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תכנית האב ל‘רובע תלפיות‘,  
היא מסמך אסטרטגי כולל,  הבא לשקף 

מגמות וחזון לצמיחה ופיתוח האזור 
העירוני הידוע לנו כ“אזור התעשייה 

תלפיות“, והפיכתו למרכז עירוני ראשי 
לדרום העיר ירושלים.

התכנית שאיננה סטטוטורית תשמש 
בסיס להמשך תכנון בעזרת תכניות 
בנין ערים מפורטות לכל מגרש או 

מקבץ מגרשים.
מימוש התכנית הוא ארוך טווח. שנת 

היעד להשלמתה היא 2040. 

נובמבר 2021
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מאפיינים פיזיים 
כ- 1000 דונם בלב דרום העיר טופוגרפיה שטוחה 

יעודי הקרקע ושימושים קיימים  
יעוד תעשיה, השימושים: מלאכה, שירותים מוסכים 

ומסחר משרדים

זכויות בניה לתעסוקה ומסחר:  
סטטוטוריות: כ-850,000 מ“ר 

על פי תכנית האב 2013: כ-2,000,000 מ“ר
מימוש בפועל: כ-640,000 מ“ר

תהליכים: 
 נדידת התעשייה  

 היעדר קרקעות זמינות 
 שינויים דמוגרפיים

 פיתוח דרכי גישה ומיזמי תחבורה 
 המיקום במרחב העיר, מתאים להמשך תהליכי  

  התחדשות עירונית
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מאפיינים פיזיים 
כ-870 דונם בלב דרום העיר טופוגרפיה שטוחה 

יעודי הקרקע ושימושים קיימים  
יעוד תעשיה, השימושים: מלאכה, שירותים, מוסכים, 

מסחר ומשרדים

זכויות בניה לתעסוקה ומסחר:  
סטטוטוריות: כ-850,000 מ“ר 

על פי תכנית האב 2013: כ-2,000,000 מ“ר
מימוש בפועל: כ-640,000 מ“ר

תהליכים/סיפור המעשה: 
 נדידת התעשייה  

 היעדר קרקעות זמינות 
 שינויים דמוגרפיים

פיתוח דרכי גישה ומיזמי תחבורה 
 המיקום במרחב העיר, מתאים להמשך תהליכי  

  התחדשות עירונית

 גינק רייפ בוחר
 הליסמה קראפ

 םינרוא תמוצ

 םערב השמ בוחר

 םחל תיב ךרד

 ןורבח ךרד
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החזון
התחדשות עירונית 

 בעקבות גידול האוכלוסייה, שינויים במגמות כלכליות 
ותעשייתיות,   בחידוש תשתיות ובאכלוס מחדש של 

מרכזי הערים. 

בסוס מרכז עירוני ראשי
רב שימושי רב תכליתי אינטראקטיבי מגוון ונוח,  אשר 
יתן מענה לצרכי המגורים, המסחר, התעסוקה, החינוך, 

התרבות, הבילוי, המלאכה והשירותים, בכל שעות 
היממה.

הציר האורבני העיקרי 
שדרות פייר קניג וה”שערים” מהווים את עמוד השדרה 

האורבני והלב הפועם של הרובע .

הפלורליזם והמאפיינים העירוניים המגוונים
הפיזיים, החברתיים, האנושיים והתעסוקתיים

. המשביר“ לצד חנויות סידקית “

תמהיל הדירות המגוון -  סוגי גדלים שונים - העדפה 

לדירות קטנות 
חיי הרחוב, “ההליכתיות” והשוטטות  

 מרחב ציבורי ידידותי,  מבננים קטנים, ציפוף הצמתים, 
פריסת המסחר על הצירים הראשיים לטובת שגשוג 

העסקים. ריבוי אפשרויות הבחירה ועידוד “אירועי 
תרבות ורחוב”.
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הציר 
האורבני 
העיקרי 

נובמבר 2021
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פיתוח קשרים הדדיים
בין מרחב תלפיות והשכונות הסובבות 

(יפורט בהמשך ע"י אדריכלי הנוף)   

שינוי מגמות ההגירה מירושלים  
תמריץ, לצעירים ולמבוגרים, למשפחות 

 ולבודדים, מכל חתכי האוכלוסייה,  
לחזור ולמצוא את מקומם בירושלים.  

