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הארמניאב לרובע תכנית 

' תכנית פעולה': רביעיתדרך אבן 

תיקי פרויקט

ארי כהן אדריכלים  

אדריכל, טרנרמייק 

אדריכלית, צפי שלף

זילברפרבאלה :אדריכלית אחראית



תיקי פרויקט–תכנית הפעולה 

  פעולה תכנית המהווה הרביעית הדרך אבן להלן מוצגת ,נבחרת חלופה והצעת התכנונית האסטרטגיה גיבוש לאחר

 מידת לפי מובחנים ',פרויקטים תיקי' של 'סל'כ ,האב תכנית בגבולות הארמנית הפטריארכיה בבעלות לשטחים

  –גבוהה התערבות מידת ונדרשת חדשה בניה מתאפשרת בהם פרויקטים תיקי :שלהם התכנונית ההתערבות

"LARGE" )L(, בינונית' היא בהם ההתערבות מידת ,הקיים פיתוח על הממליצים לפרויקטים תיקים' –  

"MEDIUM" )M(, מידת ולכן פיתוח או לבניה אפשרות אין ,הקיים על לשמירה פעולות מוצעות בהם תיקים 

EXTRA"  –נקודתיים פרויקטים –ולבסוף ,)SMALL" )S" –נמוכה היא ההתערבות SMALL" )XS(.  

 קונקרטית בחינה מתוך הן  ,מתחם בכל התכנונית וההתערבות לפרוגרמה התכנון צוות המלצת יציגו הפרויקט תיקי

 באופן ויישומם הפרויקטים ובחינת ,התכנית שטח של כוללת ראייה מתוך והן ,עצמם בפני המתחמים של

 ,הנבחרת החלופה וגיבוש וניתוחו הקיים המצב מיפוי , האב בתכנית שנעשתה הרקע עבודת לאור ,אינטגרטיבי

.והקהילה הפטריארכיה צרכיל ובהתאם

  ומתווים *הארמנית לפטריארכיה התכנון צוות המלצת הינם זו בחוברת לקידום המוצעים וההליכים הפרויקטים

.חוק לפי האישורים וקבלת המסמכים המצאת ,ההליכים נקיטת תחייב היתר המצריכה פעולה כל .תכנונית מדיניות

:ההתערבות מידת לפי מאופיינים ,המוצעים הפרויקטים תיקי רשימת להלן

•L –בניה חדשה

I   פ"שפ+ מעונות וסדנאות , מוסד ובו סמינר

II  מלונאות ומרכז מורשת

III שימושי מסחר וסמינר

IV  במתחם הר ציון הכנסיהמבנה השלמת

•M –פיתוח הקיים

V מרכז תרבות

VI  דיורשיפור רווחת

VII  פ"שצפיתוח

XI סמינר

• S–אחזקת הקיים

XI בית הקברות

X   מנזרהפטריארכיה ומגורי

•XS –פרויקט נקודתי

VIII  יימס'כנסיית סנט ג–החלפת הכיפה

XII  זיכרוןשער

.ת"רעבכפוף לסקר ארכיאולוגי של –צוות התכנון המלצות *
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מיפוי תיקי פרויקט
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-מקרא



מוצעתתכולת תיק פרויקט . 2

התיקים לפי מידת התערבותאפיון 

4



דונם 3.7שטח

תיאור

כללי

חלקו הצפוני משמש  . פתוח שטח
וגובל בחלקו הדרומי  , כיום כחניון

על חלק . של מתחם כנסיית המשיח
זה של המתחם חלה תכנית 

שמטרתה תוספת   4115מפורטת  
בינוי  בחלקה הצפוני שאינו נכלל 

).  תשריטראה (בתחום תכנית האב 
–רגלית :גישה אל המתחם
כלי  , אררט' מתאפשרת דרך רח

דרך מתחם כנסיית המשיח  –רכב 
.בלבד

ת"רעח "ממתין לדוארכיאולוגיה

פ"שפ)מצב מאושר(ייעודי קרקע 

שימושים מותרים

גנים ציבוריים1.

