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 .  י חומה פנימית"המנזר שממערב לו תחום ע. הפטריארכיה הארמנית' רח

 .גבולות תכנית האב :משמאל. העתיקההארמני כפי שמוגדר בתחומי חומות העיר הרובע  :מימין

 

 רקע .1
  השטחים את למעשה חצתה ,16-ה במאה סולימאן י"ע העתיקה העיר חומת נבנתה כאשר

  מהשטחים חלק נותרו וכך ,החמישית מהמאה עוד בירושלים שישבו הארמנים שבבעלות

 הרובעים מארבעת אחד הינו ''הארמני הרובע'' .העתיקה העיר לחומות מחוץ בבעלותם

  העיר וחומות ממזרח ד"חב רחוב ,בצפון דוד מרחוב המשתרע ,העתיקה העיר מוכרת אליהם

  חומה המוקף תחום אותו – "הארמני המתחם" את בתחומו מכיל ואשר ,ובמערב בדרום

  והשירותים המנגנונים כל את המכילה עצמאית כישות מתפקד זה מתחם  .ושערים פנימית

  שיפורט כפי ,זו תכנית .'עיר בתוך עיר' כעין ,במסגרתה זקוקה היא להם התפקודיים

  את והן ,לפטריארכיה שממערב והקרקע הסמינר ,המנזר שטחי את הן כוללת ,בהמשך

  לחומה שמחוץ השטחים חלק גם כמו ,אררט ורחוב המלאך רחוב שלאורך המגורים מתחמי

  .(הארמני הקברות בית ,ציון הר כנסיית מתחם) הארמנים בבעלות ואשר

 ומאפיינים זהות 1.1

  העתיקה בעיר הארמנית הקהילה של הסוציולוגי הפרופיל – משמעי-הדו המרחב 1.1.1

 נלווה מסמך ראה – וייץ יונה ר"ד ,ירושלים של

 היסטוריה 1.1.2

 אורתודוקסים-היוונים אחרי ,העתיקה בעיר בגודלה השלישית הנוצרית העדה כעת

 .הכנסייה של הלאומי באופייה מתייחדים הארמנים .והלטינים

 .ברציפות מאז בה וחיים ,החמישית במאה בירושלים לראשונה התיישבו הארמנים ,כאמור

  אשר ,3-ה גרגורי והקתוליקוס טורוס הארמני המלך בארץ ביקרו 12-ה המאה בראשית

  הרובע להיווצר החל הזו בעת .יימס'ג סנט של המרכזית הקתדרלה והוקמה מומנה בעזרתם

 מהסולטן פירמן הארמני הפטריארך קיבל 1187 בשנת .כיום לנו מוכר שהוא כפי הארמני

  הפטריארכיה  .בעיר הפולחן וחופש הקדושים במקומות זכויותיה לכנסייה הובטחו ובו

 כתב הארמנים קיבלו 1516 ובשנת ,1307 בשנת מוסדה בירושלים העצמאית הארמנית

 וכאחת המונופיזית הכנסייה כראשי הקדושים המקומות על זכותם את המציין רשמי חסות

  סטטוס ,הקדושים במקומות וזכויות חזקה להן שיש בירושלים העיקריות הכנסיות משלוש

 .19-ה המאה באמצע רק לבסוף שקובע קוו



 

  כעשרים 1915 בשנת לארץ הגיעו 1-ה ע"במלחה בארמנים התורכי הטבח בעקבות

 .הארמני והרובע המנזר בתחומי השתקע חלקם אשר , פליטים אלף

 ,במתחם העת כל שחיו הכמורה וצוות הדת לאנשי בנוסף ,אלו פליטים של הגעתם

  והרכב במבנה נוספים שינויים .'החילונית' הארמנית הקהילה את לגבש החלה

  של גל 1948 בשנת – בארץ המלחמות במהלך חלו ברובע הארמנית האוכלוסייה

  פוליטית יציבות חוסר הורגשה שוב 1967 במלחמת ,הארץ את עזב פליטים

 סייעו אשר ארמנים ארצה שוב להגיע החלו ,מרוסיה העלייה גלי עם אך ,וכלכלית

 .ניכר באופן המקומית הקהילה של לגידולה

 

 הקהילה 1.1.3 

  עולים בירושלים והתיירות התרבות ,הכלכלה לחיי הארמנית הקהילה של תרומתה

 בולטים מקומות תופסים הקהילה בני .באוכלוסייה היחסי מספרם על בהרבה

  ,תיירים מדריכי ,מזכרות חנויות בעלי ,צורפים ,צלמים ,קרמיקה אומניכ וחשובים

 .בכירים ופקידים מורים

 למנזר ובסמוך העתיקה העיר בתחומי הקהילה בני הישארות של המרכזית הסיבה

  בהמשך נדון בכך אך) ,אדרבא ,ומרווחים נוחים דיור תנאי בשל אינה הארמני

-החברתיים לשירותים וההזדקקות הקשר היא המרכזית הסיבה (העבודה

 ,ילדים גן ,ספר בתי -דוגמת ,הפטריארכיה י"ע הניתנים יומיומיים-תרבותיים

 .חברתיים ומועדונים קהילה שירותי ,ספורט מתקני ,מרפאה ,ספריה

  ,ייחודה על בקנאות שומרת כלל ובדרך עצמה בתוך מסוגרת הארמנית הקהילה

 הקהילה בני בין רק המתקיימים הנישואין וקשרי המסורתיים מאפייניה ,בדלנותה

  ,לאומית השתייכות פירושה הארמנית לכנסייה ההשתייכות .עצמה הארמנית

 דתה מהפצת נמנעת הכנסייה ,הארמנית והמורשת התרבות קבלת את המחייבת

  של הדיבור ושפת התפילה שפת .לשורותיה הצטרפות על מקשה ואף זרים בקרב

  .ארמנית הינה הקהילה
 'מפות היסטוריות'מתוך נספח . 20-הרובע הארמני במאה ה



 בינוי ושימושים :מתוך נספח מצב קיים

  

  

 מבנים 1.1.4

 יימס'ג סנט של לכבודו הראשית הקתדרלה ניצבת הארמני המנזר מתחם של בליבו

 ממוקמים וסביבה ,(6-ה מהמאה ביזאנטיים שרידים גבי על ,12-ה מהמאה המבנה)

 ומשרדי ומבני ,(1846) הכמורה צוות של מגורים מתחמי ,(1663) לצליינים אכסנייה

 .(1853) הפטריארכיה

  טרקמנשץ ס"ביה- החינוך ומוסדות (1853) המוזיאון נמצאים הדרומית בדופן

  ש"ע התיאולוגי הסמינר מתחם – ממערב .(1929) גולבנקיאן וספריית ,(1929)

  .'זיתון דיר' נגלי'ארצ סנט מתחם מזרח ומדרום (1975) מנוגיאן

  המלאך וברחוב אררט ברחוב -(לו מחוצה) המנזר חומת של המזרחית הדופן לאורך

 .הארמנית הקהילה בני את המשמשים מגורים מתחמי ממוקמים

  הבינוי .שלו האורבני המרקם במבנה הינה הרובע של הארכיטקטונית ייחודיותו

 /קהילתיים לשימושים אם ,מתחם לצד מתחם ,מבנה לצד מבנה ,בשלבים התגבש

  מייצגת המוסדית הבנייה .בלבד מגורים לצרכי ואם ייצוגיים/ דתיים /מוסדיים

  עם ,עת אותה את שאפיינה ובטכנולוגיה בסגנון נבנתה בה התקופה את לרב

 אופיינית ואדריכלות מנזרים אדריכלות של השפעות ,קלאסיות-ניאו השפעות

 .המנדט לתקופת

 לעיר האופיינית הורנקולרית האדריכלות את בעיקרם מייצגים המגורים מתחמי

  בנויות יחידות של שונים רבדים על המבוססת ,מתוכננת בלתי בנייה .העתיקה

  של הכלכליות והיכולות לצרכים בהתאם הכל ,שונים חומרים ,שונים משלבים

 .מתחם באותו הדיירים

 מרכיבים לזהות ניתן אחד בכל אך ,למבנה ממבנה משתנים והטיפולוגיה הפרטים

  גגות ,(הבית פנים שטח את המגדילים) ארקר חלונות ,משותפת חצר  -כגון אופינים

  צרות חיצוניות מדרגות ,מהבית נפרד בלתי כחלק המתפקדים מרוצפים

 מעברים ,מתאימה קרקע מנת כל המנצלות קטנות גינות/צמחייה ,ברזל/מאבן

  מעל הבנויים גשר ובתי וקמרונות מים בורות ,מסורתית בבנייה אבן כיפות ,חבויים

 .פרטיים/ציבוריים מעברים



 א גבולות התכנית  "תצ: למעלה
 (ברובע הארמני ובבית הקברות)צמחיה בגבולות התכנית  :למטה

  

