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 דברי פתיחה

האחרונות אנו נמצאים בעיצומו של מהלך ממשלתי רב עוצמה בשם "התכנית האסטרטגית  בשנתיים

לדיור" שמטרתו לייצר מלאי תכנוני של יחידות דיור אשר אמור לטפל במשבר הדיור הקיים לכאורה. 

לאותו מהלך השלכות רבות ובלתי הפיכות על דמות הארץ, על השטחים הפתוחים ולא פחות על איכות 

 .תידיתהחיים הע

נציין כי לתפיסתנו אין משבר דיור אלא משבר בנגישות לדיור וכי מערכת התכנון היא רק חלק מפתרון 

משבר הנגישות לדיור. בנוסף, התמקדות בתחום הדיור בלבד לא תביא לפתרון המבוקש משום שמגורים 

ת תעסוקה ומסחר, יש להבטיח תשתיות ציבוריות ותחבורתיות הולמות, הזדמנויו -אינם עומדים לבדם 

  לימודים ובילוי.

וערים ירושלים היא עיר היסטורית ובעלת חשיבות לאומית ובינלאומית גם יחד. ערים היסטוריות 

. היעלה מישהו על הדעת לבנות בתים משכילות לשמור על שכיות החמדה שלהןרבות בעולם מפורסמות 

נהפוך הוא, טאבו הוא שאין לבנות  ?פריזשבאו לוקסמבורג טווילרי בסנטרל פארק בניו יורק או בגני 

הרי ירושלים הם הריאות הירוקות של העיר. שמה של ירושלים כרוך בהם . בריאות הירוקות של העיר

 ירושלים הרים סביב לה.מקדמת דנא: 

קרקע "באחרונה עלה המונח . ניתן וראוי לחזק את העיר ירושלים פנימה ולנקוט לשם כך אמצעים שונים

פגיעה בשטחים לרוב לטובת התחדשות עירונית. במקרה של ירושלים המשמעות היא  כפתרון "משלימה

ניתן לשפות את הקבלנים , פתוחים בעלי ערכיות גבוהה ולכן "פתרון" זה אינו מקובל עלינו. אם צריך

  קרקע.בבכסף במקום 

 ,2040הביקושים עד לשנת יכולות לספק את  אשר העתודות הקיימותעל ח זה אנו מצביעים שוב "בדו

יש להעצים את  - אולם חוזרים ומסבירים כי לא כאן נעוצה הבעיה ולא זה הפתרון לעיר ירושלים

ירושלים בתכנון מושכל ובאימוץ כלי מדיניות משלימים וכל זאת מבלי לפגוע בשטחים הפתוחים 

 אותה.הערכיים ביותר הסובבים 

ח הזה ועל "פינקל על הנתונים ששימשו אותנו בעדכון הדו אני מבקשת להודות לאורי בר שישת ולתרצה

שיתוף הפעולה לאורך השנים, לישראל קמחי שמהווה עבורנו מזה שנים רבות מודל להשראה בתכנון 

ח, לאברהם שקד על העזרה "ללירון דין על איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת הדו, מקיים בירושלים

הליווי המקצועי והמסור הניהול ועל  ,הרוח החיה מאחורי הכל ,בחשיבה ובחידוד העמדות וליעל אלישר

תודה גם לפזית שביד, לדב גרינבלט ולגיתית  של התחום בקהילה שבירושלים ובחברה להגנת הטבע.

  מבית ומחוץ., ליווה והעיר והיה שותף ליצירת מסמך זה ,הרש, לצוות השיווק של החברה ולכל מי שתמך

 יחד נשמור על ירושלים ירוקה למענינו ולמען הדורות הבאים. 

 

 אביטל גולנזר אפרתי

 מנהלת קהילת החברה להגנת הטבע בירושלים והסביבה
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 פיתוחה העתידי של ירושלים
 

 ישראל קמחי, מכון ירושלים לחקר ישראל

העיר ירושלים אינה עיר ככל הערים. ייחודה של העיר וחוזקה נובעים מקדושתה, מיפי נופה ומצורות 

הבינוי המסורתיות שבה. ירושלים היא עיר הררית המובחנת מסביבתה בטבעת של שטחים פתוחים 

המשלבים נוף של יערות ממערב ונופי מדבר ממזרח. העיר מתגלית לעולי הרגל הבאים בשעריה, רק 

 בהגיעם אל השטח הבנוי של העיר דרך השטחים הפתוחים. 

קיים חשש כבד שייחודה של העיר ייפגע על ידי תכנון חפוז ובלתי זהיר הרואה בפניו מטרה אחת בלבד: 

במהלך השנים ישבו על מדוכת  פיתוח ירושלים קבוצות חשיבה ותכנון רבות  האצת האכלוס של העיר.

אחד מהתרחישים האלה הציע את ירושלים כמטרופולין תפתחותה. אשר הציעו תרחישים אפשריים לה

רב מוקדית שתאפשר לעיר להתחזק מבפנים על פני תרחיש של התרחבות והתפשטות אל המרחבים 

זאת מתוך ההבנה כי המנגנונים הקיימים התחבורתיים, הכלכליים והחברתיים לא יוכלו לתמוך  סביבה.

ל הניסיון הרב שנצבר בעולם בנושא הפרוור העירוני ועד כמה הוא בפיתוח פרוורי. הנחה זאת מבוססת ע

 . 1פוגע בליבת הערים. לא היינו רוצים שתהליך כזה יתרחש ויפגע גם בירושלים

סוגיית תכנון מרכזית עומדת לפתחה של ירושלים בדומה לערים גדולות אחרות בעולם הרחב. האם ראוי 

למספר תושביה, או שהיא צפויה לגדול עד לפרוורי דמשק?  לקבוע לעיר גודל אופטימאלי וגבול עליון

טענה הרווחת כבר היום היא שירושלים גדולה דייה. היא הגדולה בערי הארץ, בשטחה ובמספר תושביה, 

היא בנויה מקהילות שונות ומגוונות בעלות צרכים שונים, חלק גדול מתושביה מצוי מתחת לקו העוני, 

נה מכסה את הוצאותיה של הרשות המקומית, מצב הכבישים והתחבורה גביית המיסים העירוניים אי

והיא נזקקת לסיוע ממשלתי  ,בעיר קשה, יש לעיר קשיים בתחום הכלכלה ואספקת השירותים לתושביה

ההולך וגדל מדי שנה. היא אינה מסוגלת להעניק לתושביה את איכות החיים הנדרשת ובשל כך חלק 

ות חייו במחוזות אחרים. ההגירה השלילית המלווה את העיר שנים רבות מצעיריה מחפש את עתידו ואיכ

להמשך אם לא יחולו שינויים בהיצע מקומות התעסוקה ובאיכות החיים בעיר. תוספת גדולה של עלולה 

את הפגיעה ויחזקו את  התהליכים השליליים שצוינו לעיל יאיצו יחידות דיור ותושבים נוספים רבים רק 

  בירת ישראל.בחוסנה של 

ירושלים גדלה למימדים המתחילים להקשות על המערכות התפקודיות שלה להתנהל כהלכה. יכולתה של 

העירייה לספק את השירותים הנדרשים לכל שכבות האוכלוסייה בעיר ובאיכות סבירה, הולכת ופוחתת, 

. ראוי אפוא לחזק את , מערכות התחבורה, הניקיון וכד'החברתייםכולל התשתיות הפיזיות, השירותים 

ירושלים באמצעות שיפור המרקם הקיים של העיר והאוכלוסייה הקיימת ולא להתרחב ולמתוח את 

שקבעו תוך גידול בלתי פוסק במספר תושביה. אכן, היו בעבר תכניות  ,גבולותיה אל המרחבים סביבה

(. אולם לאור התנאים 1968תכנית האב לירושלים  ושיש מקום להגביל את גודל אוכלוסיית העיר )רא

והתחרות עם המגזר הפלשתיני על היחס המספרי בין יהודים לערבים בעיר,  הגיאופוליטיים שהתפתחו 

 פים כל העת להמשך הרחבתה וגידול אוכלוסייתה. דוחהמכונה "המאזן הדמוגרפי", 

                                                                 
  . נוספים ולמודלים זה למודל מפורטת התייחסות יש קיימא" בת "ירושלים בספר 1
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ם של תושביה, אין ספק שהמשך הגידול המספרי הזה פוגע ביעילות תפקודה של ירושלים, באיכות החיי

 להרס הדרגתי של נופיה ואתריה הייחודיים. רם וגובנוחיות התנועה בין שכונותיה, 

אל תוך חלקיה המרכזיים של העיר, לשקמם, למנוע את מהפרוורים המגמות כיום בעולם הרחב הן לשוב 

כניסתו של רכב פרטי למרכז העיר ולהגביל את גודל האוכלוסייה על ידי היצע מכוון של סוגי המגורים 

בתוך העיר והיצע חדש באזורי הארץ האחרים. טוב היה לירושלים לו היו נוקטים במדיניות מצמצמת 

רמת חייהם של תושביה, מבלי להגדיל את מספרם עד אין את  עליםומכזאת, משפרים את תשתיותיה 

 .סוף
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 תקציר

התכנית האסטרטגית "האחרונות אנו נמצאים בעיצומו של מהלך ממשלתי רב עוצמה בשם  בשנתיים

שמטרתו לייצר מלאי תכנוני של יחידות דיור אשר אמור לטפל במשבר הדיור הקיים לכאורה.  2"לדיור

לאותו מהלך השלכות רבות ובלתי הפיכות על דמות הארץ, על השטחים הפתוחים ולא פחות על איכות 

 החיים העתידית. 

 

יחידות דיור תכנוני. טוענים למשבר דיור שבעטיו יש ליצור מאגר  לדיור עורכי התכנית האסטרטגית

יחידות דיור במחוז ירושלים. על  297,000 -של כ 2010באופן ספציפי מגדירה התכנית יעד תכנוני לשנת 

יחידות דיור במחוז. למרות  12,300 – 11,500מנת לעמוד ביעד זה מציעה התכנית לאשר בכל שנה בין 

יחידות דיור בלבד עד שנת  180,000 -כ נהל התכנון מעיד כי היעד הריאלי למחוז ירושלים הואיזאת, מ

יחידות דיור, דהיינו ממלאי תכנוני  40%. יש לציין כי התכנית האסטרטגית קובעת תכנון עודף של 20103

במחוז ירושלים יחידות דיור  108,000 -מיחידות הדיור, דהיינו כ 60%תמומשנה  100%פוטנציאלי של 

נקדים ונאמר, כי לא נעשה פילוח פרטני עבור העיר ירושלים ולהערכתנו, כפי   יח"ד(. 180,000)מתוך  כולו

 שתוצג בהמשך, יש די והותר יחידות דיור לעיר ולמחוז כולו. 

 

. נציין שנית כי לתפיסתנו אין משבר 4עמדת החברה להגנת הטבע לגבי התכנית האסטרטגית הוצגה בעבר

כנון היא רק חלק מפתרון משבר הנגישות לדיור. בנוסף, דיור אלא משבר בנגישות לדיור וכי מערכת הת

התמקדות בתחום הדיור בלבד לא תביא לפתרון המבוקש משום שמגורים אינם עומדים לבדם אלא יש 

אשר יפותחו בד בבד עם יחידות  להבטיח תשתיות הולמות, הזדמנויות תעסוקה ומסחר, לימודים ובילוי

מעודכנות למציאות העכשווית,  לא תהיינהכניות שביום מימושן מייצר ת למלאיבנוסף, תכנון . הדיור

על ידי בחירת פרויקטים  לביצועמצופה ועוד. אנו סבורים שאישור תכניות השירותים הלצפיפות, לרמת 

, ושהינם עדכניים, יוביל לתוצאות רבים יותר טובים יותר, שהושקעו בהם משאבי תכנון ושיתוף ציבור

 לאין ערוך. יותר טובות ופיתוח תכנון 

 

הלחץ הגדול המופעל על ידי מערכת התכנון הארצית והמחוזית מחייב אותנו, שוב, להצביע על עתודות 

הפיתוח למגורים בעיר ירושלים, אך בנוסף להדגיש את כיווני הפיתוח הרצויים ולהמחיש כי העתודות 

  .ואף מעבר לכך 2040יכולות לספק את הביקושים עד לשנת 

אמצעות תכנון מושכל ועל ידי אימוץ כלי מדיניות משלימים ומבלי לפגוע בשטחים הפתוחים כל זאת ב

 . הערכיים ביותר הסובבים את העיר

 

הפרק הראשון בדו"ח סוקר את העתודות למגורים אשר נמצאות בהליכי תכנון ואת יחידות הדיור 

הצפויות להצטרף למאגר בשל שינויי מדיניות והתגברות תהליכי התחדשות עירונית. הפרק השני מציע 

                                                                 
2

של ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ודיור )"קבינט הדיור"(  131התכנית האסטרטגית לדיור החלטה מספר  דר/ 
ומספרה  02.03.2017לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום אשר צורפה  13.02.2017מיום 
 (.131)דר/2157הוא 

אנחנו רק מזינים את המפלצת".  -. "יש לי משבר עם כבישים 07.04.2018מתוך כתבה שהופיעה בעיתון הארץ, יעל דראל,   3
https://www.themarker.com/realestate/1.5976377 . 

 .1ראו נספח  4

https://www.themarker.com/realestate/1.5976377
https://www.themarker.com/realestate/1.5976377
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משרתת היטב את תושביה הסל של כלי מדיניות משלימים אשר יש לאמץ על מנת לבנות עיר טובה 

 איכותיים סביבה.הפתוחים השטחים המרת על ושו

 
לאור שינויי מדיניות  2010שלים בהליכי תכנון עד לשנת עתודות למגורים בירוהמאגר : ראשוןפרק 

 .ורגולציה ותהליכי התחדשות עירונית
 

מאגר עתודות, מגמות ומאפייני  ,2010"תהליכי התכנון והפיתוח למגורים בירושלים לשנת ממצאי דו"ח מ

וכי הפיתוח המועדף  2010משמעי כי קיימות די עתודות בנייה למגורים עד שנת  עלה באופן חד, 5בינוי"

ממצאים אלה עבור העיר צריך להיות התחדשות והתחזקות פנימית של העיר ולא גלישה אל מחוצה לה. 

( 2018ת ותרצה פינקל )להלן עדכון די אורי ברשיש, מתחזקים בעקבות עדכון הנתונים על י6שעדיין תקפים

 .להלןש 1טבלה מוצגים בו

הערכות למספר יחידות הדיור  2018הוספנו לנתונים של עדכון  ,2016בנוסף, לאור שינויים שחלו מאז 

, אשר יתווספו בעקבות שינויי המדיניות התכנונית בעיר, לדוגמא: ציפוף לאורך צירי הרכבת הקלה

וכו'. כל אלה, אשר נדון בהם בהמשך,  יחידות דיור בהתחדשות עירוניתאישור  עלייה בקצב, סשבהקלות 

. בנוסף, נלקחו בחשבון גם מתחמים רעיוניים עתידים להוסיף עשרות אלפי יחידות דיור בשנה למאגר

על מנת להדגיש את  ( שאינם פוגעים בשטחים הפתוחים.2020-2010בתכנית האסטרטגית לדיור )לשנת 

מלאי העתודות הריאליות שאינן פוגעות במרחבים הפתוחים האיכותיים ביותר הסובבים את העיר, 

 החסרנו מהנתונים המעודכנים את תכניות הבנייה ברכס לבן, מורדות אורה, שלוחת הדסה ומצפה נפתוח. 

 

יחידות  78,655יחידות דיור פוטנציאליות ועד  124,840שגודלו נע בין   7תכניות שמהוות מאגר 107נסקרו 

יח"ד בשנה  2,500 -ת בנייה של כועל פי הקצב המוערך של התחל דיור לאחר הפחתה בשל קשיי מימוש.

יחידות דיור. מספר זה ניתן יהיה לספק על ידי המאגר הקיים.  55,000, ייבנו בירושלים 20108עד שנת 

ים במחלוקת ולאחר מתן אחוזי מימוש סבירים, גודלו של כלומר, גם לאחר החסרת המתחמים השנוי

 המאגר יאפשר את המשך פיתוחה של העיר מבלי לפגוע בשטחים הפתוחים הערכיים הסובבים אותה.

  

                                                                 
5

 .2016אורי בר שישת ותרצה פינקל,   
כללו גם את מתחם רכס לבן, מורדות אורה, מצפה נפתוח  2010שקבעו כי יש מספיק עתודות עד לשנת  2016מסקנות דו"ח   6

 שיצוין גם בהמשך.  ושלוחת הדסה. במסמך זה הוחסרו מתחמים אלה כפי
 מגזר יהודי בלבד.  7
. לצורך החישוב 2015-יח"ד ב 2,915 -יח"ד ו 2,053 -היתה כ 2016על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התחלת בנייה בשנת  8

. יש לזכור כי גם לשוק הבנייה יש מגמות משלו. 2018שנים משנת  22 -יח"ד. מחושב ל 2,500השתמשנו בהערכה ממוצעת של 
 ין השאר זו הסיבה שתכניות מאושרות שנים רבות מבלי להבנות. ב
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2040עתודות למגורים לעיר ירושלים לשנת ההערכה של   

 )מגזר יהודי(

 מצב סטטוטורי 

 של התכניות

 מס'

 תכניות

הנחות אחוזי  למגוריםעתודות היח"ד במאגר 

 המימוש

סה"כ יח"ד 

בהערכת 

 סה"כ פרטי ציבורי מימוש 

 1,303 100% 1,303 517 786 6 אכלוס*

 8,522 100%90% 8,850 1,032 1,518 62 בנייה*

 20,220 60%-100% 23,107 12,311 10,763 220 מאושרות*

 3,105 60% - 70% 1,693 3,611 1,082 27 בהפקדה*

 1,569 10%-80% 1,336 3,998 338 11 קליטה*

 2,958 10%-60% 7,191 4,794 2,700 21 הכנה*

 7,628 10%-80% 9,357 1,131 8,226 16 תנאי סף*

 3,221 90% – 20% 9,585 9,585 --- 23 אב ומתאר*

 8,098 80%-20% 18,291 5,191 12,800 11 רעיוני*

 6,575 100% 6,575 6,575 ---  )הערכה( 389תמ"א 

 12,500 50% 25,000 25,000 ---  10ציפוף לאורך הרק"ל

תכניות רעיוניות בתכנית 

האסטרטגית שאינן מהוות 

 בעיה סביבתית 

7 9,550 9,550 60% 5,730 

 3,630  5,000 5,000  תוספת שבס**

 85,059 100% – 20% 133,144  407 סה"כ

הדסה, שלוחת רכס לבן, מתחם סה"כ לאחר הפחתת תכניות 

  11מורדות אורה, מצפה נפתוח
124,840  78,655 

 , אורי בר שישת ותרצה פינקל2018*מקור הנתונים: עדכון 

, 38תמ"א רעיוני, , בנייה, אכלוסלא חל על ) )תקנות שבס( לתכניות בהליכי תכנוןיחידות דיור  תוספת 8.5-9%** הערכה של 

 .(ותכניות בעייתיות סביבתית סביבתיתבתכנית האסטרטגית שאינן מהוות בעיה  ניותיותכניות רע, רק"ללאורך ה ציפוף

, נציין כי לתפיסתנו העירוני בתוך גבולות הקו הכחול יחידות דיורעתודות של לספירת  "נונקלע"שלמרות 

תכנון מגורים בתל אביב  ח”דויש להתייחס לירושלים כאל מטרופולין רב מוקדית. כלומר, בדומה ל

אנו עדים לכך שכתוצאה משיפור מערך התחבורה בישראל, בייחוד המסילתי, עולה טווח  12ומרכז

היוממות. משמעות תהליך זה היא שאזורי הביקוש למגורים מתרחבים, במקביל לעליית טווח היוממות 

מוקדי, -מערים גדולות בישראל. יתר על כן, מאחר שמבנה המטרופולין משתנה, והוא איננו מטרופולין חד

עוד יותר האזורים שנגישים  ועימם מתרחביםאזורי התעסוקה מתרחבים,  מוקדי,-לא מטרופולין רבא

 להזדמנויות תעסוקה.
                                                                 

