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תוכן העניינים2

3-12'                   עמ תכנית אב ל מושבות -רקע  . 1
 על תכנית אב למושבות–פתח דבר . א

שלבים בהתפתחות מערב ירושלים. ב
התפתחות גרעיני השכונות ומערכת : סקירה היסטורית מרחבית. ג

.הדרכים

 מרקמים ומבנים- מפת רגישויות שימוריות-המדרג השימורי. ד

עקרונות השימור בתכנית האב. ה

חלוקה למתחמי שימור . ו

התפתחות הסגנונות במתחמי השימור. ז

:מתחם טלביה. 2
   

13-22'  מצב קיים                                         עמ-   נתונים כלליים

תאור המתחם.            א

                        גבולות ושטח התכנית.            ב

גושים וחלקות: פרצלציה קיימת.            ג

גבולות העיר ההסטורית.            ד

 יעודי קרקע בשטח–קומפילציה .            ה

2878תפיסת השימור על פי תכנית .            ו

מבנים לשימור על פי תכניות מאושרות.            ז

           2000תכנית מתאר .            ח

 23-27'         עמתיעוד צילומי                                                        . 3
   מבני ציבור ושטחים פתוחים בדפנות המתחם                           . א

רחובות הגובלים במתחם                                         . ב

רחובות מרכזיים במתחם                                           . ג

מרכזים שכונתיים במתחם . ד

28-30'                 עמתולדות השכונה. 4
רקע הסטורי ותרבותי. א

31-51' הסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה                 עמ. 5
: תוכניות היסטוריות.  א

                                             1918מקלין •

                                      1922 גדס –אשבי •

                                  1930הולידיי -קליפורד•

                                               1944קנדל  •

                                                 1949 ראו  •

                                                1959 שביב •

1968 -62מתאר ,    השמשוני•

:סקר תקופות וסגנונות בנייה. ב

מפת תקופות•

הבניה האקלקטית בתקופת המנדט הבריטי•

הבנייה החדשה מאז קום המדינה•

52-62'                    עמתיאור מצב קיים. 6
, סוגי גגות גובה בינוי, ניתוח פרצלציה קיימת.            א

 ההקשר הטופוגרפי-סקירה גיאוגרפית מרחבית.            ב

פתוח ומבנים לשימור ביחס לכלל הבינוי/ניתוח יחס בנוי.            ג

" רוח המקום"זיהוי נשאי השימור ו.            ד

                          סקר ואיסוף נתונים                                               .            ה

חיי רחוב                .            ו

סקר צמחייה.            ז

סגנון בנייה.            ח

63-65'                  עמחלוקות משנה. 7

66-82'                  עמניתוח טכנולוגי. 8
מיפוי סגנונות הבנייה במתחם. א

נשאי השימורניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופייניים לסגנון בשכונה ו. ב

83-85'              עמסיכום                                                              . 9
מסמך משמעות.              א

 מפת רגישות–מדיניות השימור .              ב

86'                   עממקורות מידע . 10
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ירושליםירושלים  תכנית אב ל מושבות-רקע  . 31

 תכנית אב למושבות-רקע . 1

4'                              עמ על תכני ת אב                                                        –פתח ד בר  . א

5'                              עמ שלבים בהתפתחות  מערב  ירושלים                                       . ב

6' עמ.   התפתחות גרעיני השכונות ומע רכת ה דר כים: סקירה היסטורית מ רחבית. ג

7'  מרקמים ומבנים                        עמ - מפת רגישויות שימוריות -המד רג השימורי . ד

8-10'                                  עמ עקרונות  השימור ב תכנית האב                                           . ה

11'                עמ                                                                    חלוקה למתחמי שימור . ו

12'                                                           עמהתפתחות הסגנונות במתחמי השימור. ז

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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על תכנית האב למושבות: פתח דבר. א

. קטמ ון וטל ביה, מושבה י וונית, מו שבה גרמנית: כול ל אר בע  שכונות הסטוריות, תחום התכנית המכונה תכנית האב  למושבות  ירושלים

.מעב ר לקו פ רשת המים, הוקמו  באזור שמד רום מער ב  לחומות העיר העתיקה , השכונות הללו

.  י התקופה העותומאנית וע ד שלהי תקופת המנדט הב רי טיספורן מהווה פ רק חשוב בתו לדות התפתחות ה של ההתיישבות ביר ו שלים משלה

.  לחומות העיר העתיקהזהו ספורן של קהילות  שהקימו גרעיני התיישבות באזו ר הלא מ בונה  שמחוץ

לאורך  תוואי הרכ בת וא דמות  הסחף הפוריות של וא די  19-הוקמו בשלהי המאה ה": שכונ ו ת העמק", המושבה הגרמנית והמושבה היוונית•

,  הוקמה לאורך  המשך ציר עמק  רפאים, לאחר מכן , המושבה הגרמנית הוקמה כחלק ממפעל ההתיישבות  הטמפלרי בא רץ הקוד ש. נחל רפאים

.  דתי הקהי לה הטמפלרית כמו  הקהילה היוונית היו קהילות מגובשות בעלות  א ופי. הערב ית-המושבה היוונית עבו ר  העדה היוונית אור תוד וכסית 

, המגרשים הוצאו למכירה .  על מור דות הר כס המשתפל אל ואדי נחל  רפ אים20-הוקמו בתחילת המאה ה": שכונות ההר",  טלביה וקטמון הישנה•

.  ה שכונות הללו התפתחו  לכדי  שכונות  רווחה. ערבית משכ ילהעל ידי ה כנסיה היוונית  האורתודו כסית ו נקנו  ברו בם על יד י אוכ לוסי יה 

. משקפים את שגשוג הבורגנות הע רבית  נוצרי ת בתקופת המנדט ,  בתי המידות  ופרט י הב נייה האיכותיים שלהן

. נ עסוק בת י עוד המרקמי של שכונ ת טלביה, במסמך זה

 תכנית אב ל מושבות-רקע  . 1
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15.10.2009 -יהושע בן אריה' סיור עם פרופ/ 7.12.2001יהושע בן אריה ' תקציר ממאמרו של פרופ

:שלבים בהתפתחות דרום מע רב ירושלים. ב 

: המושבה הטמפלרית הגרמנית. 1

. מבני עזר אשר ברובם נשתמרו37 - בתי מגורים וכ40, 1870 -החל ב

:  סיום קו מסילת הברזל-1892. 2

בקעה והמושבה היוונית•
 בסמוך למנזר סן סימון אשר שוקם ונבנה מחדש בסוף -קטמון הישנה•

.19-המאה ה

:לאחר הכיבוש הבריטי. 3

.י הפקידות הבריטית"פינוי התושבים הגרמנים ואיכלוס ע
 שכונה בעלת צביון - חזרה של מקצת התושבים המקוריים1921לאחר 

.מעורב

. פינוי הגרמנים מתחומי המושבה-ע השנייה"בפרוץ מלה

:הבנייה הערבית. 4
'  בקרבה לאזורי הפיתוח של רח-עיבוי השכונות הותיקות והקמת טלביה

רישת קרקעות על ידי ערבים . 'ורג'המלך ג' רחביה ורח, )דוד המלך(יוליאן 

.נוצרים מירושלים וסביבתה לצורך בנית בתי מגורים לעצמם או להשכרה

מ ושבה טמפלר ית 

בקעה

 טלבי ה 

 קטמ ו ן 

A785                                                                                                         3.6.1918א מ "תצ
2001' נוב, צ ומשרד הבטחון"הוצאת יד יב, ז קדר"ב/ מבט ועוד מבט על ארץ ישראל 

1

23

4

5

 המושבה הגרמנית1

 האנסן–" עזרת ישו"בית החולים . 2

המושבה היוונית. 3

6

בקעה. 4

מנזר סן סימון. 5

 תחנת הרכבת והחאן–ך "גבעת התנ. 6

טלביה
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1947התפתחות הדרכים וגרעיני השכונות עד : סקירה הסטורית מרחבית. ג
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תיאור מצב קיים. ד

.  מרקמים ומבנים- מפת רגישות שימורית –המדרג השימורי 

אים
רפ

ק 
עמ

דוב נ וב 

הפ למ
ח"

שופ ן 

רחל אימ נ ו 

ה "ה ל

הגד וד  הע בר י  גדל י ה אל ו ן 

מודע י 
ה
אלעזר 

מו ן 
ט
שי  ק

כ וב

"ש
י עג נ ו ן 

י וחנ ן  ב ן זכאי 

ברור י ה 

בוט י נ סקי 'ז

ה נשיא

גן  ה פעמו ן 

ס ן ס ימ ו ן 

אזורי ליבה

מתחמי הרחבות הליבה

INFILLמתחמי מלואה   

התחדשות עירונית 

שטח פתוח בעל ערך  

שימורי 

שטח פרטי פתוח מיוחד 

) מוסדות  דת/מנזרים(

7

שמור מרקמים

 אזורי ליבה–'  א

 אזורי הרחבת הליבה-' ב

INFILL מתחמי מלואה –'  ג

 התחדשות עירונית -' ד
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קטע מת וך תכנית

