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קריאה
המטרופוליניההקשר . א

למרותחשובעירוניכעורקשמשמשיפתרחוב
מהפתרוןיושפעהמקומיואופיוהצרחתכו

.ירושלים'בשדהמתוכנןל"הרקשלהתחבורתי
שלנגישותואתתגדילהמוניםלתחבורתהקרבה
מרכיב.העירמרחבירגללהולכיהרחוב

רחובשלהמקומיותאתשפוגשנוסףמטרופוליני
וכן,עירוניהביןהחופיותהטיילותרצףהואיפת

ממזרחהמגיעהדרוםאיילוןפארקשלוחת
.הימיתלחזיתבדרכהיפתרחובאתוחוצה
העצימותביןלמתווךיהפוךיפתרחוב

שמגיעההיפואיתלמקומיותהמטרופולינית
.מי'עגבשכונתלשיאה

הטופוגרפיהמבנה.ב
,החופיהכורכררכסשלשלוחהתוחםהרחוב

רחובותשלהאופייניהמראהאתלוהמעניקה
מגלים,ומערבהמזרחהממנוהיוצאיםמשופעים
עצמוהרחוב.המרקםעומקאתומסתירים
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רחוב.יםבתהעירעםשבגבולעלייהגבעתלחוף
.ליםמיםמוביליפת

של רחוב יפתהמטרופוליניההקשר 

.רחוב יפת ורכס הכורכר. טופוגרפיה



שימור. ג

בתכניתלשימורכמרקםמוגדריפתרחוב
שלוצפוףגדולמקבץ.אביבתלשלהמתאר

הקרובהאזוראתמאפייןשימורומתחמימבנים
.הצורפיםמתחםכגון,ההיסטוריתהעתיקהלעיר

ובמרכזבצפוןבעיקר,פזוריםיפתרחובלאורך
,מנזרים,ספרבתי,נוצרייםדתמוסדותהרחוב
ניכרת"היפואית"האדריכליתהשפה.כנסיות

כניסהדלתותכגוןבפרטיםרביםבמבנים
קשתותבעלותחיצונייםמדרגותולחדרילחצרות
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ותוספתציפוף,לפיתוחבסיסיהווההסטורי
הרחובשלומרכזוצפונו.ציבוריותתשתיות

פיתוחדורשלשימוררביםערכיםהכולל
.הדרומיחלקומאשריותראלולערכיםהרגיש

המרקם.ד
ממזרחושוניםמרקמיםביןמבדיליפתרחוב

,וחתכיהםהרחובותבשלדהבדלים.וממערבו
הרחובדופן,הכיכרותמבנה,הבינויבטיפולוגיות

גישותשתדרושאסימטריהמבטאיםב"וכיו
.נבדלותתכנוניות

,והתרחבויותככרותסדרתיפתרחובלאורך
הסטורייםמבניםבחלקן,מסחריותשחלקן
נוכחותובחלקןתיירותיותבחלקן,בולטים

להוותעשוייםאלהמרחביםכיניכר.לפרדסים
ופעילותמפגש,שהייהמרחבישלשרשרת

.אורחועוברי,מבקרים,לתושבים
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.וחלקית

לפיתוחדיפרנציאליותגישותנדרשות
והגדרתהרחובלאורךהשוניםהמרקמים

רגלהולימוטיכמרחביםהרחובותמפגשי
.הציבוריבמרחבושהייה

מבנים המוכרזים לשימור . חזיתות מזרחיות של רחוב יפתמיצרף
.בחוםמצויינים



קריאה פרשנית של המרחב, רחוב יפת
רכס הכורכר ותוואי הרחוב1.
מוצאות הרחוב מים לים  2.
מטרופולינייםחיבורים 3.
.רחוב שבטי ישראל כרחוב משלים בתרחיש עתידי4.
מפגש פוטנציאלי של חללים עירוניים עם חזית  5.

.הים ושטחים ירוקים
רצף ככרות וחללים עירוניים אפשריים לאורך 6.