  צמחיה 1.1.5

  ומהווה למרחוק ניכר המרשים נופם ,מרהיבים אורן עצי גדלים וסביבתו המנזר בתחומי

  עד חי בארץ ביותר הקשיש האורן עץ כי מספרים .העתיקה העיר של בתחומה ייחודי מראה

  200 בכדי נאמד גילו ,שנה 17-כ לפני והתמוטט קרס אך הארמני המוזיאון בחצר לאחרונה

  מערכת בשל בעיקר ימים לאריכות זוכים שאינם לעצים נחשבים ירושלים אורן עצי .שנה

  מגיע הוא כאשר העץ של המשקל בעומס עומדת אינה אשר ,שלהם השטוחה השורשים

 שבחצר זה הינו העתיקה בעיר כיום שנותר ביותר הזקן ירושלים אורן .גדולים לממדים

  בצמרתו ,עייפים נראים כבר מבדיו אחד ,מכובד גזע בעל הוא '',עמנואל'' המשיח כנסיית

 הקיץ בימות מצלה הנאה וצמרתו  ,ובועט חי עדיין העץ ,זאת ובכל וצלקות גדמים נותרו

 ומיני ,גפנים סוכות ,בעציצים קטנות גינות התושבים מטפחים המגורים בחצרות  .החמים

 לה צמחיה למונומנטים בסמיכות .ונעימה מרוככת אווירה למקום המשווה דא כגון צומח

 זייתון אל דיר הכנסייה שבחצר הזית עץ למשל כך ,היסטורית/תרבותית משמעות לעתים

  נהגו רגל עולי .משפטו טרום ישו אליו נקשר המסורת לפי :כינויה את לכנסייה העניק ואשר

  ,הקברות בית במתחם ,לחומה מדרום .עליו להגנה אבן בגדר מוקף הוא וכיום מענפיו לשבור

 מלבד בה למצוא וניתן מטופחת הקברות בית צמחיית .סימבולית משמעות גם לצמחייה

 .ארוך לטווח התחדשות מדיניות נדרשת העצים של גילם לאור  .וורדים גפן שיחי העצים



 אבן הדרך הראשונה :בצהוב .פירוט אבני הדרך לתכנית האב

 האב תכנית 1.2

 מטרות 1.2.1

 של לנכסיה הקשור בכל והממשק התכנוני בהיבט לטפל למטרה לה שמה האב  תכנית

  המצב של יסודית סקירה כוללת התכנית .וקהילתה אורתודוקסית-הארמנית הפטריארכיה

 -  והסדרה פיתוח ,לשיקום אזורים והגדרת לשימור תחומים הגדרת ,בשטח הקיים הבנוי

  האב תכנית .העתיקה לעיר שנקבעו המיוחדים והקריטריונים התכנון למדיניות בהתאם הכל

 בבעלות השטחים על והן ,העתיקה העיר חומות בתוך הארמנים שטחי על הן חלה

  ,(1.2.4 פרק ,בעלויות בנספח להלן שיפורט כפי) לחומות מחוץ הארמנית הפטריארכיה

  פירוט תכנונית אסטרטגיה – התכנית של העתידיים תוצריה בין .כ"סה דונם 87-כ וכוללת

 ונוהלי בנייה היתרי להוציא ניתן שמכוחן מפורטות תכניות ובהם קונקרטיים פרויקט תיקי

  כאתר העתיקה העיר של וערכיה נכסיה על בשמירה לסייע עתידה האב תכנית .ממשק

 הבינוי של להסדרה לפעול הארמנית הפטריארכיה של ובמאמציה מוכרז תעולמי מורשת

 התושבים ,הקהילה לרווחת – בבעיות וטיפול מפגעים להסרת גם כמו ,הניתן ככל הקיים

 .עצמו והנכס

 

 ראשונה דרך אבן 1.2.2

  למיפוי המרחב איתור :תכנונית אסטרטגיה גיבוש לצורך הרקע הכנת עיקרה זו דרך אבן

  מצב סקר ,קיימים ומפות מסמכים ריכוז ,רלוונטי מידע איסוף ,התכנית גבולות וקביעת

 תבחינים קביעת ,ייחודיותו על הארמני ברובע עיקריים מאפיינים ומיפוי זיהוי – פיזי

  ,שלהלן ח"בדו מוצגים הראשונה הדרך אבן של תוצריה  .התכנון שטח וניתוח לשימור

  זו דרך לאבן הנספחים .ולימודו התכנון בשטח סיורים לאור שהוכנו נספחים וכוללים

  תכניות ,2011 א"תצ ,תכנוני התייחסות מרחב :הבאים לנושאים התייחסות כוללים

 / בנוי ,היסטוריות מפות ,מונומנטים  ,בניה מגבלות ,בעלויות ,(קיים חוקי מצב) מאושרות

 אורבניים מאפיינים ,צמחיה ,(פרטי/ציבורי ,רגל הולכי/רכב) תנועה ,קרקע שימושי ,פנוי

 .(ושימושים בינוי) קיים מצב ותיאור (מרקמים)

 משימות פעילויות שלב עבודה ד.א

.iרקע 

קביעת גבולות 

 התייחסות

איתור מרחב למיפוי וגבולות 

 . התכנית

 ג"עסימון גבולות : הכנת מפות

 ומדידהאורטופותו 

עקרונות שימור  

והתחדשות  

מתוך  

המדיניות 

 העירוניות

איסוף מידע וריכוז מסמכים  

 ומפות קיימים

  

  

תיאום סיורים ופגישות עם  

איסוף וריכוז ; גורמים רלוונטיים

;  מיפוי קיים, מידע ארכיוני

חילוץ מידע רלוונטי מתכנית  

 .האב ותכניות קיימות

זיהוי ומיפוי מאפיינים עיקריים   סקר מצב פיזי

: ברובע הארמני על ייחודיותו

/ פנוי, מונומנטים, מגבלות בניה

, "פרטיות"מדרג , צמחיה, בנוי

 .שימושי קרקע ועוד

קביעת תבחינים להערכת   תבחינים לשימור

 המבנים

 ניתוח סקר פיזי וממצאי מיפוי ניתוח שטח התכנון 

תנאי  , נתונים סטטיסטיים איסוף מידע רלוונטי

 מגורים

 iממצאי שלב  ח מסכם"דו

.iפרוגרמה פרוגרמה 

סדרת מפגשים עם בעלי עניין   שיתוף ציבור

והבנת הצרכים בכל הקשור 

,  התחדשות, לשיפור תנאי דיור

, מוסדות כנסייתיים ודיור צמוד

מסחר ובתי , אכסון לעולי רגל

 .מלאכה באומנות הארמנית

יצירת רשימת אתרים ראויים  

 לשימור

על בסיס רשימת מונומנטים  

 ת"וחומר רע

 הכנת חלופות לפרוגרמה המלצות: גיבוש מסמך מסכם

.i גיבוש

אסטרטגיה 

 תכנונית

גיבוש 

אסטרטגיה 

 תכנונית

ג "מיפוי שימושים לכל מבנן ע

רמת  'מפת הרובע והגדרת 

 וממשק 'התערבות

בחירת חלופה מועדפת ופריסתה 

 במרחב התכנון

.i תכנית

 פעולה

זיהוי 

פ  "פרויקטים ע

צרכים ויצירת 

תיקי  "

 "פרויקט

זיהוי פרויקטים לפי צרכים  

 "תיקי פרויקט"ויצירת 

מסמכי  : פרויקטתיקי  יצירת 

פ מסמך "פרוגרמה ע+ רקע 

 האסטרטגיה



 'נספח מרחב התייחסות תכנוני'מתוך  –התכנית גבולות סביבת הרובע הארמני וסימון 

 :מקרא

 גבולות התייחסות 

 גבולות התכנית

 'נספח בעלויות'מתוך  –השטחים בבעלות הפטריארכיה הארמנית 

 התייחסות גבולות קביעת 1.2.3

 הקישלה ומתחם המצודה את  כולל ,דונם 150-כ ,התכנית של ההתייחסות שטח

  מדרום ציון-הר וכנסיית הארמני הקברות בית ואת הרובע של מערבי-הצפון בחלקו

  (רגולרי הבלתי) הקונטור .האדום בקו שמסומן כפי ,(העתיקה העיר לחומות מחוץ)

  של ההפקעה תחום קו הינו ,(בכחול מסומן) מזרח כלפי התכנית גבול את שמהווה

 .30739  גוש ,היהודי הרובע

 בעלויות 1.2.4

 

 



(מצב חוקי קיים)תכניות מאושרות מתוך נספח 

   

 שטח הרובע הארמני :מסומן( 1970) 9/עמ תשריט

 מקרא> 

   קיים חוקי מצב 1.2.5

 מאושרות תכנית

  9/עמ מקומית מתאר תכנית חלה התכנית שטח של הארי חלקו על

  מחוץ .מפורטות תכניות ללא ,(1970) וסביבתה העתיקה לירושלים

 הנוספות התכניות .לאומי לגן שטח תחימת 6/עמ גם בנוסף חלה לחומות

  4115 :להלן בנספח לראות שניתן כפי ,האב תכנית בתחומי שחלות

 ושטח ,למוסד שטח בייעודיה הקובעת ,המשיח כנסיית של בתחומה

 הקובעות ותכניות (בלבד פ"שפ :האב תכנית בגבולות) פתוח פרטי

 .2485-ו 5274 ',ב2202  :למגורים תוספת

 

 <מקרא 



 ייעודי קרקע מאושרים ושימושים מותרים

 שימושים מותרים ייעוד קרקע

אזור מגורים  

 מיוחד

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

   ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

שטח  

למוסדות  

 ובנייני ציבור

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

שטח ציבורי  

 פתוח

 ציבוריים גנים .1

  ובתי הבית בהר הגובלים הציבוריים הפתוחים בשטחים למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

 הכותל רחבת וליד הקברות

   .זו תכנית אישור מועד עד קיימים שהיו ,בשימושם או ל"בנ הכרוכים מבנים או בניינים .3

 ומחוזית מקומית וועדה באישור דרכים התוויית .4

  מאושרים כחריגים להתקיים ימשיכו) קיימים מבנים או בשימושים זה ייעוד ייפגע לא .5

  באם אחרים או סניטריים שיפורים לצורך ותוספות לשינויים היתר לקבל יוכלו ומחזיקהם

 (נאותה דיור רמת להבטחת דרושים כי המוסמכת הועדה י"ע ימצא

  ושר הדתות שר עם בהתייעצות אלא נטיעות / פיתוח פעולת תעשה לא קברות בית בשטח .6

 .והתרבות החינוך

 וגנים ייעור .7

שטח פרטי  

 פתוח

 ציבוריים גנים .1

 הכותל רחבת וליד  ק"ובה הבית בהר הגובלים פים"בשצ למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

