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מציג מטרות ויעדים, היגדי מדיניות בתחומים מוגדרים ותבחינים להחלטות, בנושאי מסמך מדיניות 
מפתח להגשמת מטרות תהליך המתווה לשימור ולהתחדשות העיר העתיקה בירושלים.  מסמכי 

. את תהליך ההתחדשות והשימורלהוביל המוצעת בה יש את הדרך מתארים הכוללת המדיניות 
  במרכזם ניצבים מסמכי התכנון הכולל, וסביבם מתקבצים מסמכי המדיניות בנושאים שונים. 

מסמך מדיניות זה נשען על מטרות ויעדים המנוסחים בסדרה של תכניות סטאטוטוריות , תכניות אב, 
-ררכיה זו, מטרותי. ע"פ ה)2 נספח מס'נספחים נלווים, (ראה מתאר מסמכי מדיניות נושאיים ותכניות 

להצביע על כיווני  שנועדהעל תורגמו למטרות וליעדים ספציפיים. גובשה מדיניות תכנונית 
ההתערבות שבכוחן להוביל את תהליך ההתחדשות להשגת יעדיו ומטרותיו. מימוש המדיניות מחייב 

ת סטאטוטוריות הינן אמצעי אחד ארגז של כלי מדיניות ואמצעים משלימים מתחומים שונים. תכניו
  בארגז כלים זה.

מסמך מדיניות התכנון לעיר  – ערוך בשני פרקים נפרדים המשלימים זה את זה. הראשוןמסמך זה 
מציג את הרציונאל שהוביל לניסוח המדיניות ואת עקרונותיה הכללים של מדיניות התכנון , העתיקה

הצורך  למתכנן. קומפקטיו ייעודיכמדריך  מנוסח, הנחיות לתכנון בעיר העתיקה – בעוד השני
, נכון םהגדרתמדיניות מעצם מסמכי צף ועלה לאחרונה, ונדמה כי  ,במסמך אחוד שאינו סטאטוטורי

  בתכנית סטאטוטרית.מעוגנים  םשאינ יםעצמאי מסמכים  ושיהי

) 3ים מנחים () דגש2) האתגר התכנוני (1: ( שבעה פרקים בשני המסמכים שבקובץ מסמכי המדיניות
)  שימור מורשת 5) מרכיבי דימויה של העיר (4( תכנון פרוייקטאלי VSתהליך תכנוני מתמשך 

. ומגבלותיו אפשרויותיו - העתיקה בעיר לתכנון הנחיות מדריך) 7) חיי היום יום (6התרבות הבנויה (
. פרוט יתר של יחסית יםיההיגדים שבפרקים אלה הינם כללוהמדריך  התכנון מדיניות מסמך בין היחס

גום המדיניות לכלל הוראות המציע תרבמדריך למתכנן  א ומקצת מקווי מדיניות אלה ניתן למצ
 העתיקה העיר של התחדשותה תכנון ותהליך מעמדה אודות יעדיםהו מטרותההיגדים, ה"עשה". 
 אשר המקורות רשימת. 8 נספח את מרכיב שימושי מונחים מילון .7מפורטים בנספח  שונות בתכניות

   .9 בנספח כלולה זה מדיניות מסמך לעריכת שמשו

  

   התכנוני האתגר. 1

מפתח לשיפורו. את תמונת המצב - האתגר התכנוני נולד על סמך ניתוח המצב הקיים וזיהוי נקודות
  בכל הקשור לשימור ופיתוח המורשת הבנויה ניתן לסכם בנקודות הבאות:

 העיר העתיקה תובטח באמצעות תכנון סטטוטורי. השמירה על ערכי המורשת התרבותית של 
 שהם מאבני היסוד לקביעת אופייה הייחודי של העיר, צריך להתבסס על  הטיפול במונומנטים

תיעוד שהוכן -לימוד מעמיק של המונומנט וסביבתו. הוחל בתהליך תיעוד של המונומנטים בכרטיס
   יש צורך בתיעוד משלים.מרבית המונומנטים בלכך. 

 שאינו פוגע בערכי התרבות של העיר העתיקה ואף מדגיש קיימא -ברתכנון נאות ופיתוח  לשם
ערכית את מאפייני הסביבה הבנויה. מידע זה נדרש -אותם, יש לתעד ולנתח מבחינה תרבותית

להבטחת תהליך התכנון, השימור והפיתוח בעיר, תוך התייחסות למכלול ערכיה ובמיוחד בכל 
 רנקולרית (הניב האדריכלי המקצועי האופייני למקום). הקשור לאדריכלות הוו

  קו הרקיע הוא ממאפיינה הייחודיים והמובהקים של העיר העתיקה. השילוב בין המבנה
הטופוגרפי של המקום לבין המגבלות הטכנולוגיות ששררו בעבר ולא ִאפשרו בנייה לגובה רב, 

העיר. ממפות המתעדות את גובה  הביא לכך שגגות העיר עקבו אחר הטופוגרפיה הטבעית של
עולה שכמעט לא חלו שינויים בנוף העיר העתיקה בין  1967-ו 1940הבנייה בירושלים בשנים 
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השנים הללו. רוב בתי העיר היו בני קומה אחת עד שלוש קומות. בשנים האחרונות התעצמה 
 יקה והיטשטש. מוסדרת וככל שזו גברה כן הלך קו הרקיע של העיר העת-תופעת הבנייה הבלתי

  צופן בחובו  –הרחובות, הכיכרות והחצרות הציבוריות  –המרחב הציבורי של העיר העתיקה
ערכים תרבותיים רבים הבאים לידי ביטוי במבנים שלאורך המרחב וסביבו, בפרטים האדריכליים 

ים מוחשית). ניתוח ערכים תרבותי-האופייניים ובאירועים ומסורות הקשורים בהם (התרבות הלא
 אלה הוא הבסיס לתכנון, לשימור ולפיתוח המרחב הציבורי עבור תושבי העיר והמבקרים בה.