נובמבר 2021
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מטרת התכנית:מתחדש
התווית מדיניות והענקת כלים 
לביסוס המרכז העירוני הראשי 

הנוסף בדרום העיר 
קביעת ייעודי הקרקע והשימושים  .1

קביעת עקרונות הבינוי והמרחבים הציבוריים  .2
מתן הנחיות לתכניות מפורטות  .3

איתור השטחים למוסדות הציבוריים  .4
5.  תשתיות תחבורה ותנועה לרבות מערכות הסעת המונים

6.  איתור השטחים הציבוריים הפתוחים
שלביות ודרכי המימוש   .7

קביעת הנחיות סביבתיות   .8

- מבני ציבור, תנועה והיבטים
סביבתיים.

מטרת התכנית

נובמבר 2021
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איזור א’ מסחר תעסוקה מגוריםמתחדש

איזור מיוחד תרבות ומגורים

איזור ב’ מסחר תעסוקה מגורים

איזור ג’ מסחר תעסוקה מגורים

מלאכה ותעסוקה

מסחר ותעסוקה

דרך חדשה, הרחבת דרך קיימת

שטח ציבורי פתוח

שטח למבנה ציבור

זיקת הנאה

מתחם ומספרו

בניין שישאר

6

נובמבר 2021
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%מוצע בתכניתשימושים

 000מסחר 

1,0תעסוקה  ,000

0,000מלאכה

,1סה"כ מסחר תעסוקה ומלאכה 7,00048%

45% 00 י מגורים

23,000  באזור המיוחד תרבות

110 ד' שטחים חדשים, זיקות שצ"פים (בדונם)
הנאה השדרות, 

7%     ( י 00% 7 מ ( 000   7 ( יבו ( י  מב י  ש

הפרשות מבונות משולבות 
במבני תעסוקה

 24,000 מ"ר בהפרשות מבונות 
ע"ח שטחי תעסוקה

תעסוקה 
39%

מסחר
6%

בנייני 
ציבור

7%

מלאכה
3%

מגורים
45%

מ״

מ״

מ״

מ״

(במימוש 70%)

%מוצע בתכניתשימושים

155,0006% מ״רמסחר 

1,005,00039.4% מ״רתעסוקה 

80,0003.1% מ״רמלאכה

1,240,000סה"כ מסחר תעסוקה ומלאכה

984,000 מ״ר מגורים
כ- 8,600 יח"ד (במימוש 75%)

38.6%

110 ד' שטחים חדשים, זיקות שצ"פים (בדונם)
הנאה ושדרות

768.9% ד' =227,000 מ"ר (לפי 300%)    שטחים למבני ציבור (ד')

הפרשות מבונות משולבות 
במבני תעסוקה

כ-16,000 מ״ר לבתי ספר, 
כ-86,000 מ״ר לשימושי קהילה, 

רווחה ועוד.
סה״כ כ-100,000 מ״ר

4%

תעסוקה 
39.4%

מסחר
6%

בנייני 
ציבור
8.9%

מלאכה
3.1%

מגורים
38.6%

הפרשות 
מבונות

4%
נובמבר 2021
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2013

אחוזי 
בניה 
כוללים

אחוזי 
בניה 
למסחר

אחוזי 
בניה 

לתעסוקה

אחוזי 
בניה 

למגורים

מס‘ 
קומות 

מסד

מספר 
קומות 

מקסימאלי

אזור א'
מסחר תעסוקה

ומגורים
850%60%300%490%630

אזור ב‘
מסחר תעסוקה 

ומגורים
670%60%240%370%5

אזור ג‘
מסחר תעסוקה 

ומגורים
450%60%180%210%414

אזור ד‘
מסחר 

ותעסוקה
500%1010

אזור ה‘
מלאכה מסחר

ותעסוקה
500%1010

אזור מיוחד
900%240%תרבות ומגורים

תרבות
120%

תעסוקה
540%
630מגורים

י  מב
יבו

שי  מ
110 ד׳ש

300%

נובמבר 2021

נפחי הבניה באזורי התכנון השונים 
תואמים את נפחי הבניה של תכנית 2013   

 
אחוזי 
בניה 
כוללים

אחוזי 
בניה 
למסחר

אחוזי 
בניה 

לתעסוקה

אחוזי 
בניה 

למגורים

מס‘ 
קומות 

מסד

מספר 
קומות 

מקסימאלי

אזור א'  
מסחר תעסוקה 

ומגורים
850%60%300%490%630

אזור ב‘
מסחר תעסוקה 

ומגורים
670%60%240%370%522

אזור ג‘
מסחר תעסוקה 

ומגורים
550%50%50%450%212

 אזור ד‘ 
מסחר, 

תעסוקה 
ומגורים

320%60%260%8

 אזור ה‘ 
מלאכה מסחר 

ותעסוקה
500%1010

אזור ו׳ 
מסחר 

ותעסוקה
500%1010

למבני 
300%ציבור

מגרש 
110 ד׳לשצ“פ
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אחוזי מתחדש
בניה 
כוללים

