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תהליך תכנון התחדשות ושימור
העיר העתיקה בירושלים

عمليه تخطيط تجديد، حفظ وحمايه
البلدة القديمة  في القدس

The Process of  planning renewal, 
revitalization and preservation of the

Old City, Jerusalem
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ראובן פינסקי–פתיח 
מייק טרנר–רקע היסטורי לתהליך התכנון 

זאב טמקין–רקע להחלטת הממשלה ומתווה תהליך התכנון 
ארי כהן–)  ממוקד חיי יום יום(ישום ומתאר , תהליך התכנון
ראסם חמייסי -תובנות , היבטים חברתיים בתהליך התכנון,  WAהצגת תכנית 

אורי עמדי -זווית הראיה של  הציבור  
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הקונפליקט שבבסיס תכנון תהליך ההתחדשות  •
: הינו המתח בין שלושה מרכיבים     

 חיי היום יום " THE LIVING CITY"

מורשת  
תיירות
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פיתוח העיר העתיקה כמרקם     :" LIVING CITY", "חיי יום יום"•
חינוך ותרבות תוך  , מסחר, עבודה, חי ותוסס המשמש למגורים      
.מתן דגש על חיזוק אוכלוסיית העיר העתיקה ופיתוח הקהילה      

  
חיזוק מוסדות ובנייני ציבור של שלוש הדתות    :"מורשת"•

,דתיים ותרבותיים, המייצגים ערכים היסטוריים, המונותיאיסטיות      
התפיסה המרקמית . והמהווים את מורשת התרבות הבנויה       
מתייחסת אל כל מרחב העיר העתיקה כמרקם לשימור ובתוכו        
.  קיימים תתי מרקמים ויחידות מיוחדות      

,טיפוח ופיתוח תשתיות התיירות על כל סוגיה וגווניה  :"תיירות"•
,  ותיירות המורשת והתרבות, )עליה לרגל, צליינות(התיירות הדתית       
שילוב התיירות ברקמה האורבאנית  . תיירות מקומית ובינלאומית      
.הכוללת      
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התכנון מבקש להניע תהליך בר קיימא של התחדשות עירונית  
המאזן בין שלושת תחומים אלה ולהציע דרכים למיתון השפעתם 

 .של הקונפליקטים על מציאות החיים במקום
  

, תוך הצגת ראיה מערכתית כוללת, תהליך התכנון יפעל
והעמדת כלים ומנגנונים לאיתור מקומות ותחומים להתערבות  כדי 

.  ליצור תהליכי מכפיל בפיתוח העיר

מטרת התכנון
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:סוגי התערבות 

:סיווג ההתערבות בהתאם למאפייני החזקה 
:  במרחב הציבורי יכולת ההתערבות המירבית הינה

)החלל הציבורי(פיתוח במימד הפיזי 
.תעסוקה/תרבות/בריאות/חינוך/קהילה/השקעה בנושאי חברה

כך יורדת   -ככל שיורדת מידת החזקה הציבורית במרחב  •
.התכנות ההתערבות הפיזית בו    
י   "ההתערבות העירונית מאופיינת ע - במרחב הפרטי  •

מימון עבודות שיקום ושימור/ הטבות/תמריצים /מתן סיוע     
וקידום  , טיפול בחזיתות הבתים ,מונומנטים ומוסדות     
).'תכניות בניין עיר וכד(נושאים רגולטיביים      
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:מרכיבי המרחב 
סימטאות בהן יכול הציבור ,כיכרות , רחובות:    Iהמרחב הציבורי . א

.או לחלוף בכל שעות היממה, לבקר,לשהות"      מובהק"               

גנים ארכיאולוגיים, שטחים פתוחים:  IIהמרחב הציבורי . ב
ומבני ציבור בהם ניתן ליישם פעולות התערבות"       משולב"              

.באופן סדיר                                   

, מוסדות הדת השונים, מסגדים, מתחמי כנסיות:      Iהמרחב הפרטי  .ג
מתחמים ואתרים המאפשרים , מונומנטים"       סמי ציבורי"          

.באופן מבוקר ומוגבל, גישה  של הציבור אליהם                                    

מתחמי המגורים הפרטיים ומתחמים :    IIהמרחב הפרטי  .ד
.פרטיים אחרים"        מובהק"              
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התכנון מרכיבי מרחב
I מרחב ציבורי

I מרחב פרטי II מרחב פרטי

II מרחב ציבורי

כלל מרכיבי המרחב

נתוני שטחים  
'ד 872= כ                           "סה

'ד 137= חראם         /הר הבית
'ד I+I I      =241מרחב ציבורי 
'  ד I+I I      =494מרחב פרטי   
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'שלב א–פרוייקטים במרחב הציבורי והפרטי 
I מרחב ציבורי

