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מקצוע הפועלים בעיר העתיקה ומיועד לאדריכלים ומתכננים המבקשים להגיש תכניות - עזר לאנשי-המדריך יהווה כלי
  וכולל חמישה פרקים של הנחיות והוראות, וכן נספחים ומסמכי רקע כמפורט להלן: ורטות ותכניות בינוי בעיר העתיקהמפ

  

  פרקיםרשימת 

 הנחיות בנוגע למונומנטים וארכיאולוגיה . 1

 הנחיות בנוגע למגבלות בניה . 2

 הנחיות מיוחדות . 3

 עיצוב אדריכלי . 4

 עקרונות סיווג מבנים לשימור . 5

 נספחיםרשימת 

 נספחים    .א

i.  מפות 

 ).ב'1 נספח מס', רשימת אתרים (להלן )א'1נספח (להלן:  ,כולל: תשריט1:2,500קנ"מ  – נספח מונומנטים וארכיאולוגיה .1

 ). 2נספח מס' . (להלן 1:2,500קנ"מ  – נספח מגבלות בניה .2

 ).3 נספח מס' . (להלן1:2,500קנ"מ  –חלוקה לפי זסלבסקינספח .3

 )4 נספח מס' (להלן כרטיסי סקר אתר וסקר מבנה, כרטיסי אתר ארכיאולוגי –תיעוד מקדים  .4

 )5נספח מס' (להלן  נספח המרחב הציבורי .5

 )6הלן נספח מס' (ל 1:2,500נספח גבהי גגות קנ"מ  .6

 )7נספח מס' (להלן  נספח מבטים לשימור .7

ii.  מסמכי טקסט 

  )7נספח מס' מעמדה ותהליך תכנון התחדשותה של העיר העתיקה בתכניות שונות (להלן  סקירת היגדים, מטרות ויעדים .8

 )8נספח מס' (להלן   מילון מונחים .9

 )9נספח מס' (להלן  רשימת מקורות .10

  

  מסמכי רקע   .ב

iii.  מפות 

 )1מסמך נלווה מס' (להלן  מאושרות בעיר העתיקהתכניות  .1

  ) 2מסמך נלווה מס' (להלן  תמ"אות ותמ"מים החלות על העיר העתיקה .2

 )3מסמך נלווה מס' (להלן  תצלום אוויר .3
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  הנחיות לתכנון בעיר העתיקה

אפשרויותיו ומגבלותיו. היחס בין מסמך מדיניות התכנון  – העתיקהמדריך הנחיות לתכנון בעיר 
  והמדריך

, כדי שניתן יהיה GIS- התייחסות אחיד לתכנון, לקליטת המידע ולהעברתו אל מערכת ה-מטרת המדריך היא ליצור בסיס
לנהל באופן תקין את תכנונה של העיר העתיקה. על מנת ליצור בסיס כזה, קובע המדריך רשימה של חומרים, מפות 

  נית מפורטת לעיר העתיקה.ותאריכים אליהם יש להתייחס בתהליך הכנתה של כל תכ

המדריך הוא למעשה קובץ הנחיות עבור המתכנן של העיר העתיקה בעתיד, השם דגש על תכניות מפורטות לשימור 
ולשיקום. הנחיות אלו כלליות מטבען ומציעות שורה של פתרונות לסוגיות מורכבות יותר. יש לראות בהן הנחיות בלבד 

ובץ של חוקים. כוחו של המדריך הוא בתיאור תהליך ההתערבות התכנוני. עליו להיות לאופני חקירה, אפיון ותכנון ולא ק
מורחב ולהתייחס לתהליכים תרבותיים וחברתיים. הוא אינו עומד בפני עצמו ואינו שלם ללא התשומות של צוות התכנון 

העתיקה. תיקי המידע לכל מתחם והיועצים השונים וללא לימוד פרטני המותאם לאופיו הייחודי של כל מתחם ומתחם בעיר 
ירכזו את כל הניתוחים והנתונים הרלוונטיים (פיזיים, חברתיים ואחרים) וינתחו את המשמעויות והאפשרויות התכנוניות 

  לכל מתחם.

פעולה להתחדשות ולשימור העיר העתיקה וכתוצאה מתהליך של למידה, יש לראות -מאחר והמדריך נוצר כחלק מִמתווה
המתעדכן ומתקן את עצמו עם הזמן. העיר העתיקה היא עיר היסטורית חיה,  - living document -" בו "מסמך חי

המתמודדת כל העת עם אתגרים דינאמיים ומשתנים, המחייבים עבודה בשיטת ההיזון החוזר ולמידה מתמדת. בנוסף 
- התפיסות בנושאי שימור ותכנון ברלכך, נודעת חשיבות לפיתוח המודעּות לנעשה בעולם בתחום זה ולהתפתחות הידע ו

  קיימא במרקמים היסטוריים.  

מקצוע הפועלים בעיר העתיקה ומיועד לאדריכלים ומתכננים המבקשים להגיש תכניות - עזר לאנשי-המדריך יהווה כלי
נושאים מפורטות ותכניות בינוי בעיר העתיקה. בנוסף, ימצאו בו עניין מומחים התורמים מידיעותיהם לתהליך התכנון ב

שונים. בשל מורכבותה של העיר העתיקה, יש חשיבות לשיתוף כלל הגורמים המעורבים, כגון היזמים, בעלי העניין ומקבלי 
  החלטות בתהליך התכנון.

איסוף המידע ותיעודו;  חוות דעת של יועצים; מיפוי המתעד את המצב הקיים בשטח;  המדריך כולל את הרכיבים הבאים:
פרטי, -ציבורי, חצי-ייבים; הגדרות וניתוח המרחב הציבורי; הגדרות של המרחבים השונים: ציבורי, חצימסמכים מנחים ומח

ככלי המרכז מידע גיאוגרפי אלפא נומרי ממוחשב; GIS   –שימוש ב  ממדי למצב הקיים והמתוכנן;-פרטי; מתן ביטוי תלת
ות השונות ואת חלוקת התפקידים בין הפרט לממסד הוראות לתכנון הּכוללֹות את התהליך הסטטוטורי, את הדיון בוועד

בתהליך התכנון. ההוראות יּלּוו בתרשים המתאר את שלבי הכנת התכנית המפורטת; ותרשים נוסף המתאר את תהליך 
  התכנון. לבסוף יצוינו המקורות ששימשו לעריכת מסמכי התכנית,

בנייה, הנחיות -הוראות התכנית, תנאים למתן היתרהמדריך יכלול גם נספח ובו מסמכים הנוגעים להגדרות אחידות ל
ניתוח שיש להמשיך ולעדכן עם  - 2007מיוחדות בנושאי שימור וניתוח של האדריכלות ורנקולרית מתוך סקר אונסקו 