 מוסדרת בעיר העתיקה. - בעשרות השנים האחרונות התעצמה תופעת הבנייה הבלתי
מושכל בטכנולוגיה מודרנית בירושלים העתיקה מטשטש את מאפייניה ופוגע -השימוש הלא

 בערכיה התרבותיים.
 

התכנוני כיום הוא יצירת תהליך נכון ומובנה להתחדשות ולשימור העיר העתיקה.  עיקר האתגר
התהליך אמור לענות על הצרכים המודרניים המשתנים ולהבטיח את איכות החיים לתושבים מחד 
גיסא, תוך הקפדה על שמירת המורשת והנוף של ירושלים העתיקה מאידך גיסא, וזאת בלי להתפשר 

  כיאולוגיים וההיסטוריים, במטרה להעצימם. על שמירת הערכים האר

 

  דגשים מנחים .2

על  ובעיר העתיקה בירושלים יושתת קיימא-קווי מדיניות תכנון ברבדומה לערים עתיקות רבות, 
  .דגשים מנחים : המורשת, התיירות וחיי היום יוםשלושה בסיס 

מורשת  שלש הדתות, , בראש ובראשונה מורשת התרבות הבנויה שלהמוסדות מורשות -מורשת 
  דתיים ואחרים. ,המייצגת ערכים היסטוריים

מסחר,חינוך  עבודה, העיר העתיקה כמרקם חי ותוסס המשמש ומקיים מגורים, חיזוק - חיי יום יום
  כלכלי של אוכלוסיות העיר.  -תוך מתן מקום לפן החברתי  ותרבות,

  לכל סוגיה ולכל גווניה. קיימא -בתתשתית תיירותית חיזוק  – תיירות

על כל תכנון בעיר העתיקה לתת מענה לדגשים אלה עד כדי גיבושם למערכת אינטגרטיבית המקבלת 
לתת מענה לחוסרים  כות החיים של תושבי המקום,יא יה בכל תכנית. על התכנון לשפר את ואת ביט
  תוך אספקת כלים שימושיים להתמודדות יומיומית. קיימים,

מחד גיסא ואת החשיבות במתן סביבת מגורים חיזוק מוסדות בנון מבטאת את הצורך מדיניות התכ
על  .ומניעת העימות בצרכי עולי הרגל יום הולמת לתושביה מאידך גיסא תוך מתן דגש על חיי היום

בהשלמת תכנית ו תהליך תכנוני מתמשךביצירת מנת לממש את המדיניות המוצעת יש הכרח 
  .המגדירה את דרכי הניהול והאכיפה management planממשק 

  

: בירושלים שימור והתחדשות העיר העתיקהלתהליך התכנון  .3

  תכנון פרויקטאלי מול תהליך תכנוני מתמשך 

תהליך  זהו יקטאלי.רובמימד התהליכי של התכנון אל מול תכנון בעל מימד פ מבחינהמדיניות התכנון 
מתמשך שמטרתו להביא בראש ובראשונה לשיפור מערכות החיים הפרטיות והציבוריות בעיר 
העתיקה, תוך שימור וטיפוח אתריה ונכסיה הייחודיים החשובים לעולם כולו. השימוש במונח 
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'התחדשות' ביחס לעיר העתיקה אינו דומה לתהליכי ההתחדשות בשכונות אחרות בעיר, אלא במובן 
תהליכי השימור של ערכי העבר ההיסטוריים תוך שיתוף האוכלוסייה המתגוררת במקום,   של שילוב

טיפוח המרחבים הציבוריים והתחדשותן של המערכות הציבוריות (תשתיות, ושירותי ציבור אחרים 
, כל זאת תוך המשך קיומם של )המשרתים את תושבי המקום ואת המבקרים הרבים בעיר העתיקה

רים. במונח התחדשות אין כוונה לחידוש המרקם הפיזי ופינוי הישן, כי אם בשיפור יום סדי-חיי יום
  .תוך כדי השבחתו והמשך קיומו לדורות הבאים הישןעקבי של וטיפוח מתמשך 

"ניהול מהותו הוא תהליך של בתהליך ההתחדשות משלב את שימור אתריה ואופייה של העיר 
תושביה, לבין השמירה על המורשת הבנויה  40,000-כיום של -האמור לאזן בין חיי היוםהתמורות" 

המוסדית והקהילתית, והמשך הטיפוח והניהול של מערך התיירות ההולך ומתעצם. שלושת הרכיבים 
  האלה אמורים להשתלב ברקמה פיזית רגישה ובתנאים גאופוליטיים מורכבים.

לשפר בראש ובראשונה את איכות המגורים והשירותים הניתנים  התהיייום השאיפה -בתחום חיי היום
לתושבים, על ידי גיבוש מדיניות ויצירת כלים תכנוניים שיאפשרו את שיפור המערכות הפיזיות, 
הסדרת הבנייה הקיימת והטיפול בתשתיות. במישור החברתי נבחנו עמדות התושבים, נלמדו 

ים והמתכונות לשיתוף התושבים בתהליך התכנוני.  המסגרות החברתיות הקיימות ונקבעו הכלל
במישור הכלכלי הוכנו פרוגרמות לפיתוח המסחר והוצעו דרכים למשיכת השקעות אל העיר העתיקה. 
כמו כן הוצעו כלים לניהול מערך התיירות בעיר העתיקה, שיפור מערך התנועה, טיפוח מוצרי 

מעקב ולניטור ההתפתחות הצפויה בנושא התיירות התיירות ויצירת מסד נתונים לקביעת המדיניות, ל
  בעיר העתיקה. 

