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 צוות התכנון

 -אדריכלים 
 גוטמן אסיף אדריכלים

 שמאי אסיף' פרופ
 אדריכלית עדי אסיף, יהושע גוטמןאדריכל 

 
 -נוף ופיתוח 

 ברברה אהרונסון
 מיכל דוקרסקי

 
 -תנועה 

 ל.א.גרונר ד, משה ליבוביץ
 
 -פרוגרמה /כלכלה

 רנייבסקי  'אירית צ
 
 -שיתוף ציבור /חברה

 אמנון אליאן
 
 –שימור 

 משה שפירא



 לוח זמנים

 ישיבות צוות מתכנסות אחת לשבועיים
 ישיבות עבודה עם צוות העירייה מתכנסות אחת לחודש
 ישיבות וועדת ההיגוי מתכנסות אחת לשלושה חודשים



 מטרות



 אדריכלות



 תחום התכנון



 מבט על מדרום



 הגדרת תחום תכנית האב לפי תכניות מתאר סמוכות

 תכנית מתאר רחביה

 תכנית אב המושבות

 תחום העיר ההיסטורית

 תכנית אב גוננים



 דרכים ראשיות



 2000תכנית מתאר מקומית ירושלים  –תשריט 



 (הגדלה) 2000תכנית מתאר מקומית ירושלים  –תשריט 



 תחום עיר היסטורית לפי תכנית המתאר



 2000תכנית מתאר מקומית ירושלים  –תבנית הבניה 



 תצריף תכניות מאושרות ושימושי קרקע בתחום התכנון

 תצריף תכניות מפורטות מאושרות בתחום התכנון

 

 תשריט שימושי קרקע



 10038תכנית  -38א "תמ| מצב תכנוני מאושר 



 י הוספת קומות"הדמיית מימוש זכויות מלא בתחום התכנון ע – 38א "תמ

 מבט מצפון   -בכל תחום התכנון  10038הדמיית מימוש תכנית  בכל תחום התכנון   10038הדמיית מימוש תכנית 
 

 מבט מדרום -בכל תחום התכנון  10038הדמיית מימוש תכנית 
 



 י הריסה ובניה מחדש"הדמיית מימוש זכויות מלא בתחום התכנון ע – 38א "תמ

 מבט מצפון   -בכל תחום התכנון  10038הדמיית מימוש תכנית  בכל תחום התכנון   10038הדמיית מימוש תכנית 
 

 מבט מדרום -בכל תחום התכנון  10038הדמיית מימוש תכנית 
 



 המשתלה

 מצב מוצע מצב מאושר

 מקרא מצב מוצע מקרא מצב קיים



 המשתלה
ר ממוצע "מ 110, נטו/ד"יח 30 –ד בצפיפות של כ "יח 350מקסימום , יצירת אזור מגורים המשלב בתוכו מענה ציבורי1.

 .נטו לדירה
בינוי  , פתוח לשכונה ולא כלוא בין בנייני המגורים, פ רציף ובהיקף משמעותי"יוצגו חלופות המתבססות על הקצאת שצ2.

 .הנשען על הרחובות הקיימים
 .קומות 18קומות לעומת חלופה של  12עד  8יוצעו חלופות הנעות בין 3.
 .  בדיקת אפשרות לשילוב חזית מסחרית לאורך הרחוב4.



 תחום התכנון ביחס לתכניות האב והמתאר הגובלות

 תכניות אב ומתאר גובלות



 תכניות אב ומתאר גובלות

 גוננים מושבות רחביה
לשכונת רחביה מתאר תכנית 

. י נ"ע 2011נעשתה בשנת 
. כהן. א-איגרא ו. ג, מלצר

קומות ברוב חלקי   5בנייה עד )
התכנית ובצירים מרכזיים בנייה  

 (קומות 6עד  

 

תכנית אב לשכונת מושבות  
.  י ג"ע 2012-2014נכתבה בשנת 

קומות   5עד  בנייה )קרטס 
 6 באזור לתוספת מתונה ועד 

קומות באזורים לעיבוי וחידוש 
 (עירוני

תכנית האב לשכונת גוננים  
י קרלוס  "ע 2011אושרה בשנת 

  7בנייה עד ). אדריכליםפרוס 
 (קומות בהתאם למתחמי תכנון

 