9
 .2016ח ”הערכה על פי דו   
 על פי ההערכה של מנהל התכנון בתכנית האסטרטגית לדיור.  10
(, מורדות אורה 120) 1100 –לפני מימוש )ובסוגרים לאחר מימוש(: שלוחת הדסה  2018ההפחתה על פי הנתונים בעדכון   11

 (.6,101) 8,301(. סה"כ 180) 1200(, מצפה נפתוח 1,701) 1,701(, רכס לבן 800) 1000
 המלצות למדיניות.. תכנון מגורים במחוזות ת"א ומרכז. סקירת עתודות ו2011פייטלסון ובן דוד,  12
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מכאן שאין צורך לחפש את מלוא המענה בירושלים אלא יש לבחון את מלאי יחידות הדיור במבט 

זה יראה שהיקף יחידות מבט מעין ? . קרי, מה היקף יחידות הדיור שנגישות למוקדי תעסוקהמטרופוליני

הדיור שיש להתייחס אליהן כיחידות דיור באזורי ביקוש מתרחב כל הזמן. לכן יש לקחת בחשבון גם 

: מעלה אדומים, גוש עציון, הםאזורים סמוכים לירושלים המתפקדים כחלק ממטרופולין העיר. כאלה 

בירושלים. מתרכזת ר כלכלתם צור הדסה, מודיעין ויישוביים כפריים אשמבשרת ציון, ביתר עילית, 

בפועל אנו עדים לבנייה  ,מעבר לקו הירוק במספר מתחמים בניהנוגע ללמרות אי הוודאות בבנוסף, 

 ולכן אין להתעלם מהם כפתרון לחלק מהביקוש ליחידות הדיור בירושלים.  ,באזורים אלה

 

 המלצות לכלי מדיניות משלימים:  שניפרק 

 

הינם מורכבים ולכן לעיתים  50-60-70 -ציפוף עירוני והתחדשות של שיכונים מטים לנפול משנות ה

: יציאה אל השטחים , אם כי לא הזול או הנכוןהמדינה לחפש את הפתרון הקל נוטות רשויותקרובות 

לאמץ סל ההתחדשות העירונית יש ההיצע ליחידות דיור ואת אתגר הפתוחים. על מנת לצלוח את אתגר 

)עד היום לא הוצג דו"ח  הסרת חסמים ומימוש יחידות דיור מאושרותלרבות  של כלי מדיניות משלימים

של תכניות  מחודש תכנון, הבוחן מה קרה לאותן עשרות אלפי יחידות מאושרות וכיצד להוציאן לפועל(

פטור לתית בצורת תמיכה ממש, 2000עדכון תבנית הבנייה בתכנית המתאר ישנות שלא יצאו לביצוע, 

ה וליווי מקצועי מתן תמיכאו לחילופין סנקציות,  הלוואות הקלות מס,, , מענקיםמהיטלי השבחה

 .ועוד ליזמים ותושבים

 

אינו אפשרי עוד.  ,במדינה שהולכת ומצטופפת ,כלים אלה ייושמו מתוך הבנה כי מודל "עסקים כרגיל"

המדינה לתמיכה  ראויה של אם לא נאמץ חשיבה רעננה של תכנון כולל לאורבניות מתחדשת, התגייסות

בשטחים לפגוע נמשיך זה, בהתחדשות עירונית ואימוץ כלי מדיניות משלימים כפי שמציע פרק 

נקיטת הם דורשים שמשום  ,מאתגרים אמנם . הפתרונות שאנו מציעיםבאופן חסר תקנה הפתוחים

 פתרון אחר.  , ולדעתנו אין,עם זאת, אנו לא רואים צעדים אמיצים.

 

לטובת התחדשות עירונית. במקרה של ירושלים המשמעות  "קרקע משלימה"רבות מדובר ב"פתרון" של 

היא בהכרח פגיעה בשטחים פתוחים בעלי ערכיות גבוהה ולכן "פתרון" הקרקע המשלימה לטובת 

. מה גם שהמנגנון הקרקעי והכלכלי עדיין לא ברור ואין לדעת אם קביל לדעתנוהתחדשות עירונית אינו 

 . יובהראי פעם 

רעיון ההתפשטות לקרקעות שלא נבנו, במדינה בה הקרקעות במחסור, אינו רעיון נכון מבחינת כלכלית, 

תכנונית, חברתית וסביבתית. הבנייה בשולי הערים, וה"דילוג" על ההתחדשות העירונית, מחליש את 

ת הנגישות הערים במקום לחזקן. אנו מציעים לזנוח את רעיון הקרקע המשלימה וראשית לפתור את בעיי

שלל הכלים עירונית על ידי ההתחדשות הלמנף את ויחד עם זאת לדיור, התעסוקה, התחבורה הציבורית 

  .פתוחיםהאשר לא פוגעים בשטחים  ,המשלימים המוצעים

  

אנו מבקשים מרשויות המדינה להעמיד את נושא ההתחדשות העירונית כמטרת העל 

 הלכה למעשה. ,בפיתוח העירוני -מטרה לאומית  –הראשונה 
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ח זה יזוהו החסמים ויאומצו כלי מדיניות משלימים לרבות פיסקליים, אשר "אנו מקווים שבעקבות דו

יביאו למימוש של אלפי יחידות דיור המאושרות כבר היום, ואשר ימנעו את המרוץ להגדלת המלאי 

התכנוני ואת הרס השטחים הפתוחים האיכותיים ביותר הסובבים את העיר והמהווים חלק בלתי נפרד 

וחים הסובבים את ירושלים הינם בעלי ערכיות אקולוגית, סביבתית ונופית השטחים הפתמזהותה.  

גבוהה ביותר, ומשמרים נוף קדומים ייחודי של מדרגות חקלאיות. אזור זה משמש כבר היום, וביתר 

 שאת בעתיד, כריאות הפתוחות של כל אזור המרכז. 
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ולאור שינויי  2040עד לשנת  בהליכי תכנוןבירושלים  עתודות למגוריםהמאגר  .1
 ותהליכי התחדשות עירוניתרגולציה מדיניות, 

 

 עתודות למגורים בהליכי תכנוןהמאגר      1.1

 13מאגר עתודות, מגמות ומאפייני בינוי" ,2010תהליכי התכנון והפיתוח למגורים בירושלים לשנת "ח "דו

מגמות ההתחדשות העירונית ואת מאפייני הבינוי בעיר, לרבות ציפוף העתודות הקיימות, את בחן את 

עירוני, בנייה לגובה ודיור בר השגה, בהתייחס לתמורות בתכנון העירוני שחלו בעקבות ביטול תכנית 

וכי  2040מגורים עד שנת בנייה לחד משמעית כי קיימות די עתודות לקבע זה "מערב ירושלים". דו"ח 

ור העיר צריך להיות התחדשות והתחזקות פנימית של העיר ולא גלישה אל מחוצה הפיתוח המועדף עב

  לה.

 

 נקליעל ידי אורי ברשישת ותרצה פ הנתוניםח זה, שעדיין תקפים, מתחזקים בעקבות עדכון "ממצאי דו

 "אכלוס"ועד  "תנאי סף"שלב בהחל נספרו יחידות דיור בתכניות הנמצאות עדכון (. ב2018 להלן עדכון)

לצד מספר יחידות הדיור מופיעה גם הערכה  ,14ות משנים קודמותח”דובדומה ל .תכניות אב ומתארבכן ו

 .1 להלן טבלה ,(15של מספר יחידות הדיור לאחר הפחתה בשל קשיי מימוש )מקדם המימוש

 

יחידות  56,621יחידות דיור פוטנציאליות ועד   87,019תכניות שמהוות מאגר שגודלו נע בין   100 -כנסקרו 

מאגר זה מתייחס לתכניות בהליכי תכנון בלבד ולפני תוספת של  דיור לאחר הפחתה בשל קשיי מימוש.

  הטבלה המסכמת. – 2פרק הבא ויוצג בטבלה הבתת שיפורט יחידות דיור כפי 

 

( לעומת קרקע 52%מן הנתונים עולה כי ישנה התפלגות דומה בין מספר יחידות הדיור על קרקע פרטית )

, לבין תכניות (36%)ורעיוניות  ,מתאר ,אב :( וכי ישנה התפלגות דומה בין תכניות עתידיות18%ציבורית )

 .(30%)בין תכניות מאושרות ( ו31%)הפקדה קליטה ותנאי סף, הכנה, : בהליכי תכנון

 

 

 

 

 

                                                                 
 .2016אורי בר שישת ותרצה פינקל,    13
 2006, מאגר עתודות, מגמות ומאפייני בינוי". דו"ח 2010"תהליכי התכנון והפיתוח למגורים בירושלים לשנת  2016דו"ח   14

 , אורי בר שישת ורז עפרון.2020"מאגר עתודות קרקע למגורים בירושלים 
קציה של אחוזי המימוש. עם השנים ההנחות של אחוזי המימוש יכולות  להשתנות גם הן גודלו של המאגר משתנה כפונ  15

 כפונקציה של שינוי במדיניות וברגולציה, אישור תכנית כוללנית וכו'.
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ורים לעיר ירושלים הנמצאות בהליכי תכנוןהערכה של העתודות למג: 1טבלה   

 (2018, )אורי בר שישת ותרצה פינקל 2018על פי עדכון 

 בלבד מגזר יהודי

 מצב סטטוטורי 

 של התכניות

 מס'

 תכניות

הנחות אחוזי  יח"ד במאגר העתודות למגורים

 המימוש

סה"כ יח"ד 

בהערכת 

 סה"כ פרטי ציבורי מימוש 

 1,303 100% 1,303 517 786 6 אכלוס

 8,522 100% 8,850 1,032 1,518 62 בנייה

 20,220 60%-100% 23,107 12,311 10,763 220 מאושרות

 3,105 60% - 70% 1,693 3,611 1,082 27 בהפקדה

 1,569 10%-80% 1,336 3,998 338 11 קליטה

 2,958 10%-60% 7,191 4,794 2,700 21 הכנה

 7,628 10%-80% 9,357 1,131 8,226 16 תנאי סף

 3,221 90% – 20% 9,585 9,585 --- 23 אב ומתאר

 8,098 80%-20% 18,291 5,191 12,800 11 רעיוני

 56,621  87,019 15,506 11,213 100 סה"כ 
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 ותהליכי התחדשות עירונית הסקירת עתודות למגורים לאור שינויי מדיניות, רגולצי 1.2

מאז ביטול תכנית "מערב ירושלים", מכוונת את הפיתוח העירוני  ,מדיניות התכנון של עיריית ירושלים

. מדיניות זו באה לידי ביטוי בעלייה בקצב הכניסה של תכניות התחדשות עירונית 16להתכנסות פנימה

להליך התכנוני, בין השאר הודות למתן פטור מהיטל השבחה בפרויקטים של התחדשות עירונית. הפיתוח 

אשר מלווה ומייעצת  2011מתה של המינהלת להתחדשות עירונית בסוף שנת פנימה גם הואץ לאור הק

לצד ניסיון  - כל אלה .התחדשות עירונית ופינוי בינוי מיזמיבקידום והוצאה לפועל של ליזמים ולדיירים 

 -התחדשות עירונית מכתכניות להעלאת אחוזי המימוש של ובילו י –מסוג זה  מיזמיםמצטבר בביצוע 

 מימוש גבוהים יותר. לאחוזי 30%

 

בנוסף, מאגר יחידות הדיור גדל לאור שינוי מדיניות התכנון בעיר, לדוגמא: ציפוף לאורך צירי הרכבת 

ועוד.  38כחלון, קידום היתרים במסגרת תמ"א -הקלה, תוספת יחידות דיור בעקבות הקלות שבס ושבס

יחידות דיור בשנה למאגר. כמו כן, נלקחו אלה, אשר נדון בהם בהמשך, עתידים להוסיף אלפי שינויים 

 .  201817( שלא נספרו בעדכון 2020-2010בחשבון גם מתחמים רעיוניים בתכנית האסטרטגית לדיור )לשנת 

 

ועד היום, ואשר משפיעים ישירות על  2016השינויים המרכזיים שחלו מאז כתיבת דו"ח  פירוט וצגלהלן מ

 . 1מספר כפי שהוצג בטבלה הערכת גודל המאגר 

 
 38תמ"א      1.2.1

צבירת ניסיון , נהלת להתחדשות עירוניתיפעילות המקידום הליכי תכנון ורישוי בוועדה המקומית, 

התגברות אחראים ל ,נוספיםרכיבים ו ,כולם –פטור מהיטל ההשבחה הו 38תמ"א ם של יקטיבפרו

נהלת להתחדשות עירונית הציגה י. המבשנים האחרונותבירושלים  התחדשות עירוניתשל מגמות ה

 2,616בהליכי רישוי ובהם תוספת של נמצאים פרויקטים  269מהם עולה כי נתונים  2017בנובמבר 

את התגברות המגמה של כניסה להליכי רישוי נהלת יהמהציגה  ,כןכמו  .(להלן 1 איורראו ) יחידות דיור

 2איור ראו ) המידע של עיריית ירושליםבמאגר גם . מגמות אלה באות לידי ביטוי 38במסגרת תמ"א 

 . (להלן

הוא בכך שהן מתבססות על תשתיות קיימות, לרבות תשתיות של תחבורה  38יתרונן של תכניות תמ"א 

 ציבורית, ומאפשרות מימוש מהיר, בין שנה לשנה וחצי מיום קבלת ההיתר, והאכלוס אף הוא מהיר.

  

                                                                 
 למעט בנושא תכנית רכס לבן המקודמת בימים אלה.  16
 .3ראו גם נספח  17



16 
 

 

 

בסיור הוועדה שהוצגו נהלת להתחדשות עירונית ימתוך מסמכים של המרישוי תכנון ובהליכי  38: תמ"א 1איור 

 .13.11.2017מיום  ירושלים המחוזית

 
 

נתונים באדיבות יחידת הממ"ג בעירית בהליכי תכנון  38תכניות תמ"א  -נתוני עיריית ירושלים  :2איור 

  7.6.2018 ירושלים 
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. כלי תכנוני זה (3איור ראו ) בעיר רחבה וכוללת את מרבית שכונות העיר 38 תפרוסת הבקשות לתמ"א

 מאפשר תוספת יחידות דיור הדרגתית ולאורך זמן. 

 

יכולים להגדיל את מאגר הדירות  38כי פרויקטים של תמ"א הייתה  2016ההערכה הזהירה של דו"ח 

נהלת להתחדשות יפי הנתונים של המ. עם זאת, על 201018יחידות דיור עד לשנת  6,575-בכהזמינות 

 ,עם זאת .ייםעל פי סדרי הגודל הנוכחזאת , יותרדולה גצפויה תוספת עירונית ועיריית ירושלים נראה כי 

 .   בלבד יח"ד 6,757ההערכה הזהירה והנמוכה יותר: את הותרנו אנו 

 

 

 .7.6.2018מתוך אתר העירייה   GISנתוני  בעיר ירושלים. 38: תפרוסת תמ"א  3איור 

 
  

                                                                 
  .19, עמוד 2016דו"ח   18
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 פינוי בינוי  תכניות      1.2.2

בחן באופן פרטני את פוטנציאל ההתחדשות העירונית לרבות תכניות פינוי בינוי קלאסי, שינוי  2016ח "דו

( ומתחמים המיועדים מתעשייה למגורים )בשכונת רוממה(, פינוי בינוי בהיקפים קטנים )בשכונות גוננים

לאחר , ויחידות דיור 26,371של כולל פוטנציאל נמצא זה  קודם בדו"חבינוי במסגרת תכנון כולל. -לפינוי

 יחידות דיור.  10,126 -כייבנו כי הוערך  ,מימושקשיי נובעת מההפחתה 

 

נהלת ילאור הקמת המלאור מדיניות העירייה לקדם תהליכים של התחדשות עירונית ונציין כי 

את אחוזי המימוש להעלות יהיה , נכון ופעילותה המתעצמת מאז 201119 יוניבלהתחדשות עירונית 

  .33-35%20שעמדו על ו 2016בשנת  הנמוכים שהיו בבסיס החישוב של העתודות

 

יחידות דיור  8,590 -ככי נתונים מהם עולה  נהלת להתחדשות עירוניתיהמהציגה  ,2017לנובמבר  נכון

הציגה נתונים המשווים בין השנים אף נהלת יהמ. יחידות דיור מאושרות 3,358 -בהליכי תכנון וכנמצאות 

במספר יחידות הדיור המאושרות  1.5ישנו גידול של פי , 2011לעומת  2017בשנת . 2017 -ל 2011

(. להלן 1איור ראו ביחידות דיור שנכנסו להליכי תכנון ) 3.6בפרויקטים להתחדשות עירונית וגידול של פי 

 לקידום פרויקטים של התחדשות עירונית.  ייעודיצוות היגוי ייתכן שיש לזקוף גידול זה לזכות הקמת 

שהצביע על  2016נהלת להתחדשות עירונית תומכים בהערכות כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח ינתוני המ

אחר מימוש הפרויקטים מגמת גידול במספר הפרויקטים של פינוי בינוי לאורך השנים, ובייחוד ל

 הראשונים ועם צבירת הניסיון. כתוצאה מכך, גם אחוזי המימוש יהיו גבוהים יותר. 

צויין כי לאור עידוד תכניות של פינוי בינוי בירושלים, ולאור אישור תכניות אב  2016כמו כן, בדו"ח 

 -יח"ד מעבר ל 10,000 -בומתאר שכונתיות נוספות, פוטנציאל יחידות הדיור בפינוי בינוי יהיה גבוה 

 . 2016 יח"ד שנספרו בדו"ח 26,000

 
  

                                                                 

הצוות מורכב מנציג המינהלת להתחדשות עירונית, נציגי אגף מהנדס העיר ואדריכל העיר, נציג לשכת התכנון המחוזית,  19
בינוי -נציג המינהל הקהילתי המקומי ונציג משרד הבינוי והשיכון. מטרת הצוות הינה להנחות את מגישי תכנית הפינוי

 בוועדה המחוזית. בהליך התכנוני ולתת אור ירוק לקראת הגשתה לדיון
 .11עמוד  2016, דו"ח  35%- 33%אחוזי מימוש של   20
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.13.11.2017נהלת להתחדשות עירונית ינתוני המ : יחידות דיור בתכניות פינוי בינוי.4 איור  
 

 

 
  דיניות חדשה לציפוף עירוני לאורך צירי הרכבת הקלהמ     1.2.3

את מדיניות התכנון החדשה של אגף התכנון  אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 2016בסוף יולי 

 המאפשרת מתן אחוזי בנייה נוספים למבני מגורים לאורך צירי הרכבת הקלה, 201621 בעיריית ירושלים

בנייה במגרשים  360% -ניתן לבנות עד תשע קומות ו ,. בהתאם למדיניות זו22גודל המגרשמכפועל יוצא 

 יקומות. במגרשים גדולים על קו 12-18-ב 720% עדתן לבנות ניבמגרשים גדולים יותר . שגודלם עד דונם

קומות בציר  30, מוצעים מגדלים של לדוגמא .קומות 30ועד בנייה  1200%עד ניתן לבנות  בעיר, יםהרכס

 . דרך חברון, ברחוב יפו בסמוך לכיכר הדווידקה ובציר הרצל

                                                                 
 לנושא ציפוף לאורך קווי הרכבת הקלה.  26.7.2016החלטת הוועדה המחוזית מיום   21
 .2ראה נספח   22
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 25,000 -כהיא של קווי הרכבת הקלה  לתוספת יחידות הדיור לאורךנהל התכנון ישל מהערכה ראשונית 

ומעבר מבינוי על , 23מדיניותהעדכון אותה על כיום, דנים בלשכת התכנון של ירושלים  .2010יח"ד עד שנת 

 .  25,000 -אשר יבוא לידי ביטוי, כלל הנראה, במספר יחידות הגדול אף יותר מ פי תכסית לבינוי נפחי

 

 כחלון-ת שבס ושבסוהקל תוספת יחידות דיור בעקבות     1.2.4

מאפשרת להגיש  "הקלת שבס: "בשנים האחרונות אושרו שתי הקלות לעניין הגדלת מספר יחידות הדיור

, זאת ללא הגדלת 30%עד היקף של למגורים במאושרת  תכניתבקשה להגדלת מספר יחידות הדיור ב

ה להגדיל לא רק את מספר ראשונל (, מאפשרת2015כחלון" )-השטח המותר לבנייה. הקלה נוספת, "שבס

, מהלך שעד כה היה מחייב הגשת תכנית 20% -הדירות, כי אם גם להגדיל את השטח המותר לבנייה ב

יח"ד במסגרת  150תוספת של אישרה הוועדה המחוזית רק לאחרונה לדוגמא, לוועדה המחוזית. נוספת 

 -כמאפשרות הוספת אלה  הקלותאנו מעריכים כי . במבשרת ציון " הנבניתהמגרסה"בשכונת  קלת שבסה

 .  201024ד לשנת ע ,יחידות דיור למאגר 5,000 – 3,630

 

י התחדשות כי מדיניות, רגולציה ותהליויסיכום סקירת עתודות בהליכי תכנון ועתודות לאור שינ 1.3

 עירונית

יחד עם תוספת מספר יחידות הדיור המוערך  ,יחידות הדיור בהליכי תכנוןמאגר עדכון מלסיכום, 

יחידות מאגר עולה כי גודל לעיל(,  1.2, 1.1מרכזיים ברגולציה ובמדיניות )סעיפים כתוצאה מן השינויים ה

יחידות דיור לאחר הפחתה בשל  78,655יחידות דיור פוטנציאליות ועד  124,840נע בין הדיור למגורים 

יי מימוש )"הנחות נקטנו גישה של הפחתה בשל קש ,חות הקודמים”גם אנו, בדומה לדו קשיי מימוש.