עוסק מסמך זה, מבקש ליזום מהלך  תהליך ההתחדשות והשימור של העיר העתיקה בירושלים, בו
דתיים - קיימא שיגרום להתחדשות עירונית כוללת, במסגרתה יוצעו אמצעים שימתנו עימותים בין-בר

. התהליך ינסה management of change -השינויים במקום ובינלאומיים ויגבשו דרכים לניהול 
זוהו קיימא) ש-(חיי יום יום, מורשת בנויה,תיירות בתהתחומים  תלבחון כיצד מאזנים נכונה בין שלוש

   .במהלכי תכנון קודמים לעיר

תחומית, שמתווה מדיניות -ראייה כוללת ובין מציע העיר העתיקה תהליך התכנון לשימור ולהתחדשות
מנחה להתחדשות העיר העתיקה ויוצרת מסגרת להמשך פיתוחה בהיבטים הפיזיים, התיירותיים, 
הארגוניים והכלכליים. כמו כן הונחה בה התשתית למהלך רגולטיבי כולל שישלב בין תכנון ִמתארי 

סגרת ומנוף להכנת תכניות מפורטות ותכניות ומפורט, אמצעי תקינה, ניהול וממשק. העבודה יצרה מ
  פעולה ויישום בתחומי העיר העתיקה. 
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  מרכיבי דימויה של העיר  .4

  מבנה פיזי נקודות ציון וטביעות רגל מרחביות

דימויה של עיר מורכב מתהליך דו סטרי המתנהל בין הצופה לבין הסביבה הפיזית. מדובר 
לבין  הצופה, אשר מקנה משמעויות שונות לסביבה הנצפית,אינטראקציה הדדית מתמשכת בין ב

  הסביבה עצמה, שקיבלה משמעות מהתרבויות שעיצבו אותה וצפו בה בעבר.

  את הסביבה הפיזית ניתן למיין למספר רכיבים היוצרים את הדימוי העירוני:

 (נוף טבעי)הרכיבים הטבעיים של המקום 

  הקובעים את המבנה האורבאני של העיר 'טביעת רגל' מרחבית : המורכב מתת נושאים
 מוקדי פעילות, נקודות ציון / מונומנטים מגרשים ומתחמים, ובהם הדרכים אל המקום וממנו,

 המרחב ו/או על קו הרקיע העירוני. מטביעות עלנקודות הציון האפקט הפיזי הדרמטי ש 

ות ציון שהפכו לאיקונות כולל נקוד דימויה של העיר העתיקה נובע כיום מן היחס אל הקיים בשטח,
במהלך הדורות, טביעות הרגל המרחביות שהן פועל יוצא של החלטות מנהליות ופוליטיות שהתקבלו 

  טבעית.והבמשך השנים והסביבה הפיזית 

 מחוץ המרחב . קריאתמבפניםומהבנתה  מבחוץדימויה הפיזי של העיר העתיקה מורכב מהבנתה 
המאפיינים אותה. דימוי העיר  landscape -ובנופים הפתוחים לחומות, נוצרת מהבנת העיר בכללותה 

- ידי ה-מבין החומות, מתאפיין בהכרת הנשמה או הרוח של המקום על מבפנים,המתקבל 
streetscape חומות העיר הן התווך שבין "החוץ" לבין "הְּפנים" וישנם אלמנטים החוצים את .

  החומות, כמו למשל תהלוכות וטקסים.
  

לתת הנחיות למרחב הוויזואלי של העיר העתיקה מצד אחד ולתחום שבין חומותיה מצד לפיכך יש 
) של העיר העתיקה statement of Significanceשני. הדבר מצריך הבנה של המשמעות הכוללת (

  בכללותה ושל כל אתר ואתר לכשעצמו, תוך התייחסות לריבוי הנרטיבים.

הבנויה, ולא רק למבנים בודדים. יש חשיבות להקשר ולרקע הסביבתי של  לרקמהנדרשת התייחסות 
  1מבנה/ אתר/ אזור ולדרך בה נושא זה מתבטא בחוק התכנון והבנייה ובתוספת הרביעית שלו.

   לשמירה על דימוי העיר הנחיות עיצוביות

  . בתוך העיר העתיקהא

חומות ירושלים העתיקה הן דוגמה ייחודית בעולם לחומות עיר שנשתמרו במלואן. כאמור,  - חומות
החומות משמשות תווך בין העיר העתיקה לבין המרחב הסובב אותה. סיור לאורכן של החומות 

נספח ראה (מאפשר זיהוי מבטים חשובים ומיפוי זוויות המבט אל תוך העיר העתיקה ואל מחוצה לה 
נקודות הציון הבנויות הנזכרות,  10אוויר, סימון -הליך המיפוי נתמך בתמונות ובתצלומית ).6מס' 

  ומפות טופוגרפיות המציינות את הגאיות והרכסים הנצפים מן החומות.

                                                            
לפי הגדרת התוספת  לרבות סביבתם הקרובהבניין, קבוצת בניינים, או חלק מהם,  –" אתר" 1

 .הרביעית לחוק התכנון והבניה
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המבטים הנגלים מנקודות התצפית שבעיר העתיקה הם ייחודיים. זיהוי מבטים אלה נעשה  -רחובות 
הנחיות קביעת מכל רחובות התצפית וסימונן. בחינה זו אפשרה  ידי בדיקת הִנצפּות והצפייה-על

  לגבהים המותרים: 

 ;גובה שכיח במרחב כולו  
 ;גבהים מקסימאליים לבנייה בנקודות שונות בעיר העתיקה, בהתייחס לִמדרך טיילת החומות  
 /מטר  50- וב 10-ב 9קביעת הקו המדויק של הגבלת הבנייה מן החומות, המוגדר בתכנית עמ   

  וטעון פירוט;

ידי -מבחן ברמה הפרטנית הוא בחינה מדויקת של מניפות המבט, סיכון בחסימת מבטים על-מקרה
תכנון בנייה. המלצתנו היא לבצע את הבחינה במקביל ל-בנייה והסקת מסקנות לגבי היתרי-תוספות

  .המבניםתיעוד וסקר  מפורט של המבננים

  סביב העיר העתיקהב. 