למעט בשטחים  , מגרשי ספורט ושעשועים2.
הפתוחים הציבוריים הגובלים בהר הבית ובתי  

הקברות וליד רחבת הכותל
בנייני חינוך ציבוריים ובניינים  , בתי יראה3.

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

מנזרים4.

ייעור וגנים5.

בתי מלון6.

פעולות אפשריות
מעונות+ סמינר 
סדנאות

-:'מס  L: תיק פרויקט I  פ"שפ+וסדנאות מעונות , מוסד ובו סמינר

מצב קיים . 1:פרק

א"תצ:למעלה

מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים: למטה
:וחלוקה למתחמים

חניון

–שטח למוסד 
מחוץ לגבולות  
תכנית האב

נכלל  –פ"שפ
בגבול תכנית  

האב

.  מצב מוצע תשריט–4115תכנית :למעלה
2Gהתחום החופף  עם מתחם : מסומן בשחור

>השטח הפתוח בחלקו הדרומי של המתחם :משמאל
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3.70)דונם(כ שטח בתיק פרויקט "סה

)מצב קיים(מתוכם 
-   בנוי

3.70פנוי  

)בינוי הצעת(מבנה 

1.25  )דונם(אומדן תכסית 

3קומות משוער' מס

3,750)ר"מ(כ שטח מבנה "סה

פרוגרמה

הצעת בינוי

חישוב זכויות בניה

. סדנאות/ מעונות / שימושי מגורים משולבים בבינוי לצרכים סמינריאליים 
)  הפטריארכיה(כפי שבא לידי ביטוי מצד המזמין , הפרוגרמה מוצעת בהתאם לצרכים העולים בנושא המגורים

).20' ראה להלן עמ. (שיפור רווחת דיור–M viוכפועל יוצא מאינטגרציה בין תיקי הפרויקט ובמיוחד תיק , והתושבים

מבנה לצרכים סמינריאליים כולל מעונות

:רשימת יועצים מומלצים

יועץ ביסוס. 3 ;ת"רע. 2 ;מדידות1.

תכנית

 Aחתך

תכסית מבנה אפשרית משוערת
תקבע לאחר חפירות במקום  (

)ת"רעמטעם 

H=11-12M

H

A A

12M

12M

-:'מס  L: תיק פרויקט I  פ"שפ+ וסדנאות מעונות , מוסד ובו סמינר

פיתוח ופרוגרמה. 2:פרק
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א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה

וחלוקה למתחמים

שטח
  0.89-ו, דונם 4.6-שטח פנוי של כ, מתוכם . דונם 5.4
).מוסדי(ר מבונה "מ

תיאור

כללי

)2A(' פנוי'המתחם ה
מזרחי של המתחם  -בחלקו הצפון

חלקו הדרומי של , מגרש חניה–
.  עודפי עפר–המתחם 

ארכיאולוגיה
משוער כי מצויים ממצאים 

ארכיאולוגיים

מגבלות בניה
המתחם הפנוי כולו בשטח בו   

קיימת מגבלת בניה בשל  
)'מ 50(הסמיכות לחומה 

עודפי עפראיתור בעיות

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

שימושים מותרים

פ"שפ
גנים ציבוריים1.
למעט בשטחים  , מגרשי ספורט ושעשועים2.

הפתוחים הציבוריים הגובלים בהר הבית ובתי  
הקברות וליד רחבת הכותל

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

. מועד אישור תכנית זו
מנזרים4.
ייעור וגנים5.
בתי מלון6.

