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עיר ממשל :המצב התכנוני בקריית הלאום

 .1מבוא
מסמך מדיניות זה ,המצטרף לשורת מחקרים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות בנושא
עיר ממשל ,מוגש למשרד ירושלים ומורשת והרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י) ,במסגרת
תוכנית ׳היובל׳ לפיתוחה הכלכלי של ירושלים.
עיר ממשל מוצלחת היא עיר בירה שבה הממשל מהווה חלק מרכזי במרקם העירוני
וסביבו מתקיימת מערכת שלמה של מרכיבים עוטפים – ׳האקו־סיסטם׳ .ירושלים היא
בירתה של מדינת ישראל ומשמשת עיר ממשל זה יותר ממאה שנים .אולם הפוטנציאל שלה
אינו ממומש — לא בהיבט הממשלי ,לא בהיבט הכלכלי ולא בהיבט העירוני־תפקודי.
מסמך זה עוסק בפן העירוני־תפקודי ,דהיינו התכנוני של קריית הממשלה בירושלים:
טענתנו העיקרית היא כי על אף שתוכניות רבות ואיכותיות חלות על המתחם ,האזור
ממשיך להיות בעל מאפיינים אנטי עירוניים :יישום התכנון לוקה בחסר במקרה הטוב,
ומשבש את ׳כוונת המשורר׳ של המתכננים ,בעיקר עקב שיקולי ביטחון ושיקולי ישימות
המביאים בחשבון בעיות של טווח מיידי במקום פתרונות של טווח ארוך .לחילופין היישום
החסר נובע מתוך חשש מה׳גרנדיוזיות׳ של התכנון ,הן הרעיונית והן הכלכלית — במקום
להשכיל לפרק אותו לעבודה בשלבים ועל פני זמן.
המסמך נפתח בתיאור המצב התכנוני באזור קריית הלאום :יוגדרו גבולות השטח
הנבדק ,ותינתן סקירה של התוכניות המרכזיות במתחם .יוצג תיאור של כל אחת מהתוכניות
הגדולות ,וכן סקירה של המצב התחבורתי — העירוני והבין־עירוני.
בפרק היבטים תכנוניים — ניתוח יוצגו הממצאים העיקריים מסקירת התוכניות ומסדרת
הפגישות שנערכו ,ובראשם הממצא שקריית הלאום נעדרת עירוניות וההחלטות אשר
מתקבלות בתחומה דוחקות ,אקטיבית ,ניצני עירוניות שמקודמים על ידי התכנון .לאופן
פיתוח זה של קריית הממשלה השפעה שלילית על הפוטנציאל התפקודי והכלכלי של
ירושלים כעיר ממשל .לבסוף ממליץ המסמך על שורה של צעדים ׳רכים׳ ,לא מורכבים
בירוקרטית או מימונית .צעדים אלו יוצגו בפרק היבטים תכנוניים — מסקנות
והמלצות.
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המפתח ליצירת מציאות עירונית חדשה ,משגשגת ובריאה — טמון ביצירת חיבור
פיזי ותפקודי פשוט ונעים בתוך קריית הלאום ,על אלפי עובדיה ,ובינה לבין יתר
חלקי העיר .כיום היעדר החיבור הוא כמעט ׳מלאכותי׳ ונובע מהתפתחויות אקראיות,
לא מתואמות ומהיעדר חזון וסמכות מארגנת חזקה דיה .אנו מקווים כי מקבלי ההחלטות
האמונים על נושאים אלו יבחרו לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך זה ויביאו בכך
ליצירת קריית לאום נגישה ,אטרקטיבית ומשגשגת ,המשמשת כעוגן מרכזי לאקו־סיסטם
הממשלי בירושלים.

 .1מבוא
7

עיר ממשל :המצב התכנוני בקריית הלאום

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה
א .סקירת התוכניות המרכזיות במתחם — רקע
מיקום משרדי הממשלה בירושלים ,אופן התכנון של קריית הממשלה והזיקה שהיא מקיימת
עם שאר חלקי העיר ,כל אלה בעלי השפעה על התועלות לעיר מהיותה עיר ממשל.
הנחת העבודה היא שככל שקריית הלאום מחוברת יותר עם אזורי פעילות אחרים בעיר
ומהווה אזור פעילות אטרקטיבי כשלעצמו ,כך ירבו התועלות לעיר מריכוז משרדי
הממשלה ומן העובדים הרבים המועסקים בה :קריית ממשלה אטרקטיבית מהווה מוקד
משיכה למשרדים ולעובדים מחוץ לעיר ומסייעת לחיזוק מעמד הביניים בעיר.

תמונה  :1קריית הלאום ,מיקום

8

נכון לתחילת  ,2019חלות מספר תוכניות מתאר ובנייה על קריית הממשלה וסביבתה
המיידית ,חלקן מאושרות וחלקן בהליכים .הדבר מעיד על תנופה תכנונית מרשימה,
שעשוייה לשנות את פני האזור משמעותית .התוכניות הן יוזמות של מגוון גורמים
ממשלתיים ועירוניים ותוכננו ע״י מגוון משרדי אדריכלים .במידה ומרבית התוכניות
המוצעות תצאנה לפועל ,תשתפר החיבוריות בין המרקם העירוני לקריית הממשלה:
באמצעות תוכנית לשטח קריית הממשלה עצמו ,באמצעות פרויקט הכניסה לעיר הסמוך,
שם יוקם אזור מע״ר (מרכז עסקים ראשי) ,ובאמצעות חיבורים תחבורתיים חדשים
אל ומחוץ לקרייה .עם זאת ,כפי שנראה בסקירה זו ,מידת ואופן הוצאתן לפועל של
התוכניות יעצב את פני קריית הממשלה דה פקטו לשנים הבאות.

לצורך סקירת המצב התכנוני והתוכניות העיקריות סביב קריית הממשלה ,הגדרנו את
שטח הבדיקה:
מצפון :רחוב הצבי (המצוי בגבה של התחנה המרכזית בירושלים);
מדרום :רחוב בצלאל בזק בדרום מערב והרב הרצוג בדרום מזרח;
ממערב :כביש בגין;
ממזרח :שדרות חיים הזז.
התחום שנבדק כולל שטחים מתוכננים בהיקפים גדולים מאד אשר ישנו את פני האזור
לכשייבנו .התוכניות המרכזיות המתוכננות יוסיפו כ־ 300אלף מ״ר לשימושי מע״ר
(מסחר ומשרדים) ,כ־ 140אלף מ״ר למלונאות ,כ־ 360אלף מ״ר למבני ציבור ומשרדי
ממשלה .תוכניות הנמצאות בקנה מוסיפות גם כ־ 100אלף מ״ר למגורים .בטבלה  1מוצגים
השטחים שמוסיפות התוכניות המרכזיות החלות על האזור.

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

יש לפעול באופן אקטיבי ויזום על מנת להמריא מעל חסמים שונים שמאיימים ,כבר
היום ,לסכל את הצלחת התוכניות ולמנוע מהמאמצים המשולבים שהושקעו לשאת פרי.

התוכניות שייסקרו הן:
 תוכנית להרחבת קריית הממשלה;
 תוכנית הכניסה לעיר;
 קריית השלטון המחוזי;
 הספרייה הלאומית ;
 קירוי כביש בגין;
 פרויקטים תחבורתיים :תחנת הרכבת החדשה ,קווי רק״ל חדשים.
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תמונה  :2תוכניות מרכזיות במתחם:
 :15050הספריה הלאומית;  :61176קריית בן גוריון;  4300ח׳ :משרד ראש הממשלה;  :51490הכניסה
לעיר;  :88799הקרייה המחוזית

101-0088799

הקריה המחוזית

101-0051490

הכניסה לעיר

ç/4300

חם
מנ

משרד ראש
הממשלה

גין
ב

קריית בן גוריון

101-0061176

הכנסת

10

הספריה
הלאומית

15050

האוניברסיטה העברית
גבעת רם

טבלה  :1התוכניות המרכזיות בקריית הממשלה :תוספת שטחים למצב הקיים

61176

קימל אשכולות —
קריית הממשלה

0 189,200

51490

הכניסה לעיר
(*תוכנית 621722
שנמצאת בדיונים,
מציעה תוספת
מעבר למצוין
בפירוט הטבלה,
של  92,000מ״ר
מגורים)

