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 רב,שלום 

על  לתי גינות העיריקה מנהלשל  ופורום טלביה הפורום האורבני שלמעודכנת הכוללת את חו"ד  מצורפת חוות דעת

 הבאים: נושאיםמתיחסת לחוו"ד תכנית שבנדון. ה

 מרחב ציבורי 

 תנועה וחניה 

 נוף עירוני 

 שיתוף ציבור 

 

 רקע: 

מתחם התכנית, נמצא על הדפן הדרומית של רח' 

קרן היסוד, באמצע הרחוב בין שני צמתים בעלי 

נוכחות עירונית. לרחוב קרן היסוד תפקוד עירוני, 

ובעל פוטנציאל להוות ציר עירוני משמעותי 

את מרכז העיר עם במרחב הציבורי; המחבר 

אזור עמק רפאים, תפקוד שאינו בא לידיי ביטוי 

באופיו של הרחוב כיום ובשימושים הנוכחים בו. 

מצפים שאופיו העירוני ותפקודיו ישרתו גם אנו 

את הולכי הרגל ולא רק את התנועה הגלגלית. 

הרחוב יצליח לשאת על עצמו כמו כן שאיפתנו ש

 העיר ואזור המושבות(.רכז ני מקומות אלו )מהרקמה העירונית בין ש את חיבור 

  .2000 מתאר האתר נמצא באיזור שכפוף לתכנית

 .( ומושבות9988: רחביה )ת אבותי תוכנינמצא בין שהאתר 

)תכנית  כחולהאתר שכן למסלול הרק"ל הקו ה

/  100200בנוי סביב הרק"ל ומדיניות  178129

26.7.16.) 

 שינוי ביעודי קרקע קיימים:
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התכנית המוצעת, אסטרטגית, מציעה החלפת יעוד השטח למלונאות עם שטח ביעוד מגורים. כאשר השטח 

אנו  מרחיק את המלונאות משכונת המגורים. ךלמלונאות הועבר לחזית רח' קרן היסוד; מחד מחזק אותו ומאיד

 העירוני והן לשכונת המגורים. רחבמוצאים שהצעה זו של התכנית המוגשת הינה נכונה וראויה הן למ

 

 :מרחב ציבורי

מרחב ציבורי, יחס הבניין למפלס הרחוב ולרחובות הסובבים את גבול 

 התכנית.

 

 שימושים עירוניים

התכנית המוצעת, כאמור מחליפה בין יעודי הקרקע, אך לא משתמשת 

 של רחוב קרן היסוד.בהחלפה זו בכדי לחזק את העירוניות 

 – חזית פעילה עם מסחרשהבניין יפתח לרחוב קרן היסוד מציעים אנו 

 ולא רק מסעדה של המלון שפונה פנימה לא החוצה אל העיר.

רחוב קרן פונה אל נכון  לשטח המיועד לשימוש ציבוריניסה ת הכמבוא

אך הפרוגרמה הציבורית לא ברורה וגם לא עונה לצרכים של  היסוד

מדיניות של המחלקה לכפי שהוגדרו במסמך ושל העיר השכונה 

 .29.6.15-התכנון מ

קביעת הייעוד שפורום תושבי השכונה מבקש להיות מעורב בכמו כן, 

 .פרוגרמה הציבורית שאמור לשרת את הציבורה ותכנון

 

 של הבניין 00מפלס 

אלא לרחוב  תלא נפתחקרן היסוד  הפונה אל רחוב 00במפלס החזית 

מפלס אחיד לא ב המפלס. כמו כן, משמש כמסעדה פרטית של המלון

 . עם הרחוב

 מסחריים  שימושיםיצר חזית העוקבת אחר שיפוע הרחוב, עם יש לי

קרן היסוד ויוצרים מרחב אורבני איכותי  נפתחים לרחובפונים וה

 .לרחוב

ליצור קשר בין המסעדה והשטחים הציבוריים לרחוב גם מבקשים 

לקהילה ולא לטובה עסקית של בעלי המלון שלקוחותיו מחפשים קשר 

  להיות סגורים במתחם המלון בלבד.