.הרחוב



לחצי פיתוח
'שדלאורךל"הרקשלהאדוםהקוהקמת

הסובבותמדיניותתוכניותשלואימוצן,ירושלים
ע"תב,כגון,אביבתלעיריתי"עיפתרחובאת

מדיניותולאחרונה,מנשיהר"מע,יפומבואות
התוכניותשלאישורןואף,יפודרוםהתחדשות

עתידים,יםבתבצפוןמתחמיתלהתחדשות
תעסוקהושטחידיוריחידותאלפילהוסיף
,המרחביתהמציאותאתולשנות,ומסחר

יצירתתוך,האזורשלוהפרוגרמתיתהחברתית
ירוקיםלשטחיםמוגברתודרישהתחבורהעומסי

.ציבורומוסדותפתוחים
ומצרפימגרשיםישעצמויפתרחובתוואילאורך

מנתעלולצופףלבנותשראוירביםמגרשים
לחדש,הרחובחללשלההגדרהאתלחזק

אתלהעשיר,הדיורמלאיאתולהגדיל
התעסוקתיות,המסחריותההזדמנויות

אתניכרבאופןולשפר,לאורכווהציבוריות
.הרחובבמרחבוהשוהיםהרגללהולכיהתשתית

מבקשותאנו,זאתצפויהטרנספורמציהנוכח
שלשכבתירב'קולאזיפתברחובלראות

וחדשנותיצירתיות,שיזמות,וזהויותהבדלים
ומעציםמשמרבעודו,שלוביומיוםמשולבים

הערכיםאתומנכיח,החברתיהמגווןאת
י"עשלווהנופיים,הנרטיביים,האדריכליים

ותשתיותמבנים,מוסדותשלנוספתשכבה
שלרחבלמנעדהפוניםומעודכנותעכשוויות

.חייםומצביציבורים

מתווה ראשוני לפיתוח רחוב יפת
ויצירתייצרניפעילמרכיביהיהיפתרחוב.1

המרחבשלמכילתכנוןשלעקרונותעלהמבוסס
,היומיוםשלהפרוגרמההשלמת,והבנויהפתוח

תיירותפרוגרמתהשלמת,התעסוקהגיוון
ודוייחודייםמוסדותתוספת,ופנאיומלונאות

הקשוריםגבוההתרבותמוסדות,לשוניים
.המקומיותולזהויות,למקום

בוסתנים,כיכרותכשרשרתהרחובמרחב.2
ההסטוריביןהמשלביםעירונייםואירועים
.לעכשווי

לפלסטיותכביטויהרחובדופןוהשלמתשימור.3
הרחובחללועיצובהטופוגרפיתהשלוחהשל

.מפוררהואבהםבמקומות
ודרומובצפונוהרחובשלהמוצאותעיצוב.4

.ליםההפניהאתשמדגישבאופן

מערבההרחובשלהדיפוזיהדפוסיחיזוק.5
וקוירושליםלשדרותולמזרחההימיתלחזית

.ל"הרק
וגישההשימורלערכירגישפיתוח.6

שונותשימורדרגותביןהמבחינהדיפרנציאלית
.ובנייניםמרקמיםשל

,איילוןפארק)המטרופולינייםהחיבוריםביסוס.7
(יםבת

הזדמנויותהרצוףהליכתיציבורימרחב.8
.ברחובמהנהלשהייה



היבטים חברתיים
מהוויםיפתרחובבסביבתהמתגורריםהתושבים

עשירים,ויהודיםערבים.ייחודיחברתיפסיפס
ביתומשקימשפחות,זוגות,יחידים,ועניים

האנושיהמגוון.שוניםובגדליםבמאפיינים
ייחודה,באופיהומובילחשובערךהנו,והחברתי
אתיובילזהערך.יפואביבתלשלומהותה
.והתכנון,הניתוח,התיעודבשלבי,ההצעה
לתושביזולדיורמלאימציעההרחובסביבת

אקונומיסוציוממעמדתושביםומרכזת,העיר
האחרונותבשניםהתחדשותבתהליכי.נמוך

המשנותמבוססותמשפחותנכנסותשבסופם
.בההדיורואפשרויותהשכונהפניאת

והפוטנציאלהקרקעמערךהנוצרהקונפליקט
הענייההאוכלוסייהמולביפוהגבוהני"הנדל

למשפחותדיורפתרונותדורשבעירהמתגוררת
.בינוניים-נמוכיםהכנסהמעשירוני

צרכיםביפוהמתגוררתהערביתלאוכלוסייה
דת,חינוך,קהילה)ציבורייםלשירותיםייחודיים
ניידותלאוכלוסיה.באזורהממוקמים(ותרבות

בקרבהלהישארהצורךבשל,ליפוהמוגבלת
קיימת.ביפוהקיימיםהציבורושרותילמבניפיזית

-פיתוחתהליךבכל–רבהחשיבותבעינינו
,המקוםבני,הקיימתהאוכלוסייהעללשמירה
.המקומיתמהקהילהחלקהמהווים