126,931

6,000

0

0

195,200

45,406

174,436

140,338

487,111

88799

הקרייה המחוזית

0

14,600

0

74,870

0

89,470

 4300ח׳

משרד ראש
הממשלה

28,294

0

0

0

0

28,294

15050

הספרייה הלאומית

17,500

17,500

סה״כ במ״ר

361,925

14,600

51,406

249,306

140,338

817,575

סה״כ בדונם

361.9

14.6

51.4

249.3

140.3

817.6

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

תוכנית

שם התוכנית

מבני
ציבור

מגורים

מסחר

תעסוקה/
משרדים

תיירות

סך הכל
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מתקני חשמל
הרכבת הקלה קו כחול
תחנת טרנספורמציה
קוד יעוד לא מוכר
שטח למתקנים הנדסיים
מגורים ג
אזור מסחרי כללי
מגורים ומסחר
אזור מסחרי מיוחד
מגורים ד
אזור מסחרי
מסחר ומשרדים
אזור מסחרי עם מגורים
מבנים ומוסדות ציבור
שטח לתחנת דלק
שטח ציבורי פתוח ומתקנים הנדסיים
שטח למלונאות ואו מסחר
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
שטח למלונאות
מסחר
שטח לבניין ציבורי
מע"ר
שטח לבנין ציבורי מיוחד
מבנים ומוסדות ציבור
שטח לבנייני ציבור -קריית הממשלה
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך
קריית הממשלה
שטחציבור-
שטח לבנייני
ומוסדות ציבור שביל
אוטובוס
תחנות
ציבורי עם הגבלות
לבנין
למינהל ציבורי
מבנים
שטח לבנין ציבורי עם הגבלות
תחנת תחבורה ציבורית
הרכבת הקלה קו כחול
שטח למוסד
אחרת
לתרבותמאושרת
ומוסדות ציבור יעוד עפ"י תכנית
מבנים מוכר
קוד יעוד לא
שטח למוסד
ופנאי
דרך ,רצועת מסילה
מגבלות בניה ופיתוח
מגורים ג
רצועת מסילה
דרך,
ומסחר ב
מגורים
או מאושרת
דרך קיימת
שטח שהתוכנית אינה חלה עליו
מגורים
דרך קיימת מיוחדת
איזור מגורים מיוחד
מגורים ד
קיימת או מאושרת
מלונאות
דרך או הרחבה
דרך חדשה
אזור מגורים 1
מסחר ומשרדים
שטח חניה פרטי
אזור מגורים  1מיוחד
מבנים ומוסדות ציבור
קיימת מיוחדת
דרך
פתוח
ציבורי
שטח
מעבר ציבורי להולכי רגל
איזור מגורים 2
שטח ציבורי פתוח ומתקנים הנדסיים
דרך קיימת /חדשה +עיצוב
אזור מגורים  2מיוחד
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
חדשה נוףאו הרחבה
דרך
פרטי פתוח
שטח פרטי פתוח
אזור מגורים  3מיוחד
מסחר
ציבורי גן
שטח פתוח
אזור מגורים 5
מע"ר
בוטני פרטי
חניה
שטח
ספורט ונופש
שטח ציבורי פתוח ליעור
אזור מגורים מיוחד עם מסחר
מבנים ומוסדות ציבור
פתוח עם
שטח ציבורי
מתקני חשמל
לחינוך
ככרומוסדות ציבור
מבנים
הגבלות להולכי רגל
ציבורי
מעבר
עירונית
שטח ציבורי פתוח בחסינות הכנסת
תחנת טרנספורמציה
מבנים ומוסדות ציבור למינהל ציבורי
קיימת /חדשה +עיצוב נוף
דרך
מאושרת
דרך
שטח פתוח ציבורי
שטח למתקנים הנדסיים
מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי
שטח ציבורי פתוח מיוחד
אזור מסחרי כללי
מגורים ב
פרטי פתוח
מלונאות מוצעת
דרך
שטחנופי מיוחד
שטח לעיצוב
אזור מסחרי מיוחד
שטח לעיצוב
אזור מסחרי
שטח
ציבורי גן בוטני
שטחנוףפתוח
פתוח טיפול נופי
ציבוריו/או
דרך
שטח לגן הורדים ואו הרחבת דרך
אזור מסחרי עם מגורים
פרטי פתוח
מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים
שטח לתחנת דלק
ספורט ונופש
ציבורי פתוח ליעור
שטח
שביל
שטח לחלוקה מחדש
שטח למלונאות ואו מסחר
ככר עירונית
שטחעם הגבלות
שטח ציבורי
שטח למלונאות
דרך
ציבורי פתוח עם הגבלות
מאושרתתחבורה ציבורית
תחנת
שטח לשימוש מעורב
שטח לבניין ציבורי
דרך מוצעת
סעיף  31לתוכנית
אזור לפי
מיוחד
לבנין ציבורי
שטח
ו/או טיפול
דרך
ציבורי פתוח בחסינות הכנסת
שטח
אחרת
מאושרת
נופי תכנית
עפ"י
יעוד
שטח פתוח ציבורי
מגבלות בניה ופיתוח
שכבת יעודיי קרקע ותב"אות  -עיריית ירושלים עדכני לדצמבר 2016
תכנית הקו הכחול -מתוך תכנית  8000לרכבת הקלה
שטח ציבורי פתוח מיוחד
חלה עליו
שטח
 data.gov.ilעדכני ל 12.11.18
אינה  -מתוך
שהתוכנית אוטובוס
תחנות
שטח לעיצוב נופי מיוחד
איזור מגורים מיוחד
שטח לעיצוב נוף
אזור מגורים 1
שטח לגן הורדים ואו הרחבת דרך
אזור מגורים  1מיוחד
מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים
איזור מגורים 2
שטח לחלוקה מחדש
אזור מגורים  2מיוחד
שטח ציבורי עם הגבלות
אזור מגורים  3מיוחד
שטח לשימוש מעורב
אזור מגורים 5
אזור לפי סעיף  31לתוכנית
אזור מגורים מיוחד עם מסחר

תמונה  :3קומפילציית תוכניות ,קריית הממשלה
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Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

12

ב2855
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ב .תוכנית קריית הלאום (׳קריית בן גוריון׳) — מס׳ 61176
תוכנית קריית הלאום (׳קריית בן גוריון׳) תוכננה על ידי משרד האדריכלים קימל אשכולות,
בשיתוף הנס דוידסון תכנון ערים .מטרתה לתכנן מחדש את קריית הממשלה ולהוסיף,
לצד מבנים קיימים ,מבנים למשרדי ממשלה חדשים ,המפוזרים כיום ברחבי הבירה,
ולמשרדים שיועתקו מתל אביב לבירה ,בהתאם להחלטות הממשלה  1661ו־ .1605התוכנית
היא ארוכת טווח ואמורה להתבצע בשלבים ,על פני כ־ 20שנה .התוכנית כוללת תוספת
של כ־ 19,000מ״ר לשטחי משרדים על כ־ 55,000מ״ר הקיימים בתוכנית הנוכחית (תב״ע
.)4300

התוכנית מאפשרת תוספת בנייה ופיתוח מרחבים ציבוריים חדשים:
 חזית מסחרית לאורך שד׳ רופין;

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

״קריית הממשלה זקוקה לכניסה ייצוגית ,מובחנת ובעלת זיהוי ויזואלי מובהק .כמו
כן היא זקוקה להגדרה ברורה של המתחם בו היא שוכנת ,הנתפס כיום כתפזורת של
בניינים ...התוכנית מאתרת בליבו של המתחם פוטנציאל ליצירת מרחב ציבורי היוצר
איזון חדש ונכון במערכת היחסים בין כל חלקי קריית הלאום – ממשלה ,כנסת ובית
המשפט העליון .מרחב זה כולל כיכר גדולה ושדירה רחבת מימדים״.
(מתוך תקנון תב״ע )61176

 בנייה ע״ח מגרשי החנייה הגדולים שבין בניני הממשלה הישנים;
 פיתוח כיכר מרכזית מכיוון שד׳ רופין החוצה את המתחם ומחברת בין רופין לקפלן;
 תוספת בנייה גדולה לשירות מוסדות השלטון העתידים לעבור לאזור;
 רחוב קפלן יפותח כשדרה הכוללת את הכניסות הטקסיות לבנייני הממשלה;
 תוספת שירותים תומכים למשרדי הממשלה כגון :הסעדה ,חדר כושר ,גני ילדים
ופעוטונים ,מבנים מוצעים לשימושי תרבות.
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תמונה  :4מתחם משרדי ראש הממשלה ,האוצר ,הרווחה והפנים :מצב קיים

תמונה  :5קריית הממשלה החדשה — עיקרי התוכנית

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

מקור :קימל אשכולות אדריכלים

תמונה  :6הדמייה משולבת — פרויקט הכניסה לעיר וקריית הממשלה

מקור :קימל אשכולות אדריכלים
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תמונה  :7תמונה כללית של מתחם קריית הממשלה המתוכנן מכיוון גן הוורדים
הרחבת הבינוי
על חשבון
מגרשי החנייה,
הפיכת שד׳ רופין
לציר פעיל,
הכולל חזית
מסחרית פעילה
ויצירת כיכר
כניסה מרכזית
למתחם.