פעולות אפשריות
+  לצרכי מרכז מורשת  בינוי+ שימושי מלונאות 

אולם תצוגה+ מרכז מידע 

)מבט מצפון לדרום(החניון ושפך האדמה 

שפך אדמה

חניון

-:'מס  L: תיק פרויקט II  מלונאות ומרכז מורשת

מצב קיים . 1:פרק
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תכסית משוערת מקסימלית למבנה

אולם תצוגה+ מרכז מידע + בינוי לצרכי מרכז מורשת + שימושי מלונאות  

5.4)דונם(כ שטח בתיק פרויקט "סה

מתוכם
3A(0.8( בנוי

2A(4.6(פנוי 

מבנה

  )דונם(אומדן תכסית
מתא   50%-כ עד

.השטח

3או  2קומות מרבי' מס

)ר"מ(כ שטח מבנה "סה
לא ניתן לקבוע 

.בשלב זה

פרוגרמה

ת"רעבכפוף לסקר ארכיאולוגי של *  הצעת בינוי

חישוב זכויות בניה

)'כיסוי לדורות'(ללא חפירה . 1

ללא חפירת –הקומה ' מ 3.5-כ, קומות בלבד 2מבנה בן : חלופה א

. קומה נוספת

:היה ותהיינה חפירות ארכיאולוגיות. 2

-חפירה של כ–'  גבוהה'קומת קרקע    ,קומות 2מבנה בן : בחלופה 

.מתחת לפני הקרקע' מ 2.5

.מתחת לפני הקרקע' מ 6-חפירה של כ–קומות  3מבנה בן : גחלופה 

חום הגבלת בניה לצד החומהת

S=2.5

-:'מס  L: תיק פרויקט II  מלונאות ומרכז מורשת

פיתוח ופרוגרמה. 2:פרק
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תכנית

רשימת יועצים מומלצים

מדידות1.

ת"רע2.

מ צורפת ד"חווראה –יועץ ביסוס 3.

חתכים

1-1חתך 

2-2חך 

1 1

2 2

שטח תיק פרויקט

תכסית מבנה משוערת

מבנה חצר–חלופה 
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דיאמנדי זליו–יועץ ביסוס 

אין צורך בכלונסאות לתמיכה היות ומשקל העפר לפינוי שווה ערך . השטח אפשרי לעשות רפסודהמבחינת 

מצריך  ) 25X40 ,30X30(אומדן המידות המשוער למבנה ). לא צפוי נזק לבניין, כלומר(למשקל הבניין העתידי 

.י מחיצות בטון בקומת מרתף"אולם זו תינתן ע, הקשחה

.  של תוצאות שתי הבדיקות קליברציהשיאפשר ', משולב'ומוטב סקר  גיאופיזיעל קידוחי ניסיון או סקר ממליץ 

לסקר  ₪ 20,000-וכ) לכל הקידוחים₪ 30,000-כלומר כ(לקידוח ניסיון ₪ 10,000-ל נאמדות בכ"העלויות לנ

.גיאופיזי

-:'מס  L: תיק פרויקט II  מלונאות ומרכז מורשת

יועצים ד"חוו. 3:פרק
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דונם 2.1שטח

תיאור

כללי

המכיל , חלקית מתחם מבונה
דופנו  . בחלקו המערבי פ"שפ

'  המזרחית של המתחם לכיוון רח
–הפטריארכיה הארמנית 

חנויות קרמיקה . (מסחרית
)בית קפה, ארמנית

ת"רעח "ממתין לדוארכיאולוגיה

סמיכות לחומה מגבלות בניה

איתור בעיות
  מוזנח ומצויים בו אשפה פ"שפ

.ומפגעים

שטח למוסדות בחלקו המזרחי+  פ"שפ)מצב מאושר(ייעודי קרקע 

שימושים מותרים

פ"שפ
גנים ציבוריים1.
מגרשי ספורט 2.

למעט  , ושעשועים
בשטחים הפתוחים  

הציבוריים הגובלים  
בהר הבית ובתי 

הקברות וליד רחבת 
הכותל

בנייני , בתי יראה3.
חינוך ציבוריים  

ובניינים הכרוכים  
,  ל או בשימושם"בנ

שהיו קיימים עד  
מועד אישור תכנית 

. זו
מנזרים4.
ייעור וגנים5.
בתי מלון6.