יותר של מספר יחידות הדיור שייבנו.  זהירהאחוזי המימוש" בטבלה שלהלן(, המאפשרת לקבל תמונה 

חות הקודמים, לא נלקחו בחשבון תכניות שנגנזו ו/או נדחו, זאת למרות שהניסיון מלמד, ”הדון בשונה מ

 מה או אחרת.שתכניות בשלב הדחייה והגניזה חוזרות לוועדות התכנון במתכונת דו

הנמצאות בשטחים פתוחים איכותיים: החסרנו ממאגר העתודות אלפי יחידות דיור בתכניות בנוסף, 

יצרנו תמונה  ,כך, אנו סבורים הבנייה ברכס לבן, מורדות אורה, שלוחת הדסה ומצפה נפתוח.תכניות 

  ומאוזנת של מאגר עתודות יחידות הדיור בעיר ירושלים.  , אמיתית25ביותר זהירה

 
  

                                                                 
23 /news/news_rakalhttps://www.gov.il/he/departments 
מימוש מתוך כלל הדירות בהליכי תכנון ועד אב ומתאר  8.5-9%מומחה זהו אומדן המבוסס על חישוב של  על פי הערכת  24

, ציפוף לאורך 38יחידות דיור )תקנות שבס( )לא חל על אכלוס, בנייה, רעיוני, תמ"א  38,701 - 58,572שמספרן נע בין 
 בתכנית האסטרטגית שאינן מהוות בעיה סביבתית ותכניות בעייתיות סביבתית(.הרק"ל, תכניות רעיוניות 

 בפרויקטים של פינוי בינוי. 33-35%ללא תכניות שנגנזו, וגם הנחת אחוזי מימוש של  25

https://www.gov.il/he/departments/news/news_rakal
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 2040הערכה של העתודות למגורים לעיר ירושלים לשנת  -טבלה מסכמת  – 2טבלה 

 )במגזר היהודי(

 מצב סטטוטורי 

 של התכניות

 פרמס

 תכניות

הנחות אחוזי  יח"ד במאגר העתודות למגורים

 המימוש

סה"כ יח"ד 

בהערכת 

 סה"כ פרטי ציבורי מימוש 

 1,303 100% 1,303 517 786 6 אכלוס*

 8,522 100% 8,850 1,032 1,518 62 בנייה*

 20,220 60%-100% 23,107 12,311 10,763 220 מאושרות*

 3,105 60% - 70% 1,693 3,611 1,082 27 בהפקדה*

 1,569 10%-80% 1,336 3,998 338 11 קליטה*

 2,958 10%-60% 7,191 4,794 2,700 21 הכנה*

 7,628 10%-80% 9,357 1,131 8,226 16 תנאי סף*

 3,221 90% – 20% 9,585 9,585 --- 23 אב ומתאר*

 8,098 80%-20% 18,291 5,191 12,800 11 רעיוני*

 6,575 100% 6,575 6,575 ---  )הערכה( 3826תמ"א 

 12,500 50% 25,000 25,000 ---  27ציפוף לאורך הרק"ל

תכניות רעיוניות בתכנית 

האסטרטגית שאינן מהוות 

 בעיה סביבתית 

7 9,550 9,550 60% 5,730 

 3,630  5,000 5,000  תוספת שבס**

 85,059 100% – 20% 133,144  407 סה"כ

רכס לבן, מתחם שלוחת הדסה, סה"כ לאחר הפחתת תכניות 

  28מורדות אורה, מצפה נפתוח
124,840  78,655 

 ., אורי בר שישת ותרצה פינקל2018*מקור הנתונים: עדכון 

, 38תוספת יחידות דיור לתכניות בהליכי תכנון )תקנות שבס( )לא חל על אכלוס, בנייה, רעיוני, תמ"א  8.5-9%** הערכה של 

 ת סביבתית(.ציפוף לאורך הרק"ל, תכניות רעיוניות בתכנית האסטרטגית שאינן מהוות בעיה סביבתית ותכניות בעייתיו

 

 

  

                                                                 
 .2016ח ”הערכה על פי דו  26
 על פי ההערכה של מנהל התכנון בתכנית האסטרטגית לדיור.  27
(, מורדות אורה 120) 1100 –לפני מימוש )ובסוגרים לאחר מימוש(: שלוחת הדסה  2018ון ההפחתה על פי הנתונים בעדכ  28

 (.6,101) 8,301(. סה"כ 180) 1200(, מצפה נפתוח 1,701) 1,701(, רכס לבן 800) 1000
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יחידות דיור  55,000 -יח"ד בשנה, ייבנו בירושלים כ 2,500 -על פי הקצב המוערך של התחלת בנייה של כ

גם לאחר החסרת . יחידות דיור אלה ניתן יהיה לספק על ידי המאגר הקיים. כלומר, 201029עד שנת 

ל המאגר יאפשר את המשך המתחמים השנויים במחלוקת ולאחר מתן אחוזי מימוש סבירים, גודלו ש

 פיתוחה של העיר מבלי לפגוע בשטחים הפתוחים הערכיים הסובבים אותה.

 
לדיור טוענים למשבר  עורכי התכנית האסטרטגיתחזור לנקודת ההתחלה, ולעניין ה'בוער' שבו נכעת, 

מגדירה התכנית יעד תכנוני  ,באופן ספציפי נזכיר כידיור שבעטיו יש ליצור מאגר יחידות דיור תכנוני. 

יחידות דיור במחוז ירושלים. למרות זאת, מינהל התכנון מעיד כי היעד  297,000 -של כ 2010לשנת 

. יש לציין כי מדובר על מלאי 201030יחידות דיור בלבד עד שנת  180,000 -הוא כ למחוז ירושליםהריאלי 

יחידות דיור, דהיינו ממלאי תכנוני  40%של תכנוני, כלומר, התכנית האסטרטגית קובעת תכנון עודף 

במחוז ירושלים יחידות דיור  108,000 -מיחידות הדיור, דהיינו כ 60%תמומשנה  100%פוטנציאלי של 

עבור העיר של יחידות הדיור הנחוצות יח"ד(. עד היום לא נעשה פילוח פרטני  180,000)מתוך  כולו

פיתוח צפוי, אלא יביא את הבשורה של האוכלוסייה הידול גללא רק זה רצוי שיתייחס פילוח  .ירושלים

 מתפקדת אשר תשתיותיה אינן קורסות. עיר טובה ועירוני כך שירושלים תיהיה 

 

עם זאת כי מספר יחידות הדיור אשר העיר יכולה להכיל וו -ברור כי המספרים מדברים בעד עצמם 

בעיר הממצאים שלפנינו הינם חד משמעיים:  מצוי בתוך המאגר הקיים. -כעיר טובה  לתפקדולהמשיך 

 . למימוש ירושלים יש די והותר יחידות דיור

 

  

                                                                 
ו. בין השאר זו יח"ד בשנה. יש לזכור כי גם לשוק הבנייה יש מגמות משל 2,300 -על פי הנתונים כיום התחלת בנייה הינה כ  29

 .2018שנים משנת  22 -הסיבה שתכניות מאושרות שנים רבות מבלי להבנות. מחושב ל
30 https://www.themarker.com/realestate/1.5976377  ,יש לי משבר עם . 07.04.2018כתבה בעיתון הארץ, יעל דראל"

 אנחנו רק מזינים את המפלצת". -כבישים 

https://www.themarker.com/realestate/1.5976377
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 המלצות לכלי מדיניות משלימים .2

שאיפת המדינה לייצר יחידות דיור במהירות ובעודף עומדים אל מול משאב הקרקע וגידול האוכלוסייה 

בשירותי המערכת האקולוגית ובתועלותיה  , כפועל יוצא,שהולך ומדלדל ואל מול הירידה המתמדת

מציאת פתרונות דיור בתוך המרקמים הקיימים תוך ציפופם במגביר את הצורך זה לאדם. אתגר 

 והתחדשותם. 

 

פול נציפוף עירוני והתחדשות של שיכונים מטים ל

עיתים ולכן להינם מורכבים  50-60-70-משנות ה

הפתרון קל יותר לרשויות המדינה לחפש את קרובות 

יציאה אל השטחים  , אם כי לא הזול או הנכון:הקל

הפתוחים. על מנת לצלוח את אתגר ההתחדשות 

: כלי מדיניות משלימיםץ סל של אמליש העירונית 

כפי שיפורט חברתיים ו תכנוניים, רגולטוריים, כלכליים

 להלן.

יש לציין כי הצלחת המאמצים לציפוף עירוני נכון 

: המדינה, הרשות המקומית שלושה גורמים מרכזייםובכוח משולב של עולה בשיתוף פ הובריא תלוי

   , וכמובן בשיתוף הציבור.והיזמים

 

חיצוניים לעיר, אשר מחלישים את העיר רת דפוס בעייתי של מעגלי פיתוח הבנייה בשולי העיר מייצ

אשר בחן את עלויות ההקמה  31מחקר כלכלי של מכון מילקן קודה הכלכלי והחברתי.יפופוגעים בת

והאחזקה של תשתיות לבנייה בתוך העיר, בהשוואה לשולי העיר, מצא כי מדובר על עלות הקמה שגבוהה 

. המשמעות הנגזרת מנתונים 6הגבוהות פי  תחזוקהכאשר מדובר על בנייה בשולי העיר ועל עלויות  1פי 

עלות הקמת אופן ספציפי ההפרש בין וב ציבורית,אלו היא עלות גבוהה ביותר ומיותרת לקופה ה

 ליחידת דיור. ₪  100,000 -למעלה מ בשולי העיר לבין הבנייה בעיר עומד על התשתיות ליחידת דיור 

  

                                                                 

"בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית. מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות  2011מכון מילקן,    31
הוותיקות". גלב קלמפרט ורן חקלאי. 

p0800/p0791.pdf-http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701. 

 מדינה

רשות  
 מקומית

 יזמים

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0791.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0791.pdf
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 .2011נתונים מתוך מחקר מכון מילקן קת תשתיות ליחידת דיור. ועלויות הקמה ותחזב : 5 -א ו5איורים 

 

 
 

 

 

 

 

 



25 
 

 

ים וכלכליים יים, רגולטורימשלימים שונים: תכנונ כלים הוב ,שאינה ממצה ,מה התחלתיתירשלהלן 

. הכלים נחלקים לשניים: כלים השטח הבנוילעודד בנייה בתוך ולקדם אותם ניתן לפתח ולאמץ על מנת 

 .וכלים שמטרתם לסייע בתהליכי התחדשות עירוניתיחידות הדיור שמטרתם להגדיל את מאגר 

 

 בתחום השטח הבנוידות הדיור ייחכלים שמטרתם להגדיל את מאגר      2.1

 
 דיניות תכנון ורישוימ    2.1.1

 

יחידות דיור מאושרות  23,000 -בירושלים יש כיום  כ הסרת חסמים ומימוש יחידות דיור מאושרות. .א

. עד היום לא הוצג דו"ח הבוחן מה עלה בגורל אותן עשרות אלפי 32אשר לא מומשו מסיבות שונות

יחידות מאושרות וכיצד להוציאן לפועל. על הוועדה המחוזית לערוך מחקר מקיף על אותן תכניות 

 מאושרות, לבחון את החסמים, להציע דרכים להסרתם, ולפעול למימוש התכניות.

 

תכניות מאושרות ישנות אינן רלוונטיות למציאות העכשווית. יש לדון מחדש בתכניות  תכנון מחודש. .ב

דולות שביניהן, על מנת לשפרן ואף לשקול מתן זכויות נוספות, תוך העלאת הצפיפות אלה, לפחות בג

 באזורים מוטי תחבורה ציבורית.

 

תכנית המתאר של ירושלים מעולם לא  של ירושלים. 2000עדכון תבנית הבנייה בתכנית המתאר  .ג

עם זאת,  הופקדה להתנגדויות הציבור אך משמשת הלכה למעשה כמדיניות התכנון העירונית.

כשנת היעד. בשנים  2020שנה, שמה לה את שנת  20 -כתב לפני כימדיניות זו אשר החלה לה

לתת מענה האחרונות אנו עדים לכך שתכנית המתאר נפרצת לא אחת, משום שהיא אינה מצליחה 

. לראייה, כבר היום יש חשיבה מחודשת על 2000 -להתפתחויות הרבות שחלו מאז תחילת שנות ה

לאורך צירי הרכבת הקלה, ציפוף שכונות שלא הוגדרו בה לציפוף, הוספת מגורים בכניסה לעיר ציפוף 

. עדכון של התכנית 2000ובאזורי תעסוקה ועוד. כל אלה אינם באים לידי ביטוי בתכנית מתאר 

יאפשר לזהות את הפוטנציאל אשר קיים בעיר לאור מערך התחבורה הציבורית המתוכנן והמבוצע 

 ה ועוד, וכן יאפשר לצקת לתוכה סדרי עדיפויות למימוש.בימים אל

 
 כלים כלכליים 2.1.2

בירושלים, בדומה לערים  מיסוי מוגדל על קרקע שאינה מנוצלת בהתאם לפוטנציאל התכנוני שלה. .א

אחרות, יש לא מעט קרקעות מתוכננות שלא נבנות. אחת הסברות היא שהיזמים מתעכבים במימוש 

משמע, יזמים  -הזכויות משום שהם שואפים להגדיל את אחוזי הרווח, או בשל "גלגול" אחוזי בניה 

עם ההשבחה, ללא  רוכשים מגרשים, מגישים תכניות להעלאת אחוזי הבניה ומוכרים את המגרש

כוונה אמיתית לבנות את יחידות הדיור. ניתן להפעיל כלים פיסקליים כדוגמת מיסוי מוגדל על קרקע 

 .33שאינה מנוצלת, שמטרתם להביא יזמים למימוש יחידות דיור המאושרות תכנונית

                                                                 

 פוליטיות-מסיבות גיאו 37% -להערכתנו, כ 32
 ת". ,  "תכנון מגורים במחוזות ת"א והמרכז. סקירת עתודות והמלצות למדיניו2011פייטלסון ובן דוד,    33
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הטיל בדומה להצעה בנושא מיסוי דירה שלישית, יש לשקול ל על דירות רפאים. 1%הטלת מס בגובה  .ב

מערך הדירה על בעלי דירות רפאים, מתוך מטרה להקטין תופעה זו. הצעה זו הועלתה  1% -מס של כ

 (.11.11.2017על ידי פרופ' מנואל טרכטנברג בוועדת ביקורת המדינה )

 

הסדרה של גביית ארנונה גבוהה יותר היא אחד הכלים  הגדלת הארנונה המוטלת על דירות רפאים. .ג

 שבהם ניתן להשתמש על מנת להחזיר דירות רפאים לשוק. 

יח"ד שהן בבחינת דירות ריקות הכוללות: דירה חדשה  157,000-על פי הלמ"ס קיימות בארץ כ

חדש,  שטרם אוכלסה, דירה בבנייה, דירה בשיפוצים, דירה הרוסה, דירה שטרם נכנס אליה דייר

דירה שבה משתמשים רק מדי פעם )דירת רפאים(, דירה שבעליה נפטרו או עברו למוסד או סיבה 

יחידות דיור(,  11,600 -מדירות ריקות  אלה נמצאות בירושלים )כ 9.3% -. להערכת הלמ"ס כ34אחרת

 שניתן להגדירן כדירות רפאים. 7,500 -מתוכן כ

החליטה עיריית ירושלים, בצעד חד פעמי, למסות את  על מנת לעודד את החזרת הדירות הללו לשוק

הדירות בתעריף הארנונה המרבי האפשרי. תהליך איתור דירות הרפאים לווה בקשיים כדוגמת 

השגת מידע מחברת החשמל ותאגידי המים, סקרים פרטניים שערכו זמן רב ודרשו כוח אדם מיוחד 

בעלי דירות  1,300 -את התעריף המירבי רק כלעניין, לצד טענות לפגיעה בפרטיות. בפועל שילמו 

מיליון ש"ח. אנו סבורים כי הגדלת הארנונה על ידי  6 -( אשר הכניסו לקופת העיר כ7,500 -)מתוך כ

, ואנו מקווים win-winמצב של  העירייה הינה כלי בעל פוטנציאל להחזרת דירות לשוק והוא בבחינת

 זה תוך שיכלולו, על מנת להגביר את יעילותו. שעיריית ירושלים תמשיך לעשות שימוש בכלי

 

 

 לסייע בתהליכי התחדשות עירוניתשמטרתם כלכליים כלים   2.2

בעצלתיים. המדינה אינה לוקחת נעשית ההתמודדות עם קידום פרויקטים של התחדשות עירונית 

אחריות רגולטורית או כלכלית מספקת לקידום פרויקטים של פינוי בינוי החיוניים להתפתחותן של 

לכך שפרויקטים על קרקע בתולית בשולי העיר מקבלים עדיפות על פני פרויקטים מביאה ערים. עובדה זו 

לים היא שכונת רכס לבן הנמצאת בסמיכות של בנייה בתוך העיר. אחת הדוגמאות הבולטות כיום בירוש

 בהן שיכונים המשוועים להתחדשות עירונית.  ,גבוהה לשכונות קריית מנחם וקריית היובל

 

בינוי, במסלול הרשויות המקומיות ובמסלול היזמים, קידם משרד הבינוי -כדי לעודד פרויקטים של פינוי

: פטור מתשלום מס שבח, מס רכישה ומע"מ על שירותי  35והשיכון הטבות והנחות בכמה תחומים

במסלול הרשויות המקומיות; פטור  -הבנייה; פטור מתשלום דמי היתר; פטור מהיטל השבחה למגורים 

 במסלול היזמים; הנחות בארנונה.  -מהיטל השבחה למגורים 

מספיק. בין השאר ייתכן לה לקידום הנושא, עם זאת, ברור כי עדיין לא נעשה זוהי התחאנו סבורים ש

 על מנת שישיגו את מטרתן באופן יעיל יותר. ,יש לבחון את יעילות הטבות המס הללו ולשפרןש

 

                                                                 
מירב פסטרנק, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בדבריה בוועדה לביקורת המדינה.   34 

https://www.themarker.com/realestate/1.4604264  
הקלות מס משרד הבינוי  השיכון:   35

http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/hitchadshut_ironit/Pages/hatavot_mass.aspx. 

https://www.themarker.com/realestate/1.4604264
https://www.themarker.com/realestate/1.4604264
http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/hitchadshut_ironit/Pages/hatavot_mass.aspx
http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/hitchadshut_ironit/Pages/hatavot_mass.aspx
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 תהליכי התחדשות עירוניתבומטרתם לסייע כלים כלכליים נוספים שניתן לקדם 

 

בנייה תקציבית בחסות המדינה תאפשר לקדם  .רוייקטים של פינוי בינוימימון ממשלתי לפ .א

תכנון ים גורר/או ם מבוצעים ואינ ,כיום םליותככל איבשל  אשר התחדשות עירוניתשל  פרויקטים

ותוצר אדריכלי  -דירות ממספר הדירות הקיימות  3-5הצורך לבנות פי , משמע: עם מכפילים גבוהים

 והמחסור. עלויות התחזוקה הגבוהות של מגדלים ומעלה קומות 20 -ל מגדלי מגורים המתנשאיםשל 

את החשש שנחליף את בעיית מעלים , 36תחזוקה השוניםהשר תשכלל את מנגנוני בחקיקה א

לייצר תכניות של  תנמ לע .שנה 30במגדלים אשר יהפכו ל"סלאמס" בעוד לנפול השיכונים המטים 

המדינה להשקיע במימון על  – ןאשר תענקנה בבוא היום איכות חיים לתושביההתחדשות עירונית 

  .הישיר בפרוייקטים אל

   

הגידול בקצב הכניסה להליך הרישוי . ביטול היטל השבחה בפרויקטים של התחדשות עירונית .ב

אשר ניתן ליזמים  השאר על ידי הפטור מהיטלי ההשבחהבפרויקטים של פינוי בינוי מוסבר בין 

הפטור אינו גורף, וכל תכנית . יחד עם זאת, (2021)עד שנת  שנים על ידי עיריית ירושלים 7למשך 

אנו סבורים שמדובר ותכנית נדרשת להגיש בקשה ולהמתין לאישור שר הפנים ושר הבינוי והשיכון. 