 למבטים באה לידי ביטוי בשני מישורים: הגבולות החזותיים הרחבים של העירההתייחסות המרחבית 
בנושא הגבולות החזותיים הרחבים, תכנית המתאר המוצעת . והמרחב המָידי על העיר העתיקה

מטרת מדיניות זו היא לשמר את המבטים לכיוון ). 6לירושלים קובעת מדיניות לשימור מבטים (נספח 
). בהערכת אתרים אלה יש שלושה מרכיבים עיקריים: landscapes & landmarks"נקודות הציּון" (

התפתחות; מרכיב -מרכיב הטבע, הכולל את המרחב ההררי והמרחב המישורי וכן מאפיינים וכיווני
מיתי, הכולל את לימוד ההיסטוריה והמיתוסים המיוחסים למקום, השפעתם על חזותו ועל - היסטורי

 ן כפי שהוא מתבטא בעבר, בהווה ובעתיד.שכבותיו, וכן מרכיב הזמ

  ההנחיות הן:

  . שמירה על מבטים פתוחים מנקודות התצפית ומן הרכסים הסובבים את העיר העתיקה ;1

וחידוד הנחיותיה בנושא הבנייה מחוץ  9תכנית עמ/ ועדכון  2000אימוץ הנחיות תכנית מתאר . 2
 לחומות;

  שזוהו כחשובות מבחינת המבטים ודימוי העיר.. תכנון מפורט של כל אחת מן הנקודות 3

  

  הבנויה התרבות מורשת שימור. 5

  ותסביבתיה הזיקות  5.1

    וסביבותיהגבולות העיר העתיקה 

תכנונה, מרקמיה ושרידיה הארכיאולוגיים לא יכולה להיות שלמה ללא  הבנת העיר העתיקה,
. אמנם חומות העיר וכן על אגן העירעל שלביה השונים  הקדומה, רהסתכלות על כל שטחה, על העי

וניהול תהליכי התכנון בפנים העתיקה נקבעו כגבול התכנית ועיקרי מדיניות התכנון עוסקים בהכוונת 
שחומותיה הינן יצירת  קיימת חשיבות רבה לקשר בין פנים העיר העתיקה העיר, אך למרות קביעה זו

  .ל ירושליםוההקשר להתפתחות ההיסטורית ש וסביבתה ,16-המאה ה
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ם. יאזורי חייץ עם גבולות הגנה אפקטיביוהקשר לעיר העתיקה מדיניות התכנון מכוונת אפוא ליצירת 
קה באמצעות חיזוק ההגנה על העיר העתית מסגרת חזותית והיסטורית נאותה. כך תתאפשר הענק

החדשה ויגן סביבה יאפשר מעבר הדרגתי בין העיר שבתוך החומות לבין העיר  המרחבניהול ושימור 
חייץ משמעותי לעיר העתיקה, תסייע לשמור על -הנחיות ליצירת אזור על זוויות מבט היסטוריות.

  האתר מפני תהליכי העיור הפולשני ותסייע לנטרל את הגורמים העלולים לסכן אותו.

   רקיע קו

קו הרקיע המסורתי של העיר העתיקה שנשמר מזה מאות שנים, הוא מסמליה הבולטים אחד 
גגות שטוחים, כיפות ואף גגות  -המתאפיין בחומה אופקית, במגדלים הבולטים ממנה ובגגות העיר

רעפים. מאפיין נוסף נוגע לבניה המסורתית העוקבת אחר הטופוגרפיה הטבעית של העיר העתיקה. 
פי גיא במבט על העיר העתיקה בולטים הגיאיות והגבעות כדוגמת פני השטח המשתפלים כל

, דבר לרובעים השונים אופי בניה שונההטירופואון, כיום רחוב הגיא ועולים שוב כלפי הר הבית. 
אם , בקו הרקיע  ההולך ומטשטש בשנים האחרונות, מתבטא בין היתר בגובה הבניה ובמנה הגגות.

 הרקיע וק על לשמור יש. בא לידי ביטוי גם השוני המבני והאדריכלי בין חלקי העיר השוניםכן, 
 בעיקר הבניה גובה את להגביל מוצע .הרקיע בקו משמעותיים מבנים הריסת על איסור באמצעות

 על לשמור במדריך ההנחיות לתכנון בעיר העתיקה, 2לפרק  2.1, כפי שמצוין בסעיף לחומות בסמוך
 השונים ברבעים חודייהי הבניה אופי את לשמרו הרקיע בקו הבולטות הציון נקודות של ומספרן גובהן
 למדריך. 2, כפי שבא לידי ביטוי בהנחיות המפורטות בפרק הרקיע קו על המשפיע בעיר

  

  בטים לשימור אל העיר העתיקה, ממנה ובתוכהמ

לאורך ההיסטוריה היו המבטים מראשי העיר העתיקה ממוקמת בלב אגן טבעי ומוקפת רכסי הרים. 
ועולי רגל. מבטים אלה קבלו את ביטויים הסמלי הרכסים אל העיר העתיקה מקור השראה לנוסעים 

היתה העיר העתיקה המרכז  20-עד אמצע המאה הבספרות ובאמנות לאורך הדורות.  בתפילות,
  סביבו נבנתה העיר החדשה. 

