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r = 300 m

קונסוליה אמריקאית

שגרירות אמריקאית מוצעת
r = 300 m
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עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר תכנית אב ארנונה-תלפיות: שלב ד'

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא

ט | 02-6255520 פ | 153-2-6255520

shapiroarc@gmail.com

אינג' גד נובק, מהנדס אזרחי

ט | 089255998 פ | 089254290

novak-gd@zahav.net.il

מר זאב ברקאי, יועץ כלכלי

ט | 02-5631087 פ | 02-5672021

zevbar@012.net.il

אינג' רולי פלד 

הנדסת תחבורה ותנועה

ט | 02-6734472 פ | 0737263070

מוריה-סקלי נוף ואדריכלות

ט | 03-5664006 פ | 03-5664005

ד"ר אורית ברוור-בן דוד

אנתרופולוגית, יועצת חברתית ואוצרת

oritbbd@gmail.com ,050-5587528 | ט

כנס תושבים 14.03.17



עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

2

 יח"ד באלטרנטיבה הנבחרת יח"ד תוספתמס' יח"ד

עם פינוי בינוי לפי תמ"א 38קיימות

שטח

התכנית

2,6661,1214,170

מתחם ארנונה

מתחם תלפיות

527 דונם
5101520

צפי מימוש מס' יח"ד לפי שנים
לפי חישוב 2% בשנה

אלטרנטיבה מרץ 2017: לאחר הגבלת רדיוס קונסוליה / שגרירות אמריקאית 

עקרונות

1. תכנון בהתאם לעקרונות תכנית המתאר

2. חיזוק ליבה היסטורית -  ציר עין צורים

3. תוספת כמכניזם לשימור הקיים

4. מתחמי התחדשות עירונית  לאורך דרך
    חברון ורח' שלום יהודה

5. בחינת עקרונות להתחדשות עירונית/
   תמ"א 38 בציר עין צורים

ם
רי
צו

ן 
עי

ם 
ח

ת
מ

מתחם דרך חברון

r = 300 m

קונסוליה אמריקאית

שגרירות אמריקאית 

צוצעת

4178341,2511,668

מס' תושבים קיים:   2,600 יח"ד * 2.6 = 6,932 

מס' תושבים עתידי: 4,170 יח"ד * 3.5 = 14,595 



עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

3

r = 300 m

שגרירות אמריקאית מוצעת r = 300 m

מקרא:

גבול תכנית

מתחם להתחדשות עירונית

שטח למבני ציבור

שטח ציבורי פתוח

רדיוס 300 מ' מקונסוליה אמריקאית ושגרירות מוצעת

1:5000חלופה נבחרת: מתחמי התחדשות עירונית

11

22

55

33

44

    מתחמי תכנון

1. מתחם עין צורים

2. מתחם שלום יהודה

3. מתחם דרך חברון

4. ארנונה

5. תלפיות



עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

4 1:5000 תוספת בנייה לפי תמ"א 38 לאחר הגבלת רדיוס הקונסוליה

מקרא:

גבול תכנית

גבול אזור רגישות העיר ההיסטורית

תוספת עד 1.5 קומות

תוספת עד 2 קומות

תוספת עד 2.5 קומות

שטח למבני ציבור

שטח ציבורי פתוח

רדיוס 300 מ‘ מקונסוליה אמריקאית ושגרירות מוצעת

r = 300 m

שגרירות אמריקאית מוצעת r = 300 m



עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה
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רים

מר זאב ברקאי
אדר' משה שפירא

אינג' רולי פלד
מוריה-סקלי אדריכלות נוף

רשימת יועצים

02625979

:נוף וסביבה
:תנועה ותחבורה

:שימור
:כלכלה ופרוגרמה

:חברה ושיתוף ציבור

ירות מוצעת  

מתחמי תכנון מוצעים:

1. מתחם עין צורים

2. מתחם שלום יהודה

3. מתחם דרך חברון

4. ארנונה

5. תלפיות

שלים

לפיות

ארנונה - תלפיות 

ט מצב מוצע

בניה, התשכ“ה - 1965
מתאר מקומית

 מפורטת

r = 300 m

שגרירות אמריקאית מוצעת r = 300 m

ך
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אברהם שלום יהודה
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קונסוליה אמריקאית

מקרא:

חריגה מתכנית המתאר 2000

שטח למבני ציבור

שטח למבני ציבור - לא מבונה

שטח ציבורי פתוח

שטח פרטי פתוח

מלונאות

אזור מגורים ב'

אזור מגורים ג'

אזור מגורים ד'

מתחם להתחדשות עירונית ייבחן בתכניות מפורטות

שטח לבית קברות עירונית

אזור מסחרי

1:5000 מצב מוצע - אלטרנטיבה נבחרת



עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

6

r = 300 m

קונסוליה אמריקאית

שימושים ציבוריים בשטחים ציבוריים:

20. בית ספר על יסודי

21. גני ילדים        

22. שימוש ציבורי

23. מעון יום ומרכז לקשיש 

24. בית כנסת ומקווה 

25. גן ילדים  

26. בית ספר יסודי וגן ילדים

27. לשכת רווחה וגן ילדים (בהיתר)  

28. קופת חולים ומועדון נוער

 29. בית כנסת ומקווה

30. מעון יום

31. גן ילדים 

32. מתנ“ס

33. גן ילדים

34. גן ילדים

35. גני ילדים 

מחוץ לגבול ארנונה-תלפיות:

1.בית ספר על יסודי

2. מועדון נוער

3. מגרש ריק 

4. גן ילדים

5. בית כנסת

6. גני ילדים

7. מעון יום  (ויצו)

8. מגורים בפועל

9. בית ספר יסודי (אורט)

10. שימוש ציבורי  

11. שימוש ציבורי

12. בית בן יהודה

13. בית אבות (ירושלים של זהב)

14.ישיבה (מרכז התורה) 

15. בית כנסת ומעון יום נעמת (בית  בויאר)

16. שימוש ציבורי 

 17. בית כנסת (תפארת ישראל) 

18. מעון יום

19. בית כנסת

*כמות כיתות וחדרי לימוד - ראה בטבלת מבנה ציבור

36. מרכז לבראיות הנפש  

37. אנו“ש      

38. בית עגנון

39. גני ילדים

40. מדרשת לינדנבאום 

שימושים ציבוריים בשטחים יעוד אחר:
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35

שגרירות אמריקאית מוצעת r = 300 m

דרך חברון

אברהם שלום יהודה

רבנו פוליטי

בית הערבה
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מקרא
גבול תכנית מוצעת

רדיוס 300 מ‘ מקונסוליה אמריקאית ושגרירות מוצעת

מגרש למבנה ציבור

מוסד תרבות בשטח פרטי

מרפאה בשטח פרטי

מוסד חינוך בשטח פרטי

36

39
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40

38

שטח למבני ציבור - קיים  1:5000תכנית אב ארנונה-תלפיות



עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה
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קונסוליה אמריקאית
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35

שימושים ציבוריים בשטחים ציבוריים:

20. בית ספר על יסודי 

21. גני ילדים   

22. בית ספר יסודי

23. מעון יום ומרכז לקשיש 

24. בית כנסת ומקווה 

25. גן ילדים 

26. בית ספר יסודי וגן ילדים 

27. לשכת רווחה וגן ילדים (בהיתר)  

28. קופת חולים ומועדון נוער

 29. בית כנסת ומקווה

30. מעון יום

31. גן ילדים 

32. מתנ“ס

33. גן ילדים

34. גן ילדים

35. גני ילדים 

מחוץ לגבול ארנונה-תלפיות:

1.בית ספר על יסודי

2. מועדון נוער

3. גני ילדים 

4. גן ילדים

5. בית כנסת

6. גני ילדים

7. מעון יום  (ויצו)

8. מגורים בפועל

9. בית ספר יסודי (אורט)