  השנים.
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 ים: תיעוד מקד4, נספח מס' מונומנטים :1ראה נספח מס'  מונומנטים וארכיאולוגיהל. הנחיות בנוגע 1

 מונומנטהגדרת  1.1

, הקרובה סביבתם לרבות, מהם חלק או בנינים קבוצת או בנין -" אתר"לחוק התכנון והבניה,  הרביעית תוספתלפי ה

 המשקף כאתר יוגדר מונומנט  .ארכיאולוגית או אדריכלית, לאומית, היסטורית חשיבות בעלי הם תכנון מוסד שלדעת

 רשות י"ע שיאושר ב"וכיו ציבורי בתיפקוד ייחודיים דתיים-וחברתיים, תרבותיים, ארכיאולוגיים, היסטוריים ערכים

רשימת לכל אתר נוסף כנ"ל יעודכן ברשימת המונומנטים.  .העירונית השימור בוועדת ונרשם מטעמו מי או העתיקות

 ב'.1ראה נספח  –המונומנטים 

  אין להרוס מונומנט  או כל חלק של מונומנט.  1.1.1

לדרגה של המונומנט (או מכלול המונומנטים) על בסיס תיעוד מקיף התערבות בכל מבנה כפופה  1.1.2

 הכפוף להנחיות יעוד הקרקע עליו מצוי המונומנט., לזיהוי ערכיו בהתאם לכרטיס הסקר בנספח זה

 נהתאפשרתאו שיחזור או אחזקה, לפי העניין של המאפיינים הערכיים.  בשימור ההתערבות תהיה 1.1.3

סת מערכות מודרניות כגון מים, חשמל וביוב לצורך השמשה של פעולות שיקום מינימאליות להכנ

המבנה למגורים או למבנה ציבור. הטיפול יהיה ברמת שימור קפדנית ויכלול שימור ו/או שיחזור 

 הנחיות אדריכליות, כולל כרטיס סקר מבנה ודירוג לשימור מבנים. -מדויק לפי נספח זה 

צירוף הנספחים הנ"ל,  1.1.1-1.1.3ידה בסעיפים בנוסף לעמ תנאי להתערבות במונומנט יהיה 1.1.4

  כמפורט להלן:

 נספח בינוי/עיצוב ארכיטקטוני   .א

ידי מוסד התכנון) באופן גרפי -(או מפורט יותר כפי שייקבע על 1:500 נספח המפרט בקנ"מ

ומילולי את מהות ההתערבות ומתכונת הבניה. הנספח יכלול תכנית, חתכים, חזיתות והדמיה 

  לפי הצורך ולאור החלטת מוסד התכנון.

לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה והחלטת וועדת השימור  12לפי סעיף  תיק תיעוד  .ב

 עירונית מעת לעת.ה

 נספחים ומסמכים נוספים במידת הצורך לפי דרישות מוסד התכנון.  .ג

  

' מס: גבהי גגות, נספח 3מס' , נספח : מגבלות בניה2ראה נספח מס'  הנחיות בנוגע למגבלות בנייה. 2

    : מבטים לשימור 7

 חום הגבלת בניה ליד חומות העירת 2.1

  ע"י קווים אלכסוניים בצבע אדום. 2מסומן בנספח מס' 

מסמליה  מנת לשמר את אחד-במסמך מדיניות התכנון לעיר העתיקה, על 5פרק ב 5.1סעיף כפי שמפורט ב

, חלות הגבלות בניה בסמוך לחומה קו הרקיע המסורתי המתאפיין בחומה אופקית, הבולטים של העיר העתיקה

  כדלהלן:
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הפנימי של החומה, לא תותר הקמת מבנה לכל מטרה  מטר מצידה 10 -בשטח המצוי במרחק של כ 2.1.1

 שהיא.

לשם קבלת  לצוות המקצועיזה מכבר בשטח הנ"ל יובאו בקשות לשימוש חורג לגבי מבנים הקיימים  2.1.2

 .מוסדות התכנוןלפני הדיון ב והמלצת

מטר מצידה הפנימי של החומה  50-בתחום המסומן ע"י קווים אלכסונים בצבע אדום אשר במרחק של כ 2.1.3

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

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

 –2הבנייה וסביבתו הקרובה; זאת תוך השארת מבטים פתוחים לנקודות הציון, בהתאם לנספח מס' 

 המלצתבניה. יוצאים מכלל זה עבודות אחזקה, שחזור ו/או שימור לנקודות ציון ומונומנטים במגבלות 

) המסומנות במפה 1.4. כמו כן בכל בקשה יוכנו חתכים מול נקודות הציון (ראה סעיף צוות המקצועי.ה

 להבטיח המשך מבטים, כפי שצוין במסמך הרקע .

חריגים שהיו ונהרסו בהתאם לתיעוד חתכים מקומיים,  רשאי לבחון שחזור מבניםהיה יהמקצועי  צוותה 2.1.4

 ותכנית בינוי מפורטת.

 לחוק. 178לפי סעיף לאחר אישור התכנית תוכן רשימת של הבניינים החריגים המצויים בתחום זה,  2.1.5

 

 הר הביתהגבלות בניה ליד חומת  2.2

  ע"י קווים אלכסוניים בצבע ורוד. 2שטח המסומן בנספח מס' 

 לא תותר תוספת בניה מעל הגובההקיים לכל מטרה שהיא. בנספח כנ"ל בשטח המסומן 2.2.1

 

 מבטים לשימור  2.3

  יתכנו תוספות מבטים., 7מסומן ע"י מניפות בנספח מספר 

 5בפרק  5.1סעיף חשיבות היסטורית ותרבותית כפי שמתואר ב מבטים אל העיר העתיקה, ממנה ובתוכהל

 זאת, חלות מגבלות בנייה כדלקמן:במסמך מדיניות התכנון לעיר העתיקה. לאור 

אין לבנות בניה חדשה כל שהיא, או להגביה בניה קיימת כך שתחסום את המבטים כפי שמצוינים במסמך  2.3.1

 מבטים מתוך העיר העתיקה כלפי פנים וכלפי חוץ.-רקע 

אישור במקרים חריגים יבחנו על רקע הכנת חתכים מתאימים לפי מסמך הרקע ולפי הנחיות הועדה  2.3.2

 המקצועית.

  

 נקודת ציון  2.4

  בקונטור אדום. 7מסומנות בנספח 

במסמך מדיניות התכנון  5הפרק  5.1העתיקה, כמפורט בסעיף  העיר של בצביונה חשוב מרכיב הן הציון נקודות

  לעיר העתיקה.

