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 נייפעסטישיבת אור יוסף  
 

 

 :רחוב יואל

 .רחוב ראשי המוביל מצפון לדרום בתוך שכונת הבוכרים •

 :נמצא בתהליך של הפיכתו למרחב חינוכי מרכזי הכולל •

 .בתי מדרש ובתי ספר, ישיבות  

 (.לא קו אפס )לרחוב של קווי בניין  אופינימרקם  •

 .המבנה ממוקם בנקודה הנמוכה ברחוב •

 

 (:פרוט בהמשך) המבנה הקיים

 .   ר ביעוד מגורים"מ 580חלקה בשטח של  •

 ,  קומות ויחידת מגורים על הגג 2בן  ד"יח 7, מבנה מגורים •

 .בקומת הקרקע תוספות בניה ושימוש מסחרי  •

 .או רשימת שימור כלשהי/לא מיועד לשימור בתכנית ו •

 

 :מדיניות תכנון

'  יחכמעט הכפלת שימור מרקמי וציפוף משמעותי בהיקף של  •

 .  הדיור למגורים במרחב

קומות מגורים ובחינה של מתן תוספת גובה    5 :גובה בנייה•

 .במבני ציבור

 .שטחים חומים זמינים למבני ציבור חדשיםלא קיימים  •

 

 :עיקרי התכנית

 .שינוי יעוד ממגורים למוסד •

 .  הריסת מבנה קיים •

 .קומות מעל שתי קומות תת קרקעיות 6.5הקמת מבנה בן  •

 :כללי

 הריסה ובנייה -7424תכנית 



 נייפעסטישיבת אור יוסף  
 

ופועלת בירושלים  מזה כעשר שנים במבנה שכור במתכונת של   24 -16מיועדת לתלמידים מגיל  " נייפעסטאור יוסף "ישיבת  •

 .תלמידים 100כיום לומדים בישיבה כ . לימוד ומגורים באותו חלל

 
 בירושלים   " נייפעסט"הישיבה הינה חלק ממוסדות  •
 

שיאפשר  ליצור מרחב חיים איכותי ו 180להגדיל את מספר התלמידים ל , מטרת התכנית הינה ליצור בית קבע עבור הישיבה •

 .לימוד מעמיק ואינטנסיבי תוך מתן מרגוע לנפש ולצרכי התלמיד הבודד

 

 .בנייה 480%ר המהווים "מ 2800בפועל מבוקשים בתכנית . ר"מ 3200הנדרשת הינה  הפרוגרמה •

 מהות הבקשה
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 עקרונות תכנון ראשיים
 

האפשריים בתת   מקסימליםתכנון שטחים עיקריים . 1

 .  הקרקע

בין שטחים משותפים למרחבים פתוחים   " טבעי"חיבור . 2

 :פורמאלי-ליצירת מרחב פתוח א

 ".  קרקע חלופית" -3.0במפלס  -בית המדרש  •

 .  במפלס הגג הירוק –מועדון / ספריה   •

תכנון חלל עירוני בין הרחוב לבית המדרש ויצירת כיכר  3.

 .מקומית במפלס הרחוב

 ".טבע עירוני"כ" תכנון קירות מפלס הקרקע החלופית4.

מטבח וחדר אוכל בקומת מרתף מאווררים באוורור  5.

 ".קרקע החלופית"דרך מפלס ה( מאולץ)+ טבעי

 

 

: את תכונות הקרקע הטבעיות כגון, ככל הניתן, מקיימת, קרקע המתוכננת במפלס נוסף": קרקע חלופית"

 ...ועוד פורמליות-א, צמחיה, רציפות ומורכבות, אינסופיות, פתיחות
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מטבח   - 2קומת מרתף 
 .וחדר אוכל



 נייפעסטישיבת אור יוסף  
 

( -300" ) קרקע חליפית"קומת 
 בית מדרש –



 נייפעסטישיבת אור יוסף  
 

 קומת הרחוב

 עירונית"( פינה) "כיכר 

כניסה 

לבית 

 המדרש

כניסה 
 למעונות
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 אופיניתקומת מגורים 
 

 .חדרים 110.

 תלמידים בחדר 24.

 .ברוב החדרים מרפסת קטנה3.

 .מטבחון4.

 שירותים ומקלחות משותפים5.

 .פינת ישיבה צמודה  למרפסת משותפת6.
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 קומת גג
 

ספריה  /חלל  מבונה לפעילות משותפת מועדון1.

 .ר"מ 80-של כ מינימליבשטח 

 .ר"מ 250-גג ירוק בהיקף כ2.

  -משטח המגרש 45%-תכסית ירוקה של כ3.

 .תרומה להפחתת אפקט החום העירוני

  5-הבנייה על הגג בקווי בניין מוגדרים של כ4.