אחוזי 
בניה 
למסחר

אחוזי 
בניה 

לתעסוקה

אחוזי 
בניה 

למגורים

מס‘ 
קומות 

מסד

מספר 
קומות 

מקסימאלי

אזור א'
מסחר תעסוקה

ומגורים
850%60%300%490%630

נובמבר 2021

מספר 
קומות 

מקסימאלי

490%630
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אחוזי מתחדש
בניה 
כוללים

אחוזי 
בניה 
למסחר

אחוזי 
בניה 

לתעסוקה

אחוזי 
בניה 

למגורים

מס‘ 
קומות 

מסד

מספר 
קומות 

מקסימאלי

אזור ב‘
מסחר תעסוקה 

ומגורים
670%60%240%370%5 670%מסחר תעסוקה 

נובמבר 2021

מספר 
קומות 

מקסימאלי
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אחוזי מתחדש
בניה 
כוללים

אחוזי 
בניה 
למסחר

אחוזי 
בניה 

לתעסוקה

אחוזי 
בניה 

למגורים

מס‘ 
קומות 

מסד

מספר 
קומות 

מקסימאלי

אזור ג‘
מסחר תעסוקה 

ומגורים
0%0%0%0%

נובמבר 2021

מספר 
קומות 

מקסימאלי
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אחוזי מתחדש
בניה 
כוללים

שטח 
קרקע 
כולל 

סה“כ 
שטחי 
בניה 

מס‘ 
קומות 

מסד

מספר 
קומות 

מקסימאלי

אזור ה‘
מלאכה ומסחר

3 ד'500%

0,000
3מ״ר

10
תעסוקה

110,500
7מ״ר

מספר 
קומות 

מקסימאלי

נובמבר 2021
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בר לוי דיין אדריכלים
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אחוזי 
בניה 
כוללים

שטחי 
הקרקע 
לבניני 
ציבור 

 מספר 
קומות 

מקסימאלי

סה“כ 
שטחי בניה 

מרביים

י 227,000 מב
מ"ר נובמבר 2021

אחוזי 
בניה 
כוללים

שטחי 
הקרקע 
לבניני 
ציבור 

 מספר 
קומות 

מקסימאלי

סה“כ 
שטחי בניה 

מרביים

 שטחים חדשים
227,000 766 ד'למבני ציבור

מ“ר
 שטחים קיימים

למבני ציבור
(לא חושבו עבור 

תוכנית זו)

42 ד‘
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אחוזי 
בניה 
כוללים

אחוזי 
בניה 
למסחר

אחוזי 
בניה 

לתעסוקה

אחוזי 
בניה 

למגורים

מס‘ 
קומות 

מסד

מספר 
קומות 

מקסימאלי

שימגרש ״  י ש ׳  ש  0                     
ש נובמבר 2021

מספר 
קומות 

מקסימאלי
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עקרונות הבינוי:מתחדש

 א. ההתחדשות העירונית בדרך של  עירוב שימושים
מסחר, תעסוקה, ומגורים במבננים משותפים 

ב. החתך הטיפוסי
הדפנות השונות  ג.  

 הדופן לרחוב הסואן והדופן למרחב השקט 
הציבורי הפתוח.

 ד. הגדרת חלל הרחוב
ןאוסה בוחרל ןפודקביעת גובה וממדי המסדים ליצירת חלל רחוב נוח  ןאוסה בוחרל ןפוד

 טקשה בחרמל ןפוד

עקרונות הבינוי: נובמבר 2021
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תבנית הבניה  

מבני המסד
מבני ”מסד“ המשיקים לרחובות       

גובה מבני המסד – 4-6 קומות    

תכנון הממשק בין החזיתות המסחריות    

והמדרכה הציבורית בשדרות הראשיות   
יקבעו בתכניות מפורטות  

מבני המגורים
רבי קומות או בניה ”מרקמית“    

בניה בנסיגה משמעותית מקו הרחוב    

(5 מ‘ לפחות) או בשינוי מחזית התעסוקה  
תתאפשר חשיפת המגדלים בכל גובהם    

בנסיגה מחזית הרחוב  

אבחנה המובהקת 
 בין המגורים התעסוקה והמסחר למניעת תופעות

ה“זליגה“ של מבני המגורים לשטחי התעסוקה והמסחר
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חתך צפון דרום- בלוק לדוגמא