 תפריע במבט אליהם וביחסם לסביבה מבחינה חזותית, אדריכלית, היסטורית וכיו"ב.שאין לבנות כל בניה  2.4.1
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 .מוסדות התכנוןפנורמות על ידי ולפי חתכים  תיבחןכל בניה במרחב המניפה  2.4.2

הנ"ל, יהיה צירוף  2.4.2, 2.4.1תנאי לבניה בתחום ההגבלה מעבר לעמידה בדרישות סעיפים  2.4.3

  כמפורט להלן:הנספחים 

 נספח בינוי/עיצוב ארכיטקטוני   .א

וסד התכנון) באופן גרפי ידי מ-(או מפורט יותר כפי שייקבע על 1:500נספח המפרט בקנ"מ 

ומילולי את מהות ההתערבות ומתכונת הבניה. הנספח יכלול תכנית, חתכים, חזיתות והדמיה 

  לפי הצורך ולאור החלטת מוסד התכנון.

 נספחים ומסמכים נוספים במידת הצורך לפי דרישות מוסד התכנון.  .ב

  

 רחבת תצפית   2.5

  ובתוכו מעוין בצבע ירוק.  Xעל ידי  7מסומנת בנספח 

חלק א' של ב 5.1 פרקהעתיקה, כמפורט ב העיר של בצביונה חשוב מרכיב התצפית והמבטים מהווים נקודות

  מסמך מדיניות התכנון לעיר העתיקה, לכן:

  רחבת תצפית ציבורית המאפשרת התכנסות ומבט אל תוך העיר ומחוצה לה. לאפשר בינוי באין  2.5.1

 ולאפשר גישה נוחה לציבור, ללא הפרעה. רחבת תצפית כנ"ל  לשמריש  2.5.2

הנ"ל, יהיה  2.5.2, 2.5.1תנאי לכל התערבות ברחבת תצפית כנ"ל, מעבר לעמידה בדרישות סעיפים  2.5.3

 צירוף המסמכים כמפורט להלן:

   ארכיטקטוני עיצוב/בינוי נספח  .א

 ומילולי גרפי באופן) התכנון מוסד ידי-על שייקבע כפי יותר מפורט או( 1:500 מ"בקנ המפרט נספח

מידע נוסף מיפוי המבטים מרחבת התצפית,  יכלול ההתערבות. הנספח מהות את

  .התכנון מוסד החלטת ולאור הצורך לפי – (תכניות/חתכים/הדמיה וכיו"ב)

  .התכנון מוסד דרישות לפי הצורך במידת נוספים ומסמכים נספחים  .ב

  

  נקודת תצפית  2.6

  .ובתוכו עיגול בצבע ירוק  Xעל ידי  סימון  7 מסומנת בנספח

מסמך חלק א' של ב 5.1בפרק  העתיקה, כמפורט  העיר של בצביונה חשוב מרכיב התצפית והמבטים ה נקודות

  מדיניות התכנון לעיר העתיקה, לכן:

 מקום תצפית לבודדים המאפשר נקודת מבט אל תוך העיר ומחוצה לה. אין לאפשר בינוי ב 2.6.1

הנ"ל, יהיה  2.5.2, 2.5.1התערבות בנקודת תצפית כנ"ל, מעבר לעמידה בדרישות סעיפים תנאי לכל  2.6.2

 צירוף המסמכים כמפורט להלן:

   ארכיטקטוני עיצוב/בינוי נספח  .א
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 ומילולי גרפי באופן) התכנון מוסד ידי-על שייקבע כפי יותר מפורט או( 1:500 מ"בקנ המפרט נספח

מיפוי המבטים מנקודת התצפית, מידע נוסף  יכלול ההתערבות. הנספח מהות את

  .התכנון מוסד החלטת ולאור הצורך לפי –(תכניות/חתכים/הדמיה וכיו"ב) 

  .התכנון מוסד דרישות לפי הצורך במידת נוספים ומסמכים נספחים  .ב

 

  חומות העיר והטיילת   2.7

  על ידי קו בצבע שחור. 2בנספח מס'  מסומן

וכן כל עבודה להשמשת המסלול  ולחומה, כולל החללים שבתוכה, לשעריםתותר עבודת שיקום, שחזור ואחזקה  2.7.1

  להליכת הציבור.

 כל עבודה כנ"ל, תותנה בצירוף מסמכים המפרטים באופן גרפי ומילולי את העבודה, לפי דרישות מוסד התכנון. 2.7.2

  

  גגות השוק והטיילת  2.8

  ע"י קו מקווקוו בצבע צהוב. 2מסומן בנספח מס' 

 יילת הגגות ותובטח גישה חופשית לציבור.לא תותר בניה מעל ט 2.8.1

 

  ערוץ הוואדי  2.9

גבהי נספח רצועות  – 6רצועות הגובה ממופות בנספח מס'  ע"י קווקוו מרוסק בצבע כחול. 7מס' מסומן בנספח 

 5.4ה הייחודית לה, כמפורט בפרק חשיבות השמירה על המערך הגובה בעיר העתיקה, המקביל לטופוגרפי גגות.

  מסמך המדיניות.בחלק א' של ל

מרחבי בניה בעלי גובה בניה מקסימאלי, המקבילים לטופוגרפיה הטבעית של ות מגדיררצועות הגובה  2.9.1

העיר העתיקה. ערוצי הואדי הם ואדי הגיא משער שכם עד שער האשפות וואדי חיסדא משער הפרחים 

מבנה שימור העד בריכת ישראל. כל בניה תעשה במקביל לטופוגרפיה כרצועת גובה שתבטיח את 

 .העתיקה העירהייחודי של 

 התכניות יבטיחו כי גובה הבינוי יעקוב אחר מבנה הטופוגרפיה הטבעית.         2.9.2

 לא תותר בניה הגבוהה מהגובה השכיח בתוך רצועת הגובה. 2.9.3

 דרום- צפון: חתכים לפחות תכנית ושני תנאי לכל בניה לגובה בעיר העתיקה יהיה המצאת נספח בינוי שיכלול 2.9.4

 ככל ציבורי למרחב ציבורי מרחב בין סמוכים מבנים והכוללים מבוקשת התוספת לו המבנה דרך, מערב- ומזרח

 , ומסמכים נוספים ככל שיעלה מדרישות מוסד התכנון.שניתן

 צוות המקצועי.מקרים חריגים יבחנו ע"י ה 2.9.5

 

 פתייםגגות כ  2.10

  ע"י עיגולים כחולים מלאים. 2מסומנים בנספח מס' 
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  כפתייםלא תותר הריסת גגות  2.10.1

 פתיים לרבות מתקני תשתית.לא תותר כל בניה על גבי גגות כ 2.10.2

 

 אתרים תת קרקעיים הפתוחים לקהל  2.11

  מות בקו מקווקוו בצבע תכלת.וחעל ידי נקודות הת 2מסומנים בנספח מס' 

המקצועי  כל בקשה להיתר תחייב להבטיח גישה לאתר, כפי שיפורט במסמכי ההבהרה ולפי המלצת הצוות

  ודרישות מוסדות התכנון.

