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 16.2.22 שהתקיימה בלשכת מהנדס העיר בתאריך  סיכום ישיבה

 בוליביה  -שטרן  בנושא:

 : משתתפים 

 מהנדס העיר  –יואל אבן 

 העיר   מנהל אגף תכנון  – רועי לביא

 אדריכל העיר צוות  –ינאי אפלבוים 

 מנהל צוות תכנון  –רביד לוריא 

 מתכנן רובע מערב –ליאור שלם 

 נהלת התחדשות עירונית ימ  –נטע ניסים 

 אדריכל התכנית  –רנדי אפשטיין 

 צוות אדריכל הפרויקט משרד קק"א  – אביעד

 יזם התכנית קבוצת ברגר  –אברהם ברגר 

 קבוצת ברגר  –בנימין ירט 

 

 

תב"עות נפרדות,    3מתחמי תכנון שיוגשו ב 3האדריכל הציג תכנון למתחם המופיע בנדון, הכולל 

 תוך תיאום ביניהם. 

  

 : מיקום הפרויקט

בחלקו התחתון ובוליביה בחלקו העליון שכונת  הפרויקט ממוקם בין הרחובות אברהם שטרן 

 לציר הרק"ל העתידי החוצה את השכונה.   קרית יובל בירושלים. בקרבה

  

   :התוכנית

ריכוז מתחם ציבורי ענק בלב השכונה, עם  –הרעיון האדריכלי העומד בבסיס ההתכנון 

י, הכולל בתוכו  אפקטיביות משמעותית, המאפשרת ניצול נכון ראוי ויעיל של המרחב הציבור

שצ"פ רחב מימדים, שטח למבני ציבור, ופתיחת מעברים נגישים ומעלונים בין הרחובות בוליביה  

 ושטרן, היוצרים גישה נוחה ונגישה לרכבת הקלה גם מהחלק העליון של השכונה. 

  

 :  שטח התוכנית

בסך הכל מוצעות  יח"ד לדונם נטו ו  70דונם והצפיפות המוצעת היא של כ 24-שטח התוכנית הינו כ

 מ"ר שטחי מסחר, ושטח למבני ציבור הכולל: גנ"י, בית ספר ובית כנסת.   2,500יח"ד בפרויקט, כ 605

  

 

 



 

 

 : החלטה

עקרונות היסוד של התכנון המוצע נראים נכונים ומיטיבים עם המרחב העירוני, וניתן לקדם 

 . התכנון בכפוף למפורט להלן

  

 . מצ"ב המצגת שהוצגה ע"י האדריכל בדיון •

  

 :הנחיות להמשך תכנון המתחם 

יש לעשות ניתוח מקיף של המרחב בדגש על רשת דרכים/מעברים/שבילים/מגרשים   .1

 . ציבוריים פתוחים ובנויים במצב הקיים, המתוכנן והמבוצע

יש לבחון איך וכיצד ניתן לשפר המערך הכולל במסגרת התוכנית דנן, בדגש על יחס   .2

 לתוכניות שמתקדמות במקביל. 

 ון את ההצעה לשטחים הציבוריים ויכולת המימוש שלהם. יש לבח  .3

יש לבדוק אפשרות של פתיחה משמעותית בין הבניינים, וריכוז הבניה בבניינים יותר   .4

 גבוהים. 

יש לבדוק את ההשלכות על התכנית שמקודמת במקביל ברחוב הציונות, מהנדס העיר  .5

 ן יותר יעיל. ישקול לבצע אצלם שינוי לטובת פתיחת המרחב הציבורי באופ

רביד יעביר לאדריכל הפרויקט את כל התוכניות המקודמות והקיימות באיזור ואת רקע   .6

תוכנית האב לתחבורה, ע"מ שרנדי יתכנן את הפרויקט תוך התייחסות לכלל הנתונים  

 בתוכנית סופר פוזיציה. 

רועי לביא ירכז את ההיבט התכנוני עם כל התכניות שמקודמות באיזור, קישורי כבישים  .7

 ומעברים עד לתחנת הרכבת של הקו הסגול. 

 יש לקדם כל אפשרות של חיבור הרחובות באמצעות מעלונים ציבוריים.  .8

 היזם מתבקש לצרף לצוות יועץ נוף כבר בשלב זה. .9

מול צתא"ל והתכנון המקודם אצלם לרק"ל ולאמצעי ההנגשה  יש לערוך תיאום עקרוני  .10

 המכאניים. 

יש לתאם עקרונית מול מח' מדיניות תכנון ההשלכות על המגרשים הציבוריים   .11

 )פתוחים/מבונים( 

 תתקיים פגישה בעוד כחודש על רקע תכנון המתחשב בתכניות מסביב וכן תכנון יותר מפורט.  .12

  

  

 

 

 רשמה: מיטל מזרחי  

 העתק: משתתפים  