תהליךבהםמאפייניםכמהביפוהדיורלשוק
פער,פיתוחרשותדירותמכירתשלמואץ

לרמת(הגדלים)הדיורמחיריביןמשמעותי
עדנמוכה)האוכלוסיהשלהנמוכהההכנסה

במחיריםחדשהובנייהמי'בעגבמיוחד,(בינונית
ההולךציבורידיורלמלאיבנוסף,זאת.גבוהים

.ירוד(בחלקו)הפיזיושמצבווקטן
הניכרים,יפתשללמערבומזרחוביןההבדלים

במאפייניגםקיימים,הרחובשללאורכובשיטוט
בצדהן.הרחובצידימשניהמתגוררתהאוכלוסיה

ממעמדאוכלוסיהמתגוררתבמערביוהןהמזרחי
גדוליםהביתמשקי.נמוך(ממוצע)כלכליחברתי
למשקנפשות3ו2.8)אביביהתללממוצעיחסית

הרחובצידיובשני(העירבכלל2.2לעומת,בית
אוכלוסיהלצדערביתאוכלוסיהמתגוררת

.יהודית

יפוצפון–בצפון,חסכוןושיכוניצהלון–ממזרח
באזורהביתמשקי.גולןונווה'גיפו–ובדרום

משקישלגדוליםבהיקפיםמאופייניםהמזרחי
5בניביתומשקיילדיםעםמשפחתייםבית

שלגדולהיקףגםהמזרחיבאזור.ומעלהנפשות
35%וכיהודיתהיאהאוכלוסיהשלרובה.קשישים

אינןהדירותגדלי.ערביתהיאמהאוכלוסיה
הביתמשקיוהיקףהביתמשקלגדליבמתאם

המזרחיבאזורממוצעדירהשטח.המשפחתיים
עדקטנותדירותשלריבויעם,ר"מ69עלעומד

בינוניותדירותשלגדוליםלאוהיקפיםר"מ50
.וגדולות
.בצפוןהעתיקהויפועליהוגבעתמי'עג–ממערב

במשקימאופייניםהמערביבצדגםהביתמשקי
65%כ.גדוליםביתומשקימשפחתייםבית

והיאערביתהיאהמערביבצדמהאוכלוסיה
דירהגודל.יפוערביימאוכלוסייתחמישיתמהווה

שיעורעם,ר"מ101עלעומדבאזורממוצעת
דירותשלגבוהוהיקףקטנותדירותשלגבוה

.מאודגדולות

ומגוריםדיור
,איכותיתעירוניתהתחדשותליצורמעוניינותאנו
והחברתייםהפיזייםהמאפייניםעלשמירהתוך
שלוהדרהדחיקהצמצוםותוךהמקוםשל

תמהילכימאמינותאנו.המקומיתהאוכלוסיה
דיוריצירת,זולדיורמלאיעלשמירה,מגווןדיור

למרחביאפשרולהשכרהודיורחברתי/מוזל
להמשיךהקיימתלאוכלוסיהויאפשרולהתחדש
הקיימיםהתושביםעלשמירה.במרחבולהתגורר

להםשיאפשרוומנגנוניםפתרונותויצירת
חשובהמטרההם,באזורולהתגוררלהמשיך

הדת,החינוך,הקהילהמוסדות.יפתלהתחדשות
ייחודייםהםהערביתלקהילההייחודייםוהתרבות

החייםאורחקיוםלהמשךוהכרחייםבמרחב
דיורתכנוןעקרונות.התושביםשלהקהילתי

:ומגורים



–וותיקהקיימתאוכלוסיההדרתצמצום•
תכניותויצירתזולדיורמלאיעלשמירה

עללשמירהשיסייעותומכותחברתיות
.בשכונההקיימתהאוכלוסיה

שיגדילוכך,הדיורמלאיוהגדלתהבניהציפוף•
תוך,במרחבהמגוריםואפשרויותמלאיאת

שלידהבהישגודיורמחיריםמגווןיצירת
.האוכלוסיה

טיפולוגיותמגווןיצירת-מגוריםצורותמגוון•
,מגוריםצורותשלמגווןשיווצרכך,במתחם

צורות.מגווניםפיזייםמאפייניםבעלי
מגוונותלהיותצריכותהחדשותהמגורים

יחידותולהציעהפיזייםובמאפייניהןבגודלן
צרכיםבעליביתלמשקימגוונותדיור

.שוניםומאפיינים
לתכנןישכיסבורותאנו–דיורתמהיל•

דירות:שיכלולמגווןדיורתמהילבשכונה
,ומבוגריםצעירים,ולזוגותליחידיםקטנות

דירות,בשכונהלהתגוררמעונייניםאשר
הפיזייםבמאפייניהןיתאימואשריותרגדולות

להיותצריךהדיורתמהיל.צעירותלמשפחות
בגדליםביתמשקילמגווןשיתאיםכךמגוון

המותאםדיורלתכנןיש.שוניםובמאפיינים
צידיבשניכינדמה.הקיימיםהתושביםלצרכי
במבט.קטנותדירותשלגבוההיקףישהרחוב
שלמספקהיקףלהגדירנרצהכינדמהראשון
לשמורכדיהעתידיבתמהילגםקטנותדירות