המ דרג השי מ ור י 

גבו ל  הת כ נ ית 

גבו ל  הע יר  ה ה ס טו ר ית 

שמור מ רקמים 

 אזורי ליבה–' א

 אזורי הרחבת הליבה-'ב

INFILL מתחמי מ לואה  –' ג

 התחדשות עירונית -' ד

סמטה הסטורית 

שימור מבנים 

) מחמיר ( '  שימור א

' שימור ב

שטח פתוח לשימו ר 

שטח פרטי פתוח ל שימור 

עדכון דרגת   שימור 

שימור מרקמים היסטוריים

שימור צמחיה בוגרתשימור צמחיה בוגרת

שימור מבנים אתרים ושטחים פתוחים

שימור היחס בין בנוי לפתוח

שימור ופיתוח המרחב הציבורי

עקרונות השימור בתכנית האב. ה

שמור מרקמים

 אזורי ליבה–' א

 אזורי הרחבת הליבה-'ב

INFILL מתחמי מלואה –'  ג

 התחדשות עירונית-' ד
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 רחוב מ רכוס -טלביה

בית  בטלביה   

הווים נדבך  חשוב בשימור אופיין של המושבות בהיבט שימור  הצמחייה הקיימת במושבות ירושלים ומתן הנחיות לנטיעה בעתיד מ

. שכונות טובלות בירק –ההיסטורי והסביבתי הדימוי של השכונות בתחום התוכנית 

הווים נדבך  חשוב בשימור אופיין של המושבות בהיבט הווים נדבך  חשוב בשימור אופיין של המושבות בהיבט שימור  הצמחייה הקיימת במושבות ירושלים ומתן הנחיות לנטיעה בעתיד משימור  הצמחייה הקיימת במושבות ירושלים ומתן הנחיות לנטיעה בעתיד מ

.. שכונות טובלות בירק  שכונות טובלות בירק ––ההיסטורי והסביבתי הדימוי של השכונות בתחום התוכנית ההיסטורי והסביבתי הדימוי של השכונות בתחום התוכנית 

 יוצא מכךעל ידי שמירת היחס בין בנוי לפתוח ובין מסה בנויה למסה צמחית כפועל: שימור אופי המושבות והמרקם ההסטורי יוצא מכךעל ידי שמירת היחס בין בנוי לפתוח ובין מסה בנויה למסה צמחית כפועל: שימור אופי המושבות והמרקם ההסטורי

עקרונות השימור בתכנית האב. ה

 תכנית אב ל מושבות-רקע  . 1
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10 תכנית אב ל מושבות-רקע  . 1

תכסית בינוי .1

קוי בנין. 2

גובה הבינוי . 3

סגנון הבנייה ופרטי . 4

בנייה אפייניים

שמירת היחס בין בנוי לפתוח ובין מסה בנויה למסה צמחית

:קריטריונים המגדירים את היחס בין בנוי לפתוח

עקרונות השימור בתכנית האב. ה

הירק נת רם מהמגרשים הפ רטיים , חובבי  ציון' רח

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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AAA
מושבה

גרמנית 

מושבה

יוונית 

קטמון

DDD
טלביה

EEE

FFF

BBB
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11

חלוקה למתחמי שימור. ו
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;מתחם

אחרמודרנ יסטי בינלאומי אקלקטיטמפלרי 

A . כנסיות מרכז ת רבות  עמיםעמק רפאים האמצעי ההרחבההליבה ההיסטורית מושבה גרמנית

B . ההרחבההליבה ההיסטורית -מושבה יוונ ית
שיכונים

C . סימון-מנזר סן שיכונים , בית אלישבע ההרחבההליבה ההיסטורית -קטמון 

D . הליבה ההיסטורית -טלביה
בית שרוב ר שיכו ן  

העיתונאים

E .מתחמי הלאום  .

. החינוך והתרב ות
--מתחם הנסן

 ליר -מוסד ון 

תיאטרון י רושלים

בית הנשיא

F . נון -יהושוע בן ' רח--ברו ריה 
שיכונים

12

התפתחות סגנונות במתחמי השימור. ו

סגנון 

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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 מצב קיים-נתונים כלליים: מתחם שכונת טלביה. 2

14'                                                  עמתאור מתחם. א

15'                                                  עמגבולות ושטח התכנית. ב

16'                         עמגושים וחלקות : פרצלציה קיימת. ג

17'                         עמגבולות העיר  ההסטורית. ד

18'  יעודי קרקע  בשטח                                     עמ-קומפילציה. ה

19-20'                                    עמ2878תפיסת השימור על פי תכנית . ו
 
21'                         עממבנים לשימור על פי תכניות מאושרות. ז

22'                                                  עמ 2000תכנית מתאר . ח

 מצב קיים-נתונים כלליים. 132
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תאור מתחם. א

14

רשת  . גן הפעמון ב מזרח ומשכן נשיאי ישראל ממער ב, שכונת קטמון מדרום, שטחה של שכונת טלביה גובל בשכונת רחביה מצפון

, בוטינסקי'מרכוס וז,  בלפור - חוט השדרה של השכונההרחובות ישרי הזווית של טלביה נסמכת על  הרחובות הראשיים המהווים את

). כיכר סאלמה(המצטלבים בכיכר וינגייט 

. 30 -לאומי של שנות ההסגנונות העיקריים של הבתים בשכונה הם הסגנון האקלקטי והסגנון הבינ

.  הם בתים חד משפחתיים מרובעים ופשוטים בני קומה אחת ובעלי גג רעפים20-המבנים בצורת הסגנון האקלקטי מתחילת שנות ה

 2-3 דירות בני - נבנו בתי30-באמצע שנות ה.  משפחתיים גדולים ומפוארים- נבנו בתים חד30- וע ד ראשית שנות ה20 -באמצע שנות ה

שהייתה מקובלת באותם "  קופסתית-קבל נית" נבנו בתי דירות במת כונת 60-בשנות ה. קומות בסגנון הבינלאומי של אותה תקופה

.ימים

היא וילה ) 50-משנות ה( שורת וילות שהראשונה והמפוארת בהן60-נבנו בשנות ה, על שטח הקרקע הגוב ל ברחובות פינסקר ודובנוב 

.שרובר הגדולה  והמוד רנית

בהן לא הייתה עדיין מודעות לשימור  ולכן הסגנון אינו תואם , 80- לשנות ה60-על חלק מהמבנים ישנן תוספות בניה שנבנו בן שנות ה

 והלאה תואמות את הנחייות השימור שיצאו באמצע שנות 80-תוספות הבניה משנות ה. את הבניה המקורית ונבנה באיכות בניה ירוד ה

. נותרו מבנים מקוריים בודדים בעלי קומה  אחת2000ע ד שנות ה .  80-ה

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2
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המתחם ממוקם בין שכונת רחביה : מיקום

גן , חורשת השמש והירח מדרום, מצפון

.הפעמון במזרח וגבעת הנשיא ממערב

בוטינסקי 'המתחם גובל ברחובות ז: גבולות

מרכוס ממערב ויצחק . דובנוב מדרום, מצפון

. אלחנן ממזרח

 דונם בקירוב140-שטח המתחם כ

 גבולות ושטח–מיקום . ב

ב וטינסקי 'זאב ז

חורשת הירח

גבעת הנשיא

דובנוב 

מושבה

גרמנית

מושבה

יוונית 

קטמון

טלביה

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2
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גושים חלקות: פרצלציה קיימת. ג

)המרכז  למיפוי ישראל (1931סקר  : מקור הפרצלציה

16

בוטינסקי 'זאב ז

חובבי ציון 

בנימין דישראלי 

ס 
כו

מר

פינסקר

דובנוב

 :פרצלציה

 דונם 0.46-כ: גודל חלקה ממוצעת

בקירוב'  מ50/110:  גודל בלוק ממוצע

:קוי בנין
-קווי בנין קדמיים כ:  מיקום מבנים באמצע חלקה

 מטר5-7

' מ5-וצדדיים כ

 :תכסית

30% -במקור כ

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2
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גבולות העיר ההסטורית. א גבולות העיר  ההסטורית. ד

 מודעות למשמעות והערך של ירושלים כעיר היסטורית התפתחה כבר •

העיר ההיסטורית אינה נעצרת בחומות העיר , לפיה. בתקופת המנדט

העתיקה אלא כוללת גם את האגן המקיף את העיר העתיקה ומושפע 

. ממנה

 ההתייחסות העכשוית למתחם ההיסטורי של העיר רואה ערך גם •

באיזורים בעלי הזיקה לאותו אגן השומרים על נופה האורבני הייחודי 

מתחם היסטורי זה יצר רקמה מיוחדת של שבילים . של ירושלים

רקמה זו מייצרת אורח חיים . וקשרים בתוך השכונות ובין השכונות

.מיוחד בעל ערך שימורי רב

סגנונות , העיר ההיסטורית מהווה פסיפס של שכונות מתקופות שונות•

פסיפס זה הינו ביטוי לתרבויות . בניה שונים ופרטי בנייה ייחודיים

החל . כל שכונה ומרקם) ועדיין מאכלסות(האנושיות השונות שאיכלסו 

 דרך ;הבלוק העירוני הנבנה בקו אפס, מהבינוי הנפוץ במרכז העיר

מירקמי הבנייה סביב  ;המושבה האמריקנית,  רחביה-שכונות הגנים

 ימין משה ורחובות -הבנייה הטורית ;המזכרות והנחלאות, חצרות

.  תור- סליוואן ואבו-הבוכרים וכלה בבנייה הכפרית

 ייחודה של העיר ההיסטורית בעושר ובמגוון המירקמים הבנויים על •

אך גם בשילובם של השטחים הפתוחים הטבעיים שבתוכה , הגבעות

הייחודיים גם הם והמשמשים חלק בלתי , ובמרחבי הנוף הרחוקים יותר

.נפרד מהמראה ומההתווייה הכללית

. צוות משותף ל עמות ת האדריכלים ו מכו ן ירושלים , 2008, "העיר ההיסט ורי ת: ירושלים: "מקור