חתך מזרח מערב - בלוק לדוגמא

הגדרת חלל הרחוב על פי ממדי המסדים

נובמבר 2021
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חלופות למימוש הבינוי

זוהו ארבעה מצבים עקרוניים: 

הריסה מלאה ובניה על פי הזכויות    .1   
ותבניות הבניה המוצעות    

הריסה חלקית ומימוש הזכויות    .2   
המלאות )כולל הפרשות קרקע      

ו/או הפרשות מבונות(    

במגרשים שצויינו בתוכנית, תותר    .3   
המרת שטחים לשימוש מגורים בכפוף       

למטלה ציבורית או הפרשה מבונה      

בניה ללא תוספת מגורים    .4   
על פי תכנית  2013    
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שלביות: תנאים מקדימים  
מימוש הבניה יעשה על פי יוזמות מקומיות    א.   

וללא שלביות מוכתבת.   

ביצוע התכניות יעשה על פי ״מתחמים      ב.   
לתכנון מפורט״.  

התקדמות המיזמים במקביל למענה לשטחי    ג.   
הציבור הנדרשים ע״פ הטבלאות בנספחים.  

התקדמות המיזמים בכפוף למענה לסוגיות    ד.   
סביבתיות ע״פ נספח סביבתי.    

התקדמות המיזמים בכפוף לקידום מערכות    ה.   
התחבורה ע״פ נספח תנועה.   

שלביות: תנאים בשלב הביצוע - 
פרויקט מוטה תעסוקה.

להבטחת בנית שטחי המסחר והתעסוקה     א.  
יבנו המבנים המשולבים בהינף אחד,       
או לחילופין יוקמו מפלסי המסד לפני מפלסי     

המגורים.  

לא יבנו אגפי המגורים אלא לאחר השלמת    ב.  
100% לפחות משטחי התעסוקה והמסחר בכל    

מיזם  



תלפיות 
רובע 

מתחדש

צומת הסדנא-פייר קניג

אחרילפני

נובמבר 2021



תלפיות 
רובע 

מתחדש

תלפיות | תרבות כמנוף לפיתוח אורבני
חיזוק ופיתוח תלפיות כבית למעמד היצירתי והיצרני

מתחמי התרבות בתלפיות מחולקים לארבעה מישורי זמן:

מתחמי תרבות מתחמי תרבות בבניהמתחמי תרבות פעילים
מעוגנים בתב"ע

סה"כ
16,370 
 מ"ר

-- מתחמי תרבות 
לפי תכנית המתאר

סה"כ
 6,420
מ"ר נובמבר 2021



תלפיות 
רובע 

מתחדש

נובמבר 2021

תלפיות 
רובע מתחדש

נוף והמרחב 
הציבורי



מרחב תוסס מעבר להווה    

מבחר מרחבים ציבוריים:       
פארקים, גינות פנימיות, כיכרות    

ושדרות  

רחוב עם דופן עירונית מסחרית     
במפלס הקרקע   

רחובות מוצלים עם שבילי      
אופניים ואזורי ישיבה ואתנחתא    



חיבורים 
עירוניים

בין תלפיות 
לשכונות 
הסובבות



’הליכתיות‘ | 
עידוד הליכה 

ברובע ע“י יצירת 
רשת רחבות 

ושבילים

מערכת רחובות מוצעתמערכת רחובות קיימת



הליכתיות | 
תנועה 

א-פורמלית 

אינסוף אפשרויות שוטטות
ומעבר בין פרוגרמות 

 

