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 בינוי בירושלים-התחדשות עירונית ופינוי

 היבטים מרכזיים
 בינוי נכון

 ציפוף העיר פנימה•

 התייחסות לרקמה עירונית קיימת•

 אינטנסיביות עירונית והבניית מרחב ציבורי המשכי•

 העיר התייחסות לקו הרקיע של•

 כלכליות
 ח שמאי ובחינה כלכלית"דו•

 שילוב יעודים סחירים•

 צירוף קרקעות מדינה לתכניות•

 היבטי מיסוי•

 היבטים חברתיים
 ליווי חברתי•

 בינוי לפני פינוי•

 יצירת תמהיל חברתי•

 שלביות ביצוע•



 (   1)ניתוח שמאי  -פרויקט פינוי בינוי 



 בינוי בירושלים-התחדשות עירונית ופינוי

 מדיניות

:  השתלבות ברקמה העירונית הקיימת

שילוב  , בניה גבוהה, בניה מרקמית

 .בניהם

 .פרצלציה קיימת•

 .רוח המקום•

 .בחינת צפיפות מתחמית ולא נקודתית•

שילוב יעודים ציבוריים וסחירים לויסות  •

 .   הצפיפות



 בינוי בירושלים-התחדשות עירונית ופינוי

 מדיניות

ובכלל זה " )אירועים ציבוריים"מיקום •

בהתייחס , בתכנית( שימושים מסחריים

 .לצרכים ולשלד המרחב הציבורי

בינוי אינטנסיבי בקרבה לעורקי  •

תחבורה ציבורית ובחינת אפשרות 

להקלה על מקומות חניה בקרבה 

 .לתחנות רכבת קלה

 :עירוב שימושים, אינטנסיביות עירונית
עירוב שימושים ושילוב שימושים בעלי אופי ציבורי במפלס  •

 .  הקרקע לאורך שלד המרחב הציבורי

קביעת חתך רחוב והנחיות בינוי התומכים במרחב ציבורי  •

 .אינטנסיבי



 בינוי בירושלים-התחדשות עירונית ופינוי

 מדיניות
 :רציפות עירונית, המרחב הציבורי

השתלבות וחיבור למערכת השטחים הפתוחים •

 .ויצירת רציפות בקנה מידה המקומי והעירוני

יצירת מעברים בין רחובות ראשיים והבניית •

 .בדיעבד" גריד עירוני"

י קביעת "תמיכה במרחב הציבורי ההמשכי ע•

 .שימושים ציבוריים ומסחריים לאורכו

בינוי אינטנסיבי לאורך מעברים ורחובות המהווים •

 .חלק מרצף עירוני קיים

 .השתלבות בשלד הציבורי העירוני•

כמתווה לשלד ציבורי  " קצוות פתוחים"יצירת •

 .מתהווה ברצף של תכניות נקודתיות



 תכניות לשכונות



 גוננים –התחדשות עירונית בשכונות 

 יהודה הנשיא

 פת



 גוננים –התחדשות עירונית בשכונות 

 עקרונות תכנון

 על קרקעי 280%עד : בניה% 

 50%: תכסית

 ר "מ 120הבניה חלקי % נגזרת של : ד"יח. מס

 (  ר"מ 100גודל דירה נע סביב )

 קומה חלקית+ בנסיגה מהרחוב  2+ קומות  4: קומות

 'מ 5אחורי ', מ 4צדי ', מ 3קדמי : קווי בנין



 יובל קרית –התחדשות עירונית בשכונות 



 התחדשות עירונית בדרך חברון
דרך בית  ' דרך חברון לרח' מגרש מחבר בין רח, דונם 17: שטח התכנית

 .לחם

 (ד תוספת"יח 204)קיימות  72במקום , ד"יח 276  :ד"יח

 ('ק 4בלוק ארוך בן : קיים)' ק 24בניינים בני  2', ק 12בניינים בני  2  :קומות

 (.כתחליף לקייםמבנים חדשים )גני ילדים  2 -כ ו"ב, מרכזי פ"שצ: צרכי ציבור

 .לאורך דרך חברוןחזית מסחרית 

   

 כנסת וגני ילדים חדשים    ית
דרך  

 חברון
דרך  

בית  

 לחם

 כ"ב



 ירושלים – 38א "תמ
 10038. תכנית מס

בקשות להיתר לפי   32הוגשו לועדה המקומית  2005-2013בין השנים •

 .בקשות בלבד 18אושרו . 38א "תמ

 .38א "בתמ 23הוכנה תכנית מקומית לירושלים בהתאם לסעיף •

 :  נושאים 2 -התכנית מתמקדת ב•

  שמירת האופי ההיסטורי המיוחד של העיר העתיקה והעיר

מול העדפה להריסה ובניה מחדש באזורים אחרים  , ההיסטורית

 .  בעיר

  צימצום הזכויות הניתנות לתוספות בניה על מנת שלא לפגום

 .בסיכויי המימוש של תכניות להתחדשות עירונית

   

 גבעת מרדכי, 5פנקס 

 אחרי לפני

 אחרי
 לפני

 בקעה, נפתלי' רח



 בינוי בירושלים  -התחדשות עירונית ופינוי
 מרכז קליטה גילה