דירותלהציעוגם,הקייםהזולהדיורמלאיעל
וגדולותהרחובבמערבוקטנותבינוניות
.במזרח

יצירתמציעותאנו–זולדיורמלאיעלשמירה•
בר/מוזל/חברתידיורלהקמתוכליםמנגנון
טווחארוכתבטוחהלהשכרהודיורהשגה

הזולהדיורמלאיעללשמורכדיזאת.במרחב
בשכונהשגדלולתושביםולאפשרבשכונה

אתבהולגדלבהולהתגוררלהמשיך
.משפחותיהם

וחברהקהילה
–הקיימתאוכלוסייהללאפשרישכיסבורותאנו

,במרחבולהתגוררלהמשיך-והערביתהיהודית
,במקוםהייחודייםהציבורייםמהשירותיםלהנות

הדרתהאתולצמצםלצרכיהמענהלתת
אנובנוסף.התחדשותבתהליכיודחיקתה
ימשוךאשראיכותיעירונימרחבליצורמעוניינות
גדלישלבהיבטומגוונתחדשהאוכלוסיה
.כלכליחברתיומעמדהביתמשקיומאפייני

:מציעותאנו
והסוחריםהדייריםבשיתוףהתכניתפיתוח•

הקהילהצרכילימוד.ונציגיהםהקיימים
.משותףחזוןמתווךותכנון

אתשיאפשרוהציבורומבנישימושיםיצירת•
,רווחה,חינוך,פנאיפעילויותשלקיומן

הרביםלילדיםהן.ועודקהילה,דת,תרבות
והןבמרחבומתפתחיםגדלים,המתגוררים

בטוחיםציבורייםמרחביםשלמגווןיצירת•
הביתמשקילצרכימענההנותניםועשירים
.בצפיפותהמתגורריםהגדולים

-השכונהושלהמתחםשלתדמיתושיפור•
להזדהותוהיכולתהמקוםשלהזהותשיפור

.אתו

התכנוןתהליך
ובחינתמחקרכוללהמוצעהתכנוןתהליך

.ותכנוןחלופות
Researchבשיטתפועלותאנו by Design

וחומרימחקריםקריאת:כולליםהעבודהששלבי
לימוד,מידעאיסוף,תקדימיםלימוד,רקע

,ראיונות,המקוםשלמקיףניתוח,קיימותתכניות
,תכנוןחלופותפיתוח,בשטחוסיוריםשיטוט

.ופיתוחהחלופהבחירת
גרפיותמימד-דובתוכנותמשתמשותאנו

indesignכגוןושרטוטיות Adobe Photoshop
Revitמימדיותכגוןותלת Sketchup Rhinoוכן

.ואחרותGISתוכנות
-במאמינותאנו

וגיבושהמקוםלימודלטובתענייןבעלישיתוף•
נפרדבלתיחלקהנווהמדיניותהחזון

בעלי.התהליךמתחילתהעבודהמתהליך
המקיפותהשכונותותושבותתושבייהיוהעניין

ראשי,סוחרים,ומבוגריםצעירים,הרחובאת
עירונייםגורמים,וחינוךדתאנשי,קהילה

.ועוד
,העירייה,הקהילהעםעבודה–בצוותעבודה•

,במתחםשוניםענייןבעלי,המתכנניםצוות
.הענייןובעליהשחקניםמכלול,ובעירבשכונה

הסתכלותתוך–מולטידיסיפלינריתעבודה•
בהם,תכנונייםהיבטיםמספרהמשלבת

,סביבתיים,חברתיים,פיזייםהיבטים
.וכלכלייםעירוניים,אקלימיים

איןכימאמינותאנו–תכנוןחלופותיצירת•
יצירתיכלולהתהליך.'נכונהאחתתשובה'

אחתכשכל,ראשונותתכנוניותחלופותמספר
המרחבפיתוחלגביאחרתעמדהתציגמהן

.והבנויהפנוי