I מרחב פרטי II מרחב פרטי

II מרחב ציבורי

כלל מרכיבי המרחב



القدس–شليم روأالبلدة القديمة في ירושלים -העיר העתיקה JERUSALEM-OLD CITY

הפרוייקטים
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רשימת פרוייקטים במרחב הציבורי והפרטי
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)  ציבורי/פרטי (במספר מרחבים  -מקבצי פרוייקטים
:ומגוון תחומי התערבות 

רחוב אל עומרי  -)~I   )100ציבורי 

שטח פתוח   II  (~200)–ציבורי 

במתחם סנט אן -בריכת חיסדא שיקום - )~I )300פרטי 

מתחם מדגם–)~II   )400פרטי 
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I מפת פרויקטים במרחב הציבורי דין-עלא  א/ רחוב באב נזיר : 100' פרויקט מס

100



القدس–شليم روأالبلدة القديمة في ירושלים -העיר העתיקה JERUSALEM-OLD CITY

הערותסלתאור הפרויקט
הסדרת  , ניקיון, תחזוקה -התערבות בנושא
הסדרת ממשק תנועה  , שימור, תשתיות עיליות
.רכיבי מסחר ושירות, וחניית כלי רכב

ריבת  , סביל, שער המשגיח -מונומנטים ברחוב
,  קייה ואל חסנייה'מדרסות אל מנג, אל מנסורי

.יטופלו בנפרד -זאוויה וואפיה

M
 18' אתר מס

.ו"ברשימת אונסק

דין-עלא  א/ רחוב באב נזיר : 100' פרויקט מס

אינטנסיביות ההתערבות במקום/ סל הפרוייקט ניתן לשינוי בהתאם לעומק: הערה *  

*
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דין-עלא  א/ רחוב באב נזיר : 100' פרויקט מס

ממשק תנועה וחנייה

גגונים, מפרטים לדוכנים טיפול במונומנטים
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תאורת רחוב וקמרונות: 111' פרויקט מס

111
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הערותסלתאור הפרויקט
  הכיכרות ,הסמטאות בכל רחוב תאורת הסדרת

  שהינם בקמרונות תאורה לרבות - והרחובות
.היום שעות במשך גם ,חשוכים

S  זמין לביצוע וחיוני
.יום-לטובת חיי היום

תאורת רחוב וקמרונות: 111' פרויקט מס

אינטנסיביות ההתערבות במקום/ סל הפרוייקט ניתן לשינוי בהתאם לעומק: הערה *  

*
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תאורת רחוב וקמרונות: 111' פרויקט מס

ראח'אבן ג גלעד דיר אל סולטאן האשורים

הכנסיות

הפרחים

הקימרונות הצריח האדום שוני הלכות

שער הברזל וונימה'ע פייסל
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הסתעפות   -בדופן הצפונית של הרחוב, א "מ 155 -אורכו של הרחוב
נדרשת החלפת תשתיות  , ),דרך ללא מוצא(לשלוש סימטאות  משנה 

,  תת קרקעיות בחציו המערבי של  הרחוב 
   -עבודות נוספות במרחב הציבורי

נקיון  רחוב אל עומרי
תאורה
,  שילוט
, נגישות
דודי מים
דודי שמש

צלחות לווין
צנרת ביוב

,ניקוי חזיתות
מפרטים
חמרי גמר
מזגנים

תשתיות עיליות
גינון
צנרת
כבלים

נישה לאשפה
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שילוט רחובארונות תקשורתאיסוף ונישות לאשפה

חזיתות-חמרי גמרנקיון ריצוף קייםכבלים ותשתיות עיליות
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II מפת פרויקטים במרחב הציבורי עומרי -פ במתחם צלחייה"שפ/ פ "שצ: 204' פרויקט מס

204
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הערותתאור הפרויקט

  מוקדמות במפות גם ככזה מופיע ,מבונה לא ,פתוח שטח
  כיום מהווה  .)1947 בריטי מנדט ,1900 ,1865 וילסון(

  בו לפתח מוצע -הרחוב מן מוגבה במפלס מגודרת חי פינת
)ר"מ 800-כ כולל השטח( השכונה תושבי לרווחת פ"שצ

מצריך איתור  
הסכמת  /בעלויות

.התושבים

עומרי -פ במתחם צלחייה"שפ/ פ "שצ: 204' פרויקט מס
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עומרי -פ במתחם סלחייה"שפ/ פ "שצ: 204' פרויקט מס



القدس–شليم روأالبلدة القديمة في ירושלים -העיר העתיקה JERUSALEM-OLD CITY

מסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס

332
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I מפת פרויקטים במרחב הפרטי כנסיית עמנואלמסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס

-כנסיית עמנואל

בקרבת שער יפו 

 -   המנזר היווני

בקרבת השער החדש

  -        גן חיסדא

בקרבת שער האריות

-גנים 10אותרו 

:מהם 3לדוגמא 
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כנסיית עמנואלמסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס
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המנזר היוונימסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס
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המנזר היוונימסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס
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המנזר היוונימסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס
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גן חיסדאמסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס
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גן חיסדאמסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס
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הערותתאור הפרויקט

  והגנים החצרות מתחמי בין המסייר ייחודי מסלול התוויית
  מגורים / כנסיות / המוסדות בתחומי אשר הקסומים
.העתיקה העיר ברחבי

מצריך  , קיים מיפוי
.תיאום עם הבעלים

מסלול הגן הנעול: 332' פרויקט מס
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"2' מתחם מדגם מס: "404' פרויקט מס

404



القدس–شليم روأالبلدة القديمة في ירושלים -העיר העתיקה JERUSALEM-OLD CITY

II מפת פרויקטים במרחב הפרטי "2' מתחם מדגם מס: "404' פרויקט מס
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הערותתאור הפרויקט
  אל עקבת הרחובות שבין בתחום ,הנוצרי ברובע :מיקום
.חבש אל ודיר החנקה ,זית אל חאן ,בטיח

  גולדן אכסנית :דת מוסדות ,אכסניה ,מגורים :שימושים
  האתיופית הפטריארכיה ,פולסקי דום מתחם ,גייט

.הפרנציסקנית הכנסיה של מגורים מתחמי ,אורתודוקסית

סקר המתחם בעבודה
.ובשיתוף התושבים

"2' מתחם מדגם מס: "404' פרויקט מס
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"2' מתחם מדגם מס: "404' פרויקט מס

זיהוי פרוייקטים יישומיים אשר יניבו פירות ותועלת     -מטרות לטווח הקצר
.לקהילת המקום                       

,עבודה משותפת של צוות התכנון והתושבים כדי להכיר   -מטרות לטווח הארוך
מתוך כך ניתן יהיה  .    למפות וללמוד את המתחם ומבנהו                                       
נפחי , להגדיר ולבחון את השימושים המתאימים למקום                                      
דירוג חשיבות המבנים  , מגבלות הבנייה, הבנייה הראויים                                      
                  .                                   וערכם השימורי                                      
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הגן הארמני: 414' פרויקט מס

414
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II מפת פרויקטים במרחב הפרטי הגן הארמני: 414' פרויקט מס
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הערותתאור הפרויקט
-הדרום בפינה והפסולת השפכים ערימת פינוי -'א שלב

.העיר חומת של מזרחית            
.רכב כלי חניית לצרכי זמני שימוש -'ב שלב
עם )בינוי ללא( פתוח ציבורי כשטח המקום פיתוח -'ג שלב

מתחם אל המקושרים ומסחר תיירות שימושי            
.המחודש המוזיאון            

מצריך הסכמת ושיתוף  
.הכנסיה הארמנית

הגן הארמני: 414' פרויקט מס
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הגן הארמני: 414' פרויקט מס
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-מקרא      

214

103

332

409

Iפרויקט במרחב ציבורי 

IIפרויקט במרחב ציבורי        

Iפרויקט במרחב פרטי        

IIפרויקט במרחב פרטי        

       

איתור פרויקטים במרחב  
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מקבצי פרוייקטים-מקרא

מרחב ציבורי      

שטח פתוח      

מונומנטים ומוסדות      

מבני ציבור      
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:פרוייקט  
תכנית סטטוטורית 

לשלב הביניים



القدس–شليم روأالبلدة القديمة في ירושלים -העיר העתיקה JERUSALEM-OLD CITY

  "שפת רחוב"
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  תודה
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L  "סל מלא"M  "סל ביניים"S  "סל מינימלי"