שלשה מוקדים: הר הבית, כנסית הקבר הקדוש והר הזיתים.  רבתיה של העיר העתיקה פונים לעב
סטוריים של עולי הרגל הם בעלי יהמבטים לעבר המקומות הקדושים כיום ושחזור המבטים הה

 הגאוגרפיהבנה היסטורית הנוגעת למיקומה  משמעות תרבותית. מעבר לכך תצפיות אלה מאפשרות
יות מחומות העיר, ממגדל הפעמונים של מבטים אלה כדוגמת התצפ והתפתחותה של ירושלים.

 כנסית הקבר, ממגדל פצאל במצודה יש לשמר.

 שמירה תוך העתיקה העיר את  המקיפים הערים מרכסי הפנוראמיים המבטים על לשמור יש 
 העתיקה העיר אגןב הבניה גובה על

 ואליה העתיקה מהעיר מבט מסדרונות ולקיים לשמר יש 

 חדש פיתוח. השונות בתכניות עצמה העתיקה עירב מורילש המבט מסדרונות  את לקבע יש 
 .אלה פנויים פרוזדורים מול אל יבחן

, ולאורם נקבעו 6במטרה ליישם הנ"ל, מופו המבטים בעיר העתיקה כפי שניתן לראות בנספח מס' 
 למדריך ההנחיות לתכנון בעיר העתיקה. 2בפרק  2.4הנחיות כמפורט בסעיף 

  :מבטים שיש לזהות ולשמר

מבטים  –) cones of viewמבט (- זוויות משפכי );protected viewsמבט חשובים מוגנים (-אזורי

  .מבט- מסגרות הגבלת גובה; אסטרטגיים בעיר;
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   ציון קודותנ

 ומשמשות בעיר מפתח מבני המסמנות העתיקה העיר של בצביונה חשוב מרכיב הן הציון נקודות
 את לשמור יש .הרקיע קו של אופיו קביעת לשם וכן בעיר והיסטורית פיזית להתמצאות כעוגנים
 .הציון נקודות על ההשפעה של בבחינה יותנה חדשה בניה אשור. ואליהן מהן והמבטים הציון נקודות

 בערכי פגיעה למנוע כדי ציון נקודות שהם במבנים יתחרו או יחקו אשר חדשים מבנים לבנות אין
, כחלק ממגבלות הבניה, 2הציון מפורטות בנספח מספר . נקודות המקוריים והאתרים המבנים

 למדריך ההנחיות לתכנון בעיר העתיקה. 2בפרק  2.4מגבלות אלה מפורטות בהנחיות סעיף 

 

  המרקם האורבאני 5.2

  צירי תנועה וחללים ציבוריים 

רחובות והסמטאות. החל מצירים ראשיים, רחובות ררכיה ברורה של היבעיר העתיקה קיימת ה
משניים ועד לסמטאות הפנימיות. רקמה זו היא תוצאה של התפתחות עירונית בת אלפי שנים ומיזוג 

של תפיסות עירוניות שונות. הכיכרות והרחבות הציבוריות בעיר העתיקה עוצבו במהלך השנים סמוך 
  למבנים ציבוריים ולעתים במפגשי רחובות.

 ולמנוע פריצת דרכים חדשות מחד, ררכי של הרחובות והסמטאות ייש לשמר את המבנה הה
 וחסימת רחובות קיימים מאידך

 יש לשמר את מערכת הכיכרות והרחבות הקיימות בכל העיר העתיקה 

 ע המוסלמי ניתן ליצור כיכרות ורחבות ציבוריות חדשות.בצפון הרוב 

 

  המבנה האורבאני של העיר העתיקה

נועה. לכל שכונה מאפיינים שונים. העיר העתיקה מחולקת לשכונות המוגדרות על ידי צירי הת
בבחינה מעמיקה ניתן להבחין בשינויים גם בתוך הרובעים. יש לציין כי הבניה המודרנית בעיר 

  פגמה וטשטשה את המאפיינים היחודיים של כל רובע. העתיקה בכלל,

הבניה בעיר העתיקה היא החלוקה למבננים, כלומר חצר או מערכת  לאחד מסממניה המובהקים ש
 חצרות סביבן בנויות יחידות הדיור. לרב הכניסה אל יחידות הדיור נעשית דרך החצר המרכזית.

  התפקודיים בין חלקיה השונים של העירואופיה של הבניה וצפיפותה יוצרים את ההבדלים החזותיים 

  על הבניה החדשה להתאים עצמה לפרמטרים אלה. העקרון המנחה בבנית תוספות הוא
 רפולוגיה האופיינית לעירלעקוב אחרי המו

  מדוקדקת של הדרך לשמור ולחזק את האופי היחודי של כל רובע הוא על ידי סקירה
שכונה או  מוש באותו רובע,יהמאפיינים הטיפוסיים ובחירת אלמנטים מקומיים מתאימים לש

 .לשם שיקום או בניה חדשה ,אף ברחוב

  הרקמה הבנויה  5.3

העיר העתיקה של ימינו היא תוצאה של מפגש בין תרבויות שונות לאורך היסטוריה ארוכת שנים. 
  בא לידי ביטוי ברקמתה הבנויה ובמאפייניה הבאים:של העיר העתיקה עושרה התרבותי 

 ;מערך רחובות, מבננים ובתים בארגון מרחבי וחברתי, שעבר שינויים במשך הזמן  
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  השטחים הפתוחים;היחס בין המסה הבנויה לבין 

 ;היחס בין אדריכלות מונומנטאלית לאדריכלות ורנקולארית 

  מופע צורני של המבנים המרכיבים את הרקמה הבנויה, על בסיס ההתפתחות הטכנולוגית

מידה, גודל, סגנון, קונסטרוקציה, חומרים, צבעים -והחברתית לאורך השנים, כמו: קנה

 ועיטורים;

 קהילתית של הרקמה העירונית הבנויה; -המשמעות החברתית 

 ;מגוון שימושי הקרקע בבניינים והשינוי שעברו לאורך השנים 

 ;טכנולוגיית הבנייה  

 ;היבטים חזותיים 

 ;טופוגרפיה טבעית 

  היחס שבין הרקמה הבנויה הנוכחת לבין השכבות הארכיאולוגיות וההיסטוריות המשולבות

 בה, או טמונות בקרקע.