 

 שטח לשימוש ציבורי

 מת בפינה הדרום מזרחית של החזיתוקכניסה לשטח הציבורי ממה

 אינו מוצג בנספח הפונה לקרן היסוד. אך השטח המיועד לשימוש ציבורי

 לקבל תכנית המפלס הרלוונטיבקומות מעל מפלס הכניסה. נבקש  הבינוי

 בשטח הנקבע בתקנון ולא שפונה אל רחוב קרן היסוד הציבורישל השטח 

  .מ"ר 500-פחות מ
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 עפ"י מסמך מחק מדיניות התכנון הצרכים של שכונת טלביה לפרוגרמות ציבוריות הוקדרו כדלקמן:

מר עבור כיתת גן ילדים אחת ולצדו חצר צמודה  125המיועד למגורים יוקצה שטח בנוי בסך  10( בתחום מגרש 1)

 מר. 150בגודל 

מר לשימוש של חברה/קהילה/תרבות. השימוש  300תחום המגרש המיועד למלונאות יוקצה שטח בנוי בסך ב (2)

 הספציפי בשטח זה ייקבע בתיאום עם מינהל חברה ופנאי בעת הגשת היתר בנייה. 

ני הרלוונטי לכל שימוש הבינוי המפורט של השטחים הציבוריים יתואם מול המח' לתכנון מבני ציבור והאגף העירו

 )מנחי ומינהל חברה ופנאי( לעת הגשת בקשה להיתר בנייה. יש לתכנן לשטחים אלה כניסה נפרדת.

 

ידי מגיש הבקשה להיתר בנייה ועל חשבונו, עפ מפרט של המח' לתכנון מבני -בינוי השטחים הציבוריים יבוצע על

לשם כך יוכנס סעיף בהוראות התכנית המבטיח את ביצוע . 4ציבור והאגפים הנל, ויימסר לעירייה כתנאי לטופס 

 המטלה הציבורית והעברת השטח לבעלות העירייה.

 תכנית.בפרוגרמה הציבורית לשל המחלקת מדיניות התכנון  הנחיותשהתכנית תיתן מענה ל דרישה

 
 פרסלציה / זיקת הנאה ומעברים ציבוריים

מ"ר. התכנית המוצעת  500דונם, ובפועל מאחדת מגרשים שגודלם המקורי כ  5.3התכנית המוצעת, בשטח של כ 

התכנית המוצעת מבטלת שטח ציבורי מציעה בינוי מאסיבי בתא שטח חריג בגודלו במרקם העירוני הקיים. כמו כן 

 לפחות שתי מעברים פתוחים לציבור שהתכנית תכיל בחו"ד קודמת בקשנו. מ"ר 400ביעוד זכות דרך בשטח של כ 

לעמוד על מנת לפצות על איחוד תא השטח וגם  לרחוב סוקולוב()מרחוב קרן היסוד לרחוב סוקולוב ומרחוב אחד העם 

 .("השכונה תוך אל ל"הרק ציר בין מעברים בתכנון" )שילוב הרק"ל בינוי סביבבדרישות מדיניות הועדה המחוזית ל

אם החצר פתוחה  מסומנים גדרות ומעברים ולכן לא ברור לאבה פתוחה עם בריכה שחצר ישנה בתכנית מוצעת 

המיועדים על מנת שנוכל לבחון את השטחים  של השטחים הפתוחיםלקבל תכנית . נבקש כמעבר ציבורי נגישהו

 לשימוש ציבורי.

 . שלום עליכםרחוב במקביל לקרן היסוד ישנו ציר ירוק העובר מגן סוקולוב עד , בנוסף

 

 תנועה וחניה

 כניסות לחניון

הסדרי תנועה שינויים ללא מתאימה לראשית, התכנית המוצעת 

 178129הרק"ל )קו כחול( )תכנית  כתוצאה ממעברברחוב קרן היסוד 

על פי התכנית של רק"ל  אם כן יש שינוי לתכנית הרק"ל. –( 8גליון 

הגישה לרחוב . ולכן, לרחוב סוקולוב לא תהיה כניסה מרחוב קרן היסוד

סוקולוב )חד סטרי לכיוון נגד השעון( תהיה רק מרחוב ז'בוטינסקי 

עם ילדים שמשחקים  בדרום ותחייב נסיעה דרך שכונת מגורים צפופה

 בירור לגבי תוואי הרק"ל(. מהמתכננים בגינה שבמרכזה )מתבקש

 

הכניסה  : )א(מרחוב סוקולובמוצעות שתי כניסות לחניון  בתכנית

 ועדת לאוטובוסים ולפריקה וטעינה וכניסת משאיות ספקיםהצפונית מי

 . רחבים פרטייםמיועדת לההכניסה הדרומית  ו)ב(

 תכנית התנועה וחניה המוצעת:
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לשינויים בהסדרי  התכנית מותאמת אנחנו מבקשים לבדוק האם .א

 .מרחוב קרן היסוד התנועה עקב מעבר הרק"ל

יציאת תכנית מציעה ה: ויציאה של אוטובוסים ומשאיותכניסה  .ב

רחוב  לכיווןל סוקולוב דרומה סביב הגינה אמשאיות ואוטובוסים 

למעשה התכנית מציעה תנועה של משאיות  ז'בוטינסקי.