מקור :קימל אשכולות אדריכלים

תמונה  :8הכיכר המרכזית והציר המחבר את שדרות רופין אל רחוב קפלן ,מבט משדרות רופין

מקור :קימל אשכולות אדריכלים

16

ג .תוכנית הכניסה לעיר — מס׳  / 51490תוכנית מעודכנת 621722
פרויקט ׳הכניסה לעיר׳ ,המתוכנן על ידי משרד אדריכלים פרחי צפריר ומנוהל על
ידי חברת עדן ,מיועד להפוך את אזור הכניסה לעיר לרובע עסקים מהבולטים בארץ.
התוכנית אושרה כתוכנית מתאר מקומית (מס׳  )51490בשנת  .2015כיום נמצא הפרויקט
בתהליך עדכון לתוכנית המאושרת ,שעיקרו תוספת שטחים למגורים ,שלא נכללו בתוכנית
המקורית .העבודות הראשונות על הפרויקט החלו בשנת  .2016הוא מקודם בהשקעה של
 1.4מיליארד ש״ח ,על פני שטח של כ־ 226דונם.

רובע העסקים החדש יכלול את מרכז התחבורה המשולב והגדול בישראל ,במסגרתו תפעל
רכבת מהירה ,שתי רכבות קלות ,נתיבי תחבורה ציבורית ופרטית ומרחב ציבורי רחב
ופעיל שיעברו בו מדי יום כ־ 100אלף איש .הרובע יכלול מרכזי עסקים ,תיירות ,מלונאות,
פנאי ותרבות .במסגרת הפרויקט יורחב וישופץ מבנה בנייני האומה שיפעל כמרכז כנסים
אזורי .הבנייה במתחם תהיה מורכבת מבינוי מרקמי של  6עד  10קומות ,מגדלונים בני 12
קומות ומגדלים בני  36קומות.

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

תוכנית הכניסה לעיר היא יוזמה של עיריית ירושלים ,משרד התיירות ,משרד התחבורה
ורשות מקרקעי ישראל .חברת ׳עדן׳ של עיריית ירושלים מנהלת את הפרויקט התכנוני
וחברת ׳מוריה׳ מנהלת את הפרויקט ההנדסי והתחבורתי .עיצוב המרחב הציבורי מבוצע
על ידי משרד האדריכלים הגרמני .Topotek1

השלב הראשון במסגרת פרויקט ׳הכניסה לעיר׳ ,מתחיל בכריית מנהרה לחניון בן  5קומות
ובו  1,300מקומות חנייה וביצוע הפרדה מפלסית לכלי רכב ברחוב שז״ר ,שמטרתה לייצר
מערכת משולבת בין תחבורה ציבורית ,תחבורה פרטית והולכי רגל .העבודות מבוצעות על
ידי משרד התחבורה ,רשות מקרקעי ישראל ועיריית ירושלים ,באמצעות חברת ׳מוריה׳.
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עיר ממשל :המצב התכנוני בקריית הלאום

תמונה  :9הדמיית הכניסה לעיר

מקור :פרחי צפריר אדריכלים

תמונה  :10עקרונות תוכנית הכניסה לעיר :פיתוח מרחב ציבורי נגיש וידידותי להולכי רגל
קונספט המרחב הציבורי

בלב רובע "הכניסה לעיר" מתפתח מרכז תחבורתי ועסקים
שוקק ,המשלב תנועה ענפה של הולכי רגל ותחבורה ציבורית.
התוכנית מייצרת מרחב ציבורי חיוני ,בטוח ,חי ותוסס

רחוב יפו וכיכר יפו

כיכר בנייני האומה

Topotek1

מקור :פרחי צפריר אדריכלים
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Topotek1

תמונה  :11עקרונות תוכנית הכניסה לעיר :נגישות מיטבית של תחבורה ציבורית למתחם (רכבת כבדה,
שני קווי רכבת קלה ,תחנות אוטובוסים)
קונספט המרחב הציבורי

תנועת הולכי רגל במרחב הציבורי
תנועת הולכי רגל במרחב הציבורי בין מוקדי התחבורה הציבורית:
 תחנה מרכזית
 תחנת רכבת
 תחנות תח"צ
תחנה מרכזית

 תחנות רכבת קלה
 שבילי אופניים

מקור :פרחי צפריר אדריכלים
השלד העירוני | המרחב הציבורי

תמונה  :12עקרונות תוכנית הכניסה לעיר :פיתוח שלד של מרחב ציבורי נגיש וידידותי להולכי רגל —
רשת דרכים להולכי רגל חוצה את המתחם

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

K

תחנת רכבת

רחובות ראשיים
רחובות משניים
מדרכות
רחובות ראשיים להולכי רגל
)מדרחוב(
מעברים  /סמטאות להולכי רגל

תחנה מרכזית

מעברים מקורים להולכי רגל
גשר עילי להולכי רגל
מעבר תת קרקעי להולכי רגל
מעברים מוצעים חדשים להולכי רגל
ציר הרק"ל
תחנות הרק"ל
רדיוס  300מ' מתחנת רק"ל

תחנת רכבת
האומה

קריה
מחוזית

מעבר
תת
קרקעי

כיכר עירונית ראשית
גינות כיס
קישוריות לשכונות הסמוכות
שביל אופניים

היכל המשפט

;

בנייני האומה

חיבור
באמצעות
מעלית

בית רה"מ

מקור :פרחי צפריר אדריכלים
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עיר ממשל :המצב התכנוני בקריית הלאום

השלד העירוני | המרחב הציבורי

תמונה  :13עקרונות תוכנית הכניסה לעיר :פיתוח שלד של מרחב ציבורי נגיש וידידותי — תוספת שכבת
שבילי אופניים
רחובות ראשיים
רחובות משניים
מדרכות
רחובות ראשיים להולכי רגל
)מדרחוב(
מעברים  /סמטאות להולכי רגל

תחנה מרכזית

מעברים מקורים להולכי רגל
גשר עילי להולכי רגל
מעבר תת קרקעי להולכי רגל
מעברים מוצעים חדשים להולכי רגל
ציר הרק"ל
תחנות הרק"ל
רדיוס  300מ' מתחנת רק"ל

תחנת רכבת
האומה

קריה
מחוזית

מעבר
תת
קרקעי

כיכר עירונית ראשית
גינות כיס
קישוריות לשכונות הסמוכות
שביל אופניים

היכל המשפט

;

בנייני האומה

חיבור
באמצעות
מעלית

בית רה"מ

ד .תוכנית בית ראש הממשלה — מספר  4300ח׳
על פי התוכנית ממוקם בית ראש הממשלה בצומת הרחובות שדרות רבין ורחוב קפלן
ומתוכנן להיות מבודד ומנותק פיזית מסביבתו.
מיקומו של בית ראש הממשלה בצומת המרכזית ובמחבר העיקרי בין קריית הממשלה
לרובע הכניסה לעיר ,עלול להוות חסם ליצירת חיבוריות וקישוריות טובה בין חלקי
המתחם.

20

ה .תוכנית הספרייה הלאומית — מס׳ 15050
התוכנית לספרייה הלאומית הוכנה על ידי משרד האדריכלים השוויצרי הרצוג דה ורון,
בשיתוף עם משרד האדריכלים שנער־מן .הספרייה הלאומית החדשה תהיה בעלת חזית
לרחוב רופין וחזית לרחוב קפלן הסמוך ובהמשך לשדרת המוזיאונים .בצמוד לספרייה
תקום כיכר ציבורית גדולה ,ועל פי הצהרת המטרות בתוכנית ,״הפרויקט משקף את
השאיפה לשקיפות ופתיחות של הספרייה הלאומית של ישראל״.

תמונה  :14הדמיית מבנה הספרייה הלאומית החדשה
 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

מקור :אתר האוניברסיטה העברית ,נדלה בדצמבר 2018

21

עיר ממשל :המצב התכנוני בקריית הלאום

תמונה  :15הדמיית הספרייה הלאומית בשכנות לכנסת ישראל ,מבט מדרום לצפון

מקור :אתר הרצוג דה ורון ,נדלה בדצמבר 2018

ו .הקרייה המחוזית — תוכנית מס׳ 88799
על גבי שטח לא מבונה בין רחוב יפו לשדרות שז״ר (סמוך לבי״ח שערי צדק הישן) נמצאת
בבנייה קריית הממשלה המחוזית .הפרויקט תוכנן על ידי משרד האדריכלים קולקר קולקר
אפשטיין ומקודם על ידי מנהל הדיור הממשלתי .מטרתו לרכז את כלל משרדי הממשלה
המחוזיים סמוך לכניסה לעיר ולקריית הממשלה.
התוכנית אושרה בשנת  2014והיא כוללת :ארבעה מגדלים רבי קומות (עד  24קומות)
בשטח של קרוב ל־ 75,000מ״ר; כיכר ציבורית ושטחים ירוקים .שני המגדלים (בצד
המערבי) ישמשו את קריית הממשלה המחוזית ושני המגדלים המזרחיים ישמשו כעירוב
של מלונאות ,מגורים ומסחר.
המשמעות האורבנית של בניית הקרייה המחוזית היא מעבר של משרדי ממשלה רבים
ממבנים ברחבי העיר ,בעיקר ממרכז העיר .שינוי זה עלול להשפיע לרעה על הפעילות
במרכז העיר ,ועלול להרחיק עוד עובדים ממרכזי הפעילות העירונית הוותיקים .לצד זאת,

22

קיים פוטנציאל של הרחבת המע״ר ויצירת רצף אורבני מאזור הכניסה לעיר ועד לשוק
מחנה יהודה ,שבינו לבין מרכז העיר ישנה ,כבר היום ,זיקה ,אותה יש לשמור ולטפח.

