגרים בשצ"פים.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה במקום הפרשת 35% משטחי הבניה לצרכי ציבור התכנית מפרישה  .52

שטח קטן בהרבה כהפרשה מבונה ל-3 כיתות של מעון יום ובית כנסת. הוועדה דוחה את הטענה. 

ההפרשה בהיקף של 35% לצרכי ציבור שנקבעה במסגרת תכנית האב התייחסה להפרשה בקרקע, 

והתכנית מציעה הפרשה זו במלואה. ההפרשה המבונה שהוזכרה בהתנגדות היא בנוסף להפרשה 

כאמור של 35% בקרקע.

הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע את מיקום ההפרשות המבונות בתיאום עם המחלקה  .53

למדיניות תכנון והמנהלים הקהילתיים. מיקום ההפרשות המבונות נקבע במסגרת התכנית בתיאום 

עם המחלקה למדיניות התכנון בעיריית ירושלים ולשכת התכנון המחוזית, כפי שנעשה גם במקרה 

זה. בנוסף, בהתאם לסעיף 6.8.10 להוראות התכנית, תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור האגף למבני 

ציבור למבני הציבור המתוכננים.

הוועדה דוחה את הטענה לפיה יש לערוך מסמך של מיקום שטח התארגנות, כניסה ויציאת  .54

משאיות בהתייחס לכלל המתחמים בתכנית האב. נוסף נטען כי יש להציג תכנית לפירוק במקום 

הריסה, שימוש חוזר במקום שינוע ופינוי של חומרים ממבנים להריסה. הוועדה תציין כי הנושא 

יתואם מול המחלקה לאיכות הסביבה בשלב הרישוי במסגרת נספח ביצוע סביבתי בהתאם לסעיף 

6.1.11 להוראות התכנית.

כללי:

יש להטמיע בהוראות התכנית את הסעיף הבא בהתאם לחוות הדעת של רכבת ישראל: "תנאי  .55

להיתר בניה יהיה תיאום עם רכבת ישראל, לרבות תיאום הנדסי מפורט, ביצוע סקר גיאו-הנדסי 

וביצוע מיגונים  אקוסטיים, על מנת להבטיח כי התכנית לא תפגע בהתכנות ביצוע מסילת תת"ל 108 

בתת הקרקע".

התכנית מציעה שימוש למלונאות, ולפיכך יש להוסיף לסעיף 1.6 להוראות התכנית יחס של כפיפות  .56

לתמ"א 1/12, וכן להוסיף הנחיות בדבר בעלות אחודה, כאמור בסעיף 5.1 ס"ק 3 לתמ"א.

מאחר שהמתחם כולל תחנת דלק קיימת, הוועדה קובעת כי תנאי למתן תוקף יהיה בחינת הוראות  .57

תמ"א 18/ 4 על שינוייה, וביצוע הבדיקות והטמעת ההוראות הנדרשות במסמכי התכנית, לרבות 

קביעה בהתאם לסעיף 11 בתמ"א 18/ 4/ 2 כי בתחום מגבלות הבניה יהיה ניתן להציע שימושי מסחר 

שאינם מוגדרים "שימוש קולט קהל" כהגדרתו בסעיף 2 לתמ"א 18/ 4/ 2.

יש להוסיף סעיף בדבר התניית תוספת על מבנה קיים בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה, בהתאם  .58

להנחיות לשכת התכנון.
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כללי

הוועדה תציין כי במסגרת הדיון ביקש לטעון אדריכל גדי עירון, אשר הגיש התנגדות בשם עמותת  .59

"המטה לבינוי שפוי", אשר צורף לה נייר עמדה מאת אדריכל מייק טרנר. הוועדה תציין כי אדר' גדי 

עירון לא ציין כי הוא נפגע מהתכניות המוצעות, וכי בהתאם להוראות החוק, גורמים פרטיים 

רשאים להגיש התנגדות לתכנית רק אם הם רואים עצמם נפגעים ממנה. בהתייחס למטה לבינוי 

שפוי, הוועדה תציין כי אין מדובר בגוף ציבורי או מקצועי שאושר לכך על ידי השר בהתאם לסעיף 

100(3) לחוק, וכי אין בתכנית כל פגיעה בשלטון החוק. בהתאם לכך, הוועדה תבהיר כי ההתייחסות 

לטענות שהועלו בהתנגדות הכתובה מטעם המטה לבינוי שפוי הינה מעבר לצורך, וכי מכל מקום אין 

בכך כדי להכיר במעמדה של העמותה כמתנגדת לתכנית. 

הוועדה מחליטה לדחות את יתר הטענות ולאשר את התכניות בכפוף למפורט בהחלטה זו ולעריכת  .60

תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.

היה ולא ימולאו התנאים לאישור התכניות, לרבות הגשת כל העותקים הנדרשים בתוך 90 יום  .61

ממועד פרסום החלטה זו, תהא ההחלטה בדבר אישור התכניות בטלה ויראו אותה כאילו התקבלה 

החלטה לדחיית התכניות, וזאת מבלי שיינקט הליך נוסף כלשהו, הכל בהתאם ובכפוף להחלטה 

העקרונית של הוועדה המחוזית בנושא. יובהר כי יו"ר הוועדה רשאי להאריך את המועד המצוין 

בסעיף זה.

תוכנית - 101-0798306 : מגורים ומעונות יום בין הרחובות אלעזר בן יאיר אלכסנדריון, ירושלים .3
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