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2

מתחם המושבות 

שכונת טלביה
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 יעודי קרקע  בשטח-קומפלציה . ה

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2
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 דרום מזרח טלביה–א 3599תכנית 

967,  א3599, 3137תפיסת השימור על פי תכניות . ו

' א3599
967

3137

שכונת טלביה–3137תכנית 

:מטרת התכנית
תוך יצירת רצף , פיתוח ושינוי מערך הדרכים במתחם עומריה, קביעת בינוי

שינוי במערך יעודי הקרקע , אורבני וציר פתוח מהתאטרון ועד לגן הפעמון

 2לאזור מגורים , שינוי יעוד משטח פתוח ציבורי לדרכים: כלהלן

, לשטח לתחנת תדלוק, לאזור מסחרי מיוחד,  מיוחד1לאזור מגורים ,מיוחד

שינוי יעוד , למעבר להולכי רגל ולשטח למלונאות, לשטח לחניה ציבורית

לשטח , מיוחד1לאזור מגורים ,  לשטח פתוח ציבורי1שטח מאזור מגורים 

לאזור מסחרי , לדרך,  מיוחד2לאזור מגורים , לשטח למוסד, למלונאות

 1שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים , מיוחד ולדרך משולבת

לדרך , לשטח לבנין ציבורי, לשטח לתחנת טרנספורמציה,לדרך,מיוחד

שינוי יעוד שטח מדרך לשטח , לשטח למוסד ולשטח למלונאות, משולבת

, לשטח פתוח ציבורי,  מיוחד2לאזור מגורים ,לשטח לבנין ציבורי, למלונאות

אזור מסחרי , לדרך משולבת, לשטח תחנת שנאי,  מיוחד1לאזור מגורים 

,  לדרך2שינוי יעוד שטח מאזור מגורים , מיוחד ולמעבר ציבורי להולכי רגל

שינוי ,  מיוחד לדרך ולשטח לתחנת שנאי1שינוי יעוד משטח לאזור מגורים 

.י ביטול הוראה בדבר הגשת תכנית מפורטת לבתימלון" ע1702' לתכנית מס

:מטרת התכנית

אחוד החלקות הכלולות בתשריט מחדש פרט לדרכים ולשטח חניה

הפיכת חלק מהשטח הכלול בתשריט מאזור,  מגרשים15-צבורית ל

 בטול דרכים והרחבת דרך מאושרת5 לאזור מגורים 1מגורים 

.לצורך חניה צבורית

967תכנית 

19

. מיוחד2 לאזור מגורים 2שינוי יעוד שטח מאזור מגורים ) א(

. לשטח למוסד2שינוי יעוד שטח מאזור מגורים ) ב(

. לשטח פתוח ציבורי2שינוי יעוד שטח מאזור מגורים ) ג(

-:לאור העקרונות הבאים" אזור לשימור וטיפוח"כ) טלביה(קביעת שכונת קוממיות ) ד(

.שמירה על אופי וסגנון הבינוי הקיים. 1     

, גדרות, סמטאות, רחובות, מבנים ופרטיהם: שמירה על פרטי הסביבה כגון. 2     
.ב"עצים בוגרים וכיו,שערים

.קביעת הנחיות לבניה חדשה. 3     

.קביעת הנחיות לתוספות בניה.  4     

.התוית דרכים חדשות וביטול דרכים מאושרות) ה(

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2
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שכונת טלביה–3137הוראות שימור מתוך תקנון תכנית 

 מצב קיים-נתונים כלליים. 202
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מבנים לשימור על פי תכניות מאושרות. ז

בוטינסקי 'זאב ז

חובבי ציון 

בנימין דישראלי 

ס 
כו

מר

פינסקר

דובנוב

שימור מלא

2878אופי יני על פי 

בכרטסת השימור

ובית, לאט'קיימים שני מבנים לשימור בית ג, במתחם טלביה

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2
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מושבות ירו שלים 

.מתחם טלביה ממוקם בשולי מרכז ירושלים
המתחם מוגדר כאזור מגורים עירוני ונושק לגן הפעמון 

לבית חולים , ולמתחם התיירות והמלונאות ממזרח

, וחורשת הירח מדרום ומשכן נשיאי ישראל" הנסן"

מכון ואן ליר ותיאטרון

. ירושלים ממערב

2000תכנית מתאר . ח

 מצב קיים-נתונים כלליים. 2

מתחם המושבות 

שכונת טלביה
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תיעוד צילומי. 3

תיעוד צילומי. 233

24מבני ציבור ושטחים פתוחים בדפנות המתחם                  . א

25       רחובות הגובלים ב מתחם                                              . ב

26        רחובות מרכזיים במתחם                                             . ג

27    מר כזים שכונתיים במתחם                                             . ד
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מבני ציבור ושטחים פתוחים בדפנות המתחם. א

גבעת הנשיא . 1

מכון ואן ליר. 2

תיאטרון ירושלים. 3

בית חולים הנסן. 4

1

2

3

4
5

6

7

גן הפעמון. 7חורשת השמש. 6חורשת הירח. 5

8

מלון ענבל. 8

תיעוד צילומי. 243
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יצחק אלחנן. 1

תצלומי רחובות הגו בלים במתחם. ב

בוטינסקי'ז. 2

כיכ ר וינגייט . 3

google: מקור earth

 מכון ואן ליר –רחוב הנשיא . 4

דובנו ב . 6דובנו ב פינת מרכוס . 5

1

23
4

5

6

תיעוד צילומי. 3
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1
2

3

4

5

6

תצלומי רחובות מר כזיים במתחם. ג

מרכוס . 3

google: מקור earth

חובבי ציון . 2

בנימין דיש ראלי. 1

יש ראלי פינת אוליפנט'בינימין ד. 4

פינסקר פינת מרכוס. 5

פינסקר. 6

תיעוד צילומי. 3
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מר כזים שכונתיים במתחם. ד

מגדל עומרייה. 1

ינים'בוסתן מנזר הקפוצ. 3גן השושנים. 2

1

2

3

תיעוד צילומי. 3
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תולדות השכונה. 4

תולדות השכונה. 284
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סקר הסטורי תרבותיסקר הסטורי תרבותי

).ינים'מאוחר יותר מנזר הקפוצ(והיה ריק ממבנים פרט למפעל המשי " בוסתנים יווניים" הוגדר המתחם כאזור של 19-בסוף המאה ה

חילקו אותן לחלקות קטנות , מים ואנשי עסקים שרכשו חלקות קרקע גדולות החלה הפטריארכיה היוונית למכור את אדמות טלביה לערבים נוצרים וליז30-בתחילת שנות ה

. ומכרו אותן

. ינים האיטלקי רכש שטח כדי להקים מנזר' מסדר הקפוצ-  1930

.  1937-1948 - ומיעוטה בין השנים1926-1937עיקר התפתחות השכונה בשנים 

.בנוסף התיישבו במקום גם קונסוליות זרות.  נוצרית ממעמד כלכלי גבוה-אוכלוסיית השכונה בתקופת המנדט הייתה ברובה ערבית

אשר עזבו את בתיהם באזורי , בעיקר מצפון ירושלים, במקום התושבים הערביים התיישבו משפחות יהודיות". ההגנה"י כוחות "במלחמת העצמאות נכבשה השכונה ע

.הקרבות

. נבנו מספר שיכונים על מגרשים ריקים בשכונה50-בשנות ה

תולדות השכונה. 4
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1945 סקר -המרכז למיפוי ישראל1931 סקר -המרכז למיפוי ישראל

תולדות השכונה. 304
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היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5

32'  עמ                                                                     1918מקלין .     א

33'                                                             עמ1922 גדס –        אשבי 

34-35'                                                    עמ1930הולידיי -        קליפורד 

36-37'   עמ                                                                      1944        קנדל  

38'      עמ                                                                    1949        ראו  

39'    עמ                                                                    1959       שביב 

40'                                          עמ1968 -62מתאר ,          השמשוני

41'     עממפת תקופות בנייה                                                  .     ב

42-48'         הבנייה האקלקטית בתקופת המנדט הבריטי          עמ

49-51' מ        הבנייה החדשה מאז קום המדינה                             ע
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1918 -תכנית מקלין 

דגש . להכין את תכנית מתאר ירושלים, הוזמן על ידי הגנרל אלנבי, )מהנדס העיר אלכסנדריה(מקלין 

התכנית . חנת הרכבתמיוחד הושם בתכנית על הפיתוח לצד דרום מערב לאורך המסילה ובסמוך לת

באזור בית החולים הנסן משתנה . מציעה שכפול הבלוק העירוני של המושבה הגרמנית והמושבה היוונית

.המוצע כחלק הייצוגי של העיר, הגריד האורתוגונלי והופך רדיאלי קונצנטרי באזור טלביה

מקלין ביסס את מעמדה של העיר העתיקה

.ויצר את קונספט שימור האגן החזותי סביבה

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 325
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1922 - ותכ נית אשבי גדס 1919 -תכנית גדס

 קידש את מעמדה של (Patrick Geddes)גם גדס , כמו מקלין לפניו
העיר העתיקה כמוקד מיוחד בעל חשיבות ובניגוד לכך לא ראה גדס את 

