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הנחיות לתכנון

C

6

מתחם וולטה-אורוגוואי-גואטמלה

1

•שמירה ופיתוח של השצ"פ במרכז השכונה תוך פיתוח הקשר בינו לבין מבני הציבור הסמוכים.
•שימור ופיתוח מקסימום מעברי הרוחב אל ציר הרכסים  -כולל מעברים בתחום שפ"פים.
•פיתוח ציר רציף בין חלקו האחורי של המרכז המסחרי לאזור הדואר.
•שיפור הקשרים בין מוסדות הציבור לרחוב וולטה עילית.
•קשירת מערך השבילים לשטח הפתוח במרכז המסחרי.
•תוספת מוצעת לשלד הציבורי במתחם זה ובכלל יצירת תוספת חנייה ציבורית ברחוב וולטה עילית.

A

מתחם בוליביה-הציונות-שטרן מבני הגשר

2

•פיתוח כביש נופי תחתון מתחת לבנייני רחוב שטרן.
•הרחבת החניון הציבורי הקיים על רחוב קוליץ.
•פיתוח שצ"פ בפינת רחובות אורגוואי והציונות וקשירתו לפארק הרובעי.
•שינוי ייעוד מגרש  213לשצ"פ.
•יצירת מעברים ירוקים רציפים כולל מבני שטרן לבוליביה.

מתחם גולומב-בוליביה-שטרן סביב ההיכל

3

K

•פיתוח רחוב גולומב כטיילת מוטת הולכי רגל ורוכבי אופניים.
•פיתוח היכל הספורט והמגרשים סביבו כמתחם ספורט פעיל ופתוח.
•תוספת מגרשי חנייה באזור שסביב היכל הספורט.
•שדרוג המרכזים המסחריים שברחוב שטרן ובוליביה.
•פיתוח השטח הירוק בין מבני שטרן ובוליביה כולל קשרי הרוחב שלהם.
•תבחן אפשרות להוסיף דיור להשכרה במתחם.
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מתחם שיכוני עולים

4

•פיתוח המעברים והשבילים כך שיהוו רשת מחברת בין לב השכונה לפארק הרובעי.
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•שימור האיכות הציבורית של המרכז המסחרי.
•שימור המרחב הציבורי של המפלצת והדסה הקטנה.
•הבטחת שימושים ציבוריים בשדירה העירונית.
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מתחם המרכז המסחרי-טהון-הדסה הקטנה

S1

H

N

מתחם הנטקה ומטה  -אגן עין כרם

6

•המשך שביל מאולסוונגר עד תחנת חיים חביב.
•פיתוח ציר ניידיץ לצד מזרח וחצייה של רחוב הנטקה בציר זה.
•פיתוח דרכים להולכי רגל מרחוב הנטקה ועד אגן עין כרם.
•פיתוח שצ"פים :גן מונטריאול ומפגש אולסוונגר ברזיל.
•פיתוח חניון ציבורי במתחם אלין.

1

מתחם טבעת בורוכוב-רבינוביץ-זנגוויל
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•פיתוח ציר הרכבת כשדרה עירונית.
•פיתוח ציר הרכסים כולל גן גורדון והדרכים המקשרות אליו.
•חיבור ציר הרכסים לכיוון ואדי היובל.
•פיתוח ואדי היובל כאתר טבע עירוני.
•פיתוח מעברים בין רחוב הנטקה ורחוב טהון אל ציר הרכסים.
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מתחם סאלד-איסלנד-דהומיי-מקסיקו

8

•פיתוח מעברים בין תחנת מקסיקו לפנים השכונה.
•קשירת מקבץ מבני הציבור אל השצ"פ המבוצע במסגרת כביש אורה משואה.
•קשירת מערך המעברים אל השצ"פ המרכזי ע"י מגדל המים.
•פיתוח רחוב החרצית כמוטה הולכי רגל המקשר בין צומת אורה לשכונה.

