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מבוא
אנו מברכים את כל צוות תכנית המתאר על העבודה הרבה שהושקעה בהכנת תכנית מתאר חדשה
לירושלים .על אף הערותינו המהותיות לתוכנית ,התכנית כוללת היבטים רבים וסוגיות תכנוניות
המשפרות את הקיים ומקדמות את התכנון בעיר.
יחד עם זאת ,יש לנו מחלוקת בסיסית עם עקרונות התכנון המרכזיים שגיבש הצוות ,לכן לא נותרה
בידינו הברירה ,אלא לגבש מדיניות העולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של תכנון העיר מקדמת דנא,
מעבר להסתפקות בהערות למסמכי התכנית בלבד.
מסמך זה המוגש לוועדה המחוזית במסגרת ההערות לתכנית המתאר ,מתמקד בבחינת הסוגיות
המרכזיות העולות בתכנית המתאר החדשה לירושלים ,בהן :תבנית הבנייה בעיר ,אגן העיר העתיקה,
מרכז העיר ,תעשייה ותעסוקה ,הבנייה לגובה ,אחוזי הבנייה ותחבורה )סוגיית השטחים הפתוחים
הועברה בדו"ח נפרד(.
בשלב הראשון רוכזו הערות לתקנון התוכנית ולתשריטים ,כיוון שככל שהעמקנו בבדיקת התכנית הבנו
שנדרשת עבודה מקיפה יותר המתייחסת למספר נושאים חשובים בעיר .נוסף לזאת ,לאחר שנבחנו
לעומק ההיבטים המרכזיים בתכנית המתאר ,מוצגת חלופה המבוססת על עקרונות היסוד בתכנון העיר
ירושלים ,מתחילת התכנון המודרני ואולי אף מאז היווסדה כעיר הבירה של ממלכת דוד .כיוון שהיה
עלינו לבצע עבודה טכנית רבה הכוללת דיגיטציה של השכבות השונות טרם הספקנו גם בשלב זה לבחון
את ההיבטים לעומק והעבודה נמשכת.
אשור תכנית המתאר החדשה על מסמכיה ,בהיותם מסמך סטטוטורי ,יעצב את דמותה של העיר
לשנים הבאות ,על כן יש חשיבות רבה לבחינת ההערות המוגשות בשלב זה ,טרם קביעת מסמרות.
אין לנו ספק שמטרת מתכנני תכנית המתאר הייתה להתוות מסגרת כוללת ונכונה לתכנון ירושלים,
יחד עם זאת זהו הזמן הנכון לבחון את העומד על הפרק בתכנית המתאר ולהציע הצעות חלופיות .חשוב
להבהיר :אין הכוונה לעצור את התכנית ,אך בהחלט לשנות בה היבטים משמעותיים.
מטרת תכנית המתאר בסופו של דבר היא לחזק את מרכז העיר ,לבסס את מעמדה ,ולאפשר את
פיתוחה כבירת ישראל וכעיר מקודשת לשלוש הדתות; כל זאת תוך שימור ערכי המורשת,
ההיסטוריה ,התרבות והנוף ,שימור המורשת הבנויה על נכסיה ומרקמיה הארכיטקטוניים
והאורבאניים ,שימור צביונה הייחודי של ירושלים והעלאת איכות החיים בעיר לרווחת תושביה.
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 1.0כללי
אחת התובנות המרכזיות שעלתה כתוצאה מניתוח מסמכי תכנית המתאר ,אם לא המרכזית שבהן,
הייתה סוגיית הקניית הסמכות לוועדה המקומית .סוגיה זו נותרה בלתי פתירה לחלוטין כיוון שתכנית
המתאר קופצת משלב המתאר הכלל עירוני לרמה של תכנית מפורטת עד להיתר בנייה .ממצא זה ,כפי
שנציג ,עולה כחוט השני כמעט בכל הסוגיות התכנוניות שנבחנו.
כפי שהתכנית ערוכה בשלב זה ,לועדות התכנון לא תהא יכולת לבחון היבט תכנוני מרכזי עליהן הן
מופקדות ,קרי :שטחי הציבור ובהם מוסדות ,בנייני ציבור ושטחים פתוחים.
דווקא הדילוג בין הרמה הכלל עירונית ישירות לרמת תכנית מפורטת ,הוא זה שמנטרל את חלוקת
הסמכויות בין הועדה המקומית למחוזית ומשאיר אותו בלתי פתיר לחלוטין .כתוצאה מכך גם באזורים
וסוגיות שבהם לדעתנו יש מקום בהחלט להעברת סמכויות לוועדה המקומית ,כגון במע"ר ,לא ניתן כפי
שהתכנית ערוכה לעשות זאת .במידה והמע"ר יסומן באופן מפורט הרבה יותר ,עם קביעת גובה הבנייה
על פי מתחמים לתכנון )כמוצג בהמשך העבודה( ,ניתן יהיה להעביר את הסמכות לוועדה המקומית.
יש חשיבות רבה בהכנסת רובד תכנוני נוסף בין שלב תכנית מתאר עירונית לבין הגשת תכנית מפורטת
ו/או היתר בנייה .שלב ביניים זה מחייב כי לכל האזורים והשכונות בעיר יוכנו תכניות אב כוללות.
תכניות אלו יבחנו את הסוגיות המרכזיות שלא ניתן היה לבחון ברמת תכנון של תכנית מתאר )(1:15,000
ובהן :גובה הבנייה ,עירוב שימושים ,שטחי ציבור הן מבחינת שטחים פתוחים והן מבחינת בנייני ציבור.
תכניות אלו יערכו בשיתוף הציבור ככל האפשר .רק לאחר שהן תוצגנה בפני הועדה המקומית והועדה
המחוזית ,ויאושרו בוועדה המחוזית ,תוכל התכנית לשמש בסיס לקבלת החלטות בהתייחס להגשת
תכניות נקודתיות ו/או היתרי בנייה.
הדוח ערוך בהתאם לפרקים הבאים:
ניתוח תבנית הבנייה בעיר :ניתוח המשלב את בחינת כל ההיבטים הקשורים לבנייה ובהם גובה הבנייה,
בנייה בשולי שכונות ,התחדשות עירונית ,מרכז העיר ,אגן העיר העתיקה ועוד .הפרק העוסק בתבנית
הבנייה בעיר מפורט בהתאם לשלבים הבאים:
א.

ניתוח המדיניות המוצעת בתכנית המתאר.

ב.

התווית מתודה לקביעת גובה הבנייה הבסיסי בראייה כלל עירונית ,בשני היבטים מרכזיים:
• גובה אחיד המומלץ לכל מרקם המהווה את בסיס המדיניות.
• קביעת פרמטרים לפיהם ניתן נקודתית לחרוג מהגובה הבסיסי למרקם – עד לגובה שנקבע
באופן כללי.

ג.

חלוקת העיר ל – 32אזורים לתכנון כולל ,כשלב ביניים בין הבחינה הכלל עירונית לבין הבחינה
הנקודתית.

ד.

קביעת הנחיות להכנת תכניות אב לאזורי התכנון.

ה.

התייחסות מפורטת למרכז העיר.
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ו.

לאחר קביעת גובה הבנייה הבסיסי לכלל העיר ,נכנסו מרכיבים אשר מחד מגבילים את הגובה
באזורים מסוימים )אזורים עם הגבלת בנייה כמו מתחמים לשימור או בעלי אופי ייחודי( ומנגד
מתחמים המאפשרים תוספת לבנייה )אזורים להתחדשות עירונית(.

ז.

פינוי בינוי והתחדשות עירונית.

ח.

התייחסות מפורטת לאזור האגן החזותי של העיר העתיקה.

מתחמים חדשים למגורים :בפרק זה נבחנו האזורים שסומנו לתוספת בנייה למגורים בעיר ,כאשר
למרביתם אנחנו מסכימים ,חלקם בבחינה ולחלקם הקטן אנחנו מתנגדים.
תעשייה ותעסוקה :בפרק זה נבחנה הפרוגראמה לתעשייה ותעסוקה בעיר ירושלים ,בהקשר למפורט
בתכנית המתאר ועל פי המוצע בהתאם לבדיקתנו.
תנועה ותחבורה :בפרק זה נבחנו התשריטים הקשורים למערכת הדרכים וההנחיות המפורטות בתקנון
בתוספת שינויים המוצעים לתכנית.
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 2.0תבנית הבנייה בעיר
תבנית הבנייה בעיר כוללת מבחינתנו את כל הסוגיות וההיבטים הקשורים לבנייה בעיר ובהם גובה
הבנייה ,בנייה בשולי שכונות ,פינוי בינוי והתחדשות עירונית ,מרכז העיר ,אגן העיר העתיקה ועוד.
למעשה כל הפרקים העוסקים בבנייה )עד לפרק  ,(7מהווים יחד את תבנית הבנייה בעיר.
סוגיית תבנית הבניה בעיר כפי שמוצגת בתכנית המתאר ,כוללנית וגורפת בנוגע לאחידות בגובה הבנייה
מחד ,ואינה מתייחסת לשינויים שהתרחשו בעיר ולמצב הקיים מאידך .כמו כן תבנית הבניה המוצעת
אינה תואמת עקרונות תכנון מרכזיים שהיוו מסד לתכנון העיר החל מתקופת התכנון המודרני ובהם:
מרחק מהעיר העתיקה ,התייחסות לתבליט/טופוגרפיה ,אי בנייה בעמקים ,בנייה באבן וחגורת ירק
התוחמת את השטח הבנוי.
בחינת נושא תבנית הבניה בתכנית המתאר נעשה במקביל בכמה רבדים:
בחינת התשריטים הכוללים את תשריט תבנית הבניה לגובה ,תשריט מרכז העיר ותשריט ייעודי הקרקע.
בחינת תקנון התוכנית תוך התמקדות בהוראות השונות המתייחסות לתבנית הבניה ,בהן טבלאות אחוזי
הבנייה וההנחיות לגבי מגורים ,אגן העיר העתיקה וכד'.

 2.1תבנית הבנייה :ניתוח מסמכי התכנית
 2.1.1מרקם בנוי
בדיקת תשריט תבנית הבניה לגובה מעלה כי מרבית המרקם העירוני בירושלים ,מוגבל לגובה שנע בין 4
ל 6 -קומות .רק בשני אזורים ניתן לבנות בגובה של  8קומות )במע"ר ,מזרח העיר ורוממה( ,ראה מפות
 1-6להלן .אולם ,כאשר בוחנים את ההנחיות הרלבנטיות בתקנון התוכנית ,עולה כי למעשה נושא תבנית
הבניה פרוץ לחלוטין.
על פי סעיף  4.2.2.1ה' ו -ו :זכויות בנייה ,אין משמעות להגבלת גובה הבניה עד  6ו  8 -קומות.
הוראות אלו כוללות את המשפטים הבאים" :על אף האמור לעיל ,במתחמים בהם קיים מרקם אופייני

שמספר הקומות בו הוא שמונה קומות או יותר ,באזורי מגורים שסומנו בנספח מס'  2כאזור של עד 6
קומות ובאזור שסומן עד  8קומות....,רשאית הועדה המחוזית לאשר תכנית מפורטת לבניין גם בגובה
העולה על  8קומות".
על פי סעיף  4.2.2.1ו'" :בנוסף לאמור לעיל בסעיף קטן )ה( ,במתחמים בהם קיים מרקם אופייני ,או
מספר בניינים ,או בניין שמספר הקומות בהם הוא  8קומות או יותר ,והסמוכים לציר
ראשי........,רשאית הועדה המחוזית לאשר תכנית מפורטת לבניין גם בגובה העולה על  8קומות".
למעשה ההגבלה של  6ו 8 -קומות חסרת משמעות בהתייחס להוראות בתקנון ,כך שתשריט תבנית
הבנייה בעיר אינו משקף את התוצאה התכנונית שתתקבל בפועל )התקנון גובר על התשריט( .כמו כן,
חלק לא מבוטל של אזורים לא נכללו באף גובה מומלץ ולא ברור מה ההנחיות לגביהן.
תבנית הבנייה בעיר בתכנית המתאר יוצרת שעטנז תכנוני בעקרונות התכנון המרכזיים בירושלים
ואשורה עלול לשנות באופן מהותי את אופייה ותדמיתה.
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 2.1.2בניה לגובה
כאשר בוחנים את המוצע בתכנית המתאר בהקשר לבנייה לגובה ,קרי :בניינים בגובה של  18עד 33
קומות ,עולות האבחנות הבאות:


מתחמי הבניה לגובה מרוכזים בעיקר במרכז העיר ההיסטורית ,תוך חריגה בוטה לתוך תחום האגן
החזותי של העיר העתיקה ,בגלישה מקו הרכס )קו פרשת המים( ,לשולי המדרון ,עד בואכה כיכר
ציון.

 הבנייה המשמעותית ביותר לגובה מרוכזת בשולי מרכז העיר ההיסטורי ,כך שלמעשה כל הבנייה ל –
 33קומות תתרכז בכניסה לעיר ירושלים )בואכה גשר המיתרים  -קלטראווה(.


תבנית הבנייה המוצעת מאפשרת בנייה גבוהה לאורך צירים החודרים אל פנים העיר ירושלים
ומפרים את החלוקה הרדיאלית של העיר ,תוך חדירה וקרבה לשכונות לשימור )לדוגמא בנייה לגובה
על ציר יוחנן בן זכאי עד לתחילת עמק רפאים מדרום(.



אזורי חיפוש לבניה גבוהה במתחמים לתעשייה ומתחמים למגורים רוכזו בצידי דרכים וברכסי
שכונות.



עקרונות הבניה לגובה נקבעו בצורה המאפשרת בנייה גבוהה לאורך צירים העוברים בעמקים
מרכזיים )כדוגמא כביש הרצוג( ,תבנית זו ,שוברת את המבנה הטופוגרפי של העיר ועומדת בניגוד
לעיקרון אי הבניה בעמקים .כמו כן עיקרון זה יוצר נתק ויזואלי בין המרקמים והשכונות השונות.



אזורי החיפוש לבניה גבוהה יוצרים רצועות רוחב החוצות שכונות ,סימונם נעשה ללא קשר להיבטים
תכנוניים כגון מרכזי שכונות ,קירבה לשטחים פתוחים נרחבים ומרכזיים ,היבטים טופוגרפיים כמו
ראשי גבעות ,קו פרשת המים ,ו/או היבטים תחבורתיים כמו מיקום בניה גבוהה לאורך נת"צים
ראשיים וכד'.

 הגישה של התמקדות בבניה גבוהה מאוד לאורך שטח נרחב או ציר מרכזי מול בניה נמוכה ברוב
שטחי העיר ,לא מתיישבת עם האופי האורבני של ירושלים שהינו הפוך מהגישה המוצעת :בניה
אחידה ,תוך גמישות באזורים מצומצמים.
 2.1.3שולי שכונות
אחת ההתייחסויות בתכנית המתאר נוגעת לגובה הבנייה בשולי שכונות )ראה מפה  7להלן( ,תוך קביעת
אבחנה במספר הקומות הרצוי בכל אזור .כדי לבחון לעומק את נושא סימון שולי השכונות ,יצאנו לשטח
לבדוק את המצב הקיים לעומת ההנחיות בתכנית המתאר ,במספר אזורים בעיר ,ולהלן התוצאות:
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אזור ארמון הנציב
שכונת ארמון הנציב באופן גורף ,כולל השוליים ,מסומנת לבניה בגובה של עד  6קומות .לעומת זאת,
הבנייה האופיינית הקיימת היא בנייה של  2קומות בשורה החיצונית של המבנים .על כן כלל לא ברור
מדוע לא סומנה ההגבלה של  2קומות בשוליים ,על מנת לשמור על המרקם הקיים.

תמונה  :1שולי שכונת ארמון הנציב )(09.2007

אזור צור באחר
שכונת צור באחר מסומנת לבניה בגובה של עד  4קומות ,כאשר בשולי השכונה ניתן להגיע עד  5קומות.
סימון זה אינו תואם את האופי הקיים של המבנים הפזורים בשכונה ,של עד  3קומות .מעבר לזאת ,אין
כל היגיון לאפשר בנייה של עד  5קומות בשוליים ולהגביל את הבנייה ל  4 -קומות בשכונה.
בנוסף ,כאמור ,שולי שכונת צור באחר מסומנים עם הגבלת גובה של עד  5קומות ,ולעומת זאת בעברו
השני של אותו הכביש ,אין סימון של הגבלת גובה הבנייה בשולי שכונת ארמון הנציב.

תמונה  :2שכונת צור באחר )(09.2007
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אזור הר חומה
הסימון להגבלת גובה הבנייה מגביל את האזור לבנייה של עד  3קומות בשולי השכונה .בפועל המבנים
הקיימים בשטח הם בני  6-8קומות .הגבלת הבנייה ל  3 -קומות בשכונה חדשה כמו הר חומה ,לו הייתה
תקפה טרם בנייתה ,לא הייתה מאפשרת בנייה מרקמית ,כתוצאה מכך היקף יחידות הדיור היה
מצטמצם משמעותית בסדר גודל של מאות יחידות דיור .כמו כן ,בשכונה כבר היום קיימים ונבנים
בשוליים בניינים מדורגים של  6-8קומות.
כיום ישנו מגדל אשר להערכתנו נמצא בשולי הבינוי ,מגדל זה ,לא היה יכול להיבנות בהתאם לתכנית
המתאר.
כאשר לוקחים בחשבון שהגבלת גובה הבנייה בשולי שכונת הר-חומה זהה להגבלת גובה הבנייה בשולי
שכונת צור באחר ,חוסר ההתאמה עולה באופן ברור  -בעיקר כיוון שהר חומה הינה שכונה הבנויה
בצפיפות גדולה ואילו צור באחר הרבה יותר מפוזרת.

תמונה  :3שכונת הר חומה )(09.2007

אזור גילה
שכונת גילה מוקפת ברובה בהגבלת בינוי בשולים של עד  2קומות .בפועל מרבית הבנייה הקיימת היא
של כ  5 -קומות בשולים .כמו כן ,הגבלת הגובה המוגדרת בתכנית המתאר עומדת בסתירה עם תכנית
אב לגילה של מנהל מקרקעי ישראל המתירה בניה של מגדלים בשולי גילה ובנייה מרקמית גבוהה יותר.

תמונה  :4שכונת גילה )(09.2007
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אזור גבעת המטוס
בתכנית המתאר הבניה בשולי השכונה מוגבלת לעד  2קומות ,אך בפועל תכנית גבעת המטוס כוללת
בניית בתי מלון בשולי השכונה לאורך דרך חברון בגובה של  12קומות ויותר ,בנייה התואמת לדעתנו את
האזור הן מבחינה כלל עירונית והן מבחינה פרטנית.
אזור רמות
המצב הקיים בשכונת רמות אזור המשעולים )בנה ביתך( הוא של  3קומות ,לכן הגבלה של עד  2קומות
בשולי שכונת רמות ובכלל אינו תואם את המציאות של בניית  3קומות לפחות.

תמונה  :5שכונת רמות )(09.2007

מסקנות כוללות מניתוח שולי שכונות
תכנית המתאר כוללת התייחסות פרטנית לבינוי בשולי השכונות בעיר ,כתוצאה מכך הוגדרו 4
קטגוריות של גבהים בשולי השכונות :בנייה עד  5 ,3 ,2 -ו  8 -קומות .מבדיקת תבנית הבניה המוצעת
בשולי השכונות לא ברור הרציונל התכנוני בסימון הגבהים כפי שסומנו .כמו כן ,קיימת אי התאמה בין
הגדרות הגובה ובין המצב הקיים בפועל.
יתרה מכך לא כל שולי השכונות קיבלו מענה ,חלק מהסימונים מקיף שכונות שלמות ,תוך הכללת מבנים
הפונים אל פנים העיר ,לעומת זאת חלק מהסימונים ממוקמים רק בשולי העיר.
עמדתנו היא כי יש להבחין בין שכונות קיימות ,שלא ראוי להוסיף בשוליהן מעל לגובה הקיים ,אך
בהחלט ניתן לאפשר את המשך קו הגובה הקיים ,לבין שכונות שטרם נבנו שצריכות להיבנות על פי
תכנון מפורט ובנייה מרקמית.
אין זה נכון לסמן שולי שכונות בגובה מקסימאלי ,הגובה בשולי השכונות צריך להיקבע על פי האזור,
ועל פי רגישות ונצפות .כמו כן הגבלת הגובה בשולי השכונות גם היא אינה נכונה תמיד ,שכן הגבלה כזו
שלא לצורך גורמת להפסד במספר יחידות הדיור המקסימאלי שניתן לבנות בכל שכונה ושכונה ,ובתוך
העיר ירושלים בכלל.
הבניה לגובה בשולי השכונות כמו בשכונות עצמן צריכה להיקבע על פי תכנית אב כוללת מפורטת לכל
שכונה )ראה הצעה למדיניות גובה הבניה בהמשך(.
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 2.1.4סיכום
למעשה ניתן לומר שהתפיסה הכוללת לגבי גובה הבנייה בעיר הבאה לידי ביטוי בתכנית המתאר,
כוללנית וגורפת בנוגע לאחידות בגובה הבנייה מחד ,איננה מתייחסת לשינויים שהתרחשו בעיר ולמצב
הקיים מאידך ,ואף איננה תואמת את עקרונות התכנון המרכזיים וההיסטוריים של העיר שהיוו מסד
לתכנון העיר החל מתקופת התכנון המודרני )מרחק מהעיר העתיקה ,התייחסות לתבליט/טופוגרפיה ואי
בנייה בעמקים(.
מדיניות הבנייה לגובה המוצעת בתכנית המתאר התעלמה משלב חשוב ומהותי והוא שלב הביניים,
המהווה את המסגרת התכנונית הנאותה לקביעת הנחיות תכנוניות בהקשר לגובה הבנייה ,המצריך
בחינה כוללת של אזור/מתחם/שכונה ,תוך קביעת גובה הבנייה ומיקום הבנייה הגבוהה המומלץ )בחינה
שהחלה להיעשות במספר שכונות בעיר ,כגון :רוממה ,גבעת שאול ובית הכרם -אם כי על חלק מהקביעות
יש לנו מחלוקת(.

