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03 שכונת המערבים

שכונת המערבים -רקע
ממרוקו שבצפון מערב אפריקה , מרבית התושבים הגיעו מן המערב 1866השכונה נוסדה ב 

"שכונת המערבים"ועל כן שמה 
זו היתה השכונה הראשונה שהקימו יחידים מחוץ לחומות  

האופי האדריכלי של השכונה
"הבתים הצפופים"ושל דגם " הדגם הטורי"שכונת מחנה ישראל נבנתה בישלוב של 

י סמטאות צרות ורוחב  "הפרדה בין החלקות והמבנים ע.דירות ובניינים צמודים וקירות באגפים מקבילים ומשותפים
הסמטאות היו על פי רוב מבואות סגורים קצרים  . הסמטאות נקבע לפי דרכי המעבר של בני אדם ושל בהמות משא

עוזיאל חזן" שכונת מחנה ישראל"מתוך .וצרים מאד

מבט על סמטאות שכונה

בתים בשכונה



04 5בית מדאם סוכר זמנהוף 

5זמנהוף  -בית מדאם סוכר
נבנה בשלב השני של התפתחות השכונה בין השנים
1865-1879משויך לשלב השני בהתפתחות השכונה בין השנים 

.נוצרי בעל מאפייה שהייתה במעלה הרחוב, היה בבעלות שטאקלף
.בני משפחת סוכר, בעיצומה של מלחמת העצמאות בסיועו של שטאקלף ברחו לשם קרוביו

.מחבובה סוכר או מדאם סוכר התגוררה בו עם משפחתה ומכאן שמו של הבית

פנים הבית

החצר בית מדאם סוכר

החלק ההרוס של הבית



05 בתים בסביבת המגרש
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.שכונת מחנה ישראל הינה מן השכונות הוותיקות שבעיר

.נהוג לראותה כשכונה השניה שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה

סמטאותיה העיקריות  . דוד המלך ורחוב הס, בין רחוב אגרון: השתרעותה המירבית של השכונה מוצגת במפה שלהלן
.המקשרות בין רחוב אגרון ורחוב הס הינן סמטת המערביים וסימטת זמנהוף

הפיתוח העירוני בסביבה זו שינה את אופיים הארכיטקטוני של המבנים הקיימים ובמקרים רבים נהרסו המבנים  
).המלך דוד/הבתים בפינת הס, בית גשר(המקוריים ומבנים חדשים נבנו תחתם 

לרבות השטח  , מבנה השכונה נותר נוכח, למרות השינויים הארכיטקטוניים הרבים אשר אושרו על פני מהלך השנים
בפינת רחובות הס והמלך דוד  ) קומות 9עד (המאפשרת בניה אינטנסיבית  8787גם תכנית . הפתוח הגדול שבמרכזה

.ממשיכה ומשמרת את הגן המרכזי של השכונה

באמצעות סדרת  )" המערביים(שיקום ושימור שכונת המוגרבים , פיתוח"מציינת בין מטרותיה את ' א 3135תכנית 
,  חשוב לציין כי תחום תכנית זו אינו כולל את מלוא שטח שכונת המערביים אלא את שטחיה הפנימיים בלבד. הוראות

.הרחוקים מרחוב הס ורחוב המלך דוד

) חדר על הגג+ קומות  4עד (בכל הקשור לגובה מירבי ' א 3135התכנית המוצעת מבקשת לשנות את הוראות תכנית 
).מעל פני הקרקע 200% -הגדלת היקף זכויות עיקריות לכדי כ(ולהיקפי בניה 

תכנית זו אינה פוגעת במרקם השכונתי הקיים ומתאימה את הבנוי במגרש להיקף הבניה הרב שבמגרש המגורים הסמוך  
.8787אשר היקפי הבניה וגובה הבניינים אושרו בו לאחרונה בתכנית 

התכנית מציעה לשקם את : נהפוך הוא, התכנית המוצעת אינה מבקשת להרוס את הבניין היפה הקיים היום במגרש
התכנית מציעה לפנות את כל תוספות הבניה המאוחרות ולחשוף  . חלקיו ההרוסים ולחזור ולהשמישם כחללי מגורים
.  העצים הקיימים במגרש יועתקו למקום חדש בתחומי המגרש וישומרו. ככל האפשר את חזיתותיו המקוריות של המבנה

.הגישה המוצעת לחניה תהא באמצעות מעלית רכב. קרקעית ולא תגזול תכסית יקרה-החניה תהא תת

.ישומרו ריצופים וגדרות ואחת החצרות היפות הפונות לרחוב המערביים

החל מיום הקמתו , הבניה השונות" שכבות"עיצוב נפחי הבניה החדשים ומיקומם ביחס לבניין הקיים נועדו להדגיש את 
הגישה לדירות החדשות הינה דרך סמטה פנימית המאפשרת לשמור על  . ועד היום 19 -של הבניין בשלהי המאה ה

הבניה החדשה תאופיין בפריזמות פשוטות דוגמת המבנה הקיים לו גאומטריה  . החזית הצפונית ההופכת לחזית פנימית
אשר יבדלו בצורה ברורה וחד משמעית בין תקופות , חומרי הבניה החדשים יכללו אבן עץ וזכוכית. פשוטה וברורה
.שהרי למעלה ממאה ועשרים שנה עשויים להפריד בין מועד הבניה של אגפיו השונים של בניין זה, הבניה השונות