אינסוף אפשרויות שוטטות



שלוש שדרות 
ירוקות 

המקשרות בין 
הרכבת הקלה 

לרח׳ פייר קניג 
ולפארק המסילה ולפארק המסילה 

 אנדסה תורדש

 הקבר תורדש



הנחיות לשדרות – 
 רבקה, הסדנא, 

האומן

שדרת סונדר, קופנהגן 

לה רמבלה, ברצלונה

שדרות רוטשילד, תל אביב-יפו



שטחים פתוחים
ושטחים בנויים 

ציבוריים 

שימור איכויות ירוקות קיימות  

יצירת סביבה אינטימית וירוקה   

שצ“פים בקנ“מ שונה   

חצרות פנימיות עבור המגורים +     
כיכרות בשדרות וברחובות      

הראשיים  

מערך שבילי הולכי רגל ושוטטות   

מרחב ללא גדרות   

מרחק הליכה ממוצע בין        
הבלוקים 4-2 דקות  



 דוגמאות 
למרחבי ישיבה 

ואתנחתא
 יוריק בוחר תבחרה בוחר תניפ

 Top:  Street Mural, Super Fresh Design

Bottom: Assemble Row,  Massachusettes, Copley Wolf

Mexico City, Public Space AuthorityAnne Street, Brisbane. Wood Bagot Architects 



הנחיות ל‘גגות 
ירוקים‘ על קומת 

מסד – מבני 
ציבור ברחוב 

פייר קניג

Burnley Living Roofs, Melbourne, 
Hassell Architects

Marmara Forum, Istanbul. 
Tabanlioglu Architects

Green Place Office Building, Milano. 
Goring & Straja architects

1

2

גינה פרטית עבור דיירים 

גינה פרטית עבור קומות תעסוקה

חצר של גני ילדים / מעונות ילדים

1

2

3

3



תנועת אופניים | 
התחברות 
למערכות 

תחבורה עירוניות



דרך משה 
ברעם

הרחבת דרך משה ברעם במידה    
וכביש 16 יבוצע  

ציר מהיר עם דגש על תנועות      
מהירות של רכבים ואופניים.  



חוויית המרחב 
הציבורי 

סביבות מגורים נעימות

 כיכר עירונית נושקת 
למבנה ציבור 

חזית מסחרית

שביל אופניים

 טופוגרפיה נשענת 1
על שיפועים קיימים 

שמירת הרצף 
עם מפלס הרחוב

גישה לכניסות  מגורים

 גישה לשימושים 
ציבוריים

1

2

3

4

2

3

אורבניות אינטנסיבית



בלוק
לדוגמה



תלפיות 
רובע 

מתחדש

נובמבר 2021

תלפיות 
רובע מתחדש

פרוגרמה 
למבני ציבור



עקרונות 
התכנון 

הפרוגרמתי

הפרוגרמה הינה לקיבולת של 8,660 יח“ד בהתאם לכושר 
הנשיאה המקסימלי שהוגדר ופורט בתהליך העבודה, תחת 

העקרונות הבאים:

1.  תכנון עודף לצרכים כלל עירוניים - מענה לשירותי ציבור כלל 
עירוניים שאינם ”מחויבים“ בפרוגרמות סטנדרטיות.

2.  אספקה עצמית של כל הצרכים הצפויים מהתכנית בתחומה, 
ללא הישענות על מוסדות קיימים ו/או מתוכננים במרחב.

3.  להוות ”משענת לנשענים“  המשך אספקת השירותים הקיימים 
ומתוכננים, ללא פגיעה באוכלוסיות המשורתות כיום ובעתיד 

בתחום התכנית. 

4. ניצול קרקע יעיל  ומקסימאלי של השטחים הציבורים 
המאושרים, באמצעות פיתוח מוסדות בצפיפות גבוהה ביחס 

למקובל, אך בהתאם לאופיו החדש של האזור ובהתאם 
לסטנדרטים מתקדמים.

5. שימוש מוגבר ב“הפרשות מבונות“   ” כחלופה משמעותית 
להקצאת קרקע ייעודית לצרכי ציבור, לרבות לצרכי חינוך וחלק 

מבתי הספר.

6. תכנון גמיש הכולל מנגנוני ”המרה“ בין כיתות ביה“ס יסודי לבין 
על-יסודי במגרשים בתחום התכנית ומחוצה לה. כמו כן יצירת 
”סלי“ מוסדות/שירותים שיוגדרו ויותאמו לכל פרויקט בהתאם 

למיקומו, אופיו האדריכלי והתפקודי. 

המחשה: שילוב שימושים ציבוריים, מסחרים ומגורים – פרויקט 
השוק הסיטונאי, ת“א

המחשה: הפרשות מבונות מסוגים שונים

* הפרוגרמה לא כללה שירותים אלה מתוך כוונה שיאפשרו המשך שירות עבור ציבור המשתמשים הקיים. עם זאת, לא מן הנמנע שבעתיד יותאמו הצרכים בהתאם למציאות המתהווה. 
התאמות שכאלה, אם וכלל שיהיו, יעשו בתיאום מלא עם מחלקת מדיניות תכנון עיר בעירייה ו/או הגורמים העירוניים הרלבנטיים.