 2.2מרכיב זכויות הבנייה כחלק מניתוח תבנית הבנייה בעיר
בתשריט תבנית הבניה בעיר מעבר לסימון גובה הבניה ,קיימת התייחסות לנושאים אחרים הקשורים
באופן ישיר ועקיף לגובה הבניה בעיר .לנושאים אלה השפעה מכרעת על תבנית הבניה בעיר ,על ציפוף
העיר ועל אפשרויות ותמריצים העומדים בפני יזמים המעוניינים לפתח את העיר הפנימית.
 2.2.1זכויות בניה
בפרק המגורים של תכנית המתאר נקבעו זכויות בנייה בהתייחס לגודל המגרשים ,תוך הגבלת מספר
קומות ,כאשר תכנית המתאר אינה מתייחסת למגבלות תכסית.
כדי להבין את החישוב העומד בבסיס טבלאות השטחים ,ניתחנו את טבלת תכנית המתאר ,תוך השוואה
למרכיב תכסית הקרקע שנבדקה במספר אפשרויות ,של  50 ,40 -ו  60אחוז תכסית ,תכסיות התואמות
את עקרונות תכנון העיר.
חישוב אחוזי הבניה בטבלאות נעשה על פי חישוב התכסיות מגודל המגרשים בהכפלת מספר הקומות ,על
פי תכנית המתאר .נוסף לזאת בדקנו את מס יחידות הדיור שניתן לבנות בהתאם ,תוך בחינת צפיפות
יחידות דיור לדונם )כיוון שהבחינה נעשתה על חישוב שטחים ברוטו – עיקרי  +שרות ,חישבנו גודל דירה
בהיקף של  160מ"ר ,כך התוצאה שמתקבלת מלמדת על יחס של יח"ד לדונם נטו בהתאמה(.
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טבלה מס'  4 :1קומות מגרש  500מ'
שטח
מגרש
במ"ר

מספר
קומות

500

4

שטח כל קומה
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר
דירה ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של
תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה
ברוטו

תכסית
40%

תכסית 50%

תכסית 60%

זכויות בניה
ע"פ תכנית המתאר
תכסית 31.3%

200

250

300

156.3

5

6.3

7.5

3.9

800

1000

1200

625

175

375

575

0

10

12.5

15

7.8

160

200

240

125

תכנית המתאר מאפשרת בנייה של  125%בניה ברוטו ,תכסית הבניה המתקבלת לפי תכנית המתאר,
עומדת על  ,30%תכסית אשר איננה נדרשת אפילו בשכונות לשימור .בחישוב תכסית של  40%במגבלת
גובה של  4 -קומות ,מגיעים ל 160%-אחוזי בנייה ,עד ל –  240%בחישוב תכסית של .60%
טבלה  4 :2קומות מגרש  1500מ'
שטח
מגרש
במ"ר

מספר
קומות

1500

4

שטח כל קומה
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר
דירה ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של
תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה
ברוטו

תכסית
40%

תכסית 50%

תכסית 60%

זכויות בניה ע"פ
תכנית המתאר
תכסית 39.3%

600

750

900

588.8

15

18.8

22.5

14.7

2400

3000

3600

2355

45

645

1245

0

10

12.5

15

9.8

160

200

240

157

ניתן לראות שבחישוב של  50%תכסית ניתן להגיע ל 12.5-יח"ד לדונם בהיקף של  ,200%לעומת 157%
בתכנית המתאר עם  9.8יח"ד לדונם  .צפיפות של  12.5יח"ד לדונם תואמת גם את תמ"א .35
טבלה  4 :3קומות מגרש  2,500מטר
שטח מגרש
במ"ר

מס קומות

2500

4

שטח כל קומה
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה
ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של -
תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

תכסית
40%

תכסית
50%

תכסית
60%

זכויות בניה ע"פ תכנית
המתאר
תכסית 50%

1000

1250

1500

1250

25

31.3

37.5

31.3

4000

5000

6000

5000

-1000

0

1000

0

10
160

12.5
200

15
240

12.5
200

חישוב תוכנית המתאר במגרשים בגודל של  2500מ' ,מגלה כי הוא נעשה על בסיס חשוב של  50%תכסית
)דבר שלא תואם את הטבלאות הקודמות( ,חישוב זה תואם את מספר יח"ד לדונם לפי תמ"א  35וכן
להיקף שטחי הבניה המומלצים .
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טבלה  6 :4קומות מגרש  500מ'
שטח מגרש
במ"ר

מס קומות

500

6

תכסית
40%

תכסית
50%

תכסית
60%

זכויות בניה תכנית
המתאר
תכסית 32.5%

200

250

300

162.5

160

200

240

130

7

8.8

10.5

6.1

1120

1400

1680

975

145

425

705

0

14
224

17.5
280

21
336

11.4
195

שטח כל קומה
שטח קומה לאחר נסיגה
) 2קומות עליונות במבנים
של  6קומות ומעלה(
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה
ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של משה
כהן  -תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

טבלה זו מראה כי יש התאמה במספר יחידות הדיור לדונם בין תכנית המתאר וממוצע הצפיפות
המינמאלית המומלץ ע"פ תמ"א .35
טבלה  6 :5קומות מגרש  1000מ'
שטח
מגרש
במ"ר

מספר
קומות

1000

6

שטח כל קומה
שטח קומה לאחר נסיגה )2
קומות עליונות במבנים של 6
קומות ומעלה(
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה
ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין סה"כ שטח לפי
תכנית המתאר ליתר
הדוגמאות
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

תכסית
40%

תכסית
50%

תכסית
60%

זכויות בניה ע"פ תכנית
המתאר
תכסית 36.7%

400

500

600

366.7

320

400

480

293.3

14

17.5

21

13.8

2240

2800

3360

2200

40

600

1160

0

14

17.5

21

13.8

224

280

336

220

על פי תכנית המתאר ,כדי לעמוד באחוזי הבניה לפיה של  ,220%יש לבנות בתכסית של  ,36.6% -שוב
תכסית המתאימה להיקף הנדרש באזורים לשימור.
לעומת זאת בחישוב המבוסס על  50% -תכסית ,מגיעים ל 17.5-יח"ד לדונם ו –  280%בנייה.
חשוב לציין כי על פי תכנית המתאר אין חישוב נפרד לגדלי מגרשים בין  1000מ"ר ומעלה ,בגובה של 6
קומות ,כפי שנעשה ב 4-ו 8-קומות.
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טבלה  6 :6קומות מגרש  1500מ'
שטח
מגרש
במ"ר

מספר
קומות

1500

6

תכסית
40%

תכסית
50%

תכסית
60%

זכויות בניה ע"פ תכנית
המתאר
תכסית 40.8 %

600

750

900

612.5

480

600

720

490

21

26.3

32

23

3360

4200

5040

3675

-315

525

1365

0

14
224

17.5
280

21
336

14.3
245

שטח כל קומה
שטח קומה לאחר נסיגה ) 2קומות
עליונות במבנים של  6קומות
ומעלה(
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של תכנית
המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

ניתן לראות שחישוב תכנית המתאר נעשה על בסיס תכסית של כ – .40%
טבלה  8 :7קומות מגרש  1000מ'
שטח מגרש
במ"ר

מספר
קומות

1000

8

תכסית
40%

תכסית
50%

תכסית
60%

זכויות בניה ע"פ תכנית
המתאר
תכסית 30.6%

400

500

600

306.3

320

400

480

245

19

23.8

28.5

15.3

3040

3800

4560

2450

590

1350

2110

0

19
304

23.8
380

28.5
456

14.5
245

שטח כל קומה
שטח קומה לאחר נסיגה )2
קומות עליונות במבנים של 6
קומות ומעלה(
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה
ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של משה
כהן  -תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

בחישוב של  40%תכסית ,אחוזי הבניה מגיעים ל  ,304% -אולם תוכנית המתאר מתירה אחוזים נמוכים
בהרבה רק .245%
טבלה  8 :8קומות  1500מ'
שטח
מגרש
במ"ר

מספר
קומות

1500

8

שטח כל קומה
שטח קומה לאחר נסיגה )2
קומות עליונות במבנים של 6
קומות ומעלה(
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה
ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של משה
כהן  -תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

תכסית
40%

תכסית
50%

תכסית
60%

זכויות בניה ע"פ תכנית
המתאר
תכסית 35.6%

600

750

900

534.4

480

600

720

427.5

28.5

35.6

42.8

26.7

4560

5700

6840

4275

285

1425

2565

0

19
304

23.8
380

28.5
456

16.9
285

בחשוב של  40%תכסית ,אחוזי הבניה מגיעים ל  ,304% -קרוב יחסית לחישוב תכנית מתאר המתירה
כ –  285%אחוזים.
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טבלה  8 :9קומות  2000מ'
שטח מגרש
במ"ר

מספר
קומות

2000

8

שטח כל קומה
שטח קומה לאחר נסיגה )2
קומות עליונות במבנים של 6
קומות ומעלה(
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה
ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של משה
כהן  -תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

תכסית
40%

תכסית
50%

תכסית
60%

זכויות בניה ע"פ תכנית
המתאר
תכסית 38.1%

800

1000

1200

762.5

640

800

960

610

38

47.5

57

38.1

6080

7600

9120

6100

-20

1500

3020

0

19
304

23.8
380

28.5
456

18.1
305

אחוזי הבניה אינם משתנים בין  1000-2000מ"ר ביתר החישובים של התכסית.
טבלה  18 :10קומות מגרש  2500מ'
שטח מגרש
במ"ר

מספר
קומות

2500

18

שטח כל קומה
שטח קומה לאחר נסיגה )2
קומות עליונות במבנים של 6
קומות ומעלה(
סה"כ מס' דירות
)הנחה 160 :מ"ר דירה
ממוצעת(
סה"כ מ"ר לבניה
הפרש בין אחוזים של משה
כהן  -תכנית המתאר
יח"ד בדונם
סה"כ אחוזי בניה ברוטו

תכסית
20%

תכסית
25%

תכסית
30%

זכויות בניה ע"פ תכנית
מתאר  21.6%תכסית

500

625

750

541.7

400

500

600

433.3

55

68.8

83

60.9

8800

11000

13200

9750

-950

1250

3450

0

22
352

27.5
440

33
528

24.4
390

החישוב על בסיס תכנית המתאר תואם למקסימום יח"ד לדונם על פי תמ"א  24) 35יח"ד לדונם( .חישוב
זה נעשה על בסיס תכסית נמוכה ביותר של כ –  .21%יחד עם זאת החישוב של יח"ד לדונם אינו משמש
מדד בבניה לגובה.
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 2.2.2ניתוח הממצאים
כדי לנסות ולהבין את הממצאים ,עיבדנו את הנתונים לגרפים על מנת כדי לנסות לראות את הרציונל
מאחורי מתן זכויות הבניה בתכנית המתאר ,ולהמליץ על הכיוון הנכון.
גרף מס'  4 :1קומות לפי גודל מגרש ,תכסית ואחוזי בנייה
אחוזי בניה

ארבע קומות :גודל מגרש-תכסית-אחוזי בניה

תכסית
תכסית באחוזים

60.0
40.0
20.0
0.0
1500.0

2500.0

אחוזי בניה

250
200
150
100
50
0
500.0

גודל מגרש

הגרף מלמד על כך שבאזורי בניה של עד  4קומות ,קיימת חפיפה בין עליה בגודל המגרש לבין עליה
באחוזי הבניה ותכסית הבניה.
גרף מס'  6 :2קומות לפי גודל מגרש ,תכסית ואחוזי בנייה
שש קומות :גודל מגרש-תכסית-אחוזי בניה
40.0
תכסית באחוזים

תכסית

30.0
20.0
10.0
0.0
1000

1500

אחוזי בניה

אחוזי בניה

300
250
200
150
100
50
0
500

גודל מגרש

לעומת ההתאמה שיש ב  4 -קומות ,בגובה של שש קומות לא קיימת קורלציה בין גודל המגרש לאחוזי
הבניה והתכסית .במגרשים של עד  1,000מ"ר קיימת התאמה כלומר התכסית עולה במקביל לאחוזי
הבניה ואילו במגרשים גדולים מ –  1,000מ' ,יורדת התכסית ואחוזי הבניה ממשיכים לעלות.

27

גרף מס'  8 :3קומות לפי גודל מגרש ,תכסית ואחוזי בנייה
שמונה קומות :גודל מגרש-תכסית-אחוזי בניה
תכסית באחוזים

תכסית

40.0

300

38.0

200

36.0
34.0

100

32.0

0
1500

2000

אחוזי בניה

אחוזי בניה

42.0

400

1000

גודל מגרש

גם בגובה בניינים של שמונה קומות לא קיימת התאמה בין גודל המגרשים לאחוזי הבניה .חוסר
ההתאמה בולט במיוחד ,במגרש בגודל של  1,500מ"ר.

גרף מס'  :4השוואת גודל מגרש למספר קומות
גודל מגרש

השוואת גודל מגרש למס' קומות

3000
2500

2500
2000
1500

1500

1000

1000

1500

1500

1000

500

גודל מגרש במ"ר

2000

500

500

0
10

8

4

6

2

מס' קומות

ניתן לראות שגודל המגרש איננו מהווה מדד בתכנית המתאר לקביעת מספר הקומות .לדעתנו גודל
המגרש הנו מרכיב תכנוני אשר יכול להשפיע על מספר הקומות ולאפשר בעניין זה גמישות תכנונית.
גמישות שתילקח בחשבון באשור תכניות בנייה בתכנון נקודתי ,החורגת מגובה הבנייה המרקמי
בהתייחס לגודל המגרש.
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 2.2.3סיכום הממצאים
א .הערות טכניות:


אין עקביות בחלוקה של גדלי המגרשים ובהתאם לכך בזכויות הבנייה בין הטבלה של  4קומות לבין
הטבלה של  6קומות )יש קפיצה בטבלה של  4קומות ,מגודל מגרש של  500מ' לגודל מגרש של מעל
 1500מ'(.



אין בתכנית המתאר בגובה של  6 -קומות חישוב נפרד לגודל מגרשים בין  1000ומעלה ,כפי שנעשה
ב 4-ו 8-קומות.

 הקפיצות בחלוקה של גודל המגרשים ,ב –  500מ' ,עלולות ליצור בעייתיות בחישוב אחוזי הבניה,
זאת משום שמגרש של  501מ"ר יקבל לפי זה את אותם אחוזי בנייה כמו במגרש בגודל של 999
מ"ר .הקפיצות צריכות להיות סבירות ,לדוגמא על כל  100מ"ר בגודל מגרש לתת קפיצה של .15%


מתברר לפי הטבלאות שבמעבר מגודל מגרש מסוים למגרש גדול יותר ,יש צורך להקטין את אחוזי
הבנייה ולהפך ,יש ,במקרים מסוימים ,להגדיל את אחוזי הבנייה במגרשים קטנים .היבטים אלו
מתבררים כאשר בוחנים את הבינוי הנדרש בהתאם לעקרונות תכנון ולאו דווקא עקב כללים טכניים.

ב .מסקנות:


בטבלאות על פי תכנית המתאר לא קיימת שום אבחנה בין השכונות השונות בעיר .אין אבחנה בין
שכונות לשימור ,שכונות לציפוף עירוני ובכלל .ברור לנו שמצד אחד בחלק מהאזורים בעיר יהיה
צורך לצמצם את זכויות הבנייה מהניתן בתכנית המתאר ,מנגד באזורים אחרים יש צורך להגדיל את
זכויות הבנייה .יוצא מכך שתכנית המתאר בעצם עובדת על ממוצע עירוני ,שכלל איננו מתאים
לראייה התכנונית המבוססת על תפיסה שכונתית בירושלים.



ישנה עקביות בחישובי תכנית המתאר בין תכסית הבניה לבין גודל המגרש ,כלומר ככל שגודל
המגרש גדל ,גדלה גם התכסית ,יחד עם זאת התכסית אינה גדלה באותו יחס.



אחוזי הבניה בתכנית המתאר ,לאור הניתוח שעשינו ,אינם מגיעים לאחוזי הבניה אשר לדעתנו
נדרשים וכבר מתבצעים בפועל בתכניות נקודתיות המוגשות לוועדות.

 תכסית הבנייה לפי תכנית המתאר לא עוברת את  39%וברובה נעה סביב ) 30-36%למעט מקרה אחד
בו התכסית מגיעה ל – 50%-גודל מגרש של  2.5דונם על  4קומות(.


תכנית המתאר לא הגדירה כלל תכסית כאחד מהקריטריונים להגבלת הבניה ,וחישוב התכסית
למעשה נעשה על ידינו כנגזרת של אחוזי הבניה ומספר הקומות .המצב שעשוי להיווצר הוא שיבנה
בניין של  4קומות בהתאם לאחוזי בנייה מותרים ללא הגבלת תכסית ,ובשלב מאוחר יותר ,תוגש
תכנית אשר תבקש להוסיף את מספר הקומות על פי תכנית המתאר .לדעתנו ,יש לקבוע הגדרה בכל
אחת מהטבלאות של תכסית מקסימום.



לדעתנו ,יש מקום להגדיל את אחוזי הבניה לטווח שבין ) 300-350%בין  40-50%תכסית( ב 8 -
קומות במגרש מעל  1000מ"ר.



תכנית המתאר לא מתייחסת לטיפולוגיה של השכונות ולא לקחה בחשבון מצב שלמרות שיש מגרש
גדול ,יהיה צורך לתכנן אותו על ידי חלוקתו למספר מגרשים קטנים כדי להתאים את הבינוי החדש
לבינוי הקיים.
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 3.0מדיניות מוצעת לגובה הבנייה בראייה כלל עירונית
 3.1רקע
המדיניות המוצגת כאן מבוססת על מחקר שנערך על ידינו ועל העקרונות המשותפים שעולים מעבודות
ותוכניות שונות בנושא בנייה לגובה בירושלים שנערכו בעבר הן על ידי עיריית ירושלים והן על ידי משרדי
ממשלה שונים בהם משרד הפנים .המחקר שנערך כלל בחינה ממוחשבת של תוכנית המתאר על רקע
מפות טופוגרפיות ותצ"אות ,חישובי אחוזי בניה על ידי ניתוח הטבלאות באמצעות שרטוטים ,חתכים,
בדיקת תכניות שאושרו בשנים האחרונות ,בדיקות בשטח בליווי צילומים של נקודות ציון חשובות בעיר,
שולי שכונות ,מרכזי שכונות ועוד.
מרבית העבודות שנעשו על ידי המוסדות השונים ,התייחסו לשורה של היבטים תכנוניים הקשורים
לבנייה לגובה בעיר בכלל ובהם :ציפוף הבנייה ,צירים מרכזיים ,מרקמים היסטוריים ,גודל מגרשים,
בנייה קיימת ומאושרת ונקודות ציון .מעבר לנושאים אלה ,הבנייה לגובה בירושלים נבחנה גם ובעיקר
בהתייחס להיבטים נוספים ובהם :בדיקות נצפות ,מרחקים מהאגן החזותי של העיר העתיקה ,אגני נוף,
תבליט וטופוגרפיה )קו פרשת המים( ,נוף ומורשת והתייחסות למרכז העיר אל מול השטחים הסובבים
אותו.

 3.2עקרונות לקביעת המדיניות
עקב גודלה של ירושלים והפסיפס המגוון של אזורים ,שכונות ומתחמים בעיר ,כמו גם הצורך
בהתייחסות רדיאלית של גובה הבנייה בהתאם למרחק מהעיר העתיקה ,והצורך בחיזוק מרכז העיר ,על
המדיניות להתבסס על מספר היבטים מרכזיים:
.1
.2
.3
.4
.5

מרחק מהעיר העתיקה.
טופוגרפיה.
חיזוק מרכז העיר.
אזורים לשימור.
שמירה על ההבדל המשמעותי הקיים בין אזורים שונים ,מתחמים ושכונות בעיר.

בנושא המרחק מהעיר העתיקה ,שהוא משמעותי ביותר ,נמחיש את העקרונות ומסקנותינו בהמשך.
בנושאים של חיזוק מרכז העיר ,המרחק מאגן העיר העתיקה ושימור ,עסקו כבר רבות בעבר במסגרת
עבודות תכנון שונות .את התובנות שעלו מנושאים אלה ,בהתאם למסקנות שעלו מעבודות שנערכו בעבר,
ניתן להפנים במסגרת תכנית המתאר לכלל העיר ,יחד עם המסקנות העולות מעבודה זו ,מבלי לערוך
בחינה מפורטת יותר בהמשך.
לעומת זאת ,התייחסות תכנונית מעודכנת לכל אזור ,מתחם ושכונה בעיר ,לא נעשתה בעבר במרבית
שכונות העיר .מומלץ כי כשלב ביניים בין תכנית המתאר הכוללת לתכניות המפורטות יערכו תכניות אב
מתחמיות/שכונתיות אשר יקבעו את גובה הבנייה ומיקום הבנייה הגבוהה בכל אזור ואזור ,פרט לאזור
מרכז העיר ואגן העיר העתיקה.
)בחינה כזו כבר החלה להיעשות במספר שכונות ואזורים בעיר ,כגון :רוממה ,ארמון הנציב ,בית הכרם,
גבעת שאול ועוד  -אם כי על חלק מהקביעות יש לנו מחלוקת(.
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 3.3המרחק מהעיר העתיקה
השלב הראשוני והבסיסי בקביעת מדיניות בנייה לגובה בירושלים הוא בדיקת המרחק מהעיר העתיקה.
בעבודות שנעשו בעבר נקבע רדיוס של  1500מ' אשר יהווה אזור חיץ בין העיר העתיקה והעיר החדשה.
נהוג להגדיר באונסקו אזור חיץ סביב אתר מורשת עולמי מוכרז .ההכרזה של העיר העתיקה כאתר
מורשת עולמית בשנות השמונים ,אמנם הגדירה את האתר ,אך לא קבעה למעשה את אזור החיץ ,כנהוג.
במפה מס'  8ניתן לראות את מימוש קביעת אזור חיץ הלכה למעשה .רדיוס זה כולל את מרבית שטח
העיר ההיסטורית )העיר שנבנתה עד  (1948והשכונות לשימור כפי שאושרו במהלך השנים ומסומנות
בתשריטי תוכנית המתאר.
הרדיוס השני הוצב במרחק  1500מ' נוספים ) 3000מ' מחומות העיר העתיקה( ,וכולל את שכונות הגבעה
הצרפתית גוננים עיסויה ,תלפיות מזרח ועוד .שכונות אלו בחלקן נצפות וצופות על העיר העתיקה בשל
מיקומם הטופוגרפי.
המעגל השלישי והאחרון כולל שכונות רחוקות יותר כמו גילה ,פסגת זאב נווה יעקוב ,בית חנינה ועוד.
רוב השכונות אינן צופות ואינן נצפות מהעיר העתיקה .גם כאשר קיימת תצפית ,הריחוק המשמעותי
מאגן העיר העתיקה אינו מאפיל על הנוכחות של אגן העיר העתיקה וממחיש את ההרים סביב לו.
כאמור ,בתחילה נקבע קו רדיאלי בהתאם למרחק .לאחר מכן בצענו התאמות לרדיוס בהתייחס לניתוח
תכנוני .כיוון שכך ישנם מספר אזורים היוצאים מן הכלל )נמצאים בחגורת בינוי שונה בהתייחס
למיקומם מהעיר העתיקה( ,למשל שכונת רמות למרות היותה בחגורת הבינוי השלישית ,נמצאת
במגבלות הבינוי של החגורה האמצעית ,זאת בהיותה בצידו המערבי של אגן השורק המהווה חיץ טבעי
לגבול הבינוי של העיר .כמו כן ,מיקומה בשלוחה הנשקפת לציר המרכזי העולה לירושלים מצריך
"ריכוך" של גובה הבנייה ,בהתחשב בתדמית העיר וההיסטוריה שלה.
" .1חגורת הבינוי הראשונה"  -הרדיוס הראשון :מגבול חומת העיר העתיקה עד לטווח של כ-
 1,500מ' .באזורים הנמצאים בטווח זה בשל הצמידות והנצפות לעיר העתיקה ובשל מיקומם
של רוב המרקמים לשימור ברדיוס זה ,כגון :המע"ר החרדי ,נחלאות ,המושבה הגרמנית
והיוונית ,רחביה ,טלביה ,המע"ר המזרחי ,ג'בל מוקבר ,א-טור; גובה הבנייה יתבסס על בנייה
מרקמית של  6 – 4קומות .יש לציין שבכל האזורים בתחום רדיוס זה אשר הוגדרו לשימור
)וישנם רבים( ,מגבלת הבנייה שנקבעה לאזורי שימור ,היא שתקבע את גובה הבינוי .בחגורה זו
תתאפשר בנייה נקודתית גבוהה יותר )בהתאם לכללים שמפורטים בהמשך( ,שלא תחרוג מ8 -
קומות.
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" .2חגורת הבינוי השנייה" -הרדיוס השני" :מגבול חגורת הבינוי הראשונה )רדיוס של  1500מ'(,
עד לטווח של כ  3,000 -מ' .באזורים הנמצאים בטווח זה ,בשל המרחק העולה מאגן העיר
העתיקה וצמצום מספר המתחמים המיועדים לשימור בתוכו )פרט לשכונת בית הכרם( כגון
ארמון הנציב ,עיסוויה ,רמת אשכול ,רוממה ,קטמונים ,גוננים ,ועוד ,גובה הבנייה יתבסס על
בנייה מרקמית עד  8קומות .בחלק מהמתחמים בחגורה זו תתאפשר בנייה נקודתית גבוהה
יותר )בהתאם לכללים שמפורטים בהמשך( ,שלא תחרוג מ 12 -קומות.
" .3חגורת הבינוי השלישית"  -הרדיוס השלישי :מגבול חגורת הבינוי השנייה )רדיוס של 3000
מ'( והלאה .באזורים הנמצאים בטווח זה ,כגון :רמות ,רמת שלמה ,בית חנינא ,פסגת זאב ,נוה
יעקב ,גבעת שאול ,קריית יובל ,גילה ,רמת רחל ,ועוד ,גובה הבנייה יתבסס על בנייה מרקמית
עד  8קומות .בחלק מהמתחמים בחגורה זו תתאפשר בנייה נקודתית גבוהה יותר )בהתאם
לכללים שמפורטים בהמשך( ,שלא תחרוג מ 21 -קומות.