תוכנית המתאר . שמחוץ לחומות כראויות לשימור" חדשות"השכונות ה

שהגיש הכילה את תפיסתו כי קיים קשר הדדי בין הסביבה הטבעית ובין 

גדס ראה בעיר ירושלים ארבעה גושים אורבניים . הסביבה החברתית

בעלי ייחוד ועליהם השתית את תוכניתו
גם בה ראה קבע גדס חלוקה פנימית המבוססת על , העיר העתיקה) 1

.חלוקה בין העדות

השטח הנקי מבניה מסביב לעיר העתיקה) 2
העיר החדשה הקיימת הכוללת את הבניה לאורך רחוב יפו ודרך בית ) 3

לחם
הרחבות של השטח העירוני הבנוי כיום תוך התחבות בתנאי שטח ) 4

ושיקולים אורבניים

בניגוד לתוכנית גדס נזנח עתה הפורמליזם הצורני הבולט כקובעי צורת 

תוכנית גדס הדגישה את מערכת הכבישים . העיר ומגדירים את חלוקתה

התוכנית לקתה . כנתיבי תחבורה בעיר מודרנית המתאימים לתנאי השטח

בכך שהיא בעלת אופי סכימתי ללא פירוט המאפשר הפיכתה לתוכנית 

מעבר להצגת כיוונים רעיוניים אין . סטטוטורית בעלת מאפיינים חוקיים

בה פירוט והרחבה בעלת אופי אדריכלי אשר היה מאפשר יישום התוכנית 

.וקרימת עור וגידים על השלד הקונספטואלי
 1922משנת , אשבי-תוכנית גדס שמשה בתורה בסיס לתוכנית גדס

ארלס רוברט אשבי 'צבשיתוף עם האדריכלפטריק גדסשהוכנה על ידי

C.R. Ashbee– 1922

בתי , גדס רוב שטח המתחם מסומן כחלק מאזור תעשיה-בתכנית אשבי

הדבר נבע מרצון המתכננים לקיים את דמותה של , מלאכה ומפעלים

על ידי עידוד המלאכות המסורתיות , ירושלים ההסטורית ושל שכונותיה

) עיסוקם של הטמפלרים במלאכות מיכון חקלאי: למשל(

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 335

אזור לטיפול מיוחד

שטחים פתוחים 

תעשייה ומלאכה

מסחר ומגורים
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Clifford Holliday (1930 (-תוכנית קליפורד הולידיי

, 1923 עבד בירושלים כמתכנן ערים מראשית שנת 1930 –תכנית קליפורד הולידיי

, 1925-שהוצגה כבר ב, תכניתו. כאשר התחיל להכין תכנית מתאר פורמלית לעיר

קבעה למעשה את אופי הבנייה בירושלים , 1930-למרות שאושרה רשמית רק ב

מתוך . ומכאן חשיבותה, 1944- ועד לאישור תכנית קנדל ב1924בתקופת השיא משנת 

וכל תכניות הפרצלציה והבנייה בעיר , תכנית הולידיי נגזרו תכניות אזוריות מפורטות

, לתכנית המתאר החוקית הראשונה, 1930משנת , כך היתה תכנית זו. הותאמו לפיה

את גודל המרווחים בין בניינים , ותקנותיה המפורטות הגדירו את שימושי הקרקע

על פי עיקרון שהיה מקובל באותם ימים . הגבהים וחומרי הבניין, ואת הצפיפות

שהקיפה את העיר , נוספה על מערכת הדרכים הצירית גם מערכת דרכים טבעתית

בהתחשבות בייעודי . ונועדה לאפשר לתנועה בינעירונית לעקוף את העיר, בשוליה

שהראשי , בעיקר לאורך צירי התנועה העיקריים, אזורים מיוחדים בעיר, הקרקע

.יועדו למסחר, בהם השתרע לאורך רחוב יפו

שלא גילו כל רגישות לנושא שימור ושיקום אזורים מחוץ לחומות העיר , הבריטים

ביניהן נחלת , ציינו בתכנית מספר שכונות יהודיות המיועדות להריסה, העתיקה

daniellaker@hotmail.com.שבעה ואבן ישראל

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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Clifford HollidayClifford HollidayClifford HollidayClifford Holliday ( ( ( (1930193019301930(((( -תוכנית קליפורד הולידיי

חורשת השמ ש והירח 

משכנות  שאננים 

סן סימון

תחנת רכבת 

מגרש הפועל 

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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Kendall(- 1944(תוכנית קנדל 

:מאפייניה העיקריים הם. 1930ומבוססת על תכנית , התכנית הוכנה בשנות מלחמת העולם השניה

.גרות השכונתיות התייחסות לשונות החברתית של הקהילות והמעמדות השונים תוך קיום המס•

. עקרון שיקבל תוקף בתכניות עתידיות–ריים ופתוחים  הדגשת הטופוגרפיה באמצעות יעוד הגבעות לבנייה והגאיות לשטחים ציבו•

) נועדו למגורים–גיא בן הינום , עיר דוד, ציון-הר. ( כתוצאה מלחץ בעלי הקרקעות–בעיקר באזור הדרומי ,  התקרבות הבינוי לחומות העיר העתיקה•

.שטחים למגרשי משחקים ואזורי נופש, וכן, ומוסך לרכב פרטי, בתי מגורים בודדים הכוללים יחידת מגורים אחת" : A" המושבה הגרמנית מיועדת לאזור מגורים •

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 365
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Kendall(- 1944(תוכנית קנדל 

:מערך הדרכים

הדרכים הראשיות המוצעות באזור 

יוצרות טבעת המבוססת על " המושבות"

.  חזקיהו המלך- רחל אמנו-ציר עמק רפאים

י עגנון  של "ש' משם נמשך הציר לאורך רח

מערכת משנית . ימינו ומתחבר לרחוב עזה

אלעזר המודעי של , ה"הל, בוטינסקי'ז(

.יוצרת מערכת פנימית) ימינו

מערך השטחים הפתוחים השתמר ברובו 
:עד היום

.גן השושנים. 1

חורשות הירח והשמש. 2

. כשטח פתוח ונופש-"בריכת ירושלים. "3

. שטח פרטי פתוח-"מגרש הפועל. "4

. מוסד עם שטחים פתוחים- סימון-גן סן. 5

. מוסד עם שטחים פתוחים- שארלס-סנט. 6

 מוגדר כשטח למגורים-גן הפעמון. 7

ם
ח
 ל

ת
בי

ך 
דר

ק 
עמ

ים
פא

ר

מלך
הו ה

חזקי

"ש

י עגנון

בוטינסקי'ז

זה
ע

מודעי
אלעזר ה

צ

1111
2222

3333

4444

5555

6666

7777

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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1949 –תכנית ראו 

בין , שונה במהותה מן התכניות המנדטוריות, תכנית ראו

היתר בכך שהיא מעודדת את התפתחות העיר מערבה 

ומציעה להרחיק לשם גם את פיתוח מוקדי המסחר מתוך 

כוונה לצמצם לחצי פיתוח מסחרי בתחומי אגן העיר 

.העתיקה

ודרשה התאמות רבות , התכנית נערכה כתכנית רעיונית

שהתבטאו בקבלת החלטות תכנוניות , לצורך יישום

נוצר הצורך בהכנתה של תכנית , מתוך כך. מאולתרות

.מתאר חדשה

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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) 62תכנית מתאר  ( 1959 –תכנית שביב 

 מנהל לשכת התכנון –מיכאל שביב (תכנית שביב 

חלה על מרחב התכנון של ירושלים ממערב ) המחוזית

".קו הירוק"ל

ונושאת את השם , 1959שקבלה תוקף בשנת , תוכנית זו

היא המסמך החוקי המסדיר " 1955תיקון לשנת "הרשמי 

הוא מכיל . את פיתוח העיר ממועד הפקדתה ועד היום

, הוראות מפורטות להגדרת אזורי המגורים השונים בעיר

, כמו כן, ומסדיר עובדות בשטח שהתהוו במרוצת השנים

הוא מציע היקף נרחב של שטחים ציבוריים פתוחים 

שלא עמד במבחן , )מסומנים בצהוב(ושמורות טבע 

במשך השנים הוכנסו בתכנית שינויים . המציאות

שצמצמו במידה ניכרת את , ותיקונים חלקיים רבים מאד

המושבה הגרמנית מוגדרת . השטחים הפתוחים בה

 בניה בגובה 75%: כלומר, 1בתכנית כאזור מגורים 

.' מ12.5מקסימלי של 

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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 –  1968תכנית אב 

השמשוני, שביד, השמשוני

תכנית זו גובשה לאחר השינוי במצבה 

1967הגיאופוליטי של ירושלים שלאחר 

תכנית זו מתייחסת לראשונה לצורך בשימור 

, שיקום וטיפוח אתרים מקודשים והסטוריים

.למושבה הגרמנית כאזור לשמור ושיקום, ובכלל זה

יצירת רצף שטחים פתוחים לאורך חורשת 

.הירח וגן הפעמון

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג



שכונת טלביהשכונת טלביה

ירושליםירושלים 41

תקופות בנייה. ב

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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הבנייה האקלקטית בתקופת המנדט הבריטי

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 425
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 המנדט הבריטי–תצלומים היסטוריים 

