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אנו, ראשי המינהל הקהילתי וראשי הוועדה הפיזית של המינהל, 
רואים את מרחב יובלים כמוקד מרכזי בפיתוח אזור דרום-מערב 
הבית  הוא  זה  מרחב   .2040 שנת  לקראת  ובהתחדשותו  העיר 
מגוונות המייצגות את המגוון החברתי-תרבותי  של אוכלוסיות 
כזה  הירושלמי.  הפסיפס  הוא  ירושלים:  העיר  של  העשיר 
מיקומו  שימשך.  ראוי  וככזה  שנוסדה  מיום  השכונה  אופי  היה 
המרכזי והאסטרטגי של המרחב בפריסה הגיאוגרפית של העיר, 
ומגוון  הגבוהה  הקישוריות  בעיר,  מרכזיים  מוסדות  אל  קרבתו 
פתרונות הדיור הקיימים בו, הם חלק מהרכיבים שהופכים אותו 
למוקד משיכה עירוני, ולאבן שואבת לתושבים משכבות סוציו-
רחב  גילאים  בטווח  שונה,  משפחתי  במצב  שונות,  אקונומיות 

וכאלה בעלי עיסוקים שונים.
השמירה על מרכזיות המרחב והמשך צמיחתו בעשורים הבאים 
ירושלים להידרש לשינויים אותם  עיריית  ביכולתה של  תלויים 
הוא עובר, להיות קשובה לתושביו, ולדעת לקדם שינויים אלה 
באופן שתכונותיו של המרחב, ייחודיותו ויתרונותיו יישמרו. זאת 
תוך שיתוף פעולה עם תושבי המרחב ונציגיו במינהל הקהילתי.
התחדשות  של  התהליכים  במוקד  יובלים  מרחב  של  היותו 
עירונית בירושלים, הכוללים תוספת ניכרת וחסרת תקדים של 
יחידות מגורים, ובנוסף הוספת קווי רכבת קלה כחלק משיפור 
תשתית התחבורה בעיר הופכים את מלאכת ניהול השינוי של 

המרחב למורכבת ומאתגרת. השינוי היסודי חייב לבוא יחד עם 
הציבורי,  המרחב  שדרוג  במרחב,  והחיבורים  השבילים  חיזוק 
השטחים  טיפוח  קהילתיים,  ושירותים  ציבור  מוסדות  תוספת 
יוזמה  חזון,  הובלת השינוי מחייבת  והטבע העירוני.  הפתוחים 
ומצפן ערכי. ניהול ההשתנות והצמיחה צריך להיעשות באופן 
שיבטיח כי התהליך יהיה מבוקר, מאוזן ושיבטיח יצירת מרקם 
למשאבים  מלאה  וגישה  תוססים  קהילה  חיי  עם  חי,  עירוני 

עירוניים איכותיים.
אם  בין  ופועלים,  עומדים  אנו  שבראשו  הקהילתי  המינהל 
הקהילתיים  המינהלים  אחד  הוא  כמתנדבים,  או  כעובדים 
בינה  ומקשר  הקהילה  בחיי  מרכזי  גורם  הוא  בעיר.  הגדולים 
איכויותיו  את  להציג  מבקשים  אנו  זה  במסמך  העירייה.  לבין 
של מרחב יובלים בו אנו חיים, ולהציג את תפיסתנו לגבי אופי 
המרחב, ההשתנות לה הוא נתון, ולעמוד על הדגשים והצרכים 
שתנופת  כדי  זאת  וכנציגיו.  המרחב  כתושבי  לנו  החשובים 
ועם  הנוכחיים  התושבים  אתנו  תיטיב  העירונית  ההתחדשות 

המרחב המתחדש עבור תושבים שיבחרו לחיות בו בעתיד.

לעובדי  הקהילתי,  המינהל  לעובדי  הרבים,  לתושבים  תודה 
העיריה וליועצי העיריה על הסיוע בכתיבת מסמך זה.

דברי פתיחה

יאיר ריס
מנכ"ל המינהל הקהילתי

רנה פורסטני
מתכננת אורבנית

רוני שרון
יו"ר ההנהלה 

ישי כהן, מיכאל זיו-קנת
יו"רי הועדה הפיזית
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שכונות יובלים ובעיקר שכונת קרית היובל נמצאות בתחילתו של תהליך התחדשות 
על  ורבות  בין השאר  נשענים  זה  במסגרת תהליך  הרבים  הבניה  אישורי  עירונית. 
"תוכנית האב יובלים גנים" ששירטטה עקרונות להתחדשות זו ופורסמה לפני כחמש 

שנים )2014(.
מיזמי הבניה הרבים, מובילים לגידול עצום באוכלוסיה ולציפוף עצום של השכונות. 
בכפוף להנחות הסתברות המימוש, מתקבל צפי של למעלה מ- 5,885 יחידות דיור 
זה  תהליך   .2040 שנת  עד  ומלחה,  שרת  ברמת   1,000 ועוד  היובל  בקרית  חדשות 
נמוכה לצד סיכוי לנצל את  יצירת מרחב באיכות אורבנית  טומן בחובו סכנה של 
ההתחדשות לטיוב איכותה האורבנית של השכונה. לאור זאת המלצתנו - לתכנן 
ולהוביל מימוש של שלד ציבורי תומך הכולל קישורית, מבני ציבור ושטחים פתוחים 

מתאימים.
מסמך זה מציג בקצרה את המצב – תוכנית האב, תוכניות הבניה, מצב השכונות 
כיום. בהמשך הוא פורס תמונת עתיד למרחב, אליה אנו רוצים לכוון את משאבי 
ההתחדשות על מנת לפתח שכונה נעימה לתושביה: מבני ציבור שכוללים בעיקר 
מבני חינוך ותרבות, שיפור הקישוריות בתוך השכונה וממנה – תחבורה ציבורית, 
לאזורי  המגורים  בין  קירבה  לטובת  שימושים  עירוב  רגל,  והולכי  אופניים  שבילי 
מסחר ותעסוקה, הקמה ופיתוח של שטחים ציבוריים פתוחים – פארקים בהיקפי 

השכונות וטיפוח שטחים ציבוריים נגישים בתוך השכונות.
שניים מהנספחים עוסקים בתהליך ההתחדשות עצמו – קווים מנחים לעבודה עם 

הקהילה ועקרונות פעולה ליזם.

תקציר מנהלים
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תכנית האב
רקע - תוכנית האב יובלים גנים

ב-30/3/2015 אישרה לשכת התיכנון המחוזית של מחוז ירושלים  את "תוכנית 
בניסוחה  והשתתפו  שנים  מספר  במשך  גובשה  זו  תוכנית  גנים".  יובלים  אב 
עירית ירושלים והמינהלים הקהילתיים יובלים – גנים, תוך שיתוף ציבור, על אף 
שלא כל הערות המינהלים הקהילתיים התקבלו. תוכנית האב מגדירה חלוקה 
של השכונות קרית יובל ועיר גנים- קרית מנחם ל11 מתחמים מתוכם 7 בקרית 
היובל. התוכנית המליצה על אופן הטיפול האורבני במתחמים השונים, בהיבט 
הגידול ביחידות הדיור– נפח, גובה, שלד ציבורי: קישוריות בשכונה, מבני ציבור.

מסמך תוכנית האב יובלים-גנים, היווה ציון דרך  בתהליך התחדשות העירונית 
התוכנית  לשכונות.  יזמים  נכנסו  אישורו,  מאז  היובל.  בקרית  ובפרט  במרחב 
ובנייה  תמ"א  שונים  מסוגים  לדיור  בנייה  ואישור  תיכנון  יזום,  תנופת  האיצה 

חדשה.
בשנתיים  ובמיוחד  האב  תוכנית  אישור  מאז  שחלפו  השנים  חמש  במהלך 
האחרונות, אושרו עשר תוכניות לפינוי-בינוי בוועדות התכנון. אנו רואים כיצד 
תוכנית האב לא ידעה לצפות את קצב התוכניות ואת היקפן ולא זיהתה נכון 
בעיות בפיתוח השלד הציבורי.  כמו כן, היה קושי לתרגם סעיפים משמעותיים 

מהתוכנית להוראות תכנוניות.
כמו כן, לאורך השנים, נערכו השלמות לצבר מסמכי המדיניות במרחב: נוסחה 
ונערכה  דניה,  ורמת  שרת  רמת  יובל,  בקרית  וציבור  חינוך  למבני  פרוגרמה 

בדיקת השפעות תחבורתיות )בה"ת( במרחב לבדיקת השפעת תוספת התוכניות על מערכת הניידות והתחבורה בקרית יובל והוצגה 
תוכנית האב לאגן מלחה.

מסמך תוכנית האב אמור לעבור עידכון בימים אלה מאחר שחלפו למעלה מחמש שנים ובעיקר לאור הניסיון שנצבר, הפערים שזוהו 
בתוכנית וניסוח הפרוגרמה והבה"ת.

1. רקע כללי
רמת  כרם,  עין  היובל,  קרית  מהשכונות  מורכב  יובלים  מרחב 
דניה, רמת שרת ומלחה. שכונת קריית היובל, שנוסדה בראשית 
שנות החמישים של המאה ה-20, היא המגוונת ביותר במבחינה 
הגדולה  היא  הדירות.  ותמהיל  כלכליים  מעמדות  דמוגרפית, 
במאי  בה  שהתגוררו  משפחות  מ-30  גדל  ומספרה  שבשכונות 
מצאי  תושבים.   24,000 ל  קרוב  מונה  כשהיא   – היום  עד    ,1951
קומות  כשמונה  עד  גבוהים  בניינים  וכולל  מגוון  במרחב  הדירות 
)טרם תהליך ההתחדשות(, שיכונים בני 4-3 קומות, בתים ארבע 

משפחתיים, דו-משפחתיים ווילות.
הרכב האוכלוסייה במרחב מגוון. מרבית התושבים יהודים. מקרב 
בהם  שונים  מזרמים  דתיים  מסורתיים,  חילוניים,  ישנם  היהודים 
דתיים לאומים וחרדים מזרמים שונים. חתך הגילאים משתנה והוא 
כולל ילדים, נוער, מבוגרים וקשישים, וכך גם המצב המשפחתי של 
התושבים – רווקים, עריריים, משפחות חד הוריות, משפחות כולל 
משפחות ברוכות ילדים. ישנם ילידי הארץ ועולים ממדינות שונות, 

ואנשים בעלי רמת הכנסה שונה.

2. תהליך התחדשות עירונית
תהליך ההתחדשות העירונית במרחב יובלים שרובו ככולו מרוכז 

של  השני  בעשור  החל  התהליך  בעיצומו.  נמצא  היובל,  בקרית 
תוכניות  עשרות  זמנית,  בו  במרחב  יש  וכיום  הנוכחית  המאה 
התחדשות במסלול תמ"א 38 )על כל סוגיו( ובנוסף עשרות תוכניות 

פינוי-בינוי.

קרית היובל
התוכניות מסתכמות בתוספת של למעלה מ-5000 יח"ד במסלול 
פינוי בינוי וכן צפי של בנייה חדשה - בהיקף של כ-1200 יח"ד. ראו 

טבלה מפורטת בהמשך.

מלחה – מנחת 
השכונה החדשה ביותר ביובלים )מלחה החדשה הוקמה בשנות 
ה-90(. מונה כ-4,500 תושבים. מתאפיינת  בווילות ובבניה רוויה 

על ציר רחוב האייל והדישון. 
השכונה סובלת ממחסור במבני ציבור כגון: היעדר מבנה קהילתי 
בקצוות  מבנים  לשני  מפוצל  יסודי  ספר  ובית  )שלוחה/מתנ"ס( 

השכונה.
צמודה לאצטדיון 'טדי', לארנה ולקניון עזריאלי, ולכן, לצד נגישות 
מבעיות תחבורה  סובלת  ותעסוקה,  פנאי  למוקדי מסחר,  גבוהה 

וחניה קשות.