  

 אדריכלות ורנקולארית 

לימוד וניתוח מרכיבי : הבנת מאפיינים אלה הכרחית כדי לתכנן נכונה את שיקומה של העיר העתיקה
הרקמה העירונית, כאדריכלות הוורנקולרית, הם הבסיס לשימור הקיים ולפיתוח שפה אדריכלית 

תוך כבוד לערכים חדשה שלא תפגע בערכי הבנייה ההיסטורית, תשתלב בה היטב ותעצים אותה מ
  האדריכליים המאפיינים את העיר העתיקה.

מכירה בצורך להטיל מגבלות אדריכליות במטרה לשמר  3.9.2010החלטת וועדת שימור מתאריך 
  אדריכלות ורנקולארית וקוראת להכנת רשימה מקיפה של אתרים לשימור 

  מונומנטים

דתיים וכיו"ב. -אתר או מבנה מכל סוג המשקף ערכים היסטוריים, ארכיאולוגיים, תרבותיים, חברתיים
  .או כל אתר נוסף שיאושר ע"י רשות העתיקות או מטעמו  2ראה טבלת אתרים בנספח מס' 

. זאת אתרים 600של   רשימה ההמליצה ואשר 9.3.10בישיבתה בתאריך וועדת השימור העירונית 
- , רשימה אשר תכלול את רשימת השל אתרים לשימור וועדה קראה להכנת רשימה מקיפהועוד : ה

  ותוסיף לה ככל הנדרש. 600

יאפשר זיהוי מונומנטים נוספים בעלי  ובכלל זה המורשת הבלתי מוחשית, הרחבת מאגר הידע הקיים,
המיפוי של המונומנטים והממצאים הארכיאולוגיים יעודכן מעת לעת בהתאם פוטנציאל לשימור. 

להתקדמות עבודות התיעוד, הסקרים המפורטים והחפירות הארכיאולוגיות. עם עדכון המיפוי יתכנו 
  שינויים באפיון המונומנט לפי החלטת מנהל רשות העתיקות. 

  אדריכליות הנחיות 5.4

צריך להתבסס על זיהוי מאפייני הרקמה ההיסטורית, תיעודם, ניהול התכנון בירושלים העתיקה 
ממשק. רשות העתיקות קבעה לעצמה מספר - ניתוחם ויצירת כלים ומערכת נהלים שינוסחו בתכנית

שימוריים המתבססים על ניתוח המצב הקיים בעיר, העצמת - עבודה תכנוניים-משימות ליצירת כלי
  ם ושימורם לדורות הבאים. תרבותיי-היסטוריים-ערכיו הארכיאולוגיים



9 
 

  מבנים לשימור עקרונות סיווג

דתי, תרבותי, היסטורי, אתני, -סיווג המבנים בעיר העתיקה מתבסס על הערכים הגלומים בו: חברתי

אנתרופולוגי ואדריכלי. כל מבנה שנסקר בעיר העתיקה נבחן הן כאובייקט בזכות עצמו והן ביחסיו 

  פי שתי קטגוריות:  -על סווג כל מבנה שנסקרלסביבתו התרבותית והאורבאנית. 

 ובו ארבע תת דרגות אורבני (ורנקולארי)-אדריכלי  
 סיווג בעל ערך ציבורי במשמעות ערכית ובלתי מוחשית. 

 
המפורטים בסעיף נקבעו ארבע דרגות לשימור על פי הקריטריונים  - אורבאני -אדריכליסיווג 

  העתיקה. למדריך הנחיות התכנון בעיר 5בפרק  5.1.2

  

 ,היסטוריים ערכים המשקפים מבנים: בורי במשמעות ערכית ובלתי מוחשיתבעל ערך ציסיווג 
עדות לאירוע היסטורי. אתר המעיד על תקופת כגון :  מיוחדת משמעות בעלי וחברתייםתרבותיים 
מבנים המעידים על התפתחות התחבורה , מבנה בו גרה או פעלה אישיות ציבורית ,התיישבות

 מבני דת., בתי פקידות, בתי חולים, בית מושל, בתי כלא –מבני חינוך ומבני ממשל , ודרכים חשובות
 מערכות ביצורים ומבני ביטחון., מבני תעשיה, מתקנים חקלאיים, מערכות מים וכיו"ב

  
אורבני והערך התרבותי איננו קבוע. במקרים רבים מונומנטים הם גם -היחס בין הערך האדריכלי

ערך אדריכלי גבוה, אך במקרים אחרים קיימים מונומנטים שאין להם ערך אדריכלי מיוחד בפני בעלי 
-פני הערך האדריכלי-חברתי על-עצמו. כעקרון, בהתייחסות למונומנט תינתן עדיפות לערך התרבותי

ו של מבנה בעיר העתיקה יעשה באחריותה ובאישורה של רשות סיווגאורבני. כמו כן, שינוי ב
  ת.העתיקו

תודגש החשיבות הציבורית שלהם בנוסף  אך ,שלעיל הערכיות סיווגי ארבע לפי סווגוי אלה כל
 ,והשימורילערכם הפיזי 

  : רחוב שפת

 האלמנטים ושקום מוריש ידי על הבנויה הרקמה של האותנטיות על, שאפשר כמה עד, לשמור יש 
 הפתחים על מורלש יש. העתיקה העיר רחובות של המיוחדת האווירה את היוצרים המקוריים
 ,החיצוניות המדרגות, הגגות, והפתחים השערים של אופיים על, הראווה חלונות של המקוריים
 המרפסות ועוד. ,החלונות