 תכניות אב ומתאר גובלות



 הרצוג -מתחם לקידום 



 הרצוג 



 מגורים בתחום התכנון



 מגורים בתחום התכנון



 מגורים בתחום התכנון



 מגורים בתחום התכנון



 מסחר

 חנויות ומרכזים מסחריים –מסחר בתחום התכנון 



 מבני ציבור



 שטחים ציבוריים פתוחים



 מוסדות חינוך

 תלמידים הלומדים מחוץ לתחום התכנון



 חלוקה לאזורי משנה



 קטגוריות -אזורי משנה

 מיקום-
 אופי בינוי-
 טופוגרפיה-
 שימושים-
 מאפינים נופיים -
 תנועה-
 תחבורה ציבורית-
 חניה-
 מבני ציבור וקהילה, שירותי ציבור-
 מספר יחידות דיור-
 מבנים לשימור-
 מצב סטטוטורי ופוטנציאל תכנוני קיים-
 גובה מבנים-
 מאפיינים חברתיים בולטים-
 מצב פיזי אופייני של המבנים-
 אחוזי בניה מייצגים למגרש-
 ד ממוצע"גודל יח-
 ר"מ 120 -ד גדולות מ"אחוז יח-
 ר"מ 60 -ד קטנות מ"אחוז יח-
 (הערכה)ד לדונם נטו "צפיפות יח-
 מפגעים-
 הזדמנויות-
 38א "קידום תמ-
 כמות שטחים פתוחים-
 כמות שטחים ציבוריים-



 הרצוג -אזור משנה לדוגמא 

 .דרום הרחובהרצוג מבט אל ' רח

 

 חתך רחוב

 
 שביל גישה



 כ יחידות דיור באזור משנה"סה -השוואה בין שכונות המשנה



 ר"מ 120 –אחוז דירות גדול מ  -השוואה בין אזורי המשנה



 ר"מ 60 –אחוז דירות קטן מ  -השוואה בין שכונות המשנה



 נוף





עמק  

 הצבאים

חוות הנוער  

 הציוני

הרצוג  

61 

גבעת  

 מרדכי

 י עגנון"ש צומת פת

'  פנורמה מרח

 עוזיאל

חוות 

הנוער 

 הציוני

הגן 

 הבוטני

 עמק הצבאים

מוזיא

ון 

 ישראל

סן 

 סימון



 חתכים אורבניים



 נקודות תצפית גינות קהילתיות

 טבע עירוני גינות כיס ורחבות

 מעברים ציבוריים

 מעברי מדרגות



 חתכי רחובות



 נוף -סיכום מצב קיים

 

למעט  , ג מדרון תלול ומתאפיינת בבינוי אחיד ונמוך יחסית"השכונה משתפלת מערבה ע

 .בניינים בודדים הבולטים בקו הרקיע

 

עמק  , גבעת מרדכי, הגן הבוטני, גבעת הלאום, יש נצפות גבוהה מהשכונה אל עבר עמק המצלבה

 .הצבאים ובית וגן

 

בגינות ובמרווחים בין הבניינים -עיקרה במגרשים הפרטיים. בשכונה צמחיה עשירה וותיקה. 

 

רחבות ישיבה ותצפית וגינות קהילתיות, ברחבי השכונה מפוזרות גינות כיס. 

 

חלק מהשטחים הפתוחים הציבוריים והפרטיים מהווים אתרי טבע עירוני. 

 

שבילים וגרמי מדרגות, ישנה מערכת מעברים ציבוריים של סמטאות. 

 

על המדרכה/ חניה במקביל, שניים/ חתך רחוב אופייני צר יחסית וכולל נתיב נסיעה אחד  ,

 .מדרכות צרות, עצי רחוב לסירוגין

 

 רבים והרחובות הראשיים נמתחים לאורך קווי  בשל הטופוגרפיה הקיצונית ישנם קירות תמך

 .הגובה

 

 

 

 

 



 מסקנות עיקריות

 

ממערב לדרך  , ישנה נגישות מוגבלת לשטחים הפתוחים שבתוך השכונה ובמיוחד לאלו שמחוץ לה

 .הרצוג

 

עשוי להתעורר קונפליקט בתכניות פיתוח עתידי עבור  , בשל עושר הצמחייה במגרשים הפרטיים

 .מגרשים אלו

 

לא ניכר שיש חוסר מובהק  , (המבוגרת יחסית)במיוחד לאור מרקם האוכלוסיה , בשלב זה

 .בשטחים פתוחים בתוך השכונה

 

פורמליים -ישנו פוטנציאל לפתח שטחים פתוחים פורמליים וא. 