.  מבט מכי כר  סאלמה לרחוב מר כוס כ יום-1930

אתר פורום ירושלים: מקור

. מזרח- מבט על השכונה מכיוון  צפון-1930

Wikipediaאתר : מקור

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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 המנדט הבריטי –מפות היסטוריות 

874

1931 סקר -המרכז למיפוי יש ראל

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 445
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 תקופת המנדט –תיאור מצב קיים 

1945א "תצ1935 סקר -המרכז למיפוי יש ראל

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 455
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ינים'מנזר הקפוצ

. בהוצאת כתר.  טלביה קטמון והמושבה היוונית- שכונות ירושלים-תקציר מתוך ספרו של דוד ק רוי ינקר

46

שנרכשו )  דונם12( על אדמות 1930 -נבנה ב. ינים האיטלקי'מנזר המשתייך למסדר הקפוצ

. אורתודוכסית-מהכנסייה היוונית
 1948שמש כמתקן מעצר ומשנת , י הבריטים" הופקע השטח ע- במהלך הבניה-1939בשנת 

.שימש כמרכז בריאות הנפש של קופת חולים כללית
משמש ). 1932( המבנה בקצה המזרחי -ינים ' חזר המתחם לידי מסדר הקפוצ1999בשנת 

במתחם שטח ירוק נטוע עצי אורן . בחלקים אחרים נבנו מבנים חדשים ;למגורי הנזירים

.שריד לטבע העירוני שהתפרס בכל אזור מורדות טלביה, ומטע זיתים

.' א3599: 'על השטח חלה תוכנית מס

מתוך . 1947מתוך מפה בר יטית של ירושלים משנת , ינים'מתחם הקפוצ
 טלביה קטמון והמושבה -שכונות ירושלים "-ספרו של דוד קור יאנקר 

.בהוצאת כתר". היוונית

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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 בניה המשלבת השפעות וסגנונות– מבני מגורים –הבנייה האקלקטית 

27בוטי נסקי 'זאב ז

  3דוד מ רכוס 

24יצחק אלחנן 

4צב י מנה 

9בנימין  דיש ראלי 

11פינסקר 

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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 מבני מגורים–הבנייה הבינלאומית והמודרניסטית 

40-שנות ה, 29בוטינסקי 'ז 21בוטינסקי 'ז30-שנות ה, 2מרכוס 

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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הבנייה החדשה מאז קום המדינה

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5

פינסקר ,שיכון העיתונאים

60-שיכון מודר ניסטי ש נות ה

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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 תקופת השלטון הישראלי–תצלומים היסטוריים 

50

מבט ממזרח לעב ר ש כונת טלבי ה

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5
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 מבני מגורים משותפים- של המאה הקודמת עד ימינו 60- שנות ה–הבנייה החדשה והמודרניסטית 

שיכון 

דובנו ב ,העיתונאים
שיכון מודר ניסטי ש נות 

60-ה

,17בוטי נסקי 'זאב ז
 בנ יה טיפוסית לשנות 

70-ה

, 17ישראלי 'בנימין  ד

2000-בית  די רות ב בני יה חדשה משנות ה

17ישראלי 'בנימין  ד

2000-בית  די רות ב בני יה חדשה של שנות ה

, 17ישראלי 'בנימין  ד

2000-בית פ רטי  בב נייה חדשה של שנות ה

היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה. 5

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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תיאור מצב קיים. 6

53' עמ

54-55' עמ

56' עמ

57' עמ

58' עמ

59-61' עמ

62' עמ

52

:תיאור מצב קיים. 6

סוגי גגות גובה בינוי, ניתוח פרצלציה קיימת. א

ההקשר הטופוגרפי:  סקירה גיאוגרפית מרחבית-מיקום. ב

פתוח  ולשימור ביחס לכלל הבינוי / ניתוח יחס בנוי . ג

"רוח המקום"זיהוי נשאי השימור ו. ד

סקר ואיסוף נתונים. ה

סקר צמחייה. ו

סקר סגנונות בניה.  ז
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 דונם 0.46-כ :  גודל חלקה ממוצעת:פרצלצ יה

בקירוב '  מ50/110:                  גו דל בלוק ממוצע

 מטר5-7-קווי בנין קדמיים כ :  מיקום מבנים  באמצע חלקה:קוי בנין

' מ5-וצדדיים  כ 

30% - במקור  כ :תכסית

 

 קומות4-3 :קומות ממוצע' מס

 מתוך הגגות במתחם הם גגות רעפים50%- כ :סוג ג ג

 אקלקטי:סגנון ב ניה אופייני

:עצי שדרות לאורך  הרחובות הראשיים.  בחלקות הפרטיות:עיקר  הצמחיה

; חרוב  ברחוב  מר כוס;בוטינסקי' מייש דרומי  ברחוב  ז

. גן שושנים: ריאה ירוקה

.טבע עירוני בחורש ת השמש והירח: גבול ד רומי

.גן הפעמון: גבול מזרחי

.ואן ליר המכון לדמוקרטיה,  תיאטרון ירושלים:מוקדים

סוגי גגות וגובה בינוי, ניתוח פרצלציה קיימת. א

מספר קומ ות 

1

2-3

4

  ומעל ה 5

ס וג גג 

גג רעפ ים 

גג שט וח

תיאור מצב קיים. 536
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.שכונת קו רקיע

ההקשר הטופוגרפי:  סקירה גיאוגרפית מרחבית–מיקום . ב

54

ע
ע 

ק
הר

ת 
ני
תכ

"
צ
ט
קו

ט 
א ר

י 
ר '

שת המים הארצי
קו פר

א בן הנום 
גי

ים
א
רפ

ל 
נח

    טלביה

792.0+

730.0+

774.0+

753.0+

יו ונית . מ

גרמנית . מ
קטמון 

הישנה

תיאור מצב קיים. 6
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רחל אימנו

בנוב
דו

'ז

בוטינסקי

דוד המלך

אלעזר המודעידרך בית לחם

בית הנשיא

סן סימון

בקעה 

ההקשר הטופוגרפי:  סקירה גיאוגרפית מרחבית–מיקום . ב

ם 
אי

פ
 ר

ק
מ
ע

תיאור מצב קיים. 556
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פתוח ומבנים לשימור ביחס לכלל הבינוי/ ניתוח יחס בנוי . ג

מבנה לשימור

המרקם בנוי שטחים פתוחים

מבנה לשימור

תיאור מצב קיים. 6
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: זיהוי נשאי שימור ומאפייני רוח המקום–טלביה . ד
.אובייקטים הממוקמים באופן סדיר במרחב אך לא אחידים בסגנונם. בתי מידות יחודיים ומרשימים. 1

.קנה המידה של הצמחיה ומיקומה בתוך המגרשים סביב הבתים. 2

.י הבניןהיחס בין ירוק לבנוי שהוא פועל יוצא ממיקום המבנים במרכז החלקה וקו. 3

. גדרות האבן והשערים. 4
גריד אורתוגונלי של חללים המוגדר על ידי גדרות אבן .  עצי שדירה ברחובות הראשים מוסיפים לאוירה האלגנטית של שכונה זו–המרחב הציבורי . 5

.ומסה של צמחיה מתוך המגרשים. ושערים

:גיבוש עקרונות לשימור המרקם ולתוספות בנייה

.לא תתאפשר פעולת איחוד וחלוקה.  יש לשמר את הפרצלציה הקיימת•

.קווי בנין צידיים וקדמיים קיימים, גם בבינוי חדש,  יש לשמר•

.אך לא בצידי הבנין או לפניו, ומאחוריו) במגבלות תכנית האב(ניתן לאפשר תוספות על הבנין , בתוספות לבנינים קיימים,   כמו כן

רחוב דובנוב יקבל אף הוא פיתוח של, בוטינסקי ומרכוס'ז: וף הנטיעות יש להדגיש את האופי השדירתי של הרחובות הראשיים על ידי שדרוג וציפ•

.יחודית לשדירות של טלביה" שפת רחוב"יש להגדיר סטנדרטים של .  כאחד" מייל התרבותי"  שדירה כיאה לרחוב ראשי של השכונה ושל ה

תיאור מצב קיים. 576
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1,071
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וכ

א

סה "כ אוכלוסיה  16,685 נפש

גודל משק בית  2.16 נפש
גילאי  0 -  14  19.3%
גילאי  65+  21.7%

סקר ואיסוף נתונים. ה
התפלגות אוכלוסיה במתחמי התכנון:  סקירה חברתית

מושבות ירושלים - יח " ד

609

5

652

410

155

40 36

1,309

629

471

339 330

1,343

769
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מתחם תכנון 

 ד 
ח "

י

סה "כ יח"ד  7,201
591,084 מ "ר בנוי 

יחידות רפאים  513 ( 7.1%) 
82 מ " ר יח" ד ממוצעת 
4.38 יח" ד/ דונם

בהתאם לכך גם המדד . מחירי הדיור במושבות ירושלים במצב הקיים הם הגבוהים בירושלים
. כלכלי–החברתי 