  עד קיימים שהיו ,בשימושם או ל"בנ הכרוכים ובניינים ציבוריים חינוך בנייני ,יראה בתי .3

   .זו תכנית אישור מועד

 מנזרים .4

 וגנים ייעור .5

 מלון בתי .6

 אזור מסחרי

  של באישורה אלא בית של הקרקע בקומת מגורים יותרו שלא בתנאי (ל"כנ) מגורים .1

 .והמחוזית המקומית הוועדה

 משרדים .2

ותכניות נקודתיות החלות בשטחי ( כחןל) 9/עמגבולות תכנית האב עליהן חלה  :מסומן: 9/עמ תשריטמתוך  .62 מתאר תכנית  נספח לפי יהיה ששימושם ותעשיות מלאכות ,מלאכה בתי ,חנויות .3
 .התכניות הנקודתיות תשריטימתוך : מימין( סגול)תכנית האב 

2485 

5274 
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 בירושלים העתיקה העיר ולהתחדשות לשימור התכנון תהליך

  ,(י"הרל) ירושלים לפיתוח הרשות י"ע תכנית הכנת על הוחלט 2005 בשנת

  שימור ;העתיקה העיר אגן מרחב של ותחזוקה פיתוח שיקום :שמטרותיה

  ארכיאולוגיים־ אתרים ופיתוח במונומנטים טיפול לרבות העתיקה העיר

 ;התיירות נושא קידום ;העתיקה בעיר הציבורי המרחב שיפור ;תיירותיים

  .פתוחים ציבוריים שטחים ופיתוח תכנון ;העתיקה העיר של שוטף ניהול

  פיתוח שמטרותיה ,העתיקה לעיר אב תכנית הוכנה התכנון תהליך במסגרת

 ופיתוח ושימור ,הבנויה המורשת שימור ,העתיקה בעיר יום היום חיי ושימור

  .קיימא בת תיירות

  והתחדשות שימור מטרותיהן שעקר נוספות תכניות הוכנו האב תכנית מכח

 :העתיקה העיר

  ',ומונומנטים ציבורי למרחב  בניה היתר למתן תנאים' – 13538 תכנית1.

  הציבורי למרחב ושיקום לשימור ומתודה בינוי הנחיות הקובעת

  ,ת"רע י"ע מונומנטים רשימת הוכנה במסגרתה ואשר ,ומונומנטים

  .זו תכנית באמצעות שימור ועדת י"ע אושרה אשר  רשימה

 בינוי הנחיות הקובעות ,מגורים למתחמי מפורטות מתאר תכניות2.

 ,בניה היתרי להוצאת והכללים הפרטי למרחב ושיקום לשימור ומתודה

  9/עמ תכנית עליהם חלה ואשר למגורים משמש שטחם שמרבית במבננים

 .נקודתיות תכניות עליהם חלות לא ,בלבד

   הוועדה י"ע יאומץ אשר מפורטות תכניות להכנת מנחה מדיניות מסמך3.

  מפורטות תכניות להכנת הנחיות  ויכיל תכנון מדיניות  יגדיר ,המחוזית

 .העתיקה בעיר ולשימור להתחדשות תכנון תהליך  של  רקע ומסמכי

 

 מבנני קיימים לא התכנית ובגבולות ,מונומנטים מרובה הארמני הרובע

  מקצת למעט .למבננים המפורטות המתאר בתכניות הנכללים מגורים

 .בלבד 9/עמ תכנית ,כאמור ,כיום חלה ,הרובע בתחום הנקודתיות התכניות

  זה רובע של התכנוני בהיבט לטפל מטרתה אשר ,הארמני לרובע האב תכנית

  , והסדרה פיתוח ,לשיקום אזורים והגדרת לשימור תחומים הגדרת תוך

  לעיר שנקבעו המיוחדים והקריטריונים התכנון למדיניות בהתאם תגובש

  במהלך ,כאמור ,שהוכנו המונומנטים ורשימות המסמכים רקע ועל העתיקה

 .בירושלים העתיקה העיר והתחדשות לשימור נוספות ותכניות האב תכנית



 'נספח מגבלות בניה' מתוך

חריגה מהנחיות אלה במקרים מיוחדים תיבחן על רקע הכנת חתכים מתאימים ובדיקה לאור ¹
 מסמכי הרקע ולגופו של עניין

 

 פיזי מצב סקר .2
  הדרך אבן נספחי .ייחודיותו על הארמני ברובע עיקריים מאפיינים ומיפוי זיהוי

  ,(2011) א"תצ ,תכנוני התייחסות מרחב :כוללים זה ח"בדו שמוצגים כפי הראשונה

  ,מונומנטים ,בניה מגבלות ,בעלויות מפת ,(קיים סטטוטורי מצב) מאושרות תכניות

  חלוקה ,תנועה מיפוי ,קרקע שימושי מיפוי ,פנוי/בנוי יחסי מיפוי ,היסטוריות מפות

 .ותמונות רחוב כרטיסי ,('מרקמים') אורבניים מאפיינים ,תכנון למתחמי

 בניה מגבלות 2.1

  ,התכנון בעת מיוחדת בדיקה נדרשת שלגביהם ברובע והשטחים האזורים מיפוי

  גגות דוגמת ,לשימור אלמנטים או העתיקה לעיר מיוחדים מאפיינים ומכילים היות

 תחום כגון בניה הגבלת חלה לגביו בתחום שנמצאים או ,תצפית נקודות או כיפתיים

  בנספח מפורטים אשר למונומנטים בנוסף ,זאת .העתיקה העיר חומות לצד הגבלה

 :¹כדלקמן מיוחדות הנחיות יחולו אלה אזורים על  .נפרד

  העיר חומות ליד בניה הגבלת תחום 2.1.1

  הקמת תותר לא ,החומה של הפנימי מצידה מטר 10 -כ של במרחק המצוי בשטח .א

   .שהיא מטרה לכל מבנה

  שיבטיח מרחק או החומה של הפנימי מצידה מטר 50-כ של במרחק אשר בתחום .ב

 או מבנה הקמת תותר לא ,(הבנייה מגבלות נספח לפי) פתוחים מבטים השארת

 בנקודה ,החומה של העליון המדרך גובה על עולה המוחלט שגובהה למבנה תוספת

 פתוחים מבטים השארת תוך זאת ;הקרובה וסביבתו הבנייה אתר מול הנמוכה

 עבודות זה מכלל יוצאים .בניה מגבלות –2 'מס לנספח בהתאם ,הציון לנקודות

  .המקצועית הוועדה באישור ומונומנטים ציון לנקודות שימור או/ו שחזור ,אחזקה

 המסומנות (2.1.5 סעיף ראה) הציון נקודות מול חתכים יוכנו בקשה בכל כן כמו

 .הרקע במסמך שצוין כפי ,מבטים המשך להבטיח במפה



  מחומות מבט :למעלה

  אל העתיקה העיר

 נקודת) הישן הסמינר

  (לשימור תצפית

   כפתיים גגות :למטה

 של הצפוני בחלקו)

 (הארמני הרובע

 

 לשימור מבטים 2.1.2

 , ואליו המתחם מתוך פנימה בראייה הן קריטית הינה המבטים של חשיבותם

  כי מוצע לפיכך , העתיקה לעיר מחוץ רחבה בראייה והן ,העתיקה העיר בגבולות

  המבטים את שתחסום כך קיימת בניה הגבהת או ,כלשהי חדשה בניה תותר לא

 .בתכנית שמצוינים כפי

 ציון נקודת 2.1.3

  העתיקה העיר מכלול לגבי משמעותית הינה הציון נקודות של חשיבותן

  נקודות אל במבט להפריע שעשויה בניה תותר לא כי מוצע לפיכך ,וסביבתה

  ,אדריכלית ,חזותית מבחינה לסביבה ביחסם או  בנספח המפורטות הציון

 .ב"וכיו היסטורית

 תצפית רחבת  2.1.4

  יש .לה ומחוצה העיר תוך אל ומבט התכנסות ומאפשרת ציבורית התצפית רחבת

 .הפרעה ללא ,לציבור נוחה גישה ולאפשר לשמרה

   תצפית נקודת 2.1.5

 יש .לה ומחוצה העיר תוך אל מבט נקודת המאפשר לבודדים תצפית מקום

 .הפרעה ללא ,לציבור נוחה גישה ולאפשר לשמרה

   והטיילת העיר חומות 2.1.6

 להשמשת עבודה כל וכן ולשערים לחומה ואחזקה שחזור ,שיקום עבודת תותר

 .הציבור להליכת המסלול

 כיפתיים גגות 2.1.7

 תרבותית ,היסטורית ,ערכית חשיבות ישנה בעיר שנשתמרו הכיפתיים לגגות

 :כי מוצע לפיכך ,וארכיטקטונית

 כפתיים גגות הריסת תותר לא .א

 .תשתית מתקני לרבות כפתיים גגות גבי על בניה כל תותר לא .ב



 נבחרים פרויקטים פריסת

  ו"אונסק ח"דו מתוך .וסוגם

(2008) 

 'עדיפות רמת' מפת

   :באדום .שימור להתערבות

 גבוה צורך עם אזורים

  ח"דו מתוך .להתערבות

 (2008)  ו"אונסק

 