יובלים 2020 - מצב קיים
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של  בניה  תוספת  תהיה  שלפיה  אב  תוכנית  יש  מלחה  לאגן 
כ-1,000,000 מ"ר, לרבות הרחבת השטח הבנוי של הקניון, המיועד 
למסחר ולדיור מוגן פי 3.5  כמו גם הקמת 'דפו' עירוני לתחבורה 
ציבורית והקמת מסוף אוטובוסים, כל זה ללא בחינה תחבורתית 
450 יח"ד במורדות  ו/או סביבתית כוללת. בנוסף מתוכננת בניית 

מלחה.

רמת דניה - רמת שרת
הקמת רמת דניה החלה ב 1970 ובהמשך נבנתה רמת שרת. בשתי 
מתאפיינות  אלה  שכונות  תושבים.  כ11,000  מתגוררים  השכונות 

בבניה רוויה, בוילות ובבניה חדשה בת 18 קומות.
נגישות  קשיי  שמייצרת  מאתגרת  טופוגרפיה  בעלות  השכונות 
שלד  גם  כמו  ראשיים,  ציבורית  תחבורה  ולצירי  חינוך  למוסדות 
השכונות.  בתוך  התניידות  על  פרטי שמקשה  רכב  מוטה  ציבורי 

רגליות  דרכים  הפיזית:  האיכות  מבחינת  פערים  סגירת  נדרשת 
ציבור  מבני  הוספת  ותחזוקתו,  חדש  מתנ"ס  הפעלת  וכבישים, 
ציבור ברמת שרת  הוספת שטחי  לשימוש השכונה,  דניה  ברמת 
ומתן מענה רפואי בהעדר כיום של מרפאה ושל סניף של טיפת 
חלב. בשכונות מתוכננות הקמת 800 יח"ד )הולילנד ופרויקט סביוני 

רמת שרת(. ככלל יש צורך בגיבוש תוכנית אב לשכונות אלה.

עין כרם
כפר היסטורי לשימור, שיש לשמור על אופיו, שמשולב כשכונה 
נהנית  השכונה  תושבים.  כ-4000  בשכונה  מתגוררים  כיום  בעיר. 
ובבתים  פרטית  בבניה  מתאפיין  התכנון  שוקקת.  מתיירות 
המיועדים לשימור. השכונה סובלת מבעיות תחבורה, חניה והיעדר 

מדרכות המחייבים פתרון וכן נדרשת בה הסדרת התיכנון.

סה"כ תוחלת יח"ד: 5,885

הסבר לטבלה
מספר יח"ד: סיכום מספרי יחידות הדיור שבטבלה המפורטת בהמשך.

הסתברות המימוש: הערכה של הסיכוי שיחידת דיור שנמצאת בשלב מסויים בהליך התיכנון, אכן תיבנה בסופו של דבר. הסיכוי עולה ככל
שתוכנית הבניה נמצאת בשלב מתקדם יותר. ההסתברות בטבלה הינה משוערת ואינה מבוססת על מודל כלשהו.

סה"כ תוחלת יח"ד: הכפלה של מספר יחידות הדיור שנמצאות בשלב מסויים בתהליך התיכנון בסיכוי למימושן. מספר שאומד את מספר 
יחידות הדיור שיבנו בפועל.

אדומים: מתחמי בניינים בקרית היובל )ובקרית מנחם( שהוגדרו בתוכנית האב. חייבים לעבור פינוי בינוי )בקרית היובל - ברחוב שטרן 
וברחוב ברזיל(.

GO ראשון: שלב בתהליך ייזום, תיכנון ובניית מתחם. היזם מציג את תוכניתו לוועדה עירונית בדיון GO NO GO. אם אושרה לו התוכנית 
לסבב  נשלח  היזם  לעיתים  והמחוזית.  המקומית  התיכנון  לועדות  התוכנית  את  ולהציג  בתיכנון  להמשיך  יכול  הוא   )GO" )"קיבל  עקרונית 

תיקונים בתוכנית, ואז מדובר ב GO" ראשון" בלבד ונדרש אישור נוסף.

סה"כ תוחלת תוספת יח"דהסתברות מימושמספר יח"דסטטוס

12661001266בבנייה/ יש היתר

1548901393מאושר

1541801233הפקדה/לקראת הפקדה

136870958אדומים

401035מעל 2587אחרי GO ראשון

5885סה"כ

תמונת מצב תוספת יח"ד )פירוט למטה(:

בכפוף להנחות הסתברות המימוש מתקבל צפי של למעלה מכ-5,885 יח"ד חדשות בקרית היובל עד שנת 2040 ועוד 1,000 ברמת

שרת ומלחה.  פירוש הדבר צפי לגידול עצום באוכלוסייה: בקרית היובל מכ-23,500 תושבים לכ -48,000 תושבים, כ- 100% גידול תוך 

כ- 20 שנה. כלומר, ממוצע של כ -295 יח"ד חדשות וכ -1,200 נפש כל שנה למשך של 20 שנה; ברמת שרת תוספת של כ -2,000 

תושבים בסך הכל ובמלחה תוספת של כ -1,500 תושבים בסך הכל. בהתחשב בנתונים אלה ובקצב הגידול הצפוי, שהוא מהמהירים

בארץ, מובן שיש לנהל את התהליך ולנהל אותו באופן שיבטיח תוצאה חיובית, כזו שתייצר מרחב איכותי ומושך למגורים, לעבודה

ולחיים בכלל.
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שם 
הפרוייקט

סוגיזם
סטטוס 
ביצוע

מספר 
יחידות 

קיים

מספר 
יחידות 
עתידי

תוספת 
יחידות

סיכום ביניים 
תוספת 
יחידות

מורדות היובל- דרך 1
כרמית

דונה, יהודה 
רחמים

0265265בוצעבניה חדשה

בביצוע
 יש היתר 

1,266

408040בוצעתמ"א 38מנוסתמ"א בוליביה2

16259בוצעתמ"א 38יהודה רחמיםתמ"א שטרן 38

30148118בביצועפינוי-בינויקדמת היובלטהון 44

הדסה הקטנה רחוב 5
צילה 6

עיריית 
ירושלים

0540540בביצועבניה חדשה

02121בביצועבניה חדשהאושר עדרבינוביץ 630

תמ"א 38/2 פלורנטין 7
קורצאק

41612בביצועתמ"א 38דיירים

163216בביצועתמ"א 38דייריםתמ"א זנגוויל 83

אלעד בית וגן. תורה 9
ועבודה 12

0175175בביצועבניה חדשהאלעד

8015070יש היתרתמ"א 38צבריםתמ"א הציונות 101-3

54206152מאושרפינוי-בינויקדמת היובלטהון 115

מאושר
1,584 

גינות היובל- שטרן 12
34-42

67307240מאושרפינוי-בינויקדמת היובל

אור גנים- אורוגואי 13
11-15

28147119מאושרפינוי-בינויקדמת היובל

בית גיורא- רבינוביץ 14
33

הסוכנות 
היהודית

תוספת על 
בניין קיים

05656מאושר

16259מאושרתמ"א 38יהודה רחמיםתמ"א שטרן15

36138102מאושרפינוי-בינויקדמת היובלטהון 163

מרום גנים  א'  שטרן  17
29-33

102320218מאושרפינוי-בינויקדמת היובל

עמק היובל- זנגוויל 18
5-7

60275215מאושרפינוי-בינויקדמת היובל

תוספת על  קו-אופ קליינמן 194
בניין קיים

01515מאושר

113447334מאושרפינוי-בינוימוריהטהון 201-2

אפריקה בוליביה 2114
ישראל

56180124מאושרפינוי-בינוי

רשימת תוכניות בניה שעברו GO ראשון ומצבן, נכון ל-12/2019
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שם 
הפרוייקט

סטטוס ביצועסוגיזם
מספר 
יחידות 

קיים

מספר 
יחידות 
עתידי

תוספת 
יחידות

סיכום ביניים 
תוספת 
יחידות

לקראת הפקדה פינוי-בינוימוריהגולומב 2223
מחדש

112425313

הפקדה 
--------
לקראת 
הפקדה
1541 

116450334לאחר התנגדויותפינוי-בינויפלא נדל"ןקלנר 23100-101

מרום גנים ב שטרן  24
37-41

102336234מופקדפינוי-בינויקדמת היובל

24125101מופקדפינוי-בינוייהודה רחמיםבוליביה 251

36233197מופקדפינוי-בינוימתי כרמוןבורוכוב 262-4

138500362לקראת הפקדה פינוי-בינויאדי פינייבסקי+ מנר"בהנטקה 2778-84

3651,240875גו ראשוןפינוי-בינוירשויותשטרן אדומים 2849-67
אדומים  1368

187680493גו ראשוןפינוי-בינוירשויותברזיל אדומים 2914-12

96390294גו ראשוןפינוי-בינוימנוסאורוגוואי/גוואטמלה30

גו ראשון - 
מעל 2857

 גו ראשוןפינוי-בינויאנגלאינווסט קליינמן 3113-15

78384306גו ראשוןפינוי-בינויעזרא דואקברזיל 3226-28

0גו ראשוןפינוי-בינויקדמת היובל בורוכוב 3335-47

0ראשוניפינוי-בינוי הנטקה 3450-52

0גו ראשוןפינוי-בינוי מאיר אבנר 351-3

1,9528,2496,297סך הכל קרית היובל )אחרי גו ראשון(

16259בתכנון מתקדםתמ"א 38יהודה רחמיםתמ"א שטרן

מגדל היובל - 
אורוגוואי 3

תוספת על  
בניין קיים

44240196התכנות גבוהה

אולסוונגר 111-115 
כרמית

3202,1721,852התכנות בינוניתפינוי-בינוישלמה דרעי

    בניה חדשה מתחם ורבורג

2,32810,8708,542סך הכל קרית היובל

סביוני רמת שרת - 36
משה שרת 1

בביצוע - בוצע בניה חדשהאייכלר
מגדל 1

 0110 110 

בוצעבניה חדשה דוד מרץ/מוצאפי37

02626בביצועבניה חדשהקובובי 3869

0450450 בביצועבניה חדשה מורדות מלחה39

0700700מאושרבניה חדשההולילנד40

סביוני רמת שרת:  41
שני בניינים ו5 

מדורגים

 0198198לקראת הפקדהבניה חדשהאייכלר

בניה חדשהשני מגדלים בגט"י42

הקמת דיפו- הרכבת 43
הכבדה

לקראת הפקדהבניה חדשה

לקראת הפקדהבניה חדשההרחבת קניון מלחה44

רשימת תוכניות בניה שעברו GO ראשון ומצבן, נכון ל-12/2019  
-המשך-
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מתחמי הבנייה 
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הספרור לפי הרשימה לעיל
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להתחדשות  הבסיס  את  מהווה  בדיור  העירונית  ההתחדשות 
המרחב בציבורי. בפרק זה נפרט עקרונות ודרישות, לפי נושאים, 
לתכנון המרחב כדי שהמענה להן יקדם מרחב נעים כמצוין לעיל.

1. החזון הקהילתי והפיזי למרחב יובלים
א. לשמור על איכויות המרחב השכונתי של יובלים ועל מאפייניו 

הפיזיים.
כיום,  תושביו  בקרב  למרחב  השייכות  תחושת  את  לחזק  ב. 

ולהגביר את כוח המשיכה שלו לתושבים בעתיד.
של  לצרכים  מענה  הנותן  ונגיש  בטוח  עירוני  מרחב  לפתח  ג. 
האוכלוסייה המגוונת בשכונה בנושאים של דיור, חינוך, תרבות, 

דת, בריאות, ספורט, פנאי, מסחר.
שימת  תוך  ובמימושו,  החדש  בתכנון  הבנייה  לאיכות  לדאוג  ד. 
דגש מרבי על נושאים כגון עירוב שימושים, תמהיל גדלי יחידות 

דיור מגוון , בנייה ירוקה ובת קיימא ומצוינות אדריכלית.
וכושר  ה. לתכנן מרחבית כך שישמר יחס סביר בין התשתיות, 

הנשיאה לבין כמות יחידות הדיור והצפיפות.