ז .תוכנית קירוי כביש בגין — מספר ( 293761טרום הפקדה)
שכונות בית הכרם ורמת בית הכרם שוכנות על הגבעה שממול לגבעת רם (האוניברסיטה
העברית) .בעמק שביניהן עובר כביש בגין ,שיוצר ניתוק כמעט מוחלט בין שני האזורים
ומכתיב את תפקודם כאיים נפרדים וזרים זה לזה ,להבדיל מהמצב הרצוי של הפרייה
הדדית בין האזורים מבחינת שימושים ,הליכתיות ,עירוניות ועוד.

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

לאור זאת ,תוכנית זו מגדירה לעצמה שלוש מטרות עיקריות:
 .1יצירת מבני מגורים בלב אזורי הביקוש על ידי השמשת קרקע בתת־שימוש;
 .2חיבור בין מזרח למערב העיר והנגשת חלקי העיר לתושביה;
 .3השלמת הרצף הלינארי הירוק של העיר ,בכיוון צפון—דרום.

תמונה  :16כביש בגין :מצב קיים — קיטוע המרחב על ידי כביש מהיר

לפני
התחברות עירונית – קירוי בגין | תאי שטח 101-102

61

מקור :הרשות לפיתוח ירושלים
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עיר ממשל :המצב התכנוני בקריית הלאום

תמונה  :17תוכנית קירוי כביש בגין — האזור המתוכנן לחיבור

יצירת יח"ד בלב אזורי הביקוש על ידי השמשת קרקע בתת-שימוש

חיבור והנגשת חלקי העיר לתושביה )מזרח-מערב(
הזדמנות להשלמת חלק בפאזל הרצף הלינארי הירוק של העיר )צפון-דרום(

התחברות עירונית – קירוי בגין | רקע ומטרות התכנית

3

מקור :הרשות לפיתוח ירושלים

תמונה  :18מצב קיים — נתק בין שתי הגבעות

לפני
התחברות עירונית – קירוי בגין | מעבר רוחב רגלי

מקור :הרשות לפיתוח ירושלים

24

69

תמונה  :19צירי הרוחב המתוכננים ,עם התייחסות להליכתיות ,נגישות וקרבה לתחנות רכבת
תחנת הרכבת הקלה

 450מ'

 500מ'

מעבר הולכי רגל נגיש
מעבר מדרגות

תחנת מיני קמפוס -
גשר הולכי רגל נגיש +מעלית

רדיוס  300מ'
מתחנת רק"ל

תחנת קריית הלאום
מעבר נגיש  +מעבר מדרגות

תחנת בלפור -
מעבר מדרגות

מקור :הרשות לפיתוח ירושלים

תמונה  :20מצב קיים — מוסדות ציבור משני צידי העמק

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

התחברות עירונית – קירוי בגין | עיצוב נופי – צירי רוחב  -חיבור לתחנות הרקל"ה ונגישות

22

קרית הלאום

מסוף אוטובוסים – קצה קו
האוניברסיטה העברית
בי"ס ליד"ה

גט"י רם  -תכנית מס' 6394

אקדמיה למוזיקה

דרך בגין

אורט

דרך בגין
גן השחר
רמת בית הכרם

התחברות עירונית – קירוי בגין | תכנית סביבה – מצב קיים

מתחם תע"ש

בית הכרם

89

מקור :הרשות לפיתוח ירושלים
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עיר ממשל :המצב התכנוני בקריית הלאום

תמונה  :21מצב מוצע :תוכנית קירוי כביש בגין

אחרי
התחברות עירונית – קירוי בגין | מעבר רוחב רגלי

70

מקור :הרשות לפיתוח ירושלים

תמונה  :22מצב מוצע בתוכנית קירוי כביש בגין :חיבור הגישה
קרית הלאום

הקו הירוק
רכבת קלה

האוניברסיטה העברית
בי"ס ליד"ה

גט"י רם  -תכנית מס' 6394

אקדמיה למוזיקה

דרך בגין

אורט

דרך בגין

רמת בית הכרם

מתחם תע"ש

התחברות עירונית – קירוי בגין | מפלס הקירוי – הדרך העילית

מקור :הרשות לפיתוח ירושלים

26

גן השחר

בית הכרם

90

ח .תכנון התחבורה במתחם
תחבורה ציבורית ברמה גבוהה היא מפתח מרכזי לתפקוד יעיל של עיר ולתחושת שביעות
רצון של התושבים המתגוררים בה .למרות המיקום המרכזי של קריית הלאום ,היותה
עוגן פעילות ארצי שמושך אליו גורמי חוץ רבים והעובדה שמועסקים בה אלפי עובדי
ממשלה ,התחבורה הציבורית מקריית הממשלה למרכז העיר ולשכונות המגורים דלה,
כאשר האוטובוס הוא אמצעי התחבורה הציבורית הפעיל היחיד באזור.

לקרייה פוטנציאל גדול במתן שירות לנוסעים בין־עירוניים ,כדוגמת תל אביב (מחלף
שפירים+שאטל) ,וכן במתן שירות לתיירים ישראלים ובינלאומיים בנסיעות לנתב״ג.
למרות זאת ניכר שאין עשייה מספקת למינוף התשתית הקיימת והעצמתה .המצב הנוכחי
תורם לתחושת הניתוק של קריית הממשלה מהרקמה העירונית.
להלן סקירה של המצב התחבורתי הקיים והמתוכנן:

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

הקו הירוק של הרכבת הקלה ,שנמצא כעת בהקמה ויעבור בקריית הלאום וגבעת רם,
עתיד להיפתח רק בסוף  .2023בקריית הלאום לא פועלות מוניות שירות ולא פועל מערך
שאטלים ,למעט שאטל המחבר בין שלושת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית ,אולם
זה אינו מיועד לשרת את עובדי קריית הממשלה ואינו עונה על צרכיהם.

 )1תחבורה ציבורית — קווים עירוניים
רשת התחבורה הציבורית העירונית באזור מצומצמת בקווי אוטובוס ,מסורבלת בתוואי
הנסיעה ואינה פועלת בתדירות גבוהה מספיק .כיום פועלים  5קווים בלבד שלהם תחנות
בתוך קריית הלאום ובסמוך למשרדי ממשלה (להבדיל מקווים שמגיעים לגבעת רם בלבד
ולא נכנסים לתוך קריית הלאום).
למרכז העיר ,פועלים כיום רק שני קווים מרכזיים 7 :ו־ ,9אולם אלה פועלים בתדירות
נמוכה — כולל בשעות העומס :בשעות הבוקר ,קו  7יוצא אחת ל־ 12דקות ממרכז העיר
לקריית הלאום וקו  9יוצא אחת ל־ 20דקות בלבד .בכיוון ההפוך ,בשעות אחה״צ ,עם סיום
יום העבודה ,קו  7יוצא אחת ל־ 15דקות מקריית הלאום למרכז העיר ,וקו  9אחת ל־20
1
דקות בלבד.

1
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החל מהמחצית השנייה של  2020צפויים לעבור בקריית הלאום קווי אוטובוס ,במסגרת
מכרז של משרד התחבורה להפעלת  80קווי אוטובוס חדשים בירושלים באמצעות ספקים
2
חדשים (כלומר ,שאינם חברת אגד) 42 .מתוכם יעברו במסלולים חדשים.
לפי נתונים שהתקבלו מצוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים 3 ,מהקווים החדשים מתוכננים
לעבור דרך קריית הלאום לשכונות שונות ברחבי העיר .בנוסף ,קו  94עתיד להחליף את
קו  — 7ולקשר את קריית הלאום וקמפוס גבעת רם עם אזור התעשייה גבעת שאול ועם
מרכז העיר.
הקווים החדשים יופעלו בהדרגה ,בפעימות ,במהלך שתחילתו תתרחש רק במחצית השנייה
של שנת  .2020לא ברור עדיין מה תהיה תדירות הקווים החדשים לאורך היום ובשעות
העומס.