 מונומנטים 2.2

 רקע 2.2.1

  העתיקה העיר של התרבותית המורשת על לשמירה פעולה תכנית התפרסמה 2008 בשנת

 Action Plan for the Safeguarding of the Cultural Heritage of the Old) בירושלים

City of Jerusalem)  

  אתרים לקביעת עדיפויות וסדר קריטריונים הוגדרו ,ו"אונסק י"ע שפרסם ,זו לתכנית ח"בדו

  במסגרת שאותרו פרויקטים 2 ,האב תכנית בתחומי .פעולה ודרכי ,ושיקום לשימור ומבנים

 אשר ,יימס'ג סנט כנסיית ,האחד :להתערבות גבוה צורך בעלי כאתרים הפעולה תכנית

  ושימוש לשימור  הוגדרה אשר ,הכהן חנן כנסיית ,והשני ,ושיקום לשימור כאתר זוהתה

 .הקהילה פעילויות לטובת ,בשימוש שאינו בבניין מחדש

 ,World Monument Fund-ה של לשימור האתרים ברשימת אף נכללת יימס'ג סנט כנסיית

 של רשימה ,הארגון של ”Watch List“  -ב המופיעים האתרים עם נמנית 2010 משנת והחל

  לאתרי ל"בינ מודעות לעורר מטרתה אשר ,מדינות 47-ב בסיכון תרבותית מורשת אתרי 93

  .בסיכון מורשת

 התכניות של הדיוק מתוך יתאפשר בהם וההתערבות המונומנטים תחומי של פירוט

 .העתידיות המפורטות

 

Mike 17/09/2013 
Perhaps we can add another map including 
complexes and sites of interest? 



 'מונומנטים נספח' מתוך  ,וסיווגם המונומנטים מפת

 מקרא

 

 הארמני ברובע המונומנטים 2.2.2

  או/ו דתיים או/ו היסטוריים שערכיהם מונומנטים משופע הארמני הרובע

 המצודה ,יימס'ג-סנט כנסיית ,הארמני המנזר דוגמת ארכיטקטוניים

  בהכילם 'מונומנטים'כ מוגדרים הרובע של מרחובותיו חלק גם .והקישלה

 ,הארמנית הפטריארכיה רחובות כגון ,ארכיטקטוניים או/ו היסטוריים ערכים

  .ואררט החיים אור

 

 במונומנט התערבות 2.2.3

 :(המונומנטים ברשימת ת"רע הנחיות לפי) במונומנט להתערבות הנחיות

   .מונומנט של חלק כל או מונומנט הריסת תותר לאא-

  (המונומנטים מכלול או) המונומנט של לסיווג כפופה מבנה בכל התערבותב-

  להנחיות הכפוף ,לכרטיס בהתאם ערכיו לזיהוי מקיף תיעוד בסיס על

 .המונומנט מצוי עליו הקרקע יעוד

 של ,העניין לפי ,אחזקה או שיחזור או בשימור תהיה ההתערבותג-

 להכנסת מינימאליות שיקום פעולות יתאפשרו .הערכיים המאפיינים

 המבנה של השמשה לצורך וביוב חשמל ,מים כגון מודרניות מערכות

  ויכלול קפדנית שימור ברמת יהיה הטיפול .ציבור למבנה או למגורים

  כולל ,אדריכליות הנחיות - זה נספח לפי מדויק שיחזור או/ו שימור

 .מבנים לשימור וסיווג מבנה סקר כרטיס



1 2 

3 4 

 

 תמונות

 

5 
 

 (וארכיטקטוני היסטורי ערך) דוד מגדל ,המצודה1.

 (ארכיטקטוני ערך) הקישלה2.

 ערך)  הארמנית הפטריארכיה למבנה הכניסה3.

 (ארכיטקטוני-דתי-היסטורי

  ,מנוגיאן הפטריארך ש"ע התיאולוגי הסמינר מבנה4.

 (דתי ערך) 1975

 התיאולוגי הסמינר :בעבר – הארמני המוזיאון5.

 (וארכיטקטוני דתי ,היסטורי ערך)

 

 



6 7 

8 9 

 אררט 'רח .6-7

 יימס'ג סנט 'רח .8-9

 



 סמוך לכנסיית המשיח, שטח קרקע פנוי 'פנוי/נספח בנוי' מתוך

 בנוי-פנוי 2.3

 שטח גם והכוללת) התכנית חלה עליהם דונם 87-כ מתוך :מבונה הארמני הרובע של רובו רב

  של התפרסותה היסטורית ומבחינה היות .'פנויים' שטחים הם דונם 30-כ ,(לחומות מחוץ

  הרובע של יותר 'מבונים'ה האזורים ,(החומות לכיוון) 'החוצה' מבפנים היתה העתיקה העיר

  אלה שטחים .הרובע של והצפוני המזרחי בתחומיו הגובלים ,הפנימיים אלה הם ,הארמני

 פרטיות) פנימיות וחצרות ,המשיח לכנסיית הסמוך החניה שטח להוציא ,בצפיפות מבונים

 :הרובע של והדרומיים המערביים בחלקיו למצוא ניתן פנויים שטחים .(פרטיות-סמי או

  גדול מבונה לא שטח וכן ,הארמני והמוזיאון הידן הסמינר מתחם ,הארמני הסמינר מתחם

  מחוץ .(עפר עודפי וחלקו חניה שחלקו שטח) החומות בתוך ,הרובע מערב-בדרום יחסית

 .הארמני הקברות בית שטח – לחומות

 



 קרקע שימושי 2.4

 

 המנזר ומתחמי הדת מבני אולם ,מגורים ייעודו – הרובע של הארי חלקו

 .הם אף הארמני מהרובע משמעותי חלק מהווים והכנסיות

  ,מרפאה ,ספריה ,ילדים גן ,ספר בתי :ציבור מבני ברובע קיימים ,בנוסף

 שירותים ועוד חברתיים מועדונים ,קהילה שירותי ,ספורט מתקני

  לטובת הפטריארכיה י"ע הניתנים יומיומיים-תרבותיים-חברתיים

 .ברובע המתגוררת הארמנים קהילת

 שניתן כפי) עיקריים אזורים 3-ב למצוא ניתן מבונים שאינם שטחים

  לקישלה דרומית ,הרובע של מערבי-הדרום בגבולו :(בנספח לראות

  המשיח לכנסיית דרומית ,הרובע של הצפוני ובחלקו לחומה בסמוך

  .(חניה כיום)

 

 בתי מחסה בגבולות הדרומי של הרובע' חזית מסחרית ברח 'נספח שימושי קרקע' מתוך

 

 מקרא



  תמונות :למטה מימין

  הפטריארכיה 'רח מתוך

 המאפשר ,הארמנית

  וכלי רגל הולכי תנועת

 צירי סיווג :מימין .רכב

 ,הארמני ברובע התנועה

 .'תנועה נספח' מתוך

 תנועה 2.5

 

  הארמני ברובע רבים מרחבים ,הקהילה של ייחודה על לשמור שאיפה מתוך

 למבקרים המנזר לתחום גישה מתאפשרת ולא כמעט .לציבור נגישים אינם

 .בלבד מוגדרים לזמנים היא ולכנסיה למוזיאון והכניסה ,חיצוניים

 ניתן לציבור נגישות רגל הולכי דרכי ,שלהלן התנועה בנספח שמוצג כפי

  'לרח מערבית כאשר ,הארמני הרובע של המזרחי בחלקו בעיקר למצוא

  הפטריארכיה 'רח .פרטית  הינה רגל להולכי הגישה הארמנית הפטריארכיה

  רכב לכלי וממנו לרובע ויציאה כניסה .רכב לכלי אף נגיש עצמו הארמנית

אב /ציון שער דרך בלב יציאה כן וכמו ד"חב 'ורח יפו שער דרך מתאפשרת   בָּ

אּוד י ֵנב-א   בקו בנסיעה מתאפשרת ציבורית תחבורה באמצעות לרובע גישה .דָּ

 תחנה לו מעגלי קו ,38 וקו ,בקישלה והעובר המרכזית מהתחנה היוצא ,1

  .ציון לשער בסמוך  קיימת רכב לכלי ציבורית חניה .ציון בשער

 

 