מפתחות 
להקצאת שטחי 

ציבור בנויים 
(הפרשות 

מבונות)

”מפתח“ שנועד להבטיח אספקת שירותי ציבור בנויים כחלק מכל פרויקט שיקודם בתחום התכנית.
ה“מפתח“ מגדיר שטחים בנויים ופתוחים (חצרות/מרפסות) באופן אחיד, ברור ושוויוני - 10 מ“ר לכל יח“ד 

המוצעות בכל פרויקט. 
סוג השירותים ואופן ההקצאה בפועל ההקצאה בפועל יקבעו בתאום הרשות המקומית ובהתאם לאופי 

הפרויקט, מיקומו, וסוג ופריסת השירותים שהתווה במרחב קודם לכן.

* הנחת העבודה כי כל יוזמה תכנונית תבקש להביא למיצוי זכויות הבניה, ולפיכך, המפתח חושב על בסיס מימוש זכויות מלא בכל פרויקט (ולא ע“פ כושר הנשיאה הכולל שהכתיב את 
המימוש והצרכים של הפרוגרמה בכללותה)

שטח (%)שטח (מ“ר)סוגי ההקצאהסוגי השירותיםקטגוריה

מעונות יום, גני ילדים ובתי-1. שירותים שכונתיים הכרחיים בכל מתחם 
כנסת (לפי טבלה בסעיף 5)

24,67422% שטח בנוי

21,14419% שטחי חוץ

2. שירותים שכונתיים נוספים לפיזור בין המתחמים
שירותים שכונתיים בתחומי 

הקהילה, תרבות רווחה 
ובריאות (לפי טבלה בסעיף 5)

8,4858% שטח בנוי

8001% שטחי חוץ

3. שירותים כלל עירוניים 
השירותים השונים לסוגיהם 

(לפי טבלה בסעיף 6)
 שטח בנוי 

55,57550% + תפעולי + חוץ

סה“כ הפרשות מבונות (כולל חצרות)
 110,678   100%

*10מפתח הפרשה ציבורית ליחידת דיור - מ“ר (מעוגל)



18

18

1818181818181818181818

18181818181818181818

מגרש 18 (3.7 ד‘)-
יסודי של 12 כיתות
בית כנסת (0.7 ד‘) 

מגרשים 26+8 
(5.9 ד‘)

יסודי 24 כיתות 

מגרש 10 (3.5 ד‘)-
יסודי של 12 כיתות

מגרש 20 (4.2 ד‘)
יסודי 18 כיתות 

מגרשים 9+6 – ניצנים 
מורחב (12.9 ד‘) 

על-יסודי 42 כיתות

מגרש 24 (3 ד‘)
יסודי של 12 כיתות

מגרש 19 (5.25 ד‘)
בי“ס ח.מ 18 כיתות (פינוי ניצנים)

מגרש 15 (4.8 ד‘)
יסודי 12 כיתות 

בי“ס ח.מ 6 כיתות

מגרש 5 (5.3 ד‘)
יסודי 18 כיתות

בית כנסת (1 ד‘) 

מגרש 22 (4.3 ד‘)-
יסודי של 18 כיתות

(+מ. נוער 100 מ‘ חצר)

מגרש 14 (4 ד‘)
יסודי של 18 כיתות

מגרש 17 (2.4 ד‘)
שטחי חוץ למרכז ספורט או 

בי“ס בהפרשה מבונה

מגרש 3 (2.7 ד‘)-
יסודי של 12 כיתות

0.3 ד‘ יושלמו בשב“צ מאושר

מגרש 2 (2.3 ד‘)
בי“ס ח.מ 6 כיתות

מגרש 7 (9.4 ד‘)
על-יסודי 30 כיתות סה"כ במזרח

138 כיתות רגילות

סה“כ במערב
132 כיתות רגילות

0.5

18
יכול להישאר כשצ“פ ככל 

שימצא מענה אחר

בי“ס בהפרשה מבונה 18 כיתות

הנחיות לפריסת 
שירותים בשב“צ  

 תשריט 
(חלופה א‘)

חלופה א' - העתקת ניצנים והסבתו לעל-יסודי
הקצאה אפשרית: 282 כיתות רגילות (מהן 72 על-יסודי ו-66 יסודי בהפרשה מבונה)  + 30 כיתות ח. מיוחד



שלב מקדמי (מיידי):שלביות ביצוע
אישור משרד החינוך על אפשרות לשילוב בתי ספר במבנים סחירים וממומן ע“י המשרד.    .1

אישור משרד החינוך ומשרד הכלכלה על כך שפתרון גני ילדים ומעונות יום בקומות מסד גבוהות מקובל   .2
ו/או קבלת הנחיות/תנאים למימושם.  