 )2קווי רכבת קלה קיימים ומתוכננים במתחם
בסמוך לקריית הממשלה מתוכננים לעבור שלושה קווי רכבת קלה:
הקו האדום ,הקיים ,עובר בסמיכות יחסית לקריית הממשלה אך לא במרחק של נגישות
רגלית סבירה (כקילומטר הליכה ויותר) .הקו הירוק (תוכנית  ,)209593שהנחת מסילותיו
תחל בנובמבר  ,2022ייצא מקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים ויסתיים בשכונת
גילה .התחנה הקרובה לקריית הממשלה תהיה בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת
רם .הקו יעבור ,טרום הגעתו לקרייה ,ברחוב שרי ישראל ושדרות שז״ר (הכניסה לעיר),
ומהאוניברסיטה ימשיך למחלף בייט ,רחוב הרצוג ,צומת פת ,עד לשכונת גילה.
קו נוסף ,מתוכנן( ,תוכנית  )352096הוא שלוחת המוזיאונים של הקו הזהוב .תוכנית הקו
הומלצה להפקדה ב  .27.1.19קו זה מתוכנן לעבור ברחוב קפלן וישרת את עובדי קריית
הממשלה בצורה מיטבית מבין כל קווי הרכבת הקלה הקיימים והמתוכננים.

http://mynetjerusalem.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D 2
7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%
99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-42-%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D־D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%
%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-331888/5
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תמונה  :23קווי רכבת קלה מתוכננים בכניסה לעיר/קריית הממשלה

 .2המצב התכנוני באזור קריית הממשלה

מקור :מערכת מידע גיאוגרפי ,עיריית ירושלים

תמונה  :24הדמיית הקווים האדום והירוק בצומת יפו—נורדאו

מקור :אתר תוכנית אב לתחבורה ירושלים ,נדלה בדצמבר 2018
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 )3קווים בין־עירוניים במתחם
בקריית הממשלה פועלת כיום תחבורה פרברית ובין־עירונית:
קו  100מופעל על ידי אגד תעבורה ,שמגיע למחלף שפירים .משם יכולים הנוסעים לקחת
שאטל ליעדי תעסוקה מרכזיים בתל אביב וברמת גן .הקו פעיל כיום בין ,21.00–06.00
יוצא אחת ל־ 20דקות בשעות העומס בבוקר ואחר הצהריים ,ואחת לחצי שעה בשאר
היממה .הקו אינו פעיל כלל בימי ו׳ ,שבת או מוצ״ש.
קו  485מופעל על ידי חברת אפיקים ומגיע לנמל התעופה בן גוריון .הקו יוצא אחת לשעה,
הן לכיוון נתב״ג והן לכיוון ירושלים ,בכל שעות היממה בימי חול 3.יש להעיר ,כי מעבר
לשעות הפעילות המורחבות ,קו זה מספק שירות איכותי יותר מאשר הקו ׳המסורתי׳ בין
ירושלים לנתב״ג — קו ( 947אשר מוריד נוסעים בצומת אל על ,לעומת  485שמוריד את
נוסעיו בטרמינלים) .עם זאת ,בשעות הלילה אך גם בשעות היום ,נוסעים שאינם גרים
בסמוך לתוואי הקו ,מגיעים עם הקו לתוך ירושלים ונתקלים בשממה תחבורתית ,עם
שירות מוגבל או נעדר לחלוטין ליעדם הסופי.
הקרייה מרושתת גם על ידי קווים פרבריים/מטרופוליניים כגון קו  113של ׳קווים׳
למודיעין-מכבים-רעות; קו  414של סופרבוס לבית שמש; קווים  121/122של אגד
תעבורה למעלה אדומים וקו נוסף של אגד תעבורה 156 ,למבשרת ציון .לכל קו תדירויות
משלו ,אך ניתן לומר שהשירות מתוכנן לפי שעות העבודה המקובלות וניתן באופן לא
רציף בתדירות נמוכה ( 3יציאות ביום לחלק מהקווים ,פעילות בבוקר או בערב בלבד וכן
הלאה).

3
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 .3היבטים תכנוניים – ניתוח
המסקנות להלן גובשו מתוך עיון בתוכניות המפורטות וכן בפגישות עם בעלי עניין (ביניהם:
פרחי צפריר אדריכלים; הרל״י; עיריית ירושלים; מינהל הדיור הממשלתי) שקיימנו לצורך
כתיבת מסמך זה.

המסקנות:
א .קריית הממשלה ממשיכה להתפתח כאזור אנטי עירוני באופן גורף ובניגוד לתוכניות;
ב .חסמים הנובעים משיקולים ביטחוניים מונעים פיתוח עירוני;
ג .חסמים הקשורים לשיקולי ישימות מקשים על הפיתוח העירוני.
להלן פירוט המסקנות:

א .קריית הממשלה ממשיכה להתפתח כאזור אנטי עירוני,
בניגוד לתוכניות
 קריית הממשלה אינה כוללת יחידות העוסקות בקבלת קהל וגם היחידות שיעברו
אליה בעתיד לא תקבלנה קהל .לכן התפיסה התפעולית היא כי המרחבים הציבוריים
במתחם משרתים בעיקר את העובדים ,ולא קהל מזדמן;
 מתן שרותים לאלפי העובדים במתחם אינו נתפס כיעד מרכזי ביישום הפיתוח.
על פי נציגי מינהל הדיור הממשלתי ,האחראים על פיתוח הקרייה ,אין עניין לפתח
סביבה עירונית פעילה הכוללת אזורי שהיה ,מקומות אכילה ובילוי פנאי .ההעדפה
היא שכמה שפחות אנשים יסתובבו במתחם .מגמה זו מכתיבה את הניהול ואת ההוצאה
לפועל של התכנון .לכן אין שטחי מסחר ,אין מעברים חופשיים בין בניינים ורחובות
והכל מגודר .המחסור בשטחי מסחר פוגע גם ביעילות העבודה .למשל — בפועל
אנשים יוצאים לאכול בסינמה סיטי .הדבר גובה זמן עבודה יקר ולכך יש עלויות
כלכליות בהיעדר מקום להפוגה וארוחת צהריים;
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 במתכונתו הנוכחית ,מערך התחבורה הציבורית בקריית הלאום מעודד שימוש
ברכב פרטי .זאת ועוד ,התחבורה הציבורית הקיימת אינה עונה על צרכיהם של
עובדי הממשלה שאינם בעלי רכב פרטי ,ועל אלה של גורמים חיצוניים הנדרשים
להגיע לקריית הלאום אל המוסדות השלטוניים הרבים הפועלים בה ,או למשתמשי
קו  100ממחלף שפירים .לפחות בטווח המיידי ,חשוב להגביר את תדירותם של קווי
האוטובוס הקיימים;
 אין מחשבה על דרכי גישה רגליות ודו־גלגליות מהשכונות המקיפות את קריית
הלאום .אין עניין שקריית הממשלה תהיה מוקד תעסוקה נגיש רגלית מביתם
של העובדים .המבקשים ללכת ברגל נתקלים בכבישים ,גדרות ,עיקולים ,ומתחמים
מגודרים וחסומים ,בלב שבילי הליכה ,כגון :שדרות בן צבי עם נקודות חצייה מוסדרות
מועטות ביותר ולא נוחות ,בית קברות ירושלים הישן (הראשון) ,בית המשפט העליון,
שטחי מחקר של התחנה לחקר הציפורים ,מתחם הכנסת ועוד .שטחיהם של גן סאקר,
עמק המצלבה וגן הוורדים מהווים אמנם ריאה ירוקה אך ניצול השטח נמוך מאד
והחלקים הפונים לכוון שד׳ בן צבי אינם רציפים וכוללים מיני מפגעים ,בין אם פיזיים
או שילוט מבלבל ,שגורמים להליכה לעבודה להיות מסובכת ,בלתי אפשרית ולא
רלוונטית.
 לעומת זאת מתחם הכניסה לעיר וקריית הממשלה המחוזית מתוכננים בראייה של
עירוניות ,תוך התייחסות לשימושים מעורבים ולתכנון מוטה תח״צ .הקשר התפקודי
בין קריית הממשלה לבין מתחם הכניסה לעיר צריך להיות חזק מאד :בכניסה
לעיר יהיו כל הפונקציות המשלימות שיחסרו בקריית הלאום :אזורי מסחר ,מוסדות
ציבור ,מגורים בדגש על דירות קטנות ו־ co-livingהמתאימים לעובדי מדינה צעירים,
מרחבים ציבוריים איכותיים ועוד .הבעיה העיקרית היא שהחיבור להולכי רגל בין
קריית הלאום ואזור הכניסה לעיר לוקה בחסר ,ולא נמצא במוקד של תכנון כלשהו.
כל אחד מן המתחמים מתוכנן כמתחם סגור וחסרים הקישורים והחיבורים ביניהם.
 שלושת הרחובות המרכזיים (רבין ,קפלן ורופין) הם רחובות חסרי זהות ברורה או
אופי מוגדר .דופנותיהם כוללות משטחי חנייה גדולים ,גדרות ומחסומים ואין לאורכם
כל מוקדי עניין ,מסחר או שירותים .הליכה ברחובות אלה לא מעניינת ובעיקר לא
נעימה ,וזאת למרות היותם צירים עירוניים רחבים ,בעלי חשיבות מרכזית ביצירת
החיבורים בין כל חלקי העיר המרכזית לבין קריית הלאום.
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תמונה  :25מפגש הרחובות קפלן—זוסמן  :מצב קיים — סביבה אנטי עירונית