  

 .  הנחיות מיוחדות:3

 קו רקיע וגובה בניינים3.1 

כפי שמפורטים בחלק א' של מסמך המדיניות  כדי לשמור על המאפיינים התכנונים והאדריכלים של העיר העתיקה

  :אדריכליות בנספח זההבהתאם להנחיות , מיוחדות להלןההוראות יחולו ה ), 5(פרק 

 ר על אופיו וייחודו של קו רקיע העיר כפי שהוא נראה כיום.יש לשמו 3.1.1

כי היו  במסמכי התיעוד מוכיחאדריכלי -אין להוסיף גובה למונומנטים קיימים אלא אם מחקר היסטורי 3.1.2

פי כל הקריטריונים -מוסבר. השחזור יעשה עלהיסטורי או אחר,  ,גבוהים יותר בעבר ואם יש בכך צורך

 לאומיות.המקובלים באמנות בין 

מבנים או חלקי מבנים בעלי חשיבות חברתית היסטורית, שימורי או אדריכלית, או שהינם מונומנטים או  3.1.3

מבנים בעלי תכונות מיוחדות מבחינה אדריכלית או היסטורית כגון כיפות או מגדלים יורשו לבלוט בקו 

לגבי כל בקשת בניה ייעשה הרקיע של העיר ומעל גובה המבנים של החלקות הסמוכות. ניתוח קו הרקיע 

המקצועי, ובעזרת מודל  צוותה ימליץ, כפי ש#במספר חתכים, על רקע המידע המופיע בנספח מספר 

 2לחוק או לפי תקנה  149תלת ממדי לפי הצורך ועל סמך מסמכי הבהרה. ההקלות תעשנה לפי סעיף 

 .1970תנאיו ואגרות) תש"ל  של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,

 .המפורט הגובה רצועות לפי הטבעית הטופוגרפיה מבנה אחר יעקוב הבינוי ובהג 3.1.4

מטר מעל הגובה השכיח של המבנים  3למעט מונומנטים, לא יעלה גובה בניין בתחום התכנית על  3.1.5

מטר מעל מפלס הרחוב הסמוך, אלא  12הקיימים בחלקות הסמוכות כאשר גובהו המקסימלי לא יעלה על 

 להלן. חריגה זו תותנה בקבלת אישור מיוחד משירותי הכבאות. 5סעיף קטן במקרים המפורטים ב

  : קיימת הצוות המקצועי לדעת כאשר גם יוגבל קיים למבנה חדשה תוספת או חדש בניין גובה 3.1.6

 .ב"וכיו אויר, אור חסימת: לשכן הפרעה -

 .ב"וכיו מונומנט, הנוף הסתרת: חזותית הפרעה -

  .נוספות הפרעות -
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 ותוספות בניהבניה חדשה  3.2

עקרונות ההתערבות במרקם הבנוי של העיר העתיקה מותנה בדרגת השימור של המבנים הנדונים וסביבתם 

דרגות  4המפרט  להלן 6כרטיס סקר מבנה ועקרונות סיווג מבנים לשימור, לפי סעיף  –זה  מסמךאשר נקבע ב

  .המבניםשימור 

המתייחסים לתוספות בניה ו/או בניה חדשה כפי שמפורט בייעודי בכל מקרה של סתירה בין סעיפי התכנית 

הפעולות המותרות לעיל  – בנייה) למגבלות בנוגע (הנחיות 2, או לאלו המפורטים בסעיף מס' הקרקע השונים

  , יחול הסעיף המחמיר יותר.2ובנספח מס' 

 תבחינים .123.

 6המפורטות בסעיף  מארבע דרגות השימוראחת כבעל את המבנה  סווגלעל מנת לבחון תוספות בניה יש 

  צוות המקצועי.סקר, תיעוד מקיף ומסמכי הבהרה בהמלצת ה אור ל

למסמך זה לפירוט דרגות  6: (אנא ראה סעיף על הבניה להתאים לעקרונות ההתערבות המפורטים להלן

  ד)- הסיווג א

ורק כאשר התוספת היא המלצת הצוות המקצועי לבנות תוספות אלא בא' לא ניתן  המסווגיםבמבנים  .1

 שחזור של חלקים שנהרסו.

  תורשה בניית תוספת בכל אחד מהמקרים הבאים: -ג' -ב' ו המסווגיםבמבנים  .2

או  מורית, שיאינו מהווה פגיעה חזותית צוות המקצועיהווה השלמת מפלס בנוי ולדעת ההתוספת מ -

  בבניין המקורי. סביבתית

  חלקי בנין במצב פיזי לא תקין אשר נבנה בזמנו כחוק.התוספת באה להחליף  -

  התוספת נבחנה ביחס לכל המתחם אשר אושר כנדרש בתכנית זו. -

שמפורט תוספות בניה ו/או בניה חדשה כפי בכל מקרה של סתירה בין סעיפי התכנית המתייחסים ל

  המחמיר יותר. , יחול הסעיף1בסעיף למגבלות בניה בנספח מס'  בנספח זה, או לאלו המפורטים

  הנחיות  .223.

תוספת תיבנה בהתאם לטיפולוגיה של המבנה באופן שלא יפגע בהבנת המאפיינים המהותיים כגון  .1

 חצרות פנימיות, ובצמוד למבנים קיימים כך שלא תעמוד "חופשית" באמצע החלל העירוני. 

בניית  לשבור את הרצף ע"ינה נפחית, אין יש לשמור על רצף החזיתות בקומת קרקע מבחי - חזיתות  .2

 תוספת בולטת או הריסת חלקי מבנה כך שנוצרת נסיגה מקו הסמטה. 

החזיתות החיצוניות של התוספות ייבנו בהתאם לטכנולוגיות וחומרי הבניה  – טכנולוגיית הבניה .3

שור מוסדות צעות תכנית ביצוע ומפרטים ובאיבמקרים מיוחדים באמ תתאפשרנההמקוריים, חריגות 

 ון לאור המלצת הצוות המקצועי.התכנ
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ועמידה בתקנים לעמידות מבנים בפני כל שינוי במערכת ההנדסית של המבנה מחייב תכנון הנדסי  .4

 ואישור של רשות העתיקות.  רעידות אדמה 

 

 צורת הפרסומות, שילוט ומידע3.3 

 כל בקשה של התקנת שלט, פרסומות או מידע חייב היתר בנייה. 

להגביל צורת שלטים, סוגי פרסומת ומידע  יםיהיו מוסמכהצוות המקצועי לפי חוות דעת  מוסדות התכנון . 1

  אחרים ואת אופן התקנתם.

 לא יותרו התקנת שלטים על הגגות, ושלטי חוצות לפרסום. . 2

 השילוט הקראמי המסורתי ישומר או ישוחזר. . 3

או תכנית ביצוע מפורטת שילוט יותקן בצורה שלא תפגע באופן פיזי ואדריכלי במבנה ע"פ מפרטים  . 4

באישור הועדה המקצועית. יש להעדיף תליה של שילוט ע"ג קונסטרוקציות קיימות של גגונים או 

 פתחים.