 3.4שלב הביניים בין תכנית מתאר עירונית כוללת לבין תכניות מפורטות
תכנית המתאר "קופצת" משלב התכנון המתארי הכלל עירוני ,לשלב של הגשת תכנית מפורטת ועד
להגשת היתר בנייה .למיטב הבנתנו וידיעתנו את מערכת התכנון בעיר ירושלים ,לא ניתן ,לא רצוי ולא
נכון לקבוע קביעות תכנוניות גורפות לכלל העיר .מצד אחד מתכנני תכנית המתאר בהציגם את התכנית,
אומרים כי לא היה ביכולתם לבחון את ההיבטים התכנוניים ברמת המתחם והמגרש ,אך מצד שני
מאפשרים הגשת תכניות מפורטות בסמכות מקומית.
על כן יש לקבוע כי לכל האזורים בעיר יוכנו תכניות אב לאזורי תכנון ,תכניות אשר תוצגנה בפני הועדה
המקומית והועדה המחוזית ,ורק לאחר אישור התכנית בוועדה המחוזית ,תוכל התכנית לשמש בסיס
לקבלת החלטות בהתייחס להגשת תכניות נקודתיות שתוגשנה לועדות.
 3.4.1חלוקה למתחמי/אזורי תכנון
במקביל לקביעת העקרונות הבסיסיים לגובה הבנייה בעיר על פי הרדיוסים מהעיר העתיקה ,חילקנו את
העיר ל 32-מתחמי תכנון .החלוקה נעשתה על פי שכונות ,מרקמי בניה  ,כבישים וכד' )ראה מפה מס' .(9
אגן העיר העתיקה ומרכז העיר )בהמשך מוסבר על אופן קביעתם( ,מקבלים התייחסות מפורטת ,כבר
בשלב זה בתכנית המתאר בשל חשיבותם והיותם אבני דרך שמהם נגזרים יתר מתחמי התכנון.
 3.4.2מעמד תכנית האב המתחמית/שכונתית
תוכנית האב המתחמית/שכונתית תוצג בפני הועדה המקומית והועדה המחוזית ורק לאחר אישורה
בוועדה המחוזית ,תוכל התוכנית לשמש בסיס לקבלת החלטות בהתייחס להגשת תכניות נקודתיות
שתוגשנה לועדות .בנוסף לעקרונות שיאושרו בכל אחת מתכניות האב ,ועדות התכנון יקבעו את הדרישות
לגבי המתחמים עם בנייה נקודתית גבוהה.
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 3.4.3הפרמטרים להכנת תכנית אב מתחמית/שכונתית
לכל מתחם תכנון תוכן תכנית אב מתחמית/שכונתית לגובה הבנייה במהלך  5שנים מיום אישורה של
תכנית המתאר .הגמישות התכנונית תהא מוגבלת בהתאם למיקום המתחם ברדיוסים/חגורות הבינוי,
שנקבעו כהנחיה ביחס למרחק מהעיר העתיקה .לפני הכנת תכנית האב יש לערוך מספר בדיקות במתחם
המתוכנן ולקבוע את עקרונות התכנון על פי המסקנות שעולות מבדיקות אלה .למרות שכל אזור יתוכנן
בנפרד ,יש ליישם את הפרמטרים הבאים:
 קביעת גובה הבניה המקסימאלי בהתאם למיקום מתחם התכנון בחגורות הבינוי הכלל
עירוניות.
 ניתוח טופוגרפי של אזור התכנון ,כולל הכנת חתכים עקרוניים המסבירים את המבנה
הטופוגרפי של השכונה ומיקומה ביחס למבנה הכלל עירוני והשכונות הגובלות.


ניתוח נקודות מבט ותצפית בהתאם למיקום אזור התכנון בעיר ,ניתוח הכולל מבטים מחוץ
לעיר ,מאגן העיר העתיקה ועוד.



זיהוי צירים מרכזיים קיימים ומתוכננים העוברים באזור התכנון או משיקים לו.



זיהוי שטחים ציבוריים פתוחים נרחבים החל מפארקים שכונתיים ,פארקים רובעיים
ועירוניים.



זיהוי המרכזים השכונתיים )מסחרי ,ציבורי ,קהילתי.(...



קביעת גודל מגרש מינימאלי לבניה נקודתית גבוהה שתתאם לכל אזור תכנון.



לאחר קביעת המגרשים לבניה נקודתית גבוהה ,יקבע גובה הבנייה תוך התייחסות ,בין השאר,
להיבטים הבאים:
 oשילוב גובה המבנים המוצעים במרחב הקיים והמוצע.
 oהמרחב הציבורי.
 oחתך הרחוב.

 3.4.4הפרמטרים לבחינת תכניות עם בנייה נקודתית גבוהה מעל  12קומות
בנייה לגובה כוללת היבטים רבים המחייבים בחינה והתייחסות ,היבטים כגון :ההיבט המרחבי – מיקום
בניינים גבוהים ,ההיבט העיצובי – מיקוד או פיזור ,תבנית תלת ממדית ,השתלבות במרקם קיים ,נצפות
ועוד; היבטים חברתיים – סוג אוכלוסייה ,משרדים ו/או מגורים ועוד; היבטים תחבורתיים – מערכות
הסעת המונים ,מדיניות חנייה ,עומס תנועה כתוצאה מריכוז מגדלים ועוד ,היבטים מאקרו אקלימיים –
הצללה ומשטר רוחות; היבטים כלכליים – תרומת המבנה לעיר ביחס לבינוי רגיל ,עלויות ועוד.
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להלן מקצת מהסוגיות שמתורגמות להנחיות:


כל תכנית לבניה החורגת מהגובה המרקמי תקבל תוקף ל  5 -שנים בלבד.



כל בניין מעבר ל –  12קומות יחויב בהקמת חברת ניהול ואחזקה משותפת לבניין.



כל בניין מעבר ל –  12קומות יצטרך לתת תרומה לציבור )שטח ציבורי ,כיכר עירונית ,שימור
מבנים וכד'(.



כל בניין מעבר ל –  12קומות יידרש למצוינות עיצובית אדריכלית כתנאי למתן היתר בניה
באישור מהנדס העיר .מצוינות אדריכלית ועיצובית תקבע כבר בתכנית המתאר ,לדוגמה יש
לכלול בה את ההיבטים הבאים:
 .1קומות המסד של בניין גבוה ישתלבו ככל האפשר עם הבינוי המצרני הן מבחינת הבינוי והן
מבחינת שימושי הקרקע.
 .2תכסית לבניין גבוה תקבע כך שיווצר בניין תמיר ולא מסיבי )ראה כללים מפורטים בפרק
מרכז העיר(.
 .3כל תכנון לבניה גבוהה יציג חלופה לבינוי של עד  12קומות.
 .4כל תכנית לבניה גבוהה תחויב בבדיקת הצללה ומשטר רוחות.



יש להוסיף סעיף בנוגע לבניה באבן שהיא אחד מהעקרונות המרכזיים לבניה בירושלים ,סעיף
שיעמוד בפני עצמו כדלהלן:
א .בניה למגורים בירושלים תכלול לפחות  70%אבן משטח החזיתות החיצוניות של הבניין,
כאשר תינתן האפשרות לבניה בחומרים שאינם אבן בעוד  10%משטח חזיתות הבניין )10%
אלו לא יהיו כלולים בחישוב  30%הנותרים( לאלמנטים ארכיטקטוניים מיוחדים .חישוב זה
לא יכלול את קומות המסד המשמשות ככניסה לבניין ,שטחי מסחר וכד'.
ב .בבניה ליעוד תעשייתי ותעסוקתי באזורים המסומנים כשטחי תעשיה/תעסוקה תחול
הוראה זו עם מגבלת אבן של  50%במקום  .70%למרות זאת ,בניית מגדלים באזורים אלו
תחויב בבחינה נופית חזותית שתאושר על ידי מהנדס העיר ומתכנן המחוז בהתייחסות כלל
עירונית.
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 3.4.5תקופת הביניים עד לאישור תכנית אב מתחמית/שכונתית
כדי לא לעצור את תהליכי התכנון בעיר וכתוצאה מכך את פיתוחה ,יש לאפשר בתקופת הביניים עד
לאישור תכניות אב מתחמיות ,חריגה מהגובה המרקמי .חריגה זו לא תתאפשר באזורים לשימור .ניתן
יהיה לאשר בנייה החורגת מהגובה המרקמי בכל חגורת תכנון ,בכפוף לתנאים הבאים אותם תבחן
הועדה המחוזית לתכנון ובניה בבואה לאשר תכנית:
 גובה הבניין המוצע לא יחרוג מהאפשרות לחריגה נקודתית מקסימאלית ,על פי הגובה שנקבע
בחגורת הבינוי בה הוא מצוי.


לא תתאפשר חריגה מגובה הבנייה המרקמי בכל אחת מחגורות התכנון אלא אם גודל המגרש
לא יפחת מ-
 1.5 .1דונם ומעלה בחגורת התכנון הראשונה ) 8קומות(.
 2.5 .2דונם ומעלה בחגורת התכנון השנייה ) 12קומות(.
 3.5 .3דונם ומעלה בחגורת התכנון השלישית )עד  21קומות(.



המגרש בו מוצעת בנייה החורגת מהבינוי המתחמי יעמוד באחד מהתנאים הבאים :ממוקם
בראשי רכסים ,בצמתים ראשיות ,במרכזי שכונות או ליד פארקים ציבוריים מפותחים רחבי
ידיים ) 20דונם ומעלה(.



מגיש התוכנית יערוך ניתוח נקודות מבט ותצפית מאזורים שונים בעיר בהתאם למיקום אזור
התכנון בעיר ,כולל מבטים מחוץ לעיר ,מאגן העיר העתיקה וכיוצ"ב.



תינתן עדיפות לבניה גבוהה במגרש הממוקם על ציר תחבורה ציבורית או בקרבת תחנה.



כל תוכנית לחריגה מהבניה המרקמית תקבל תוקף ל  5 -שנים בלבד.



כל בניין מעל  12קומות יחויב בהקמת חברת ניהול ואחזקה משותפת לבניין.



כל תכנית המבקשת חריגה מהגובה המרקמי מעבר ל  12קומות ,תצטרך לתת תרומה לציבור
)שטח ציבורי ,כיכר עירונית ,שימור מבנים וכד'(.



כל בנייה מעבר ל –  12קומות תידרש למצוינות עיצובית אדריכלית כפי שפורט לעיל ,לעת מתן
היתר בניה באישור מהנדס העיר.



קומות המסד של בניין מעבר ל –  12קומות ישתלבו ככל האפשר עם הבינוי המצרני הן מבחינת
הבינוי והן מבחינת שימושי הקרקע ,במקרים בהם המסד נחוץ לדעת הוועדה.



על כל הצעה לבינוי מעל  12קומות תוגש חלופה לבינוי של עד  12קומות.



כל תכנית לבניה גבוהה תחויב בבדיקת הצללה ומשטר רוחות.
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 3.4.6חריגה מהמדיניות המוצעת
א .אזורים לשימור:
המדיניות לעיל לא חלה על שכונות לשימור .בשכונות לשימור )כפי שסומנו בתוכנית המתאר ועל פי
המצב המאושר( ,לא ניתן יהיה לחרוג מגובה הבינוי המאושר .במידה ואין תכנית מאושרת לאזורים שיש
לשמר ,לא תינתן חריגה בגובה מעבר ל  6 -קומות במגרשים ריקים ,ו  5 -קומות במגרשים בנויים.
ב .אזורים לא לציפוף )על פי תכנית המתאר(:
כעיקרון באזורים לא לציפוף לא תתאפשר חריגה נקודתית מגובה הבינוי המרקמי .חשוב לציין שזהו
סימון חדש שנכלל בתשריטי תכנית המתאר ,ללא התייחסות בתקנון התוכנית .על כן לא ברור מה
ההנחיות המחייבות לייעוד זה.
קטגוריה זו חשובה ,אך עליה להיות ברורה כדי שתוכל למלא את תכליתה .לפי המסומן כעת לא כל
האזורים שרצוי לא לצופף אכן מסומנים ,ולעומת זאת ,חלק מהאזורים שסומנו כבר בנויים ,וחלקם
אזורים כפריים שאין סיבה שלא יתאפשר בהם ציפוף.
כדי שסימון יעוד קרקע זה יממש את ייעודו ,יש להבין שעצם הכנסתו עלולה ליצור "בלבול" תכנוני,
כיוון שאזורים אשר לא סומנו ככאלה ,יתפסו כאזורים הניתנים לציפוף ,במקומות בהם לא רצוי לצופף,
או להפך ,ימנע ציפוף באזורים ראויים לכך.
ג .אזורים להתחדשות עירונית )התייחסות כוללת מופיעה בפרק נפרד(:
באזורים המסומנים להתחדשות עירונית תינתן האפשרות לחרוג מהבנייה המרקמית ,עד לגובה
המקסימלי בכל חגורת תכנון.
חריגה זו יכול שתתבצע בשני אופנים:
א .כפי שנאמר לעיל תוספת קומות עד לחריגה המקסימלית בגובה בחגורת התכנון.
ב .תוספת זכויות בנייה על ידי הגדלת תכסית הקרקע לבינוי במגרש )מעבר לתכסית שתקבע(.
ראה להלן מפה  :10תפיסת תבנית הבנייה לפי ירושלים בת-קיימא 2007

38

39

 4.0פינוי בינוי והתחדשות עירונית
קיימים כיום שלושה מסלולים בהם ניתן לבצע מהלך של התחדשות עירונית :מסלול 'פינוי בינוי' בו
מתבצעת תוספת יח"ד בשטח נתון ,על ידי הריסת המבנים הישנים ופינוי התושבים ,מסלול 'עיבוי עירוני'
בו מוצעת הרחבת יחידות דיור קיימות ותוספת יח"ד חדשות על בסיס תשתיות קיימות ,ללא צורך
בפעולת פינוי ,ומסלול מיסוי בו מתומרצים תהליכי התחדשות עירונית בכוחות השוק הפרטי בלבד ,תוך
קבלת הטבות במס שבח ,רכישה ומע"מ.
כדי לממש בפועל את תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר ,יש לבחון את הנחיות תכנית המתאר בהתייחס
למסלולים אלו ,כמו גם למדיניות התכנונית הרצויה בעיר ואיכות החיים העירונית ,כך שמחד תתאפשר
התחדשות העיר באופן קל יחסית ,ומנגד לא תיפגע חזות העיר ,ואיכות חיי התושבים הגרים בה ,תשמר.

 4.1התחדשות עירונית בתכנית המתאר
תשריטי תכנית המתאר מסמנים שלושה אזורים עיקריים להתחדשות עירונית בעיר :אזור גוננים ,אזור
קרית יובל ואזור קריית מנחם )ראה מפה  11להלן( .הנחיות לגבי אזורים אלו ניתן למצוא בתקנון
התוכנית בפרק המגורים סעיף  4.2.3.3ה' .התקנון קובע כי אזורים להתחדשות עירונית ,מיועדים לציפוף
המרקם העירוני הקיים באופן שיאפשר גם הריסה ובניה מחדש.
כמו כן ,התקנון מציג חמישה סעיפים רלוונטיים המאפשרים את הציפוף ובהם:


במגרש קיים באזור של עד  6קומות ,תינתן תוספת של  2קומות מעל למס' הקומות המאושר
בתכנית ,או מעל למספר הקומות הקיים בבניין )לפי הנמוך מבין שניהם(.



במגרש לבניה תותר הריסת בניין קיים ובניית בניין בן  – 6קומות.



בשטח מגרש מינימלי של  5ד' או יותר )כפוף להקצאה של  20%לפחות( ,ניתן לבנות  12קומות.



באזורי חיפוש לבנייה גבוהה במגבלות המפורטות בתקנון )בינוי של  18קומות(.



צפיפות בנייה והיקף זכויות יקבעו בתכנית מפורטת בסמכות מחוזית.

כאשר מנתחים את הערות תכנית המתאר בנושא עולות המסקנות הבאות:
 .1כל ההוראות מתייחסות למתחמים שסומנו בתשריט התכנית בלבד ,אין כל התייחסות למתחמים
לפינוי בינוי שיוגשו למעשה על פי מסלול המיסוי על ידי השוק הפרטי ,מסלול שהולך וצובר תאוצה
ומהווה זרז חשוב להתחדשות עירונית.
 .2לא ברור מדוע באזור של  6קומות בתכנית להתחדשות עירונית יינתן התמריץ הנמוך מבין שתי
האפשרויות ,מה עוד שאין תמריץ ביחס לתכניות המקודמות באופן רגיל.
 .3הסעיף המאפשר הריסת מבנים ובנייתם מחדש לא ברור כלל ועיקר ,מדוע לא ניתן יהיה להרוס מבנים
בכל אחד מהאזורים בעיר )כמובן כפוף לכל מגבלות השימור( ,ולאפשר החייאת מרקמים ישנים .כמו כן
אין בסעיף הטבה כלשהי.
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 .4כמו כן ,קביעת תכנית לפינוי בינוי כתכנית בסמכות מחוזית )מבלי להיכנס כרגע לעמדתנו בעניין
העברת סמכויות תכנון( ,מפלה לרעה אזורים אלו בהתייחס למכלול ההוראות בדבר העברת סמכויות
בתכנית המתאר.
 .5אזורי חיפוש לבנייה גבוהה במתחמים להתחדשות עירונית ,עלולים ליצור מצב בו הפינוי בינוי יתרכז
רק באזורים אלו תוך פגיעה משמעותית באיכות חיי התושבים ,זאת תוך פגיעה בעקרונות יסוד בתכנון
העיר ,כפי שפירטנו לעיל .כך גם במצב של מגרשים מעל  5דונם האפשרות האוטומטית להגיע ל12-
קומות פוגעת בתבנית העיר ,כפי שפרטנו לעיל.
לסיכום ,תכנית המתאר מאפשרת מחד פריצת מסגרות תכנוניות באופן מוחלט ) 12-18קומות( ,אך
מנגד קובעת הנחיות שאין בהן כל תמריצים ועדיפות לפינוי בינוי ,מנגד.