  'שימור  א

יחידה ארכיטקטונית שלמה בעלת ערך אדריכלי  

יוצא דופן הבולטת ברקמה העירונית ועונה על  

מבנים בעלי תפקיד : הקריטריונים הבאים

בדוגמת  , אורבני פעיל המהווים נקודות ציון בעיר

מבנים בעלי , מבנה המגדיר כיכר או ציר מרכזי

איכות בניה מקורית ברמה הגבוהה והשלמה 

ביותר מבחינת סגנון הבניה ובעלי אפיון טיפולוגי 

מבנים עשירים באלמנטים אדריכליים  , מובהק

טיפוסיים לעיר העתיקה של , מפוארים, מקוריים

,  פרזול, עיטורי אבן, פתחים: ירושלים כגון

,  או אלמנטים יוצאי דופן, באיכות גבוהה, רצפות

במבנים מסוג זה ההשתמרות של תכנית המבנה  

 .ואלמנטים מקוריים שלמה

   'שימור ד

חלק /מבנים ללא ערך לשימור או מבנים

מבנים להריסה העונים על הקריטריונים  

מבנים או חלקי מבנים המהווים : הבאים

חסימת  : הפרעה בחלל האורבני כגון

חצי  /סמטאות ומעברים ציבוריים

סגירת  , חדירה לכיכרות, ציבוריים

איכות תכנון מקורי  , ב"חצרות וכיו

תוספות מאוחרות  : כגון, ברמה נמוכה

הפוגעות בשלמות מבנים מדרגה גבוהה  

:  כגון, או מבנים באיכות בניה ירודה

במצב פיזי  מבנים . ופחוניםצריפים 

-אדריכלי-מסוכן שערכם התרבותי

 .היסטורי אינו מצדיק שימור

 'שימור ג

המהווים את מרבית  "  מן השורה"מבנים 

משאב הבנייה של העיר העתיקה ועונים על 

מבחינה אורבנית אלה : הקריטריונים הבאים

מבנים אשר לא עומדים באופן עצמאי אלא 

מבנים בעלי מאפיינים , כחלק ממבנן

מיוחדים בודדים מבחינת אופי ואיכות  

מבנים ללא אלמנטים מקוריים או  , הבניה

,  בעלי אלמנטים אדריכליים מקוריים בודדים

אשר לא , או אלמנטים במצב הישרדות נמוך

מבנה ציבורי  , יוצרים חזות כללית מפוארת

מצב השתמרות כולל  , ברחוב סנט פרנסיס

, סתימת פתחים/פריצת: שינויים בכל הרמות

החלפת אלמנטים מקוריים בחדשים  , תוספות

                                                                  .ושימוש בחומרי בניה מודרניים

 'שימור ב

מבנה בעל ערך אדריכלי ואורבני ניכר העונה 

מבנים בעלי ערך  : על הקריטריונים הבאים

מבנים בעלי תפקיד אורבני  , אדריכלי גבוה

,  מבנים בעלי אפיון טיפולוגי מובהק, פעיל

מבנים בעלי אלמנטים אדריכליים  

הטיפוסיים לעיר  , איכותיים, אותנטיים

רמת  . עיטורי אבן, פתחים: העתיקה כגון

יתכן ונעשו שינויים  , השתמרות טובה

במבנה אך הם לא משמעותיים ואינם 

פוגעים ביכולת הזיהוי של תכנית המבנה  

 .והאלמנטים המקוריים

 והתחדשות שימור עקרונות .3

 לשימור תבחינים וקביעת מבנים סיווג

 ברשימת שנוסחו כפי ,ת"רע הגדרות לאור נעשה העתיקה בעיר המבנים סיווג

  ,תרבותי ,דתי-חברתי :הערכים על ומתבסס ,ושיקום לשימור האתרים

  נבחן העתיקה בעיר שנסקר מבנה כל .ואדריכלי  אנתרופולוגי ,אתני ,היסטורי

  כל .והאורבנית התרבותית לסביבתו ביחסיו והן עצמו בזכות כאובייקט הן

 להיתר הבקשה היקף-אורבני סיווג .1  :קטגוריות שתי פי-על יסווג מבנה

  לפי אורבני סקר -'ב נלווה רקע נספח עקרונות לפי גוש לכל בהתאם תיבדק

  ארבע נקבעו -אדריכלי סיווג  .2 ,המקצועי הצוות לקביעת ובהתאם גושים

 :הבאים הקריטריונים פי על לשימור דרגות

 והראוי הווייתו בשלמות הנותר לשימור גבוהים ערכים בעל מבנה  -'א שימור 

 .בשלמותו תפגע אשר עכשווית התערבות כל ללא מלאים ושימור לתיעוד

  ניתן אך ושימור לתיעוד הראוי גבוהים לשימור ערכים בעל מבנה  -'ב שימור 

 .והדגשתם ערכיו על שמירה תוך עכשווית בפרשנות בו להתערב

 לשימור ייחודיות חסר או טיפוסי ,וורנקולארי -'השורה מן' מבנה  – 'ג שימור 

  להכיל יכול ,סביבתיים ערכים על שמירה תוך בו להתערב ניתן .שלעצמו

 .לב תשומת להפנות יש אליהם ערך בעלי אחדים פרטים

 .לשימור אדריכליים ערכים חסר מבנה – 'ד שימור 

  

  

We have to reword   חסר ערכים

  toלשימור 
 חסר ערכים אדריכליים לשימור

and other cosmetic corrections 



 ייחודיים' מרחב ציבורי ורח 'נספח מאפיינים אורבניים' מתוך

 התכנון שטח ניתוח .4
 

 אורבניים מאפיינים 4.1

 מתאפיין מהם אחד-כל כאשר ,שונים מרקמים הארמני ברובע לזהות ניתן

  ,הפטריארכיה מתחם :ביניהם ,שונים פיזיים גבולות או/ו ויעודים במרכיבים

 ,המנזר במתחם מגורים ,(גבוהה צפיפות) ושימור לשיקום מגורים ,מגורים

  לא שטח מתחם ,וחינוך תרבות מתחם ,פתוחים שטחים ריבוי עם מגורים

 שטחים הינם והרחובות הציבורי המרחב  .הקברות ובית (עפר עודפי) מבונה

 .עצמם בפני ייחודיים כמרחבים להתייחסות וראויים ,ייחוד בעלי

 

   התבחינים ייקבעו – מרקם לכל והייחודיים השונים למאפיינים בהתאם

 .האב תכנית של הבאים בשלביה ,בתחומו ולתכנון המבנים להערכת

 

 

 

 

 מקרא



 (2009)בעיר העתיקה  מבנניםמתוך כרטיסי רחוב שהוכנו במסגרת תכנית  –כרטיס רחוב 

 

  רחוב כרטיסי

 הארמנית הפטריארכיה 'רח



 

 מרק סנט 'רח

 (2009)בעיר העתיקה  מבנניםמתוך כרטיסי רחוב שהוכנו במסגרת תכנית  –כרטיס רחוב 



 

 אררט 'רח

 (2009)בעיר העתיקה  מבנניםמתוך כרטיסי רחוב שהוכנו במסגרת תכנית  –כרטיס רחוב 



 (2009)בעיר העתיקה  מבנניםמתוך כרטיסי רחוב שהוכנו במסגרת תכנית  –כרטיס רחוב 



 

 יימס'ג סנט 'רח

 (2009)בעיר העתיקה  מבנניםמתוך כרטיסי רחוב שהוכנו במסגרת תכנית  –כרטיס רחוב 



שפך  
 אדמה

תשתיות  
 גגות

 תנאים ירודים

צפיפות  
 מגורים

תשתיות  
 גגות

צפיפות  
 מגורים

הפסקת  
 בניה

 בשטח ומיפוין שאותרו השונות הבעיות :מימין

  יש :הארמני מהרובע תמונות :למטה .התכנית

 .סדר-ואי גבוהה בצפיפות המתאפיינים אזורים

 

 תנאים ירודים

 

 בעיות איתור 4.2

 

  של גבוהה צפיפות :נמנות הרובע במתחם שזוהו המרכזיות הבעיות עם

 ;(הראשי בכביש :למשל) ירודים תשתית תנאי ;ירודים דיור תנאי ;מגורים

  מים תשתיות ;(היהודי הרובע מחפירות עפר עודפי פינוי) אדמה שפך

  הלא הכנסייה ,אשפה פינוי ,הרחובות ובחזיתות הבתים גגות על ותקשורת

 .להלן שיפורט כפי  – יימס'ג סנט וכנסיית (נפסקה שבנייתה) ציון בהר גמורה

 



 

 פסולת ושפכי עפר, אדמת מילוי  4.2.1

 

 (מבט מצפון לדרום)החניון ושפך האדמה  (מבט מטיילת החומות לכיוון מזרח)שפך האדמה 

 שטח לא מבונה :מערב הרובע-דרום :א"תצ

 שפך אדמה

 חניון

  ,דונם 9.00 כמעט של מבונה לא שטח הרובע של מערבי-הדרום בחלקו

  מחפירות עפר עודפי של תוצאה ,אדמה שפך של שטח ועוד חניון מתוכו

 .היהודי הרובע לשיקום בנייה ועבודות ארכיאולוגיות



 

 צפיפות מגורים 4.2.2

 

 ד מגורים קטנות"יח. מזרחי של הרובע-מגורים בחלקו הדרום

  המתחם בעיקר ,גבוהה בצפיפות מתאפיינים הארמני הרובע של מסוימים אזורים

 .ד"חב 'ברח הגובל ,הרובע של מזרחי-הדרום



 

 תנאים ירודים במרחב הציבורי   4.2.3

 

 ...כביש תכנית :משרקי חומר :בעתיד

  המתחם בעיקר ,גבוהה בצפיפות מתאפיינים הארמני הרובע של מסוימים אזורים

 .ד"חב 'ברח הגובל ,הרובע של מזרחי-הדרום



 

 

 

 הגגות וחזיתות הבתים  מים ותקשורת על תשתיות  4.2.4

 

 הבתים גגות על המותקנים אחרים /תקשורת / מים תשתיות ורכיבי מפגעים

 .העתיקה העיר של החמישית החזית  של וחזותה מראה את ומפרים

 חזיתות לאורך ועוברים המותקנים ומפגעים תשתיות רכיבי ,דומה באופן

 .העתיקה העיר של חזותה את ,הם אף ,המפרים ,הבתים

 

 

 

 

 



 פינוי אשפה 4.2.5

 באזורי ביטוי לידי באים במיוחד אך ,כולו ברובע קיימים אשפה מפגעי

 .הצפופים המגורים

 

 

 

 

 

 הכנסייה בהר ציון –הפסקת בניה  4.2.6



 מתוך תכנית העבודה

 :  בעיות ופתרונות, היצע וביקוש חגדרת

I . הראשונהומיפוי הבעיות כפי שעלה מאבן הדרך חידוד 

 העניין  הצרכים לאור מפגשים עם בעלי הבנת ו

 הגדרת הביקוש=  

II . יש בהם משתנים ומתחמים הבלתי הרכיבים איתור

כגון )פוטנציאל לשינוי  לאור מסמכי אבן הדרך הראשונה 

 ...(  ייעודים  ומונומנטים, בעלויות, מגבלות בינוי

 ההיצעהגדרת =  

 יצירת חלופות

בחינת סך כל השימושים האפשריים בכל מתחם לאור  

א מבעלי העניין והמגבלות  "ההיצע שהוגדר וביחס לצרכי כ

 .שאותרו

 .'סופיות'סינון ובחירת חלופות 

 