ואוטובוסים דרך שכונת מגורים צפופה שבה ילדים משחקים 

 בגינה ויוצאים לרחוב. 

 –תנועת משאיות ואוטובוסים אל תוך שכונת מגורים והולכי רגל  .ג

אופי בעלול לפגוע משמעותית  פעילה, גינהמסביב ל –כולל ילדים 

 . ולסכן את התושבים ברעש, זיהום אוויר השכונה

מ' וכולל חנייה עבור רחבי  5.20-רוחבו של רחוב סוקולוב הוא כ .ד

של משאיות  תמרוןעל מנת לאפשר התושבים בשני צדי הרחוב. 

ביטול של דרש יואוטובוסים ברחוב סוקולוב הסובב את הגינה, י

יחמיר את מצוקת החניה דבר ש רוב  החניות לאורך רחוב סוקולוב

 בשכונה.

: מיקום הכניסה לחניון רכבים טייםכניסה ויציאה של רכבים פר .ה

פרטיים מהקטע הצפוני של רחוב סוקולוב שאינו נגיש מרחוב קרן 

היסוד )עקב השינויים של רק"ל( מחייב נסיעה מרחוב ז'בוטנינסקי 

לאורך כל השכונה ועומס תנועה נוסף ברחוב שכונתי אינטימי 

כולל  –שעלול לפגוע באופי השכונתי ולסכן את הולכי הרגל 

 בשכונה.  -ילדים ה

: דוגמה אחרת של מלון בעיר שהפך את החניון חנייה מסחרית .ו

בתקנון שלו לחניון מסחרי, מחייב להדגיש ולדרוש הגדרה 

התכנית שלא תותר לבעלים להפעיל את החניה באופן מסחרי 

אלא רק לשירות המלון והמגורים המוצעים בתכנית.  ובתשלום

מלון יבחרו לחנות בחינם מצב שהאורחים ל ראחרת עלול ליווצ

במיוחד בימים  –ברחוב סוקולוב )על מדרכות ובכל מקום פנוי 

ושעות שאין אכיפה( וכך לפגוע בהלכתיות ובטיחות המרחב 

 הציבורי ולהחמיר את מחסור החנייה בשכונה.

)עפ"י תכנית  : התוכנית מציעהחנייה ציבורית, למסחר ועודפות .ז

מקומות חניה עבור המסחר ואף חניה עבור  3 ב'(5166

הציבורית. נבקש להגדיל את מקומות החנייה עבור  רוגרמההפ

חנייה עבור  מקומות 10לפחות ולהוסיף  10-לפחות להמסחר 

 תוספת של חניות עודפותהבאים למבנה הציבורי. כמו כן, נבקש 

 על מנת לתרום באופן חיובי למחסור החניות בשכונה. 

פרטיות. ידיים תעבור ל החניון יהיה בבעלות המלון ולאדרישה ש .ח

על מנת להבטיח שהחניון ישמש לצרכים המוגדרים בתכנית 

 גינה

 חניוןה לכניס

 חניית אוטובוסים
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ולא תספק  -מלון, מגורים, מסחר ופרוגרמה ציבורית  –בלבד 

דבר שעלול להגביר שימוש בחנייה ברחוב על  –חנייה בתשלום 

 .חשבון החניה של תושבי השכונה

 

ה כניסה ויציאהמוצע לפתרון מחודשת של בדיקה ולכן, נדרשת 

 .מהחניון

 

 נוף עירוני

מעל קומת  11קומות ) 12בגובה הפונה אל רחוב קרן היסוד מוצע בינוי 

ושני מבני מגורים הפונים אל רחוב אחד העם  לובי/מסחר( + קומה טכנית

 . קומות מעל מפלס הכניסה( 5) קומות 6ורחוב סוקולוב בגובה 

 

   המוצע על קרן היסודהמבנה 

 3ליד מבנה של  –אשר צידו הגבוה פונה לדרום מזרח המבנה מדורג, כ

 )שטח חלקה 2000מתאר קומות עפ"י תכנית  6בעתיד עד קומות היום ו

 כחצי דונם(. 131

הגובה המוצע לבניין הינו חריג לנוף הרחוב הקיים וגם ביחס לתכניות 

העיר ההיסטורית )תכנית מתאר  – עתידיות למקום )תכנית וילה שוקן(

2000)  . 