 קונפליקט קיים. תרבותית- סוציו משפה הרחוב שפת מורכבת, מובנים -פיזיםאלמנטים  לצד 
 תכנונית אסטרטגיה כל. העיר של האורגנית ההתפתחות לבין, ולשחזר לחשוף הרצון בין מובנה

 .אלה מרכיבים שני בין לאזן תתבקש

  הבניה גובה

שהשפיעה על התכנון האורבני ועל חלוקת הפונקציות  תייחודי בטופוגרפיה התברכה העתיקה העיר
העירוניות. אחד המאפיינים הבולטים של קו הרקיע הוא קו הגגות העוקב אחר הטופוגרפיה. כעקרון 
כללי, אין לאפשר למבנים לחרוג ממערך קווי הגובה המקביל לטופוגרפיה הטבעית וגבוה ממנה 

של כל  אפשריהגובהה . הביחס לכל נקודה ונקוד היעשבשלוש קומות, ניתוח מפורט יותר  בממוצע
  .מבט חסימת כל אסרית בהם, המבט למסדרונותוכן  9 /עמבניה חדשה יבחן גם בהתייחס להוראות 

  

  קיימים למבנים ומפרטים פרטים

עולמית על פי האמנה בדבר הגנת המורשת הטבעית - מורשת-העתיקה מוכרזת כאתר העיר
. על פי אמנה זו המדינה האחראית נדרשת לפתח מחקרים מדעיים 1972, והתרבותית העולמית
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וטכניים ולגבש שיטות פעולה שיאפשרו לה לנקוט פעולות מול הסכנות המאיימות  על המורשת. זו 
הסיבה לפיתוח הכלים וניתוח הפרטים והמפרטים לגבי המבנים במקום. פרטי המבנה הם הגורמים 

ל המרחב הציבורי בעיר העתיקה. במטרה לשמור את אופי המשפיעים ביותר על חזותו ואופיו ש
הכוללים הוראות תכנון וביצוע  המפרטים פותחו, המרחב של באופיוהמקום ולאפשר פיתוח שלא יפגע 

  של פרטים בסיסיים בעיצובה ותפקודה של הרקמה העירונית.

 כך. מוסכמת לרשימה בהתייחס עריכתם את להשלים יש תכנוני ככלי מושייםיש יהיו שהמפרטים כדי
 בניה וספתת לאופןוולשיקום המבנה  לשימור ,שוטפת לתחזוקה והנחיות מידע לספק המפרטים יוכלו

  .קיים לבנין חדשה

  ארכיאולוגיה ואתרי עתיקות 5.5

 חשיפת חפירה ארכיאולוגית,בהעיר העתיקה יש לקחת בחשבון את הצורך  בכל הצעת פיתוח 

 .גילוייםאתרם לאחר בממצאים ושימורם   
 בנוגע לסביבתם הקרובה, אזור חייץ ותחום הנחיות ןינתנו הנחיות בנוגע לשימור אתרים וכ 

 השפעה

 יש לפתח את האתרים כך שיובהרו ככל הניתן הרבדים הארכיאולוגיים השונים 

 ווצר שלוב נכון בינם לבין הרקמה הבנויה המאוחרתייש לפתח את האתרים באופן שי 

  עבודות תחזוקה באתרי העתיקותיש להבטיח בצוע 

 

  יום . חיי היום6

  בניה בלתי חוקית

בהעדר תכנית הנותנת מענה, ולו חלקי, לצרכי רווחת הדיור של תושבי העיר העתיקה, ובמציאות 
היום הינה בניה לא חוקית. אי אכיפתה -פוליטית בה האכיפה בעיר העתיקה בעייתית, שגרת היום

 לכלות חלק מנכסיה.מרעה עם העיר העתיקה ועתידה 

ליצור אלטרנטיבה תכנונית למציאות הקיימת, בה אין תכנית מפורטת ואין אכיפה. תכנית סבוכה  יש
  ומורכבת לא תהווה חלופה ריאלית לבחירה בבנייה ללא היתרים. 

העיר העתיקה כמכלול הינה אתר לשימור לפי חוק העתיקות ולפי חוק התכנון והבניה. התיעוד 
ורשת התרבותית הבנויה וקביעת ערכיה הראויים לשימור הינו הכרחי, ומצריך מילוי המפורט של המ

תנאים תכנוניים יסודיים, כגון שימור המרחב הציבורי, שימור המורשת הבנויה והבטחת איכות 
הרקמה האורבנית בעיר העתיקה מתייחדת בהתפתחות היסטורית רציפה, עשירה ברבדים   סביבה.

ניה מונומנטאלית, מוסדית, לצד בניה ורנקולרית. זו מאופיינת במודולים קטנים ומרקמים,  וכוללת ב
קרקעיים, חלקם עיליים, אשר נבנו נדבך נדבך. התמורות הגיאופוליטיות -ונפרדים, חלקם תת

, נתנו את אותותיהן על המבנה  20 -ו 19-והדמוגרפיות שעברו על העיר העתיקה במהלך המאה ה
למעט המוסדות  ,הדבר ניכר במיוחד בנוגע למקרקעין הפרטיים ,לוסיההפיסי ועל  הרכב האוכ

הדתיים,  ההקדשים הקהילתיים והרובע היהודי.  שטחים ונכסים פרטיים בהיקף רחב פוצלו, בעלויות 
  הועברו ורבים מהנכסים הוחכרו והושכרו לדיירי משנה.  