 

 פרוגרמה .5
 



סיכום צרכי בעלי  

העניין כפי שעלה  

ממפגשים עם גורמים 

רלוונטיים והליך  

 :ציבור-שיתוף

 

 

 הצעות לפתרונות אפשריים בעיות בעליי העניין

 (הפטריארכיה)המזמין 

 מבני דת

 סיום המבנה הכנסיה הלא גמורה

 החלפת הכיפה יימס'הכיפה בסנט ג

 הרחבת החללים, חיזוק היסודות: עבודות שיפור למבנה תנאים ירודים מבנה הסמינר

 ציבורי

 (בעקר לצליינים)בית הארחה  (לציינים)מחסור במקומות לינה למבקרים חיצוניים 

 קרקעי-חניון תת מחסור בחניות

   המוזיאון

 הקהילה בשטח התכנית

 תושבים

 מגורים –המרחב הפרטי 

קושי הולך ומחמיר היות  , ד לתושבים הנוכחיים"מחסור של יח

ואין אפשרות סבירה לספק פתרונות מידיים של תנאי דיור  

 .נאותים לזוגות צעירים או משפחות שהתרחבו

 (  ?)ד "תוספת יח

 –קשיש : לדוגמה. הדייר)חוסר התאמה של המבנה למשתמש 

 (ועוד, בית גדול ולהיפך –אדם בודד , מדרגות

 :  קהילתי של סך מערך הדירות-פנים' ארגון מחדש'

מבוגרת לקומות  ' אוכ: למשל)ניוד אוכלוסיה ; איחוד '; הצרחה'

 (הקרקע

שיפוצים  ; (אמבטיה/שירותים/שיפוץ מטבח)שיפורים סניטריים  תנאים ירודים

טיפול בתשתיות  ; ריצוף/החלפת חלונות/איטום/טיח/ותיקוני צבע

 (אינסטלציה/ניקוז/ביוב/מים/חשמל)

 המרחב הציבורי

:  ערב/ צ "מחסור בחוגי העשרה למבוגרים וצעירים בשעות אחה

יצירה ואומנות לרבות אומנויות ארמניות  , פעילויות ספורט

 (אריגה ועוד, צורפות, קרמיקה)מסורתיות 

  

  

  

  

;  קרקעיות-ריצוף ותשתיות עליות ותת, תאורה: תנאים ירודים

 ;  ניקיון ואיסוף אשפה, תברואה

 שיפור תחום התברואה; שיפור באחזקת הרחובות

 התראה והתחשבות בתושבים, תיאום (חגים/אירועים/פסטיבלים עירוניים)מטרדי רעש 

היתרי כניסת כלי רכב לתושבים ומשפחותיהם מסובכת   –חניה 

 .ובלתי אפשרית בימי חג או אירועים, ומוגבלת בשגרה

  

 סוחרים ובעלי עסקים
  

  

  

 סטודנטים ותלמידי המנזר

  

- 

 (י המזמין"מיוצגים ע)

  

 צוות הכמורה

  

- 

 (י המזמין"מיוצגים ע)

  

     העיריה

 מתכננים
 שפך אדמה  

  

 פינוי עודפי עפר

 ביקוש 5.1



 חלוקה למתחמים מתוך נספח מאפיינים אורבניים אשר היווה בסיס לחלוקה

ייעודי  / ולאור גבולות פיזיים,  (לפי מאפיינים אורבניים)' מרקמים'על בסיס החלוקה ל

לגבי כל אחד מהם ייקבעו בהמשך , למתחמים' מרקמים'חולקו ה,  קרקע מאושרים ועוד

 .ומידת ההתערבות בו, הפעולות והשימושים האפשריים

 חלוקה למתחמים 5.2



 ייעודי קרקע מתוך קומפילציית תכניות מאושרות

 ייעודי קרקע מאושרים ושימושים מותרים

 שימושים מותרים ייעוד קרקע

אזור מגורים  

 מיוחד

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

   ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

שטח למוסדות  

 ובנייני ציבור

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

שטח ציבורי  

 פתוח

 ציבוריים גנים .1

  וליד הקברות ובתי הבית בהר הגובלים הציבוריים הפתוחים בשטחים למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

 הכותל רחבת

   .זו תכנית אישור מועד עד קיימים שהיו ,בשימושם או ל"בנ הכרוכים מבנים או בניינים .3

 ומחוזית מקומית וועדה באישור דרכים התוויית .4

  ומחזיקהם מאושרים כחריגים להתקיים ימשיכו) קיימים מבנים או בשימושים זה ייעוד ייפגע לא .5

  הועדה י"ע ימצא באם אחרים או סניטריים שיפורים לצורך ותוספות לשינויים היתר לקבל יוכלו

 (נאותה דיור רמת להבטחת דרושים כי המוסמכת

  החינוך ושר הדתות שר עם בהתייעצות אלא נטיעות / פיתוח פעולת תעשה לא קברות בית בשטח .6

 .והתרבות

 וגנים ייעור .7

שטח פרטי  

 פתוח

 ציבוריים גנים .1

 הכותל רחבת וליד  ק"ובה הבית בהר הגובלים פים"בשצ למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

  אישור מועד עד קיימים שהיו ,בשימושם או ל"בנ הכרוכים ובניינים ציבוריים חינוך בנייני ,יראה בתי .3

   .זו תכנית

 מנזרים .4

 וגנים ייעור .5

 מלון בתי .6

 אזור מסחרי

  המקומית הוועדה של באישורה אלא בית של הקרקע בקומת מגורים יותרו שלא בתנאי (ל"כנ) מגורים .1

 .והמחוזית

 משרדים .2

 .62 מתאר תכנית  נספח לפי יהיה ששימושם ותעשיות מלאכות ,מלאכה בתי ,חנויות .3



 המגדיר מידת התערבות למתחם' רמת התערבות תכנונית'מתוך נספח 

 מקרא  

 :פוטנציאל התערבות

 פוטנציאל לבניה חדשה 

 לשיפור ובניה בקיים 

 אחזקת הקיים 

 :מגבלות בניה

 סמיכות לחומה 

 נקודת  תצפית   

 רחבת תצפית 

מתחם רמת עבור כל  הוגדרה, (ב"מגבלות בניה וכיו, מונומנטים, בנוי/פנוי)מיפויי הרקע לאור 

 :התכנוניתההתערבות 

 :חדשהלבניה פוטנציאל 

2A ,2D ,2G ,2I 

 :בניה ושיפור הקיים

3A ,1B ,1C ,3C ,4C ,5C ,6C ,7C ,8C ,9C ,3D ,1F ,2F ,1G ,3G ,4G ,1H ,2H ,3H ,4H 

 :אחזקת הקיים

1A ,2B ,3B ,4B ,2C,1D ,4D ,5D  ,7E-1E ,5H ,1I ,3I 

 :מרחב ציבורי

R1-R12 

 

 רמת התערבות תכנונית 5.3



 לבנייה חדשהפירוט מאפייני מתחמים למתחמים בהם זוהה פוטנציאל  5.4.1
 

 פירוט מאפייני מתחמים 5.4



2A 

 4.6 (:דונם)שטח 

 .כי קיימים ממצאים ארכיאולוגיים משוער. עודפי עפר –חלקו הדרומי של המתחם , מגרש חניה   –מזרחי של המתחם -בחלקו הצפון (:מצב קיים)תיאור 
 ('מ 50)המתחם כולו בשטח בו קיימת מגבלת בניה בשל הסמיכות לחומה 

 

 שטח למוסדות בחלקו המזרחי, פ"שפ (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 פ"שפ :מותרים שימושים
 גנים ציבוריים1.
למעט בשטחים הפתוחים , מגרשי ספורט ושעשועים2.

הציבוריים הגובלים בהר הבית ובתי הקברות וליד  
 רחבת הכותל

בנייני חינוך ציבוריים ובניינים הכרוכים  , בתי יראה3.
שהיו קיימים עד מועד אישור  , ל או בשימושם"בנ

 .  תכנית זו
 מנזרים4.
 ייעור וגנים5.
 בתי מלון6.

 
 
 

 שטח למוסדות
בניינים הכרוכים במוסדות לרבות מגורים ושירותים עבור סטודנטים  . 1

 וסגל המוסדות
 בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך החומות יותרו מגורים. 2
 

 מלון :פעולות אפשריות
 מעונות+ סמינר 
 מגורים

 א"תצ

 שפך אדמה

 חניון

 (מבט מצפון לדרום)החניון ושפך האדמה 



2D 

 1.0 (:דונם)שטח 

 שטח פתוח (:מצב קיים)תיאור 
 

 שטח למוסדות בחלקו המזרחי, פ"שפ (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 גנים ציבוריים1. :מותרים שימושים
למעט בשטחים הפתוחים , מגרשי ספורט ושעשועים2.

הציבוריים הגובלים בהר הבית ובתי הקברות וליד  
 רחבת הכותל

בנייני חינוך ציבוריים ובניינים הכרוכים  , בתי יראה3.
שהיו קיימים עד מועד אישור  , ל או בשימושם"בנ

 .  תכנית זו
 מנזרים4.
 ייעור וגנים5.
 בתי מלון6.