 . אךקומות 18מירבי של עד  נוסף על כך, מדיניות הועדה המחוזית קובעת גובה

 לעקרונות התכנית התאמת לבחינת ההנחיות כל לחול ימשיכועיר ההיסטורית ב

. ולכן, על מנת שהתכנית תתאים לסביבה והתאמה מרקם בנושא המתאר תכנית

 רק קומות )כל קומה נוספת 8שבניין בגובה נו סוברים לסביבתה המידית א

ולשכונה גם במצבה הנוכחי וגם הינו ראוי ונכון לרחוב  בנסיגה מחזית קרן היסוד(

 הצפוי בעתיד.

אין מבנה  ולאורך הרחובבהתייחס לבינוי המלונאי הקיים בקצוות  נוסף על כך

כאשר נמצא בנסיגה מחזית  קומות 10-מקומות בקו אפס לרחוב ו 8-מגבוה יותר 

 :הרחוב

 .קומות( 8) על קו אפס לרחוב מלך גורג מצפון מערבמלון המלכים  -

 .קומות( 9) בנסיגה מרחוב קרן היסוד - מדרום מזרחפנורמה מלון דן  -

 .קומות( 7) )מגורים( מסת הבינוי במתחם ימקא -

 קומות(. 10) צירים ראשיים 4בין שנמצא בצומת רחבה  -מלון מלך שלמה  -

ככלל, אנו סוברים, שבכדי שתכנית תציג בינוי בגובה חריג ביחס לרחוב קרן היסוד, נדרש שעירית ירושלים ולשכת 

ים לקריטריון התכנון ידרשו פיתוח מדיניות תכנון/גובה לכלל חזית הרחוב. בקונטקסט הנוכחי, לא ניתן לקבוע כל

 .והגובה המכסימלי המותר עפ"י התוכניות באיזורברחוב  הקייםביחס לגובה הגובה למבנה המוצע, אלא רק 

 תציג את החזית המתוכננת ביחסבעלת השפעה ניכרת על הסביבה העירונית, תכנית נבקש לכל הפחות שולכן, 

 י דרכים:בשת לחזיתות הקיימות לכל אורך הרחוב מכיכר פריז עד למפגש עם רח' המלך דוד

 מרחוב מלך גורג ועד לרחוב מלך דוד. היסודבשרטוט של חזית רחוב קרן  (א



 פורום אורבני                                      
 

 במודל העיר בבית המודל. במודל תלת ממדי (ב

עד קיר הבניין הנגדי, והיותו דופן דרומית  קרן היסוד הגובה המוצע ביחס לחתך הרחובבמקביל נדרש להציג את  (ג

 המצלה על הרחוב.

 

  :שיתוף ציבור

מבקשים לתאם כנס , אנו עתיד רחוב קרן היסודעם השפעות רבות לשכונה ול תכניתבציבור שיתוף על מנת לאפשר 

בעירייה, הרלוונטים גורמים ה. בכנס נבקש להזמין את היזמים, המתכננים ותושבים להצגת התכנית בהקדם האפשרי

 התושבים. ודיון עםלהצגת התכנית ולהבהרות 

 

 לסיכום,

אך ורבני ראשי בעיר ההיסטורית, העירוני של רחוב קרן היסוד כציר אלתרום לפיתוח עשויה התכנית אנו סוברים כי 

  :. ולכן, מבקשיםנדרשים שינויים והתאמות משמעותיות למציאות בשטח

 בעיר. התייחסות לשינויים בהסדרי תנועה)א( 

 כפי שתואר לעיל. בתכנוןשינויים מהותיים )ב( 

להחלטות הנוגעות ביצירת מרחב ציבורי נגיש, בטיחותי, רלוונטי רוץ שיתוף ליצור עעל מנת  שיתוף צובור הליך)ג( 

 . בעיר ההיסטורית ואיכותי

 

להוות תקדים לפיתוח הציר של קרן היסוד ולכן כל החלטה בתכנית  לולהתכנית בנראות כמו התכנית המוצעת ע

 המוצעת חשובה לא רק להווה אלא גם לעתיד.

 

 ב ב ר כ ה

 ,העירבשם הפורום האורבני גינות 

 

 מנהל קהילתי גינות העיר, חבר הנהלה, אבנר הרמתי

 

 לתי גינות העירימנהל קה, מתכנן אורבאני, איליאס מסינס

 

 