10. גן ילדים   

11. גן ילדים

12. בית בן יהודה

13. בית אבות (ירושלים של זהב)

14.ישיבה (מרכז התורה) 

15. בית כנסת ומעון יום נעמת (בית  בויאר)

16. בית ספר קהילתי + אגף קהילתי 

 17. בית כנסת (תפארת ישראל) 

18. מעון וגן ילדים + בית כנסת

19. בית כנסת

*כמות כיתות וחדרי לימוד - ראה בטבלת מבנה ציבור

36. מרכז לבראיות הנפש  

37. אנו“ש      

38. בית עגנון

39. גני ילדים

40. מדרשת לינדנבאום 

שימושים ציבוריים בשטחים יעוד אחר:
דרך חברון

אברהם שלום יהודה

רבנו פוליטי
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שגרירות אמריקאית מוצעת r = 300 m

מקרא
גבול תכנית מוצעת

רדיוס 300 מ‘ מקונסוליה אמריקאית ושגרירות מוצעת

מגרש למבנה ציבור

מגרש ריק למבנה ציבור

מתחם להתחדשות עירונית ייבחן בתכניות מפורטות

מוסד תרבות בשטח פרטי

מרפאה בשטח פרטי

מוסד חינוך בשטח פרטי

r = 300 m
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שטח למבני ציבור - מוצע 1:5000תכנית אב ארנונה-תלפיות



עיריית ירושלים

מנהל התכנון

האגף לתכנון עיר

ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים

נילי-רננה חר"ג | יאן טנדרוולד אדריכלים

ינאי 6, ת.ד. 4635 ירושלים 91046

ט | 025619791 פ | 026259797

אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי
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אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

8

גני ילדים:

מעונות יום:

בתי ספר על יסודיים:

בתי ספר יסודיים:

בתי כנסת:

11

17

0

40

5

19

64

42

72

17

קיים
מוצע

כולל פינוי בינוי

כיתות קיימות בשטח למבני ציבור: 78

תוספת כיתות מוצעות: 124

סה"כ כיתות מוצעות: 190

שטח למבני ציבור - מוצע תכנית אב ארנונה-תלפיות

שימושים ציבוריים מוצעים

גני ילדים

מעונות יום

בתי ספר על יסודיים

בתי ספר יסודיים

בתי כנסת
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9

r = 300 m

קונסוליה אמריקאית

23

21

22 24

25
26

שגרירות אמריקאית מוצעת r = 300 m

גבול תכנית מוצעת

רדיוס 300 מ‘ מקונסוליה אמריקאית ושגרירות מוצעת

שטח ציבורי פתוח סטטוטורי

גן קיים

משעולים

משעולים לא קיימים

עצים קיימים

מקרא גנים:

1. דרך חברון 101

2. קצה רחוב הירדן

3. גן החורשה

4. אברהם שלום יהודה 31

5. בן גבריאל 9

6. גן דאגלם

7. ציר עין צורים

8. ציר עין צורים

9. ציר עין צורים

10. ציר עין צורים

11. ציר עין צורים

12. לייב יפה 7

13. רבנו פוליטי 71

14. גן חורשה לייב יפה-כפר עציון

15. גן טיילת ים המלח

16. גן תכלת מרדכי

17. טיילת מורדות ארנונה

18. גן לוריא

19. דרום טיילת מורדות ארנונה


טח 	�וח - מ�ב"� .21


טח 	�וח - מ�ב"�      .22


טח 	�וח - מ�ב"� .23


טח 	�וח - מ�ב"� .24


טח 	�וח - מ�ב"� .25


טח 	�וח - מ�ב"� .26

שטחים ירוקים מחוץ לגבול התכנית:

שטח ציבורי פתוח - קיים  1:5000תכנית אב ארנונה-תלפיות
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אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

10 שטח למבני ציבור - מוצע תכנית אב ארנונה-תלפיות

r = 300 m

קונסוליה אמריקאית

2. קצה רחוב הירדן

גנים:

רחבות

1. דרך חברון 101

3. גן החורשה

4. אברהם שלום יהודה 31

5. בן גבריאל 9

6. גן דאגלם

7. ציר עין צורים

8. ציר עין צורים

9. ציר עין צורים

10. ציר עין צורים

11. ציר עין צורים

12. ציר עין צורים

13. רבנו פוליטי 71

14. שצ"פ חדש במסגרת תיכון

15. גן חורשה לייב יפה-כפר עציון

16. גן טיילת ים המלח

17. גן תכלת מרדכי

18. טיילת מורדות ארנונה

19. גן לוריא

20. דרום טיילת מורדות ארנונה

א. רחבת בית ספר אליאס - בית"ר

ב. רחבת בית ספר אליאס - נחום שדמי

ג. רחבת בית כנסת החורשה

ד. רחבת בית המדרש הגדול

א

ב

ג

ד

שגרירות אמריקאית מוצעת r = 300 m

מקרא
גבול תכנית מוצעת

רדיוס 300 מ‘ מקונסוליה אמריקאית ושגרירות מוצעת

 גן ציבורי

 רחבה עירונית

משעולים

עצים קיימים

רחובות מחופי עצים

מתחם להתחדשות עירונית ייבחן בתכניות מפורטות

23

21

22 24

25
26


טח 	�וח - מ�ב"� .21


טח 	�וח - מ�ב"�      .22


טח 	�וח - מ�ב"� .23


טח 	�וח - מ�ב"� .24


טח 	�וח - מ�ב"� .25


טח 	�וח - מ�ב"� .26

שטחים ירוקים מחוץ לגבול התכנית:

1:5000
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אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

11

שטח ציבורי פתוח קיים:

  39,990 מ"ר

שטח נדרש לסף בית - מרקם בינוי (3 מ"ר):

 43,800 מ"ר

חוסר בשטחים פתוחים:

 3,801 מ"ר

שטח למבני ציבור תכנית אב ארנונה-תלפיות

39.9939.99 דונם דונם

43.843.8 דונם דונם

3.813.81 דונם דונם
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12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

מקרא:

גבול תכנית

תחנת רכבת קלה עתידית

גבול חלקה מוצעת

מבנה לשימור

משעולים

הצעה לשצ"פ

הצעה לשפ"פ 

קו בניין

שטח לשימוש ציבורי בשתי קומות מסד

מגורים

1

8

9
10

2

3

4

5

6

7

מגרש מס' 9

2600 מ"ר שטח: 

17 יח"ד נכנס: 

68 יח"ד יוצא: 

26 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: עד 50%

23% תכסית מגורים: 

12 קומות

1:4יחס: 

 מ"ר קומת מגדל: 600

מגרש מס' 10

2728 מ"ר שטח: 

23 יח"ד נכנס: 

92 יח"ד יוצא: 

34 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: עד 50%

22% תכסית מגורים: 

12 קומות

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 8

4353 מ"ר שטח: 

34 יח"ד נכנס: 

136 יח"ד יוצא: 

31 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: עד 50%

41% תכסית מגורים: 

13 קומות

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 1

3069 מ"ר שטח: 

27 יח"ד נכנס: 

108 יח"ד יוצא: 

29 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: עד 50%

20% תכסית מגורים: 

14 קומות

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 2

3069 מ"ר שטח: 

41 יח"ד נכנס: 

164 יח"ד יוצא: 

53 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

20% תכסית מגורים: 

21 קומות

עד 50%

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 3

2915 מ"ר שטח: 

34 יח"ד נכנס: 

136 יח"ד יוצא: 

47 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

21% תכסית מגורים: 

23 קומות

עד 50%

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 4

2836 מ"ר שטח: 

25 יח"ד נכנס: 

100 יח"ד יוצא: 

35 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

תכסית מגורים: 

15 קומות

עד 50%

21%

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 5

4581 מ"ר שטח: 

47 יח"ד נכנס: 