 4.2הצעתנו לסוגיית פינוי בינוי והתחדשות עירונית
כדי לממש בפועל את תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר ,יש מחד לתת פתרונות בתכנית המתאר לכל
המסלולים הקיימים על ידי יצירת תמריצים מתאימים ,ומאידך יש לשלב את התמריצים הבאים לידי
ביטוי במתן תוספת קומות ו/או זכויות בנייה בעקרונות היסוד של תכנון העיר ומבלי לפגוע באיכות חיי
התושבים המתגוררים בה.
לדעתנו יש לבצע את המהלכים הבאים בתכנית המתאר :
מהלך ראשון :סימון כל האזורים המיועדים לפינוי בינוי בתשריטי התכנית באופן מדויק ומלא ככל
האפשר.
מהלך שני :מתן תמריצים באזורים המיועדים להתחדשות עירונית ,מעבר לזכויות הבינוי באזורים
אחרים בעיר.
באזורים המסומנים כבר בתשריט יינתנו תמריצים בהתאם לשורה של קריטריונים תכנוניים :גודל
מגרש ,מיקום בחגורות התכנון ,היקף יחידות הדיור הנהרסות ועוד.
מהלך שלישי :הכנה של תכניות אב כוללות לאותם אזורים המיועדים לפינוי בינוי והתחדשות עירונית,
אשר תסתכלנה על מכלול השיקולים ,כולל שטחי הציבור הנדרשים ,ובכך ישמר העקרון של שמירה על
איכות חיי התושבים.
קביעת שלביות לביצוע אשר תהא מבוססת על גמישות מרבית.
מהלך רביעי :קביעת הוראות למתחמים שיוגשו במסגרת הליך של פינוי בינוי נקודתי )מסלול מיסוי(,
תוך התייחסות לאפשרות חריגה מהבנייה המרקמית ,עד לגובה המקסימלי בכל חגורת תכנון ,חריגה
שיכולה להתבצע בשלשה אופנים:
א .תוספת קומות עד לחריגה המקסימלית בגובה ,בחגורת התכנון )בהתייחס לפרמטרים כמו :גודל
מגרש ,מיקום בעיר ,מספר יח"ד לפינוי ועוד(.
ב .תוספת זכויות בנייה על ידי הגדלת תכסית הקרקע לבינוי במגרש )מעבר לתכסית שתקבע( ,באזורים
בהם לא נכון תכנונית לחרוג מגובה הבנייה המרקמי.
ג .שילוב בין שני הפתרונות – למשל תוספת קומה אחת והגדלת התכסית ב –  5%בלבד.
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 4.3הרחבות דיור
תכנית המתאר אינה מתייחסת כלל לנושא הרחבות דיור אשר כלולות במסלול של "עיבוי בינוי" .חשוב
לציין שהרחבות דיור מאושרות כיום בסמכות ועדה מקומית באופן כללי וללא שנקבעו עקרונות ברורים.
אי התייחסות לתחום זה הנה בבחינת עצימת עיניים .בעבודה שערכנו בעבר אשר הוגשה לוועדה
המחוזית התייחסנו לתחום זה ולהלן תמצית המסקנות:
מצאנו כי לא ניתן להסתכל באופן כוללני ואחיד על כלל השכונות בעיר בתחום הרחבות דיור בעיר,
והסתכלות כזו לא נכונה תכנונית ,ואף בעייתית .לכל שכונה המאפיינים הייחודיים לה :הרכב אוכלוסייה
)חילונית/חרדית/צעירה/מבוגרת( ,מצב כלכלי )נמוך/גבוה( ,אופי הבינוי )בנייני רכבת ,בניינים גבוהים,
מבנים לשימור ועוד( ,צפיפות הבינוי ,גודל השכונה ועוד.
הפתרון המוצע על ידינו מבוסס על גיבוש מטרת העל והיא :קביעת עקרונות ברורים לתכנון וביצוע
הרחבות דיור ,בדגש על פשוט התהליך וקיצור הליכי התכנון ,על ידי זיהוי החסמים ,טיפול בהם ללא
פגיעה באופי הייחודי של שכונות העיר ,ותוך התייחסות לנושאים תכנוניים עקרוניים )פינוי בינוי,
עיבוי שכונות ,שימור ועוד(.
תכנית המתאר צריכה לגבש כללים מפורטים וברורים לכל מרחב התכנון ,כלומר :היא תגדיר את
האזורים בהם לא ניתן יהיה לאשר הרחבות ,תקבע הנחיות מפורטות בתחום הפיזי )איכות הסביבה
העירונית( ,בתחום העיצובי-אדריכלי )חזות העיר( ובתחום החברתי כלכלי )מתן עדיפות לאזורים בעיר(.
עקרונות תכנון להרחבות דיור


הבניינים בהם תתאפשר או לא תתאפשר הרחבת דיור – יש לאפשר הרחבות דיור כל עוד ההרחבה
לא מתנגשת בעקרונות תכנון מהותיים כדי שזו לא תפגע באופייה של העיר .ניתן לסווג עקרונות
אלה בקצרה:
 oעקרון צפוף העיר – לא תתאפשר הרחבה על גגות של מבנים באזורים בהם ניתן להוסיף קומות.
 oעקרון איכות חיים  -הרחבה תינתן רק לאחר שיקבעו כללים פיזיים מגובשים ,לשמירה על
איכות חיים )מרחקים ממגרשים ,היקף שטח ,גובה בניינים ועוד(.



עקרון שימור מבנים – לא תינתן הרחבה במבנים המיועדים לשימור.

 עקרון פינוי בינוי והתחדשות עירונית – לא תתאפשר הרחבה באזורים המיועדים להתחדשות
עירונית.


הכנת תכנון אופציונאלי להרחבה כשלב מובנה בתכניות לשכונות חדשות – כיוון שהרחבות דיור
עלולות ליצור מיטרדים בזמן הבנייה ,בעיקר כאשר הן נעשות באופן אקראי ולא מתוכנן ,רצוי ,כבר
בשלב אישור התכניות ,לאשר תכנון מסודר להרחבות דיור באופן מובנה בעתיד.



שלביות במימוש הבינוי ,גמישות מרבית – אחת הבעיות המרכזיות במימוש תכניות להרחבות דיור,
היא שלביות הבינוי .ככל שהשלביות כוללת מס' גדול יותר של דיירים כך קשה יותר להגיע להסכמות
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ולממש את הבנייה .לכן השלביות צריכה להיות גמישה באופן מקסימלי מחד ,אך זאת מבלי לפגוע
באיכות החיים מאידך.


שילוב שיקום חזיתות הבניינים כחלק ממימוש הרחבות הדיור – כל בניין המבקש לבצע הרחבות
דיור ,יהיה מחויב במסגרת היתר הבנייה לשקם ולשפץ את חזיתות הבניין ,במידת הצורך.



שילוב חיזוק המבנים מסיכוני רעידות אדמה  -כל בניין המבקש לבצע הרחבות דיור ,יהיה מחויב
במסגרת היתר הבנייה לחזק את הבניין מפני רעידות אדמה ,במידת הצורך.

 קביעת סדרי עדיפויות ביעדי הממסד הארצי והעירוני – על הממסד לגבש סדר עדיפות בכל הנוגע
לסוגיית הרחבות הדיור .סדר העדיפות יכלול אזורים בעיר אשר יקבלו תמיכה ממסדית.


היקף יח"ד שיש לכלול בתכנית להרחבות ,קביעת רף מקסימאלי – תכנית להרחבות דיור הכוללת
מס' בניינים ,בעיקר כאשר הם מטיפוסי בנייה שונים עלולה ל"הסתבך" ולהמשך זמן רב במוסדות
התכנון .על פי עבודות שנעשו יש לקבוע רף מקסימאלי של עד  120יח"ד לתכנית מסוג זה ,שהממסד
מוביל.



תוספת שטח להרחבות דיור :הגבלה ,קביעת רף מקסימאלי או ללא הגבלה – ניתן לכאורה לאפשר
הרחבות דיור ללא מגבלה של תוספת שטח וללא מגבלה של גודל הדירה לאחר ההרחבה .מצד אחד
תכנון פיזי לא רצוי שיוגבל באופן טכני ,מנגד הרחבה מעל גודל מסויים מצריכה תוספת חנייה
ותשלום היטל השבחה ופוגעת באיכות הדיור,כמו כן הרחבה על הגג מאפשרת תוספת משמעותית .על
כן יש למצוא את האיזון בהתייחס לסוגי מבננים )דירות חד משפתיות מאפשרות הרחבה גדולה יותר
מאשר מבנים משותפים(.



סימון גורף לאזורים להרחבות דיור – לא נכון לקבוע תכנית המנסה לפתור את הסוגיה באופן אחיד.
בנוסף לכך ,סימון של שכונות בהן ניתן להרחיב ושכונות בהן לא ניתן להרחיב באופן גורף ,גורם
להפליות לא מוצדקות תכנונית )ייתכן שבשכונות כמו רחביה-טלביה ,יהיו מתחמים או מבנים ללא
כל ערך ייחודי הראויים להרחבה ,לעומת מבנים או מתחמים בעלי ערכים ארכיטקטוניים ייחודיים ,
אשר לא רצוי לאשר בהם הרחבה בשכונות כמו גילה או גונן או קרית משה ועוד(.



קביעת קריטריונים פיזיים למתן הרחבות דיור ,בהם :סוג וגובה הבניין ,מס יח"ד ,תכסית הבניין,
אופי הבינוי ,גודל ההרחבה האפשרית ,תפרוסת ההרחבה ועוד – יש לקבוע תנאים פיזיים ברורים
להרחבות דיור :סוג וגובה הבניין שניתן להרחבה ,מס יח"ד מומלצות לתכנית ,תכסית הבניין לאחר
ההרחבה ,אופי הבינוי המומלץ ,גודל ההרחבה האפשרית ,תפרוסת ההרחבה ועוד.

 קביעת כללים ברורים אשר יכללו נספחי בינוי מנחים ,לטיפוסי בניה שונים,סגירת מרפסות ועוד –
יש לגבש פתרונות בינוי ברורים המלווים בנספחי בינוי מנחים ,לטיפוסי הבנייה השונים הקיימים
בעיר ירושלים .נספחים אלו ימנעו הגשת תוכניות מיותרות שלא עומדות בתנאים ויפשטו את
התהליך.

45

 5.0אגן העיר העתיקה
 5.1רקע תכנוני/סטטוטורי
במשך שנים מאז תחילתו של התכנון המודרני בירושלים נשמרה מדיניות תכנון שהתאפיינה בשימור
דמותה ההיסטורית של ירושלים ,תוך שלילת בניה גבוהה במרקם ההיסטורי ושימור אגן העיר העתיקה.
מדיניות זו עוגנה בימי המנדט הבריטי בעקרונות שקבעו מתכננים בעלי שם עולמי שנקראו להכין את
תוכניות המתאר הראשונות לעיר .מאז קום המדינה הוכנו לירושלים שתי תוכניות מתאר :תוכנית ראו
) (1949ותוכנית מתאר  .(1959) 62מאז ועד היום ,תכנית  62מסדירה את פיתוח העיר על אלפי התיקונים
)כ (11,000 -שהוכנסו ושינו אותה .התכנית חלה על מרחב התכנון המקומי של עיריית ירושלים ממערב
לקו הירוק והר הצופים ,כיוון שהעיר העתיקה ומזרח העיר לא נכללו בשטח הריבוני ,לא נכלל בה עיקר
שטח אגן העיר העתיקה .בשנת  1976אושרה תכנית עמ ,9/הכוללת את שטח העיר העתיקה וחלק מהאגן
החזותי שלה .מטרתה העיקרית של התכנית הייתה לקבוע עקרונות לעיצוב הבנייה ,כאשר הבסיס
התכנוני נועד לאפשר פיתוח אזור האגן החזותי של העיר העתיקה ,תוך שמירה קפדנית על הנוף הטבעי
והכפרי.
תכנית עמ 9/התייחסה בעיקר לצדו המזרחי של אגן העיר העתיקה )בהתייחס לאיחוד ירושלים שהתרחש
באותה תקופה ,וכן להיותו החלק המשמעותי באגן( .היא לא לקחה בחשבון שיחולו שינויים מהותיים
בתכנון העיר ,שהלכו וגברו בצדו המערבי של האגן .השינוי המשמעותי ביותר התרחש בסוף שנות ה90 -
בקביעת מדיניות בנייה לגובה ,אשר התירה בנייה של עד  24קומות במרכז העיר ההיסטורית .אך גם
שינוי זה נעשה תוך התייחסות לאגן החזותי וקו הבינוי לבנייה גבוהה נקבע לציר קינג' ג'ורג' וצפונה,
במרחק של כ –  900מ' מחומות העיר העתיקה.
בשנים האחרונות חל פיחות משמעותי במדיניות זו וחזותה האופיינית של ירושלים נפגעה מבניינים
גבוהים שהוקמו באופן אקראי ברחבי העיר.

 5.2מדיניות תכנון אגן העיר העתיקה
כאשר מבקשים לשנות את המדיניות הכוללת באגן החזותי של העיר העתיקה יש בראש ובראשונה
לקבוע תחום ברור ובעל משמעות לאגן ,רק לאחר הגדרת תחום האגן וניתוחו ניתן יהיה לקבוע מדיניות
לגבי אופי הבנייה ,ייעודי הקרקע ,עיצוב הבנייה וגובה הבנייה באגן ,בהתאם לאזורי התכנון המגוונים
הקיימים בו.
 5.2.1קביעת גבולות האגן החזותי של העיר העתיקה
לצורך קביעת הגבולות הברורים של האגן החזותי של העיר העתיקה ערכנו מספר בדיקות ,אשר
מבוססות על ניתוח טופוגרפי ,נצפות ,וגבולות עמ 9/אשר מהווים מסד לכל בחינה מעין זו .הבחינה
התייחסה גם לגבולות האגן המוצעים בתכנית המתאר ולגבולות האגן שנקבעו על ידי מכון ירושלים
לחקר ישראל.
הצבת כל הגבולות יחד ,תוך התייחסות למבנה הטופוגרפי ולנצפות ,אפשרו לנו לאתר את הגבול המותאם
והרצוי לשיטתנו )ראה מפות מס' .( 12-15
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 5.2.2תכנית אב לאגן העיר העתיקה
במידה ורוצים לשנות את המדיניות הקיימת על פי תכנית עמ 9/בעדכונים שנעשו עד כה ,כפי שנעשה
בתכנית המתאר ,מה שלדעתנו איננו רצוי ואיננו נחוץ כלל ועיקר ,יש לעשות זאת לא במסגרת תכנית
מתאר לכלל העיר ,אלה רק לאחר הכנת תכנית אב כוללת לאגן החזותי של העיר העתיקה ,שתתבסס
על שורה של עקרונות תכנון אותם יש לקחת בחשבון:


המבנה הטופוגרפי :המבנה הטופוגרפי של העיר ירושלים אשר במרכזה העיר העתיקה המהווה
את "מרכז הבמה".



המרחב התרבותי :העיר הקדומה ,המרחב הסובב אותה ומאפייניו בתקופות ההיסטוריות
השונות ,התחומים השונים הנתפשים כחלק מהמרחב העירוני בתקופות אלה ובהתאם לערכים
הבאים :התפרסות השטח הבנוי ,דרכים ,מערכות המים ,אתרי דת ,בתי קברות ועוד.



תפיסת המרחב בהתייחס לכתבי דת ,תיאורי מסעות עליה לרגל ומסורות.



המרחק מהעיר העתיקה :המרחק מחומות העיר העתיקה הנו גורם משמעותי בכללים לקביעת
הבינוי בכלל והבינוי לגובה בפרט.



נקודות מבט ותצפית :בחינת העיר העתיקה בהקשר למבטים אליה מאגני הנוף סביב לה ,וכן
מהנצפה ממנה.



אגני הנוף :ניתוח אגני הנוף המרכזיים סביב לעיר העתיקה.



המרקם האורבני :ניתוח המבנה הפיזי של השטח הבנוי סביב העיר העתיקה על כל מרכיביו
)גובה בנייה ,ייעודי קרקע ,עיצוב ועוד(.



מערך השטחים הפתוחים :בחינת מכלול השטחים הפתוחים לסוגיהם ,אשר תוחמים את העיר
העתיקה ומבליטים את נוכחותה במעגלי תכנון שונים.



דרכי גישה :ניתוח צירי התנועה העולים אל העיר העתיקה הן הממונעים והן הרגליים.



אזורים לשימור :בחינת אזורי הבינוי סביב לעיר העתיקה בהתייחס לשימור.

לדעתנו אין לשנות את המדיניות הקיימת כפי שבאה לידי ביטוי בתכנית עמ ,9/כיוון שהיא מהווה את
המסד המרכזי בתבנית הבנייה בעיר .כל ניסיון לשנות מדיניות זו כפי שמנסה צוות התכנון של תכנית
המתאר לעשות ,מחייב הסברים משכנעים לאחר עבודה מקיפה לאור האמור לעיל ,דבר שלא נעשה.
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 6.0מרכז העיר
מרכז העיר קיבל בתכנית המתאר ביטוי נפרד הן בתשריטים והן בהוראות התכנית ,בשל החשיבות הרבה
שיש להחייאת מרכז העיר בפיתוח העיר ירושלים .כמו מתכנני תכנית המתאר גם אנו סבורים שיש
לבחון את מרכז העיר בנפרד ולעומק .יחד עם זאת יש לעשות אבחנה ברורה בין המע"ר לבין אזור מרכז
ירושלים .אבחנה שצריכה לבא לידי ביטוי בכל הפרמטרים התכנוניים.
עבודות רחבות היקף ומפורטות בנושא מרכז העיר נעשו בעבר .עבודות אלה מאפשרות להטמיע בתכנית
המתאר קביעות ברורות לגבי אפשרויות לבינוי בכל אזור/מתחם ,ובכך להימנע מסימון קווים כלליים -
סימונים שלא ניתנים כלל למימוש או שלא רצוי שימומשו  -למשל סימון של  24קומות על שוק מחנה
יהודה.
בפרק זה נציג את הניתוח בנוגע לעמדת תכנית המתאר למרכז העיר וכן את הצעתנו לתכנון ופיתוח מרכז
העיר.

 6.1ניתוח המצב המוצע בתוכנית המתאר
בחינת נושא מרכז העיר בתכנית המתאר נעשתה בכמה רבדים :בחינת התשריטים הכוללים את תבנית
הבניה לגובה ,תשריט מרכז העיר ותשריט ייעודי הקרקע ,בחינת תקנון התוכנית תוך התמקדות
בהוראות השונות המתייחסות לתבנית הבניה ,מסחר ,מרכז העיר ,טבלאות אחוזי הבניה ועוד.
 6.1.1גובה הבנייה על פי ניתוח התשריטים
מניתוח תשריט תבנית הבניה וכן תשריט מרכז העיר עולה כי גבולות הבינוי של  24קומות הם :לאורך
רחוב יפו מכיכר ציון במזרח ועד הכניסה לעיר .הפוליגון כולל בתוכו את מדרחוב בן יהודה ונושק לנחלת
שבעה  -כיכר ציון ,דרך רחוב רבי עקיבא עד גן העצמאות .גבול הבינוי של  33קומות כולל את אזור
הכניסה לעיר.
נציין גם כי בעדכון התוכנית שנעשה בין  2005ל  2007 -השתנו גבולות מתחמי הבניה לגובה .השינויים
נראים שוליים ,אולם בדיקה מעמיקה יותר מלמדת כי הם משמעותיים ביותר .מפה  16להלן מציגה את
גובה הבניה המוצע במרכז העיר על פי תוכנית המתאר המעודכנת יחד עם הצגת השוואה בין "גירסת
 "2005ל"גירסת ."2007
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 6.1.2ניתוח התקנון
תקנון תוכנית המתאר אינו מתייחס באופן מיוחד למרכז העיר למרות שתוכנית המתאר יחדה תשריט
מיוחד לאזור זה.
אזור מרכז העיר )המע"ר( בתכנית המתאר מוגדר כאזור מסחרי .יש לתקן הגדרה זו ולו מבחינה סמלית
בשל העובדה שמרכז העיר אינו מוגדר כאזור מסחרי מיוחד ,בהשוואה לקניון מלחה המוגדר ככזה.
מניתוח התקנון עולה כי השימושים המותרים באזור מסחרי זהים לשימושים המותרים באזורי מגורים,
כולל שמושים נוספים ובהם :מסחר ,משרדים ,אכסון מלונאי ומוסדות ציבור .בכך למעשה מקבל מרכז
העיר חיזוק ולדעתנו זהו עקרון נכון המאפשר ערוב שימושים ובכך מאפשר את החייאת מרכז העיר
במשך כל שעות היום והלילה .זוהי מגמה שהולכת ומתממשת בתכניות נקודתיות המוגשות למרכז העיר
בשנים האחרונות .בכך ישנה גמישות לעתיד אשר לא תגרום להכנת תכניות חדשות בשל שינויים
בדרישות השוק.
 6.1.3זכויות הבנייה
כיוון שאנו יוצאים מנקודת מבט המתייחסת למע"ר באופן נפרד וייחודי – בהתאם למתכנני תכנית
המתאר ,בחנו את טבלת זכויות הבניה באזור מסחרי על בסיס הגיון זה .הבדיקה העלתה כי במגרשים
הקטנים מ  2500 -מ"ר ניתן לבנות עד  540אחוזי בניה )עיקרי  +שירות( ,כאשר מספר הקומות נקבע על
פי רוחב הרחובות ויכול לנוע מ –  5קומות ועד  10קומות ,בתכסית של .75%
כדי להעריך את הרציונל התכנוני בטבלת זכויות הבנייה בדקנו מספר תכניות נקודתיות ,בגדלים שונים,
שאושרו בשנים האחרונות ,תוך פירוט מספר הקומות ואחוזי הבניה.
ניתן לראות כי זכויות הבנייה בתכניות המוצגות בטבלה עולות באופן משמעותי מאשר המוצע בתכנית
המתאר ,או לחלופין היקף זכויות קטן בהרבה מהמתאפשר בתכנית המתאר .ההסבר לכך מצוי בעובדה
שחלק מהמגרשים שנבחנו נמצאים במתחמים לשימור ועל כן זכויות הבנייה קטנות באופן משמעותי.
ניתוח מספר הקומות לפי רוחב רחוב מלמד כי על פי הנחיות תכנית המתאר לא ניתן כמעט לעבור 6
קומות ,כאשר בפועל אושרו בניינים גבוהים יותר.
כאשר לוקחים לדוגמא את רחוב קינג' גורג' או את המדרחוב המאופיינים בבנייה בקו –  ,0ובתכסית
שעולה לעתים על  ,75%מגלים באריתמטיקה פשוטה שלא ניתן יהיה לממש את הבינוי הבא לידי ביטוי
בתשריט ובתקנון תכנית המתאר.
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טבלה  : 11אחוזי בניה ומספר קומות על פי תכנית המתאר בהשוואה לתכניות שונות במע"ר
מס
תכנית
7346
8321
6503
4523א
2080ב
5925
4329
4329
4329
4329
4329
4329
4329
4329
2709ג

2709ג

2709ג

2709ג

2709ג

2709ג

מיקום התכנית
רח' אבן ישראל
פינת דורות
ראשונים  2ובן
יהודה 6
מלון עדן ,צומת
הרחובות הלל-
ההסתדרות
יפו 60
שטח בין הרחובות
הלני המלכה ,מונבז
והנביאים
בן יהודה 4
מגרש הרוסים מגרש
ו  -מסחרי
מגרש הרוסים מגרש
ט  -מסחרי
מגרש הרוסים מגרש
ד  -מגורים 2
מגרש הרוסים מגרש
ה  -מסחרי
מגרש הרוסים מגרש
ז  -מסחרי
מגרש הרוסים מגרש
ב  -מסחרי
מגרש הרוסים מגרש
ב - 2מגדל תצפית
מגרש הרוסים מגרש
י  -מוסד
יפו-רב קוק-נביאים-
שטראוס  -מגרש
חדש  - 1מסחרי
מיוחד
יפו-רב קוק-נביאים-
שטראוס  -מגרש
חדש  - 2אזור
מסחרי מיוחד
יפו-רב קוק-נביאים-
שטראוס  -מגרש
חדש  - 5אזור
מסחרי מיוחד
יפו-רב קוק-נביאים-
שטראוס  -מגרש
חדש  - 7מלונאות
ומסחר
יפו-רב קוק-נביאים-
שטראוס  -מגרש
חדש  - 11מלונאות
ומסחר
יפו-רב קוק-נביאים-
שטראוס  -מגרש
חדש  - 13אזור
מסחרי מיוחד

אחוזי
בניה לפי
תכנית
המתאר
540

הפרש

רוחב
כביש

91 +

8

170 +

10-14

6

10-15

6
8

מס
קומות
תכנית
מתאר
5.0

סה"כ מ"ר
לבניה מעל
הקרקע

גודל
מגרש
במ"ר

אחוזי
בניה

מס'
קומות

7196.87

1141

631

8

1236

174

710

8

540

8400

1160

724

8

540

184 +

596

74.64

798

7

540

258 +

25

19300

4682

412

11

540

-128

5-13

9-7

2328.06

426

546

7

540

6+

15

7.0

12398

5168

240

8

540

-300

7-17

5.0

14076

4250

331

6

540

-209

7-17

5.0

4406.5

1730

255

540

-285

7-17

5.0

9418

4125

228

540

-312

7-17

5.0

3604.5

1310

275

540

-265

7-17

5.0

7978

7000

114

540

-426

7-17

5.0

819

115

712

540

172 +

7-17

5.0

9398

4250

221

540

-319

7-17

5.0

37475

5334

703

540

163 +

8-20

5/6

8610

1736

496

540

-44

8-20

5/6

7440

1396

533

540

-7

8-20

5/6

2145

592

362

540

-178

8-20

5/6

4725

1285

368

540

-172

8-20

5/6

2045

436

469

540

-71

8-20

5/6

6

* תכניות המסומנות בצהוב נבחנו כמקרה בוחן בין המצב הקיים בתכנית המתאר באופן מפורט בעמוד הבא
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 6.1.3.1בחינת מספר דוגמאות בהשוואה לזכויות בתכנית המתאר מגרשים עד  2,500מ"ר:

תכנית  8321מדרחוב בן יהודה  8קומות )תוספת לבניין קיים(
•

 75%תכסית מגודל מגרש של  174מ' נותן שטח קומה של  130מ'.