 .3היבטים תכנוניים — ניתוח

תמונה  :26מפגש הרחובות קפלן—זוסמן :מצב קיים — מגרש חנייה לכלי רכב במקום רחוב עירוני
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תמונה  :27חיבורים רגליים לשכונות מגורים סמוכות לקריית הלאום
השכונות נמצאות בסמיכות אך התחושה היא היעדר חיבור .מרחק בקווים אוויריים של  1.5-1ק״מ

סה"כ במטר 1110

רוחמה

קרית משה

מחנה יהודה
סה"כ במטר 1110

סה"כ במטר 870
סה"כ במטר 1120

שערי חסד

סה"כ במטר 960

בית הכרם

הכנסת
סה"כ במטר 1580

רחביה

קרית שמואל
סה"כ במטר 1290

34

גבעת רם

שדרות מנחם בגין

נחלאות

שדרות בן צבי

סה"כ במטר 780

סה"כ במטר 1240

תמונה  :28מסלולי אופניים/הליכה קיימים — בין הרחובות מטודלה/סעדיה גאון לשדרות בן צבי

חצייה מסוכנת

תמונה  :29תשתית קיימת — שילוט מבוסס שבילי אופניים ישנים ,מטעה הולכי רגל ורוכבי אופניים

 .3היבטים תכנוניים — ניתוח

מאריך ומפרך

עזה?

עזה !!!
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תמונה  :30גן הוורדים — היעדר ירידה בקו ישר לרמת הרחוב (קפלן)

גדרות
והתעקלויות
מיותרות
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תמונה  :31מצב קיים — גישה מקריית הלאום לשוק מחנה יהודה
מחנה יהודה

20דקות

לאל
בצ
רח'

שערי חסד

שדרות בן צבי

נחלאות

שדרו
ת יצ
חק ר

בין

קרית הלאום

גן סאקר

 .3היבטים תכנוניים — ניתוח

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community, Esri,
HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

מחנה יהודה

25דקות

לאל
בצ
רח'

שערי חסד

שדרות בן צבי

נחלאות

שדרו
ת יצ
חק ר

בין

קרית הלאום

גן סאקר

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community, Esri,
HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

כבר היום קיימת נגישות יחסית בין שני היעדים ( 20דקות הליכה) .הדרך אינה ארוכה ,אך
תודעתית אין חיבור( .אין דרך ישרה בתוך גן הוורדים — יש לעקוף את בית המשפט העליון
ואת בית הקברות 25 ,דקות הליכה) .הליכה מקוצרת אפשרית במצב הקיים ,בתוואי נעים
פחות .בשני המקרים סיום ההליכה ברחוב בצלאל הצר ,הרועש והתלול המהווה חסם.
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תמונה  :32בית הקברות ההיסטורי וקברי צדיקים
בלב ירושלים — מתחם נרחב מאחורי גדרות
שמחייב הולכי הרגל לבצע עיקופים

תמונה  :33מצב קיים — הליכה מבית הכרם לקריית הלאום
הדרך מבית הכרם לרחוב רופין קצרה (עד רבע שעה) ,אך מובילה לשעריה הנעולים של קריית
הממשלה .על מנת להגיע לעבודה (או לפגישה) ,יש לבצע עיקוף רגלי ארוך (חצי שעה).

מקור :מפות גוגל
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ב .חסמים הקשורים בשיקולים ביטחוניים מונעים פיתוח עירוני
מגבלות הביטחון מהוות חסם אדיר לפיתוח סביבה עירונית נגישה ופתוחה:
 כל בניין חייב להיות מגודר עם בקרת כניסה .בבניינים החדשים (גנרי  1ו־ )2ההנחיה
היא ליצור כניסה אחת מבוקרת לשני הבניינים .לא ניתן יהיה לשוטט ולהיכנס
מכניסות שונות .הדבר יהפוך את הסביבה למאד לא ידידותית למבקרים;
 קיימת התנגדות של גורמי הביטחון לכל שילוב של מסחר במתחם .תוכנית קריית
הממשלה מאפשרת הקמת חזית מסחרית לאורך שד׳ רופין בחזית הבניינים ,אך
שיקולים ביטחוניים מונעים את קידום הרעיון;

 בית ראש הממשלה המתוכנן ,ניצב בלב המתחם וחוצץ בין קריית הלאום למתחם
הכניסה לעיר .הבניין יהיה חסם גדול לחיבור בין חלקי המתחם;
 קבוצות עובדים ,כולל ממשרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים ,המכירות בבעיות
של סביבת העבודה בקריית הממשלה ,מנסות לשנות את פני השטח על ידי פניה
לגורמים שונים ,אך לא מקבלות מענה משיקולים שונים ,ובהם שיקולי הביטחון.

 .3היבטים תכנוניים — ניתוח

 התוכנית כוללת צירים להולכי רגל המחברים בין המוקדים ומאפשרים הליכה קצרה
ונעימה .גם בצירים אלה לא ניתן יהיה להשתמש משיקולי בטחון;

תמונה  :34מצב קיים —
החיבור בין רופין לקפלן
באמצעות שער ועמדת
שמירה
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תמונה  :35הכוונת הולכי הרגל לבנק ישראל מבעד לגדר — באמצעות שלט נייר

תמונה  :36מצב קיים — בנק ישראל — גדרות ,עיקולים ומכוניות
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תמונה  :37מצב קיים — משרד ראש הממשלה הנוכחי — גדרות ,עיקולים ומכוניות

 .3היבטים תכנוניים — ניתוח

תמונה  :38חומת בית ראש הממשלה החדש — מבט ממדרגות הסינמה סיטי
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תמונה  :39מצב קיים — רחוב רופין — הכניסה למשרדי הממשלה מגודרת וחסומה
לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים

תמונה  :40מצב קיים — שדרות רופין — שדרה רחבה עם הצללה חלקית ועדיפות
לכלי רכב על רקע עבודות הבנייה
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ג .חסמים הקשורים לשיקולי ישימות מקשים על הפיתוח העירוני
תוכנית קריית הלאום מאפשרת בנייה על מגרשי החנייה שבין שלושת בניני הממשלה
הקיימים .מתוכננת גם שדרה מרכזית ,כיכר כניסה לאזור וחיבור בין שד׳ רופין לרחוב
קפלן ולכנסת .גורמי מינהל הדיור הממשלתי טוענים שסיכויי היישום של התוכנית נמוכים
מאד ,בין היתר ,בגלל הפגיעה במקומות החנייה לעובדים בתקופת הבנייה .להערכתנו,
הנושא פתיר ודורש הערכות מתאימה ,והוא קריטי לשיפור הסביבה העירונית במתחם.

 .3היבטים תכנוניים — ניתוח
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 .4היבטים תכנוניים — מסקנות והמלצות
המתחם המקיף את קריית הלאום הוא אחד המתחמים המתוכננים ביותר בעיר.
האזור יעבור מהפך של פיתוח בשנים הבאות .למרות זאת ,קיימת סכנה שהתכנון המוצע
לא יפתור את הסוגיה המרכזית — יצירת חיבור פיזי ותפקודי טוב בין הקרייה ,על אלפי
עובדיה ,לבין חלקי העיר האחרים .חיבור זה אקוטי .קריית לאום אטרקטיבית תהווה
מוקד משיכה למשרדים ולעובדים מחוץ לעיר ותייצר מוטיבציה והיתכנות ממשית ,בכל
הרמות ,ליישום החלטת הממשלה על מעבר היחידות הממשלתיות לירושלים.
לעומת זאת ,סביבה מנותקת ומחסור בקישורים ימשיכו ליצר סביבה עירונית לא
אטרקטיבית ולא יעודדו את אנשי הממשלה להמשיך ולנצל את העיר ויתרונותיה ,גם
אחרי שעות העבודה .בכך תפסיד העיר פעמיים :באי מימוש הפוטנציאל הקיים בשטח,
שמאפשרות התוכניות וביצירת תחושות שליליות כלפי העיר כולה על בסיס התחושות
׳הלא עירוניות׳ שמייצרת קריית הממשלה במצבה הנוכחי ,המרחיקה ממנה את עובדיה
ואת המבקרים בה.
ההמלצות שגיבשנו עוסקות בעיקר בהיבטים ׳רכים׳ של הפיתוח העירוני ,מתוך הבנה
שהתוכניות הגדולות אכן מאפשרות את תוספת הבנייה הנדרשת .המלצותינו הן פעולות
׳קטנות׳ ולא מורכבות ,כך שניתן יהיה לבצען בטווח זמן סביר וללא קשיים ביורוקרטים
וסטטוטוריים רבים מדי.