 

הנגישות הינה  , י מעברים ציבוריים"למרות הקישוריות הגבוהה להולכי רגל ברחבי השכונה ע

 .מוגבלת

 

 

 

 

 



 שימור





















 חברה



 אליאן אמנון
 עירוניים פרוייקטים יישום ,ייזום

AMNON   ELIAN 
Planning, Implementing  -  Urban Projects 

 

 הורדים. ג –אב רסקו  תוכנית
 הפרק החברתי  

 

 אוכלוסייה  ומאפיינים  דמוגרפיים  

 
 

 נפש  10,500אוכלוסיית המתחם מונה •

 נפשות למשק בית  2.53גודל משק בית ממוצע •
 (.  34%) מאוכלוסיית המתחם  19.4%מהווים   0 - 14גילאי •
 (.12.6%)בלבד  9%הוא  4 – 0שיעור הפעוטות בני  •

מאוכלוסיית   22% - 20%מהווים  30 – 20צעירים גילאי •

 (23%)המתחם 

 (8.4%)כל אדם רביעי הוא קשיש +   65קשישים גילאי •
 13.9%הוא    + 75 –שעור בני ה + 75קשישים גילאי •
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 הורדים. ג –אב רסקו  תוכנית
 הפרק החברתי  

 
 :ירושליםבין מתחם התכנון לעיר השוואה , (אחוזים)אוכלוסיה לפי קבוצות גיל 

 

 



 אליאן אמנון
 עירוניים פרוייקטים יישום ,ייזום
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 הורדים. ג –אב רסקו  תוכנית
 הפרק החברתי  

 

 מגורים ורווחת  דיור

 התכנוןד למגורים במתחם "יח 4,154כ "סה•

 מר 80.7  -כגודל ממוצע של דירה במתחם התכנון •
 'מר 40מהדירות הן עד  5%•

 'מר 60 – 41מהדירות הן  18%•

 'מר 80 – 61מהדירות הן  25%•

 'מר 100 – 81מהדירות הן  28%•

 'מר 140 – 101מהדירות הן  19%•

 'מר 141מהדירות הן מעל  5%•

 מהדירות מתגוררים אנשים בגפם 33% –ב •

 נפשות 2מהדירות מתגוררים  27% –ב •
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 הורדים. ג –אב רסקו  תוכנית
 הפרק החברתי  

 
 :ירושליםבין מתחם התכנון לעיר לפי שטח השוואה ( אחוזים)שיעור יחידות דיור 
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 הורדים. ג –אב רסקו  תוכנית
 הפרק החברתי  

 

 
 

 תלמידים במתחם התכנון

 תלמידים 1,244מספר התלמידים המתגוררים במתחם התכנון עומד על  •

 מהם לומדים בזרם הממלכתי   40%•

 מהם לומדים בזרם הממלכתי דתי 60%•

 מהם לומדים במוסדות חנוך בתוך מתחם התכנון  השאר בכל חלקי העיר 260רק 

 

     
 

 חינוך

 חינוך במתחם התכנון  מוסדות 
 :  מוסדות החינוך 20התכנון  במרחב •
 .ד"משתייכים למגזר הממ( 70%)11כיתות גן  מהם    16•

 ס על יסודי"בי     1•

 כיתת תקשורת   1+ בתי ספר לחינוך המיוחד      2•

 התכנון אין בתי ספר יסודייםבמרחב •  

 איזוריייםעל  –במרחב התכנון ריכוז גבוה של בתי ספר לחינוך מיוחד  • 

 חינוך.ממיפוי לפי 
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 חברה וקהילה 

 
 .בודדים ומשפחות( רוב)ודתיים לאומיים  (  מיעוט)קהילה מעורבת מורכבת  מחילוניים •
 

'  אוכ. כאוסף של פרטים עצמאיים שלא במסגרת התאגדויות קהילתיותמתנהל החילוני הציבור •

לצרכיהם והעדפותיהם  בהתאם , זו צורכת את השירותים הן במרחב התכנון והן מחוצה לו
 .האישיות

  

,  הלאומי הדתי והאוכלוסייה המסורתית המקומית לגווניה וזרמיהחיי הקהילה של הציבור •

מתקיימים בחלקם הגדול סביב בתי הכנסת הרבים הפזורים במרחב התכנון ובסמוך לו  

 .  ממקום מגורי הפרט" במרחק הליכה של שבת"

  