:אוכלוסיה

;מתוכם,  נפש1,071 :פ גיל"אוכלוסיה ע

.18-64 גילאי 53.3%, +65 גילאי 32.9%,  0-17 גילאי 13.8%

,  למשק בית2.2- ממוצע הנפשות עומד על כ:מאפיינים של משק בית

.17 משקי בית עם ילדים עד גיל 18.5%כאשר  

.ל" מאוכלוסיית מושבות ירושלים הם ילידי חו63%כ :ל"ילידי חו

. 2002-2008 עלו בתקופה 20.5%, 1990-2001 עלו בתקופה 24.8% -כ

. בעלי תואר שני ויותר26.2%.   בעלי תואר ראשון22.7% :השכלה

. מנהלים3.3%.  מקצועות חופשיים וטכנאים23.1%,  אקדמי31.2% :משלח יד של עובדים

.19.9% :עצמאים

:מגורים
ר " מ100ד הוא "הגודל הממוצע ליח

. יחידות לדונם4.17צפיפות הבניה לשטח קרקע היא 

:דירות רפאים
 -ד בטלביה וכ" יח609- מסך של כ 18.7% –המהוות כ , ד" יח114–כ דירות הרפאים נאמד בכ "סה

. מסך כל דירות הרפאים במושבות22.2%

:צורת החזקת דירה
. מן הממוצע העירוני40% –היקף השכירות במושבות ירושלים גבוה בכ 

. משקי בית מתגוררים בשכירות47.2% - משקי בית הגרים בבעלות וכ45.4%בטלביה 

 מצפיפות 30% –והיא נמוכה בכ ,  נפשות לחדר0.8 – של משקי הבית עומדת על כ צפיפות הדיור
.הדיור הממוצעת במערב ירושלים

58

1' טלביה מתחם תכנון מס

1321' אזור סטטיס טי מס

תיאור מצב קיים. 6
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מרכוס מאופיין בשדירת חרוב מצוי ' רחבוטינסקי  מאופיין בשדרות מייש דרומי'ז' רח

. ברוש, לגסטרמיה, צמחיה קיימת רחוב יצחק אלחננן דולב צמחיה קיימת רחוב דובנוב מגנוליה גדולת פרחים אדר סורי

אפיון שדרות ורחובות מר כזיים: סקר צמחיה. ו

תיאור מצב קיים. 6
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1

2

3

45 6

7

: גן אדמוני. 1
*  דונם0.6-שטח כ

: גן השושנים. 2
.כליל החורש, יקרנדה חדת עלים, תאנה,  זית, ב רו שים, אורן קנרי : עצ י נוי  ותיקים

.דו ב דבן  ומילה , פנסית: עצ י נוי  צ עי רים

...  פיטוספורום יפני מגוון ועוד, טר כלוספרמום יסמיני, ערערי ם: ערו גות שיחים בשוליים

: ינים'מנזר הקפוצ. 3
: בשיפולי הגבעה  ע צי  בוסתן . הגן פותח בשלבים ומתבסס על חורשת עצי אורן ו ברושים וותי קה 

. תות ורימון , זית 
,  חרוב  :  הוותיקים מהסוגים תות ותאנה, ב רוש , לעצי האורן  בתוספת -נטיעות  עצ ים  צע יר ים  

.ארז הימלאי , מילה פנסילבנית , פנסית , י"אלה אטלנטית וא

.מצב  קיים והמלצות-שטחים פתוחים צמחיה ונוף: 6 פרק 8נתונים מתוך נ ספח * שטח פתוח בתחומי מוסד ציבורי מפת איתור: סקר צמחיה. ו

תיאור מצב קיים. 6
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:גן הפעמון. 7
.  הגן מאופיין בשד רה מרכ זית שחוצה את הגן לאורכו מצפון לדרום

.הצד המזרחי של הגן מאופיין במדשאות המשולבות בעצי זית ותיקים
כליל , יקרדה חדת עלים, א ולמוס, אורן  ירושלים, ב רוש מצוי,  חרו ב, בשטח הגן עצי דולב מזרחי

. החורש

:הנסן וחורשת השמש והירח. 5,6,7
תאנים ושיחי צבר , זיתים, ברו ש מצוי, עצי אורן ירושלים והגלעין

עושר של .  שקדים,  רימונים, תאנים, זיתים,  ב רוש מצוי,  עצי אורן ירושלים והגלעין:בוסתן/  הגן 

.גיאופיטים ובמיוחד רקפות 

מקור משיכה לציפורים והתפתחות דו חיים " שלולית" צמחי תבלין ו–גינה קהילתית 

. פר חי בר חד  ור ב שנתיים: והנוף הנמוך) תאנים ושקדים, זיתים ,  אורנים:הנוף הג בוה

: מתחם הנסן. 4

* דונם6.6: שטח

שטחים ציבוריים ומבני ציבור גובלים: סקר צמחיה. ו

תיאור מצב קיים. 6

1

2

3

45 6

7

.מצב קיים והמלצות-שטחים פתוחים צמחיה ונוף: 6 פרק 8נתונים מתוך נספח *

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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,מבנה בס גנון אקלקטי

רחוב  

, שיכון בס גנון הבי נלאומי

רחוב פינסק ר 

, 70-מבנה בס גנון הב ניה של שנות ה

. בוט ינסקי'רחוב ז

סקר סגנונות בנייה. ז

תיאור מצב קיים. 6

סגנון אקלקטי

סגנון ב ינלאומי ומודרניסטי 

בני יה חדשה

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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חלוקות משנה. 7

חלוקות משנה. 637

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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- 64 -

2

1

מרקם אופייני . איזור הליבה ההיסטורי1.

לתקופה המנדטורית מבחינת פרצלציה 

.ואופי הבניה

בניה . 1948איזור הוילות שנוסף אחרי 2.

. דלילה בסגנונות שונים

חלוקות משנה. 7

חלוקות משנה. 7

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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1

2

פינסקר  דובנו ב 

דובנו ב 

חובבי  ציוןלב העב רי 

חלוקות משנה. 7

מרכוס 

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה. 8

 

67                                                                מיפוי סגנונות הבנייה במתחם                                        . א

:נשאי השימור ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופייניים לסגנון בשכונה ו. ב

68-72                                   ניתוח סגנוני וטכנולוג                                            -הסגנון האקלקטי.  1      
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שכונת טלביהשכונת טלביה

ירושליםירושלים

,מבנה בס גנון אקלקטי

רחוב  

, שיכון בס גנון הבי נלאומי

רחוב פינסק ר 

, 70-מבנה בס גנון הב ניה של שנות ה

. בוט ינסקי'רחוב ז

סגנון אקלקטי

סגנון ב ינלאומי ומודרניסטי 

בני יה חדשה

אחרמודרנ יסטי בינלאומי אקלקטיטמפלרי מתחם

D . הליבה ההיסטורית -טלביה
בית שרוב ר שיכו ן  

העיתונאים

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

ניתוח טכנולוגי. 8

מיפוי סגנונות בנייה במתחם. א
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ירושליםירושלים

 

8אלקלעי 

, 20-שהיה נפוץ בישראל בעיקר בשנות ה) לקטני(הסגנון האקלקטי  

מתאפיין במונומנטליות ובשימוש בצורות ממספר רב של מקורות השראה 

-אר, ,דקו-אר ,המזרח הרחוק אדריכלות של,האדריכלות הקלאסית-

רבים . בשילוב אדריכלות מערבית, עתיקה תיכונית-מזרח ואדריכלות נובו

ובחלקם ,  קומתיים-קומתיים או תלת-מהבתים בסגנון האקלקטי הם דו

המבנים לרוב הם סימטריים . קומת הקרקע משמשת לצרכים מסחריים

הם מדגישים את הפינה באופן , בצורתם ובמקרה של בניינים פינתיים

. ואף מוסיפים בה מגדלון, בולט
החזיתות של המבנים האקלקטיים עשירות במוטיבים קישוטיים 

כאשר , תשומת לב רבה ניתנת דווקא לחזית הרחוב. ועמוסות מאוד

חלק גדול . בחזיתות האחוריות ישנו היעדר כמעט מופגן של קישוטים

כך שניתן למצוא , מהקישוטים הם קישוטי גבס שהוזמנו מקטלוגים

בנוסף נפוץ בבניה האקלקטית . קישוטי תבליט זהים במבנים שונים

. השימוש באריחי קרמיקה ובכתובות במרכז החזית או בחלקה העליון
 ובעלי תריסי עץ או פח 1:2החלונות לרוב הם אנכיים בפרופורציה של 

נעשה שימוש בחלונות ארקר בצורת , בנוסף. חיצוניים המותקנים על ציר

ולרוב , גגות הרעפים נמוכים למדי.  משושה הבולטים מן החזית-חצי

.מוסתרים באמצעות מעקה גג

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

הסגנון האקלקטי. 1.ב
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ירושליםירושלים

גדרות המגרשים
)בין הפרט י לצי בור י(

שערי כניסה 
)בין הפרט י לצי בור י(

כניסה וחזית המבנה

תיאור 

פרט  

אופייני

 15עם קופינג שטוח או מעוגל מאבן בעובי ,  גד ר אבן טו בזה 

,  מ ממישור הקיר" ס2בולטת , מ מינימום בסיתות מוטבה"ס

. מ ומעליה גדר  מתכת" ס100-בגו בה של כ 

אומנות אבן משני צידי השער: בכניסה לבניין

.שער מתכת בין שתי אומנות אבן

. ריב ועיים מלאים\שימוש בפרופילים שטוחים

 שחור-גוון דומיננטי של השער

גרמי . בבניינים האקלקטים קיימת כניסה מונומנטאלית

המשמש , המדרגות מובילים לחלל מקורה הנמצא בחזית

. כמרפסת וחלל כניסה מפואר למבנה

דוגמאות 

לפרטי 

בניין אשר  

תואמים 

את אופי 

המקום

15

2

18מרכוס 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

נשאי השימור ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ו-הסגנון האקלקטי.  1.ב
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ירושליםירושלים