המלצותינו נוגעות למרכיבים הבאים:
א .לפעול להגדרה תכנונית ואסטרטגית של אופי הרחובות סביב קריית הלאום;
ב .פתרונות בנושאי תחבורה ונגישות;
ג .הצעה לפתרונות של תוספת שטחי מסחר – פתרונות קבע ופתרונות מיידיים לתקופת
הביניים.
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א .מה יהיה אופי הרחובות המרכיבים את קריית הממשלה?
שלושת הרחובות המרכזיים בקריית הממשלה סובלים ,כולם ,מחוסר באופי מוגדר ,מדפנות
לא ברורות ומהליכה לא מאד נעימה ומעניינת .מוצע להגדיר ,תכנונית ואסטרטגית ,את
אופי הפיתוח של כל אחד מן הרחובות .להלן מספר קוים מנחים:

 )1שדרות רבין

תמונה  :41מצב קיים — מבט מפינת הרחובות הנשיא השישי/שדרות רבין ,לעבר רחוב זוסמן

 .4היבטים תכנוניים — מסקנות והמלצות

חשיבותן גדולה מאד והן מהוות למעשה את עמוד השדרה של המתחם .השדרות מחברות
את קריית הלאום למתחם הכניסה לעיר ,ליציאה מכביש בגין והחיבור הראשי בין שדרות
הרצל למרכז העיר (רחוב בצלאל) .פיתוח שדרות רבין הוא המפתח ליצירת קישורים
טובים בין הכניסה לעיר ומרכז התחבורה לבין מתחם הממשלה .מוצע להכין תוכנית אב/
תוכנית פיתוח שתתמקד בתפקוד השדרות .המועד המתאים לקידום תוכנית זו הוא כעת,
לפני שהתוכניות שמסביב מיושמות.
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 )2רחובות קפלן/זוסמן
מוצע ליישם את המלצות תוכנית קימל אשכולות ולפתח ככרות עירוניות בדופן של משרדי
הממשלה .גם אם לא ייושמו מרכיבי התוכנית הכוללים בנייה במגרשי החניה ,עדיין
ניתן לפתח את הרחוב ולייצר אזורים שניתן לשהות בהם ,עבור כל העובדים והמבקרים
במתחם.
מוצע לבחון תכנון דופן בנויה לרחוב קפלן על חשבון רצועה של גן הוורדים (שצ״פ
בבעלות העירייה) .החיסרון הוא שאין תוכנית מאושרת המאפשרת בנייה במקום .היתרון
הוא שהשטח פנוי וגדול וקיימים ,אולי ,פחות אילוצי ביטחון כיוון שגן הוורדים נמצא
מעבר לכביש לעומת בנייני הממשלה .זוהי חלופה לפיתוח חזית מסחרית לאורך שדרות
רופין ,שמותרת לפי תוכנית קימל אשכולות ,אך לא ברור אם ניתנת ליישום משיקולי
ביטחון.

 )3דרך רופין
דרך רופין היא הציר המרכזי המחבר את המוזיאונים ומקשר את ציר הרצל עם רחביה
ומרכז העיר .אם תוכנית הרחבת קריית הממשלה תבוצע ,כיכר הכניסה הראשית למשרדי
הממשלה תהיה בדרך רופין ותוביל ממשרדי הממשלה ובית המשפט העליון לעבר
האוניברסיטה העברית בגבעת רם .הרצועה המסחרית המתוכננת עשויה לשנות את פני
דרך רופין ולהפכה לאזור לשהות ולבילוי .במקרה כזה מוצע לחשוב על אמצעים למיתון
תנועה ,כולל סלילת שביל אופניים ואמצעים נוספים .הרשות לפיתוח ירושלים מכינה,
בימים אלה ,תוכנית לשצ״פ בצד המערבי של הכביש ,בתחום הגן הקיים .יש לציין כי
הרצועה המסחרית בתוכנית הרחבת קריית הלאום כוללת מבנים של שתי קומות ,כשהקומה
הראשונה יוצרת חזית מסחרית לכיוון דרך רופין והקומה השנייה פונה למתחם משרדי
הממשלה .בתכנון מתאים ניתן ליצור גישות נוחות ממשרדי הממשלה לרצועה המסחרית
שלאורך דרך רופין.

ב .הצעה לפתרונות בנושאי תחבורה ונגישות
לאור הזיהוי של נושא הנגישות כנושא מרכזי בשיפור התפקוד העירוני של אזור קריית
הממשלה ,אנו ממליצים לחפש את ׳הפירות הנמוכים׳ :בהשקעה מועטה יחסית ,ניתן לייצר
קישורים ישימים להולכי רגל ולרוכבי אופניים מן העיר לאזור קריית הלאום וכן להגדיל
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את אטרקטיביות התח״צ באזור .האתגר המרכזי אינו תקציבי ,אלא נדרש שינוי עקרוני —
תפיסתי בקרב מקבלי ההחלטות השונים.

 )1שיפור מהותי של התחבורה הציבורית בקריית הלאום
מערך התחבורה הציבורית באזור חייב להוות חלופה ראויה ועדיפה על פני השימוש ברכב
פרטי .ניתן לפעול למען מטרה זו באופן מיידי ,עוד לפני הפעלת קו הרכבת הקלה החדש.
שיפור משמעותי מיידי יוכל לבוא לידי ביטוי באמצעים הבאים:
קווים  7ו־ :9הגברת תדירות הקווים ,כך שייצאו מדי  5דקות ,בשעות העומס ועד  12דקות
בשעות אחרות.

קווים בין־עירוניים :יש לבחון הגברת תדירות ושעות פעילות הקווים מפרברי העיר
לקריית הלאום .אוטובוס שיוצא מספר בודד של פעמים ביום אינו רלוונטי ומעודד שימוש
דה פקטו ברכב פרטי ,כמו במקרים של הורים שעובדים בקריית לאום וזקוקים לגמישות
באם נדרשים לחזור לביתם באופן בלתי צפוי.

 )2שיפור הנגישות בין מרכז העיר לקריית הממשלה על ידי חיבור רגלי ,או :איך ניתן
לקפוץ לקנות בשוק אחרי העבודה?

 .4היבטים תכנוניים — מסקנות והמלצות

קווים חדשים לקריית הלאום :יש לבחון הוספת קווי אוטובוס מהירים שיעברו בקריית
הלאום ,במסגרת מהפכת הקווים החדשים ,במודל הדומה לסדרת קווי .70

המרחק האווירי בין קריית הלאום לריכוזי אוכלוסייה והמע״ר עומד על  1.5-1ק״מ .אלו
מרחקים קטנים המדגישים את מיקומה האסטרטגי של קריית הממשלה ,בסמוך לאזורי
מסחר ומגורים ,ואת האפשרות התיאורטית של ייעודים אלה לתמוך זה בזה ולייצר קרייה
ועיר משגשגות :קריית ממשלה המחוברת לסביבתה תאפשר לעובדיה להגיע לעבודה
ברגל ,ולו בחלק מימי העבודה ובחלק מהשנה .היא תאפשר למבקרים המגיעים לפגישות
מהעיר ומחוצה לה להשתמש ברכבת ,להגיע דרך התחנה המרכזית או בקו  100ולא ברכב
הפרטי – ולא רק עבור העובדים בקריית הממשלה אלא לעובדים בשכונות הסמוכות;
הקרייה שתתחבר לגן סאקר וגן הוורדים ,יכולה גם להיות מסלול לטיולי ערב של תושבים,
כולל התושבים החדשים הצפויים לגור בכניסה לעיר .ניתן לייצר מסלול הליכה לתיירות
פנים וחוץ ,בין אזורי הבילוי של ירושלים — המע״ר הנוכחי ומתחם השוק ,העיר העתיקה,
המוזיאונים והמע״ר החדש ,כולל מרכז הקונגרסים בבנייני האומה.
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כיום היתרונות של המתחמים לא משולבים זה בזה .אנו מאמינים שחלק מהחיבורים
אפשריים לביצוע בטווח המיידי .כל שנדרש הוא ביצוע תכנון נופי לאזורים הסובבים
את קריית הלאום.
אנו ממליצים לשים דגש על החיבורים המיועדים להולכי רגל ורוכבי אופניים בין קריית
4
הלאום לאזורים הסמוכים הבאים:
 רחביה [עזה /הרצוג  1.2ק״מ | כיכר פריז  1.5ק״מ];
 שוק מחנה יהודה/נחלאות [מחנה יהודה 1.1 :ק״מ ,בצלאל/שולי נחלאות 900 :מ׳ |
בצלאל/בן יהודה 1.1 :ק״מ];
 בית הכרם וקריית משה [בית הדפוס /פרבשטיין 1.1 :ק״מ | החלוץ /רבי בנימין:
 800מ׳ | החלוץ/הגיא 1 :ק״מ | שדרות הרצל/אהרונוב  1.3ק״מ];
 תחנת הרכבת נבון/התחנה המרכזית [ 950מ׳].