להקל את תהליכי שקול אף לויש בפרויקטים של התחדשות עירונית בכלי המהווה תמריץ חשוב 

 קבלת הפטור.

  .2018: מתוך צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה(, 6 איור

 
 

הוא התחדשות עירונית מתן מענקים ליזמים בפרויקטים של מענקים ליזמים בפרויקטי פינוי בינוי.  .ג

 -קידם מתן מענקים של כמשרד הבינוי והשיכון  2016ת נבש. מיידיבאופן לביצוע  ןניתהפשוט כלי 

 . 37עבור כל דירה שתפונה בפרויקט פינוי בינוי₪  80,000

                                                                 
 לקראת מדיניות כוללת.   :אתגרי התחזוקה של מבנים גבוהים . צעירים לנצח?2018ניר מועלם,    36
בינוי בעלי -קול קורא ליזמים וקבלנים לקבלת סיוע במימון לצורך קידום פעילות של התחדשות עירונית במתחמי פינוי 37

 .2016מאפיינים מיוחדים בירושלים, ספטמבר 
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 ,לפרויקטים של התחדשות עירוניתשל יותר יזמים כניסה מעודד מהמדינה היה מתן מענק גדול יותר 

התשתיות שבו. אנו מציעים כי את ומקום תואמות את ההצפיפויות אפשר לתכנן את הבינוי במו

מתפרסות אל ולא  בלבדיותר לערים אשר מקדמות התחדשות עירונית  םינתנו מענקים גבוהיי

  .פתוחיםהשטחים ה

 

נהלת להתחדשות יתקצוב גבוה יותר של המ .נהלת להתחדשות עירוניתיהמשל תקצוב הגדלת ה .ד

ההתחדשות העירונית, ואת הסיוע  עירונית יכול להעצים את מתן הליווי המקצועי לתושבי אזורי

על ידי העברת קורסי התחדשות עירונית לתושבי  ,בגיבוש וניסוח זכויותיהם אל מול היזמים

 ולהביא להגדלה בנפח הפעילות שלה. ,ייעוץ משפטיוהשכונות הרלוונטיים, כנסי הסברה 

 

פרסם  2011בשנת . התאמה של כלים כלכליים נוספים שקיימים בעולם ושאינם מיושמים בישראל .ה

מכון מילקן מסמך שבחן כלים למימון התחדשות עירונית אשר נסמכים על הגדלת ההיתכנות של 

פרויקטים אלה בשתי דרכים עיקריות: על ידי תמריצים כלכליים ישירים ועל ידי העלאת ערך 

- TIFהקרקע כתוצאה מהשקעה בתשתיות וברמת השירותים כדוגמת: מימון באמצעות גידול במס 

Tax Increment Financing,  שיקום מרכזי מסחרBusiness Improvement District ,זיכויי מס ,

. כלים אלה מיושמים במדינות עולם 38ניוד זכויות בנייה במרקם הבנוי והלוואות להתחדשות עירונית

בהצלחה. על מנת ליישם כלים אלה בישראל יש להתאימם למערכת הישראלית לרבות  ,שונות

 במידה שזו נחוצה.  ,חקיקהב

 סיכום

ות הקודמים עליהם הוא מסתמך, ירושלים יכולה וצריכה להמשיך ח”דוזה, ומן ה ח”דוכפי שעולה מ

אנו רואים בתקופה זו עת למנהיגות אמיצה של עיריית ירושלים ומינהל התכנון,  להתחזק פנימה.

וכאפיק הפעולה המרכזי של להביא את בשורת ההתחדשות העירונית מן הכוח אל הפועל, ביתר שאת 

 התכנון העירוני.

ככל שגוברת ההבנה כי התנהגותו של האדם גרמה לנזקים חמורים למערכות האקולוגיות 

המאפשרות את החיים על כדור הארץ, כך מתחדדת האחריות של קובעי המדיניות לנקוט את כל 

זקים ולעלות על מסלול על מנת לעצור את הנ: כלכליים, חברתיים וסביבתיים הכלים האפשריים

 המשכיות לאדם ולטבע הסובב אותו. החידוש העירוני המבטיח 

אנו סמוכים ובטוחים כי גם תושבי העיר וארגוני הסביבה יתנו כתף, ואף יותר מכך, למען התחדשות 

 עירונית שתעשה באופן משתף ונכון.

מנהיגות זו ותוצאותיה, הרי ירושלים והשטחים הפתוחים סביב העיר יהיו פה בעתיד להעיד על 

  אם נשכיל לשמור עליהם.

 

                                                                                                                                                                                                     
 2016.pdf-http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hitchadshut_ironit/kol_kore_jerusalem_002. 
בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית. מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הוותיקות. גלב   38 

מילקן.  מכון 2011קלמפרט ורן חקלאי, 
p0800/p0791.pdf-http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701  

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hitchadshut_ironit/kol_kore_jerusalem_002-2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0791.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0791.pdf
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 נספחים
 

 לתכנית האסטרטגית לדיורהחברה להגנת הטבע התייחסות : 1נספח               
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 (2016) הקלהיות לאורך הרכבת ופהחלטת הוועדה המחוזית לעניין העלאת הצפי: 2נספח 
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ושלא  בתכנית האסטרטגית שאינן בעייתיות סביבתית 2020-2040רשימת תכניות לשנת : 3נספח 

 הופיעו ברשימות קודמות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס' בתכנית  תקופה למימוש
 תוספת יח"ד שם התכנית האסטרטגית לדיור

2020 140YE 350 מעונות לדוקטורנטים בגבעת רם 

2020 84YE  פרויקטWELIVE 2000 בכניסה לירושלים 

2021-2040 114YE 1500 ארמון הנציב התחדשות עירונית 

2021-2040 109YE 3000 הרצוג 

2021-2040 78YE 400 עיבוי שכונת ארנונה בהתאם לפוליגון 

2021-2040 97YE 600 רמות פולין התחדשות 

2021-2040 160YE 1700 פיקוד מרכז נווה יעקב 

  
 9,550 סה"כ 
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יח"ד  סטטוס שכונה תיאור   מספר תכנית
 תוספת

אחוזי 
 מימוש

אחרי 
 בעלות מימוש

101-0353896 
ירושלים,שכ' אבו טור ^ הקמת בניין -יח"ד על שטח התכנית 18הקמת 

הקרקע מאזור מגורים  .  שינוי  יעודי1חדש ותוספת בניה על בניין קיים ^ 
 לאזור מגורים ב' 6

 פרטי 10 0.8 12 מאושרת אבו טור

, הקמת בנין חדש מדורג עבור 18עין רוגל  -תוספת בניין חדש למבנה קיים  101-0512301
 יח"ד 10

 פרטי 5 0.6 9 תנאי סף אבו טור

 ציבורי 180 0.3 600 רעיוני אבו טור 1071שנגנזה. מס' פרויקט רמ"י:  8350מתחם הרכבת, היתה תכנית   

 פרטי 6 0.3 20 נגנזה אבו טור , אבו טור, ירושלים53דרך חברון  63750

 פרטי 11 0.3 36 נגנזה אהל שלמה מתחם יפו אוהל שלמה, שינוי שצ"פ 13110

 נבנה ארמון הנציב , תוספת קומות6120החליפה את תכנית  12876
  

 פרטי 0

 ציבורי 0   נבנה ארמון הנציב חדש אליהו חכים, מתחם מגורים 7981

 פרטי 11 1 11 בבניה ארמון הנציב מרכז מסחרי+מגורים 1107

 פרטי 281 1 281 מאושרת ארמון הנציב קרקע פרטית לשכונה יהודית, נוף זהב 1558

 ציבורי 180 1 180 מאושרת ארמון הנציב יח"ד 6א שמוסיפה 7977ברזני, מתחם מגורים חדש, יש תכנית  7977

101-0111923 
קביעת הוראות להקמת בית כנסת וגן ילדים והכשרת מבני דת, ארמון 

 ציבורי 0 0.7 0 הפקדה ארמון הנציב הנציב

 פרטי 13 0.3 11 נגנזה ארמון הנציב עולי הגרדום 1108

 פרטי 36 0.3 120 נגנזה ארמון הנציב מוסקביץ' 1138

 פרטי 21 0.3 80 נגנזה ארמון הנציב למגוריםתוספת מגורים, שינוי ממלון  9835

 פרטי 12 0.3 10 נגנזה ארמון הנציב יח"ד 20בניינים למגורים. יש תכנית נוספת עם  5בינוי  12238

 פרטי 30 0.3 100 נגנזה ארמון הנציב מתחם מגורים חדש בפארק 12831

 פרטי 12 0.3 39 נגנזה ארמון הנציב בירושלים הסבת שטחי שרות לשטחים עיקריים בבניין דיור מוגן עמיגור 216660

 פרטי 11 0.9 15 מאושרת ארנונה בנין מסחר ומגורים להשכרה, דרך חברון 101-0286526

 פרטי 0   נבנה בית הכרם בניין חדש 9266

 פרטי 0   נבנה בית הכרם 106633השחר, תכנית חדשה  11615

 פרטי 0   נבנה הכרםבית  בבניה ובשיווק עדיין לא מאוכלס ב2005

 פרטי 16 0.9 18 מאושרת בית הכרם 8בניין חדש ברח' החלוץ  51953

 פרטי 121 0.5 217 מאושרת בית הכרם מתחם הארזים 101-0309911

 פרטי 182 0.9 202 מאושרת בית הכרם מתחם רסקו. הופיע בדוח העתודות כתכנית שנגנזה א1555

 פרטי 11 0.9 16 מאושרת בית הכרם שכ' בית הכרם -מגורים ברחוב חזון ציון  ב1555

 פרטי 57 0.7 82 הפקדה בית הכרם ,80הקמת מבנה מגורים להשכרה ברחוב שדרות הרצל  101-0125132

 פרטי 25 0.2 125 הכנה בית הכרם 70-72הרצל  -

 

 )כולל תכניות שנגנזו, בוטלו, נדחו, הוחלפו ואשר לא נסקרו בדוח הנוכחי(: רשימת כל התכניות במאגר 4נספח 
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יח"ד  סטטוס שכונה תיאור   מספר תכנית
 תוספת

אחוזי 
 מימוש

אחרי 
 בעלות מימוש

 ציבורי 1165 0.6 1912 תנאי סף בית הכרם 2007-שנגנזה ב 6238קירוי בגין, החליפה את תכנית  -התחברות עירונית  101-0293761

 פרטי 81 0.6 110 מתאר בית הכרם בית הכרם 16000

 פרטי 120 0.6 200 מתאר בית הכרם בית הכרם 16000

 פרטי 180 0.6 300 מתאר בית הכרם בית הכרם 16000

 פרטי 150 0.6 250 מתאר בית הכרם בית הכרם 16000

 פרטי 30 0.6 50 מתאר בית הכרם בית הכרם 16000

 פרטי 2 0.2 10 נדחתה בית הכרם תוספת שטח -10כרמון  8970

 פרטי 9 0.2 11 נדחתה בית הכרם רח' הארזים, יפה נוף 9285

 פרטי 0 0.3 0 נגנזה בית הכרם של רמ"י 1075, מתחם מגורים, תכנית חדשה: פרויקט מתחם תע"ש 6881

 פרטי 8 0.3 25 נגנזה בית הכרם בניין חדש 12339

 פרטי 10 0.3 32 נגנזה בית הכרם 5בניין מגורים חדש החלוץ 13139

 פרטי 7 0.3 22 נגנזה בית הכרם   13116

 פרטי 10 0.3 32 נגנזה בית הכרם בית הכרם 3הארזים -בניין חדש למגורים 13118

 פרטי 12 0.3 11 נגנזה בית הכרם מלון רייך -שינוי יעוד ממלונאות למתחם מגורים 13772

 פרטי 256 1 256 אכלוס בית וגן מתחם בני ברית 12087

 פרטי 0   נבנה בית וגן רח' חכמי ואליעזרי, הפיכת שטח מסחרי למגורים 7813

 0 נבנה בית וגן האנטנהגבעת  5117
 

 ציבורי 0

101-0229500 
הכלולה  12087יח"ד וגן ילדים במגדל בית וגן, תוספת לתכנית  26תוספת 

 פרטי 26 1 26 בבניה בית וגן בדוח

 פרטי 28 1 28 בבניה בית וגן 10989יח"ד לתכנית  5תוספת  336958

 פרטי 61 1 61 בבניה בית וגן , מתחם בני ברית2מתחם מגורים חדש על שטח למוסד, רח' סלמן אליהו  א12087

 פרטי 10 0.9 11 מאושרת בית וגן הרב עוזיאל 13811

 פרטי 12 0.9 13 מאושרת בית וגן הרב מוצפי סלמן 11101

 פרטי 12 1 12 מאושרת בית וגן 7813, בית וגן, החליפה את תכנית 16בניית בניין חדש ברח' חכמי  101-0085712

 פרטי 19 0.9 21 מאושרת בית וגן מוסד ומגורים -יד הרב הרצוג 101-0086256

 פרטי 32 0.9 35 מאושרת בית וגן בנייני מגורים ושטחי ציבור ברח' נזר דוד ירושלים 2 105957

 פרטי 31 0.9 38 מאושרת בית וגן 11303, החליפה את תכנית 72ובית וגן  57בנייה למגורים ברח' הפסגה  101-0271911

 פרטי 8 0.7 12 הפקדה בתנאים בית וגן 1בנין מגורים חדש ברחוב מיכלין  101-0136337

 פרטי 18 0.9 20 מתאר בית וגן 271911רח' שחראי, תכנית אב כוללת בית וגן. שינוי בתכנית:  1012

 פרטי 0   הוחלפה בית וגן 271911, הוחלפה על ידי תכנית 72פינוי בינוי, רח' הפסגה  11303
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יח"ד  סטטוס שכונה תיאור   מספר תכנית
 תוספת

אחוזי 
 מימוש

אחרי 
 בעלות מימוש

 פרטי 0 0 0 הוחלפה בית וגן 125302הולילנד. הוחלפה בתכנית  ו3507

 פרטי 1 0.3 11 נגנזה בית וגן רח' עוזיאל 11127

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה בית וגן 1בנין מיועד למגורים רח' בית וגן  13051

 פרטי 110 1 110 בבניה בית ישראל שומרי אמונים א5331

 פרטי 10 0.9 11 מאושרת בית ישראל קומות 7בניין בן  13021

 פרטי 6 0.2 30 נדחתה בית ישראל   12831

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה בית ישראל תוכנית לצורך קביעת בינוי לבנין מגורים 9383

 פרטי 3 0.3 11 נגנזה בית ישראל   13999

 פרטי 61 1 61 אכלוס בקעה מתחם חצרות בקעה 8252

 פרטי 0  32 נבנה בקעה 52הרחבת מוסד קיים, דרך בית לחם  ב10135

 פרטי 110 1 110 בבניה בקעה 85יח"ד עד  20תכנית חלוקה ואיחוד ובניה בהיקף גדול.  12827

 ציבורי 251 0.9 279 מאושרת בקעה מחנה אלנבי  13113

 פרטי 13 0.8 16 מאושרת בקעה 80יח"ד דרך חברון  16-קומות ושטחי בנייה ל 1תוספת  101-0255118

יח"ד, בין רח' ולטר אבלס ודרך  51בינוי חדש של בניני מגורים בהיקף של   ב1732
 חברון, תלפיות,  בניין חדש, בזק

 פרטי 19 0.9 51 מאושרת בקעה

101-0152298 
והקמת מבנה חדש במתחם אולפן עציון בשכונת שימור תוספות בניה 

 פרטי 16 0.7 66 הפקדה בקעה בקעה

 פרטי 135 0.5 270 אב בקעה בקעה בקעה

 פרטי 150 0.5 300 אב בקעה בקעה בקעה

 פרטי 225 0.5 150 אב בקעה בקעה בקעה
פינוי  -בקעה 

 פרטי 128 0.2 610 אב בקעה פינוי בינוי -בקעה  בינוי

 פינוי -בקעה 
 בינוי

 פרטי 260 0.2 1300 אב בקעה פינוי בינוי -בקעה 

פינוי  -בקעה 
 פרטי 21 0.2 120 אב בקעה פינוי בינוי -בקעה  בינוי

פינוי  -בקעה 
 פרטי 100 0.2 500 אב בקעה פינוי בינוי -בקעה  בינוי

 פרטי 9 0.2 15 נדחתה בקעה בית לחם, קביעת יעוד ובינוי למגרש 7199

 פרטי 28 0.3 91 נגנזה בקעה 19בית לחם דרך  ב8707

 ב9019
, שכונת  72דרך חברון  -תוספת קומות  ויח"ד למבנה מגורים קיים

 פרטי 1 0.3 11 נגנזה בקעה גאולים

 פרטי 18 1 18 בבניה גאולה 65הטורים, בניין חדש גודל ממוצע של  7391

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת גאולה בניין חדש 7121
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 פרטי 38 0.9 12 מאושרת גאולה ישעיהו 11370

, קביעת תוספת בינוי בצמוד למבנה 11תוספת בניה ברח' אבינועם ילין  101-0281893
 יח"ד חדשות 10קיים לשם יצירת 

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת גאולה

 פרטי 6 0.7 8 הפקדה גאולה , מאה שערים, ירושלים13יח"ד ברח' מאה שערים תוספת  101-0331755

 פרטי 5 0.3 18 נגנזה גאולה מלכי ישראל 8190

 ציבורי 1280 1 1280 מאושרת גבעת המטוס הגבעה המרכזית -גבעת המטוס  11295מק/ 

הכלולות  3188ואת  2317גבעת המטוס ב, משנה את תכנית המתאר  ב5831
 ציבורי 1000 1 1000 מאושרת גבעת המטוס באקסל

 פרטי 1170 0.9 1300 מאושרת גבעת המטוס הגבעה המרכזית -גבעת המטוס  11295מק/ 

 ציבורי 80 0.2 100 נדחתה גבעת המטוס שכונת מגורים חדשה ג5831

 פרטי 100 0.2 2000 רעיוני גבעת יעל גבעת יעל גבעת יעל

 11מוצע תוספת  13013לתוספת יח"ד )בתכנית צומת בייט, מוגשת תכנית  1761
 ציבורי 333 1 333 אכלוס גבעת מרדכי יח"ד(

ניוד זכויות מיעוד לחניה ליעוד למגורים, קביעת בינוי חדש ותוספת  133819
 קומות, רח' שחל