תקשורת עם התניות ובהתאמה  -4חלק  1918שילוט לצורך הנחית אנשים יהיה בהתאם  לתקן נגישות  . 5

 לדרישות בהיותו האתר היסטורי ובאישור הועדה המקצועית. 

שלט או חיזוקו או צורת פרסומת אחרת על קירות, או על גדרות הבתים תהיה טעונה אישור הקמת  . 6

  מוסדות התכנון לאור חוו"ד הצוות המקצועי.

  

 נטיעות ושמירה על הצמחייה הקיימת 3.4 

על הקרקע לבצע כל פעולה שתראה דרושה לשם מניעת השחתתו הורות לבל בסמכות מוסדות התכנון . 1

, לאור המלצת מצויים על אדמתו או לצוות על נטיעת עצים חדשים או צמחים אחריםשל כל עץ או צמח ה

 .הצוות המקצועי

סית אשר שורשיה ו/או צמחיה טיפו ןשבה ,המלצת הצוות המקצועיוביותרו גינות במסגרת תכנון מפורט  . 2

 בריצופי הסמטאות, החצרות הפנימיות וביסודות הבניה. יםפוגע םפירותיה אינ

 ינוקזו באופן מבוקר.מי ההשקיה  . 3

 תינתן עדיפות לגינון באדניות, עציצים ומיכלים. . 4

 יש לשחזר ולהשמיש אדניות מקוריות בחזיתות הבתים. . 5

לא יאושרו נטיעות ע"ג קירות וקמרונות או במקומות אשר קיים לגביהם חשד כי יפגעו בממצאים  . 6

 ארכיאולוגים. במקרה  זה יש לערוך סקר ארכיאולוגי מקדים.

לסרב היתר הכולל נטיעת עצים באזורים שבהם הייתה העיר בימי בית שני,  התכנון יהיו רשאים מוסדות . 7

 כמסומן בנספח מגבלות בניה.
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 .  עיצוב אדריכלי4

 כללי:    מפרטי רשות העתיקות

. עד להשלמת ויוגשו לאישור ועדת השימור העירונית מפרטי רשות העתיקות יושלמו בעת הכנת התכניות המפורטות

מוסדות פי הוראות התכנית ונספח זה ויאושרו ע"י -ידי מגישי הבקשה להיתר על-המפרטים יתוכננו פרטי הבניין על

  . הבקשות להיתר רטים מאושרים יוכלו לשמש את כלל מגישי. פהתכנון לאור המלצות הצוות המקצועי

  

  ריצוף רחובות 4.1

הריצוף המסורתי בעיר העתיקה משתנה משכונה לשכונה ואף מרחוב לרחוב, אך מרבית הריצוף בעיר העתיקה כיום 

  משולבים בו מעט חלקים עתיקים החל מהתקופה הרומית. וחדש ואחיד 

 הריצוף של תיעוד בסיס על יתוכנן חדש ריצוף. אזור באותו לקיים בהתאם ישוחזר או ישומר מקורי ריצוף 4.1.1

 .במקור יפגע ולא בקיים שישתלב כך למקור זהה אבן וסוג פרטים, בדגם, רחוב אותו לאורך הקיים

 את לשמור יש. מכאניים כלים ללא בלבד ידנית בעבודה, זהירה בצורה יעשה מקוריים ריצופים פירוק 4.1.2

 אבן לריצוף  העדפה מתוך משוחזר בריצוף הומוגני באופן ולשלבן חוזר לשימוש המקוריות האבנים

 .תיעוד יקדים ריצוף של פירוק לכל. ציבור למבני ומבואות ברחבות מקורית

 הרחוב שתנאי ככל ומוגבלים שרות לרכבי מעבר לשלב יש שרות רחוב ריצוף שיפוץ או שיקום בכל 4.1.3

  .להלן הנגשה לסעיף בהתאם, מאפשרים

  

  קירוי רחובות 4.2

רחובות מקורים וקשתות תמך ישומרו או ישוחזרו באישור הועדה המקצועית. לא תותר הריסה של מבני  4.2.1

גשר מעל לרחובות. כמוצא אחרון במקרה של הסרת סכנה ניתן לאשר באופן חריג פירוק של קמרון 

  לצורך בנייתו מחדש. 

ובות יתוכננו על בסיס סקר ותיעוד בניית מבני גשר חדשים, תותר בכפוף לתכניות מפורטות. מעל לרח  4.2.2

ובחינת ההשפעה הפיזית והאורבנית של המבנה על הרחוב והמפלסים העליונים. הבניה תהיה 

  מותאמת לסוג המבנים המסורתיים הקיימים באזור. 

ניתן לבנות קשתות תמך חדשות מאבן כפתרון הנדסי או למעבר תשתיות, בהתאם לפרטים הנדסיים  4.2.3

  הצוות המקצועי.צוע באישור ותכניות לבי

 

  פתחים, חלונות ותריסים 4.3
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הנחיות  בעיר העתיקה משמשים מספר טיפוסי חלונות הבנויים בעץ או מתכת וכוללים תריסים וסורגים.

  למפרטים אלו להלן:

פתחים מקוריים שנאטמו יש לפתוח ופתחים  .יותלמידותיהם המקורלשחזר  יש :פתחים בחזיתות מבנים 4.3.1

 מאוחרים שנפרצו יש לסגור. 

 חלונות ראווה בחזיתות מסחריות יתבססו על פתחים קיימים. 4.3.2

 חלונות חדשים יותקנו בהתאם לגודל וסוג החלונות המקוריים הקיימים במבנה.  4.3.3

לפי תכנון כולל של החזית  שאינם מסווגים א'במקרים מיוחדים במבנים חריגות מהאמור לעיל תותרנה  4.3.4

 , במקרים הבאים:קצועימוסדות התכנון לפי המלצת הצוות המובאישור 

    .פנימית חצר או כיכר, מסמטה נראית שאינה לחזית הפונים  חלונות  .א

 פ"ע חלקית סגירה או מתכת בפרופיל פרט להרכיב ניתן" וביפור" "טריפור" מסוג בחלונות  .ב

 .התכנון מוסדות ובאישור מפורטת ביצוע בתכנית או המפרטים

 פ"ע חלקית סגירה או מתכת בפרופיל פרט להרכיב ניתן" וביפור" "טריפור" מסוג חלונות  .ג

 .התכנון מוסדות ובאישור מפורטת ביצוע בתכנית או המפרטים

 : מבנההלסיווג  בהתאם יתוכננו פנימיים חלונות 4.3.5

 גמר בשכבת יצבעו העץ חלקי כי מומלץ. המפרטים פ"ע יתוכננו' א פתחים במבנים המסווגים  .א