שטח למוסדות
בניינים הכרוכים  

במוסדות לרבות מגורים  
ושירותים עבור  

סטודנטים וסגל המוסדות
בשטח המוסדות  . 2

בתחומי העיר העתיקה  
שבתוך החומות יותרו 

מגורים

פעולות אפשריות
שימושי מסחר1.
שימושים סמינריאליים2.

א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה

וחלוקה למתחמים

-:'מס  L: תיק פרויקט III  שימושי מסחר וסמינר

מצב קיים . 1:פרק
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AA

פרוגרמה

הצעת בינוי

טיפול וחיזוק המרחב הציבורי באוריינטציה  –) 1Dמתחם (הפטריארכיה הארמנית ' לכיוון רח דופן מסחרית1.

.לשימושים מסחריים

.מבנים קלים, צריפים, מפגעים, המלצה לפינוי אשפה–) 2Dמתחם (שטח פתוח 2.

תוך , תכנון עתידי יהיה בהתאם למדיניות התכנון בעיר העתיקה–) בניה עתידית, 2Dמתחם (עקרונות תכנוניים 3.

ומבלי , )ח הארכיאולוגי"ולדו ת"רעבהתאם להמלצות (במתחם  והשימורייםשמירה על הערכים ההיסטוריים 

מול הגופים   ת"רעיעובד ויבחן לגופו בתיאום עם , התכנון המוצע יוצג. לחרוג מהגבלת גובה הבניה בסמוך לחומה

.הרלוונטיים

שימושי מסחר ושימושים סמינריאליים

-:'מס  L: תיק פרויקט III  שימושי מסחר וסמינר

פיתוח ופרוגרמה 2.:פרק

תכנית

 Aחתך

תכסית מבנה אפשרית משוערת

2.1)דונם(כ שטח בתיק פרויקט "סה

מתוכם
3A(0.77( בנוי

2A(1.33(פנוי 

מבנה

0.37  )דונם(אומדן תכסית 

1קומות משוער' מס

370)ר"מ(כ שטח מבנה "סה

חישוב זכויות בניה

H=3.5m
גובה מדרך החומה
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דונם 2.00שטח

תיאור

כללי

המתחם נמצא מדרום לחומות 
בשטחו מתוכננת  . העיר העתיקה

תכנית . כנסייה שבנייתה הופסקה
י  "מקודמת ע הכנסיה השלמת

אמציה אהרונסון' משרדו של אד

ת"רעממתין לממצאי ארכיאולוגיה

שטח לגן לאומי)מצב מאושר(ייעודי קרקע 

מגורי מנזר, קהילה, כנסיה, שימושי דתשימושים מותרים

הבנייה בכנסיה השלמתפעולות אפשריות

א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה

וחלוקה למתחמים

הלא גמורה הכנסיה

-:'מס  L: תיק פרויקט IV   במתחם הר ציון הכנסיההשלמת מבנה

מצב קיים . 1:פרק
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-לפרויקט המקודם  במשרדו של אדריכל אמציה אהרונסון  בהתאם -

-:'מס  L: תיק פרויקט IV   הכנסיההשלמת

ופרוגרמהפיתוח . 2:פרק

0.925)דונם( כ שטח הפרויקט"סה

מבנה

576 )ר"מ(אומדן תכסית 

35.50)מטר(גובה מקסימלי משוער 

סביבה תשריט

בית הקברות
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-לפרויקט המקודם  במשרדו של אדריכל אמציה אהרונסון  בהתאם -

-:'מס  L: תיק פרויקט IV   הכנסיההשלמת

ופרוגרמהפיתוח . 2:פרק

הצעת בינוי

1-1חתך תכנית קומת כניסה

)ראשית כניסה(חזית מערבית 
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דונם 5.00שטח