 פרטי 300 1 300 בבניה גבעת מרדכי

 פרטי 18 0.9 20 מאושרת גבעת מרדכי 21מגרש  2673

 פרטי 0 0.9 0 מאושרת גבעת מרדכי קרן מנדל ישראל -בית הספר למנהיגות  101-0106009

 פרטי 21 0.6 10 תנאי סף גבעת מרדכי 3612, החליפה את תכנית 1מתחם גבעת מרדכי מגרש  552596

 פרטי 0 0 0 נגנזה גבעת מרדכי א 21מגורים ברחוב הלר  11951

 פרטי 13 0.3 12 נגנזה גבעת מרדכי ירושלים  27 -29תכנון מחדש מגורים ברחוב הלר  66555

 ציבורי 193 1 193 מאושרת גבעת משואה שכונת מורדות משואה, בניה בהיקף גדול 12032

- 
, מס' 2018נמצא בשכבת  -אינפיל גבעת משואה צפון, לאורך רח' קוליץ 

 ציבורי 525 0.5 1050 הכנה גבעת משואה 1173פרויקט רמ"י: 

 פרטי 0   נבנה גבעת שאול רח' קורדוברו 7577

 נבנה גבעת שאול רחוב גרייבסקי 12006
  

 פרטי 0

12359 
קומות , רח' שלמה  5הריסת מבנים ישנים ובניית מבנה מגורים חדש בן 

 פרטי 0  7 נבנה גבעת שאול 3אלקבץ 

 פרטי 26 1 26 בבניה גבעת שאול מתחם עוזיאל, בניין חדש 12518

 פרטי 20 1 20 בבניה שאולגבעת  חיים ויטל 13101

 פרטי 230 1 230 בבניה גבעת שאול פינוי בינוי, אזואלי פינת כנפי נשרים 13295

 פרטי 15 0.9 17 מאושרת גבעת שאול בניין מגורים חדש 13123

 פרטי 29 0.9 32 מאושרת גבעת שאול בנין חדש ברח' אלקבץ גבעת שאול 51615

 פרטי 20 0.9 22 מאושרת גבעת שאול בירושלים, רח' כתב סופריח"ד בגבעת שאול  37בניית  110023
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אחרי 
 בעלות מימוש

, משנה את תכנית 18בניית בנין חדש למגורים ומסחר ברחוב כנפי נשרים  101-0115672
 1726ומבטלת את  13295

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת גבעת שאול

 פרטי 16 0.9 18 מאושרת גבעת שאול 315118הקמת בנין חדש למגורים ברחוב אלקבץ' החליפה את תכנית  101-0367359

 פרטי 0 0.9 0 מאושרת גבעת שאול בית עופר, שלב ב' 101-0109680

 פרטי 25 0.9 28 מאושרת גבעת שאול אלקבץ, ירושלים -מגורים, רח' נג'ארה  -מבנה חדש  101-0112789

 פרטי 21 0.9 27 מאושרת גבעת שאול שכ' גבעת שאול -הקמת בנין מגורים חדש רח' קורדובירו  ב11557

 פרטי 16 0.7 66 מאושרת גבעת שאול פינת אונקלוס 16-20פינוי בינוי, אלקבץ  א12103

 פרטי 20 0.9 22 מאושרת גבעת שאול יח"ד 25קומות ,  6קביעת בינוי  להקמת בנין חדש בן  א6587

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת גבעת שאול גבעת שאול - 17בנין חדש וחלוקה מחדש ברח' בן עוזיאל  ה9968

 פרטי 318 0.6 530 תנאי סף גבעת שאול מתחם מגורים ושטחי ציבור בגבעת שאול ירושלים 101-0133805

 פרטי 15 0.9 50 מתאר גבעת שאול מפורטת נגנזה 1136מתחם לאיחוד וחלוקה, תכנית  1726

9968 
יח"ד.רח'  56 -קו' 9להקמת בניין מדורג  111קביעת בינוי במגרש חדש 

 פרטי 11 0.2 56 נדחתה גבעת שאול שאול-גרייבסקי,ג

 פרטי 0 0.3  הוחלפה גבעת שאול , גבעת שאול, ירושלים28בניין מגורים חדש ברח' אלקבץ  215118

 פרטי 6 0.3 20 נגנזה שאולגבעת  קומות, מסחר ומגורים 6בניין חדש בן  6262

 פרטי 5 0.3 16 נגנזה גבעת שאול עקיבא אזולאי 6120

 פרטי 0 0 0 נגנזה גבעת שאול עקיבא אזולאי, מקודמת תכנית חדשה 7137

 פרטי 31 0.3 112 נגנזה גבעת שאול רח' קהתי 8712

אלקבץ יח"ד.  21קומות  6שינוי יעוד אזור, קביעת בינוי להקמת בניין בן  9557
 שאול-, ג20

 פרטי 7 0.3 21 נגנזה גבעת שאול

 פרטי 90 0.3 300 נגנזה גבעת שאול רח' אלקבץ 9768

 פרטי 16 0.3 52 נגנזה גבעת שאול פינוי בינוי, אלקבץ 10211

 פרטי 1 0.3 13 נגנזה גבעת שאול בניין חדש 11192

יח"ד, גבעת שאול, בין רח' קאינקא  25קומות,  7הקמת בנין חדש בן  11557
 פרטי 8 0.3 25 נגנזה גבעת שאול ממערב וקורדוברו מ

יח"ד, גבעת שאול, בין רח' עקביא אזולאי  19בנית בנין חדש למגורים,  11681
 וקורדוברו

 פרטי 6 0.3 19 נגנזה גבעת שאול

 פרטי 1 0.3 11 נגנזה גבעת שאול בניית בניין למגורים 12295

 פרטי 11 0.3 16 נגנזה גבעת שאול כנפי נשרים 12326

 פרטי 66 0.3 220 נגנזה גבעת שאול מאפיית אנגל 12580

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה גבעת שאול הריסת מבנה והקמת חדש 12797

 פרטי 1 0.3 11 נגנזה גבעת שאול רח' נג'ארה א11579

 פרטי 0   נבנה גוננים קומות 18מתחם עם מגדל קטמון ליד קשת, בינוי  10260
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 פרטי 0   נבנה גוננים הקמת בניין חדש 12081

 פרטי 0   נבנה גוננים אלכסנדריון 13209

 פרטי 16 1 16 בבניה גוננים הקמת בניין חדש 12881

 פרטי 0 0 80 מאושרת גוננים א שמשנה גבולות של חלקה3727רח' בן גמליאל, לפי ת.אב, יש  3727

 פרטי 10 0.9 11 מאושרת גוננים בניין חדש 13158

 פרטי 16 0.7 66 מאושרת גוננים פינוי בינוי 13219

 פרטי 15 0.7 22 מאושרת גוננים יצחק שדה פינוי בינוי 13568

 פרטי 8 0.7 12 מאושרת גוננים פינוי בינוי 13997

 פרטי 11 0.9 15 מאושרת גוננים יהודה הנשיא 11012

 פרטי 9 0.7 13 מאושרת גוננים פינוי בינוי 11011

 פרטי 22 0.7 31 מאושרת גוננים פינוי בינוי 11016

 פרטי 12 0.7 17 מאושרת גוננים פינוי בינוי 11053

 פרטי 11 0.9 16 מאושרת גוננים פינוי בינוי 11233

 פרטי 20 0.9 22 מאושרת גוננים גוננים 32יח"ד בניקור  57596

 פרטי 83 0.1 207 מאושרת גוננים מתחם אלכסנדריון, גוננים, ירושלים 110510

בנייני מגורים בין אלעזר  15אלעזר בן יאיר וקנאי הגליל, פינוי ובינוי של  112557
 פרטי 71 0.1 185 מאושרת גוננים בן יאיר וקנאי הגליל

יש תכנית  3128מתחם משתלת חוות הנוער הציוני,החליפה את תכנית  250563
 2991ישנה יותר 

 פרטי 111 1 111 מאושרת גוננים

 
      

   
  

יש תכנית  3128מתחם משתלת חוות הנוער הציוני,החליפה את תכנית  250563
 2991ישנה יותר 

 פרטי 202 1 202 מאושרת גוננים

 פרטי 8 0.9 9 מאושרת גוננים בירושלים 3מבנה מגורים וחניון תת קרקעי ברחוב רבי טרפון  101-0262717

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת גוננים 7, רח' מכור 11321פינוי בינוי, החליפה את תכנית  101-0315119

 פרטי 17 0.9 19 מאושרת גוננים , גונן, ירושלים37בניין חדש ברח' רשב"ג  101-0106501

תוספת יח"ד, שטחי מסחר, מבנה לצרכי ציבור ושטח ציבורי  -חניון אגד  252379
 פתוח בצומת פת

 ציבורי 168 0.7 210 הפקדה גוננים

101-0102925 
 19יח"ד ברח' יוסי בן יועזר  10תוספת קומות ושטחי בניה ותוספת 

 פרטי 7 0.7 10 הפקדה גוננים ירושלים

 161הריסת מבנה קיים והקמת ארבעה מבנים חדשים סה"כ  11 אנטיגנוס 101-0515635
 פרטי 16 0.2 79 הפקדה בתנאים גוננים יח"ד

 פרטי 238 0.1 591 קליטה גוננים , קדמת גונן5-15פינוי בינוי גוננים, בר יוחאי  101-0511923

 פרטי 11 0.2 68 הכנה גוננים 1-3בן זכאי  -

 פרטי 35 0.25 110 הכנה גוננים  17-19 יוסי בן יועזר 11-16רשב"ג  -
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 פרטי 21 0.3 70 תנאי סף גוננים 23-25הריסה ובנייה מחדש במסגרת פינוי בינוי, סן מרטין  101-0177210

 פרטי 2 0.2 11 נדחתה גוננים פינוי בינוי 13861

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה גוננים   9113

 פרטי 22 0.3 72 נגנזה גוננים גוננים התחדשות 11929

 פרטי 1 0.3 11 נגנזה גוננים , גוננים67הקמת בניין חדש למגורים ברחוב רשב"ג  96933

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה גוננים   א5250

 פרטי 30 0.3 100 נגנזה גוננים תחנת דלק צומת פת א5156

 פרטי 15 0.3 50 נגנזה גוננים יהודה הנשיא ב7770

 פרטי 0   נבנה גילה מתחם פלוצקי א8363

 ציבורי 0   נבנה גילה מתחם יפה רום, בניה בהיקף גדול 12756

 פרטי 25 1 25 מאושרת גילה 1מתחם צולאייב מגרש  5575

 פרטי 11 0.6 71 מאושרת גילה שנבנו 236פחות   310אפטאון גילה,  5818

שאיננה  175505מורדות דרומיים ומערביים, קיימת תכנית איחוד וחלוקה  13261
 משנה שטחי בניה

 ציבורי 1131 1 1131 מאושרת גילה

 ציבורי 797 1 797 מאושרת גילה מורדות צפוניים, מערביים ומזרחיים 13157

 פרטי 68 0.9 75 מאושרת גילה שלושה בנינים חדשים 11382

. כשתאושר 101-0517383מתחם דב יוסף, מקודמת תכנית חדשה מס'  א13290
 להעביר להוחלפה

 פרטי 90 0.9 100 מאושרת גילה

 פרטי 117 0.9 130 מאושרת גילה יח"ד 292יח"ד והתכנית כללה במקור 65-גבעת קנדה, נבנו כ א2570

 פרטי 25 0.7 35 מאושרת גילה דרום גילה א3630

 ציבורי 0 0.8 0 הפקדה גילה 6511שינוי לתכנית  -פעיל עין יעל מוזיאון  101-0216515

הקמת שני מגדלים למגורים מעל מסד מסחרי, גילה, ירושלים. תחליפ את  101-0517383
 א המאושרת, כשתתקדם להעלות את המימוש.13290תכנית 

 פרטי 0 0 18 קליטה גילה

 פרטי 101 0.3 318 קליטה גילה רח' הלוט -

 פרטי 211 0.3 712 הכנה גילה בינוי מרכז קליטה גילהפינוי   

 ציבורי 189 0.7 270 תנאי סף גילה 2612גילה, רחוב המרגלית, להוריד יח"ד מתכנית המתאר  101-0100812

 ציבורי 720 0.1 1800 רעיוני גילה מורדות צפוניים + עיבוי שלד מתחם במתאר

 פרטי 1760 0.1 1100 רעיוני גילה מורדות דרומיים מתחם במתאר

 100812תוכנית המתאר לגילה, הפוליגון היחיד שסומן היה חופף לתכנית  1905
 ירד מהחישוב. -יח"ד  120-והוגדר כ

 הוחלפה גילה
 

 פרטי 0 0.9

 פרטי 18 0.3 60 נגנזה גילה רח' העירית 8365

 פרטי 75 0.3 250 נגנזה גילה גילה 10973

 פרטי 30 0.3 100 נגנזה גילה 60אנפה, כביש  -לשם 13531
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יח"ד  סטטוס שכונה תיאור   מספר תכנית
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אחוזי 
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 פרטי 59 0.3 198 נגנזה גילה מחתם דוגה צפון, הקמת בנייני מגורים חדשים 13676

 פרטי 29 0.3 96 נגנזה גילה מתחם דוגה דרום, הקמת בנייני מגורים חדשים 13677

 פרטי 0   נבנה הבוכרים   7261

פינת רח' -יח"ד ובית כנסת  10-הריסת בנין והקמת בנין חדש במקומו ל 7956
 פרטי 0  10 נבנה הבוכרים יואל

 פרטי 100 1 100 בבניה הבוכרים תכנית שכונת הבוכרים א3276

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת הבוכרים תוספת קומות ויח"ד 12966

 פרטי 10 0.9 11 מאושרת הבוכרים יח"ד ברח' כנסת מרדכי בירושלים 11הקמת בנין חדש בן  123877

 פרטי 2 0.2 11 נדחתה הבוכרים תוספת יחידות דיור ברחוב אדוניהו הכהן פינת רחוב פרחי 9931

 פרטי 2 0.2 10 נדחתה הבוכרים שכ' הבוכרים -פינת ישא ברכה ויואל  11882

 פרטי 3 0.2 13 נדחתה הבוכרים שכונת הבוכרים ,12תוספת בנייה ברח' רבנו גרשום  12167

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה הבוכרים הריסה ובניה -רח. תלמודי  8101

יח"ד, רח' תלמודי, שכונת  11הריסת בניין קיים ובניית בנין חדש במקומו,  11111
 פרטי 1 0.3 11 נגנזה הבוכרים הבוכרים

 פרטי 111 0.8 180 מאושרת הגבעה הצרפתית מגדליםברוש הגבעה הצרפתית, נותרו עוד שלושה  5961

 פרטי 29 0.9 32 מאושרת הגבעה הצרפתית גבעת שפירא 11ההגנה  -הרחבת בית אבות גולדן היל 13519

 ציבורי 250 0.5 500 הכנה הגבעה הצרפתית    

 פרטי 3 0.2 11 נדחתה הגבעה הצרפתית הגבעה הצרפתית -רח' אצל  12877

 פרטי 72 0.3 210 נגנזה הגבעה הצרפתית לח"י מגורי סטודנטיםרח'  13720

257337 
רחוב ההגנה. יש תכנית חדשה בהכנה  -מגורים במרכז הגבעה הצרפתית 

 פרטי 29 0.3 98 נגנזה הגבעה הצרפתית 1775-יח"ד במקום זו ו 200

שינוי יעוד משטח למוסד ואזור מסחרי, ממסחרי למגורים מיוחד, ולדרך  ה1775
 פרטי 0 0 70 נגנזה הגבעה הצרפתית יח"ד 200, 259275-שכ' גבעת שפירא. יש תכנית חדשה בהכנה במקום זו ו

 פרטי 130 0.9 178 מאושרת הולילנד 52, 51, 11,15, 7, 1, 3מתחם הולילנד נשארו מגרשים  101-0125302

 פרטי 15 0.3 50 נגנזה העיר העתיקה חניון הרובע, מגורים מעל חנייה 9807

קומות על בניין קיים והרחבות דיור ברח' קדושת אהרון לשם  2תוספת  101-0061751
 יח"ד 8תוספת 

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת הקריות החסידיות

101-0358077 
שכונת רוממה,  2+1תוספת יח"ד והרחבות יח"ד  ברח' בינת יששכר 

 פרטי 12 0.9 13 מאושרת הקריות החסידיות 135917החליפה את תכנית 

 פרטי 36 0.9 10 מאושרת הר הזיתים בית אורות א1901

 פרטי 0   נבנה הר הצופים 662מתוך  162מעונות הר הצופים, נבנו  1351

 ציבורי 0 0.2 0 נדחתה הר הרצל מגרשי בית"ר 9157

 ציבורי 200 1 200 נבנה הר חומה הר חומה א 7509
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 ציבורי 930 1 930 בבניה הר חומה יח"ד 300 -תוספת יח"ד ניתן לצופף בעוד כ 10310

 פרטי 17 0.9 19 מאושרת הר חומה תוספת שטחי מסחר וקומות מגורים ברחוב אליהו קורן, הר חומה  101-0202181

 פרטי 0 0.6 0 הפקדה בתנאים הר חומה 1ברחוב הרב מן ההר תוספת קומות לבית כנסת קיים  101-0289595

 פרטי 560 0.1 1100 הכנה הר חומה מר אליאס, מתחם בין דרך חברון להר חומה  

 פרטי 9 0.6 15 תנאי סף הר חומה ,ירושלים 25תוספת מגורים מעל בנין מסחר ומשרדים ,אליהו קורן  101-0138108

 פרטי 12 1 12 בניה הר חומה תוספת יח"ד 12825

 ציבורי 0 0 0   הר חומה שלב ב' -הר חומה א7509

 פרטי 0  79 נבנה הר נוף   א7371

 פרטי 51 0.9 60 מאושרת הר נוף ומוגשת תכנית לתוספת יח"ד 1886דיור מוגן מאושר בתכנית  1886

 פרטי 55 0.9 61 מאושרת הר נוף מוסד למגורים ב3900

 פרטי 107 0.9 119 מאושרת הר נוף בניית מתחם חדש ב1779

 ציבורי 768 0.8 960 תנאי סף הר נוף פי גלילות 99218

 פרטי 31 0.3 101 נגנזה הר נוף המלמד, הר נוף 11971

 פרטי 21 0.3 80 נגנזה הר נוף הפיכת מוסד למגורים, רח' רפאל קצנלנברג ב1886

 פרטי 13 0.9 11 מאושרת זכרון משה זכרון משה 5212

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת זכרון משה פרי חדש, בנין חדש 9636

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת זכרון משה רח' מלכי ישראל 10191

 פרטי 18 0.3 60 נגנזה זכרון משה מתחם זכרון משה 9033

 פרטי 20 0.3 65 נגנזה זכרון משה ישעיהו 12269

 פרטי 0   נבנה טלביה בינוי חדש 7912

 פרטי 0   נבנה טלביה בינוי חדש 8787

יח"ד, שכנות  12הקמת מבנה למגורים הכולל שימור מבנה הקיים,  11932
 פרטי 0   נבנה טלביה 5מערביים, זמנהוף 

 פרטי 51 0.9 60 בבניה טלביה ימק"א, חלק מהבניינים מאוכלסים חלק בתהליכים א1715

 פרטי 10 0.8 12 מאושרת טלביה , תוספת קומות על בניין קיים18קרן היסוד  5787

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת טלביה רח' סוקולוב 6632

 פרטי 22 0.9 21 מאושרת טלביה קומות חניה. 3בניין חדש בן חמש קומות מעל  11105

 פרטי 10 0.9 11 מאושרת טלביה , ירושלים11בניין מגורים חדש ברח' אחד העם  68593

 פרטי 22 0.9 21 מאושרת טלביה אגרון א1210

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת טלביה וילה שוקן א8681

 פרטי N/A #N/A# 20 מתאר טלביה תכנית מתאר, טלביה 3137

 פרטי 7 0.3 22 נגנזה טלביה המלך דוד 13371

 פרטי 5 0.6 8 הפקדה בתנאים כרם אברהם , כרם אברהם3תוספת קומות ברח' מלאכי  101-0533601
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 פרטי 17 0.2 81 נדחתה כרם אברהם   9156

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה כרם אברהם   5995

 ציבורי 168 0.7 210 מאושרת ליפתא מתחם ליפתא 6036

 פרטי 0  16 נבנה מאה שערים יח"ד חדשות 16קומות חניה לשם יצירת  2קומות מעל  1בניית בנין בן  7517