 . גוונים בסקר המוצעים הגוונים פ"וע בעץ לטיפול המפרט להנחיות בהתאם

 .אלומיניום/  מתכת פרופיל עם חלונות להרכיב ניתן' וג' ב המסווגים במבנים  .ב

 תריסים, במבנה הקיימים המסורתיים התריסים את ולשמר לשחזר יש: קבועות ומשרביות תריסים 4.3.6

 חלונותוה חיצוניות בחזיתות החלונות' ב-ו' א המסווגים במבנים. הקיים דוגמת לפי יתוכננו חדשים

 ביצוע בתכנית חריגה תתאפשר' ג בסיווג במבנים. העתיקות רשות מפרט פ"ע בתריסים יחויבו פנימיים

 מיוחדים חלונות זה מכלל יוצאים .מוסדות התכנון לאור המלצות הוועדה המקצועית ובאישור מפורטת

 .עגול וחלון" טריפור" מסוג תריסים ללא

 פ"ע יתוכננו חדשים סורגים, במבנה הקיימים המסורתיים הסורגים את ולשמר לשחזר יש: סורגים 4.3.7

 לצרכי בטיחות יקבע סורג נפתח בכל יחידה בה קיימים סורגים.. המפרטים פי-ועל הקיים דוגמת
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 שערים, כניסות ודלתות  4.4

העיר העתיקה של ירושלים מתאפיינת במגוון עשיר של שערים, כניסות ודלתות המצויות בכניסות למבני   

הנחיות . ושערי העיר  פנימיות, ובשערי הכניסה להר הביתהלחאנים, לחצרות לחנויות בשוק, המגורים, 

  למפרטים אלו להלן:

המבנים. פתחים מקוריים  פתחי כניסה בחזיתות מבנים: יש לשחזר למידותיהם המקוריות בכל 4.4.1

 שנאטמו יש לפתוח ופתחים מאוחרים שנפרצו יש לאטום. 

כניסה של אין לפרוץ פתחים חדשים או לשנות פרופורציות של פתחים קיימים, אלא במקרים מיוחדים  4.4.2

 אלהבמקרים  .ג'- ב' ו בסיווגבמבנים , הפונה לחזית שאינה נראית מסמטה, כיכר או חצר פנימית

 .המקצועי צוותה אישור מוסדות התכנון לאור המלצתבו יתחריגות במסגרת תכנון החז נהאפשרתת

בכניסות מסמטה לקומות עליונות דרך גרם מדרגות תתאפשר סגירה בשער מסורג ברזל, כשכנף  4.4.3

 השער לא תעבור את מישור החזית לכיוון הרחוב, באישור הועדה המקצועית.

ביטחון דלת גלילה או סורג שהם נסתרים במשך הזמן בו בבתי עסק וחנויות תותר הוספת לצורכי  4.4.4

 החנות פתוחה ושאינם פוגעים בחזות הרחוב.

) לגשר 12%ציבוריים שבהם יש מדרגה/מדרגות, יש להתקין כבש קצר (בשיפוע עד  בכניסות למבנים 4.4.5

הנחיות לנגישות הסביבה עבור אנשים עם  -על הפרש המפלסים, בהתאם להנחיות מסמך הרקע

 ות. ובתנאי שאין זה יפגע במקוריות של המבנה כפי שנקבע על ידי הועדה המקצועית.מוגבל

אלמנטים חדשים יותקנו בהתאם לגודל וסוג האלמנטים המקוריים הקיימים במבנה, ע"פ המפרטים  4.4.6

  מוסדות התכנון.באישור 

, ישומרו המקצועיהצוות שערי הר הבית ושערי מונומנטים חשובים כפי שנקבע על ידי  שערי העיר, 4.4.7

 . לפי תיק תיעוד וישוחזרו במידת הצורך באופן מדויק וברמה הגבוהה ביותר

 המבנה:  סיווגבהתאם ל תתוכננהדלתות פנימיות  4.4.8

 ע"פ המפרטים. א'  מבנים המסווגיםב  .א

  ב' וג' ניתן להרכיב דגמים אחרים.  המסווגיםבמבנים   .ב

 בחנויות השוק יבחנו שיחזור הדלתות המקוריות   4.3.8

 

 גגות 4.5
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. סוגי כמרחב ציבוריהחזית החמישית בנויה מגגות רעפים, כיפות וגגות שטוחים המשמשים באופן מסורתי 

וועדת ולפי נספח המרקמים שאושר  הגגות קשורים למסורות בנייה שונות המאפיינות אזורים שונים בעיר

  השימור העירונית.

 . המפרטים פ"ע למקור בהתאם ישוחזרו או ישומרו מקוריים גגות 4.5.1

 . אזור באותו הגגות סוגי מסורת פ"ע ייבנו חדשים גגות 4.5.2

 פ"ע סכנה הסרת לצורך מיוחדים במקרים המקורי הגג מצורת חריגה תאושר' ג בסיווג במבנים 4.5.3

 מוסדות התכנון. ובאישור המפרטים

 .הגגות גבי-על תנועה מסלולי לחסום אין 4.5.4

 .המקוריות הדוגמאות לפי מלבנית שכבות באבן יצופו קיימים שטוחים גגות 4.5.5

  .תשתית מתקני לרבות הגגות  גבי על בניה כל תותר לא 4.5.6

  

 גגונים 4.6

בירושלים קיימת מסורת של בניית גגונים ממתכת מעל כניסות לחנויות ברחובות מסחריים, מעל כניסות 

  למבנים, ובמקרים מועטים מעל חלונות וכקירוי של מרפסות. 

 . המפרטים פ"וע למקור בהתאם ישוחזרו או ישומרו מקוריים גגונים 4.6.1

 הועדה ובהמלצת לאזור המתאימים המפרטים פ"ע יתוכננו וכניסות מרפסות, חלונות מעל חדשים גגונים 4.6.2

, חריגים מקרים. המרפסת לסגירת היתר משמעותו אין מרפסת מעל לגגון היתר, מקרה בכל. המקצועית

 .המקצועית הוועדה י"ע יאושרו, אחר ציבורי חלל או סמטא, מרחוב נצפה לא הגגון בהם

 חדשים גגונים יאושרו לא 'ב-ו 'א בסיווג במבנים. במבנה ואדריכלי פיזי באופן לפגוע אין הגגון בהתקנת 4.6.3

 .החלונות מעל

 של הסתרה או מפגיעה להימנע יש. במבנה מינימאלית ואדריכלית פיזית פגיעה תוך תעשה הגגון התקנת 4.6.4

 הנוצרי ברובע הנפוצים הגגונים כדוגמת משופע בגגון שימוש מומלץ. ופתחים אדריכליים פרטים, עיטורים

 .הרחוב חלל חלוקת את ומונע יותר רחבה ראיה זווית המאפשר והמוסלמי

 חזיתות שתי בין המרחק ומאמצע, החנות חלקת וגבול הרחוב מרוחב שליש על יעלה לא הגגון מפתח 4.6.5

 . היסטוריות עדויות בסיס על שחזור בכך יש אם אלא, חנות

 

 מדרגות חיצוניות 4.7

הטופוגרפיה ההררית של העיר העתיקה הכתיבה שימוש נרחב במדרגות ברחובות, בחצרות הפנימיות הבנויות 

  במספר מפלסים, ובכניסות לבתים. אלו הפכו למאפיין חשוב בעיר העתיקה.  