2. עקרונות כלליים לפיתוח המרחב
על מנת לפתח שכונה נעימה לתושבי על פי החזון האורבני,  אנו 

מבקשים לפעול לאור העקרונות הבאים:
א. במרחב לא יהיו מתחמים פיזיים המקבעים עוני. 

עירוני  פיתוח   – ובין השכונות  ב. צדק חלוקתי בתוך השכונות 
עירוניים, באופן  ומשאבים  גישה שיוויונית לשירותים  המאפשר 
וקבוצות,  תושבים  של  משאבים  וחוסר  יכולות  היעדר  שמתקן 
ללא  תושב,  לכל  גבוה  בסטנדרט  חיים  איכות  שמאפשר  וכזה 

הבדלי הכנסה ומשאבים.
ג. מענה לצרכים לאוכלוסיות שונות

• יינתן מענה לצרכים של אוכלוסיות מגוונות: הגיל הרך, ילדים 
משפחות  והרביעי,  השלישי  הגיל  מבוגרים,  צעירים,  ונוער, 
ויחידים, בעלי צרכים מיוחדים, רווקים, עובדים בשכונה ומחוצה 

לה.
ובדרך כלל תוך  יוכל לקבל מענה לרוב צרכיו בשכונה  • תושב 
הליכה ברגל – על פי סולם שירותים ובהתאם לפיתוח קרית יובל 

כמרכז רובעי.

3. דיור 
א. בכל מתחם ובסך כל המתחמים יש לקבוע תמהיל סוגי דירות, 
כולל בפרט דיור בר השגה, דירות קטנות לזוגות צעירים ודיור בר 

השגה למשפחות משפרי דיור.
ב. יש להבטיח מתן קדימות להתחדשות המתחמים ה"אדומים" 

תמונת עתיד

שכונות סמוכות ליובלים
רכס לבן

בצמוד  חדשה  שכונה  לבניית  השיכון  משרד  בהובלת  פרויקט 
לשכונת קרית מנחם ועיר גנים. בשכונה, מתוכננות להיבנות בשלב 
יח"ד. השכונה מהווה דוגמא לשכונה המתוכננת   5000 הראשון, 
עירונית  צפיפות  ציבורית, בעלת  כמוטת תחבורה  מן ההתחלה 
וציבור. הקמת השכונה  נוחה לשירותי מסחר  גישה  ועם  מתונה 
בזמן ההתחדשות העירונית בקרית יובל מהווה תחרות לא הוגנת 
יובל  לקריית מנחם(. בעוד שבקרית  גם  )כמו  הוותיקה  לשכונה 
יש קושי בהקמת תשתית לתחבורה ציבורית ולתחבורה מקיימת, 
חסרים פתרונות ליצירת שלד עירוני המותאם לצפיפות העירונית 
ההתחדשות  ביצוע  עיתוי  לגבי  אי-וודאות  וקיימת  העתידית 
העירונית ואיכות התוצאה הסופית, הרי שברכס לבן כל הדברים 
הללו כבר כלולים בתוך התכנון הראשוני של השכונה.    כמו כן, 
במחיר  דיור  ליחידות  עתודה  להיות  עתידה  לבן  ברכס  השכונה 
עירונית  בהתחדשות  הדיור  מחירי  יובל  שבקרית  בעוד  ממוצע, 
הכנסה  ובעלי  צעירים  זוגות  של  הכלכלית  ליכולת  מעבר  הינם 
לבן תתחרה בקרית  ישנו חשש אמיתי ששכונת רכס  ממוצעת. 
יותר,  נמוכים  במחירים  יותר  איכותי  דיור  תציע  כאשר  יובל 
ותמשוך אוכלוסייה חזקה מקרית יובל. בנוסף, התנועה לשכונה 
בקרית  ממילא  העייפות  התשתיות  על  תעמיס  וממנה  החדשה 
והן על הרכבת  קוליץ/גולומב  וצומת  רחוב הנטקה  על  הן  יובל, 

הקלה המתוכננת.

כדי  תוך  להתקיים  חייב  לבן  רכס  שכונת  שפיתוח  סבורים  אנו 
מנת  על  יובלים,  תושבי  של  החיים  באיכות  לתמיכה  פעולות 
שדרוג  ידי   על  זאת  לבן.  רכס  מול  המחייה  תנאי  את  להשוות 
השטחים  ובאיכות  בכמות  לבן:  לרכס  בדומה  ציבורי  השלד 
)דרגנועים  קשה  לטופוגרפיה  קישוריות  בפתרונות  הציבוריים, 
ומעליות( ובתכנון על פי סטנדרטים של מרקמי מגורים עירוניים 
צפופים המקובלים כיום במינהל התכנון. בנוסף יש לקבוע  קרקע 
משלימה לקריית היובל ברכס לבן – לטובת המתחמים האדומים 
כמו  יובל.  בקרית  ציבור  שטחי  הוספת  לשם  שטחים  והצרחת 
לפגוע  מבלי  העוברת  לתחבורה  תחבורתי  מענה  יצירת  כן, 
ביעילות מערכת השבילים והמדרכות וחיזוק המסחר והשירותים 
הציבוריים בקרית היובל כמענה לביקושים בקרית היובל – כך 
שתושבי יובלים יקבלו מענה לרוב צרכיהם במקום מגוריהם ולא 

יצטרכו לסוע לרכס לבן.

לצד יובלים מובל מאמץ של בינוי והתחדשות עירונית בשכונות 
סמוכות:

קרית מנחם עיר גנים
בעיקר  עירונית  בהתחדשות  יח"ד   3400 תוספת  של  תיכנון   •

ברחובות הנורית וקולומביה.
בית וגן

• תוספת של 68 יח"ד.
גוננים

• התחדשות עירונית אינטנסיבית בשכונה.

לאור היקף בניית יחידות הדיור העצום, נדרשת פעולה משלימה של הקמת שלד ציבורי תומך: מוסדות ציבור, שטחים פתוחים, 
קישוריות מתאימה שתתמוך את התושבים הנוכחיים והחדשים. בהמשך המסמך נתאר את תמונת העתיד הרצויה )ונספח 7 יסכם 

את סך הדרישות הקונקרטיות שיתוארו עד אליו(.
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שלא יעמדו ברעידות אדמה
• בסיוע ממשלתי או במנגנון מיוחד אחר ו/או בסיוע ניוד זכויות 

-  "בניה משלימה".
• נדרש תיכנון כבר כיום של ההשלכות התשתיתיות של הבנייה 
את  בחשבון  לקחת  יש  בפרט.  האדומים  הבניינים  ושל  בכלל 
ההשלכות של הבניינים האדומים, לפני בניית מתחמים אחרים. 
ברור  אדום,  שאינו  מתחם  ונבנה  מפונה  כאשר  שגם  כלומר, 
שהתשתיות העתידיות יספיקו גם למתחם האדום וגם למתחמים 

האחרים.
ג. אחזקה

• בעת החתמת דיירים ומכירת דירות בבניין מרובה דיירים )בדרך 
כלל במגדלים רבי קומות(, על היזם להציג לעירייה ולתושבים, 
מודל כלכלי – חברתי במסגרתו מתוחזק הבניין לאורך שנים )30 

שנה(.
• בשלב התיכנון יש לשלב נספח תחזוקה לתוכנית.

• בעת מתן היתר יש לשלב תנאי הצגת מסמכים חוץ תכנוניים 
שעוסקים בתחזוקה, תקנון הבית המשותף.

ד.  מפגש עם הרחוב
פנימית  נגישים  שיהיו  כך  הבניינים  את  לתכנן  יש   – נגישות   •
לדירות ולמתחמים הציבוריים של הבניין וגם ליציאה אל הרחוב 
בואכה אזורי המסחר הסמוכים, מבני הציבור ותחנות התחבורה 

הציבורית.
• יש לתכנן את המפגש עם הרחוב. הוא צריך להיות נעים להולך 
הרגל ולנוסע לאורכו. רצוי שבקומת הרחוב יהיו חנויות ובסך הכל 

יתקיים בבניין עירוב שימושים.

תקציר דיור
• נדרש תמהיל סוגי דירות

• יש לתכנן ולהניח פינוי-בינוי מתחמים אדומים
• יש לתכנן את אחזקת המבנים

• יש לתכנן את המפגש עם הרחוב ולהרבות בעירוב שימושים

4. מבני ציבור
במרחב יובלים יש מבני ציבור רבים שהוקמו מאז היווסדה של 
השכונה הראשונה קרית היובל. מאחר שהמרחב עובר התחדשות 
עצומה, זו נקודת הזמן לבחון את מצאי מבני הציבור הקיימים 
לנוכח  הנדרש  מול  ובעיקר  כיום  הנדרש  מול  פערים  ולהשלים 

הגידול באוכלוסייה.
במרחב  הקיימים  המוגבלים  החומים  שטחים  בכמות  בהתחשב 
החומים  שהשטחים  יודעים  אנו  למגורים,  הבנייה  ובתוכניות 
עלולים "להיגמר", בקרית היובל, כבר תוך 35%-30% מימוש מכלל 

תוכניות הבניה הידועות כיום.
משאב במחסור זה, מחייב:

א. תיכנון מראש ומיידי של מיקום ויעוד מבני הציבור כדי שלא 
נעמוד מול שוקת שבורה – של העדר שטחים חומים. על התוכנית 
לענות הן לפערים קיימים והן לצרכים הנובעים מתוספת יחידות 
הדיור תוך שימת לב להלימה בין קצב גידול יחידות הדיור לכמות 
בדייריהן  לתמיכה  המוקמים  המתאימים  הציבור  מבני  ולסוג 

)"שלביות ביצוע"(.

ב. תיכנון יצירתי של אופן ניהול השטחים – למשל
• הזזת מבנים ממקומם )כולל פינוי בינוי של מבני ציבור(.

• הרחבת הקיימים, בנייה לגובה.
השונים  לצרכים  לענות  מנת  על  מבנה  באותו  מגוון  שימוש   •
והרבים: כך שהמבנה ישמש לקהילה במובנה הרחב ויהווה מקום 
מפגש בין חתכים ומגזרים, לכל גיל ובכל שעה ולמספר מגזרים. 
הערה - בעלות: כדי לשמר את הגמישות בשעות הפעילות יש 
לוודא שילוב של מבני ציבור בבעלות פרטית ובבעלות עירונית.

בגלל הצפיפות שתיגדל והצורך להנגיש את מבני הציבור בהליכה 
מחד ובגלל הגודל הגדול של המרחב מאידך, יש לשים לב בתיכנון 
ולפזר באופן מיטבי את המוסדות במרחב. יש להתייחס לרדיוסי 
שירות של כל מוקד ציבורי )במונחי מרחק הגעה - ובהתחשב 

בטופוגרפיה( ולהראות כיסוי תקין של כל מתחמי המגורים.

תקציר מבני ציבור
• נדרש תיכנון מראש ויצירתי לאור הצרכים המגוונים והשטחים 

החומים המועטים.

4.1. מבני חינוך )ראה גם נספח 01(  
מצב קיים

מספר מוסדות החינוך הקיימים במרחב, המגוון והאיכות שלהם 
מיקומם  קרי   - שלהם  המרחבי  הפיזור  ההוראה,  רמת  קרי   -
החשובים  המרכזיים  מהגורמים  הם  אליהם,  והנגישות  בשכונה 
לאוכלוסייה החיה בו כיום ומהגורמים הנבחנים על-ידי תושבים 

פוטנציאליים השוקלים לקבוע את מקום מגוריהם במרחב.
גני ילדים לגיל הרך מפוזרים ברחבי המרחב.