אישור/הגדרת מתווה המימון להקצאת מוסדות חינוך בשטחים סחירים/הפשרות מבונות   .3

 450 רבטצמ ד"חי                                 ירוביצ דסומ תוריש גוס

900 

1,350 

1,800 

2,250 

2,700 

3,150 

3,600 

4,050 

4,500 

4,950 

5,400 

5,850 

6,300 

6,750 

7,200 

7,650 

8,100 

8,550 

 רפס יתב

 םוחתב תושדח ידוסי תותיכ 12-ל םישי ןורתפ תגצה
1224364860728496108120132144156168180192204216228 )ד"חי 450 לכ( תינכתה

24487296120144168192216  תושדח ידוסי תותיכ 24-ל רשואמ ןורתפ תגצה
 םוחתב תושדח ידוסי תותיכ 24-ל הינב רתיה

24487296120144 תינכתה

3672108 תושדח ידוסי-לע תותיכ 36-ל םישי ןורתפ תגצה
3672108 תושדח ידוסי-לע תותיכ 36-ל  הינב רתיה

 ,םידלי ינג
 יתבו תונועמ

 תסנכ

 ףגא םע םואיתב ,המרגורפה חפסנ תויחנהל םאתהב ,יסחי יקלח ןורתפ רשפאתי רתוי ןטק ףקיהב טקיורפל .ד"חי 100 לעמ טקיורפ לכל אלמ ירוטוטטס ןורתפ תגצה
  תמכסומ לצ תינכת/בוציע תינכתל ףופכבו ריע ןונכת
75%75%75%75%75%75%75%75%75% םישרדנה רוביצה ינבמ ךסמ 75%-ל 4 יספט תגצה

 תודסומ
 ,החוור ,הליהק
 טרופסו תוברת

 ריע ןונכת תוינידמ תקלחמ "ע םיננכתמל רבעויש תושירדה לסל םאתהב טרופמ ירוטוטטס ןורתפ תגצה

75%75%75% םישרדנה רוביצה ינבמ ךסמ 75%-ל 4 יספט תגצה

 להנמ
 לועפת

 ריע ןונכת תוינידמ תקלחמ "ע םיננכתמל רבעויש תושירדה לסל םאתהב טרופמ ירוטוטטס ןורתפ תגצה
 םישרדנה רוביצה ינבמ ךסמ 75%-ל 4 יספט תגצה
ריע ןונכת תוינידמ תקלחמ "ע םיננכתמל רבעויש תושירדה לסל םאתהב טרופמ ירוטוטטס ןורתפ תגצה

75%75%75%
 ע"פש ףגאל םישורדה םיתורישל ירוטוטטס ןורתפ תגצה
V המרגורפה פ"ע האורבת ףגאלו

V האורבת ףגאלו ע"פש ףגאל םינבמל 4 יספט תגצה

 ירוביצ חטש
 חותפ

 תוננכותמש ד"חי 450 לכל פ"צש םנוד 4 לש ירוטוטטס ןורתפ תגצה
 ךסמ 75% לש ףקיהב חותפ ירוביצ חטש תגצה
75%75%75%75%75%75%75%75%75% שורדה חטשה