•

 130מ"ר ) 6 Xלפי טבלת תכנית מתאר( =  780מ'

•

) 450% = 174 / 780תכנית המתאר מאפשרת (540%

בפועל אושרו  8קומות מעל בינוי קיים בתכסית גבוהה –  710%בנייה.

תכנית  4523א' רחוב יפו  7 60קומות )תוספת לבניין קיים(
•

 75%תכסית מגודל מגרש של  75מ' נותן שטח של  56מ'.

•

 56מ"ר  8 Xקומות )לפי טבלת תכנית מתאר( =  448מ"ר

•

 597% = 75 / 448בנייה )תכנית המתאר מאפשרת .(540%

•

בפועל אושרו  – 7קומות מעל בינוי קיים בתכסית גבוהה יותר )חשוב לציין שעקב גודל המגרש
יש חשיבות רבה לכל מ' נוסף לקומה כדי לאפשר גודל קומה מתפקדת.

בפועל אושרו  596מ"ר המהווים  800%בנייה.

תכנית  6503רחוב הלל פינת ההסתדרות  8קומות )הקמת בניין של מלון :חדש  +תוספת(
•

 75%תכסית מגודל מגרש של  1,160מ' נותן שטח של  870מ'.

•

 870מ"ר  6 Xקומות  2 +בנסיגה )מגרש פינתי( =  6,400מ"ר.

•

 6350מ"ר ) 550% = 1,160 /תכנית המתאר מאפשרת .(540%

•

בפועל אושרו  8קומות בבינוי חדש  +קיים ,שוב חשוב לציין שהיקפו הקטן של המגרש הצריך
גמישות בתכסית הבנייה כדי לאפשר היקף מלון שיוכל לפעול ולתפקד.

בפועל אושרו  8,400מ"ר  724% = 1,160 /בנייה
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 6.1.3.2בחינת הוראות תכנית המתאר מגרשים מעל  2,500מ"ר  24עד  33קומות:
במגרש של  2500מ"ר ומעלה על פי המוצע בתכנית המתאר מתאפשרת בניה גבוהה של  24ו  33קומות,
זאת במגבלת  40%בתכסית למגדל ו –  60%לקומת המסד ,ואחוזי הבניה המותרים עומדים על – 600%
בנייה )עקרי  +שירות( .בחינה מפורטת של הזכויות מעלה את הנקודות הבאות:
בחינה בהנחה שלא יבנו קומות מסד:
•

קונטור קומה על פי תכסית של  1000 - 40%מ"ר.

•

 1000מ"ר  24 Xקומות =  24,000מ"ר.

•

 24,000מ"ר  960% = 2,400 /בניה.

•

כאשר מכניסים את מגבלת אחוזי הבנייה ,קרי  ,600%ניתן להגיע ל –  15,000מ"ר.

•

 15,000מ"ר  1000 /מ"ר לקומה נותנים  15קומות.

•

כדי להגיע למגדל של  24קומות במגבלת אחוזי הבנייה )ללא קיזוז למסד( יש לבנות  625מ"ר
לקומה שהם  25%תכסית.

•

כדי להגיע למגדל של  33קומות במגבלת אחוזי הבנייה )ללא קיזוז למסד( יש לבנות  454מ"ר
לקומה שהם  18%תכסית.

למעשה ,ניתן לראות כי על פי הנחיות תכנית המתאר במגרש של  2500מ"ר ,על פי תכסית של  , 40%עלול
להתקבל בניין מאסיבי ולא תמיר בגובה של  15קומות .הדבר הולך ומחריף במגרשים גדולים יותר שכן
התכסית היא נגזרת של אחוזי הבניה ועל כן גם גודל הקומה גדל בהתאם .אמנם סביר שיזמים ירצו
להגיע לסף המקסימאלי של הקומות ,אך במידה וירצו לבנות מבנים למגורים ,גודל קומה של  625מ"ר
)המאפשר  3יח"ד לקומה( ,עלול להוביל אותם לבנייה בתכסית גבוהה על חשבון הגובה.
 6.1.4סיכום ממצאים
מסתבר שכדי לאפשר את החייאת מרכז העיר יש לקבוע כללים שונים לבינוי ולא כפי שנקבעו בתכנית
המתאר .הכללים שנקבעו בתכנית המתאר מצד אחד מגבילים ביותר את פיתוח מרכז העיר ,מצד שני
יוצרים עודף זכויות במתחמים רגישים שעדיין לא נקבעו לשימור באופן סטטוטורי.
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 6.2מדיניות תכנון מוצעת למע"ר
 6.2.1רקע
בין התכניות אשר נערכו מאז שנת  2000למרכז העיר נמצאת תכנית מנור :תכנית המציגה ניתוח מדויק
של אזור מרכז העיר וקביעת גובה הבניה בכל מתחם במרכז העיר ,תוך התייחסות למרקמים לשימור,
ראה מפה  17להלן.

מפה  :17תכנית עופר מנור
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בשנת  2001גובשה הצעת מדיניות בנייה לגובה במרכז העיר לאחר שורה של דיונים ,על ידי לשכת התכנון
ומהנדס העיר .המדיניות קבעה את גובה הבניה במרכז העיר על פי רדיוסים מחומות העיר העתיקה,
מדיניות שאושרה במועצה הארצית בשנת  ,2001ומהווה את ההחלטה היחידה )גם זו בהחלטת מדיניות
שלא הופקדה לעיון הציבור(.

מפה  :18תבנית הבניה בעיר על פי החלטת ועדה מחוזית ירושלים 2001

בשנת  2002נערך בעיריית ירושלים ,בהובלת אדר' קוץ מן ושנער ,מסמך מדיניות בניה לגובה למרכז
העיר.
מדיניות זו מבוססת על שני עקרונות מרכזיים:
 .1טיפול בבניה מרקמית שניתן לצופפה עד לגובה אירופי אחיד תוך תוספת קומות מתוכננת
ומכוונת לגובה של  6-8קומות.
 .2ניצול מושכל של הזדמנויות לבינוי אינטנסיבי וגבוה למספר מתחמים פנויים בלב המע"ר,
בייחוד באזור הכניסה לעיר ממערב.
 6.2.2מדיניות מוצעת למע"ר
 6.2.2.1גבולות מרכז העיר
תחילה הגדרנו את גבולות המע"ר מתשריט מספר  2של תכנית המתאר שהנו תשריט כוללני לעיר
הפנימית .למע"ר יש להכין תשריט נפרד ,כך גם לגבי כל הוראות הבינוי ,זכויות הבניה ויעודי הקרקע
בגמישות מרבית .הגדרת הגבולות נעשתה הן בהסתמך על עבודות קודמות ,הן בהתייחס לתכניות
נקודתיות ,הן בהתייחס להיסטוריה התכנונית ועוד )ראה מפה  19להלן(.
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 6.2.2.2חלוקת המע"ר למתחמי תכנון
יש לחלק תחילה את מרכז העיר למתחמים לבינוי על פי גובה הבנייה ,חלוקה שכבר נעשתה במספר
תכניות למדיניות מרכז העיר .להלן מפת חלוקה למתחמים שמוצעת על ידינו .כמובן שחלוקה זו ניתנת
לשיפור והעמקה ,אך היא ממחישה את אשר היה צריך לעשות ולא נעשה.
בחלוקת מרכז העיר למתחמים על פי גבהי הבינוי ,חייבים לקחת בחשבון אזורים ומבנים לשימור ,הן
בראייה מתחמית והן בראייה של בניינים בודדים ,כאשר גובה הקומות באזורים ומבנים אלו יוגבל כבר
עתה בהתאם.
כאשר ניתחנו את תשריטי תכנית המתאר ,מסתבר שהיא כוללת שינוי דרמטי ובעייתי ביותר במדיניות
הבנייה לגובה במרכז העיר .שינוי שבא לידי ביטוי בצמצום הרדיוסים שנקבעו לבניה לגובה בהתייחס
למרחק מחומות העיר העתיקה .המרחק שנקבע במדיניות הועדה המחוזית ב  2001 -היה מרחק של -
 900מ' מינימום מחומת העיר העתיקה) .ראה מפה  :20השוואה בין מדיניות הבנייה לגובה על פי
החלטת המחוזית  2001לבין התכנית המוצעת בתכנית המתאר(.
מגבלה זו שהתבססה על עבודת המחקר של אדריכל העיר עופר מנור ,אפשרה בניה גבוהה מרחוב המלך
ג'ורג' ומפגש הרחובות המלך ג'ורג' יפו וצפונה .ההיגיון העומד בבסיסה היה קו פרשת המים והאגן
הטופוגרפי של העיר ,שרחוב המלך ג'ורג' ויפו מהווים בו את שיא הרכס .תכנית מתאר ירושלים 2000
לא זו בלבד שצמצמה את רדיוס הבניה לגובה מהעיר העתיקה למרחק של כ  600 -מ' בלבד מהחומות,
אלא מאפשרת בנייה לגובה גם במורדות האגן ללא קשר לטופוגרפיה העירונית.
שינוי זה משמעותי ביותר ,לא ברור הרציונל מאחוריו ומה גרם למתכנני תכנית המתאר לשנות עיקרון
תכנוני זה באופן כל כך בוטה )ראה מפה .(20
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גובה הבניה במרכז העיר צריך להיקבע על פי הקריטריונים הבאים ,כפי שנעשה בכל העבודות למע"ר:


מרחק מהעיר העתיקה.



מתחמים לשימור.



מתחמים פנויים לבנייה צפופה וגבוהה.



צירים ראשיים.

במפה  21שלהלן ניתן לראות את המדיניות המוצעת לגובה הבניה במרכז העיר .רוב המרקם הבנוי המוצע
הוא בין  6ל  8 -קומות ,ישנם מתחמים מובהקים לשימור בהם גובה הקומות נע בין  4ל  5קומות.
הרחובות קינג ג'ורג' ויפו ,המהווים את הצירים הראשיים הרחבים יחסית ,מיועדים לבניה הגבוהה
ביותר קרי עד  21קומות .ישנם מגרשים על צירים אלו שהוגבלו לפחות מ –  21קומות ,באזורים של
מגרשים קטנים ומרקמים לשימור .בציר יפו ,באזור הכניסה לעיר ,מוצע לבנות בגובה של עד  21קומות
בלבד ,וברחובות סביב ,עד לגובה של  12קומות .גובה מקסימאלי של  21קומות נקבע כיוון שמחד הוא
מאפשר בנייה גבוהה בהתאם לגובה הקיים היום במרכז העיר )מגדל העיר ,מלון פלאזה ,רבי עקיבא
ועוד( ,ומצד שני לא מאפיל על הבינוי המרקמי ההיסטורי של העיר.

מפה  :21תחום המע"ר לפי ירושלים בת קיימא בחלוקה למתחמים לפי מס' קומות

62

 6.2.3היקפים וזכויות בניה
ניתוח טבלת אחוזי הבניה באזורים מסחריים העלתה את הבעייתיות בקביעת האחוזים והתכסיות כפי
שנקבעו ,על כן יש להימנע משיטה זו בקביעת היקפי הבניה במרכז העיר .מסתבר שכדי לאפשר את
החייאת מרכז העיר יש לקבוע כללים שונים לבינוי ולא כפי שנקבעו בתכנית המתאר .הכללים שנקבעו
בתכנית המתאר מצד אחד מגבילים ביותר את פיתוח מרכז העיר ,מצד שני יוצרים עודף זכויות
במתחמים רגישים שעדיין לא נקבעו לשימור באופן סטטוטורי.
כעת ,לאחר שהמע"ר חולק למתחמי תכנון על פי גובה הבנייה כנגזרת של המבנה הטופוגרפי ,מרחק
מהעיר העתיקה ,מתחמים לשימור וצירים ראשיים ,ניתן לקבוע את הבינוי בהתאם לכללים הבאים:
זכויות הבנייה במגרשים עד  2,500מ"ר:
 .1יש לקבוע הנחיות לגבי תכסית קרקע בטווחים שבין  50%ועד  90%תכסית קרקע ,בהתאם
למיקום המגרש ,בינוי בקו  0-בין מבנים ,גודל המגרש והשימוש המבוקש.
 .2יש לקבוע הנחיות מגבילות לעניין נסיגה בקומות עליונות ולעניין הגבלה בהתאם לרוחב
הדרכים ,אך הגבלה זו היא משנית ואינה הבסיס לקביעת זכויות בנייה במע"ר.
 .3אחוזי הבנייה יהיו רק פועל יוצא של הגובה ,התכסית והנסיגות בבינוי ,כלומר פועל יוצא של
הבינוי ללא כל מגבלה אחרת.
זכויות הבנייה במגרשים מעל  2,500מ"ר לבנייה גבוהה:
•

כדי לקבל מחד מבנים המתאימים להגדרה של מגדל תמיר ,ומאידך בעלי נפח בינוי המתאים הן
למשרדים והן למגורים במרכז העיר ,לדעתנו ,יש להבחין בין מגדל מגורים לבין מגדל למסחר
ומשרדים.

•

נפח בנייה למשרדים יכול שיהיה בהתאם לקביעת תכנית המתאר ,אך תכסית הבינוי צריכה
לא לעלות על –  25%תכסית ,במצב של מגדלי משרדים.

•

נפח הבנייה במגדלי מגורים יכול שיגיע ל תכסית בניה בין  25%ל –  32%תכסית ,קרי:
קונטור בניין לקומה שנע בין  625ל  750 -מ"ר .כך יתקבל בניין שישמור על עיקרון
התמירות מחד ויאפשר בנוי של  21קומות ב  4 -יחידות דיור לקומה.

•

כדי לאפשר בניית מגדל יש גם לכלול הוראות הנוגעות לצורת המגרש ,יש לדרוש שאורך
מגרש הפונה לרחוב לא יפחת מ  42 -מ' .אורך זה יאפשר בניין ברוחב של  26מ'  +קו בניין
של  8מ' לכל כיוון.

•

במקרה שהבניין יושב על פינת רחובות ,רוחב המגרש הפונה לחזית הראשית לא יפחת מ 38-מ'.
חשוב להדגיש שמגדלים יבנו רק במקומות שיסומנו בניתוח המפורט למתחמי תכנון במע"ר .לא
תהא חריגה מגודל מגרש מינימאלי למגדל ,למעט במקרים חריגים ביותר.
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 7.0אזורי מגורים חדשים
בפרק זה נציג את עמדתנו בנוגע למתחמים החדשים למגורים בתכנית המתאר ,ראו מפה מס'  .22המפה
המתייחסת למתחמים החדשים כוללת  77אזורים חדשים )לפי החלוקה שלנו(.
הבחינה הפרטנית מלמדת כי ל 54 -מתחמים בשטח כולל של  7435דונם ,אין לנו התנגדות עקרונית ,בין
היתר כתוצאה מביטול מתחמים שהיו כלולים במסמכי התכנית הראשונים.
א .המתחמים אליהם אנו מתנגדים ) 20במספר(
ישנם  20מתחמים אליהם אנו מתנגדים ,רובם קטנים ביותר .בסך הכל מדובר על היקף של כ 895 -דונם,
בהם:
מתחמים בשולי גילה המפרים את התבליט של השכונה ונמצאים באזורים עם איכויות טבעיות.
מורדות משואה לכיוון צפון ,שטח פתוח – עמק ,המשמש כחיץ בין שכונת גבעת משואה לקרית מנחם.
שטח בין רמות למתחם מצפה נפתוח.
שטח בנחל רוממה העתיד לשמש פארק שכונתי.
מתחמים במזרח העיר החודרים לעמקים פתוחים ולשטח פתוח עתידי.
שטח לבינוי בין קרית מנחם ליובל החודר לעמק צר ביותר שמשמש כפארק ציבורי.
כמו כן אנו מתנגדים לבינוי מסביב לרכס לבן.
בשני מתחמים מרכזיים :מתחם הדסה ומתחם מצפה נפתוח ,לא גובשה עמדתנו באופן אחיד ,ואנו
מותירים אותם בבחינה .תכנית הדסה עדיין לא הוגשה לוועדות התכנון ותכנית מצפה נפתוח בהמתנה
לפסיקת בית המשפט.
נוסף לזאת ישנו מתחם מרכזי ומשמעותי לפיתוח העיר והגדלת היצע יחידות הדיור לאוכלוסייה צעירה
והוא מתחם רמת רחל ,בהיקף של –  791דונם .יש לכלול אותו בתשריטי תכנית המתאר בייעוד של
מתחם חדש למגורים.
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מתוך המתחמים החדשים לבינוי ,יש אפשרות לממש כ –  9,000יח"ד .ישנם מתחמים חדשים רבים על
קרקע ציבורית אשר ניתן לקדמם באופן מהיר .אחוזי המימוש שנבחנו ,עומדים על  ,40%בצפיפויות
שנעות בין  4-12יחידות דיור לדונם נטו ,אחוזים נמוכים ביותר ,ועם פעילות ממסדית מכוונת סביר
להניח שיהיו גבוהים יותר.
כאשר ישנם מתחמים רבים וביניהם גם מתחמים גדולים על קרקע ציבורית ,קידום הבנייה בהם הנו
תלוי  -כוונת הרשויות ויכולתן לקדם את התכנון והפיתוח .על כן יש לכוון את מרב המאמצים לפיתוח
מתחמים אלה ולא להסתתר מאחורי קשיים של מימוש  -קשיים עליהם ניתן וצריך להתגבר .מתחמים
אלה מוצגים בטבלה  12להלן.
טבלה  : 12מתחמים חדשים לבינוי בתכנית המתאר החדשה ,ירושלים בת-קיימא
שם ומספר המתחם

שטח
בדונם

יח"ד
לדונם

סה"כ
יח"ד

אחוז
מימוש עד
2020

סה"כ יח"ד
לבנייה עד
2020

בעלות קרקע

זמינות זמן
התחלת בנייה
בשנים

מתחם  32מר אליאס

45

16

352

30%

106

מעורבת

11-16

מתחם  21גילה מזרח

42

12

253

30%

76

פרטית

6-10

מתחם  26גילה צפון

73

6

219

60%

131

ציבורית

6-10

מתחם  25גילה צפון

64

8

256

60%

154

ציבורית

6-10

מתחם  9הר נוף צפון

57

6

170

40%

68

פרטית

6-10

מתחם  4רמות צפון

98

6

294

30%

88

מתחם  33הר חומה ד

506

12

3037

15%

456

פרטית
אפוטרופוס
לנכסי נפקדים

6-10
11-16

מתחם  22גילה דרום
מז
מתחם  23גילה דרום

582

12

3490

30%

1047

פרטית

11-16

222

8

888

30%

266

פרטית

11-16

מתחם  31מר אליאס

536

16

4288

30%

1286

מעורבת

11-16

מתחם  27גילה צפון

116

12

697

60%

418

ציבורית

11-16

מתחם  24גילה מערב

124

8

496

60%

298

ציבורית

6-10

מתחם  34רמת רחל

791

16

6400

60%

3840

ציבורית

6-10

מתחם  14מנחת דרום

12

8

48

60%

29

ציבורית

6-10

מתחם  15מנחת דרום
מתחם  19קריית
מנחם
מתחם  11הר נוף
דרום
מתחם  2דרום פסגת
זאב
מתחם  3רמות צפון

44

6

132

70%

92

ציבורית

6-10

26

6

78

15%

12

ציבורית

6-10

101

12

605

40%

242

ציבורית

11-16

243

8

972

70%

680

ציבורית

11-16

262

8

1048

30%

314

פרטית

6-10

סה"כ

3,944

דונם

23,723

יח"ד

9,603

ממוצעים

11.7יח"ד לדונם נטו

 40%מימוש מתוך סה"כ
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לא כולל מתחמים שהורדנו
עקב היותם לא מתאימים
לבינוי כתוצאה מבחינה
תכנונית ראשונית

 8.0תעסוקה
 8.1פרוגרמה לשטחי תעשייה ותעסוקה בעיר
פרק זה מציג את פרוגרמת שטחי התעשייה והתעסוקה הקיימים והמוצעים לעיר ירושלים .לצורך זאת
הצבנו באופן מרחבי על גבי תצלום אוויר את מפת שטחי התעשייה והתעסוקה בתחום העיר ירושלים,
כפי שסומנו על ידי תכנית המתאר ,והאלטרנטיבה המוצעת על ידינו .כמו כן בצענו חלוקה של שטחי
התעשייה בנפרד משטחי התעסוקה.
המפות נגזרו מטבלה הכוללת את הנתונים הבאים לכל אזור :ייעוד קרקע )תעשייה או תעסוקה( ,מצב
תכנוני )מוצע ,קיים ,קיים ומוצע לתוספת בניה( ,שטח בדונם ,שטח בנוי במ"ר לפני נתוני ארנונה ,2004
שטח מוצע לבנייה במ"ר ,הפרש במ"ר בין שטח בנוי למוצע ,אחוז מימוש ,סה"כ לבנייה  ,2020הערות.
נתונים כוללים  -תעשייה )פירוט ראה טבלה להלן(
•

סה"כ שטח בדונם לתעשייה  3,412 -בדונם.

•

סה"כ שטח בנוי במ"ר  1,484,600 -מ"ר.

•

שטח מוצע לבנייה במ"ר –  4,319000מ"ר.

•

הפרש בין שטח בנוי לשטח מוצע מ"ר –  2,834,400מ"ר.

•

סה"כ לבנייה עד  2020לאחר קיזוז מקדמי מימוש  1,827,990 -מ"ר.

נתונים כוללים  -תעסוקה )פירוט ראה טבלה להלן(
•

סה"כ שטח בדונם לתעסוקה –  1,876בדונם.