ביה"ס  ארבעה:  היובל  בקרית  פועלים  יסודיים  ספר  בתי 
וגן  בית  תל"י  הייחודיים  ספר  בתי  אגרון,   – הממלכתי-ציבורי 
שרת  ברמת  עציון.  דתי  הממלכתי  וביה"ס  והניסוי-ארגנטינה 
פועל  ובמלחה  אלישר  מנשה  הממלכתי-ציבורי  ביה"ס  פועל 

ביה"ס הממלכתי-ציבורי השלום, בשתי שלוחות.
אורט  ביניים  חטיבת  יסודיים:  על  ספר  בתי  פועלים  בנוסף 
מינקוף, התיכון המקצועי עמל ליידי דיוויס, ביה"ס השש-שנתי 
וביה"ס השש-שנתי הימלפרב. בימים אלה מוקם ביה"ס  בויאר 

השש-שנתי דרור.

מצב עתידי
גני ילדים: איכות גני הילדים משפיעה הן על הילדים המתחנכים 
בהם והן על הוריהם, המבקשים לשלוח את ילדם אליהם ולגור 
בקרבת הגן. עיקר איכות הגן נקבע בזכות צוות הגננות: גישתן 
החינוכית ופעילותן לאורך השנה וחלק  נקבע ע"י רמת המבנה 
הפיזי של הגן ונגישותו ברגל וברכב. על כן יש לשפר את מבני 
גני ילדים הקיימים ולהבטיח נגישות אליהם;  יש לתכנן בהתאם 

את הגנים החדשים שיבנו במרחב.
בתי ספר: כחלק מתהליך ההתחדשות העירונית במרחב יש לחזק 
מוסדות  הצורך שבהקמת  את  ולבחון  הקיימים  הספר  בתי  את 
חינוך חדשים. אלה יתאימו לאוכלוסייה הצפויה, כך שיתנו מענה 
אליה.  שתתווסף  ולזו  כיום  במרחב  החיה  האוכלוסייה  למגוון 
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בהתאם לצפי אוכלוסיית התלמידים והגילאים, יש לבחון הקמתם 
של מוסדות לימוד של חטיבות ביניים וחטיבות עליונות, שילובם 
ושילוב של  ללמידה חדשנית,  מוכוונות  בעלי  חינוך  מוסדות  של 

מוסדות להשכלה גבוהה.

אליהם  הרגלית  והנגישות  הספר  בתי  מיקום  על  להקפיד  יש 
ועמידה בתקנים הגבוהים של בטיחות והנגשה.

תקציר מבני חינוך
• נדרש מענה לזרמי חינוך ממלכתיים מגוונים.

• יש לשפר מבני גני ילדים קיימים ולבנות חדשים איכותיים. יש 
להבטיח נגישותם.

בהליכה   – הספר  לבית  המגורים  ממקום  קישוריות  נדרשת   •
בטוחה ונעימה ובמרחק סביר בהתחשב בגיל: ברגל עד חטיבת 

ביניים, בקו תחבורה ציבורית אחד בתיכון.
• נדרש שימוש מגוון - מודולרי במבני ציבור- חינוך.

• יש להוסיף למרחב מוסדות בעלי מוכוונות ללמידה חדשנית.
• יש להוסיף למרחב מוסדות להשכלה גבוהה.

4.2.מבני תרבות וחברה )ראה גם נספח 02(

מצב קיים
מספר מוסדות התרבות הקיים בשכונות הוא זעום. מבני התרבות 
ציבור  במבני  או  הקהילתי  המינהל  בשלוחות  נמצאים  המעטים 

ללא יעוד מוכוון תרבות: בתי ספר, מבנים של הגיל השלישי.

מצב עתידי
מרחב בסדר גודל יובלים צריך לקיים מערך של פעילות תרבותית 
ויצירה העומד בפני עצמו, ומהווה מוקד משיכה לכל אזור דרום-
של  העירוני  המענים  מערך  על  רק  נשען  שאינו   - העיר  מערב 

"תרבות בשכונות".
יובלים צריך להיות חלק מרצף של עשיה תרבותית במרחב דרום 
העיר: אזור התעשיה תלפיות, קטמונים, יובלים. בכך יהיה וויסות 
עירוני של הלחץ על מיעוט התשתיות לפעילות אמנותית במרכז 
העיר. לצורך זה יש לשקול הקמת מוסדות ברמה העירונית שיהוו 
ג'ינוגלי  מרכז  הצהובה,  הצוללת  )כדוגמת  לשכונה  מחזק  עוגן 

וכד'(.
יוזמות  וחיזוק  מקומיים,  תושבים  של  יצירה  פיתוח  לעודד  יש 
וספורט  פנאי  תרבות,  אירועי  של  עשיר  היצע  לצד  קהילתיות 

מהרמה העירונית והארצית.
יש לעודד הגירה פנימית של המעמד היצירתי אל השכונות, תוך 
לסייע  בכדי  וזאת  תנאי הפעולה,  והקלות מבחינת  מתן הטבות 

פיתוח עוגן תרבות מקומי עצמאי.
יש לעודד תוכניות עירוניות ושכונתיות של חינוך לאמנות ועידוד 
להם  המתאימה  התרבות  את  לצרוך  ומבוגרים  נוער  בני  ילדים, 
תוכניות  באמצעות  הפורמלי  החינוך  במסגרות  )הן  לבית  קרוב 
והן במסגרת כרטיסיות  וכד'(  כגון היתרון הירושלמי, עיר מנגנת 
מסובסדות לצריכת תרבות באופן עצמאי לבני נוער וסטודנטים.

תקציר מבני תרבות
סטודיו,  חללי  קונסרבטריון,  מגוונים:  תרבות  מבני  לבנות  יש   •
שימוש  לעשות  זה  בהקשר  קולנוע.  בית  תיאטרון,  אודיטוריום, 

במתחם ורבורג.
• יש  לחזק- להרחיב את שלוחות המינהל הקהילתי.

• יש להקצות בסבסוד לשימוש חברה ותרבות מקלטים ותשתיות 
קהילתיות נוספות.

• יש לערב שימושים במבני הדיור והמסחר עם שימושים לתרבות.
• יש לטפח שצ"פים לטובת ספריות ואזורי בילוי.

4.3. שירותי דת
מצב קיים

פזורים  מגוון.  מרחב  הינו  בפרט  היובל  וקריית  בכלל  יובלים 
לאורכו ולרוחבו בתי כנסת המשמשים מגוון עדות, מגוון זרמים. 
חלק מבתי כנסת חוו חילופי דורות וצעירים נכנסו אליהם והפכו 
אותם לבית לקהילה שלהם. רוב בתי הכנסת הם אורתודוקסים 

אך יש גם בית כנסת רפורמי ובית כנסת קונסרבטיבי.

מצב עתידי
• התרחבות של מספר בתי הכנסת בהתאם לגידול באוכלוסייה 

ולסוגה.
• שילוב בתי כנסת במבנים עם שימושים נוספים.

• עירוב שימושים של בתי הכנסת עצמם.
• בחינת מיקום בתי הכנסת, כחלק מבחינת כלל השטחים החומים 

המנוצלים.

תקציר מבני דת
• מתן מענה לצרכים בעירוב שימושים.

4.4. שירותים עירוניים
מצב קיים

מרחב יובלים התפתח במשך 70 שנה. נוספו מתחמים בזה אחר 
זה ושכונות נוספות.

סניפי קופות  יש מספר   - ניתן לעיתים מענה בסיסי  עם הבניה 
חולים, יש סניף טיפת חלב ויש לשכת רווחה אזורית.

מאידך אין סניף קופת חולים בשכונות העוטפות את קרית היובל 
והמרחב נשען על שירותי חוץ בתחום המענה בחירום.

מצב עתידי
א. יש לתת מענה בתחום הרפואה

בכל  התושבים,  למספר  בהתאם  חלב  טיפות  סניפי  הוספת   •
שכונות יובלים והבטחת הגישה והנגישות אליהם.

• סניפי קופות חולים: שימור הסניפים הקיימים. הוספת סניפים 
לאוכלוסייה  ומענה  באוכלוסייה   הגידול  עם  התמודדות  לשם 
המרוחקת כיום מסניף כזה ברחובות הרחוקים מהמרכז בקרית 

היובל ובשכונות רמת שרת, רמת דניה, מלחה, עין כרם.
• הקמת מוקד לרפואה דחופה.

• הוספת בתי מרקחת.
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ב. יש לתת מענה בתחום שירותי החירום ולהקים:
• תחנת משטרה.

• תחנת כיבוי אש.
ג. יש להוסיף סניפי דואר.

ד. יש לפתוח לשכה של משרד הפנים.
מיחזור  על  בדגש  המתחמים  את  לרענן  יש  מחזור:  מתחמי  ה. 

זכוכית, סוללות ומכשירים אלקטרוניים,  ולתחזקם באופן שוטף.

תקציר שירותים עירוניים
בה  להקים  ובהתאם  כעיר  המתחדשת  לשכונה  להתייחס  יש   •

סניפי שירותים עירוניים.

4.5. תפעול מבני ציבור
שיאפשר  כך  התפעול  מבנה  את  להגדיר  יש  ציבור  מבנה  בכל 

להפריד בין שטחים מסוגים שונים:
• שטחים סגורים המשמשים גוף יחיד )לדוגמה, כיתות לימוד של 

בית ספר(.
לבית  המשותפת  ספרייה  )לדוגמה,  משותפים  סגורים  שטחים   •
ספר יסודי ממלכתי ולבית ספר יסודי ממלכתי-דתי באותו מתחם, 

מופרדים טופוגרפית(.
• שטחים ציבוריים פתוחים )לדוגמה, חצר פתוחה, מרכז קהילתי 
או גלריה להצגת אומנות(. יש להבטיח הנגשה מלאה של השטחים 

הציבוריים
יש להבטיח תקציבי אחזקה שוטפת ושיפוץ למבני הציבור.

תקציר מבני ציבור
• יש לגבש מודל לתפעול מבני הציבור.

5. שטחים פתוחים 
מצב נוכחי

עצים  "ירוק".  נחשב   – בפרט  יובל  וקריית  בכלל  יובלים  מרחב 
גני  האדמה,  את  רואים  עדיין  בהם  כפריים  מרחבים  ותיקים 

משחקים. הפארק המרחבי העיקרי הוא "פארק דניה".

מצב עתידי
להתחדשות  הבסיס  את  מהווה  בדיור  העירונית  ההתחדשות 

המרחב הציבורי ובפרט להתחדשות מרחביו הפתוחים.
תהליך ההתחדשות בוודאי יפגע בצמחייה הקיימת וגם יצופף מאוד 
את השכונה. שילוב חניונים תת קרקעיים בכל מתחמי המגורים 
החדשים והרחבת המבנים הקיימים יובילו לכריתת עצים בוגרים 
הקרקע.  ולאטימת  הציבורי  ובמרחב  הפרטיים  במגרשים  רבים 
"אי החום העירוני"; אטימת  הפגיעה בעצים תעצים את תופעת 
כל  להצפות.  ותגרום  הנגר  מי  ולניהול  לחלחול  תפריע  הקרקע  
אלה - הציפוף, הפגיעה בעצים, אטימת הקרקע - ישרו תחושת 

צפיפות ואי נוחות במרחב הציבורי.
פעם  מדי  וירצו  קומות  רבי  במבנים  יגורו  אנשים  אלפי  מאידך, 
לראות  להתאוורר,  להינפש,  כדי  לפארק,  לצאת  לרחוב,  לצאת 

תושבים אחרים.
על כן, יש לנצל את ההתחדשות העירונית כדי לפתוח את יובלים 
כמרחב בר-קיימא. יש צורך ביצירת מתווה לנטיעת עצים לאורך 
ויצירת איים של אדמה חשופה שיאפשרו את צמיחת  הרחובות 
פתוחים  פרטיים  לטפח שטחים  יש  הנגר.  מי  ניהול  ואת  העצים 
)שפ"פ(. יש לפתח ולטפח שטחים ציבוריים פתוחים )שצ"פ( כגון 
ברנשטיין,   פרץ  רחוב  בעיקול  לוז,  לקדיש  אבל-פן  שבין  בשטח 
בוואדי שיורד מכרמית, בשטח  )ראו בנפרד(,  היובל  סביב שביל 
שמתחת לכפר השוודי וכדומה. יש לחדש ולטפח גינות ציבוריות 
כגון  לאורך שביל היובל,  באטינגר, ליד משה שרת 7, הגן הציבורי 
בעין כרם, כל זאת לצד תמיכה בגינות הקהילתיות הרבות שקמות 

במרחב.