188 יח"ד יוצא: 

41 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

39% תכסית מגורים: 

18 קומות

עד 50%

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 
יח"ד יוצא: 

מגרש מס' 6

3043 מ"ר שטח: 

48 יח"ד נכנס: 

192

47 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

41% תכסית מגורים: 

14 קומות

עד 50%

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 7

2649 מ"ר שטח: 

48 יח"ד נכנס: 
144 יח"ד יוצא: 

54 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

23% תכסית מגורים: 

21 קומות

עד 50%

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:3יחס: 

מספר מגרש 2

29 דונם - פוטנציאל שטח לשימוש ציבורי פיתוח בינוי בדרך חברון - חזית מערבית 1328 יח"ד 
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מקרא:

גבול תכנית

תחנת רכבת קלה עתידית

גבול חלקה מוצעת

מבנה לשימור

משעולים

הצעה לשצ"פ

קו בניין

שטח לשימוש ציבורי בשתי קומות מסד

11מגורים 12 13 14

11

12

13

14

מגרש מס' 14

3350 מ"ר שטח: 

23 יח"ד נכנס: 

92 יח"ד יוצא: 

36 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: עד 50%

31% תכסית מגורים: 

13 קומות

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 

מגרש מס' 13

3840 מ"ר שטח: 

54 יח"ד נכנס: 

216 יח"ד יוצא: 

18 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: עד 50%

35% תכסית מגורים: 

14 קומות

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 
יח"ד יוצא: 

מגרש מס' 11

5074 מ"ר שטח: 

44 יח"ד נכנס: 

176

35 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

35% תכסית מגורים: 

12 קומות

עד 50%

 מ"ר קומת מגדל: 600

מגרש מס' 12

2758 מ"ר שטח: 

24 יח"ד נכנס: 
96 יח"ד יוצא: 

35 יח"ד לדונם: 

תכסית מסד: 

44% תכסית מגורים: 

10 קומות

עד 50%

 מ"ר קומת מגדל: 600

1:4יחס: 1:4יחס: 

מספר מגרש 2

580 יח"ד פיתוח בינוי שלום יהודה - חזית מערבית
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שכיר בלתי מסחרי

מקרא:

משעולים 

עירוב שימושים בעלי אופי ציבורי

מגורים

משרדים/גלריות 

משרדים

גלריה

אפשרות לעירוב שימושים בבנייה לגובה
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ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

15

גינה - בייעוד שצ"פ

ציר עין צורים

גינה מוצעת - במגרש חום

רחובות שכונתיות

מוסדות ציבור שכונתיים

משעול קיים

משעול מוצע

חופות קיימות (וחורשות)

תוואי רחוב לתוספת חופת עצים

קו/תחנת רק"ל

שביל אופניים מתוכנן

שביל אופניים מוצע

טיילת ים המלח

שגרירות אמריקאית מוצעת

נספח נוף 1:5000תכנית אב ארנונה-תלפיות

מקרא:
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אדר' משה שפירא: יעוץ שימור

מר זאב ברקאי: יעוץ כלכלי

ד"ר אורית ברוור-בן דוד: יעוץ חברתי

מוריה-סקלי אדריכלות נוף: יעוץ נוף וסביבה

אינג' גד נובק: יעוץ דרכים

אינג' רולי פלד: יעוץ תנועה ותחבורה

16
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חתך רחוב - מרחב ציבורי:  רחוב קורא הדורות
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אחד נתיב תנועה
חניה מקבילה בשני צידי הדרך

תתבצע השלמת נטיעות בין העצים הקיימים

שני נתיבי תנועה
חניה מקבילה בצד המזרחי בלבד

תתבצע השלמת נטיעות בצד המערבי

נתיב תנועה אחד
חניה מקבילה בצד המזרחי וחניה אלכסונית בצד המערבי

חופת עצים קיימים משמעותית בשני צידי הרחוב

רח' קורא הדורות
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חתך רחוב - מבט נופי:  רחוב אברהם שלום יהודה
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