תיאור

כללי

  במתחם מצויים שני מבנים שבשל
דתי  , ערכם ההיסטורי

וארכיטקטוני הוגדרו  
מבנה הסמינר הישן  :מונומנטיםכ

אשר נמצא תחת   ,ומבנה המוזיאון
.עבודות אחזקה ושיקום

ת"רעח "ממתין לדוארכיאולוגיה

שטח למוסדות ציבור)מצב מאושר(ייעודי קרקע 

שימושים מותרים

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

בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך  . 2
החומות יותרו מגורים

המוזיאון ומבנה הסמינר:תרבות יצירת מתחםפעולות אפשריות

א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה

וחלוקה למתחמים

ס"מגרש הספורט ומבנה ביה

מרכז תרבות–V: 'מס M: תיק פרויקט

מצב קיים . 1:פרק
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פרוגרמה
או סדנאות/גלריות ו, מרכז תרבות, שימושי מוזיאון

הצעת לתכנון ופיתוח

ניתן לאפשר הרחבה עתידית במידת הצורך  . חינוך ותרבות, המבנה לצרכי מורשת להשמישמוצע : הסמינר הישן מבנה

בגבולו הצפוני של  ' מ 5קומתי שאינו רציף ברצועה ברוחב -בינוי חד:י בינוי מינורי  למטרות סדנאות אומנים"ע

בהתאם  הכל, ובמידה אשר מאפשרת קיומו של השטח הפתוח במתחם ואינה חוסמת מבטים לשימור, המתחם

והגופים   ת"רעיעובד ויבחן לגופו מול , התכנון המוצע יוצג .ת"רעח "למדיניות התכנון של העיר העתיקה ודו

.הרלוונטיים

ותיירותיים כל עוד עולים בקנה אחד עם מדיניות התכנון של   מוזיאלייםשימושים . עבודות אחזקה ושיקום:מוזיאון

.העיר העתיקה

מרכז תרבות–V: 'מס M: תיק פרויקט

עקרונות תכנון. 2:פרק

רשימת יועצים מומלצים
מדידות1.
קונסטרוקציה2.
ת"רע3.

תכנית                                                                                        דוגמא
סדנאות אומנים
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:מתחמי תכנון הנכללים בשטח הפרויקט

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

)9C(בתי המחסה ' בתי מגורים ברח

א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה

וחלוקה למתחמים

כ"דונם סה 27.6שטח

תיאור

.בעקר מגורים ,שטח מבונהכללי

ארכיאולוגיה
של   אריכאולוגיממתין לסקר 

.ת"רע

איתור בעיות
' ראה פירוט בעיות בטבלה בעמ

הבא

מגורים מיוחד)מצב מאושר(ייעודי קרקע 

שימושים מותרים

מגורים .1

  ושעשועים משחקים מגרשי .2

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

  ספר  ובתי

ואומנים חופשיים מקצועות בעלי משרדי .4

ופנסיונים הבראה בתי .5

62 מתאר תכנית לפי ששימושן בתנאי ,חנויות .6

טיפול במרחב הציבורי, רווחת דיור שיפורפעולות אפשריות

שיפור רווחת דיור–VI: 'מס M: תיק פרויקט

מצב קיים . 1:פרק
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פרוגרמה
טיפול במרחב הציבורי, הרחבת מגורים והתאמתם לצרכי התושבים:שיפור רווחת דיור

מגורים -המרחב הפרטי . 1

הצעות לפתרונות אפשרייםבעיות

קושי הולך ומחמיר  , ד לתושבים הנוכחיים"מחסור של יח

היות ואין אפשרות סבירה לספק פתרונות מידיים של  

.תנאי דיור נאותים לזוגות צעירים או משפחות שהתרחבו

למדיניות   בהתאם, ד"תוספת בניה ללא תוספת יח:הרחבה

תותר תוספת בניה  ):קומותתוספת , הרחבות(העיר העתיקה 

או /ד קיימת בלבד ו"שמטרתה שיפור רווחת דיור של יח

ותר ת ;בתי אירוח/ מעונות/ קהילתי/ כנסייתי/ לדיור מוסדי

תוספת בינוי שמטרתה הקמת יחידת דיור חדשה וזאת  

במקומה של יחידת דיור קיימת אשר הוסבה לשימושים  

הצעות פרוגרמה המשלבת שימושי מגורים בתיקי  .ציבוריים

ובהתאם למדיניות  , פרויקטים שזוהו כפוטנציאליים לכך

)L1ראה תיק פרויקט . (תכנון העיר העתיקה

: לדוגמה. הדייר(חוסר התאמה של המבנה למשתמש 

)ועוד, בית גדול ולהיפך–אדם בודד , מדרגות–קשיש 

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

מבוגרת  ' אוכ: למשל( אוכלוסיהניוד ; איחוד '; הצרחה'