איכות הנגישות בהליכה. מקור טיוטת הבה"ת
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בתחום  מענה  ולתת  לתכנן  מחייב  התושבים  במספר  הגידול 
השטחים פתוחים לרווחת התושבים.

א. נדרש המשך אחזקת הפארקים הקיימים
• דניה

• שטרן )פארק דרום מערב העיר(
• סביוני רמת שרת

• הולילנד
• גן המלך במלחה

ב. יש להוציא לפועל תוכניות להקמת פארקים רובעיים
• פארק האסבסטונים -ריענון התיכנון, תקצוב, פיתוח.

• ואדי היובל וחיבורו לפארק דניה.
לקדם פיתוח פארק במורדות מלחה ולהרחיב את הגן הלאומי עין 

כרם.
ג. למפות את הגינות הציבוריות, לשמרן ואף להוסיף עוד בשלבי 

אישור תוכניות הבניה.
ולעודד את בעליהן לטפחם:  ד. למפות שטחים פרטיים פתוחים 

נדרש סיוע עירוני בשיקום ובאחזקה.
הנגשת  ממכשולים,  פינוי  והמדרכות:  השבילים  את  לטפח  ה. 

המדרכות לעגלות ולכיסאות גלגלים.
מתאימה  הכנה  עם  מצלים,  מתאימים,  בוגרים,  א"י  עצי  לטעת   •

לבית השורשים.
תקציר שטחים פתוחים

הקמת פארקים רובעיים: אסבסטונים, היובל, מורדות מלחה
• אחזקת פארקים קיימים

• פיתוח שטחים פתוחים וגינות ציבוריות
• טיפוח שבילים ומדרכות.

• להוסיף ספסלים.
• להתקין ברזיות ברחובות ובגינות

• לוודא תאורה בכלל הרחובות והגינות הציבוריות.

תקציר שטחים פתוחים
• הקמת פארקים רובעיים: אסבסטונים, היובל, מורדות מלחה

• אחזקת פארקים קיימים
• פיתוח גינות ציבוריות

• טיפוח שבילים ומדרכות.

6. קישוריות
6.1. כללי

מנת  על  ציבוריים  בשטחים  הנאה  וזיקות  מעברים  לפתח  יש 
בכל  שכונתית  הפנים  בקישוריות  יתמכו  הציבוריים  שהשטחים 
אחת משכונות יובלים, ולא יהפכו למתחמים סגורים ובלתי עבירים. 
יש לעגן את התחזוקה והטיפול בשפ"פים על מנת למנוע מפגעים 

עתידיים.

6.2. הליכה
גני משחקים, מוסדות הציבור, בפרט  יש להנגיש את הפארקים, 
המסחר  השלישי,  הגיל  מועדוני  מתנ"סים,  ילדים,  גני  ספר,  בתי 

והתחבורה הציבורית בהליכה.

גם במרחבי הבינוי הקיים,  רגל,  להולכי  ויפותחו מעברים  יתוכננו 
יטויבו השבילים מבוססי ציר הרכסים.

כך שכל תושב יוכל להגיע תוך 5 דקות הליכה ל-
• טיפת חלב. וקופת חולים.

• גן ילדים ממלכתי.
• בית ספר יסודי.

• מועדון לגיל השלישי.
• מתנ"ס/ מרכז תרבות.

• מכרז מסחרי, קטן לפחות.
• תחנת אוטובוס / רכבת קלה.

לכל תוכנית בינוי יצורף נספח הליכתיות - ובו יסומן איך מגיעים 
מהמתחם אל מבני הציבור כנ"ל. במידת הצורך יומלץ על פיתוח 
המרכיבים  של  התוכנית  על  העמסה  תישקל  חסרים.  מעברים 

הנדרשים.
והתאמת תשתיות  נדרשת הבטחת בטיחות הולכי הרגל בדרכים 
חניה  ומניעת  אכיפה  חציה,  מעברי  תנועה,  מעגלי   - הדרכים 
מתאים,  תימרור  הוספת  האטה,  פסי  עמודונים,  הוספת  מדרכות 
חציה,  למעברי  אוטובוסים,  לתחנות  לצמתים,  סמיכות  על  בדגש 

למוסדות חינוך למבני ציבור וכדומה. 

6.3. רכיבה באופניים
יסללו ויסומנו שבילי אופניים, ויוקמו חניוני אופניים.

6.4. תחבורה ציבורית
א. המרחב יהיה מוטה תחבורה ציבורית.

ב. הרכבת קלה תהווה מערכת הסעה מרכזית
• קו אדום עד הדסה עין כרם, בתדירות גבוהה.

• קו סגול כחלק  מהקו הכחול עם השפעה משמעותית על האזור. 
הסגול:  הקו  לתחנות  התושבים  מירב  הגישה  את  להבטיח  נדרש 

רמת שרת, אזור שטרן, מלחה.

מקור טיוטת הבה"ת
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שאטלים,  אוטובוסים,  הרק"ל–  תחנות  אל  מזינה  תחבורה   •
)כגון אזור ברזיל-הנטקה  גובה  דרגנועים להתגברות על הפרשי 
ואזור שטרן- גוואטמלה, אזור גולומב-הולילנד ורמת שרת בכלל(.
ג. שיפור התחבורה הציבורית במרחב השכונה - שיפור הקישוריות 
הפנים מרחבית באמצעות תחבורה ציבורית בין שכונות יובלים, 
האוטובוס  לתחנות  האוכלוסיות  לכלל  ונגישות  גישה  והבטחת 

בשכונות, לרכבת הקלה ולמבני ציבור.

דוגמאות לקישורים ספציפיים נדרשים:
• דרום קרית יובל )שטרן, אורוגוואי( עם ביה"ס אגרון.

• גולומב 23 עם פארק דניה ממזרח ועם המרכז המסחרי ממערב.
• אולסוונגר ברזיל עם המרכז המסחרי והרק"ל.

• בית הספר מנשה אלישר ברמת שרת וכן גני הילדים ברחובות 
הרב שרים ואינו שאקי למרכז רמת שרת.

• רחוב גדעון האוזנר לציר אברהם פררה – נזר דוד. 
• מתחם הולילנד ברמת שרת לציר גולומב בשני הצדדים.

• רמת שרת – מרכז קרית היובל.
• מורדות מלחה לבתי הספר ולמרכזים המסחריים בשכונת מלחה 

הקיימת.
• עין כרם עם קרית היובל שלא דרך הר הרצל.

ד. תחנת מוניות במרכז המסחרי ושימוש במוניות שירות בתדירות 
גבוהה.

ה. מערכת הסעה שיתופית.
ו. תחבורה פרטית

• תצומצם התחבורה העוברת.
• יבוצע מינהור מתחת לרחוב טהון מגולומב לאזור צומת המפלצת 

לטובת כלי רכב פרטיים.
• תבוצע הפרדה מפלסית

צומת אורה.
צומת בוליביה – גולומב.

צומת גולומב – קוליץ – שדרות משה שרת.
• יורחבו הרחובות

אורוגוואי, צ'ילה, קליינמן, שטרן
• חניה

תוכניות הבניה יכללו חניות בהתאם לתקני חניה.
מההתחדשות  כחלק  ציבוריים  וחניונים  חניה  איגומי  יוקמו 

העירונית.
ברכב  השימוש  צימצום  לצד  בשכונות  חניה  למצוקת  פתרונות 

פרטי.

תקציר קישוריות
• הנגשת מבני ציבור ומסחר בהליכה.

• הקמת שביל היובל.
• סלילת שבילי אופניים.

• שיפור תחבורה ציבורית פנים שכונתית.
• סלילת הקו הסגול-כחול.

• הצבת תחנת מוניות.
• יישום הסדרי הסעה שיתופית.

• הקמת איגומי חניה וחניונים ציבוריים.

7. שטחי מסחר 
מצב קיים

כיום שטחי המסחר מרוכזים בעיקר במספר מתחמים – "המרכז 
ברחובות  חנויות  ריכוזי  וכן  הבנקים,  ריכוז  הוותיק,  המסחרי" 

בוליביה, אורוגוואי, קובובי, קדיש לוז, האייל )תחתון ועליון(.
כמו כן תושבי המרחב מקבלים שירותים ממרכזים מסחריים מחוץ 
לשכונה – קניון מלחה, תלפיות, מרכז העיר. וכן מחנויות קטנות / 

מכולות המפוזרת ברחבי המרחב.

מצב עתידי
פיתוח שדרת מסחר ברחוב טהון וכן ברחובות הניצבים – הנטקה 

והנרייטה סאלד. בחינת פיתוח אזור מסחרי ברחוב שטרן.
הגברת הבניה ב"עירוב שימושים" – הקמת שטחי מסחר בבניינים, 
נגיש  מענה  למתן  הישנה(  אביב  לתל  )בדומה  לרחוב  בצמוד 

לתושבי השכונות.
כמו כן נדרש להקים / להרחיב ולשדרג מרכזים מסחריים קטנים 
למתן מענה נגיש לכלל התושבים: ברחובות שטרן, ברזיל, אורוגואי 

ובמתחמי סביוני רמת שרת והולילנד.

דוגמאות לשימושי מסחר
• סניפי בנקים.

• סניף בנק הדואר.
• חנויות לציוד כתיבה, לצילום, לחומרי בניין, לספרים.

• הלבשה והנעלה.
• מזון: מרכולים, מאפיות, ירקנים, חנויות טבע ובריאות.

• בתי קפה, גלידריות, פיצריות וכדומה: רגילים, והמופעלים ע"י 
בני נוער ואוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

• חנויות יד שניה.
• ספר, שען, חייט, חלפן.

עם  בגדים  לחידוש  בחנות  סדנא  עם  נוער  מועדון  לשלב  ניתן   •
אומני מחזור.

תקציר מסחר
• שדרוג, הרחבה והקמה של שטחי מסחר תוך עירוב שימושים.

8. תעסוקה
יוקמו  אזורי תעסוקה קטנים בהם יעבדו תושבי שכונות יובלים 
שאר  של  בשירותים  לצורך  מענה  יתנו  אלה  המרחב.  בתוך 

התושבים.
או  כזו תצמצם את הצורך בשימוש בתחבורה פרטית  תעסוקה 

ציבורית – העובדים יוכלו להגיע ברגל למקום עבודתם.
היממה,  שעות  במשך  המרחב  חיות  את  תשפר  כזו  תעסוקה 

העובדים וצרכני השירותים יגיעו לאותם מקומות עבודה.
דוגמאות לתעסוקה אפשרית במרחב:

• חינוך במגוון מוסדות החינוך בשכונה.
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• רווחה במגוון מוסדות הרווחה, הקהילה, החינוך המיוחד.
• הייטק.

• בעלי מקצועות חופשיים: רופאים, עו"ד, רו"ח, אדריכלים, ...
• מקצועות פרא-רפואיים

• אומנים

תקציר תעסוקה
• הקמת איזורי תעסוקה במבנים החדשים.