בסגנון אדריכלי בו הבניה החדשה  , תכנית זו מבקשת לבנות מגרש זה בצורה אינטנסיבית יותר מזו המאושרת: לסיכום
דוגמת הוראות (אינה מכילה את הבניה הקיימת בתוך מבנה חדש של אבן דמוית אבן עתיקה שלראשו גג רעפים 

. 21-והמשלים לו בתחילת המאה ה 19 -אלא תבטא ככל האפשר את העובדה כי האחד נבנה במאה ה, )'א3135

06   11932דברי הסבר לתכנית  



07 מבט על המגרש
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08 גישה למגרש
זמנהוף' רח המערבים' רח
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מבט על מעבר ציבורי  

על פינת  8787תכנית 
הרחובות הס והמלך דוד  

מייעדת את המתחם המסומן  
עבודות פרוק המבנים .לבניה

.הקיימים החלו לאחרונה 
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12 מבט על מצב קיים

הס' רח

36חלקה 



13 8787ותכנית ' א 3135תכנית –מבט על מצב מאושר 

הס' רח

36חלקה 



גג בטון

גג בטון

גג בטון  
שקרס
באופן  
חלקי

גג רעפים

כיפות 
בסכנת קריסה

כיפות מתוחזקות
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15 חצרות
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אזור בסכנת קריסה

"מטופח"אזור 

מאפיה
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נתונים בסיסיים מכוח תכנית  
שבתוקף

ר  "מ 1400 -שטח החלקה הינו כ
  3135בכפוף לתכנית . בקירוב

היקף השטחים השימושיים  ', א
הניתנים לבניה מעל מפלס 

בתוספת הקלות  (הכניסה 
ר  "מ 1700 -מוערך בכ) שכיחות

להוציא שטחים בחלל הגג (
).2.20 -הנמוכים מ

מספר הקומות המירבי הינו שתי 
יותר  . קומות בתוספת גג רעפים

שימוש בחלל גג רעפים למגורים  
בתנאי שכל שטח חלל הגג 

יחושב  ' מ 2.2העולה על גובה 
.במניין אחוזי הבניה

קווי הבניין  ) 'ג( 9פ סעיף "ע
יהיו בהתאם   36בחלקה 

.לאפשרויות הפיסיות בשטח
 -מספר הדירות המתוכנן הינו כ

בשטח ממוצע עיקרי , דירות 12
.ר"מ 120 -של כ
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חזית דרומית

חזית צפונית

חתך דרך בנין לשימור 
ותוספת קיימת

חתך דרך בנין לשימור

חתך דרך בנין לשימור 
'ותוספת מוצאת לשלב א
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מוצע-תכסית תכסית מצב קיים

19 תכסית

א 3135פ "תכסית ע



20 סכמה רעיונית

הגישה  . ועד היום 19 -החל מיום הקמתו של הבניין בשלהי המאה ה, הבניה השונות" שכבות"עיצוב נפחי הבניה החדשים ומיקומם ביחס לבניין הקיים נועדו להדגיש את 
הבניה החדשה תאופיין בפריזמות פשוטות דוגמת המבנה הקיים לו  . לדירות החדשות הינה דרך סמטה פנימית המאפשרת לשמור על החזית הצפונית ההופכת לחזית פנימית

שהרי למעלה ממאה ועשרים  , אשר יבדלו בצורה ברורה וחד משמעית בין תקופות הבניה השונות, חומרי הבניה החדשים יכללו אבן עץ וזכוכית. גאומטריה פשוטה וברורה
.שנה עשויים להפריד בין מועד הבניה של אגפיו השונים של בניין זה

בסגנון אדריכלי בו הבניה החדשה אינה מכילה את הבניה הקיימת בתוך מבנה חדש של , תכנית זו מבקשת לבנות מגרש זה בצורה אינטנסיבית יותר מזו המאושרת: לסיכום
.  21-והמשלים לו בתחילת המאה ה 19 -אלא תבטא ככל האפשר את העובדה כי האחד נבנה במאה ה, )'א3135דוגמת הוראות (אבן דמוית אבן עתיקה שלראשו גג רעפים 

הדגשת שכבות הבניה השונותסמטה פנימית
הבדלת הבניה הקיימת מן 

מבנה חדש



21 מתווה נפחי



נתונים אודות הפרויקט  
המוצע

  -מבנה מגורים המיועד לכ
התכנון  . דירות מרווחות 12

מבוסס על שימור מלא של 
המבנה הישן ושיחזור חלק  

מן החללים אשר היו 
כלולים בו ואשר עם השנים  

הוזנחו עד כדי סכנת  
.הפיכתם למבנה מסוכן

פ התכנית המוצעת יהרס "ע
ויפונה מבנה המאפיה  

ותחשף צורתו ותכסיתו של  
.  המבנה המקורי שבמגרש

עצים בוגרים אשר ניתנים  
יועתקו וישתלו  , להעתקה

.מחדש בתחומי המגרש
תוספת הבניה המוצעת  

תבוצע באגפים חדשים בני 
קומות וקומה חמישית   4

.חלקית
קרקעית  -החניה תהא תת

ותשורת באמצעות מעלית 
.רכב
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34 הדמיה מצב מוצע



35 מצבים 3הדמיה 

קיים

מאושר מוצע



19 תכנית מוצעת

805.25

805.25

789.92

792.80
789.80

789.80

792.22

802.20

786.03

787.41
791.91

789.30
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