•

סה"כ שטח בנוי במ"ר  220,000 -מ"ר.

•

שטח מוצע לבנייה במ"ר –  2,191,600מ"ר.

•

הפרש בין שטח בנוי  1,788600 -מ"ר.

•

סה"כ לבנייה עד  2020לאחר קיזוז מקדמי מימוש –  1,493,740מ"ר.

לפי פרוגרמת התעסוקה והתעשייה של ירושלים בת-קיימא ניתן להוסיף ,לאחר קיזוז מקדמי מימוש,

סה"כ  3,321,730 -מ"ר
כלומר כ –  1,000,000מ"ר מעבר לנדרש על פי הפרוגרמה של עיריית ירושלים
ראו מפה  :23מפת אזורי ושטחי התעסוקה ירושלים  2020לפי תכנית מתאר  ,2007ומפה  :24מפת אזורי
ושטחי התעסוקה ירושלים  2020לפי ירושלים בת-קיימא.
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טבלה  :13פרוגרמת 'ירושלים בת קיימא' לשטחי תעשייה ותעסוקה על פי 2020
פרוגרמת 'ירושלים בת קיימא' לשטחי תעשייה ותעסוקה על פי 2020
הפרש במ"ר
שטח בנוי
שטח מוצע
אחוז
שטח
מצב
בין שטח
במ"ר לפי
לבנייה
בנוי לשטח מימוש
ארנונה
בד'
תכנוני
במ"ר
מוצע
2004

סה"כ
לבנייה
2020

הערות

44

0

55,000

55,000

75%

41,250

לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%

0

243,000

243,000

60%

145,800

1,635,000

1,266,200

60%

759,720

165,000

75%

123,750

60%

285,720
349,500
81,000

מס'

שם

ייעוד

1

גבעת
שאול צפון
ב'

תעשייה

מוצע

2

כפר עקב

תעשייה

מוצע

195

3

עטרות

תעשייה

קיים

1,308

368,800

תעשייה

קיים

592

576,000

741,000

תעשייה

מוצע

442

76,800

553,000

476,200

719

433,000

899,000

466,000

75%

111

30,000

138,000

108,000

75%

3,412

1,484,600

4,264,000

2,779,400

4
5
6

גבעת
שאול
עטרות
צפון
תלפיות

תעשייה

קיים
ומוצע
קיים
ומוצע

גבעת
שאול צפון
סה"כ תעשייה:
גבעה
תעסוקה
צרפתית
הר
תעסוקה
החוצבים

מוצע

183

0

229,000

229,000

80%

183,200

קיים
ומוצע

466

150,000

583,000

433,000

85%

368,050

10

צומת אורה

תעסוקה

מוצע

76

0

95,000

95,000

85%

80,750

11

הדסה

תעסוקה

מוצע

67

0

83,000

83,000

80%

66,400

תעסוקה

מוצע

134

0

168,000

168,000

80%

134,400

תעסוקה

מוצע

68

0

85,000

85,000

80%

68,000

תעסוקה

מוצע

114

0

143,000

143,000

90%

128,700

תעסוקה

מוצע

184

0

27,600

27,600

90%

24,840

16

בגין-בזק

תעסוקה

מוצע

200

0

300,000

300,000

90%

270,000

17

גט"י מלחה

תעסוקה

קיים
ומוצע

99

70,000

123,000

53,000

60%

31,800

18

גט"י מלחה

תעסוקה

מוצע

138

0

172,000

172,000

80%

137,600

מוצע

147

0

183,000

183,000

80%

146,400

7

8
9

12
13
14
15

19

תעשייה

פסגת זאב
מזרח
פסגת זאב
מזרח ב'
משרד
הרישוי
מטע"ם
גבעת רם

גבעה
צרפתית
צפון
סה"כ תעסוקה:
סה"כ תעשייה  +תעסוקה:
0

מתחם
שער
20
המזרח
סה"כ תעשייה  +תעסוקה כולל שער
המזרח:
תעסוקה

1,786,740

1,788,600 2,191,600
220,000
1,876
4,568,000 6,455,600 1,704,600
5,287
שטחי תעסוקה צמודים לתחום השיפוט של ירושלים
מוצע

900

0

1,200,000

1,200,000

6,187

1,704,600

7,655,600

5,768,000
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לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(0%X/2*25
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  300%במחצית
מהשטח)(X/2*300%
לפי  300%במחצית
מהשטח)(X/2*300%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%
לפי  250%במחצית
מהשטח)(X/2*250%

1,493,740
3,280,480

70%

840,000
4,120,480

לפי תכנית מאושרת

טבלה  :14פרוגרמת התעסוקה לפי סוג תעשייה ומספר מועסקים באלפי מ"ר
פרוגרמת התעסוקה לפי סוג תעשייה ומספר מועסקים באלפי מ"ר
מס' מועסקים באלפים

שטח רצפות באלפי מ"ר

מס'
סידור
י

סוג תעשייה

1999

2020

תוספת

קיים

נדרש

תוספת

1

תעשיות המייצרות
לשוק המקומי:
חרושת מסורתית

12

20

8

650

938

288

2

בריאות) :מרכזים
רפואיים(

16

37

21

263

1,291

1028)(500

3

תעשיות המייצרות
לשוק החיצוני:
תעשייה מתקדמת
לסוגיה
סה"כ:

12

56

44

138

1,680

1,542

40

113

73

1,051

3,909

2,358

הערות

התרכזות ראשית בעטרות ובמרחב
המטרופוליני .המשך פינוי תעשיות עתירות
שטח מגבעת שאול ,תלפיות ועוד) .לפי 40
מ"ר לעובד(
עיבוי מרכזים רפואיים קיימים והקמת 1-2
מרכזים חדשים )לפי  40מ"ר לעובד(.
הופחתו השטחים לעיבוי המרכזים הקיימים
)כ 500,000-מ"ר(
)ר לעובד"לפי  30מ(

לפי פרוגרמת התעסוקה והתעשייה של ירושלים בת קיימא ניתן להוסיף ,לאחר קיזוז מקדמי מימוש,
סה"כ 3,321,730 :מ"ר.
כלומר ,כ 1,000,000 -מעבר לנדרש על פי הפרוגרמה של תכנית המתאר בטבלה לעיל.

לשטחי התעשייה הוספנו אזור בגבעת שאול צפון )סמוך לבית העלמין( ,בהיקף של  44דונם ובו שטח
מוצע לבנייה של  55,000מ"ר.
לשטחי התעסוקה הוספנו שטח באזור פסגת זאב בהמשכו של השטח המסומן בתכנית המתאר .מדובר
בשטח הכלוא בין כבישים אשר איכותו כשטח פתוח נמוכה .מדובר בהיקף שטח של –  68דונם ובו שטח
מוצע לבנייה של  85,000מ"ר.
ובסך הכול הגענו לתוספת שטח של  112דונם ושטח מוצע לבנייה של  140,000מ"ר.
יש לציין שישנם אזורי תעשייה ותעסוקה קיימים ,שעדיין לא הגיעו כלל למיצוי הפוטנציאל הגלום
בהם ,למשל אזור התעשייה בהר חוצבים.
ניתן לראות שנקודת המחלוקת המרכזית היא בפארק "עמק הצבאים" .תכנית המתאר מציעה יעוד של
רצועת תעסוקה בשולי העמק הגובלים בכביש מס'  .4אנו מתנגדים לקיום רצועת תעסוקה זו בסמוך
לעמק הצבאים .קיום הצבאים בעמק והמשך תפקודו של העמק כפארק טבע עירוני יתאפשר רק במידה
והעמק יישאר פתוח .רצועת התעסוקה המוצעת בשולי העמק תפגע באזור הרגיש ביותר בעמק  -אזור
נחלות הצבאים .רצועת התעסוקה תצריך סלילת כביש גישה אשר יגרע עוד משטח העמק והפגיעה תהיה
בלתי הפיכה.
לדעתנו ישנם שטחים הנמצאים במיקום מתאים לתעסוקה ובחלקם פחות .כמו כן ,ניתן לשנות חלק
משטחי התעשייה המסורתית לשטחי מגורים .למשל ניתן לשנות את החלק הדרומי של אזור התעשייה
תלפיות למגורים.
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אנו סבורים כי ראוי שאזור תלפיות יפונה משימושו כאזור תעשיה ויהפוך לשכונת מגורים .לאור זאת
ייתכן שרצוי לבחון גם את המרת אזור התעסוקה שממוקם באזור שמדרום לתלפיות ,למגורים .אנו
סבורים שאזור זה מתאים ליצירת שכונת מגורים איכותית ,קרובה למרכז העיר הניזונה ממערכת
תחבורה ציבורית נוחה .שכונה כזו תהיה אטרקטיבית לתושבי ירושלים.
יש ליעל את שימושי הקרקע ואת הצפיפויות שקיימות שם ,להעביר את המוסכים והמחסנים מלב העיר
למקומות איכותיים פחות שבהם ערכי הקרקע זולים יותר .כגון אזור תעסוקה מאושר שנמצא בגבול
ירושלים ביציאה למעלה אדומים.

 8.2הערות לתקנון בנושא אזורי תעשיה
מספור הסעיפים להלן מתייחס לסדר הופעתם בתקנון תכנית המתאר.
אזורי תעשיה:
 .4.5.1שימושים מותרים :
יש להוסיף סעיף האוסר על מבנה מסחר ,מרכז מסחרי ,או הקמת קניונים באזורי תעשיה.
לדעתנו יש לחייב הגבלה של משרדים ומסחר ,על פי נפח הבנייה וצפי עובדים משוער ,בכדי לא להגיע
למצב שנוצר בגבעת שאול ובתלפיות ,שם שטחי המסחר חורגים בצורה משמעותית ,ותופסים את מקומם
של מרכזי המסחר העירוניים.
 4.7.3זכויות ומגבלות בנייה:
יש להגדיר רדיוס מינימאלי של  250מ' מאזור תעשייה לאזור מגורים.
אזורי תעסוקה :
 .4.8.1שימושים מותרים:
א( אין לאפשר באזורי תעסוקה את אותם השימושים המותרים באזורי תעשיה לדוגמא ,אין לאפשר
מפעלים מזהמים באזורי תעסוקה.
ב( שימושים נוספים המותרים באזור – יש להגדיר את היקף השטחים המיועדים למשרדים בתוך אזור
תעסוקה .נכון להיום ישנם שטחי משרדים הנמצאים באזור הר חוצבים ומלחה ,בין היתר עקב חוסר
בביקוש לשטחי תעסוקה.
 .4.8.3תוכנית מפורטת
תוכנית מפורטת צריכה להיות בסמכות ועדה מחוזית ,והמשרד לאיכות הסביבה צריך להעביר חוות
דעתו.
על פי הטבלה מדובר בנפח בניה העומד על  12קומות באזורים משמעותיים בעיר ,וראוי שתכניות בהיקף
זה תהיינה בסמכות ועדה מחוזית.
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 9.0התייחסות תחבורתית
תכנית המתאר המקומית לירושלים מהווה הזדמנות לשיפור ,קידום ושדרוג מערכת התחבורה הקיימת
והמתוכננת של ירושלים בדגש על פיתוח תחבורה בת-קיימא .נכון וראוי שירושלים תשורת במגוון
אמצעים הכוללים כבישים ,מסילות ברזל ובאמצעי תחבורה משלימים אחרים בדגש על תחבורה
ציבורית ומערכות להסעת המונים.
במסגרת הדיונים על אישורה של תכנית המתאר המחוזית לירושלים תמ"מ  30/1התקיימו דיונים בנושא
התחבורתי בהיבט התחבורתי ,דיונים בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית )ועדת עורכי תמ"א  3ותמ"א
 ,(23במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובוועדה לשתיות לאומיות .ועדות התכנון בהחלטותיהן שקלו
בכובד ראש את הצעותיהם של מתכנני התמ"מ ויועציה ונתנו דעתם על ההיבטים התחבורתיים השונים
הנגזרים מתכנית זו .החלטות אלה אומנם מתייחסות לתכנית המתאר המחוזית אך השלכותיהן על
תכנית המתאר המקומית רבות .על עורכי תכנית המתאר להטמיע החלטות אלה בהוראות ,בתשריט
ובנספחי תכנית המתאר המקומית.
ניתוח הצעת עורכי התכנית מעלה סימני שאלה רבים לגבי הצורך בסימון רצועות דרך רבות )חלקן
מיותרות( ,לכבישים ולמסילות ברזל ,כמו גם לגבי תחזיות האוכלוסייה והתנועה ששימשו כבסיס לתכנון
התחבורתי .תחזיות התנועה השונות שנערכו על ידי עורכי התכנית וההיתכנות ליישומים לא נמצאו
כמצדיקים רשת תחבורה ענפה כמוצע על ידם .על כן ,יש מקום לבחון מחדש נחיצותה של רשת זו
ולצמצמה בהתאם להתכנות הנדסית ולצרכים התחבורתיים האמיתיים של העיר כמו גם של
המטרופולין והכל בהתאם לתחזיות האוכלוסייה והמועסקים של העיר והמטרופולין.
ראוי לציין כי תפיסת עורכי התכנית לפיתוח רשת כבישים עורקית ראויה ,קיימות מחלוקות תחבורתיות
רבות לגבי הצורך ברשת כבישים טבעתית ,תפיסה המתבססת על מתן נגישות לעיר ולתנועות עוברות.
למרות עקרון זה ,נראה כי עורכי התכנית סימנו רשת דרכים ומסילות מעבר לצורך הצפוי והחזוי של
העיר ומטרופולין ירושלים בעתיד הקרוב והרחוק .סימון רצועות דרך רבות כל כך מעלה תהיות בנוגע
לעמדת עורכי התכנית בדבר רשתות תחבורה כמחוללי פיתוח המשפיעים ישירות על מעמדה ,נגישותה
וכלכלתה של ירושלים בעתיד.
להלן השינויים המבוקשים על ידי החברה להגנת הטבע ,אותם תתבקש הוועדה המחוזית לאמץ:
שינויים בתקנון התכנית )נושאים הנוגעים לתחום התחבורה(
•

סעיף  - 1.4מטרות התכנית
 oסעיף קטן  - 1.4.1לתת סעיף )ט( יתווסף ,פיתוח בר קיימא .יש לוודא כי המטרה "...מתן
העדפה משמעותית לתחבורה הציבורית על פני התחבורה הפרטית" תיושם בתכנית ולא
תישאר כאמירה בעלמא.
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 oסעיף קטן ) 1.4.2י"ג(  -מדוע ישנה התייחסות לכביש הטבעת המערבית בהוראות
התכנית ובתשריטים? היות שהתקבלו החלטות קודמות בנושא במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה והדיון בכביש בוועדה לתשתיות לאומיות הוקפא .יש למחוק התייחסות
זו "לרבות כבישי הטבעת )המזרחית ,המערבית והדרומית(".
•

פרק  - 2פרוש מונחים
 oדרכים  -בכל הנוגע להגדרות דרכים יצוין כי ההגדרות יגזרו מתכנית המתאר הארצית
לדרכים מס'  ,3מתכנית המתאר הארצית למסילות ברזל  23ומכל תכנית תחבורתית
אחרת שתחליף בעתיד תכניות אלה.
 oמרכז תחבורה  -יתווספו חניונים לרכב דו גלגלי ,לאופניים ,הולכי רגל ,מוניות שירות
ומוניות בנסיעה מיוחדת.
 oיש להוסיף  -מדרכות בעיר .בהתאם להנחיות לתכנון מדרכות בעיר כפי שנקבעו על ידי
משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון.
 oיש להוסיף  -שבילי אופניים .בהתאם להנחיות לתכנון שבילי אופניים בערים כפי
שנקבעו על ידי משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון.

•

סעיף  - 4.15שדה תעופה
 oלסעיף קטן  - 4.15.3הוראות להכנת תכניות מפורטות ,יש להוסיף ,לרבות נספח
סביבתי.
 oיש להוסיף סעיף חדש נוסף  - 4.15.5סעיף זה יעסוק בבחינת השלכות השפעת רעש
המטוסים ובמיגון הנדרש לבתי מגורים ומוסדות הציבור בעקבותיו .זאת בדומה לקבוע
בהוראות תמ"א  - 2/4נתב"ג  .2000שם נקבעו הוראות להצגת תשריט תמונת רעש
עדכנית ,מזעור השלכות רעש המטוסים ,מגון אקוסטי ,בקרה סביבתית ,הגבלות תכנון
ובנייה באזורים החשופים לרעש מטוסים וסיוע לסובלים מרעש המטוסים לרבות
קביעת קריטריונים למפגעי הרעש.

•

פרק  - 7מערכת התחבורה
 oסעיף קטן  - 7.1.1.1דרכים ארציות ,יתוקן כך שיוזכרו מספרי כבישי הטבעת האמורים
ולא במסגרת אמירה כללית "כבישי טבעת" .לאור דחיית תכנית ספדי והדיונים בתמ"מ
 30/1בהם כביש הטבעת המערבית הוסר מתשריט תכנית המתאר אין לקבל אמירות
הכוללות כבישי טבעת ללא אזכור מספרם.
 oסעיף קטן  - 7.1.1.4שילוב תשתיות .יובהר מהו/איזהו מוסד התכנון הרשאי לדרוש
הצמדה ושילוב תשתיות.
 oסעיף קטן  - 7.1.2.1התווית דרכים ורוחבן .לא ברורה ההסתייגות הנוגעת להתווית
דרכים ורוחבן "למעט דרכים שאושרו בתכנית מפורטת מס'  62ובתכניות אחרות" .מהן
התכניות האחרות? בנוסף ,יש לציין כי אישורה של תכנית מפורטת תכלול בנוסף
לנספח בינוי ופיתוח ,באזורים הרגישים סביבתית ונופית נספח סביבתי.
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 oסעיף קטן  - 7.1.2.2גשרים ומנהרות .לא ברור למה הוספת גשרים ומנהרות בתוואי
הדרכים אינה מהווה שינוי לתכנית זו .יש לדרוש כי גם אם יתקבל סעיף זה יותנה שינוי
בתכנית באישורו של מתכנן המחוז ומהנדס הוועדה המקומית.
 oסעיף קטן  - 7.1.2.3מחלף לתכנון .ראה הערות לסעיף .7.1.2.2
 oסעיף  - 7.1.3היתרי בנייה .יש לפרט את כל השימושים המותרים וללא שימוש במילה
וכיו"ב.
 oסעיף  - 7.3.1שימושים מותרים .במסגרת השימושים המותרים במרכז תחבורה יתווספו
חניונים ציבוריים לרכב דו גלגלי ממונע ,מתקנים לאופניים ,מוניות שירות ומוניות
בנסיעה מיוחדת כמו כן אין כלל התייחסות להולכי רגל .בנוסף ,צריכה להיות הוראה
הקובעת את היחס שבין שטחי החנייה לשימושים המותרים ומה גודלם של שטחי
המסחר המותרים .אנו מציעים כי בתכנית להכנת תכנית מפורטת או אישורה ,יותנה
בהכנת פרוגרמה תחבורתית למתח"מ.
 oסעיף  - 7.4.1שימושים מותרים ,יתווספו לשימושים המותרים הקמת מקומות חנייה
לרכב דו גלגלי ממנוע ,מתקני אופניים ,מוניות שירות ומוניות בנסיעה מיוחדת ,והולכי
רגל ומדרכות .התייחסות נוספת ראה סעיף  7.3.1לעיל.
 oסעיף  - 7.6רכבת בין עירונית .לתכנית מתאר ארצית למסילות ברזל תמ"א  23יתווסף
"על שינויי" וכל תכנית עתידית אחרת שתחליף תמ"א זו.
•

כללי
 oיש להוסיף סעיף העוסק בהולכי רגל והמרחב הציבורי .סעיף זה יעסוק בהוראות
ובהנחיות לתכנון המרחב הציבורי  -מדרכות ונקודות ממשק בין הולכי רגל לשאר
מערכות התחבורה לרבות מעברי חציה וכדומה .סעיף זה יקבע את אימוץ הנחיות משרד
התחבורה העוסקות בתכנון מעברי חצייה עתירי ביקוש ,הנחיות לתכנון שבילי אופניים
והנחיות לתכנון מדרכות ורחובות בערים.
 oתתווספנה הוראות להגבלת סוגי הדרכים ומערכות התחבורה הרשאיות לחצות אזורי
נופש מטרופולינים והשימושים המותרים לאורכן.
 oקביעת מנגנוני פיתוח


מניעת סלילת דרכים חדשות במרחב המטרופוליני והעירוני אלא לאחר שדרוג
מערכת הכבישים הקיימת והוכחה בדבר מיצוי הפוטנציאל התכנוני המאושר
בתכניות מאושרות )קודם אישורה של תכנית זו( לרבות בחינת כדאיות כלכלית
מעודכנת.



מזעור ההשלכות והשינויים הצפויים על שימושי הקרקע העוטפים את רצועות
הדרכים המוצעות בתכנית.



התניית סלילת כבישים חדשים קודם שיפורה ,פיתוחה וקידומה של התחבורה
הציבורית והמערכות להסעת המונים.



בחינת השלכות סלילת הדרכים על מעמדה של העיר ירושלים כמוקד עירוני
מטרופוליני.
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קביעת שלביות בקידומן וסלילתן של הדרכים החדשות בהתאם ליעדי
האוכלוסייה ויעדי הפיתוח העתידי הצפוי של העיר והמטרופולין.

 oתשתיות ושירות תחבורה ציבורית


תכנית המתאר תציע לשמר בתחום רצועות הדרך נתיבים לתחבורה ציבורית
)נת"צים ,מת"צים(.



תכנית המתאר תקבע קריטריונים והנחיות לשיפור רמת השירות בתחבורה
הציבורית לרבות שילוביות בין אמצעי התחבורה הציבורית.