9. תשתיות
9.1. מים

נדרש חידוש התשתיות בכלל המרחב ומתן מענה לגידול העצום 
במספר הדירות והדיירים

9.2. ביוב
נדרש חידוש התשתיות בכלל המרחב ומתן מענה לגידול העצום 

במספר הדירות והדיירים.

הביוב משכונות יובלים מפונה מערבה: יש להבטיח איכות וגודל 
תשתית הולכת הביוב החוצה מהמרחב הולמים. כבר כיום, באזור 

עין כרם, גולש, לעיתים, הביוב החוצה מהצינור המוליך אותו.

9.3. חשמל
יובל הוותיקה, במלחה  נדרשת הטמנת החוטים בקרקע בקרית 

הישנה וברמת שרת – הרב שרים.
ולהיערך להגדלתו  יש לבחון את הקף אספקת החשמל למרחב 

בהתאם לגידול במספר התושבים.

תקציר תשתיות
• חברת הגיחון צריכה להערך מבחינת התשתיות  לגידול העצום 

במספר התושבים.
• חברת החשמל צריכה להערך מבחינת התשתית ולהטמין חוטי 

חשמל בקרקע.
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החזון החינוכי
א. תושב המרחב, בוגר המרחב יגדל להיות ויהיה היה אדם 

חברתי, מועיל לזולת.
ב. תושבי המרחב יהיו חברים בקהילות מגנות שיקנו להם 

הרגשת שייכות, יפתחו אותם ויחזקו אותם.

תכנים ומתודולוגיה
א. למידה מתקדמת בבתי הספר

1( תשתית: תיקשוב בתי הספר: אינטרנט, כיתות מחשב. 
רישות. מערכות ניהול למידה.

2( מתודולוגיה: למידה מבוססת פרויקטים.
3( למידה מהבית.

ב. תוכנית לימודים הכוללת בסך הכל במרחב ובשאיפה בכל 
בית ספר את תחומי הדעת:

מדעים, הומניזם,  חברה, שפות, אומנות, קיימות, אקולוגיה, 
משאבי טבע, בריאות, תזונה, ספורט

ג. שילוב אוכלוסיות צמי"ד: תמיכה במוסדות הפועלים במרחב. 
מפגשים בין תלמידי צמי"ד לתלמידי בתי"ס רגילים.

ד. חיזוק מוסדות חינוך בלתי פורמלי: תנועות הנוער, מכינות. 
ה. שילוב סטודנטים במרחב כתושבים וכמורים מסייעים.

תיכנון אורבני
א. עיקרון: מתן מענה לזרמי חינוך ממלכתיים מגוונים.

ב. עיקרון : קישוריות ממקום המגורים לבית הספר – בהליכה 
בטוחה ונעימה ובמרחק סביר בהתחשב בגיל: ברגל עד חטיבת 

ביניים, קו תחבורה ציבורית אחד בתיכון.

ג. עיקרון: שימוש מגוון – מודולרי במבני ציבור- חינוך. 
בבוקר – לצורכי חינוך, אחרי הצהריים לצרכי חברה ותרבות.

• סוגיות לבירור: בעלות, ניהול.

מענים פיזיים קונקרטיים
מענה למוסדות קיימים

א. בחינת השימושים במבני בתי הספר ברמת שרת – מלחה, 
תוך בחינת ההצעות הבאות:

• איחוד בי"ס השלום במבנה אחד. המבנה הנוסף – לשימוש 
קהילתי / חברתי.

• הנגשת בי"ס מנשה אלישר ושינוי יעודו לחטיבת ביניים.
• הרחבת ביה"ס אורט מינקוף – לתיכון.

• בניית בית ספר יסודי חדש ברמת שרת-הולילנד, שיבטיח 
נגישות מלאה לבית הספר.

ב. טיוב תשתית פיזית של  גני ילדים: במלחה, ברמת שרת, 
בגני המינהל. הנגשת המרכז לגיל הרך.

ג. הקמת בית למכינה הירושלמית.
ד. הקמת בית לישיבה החילונית.

ה. הקצאת מבנים מתאימים לסניפי תנועות הנוער: הצופים 
)שלוחות(, הנוער העובד, השומר הצעיר, תל"ם.

הקמת מוסדות חדשים
ו. הבאת מוסדות חינוך הדוגלים בחדשנות בתחום הלמידה 
דוגמת איפכא, ברנקו וייס, שכבר פועל בקרית יובל בדירה 

צנועה, מכון פויירשטיין.
ז. הקמת מבנה למכללה /מוסד להשכלה גבוהה.

נספח 01: חינוך

מיוחדמקצועיממ"דתל"יניסוייממלכתי

Xעד 100 מטרהגיל הרך

כי"ח
הטנה
המעיין

יסודי
עד 500 מטר

אגרון, 
אלישר, 
השלום.

הניסויי
ארגנטינה

X עציוןתל"י

חטיבת 
ביניים

עד 1000 
מטר

מינקוף, זיו
חט"ב נוספת

הניסויי
ארגנטינה

דרורתל"י

תיכון
עד 3 ק"מ

בויאר, זיו, 
ליידה

הניסוי
ארגנטינה

המשך 
באותה רוח

דרור, 
הימלפרב

עמל. 
נוסף

על בסיס עקרונות אלה בחינה והשלמה של מוסדות הציבור הקיימים כיום במרחב:
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נספח 02: תרבות וחברה

נספח 03: ספורט

1. החזון: תרבות וחברה
א. לתושב המרחב תהיה נגישות לסל מגוון של הזדמנויות 

חברתיות ותרבותיות בתוך המרחב.
ב. לתושבי המרחב תהיה הזדמנות לפעול כיוצרים ומחוללי 

תרבות וחברה למען הקהילה.

2. סוגי פעילות תרבות לדוגמה
א. סרטים.

ב. הצגות ומופעי מחול ומוסיקה )במגוון סוגים וז'אנרים - 
ממוסיקה קלאסית, מזרחית והיפ-הופ ועד חזנות וקרקס(

ג. מסיבות רחוב.
ד. מופעי חוצות מסוגים שונים )בתדירות סבירה( בפארק דניה, 

פארק העץ/ אסבסטונים, במרכז המסחרי.
ה. ציון חגים וימי זיכרון – בשילוב תנועות הנוער.

ו. שבתות תרבות.
ז. פעילות במרחב הציבורי ובמבני הציבור בשבת בהתאם 

לצרכי האוכלוסיות השונות במרחב יובלים.
ח. מענה לצרכי האוכלוסייה הדתית-חרדית בתחום התרבות 

)בנפרד מתחום המורשת(.

במרחב  ולשילוב  להקמה  תרבות  מוסדות   .3
הציבורי

א. תזמורת וקונסרבטוריון )כגון המכון הירושלמי למוסיקה בת 
זמננו(.

ב. להקת מחול וסטודיו למחול.
ג. מקהלה ואודיטוריום.

ד. צוות תיאטרון ותיאטרון )כגון התיאטרון החברתי משו-משו(.
ה. חללי סטודיו לפעילות של אמנים. בפרט הקמת בית אמנים 

בעין כרם.
ו. אולם הצגות, מופעים, קונצרטים.

ז. בית קולנוע.
ח. ספריה: הרחבת ספריית המתנ"ס ועדכון אמצעי הידע בה. 

בחינת הקמת ספריה נוספת. 

4. מיזמי תרבות במרחב הציבורי
א. שימוש בתשתיות קהילתיות )כגון פאב המפלצת במתחם 

מתנ"ס פיליפ ליאון( וחיזוקן הפיסי כדי שיוכלו לשמש במה 
איכותית להעלאת מופעים אינטימיים בתחום המוסיקה, 

התיאטרון והמחול.
ב. שילוב יוזמות אמנים בקישוט ועיצוב המרחב הציבורי 

.)Placemaking -פלייס-מייקינג(
ג. שילוב מתקנים לסקייטבורדינג- Skateboarding, מתקני 

ספורט ותיאטראות פתוחי שמיים קטנים וכד' בתוך הפארקים 
הקיימים והעתידיים )תוך עירוב שימושים(.

ד. תמיכה בהקמת ספריות קהילתיות. כמו הקיימות בגן סימון 
בוליבר, גן שלומית )גן המשתלה(, גן המלך. אתרים אפשריים 

לדוגמה:
• גן האחיות )בורוכוב(.

• מתחם וורבורג.
• בית טיילור.

• גן ציבורי מרכזי עין כרם.

5. שטחים חומים לטובת תרבות
א. מתחם ורבורג.

ב. דוד מרץ.
ג. מתחם מרכזיית בזק.

ד. דסקל-קובובי.
ה. שלוחות המינהל הקהילתי 

כולל ובפרט
• פיליפ ליאון,

• הסנפלד )שטרן(.
• בית טיילור.

• בית רחל.
• מתנ"ס רמת שרת החדש

• שלוחה במלחה.
• שלוחת עין כרם.

ו. הסדרת מבני הציבור 
המאושרים בעין כרם לצרכי 

ציבור ותרבות.
ז. מקלטים מוקצים לשימוש 

מסובסד כשטחי פעולה 
לאמנים ולגופי התרבות.

ח. שטחי ציבור לצורכי תרבות 
במבנים החדשים או בשטחים 

חלופיים במסגרת "מטלות 
יזם".

ט. מתחמי תרבות ופנאי 
בשטחי מסחר.

במרחב יובלים יש תשתיות ספורט מגוונות. כחלק מההתחדשות ומענה לגידול באוכלוסייה,
יש לשמר ולתחזק מתקני ספורט ולהקים נוספים.

א. המשך אחזקת אולם ספורט "מלחה".
אופניים,  על  לרכיבה  לכדורגל,  לכדורסל,  ספורט:  מגרשי  הוספת  ב. 

לאתלטיקה: במתחם כרמית, באזור רמת שרת.
ג. בריכות השחייה וחדרי הכושר: בחינת מיקומם והוספת בריכה שלישית 

כמענה לגידול באוכלוסייה.
כך שיתנו  ד. פתיחת מגרשי הספורט של בתי הספר לטובת הקהילה, 
מענה לציבור בכלל ולנוער בפרט מעבר לשעות הלימודים. יש לטייב את 
מגרשי הכדורסל הפתוחים במרחב מבחינת: סלים, תאורה, ברזי שתיה, 

נגישות, בטיחות.
ה. הוספת מתקני כושר בגינות הציבוריות .

פיזורם  בחינת  הקיימים.  ושיפור  חידוש   חיצוניים–  שעשועים  גני  ו. 
במרחב על מנת לתת מענה לילדים בגילאים שונים בכלל המרחב במרחק 

הליכה מהבית.
כולל  במרחב  המפוזרים  ג'ימבורי  מקורים,  משחקים  חדרי  הוספת  ז. 

בבניינים החדשים.
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נספח 04: אוכלוסיות מיוחדות

נספח 05: פארק האסבסטונים

א. הגיל הרך
הנגשת מתקנים, מבני ציבור, לילדים קטנים.