 
 
 

 ?ציבורי  גן :פעולות אפשריות

 א"תצ



 3.7 (:דונם)שטח 

על חלק זה של המתחם חלה תכנית  . וגובל בחלקו הדרומי של מתחם כנסיית המשיח, חלקו הצפוני משמש כיום כחניון. פתוח שטח (:מצב קיים)תיאור 
 (תשריטראה , אשר אינו נכלל בתחום תכנית האב, מתחם כנסיית המשיח)שמטרתה תוספת בינוי  בחלקה הצפוני  – 4115מפורטת  

 פ"שפ (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 גנים ציבוריים1. :מותרים שימושים
 למעט בשטחים הפתוחים הציבוריים הגובלים בהר הבית ובתי הקברות וליד רחבת הכותל, מגרשי ספורט ושעשועים2.
 .  שהיו קיימים עד מועד אישור תכנית זו, ל או בשימושם"בנייני חינוך ציבוריים ובניינים הכרוכים בנ, בתי יראה3.
 מנזרים4.
 ייעור וגנים5.
 בתי מלון6.

 מלון :פעולות אפשריות
 מעונות+ סמינר 
 מגורים

 

2G 

נכלל   – פ"שפ
 בגבול תכנית האב

 –שטח למוסד 
מחוץ לגבולות  

 תכנית האב

 א"תצ מצב מוצע תשריט – 4115תכנית 

 חניון



 2.00 (:דונם)שטח 

 בשטחו מתוכננת כנסייה שבנייתה הופסקה. המתחם נמצא מדרום לחומות העיר העתיקה (:מצב קיים)תיאור 

 שטח לגן לאומי (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מותרים שימושים

 בכנסיה הבנייה השלמת :פעולות אפשריות

I2 

 הלא גמורה הכנסיה א"תצ



 ושיפור בקייםלבנייה פוטנציאל פירוט מאפייני מתחמים למתחמים בהם זוהה  5.4.2
 



3A 

 0.85 (:דונם)שטח 

 שטח למוסדות  (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 בניינים הכרוכים במוסדות לרבות מגורים ושירותים עבור סטודנטים וסגל המוסדות. 1 :מותרים שימושים
 בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך החומות יותרו מגורים. 2
 

 מעונות+ סמינר  מתחם :פעולות אפשריות

 א"תצ

B1 

 2.4 (:דונם)שטח 

 המוזיאון הארמני (:מצב קיים)תיאור 
 

 שטח למוסדות (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 בניינים הכרוכים במוסדות לרבות מגורים ושירותים עבור סטודנטים וסגל המוסדות. 1 :מותרים שימושים
 בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך החומות יותרו מגורים. 2
 

 (?-2Bבמתחם , אולי יחד עם מבנה הסמינר הסמוך לו)ומוזיאון  יצירת מתחם תרבות :פעולות אפשריות

 א"תצ



 2.85 (:דונם)שטח 

 .'ורג'גבגבולו הצפוני גובל במתחם כנסיית סנט . בעקר מגורים , שטח מבונה (:מצב קיים)תיאור 

 מגורים מיוחד (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 מגורים .1 :מותרים שימושים

  ושעשועים משחקים מגרשי .2

   ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 

 :פעולות אפשריות

 
 

 .שיפור רווחת דיור

1C 

 1.5 (:דונם)שטח 

 .  בעקר מגורים , שטח מבונה (:מצב קיים)תיאור 

 מגורים מיוחד (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 מגורים .1 :מותרים שימושים

  ושעשועים משחקים מגרשי .2

   ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 

 :פעולות אפשריות

 
 

 שיפור רווחת דיור

3C 

 א"תצ

1C 

3C 



   (:דונם)שטח 
C4   0.76 
C5   0.30 
C6   1.80 
C7   0.82 
C9   0.63 

 .  בעקר מגורים , שטח מבונה (:מצב קיים)תיאור 

 מגורים מיוחד (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 מגורים .1 :מותרים שימושים

  ושעשועים משחקים מגרשי .2

   ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 

 :פעולות אפשריות

 
 

 .שיפור רווחת דיור

C4-C7, C9 

 (9C)בתי המחסה ' בתי מגורים ברח א"תצ



 0.51 (:דונם)שטח 

מתחם ( . בתי מחסה' פונה לרח)עם חזית מסחרית בקומת הקרקע  מגורים (:מצב קיים)תיאור 
 זה מצוי בתחום ההגבלה בשל הסמיכות לחומה 

 אזור מסחרי (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

  אלא בית של הקרקע בקומת מגורים יותרו שלא בתנאי (ל"כנ) מגורים .1 :מותרים שימושים

 .והמחוזית המקומית הוועדה של באישורה

 משרדים .2

   נספח לפי יהיה ששימושם ותעשיות מלאכות ,מלאכה בתי ,חנויות .3

 .62 מתאר תכנית

 ? :פעולות אפשריות
 

8C 

 א"תצ



D3 

 1.0 (:דונם)שטח 

 --- (:מצב קיים)תיאור 
 

 שטח למוסדות  (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

בניינים הכרוכים במוסדות לרבות מגורים ושירותים  . 1 :מותרים שימושים
 עבור סטודנטים וסגל המוסדות

בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך החומות  . 2
 יותרו מגורים

 ? :פעולות אפשריות

 א"תצ



 4.68 (:דונם)שטח 

 במתחם המנזר מגורים (:מצב קיים)תיאור 

 שטח למוסדות ציבור (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1 :מותרים שימושים

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

 ? :פעולות אפשריות
 

F1 

 1.60 (:דונם)שטח 

 במתחם המנזר מגורים (:מצב קיים)תיאור 

 שטח למוסדות ציבור (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1 :מותרים שימושים

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

  :פעולות אפשריות
? 

F2 

 (מתוך הקומפילציה)ייעודי קרקע  א"תצ



 3.5 (:דונם)שטח 

 .כנסיית סנט תומס –בחלקו הדרומי של המתחם . מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 .ובחלקו הדרומי שטח המוגדר כאזור למוסדות ציבור, מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

 

G1 

 1.30 (:דונם)שטח 

 .  מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

 

G3 

 א"תצ

 א"תצ



 2.7 (:דונם)שטח 

 .כנסיית סנט תומס –בחלקו הדרומי של המתחם . מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 .ובחלקו הדרומי שטח המוגדר כאזור למוסדות ציבור, מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

 

G4 

 א"תצ



 0.40 (:דונם)שטח 

 .  מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

H1 

 א"תצ

 1.30 (:דונם)שטח 

 .  מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

H2 

 א"תצ

H1 

H2 



 0.54 (:דונם)שטח 

 .  מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

H3 

 0.95 (:דונם)שטח 

 .  מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

H4 

 א"תצ



 פירוט מאפייני מתחמים למתחמים בהם נדרשת אחזקת הקיים 5.4.3
 



   4.6 (:דונם)שטח 

 .כי קיימים ממצאים ארכיאולוגיים משוער. עודפי עפר –חלקו הדרומי של המתחם , חניון  –חלקו הצפוני של המתחם  (:מצב קיים)תיאור 
 ('מ 10)בניה בשל הסמיכות לחומה מגבלות  המתחם כולו בשטח עליו חלות

 

 פ"שצ (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 ציבוריים גנים .1 :מותרים שימושים

 הכותל רחבת וליד הקברות ובתי הבית בהר הגובלים הציבוריים הפתוחים בשטחים למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

   .זו תכנית אישור מועד עד קיימים שהיו ,בשימושם או ל"בנ הכרוכים מבנים או בניינים .3
 ומחוזית מקומית וועדה באישור דרכים התוויית .4

  ותוספות לשינויים היתר לקבל יוכלו ומחזיקהם מאושרים כחריגים להתקיים ימשיכו) קיימים מבנים או בשימושים זה ייעוד ייפגע לא .5
 (נאותה דיור רמת להבטחת דרושים כי המוסמכת הועדה י"ע ימצא באם אחרים או סניטריים שיפורים לצורך

 .והתרבות החינוך ושר הדתות שר עם בהתייעצות אלא נטיעות / פיתוח פעולת תעשה לא קברות בית בשטח .6
 וגנים ייעור .7

 

 פ"שצ :פעולות אפשריות

1A 

 א"תצ                           A1מבט מצפון לדרום בשטחו של מתחם 

 שפך אדמה

 חניון



 2.4 (:דונם)שטח 

 (:מצב קיים)תיאור 
 הסמינר הישן מבנה

 שטח למוסדות ציבור (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1 :מותרים שימושים

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

 המוזיאון ומבנה הסמינר :יצירת מתחם תרבות :פעולות אפשריות

B2 

 א"תצ

   2.8 (:דונם)שטח 

 ומגרש ספורט ס"בי (:מצב קיים)תיאור 
 

 שטח למוסדות ציבור (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1 :מותרים שימושים

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

 אחזקה :פעולות אפשריות

B3 

 א"תצ :משמאל
 ס"מגרש הספורט ומבנה ביה :למטה



 1.8 (:דונם)שטח 

 ספריה (:מצב קיים)תיאור 

 שטח למוסדות ציבור (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1 :מותרים שימושים

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

 אחזקת הקיים :פעולות אפשריות

B4 

 א"תצ

 0.73 (:דונם)שטח 

 'ורג'כנסיית סנט ג (:מצב קיים)תיאור 

 שטח למוסדות ציבור (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 המוסדות וסגל סטודנטים עבור ושירותים מגורים לרבות במוסדות הכרוכים בניינים .1 :מותרים שימושים