הבנייה אינה גורמת לכל   –מטרים מקצה הגג 

ואיננה נצפית  נוף לשכנים /הסתרת שמש

מבחינת הרחוב הבנייה בקומה זו  )מהרחוב 

 (.איננה קיימת
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 חתכים

 מערב-חתך רוחב  מזרח דרום-חתך רוחב צפון
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 חזיתות ראשיות

 (לרחוב חגי )חזית דרומית  (לרחוב יואל) חזית מזרחית 
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 נייפעסטישיבת אור יוסף  
 

 נקודות לבחינה

 

 :  שימור המבנה. 1 

 שימור ותוספות/ הריסה •

 

 :התאמה למרקם. 2

 גובה•

 קווי בניין •

 שפה אדריכלית •

 

 תוספות+ התכנות לשימור. 3

 

 :קו בניין תת קרקעי. 4

 ,  אוורור"/ קרקע חלופית" •

 .  ככר מקומית •

 

 



 נייפעסטישיבת אור יוסף  
 

 שימור

 שאלת סימון הבניין לשימור. 1

 .לא בכרטסת הישנה ולא בכרטסת החדשה, ע"לא בתב, הבניין אינו מסומן לשימור

 .אך לא זה הנדון, ניתן לראות שסביבת המבנה נסקר במסגרת הכרטסת החדשה ואף סומנו מבנים רבים

 .נעשה בירור מול עורך הסקר לוודא שלא מדובר בטעות סופר והובהר כי ההחלטה לא לסמנו לשימור היתה מכוונת
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 מצב קיים -שימור

 הבניין יחודיותשאלת . 1

 .  30-פרטי בניין אופייניים לשנות ה. טיפוסי לתקופת בנייתו, בניין פינתי
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 מצב קיים רחוב יואל -שימור

כולל תוך  , אושרו תכניות בנפחים תואמים למבוקש כאן, במגרשים אחרים לאורך הרחוב עליהם מבנים שהוגדרו לשימור

 .אין ספק שאופי הרחוב כבר השתנה בפועל. הריסת המבנים או שינויים

 6רחוב יואל 

 .קומות 7ובניית מבנה בן  (המסומן לשימור)הריסת מבנה קיים  – 2004משנת  7424תכנית 
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 יואלהתאמה למרקם ולגובה של רחוב  .2

 10רחוב יואל 

 .הריסת מבנה קיים ובניית בית מדרש חדש – 2014משנת  342980תכנית  -ישיבת סאטמר 

 מצב קיים רחוב יואל -שימור
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 יואלהתאמה למרקם ולגובה של רחוב  .2

 13רחוב יואל 

 .הריסת מבנה קיים ובניית בית מדרש חדש – 2014משנת ' ב3757תכנית  -ישיבת אור החיים 

 מצב קיים רחוב יואל -שימור
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 שימור

 גובה  -התאמה למרקם . 2

 .  בעת בנייתו היה הבניין אופייני לסביבתו

 .לא ניתן להתעלם מכך שרחוב יואל קיבל בשנים אופי ייחודי ומובהק לאור הנפחים והגבהים שאושרו בידי גורמי התכנון

גם מבני מגורים לא שמרו על נפחם  . אופי רחוב יואל היום הוא של מוסדות לימוד גדולים הרבה יותר מהבינוי השכונתי המקורי

 .ההיסטורי ברוב המוחלט של המקרים

 

 מצב קיים –חזית מערבית של רחוב יואל 

 מצב עתידי לפי מדיניות מאושרת –חזית מערבית של רחוב יואל 

 חזית מזרחית של רחוב יואל



 נייפעסטישיבת אור יוסף  
 

 שימור

התאמה לסגנון הבניה של  . 3

 רחוב יואל

 

לא ניתן להתעלם מהשינוי  

הדרמטי באופיו של רחוב יואל  

 .בשנים האחרונות

 

מבט  , בצילום רחוב יואל היום

 .מצפון לדרום בסביבות המבנה

 

לאורך הרחוב קיימים היום מספר  

 .בתי מדרש בעיצובים אקלקטיים
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 שימור

התאמה לסגנון הבניה של  . 3

 רחוב יואל

 

מבט צפונה מכיוון   –רחוב יואל 

 .הבניין הנדון

 .הבניין המוצע: למטה
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 יעוד שטח ליחידה מספר יחידות הערות שטחכ "סה

חללים  מטבח 80 1 -2ימוקם במפלס  80

 חדר אוכל סועד/  ר"מ 1.4 200 -2ימוקם במפלס  280 משותפים

 בית כנסת-חלל ראשי 300 1 -1ימוקם במפלס  300

 כיתות לימוד בינוניות 25 2 ימוקמו בסביבת החלל הראשי 50

 כיתות לימוד גדולות 45 1 ימוקמו בסביבת החלל הראשי 45

 ספריה/ מועדון 100 1 לא מתחת לקרקע -חלונות ואוורור טבעי 100

 מקום לסוכה/ חצר 150 1 ניתן למקם על הגג   150

חללי  4חדרי שינה ל  22 45 990

 פינת קפה קומתית 8 5 לפי מספר קומות מגורים 40 מגורים

 אזור ישיבה קומתי 20 5 לפי מספר קומות מגורים 100

 מרפסת קומתית 15 5

 הנהלה דירת רב 120 1 120

 משרדים 12 3 36  

 כ"סה כ שטחי בנייה עיקריים נטו בפרוגרמה"סה 2291

 שטחי שרות כלליים משטח עיקרי 40% ,   מעברים, מעליות,מדרגות, שירותים 916

 תלמידים 180כ שטחי בנייה כוללים נדרשים עבור "סה 3207

 תוספות קומות+ שימור המבנה  אופציתבחינת התכנות  

 