רצפות פרטי עיבוד וסיתות האבן פרטי אבן בחזיתות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 
המבנים האקלקטיים מתאפיינים בפרטי אבן מוקפדים  

סיתותים וסוגי אבן /ומורכ בים ושימוש בטקסטורות

אפיינית היא ההדגשה של בליטות . שונים במבנה אחד

ושל חשפי , פינות המבנה והגדרות, אבן אופקיות בחזית

למשל במעבר , וכן שינויים בסיתות וסוג האבן, הפתחים

.בין המסד למפלס הקרקע

סיתותים וסוגי אבן שונים  במבנה /שימוש בטקסטורות

.מסמסם ועוד, תלתיש, בעיקר סיתות טובזה. אחד

,   שימוש ברצפות מצויירות ב כניסה לבתים כאלמנט דקורטיבי

.בעל מוטיבים של צמחים וצורות שונות

דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 

תואמים את א ופי  

המקום 

פינת מ בנה  ללא א בן זוית  X

דוגמאות לפרטי בניין אשר אינם תואמים את אופי המק ום 

18מרכוס 

9חובבי ציו ן 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

נשאי השימור ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ו-הסגנון האקלקטי.  1.ב
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ירושליםירושלים

 תריסים ומסגרות-פתחיםפתחים ופרטי אבןגגות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 

לעיתים ישנו מעקה דקורטיבי החצוב מאבן  .לרוב ג ג שטוח

. בראש הגג 

.או גותי ) חצי עיגול(החלונות לרוב בסגנון  רומי  
ובד ר ך  כלל יש עיטור סביב החלון או אבן הראשה 

. דקורטיבית

תריסי רפפות ממתכת עם צירים מעוגנים לאבן ללא : תריסים

או תריסי רפפות עץ עם צירים מעוגנים לאבן ללא .משקוף

.  משקוף

פרופילים : מתכת ממוטות אנכיים ישרים ומפותלים: סורגים

,  בשילוב  עיטורים. מ סמור/מלאים בחיבורי חרשות ב רזל

גוון  .  ממוקמים בתוך הפתח ובנסיגה ממישור פני החזית

. שחור/ הסורגים והתריסים בד ר ך  כלל הוא אפור כהה

דוגמאות 
לפרטי בניין 

אשר  
תואמים את  

אופי  

המקום 

X

עם ,  חשפי פתח  ללא שימוש  בא בן זוית
מסגרת 

דוגמא לפרט בניין אשר אינו תואם את או פי המקום 

גיו רא  סולר'  א דר-מתוך  תי עוד  ומח קר 

4חובבי ציו ן 

11 חובבי ציו ן 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

נשאי השימור ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ו-הסגנון האקלקטי.  1.ב
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ירושליםירושלים

אלמנטים מיוחדיםמעקותמרפסות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 
מרפסת מאבן הנתמכת על ידי תומכות דקורטיביות  

מאבן

.עמודי ם מקושטים, חציבה דקורטיבית בא בן.מעקות דקורטיבים המעוצבים מגילוף וגריעה של האבן

דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 

תואמ ים את 

א ופי המקו ם 

18מרכוס    

4מרכוס  

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

נשאי השימור ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ו-הסגנון האקלקטי.  1.ב
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ירושליםירושלים

דוגל , תותבניגוד לסגנונות אדריכליים מסורתיים שאופיינו בשימוש  קישוטיות בחזי

הסגנון התפתח באירופה . הסגנון הבינלאומי במאפיינים של פונקצוינאליזם ואונבסליות

 ונתן מענה לבעיות החברתיות שלאחר מלחמת העולם הראשונה כגישת 30 -בשנות ה

המאופיין בצורה ואסתטיקה הנובעים מתוך השימוש , הסגנון. בנייה זולה ופשוטה

ון התאים מאוד לישוב היהודי בארץ בשל התפיסה החברתית שלו יחד עם החיסכ, במבנה

שינויי ם הנובעים , הסגנון עבר שינויי ם קלים שהתאימו אותו לבנייה בארץ. הכלכלי שבו

נעשה שימוש רב יותר במרפסות , לדוגמה. בעיקר מהשוני האקלימי בין הארץ לאירופה

החלונות הפונים דרומה קטנים יותר וכמעט ולא נעשה שימוש בקירות ; מאשר באירופה

.זכוכית

:המוטיבים המובהקים למבנים הבינלאומיים מבחינה חיצונית הם
 פי התפיסה המודרניסטית הבניין אמור להיות פונקציונאלי ולשרת את - על-סימטריה-א

משרתת את האדריכל ולא את , לפי אדריכלי הבאוהאוס, והסימטריה, המתגורר בו

. המתגוררים במבנה

.משופעים או קמורים, בניגוד לגגות רעפים, הגגות שטוחים
או בחלונות עגולוים ולא  אוקלוס או רוזטה ) ללא קשתות(שימוש בחלונות ישרים בלבד 

" מדחום"כמו כן מאפיין נוסף הוא חלונות הסרט האופקיים וחלונות ה. קלאסיים

.האנכיים שאפיינו חדרי מדרגות
עוצבו באופן ,  המאפיינות את הסגנון הבינלאומי בארץ בשונה מאירופה, המרפסות

נפוץ בסגנון הבינלאומי בארץ השימוש , בנוסף. מתוך מסת הבניין" גריעה"מינימליסטי כ

. במרפסות פינתיות ומרפסות מעוגלות הפונות אל פינות הרחוב
קרניזים המקרים את , תיכוני ישנו ש ימוש בקירות הצללה-בשל האקלים הים, כמו כן

.תהמרפסות מפני השמש ופתחי אוורור שנועדו לאפשר משר רוח אל תוך המרפס

2מרכוס    

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

הסגנון הבינלאומי   . 2.ב
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ירושליםירושלים

גדרות המגרשים
)בין הפרט י לצי בור י(

שערי כניסה 
)בין הפרט י לצי בור י(

כניסה וחזית המבנה

תיאור 

פרט  

אופייני

, מ בסיתות מוטבה" ס5גד ר אבן חאמי עם קופינג אבן ב עובי 

מ ומעליה " ס90בגו בה של .  ,מ ממשור האבן" ס2-בולטת כ

.גד ר מתכת או ג דר  חיה
 טיח \ צדדית עם משטח בטון- בניית אבן חד -במקרים  רבים 

.כלפי פנים

 דקו בין שתי אומנות אבן  -שער מתכת דקורטיבי  בסגנון א רט

.בסיתות מוטבה

. שחור-גוון דומיננטי

ברו ב המבנים הבנויים  בסגנון ה בינלאומי קיימת הדגשה של 

כולל , הכניסה וחדר המדרגות  כאלמנט עיצובי ורטיקלי בחזית

לרוב הכניסה . פרטי אבן מיוחדים להדגשת הכניסה הראשית

.מהמסה המבנית" גריעה"מודגשת באמצעות 

דוגמאות 

לפרטי 

בניין אשר  

תואמים 

את אופי 

המקום

29בוטינסקי 'ז

13מרכוס 

29בוטינסקי 'ז

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

נשאי השימור ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ו-הסגנון הבינלאומי.  2.ב
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רצפות פרטי עיבוד וסיתות האבן פרטי אבן בחזיתות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 
האבן במבנים הבינלאומיים היא אבן מסותתת בסיתות 

החזית היא משטח . כגון תלטיש עדין, עדין ב דר ך  כלל

ישנה הקפדה , עם זאת. אבן אחיד ללא עיטורים בולטים

, כ גון פינות וחשפים, על פרטי אבן איכותיים ואופייניים

 2-ואבני הקופינג בולטות כ, וכן אבני קשתות שטוחות

. מ ומעניקות פס צל דק"ס

עיבוד  . ' סמ40עובי ממוצע .   צד דיים מבטון-קירות אבן חד 

בחזיתות צד דיות לעיתים קרובות האבן . האבן טלטיש עדין

. בעיבוד  טובזה

.לעיתים יש שינוי בעיבוד האבן  של קומת המסד

,   שימוש ברצפות מצויירותב כניסה לבתים כאלמנט דקורטיבי

.בעל צורות גיאומטריות

דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 

תואמ ים את 

א ופי המקו ם 

29בוטינסקי 'ז

2מר כוס 

8רחוב ב וסתנאי 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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 תריסים ומסגרות-פתחיםפתחים ופרטי אבןגגות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 
הגגות במבנים הבינלאומיים הם גגות שטוחים עם 

מ ממשור החזית המטיל עליה " ס2-קופינג אבן בולט כ

.פס צל דק

כגון , ישנה הקפדה על פרטי אבן איכו תיים ואופייניים

.וכן אבני קשתות שטוחות, פינות וחשפים

סורג מתכת בסגנון ארט  דקו , חלון עץ עם תריס גלילה

או סורגים מפרופילי ברזל שטוח  מגולוונים וצבועים בדרל  כלל  

.  או לבן, אפור כהה,  בצבע שחור

דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 

תואמ ים את 

א ופי המקו ם 

2מר כוס 
29בוטינסקי 'ז

X

2מר כוס 

13מר כוס 

סורג מתכת  בולט 

ולא תואם לאופי 

.המקום 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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אלמנטים מיוחדיםמעקותמרפסות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 