נקיון
ניקוי ריצוף  , איסוף אשפה
הסרת , קיים בקיטור

הסרת  ,גרפיטי מהקירות 
.מדבקות משלטי רחוב

תאורה
השמשת ותפעול פנסי  
רחוב השמשת תאורה 
בקמרונות ושווקים גם  

.לשעות היום

שילוט
התקנת שלט רחוב בכל  

הרחובות שחסר בהם  
כולל רחובות שיש  , שילוט

ללא  , להם רק  מספר
.שם

מפגעים
הסרת מפגעים מקומיים  

המהווים בעייה  
,  חשמל -בטיחותית
.קונסטרוקציה, נגישות

נגישות
,  הסרת מפגעים נקודתיים

שינוי , תוספת מאחזי יד
כיוון התקנת סבכות  

.ניקוז

  שילוט
הסדרת שילוט  

מסחרי

  גגונים
הסדרת גגונים  

בחזיתות  
מסחריות  
ובכניסות  
.פרטיות

מפגעים
הסרת מפגע  

הקשור  
בהסכמת  

.דיירים/בעלים

  תנועה
הסדרת ממשק  

,  הולכי רגל-תנועה

החלפת תימרור  

.ועמודי מחסום

נגישות
שיפורי נגישות 

בצירים
נבחרים

   ריהוט
רחוב    

החלפת  
אלמנטים  

השלמת  , קיימים
.חוסרים

 שילוט
הסדרת שילוט  

הכוונה  , תיירותי
בהתאם  , ומידע

למפרט שפת  
.רחוב

  חזיתות
,  שיפוץ חזיתות

,  צביעה, ניקוי
השלמת  , שיקום

החלפת  , מפרטים
חמרי גמר

  ריצוף
החלפת ריצוף  
רחוב בהתאם  
למפרט שפת  

.רחוב

   ריהוט
רחוב  

,  פיתוח שפת רחוב
שילוב בכל  

האתרים  
.והרחובות

  מזגנים

הסדרת אופן  
תליית והתקנת  

ג חזיתות  "מזגנים ע
י מפרט"עפ-

  תאורה
הסדרת פרטי גופי  
,  תאורת מונומנטים
.מוסדות ומסחר

  תשתיות
החלפת קווים  

עיליים  ותת 
,  מים -קרקעיים

תקשורת,ניקוז,ביוב
טלפון  , חשמל,

.'וכד

 מפגעים
פינוי של 

אלמנטים קשיחים  
הנמצאים בתחום  

.הרחוב

  גינון

פיתוח ערוגות  
קיימות  /חדשות 

וצמחייה בתחום  
.המרחב הציבורי

M

S

S

L

M
S

רמות התערבות  

  צנרת וכבלים

צנרת  , הסדרת כבלים
ומערכות תשתיות  

.ג החזיתות"הפזורות ע

  אלמנטים
ברחוב      

הסדרת ארונות  
-תשתית/תקשורת 
.ציבוריים

אלמנטים
פיזיים    

,  שיקום, טיפול
.אחזקה, שימור
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סינתיזה של עבודת הצוות
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ראשי-גדול
אחר-קטן

אדום–נוצרי 
כחול –יהודי 
ירוק–ערבי 

צהוב -מעורב 

אתרי ביקור מוכרים קהלים עיקריים–מסלולי הביקור תיירות

אדום–גבוה 
ירוק–בינוני 
כחול -נמוך 

עומסים -מסלולי הביקור העיקריים

  
ביקור אתרי

ביקור מסלולי
–עומסים דירוג
תיירות ניהול
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קיים מצב דירוג

להתערבות עדיפויות
–היתכנות דירוג

יישומית

  

נגישות    
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תשתיות
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שימור ומורשת

  
בעלי רחובות דירוג
גבוה שימורי ערך
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כנסיה קתולית - 47
כנסייה יוונית אורתודוכסית - 37
כנסייה ארמנית אורתודוקסית - 20
כנסייה פרוטסטנטית - 15

כנסייה קופטית אורתודוקסית -   5
כנסייה סורית אורתודוקסית -   2
"לבנה"כנסייה רוסית  -   2
מוסדות משותפים -   2

כוללים ובתי כנסת, ישיבות - 22
מוזיאונים ואתרי ביקור - 20
מוסדות ציבור -12
מוסדות חינוך -10

אתרים היסטוריים - 82
מסגדים - 29
בתי ספר - 11
מבני מנהלה ושירותי הוואקף -8
מוזיאונים -  3

מוסדות ואתרים יהודיים
מוסדות ואתרים מוסלמיים

מוסדות ואתרים נוצריים

מוסדות ומבני ציבור
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השכלה

שרותים

צפיפות

בחלוקה לתאי פקידה–מאפייני המצב הקיים 

מצב סוציואקונומי
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מדדים אדריכליים
•   

דחיפות  -'מפה א
רחובות שמידת הדחיפות להתערבות  

) 4-5מדד ערכים (בהם הינה גבוהה   
ערכים פיזיים  -'מפה ב

רחובות שכוללים מרכיבים בעלי ערך גבוה 
) 4-5מדד ערכים (  

היתכנות יישום  -'מפה ג
רחובות שנראה כי מידת המאמץ  

להתערבות בהם הינה נמוכה    
) 1-3מדד ערכים (  

שילוב מדדים –'  מפה ד
מפה המציגה את הרחובות בהם שלושת  

.בו זמנית–המרכיבים משתלבים בהם יחד 

 

 

דחיפות -'א ערכים -'ב

  משולב -'ד  מאמץ -'ג
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דוגמא לכרטיס רחוב

-נתונים

מיקום•

מימדים•

נגישות•

שימושים•

תצלומים•

מבטים•

חיי יומיום•

חיי לילה•

ו"דירוג אונסק•

1995מפקד •

10276תכנית •

שימושים מוצעים•

מדדים וערכים, תאור 

טיפולוגיה•

דירוג מדדים•
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צוות -סינתיזה