מדרגות קיימות ע"פ המפרטים מדרגות קיימות ישומרו או ישוחזרו ע"פ המקור. במידת הצורך יש לחזק  4.7.1

 באישור הועדה מקצועית.
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 התקן לדרישות בהתאם יעשה התכנון. מקצועית ועדה ובאישור המפרטים פ"ע יתוכננו חדשות מדרגות 4.7.2

 .המבנה של כולל תכנון במסגרת

 ובאישור מוגבלות עם אנשים עבור הנגישות להנחיות ובהתאם האפשר ככל מדורגים מעברים להנגיש יש 4.7.3

 התכנון. מוסדות

  

 מרפסות וארקרים 4.8

 1בעיר העתיקה של ירושלים קיימים מרפסות וארקרים מסוגים שונים יסווגו לפי המאפיין בטבלה מס' 

  לאלמנטים אלה נוכחות חשובה ביותר בחזות המבנה והרחוב.   

 ולפי המפרטים פ"ע מרכיביהם כל על למקור ישוחזרו או ישומרו הדרגות מכל במבנים וארקרים מרפסות 4.8.1

 . סיווגם

 .האדנית או המרפסת את משחזרים אין אם גם ישומרו ואדניות מרפסות של אבן זיזי 4.8.2

 על מלמטה הצצה למניעת מרפסת במעקה הסתרה פרט יאושר' ג-ו' ב מדרגה במבנים מיוחדים במקרים 4.8.3

 מוסדות התכנון. באישור מפורט תכנון פי

  

 מעקות  4.9

 פ"ע למקור בהתאם ישוחזרו או ישומרו חיצוניות מדרגות ושל גגות, חלונות, מרפסת של מעקות 4.9.1

 . המפרטים

 ובהתאם המפרטים פ"ע לאזור הטיפוסיים ובעיצוב באופן השימוש לסוג בהתאם יתכננו חדשים מעקות 4.9.2

 .לתקן

 דעת חוות לפי במבנה יפגע אם אלא, החוק לתקנות בהתאם יד מאחז הליכה תוואי לאורך להתקין יש 4.9.3

 . המקצועית הוועדה

ולאור המלצת הצוות  מפורטות ביצוע תכניותבמקרים מיוחדים, לפי  רשאי מוסד התכנון לאשר חריגות 4.9.4

  המקצועי.

 

  מרזבים 4.10

ע"פ  מרזבים מקוריים ממתכת וקרמיקה ישומרו או ישוחזרו לאחר בדיקת תפקודם בהתאם למקור 4.10.1

  המפרטים. 

צדדיות ובחצרות פנימיות כדי למנוע פגיעה מרזבים חדשים יותקנו ע"פ המפרטים וימוקמו בחזיתות  4.10.2
  בחזית המבנה והרחוב. 

 

 חומרים 4.11
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  המבנים בעיר העתיקה בנויים באופן מסורתי מאבן גיר ללא טיח חיצוני עם חומרי מליטה על בסיס סיד.

 .ע"ש או למקור בהתאם תשוחזר או תשומר אבן 4.11.1

 יצבעו העץ חלקי. בעץ לטיפול המפרטים פי-על ומטופל מעולה מטיב יהיה ותקרות דלתות, בחלונות עץ 4.11.2

 אין. מקצועית ועדה ובאישור לאזור הטיפוסיים הגוונים פי-ועל בעץ לטיפול למפרטים בהתאם גמר בשכבת

 .בייץ או בלכה צבוע חשוף עץ גמר עם פתחים להשאיר

 המקובלים לגוונים בהתאם יבחרו הטיח גווני. למקור בהתאם ישוחזרו או ישומרו מליטה וחומרי טיח 4.11.3

 מוסדות התכנון. ובאישור גוונים מפרט פ"ע באזור

. גוונים סקר בסיס על יבחר ב'-ו א' בסיווג מבנים בחזיתות מתכת או מעץ ארכיטקטוניים אלמנטים של גוון 4.11.4

 תכנון לפי מוסד התכנון י"ע הגוונים יאושרו מקורי צבע שרידי נותרו שלא במקרים או ג' בסיווג במבנים

 .ולאור המלצת הצוות המקצועי מפורט

  

 פרטי פנים 4.12

ריצוף, קירות, מחיצות, פתחים, משקופים ותקרות.  –פרטים אדריכליים בתוך המבנים ובחצרות פנימיות כגון 

  יעוד המבנה ומסמכי הבהרה שיוגשו לוועדה המקצועית.תפרטים אלו יזוהו  במסגרת 

א' פרטי פנים ישומרו או ישוחזרו ע"פ המקור בהתאם לממצאי  המסווגיםבמבנים  4.12.1

 התיעוד.

 ב' יש לשמר פרטי פנים מיוחדים.המסווגים במבנים  4.12.2

 בחצרות פנימיות ישומרו או ישוחזרו פרטי פנים כולל ריצוף לפי דרגת המבנה והחצר. 4.12.3

 

  שימורו . עקרונות סיווג5

    אופן הסיווג האדריכלי להלן: 

עצמו והן מבנה ב הןחשיבותו ההיסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית, על  יתבססבעיר העתיקה  מבנהסיווג 

  הקרובה.ביחסיו לסביבתו 

  

  :מרקם אורבני ובניה ורנקולרית 5.1

  

סקר אורבני  -היקף הבקשה להיתר תיבדק בהתאם לכל גוש לפי עקרונות נספח רקע נלווה ב'-אורבני סיווג 5.1.1

  ובהתאם לקביעת הועדה המקצועית. ראט), לפי מרקמים אורבניים(ח'א מנניםלפי 

 לפי תיעוד ועל בסיס תיק הבאיםהקריטריונים שימור על פי התערבות בל סיווגיםנקבעו ארבע  -אדריכלי סיווג   5.12  

  .....:ויום....מיום השימור ועדת והחלטות הרביעית לתוספת 12 סעיף

אדריכלי לפי שימור למבנה בעל ערכים גבוהים הנותר בשלמות הווייתו והראוי  –שימור א'התערבות 
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 ללא כל התערבות עכשווית אשר תפגע בשלמותו. מתקונתו המקורית

שימור אך ניתן להתערב בו בפרשנות עכשווית למבנה בעל ערכים גבוהים הראוי ו –שימור  ב'התערבות  

  .אדריכליים-הלאערכיו ב בלי לפגוע

. ניתן להתערב בו כחלק ממרקם אורבני, מבנה טיפוסי יםמבנה בעל ערכים וורנקולארי –שימור ג' התערבות   

תוך שמירה על ערכים סביבתיים. מבנה זה יכול להכיל פרטים אחדים בעלי ערך אליהם יש להפנות תשומת 

  לב.