תכנית המתאר תאמץ את הנחיות משרד התחבורה לתכנון שבילי אופניים
ותקבע צירים בהם תתאפשר רכיבת אופניים בדרכים עירוניות ובין עירוניות.

 oמסופי תחבורה ציבורית


תכנית המתאר תסמן בסימבול מסופי תחבורה ציבורית ותחנות קצה לתחבורה
הציבורית .בנוסף יסומנו בסימבולים מסופים תפעוליים למערכות להסעת
המונים.
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 10.0הערות שהוגשו לועדה המחוזית ב3.9.07-
הערות לתשריטים ולתקנון של תכנית המתאר )הוגשו ב 3.9.07-לועדה המחוזית(
מראה מקום
במסמכי
התכנית

הערה
מבנה התקנון  -התקנון אינו בנוי בצורה נהירה המאפשרת הבנה של כל שימושי
הקרקע המצויים בתשריטים .למעשה לא כל שימושי הקרקע המופיעים בתשריטים
 1המחייבים מקבלים מענה של הנחיות והוראות בתקנון.
לדוגמא פרק המגורים ,אינו בנוי בצורה שיטתית בכותרות נפרדות לכל ייעודיי
הקרקע המסומנים בתשריטים .חלק משימושי הקרקע המוגדרים בנפרד בתשריטים
מופיעים בתוך הנחיות כלליות של מגורים למשל איזור לחידוש עירוני.
הסמכות המוקנית לוועדה המקומית  -תוכנית המתאר פותחת נושא זה ,ונותנת
לועדה המקומית סמכויות שעל פי סעיף  62לחוק התכנון והבנייה אינן בסמכותה.
עמדתנו היא כי בטרם ניתנות סמכויות אלו יש לבחון היטב נושא זה .יש לקבוע
 2עקרונות ברורים וחד משמעיים אשר יתייחסו למגבלות העברת הסמכויות.
כמו כן ניתן יהיה להעביר סמכויות אלו רק לאחר שיאושרו תוכניות אב
שכונתיות/אזוריות המתוות את עקרונות הבניה ,זכויות הבניה ויעודי הקרקע .ועל
פיהן יגזרו תוכניות נקודתיות שיהיו באישור הועדה המקומית.
נספח שטחים פתוחים  -יש לקבוע את נספח השטחים הפתוחים והטבע העירוני
 3כנספח מחייב) .כל נושא השטחים הפתוחים כולל ההערות לתקנון ולתשריטים
מרוכזות בחוברת שתוגש בנפרד בהקדם(.
כרטסת השימור  -יש להכניס את כרטסת המבנים לשימור כנספח מנחה לתוכנית.
) 4הערות נוספות בנושא שימור בפרק 'שימור המורשת הבנויה'(.
מטרות התוכנית:
יש לפרט את מטרה ב' בנושא שימור .ניתן לכתוב מטרה זו בצורה הבאה:
 5ב .שימור ערכי המורשת ההיסטורית ,התרבותית והנופית ,שימור המורשת הבנויה
על נכסיה ומרקמיה הארכיטקטוניים ,ערכיה האורבאניים והצביון המיוחד של העיר
ירושלים.
 6יש להוסיף במטרות התוכנית גם את נושא שבילי האופניים והולכי הרגל.
 7יש למחוק את המילים עמק פרי הר.
 8יש למחוק את המילים כביש הטבעת המערבית
אתרי טבע עירוניים  -נספח מספר  1לא כולל את כל אתרי הטבע העירוניים
 9הקיימים בעיר )מפה של כלל שטחי הטבע העירוני תצורף בחוברת השטחים
הפתוחים(
בניין ציבורי הגדרות  -ההגדרה של בניין ציבור ובניין ציבור א' ו  -ב' אינה תואמת
את ההגדרות הברורות כפי שעולות בתדריך להקצאת קרקע לצורכי ציבור וההבדל
ביניהם לא ברור.
לדוגמא :בבניין ציבורי א ו  -ב ניתן להקים שטחי מסחר הכוללים :בנקים ,חנויות-
סופרמרקט ,קולנוע  ,מסעדות ועוד.
 10מונחים אלה מעקרים את כל ההיגיון התכנוני העומד בבסיס ההפרדה בין שטחי
מסחר לשטחי מוסדות .על כן יש להגדיר את המונחים כדלהלן:
מבנה ציבור :שטח בבעלות ציבורית אשר מיועד לצורכי ציבור כפי שמפורט בתדריך
הקצאת קרקע לצורכי ציבור.
מוסד ציבורי :שטח בבעלות ציבורית או פרטית אשר מיועד לצורכי ציבור כפי
שמפורט בתדריך הקצאת קרקע לצורכי ציבור.
חוות דעת סביבתית  -ההוראות בדבר חוות דעת סביבתית וההשפעות בדבר הפעילות
 11המוצעת אינן ברורות .המידע צריך להיות בידי מוסד התכנון ואם אינו קיים בידו
מוסד התכנון יכול לדרוש הבאתו.
"מרכז פעילות רובעי" )מרכז חיים(
 12אנו מתנגדים עקרונית להיגיון התכנוני העומד בבסיס מרכז חיים על כך נפרט
בהמשך.
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הערה כללית
לתקנון:

הערה כללית
לתקנון:

סעיף -.1.2
מסמכים מנחים
:
סעיף -.1.2
מסמכי
התוכנית:
סעיף 1.4
סעיף  1.4.1ט
סעיף  1.4.2ז
סעיף  1.4.2יג.
פרק – 2פירוש
מונחים
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מונחים
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"מתחם/אתר לשימור"
הגדרה זו עלולה להביא להרס של מבנים רבים המיועדים לשימור משום שהמבנים
האחרים המיועדים לשימור ואשר אינם מופיעים בתוכנית המתאר תחת הגדרה זו
אוטומטית לא יכללו בהנחיות לשימור.
נקודה זו מחזקת את הצורך בהכנת נספח שימור כולל ,שיהווה חלק בלתי נפרד
מתוכנית המתאר.
פארקים :מטרופוליני ,רובעי ,שכונתי – ראה הגדרות בחוברת שטחים פתוחים
שתוגש בנפרד.
"שטח לבנייני ציבור ומוסדות"
הגדרה זו מופיעה פעמיים ,יש לשלב עם ההגדרות למבנה ציבור ולמוסד  ,כמפורט
בהתייחסות הקודמת.
"שער עירוני"
להגדרה זו יש להוסיף' :מבנה המוקם בכניסה...בהתאם לאופייה של העיר ירושלים
ובצורה שלא פוגעת בחזות העיר ובערכיה ההיסטוריים והתרבותיים .יש למקם
מבנה כזה במרחק שלא יפגע בתושבים הסמוכים לאזור) .לדוגמא גשר קלאטרווה
ממוקם לדעתנו בסמוך לאזור מגורים ומפר את האיזון הנחוץ לקיום שימושים
מעורבים(.
שינוי תוקף תכנית  - 62סעיף זה לא ברור ,מדוע רק הייעודים מגורים ,תעסוקה,
מוסדות ודרכים הם שינויים אשר משנים את תוקף תוכנית  62ולא גם שינויים
בשטחים פתוחים ציבוריים פארקים רובעיים וכדו' האם זה אומר שייעודי הקרקע
שאינם אחד מהיעודים המוזכרים לעיל אינם תקפים בפועל?
כללי) :הערות פרטניות הכוללות מפות והוראות יוצגו בנפרד(
מרבית המרקם העירוני ,על פי תשריט תבנית הבניה בעיר ,מוגבל לגובה שנע בין  4ל-
 6קומות ורק בשני אזורים ניתן לבנות בגובה של  8 -קומות )רוממה והמע"ר המזרחי
בחלקו(.
כמו כן ההתייחסות לאגן העיר העתיקה ולמבנה הטופוגרפי של העיר עומדת בניגוד
לכל הקביעות התכנוניות שהומלצו בעבר – קרי בנייה גבוהה במרחק מהעיר העתיקה
והדגשת הרכסים לצד הגבלת הבנייה בעמקים.
תבנית הבנייה המוצעת מאפשרת בנייה גבוהה לאורך צירים העוברים בעמקים
מרכזיים )כדוגמא כביש הרצוג( ,שוברת את המבנה הטופוגרפי של העיר ואף יוצרת
נתק ויזואלי בין המרקמים והשכונות השונות .נוסף לזאת אזורי החיפוש מוגבלים
לרצועות רוחב החוצות שכונות ,ללא קשר להיבטים תכנוניים ,בהם מיקום במרכז
שכונה ,לצד דרכים מרכזיות ,על בסיס בחינה טופוגרפית ועוד .כתוצאה מכך עלולות
להבנות חומות בצורות בלב שכונות קיימות.
למעשה ניתן לומר שהתפיסה הכוללת לגבי גובה הבנייה בעיר ,כוללנית וגורפת בנוגע
לאחידות בגובה הבנייה מחד ,לא מתייחסת לשינויים שהתרחשו בעיר והמצב
הקיים ,מאידך ואף לא תואמת לעקרונות תכנון מרכזיים )מרחק מהעיר העתיקה,
התייחסות לתבליט/טופוגרפיה ואי בנייה בעמקים( ,שהיוו מסד לתכנון העיר החל
מתקופת התכנון המודרני.
מדיניות זו תיצור לדעתנו כאוס תכנוני אשר יגביל את פיתוח ירושלים באופן
משמעותי.
לבסוף ,מדיניות הבנייה לגובה התעלמה משלב חשוב ומהותי והוא שלב הביניים,
המהווה את המסגרת התכנונית הנאותה לקביעת הנחיות תכנוניות בהקשר לגובה
הבנייה ,המצריך בחינה כוללת של אזור/מתחם /שכונה ,תוך קביעת גובה הבנייה
ומיקום הבנייה הגבוהה המומלץ )בחינה שהחלה להיעשות במספר שכונות בעיר,
כגון :רוממה ,גבעת שאול ובית הכרם -אם כי על חלק מהקביעות יש לנו מחלוקת(.
שימושים מותרים באזורי מגורים – תכנית  62ישנה והשימושים שנקבעו בה לאזורי
מגורים הינם ארכאיים ויש לשנותם .לדוגמא חנויות וחצרות של כלי ברזל ,חומרי
בניין...חנויות לממכר תחמושת ונשק  ...וכיוצ"ב.
שילוב שימושים ) -ג( 'מוסדות חינוך :מעונות יום ...המשרתים את תושבי האזור'
יש להוסיף האזור והסביבה.
)יג( – לדעתנו יש לאפשר בבנייני מגורים שילוב שימושים של פונקציות ציבוריות
נוספות על אלה המצוינות בסעיף זה.
כמו כן ,יש לבדוק את הנחיות 'תדריך להקצאת צרכי ציבור' של משרד הבינוי
והשיכון ,לגבי עירוב שימושים.
עירוב שימושים  -לא ניתן בהכללה לאפשר בכל איזור מגורים שימוש מסחרי.
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פרק  -2פירוש
מונחים

סעיף 4.1
הוראות כלליות
4.1.5

 4.2אזור מגורים

סעיף 4.2.1.1

-4.2.1.2
שימושים
מותרים
4.2.1.3
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זכויות בנייה-על פי סעיף זה אין משמעות להגבלת גובה הבניה עד  6ו  8 -קומות,
מכיוון שבמצב שיש באזור מרקם בנוי של  8קומות ,ניתן לאשר בניה מעל ל 8 -
קומות .יתר על כן גם במידה ויש בניין אחד בלבד בגובה  8קומות )הסמוך לציר
ראשי( ניתן לאשר מעל  8קומות גם באזורים של עד  8קומות.
למעשה ההגבלה של  8קומות חסרת משמעות בהתייחס להוראות בתקנון ,כך
שתשריט תבנית הבנייה בעיר אינו משקף את התוצאה התכנונית שתתקבל.
אזור שאינו מיועד לציפוף  -נקבעה הגדרה חדשה בתשריט תבנית הבניה כאזור
שאינו מיועד לציפוף .לא ברור ההיגיון התכנוני והבחירה של אותם אזורים.
בניה באזורי מגורים –טבלה
הקצאת אחוזי הבניה אינה ברורה ,יש להסביר את הגיון האחוזים על פי גודל
המגרשים .פירוט בעיתיות הקצאת אחוזי הבניה יוגש במסמך מדיניות גובה הבניה
בירושלים.
הוראות להכנת תוכנית מפורטת
יש להוסיף הנחיה בנוגע להתייחסות להיקפי שטחי הציבור ובהם :שטחים פתוחים
ומבני ציבור כחלק מהתוכנית המפורטת.
התאמה בין התקנון לתשריטים  -הסעיף בפועל פותח פתח לכל דבר ובכל אזור
והשלכותיו יכולות להיות בעייתיות ביותר .אין קורלציה בין התקנון ובין
התשריטים .סעיף זה בעצם מייתר את סימון הקומות על פי תבנית הבניה בעיר
משום שהוא מאפשר יחד עם סעיף  4.2.2.1ה' לבנות כל בניין בכל גובה ברגע
שקיימים בסביבה מבנים נוספים בגובה  8קומות .כמו כן יש להימנע מהמונח 'ככל
האפשר' בסעיף ד 5בכל הנוגע להקצאת שטחים לצרכי ציבור ולשצ"פים .צרכי
הציבור הם לא פחות חשובים מתוספת יח"ד.
אזורים להתחדשות עירונית  -יש להוסיף את אזור תעשיה תלפיות כאזור
להתחדשות עירונית.
יש להכין תוכנית אב להתחדשות עירונית אשר תתווה תכנון כולל והנחיות לתכנון
מפורט ושתקבע בין השאר את גובה הבניה וזכויות הבניה בכל אזור ואזור.
במקביל יקבעו הנחיות אשר יתנו תמריצים לעידוד ההתחדשות העירונית באזורים
המסומנים.
על כך נפרט בחוברת הבנייה לגובה שתוגש בהמשך.
אזורי מגורים חדשים  -את סעיף )ג (4יש להפריד לשני סעיפים שונים:
הוראות בדבר יעוד קרקע לצרכי ציבור .
הוראות בדבר עיצוב ובינוי אדריכלי ושימוש בחומרי בניה.
) (7סעיף זה יש לשנות ל'בתוכנית מפורטת יוקצו שטחים פתוחים שכונתיים
בהיקף שלא יפחת מ  7 -מ"ר לנפש 5 ,מ"ר לכל הפחות לגנים שכונתיים ועוד 2
מ"ר לנפש לכל הפחות לפארקים שכונתיים .חלקם ימוקמו בתפר בין השכונות
החדשות לישנות כדי לענות על המחסור של שטחים פתוחים בשכונות קיימות'.
כמו כן יש להוסיף כי תתוכנן גישה במידת האפשר מהשכונות לפארקים הרובעיים
הסמוכים.
חשוב להדגיש שדווקא במצב של הכנת תכנית כוללת לשכונה חדשה אין כל מניעה
להקצות שטח איכותי ובהיקף גדול לשטח פתוח.
סעיף ד -בניה גבוהה באזורי מגורים יש להגדיר מה היא תמירות.
הגדרת מרכז העיר  -מרכז העיר מסומן בתוכנית המתאר כאזור מסחרי ולא כאזור
מסחר כלל עירוני או איזור מסחר מיוחד ,הגדרה זו תוביל לכך שאזור קניון מלחה
שמסומן היום כאזור מסחרי מיוחד יתפוס את מקומו של מרכז העיר הנוכחי ולו
מבחינה תפיסתית .מהלך כזה מנוגד למטרות תוכנית המתאר להחיות את מרכז
העיר ירושלים.
גובה אזורי מסחר  -גובה הקומות באזור מסחרי מושפע מתשריט הבניה לגובה עליו
הגבנו בנפרד בחוברת הבניה לגובה שתוגש בהמשך.
מרכז העיר :אזור שהוא בעיקרו מע"ר ושניתן לשלב בו יח"ד )על פי תוכנית האב
למרכז העיר כ  5000 -יח"ד תוספת לקיים( .על כן ,צריך לבחון את הפתרון
הפרוגרמתי של צרכי הציבור לאור התוספת האמורה של יח"ד .יש לצרף לתכנית
המתאר  2000את הפרוגרמה לצורכי ציבור הנדרשת לכמות האוכלוסייה הצפויה
באזור המע"ר .פרוגרמה זו תשמש בסיס לעיריית ירושלים ולועדה המחוזית לבחינת
התוכניות המפורטות אשר תוגשנה באזור .רק אם יסופקו כל השירותים הנדרשים
לאוכלוסיה שתתגורר במרכז העיר ,תתאפשר החייאה אמיתית של מרכז העיר.
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 4.2.2.1ה' ו -ו '

 4.2.2.1ח'
4.2.2.1

4.2.3

 4.2.3.3תוכנית
מפורטת
בסמכות הועדה
המחוזית

סעיף ה'.

סעיף
 4.2.3.3ג
אזורי
מגורים
חדשים

 4.3אזור מסחרי

 4.3אזור מסחרי

 4.3.1שימושים
מותרים

שימוש מעורב  -מגורים ומסחר  -מאחר ואזורי המסחר בתוכנית המתאר הם גם
אזורי מגורים )לדוגמא אזור מרכז העיר( יש לדאוג שישמרו בהם גם תנאי המגורים.
 32לדוגמא :
 4.3.1.3שימושים
מעורבים
כניסות נפרדות לפונקציות מגורים ,תמהיל שטחים ליעודים השונים ,הסדרת חניות
נפרדות וכדומה.
סעיף  4.3.3יש להוסיף בכפוף למצוין בסעיף הקודם.
הערות לטבלה :
יש להסביר את הרציונל התכנוני לגבי גודלי החלקות ,אחוזי הבניה והעלייה בגובה .
כיצד באה לידי ביטוי הקרבה לעיר העתיקה ומרקמים לשימור .האם אז הקביעה
הגורפת של  450-500%עדיין תקפה?
יש לעשות הפרדה בין גודל מגרש של  2.5דונם ו  3.5דונם למגדלים שמעל  24קומות.
ניתן לשקול למשל בניה בקו  0באזור זה.
לכל הערותינו גם לאזור המע"ר נתייחס בצורה פרטנית
בחוברת הבנייה לגובה שנגיש בהמשך.
–
מחוזית
דה
וע
סעיף) (8תוספת זכויות בניה בסמכות
סעיף 4.3.1
ולמפגעים
מותר
מקסימלי
לגובה
התייחסות
לא ברור היכן יינתנו הזכויות .אין
טבלת זכויות
אחרים היכולים להיווצר מהנחיה זו.
בניה ומגבלות
בניה באזור
33
המטלות הציבוריות ,לטובת הציבור ,צריכות לחול כבר
מסחרי
על הזכויות הבסיסיות אשר ניתנות למגרשים על פי התוכנית.
לא יתכן כי במרכז העיר ירושלים שכונה הנמצאת
במחסור חמור של שטחי ציבור פתוחים וסגורים ,בנינים לשימור במצב
רעוע והזנחה ,יינתנו זכויות בניה מופלגות לבעלי המגרשים בלא שתידרש
מהם מטלה ציבורית כלשהי כבר במימוש זכויות אלו.
סעיף זה ) (4.3.1יצור בעיות שאנו מתמודדים איתן כיום
בעקבות תוכנית מתאר  62בהם בנינים לשימור ושצ"פים נהרסים/משתנים
בתכלית מאחר ומוקנות בהם זכויות בניה על פי התוכנית .מסוכן לתת
בצורה גורפת כל כך הרבה זכויות מבלי לבדוק לעומק את משמעות
הדברים .כתוצאה מכך העירייה ניצבת בפני בעיה כיצד לפצות את בעלי
המגרשים כאשר מוחלט שבית מסוים ראוי לשימור.
 34הקצאות לצרכי ציבור  -יש להוסיף כי גם בסעיף זה הועדה צריכה לבדוק הקצאות
לצרכי ציבור כפי שהועדה המחוזית צריכה לעשות
35
36
37

38

 4.3.3.2תוכנית
מפורטת באזור
מסחרי בסמכות
הועדה המחוזית.

מסחר כלל עירוני  -מהן 'התוכניות האחרות' העונות על מסחר כלל עירוני .
רק קניון מלחה מוגדר כאזור מסחר כלל עירוני ,הדגשתו ככזה מחלישה את מרכז
העיר הישן ותיצור דרדור מתמשך אשר כבר החל בשנים האחרונות.
ציר מסחרי  -רחוב יפו אינו מופיע בתשריטים כציר מסחרי.
לא ברור כל נושא הציר המסחרי במה הוא שונה מאזור מסחרי -.הוא אינו קשור  4.5ציר מסחרי
למיקום גודל או שימושים ,יש לחדד את ההבחנה בינו לבין אזור מסחרי או לבטלו .
אזור תלפיות  -לדעתנו אזור תלפיות לפחות בחלקו יכול לשנות את ייעודו למגורים
)בעיקר באיזור הדרומי(.על כן איזור תלפיות צריך לקבל יעוד קרקע כשימוש מעורב  4.7אזור תעשייה
ולא רק כאזור תעשיה.
שימושים מותרים באזורי תעשיה  -יש להוסיף את הסעיף שהושמט השומר על
סעיף .4.7.1
רדיוס מינימלי של  250מ' מאזורי מגורים.
שימושים
שטחי
לאפשר
אין
כן
כמו
,
תעשיה
באזורי
קניונים
יש להוסיף סעיף האוסר על הקמת
מותרים
מסחר ככפעילות לוואי זאת כיוון שהאזורים כבר מוצפים שטחי מסחר היום
ומהווים חלופה למרכז העיר ולפעילות המסחרית בו.
 4.4אזור מסחרי
מיוחד

שימושים מותרים  -אין לאפשר באזורי תעסוקה את אותם השימושים המותרים
 39באזורי תעשיה לדוגמא ,אין לאפשר מפעלים מזהמים באזורי תעסוקה.
תוכנית מפורטת  -תוכנית מפורטת חייבת להיות בסמכות ועדה מחוזית .המשרד
 40לאיכות הסביבה חייב לתת עליה את חוות דעתו.
על פי הטבלה מדובר בנפח הבניה שעומד על  12קומות באזורים משמעותיים בעיר,
לא יתכן כי תוכנית מסוג זה תהיה בסמכות ועדה מקומית.
אין טבלת זכויות בניה באזורי תעשיה
 41יש להוסיף טבלה כזו בהתאם לכללים פרוגרמאתיים ותכנוניים.
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סעיף 4.8.1
שימושים
מותרים באזורי
תעסוקה
סעיף4.8.2

אזור מלונאות ,מלונות ומתחמי תיירות  -יש להוציא את 'שטח פרטי פתוח'
מההגדרה זו .ובמיוחד כשמדובר בשטח פרטי פתוח שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל,
 42שטח כזה יש לבחון את ייעודו כשצ"פ ואת רגישותו הנופית בטרם תתאפשר בו כל
בניה .שטח פרטי פתוח בבעלות ממ"י צריך להבחן כחלופה לשצ"פ בעיקר באזורים
בהם קיים חוסר משמעותי.
שימוש מסחרי בבתי מלון  -שימושים מסחריים בתוך מבני המלונות אשר אינם
ממוקמים במרכז העיר ,יש להגבילם ל  5%מהיקף הבינוי ,או  1,000מ"ר )לא כולל
 43ברכות שחיה וספא( ,הנמוך מביניהם .זאת כדי למנוע מאשור מרכזי מסחר מעבר
לאזורים המיועדים לכך.
תכנית מלון בסמכות ועדה מחוזית  -תוכנית למלון צריכה להיות בסמכות הועדה
המחוזית ולא המקומית ,מעבר לכך סעיף זה מפנה לסעיף  4.10.3.2בתקנון אשר
 44בכלל מדבר על רשימת עסקים מותרים בפארק רובעי לא ברור הקשר בין הסעיפים
וההפניה לסעיף זה.
45

46

47
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סעיף  .4.9אזור
מלונאות
סעיף 4.9.1
שימושים
מותרים :
סעיף 4.9.4
הוראות להכנת
תוכנית מפורטת
תוכניות בינוי
והתרי בניה.
סעיף 4.9.4.2