 מגורים יותרו החומות שבתוך העתיקה העיר בתחומי המוסדות בשטח .2

 אחזקת הקיים :פעולות אפשריות
 

C2 

 א"תצ



 א"תצ

 0.47 (:דונם)שטח 

 (:מצב קיים)תיאור 
 שטח פתוח סמוך לחומות העיר העתיקה

 פ"שצ (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 ציבוריים גנים .1 :מותרים שימושים

 הכותל רחבת וליד הקברות ובתי הבית בהר הגובלים הציבוריים הפתוחים בשטחים למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

   .זו תכנית אישור מועד עד קיימים שהיו ,בשימושם או ל"בנ הכרוכים מבנים או בניינים .3
 ומחוזית מקומית וועדה באישור דרכים התוויית .4

  ותוספות לשינויים היתר לקבל יוכלו ומחזיקהם מאושרים כחריגים להתקיים ימשיכו) קיימים מבנים או בשימושים זה ייעוד ייפגע לא .5
 (נאותה דיור רמת להבטחת דרושים כי המוסמכת הועדה י"ע ימצא באם אחרים או סניטריים שיפורים לצורך

 .והתרבות החינוך ושר הדתות שר עם בהתייעצות אלא נטיעות / פיתוח פעולת תעשה לא קברות בית בשטח .6
 וגנים ייעור .7

 פ"שצ :פעולות אפשריות

D1 

 1.10 (:דונם)שטח 

 (:מצב קיים)תיאור 
 שטח פתוח סמוך לחומות העיר העתיקה

 

 פ"שצ (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 ציבוריים גנים .1 :מותרים שימושים

 הכותל רחבת וליד הקברות ובתי הבית בהר הגובלים הציבוריים הפתוחים בשטחים למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

   .זו תכנית אישור מועד עד קיימים שהיו ,בשימושם או ל"בנ הכרוכים מבנים או בניינים .3
 ומחוזית מקומית וועדה באישור דרכים התוויית .4

  ותוספות לשינויים היתר לקבל יוכלו ומחזיקהם מאושרים כחריגים להתקיים ימשיכו) קיימים מבנים או בשימושים זה ייעוד ייפגע לא .5
 (נאותה דיור רמת להבטחת דרושים כי המוסמכת הועדה י"ע ימצא באם אחרים או סניטריים שיפורים לצורך

 .והתרבות החינוך ושר הדתות שר עם בהתייעצות אלא נטיעות / פיתוח פעולת תעשה לא קברות בית בשטח .6
 וגנים ייעור .7

 פ"שצ :פעולות אפשריות

D4 



 א"תצ

 4.20 (:דונם)שטח 

 (:מצב קיים)תיאור 
 הסמינר מבנה

 ושטח למוסדות ציבור פ"שפ (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 פ"שפ :מותרים שימושים
 גנים ציבוריים1.
למעט בשטחים הפתוחים , מגרשי ספורט ושעשועים2.

הציבוריים הגובלים בהר הבית ובתי הקברות וליד רחבת  
 הכותל

ל "בנייני חינוך ציבוריים ובניינים הכרוכים בנ, בתי יראה3.
 .  שהיו קיימים עד מועד אישור תכנית זו, או בשימושם

 מנזרים4.

 ייעור וגנים5.

 בתי מלון6.
 
 

 שטח למוסדות
בניינים הכרוכים במוסדות לרבות מגורים ושירותים עבור  . 1

 סטודנטים וסגל המוסדות
בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך החומות  . 2

 יותרו מגורים

 הרחבת החללים, חיזוק היסודות :פעולות אפשריות

D5 



 א"תצ

 E1       1.20 (:דונם)שטח 
E2       2.00 
E3       1.35 
E4       1.07 
E5       1.30 
E6       1.80 
E7       1.00 

 ...מבנה הפטריארכיה, יימס'ג סיינטכולל את כנסיית . מתחם מנזר ומגורים (:מצב קיים)תיאור 

 שטח למוסדות ציבור (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 בניינים הכרוכים במוסדות לרבות מגורים ושירותים עבור סטודנטים וסגל המוסדות. 1 :מותרים שימושים
 בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך החומות יותרו מגורים. 2
 

 יימס'החלפת הכיפה בסנט ג :פעולות אפשריות

E1-E7 

 הכניסה למבנה הפטריארכיה



 0.54 (:דונם)שטח 

 .  מגורים ברובו (:מצב קיים)תיאור 

 מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מגורים :מותרים שימושים

 מגורים .1

   ושעשועים משחקים מגרשי .2

  ספר  ובתי נוחות בתי ,חינוך בתי ,יראה בתי ,ציבור בנייני .3

 ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

 ופנסיונים הבראה בתי .5

 62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

 דיור רווחת שיפור :פעולות אפשריות

H5 

 א"תצ



 6.4 (:דונם)שטח 

 בית קברות (:מצב קיים)תיאור 

 מיוחד מגורים (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 לאומי לגן שטח :מותרים שימושים

 :פעולות אפשריות

I1 

 01.8 (:דונם)שטח  א"תצ

 קברות-בית (:מצב קיים)תיאור 

 שטח לגן לאומי (:מצב מאושר)ייעוד קרקע 

 :מותרים שימושים

 :פעולות אפשריות

I3 

I1 

I3 

 מתוך בית הקברות



 פירוט מאפייני מתחמים למרחב הציבורי 5.4.4
 



 מרחב ציבורי

1R ,2R ,3R ,4R ,5R ,6R ,7R ,8R ,9R ,10R ,11R ,12R 

  

;  קרקעיות-ריצוף ותשתיות עליות ותת, בעיות תאורה: ירודיםתנאים  :מצב קיים

כניסת כלי רכב היתרי  –בעיות תנועה  ;אשפהניקיון ואיסוף , בעיות תברואה

טכסים , חגובלתי אפשרית בימי , לתושבים ומשפחותיהם מסובכת ומוגבלת בשגרה

 .מחסור במקומות חניה, אירועיםאו 

 

החלפת  , שיפור תנאים תברואתיים, שיפור באחזקת הרחובות: פעולות אפשריות

פתרונות  , תדירות איסוף אשפה, נקודות איסוף אשפה, החלפת תשתיות, ריצוף

 .קרקעיים-חניונים תת, תיאום מול גורמים בעירייה :תנועה

 



 המגדיר מידת התערבות למתחם' רמת התערבות תכנונית'מתוך נספח 

   מקרא  

 ובניה בקייםלשיפור 

 הקייםאחזקת 

 פ"בשפהמותרות פעולות 

 המותרות בשטח המיועד למוסדות ומבני ציבורפעולות 

 המותרות בשטח המוגדר למסחרפעולות 

  :קיימותתכנוניים ויוזמות תהליכים 

 הפטריארכיה הארמנית' רח –שיקום הכביש 

 יימס'סנט ג –החלפת הכיפה 

 'הכנסייה הלא גמורה'

 שיקום המוזיאון

 שער זיכרון

.  סמך הפעולות המותרות בייעודי הקרקע-על, לכל מתחם נקבע סוג הפעולות האפשרי

כפי שמוצג במיפוי  , אותרו תהליכים תכנוניים ויוזמות קיימות בשטח תכנית האב, בנוסף

 .להלן

 

 פעולות אפשריות –פוטנציאל שינוי  5.5



כ השימושים האפשריים בכל "רוכזו סה, לאור המיפוי ולימוד ההיצע בשטח תכנית האב

או האפשרי  /ו( בלבן)בכל מתחם צוין השימוש הקיים בו  . כפי שמוצג במפה להלן, מתחם

לתא  הינה הן ביחס בחינת הפעולות האפשריות בכל תא שטח (. בתכלת)להתקיים בו 

מה יכול להכיל ביחס  )והן ביחס למערך הכולל , (מה יכול להכיל כפרט בודד)השטח עצמו 

מתוך הבנה של כל מתחם ומתחם ובה בעת ראייה כוללת של , כך(. לתכנית השלימה

ביחס לצרכי  למתחם האפשריים השימושים כל ייבחנו  סך , המתחמים יחד כמרחב שלם

 .  והמגבלות שאותרו, א מבעלי העניין"כ

 

 שימושי קרקע חלופיים למתחם וחלופות פרוגרמה 5.6



 חלופות –פרוגרמה 

, מתוך סך השימושים האפשריים בכל מתחם

 .'שימוש כפול'נפסלו חלופות המציגות 

סמינר 'חלופה המציגה שימוש , למשל, כך

לא תבחר שימוש זה  , Gבמתחם ' ומעונות

כ  "מתוך כך צומצמו סה(. ולהיפך) Aבמתחם 

 .6-החלופות ל

בשל ( להלן 5,6)מששת החלופות נפסלו שתיים 

, Aסבירות נמוכה להיתכנות מגורים במתחם 

 .חלופות סופיות 4כך נותרו . כפי שהן מציגות



 חלופה נבחרת 5.7
  –מקרא 



 מיוחדותנספח הנחיות 

 מגבלות בניה

... 

 (... 13538נכלל במסמכי )? לפרט

 התכנית לשימור ושיקום העיר העתיקה ספר 

 על מסמכיה' תנאים למתן היתר בניה  למרחב ציבורי ומונומנטים' – 13538תכנית 

 ת"רערשימת מונומנטים 

 מגוריםמתאר מפורטות למתחמי תכניות 

 מסמך מדיניות 

 1992ארכיאולוגי סקר 

 ירושליםמכון חות "דו

 2013סטטיסטי לירושלים ישראל שנתון מכון ירושלים לחקר לוחות 

UNESCO survey and report 2004 

World Monuments Fund  Watch List 

UNESCO Action Plan for the Safeguarding of the Cultural Heritage of the Old City of Jerusalem 2008 

VI .בבליוגרפיה 