)לקומות הקרקע

/ תקשורת/ מפגעים ורכיבי תשתיות מים :תנאים ירודים

אחרים המותקנים על גגות הבתים ומפרים את מראה 

.וחזותה של  החזית החמישית של העיר העתיקה

רכיבי תשתיות ומפגעים המותקנים ועוברים  , באופן דומה

את חזותה של  , אף הם, המפרים, לאורך חזיתות הבתים

.העיר העתיקה

;  )אמבטיה/שירותים/שיפוץ מטבח(שיפורים סניטריים 

;  ריצוף/החלפת חלונות/איטום/טיח/שיפוצים ותיקוני צבע

)אינסטלציה/ניקוז/ביוב/מים/חשמל(טיפול בתשתיות 

שיפור רווחת דיור–VI: 'מס M: תיק פרויקט

עקרונות תכנון. 2:פרק
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המרחב הציבורי. 2

הצעות לפתרונות אפשרייםבעיות

צ "מחסור בחוגי העשרה למבוגרים וצעירים בשעות אחה

יצירה ואומנות לרבות אומנויות  , פעילויות ספורט: ערב/ 

)אריגה ועוד, צורפות, קרמיקה(ארמניות מסורתיות 

חיזוק ושדרוג  פעילות ספורט 

חיזוק פעילות יצירה ואומנות  

 

 

 

-ריצוף ותשתיות עליות ותת, תאורה: תנאים ירודים

;  ניקיון ואיסוף אשפה, תברואה; קרקעיות

שיפור תחום התברואה; שיפור באחזקת הרחובות

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

היתרי כניסת כלי רכב לתושבים ומשפחותיהם  –חניה 

ובלתי אפשרית בימי חג או , מסובכת ומוגבלת בשגרה

.אירועים

והתחשבות בתושבים תיאום 

שיפור רווחת דיור–VI: 'מס M: תיק פרויקט

עקרונות תכנון. 2:פרק
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שטח

תיאור

כללי

–חלקו הצפוני של המתחם 
חלקו הדרומי של  , חניון

.  עודפי עפר–המתחם 
משוער כי קיימים ממצאים  

.ארכיאולוגיים
המתחם כולו בשטח עליו  
חלות מגבלות בניה בשל  

)'מ 10(הסמיכות לחומה 

ארכיאולוגיה

מגבלות בניה

מגבלות בניה בסמוך   
שימושים מוגבלים   ,לחומה

לשימושים המותרים  
פ"בשצ

עודפי עפראיתור בעיות

מצב  (ייעודי קרקע 
)מאושר

פ"שצ

שימושים מותרים

ציבוריים גנים .1
  הפתוחים בשטחים למעט ,ושעשועים ספורט מגרשי .2

  וליד הקברות ובתי הבית בהר הגובלים הציבוריים
הכותל רחבת

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

ומחוזית מקומית וועדה באישור דרכים התוויית .4
  קיימים מבנים או בשימושים זה ייעוד ייפגע לא .5
  ומחזיקהם מאושרים כחריגים להתקיים ימשיכו(

  שיפורים לצורך ותוספות לשינויים היתר לקבל יוכלו
  הועדה י"ע ימצא באם אחרים או סניטריים
)נאותה דיור רמת להבטחת דרושים כי המוסמכת

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

.והתרבות
וגנים ייעור .7

פ"שצאחזקה ופיתוח  עבודותפעולות אפשריות

א"תצ: משמאל
מתוך נספח ייעודי קרקע  : מימין

מאושרים וחלוקה למתחמים

השטח עודפי העפר הסמוך לחומה

פ"שצפיתוח –VII: 'מס M: תיק פרויקט

מצב קיים . 1:פרק
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פרוגרמה והצעות לתכנון ופיתוח

:לצרכי קהילה פ"השצפינוי עודפי עפר ופיתוח 

יצירת והסדרת שבילים, עבודות אחזקה ופיתוח–גן , בוסתן 1.