עיקרי 
הפרוגרמה 

שירותים 
נוספים

45 כתות מעון יום
כ-60 כתות גן 

כ-270 כתות בי"ס יסודי על-יסודי
הרחבת המענה הקיים לחינוך מיוחד

טיפת חלב 
מרכז לגיל הרך

מוסד תרבות לאמנויות לילדים ונוער
מדיהטק

סטודיואים לאמנים
חללי חזרות 

מרכז מופעים
בית למוסד תרבות

מנהל קהילתי
מוזיאון קטן עם סיפור מקומי

חינוך

תרבות

רווחה

אולם ספורט
5 חדרי סטודיו

ג’ימבורי
בריכת שחייה

טריבונה
אולם מתקני נינגה

שטח נופש

ספורט
לשכת הרווחה

שירותי תעסוקה
האב קליטה דרומי

מרכז למניעת אלימות
מועדונית לילדים

מעון יום
מרכז יום לקשיש

דירות למוגבלים/עולים
מרכזים עירוניים למשפחות/ילדים/נוער

בריאות

מקוואות
בתי כנסת

דת 

משל"ט האגף
מרחב אורנים 

סיור ואכיפה כולל יחידת המכולות 
יחידת שילוט ומבצעים 

שטח תפעולי 
שיטור 
ואכיפה

תברואה
אגף תברואה

שפ”ע
אגף שפ”ע

מינהלת
מינהלת רובעים

הישענות על עירוב שימושים ציבוריים במגרשי מעורבים: מגורים, מסחר ותעסוקה



שילוב מוסדות 
ציבור בשטחים 

בנויים (הפרשות 
מבונות)

2 כיתות גן

תלת כיתתי
ן יום

מעו

חצר גן

חצר גן ב׳

 גן א׳
חצר

חצר גן

חצר גן ג׳



עקרונות 
הפרוגרמה 

 מענה לא רק למשפחות, כי אם גם לצעירים, רווקים, יחידנים, 
חד-הורים, גרושים, פנסיונרים ובני הגיל השלישי, קשישים, עולים, 

תיירים ותושבים ארעיים, זוגות צעירים ולא צעירים, משפחות 
צעירות, בוגרות וותיקות כאחד... דתיים וחילונים, עניים ועשירים 

ירושלמים וכאלה שכבר לא.

צורכים מגוון רחב מאוד של דירות, בגדלים שונים

משקל גדול יחסית 
 )מעל 20%( 

של דירות קטנות 
מסוגים שונים 



נובמבר 2021

תלפיות 
רובע מתחדש

היבטי תנועה



מתחם תלפיות- 
קיצור תולדות 
הרכב הפרטי 

והורדתו מבמת 
ההיסטוריה 

(ומהכבישים)

למחר*מהיום

*לא מחר מחר. מחר...בעתיד



כלי מדידה לתכנון 
משולב תחבורה 

ציבורית
מתוך מסמך מדיניות של 

עמותת אדם טבע ודין



קיבולת שעתית 
לרצועת דרך עירונית 

ברוחב 3.5 מ’

2,000 9,000 14,000 19,000 22,000



מפת
יוזמות 

תחבורתיות

קו תכלת רכבת קלה

קו סגול רכבת קלה

כביש 34 - פארק המסילה

קו מטרו עם תחנה בתלפיות

קו רכבת כבדה 

הארכת כביש 16
מהרב הרצוג עד דרך חברון

קו כחול רכבת קלה

 הארכת פייר קניג דרום 
עד משה ברעם וביצוע חניון

 הפרדה מפלסית 
אשר וינר-דרך חברון

לביצוע עד 2040

יוזמות נוספות 
לביצוע עתידי



מקרא:

דניאל ינובסקי

עין גדי

רבקה

התנופה

אשר וינר

דרך משה ברעם

הרכבת

הרכבת

יג
קנ

ר 
פיי

ל 
נר

ג

חם
 ל

ית
 ב

רך
ד

עין גדי
עין גדי

רון
חב

ך 
דר

הסדנאהסדנא

האומן

מן
או

ה

יהודה

צומת 
אורנים

קו כחול תכנית

רמזור

הפרדה מפלסית

רק״ל כחול

רק״ל תכלת

רק״ל סגול

רכבת כבדה מתוכננת

חניון ציבורי

תכנת מטרו בדיקת התכנות



נספח 
תחבורה

גבול התוכנית
זכות דרך

דרך  עורקית
דרך מאסף 1
דרך מאסף 2

נת״צ

דרך מקומית

רכבת קלה - הקו התכלת המתוכנן
רכבת קלה - הקו הסגול המתוכנן
רכבת קלה - הקו הכחול המתוכנן

תחנת רכבת קלה קו תכלת מתוכננת

תחנת רכבת קלה קו סגול מתוכננת

תחנת רכבת קלה קו כחול מתוכננת

חניונים ציבוריים מתוכננים

חניונים ציבוריים במסגרת הרכבת הקלה

חניון מתחת לשדרה

תחנת אוטובוס קיימת

כיסוי תחנת אוטובוס קיים - 250 מ׳

כיבוי תחנת רכבת קלה מתוכנן - 250 מ׳

גבול זכות רכבת קיים

גבול זכות רכבת משוער