יָצה • ח  "הפלמרחוב  -. הירושלמיתתופעה קהילתית משמעותית ומובילה באיזור היא תופעת ַהבִּ

של התופעה החברתית הזו  " ציר תנועה ראשי"בגבולו הדרומי של מתחם התכנון  מהווה 

"  ביצת שמעוני"בשנה האחרונה יש סימנים ראשונים להתהוות של . בלילות שישי ובסופי שבוע

בחפשם אחרי  )שהתחילה עם כניסתם של רווקים ורווקות דתיים ושאינם כאלה לרחוב שמעוני 
 (.  מחיר השכרה דירות נמוכים יחסית

 
לרב בטווח הליכה    –את רב השרותים  צורכים תושבי מתחם התכנון בקרבת מקום מגוריהם •

 .ואולם מחוצה לו -ממרחב התכנון 
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 הורדים. ג –אב רסקו  תוכנית
 פרק שיתופף הציבור  

 שיתוף  ציבור 

 
 

 

 משתתפים 80- 21.7.2014בכנס חזון     
 

       
       

 
    

 

           

       

 
                                              

       
 מרכזיות ונגישות

 שכונה ירוקה
 

 סביבה שקטה•

 הירוק הטבעי•

 מפתח נופי רחב למערב•

 גינות קהילתיות•

 עצים מפוארים•

 חברה וקהילה
 רב גוניתאוכלוסייה •

 מארג עדין ומגוון•

 תחושת קהילתיות•
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 מסקנות ותובנות

 .  אוכלוסיית מתחם התכנון היא אוכלוסייה דתית לאומית ברובה•

 

 .  המארג הקהילתי המורכב מתושבים חילוניים ודתיים לאומיים החיים בהרמוניה •

 

 .רב השירותים ניתנים במרחב ההתייחסות ומחוץ למרחב התכנון•

 

לשמר את  , מכנס החזון עולה כי התושבים מבקשים לחזק את מרכזיותה של השכונה•

 הירוק ואת האוכלוסייה המגוונת בה

 

 .יש קול חזק באוכלוסייה שאינו רוצה בשינוי מהותי של המצב בשטח בהיבטים של בינוי•

 

 

 



 כלכלה



 .הרמה הסוציו כלכלית של תושבי רסקו היא מהגבוהות בעיר•
 .יחסיתהגיל החציוני גבוה •
 .גבוהאמריקה -אחוז יוצאי אירופה•
 .נמוך –מספר ילדים לאשה •
 .נמוך-בינוני –אחוז בוגרי ישיבות •
 .גבוה –אחוז אקדמאים •
 .יחסיתנמוך  –גודל משקי הבית •
 .בבעלותםכמחצית המתגוררים בשכונה גרים בדירות •
 . חדרים 3-4כשני שליש מהדירות הן בנות •
 

 מאפייני אוכלוסייה עיקריים



 מסחר ושירותים

 ר"מ 3,560 שירותי מסחר

 ר"מ 1,630 אישייםשירותים 

 ר"מ 1,130 סניפי בנקים   4

 ר"מ 590 משרדים

 ר"מ 6,900 כ"סה

,  ח"הפלמ, הרצוג)מרכזים מסחריים גדולים  3

 60% -כ, ר"מ 4,155(                             : עגנון

 

 13% -כ,   ר"מ 880:  מרכזים מסחריים קטנים  2

 

 27% -כ, ר"מ 1,865: חנויות ועסקים נוספים       

 :השוואות

 .  ר"מ 1-1.5ברמה הכלל ארצית היחס של שטח מסחרי לנפש נאמד בסדר גודל של •

 .ר לנפש"מ 0.6שטחי המסחר ברסקו הינו בסדר גודל של היקף •

 .רסקומכלל  שטח המסחר לנפש של אוכלוסיית  60-40% –זה מהווה כ היקף •

של משרד השיכון בסיס החישוב  ( בשכונות חדשות)פי תדריך הקצאת שטח לשירותי מסחר על •

סביר כי הרמה הסוציו כלכלית של אוכלוסיית רסקו מעלה במידה מסוימת  . ר לנפש"מ 0.4הינו 

 .  את היחס של שטח מסחרי לנפש

שטח לנפש בפסגת זאב : להשוואה. בין שטחי המסחר בשכונות השונות הינם גדוליםהפערים •

 .לנפשר "מ 1.1 –גבעת הסלעים , ראש העין, ר לנפש"מ 0.2 –קרית שרת בחולון , ר"מ 0.35

 

 :מסקנה 
 

במצב הנוכחי לאוכלוסיה  , כלומר. מאוזןבשכונה הינו לשטחי מסחר בין היצע לביקוש היחס 

 .הקיימת אין צורך להוסיף שטחים בנויים לשימושים מסחריים



 הדיורמאפייני 

0

20

40

60

 +ר "מ 120ד בשטח "אחוז יח

0
10
20
30
40
50
60
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 :מסקנות

 

  מתחם עגנון מתאפיין בדירות גדולות בהרבה

 .מאשר הדירות במתחמים האחרים

 

 הקטנות ביותר נמצאות במתחם שמעוניהדירות. 