ככל שיהיו ת"רעשילוב ממצאי –גן ארכיאולוגי 2.

תאורה3.

מערכות השקיה4.

שילוט5.

הצללהאמצעי 6.

ריהוט גן במידת הצורך7.

פ"שצפיתוח –VII: 'מס M: תיק פרויקט

תכנוןעקרונות . 2:פרק
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דונם 4.20שטח

תיאור

מבנה הסמינרכללי

ארכיאולוגיה
-קיימים ממצאים ארכיאולוגיים תת

ממתין  . הסמינר קרקעיים בתחום מבנה
.  ת"רע ח"לדו

ייעודי קרקע  
)מצב מאושר(

ושטח למוסדות ציבור פ"שפ

שימושים  
מותרים

פ"שפ
גנים ציבוריים1.
למעט  , מגרשי ספורט ושעשועים2.

בשטחים הפתוחים הציבוריים הגובלים  
בהר הבית ובתי הקברות וליד רחבת  

הכותל
בנייני חינוך ציבוריים , בתי יראה3.

,  ל או בשימושם"ובניינים הכרוכים בנ
.  שהיו קיימים עד מועד אישור תכנית זו

מנזרים4.

ייעור וגנים5.

בתי מלון6.

שטח למוסדות
בניינים הכרוכים במוסדות  

לרבות מגורים ושירותים  
עבור סטודנטים וסגל  

המוסדות
בשטח המוסדות בתחומי  . 2

העיר העתיקה שבתוך  
החומות יותרו מגורים

עבודות שיפוץ ואחזקהפעולות אפשריות

א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה

וחלוקה למתחמים

סמינר–XI: 'מס M: תיק פרויקט

מצב קיים . 1:פרק

מבנה הסמינר והחצר הפנימית
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סמינר–XI: 'מס M: תיק פרויקט

עקרונות תכנון. 2:פרק

פרוגרמה והצעות לתכנון ופיתוח

, האולמות, כיתות הלימוד, אגפי המגורים:אחזקה והתאמה לצרכים הנוכחיים והעתידיים של המבנה, עבודות שיפוץ

.וחלקיו המשמשים לפעילות ציבורית

.והגופים הרלוונטיים ת"רעיעובד ויבחן לגופו מול , התכנון המוצע יוצג
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דונם 6.4שטח

בית הקברות הארמניתיאור כללי

שטח לגן לאומי)מצב מאושר(ייעודי קרקע 

שיקום ופיתוח  , עבודות אחזקהפעולות אפשריות
א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים וחלוקה למתחמים:למטה

I1

מתוך בית הקברות

בית הקברות–IX: 'מס S: תיק פרויקט

מצב קיים . 1:פרק
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שיפור ואחזקה, המלצות לשימור

שיקום ופיתוח, אחזקה : עבודות שונות1.

תיעוד היסטורי והכנת שילוט ייחודי ומסלול ביקור2.

שבילים נוספיםוהסדרת  יצירת3.

שיקום מצבות4.

מערכות השקיה5.

תאורה6.

שילוט נוסף במידת הצורך7.

אמצעי הצללה8.

גן ריהוט9.

בית הקברות–IX: 'מס S: תיק פרויקט

שיפור ואחזקה. 2:פרק
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שטח

E1      1.20
E2       2.00
E3       1.35
E4       1.07
E5       1.30
E6       1.80  
E7       1.00
E8       0.70      דונם בקירוב 11: כ"סה

כלליתיאור
כולל את  . מתחם מנזר ומגורים

מבנה  , יימס'ג סיינטכנסיית 
.הפטריארכיה

מצב (ייעודי קרקע 
)מאושר

שטח למוסדות ציבור

שימושים מותרים

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

בשטח המוסדות בתחומי העיר העתיקה שבתוך  . 2
החומות יותרו מגורים

פעולות אפשריות

,  שיפור תנאי המרחב הציבורי ואחזקת הרחובות1.
טיפול בתשתיות במרחב הציבורי  

שימור ואחזקה עבודות2.

