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 מדינה על גג פח לוהט
 תמי גבריאלי 
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הקצאת שטחים ציבוריים יעילים ועירוניים יותר: שינוי בחשיבה הלאומית  

 מערב ראשון לציון: משמאל. בכיכר ציון ירושלים( מוסללה" )החורשה: "מימין
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 ירושלים| שדרות יפו 

כיכרות וצירים ירוקים , שדרות –דוגמה ליישום : שינוי בחשיבה הלאומית  
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אתגרים בהכללת גגות כשטחים פתוחים: שינוי בחשיבה הלאומית  

(  או מרחבים אלטרנטיביים אחרים)קושי בפיתוח גגות 
 .  בכל שעות היום, כשטחים נגישים לכל סוגי האוכלוסיה
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ייעול שטח הגג במוסדות חינוך –דוגמה ליישום : שינוי בחשיבה הלאומית  

 אליקים אדריכלים| הגימנסיה הריאלית בראשון לציון 
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 מטרות ואתגרים בדרך 
 חקלאות עירונית

[א"ת, גג הדיזינגוף סנטר]  

 ערכיות נופית
[א"ת, ק פוינט'צ]  

 מרחב ציבורי
[א"גג עיריית ת]  

 אנרגיה מתחדשת
[ירושלים, כנסת ישראל]  

 הנמכת טמפרטורות
 ותכנון אקלימי

 ייעול שטחי ציבור
[ראשון לציון, גימנסיה ריאלית]  

יחסית לכמות  •
, הפרויקטים הקיימים

ישנן הרבה מטרות  
 .  מתחרות על גגות

שיתופי : חסמים רבים•
-הערכות עלות, פעולה
רגולציה  , נגישות, תועלת

 .והנחיות תכנון

חסרה תפישה וניסיון  •
שיעודדו תעדוף ותכנון  

 .נכון ומתאים למרחב
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נגישות  : חשיבה עירונית
לשטחים ציבוריים על סף  

הבית בעיר מצטופפת ועולה  
.לגובה  

  
 כ"סה

 מצב קיים
2017 

 כ"סה
 2040תחזית 

 1,400,000 901,300 אוכלוסייה

יחידות  
 דיור

230,000 350,000 

 .  מדיניות שטחים ציבוריים פתוחים" –( 2007)נגישות לגינות שכונתיות : מימין
 (.2020, הכנה למתאר, י"הרל)מדיניות גובה בינוי בירושלים : משמאל
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דוגמה ממרכז ירושלים: תכנית אסטרטגית מרכז העיר  

 אדריכלות נוף ועיצוב אורבני 1:1, מתוך ניתוח מרחב ציבורי בתכנית אסטרטגית מרכז העיר
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דוגמה ממרכז ירושלים: תכנית אסטרטגית מרכז העיר  

 .חצרות פרטיות וקרנות רחוב, המלצה לקדם פרויקטים לדוגמה בגגות –לצד פיתוח גינות והנגשת הפארק 
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נגישות למתקני ספורט ומיתון רעש -בריאות הציבור : חשיבה עירונית  

רשת , עיריית ירושלים( 2016) "פרופיל העיר ירושלים –ירושלים עיר בריאה : "מתוך
 .ערים בריאות והמרכז לשלטון מקומי



11 

החזית החמישית בעיר בעלת חשיבות היסטורית: חשיבה עירונית  

 .עליאש/מבט מזרחה מכיכר אגריפס
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אזורי מעבר, צירי הליכה מועדפים, טיילות  

 שבילי אופניים ואמצעי ניידות אנכיים

 מרקמים עירוניים מיוחדים לשימור

 מוקדי פעילות ומוקדי תרבות עירוניים

 תשתית קשיחה

עירוניים ומטרופוליניים, פארקים רובעיים  

פים"מרחבים אלטרנטיביים שאינם שצ  

 שבילי הליכה ורכיבה לפנאי

 תשתית ירוקה

 מבנה העיר והטופוגרפיה

 אגני היקוות ותוואי נגר עילי

 שטחים פתוחים טבעיים

 מסדרונות אקולוגיים ואתרי טבע עירוני

 תשתית טבעית

גישת עבודה: תכנית אב למרחב הציבורי  
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צעדים הבאים: חשיבה עירונית  

אך לא על חשבון שטחים  , התייחסות לגגות כשטחים ציבוריים פתוחים פוטנציאלים
 .  בעלי יתרונות נגישות" רגילים"ציבוריים פתוחים 

אסתטיקה וערכי קיימות  , פעילות ספורטיבית, זיהוי הזדמנויות לשילוב נגישות לשקט
 .בעיר" על סף הבית"באזורים הסובלים ממחסור בשטחים 

 ציבוריות ועוד, נופיות, מטרות אקולוגיות: חשיבה ותעדוף מטרות שונות בהקשרים שונים

 למידת עמיתים ומדיניות ארצית< מהניסיון והעבודה בשטח 

 המשך עידוד פיילוטים והדגמות בשטח