 

 הדירות המושכרות הקטן ביותר נמצא  שיעור

במתחם עגנון ואלו במתחמים שמעוני והרצוג נמצא  

 .  השיעור הגבוה ביותר של דירות מושכרות

 

 האחרים נע שיעור הדירות המושכרות  במתחמים

  -לעומת כלל ירושלים שבה כ)אחוזים  30סביב 

 (.גרים בדירה שאינה בבעלותם 40%



 תנועה



 הגדלה
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 מפה
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תחנות   31 -קווי שירות העוצרים ב 9במרחב עוברים 

 .אוטובוסים 
 

העוברים במתחם ובצמוד לו כפי שהתקבל   הקויםהועלו כל 
 .  האב לתחבורה תוכניתמצוות 

 
 

קו  

שירות  

 'מס

רחובות מרכזיים  

 בהם נוסע הקו  
 במרחב התכנון  

 יעד   –מוצא 
 ויעדים מרכזיים מחוץ למרחב התכנון  

לתחנת הרכבת הקלה   –תלפיות . ת.מא ח  "הפלמ 10

 בהר הרצל  
 דרך מרכז מסחרי קריית יובל  

 ח"הפלמ 14
 פיכמן 

 טשרניחובסקי  
 בן זכאי 

 מרכזית  . לת –מלחה . מק
,  קריית הממשלה, דרך גבעת רם 

 מוזיאונים, אוניברסיטה

 בני בתירא   15
 י עגנון  "ש

 טשרניחובסקי  
 בן זכאי 

 מרכזית . לת –ת תלפיות .מא
 מהיר לתחנה מרכזית דרך שדרות בן צבי  

77  

 מהיר  

 הצרפתית . לג –מקניון מלחה   
 (  ח"קופ)דרך מרכז העיר לרמת אשכול 

 

 : רחוב יוחנן בן זכאי  –תחבורה ציבורית בדפנות מרחב התכנון   
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 : תחבורה ציבורית חוצה את מרחב התכנון 

 
קו  

שירות  

 'מס

רחובות מרכזיים  

 בהם נוסע הקו  
 במרחב התכנון  

 יעד   –מוצא 
 ויעדים מרכזיים מחוץ למרחב התכנון  

 מרכזית . לת –תלפיות . ת.מא ח  "הפלמ 13
,  תאטרון ירושלים , מוזיאון האיסלאם

 מרכז העיר  , ממילא

 ח"הפלמ 14
  פיכמן

 טשרניחובסקי  
 בן זכאי 

 מרכזית  . לת –מלחה . מק
,  קריית הממשלה , דרך גבעת רם 

 מוזיאונים , אוניברסיטה 

   בתיראבני  15
 י עגנון  "ש

 טשרניחובסקי  
 בן זכאי 

 מרכזית . לת –תלפיות . ת.מא
מהיר לתחנה מרכזית דרך שדרות בן  

 צבי  

 בני בתירא   22
 י עגנון  "ש

 כצנלסון  
 טשרניחובסקי  

 תלפיות . ת.א –נווה יעקב 
 דרך רחביה ומרכז העיר  
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 :  רחוב הרצוג  –תחבורה ציבורית בדפנות מרחב התכנון 

 

קו שירות  

 'מס

 יעד   –מוצא 
 ויעדים מרכזיים מחוץ למרחב התכנון  

 להר הצופים   –המשואה . מג 17
 הממשלה המזרחית   . ק, מ רכז העיר ,דרך קניון מלחה

 מהדסה עין כרם להר הצופים   19
 דרך מרכז העיר  

 לרמות   –מגילה  32
 דרך מרכז העיר ף תחנה מרכזית   

 מהדסה עין כרם להר הצופים   42
 דרך גבעת רם  
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 המשך
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רוחב זכות   כיווני תנועה   שם הרחוב  