 פרטי 18 0.2 88 מאושרת מאה שערים בתי אונגרין, הרחבה ותוספת 5008

 פרטי 13 0.9 11 מאושרת מאה שערים   5515

 פרטי 6 0.9 7 מאושרת מאה שערים קיימות 2קומות על  2יח"ד תוספת  11תוספת  55913

 פרטי 0 0 70 מאושרת שעריםמאה  א 1617בתי ורשה, מופיע בטעות אצל גוטהלף והעירייה כ  א1697

 פרטי 19 0.9 21 מאושרת מאה שערים בתי וינטברג א1255

 פרטי 3 0.2 16 נדחתה מאה שערים שכ' מאה שערים. 30רח' חיי אדם  13059

  -בית דיור מוגן לקשישים ברח' יואל  -קומות למוסד  6הקמת מבנה בן  7095
 שכ' הבוכרים

 פרטי 20 0.3 67 נגנזה מאה שערים

 פרטי 7 0.3 21 נגנזה מאה שערים 13נקודתי,תקון  -שומרי אמונים  8106

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה מאה שערים רח. ש"ס פינת גמזן 8711

 פרטי 1 0.3 11 נגנזה מאה שערים הקדש התימנים, חיי אדם  51999

 פרטי 20 0.3 65 נגנזה מאה שערים שומרי אמונים -תוספת מגורים א6131

 פרטי 10 1 10 בבניה מורשה בניין חדש הקמת 12631

 פרטי 6 0.9 7 מאושרת מורשה 16תוספת מגורים ע"ג בניין קיים, ברחוב החומה השלישית  183863

 פרטי 12 0.9 13 מאושרת מורשה 22הקמת מבנה מגורים וחזית מסחרית ברח' הנביאים  101-0315915

 פרטי 111 0.9 160 מתאר מורשה שכונת מורשה  1157

 פרטי 0   נבנה מושבות 191688הריסת בניין ובניית חדש, מושבה גרמנית, תכנית חדשה:  12780

 פרטי 0   נבנה מושבות חזקיהו המלך ג1579

 פרטי 11 1 11 בבניה מושבות מתחם קולוני, מושבה גרמנית 13262

 פרטי 22 0.9 21 מאושרת מושבות מתחם מלונאות, מסחר ומגורים, עומריה, עמק רפאים ירושלים 19056

 פרטי 51 0.9 60 מאושרת מושבות ?2117, החליפה את תכנית 13בריכת ירושלים, עמק רפאים  101-0095612

 פרטי 63 0.9 70 מאושרת מושבות עומריה א3599

מיוחד למגורים מיוחד, המושבה הגרמנית,  1שינוי יעוד שטח ממגורים  11038
 21עמק רפאים 

 פרטי 2 0.2 11 נדחתה מושבות

 נגנזה מושבות 95612 -ברכת ירושלים, עמק רפאים, תכנית חדשה  ג2117
  

 פרטי 0

 פרטי 0   נבנה מחנה יהודה ג921מתחם סיידוף, שינוי לתכנית  ד921

-, תוספת קומות, יח"ד ושטחי מסחר מלונאות/משרדים, רח' יפוJמגדל  101-0217885
 כי"ח

 פרטי 9 0.9 10 בבניה מחנה יהודה

 פרטי 12 1 12 בבניה מחנה יהודה 61תוספת קומות למגורים מעל בניין קיים ברח' יפו  101-0223317



45 
 

יח"ד  סטטוס שכונה תיאור   מספר תכנית
 תוספת

אחוזי 
 מימוש

אחרי 
 בעלות מימוש

 פרטי 120 1 120 בבניה מחנה יהודה בניינים חדשים+מסחר, מתחם עץ חיים שינוי למפורטת, יפו א9532

 פרטי 56 0.8 70 מאושרת מחנה יהודה שיקום שכונת אבן ישראל, תוספות בינוי 1817

 פרטי 39 0.7 56 הפקדה מחנה יהודה 15תוספת קומות למלונית ברחוב אגריפס  101-0111755

 פרטי 1 0.2 18 נדחתה מחנה יהודה מחנה יהודה -מזור תוספת למבנה מגורים קיים  11088

 0 הוחלפה מחנה יהודה 301929מערב, תכנית חדשה: מתחם כי"ח  א1112
 

 פרטי 0

 ב1112
מתחם כי"ח מזרח, בתחילת חפירות עם תוכנית בסמכות מקומית לשינוי 

 פרטי 0  0 הוחלפה מחנה יהודה 8721, 217885בבינוי. הוחלפה בתכניות 

 פרטי 21 0.3 80 נגנזה מחנה יהודה רח' אליהו מני 9673

 נבנה מלכי ישראל  מתחם שנלר 233965
 

 פרטי 0 1

 ציבורי 397 1 397 מאושרת מנחת מתחם חדש שוליים דרומיים ומערביים 12736

 ציבורי 0 0.7 0 קליטה מנחת רכבת מלחה 101-0219810

 פרטי 5 0.3 15 נגנזה מנחת   7036

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת מעלות דפנה קומות 6הריסת בניין והקמת חדש בן  11735

 פרטי 31 0.7 11 הפקדה מעלות דפנה תוספת קומות ויח"ד מעלות דפנה ג5323

 נבנה מקור ברוך כיכר נורדאו, יחידות דיור ג2050
  

 פרטי 0

 פרטי 60 1 60 בבניה מקור ברוך רח נבון 9936

 ציבורי 622 1 622 בבניה מקור ברוך מתחם שנלר, מתחם מגורים חדש ג2117

שערי צדק הישן,יצירת מרקם עירוני הכולל שימושים  מתחם בי'ח 101-0195875
 א5619מעורבים, מחליפה את תכנית 

 ציבורי 210 1 210 מאושרת מקור ברוך

 פרטי 13 0.9 11 מאושרת מקור ברוך , בשכונת מחנה יהודה6תוספת קומות ויח"ד ברח' מזור  101-0266163

 פרטי 12 0.9 13 מאושרת מקור ברוך שכ' מקור ברוך - 17ברחוב החשמונאים  תוספת שלוש קומות לבנין ב10212

 פרטי 5 0.3 18 נגנזה מקור ברוך , ירושלים11-16תוספת קומות ושטחי בניה לבניינים קיימים ברחוב רש"י  101-0212713

 פרטי 0 0 0 נגנזה מקור ברוך תוספת בניה ותוספת יח"ד בשכונת שערי ירושלים מקור ברוך א11101

 פרטי 15 0.3 50 נגנזה מקור ברוך מלכי ישראל פינת הטורים א9156

 נבנה מקור חיים   5256
  

 פרטי 0

 נבנה מקור חיים   8806
  

 פרטי 0

 פרטי 0   נבנה מקור חיים תוספת יח"ד 12590

 פרטי 0  21 נבנה מקור חיים בניין חדש במקור חיים 12931

 פרטי 22 0.9 21 מאושרת מקור חיים בניין חדש 12789

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת מקור חיים רח, אביטל, בניין חדש 13392

 פרטי 11 1 11 מאושרת מקור חיים קומות 6בניין חדש  13985

 פרטי 21 0.9 23 מאושרת מקור חיים בניית בניין מגורים חדש - 33מקור חיים  101-0205051
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ירושלים. החליפה את תכנית  17בנין מגורים חדש ברחוב מקור חיים  101-0365767
12761 

 פרטי 31 0.9 38 מאושרת מקור חיים

 פרטי 50 0.7 72 הפקדה מקור חיים 51מבנה מגורים רח' מקור חיים  101-0130219

 פרטי 8 0.7 12 הפקדה מקור חיים 55מקור חיים -קומות  8למבנה מגורים בן מבנה לשימור בתוספת  101-0101905

 פרטי N/A #N/A# 0 מתאר מקור חיים תכנית לשינוי יעוד כללית 3015

 פרטי 0 0.3  הוחלפה מקור חיים 365767בניית שני בניינים חדשים. נגנזה. תכנית חדשה:  12761

 פרטי 16 0.3 152 נגנזה מקור חיים 1203פינוי בינוי, רח' מקור חיים, יש תכנית חדשה מס' פרויק רמ"י:  11291

 פרטי 11 0.3 38 נגנזה מקור חיים 56בניית שני בניינים רח' מקור חיים  56259

 פרטי 3 0.3 11 נגנזה מקור חיים 55מקור חיים  -מבנה מגורים: כתר דוד  101-0081277

 0 נבנה מרכז העיר מדרחוב ממילא, שימושים מעורבים 2909
 

 פרטי 0

 פרטי 0   נבנה מרכז העיר רבי עקיבא 5128

 פרטי 0   נבנה מרכז העיר בית הבישוף, מגורים, משרדים ומלונאות -רח' הנביאים 6312

 פרטי 0  21 נבנה מרכז העיר יפו, תוספת קומות 8399

 פרטי 0   נבנה העיר מרכז מסילת ישרים, בניין חדש 8591

8615 
ברוטו, תכנית חדשה:  51יח"ד בגודל ממוצע  28בן יהודה, תוספת קומות. 

 פרטי 0   נבנה מרכז העיר 271050

 פרטי 0   נבנה מרכז העיר 37יפו  10250

 פרטי 0   נבנה מרכז העיר 6תוספת קומות לרחוב בן יהודה  101-0271050

 ב2080
מגורים, משרדים ומלונאות. כולל גם מסחר ארלדן,  -רח' הנביאים

 פרטי 0  111 נבנה מרכז העיר ומשרדים.

יח"ד נוספו בסמכות מקומית  61ממילא, מלון פאלאס, תוספת בינוי,  א2993
 פרטי 0   נבנה מרכז העיר 12715

 פרטי 15 0.9 50 בבניה מרכז העיר מתחם שמידט, בינוי עם עירוב שימושים במרכז העיר 2617

 פרטי 67 1 67 בבניה מרכז העיר ממילא, מתחם כפר דוד 2925

 פרטי 38 1 38 בבניה מרכז העיר 67ל 17מלון אבן ישראל, בניין חדש למגורים ולמלונאות, בגודל שנע בין  7316

 פרטי 180 1 180 בבניה מרכז העיר מתחם גן העיר, רח' המתמיד, מגדל מגורים 12385

 פרטי 180 1 180 בבניה מרכז העיר קומות מגורים ומסחר 26חדש בן בניין  -מתחם עדן 13005

 פרטי 36 0.9 10 בבניה מרכז העיר 17מגדלי היכל שלמה המלך ג'ורג' 11253

 פרטי 80 1 80 בבניה מרכז העיר מתחם בית מפא"י ב2592

 פרטי 10 1 10 בבניה מרכז העיר דוד המלך, תוספת קומות א1080

 ציבורי 0 1 0 בבניה מרכז העיר חדש לאקדמיה לאומנות בצלאל, מגרש הרוסיםמבנה  101-0095976

 פרטי 15 0.9 50 מאושרת מרכז העיר מגרש הרוסים 1329

 פרטי 18 0.9 20 מאושרת מרכז העיר המלך ג'ורג' פינת ההסתדרות 1916
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 פרטי 13 0.9 11 מאושרת מרכז העיר תוספת קומות 7886

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת מרכז העיר בן יהודה, תוספת קומות 8321

, פינת 51הקמת בנין חדש על הבנין הקיים הידוע כבנין "מעין שטוב" ,יפו  9113
 פרטי 25 0.9 28 מאושרת מרכז העיר 15שטראוס, מ"ר ברוטו 

 פרטי 58 0.9 61 מאושרת מרכז העיר מ"ר ברוטו 15קומות.  10- 8החרות, בינוי גבוה בן כיכר  -רח' יפו 11259

 פרטי 58 0.9 61 מאושרת מרכז העיר מ"ר ממוצע 71בינוי בהיקף גדול .  -אבן ישראל/אגריפס  11791

 פרטי 27 0.9 30 מאושרת מרכז העיר מ"ר 60יח"ד בגודל  21מתחם פרוז'ינין, הפיכת משרדים למגורים.  12138

עיצוב חזיתות הבנין ושינוי יעוד ממסחר לשימושים מעורבים ,מרכז העיר  12308
 פרטי 16 0.9 18 מאושרת מרכז העיר 15רח' בן הלל 

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת מרכז העיר מ"ר 15מתחם הלני המלכה יפו, תוספת קומות.  12900

 פרטי 51 0.9 57 מאושרת מרכז העיר מ"ר בממוצע 15מתחם שמאי, תוספת קומות. דיור בהישג יד  13523

 פרטי 35 0.9 39 מאושרת מרכז העיר בן יהודה 11366

 פרטי 22 0.9 21 מאושרת מרכז העיר קומות + שימור בניין קיים יפו בית יעקב 8בניין חדש בן  56199

 פרטי 21 0.9 23 מאושרת מרכז העיר 7תוספות בניה בצומת המעלות והנגיד, המעלות  62018

 פרטי 50 0.7 72 מאושרת מרכז העיר מבנה למגורים ומסחר שטחי ציבור וחניון תת קרקעי, אלישע, בית מאזיה 63933

 פרטי 50 0.9 55 מאושרת מרכז העיר קינג ג'ורג-קומות בפינת יפו 11בניין חדש בן  65870

 פרטי 72 0.9 80 מאושרת העירמרכז  11אדלר פינת הנביאים )מתחם מע"צ(, אדלר שאול  67170

 פרטי 11 0.9 15 מאושרת מרכז העיר 71תוספת קומות לבניין קיים ברח' הנביאים  69291

 פרטי 17 0.9 52 מאושרת מרכז העיר מתחם אוריון, שמאי 78170

, ירושלים, 28קיים לשימור ברח' המלך ג'ורג'  תוספת קומות ויח"ד לבנין 127209
 פרטי 11 0.9 16 מאושרת מרכז העיר 125526החליפה את תכנית 

 פרטי 50 0.9 56 מאושרת מרכז העיר , ירושלים181הקמת בניין חדש למגורים ברח' יפו  171793

 פרטי 7 0.9 8 מאושרת מרכז העיר , ירושלים9יח"ד חדשות ברח' אורנשטיין  12תוספת  206718

 פרטי 36 0.9 10 מאושרת מרכז העיר מתחם  למסחר, תעסוקה מגורים ותיירות ברח' שלומציון המלכה 101-0286286

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת מרכז העיר בניין מגורים ברחוב דורות ראשונים 101-0286287

 פרטי 13 0.9 11 מאושרת מרכז העיר , ירושלים60תוספת יח"ד וקומות ברח' יפו  101-0286288

111850 
, תוספת 15בית אגרון כיכר החתולות, מעונות סטודנטים, מ"ר ברוטו 

 ציבורי 155 0.9 172 מאושרת מרכז העיר 9521לתכנית 

 פרטי 5 0.9 6 מאושרת מרכז העיר מרכז העיר, ירושלים 7קומות לבניין קיים ברח' הלל  3תוספת  101-0052555

 ג2709
, עירוב שימושים במספר מתחמים, חלק בבנייה. 50מתחמים בגוש 

 פרטי 0 0 150 מאושרת מרכז העיר 110701, תוספות בתכנית 11339האכרת תוקף בתכנית 

 ציבורי 27 0.5 51 מאושרת מרכז העיר 63933מתחם אבן ספיר, מספר  1765
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 א5913

מתחם הדוידקה, התרת שימושים נוספים ל:משרדים ו/או מלונואות ו/ 
:  התרת שימוש 1593, לעדכן לפי 67הנביאים -או מגורים.כ' הדווידקה

קומות )מס' קומות מירבי  2לאכסנית נוער באגף של בניין קיים ותוספת 
 (8-ל 1-מ

 פרטי 70 0.7 100 מאושרת מרכז העיר

 ציבורי 30 1 30 מאושרת מרכז העיר קרית ממשלה מחוז ירושלים ומתחם עירוני מעורב, שזר 88799

 פרטי 22 0.7 32 הפקדה מרכז העיר רח' שחם מאיר 11316

 פרטי 162 0.7 232 הפקדה מרכז העיר מסחר, תעסוקה, מגורים ומלונאות, יפו -מתחם בנין  101-0135001

 ציבורי 168 0.7 210 הפקדה מרכז העיר מרכז העיר ירושלים -לשימושים מעורבים ברחוב הללמתחם עירוני  101-0211163

שנוי הבינוי במתחם עדן, ברחוב אגריפס להקמת בניין ובו מגורים מסחר,  101-0263723
 פרטי 8 0.7 12 הפקדה מרכז העיר 13005מלונאות ושטחים ציבוריים. תוספת לתכנית 

 פרטי 0 0.7 0 הפקדה מרכז העיר ברחוב רבי עקיבאבית מלון   101-0391023

 ציבורי 129 0.7 181 הפקדה מרכז העיר יח"ד 0-א שחושבה כ1112מתחם כי"ח, שינוי לתכנית  101-0301929

 פרטי 0 0.6 0 הפקדה מרכז העיר הקמת מלון חדש ברח' בן סירא, ירושלים 101-0138150

. 27ובניית מבנה חדש ברחוב שמואל הנגיד תוספת קומות לבניין לשימור  101-0530185
 פרטי 12 0.6 20 הפקדה בתנאים מרכז העיר שנגנזה, חופפות 8126להוריד יח"ד מתכנית 

 ציבורי 95 0.7 135 הפקדה בתנאים מרכז העיר , ירושלים20רחוב קינג ג'ורג'  -בניין כלבו ירושלים בע"מ  101-0109037

 ציבורי 23 0.7 33 הפקדה בתנאים מרכז העיר , מרכז העיר5שמואל הנגיד קומות,  7תוספת  101-0520957

 פרטי 32 0.6 53 תנאי סף מרכז העיר ירושלים 93קומות  מגורים מעל קומת מסחר קיימת ברח' יפו  9 101-0370825

101-0110701 
ביקור חולים, רח'  -שימור, שיחזור, תוספת בינוי וזכויות בניה מתחם זיו 

עבור שימושי מגורים, שטחי מסחר, שטחי מלונאות, מבנים שטראוס 
 ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים, ודרכים.