בפרט הנגשת מרכז "קרוסלה".
ב. מבוגרים – גיל שלישי, גיל רביעי

הנגשת שירותי תרבות, ספורט ופנאי, כמו גם הנגשת לשירותים עירוניים ושטחי מסחר לאוכלוסייה הבוגרת.
ג. אוכלוסיית צמי"ד: נכים, כולל עוורים, חרשים

שיפור הנגישות למבני ציבור ושיפור הנגישות במדרכות וברמזורים.
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העקרונות עליהם מתבסס שביל היובל
תכנית האב "יובלים גנים",  רואה ב"ציר הרכסים" את האלמנט 
המשמעותי ביותר בנוף השכונה, והמבוזבז ביותר כיום. התוכנית 
הולכי  תנועת  כציר  הרכסים  ציר  לפיתוח  נרחבת  הצעה  כוללת 

רגל, והיא היסוד הרעיוני המשמעותי ביותר עבור "שביל היובל".
בהמשך לתוכנית האב, התרחש תהליך תכנון אסטרטגי לתחום 
האורבני  המתכנן  את  שכלל  צוות  ע"י  יובל,  בקריית  הצעירים 
של המינהל הקהילתי )אדר' ייטב בוסירה(, רכז "שכונה צעירה" 
)רפי צלוק( וגורמים נוספים. הצוות הציג למנכ"ל עיריית ירושלים 
במאי 2014 את המלצותיו, הכוללות את פריצתם של שני שבילים 
בשכונה: שביל הרכסים )שהוא שביל היובל(, והשביל ההיקפי, 
שהוא שביל ארוך יותר העובר מסביב לשכונה )ובשל מורכבותו 

מוצע כשלב ב' של פרויקט שביל היובל(.
"ציר הרכסים" נותר בגדר תכנון בלבד וטרם בוצע בשטח - ביצוע 
שיש בו כדי להפוך את הציר לעורק ההליכה הראשי של השכונה. 
באמצעות פרויקט ממוקד בציר זה ניתן יהיה לקרב משמעותית 
ותהליך  עבורה תכנית האב  אל החזון שמשרטטת  את השכונה 
התכנון האסטרטגי, כשכונה המהווה בית אמיתי למגוון אוכלוסיות.

1. מסלול השביל
שביל היובל עתיד להיות שביל בן 4 ק"מ החוצה את קריית יובל 
מצפון מערב לדרום מזרח, ומחבר בין שני הכפרים ההיסטוריים 
עין כרם ומלחה, דרך מרבית אתרי התרבות והפנאי המשמעותיים 
בשכונה. השביל עובר על התוואי של קו פרשת המים השכונתי, 
ונהנה מהיתרונות  נחל שורק,  ואגן  נחל רפאים  בין אגן  המפריד 
ומרחב  מרהיבים  נופים  הרים,  רוח  מים:  פרשת  קו  של  הרבים 
רגל  יהווה את הציר המרכזי להתניידות הולכי  זה  פתוח. שביל 
)וכן עגלות ילדים ואופניים( בתוך השכונה, ויחבר את המרחבים 
הירוקים, מבני הציבור, גני השעשועים והמרכזים המסחריים בה.

שביל היובל מחבר בין למעלה מ 10 גינות ציבוריות וגני משחקים 
)גן סימון בוליבר, גן בורוכוב, גן שמורק, גן אנילביץ', גן המפלצת, 
גן הסמטה, גן המרכז המסחרי, גן וולטה עלית, גן טיפת חלב, גן 
שלוש  כנסת,  ובתי  ספר  לבתי  בסמוך  ועובר  הסנפלד(,  וגן  נטע 
גינות קהילתיות, שלושה מתנ"סים, ולמעלה מאלף דירות ובתים 
בין סמטאות  הוא מחבר  העירונית(.  בשכונה)טרום ההתחדשות 
נוף  ציוריות לבין רחובות סואנים, ומאפשר להולך בו לשלב בין 
עירוני קרוב לבין נופים הרריים רחוקים, ובין המולת העיר הגדולה 
ההיסטורית.  יובל  קריית  את  המאפיינת  הכפרית  האווירה  לבין 
חילוני,  הוא  בהם  המוחלט  שהרוב  אזורים  בין  מחבר  השביל 
אזורים מסורתיים ודתיים, ואזורים שיש בהם נוכחות משמעותית 
החברתית- המצוקה  כיסי  בין  מחבר  הוא  החרדי.  הציבור  של 
וילות ובתים פרטיים, ועובר בסמוך  כלכלית בשכונה לבין אזורי 
למוקדי הפעילות של הקשישים בשכונה, הצעירים, הנוער והגיל 

הרך.

2. שילוט
)מוצע  מקובל  שבילים  סימון  באמצעות  בשכונה  יסומן  השביל 
או  "הגולם",  צבעי  שהם  ולבן,  אדום  שחור,  בצבעים  להשתמש 
"המפלצת", המהווה את סמל השכונה(, וכן שלטי מתכת והסברים 
שייכתבו במשותף ע"י תושבים ממגזרים שונים, שלטים שעליהם 
המתיישבים  קרב,  מורשת  השכונה,  מהווי  וסיפורים  הסברים 
משמעותיות  תחנות  תוגדרנה  השביל,  לאורך  ועוד.  הראשונים 
שבהן ייעשה פרויקט מקיף של ניקיון ושדרוג פיסי בשילוב כוחות 

בין העירייה והתושבים.

3. תיכנון
השביל יתוכנן ויתממש בעזרתה של וועדת היגוי, שתכלול תושבים 
ממגזרים שונים, וכן נציגות של העירייה. וועדת ההיגוי תדאג לכך 
והאירועים  הציבור,  של  מקסימלי  שיתוף  תוך  ייעשה  שהשביל 
שבהם יתבקשו התושבים לסייע )בניקיון, בצביעה, בציור ועוד( 
יהיו אירועים שבהם מתקיים חיבור בין ציבורים שונים בשכונה. 
וועדת ההיגוי תדאג גם לכך שאופיו של השביל יהיה כזה שלא 
יפגע באף אחד מן הציבורים בשכונה, ותנסח יחד את הטקסטים 
אשר יופיעו לאורכו, טקסטים שבהם יסופר הווי השכונה, יוזכרו 
יונצחו שתי המעברות אשר  אישים משמעותיים שהתגוררו בה, 

שכנו בוואדיות הנצפים מן השביל, יונכח הטבע העירוני ועוד.

4. חיבור לשאר העיר
בעתיד, יהווה "שביל היובל" חלק מרשת של שבילים המתחברת 
בשטחים  לצעוד  לתושבים  שיאפשר  באופן  המסילה,  לפארק 
"יובלים" לבין הציר הראשי  ויחבר בין מרחב  הירוקים של העיר 
של תרבות הפנאי בירושלים. כמו כן יתחבר לשביל סובב עין כרם 

ודרכו לשביל ישראל.

נספח 06: שביל היובל

שביל היובל
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נספח 07: תיכנון מבני ציבור – ריכוז

כתובתתב"ע
שטח המגרש 

המופרש/
המפותח )מ"ר(

שטח בנוי 
המופרש / 

מפותח )מ"ר(

שימוש ציבורי 
מבוקש

יעוד קונקרטי

 1,000בורוכוב 4526152-4
חברה/קהילה/

תרבות
חללי סטודיו לפעילות של אמנים

 קהילה/ רווחה  גולומב 44073523

1,340 רבינוביץ' 1429133
חברה/ קהילה/ 
רווחה/ תרבות

מרכז תרבות: תזמורת וקונסרבטוריון. להקת 
מחול וסטודיו למחול. מקהלה ואודיטוריום.  אולם 

הצגות, מופעים, קונצרטים. בית קולנוע

51771
צ'ילה 

)הדסה הקטנה(
1,156 

חברה/ קהילה/ 
תרבות

איפכא/  משרדי המינהל הקהילתי, חדרי ישיבות, 
חללי למידה עצמית, חדרי סדנאות

 2,823צ'ילה51771
חברה/ קהילה/ 

רווחה
בית קולנוע, בית רשות הרבים

רפואה דחופה

201467
טהון 

)אנילביץ 74-82(
פאב המפלצתתרבות400 

בתי קהילות: קדם, שיח"החברה/ קהילה150 קליינמן 4 

משו-משו:  צוות תיאטרון ותיאטרוןתרבות350 טהון 32951615-17

קונסרבטוריוןתרבותדוד מרץ

תרבותקובובי-דסקל

מבנה ההסתדרות 
- עין כרם

מרכז אומני עין כרםתרבות

300 שטרן 40965641
קהילה/ רווחה/ 

תרבות
מועדון 84

משחקיהחברה/ קהילה90 קלנר468355

200 הנטקה 51061078-84
חברה, קהילה 

ורווחה 
מרכז קיימות

מרכז ספורט מורחב חברה/ קהילה  פיליפ ליאון

  בית טיילור
חברה/קהילה/

חינוך 
סטודיו, אולם קולנוע, גני ילדים, חדרי ישיבות 

ופעילות, איפכא

חברה/ קהילה   ורבורג
אולם הופעות, מכינה ירושלמית, ישיבה חילונית, 

בית החייל הבודד

חברה/ קהילה   בזק
מוסדות/ מכונים לחדשנות בלמידה, לשכת רווחה, 
משרד הפנים,  תחנת משטרה, סניף דואר, תחנת 

כיבוי אש, פאב המפלצת, אולם תרבות,

לשכת הרווחה 
האזורית

בית לש"שחברה/ קהילה   

מרכז קהילתי עין כרם – הרחבת המתנ"סחברה/קהילההמעיין 2-4

גן האחיות, 
מתחם וורבורג, 

בית טיילור
ספריות קהילתיותחברה/קהילה

 29 דונםאזור הסנפלד
 חברה/ קהילה/

חינוך
בי"ס תיכון

הצעות לשימושים בחלק משטחי הציבור במרחב
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נספח 07: תיכנון מבני ציבור – ריכוז
- המשך-

כתובתתב"ע
שטח המגרש 

המופרש/
המפותח )מ"ר(

שטח בנוי 
המופרש / 

מפותח )מ"ר(

שימוש ציבורי 
מבוקש

יעוד קונקרטי

חט"ב תל"י, תיכוןחינוך  מגרש תל"י

חט"בחינוך   נווה עציון

חינוך   השלום
הוספת קומה במבנה  העליון ואיחוד בית הספר. 

הפיכת המבנה התחתון למתנ"ס מלחה

חטיבת ביניים, תיכון, הנגשת מרכז קרוסלהחינוךהניסויי ארגנטינה

מוסד להשכלה גבוההחינוך

בית ספר מנשה 
אליישר

הנגשת מבנה בית הספרחינוך

הרחבה לתיכוןחינוךאורט מינקוף

הקמת בי"ס יסודיחינוךהולילנד 

טיוב תשתיות גני ילדים בכלל במרחבחינוך

חינוך
חדרי משחקים מקורים, ג'ימבורי המפוזרים 

במרחב כולל בבניינים החדשים

קופת חולים עין 
כרם

מרכז טיפולים אלטרנטיבי

פארק 
האסבסטונים

פיתוח הפארקשטחים פתוחים

פיתוח הוואדי: תיכנון והקמהשטחים פתוחיםואדי היובל

פיתוח המורדות: תיכנון הקמהשטחים פתוחיםמורדות מלחה

שטחים פתוחים

גני שעשועים חיצוניים– חידוש ושיפור הקיימים. 
בחינת פיזורם במרחב על מנת לתת מענה 

לילדים בגילאים שונים בכלל המרחב במרחק 
הליכה מהבית

תיכנון וסלילהקישוריותהקו הסגול

פיתוח השבילקישוריותשביל היובל

ספורט
הפיכת כל מגרשי הכדורסל הפתוחים במרחב 

לתקניים

הוספת בריכת שחייהספורט

הוספת מתקני כושרספורטכלל המרחב

place making וקישוט הרחובמרחב ציבוריכלל המרחב

הטמנת חוטי חשמלתשתיותמלחה הישנה

קרית היובל 
הותיקה

הטמנת חוטי חשמלתשתיות

תשתיות ביוב ומיםתשתיותכלל המרחב
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נספח 08: עקרונות לקידום 
תהליך ההתחדשות העירונית 

ההתחדשות  מימוש  של  וסינכרון  הובלה  אחריות,   .1
העירונית

• תיכנון - הגדרת תמונת העתיד, בעזרת הציבור, של ההתחדשות 
= תוכנית ברמה המקומית.

• תיכנון של התשתיות והשלביות בין הדיור לבין התשתיות.
• טיפול במתחמים האדומים.

וכל מספר  כל מספר שנים  מימוש התוכנית  עיתית של  • בקרה 
יח"ד שמוקמות.

2. תיכנון ופיתוח השלד הציבורי
על  הבנייה  של  המצטברות  ההשפעות  ובחינת  מרחבית  ראייה 

הסביבה והתושבים.
• קידום הקמה בהתאם ליח"ד שנבנות.