מתחם עיר גנים-הנרד

9

•פיתוח גן הפיל כמקשר בין הפארק הרובעי לאגן עין כרם.
•פיתוח רחוב הסחלב כרחוב מוטה הולכי רגל.
•פיתוח המעברים היורדים בניצב לואדי האסבסטונים.
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מתחם הנורית-קוסטה ריקה

10

•פיתוח רחבה עירונית ירוקה בכניסה לרחוב הנורית.
•פיתוח ציר הרכס הראשי של השכונה כשצ"פ רציף עם כניסות לבתים ומבני ציבור לאורכו.
•פיתוח הציר הירוק לאורך רחוב הנורית עם כניסות עליונות לבתים שמתחתיו.
•פיתוח ציר הולכי רגל במפלס אמצע הגובה בין רחוב קוסטה ריקה לנורית.
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מתחם הסיפן-האביבית

11

•פיתוח אתר הרוגם כפארק ארכיאולוגי וקשירתו למבני הציבור מדרום ,לגן מקסיקו ולשצ"פ המתוכנן כחלק מכביש אורה משואה,
וכן לכיוון עמק לבן.
•קישרת אתר הרוגם אל מבנה המתנ"ס הצמוד.
•פיתוח שביל המקשר בין רחוב הסייפן לרחוב הרקפת.
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10

•מתווה עקרונית לשביל אופניים בשכונה .תוספת המתווה ,מאפשרת הרחבה של סל האפשרויות לייצר פיתוח איכותי של המרחב הציבורי
בשכונה .ככל שבאופן נקודתי תיווצר סתירה בין הצעת המנהלים הקהילתיים להנחיות תכנית האב ,תוטמע ההצעה כחלופה בתכנית האב,
בתיאום עם לשכת התכנון ,החלופות תבחנה בעת התכנון המפורט.

הנחיות סטטוטוריות
1

תכנון השטחים החומים של בית-ספר ארגנטינה ושמדרום לאילן ,יחד עם גן סימון בוליבר ועם המרכז המסחרי שממזרחו ככמרחב ציבורי
רציף ופעיל שיהווה לב לאזור המתחדש.

2

תכנון המרחב הציבורי ממערב לואדי היובל  -מבית-ספר אגרון ועד בית טיילור  -כך שמכסת השימושים בו תגדל ,וכך שישרת את הש־
כונה כולה וייקשר לואדי.

3

תכנון פיליפ לאון ,בית בזק וגן הפיל כמרכז פנאי ,תרבות וספורט ,ובכלל זה הרחבת המתנ"ס ,הכנסת פעילות תרבות ושימושי תיירות
לבית בזק ויצירת רחבה משותפת מעל ואדי האסבסטונים.

4

תכנון השטח החום של נווה רוחמה כמרכז קהילתי לחינוך ולקיימות עבור הפעילות בפארק הרובעי.

5

תכנון היכל הספורט ומתנ"ס הסנפלד כמוקד קהילתי המקשר בין שטרן ,מלחה ורמת דניה ,וכמוקד לפעילות ספורט ויציאה אל מכלולי
הטבע.

6

תכנון השטח החום הנותר מתכנית  13434לכיוון שטרן ,כמוקד קהילתי וחינוכי.

7

תכנון שצ"פ מגדל המים והשטחים החומים שסביבו כמתחם ציבורי אחד ,מרכזי ונגיש בלב השכונה ,תוך הגדלת השטחים החומים.

8

תכנון מרכז עיר גנים-קריית מנחם כלב ציבורי פעיל ,ובכלל זה חידוש המרכז המסחרי שיפור השצ"פ ,הגדלת נפח השטחים החומים
ושיפור הנגישות אל כלל השכונה ואל ואדי האסבסטונים.

תכנית אב יובלים גנים  -תכנית שלד נופית  -תשריט מנחה
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יעדים  -ניהול ויזום פרויקטים

מיכאל נקמן

-

הנדסת תנועה

לבניה ופיתוח בע"מ

זאב ברקאי  -יועץ כלכלי ופרוגרמות

אדריכלות נוף

רוני אפיק  -שמאי מקרקעין וכלכלן

ענת שדה

-