 ציבורי 108 0.6 180 תנאי סף מרכז העיר

 פרטי 100 0.5 200 אב מרכז העיר תוכנית אב -מתחם המשולש )מנדי רוזנפלד( 9358

 פרטי 125 0.5 250 אב מרכז העיר תוכנית אב -מתחם חבצלת 8991

 פרטי 50 0.5 100 אב מרכז העיר תוכנית אב -מתחם המשולש )מנדי רוזנפלד( 9358

 פרטי 5 0.2 21 נדחתה מרכז העיר קומות ברח' הרב אגן 13-12 9001

 פרטי 2 0.2 12 נדחתה מרכז העיר 1קומות קיימות, דורות ראשונים  6 -קומות ל 2תוספת  55095

 פרטי 0 0 69 נדחתה מרכז העיר כיכר ציון -סנסור תוספת קומות לבניין  101-0189651

 פרטי 60 0.3 200 נגנזה מרכז העיר שחופפת בחלק קטן 530185יח"ד מתכנית  20חניון צוותא, הורדתי  8126

 פרטי 5 0.3 18 נגנזה מרכז העיר קומות קיימות ברח' הלל 5קומות על  3תוספת  9189

 פרטי 6 0.3 20 נגנזה מרכז העיר קומות 10הקמת בניין חדש בן  -רח' יפו 12501

 פרטי 11 0.3 15 נגנזה מרכז העיר בן יהודה פינת הלל 12799

 פרטי 16 0.2 78 נגנזה מרכז העיר רח' שטראוס, מעונות סטודנטים 11003

 פרטי 9 0.3 30 נגנזה מרכז העיר הנביאים, שינוי ייעוד מתחנת אוטובוסים למגורי מסחר ותיירות 11188
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 פרטי 5 0.3 18 נגנזה מרכז העיר רבי עקיבא 11215

 פרטי 26 0.3 87 נגנזה מרכז העיר טירת בת שבע, רח' שמואל הנגיד 63636

 פרטי 5 0.3 15 נגנזה מרכז העיר פינת מחנה יהודה 121רח' יפו  -תוספת בינוי  81372

 פרטי 11 0.3 35 נגנזה מרכז העיר מתחם מגורים, תעסוקה ומסחר -דרנא  126201

 פרטי 7 0.3 21 נגנזה מרכז העיר ם-,מע"ר י91שיקום תיאטרון פרגוד ודיור מיוחד ברח' בצלאל  207107

 פרטי 12 0.3 110 נגנזה מרכז העיר מתחם  קלד"ש  )עזרת נשים( ה2196

 פרטי 26 0.3 88 נגנזה מרכז העיר קומות, שמאי 9הגבהת בניין  ב3719

 פרטי 10 0.3 33 נגנזה מרכז העיר יח"ד קטנות ברח' ההסתדרות 33-קומות ו 2תוספת  ב8100

 ציבורי 393 1 393 בבניה נוה יעקב יער מיר א6513

 פרטי 18 0.9 20 מאושרת נוה יעקב מבנה מגורים ומסחר בשדרות נוה יעקב פינת אבא אחימאיר, ירושלים. 61733

הסדרת יעודי קרקע ושינוי שימושים לבית הכנסת וגני ילדים ברח' אבא  101-0307813
 אחימאיר

 ציבורי 0 0.7 0 הפקדה נוה יעקב

 פרטי 150 0.7 211 הפקדה בתנאים נוה יעקב מרכז מסחרי נווה יעקב, הרב פרדס 101-0113658

 פרטי 77 0.3 256 הכנה נוה יעקב פ.צ. חיות -

 פרטי 0 0 0 נדחתה נוה יעקב בנין חדש ברח' אביר יעקב, נוה יעקב 91037

 פרטי 10 0.3 32 נגנזה נוה יעקב   7351

 פרטי 2 0.2 10 נדחתה נווה שאנן 27קומות נווה שאנן  5בניין מגורים בן  101-0087957

 פרטי 13 1 13 בבניה נחלאות זכרון יוסף 10271

101-0181523 
שנגנזה, כולל במקור תוספת של  11100נחלאות, החליפה את תכנית דרום 

 פרטי 72 0.6 120 מאושרת נחלאות קטנות 237יח"ד מהן  159

שנגנזה, כולל במקור תוספת של  11100דרום נחלאות, החליפה את תכנית  101-0181523
 פרטי 18 0.6 80 מאושרת נחלאות קטנות 237יח"ד מהן  159

 פרטי 10 0.5 19 קליטה נחלאות תוספת למבנה מגורים מאושר, מחנה יהודה. -מזור 136226

 פרטי 9 0.2 11 נדחתה נחלאות בנין מגורים בשדרות יצחק בן צבי 13219

 פרטי 2 0.2 12 נדחתה נחלאות אגריפס, זכרון יוסף 11167

 פרטי 22 0.6 37 הוחלפה נחלאות 181523דרום נחלאות, הוחלפה בתכנית  11100

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה נחלאות ישראליס 11112

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה נחלאות הרחבות לטובת תוספת יח"ד 11919

 פרטי 6 0.3 20 נגנזה נחלאות  שד' בן צבי 11186

 פרטי 12 0.3 39 נגנזה נחלת אחים קומות ברח' בן צבי 5בניין חדש בן  60970

 ציבורי 118 1 118 בבניה ניות לפי גוטהלף ועירייה 1029נווה המוזיאון, שינוי לתכנית  5662

 פרטי 15 0.3 50 נגנזה ניות זלמן שניאור 11069

 פרטי 7 0.3 21 נגנזה ניות נווה שאנן 11325
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הקמת מרכז חדש למגורים, מסחר ומשרדים.זלמן שניאור ניות ,  101-0215590
 ירושלים.

 פרטי 5 0.3 16 נגנזה ניות

 פרטי 36 0.3 120 נגנזה סואחרה מתחם קידמת ציון 7659

 פרטי 50 1 50 בבניה סנהדריה צומת בר אילן, דיור מוגן 8351

 פרטי 67 0.9 71 מאושרת סנהדריה דיור מוגן 5653

 פרטי 15 0.9 50 מאושרת סנהדריה תמיר, דיור מוגןרמת  5919

 פרטי 29 0.9 32 מאושרת סנהדריה בניין חדש 9111

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת סנהדריה , סנהדריה7הריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש ברחוב הרב חכם שמעון  101-0068536

 פרטי 22 0.9 21 מאושרת סנהדריה בניינים 2תל ארזה, דרום גולדה מאיר, תוספת  ב1162

 פרטי 135 0.9 150 מתאר סנהדריה קריית מאור חיים 1520

 פרטי 3 0.2 13 נדחתה סנהדריה מתחם היקב, רח' ניסן בק סנהדריה -מתחם מגורים  13359

 פרטי 1 0.2 21 נדחתה סנהדריה 5בר אילן  א6637

51573 
-101תכנית  יח"ד בתל ארזה, הוחלפה על ידי 12 - 28רח' עזרת תורה 

 פרטי 0   הוחלפה סנהדריה 0106881

 פרטי 0 0 0 נגנזה סנהדריה שולי השכונה תכנית ישנה שלא מומשה 1120

 פרטי 0 0.3 0 נגנזה סנהדריה קברי הסנהדרין 5911

 פרטי 51 0.3 170 נגנזה סנהדריה 8351-א ו1287סנהדריה תוספת לתב"ע  -תכנון מתחם מגורים ותעסוקה 13251

 פרטי 0 0 10 נגנזה סנהדריה , ירושלים.2הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש , ניסן בק  136838

 פרטי 22 0.9 21 מאושרת עזרת תורה הקמת בנין חדש, עזרת תורה 7801

 פרטי 20 0.8 25 מאושרת עזרת תורה גבעת משה -התחדשות עירונית  101-0331691

, שכונת  28יח"ד ברחוב עזרת תורה  10קומות לשם תוספת  2תוספת  101-0106881
 101-0051573סנהדריה, החליפה את תכנית 

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת עזרת תורה

 פרטי 8 0.9 9 מאושרת עזרת תורה שכ' תל ארזה - 12יח"ד ירמיהו  5הרחבות ותוספת  א12393

 פרטי 5 0.6 8 הפקדה עזרת תורה 11קומות חדשות ברח' גרוסברג  2-הרחבת יח"ד, תוספת ממ"דים, יח"ד ב 101-0352153

תוספת בניה, יח"ד וקומות חדשות בבניין ברח' עזרת תורה. כלולה  101-0523803
 פרטי 11 0.9 12 הפקדה בתנאים עזרת תורה האם מחליפה? - 3593בתחום 

 פרטי 15 0.3 50 נגנזה עזרת תורה   10813

 פרטי 12 0.3 11 נגנזה עזרת תורה בניין מגורים בשכונת עזרת תורה, גבעת משה ב10983

 פרטי 11 0.3 37 נגנזה עזרת תורה עזרת תורה -מתחם מגורים חדש ד3177

 ציבורי 3500 0.5 7000 רעיוני עטרות ירושלים עטרות רעיוני

 ציבורי 120 0.3 1100 הכנה עין כרם מתחם הדסה  מתחם במתאר
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 פרטי 11 0.3 15 נגנזה עין כרם תכנון מפורט 5602

 פרטי 11 0.3 36 נגנזה עין כרם תכנון מפורט 5603

 פרטי 5 0.3 18 נגנזה עין כרם   7192

 פרטי 21 0.3 70 נגנזה עין כרם   7193

 פרטי 9 0.3 30 נגנזה עין כרם   7191

 ציבורי 158 1 158 אכלוס עיר גנים מורדות קוסטה ריקה, בנייני מגורים, מגרש אחד עוד בבניה 5350

 פרטי 230 0.7 328 מאושרת עיר גנים יובלים גנים סופר פלא 12, 10הנורית  -נוף הפארק  101-0109876

 פרטי 23 0.9 25 מאושרת עיר גנים רחוב הנורית ב1630

 פרטי 210 0.3 800 הכנה עיר גנים תכניות שיקודמו במגררשי השלמה ברכס לבן 122הנורית, הופחתו  -

 פרטי 5 0.3 15 נגנזה עיר דוד עיר דוד -מתחם אדרת  12953

 פרטי 3 0.3 11 נגנזה עיר דוד אגן העיר העתיקה -עיר דוד  -מתחם העשור  13632

 פרטי 1 0.3 13 נגנזה עיר דוד אגן העיר העתיקה - עיר דוד -מתחם מיוחס  13638

 פרטי 11 0.5 21 קליטה עיר עתיקה שער הפרחים 122069

 פרטי 0   נבנה פסגת זאב פסגת זאב דרום ב3602

 ציבורי 0   נבנה פסגת זאב תוספת יח"ד לשכונה, פסגת זאב דרום 8150

11617 
צפון, שינוי לתכנית בינוי נרחב למגורים כולל שטחי מסחר, פסגת זאב 

שלא כלולה בדוח לכן הובאו בחשבון סה"כ השטחים המוצעים,  3381
 161859הוחלפה על ידי תכנית 

 ציבורי 625 1 625 בבניה פסגת זאב

 ציבורי 196 1 196 בבניה פסגת זאב תוספת יח"ד לשכונה, פסגת זאב צפון 7928

 ציבורי 120 1 120 בבניה פסגת זאב תוספת יח"ד לשכונה, פסגת זאב דרום 8151

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת פסגת זאב ב3602תוספת קומות רח' מרידור בפסגת זאב בשטח של תכנית  57257

 פרטי 13 0.9 11 מאושרת פסגת זאב יחידות דיור, רח' רחמילביץ משה פסגת זאב 11תוספת  82875

 פרטי 27 0.9 30 מאושרת פסגת זאב תוספת יח"ד ברח' מרידור אליהו , פסגת זאב 113768

א, 6101דירות נבנו(, פסגת זאב צפון. תכניות שהחליפו:  50פסגת טל ) א3058
 פרטי 90 0.9 100 מאושרת פסגת זאב 330506, 5390, 3901, 3316, 3313, 3312א, 3311, 3331-3331, 330511

 פרטי 81 0.9 93 מאושרת פסגת זאב נבנתה, פסגת זאב דרום 1101במ א1101

 פרטי 122 0.9 135 מאושרת פסגת זאב יש עוד שני בניינים שלא נבנו, פסגת זאב צפון א1130

רחוב צבי לבנון. החליפה את תכנית  - 7מתחם  -פסגת זאב -אינפילים  101-0317119
 שנגנזה 11813

 פרטי 175 0.7 250 הפקדה בתנאים פסגת זאב

 פרטי 117 0.7 210 הפקדה בתנאים פסגת זאב מגורים מסחר וככר עירונית-6מתחם -פסגת זאב אינפילים 101-0330198

 פרטי 126 0.7 180 הפקדה בתנאים פסגת זאב מגורים ואכסניית נוער-5מתחם -אינפילים פסגת זאב 101-0330506

 פרטי 60 0.7 86 הפקדה בתנאים זאב פסגת מגורים, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים-2מתחם -אינפילים פסגת זאב 101-0330511
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 פרטי 171 0.7 218 הפקדה בתנאים פסגת זאב מגורים, מבני ציבור ושטחים פתוחים - 1אינפילים פסגת זאב, מתחם  101-0330530

101-0161859 
ומבנה לשימושים מעורבים, חופפת לתכנית מבנים למגורים  1הקמת 
 פרטי 78 0.7 112 הפקדה בתנאים פסגת זאב הכלולה בדוח, הובאה בחשבון רק התוספת 11617

 -בינוי למגורים ותוספת שטח. שטח כלל עירוני, פסגת זאב דרום. נגנזה  11813
 פרטי 0 0.3  הוחלפה פסגת זאב 317119תכנית חדשה: 

, שכ' פסגת זאב, ירושלים, 130הרחבת שטח מסחרי ברח' רחמילביץ  125526
 127209הוחלפה על ידי תכנית 

 הוחלפה פסגת זאב
  

 פרטי 0

 פרטי 13 0.3 12 נגנזה פסגת זאב רח' דוד ניב, שינוי ייעוד למגורים 11185

 פרטי 1 0.3 11 נגנזה פסגת זאב בניית יח"ד, פסגת זאב צפון 11620

 פרטי 6 0.3 20 נגנזה פסגת זאב למגורים ותוספת שטח. שטח כלל עירוני, פסגת זאב דרוםבינוי  11815

 פרטי 0     פסגת זאב אינפילים -פסגת זאב   

 פרטי 22 0.3 72 קליטה פת 13ברל לוקר  101-0397752

 ציבורי 0  0 נבנה קטמון הישנה . בתכנית זו נותר רק השצ"פ236612חורשת הירח, תכנית חדשה  א1581

10258 
יח"ד,קטמון,  30קומות, 7בנינים  חדשים  בני  2הריסת בנין קיים ובניית 

 פרטי 21 0.8 30 מאושרת קטמון הישנה 2רח' חלפתא 

קומות  1קביעת בנין לשימור והרחבתו והקמת בנין חדש למגורים בן  11221
 פרטי 11 0.9 12 מאושרת קטמון הישנה בשתי חלקות מצרניות )בית סנהדריה?(, רח' הל"ה

יח"ד  15, תוספת קומות לשם תוספת 21בניין מגורים חדש ברחוב הל"ה  101-0195032
 א3111מעל בניין קיים לשימור. החליפה את תכנית 

 פרטי 12 0.8 15 אישור בתנאים קטמון הישנה

 פרטי 20 0.7 28 הפקדה קטמון הישנה רחל אימנו, בניין חדש 12331

 פרטי 0 0.9  הוחלפה קטמון הישנה 195032דיור מוגן, שונה במ"ק. מאושרת. הוחלפה על ידי תכנית חדשה:  א3111

 פרטי    אב קטמונים גוננים 122236

 פרטי 318 0.2 1590 אב קטמונים ט'-תכנית אב לשכונת קטמון ח'  

 פרטי 250 0.25 1000 אב קטמונים ט'-תכנית אב לשכונת קטמון ח'  

מתחם משרד החוץ מגדלים, הקמת שני מגדלים ושינוי בנוי קיים. קוזזו  א13001
 719יח"ס מתוך  150

 150 נבנה קרית האומה
 

 ציבורי 0

 נבנה קרית האומה מתחם משרד החוץ ב יאיר, תוספת מעורכת 13001
  

 ציבורי 0

 ציבורי 200 1 200 בבניה קרית האומה מתחם משרד החוץ 5619

 ציבורי 295 1 295 אכלוס קרית יובל יובל, תוספת יח"ד לשכונה מורדות קריית א1187

 פרטי 8 1 8 בבניה קרית יובל רחוב יאנוש קורצ'ק 13237

 פרטי 21 1 21 בבניה קרית יובל 1851רבינוביץ' בניין חדש, החליפה את תכנית  70870

 פרטי 161 1 161 מאושרת קרית יובל גולומב, דיור מוגן מרכז קרית יובל 6687
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 פרטי 13 0.9 11 מאושרת קרית יובל 17פלורנטין  13125

 ציבורי 150 1 150 מאושרת קרית יובל מתחם משולב למגורים ומסחר בקריית יובל -הדסה הקטנה 101-0051771

 פרטי 10 0.2 202 מאושרת קרית יובל מתחם הציונות, פינוי בינוי 13131

 פרטי 15 0.8 56 מאושרת קרית יובל , בית גיורא33מבנה מגורים מסחר וחניון קרית יובל, רח' רבינוביץ'  11291

 פרטי 122 0.8 152 מאושרת קרית יובל 5, קדמת היובל מתחם 15-17פינוי בינוי טהון  101-0329516

 פרטי 109 0.5 218 מאושרת קרית יובל , מרום גנים29-33פינוי בינוי שטרן  101-0331331

 ציבורי 78 0.1 196 מאושרת קרית יובל )ענבל פלד( 1,2פינוי בינוי טהון מתחמים  101-0268219

 פרטי 51 0.5 102 מאושרת קרית יובל 3טהון, מתחם  -פינוי בינוי קדמת היובל  101-0201167

 פרטי 99 1 99 מאושרת קרית יובל 31רבינוביץ'  12, טהון 1טהון מתחם  -קדמת היובל ב'  -פינוי בינוי  101-0211917

 פרטי 173 1 173 מאושרת קרית יובל , גינות היובל31-12שטרן  -פינוי בינוי  101-0317016

 ציבורי 11 0.9 15 מאושרת קרית יובל קומות ברחוב משה קליינמן, קריית יובל 7בניין בן  101-0259275

 פרטי 17 0.1 118 הפקדה בתנאים קרית יובל , אור גנים11-15פינוי בינוי אורגוואי  101-0315298

 פרטי 91 0.1 231 הפקדה בתנאים קרית יובל 37-11מרום גנים ב', שטרן  101-0109656

 פרטי 193 0.5 385 קליטה קרית יובל נפתח תיק חדש 2001-מתחם כרמית, שכונה חדשה, התיק נגנז ב 6012

 ציבורי 135 0.1 338 קליטה קרית יובל 110735, תכנית פינוי בינוי, מספר בעיריה: 23רח' גולומב  -

 פרטי 27 0.2 131 קליטה קרית יובל 152615או  183198, מספר תיק בעיריה: 2-1מתחם בורוכוב  -

 פרטי 87 0.3 290 קליטה קרית יובל 101-100קלנר  -

 פרטי 196 0.2 980 קליטה קרית יובל אולסוונגר ברזיל פינוי בינוי  

 פרטי 72 0.5 111 הכנה קרית יובל מתחם טיילור, הגשה מחודשת מספר תכנית ישתנה 6929

 פרטי 38 0.3 125 הכנה קרית יובל 11בוליביה   

 פרטי 115 0.1 362 הכנה קרית יובל 11-78הנטקה   

 פרטי 62 0.1 155 תנאי סף קרית יובל 5-7זנגוויל עמק היובל,  101-0373522

 פרטי 7 0.3 21 נגנזה קרית יובל בית גיורא 6016

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה קרית יובל   7117

 פרטי 25 0.3 82 נגנזה קרית יובל קריית יובל  שיכון עבית וגן 11887

 פרטי 10 0.1 100 נגנזה יובלקרית  פינוי בינוי, מרכז מסחרי, להחשיב במסגרת תכנית אב ב2535

 פרטי      קרית יובל יובלים-דרום מערב ירושלים  גנים  

 פרטי 18 0.1 120 הכנה קרית מנחם 1קולומביה   

 ציבורי 68 0.1 170 תנאי סף קרית מנחם התחדשות מרכז מסחרי קרית מנחם, דהומי/מקסיקו 101-0120810

 ציבורי 800 0.8 1000 רעיוני קרית מנחם 915מורדות אורה. מס' פרויקט רמ"י:  רעיוני

 פרטי 5 0.3 18 נגנזה קרית מנחם בניין חדש 13793

 פרטי 28 1 28 בבניה קרית משה בניין חדש 13876

 פרטי 151 1 151 מאושרת קרית משה מבנים לאורך ציר הרצל והקמת מבנים גבוהים 15המקשר, הריסת  11195
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 פרטי 11 0.9 12 מאושרת קרית משה , קרית משה12רח' דניאל סירקיס  13857

 פרטי 13 0.9 11 מאושרת קרית משה , קרית משה10הקמת מבנה מגורים ברחוב הרב מימון  101-0111710

קומות, צומת  6בן קומות על בנין לשימור ובניית אגף חדש  2תוספת  א11317
 פרטי 18 0.9 20 מאושרת קרית משה הרחובות קרית משה ואליעזר הלוי

 פרטי 11 0.2 218 הכנה קרית משה פרבשטיין -

 פרטי 60 0.3 200 נגנזה קרית משה בית יתומים דיסקין א5521

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה קרית משה תוספת קומות א6970

 פרטי 200 1 200 אכלוס רוממה רח' שמגר 6631

 נבנה רוממה יזרום -לב רוממה  1736
  

 פרטי 0

 נבנה רוממה גבעת קומונה, תוספת 1866
  

 פרטי 0

 פרטי 0   נבנה רוממה בית המושבים -רוממה  5121

 פרטי 0   נבנה רוממה גבעת קומונה, שינוי יעוד למגורים 5500

   0   נבנה רוממה בניין חדש 7802

 פרטי 0   נבנה רוממה בניין מגורים 9175

 נבנה רוממה בניה למגורים בהיקף גדול 12287
  

 פרטי 0

 נבנה רוממה בניין חדש תוספת יח"ד 12186
  

 פרטי 0

 פרטי 0  110 נבנה רוממה בנינים 1א' תעשייה, מתחם אחוזה והקמת  12999

 פרטי 0  30 נבנה רוממה המ"ג 13091

 פרטי 0   נבנה רוממה 11115החליפה את תכנית קומות,  7בניין  חדש בן  151815

 פרטי 0   נבנה רוממה 12116הפיכת שטח מרכזית בזק למגורים, החליפה את תכנית  169716

 נבנה רוממה רוממה ירמיהו א3651
  

0   

 פרטי 60 1 60 בבניה רוממה נוספות 65יחד ניתן להוסיף לפי אב  60מתחם בנית, מאושרות  3767