• תקנות ותוכניות המעודדות עירוב שימושים.
• הסדרת שימוש בשפ"פים למטרות ציבוריות.

• תרומה מכל תוכנית נקודתית להתחדשות כלל המרחב.

3. ניהול אחראי של זכויות הבניה
העדפת התחדשות עירונית מובלת איכות תכנונית, על פני כדאיות 
כלכלית. על בסיס עקרון ציפוף על גבי שלד ציבור מתאים, וניידות 

זכויות בתוך השכונה.
א. התערבות יזומה במנגנון הקצאת הזכויות:

דיירים למשקיעים  בין  זכויות המבחינה  מדיניות של  הקצאת   •
וכד'.

• מיפוי מרכיבי העלויות ליזם ובחינת צמצום עלויות כדי שניתן 
למשל,   .   21 בתקן  ולעמוד  בניה  זכויות  הקצאת  לצמצם  יהיה 
איגום חניה בחניונים ציבוריים מתחת למבני ציבור ובתחנות רק"ל 
במקום חניונים תת קרקעיים, הוספה של שטחי מסחר -ותעסוקה 

קטנים.
לבדיקה  מנגנון  הגדרת  תב"ע:  כל  ברמת  דיפרנציאלי  מכפיל   •
חוזרת של כדאיות כלכלית לאחר 5  שנים ממתן תוקף לתוכניות 
לפינוי בינוי על מנת להעריך את היקף זכויות הבנייה הנדרשות. 
ניתן, למשל, להגדיר בתב"עות מדרגות על פי עליית ערך הקרקע 

ובכך לשמור על כדאיות כלכלית בציפוף נמוך.
• אישור בתב"ע של מספר חלופות ולא רק אחת. למשל, חלופה 
מזערית וחלופה מרבית. כיום הבחינה השמאית המובאת לוועדה 
שניתן  ייתכן  אך  מסוימת.  תכנית  של  כלכלית  היתכנות  מציגה 
להציג חלופות מינימליות יותר העומדות בתקן השמאות. החלופה 
התבהרות  לאחר  ההיתר,  הוצאת  בשלב  רק  תקבע  למימוש 
המוצג  השמאות  שדו"ח  רצוי  מקרה,  ובכל  הכוללת.  התמונה 
רווח  ליצירת  המזערי  הדירות  מספר  בו  ויצוינו  יותר  מקיף  יהיה 

תיקני וטבלת רגישות למקרה של הוספה ושל גריעה של  דירות 
ישנן  אם  לבחון  מנת  על  זאת  כל  דירות  של  שונים  ולתמהילים 
אפשרויות נוספות, עם  פחות יח"ד, לשמור רווחיות ליזם.  בכך 

לנסות להפחית את העומס הנקודתי על התשתיות.
העירונית  להתחדשות  לדאוג  ניתן  שלא  ברורה  הצהרה  ב. 
ופיתוח  בניה  זכויות  הקצאת  בסיס  על  רק  האדומים  במתחמים 

מנגנון כלכלי משפטי שיאפשר את ההתחדשות ההכרחית הזו.
ברמת  ולא  מתחם  ברמת  האזוריים  הציפוף  מכפילי  בחינת  ג. 
להפוך  סכנה  עם  צפיפות  כיסי  למנוע  מנת  על  כולה  השכונה 

למתחמי עוני.

4. ניהול השינוי החברתי
א. מיפוי צרכי ציבור 

הנדרשים,  הציבור  מבני  יפורטו  בה  חברתית  תכנית  כתיבת 
קהילתיים.  ויוזמות  רעיונות  וחברתיים,  קהילתיים  פרויקטים 
ימשך  השיתוף  עיריה.  וגורמי  תושבים  בשיתוף  תיכתב  התוכנית 

משלב היזום עבור בשלב הקמה ועד לאיכלוס.
ב. ניהול השינוי מול האוכלוסיה הקיימת

לתוכניות  האורבני,  לחזון  תושבי המרחב באשר  ידוע שוטף של 
הבינוי השונות, להזדמנויות, לקשיים, ולמענים לקשיים. ידוע זה 
יגיע מהמינהל הקהילתי ממנהלת ההתחדשות הרובעית ומהעיריה 

בכלל ומראש העיר בפרט.
ג. תהליך מיתוג ושיווק

• בניית תוכנית תוכנית שיווק לדירות החדשות ע"י תושבים בסיוע 
אנשי מקצוע.

• ארגון וליווי קבוצות רכישה.
ד. מענה לכשלים בתקופת הבניה

מינוי איש קשר ברמת הרובע לפניות ציבור בנושא קשיים הנוצרים 
בתקופת הבניה.
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יסייע לתושבים להציף אותם אל מול הגורמים הרלוונטיים וירתום 
את היזמים והמערכת העירונית למציאת פתרונות.

ה. שילוב אוכלוסיה ותיקה וחדשה
כתיבת תכנית לשילוב התושבים החדשים במרקם השכונתי הקיים.

ו. בינוי קהילה במגדלים
• הכשרת בעלי דירות שדירותיהן בבנייה ולרוכשים לקראת החיים 

המשותפים במגדל.
• ליווי בבחירת חברת אחזקה

5. המינהל הקהילתי

על  רחבה  מבט  נקודת  בעל  ומקצועי  קהילתי  גורם  הינו  המינהל 

תוכניות  כלל  של  האפשר  ככל  עדכנית  תמונה  שמחזיק  המרחב 
המרחב.  פיתוח  של  הכללי  האינטרס  את  ומקדם  במרחב  הבינוי 
זאת באמצעות קבוצות תושבים שמקבלות תמיכה וידע מקצועי 
נושאים שונים  קידום  ולוקחות אחריות על  בתחום התכנון הפיזי 
הגורמים  עם  ממשלית  ברשת  השתלבות  תוך  זאת  בתוכנית. 
יש  כך  לשם  יובלים;  של  הפיזי  המרחב  על  המשפיעים  השונים 
לשמר ולטפח פלטפורמות קבועות לעדכון ושיח בין גורמי העיריה, 

גורמי התיכנון והתושבים.
הגידול  עם  להתמודד  כלים  לו  ולהקנות  המינהל  את  לחזק  יש 
קהילתיות  לעובדות  נוספים  תקנים  הפיתוח  אתגרי  ועם  העירוני 
ולתכנון, הבטחת תקציבי פעולה הולמים, תזרים מזומנים יציב... 

וכדומה.

עקרונות תיכנון
1. בניין

א. תמהיל דירות ובפרט בניית דירות קטנות.
ב. בנייה ירוקה.

ג. בנייה אסתטית.
ד. בנייה מירקמית בשכונה ובפרט מחוץ לצירים ראשיים.

ה. חזית מסחרית בקו הרחוב לאורך כל הפרויקט:  ריבוי חנויות 
קטנות.

ו. הקצאת חללים למשרדים ולשטחי תעסוקה.

2. השתלבות במרחב
א. חיבור נעים ונוח בהליכה ובאופניים ל

1( צירים ראשיים.
2( מגרשים סמוכים הן מבונים והן שטחים ציבוריים פתוחים.

לאוכלוסיות  הציבור  ושטחי  השבילים  להתאמת  לב  תשומת  ב. 
מיוחדות: ילדים, קשישים, נכים.

ג. פתרונות ממוכנים להנגשת שיפועי טופוגרפיה קשים.
ד. בשטחים הציבוריים
1( ריבוי ספסלי ישיבה.

2( תאורה טובה וחדשנית
3( הנגשת המרחב הציבורי

ה. חניונים
1( מוארים ומאווררים

2( פתחי כניסה ויציאה תוך תשומת לב להולכי רגל.

ולמבנים  לדיירים  רגל,  לב להולכי  אוורור תוך תשומת  3( פתחי 
הצמודים.

ו. צמצום פגיעה במדרכות )בכניסה לחניונים(.
ז. בחינה אמינה של העמסת התוכנית על תשתיות התחבורה.

 

3. ערכי נוף
א. מזעור עקירת עצים. הרחבה וחיזוק גינות, גנים, פארקים.
ב. שתילה של צמחיה מגוונת. ארץ ישראלית, ירוקה ובוגרת.
ג. צמצום הפגיעה בשכנים דיירי מבנים סמוכים ובהולכי רגל

1( מבחינת הצללה
2( הסתרת נוף.

הרי  כרם,  עין  ירושלים,  להרי  נקודות תצפית  איפשור   - ולהפך 
יהודה.

אחזקת הבניין
במסגרתו  חברתי   – כלכלי  מודל  של  ולתושבים  לעירייה  הצגה 

מתוחזק הבניין לאורך שנים )30 שנה(.

עקרונות בתהליך הבנייה
1. תשומת לב לרעש - שעות החפירה והוספת מיסוך אקוסטי.

2. תשומת לב להבהק הנגרם עקב עבודות.
3. התקנת ממטרות מהיום ראשון של העבודות למניעת אבק.

4. תשומת לב והתחשבות בשעות העומס התחבורתי השכונתי 
)בתכנון הגעת משאיות וכלים כבדים ויציאתם ממתחם הבניה(.

נספח 09: קווים מנחים למדיניות 
תכנון ובנייה ליזם ביובלים
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המסמך הזה יצא לאור בזכות תרומה של רבים. נזכיר אנשים, בתיקווה לא לשכוח אף 
אחד:

תודה למיכאל זיו-קנת, יו"ר הועדה הפיזית, שליווה, תמך, העיר, כתב, לימד ודייק.  לרנה 
ועל הסיוע הרב בהכנת  פורסטני, המתכננת האורבנית היוצאת, על הערותיה הטובות 
שדירבן  יובלים,  קהילתי  מינהל  מנכל  ריס  ליאיר  במרחב,  הנעשה  על  המידע  תשתית 
ודחף לכתיבת המסמך ולהוצאתו לאור. לחברי הועדה הפיזית של מינהל קהילתי יובלים 
ובמיוחד לעדי סלע- וינר שעשתה סדר בדברים והעלתה את המסמך על פסים בהירים, 
קהילתי  חברתי-  היזם  ינובסקי  לניר  התרבות,  נספח  לניסוח  שתרמה  רוסלר  לנירית 
שהעלה את הקו הסגול על סדר היום והציב את שביל היובל, יחד עם נחמניאל סבן, על 
מפת מתכנני המרחב, לגלעד רוזן על שסייע בניסוח דברי הפתיחה הבהירים, לחברים 
שקראו והעירו: שושנה קליגמן, פאני אקסל, עדי עמית, נעה אוריון-וייס, רינת דוויק-

סיקסק, ציפי רון ויוני שקד.
על  בנאי  ולערן  בקל  לדרור  ובעיקר  יובלים  הקהילתי  המינהל  הנהלת  לחברי  תודה 

הערותיהם ועל תוספות המידע.
תודה לצוות המינהל ובעיקר - למרים מנצור, מנהלת תחום חינוך, שהשתתפה בניסוח 

החזון החינוכי, לאופיר לוי גרפיקאי המסמך.
אפיק-ריבוש  לנועה  ובעיקר  המידע  שיתוף  על  עירונית  להתחדשות  למינהלת  תודה 
שסייעה מאוד בניסוח הנספח בנושא קידום התחדשות עירונית, לצוות אב לתחבורה 
שהאיר את עינינו בעקרונות לקישוריות במרחב, לחברת אמאב שהכינה את בה"ת יובלים 
מתוכה שולבו קטעים במסמך זה, לאנשי אגף התיכנון של עיריית ירושלים שסייעו במידע 
ששולב בכתיבה, לליאור שלם, מתכנן הרובע, שהשרה מרוחו ודחף לניסוח חזון למרחב, 

לחגית נעלי-יוסף שהעשירה אותנו במידע ובתובנות בהתחדשות עירונית.

ישי כהן )העורך( אוגוסט 2020