 ( 'מ)דרך 

 חנייה במגרשים   חנייה ברחוב

שאול  

 טשרניחובסקי  

חנייה משני צידי הרחוב ככל     20 – 10   סיטרידו 

 שניתן  

קיימים מגרשים עם  

 חניות פנימיות  

 חנייה בצד אחד   15 (נתיבים 3) סיטרידו  יעקב פיכמן  

 ניצב  + מקביל 

קיימים מגרשים עם  

 חניות פנימיות  

   סיטריחד  הרב חן 

 (  מטשרניחובסקי לברלין)

חנייה בצד אחד ובקטעים גם     12 – 9

 בצד שני  

קיימים מגרשים עם  

 חניות פנימיות  

קיימים מגרשים עם   חניות משני צדדים   14   סיטרידו  הרב חיים ברלין  

 חניות פנימיות  

קיימים מגרשים עם   חניות משני צדדים   14 דו סיטרי   הטייסים  

 חניות פנימיות  

קיימים מעט מגרשים   חניות משני צדדים   20 דו סיטרי   ח  "הפלמ

 עם חניות פנימיות  

קיימים מגרשים עם   חניות משני צדדים   11 (ח לטייסים"מפלמ)חד סיטרי  נילי  

 חניות פנימיות

קיימים מגרשים עם   חניות משני צדדים   23 מסלולי  דו   סיטרידו  י עגנון  "ש

 חניות פנימיות

חנייה משני צדדים חלק על     15 דו סיטרי   יצחק כצנלסון  

 המדרכה
קיימים מגרשים עם  

 חניות פנימיות

קיימים מגרשים עם   חנייה משני צידי הרחוב   16 חד סיטרי מהטייסים   קמחי  

 חניות פנימיות

 הרב בן בבא  
בינוי דליל כמעט ואין   חנייה משני צידי הרחוב   15 דו סיטרי  

 חנייה במגרשים  

 התקופה  
קיימים מגרשים עם   חנייה משני צידי הרחוב   12 דו סיטרי  

 חניות פנימיות

 דוד שמעוני  
קיימים מגרשים עם   חנייה משני צידי הרחוב   23 דו סיטרי  

 חניות פנימיות

קיימים מגרשים עם   חנייה משני צידי הרחוב   20-25 דו מסלולי   בני בתירא  

 חניות פנימיות

קיימים מגרשים עם   חנייה משני צידי הרחוב   21-25 דו מסלולי   בן זכאי  

 חניות פנימיות

 הרב טרפון   
קיימים מגרשים עם   חנייה משני צידי הרחוב   10-15 חד  סיטרי  

 חניות פנימיות

 חיים יחיל
קיימים מגרשים עם   חנייה משני צידי הרחוב   10-15 חד סיטרי  

 חניות פנימיות
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 דילמות וסוגיות, תובנות ראשונות
 
וצרכי התושבים סביר  האוכלוסיות השונות , גדלי הדירות, התכסיות, הצפיפות, השוניםמתוך לימוד טיפוסי הבנייה •

החל בעיבוי בהתאם למגבלות השימור ועד פינוי בינוי ואיחוד  : כלים לחידוש עירונימגוון שצוות התכנון יפתח 
 .  הפיזי רעועהוותיקות כגון אלו באזור המשנה שמעוני שמצבם חלקות כמענה לצורך בחידוש רקמות השיכונים 

 
 .  בראיית הקונפליקט בינו לבין צרכי העיבוי והחידוש - השלד הירוק כמאפיין מרכזי בשכונה חשיבות •
 
 . מערך השטחים הפתוחים שממערבכולל אל  –זיהוי ציר הרצוג כמנוף לשיפור הנגישות אל השכונה וממנה •
 
כפוטנציאל  גודל משק הבית הקטן ביחס לשאר חלקי העיר ואחוז הדירות המושכרות הגבוה , האוכלוסייה הבוגרת•

 .יותרעתידי לכניסת אוכלוסייה חדשה וצעירה 
 
אל מול המחסור  לשימור זיהויו כמתחם  –אך לא נגיש לתושבי השכונה כשטח ציבורי איכותי אזור חוות הנוער •

 .בשכונה ובשילוב עם פיתוח המשתלהבשטחים ציבוריים 
 
 ציבור במבנים למסחר ואף במבני מגוריםיחייב בחינה של שילוב צרכי ( בנויים ופתוחים)המיעוט בשטחים ציבוריים •

 


