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2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר
 יובל ירושלים קרית –תוכנית התמצאות 
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 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר
 מרקם המגורים סביב ודרכי הגישה למתחם



:יזם   

 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר
 מזרח-מערב ודרום-צילומים פנורמיים לכוון צפון –דפנות המתחם 



:יזם   

 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר

שטחים עם זיקת הנאה לציבור  , ווי הבנייןק –עקרונות תשריט מצב מוצע 

 וזיקת מעבר להולכי רגל ולרכבים 

 החצר המרכזית

מרחב פתוח 

זיקת "המוגדר כ 

"  הנאה לציבור

  1000בשטח של כ 

י קווי  "ר תחום ע"מ
 בניין מחייבים

 קו בניין היקפי  

קו הבניין בתוכנית  

מתייחס הן פנימה  

לחצר המרכזית והן 

החוצה אל דפנות  

האתר שהמרחק  

כלפיהן משתנה  

בהתאם להבדלי  
 אופי הבינוי הקיים 

החיבור לרחוב  
  – 'רבינוביץ

 ציר תנועת  

הולכי הרגל  

המקשר בכוון  

מערב  -מזרח

ויוצר מעבר רציף 

להולכי הרגל  

'  מרחוב רבינוביץ

אל החצר  

המרכזית ואל 

הציר המערבי  

במקביל לכניסת )

כלי הרכב לחניון  
 (המתחם

  



:יזם   

 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר
 פרוגרמה ושימושים –עקרונות חלוקת המתחם לשלושה אגפים 

 
:  האגף המערבי

קפיטריה ומרכז תרבות  

בקומות הקרקע ומעונות  

בקומות  , מעלנוספים 

העליונות של המבנה דיור  

 .  בר השגה להשכרה

קומות   8בניין בגובה 

הממוקם לצד גמלוני 

השיכונים ממערב ובהזזה  

 .מצפוןממגדלי המגורים 

 

מיקום האגף בנסיגה מקו 

המגרש על ציר מערבי זה  

ייצור התרחבות ומקום  

 לגינה קהילתית ציבורית

 

השימושים , בהתאם לכך

המיועדים לקומת הקרקע  

של אגף זה הם שימושים  

פנים פתוחים לקהל  -מקבלי
קפיטריה ומבואה  –הרחב 

 לחללי תרבות    

 ומגורים לדיור בר השגה להשכרהבוגרים תכנית , צבאיתמכינה קדם : האגף הצפוני

 .קומות  8בניין בגובה 

 :האגף הדרומי

מעונות חיילים בודדים  

ומעונות דוקטורנטים עם  

 משפחות  

קומות בצורת ר   3בניין בגובה 

מזרחית של -בפינה הדרום

בעל פרופורציות  , המתחם

 אופקיות מובהקות 

 

,  גובהו הנמוך של אגף זה

ריחוקו מקווי הבניין מדרום  

  הצמחיהוממזרח ורצועת 

המתוכננת לאורכו מדרום  

כגינה קהילתית מוסדית  
כל אלה יבטיחו  –( להלן)

שמירה על האופי הפסטורלי  

של הבתים צמודי הקרקע  
 השכנים לו

 שלושת אגפי הבינוי
 :שלושה אגפים בעלי אופי שונה וגבהים מדורגים שעיצובם מתייחס הן לשימוש המיועד בכל אגף והן לדופן הבנויה הסמוכה אליו

 



:יזם   
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2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר

עם זיקת הנאה לציבור   -גינות ומעברים , צרח –עקרונות שטחי החוץ 

 וזיקת מעבר להולכי רגל ולרכבים 

 – הציר המערבי
מעבר הולכי רגל  

הקיים כחלק מרצף 

תנועת הולכי הרגל  

השכונתי המכונה  

".  ציר הרכסים"

התכנית תיצור  

התרחבות לאורך  

הציר הקיים 

ותקבע הוראות  

בינוי מחייבות  
 ביחס אליו

חצר קהילתית  

במרכז התוכנית  

המשרתת הן את 

דיירי המתחם 

השכנים  , עצמו

ועוברי האורח והן 

-פעילויות בקנה

. מידה שכונתי

לצורך כך החצר  

מאופיינת באיזון 

מוקפד בין היותה  

תחומה ואינטימית 

כלפי פנים לבין 

היותה נגישה  
 ומושכת כלפי חוץ  

 –הציר הפנימי 
מעבר המקביל  ה

לציר המערבי  

החוצה את 

התוכנית מדרום  

לצפון דרך החצר  
 המרכזית

החיבור לרחוב  
  – 'רבינוביץ

ציר תנועת הולכי 

הרגל המקשר  

מערב  -בכוון מזרח

ויוצר מעבר רציף 

להולכי הרגל  

'  מרחוב רבינוביץ

אל החצר  

המרכזית ואל הציר  

במקביל  )המערבי 

לכניסת כלי הרכב  
 (לחניון המתחם

. רצועת נוף המפרידה בין מבני המגורים מדרום למתחם לאגף הדרומי של התוכנית –הגינה הדרומית 

תהייה זיקה בין מרחב הגינה לבין המרחבים המשותפים שייכללו בקומת הקרקע של האגף באופן 
 .ידי דיירי המתחם-שיבטיח טיפול בה על

 –הגינה המערבית 
לאורך הציר  

באופן , המערבי

המזמין השתתפות  

של כלל הציבור  

ובצמוד לשימושים  

המעודדים חשיפה  

של קומת הקרקע  

 של האגף המערבי
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2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר

 מצב מאושר תשריט –התוכנית מסמכי 



:יזם   

 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר

 מצב מוצע תשריט –התוכנית מסמכי 



:יזם   

 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר

 –מוצע טבלת זכויות מצב  –התוכנית מסמכי 
 התוספת לדיור בר השגה להשכרהכולל 



:יזם   

 דצמבר

2017 

 :תכנון
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר

 תכנית   –נספח בינוי 



:יזם   

 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר
 חתכי התוכנית הכוללים את תוספת הקומות לדיור בר השגה להשכרה



:יזם   

 דצמבר

2017 
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:שם הפרויקט   

" וורבורגמתחם "  

יובל ירושלים קרית  

: גליון  

 ישי וול 

 אבנר אופק 

 אדריכלים

 עיריית ירושלים 

 מחלקת מהנדס העיר

חניה   ',רבינוביץכניסה מרחוב : במפלס הקרקע תכנית –נספח תנועה 

 עילית פתוחה וירידה לחניון תת קרקעי