 

 :ניתוח שטחים לפי עמדת מחלקת השימור

 ר"מ 270 –( כולל נישה אחורית) תכסית מבנה קיים •

 .  קומות שנותרו 4מיטות ב    44-48הפחתת .             מיטות 11-12ר שמשמעותם "מ 76כ הפרש שטח בקומה "סה •

 מיטות   39הורדת קומת מגורים              הפחתת                2ביטול קומת תת קרקע  •

ואינו עומד במטרות , תלמידים 90-60מחייב צמצום של , תכנון הפרויקט בגבולות המבנה הקיים הינו בזבזני ביותר
 .של הפרויקט המינימליות

 .ר"מ 346 –תכסית מתוכננת מעל הקרקע . ר"מ 2800כ מבוקשים "סה
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 תת קרקעיים  -קווי בניין 

 .במפלס בית המדרש פורמלית -חצר  א. 1

טבע עירוני  " -מגדירה את קצה חלל בית המדרש בקירות ירוקים. 2

 .בלב השכונה הצפופה" וורטיקלי

 .מאפשרת אור ואוורור טבעי לחדר האוכל והמטבח. 3

הרחבה  על ידי תכנון חזית שקופה במפלס מתחת ומעל לרחוב  נוצרת . 4

 .בית המדרש+ חצר+ רחוב: ומרחב שכוללשל הרחוב  

 .מקומית " כיכר"חיזוק הרחוב על ידי יצירת מוקד ו . 5

 

 

 :המגיע עד לקו המגרש בחזיתות המזרחית והדרומית יוצר -3" במפלס" קרקע חלופית"תכנון מישור 

 מלון אוריינט בעמק רפאים

,  פתיחות: את תכונות הקרקע הטבעיות כגון, ככל הניתן, מקיימת, קרקע המתוכננת במפלס נוסף: קרקע חלופית

 ...ועוד פורמליות-א, צמחיה, רציפות ומורכבות, אינסופיות
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 המשך -קווי בניין תת קרקעיים

,  פתיחות: את תכונות הקרקע הטבעיות כגון, ככל הניתן, מקיימת, קרקע המתוכננת במפלס נוסף: קרקע חלופית

 ...(ועוד פורמליות-א, צמחיה, רציפות ומורכבות, אינסופיות

 

 .במפלס בית המדרש פורמלית -חצר  א. 1

טבע  " -מגדירה את קצה חלל בית המדרש בקירות ירוקים. 2

 .בלב השכונה הצפופה" וורטיקליעירוני 

 .מאפשרת אור ואוורור טבעי לחדר האוכל והמטבח. 3

על ידי תכנון חזית שקופה במפלס מתחת ומעל לרחוב   . 4

בית  + חצר+ רחוב: ומרחב שכוללהרחבה של הרחוב  נוצרת 

 .המדרש

 .מקומית " כיכר"חיזוק הרחוב על ידי יצירת מוקד ו . 5
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 המשך -קווי בניין תת קרקעיים 
 

 :תכנון לפי המלצת מחלקת השימור

לא משמשת אף אחד   -בין בניין לרחוב" כלואה"חצר  1.

 ".טבעי"באופן 

מתחת לאדמה עם חלונות  " קבורים"תלמידי הישיבה 2.

 .מטרים מעליהם 3בגובה 

 .חדר האוכל ולמטבח -2ביטול אור ואוורור טבעי למפלס .  3

בגלל הניתוק בין בית  -"כיכר המקומית"החלשת ה. 4

 .המדרש לרחוב

 

.3   

,  פתיחות: את תכונות הקרקע הטבעיות כגון, ככל הניתן, מקיימת, קרקע המתוכננת במפלס נוסף: קרקע חלופית

 ...(ועוד פורמליות-א, צמחיה, רציפות ומורכבות, אינסופיות
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  לסיכום

שכונת הבוכרים נמצאת בתהליך התחדשות וציפוף  משמעותי שיואץ בשנים  •

 .  כל זאת ללא שטחים חומים זמינים למענה לצרכי הציבור המתרבים. הקרובות

 .רחוב יואל  מתחדש בפועל כמרחב חינוכי עם מוסדות חינוך חדשים ומשמעותיים•

התכנית המוצעת  מציעה להפוך שטח מגורים למוסד ציבורי תוך כדי שמירה על     •

 .עקרונות המרקם מחד ויצירת מבנה עכשווי המתאים להתחדשות השכונה מאידך

כל זאת במחיר של הריסת בניין שלא הוגדר לשימור בשום אופן בכל התכניות  •

 .והסקרים השונים שנערכו בשכונה לאורך כל השנים


