
yaara.rosner@gmail.comו מנור -רוזנריערה ' אדר

לא מוסדר–מוסדר 

מיפוי צל כבסיס לתכנון בקרקע לא מוסדרת  

במזרח ירושלים



סטטוס הגושים  
حالة االحواض

עיריית ירושלים: מקור המפה



הסדר מקרקעין ברוב שטחי מזרח העירהיעדר 

עיריית ירושלים: מקור המפה



וז'גשכונת ואדי -מעמד הקרקע 

(טורנסשיטת –1920)מתבסס על שיטת הרישום הבריטית 

הסדר מלא

–שתי חתימות 

שופט 

קרקעות 

ופקיד 

ההסדר 

הירדני

וודאות100%

הסדר חלקי

יש מפה ויש לוח 

–תביעות 

חתום על ידי  

פקיד ההסדר 

בלבד

וודאות70%

לוח תביעות בלבד

לא חתום ובמקרים 

רבים ללא מיפוי

**וודאות20%

פרטי

' ערבי פרטי')

(במקרא

ווקף  

בסכסוך

:ישראל-קרקעות בבעלות ציבורית

רשות פיתוח  

י"רמ= מדינה 

עיריית ירושלים



עיסאוויה-מיפוי צל 

צוות מקומי–ככל הניתן 
(מיפוי צל של חלוקת הקרקעות עם התושבים–ומאייסוןדיעסאסלאם ' אדר)



תמונת עתיד ראשונית

 שימוש פוטנציאלי  = גודל חלקות = וחלוקה איחוד אפשרות

ומיצוי פוטנציאל פיתוח במגרשים

 סדרי עדיפויות, פוטנציאל כלכלי–שימושים ואפשרויות פיתוח  ,

מנקודת מבטם של בעלי העניין-מימוש אפשרות 

 ובכללה תעסוקת נשים–לתושבי השכונה פוטנציאל תעסוקה



תמונת עתיד ראשונית



איגום חלקות על בסיס הסכמות –מתווה תכנוני ראשוני 



הבינוינספח





מימוש100%בינוי מוצע ב 
מבט מדרום מזרח

מסחר  
ותעסוקה

תעשייה קלה  
ומלאכה

8 14.5 שטח קרקע בדונם

32,200 57,800 ר"שטח בנוי במ



וז'גמעמד הקרקע בשכונת ואדי : לא מוסדר-מוסדר



صورمن الجوالتתמונות מהסיורים :תהליךCمقطع Cמקטע 

:جوالت بتواريخסיורים בתאריכים 
02.07.2018
20.07.2018
22.7.2018

15.08.2018

15.08.2018
19.08.2018
20.08.2018



3Bמתחם 
B3منطقة 

בנוי מול פתוח וצפיפות 
المبني –كثافة البناء 

والمفتوح

لوحة المفاتيح-מקרא

أراضي قرية لفتاאדמות ליפתא 

وقف لعائلة الخطيبואקף למשפחת אל חטיב 

الئحة الملكيات-רשימת הבעלויות

الجعبةועבה 'אל ג-

نوفلנופל -

أبو الليلאבו אל ליל -

قرشקירש -

الئحة الملكيات-רשימת הבעלויות

الكسوانيאל קסואני -

عيدעיד -



מיפוי  Iסקר בעלי עניין Iוז'גרחוב ואדי 

:וז'גמיפוי הצד המערבי של רחוב ואדי 

משתמשים  , מחזיקים, בעלויות

ושימושים  

העבודה כללה פגישות אישיות בעשרים החלקות  
.שמופו במתחם

לנתונים אלו  -מגוון רחב מאד של בעלים 
משמעות רבה ביכולת לקדם פיתוח כלכלי ברחוב 

.וז'גואדי 

?

בעלי עניין בקרקע1.

מוכנות ליזמות2.

פיתוח מרחב ציבורי3.

היבטים סביבתיים4.



חלוקה למגרשיםIוז'גרחוב ואדי פרמטרים למורכבות

–חלוקה למגרשים 

בהתאם לפרצלציה  

המקובלת על התושבים  

(חלקות20כ )

' ד4.0

' ד2.6

' ד4.6

' ד5.0

' ד4.0

' ד5.0



 Silicon Wadi-עוגן תעסוקתי עסקי תיירותי1.

שיפור מערך הדרכים והקישוריות2.

שטחים פתוחים ומבני ציבור–מוקד קהילה ותרבות 3.

פיתוח מרחב ציבורי איכותי4.

פיתוח מגורים בכפוף למגבלות5.

מדיניות תכנון מוצעתIוז'גואדי 



תודה רבה

מנור-רוזנריערה 

Yaara.rosner@gmail.com  0544285117ן

mailto:Yaara.rosner@gmail.com