אישור בתי מלון  -אישור בתי מלון באזור מגורים יהיה כרוך בשינוי יעוד על ידי
הגשת תוכנית לועדה המחוזית תוך התייחסות למרקם הסמוך ובדגש על בתי מלון
בגודל בינוני ומטה) .היקף של עד  200חדרים(.
שטח פרטי פתוח בבעלות מנהל מקרקע ישראל  -יש להוציא את 'שטח פרטי פתוח'
סעף  4.9אזור
מההגדרה זו .ובמיוחד כשמדובר בשטח פרטי פתוח שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל,
מלונאות ,מלונות
שטח כזה יש לבחון את ייעודו כשצ"פ ואת רגישותו הנופית בטרם תתאפשר בו כל ומתחמי תיירות
בניה.
שימושים מותרים :
ו .שימושים מסחריים בתוך מבני המלונות אשר אינם ממוקמים במרכז העיר ,יש
סעיף 4.91
להגבילם ל  5%מהיקף הבינוי ,או  1,000מ"ר )לא כולל ברכות שחיה וספא( ,הנמוך
מביניהם.
תוכנית מפורטת והתרי בניה
לא ברור באיזו סמכות התוכנית המפורטת.
.
המחוזית
בסמכות
להיות
צריך
האישור
א .לא מובן מדוע באישור הועדה המקומית
סעיף 4.9.2
ב .אישור בתי מלון באזור מגורים יהיה כרוך בשינוי יעוד על ידי הגשת תוכנית לועדה
המחוזית תוך התייחסות למרקם הסמוך ובדגש על בתי מלון בגודל בינוני
ומטה).היקף של עד  200חדרים(.
סעיף 4.9.5
ב .יש לכתוב בסעיף כי רק בבניינים שאינם מיועדים לשימור מלא ,יישקל נושא
מתחם תיירות
תוספת אחוזי בניה.
עירוני:
מתחם תיירות היסטורי  -לדעתנו יש להוסיף למתחם תיירות היסטורי אזורים
מומלץ
נוספים בעיקר במרכז העיר :רחוב הנביאים ,שכונות החצר ,ציר יפו ועוד.
סעיף 4.9.6
להתוות מסגרת לגיבוש מדיניות יותר מפורטת בכל הנוגע לייעוד כזה ,לדוגמא עידוד
מלונאות במתחמים לשימור גדולים יחסית כמו מתחם ביה"ח ביקור חולים.
במסמך
שטחים פתוחים :הערות לנושא השטחים הפתוחים ינתנו בהרחבה
סעיף 4.10
המדיניות לשטחים פתוחים בירושלים שיוגש כמסמך נפרד לוועדה.
יש לבצע הפרדה ברורה בין ייעוד קרקע למוסדות ויעוד קרקע לבניני ציבור .כמו כן
יש להתאים את השימושים בכל ייעוד קרקע בהתאם להגדרות שפרטנו בסעיף
סעיף  4.11אזור
"פירוש מונחים".
סעיף 4.9.4.3

בנוסף ,יש להותיר את השטח הפרטי הפתוח בהגדרה נפרדת בהתאם לצרכים שיבחנו
בעתיד.
מבני ציבור  -יש להפריד בין שטח למוסד לשטח לבניני ציבור  -מוסדות
 53אינם כוללים מבני ציבור.
יש להשאיר את השטח הפרטי הפתוח כרזרבות לשצ"פים שכונתיים.
בתי קולנוע  -ראשית יש לאפשר בגבולות המע"ר בתי קולנוע בכל ייעוד קרקע .מעבר
 54לכך ,בתי קולנוע מחוץ לגבולות המע"ר הינם לדעתנו שטח מסחרי במהותו .על כן יש
לאפשר בתי קולנוע במוסדות עד להיקף של  400מ"ר בלבד ,ובכפוף לשטחי המסחר
הכוללים במתחם.
 55בתי חולים  -להתייחסותנו למיקום בתי החולים המוצעים ראה פרק תשריטים.
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מוסדות

סעיף 4.11.1.2
שימושים
מותרים
 4.11.5אזור
מוסדות בית
חולים מוצע

מוזיאונים  -הכנסת מוזיאונים נוספים במתחם זה שאינו במרכז העיר מחליש את
 56מרכז העיר ירושלים.
יש למצוא דרכים שיחברו בין מרכז העיר ובין אזור משרדי הממשלה בצורה מהירה
ונגישה.
מבני ציבור – באזור המוגדר לבניני ציבור כלולים בתוכו שטחים לבנייני ציבור
 57ושטחים פרטיים פתוחים .כמו כן בהגדרות כפי שציינו לעיל ,בניני ציבור יכולים
להכיל בתוכם גם מסחר .כלומר בפועל אזור בניני ציבור יאפשר הכל חוץ ממגורים.
מה הכוונה יקבעו הוראות המאפשרות גמישות בשימושים במגרש.
 58מה הכוונה בקיצור הליכים ,קיצור הליכים עשוי לגרור תוצאות לא רצויות.
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60
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מרכזי חיים  -אנו מתנגדים באופן גורף לסימון מרכזי חיים במיוחד לאלה
המסומנים בשטחים הפתוחים למיניהם.
הסימבול של מרכזי החיים מיותר ויגרור פיתוח לא מבוקר באזורים שאינם דווקא
מתאימים לשטחי ציבור.
אנו לא רואים סיבה להכניס סימבול כזה כשניתן לבנות מבנה ציבור בשטחים
המסומנים כאזור למבנה ציבור ומיועדים במיוחד לשם כך.
על פי הוראות התוכנית מותר יהיה במרכזי החיים להקים גם שירותים מסחריים
כגון קופות חולים שירותי מסחר וכיוצ"ב.
אין מגבלה לגודל השטח גובה הבניה וכד'.
אין הגבלה לגבי כמות הבנייה בשטחים הפתוחים.
מדוע יוקצה בכל מרכז חיים שטח של  2.5דונם למרכז בינלאומי אם מדובר באזור
שירות שכונתי.
שדה התעופה  -תוכנית מפורטת לשדה תעופה יש לציין שהיא תהיה בסמכות ועדה
מחוזית.
יש לשקול את ההצעה להקמת שכונה למגורים או שימוש אחר במקום שדה התעופה.
תוכנית מפורטת – הרחבת בית העלמין גבעת שאול
את כל הקטע שנצפה מכביש מספר  1יש להציג בפני הועדה המחוזית כולל שלבי
ביצוע כחלק אינטגרלי מהכנת התוכנית.
תוכנית מפורטת לבית עלמין צריכה להיות בסמכות ועדה מחוזית.
בכל מקרה אנו מתנגדים לכל גריעה נוספת מיער ירושלים
לצורך בית עלמין.
חזות בית העלמין  -פיתוח ושיקום חזות בית העלמין הקיים בגבעת שאול.
יש לכלול נספח פיתוח נופי שיאושר על ידי ועדה מחוזית.
תוכנית מפורטת – בתי עלמין לקהילה הנוצרית והקהילה המוסלמית.
ניתן לשקול הפיכת חלק משדה התעופה לשטח לבית
עלמין לאוכלוסיות שונות
מתחמים לשימור  -הערות לתקנון בנושא מתחמים לשימור ,אתרי עתיקות והעיר
העתיקה הובאו במרוכז בפרק השימור.
אגן העיר העתיקה  -הערותינו לנושא תכנון האגן החזותי של העיר העתיקה וסימונו
הובאו בפרק נפרד בנושא האגן החזותי של העיר העתיקה ,וכן קיבלו התייחסות
פרטנית בפרק גובה הבניה .הצעותינו והנחיותינו לגבי הנושא נשקלו בהתאם לסימון
אגן הניצפות של העיר העתיקה ורדיוסים ההולכים ומתרחקים מחומות העיר
העתיקה .ראה חוברת גובה הבניה שתופץ בנפרד.
שילוב חומרי בניה אחרים
יש להוסיף סעיף בנוגע לבניה באבן שהוא אחד מהעקרונות המרכזיים לבניה
בירושלים שיעמוד בפני עצמו כדלהלן:
בניה למגורים בירושלים תכלול לפחות  70%אבן משטח החזיתות החיצוניות של
הבניין כאשר תינתן האפשרות לבניה בחומרים שאינם אבן בעוד  10%משטח
חזיתות הבניין ) 10%אלו לא יהיו כלולים בחישוב  30%הנותרים ( לאלמנטים
ארכיטקטוניים מיוחדים.
חישוב זה לא יכלול את קומות המסד המשמשות ככניסה לבניין שטחי מסחר וכד'.
בבניה ליעוד תעשייתי ותעסוקתי באזורים המסומנים כשטחי תעשיה /תעסוקה
לא תחול הוראה זו עם מגבלת אבן של  40%במקום  .70%למרות זאת בניית מגדלים
באזורים אלו תחויב בבחינה נופית חזותית שתאושר על ידי מהנדס העיר ומתכנן
המחוז בהתייחסות כלל עירונית.
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 4.12אזור
מוסדות קריית
הממשלה על שם
דויד בן גוריון(
 4.13אזור בנייני
ציבור
סעיף 4.13.1
גמישות
בשימושים
במגרשים
שייועדו לבניני
ציבור.

 4.13.7מרכזי
חיים

4.13.7.4
 4.15שדה תעופה
סעיף 4.15.2

 4.16בית עלמין
סעיף 4.16.3.1

סעיף 4.16.3
סעיף 4.16.4
 5.2העיר
העתיקה
 5.2.4הוראות
בניה בעיר
העתיקה ובאגן
החזותי של העיר
העתיקה

.6חומרי גמר
סעיף 6.2.5

68
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יש לבטל סעיף  -6.3.1ולציין שתוספת הבניה לבניינים המיועדים לשימור תעשה
בהתאם להמלצות תיק התיעוד ובאישור מהנדס העיר ואו הועדה המחוזית.
תואי הדרכים :
התוכנית כן מתווה דרכים חדשות וכן מתווה את היעוד שלהן.
לא קיימת בתוכנית אמירה עקרונית לגבי ניצול שטחים כגון
כיכרות מחלפים ריכוז תשתיות ניצול תת הקרקע ניצול מעל הקרקע וכד'.
יש לעשות הפרדה ייעודית )גם בתשריטים וגם בתקנון( בין מרכז
תחבורתי במרכז העיר ובין מרכז תחבורתי במלחה כמו כן ,יש להגביל את
היקפי הבניה בכל מרכז תחבורתי כזה.
יש להגביל או למנוע את ייעודי המסחר במרכז התחבורתי במלחה .כדי למנוע הקפי
מסחר גדולים מחוץ לעיר.
חניוני חנה וסע -
על פי סעיף זה מותר בחניוני החנה וסע לעשות למעשה הכל כולל להוסיף שטחי
מסחר .דבר זה הוא בעייתי מאוד ועשוי ליצור אזורי מסחר אשר יחלישו את מרכז
העיר.
אזורים אלו יהיו נוחים בשל מיקומם מחוץ למרכז העיר סמוך לשכונות
הפריפריאליות ,תתאפשר בהם חניה ללא הגבלה וכך יהפכו לקניונים אידיאלים.
ביוב  -אין הנחיה לגבי מתקני הביוב במזרח העיר יש להכניס זאת בשלבי הביצוע
כולל מגבלה לגבי התניית בינוי בפתרונות ביוב.
הזרמת מים בפארק מטרופוליני  -בתוכנית מפורטת של פארק מטרופוליני יש לכלול
אפשרות להזרמת מים מטוהרים באפיק ליצירת גופי מים לצרכי נופש ושדרוג
מערכות טבעיות.
ניקוז ונגר עילי  -לצורך החדרת מי נגר עילי לתת הקרקע...בהתאם להנחיות
מפורטות או כפי שיאושר בתוכנית כוללת כמו ברחביה לא יותר מ  .40%אין לאשר
 % 80אלה במקרים קיצוניים שיוגדרו על ידי צוות התכנון .לדוגמא מרכז העיר אשר
אינו דומה לשכונות בפרפריה.
כמו כן יש להוסיף כי ,תבחן האפשרות במבני ציבור לשימוש בחזית חמישית )אזור
הגג( ליצירת גגות ירוקים – יצירת בתי גידול אקסטנסיביים  ,מיתון מי נגר ,מיתון
תופעות אקלימיות וכד'.

תשריטים
גבול התוכנית
תשריטי התוכנית לא כוללים את שטחי אדמות רמת רחל שניתן לממש בהם אלפי
 74יח"ד הנמצאות במרכזה של העיר .ההיגיון התכנוני מצריך את הכללת שטחי רמת
רחל בתוך התשריטים.
אזור מגורים:
אזור מגורים מעצם הגדרתו בתוכנית מתייחס לאזור בנוי או מאושר לבניה יש לוודא
 75שכל האזורים הם אכן כאלה .למיטב ידעתנו בחלק מהאזורים אין תוכניות
מאושרות כלל.
במקרה זה יש להוסיף הערה כללית שאין בסימון ל מגורים בתוכנית כדי לשנות
ייעוד של שטח פתוח או אחר למגורים .למעט באזורים החדשים לתוספת מגורים.
אזור מגורים חדש :
 76התייחסות מפורטת לאזורי מגורים חדשים תוגש כחוברת נפרדת בהמשך .
אזור תעשיה ותעסוקה:
 77הערות פרטניות לתשריט בנושא אזורי תעשיה ותעסוקה יובאו במרוכז בחוברת
אזורי תעשיה ותעסוקה.
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תשריט מס1:

מתחמי תיירות  -לאור ההסתכלות בתשריט לא ברור מה מיחד מתחם תיירות
עירוני משאר מתחמי התיירות הצבועים בצהוב .כל מרכז העיר צריך להיות בתוך
מרקם תיירות עירוני.
אין חיבור בין ההגדרה של מתחם תיירות היסטורי לבין מה שקורה בשטח ולגבי
ההוראות ויעודי הקרקע המוגדרים בתקנון:
יש להגדיר במתחמי התיירות היסטוריים:
נושא הסדרת חניות ,גישה  ,תחבורה טיפול במטרדים לתושבים.
הכנת תוכנית כוללת אשר תתייחס לבעיות שנוגעות לשילוב בין
תיירות ומגורים וכיוצ"ב.
יש לבדוק כיצד תמ"א  12מתמודדת עם הנושא ומה עמדתה לגבי
מתחמי תיירות היסטוריים בירושלים יש להציג היבט זה בפני הועדה .
אילו הגדרת מתחמי תיירות היסטורית הייתה מקיפה וכוללנית ומסדירה בין השאר
את הנושאים הנ"ל :היה נכון להגדיר כמרחבי תיירות היסטוריים את המתחמים
 78הבאים:
עין כרם ,מרכז העיר – כולל יפו ,הנביאים ,מאה שערים  ,ימין משה  ,וכיוצ"ב.
אזורים שהם בעיקרם מתחמי מגורים ובתוכם בתי מלון -יש להתייחס אליהם
כמתחמי בילוי ותיירות היסטורית -או להמציא להם הגדרה אחרת .ולדאוג שבהם
יוסדרו תנאים שיאפשרו המשך התנהלות תקינה לאזור כמרחב מגורים בד בבד עם
פיתוח האזור כאזור בילוי ותיירות ייחודי היסטורי -תוך שמירה על אופי האזור
והבניינים לשימור.
יש להגדיר את מתחם הרכס בארמון הנציב כמתחם תיירות עירוני ולהוסיף לו את
מלון הרכס החדש )שמתוכנן על ידי אדר' שנברג(.
יש לבטל את מתחם תיירות גן הפעמון.
יש להוסיף את המלונות צפונית לאורך כביש .1
יש להוסיף את אזור שיח ג'ראח למתחמי תיירות עירונית.
יש לבחון את הצורך בסימון מתחם תיירות עירוני באזור 4
העונות ועמק רפאים .
מסחר מיוחד
בתשריטים מוגדר רק אזור קניון מלחה כאזור מסחר מיוחד ולא גם מרכז העיר .
בהפניית הדגש לקניון מלחה יוסט מרכז הכובד ממרכז העיר ויעבור לקניון מלחה.
הגדרה זו אינה מתיישבת עם המטרה והיעד לחזק את מרכז העיר.
 79לא ברור האם יש תוספת שטחים לאזור מסחר מיוחד לדעתנו  ,יש לכתוב במפורש
שלא תהיה תוספת שטחים .
לא ברורה המשמעות של אזור מסחר מיוחד על פי ההוראות למעט הכותרת.
מבדיקת התקנון עולה כי ההוראות לא מוסיפות דבר באזור מסחר מיוחד מאזור
מסחר רגיל.
סימוני מוסדות ציבור בתשריטים :
o
יש לבטל את השטח הצבוע כתום )אזור מוסדות( ליד עין כרם שמופיע
כשטח למוסד .השטח אומנם מופר ומוזנח אך ניתן לשקמו ולהופכו
בחזרה לשטח טבעי.
בשטח הצפוני של העיר כמעט ולא קיימים שטחים למוסדות מלבד
o
באזור בית חנינא .יש להוסיף לאזור הצפוני של העיר שטחי מוסדות.
אזור מרכז ציפורי הנמצא בתוך יער ירושלים בין עין כרם ליד ושם.
o 80
השטח הציבור המוצע שם הוא מוגזם ולא הגיוני  .אזור זה רגיש סביבתית
בשל מיקומו בתוך יער ירושלים יש למזער התערבות באזור היער.
שטח למוסד בקצה בוסטניה בקטע שבין גן החיות לואדי בוסטניה –
o
יש להשאיר שם מעבר ירוק  .ולא להקצות את כל השטח למוסד.
הר הבית והכותל -יש לתת לאזור זה הגדרה שונה ומיוחדת ולא כמו
o
כל מוסד.
בשכונת עיסוויה  -השטח למוסד נראה מוגזם.
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בתי חולים  -המיקומים שניתנו לבתי חולים אינם ריאלים -שני מקומות שמוצע
בהם בית חולים נמצאים על כביש .לא ברור היכן ניתן לבנות בית חולים על כביש.
 81כמו כן ,לא ברור מיקום בית החולים בקצה הדרומי של שכונת מעלות דפנה.
נראה כי אין היגיון לא לאחד את בתי החולים המוצעים עם אזורי המוסדות ולהציע
אותם באזורי אלה .
 82פארקים  -הערות פרטניות לתשריט בנושא פארקים וגנים הובאו במרוכז בחוברת
בנושא שטחים פתוחים.
מרכז חיים
אנו מתנגדים באופן גורף לסימון מרכזי החיים בתוכנית המתאר מהטעמים הבאים:
על פי הגדרת 'מרכז החיים' ניתן לכלול בו שימושים מסחריים )ללא מגבלות( ,הגדרה
זו עלולה להוביל להקמת מרכזים מסחריים וקניונים בשטחים פתוחים או בשטחים
ציבוריים ,הנוגדים את זכות הציבור בהם.
בבדיקת התשריטים עולה כי יש  18מרכזי חיים מתוכם  10נמצאים בשטחים
פתוחים.
על פי דוח  4עמוד  357סעיף  " 12.6.1מודל ורציונל מרכזי החיים באים לתת מענה

למצוקת הקרקע במוסדות ציבור ומהמגבלות הנובעות מהבידול המגזרי בירושלים.
תוך יצירת מוקדים רב תכליתיים.
הרעיון מבוסס על הקמת ריכוז מוסדות ושירותי ציבור באמצעות הקצאת קרקע
בעמקים בין שכונות ויצירת מקומות מפגש בין אוכלוסיות .מרכזים אלה יאפשרו
לשנות את יעוד השטחים המיועדים לצרכי ציבור בתוך בשכונות לאזורי מגורים על
מנת להימנע מהצורך בתחזוקת מבנים ישנים "...

הערותינו:
הרעיון להקים אזורי בינוי מסיבים של  70-100דונם בתוך העמקים
.1
יהרוס את הרעיון המרכזי של אי בניה בעמקים מבלי לבחון את ההשלכות
על תכנון ירושלים באופן כולל ועל ההשלכות של דבר כזה לעתיד .אם כן
רוצים לבנות בחלק מהעמקים יש לבדוק איפה כן איפה לא ולמה בכלל .
אין שום סיבה למקם מרכזי חיים באזורי מגורים חדשים כדוגמת רכס
.2
83
לבן ומתחם הדסה שיאפשרו ליזמים ולרשויות להימנע מהצורך ומהקשיים
באיתור שטחים לעתודות לשטחי ציבור נדרשים ,תוך הסתמכות על בנייתם
במרכז חיים אמורפי שלא ברור מי יתכננו ויפתחו ומתי.
מיקום מרכזי חיים בעמקים יוצר בעיה של גישה הן ברכב והן להולכי
.3
רגל דבר שימנע מתושבים לקבל את השירותים ליד מקום מגוריהם ואו
במרכז השכונה.
הקצאת קרקע לשירותי בריאות באזור ציבורי פתוח או אחר מאפשרת
.4
בניה מסחרית לכל דבר ועניין אשר עלולה להפוך בהמשך למסחר.
המיקום של מרכזי חיים נועד לפתור בעיקר את המצוקה של המגזר
.5
החרדי ,מסתבר שרק  3מתוך ה  18ממוקמים באזורי המגזר החרדי .מתוכם
 1נמצא באזור הדיפו הרחק מרמת שלמה וסנהדריה .הוא נמצא קרוב יותר
לרמת אשכול והגבעה הצרפתית .השני נמצא בשכונת רוממה על מדרון
משופע בשטח יחסית מצומצם שלא יאפשר את התכלית לשמה הוא נועד.
יתר מרכזי החיים נמצאים בתוך אזורים בנויים שלא ברור כיצד איפה
.6
ומה עוד ניתן להוסיף ולפתח בהם .כיצד הגישה של מרכזי החיים תשתלב
עם מרכזי החיים הקיימים.
התבנית הפיזית של ירושלים מבוססת על שכונות שכונות שלכל שכונה מרכז
קהילתי .מרכז חיים חדש ייצור תחרות למרכז הישן ,יהווה אזור נטוש בלילה
ויסתור את כל רעיון עירוב השימושים החוסך קרקע ,ומונע אזורים מתים בשעות
שונות ביממה.
 84הערות יינתנו מפורט בהמשך בחוברת הבניה לגובה ולאחר ניתוח התשריטים לעומק

תשריט מספר 2
 -מרכז העיר

פריסת החניונים בתוך העיר ,מנוגד לרעיון הקונספט התכנון התחבורתי הנותן
 85עדיפות לתחבורה ציבורית במרכז העיר בד בבד עם הקטנת כמות הרכב הפרטי
הנכנס לעיר.
כללי :יש לשים את כל תוספת הבינוי כולל ייעודי הקרקע על גבי תשריט של מצב
 86קיים ותצ"א .כדי לראות את ההבדלים בין המצב המאושר למוצע ולהציגם לועדה.

תחבורה
בתשריט 2
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