על התכנון הנופי המוצע לכלול התייחסות לאלמנטים הבאים:
 שילוט :יצירת שילוט דרך ליעדים עיקריים .טיובו והתאמתו הן להולכי רגל —
במחשבה על תושבים ותיירים ,והן לרוכבי אופניים;
 הסדרת שבילים מיטביים ואמצעי הקלה על חציית כבישים (בדגש על בן צבי ,רופין,
רבין) כולל הקלה על קשיים טופוגרפיים להולכי רגל ואופניים;
 תכנון מסלולי הליכה ורכיבה בהתאם למסלול הקצר והנוח ככל הניתן;
 ביטול קיטועים וגדרות מיותרים; יישור עיקולים בגן הוורדים ובגן סאקר והנגשת
מקטעים להולכי רגל ורוכבי אופניים כולל ברחוב בצלאל;
 תוספת של נקודות אטרקטיביות לאורך התוואי (כדוגמת בית קפה בגן הוורדים,
קיוסק בפינת זוסמן/רבין).
4
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המרחקים האוויריים נמדדו מרחובות קפלן זוסמן או מרופין (משרד הפנים/מוזיאון המדע) – לפי ההקשר.

ג .הצעה לפתרונות לתוספת שטחי מסחר

בחודשים הקרובים אמור לעבור לידי הרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י) מבנה בגן הוורדים,
ששימש בעבר גן לילדי עובדים בקריית הממשלה וכיום אינו פעיל 6.על פי התוכנית,
המבנה צפוי להפוך לבית קפה שאותו יפעיל זכיין חיצוני .פעילות שוקקת של בית קפה
בלב קריית הלאום תוכל לא רק לשפר את תנאי העבודה של עובדי הממשלה ,ששוהים
מדי שבוע עשרות שעות בתוך המשרדים ,אלא גם לחזק את הקשרים בין מרכיבים שונים
באקו־סיסטם הממשלי.
כמו כן נבחנת האפשרות להפעיל ,באופן קבוע ,משאיות מזון ( )Food Trucksבמתחם
שבין בניין משרד ראש הממשלה לבניין משרד האוצר 7.פעילות כזאת תוכל לא רק להעניק
לעובדי הממשלה אפשרויות קולינריות נוספות מלבד הקפיטריות הותיקות הפועלות בתוך
הבניינים ,אלא תוכל גם לשמש מקום מפגש פתוח וחופשי בין עובדי ממשלה ממשרדים
שונים ואפשרות ליצירת קשרים וחיזוקם.

 .4היבטים תכנוניים — מסקנות והמלצות

נכון להיום אין כל פעילות מסחר פרטית בתוך מתחם קריית הלאום ,למרות שבאזור
מועסקים אלפי עובדים ,חלקם בעלי כח קנייה גבוה .בנוסף האזור מושך אליו בקביעות
גורמים רבים מהאקו־סיסטם הממשלי ,שמגיעים לפגישות עבודה ולדיונים במוסדות
הממשלתיים השונים .מתחם המסחר הקרוב ביותר הוא הסינמה סיטי ,השוכן מחוץ
לגבולות קריית הלאום ונמצא מרחק  11דקות הליכה ממשרד ראש הממשלה 16 ,דקות
הליכה ממשרד האוצר ו־ 13דקות הליכה מהכנסת 5.כך שעובד במשרד האוצר נדרש ליותר
מ־ 30דקות הליכה כדי לשתות כוס קפה או לאכול ארוחת צהריים .עבור רוב העובדים
ההליכה ארוכה מדי ומכלה חלק ניכר מזמן ההפסקה .לכן עולה צורך ברור בהקמת פעילות
מסחר מזון פרטית בלב קריית הלאום ,ובראשה בית קפה ,אשר יוכל לשמש מקום מפגש
נייטרלי ופתוח בין עובדי הממשלה ובינם לבין גורמי חוץ באקו־סיסטם הממשלי.

לסיכום ,מחסור בשרותי מסחר ובילוי הוא אחד החסמים המרכזיים המונעים פיתוח
ופעילות באזור .הפתרון צריך להיות בכמה אמצעים שונים במורכבותם ובטווח יישומם:

5
6
7

לפי בדיקה בגוגל מפות
לפי מידע שסיפק אוהד רוט מהרל״י
לפי מידע שסיפק אוהד רוט מהרל״י
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יצירת פתרון קבוע:
 .1יישום פיתוח החזית המסחרית לאורך דרך רופין;
 .2פיתוח רחוב קפלן.

בשלבי ביניים מידיים:
 .1יצירת פתרונות זמניים וניידים – לאורך הרחובות קפלן/זוסמן :יריד שבועי/יומי
מתחלף /השמשת חצרות מבני הממשלה הקיימים עם מקומות ישיבה;
 .2קידום מוקד/ים בתוך גן הוורדים.

 .5סיכום
ירושלים כעיר ממשל היא עיר שבה אזורי הפעילות רציפים ,ברורים ונגישים זה לזה .יש
להוביל ליצירת איחוי בין כתמי העיר .חיבור זה בין אזורי הפעילות אקוטי במיוחד לביצוע
כעת ,כאשר עבודות פיתוח מהפכניות מבוצעות בכל האזור במסגרת פרויקט הכניסה לעיר
ותוכניות אחרות.
יש להגדיר את תפקידם של הרחובות המקיפים את קריית הלאום ובראשם שדרות רבין –
הציר המרכזי של המע״ר ,אשר נזנח ונשמט מכלל התוכניות באזור ,ולאחריו שני הרחובות
הראשיים הנוספים במתחם :דרך רופין ורחוב קפלן .יש להפסיק לתעדף שימוש ברכב
פרטי; לשפר את התחבורה הציבורית והשירותים הנלווים לה; לאפשר ולעודד הליכתיות,
רכיבה על אופניים מהמע״ר ומהשכונות; להוסיף לקרייה מסחר ומוקדי עניין ולקשור בין
אינספור האתרים בה וסביבה בדרך מכבדת ומושכת .אנו ממליצים לגופים האמונים על
נושא זה בממשלה ובעירייה לפעול למען מטרה זו.
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 .6מקורות
תוכניות בניין עיר עיקריות:
 .1תוכנית מתאר מקומית  ,61176ירושלים – קריית בן גוריון .הוגשה ע״י גבי שוחט,
משרד האוצר .עורכת ראשית ,מיכל קימל אשכולות.2013 .
 .2תוכנית מתאר מקומית  ,51490הכניסה לעיר .הוגשה ע״י אודי בן דרור ,הרשות
לפיתוח ירושלים; קובי כחלון ,עיריית ירושלים .עורך ראשי ,יוסי פרחי ,פרחי צפריר
אדריכלים2015 .
 .3תוכנית מתאר מקומית  ,88799קריית ממשלה מחוזית ומתחם עירוני מעורב.
הוגשה ע״י מוטי חזן ואודי בן דרור ,הרשות לפיתוח ירושלים; גבי שוחט ,משרד
האוצר .עורך ראשי אייל שער.2014 .
 .4תוכנית מתאר מקומית (שינוי)  4300ח׳ .הוגשה ע״י גבי שוחט ,משרד האוצר .עורך
ראשי ג׳ררד היימן ,אדריכל ומתכנן ערים.2006 .
 .5תוכנית מתאר מקומית  ,15050הספרייה הלאומית .הוגשה ע״י מוטי חזן ,הרשות
לפיתוח ירושלים .עורך ראשי אריה רחמימוב.2012 .

פגישות ושיחות:
 .1עיריית ירושלים :עופר מנור ,אדריכל העיר
 .2הרשות לפיתוח ירושלים :דודו עוזיאל ,מנהל תכנון וביצוע פיזי
 .3פרחי צפריר אדריכלים :יוסי פרחי ,שותף בכיר; שלי ברעם ,ראש צוות
 .4הדיור הממשלתי :ערן הראל ,מנהל מינהל הדיור הממשלתי
 .5קימל אשכולות :אדריכלית מיכל אשכולות ,שותפה מייסדת
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מסמך זה עוסק בפן התכנוני של קריית הלאום בירושלים :המסמך נפתח בתיאור המצב התכנוני
באזור קריית הממשלה וסוקר את התוכניות הקיימות במתחם .בפרק היבטים תכנונים  -ניתוח ,מוצגים
הממצאים העיקריים מסקירה זו ,המצביעים על כך שהחלטות משמעותיות אשר מתקבלות בתחום
קריית הלאום דוחקות ,אקטיבית ,ניצני עירוניות שמקודמים על ידי התכנון .לבסוף בפרק היבטים
תכנוניים  -מסקנות והמלצות ,ממליץ המסמך על שורה של צעדים ’רכים‘ ,אשר ביצועם יסייע ליצירת
מציאות עירונית חדשה ,משגשגת ובריאה בירושלים.
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