אלמנט . לרוב מרפסת שקועה בתוך המסה של הבניין

.היוצר משחקים בין האור והצל

.או מרפסות עגולות

או מעקה מאבן עם .מעקה מרפסת מצנורות בר זל עגול
מ ממשור החזית המטי עליה פס צל " ס2-קופינג אבן בולט כ

. דק

.כגו ן אבן מעוגלת בכניסה ועוד. אלמנטים ייחודיים של אבן

.אלמנטים שטוחים וריבועיים: מסגרות
חלונות עגולים ומאורכים האופייניים לחדרי המדרגות  בסגנון  

.הבינלאומי
דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 

תואמ ים את 

א ופי המקו ם 

29בוטינסקי 'ז

2מר כוס 

29בוטינסקי 'ז

13מר כוס 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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ירושליםירושלים ניתוח טכנולוגי. 788

בניית שלד , עמק רפאים תחתון

. בטון ומילואות בלוקים מטויחים

המרפסות הפתוחות ברובן נסגרו 

.להרחבת נפח הדירות

פינסקר ,שיכון העיתונאים

60-שיכון מודר ניסטי ש נות ה

השכון הצבורי    -הסגנון המודרניסטי –ניתוח טכנולוגי עקרוני . ג.1 

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג

על רקע התפיסות החברתיות שנתנו את הטון בפוליטיקה הארץ , 50-בשנות ה

 בניה החפה -התפתח סגנון האדריכלות המודרניסטי בארץ, ישראלית באותה תקופה

.פשוטה ותכליתית, מקישוטים
מלחמת העצמאות ולאחר מכן הקשיים אשר ליוו מדינה , מלחמת העולם השנייה

גלי העלייה הגדולים הובילו לחיפוש אחר , בנוסף. גרמו למיתון עמוק בבנייה, בהקמה

למגמה זו תרמה גם האוריינטציה . מתועשים וזולים לבנייה, פתרונות מודרניים

 הדחקת סממנים עיצוביים המזוהים עם המנטאליות המזרחית לטובת -הפסיכולוגית

. יותר" נכונה"התרבות המערבית אשר נתפסה כמתקדמת ו
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גדרות המגרשים
)בין הפרט י לצי בור י(

שערי כניסה 
)בין הפרט י לצי בור י(

כניסה וחזית המבנה

תיאור 

פרט  

אופייני

מ " ס50  -הגדר  בגו בה של  כ , גד ר אבן לקט עם קופינג מבטון

.ומאחוריה גדר חיה או צמחיה

הכניסה לדירות היא דר ך  . השיכונים הם מבני אורך  מלבניים. מספר כניסות למבנה. לרוב ללא שער כניסה וללא אומנות

וקיימת , מספר גרמי מדר גות הנמצאים בחזית הארוכה

הדגשה מסויימת של הכניסה וחדר  המדרגות מהחזית 

. לעיתים בעזרת פתחים השונים מהפתחים של הדירות

מייצרים מרח ב לחיי , החללים הפתוחים שבין המבנים

.קהילה

לעומת זאת החזית הקצרה היא בד ר ך  כלל אטומה כלפי 

. הרחוב 
דוגמאות 

לפרטי 

בניין אשר  

תואמים 

את אופי 

המקום

השכון הצבורי    -הסגנון המודרניסטי –ניתוח טכנולוגי עקרוני . ג.1 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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שלד המבנהפרטי עיבוד וסיתות האבן פרטי אבן בחזיתות

תיאור פר ט  

אופייני 
הדגשה אופקית  של חלוקת הקומות באמצעות הבלטה 

.של פסי בטון מטוייח

קומת עמודים . בניית שלד בטון ומילואות בלוקים מטויחים.השיכונים בנויים מבטון ומחופים אבן ב שילוב בטון מטוייח

.מפולשת

דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 
תואמים את א ופי  

המקום 

השכון הצבורי    -הסגנון המודרניסטי –ניתוח טכנולוגי עקרוני . ג.1 

ניתוח טכנולוגי. 8
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 תריסים ומסגרות-פתחיםפתחים ופרטי אבןגגות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 
 תוספת מאוחרת של -לעיתים. ( גגות שטוחים-על פי רוב 

. ) גגות רעפים לאיטום הגגות

)   אשר נ סגרו ( לאורך החזית הארוכה יש מקצב מודולרי של מרפסות 

הפתחים הם בצורת  ריבוע פשוט החוזר על עצמו . וחלונות קטנים יחסית 

.לאורך החזית

החלונות והמרפסות חפות מכל אלמנט קישוטי 

. ריבועית פשוטה\ובעלי צורה מלבנית

דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 

תואמ ים את 

א ופי המקו ם 

השכון הצבורי    -הסגנון המודרניסטי –ניתוח טכנולוגי עקרוני . ג.1 

ניתוח טכנולוגי. 8

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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אלמנטים מיוחדיםמעקותמרפסות

תיא ו ר פרט 

א ופי י נ י 
המרפסות הן גריעה מהמסה השלמה של הבניין במקצב 

מעקות מצינורות ברזל עגולים ב קווים נקיים נטולי קבוע
.קישוטיות

אלמנטי העיצוב היחידים הם באמצעות שיקוע והבלטה של 

. הבטון במקצב חזרתי 

דוגמאות לפרטי 

בניין אשר 

תואמ ים את 

א ופי המקו ם 

82

השכון הצבורי    -הסגנון המודרניסטי –ניתוח טכנולוגי עקרוני . ג.1 

ניתוח טכנולוגי. 8
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:סיכום. 9

84'                  עממסמך משמעות . א

85' מדיניות השימור                                 עמ. ב

סיכום. 9 83
02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג
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א " תצ1931הרמכז למי פוי ישראל סק ר 

84

אדריכלי/מרכיב אסתטי. 1

 התפתחות שכונה מחוץ לגרעין ההיסטורי של העיר המבוססת 1.1

. במאה הקודמת20-על תכנית אב של שנות ה

,   מאפיינים איכותיים של בנייה עם הקפדה עיצובית של מבנים1.2

.גינות וחצרות

מרכיב הסטורי. 2

 לרכישת קרק עות 20- עדות למגמה שהתפתחה בראשית שנות ה2.1

י הקהילה הנוצרית "ע) גם להשכרה( ובניית מבנים 

. בירושלים

.  תקופת בנייה המאפיינת את המנדט הבריטי2.2

פוליטי -י מקימיה בעקבות השינוי הגיאו" נטישת השכונה ע2.3

. הקמת המדינה-)1948(

מרכיב חברתי. 3

. פ סממנים חיצוניים של גודל ואיכות הבתים" קביעת המעמד ע3.1

. קהילה המבוססת על קשרים משפחתיים3.2

.מערב ית- אוריינטציה תרבותית3.3

י משפחות בני "ע,  התיישבות יהודית לאחר נטישת הערבים3.4

.המעמד הבינוני

. הווצרות מעמד יוקרתי לשכונה3.5

מרכיב רוחני. 4

 משקל רב לחינוך והשכלה של הדור הצעיר מרכ זים  דתיים 4.1

.מחוץ לשכונה

מרכיב נופי. 5

.שכונות קו רקיע. 5.1

. השתנות מואצת של קו רקיע5.2

 1920עדות לתכנונה והקמתה של השכונה ב ראשית 

. י ערבים נוצרים מי רושלים וישובי הסביבה"ע

דוגמאות לבנייה איכותית המאפיינת את תחילת 

בתים חד משפחתיים פשוטים בצד  , 20-שנות  ה

.30- ברא שית שנות ה-מבנים ג דולים ומפוארים

איכות הבנייה הן החיצוניים והן העצוב הפנימי •

גבוה -כמאפיין של אוכלוסיה מן המעמד הבינוי 

. אשר העתיק את מגוריו לשכונה החדשה

דוגמה לשכונה הערבית היוקרתית ביותר  •

.בירושלים לפני קום המדינה

מקום מושבם של בעלי מקוצועות חופשיים •

. והפקידדות הבריטית

היעלמות מאפייני הבנייה כתוצאה מתוספות •

- משנות   ה-בנייה מסיביות ללא מודעות שימורית

. והלאה60

.3743שינוי באיכות התוספות על פי תכנית •

.2000-היעלמות זהות השכונה בשנות ה•

שדרות  , שכונת מגורים יוק רתית מוקפת פארקים•

. ברחובות הראשיים ו רחובות עם קו רקיע ירוק

דף ב עריכה -תמצית משמעות ה אתר על פי קריטריונים. ב

סיכום. 9

02-6256396kergro@zahav.net.il: טל, א32רחוב טורא , קרטס אדריכלים. ג



שכונת טלביהשכונת טלביה

ירושליםירושלים 85

רגישות נמוכהרגישות גבוהה

.מפת רגישות שימורית. ג

סיכום. 9
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ביבליוגרפיה. 10

ירושלים החדשה בראשיתה, עיר בראי תקופה/   יהושע בן אריה •

.1979,  ירושלים–הוצאת יד יצחק בן צבי 

, התיישבות הטמפלרים בארץ ישראל, מגרמניה לארץ הקודש/   יוסי בן ארצי •

.1996,  ירושלים–הוצאת יד יצחק בן צבי 

. סיפורה של עיר–ביוגרפיה של שכונה , המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים/   דוד קרויאנקר •

.2005, ירושלים, הוצאת כתר ספרים

1972, עיריית ירושלים', ב-ו'  חלק א– 1968  תכנית אב לירושלים •
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