לעיר עתיקה וסביבותיה, שאינה מאפשרת הוצאת היתרים  9כיום, חלות על העיר העתיקה תכנית עמ/
אלא בהכנת  תכנית מפורטת לשימור ושיקום, תכנית מתאר ותכניות מפורטות לרובע היהודי ומספר 
מצומצם של תכניות נקודתיות הוכנו אבל במרבית שטחה של העיר העתיקה אין אפשרות בהוצאת 

  במרחב הציבורי. היתרים לכל עבודה שהיא  הן במרחב הפרטי והן 
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מתוך כך, המצאת מסמכים השכיחים בסביבות תכנון עירוניות הינה כמעט ובלתי אפשרית. היבט זה 
  מקשה על הממשק התקין. 

העיר העתיקה מתייחדת ממרחבי תכנון אחרים בירושלים בהיותה אתר מורשת תרבות עולמית  חי 
תרבותיים דתיים הראויים לשימור, ומהווה יעד ופועם. היא מכילה ריכוז יוצא דופן בערכים היסטוריים, 

  ראשון במעלה לצליינות של שלוש הדתות ולתיירות נכנסת ומקומית.  

נוהל ללא  הכלים התכנוניים המתאימים מזה שנים רבות ויש להתמודד עם הנזקים ממרחב זה 
לשיפור המצב המצטברים של מציאות זו. לאור זאת, מוצעת גישה יצירתית ודינמית, כתהליך כולל 

הקיים ולא כתכנית נקודתית סטאטית. יש לאמץ מדיניות תכנון המגינה על המורשת התרבותית של 
ידי יצירת מסגרת מקצועית משולבת בין העיריה ורשות העתיקות, והכנת תכניות -העיר העתיקה,  על

  פשוטות, ברורות, וישימות, שדרישותיהן מותאמת למציאות הייחודית. 

בסופו של דבר ניהול תקין ובניה מסודרת לשם שיקום, שימור, ופיתוח צרכי הציבור אלו יאפשרו 
בהתאם לאופייה הייחודי של העיר העתיקה, כבסיס לממשק ולשימור העיר העתיקה לרווחת תושביה, 

  מבקריה והדורות הבאים. 

 פשר אכיפה.הנחת העבודה היא כי בכוחה של תכנית פשוטה, ברורה וישימה לעודד בניה חוקית ולא
בניגוד לנטייה להחמיר בכל הנוגע לעיר העתיקה, דווקא מדיניות הכוללת, בין היתר, גמישות בדרישות 
המקצועיות והבירוקרטיות, תאפשר את ישימותה של התכנית. הנזקים המצטברים מהמציאות 

מאושרת, השוררת כיום בעיר העתיקה, בה אין תכנית ואין אכיפה, פוגעים בה יותר מנזקי תכנית 
  ככל שתהיה.  גמישה ומקלה 

החל  :במכלול הנושאים הקשורים בהוצאת היתרמרבית פרוצדורלית מדיניות זו תחתור לגמישות 
וכלה בפרוצדורות יחודיות אשר יאפשרו פתיחת תיקי  בוי אש, הג"א, חניה, חומרי בניה, הנדסהיכב

  '.בעלויות וכדהאופן רישום  בקשה להיתר גם במצב מורכבים של 

  אוכלוסיה ודיור

  .והעלאת רווחת הדיור מאידך ,יימנע ציפוף יתר באמצעות הקטנת מספר יחידות לדונם נטו מחד

 את  שפרקום של יחידות קיימות במטרה ליחוד יחידות קטנות ולהגברת תהליך שייש לפעול לא
 רווחת הדיור

 רותיםימטבחים ושפור תנאי מגורים ביחידות דיור החסרות ייש לאפשר תוספת בניה לשם ש 

  רותים ציבורייםיש

  תושבי העיר העתיקה יסופקו רק בחלקם בין החומות. עדיפות לשרותי צבור שונים המיועדים
 נתן לגילאים עד יסודייםיראשונה ת

  מיקום מוסדות ציבור גדולים המשרתים גם אוכלוסיה המתגוררת מחוץ לעיר העתיקה יקבע מחוץ
 לחומות

 קנים המקובלים באזורי העיר האחרים בכל הנוגע לתכנון מבני צבור, אמות המידה הרגילות והת 
 יותאמו לתנאים המיוחדים של העיר העתיקה.

 יאותרו דרכים וכלים להרחבת היצע שטחי הרצפה המשמשים לשרותי צבור 

  (צבורי/פרטי) כאמצעי להרחבת אינוונטר שטחי רצפה לשימושים  שמושים מעורביםיותרו
 ציבוריים.

  וחניהנגישות 

 ישמר העיקרון של מתן עדיפות מרבית להולכי הרגל 

 תקן חניה לא יוחל על העיר העתיקה 
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 יוסדרו צירי שרות לפריקה וטעינה של סחורות באזורי המסחר 

 גבלויות באמצעות יצירת מסלולים נגישים,דרכים נגישות וסיות עם מורבי לאוכלנה מעמתן מ
 הרגיש לצרכיה של אוכלוסיה זו ותכנון 

  

  תשתית
 .יש לשפר באופן הדרגתי את מערכות התשתית 

 ין ואנטנות הטלוויזיה המוצבות על גגות המבניםייש לפעול ככל שניתן לצמצום מספר צלחות הלוו 

 יש לפעול להסרת מכלי מים מהגגות 

 יש לתת עדיפות למערכת תשתיות מוסתרות 

 

  תיירות וביקור

יעודית של מערכת התכנון י האל מול היצע. תרומתיירות בת קיימא מחייבת תבנית ניהול ביקושים 
תכוון למסלולים ולאתרים מוכרים פחות בעיר העתיקה ובסביבתה וכן לתכנון תוספות בניה במקומות 

  שנמצאו מתאימים להקמת שרותי אכסון נוספים 

 