  .ךער שלא נקבע עליו כלמבנה  –שימור ד'  התערבות 

  

  שימור  א'

  

  ה ארכיטקטונית שלמה בעלת ערך אדריכלי יוצא דופן הבולטת ברקמה     העירונית ועונה על הקריטריונים הבאים:יחיד

  

נקודות ציון בעיר,   מבנים בעלי תפקיד אורבני פעיל המהווים 

  המגדיר כיכר או ציר מרכזי.  בדוגמת מבנה 

בניה מקורית ברמה הגבוהה והשלמה מבנים בעלי איכות 

  ביותר מבחינת סגנון הבניה ובעלי אפיון טיפולוגי מובהק.

מבנים עשירים באלמנטים אדריכליים מקוריים, מפוארים, 

העתיקה של ירושלים כגון: פתחים, עיטורי   טיפוסיים לעיר 

  בוהה, או אלמנטים יוצאי דופן.ג תאבן, פרזול, רצפות, באיכו

  

זה ההשתמרות של תכנית המבנה  במבנים מסוג 

  ואלמנטים מקוריים שלמה.

  

          

  שימור ב'

  

מבנה בעל ערך אדריכלי ואורבני ניכר העונה על 

  הקריטריונים הבאים:

  מבנים בעלי ערך אדריכלי גבוה.  

  מבנים בעלי תפקיד אורבני פעיל.  

  מבנים בעלי אפיון טיפולוגי מובהק.  

       מבנים בעלי אלמנטים אדריכליים   

 

  רח' באב ,  דרסיה מזהירה 
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אותנטיים, איכותיים, הטיפוסיים לעיר העתיקה כגון: פתחים,   

  עיטורי אבן.

רמת השתמרות טובה, יתכן ונעשו שינויים במבנה אך הם 

לא משמעותיים ואינם פוגעים ביכולת הזיהוי של תכנית 

  המבנה והאלמנטים המקוריים.

  

  מבנה ציבור ברחוב סנט פרנסיס                                             
  

  שימור ג'

  

מבנים "מן השורה"  המהווים את מרבית משאב הבנייה של 

  העיר העתיקה ועונים על הקריטריונים הבאים:

  

מבחינה אורבנית אלה מבנים אשר לא עומדים באופן עצמאי אלא 

  כחלק ממבנן.

  ות הבניה.מבנים בעלי מאפיינים מיוחדים בודדים מבחינת אופי ואיכ

 מבנים ללא אלמנטים מקוריים או בעלי אלמנטים אדריכליים

מקוריים בודדים, או אלמנטים במצב הישרדות נמוך, אשר לא 

  יוצרים חזות כללית מפוארת.

  

 פריצת/סתימת  מצב השתמרות כולל שינויים בכל הרמות: 

מקוריים בחדשים ושימוש פתחים, תוספות, החלפת אלמנטים 

  בחומרי בניה מודרניים.

                                                                                       

  

   שימור ד'

  

מבנים ללא ערך או מבנים/חלק מבנים להריסה העונים על 

  הקריטריונים הבאים:

גון: מבנים או חלקי מבנים המהווים הפרעה בחלל האורבני כ

חסימת סמטאות ומעברים ציבוריים/חצי ציבוריים, חדירה 

  לכיכרות, סגירת חצרות וכיו"ב.

  מבה ציבורי ברחוב סט פרסיס
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איכות תכנון מקורי ברמה נמוכה, כגון: תוספות מאוחרות 

הפוגעות בשלמות מבנים מדרגה גבוהה או מבנים באיכות בניה 

  ירודה, כגון: צריפים ופחונים.

היסטורי - ריכליאד-מבנים במצב פיזי מסוכן שערכם התרבותי

  אינו מצדיק שימור.

  0068מבה לא מאוכלס ברחוב     

  

 סיווג כמונומנט

  מונומנטים הם מבנים המשקפים ערכים היסטוריים, תרבותיים וחברתיים בעלי משמעות מיוחדת, כגון:

  עדות לאירוע היסטורי. אתר המעיד על תקופת התיישבות. מבנה בו גרה או פעלה אישיות ציבורית.

  המעידים על התפתחות התחבורה ודרכים חשובות.מבנים 

  בתי פקידות, בתי חולים, בית מושל, בתי כלא. –מבני חינוך ומבני ממשל 

  מבני דת.מבני תעשיה, מתקנים חקלאיים, מערכות מים וכיו"ב.

 מערכות ביצורים ומבני ביטחון.

  

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

אדריכלי גבוה, אך במקרים אחרים קיימים מונומנטים שאין להם ערך אדריכלי מיוחד בפני עצמו. כעקרון, בהתייחסות 

אורבני. כמו כן, שינוי בדירוגו של מבנה בעיר -פני הערך האדריכלי-חברתי על-למונומנט תינתן עדיפות לערך התרבותי

  ה באחריותה ובאישורה של רשות העתיקות.העתיקה יעש

  

  סיווג המונומנטים הוא לפי הקריטריונים הבאים: מבנים הסטורים, דתיים, אדריכלים וארכיאולוגים 

  המתחלקות ליחידות בודדות וקבוצתיות.  

 היסטורי

 דתי

 אדריכלי

 היסטורי, דתי, אדריכלי

 היסטורי, דתי

 דתי, אדריכלי

 היסטורי, אדריכלי



  תי אפרתי | מיכאל וינדא |ארי כהן             ) בע"מ2001( ערים נוייבו ותכהן | אדריכל ארי
   

 

  
  
  

 arc.com‐micarc@-micמייל:6796640-02, פקס:6797744-02טל:  96951 ,ירושליםמלחה 9גן טכנולוגי, בניין 
 

 
 

 אתר או מבנה - 1    

 חצר או מתחם של אתר או מבנה - 2    

 גבול של אתר ארכיאולוגי

  GO - יווני אורתודוקסי 

  RC - קתולי 

  

  

                                                                       

  

 

   

 כסיית הקבר
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 סיווג התערבותנוהל הגשת כרטיס סקר מבנה וקביעת 

  

 

 

  

  

כן  לא

אבחון אדריכלי 
 אורבי

 דירוג

הוראות והחיות

סקר מבה 
 +תיעוד מפורט

הכת כרטיס 
 סקר מבה

סיווג עפ"י ספח 
 מוומטים

בדיקה לפי ספחי
 התוכית

בקשה להיתר

מוומט