ראה פרויקט –יימס'החלפת הכיפה בסנט ג3.
)XS-VIII(נקודתי 

הפטריארכיה ומגורי המנזר–X: 'מס S: תיק פרויקט

מצב קיים . 1:פרק

א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע וחלוקה  :למטה

למתחמים

הכניסה למבנה הפטריארכיה

:מתחמי תכנון הנכללים בשטח הפרויקט

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8
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הפטריארכיה ומגורי המנזר–X: 'מס S: תיק פרויקט

שימור ואחזקה. 2:פרק

מומלצים לפניה אפשריים וגופיםהצעות לפתרונות בעיות

תנאים ירודים

הפטריארכיה  ' הכביש ברח–המרחב הציבורי
הצר יחסית משרת הן הולכי רגל ' הרח. הארמנית

וממשק התנועה בין שני סוגי , והן כלי רכב
.משתמשים אלה בעייתי

פניה לעירייה–תשתית  שיפור תנאי

אחרים  / תקשורת/ מפגעים ורכיבי תשתיות מים 

המותקנים על גגות הבתים ומפרים את מראה 

.וחזותה של  החזית החמישית של העיר העתיקה

רכיבי תשתיות ומפגעים המותקנים  , באופן דומה

אף  , המפרים, ועוברים לאורך חזיתות הבתים

.את חזותה של העיר העתיקה, הם

)  אינסטלציה/ניקוז/ביוב/מים/חשמל(בתשתיות טיפול 

לעיריהפניה –

;  קרקעיות-ריצוף ותשתיות עליות ותת, תאורה

;  ניקיון ואיסוף אשפה, תברואה

–התברואה שיפור תחום ; שיפור באחזקת הרחובות

לעיריהפניה 

לעיריהפניה –בתושביםהתראה והתחשבות , תיאום)חגים/אירועים/פסטיבלים עירוניים(מטרדי רעש 

שיפור ואחזקה, המלצות לשימור
טיפול בתשתיות במרחב הציבורי  , שיפור תנאי המרחב הציבורי ואחזקת הרחובות

גופים מומלצים לפניה רשימת
,  שיפור תחום התברואה, טיפול בתשתיות ושיפור באחזקת הרחובות, שיפור תשתיות כבישים–עיריית ירושלים . 1

.התראה והתחשבות בתושבים לעת קיום אירועים עירוניים, תיאום
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כללי תיאור
מצב קיים

 קיימת הצעת תכנון לקידום פרויקט הכולל החלפת
.  כיפת הקתדרלה מטעם הפטריארכיה

תכנון עתידי
  ת"רעיעובד ויבחן לגופו מול , התכנון המוצע יוצג
א"תצ:למעלה.והגופים הרלוונטיים

מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה
וחלוקה למתחמים

יימס'סנט ג, החלפת כיפת הקתדרלה–VIII: 'מס XS: תיק פרויקט

ו"ח אונסק"התמונות מתוך דו. הכיפה כיום
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כללי  תיאור
מצב קיים

קיימת  . עמודי זיכרון–הפטריארכיה הארמנית  'בדופן רח
לאתר הצעה תכנונית להתקנת שער כניסה

תכנון עתידי

י "בדופן הרחוב מקודמת ע הזכרוןההצעה לתכנון שער 
המלצת צוות התכנון לבחון התכנון ביחס  . הפטריארכיה

ולקדמו , לעקרונות ומדיניות התכנון של העיר העתיקה
.  והגופים הרלוונטיים ת"רעבתיאום עם 

הזכרוןשער –XIII: 'מס XS: תיק פרויקט

א"תצ:למעלה
מתוך נספח ייעודי קרקע מאושרים:למטה

וחלוקה למתחמים
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