 פרטי 16 1 16 בבניה רוממה שינוי ייעוד מתעשיה למגורים 8236

 פרטי 281 1 281 בבניה רוממה מתחם כדורי 8731

 פרטי 16 1 16 בבניה רוממה 20רוממה רחוב אהליאב  -שינוי יעוד מאזור מלאכה לאזור מגורים מיוחד 9888

חדש. שינוי יעוד שטח ממלאכה ל:מגורים ומסחר, הריסה ובניית מבנה  10160
 , רוממה50ירמיהו 

 פרטי 13 1 13 בבניה רוממה

 פרטי 330 1 330 בבניה רוממה מתחם תנובה מגורים ומסחר בהיקף גדול 12036

 פרטי 11 1 11 בבניה רוממה בניין חדש למגורים 12667

 פרטי 129 1 129 בבניה רוממה מתחם ג'רוזלם פוסט 13150

 פרטי 13 1 13 בבניה רוממה 10116תכנית מתחם אולמי יסמין, החליפה את  70193

 פרטי 117 0.9 130 מאושרת רוממה שרי ישראל, בניין גבוה 5351

 פרטי 68 0.9 75 מאושרת רוממה רח' יפו מתחם השקם 5366
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 פרטי 117 0.9 130 מאושרת רוממה רח' הרקמה 5111

 פרטי 112 0.9 158 מאושרת רוממה מתחם אמקור 5931

 פרטי 16 0.9 18 מאושרת רוממה קומות 8 -בניין חדש  11893

 פרטי 11 0.9 12 מאושרת רוממה 12רח' שרי ישראל  -מתחם מגורים ומסחר  12852

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת רוממה  1יח"ד והרחבות דיור קיים בחזית, תורה מציון  10תוספת  13350

 פרטי 58 0.9 61 מאושרת רוממה המ"ג 11016

11130 
רח' תובל, שינוי יעוד משטח למוסד לשטח למגורים ומבנים ומוסדות 

 פרטי 87 0.9 97 מאושרת רוממה קומות 11בנייני מגורים חדשים בני  3ציבור ושצ"פ והקמת 

ברחוב אהליאב, שתי יחידות דיור  13קומות  6הקמת מבנה חדש בן  101-0057315
 7765קומות מגורים מתחת לקומת הקרקע. כנראה החליפה את תכנית 

 פרטי 12 0.9 13 מאושרת רוממה

 פרטי 8 0.9 9 מאושרת רוממה כולל תוספת יח"ד 16-22הרחבות דיור ברח' מנחת יצחק  85076

 פרטי 8 0.9 9 מאושרת רוממה , רוממה18הרחבות ותוספת קומות ברח' גדרה  101-0097915

 ציבורי 308 1 308 מאושרת רוממה מתחם הטלביזיה 6087

 פרטי 23 0.9 26 מאושרת רוממה , שכונת רוממה, ירושלים66הקמת מבנה חדש ברחוב ירמיהו  129312

 פרטי 8 0.9 9 מאושרת רוממה , בשכונת רוממה11הרחבות ותוספת שתי קומות ברח' שרי ישראל  101-0209080

 פרטי 10 0.9 11 מאושרת רוממה רוממה 11הריסת בנין קיים והקמת בנין חדש, רחוב המ"ג  101-0060210

 פרטי 130 0.9 111 מאושרת רוממה רחוב אהליאב, רוממה -מבני מגורים במתחם אורן  101-0067876

 פרטי 90 0.9 100 מאושרת רוממה מגורים ברחוב ירמיהו, רוממה, ירושלים 101-0126631

 פרטי 11 0.9 15 מאושרת רוממה רחוב המ"ג א12572

 מאושרת רוממה קביעת בינוי לבנין חדש ב181
  

 פרטי 0

 ציבורי 51 0.9 60 מאושרת רוממה רשות השידור 6086

 פרטי 8 0.7 12 הפקדה בתנאים רוממה , רוממה19תוספת והרחבת יח"ד ברח' תכלת מרדכי  101-0185763

 ציבורי 100 0.1 250 הכנה רוממה עיבוי בנייה בשולי שכונת רוממהמורדות רוממה, נחל רוממה,   

 ציבורי 60 0.1 150 הכנה רוממה מורדות רוממה, נחל רוממה, עיבוי בנייה בשולי שכונת רוממה  

 פרטי 30 0.2 150 נדחתה רוממה פינוי בינוי מתחם חירם 11611

 פרטי 10 0.2 50 נדחתה רוממה נוה שמחה א5011

 פרטי 0  0 מבוטלת רוממה 5351שימושים מעורבים תוספת לתוכנית  -תוספת קומות למבנה  5153

. 1,2יח"ד בשתי קומות וחצי, כולל הרחבות דיור, בינת יששכר  13תוספת  135917
 358077הוחלפה על ידי תכנית 

 הוחלפה רוממה
  

 פרטי 0

 פרטי 7 0.3 21 נגנזה רוממה פ"ת ואהליהב 6703

 פרטי 10 0.3 32 נגנזה רוממה   7211

 פרטי 0 0.3 0 נגנזה רוממה 57315קומות. הוחלפה על ידי תכנית  8תוכנית להקמת בנין  בן  7765
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 פרטי 68 0.3 228 נגנזה רוממה ירמיהו 9117

 פרטי 69 0.3 230 נגנזה רוממה מתחם חק"ל רח' תובל 9658

 פרטי 39 0.3 131 נגנזה רוממה בינוי חדש 11871

 פרטי 19 0.3 162 נגנזה רוממה שינוי ייעוד מתעשיה למגורים 12110

 פרטי 8 0.3 25 נגנזה רוממה קומות )ירמיהו( 10א' תעשייה, בניין חדש בן  12815

 פרטי 22 0.3 72 נגנזה רוממה ציבור בניין חדש למגורים מסחר ומבני -מצפה שלמה 13218

 פרטי 8 0.3 26 נגנזה רוממה בנין חדש ברח' אהליאב, רוממה 66290

 פרטי 2 0.2 12 נגנזה רוממה בניין חדש ברוממה 117820

 פרטי 3 0.3 11 נגנזה רוממה 1תוספת קומות ויח"ד , כולל הרחבות לבניין קים ברח' שרי ישראל  222026

 פרטי 7 0.3 21 נגנזה רוממה 2267מתחם "כרמל מזרחי" רוממהשינוי ביחס לתב"ע  ב12811

 פרטי 20 0.3 65 נגנזה רוממה   א3767

 פרטי 27 0.3 90 נגנזה רוממה יד שרה, ירמיהו א6110

 פרטי 39 0.3 130 נגנזה רוממה רוממה רח' המג א9379

 פרטי 19 0.6 32 קליטה בעיריה רוממה מאושרות, ירמיהושינוי בהוראות בינוי ללא שינוי בזכויות בנייה  87551

 פרטי 120 0.8 150   רוממה רוממה רוממה

 פרטי 200 0.8 250   רוממה רוממה רוממה

 פרטי 210 0.8 300   רוממה רוממה רוממה

 פרטי 80 0.8 100   רוממה רוממה רוממה

דיור , רחביה , אלפסי יחידות  10למגורים מיוחד בניית  2שינוי ממגורים  11383
31 

 נבנה רחביה
  

 פרטי 0

 פרטי 20 1 20 בבניה רחביה אבן גבירול 8639

 פרטי 8 0.9 9 מאושרת רחביה שכונת רחביה 12יח"ד, רח' אברבנל  12שינוי יעוד ממוסד למגורים ד,  א5981

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה רחביה בניין חדש 13800

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה רחביה 8"ראש רחביה", הקרן הקיימת  קומות לבנין 2תוספות  א11969

 ציבורי 3000 1 3000 תנאי סף רכס לבן 1009? ואת 101-0282167רכס לבן, החליפה את תכנית  101-0387119

 ציבורי 1701 1 1701 תנאי סף רכס לבן 1009? ואת 101-0282167רכס לבן, החליפה את תכנית  101-0387119

 פרטי 0   נבנה רמות מאיר, מתחם מגורים חדשגולדה  5330

 פרטי 0   נבנה רמות מתחם קוק ג2262

 פרטי 36 0.9 10 בבניה רמות רמות פולין שני מגרשים  1938

6576 
, יש תכנית 291119מתחם הקאנטרי, בינוי חדש. יש תכנית שמוסיפה יחד: 

 ציבורי 661 0.9 731 בבניה רמות . 101-0183351חדשה שמשנה )יח"ד הוחסרו(: 

 פרטי 72 1 72 בבניה רמות הגדלת זכויות בניה, תוספת יח"ד והקצאת מגרש לשב"צ ברחוב טרומן 101-0291119
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 פרטי 58 0.9 61 בבניה רמות דיור מוגן ג3991

 פרטי 151 0.9 171 מאושרת רמות 01רמות  5105

 פרטי 162 0.9 180 מאושרת רמות טרומן, מתחם מגורים חדש 8186

 פרטי 62 0.9 69 מאושרת רמות בנין מגורים מסחר ושטחים לצרכי ציבור, רח' שיבת ציון בשכונת רמות 61998

הגדלת זכויות בניה, תוספת יח"ד והקצאת מגרש לשב"צ ברחוב טרומן,  101-0291119
 יח"ד מעיבוי רמות צפוןהוריד גם ל

 פרטי 76 0.9 81 מאושרת רמות

 פרטי 200 0.8 250 מאושרת רמות גולדה מאיר, בנייני מגורים מעל מרכז מסחרי ב1820

 פרטי 70 0.7 100 הפקדה רמות 2תוספת קומות ויחידות דיור, מירסקי יצחק  103751

 פרטי 106 0.7 152 הפקדה רמות רמות, ירושליםמתחם מגורים ושטחי ציבור למרגלות רחוב טרומן  192815

 ציבורי 21 0.3 80 הכנה רמות 2018נמצא בשכבת  -אינפיל  -המשך רח' סולם יעקב  -

 ציבורי 180 0.1 1200 רעיוני רמות מצפה נפתוח רעיוני

 פרטי 150 0.3 500 רעיוני רמות עיבוי רמות צפון עיבוי רמות צפון

 פרטי 20 0.2 100 רעיוני רמות רמות צפוןעיבוי  עיבוי רמות צפון

 פרטי 10 0.2 200 רעיוני רמות עיבוי רמות צפון עיבוי רמות צפון

 פרטי 0 0 10 נדחתה רמות רמות ד' 1תוספת בנין חדש ברח' שיף   ב8730

 ציבורי 0   מבוטלת רמות 12מגרש מס'  -קנטרי רמות  א6576

 פרטי 25 0.3 81 נגנזה רמות 29הנוער רמות הרחבת יחידת דיור רח' עלית  12610

 פרטי 20 0.3 66 נגנזה רמות שינוי יעוד ממוסדות למגורים, רח' שננברגר/ הרב זריצקי -דעת סופר" 13550

 ציבורי 175 0.7 250 החלטת הפקדה רמות מגורים ספורט ונופש בשכונת רמות אלון -מתחם קאנטרי רמות  101-0183351

 פרטי 29 0.2 117 נדחתה רמת אשכול אשכולמתחם רמת  7855

 נבנה רמת דניה גלבר ג1920
  

 פרטי 0

 פרטי 20 0.9 22 מאושרת רמת דניה בניין חדש א6268

 פרטי 0   נבנה רמת מוצא רמת מוצא 5955

 פרטי 133 0.9 118 מאושרת רמת מוצא דיור מוגן ב5639

 פרטי 11 0.3 17 נגנזה רמת מוצא הבית האדום 9573

תכנון שטח היישוב -ורה 350 -קביעת מספר יחידות הדיור ברמת רחל ל  151-0317127
 פרטי 163 0.6 272 תנאי סף רמת רחל כולו

 פרטי 0   נבנה רמת שלמה מרכז מסחרי ב1973

 ציבורי 1600 1 1600 מאושרת רמת שלמה תוספות בינוי לשכונה הקיימת 11085

 סטטוס שכונה תיאור   מספר תכנית
יח"ד 
 תוספת

אחוזי 
 מימוש

אחרי 
 בעלות מימוש
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 פרטי 350 0.7 500 הפקדה רמת שלמה מתאר שועפט -א 3156רמת שלמה פרטיים, שינוי לתכנית  11091

 פרטי 220 1 220 בבניה רמת שרת א3582מתחם מרכז רמת שרת תוספת לתכנית  13108

 פרטי 19 0.9 21 מאושרת רמת שרת שכונת הקוטג'ים ברמת שרת א3366

 פרטי 68 0.9 75 מתאר רמת שרת אתור, התוויה, שינוי, קביעת שטחים בשכונת בית וגן. קוטג'ים ב2022

 פרטי 0 0.2 0 נדחתה רמת שרת   ב3366

 פרטי 0   נבנה רסקו שני בניינים חדשים 13227

101-0326751 
 18קומות ברחוב פלמ"ח  6הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש בן 

 פרטי 9 0.9 10 מאושרת רסקו 68833ירושלים. החליפה את תכנית 

 פרטי 22 0.25 89 הכנה רסקו 2/התקופה 18שמעוני  -

, גבעת הורדים. נגנזה והוחלפה 18הקמת מבנה מגורים, רחוב הפלמ"ח  68833
 פרטי 0 0.3  הוחלפה רסקו 326751ידי תכנית -על

 פרטי 1 0.8 1 מאושרת שועפט קיים , רח' אחמד שאווקי תוספת קומה לשם תוספת יח"ד בבנין 13776

 פרטי 22 0.2 112 הכנה שמואל הנביא 103-101ארץ חפץ  -

קומות מסחר. רח'  2יח"ד מעל  10הריסת סככות ובניית בניין חדש בן  9776
 פרטי 2 0.2 10 נדחתה שמואל הנביא שמואל הנביא

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה שמואל הנביא רחוב בר אילן 8051

 פרטי 30 0.3 100 נגנזה שמואל הנביא מגדלים, פלוס פוטנציאל 1נחלת שמעון, מתחם בן  12631

 פרטי 71 0.3 215 נגנזה שמעון הצדיק מתחם שמעון הצדיק 12705

 פרטי 12 0.9 13 מאושרת תל ארזה ארזה-תל 5210

 פרטי 16 0.9 51 מאושרת תל ארזה תוספת יח"ד ומבני ציבור, עלי הכהן -קרית סטמר ג3593

 פרטי 0   נבנה תלפיות חלק מאוכלסים, חלק בבנייה, חלק עוד לא נבנה י1718

8707 
בקעה, תכניות  -רח' דרך בית לחם  -התרת חלוקת חלקה לשני מגרשים 

)מוסיפה יח"ד והבניין הישן נהרס,  12389חדשות:  )נראה שהיא בבניה( 
 אבל לא יודעת כמה בזו וכמה בזו(. 

 פרטי 23 0.9 26 בבניה תלפיות

 ציבורי 850 1 850 בבניה תלפיות 286526מקבת רמת רחל, יש תכנית שמוסיפה יח"ד:  5303

 פרטי 28 1 28 בבניה תלפיות ,תלפיות131דרך חברון -בניין חדש למגורים א12995

 פרטי 352 1 352 בבניה תלפיות תלפיות, פינוי בינוי-בליליוס ב1539

 ציבורי 1617 0.9 1830 מאושרת תלפיות שדות רחל, מורדות ארנונה, רמת רחל 151-0053751

 פרטי 90 0.9 100 מאושרת תלפיות מתחם רמת רחל, ציפוף הקיים 9028

 פרטי 82 0.1 201 מאושרת תלפיות 8, בלוק 112-111קומות פינוי בינוי, דרך חברון  7-16בניני מגורים  11101

 פרטי 112 0.9 158 מאושרת תלפיות בנינים למגורים 2בניית  12266

 פרטי 15 0.9 17 מאושרת תלפיות קומות 7צפון תלפיות הקמת בניין  11292

 פרטי 11 0.9 16 מאושרת תלפיות תוספת מגורים מעל בניין מסחר ומשרדים, בית הנציב, דרך חברון 59011

 פרטי 11 0.9 15 מאושרת תלפיות , ירושלים13רחוב קורא הדורות  101-0101273

יח"ד  סטטוס שכונה תיאור   מספר תכנית
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 פרטי 2 0.5 1 מאושרת תלפיות בית"ר א12198

 יב1718
, נותרו שני מגרשים, על אחד יש תכנית חדשה 2שלב  -ארנונה הצעירה

 פרטי 13 1 13 מאושרת תלפיות 223057

 ציבורי 11 1 11 מאושרת תלפיות 26תוספת קומות על בניין קיים לשימור, רח' אפרתה  101-0111010

223057 
רח' משה אריה קורץ באזורי ארנונה החדשה,  11מגדל מגורים, חלקה 

 פרטי 31 0.7 18 הפקדה תלפיות ירושלים

 פרטי 211 0.7 306 הפקדה תלפיות 126-130דרך חברון  -התנופה, ירושלי,ם -פינוי בינוי בדרך חברון 101-0098251

 פרטי 21 0.5 18 הפקדה בתנאים תלפיות הקמת מבנה מגורים מסחר ותעסוקה, אלקטרו סליל, תלפיות, ירושלים. 101-0111698

 פרטי 518 0.5 1096 קליטה תלפיות נצבא, תלפיות -שכונת מגורים חדשה 112031

 פרטי 25 0.2 123 הכנה תלפיות 9-10בלוקים  137-111דרך חברון  -

 פרטי 8- 0.6 13- תנאי סף תלפיות קמפוס אקי"ם 101-0383109

 פרטי 125 0.5 250 מתאר תלפיות תלפיות תלפיות

 פרטי 75 0.5 150 מתאר תלפיות תלפיות תלפיות

 פרטי 125 0.5 250 מתאר תלפיות תלפיות תלפיות

 פרטי 350 0.5 700 מתאר תלפיות תלפיות תלפיות

 פרטי 150 0.5 300 מתאר תלפיות תלפיות תלפיות

 ציבורי 360 0.3 1200 רעיוני תלפיות שטחי משבצת קבוץ רמת רחל  

 פרטי 88 0.3 291 רעיוני תלפיות מתחם דיפלומט תכנית המתאר מתחם במתאר

 פרטי 3 0.2 11 נדחתה תלפיות שכ' תלפיות 22רח' עין גדי  -מתחם מגורים   13906

 פרטי 0 0.2 0 נדחתה תלפיות המאושרות 50יח"ד ל 18התנופה, שנוי בנוי ותוספת זכויות.תוספת  א3553

 פרטי 51 0.3 180 נגנזה תלפיות טיילת תלפיות 7638

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה תלפיות , שכונת תלפיות12בניין מגורים ברח' בית"ר  12198

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה תלפיות שכ' תלפיות - 6כפר עציון  13070

 פרטי 0 0 126 נגנזה תלפיות 125,127,129, 123פינוי בינוי, דרך חברון  11250

 פרטי 3 0.3 10 נגנזה תלפיות שכ' ארנונה - 7קומות למבנה מגורים רח' הירדן  2תוספת  ג7939

 ציבורי 0 0 300 לא אותרה תלפיות 1139דרך חברון דרום, מס' פרויקט רמ"י:  101-0207563

 פרטי 0     תלפיות קומות 3, בניית מבנים חדשים 2אזור מגורים  62

תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימות באגף הדרומי, תלפיות מזרח,  10115
 פרטי 10 0.2 18 נדחתה תלפיות מזרח 15מאיר נקר 

 פרטי 1 0.3 12 נגנזה תלפיות מזרח תלפיות מזרח 21הקמת בנין מגורים חדש רח' קדושי בבל  12989

 


