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 .R.F.I –פנייה לקבלת מידע  
 

  בקבלת   מעוניינת(  "ןדעאו "  "המזמינה: "להלן)בע"מ    החברה לפיתוח כלכלי בירושלים  –עדן   .1

גופים ציבוריים, עמותות וגופים ללא מטרת רווח, גופים פרטיים,    לרבות)   הציבור  מאת  מידע

בעל  אייקוני  לשימושים אפשריים בשטח המיועד למבנה    הנוגע  בכל(,  בצ"יווכ תורמים, יזמים  

 .("קטהפרוי:  "להלן)  ברובע הכניסה לעיר בירושלים ,(B1)מגרש   ייעוד ציבורי

ל    תרוטמ .2 ל  , לצרכי ציבורהמקרקעין  ייעוד  השימוש הינן בהתאם  ייעודים המותרים  בהתאם 

, ובכפוף להוראות התוכנית שתאושר, כמפורט בסעיף  לחוק התכנון והבנייה  188סעיף  על פי  

 . להלן 4.2

 רובע הכניסה לעיר  .3

של   .3.1 הדגל  פרויקט  הינו  לעיר  הכניסה  רובע  ירושלים,  יר ע פרויקט  חדש עסקים  רובע  יית 

מהווה  ה,  לירושלים ובסמוך לגשר המיתריםהראשית  הנבנה בימים האלה בכניסה  ומוביל  

כלכל  מפגש  נקודת עסקים,  מוקדי  בין  ציבורהעוצמתית  תרבותוממשל  ,  תיירות ,   ,  

 .  הואקדמי 

ים, ורג, המשלבים תעסוקה, ממיליון מ"ר  1.2-של כבנה בעירוב שימושים בהיקף  נרובע  ה .3.2

ציבור ומבני  מלונאות  ומזמין,  מסחר,  שוקק  פעיל,  ציבורי  מרחב  בתוך  חברת בתכנון  , 

מוקם  של הרובע  בליבו  ויוצא דופן.    גבוהבסטנדרט  ו  Topotek1האדריכלות הבינלאומית  

, המפגיש במוקד אחד את תחנת רכבת ישראל המרכז התחבורתי הגדול והמשולב בישראל

קווים    280רכבת הקלה, התחנה המרכזית של ירושלים עם   ויוק  השלושנבון(, יצחק )תחנת  

 . וחניון ציבורי  שבילי אופניים חדשים ,עירוניים ובינעירוניים

ירושלים,   .3.3 עיריית  בין  בשותפות  נוצר  מוריה,  חברת  ובביצוע  עדן  חברת  בניהול  הפרויקט 

 . משרד התחבורה, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל

הפרויק .3.4 על  נוספים  בכתובת  נ   טלפרטים  הפרויקט  לאתר  להיכנס  יתן 

 www.jerusalemgw.co.il    או באמצעות סריקת קוד הQR:  

 
 

 

 

 

http://www.jerusalemgw.co.il/
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לחילופין    .3.5 או  הפרויקט,  של  האינטרנט  באתר  המופיע  הפרויקט  בסרטון  לצפות  ניתן 

 :QRלסרוק את קוד ה 

 
 תיאור כללי של הפרויקט  .4

ו  תרבמסג  .4.1 השימושים  מציעות  עירוב  ושוקק,  מגוון  רובע  ירושלים פיתוח  עיריית 

עדן מגרש    וחברת  והפעלההקמלטובת    "המגרש"()להלן:    B1את  פרויקט   של  ה 

 . בתב"עהמוגדר   הציבורי ייעודבהתאם לאייקוני, משמעותי ופורץ דרך 

אלו    .4.2 בימים  בהכנה  הנמצאת  מס'  התוכנית  ל  ,(101-0621722)תכנית  שר  פא צפויה 

: מוזיאון, היכל תרבות, בית אופרה, תיאטרון, ספריה,  הבאיםאת השימושים  במגרש  

תצוגה  שטחי  בוטני,  גן  ספורט,  מרכז  חדשנות,  מרכז  אקדמי,  מרכז  תרבות,  מרכז 

המוסמכות,    "ב.צוכיו התכנון  רשויות  ידי  על  אושרה  טרם  התוכנית  כי  יובהר 

 והשימושים והייעודים כפופים לאישורה.

ו/או    בשורה תרבותיתלהביא  פיתוח והקמת המגרש, מבקשות העירייה ועדן    תרבמסג  .4.3

ו/או   רוח  רותיתיתי חינוכית  את  לעיר המשקפת  הכניסה  ברובע    להפיח   ;החדשנות 

באזור רובע הכניסה   שעות הפעילות  ובעיר בכלל; להאריך אתרוח באזור  -ושארחיים  

נוספיםאליו    ולמשוךלעיר   ירושלמית ו קאיי  להוות  וחדשים;  קהלים  לחדשנות  , ן 

את  ישראלית להעשיר  התיירותית  ובינלאומית;  ירושלים;  החוויה   להשליםו  בעיר 

 . תוספת תרבותית ברמה העירונית והארצית

 התכנוןשטח  .5

ממתחם    הינו  B1מגרש    .5.1 הBחלק  ככולל  ,  של  ו  9-שטח  מתוכנניםדונם  שני    בתוכו 

בני  מבנים   בן    4מרקמיים  מרקמי  מבנה  אחד,  כל  בן    ,קומות  8קומות   40ומגדל 

כ  ,קומות של  כוללות  מלונאות,    70-בזכויות  תעסוקה,  של  מעורב  בייעוד  מ"ר  אלף 

 מגורים תומכי תעסוקה, מסחר וציבורי. 

הרחובות    ממוקםהמגרש    .5.2 לפינת  לבציון, בסמוך  נחמיה  פרופ'  רח'  שפירא,  אברהם 

 17שטח מס'    א ת,  5,8חלקות  ,  30863כגוש    ים הידועקרקעין  במ,  ושדרות דבורה עומר

 .)על פי התב"ע שבהליכי תכנון(

-מ"ר זכויות )כ  10,000קומות וסך של    4וכולל    ,ציבורלמבנה  בעל ייעוד    הינוהמגרש    .5.3

 . מ"ר מתוכם לטובת מסחר בקומת הקרקע( 700
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ובהתאם   .5.4 רווח  למטרות  שאינה  פעילות  מגדיר  ציבור  לצרכי  והמבנה  הקרקע  ייעוד 

לפי  ל המותרים  והבנייה  188סעיף  ייעודים  התכנון  בקומת   ,לחוק  מסחר  שטחי  וכן 

   .הקרקע

בכדי לאפשר    ,גמישות תכנונית ויצירתיות מקסימלית ביחס למבנה  התכנית מגדירה  .5.5

 מסמלי העיר ירושלים. ולהפוך את המבנה לאחד אייקונית  בנייה 

המוסמכות,   .5.6 התכנון  רשויות  ידי  על  אושרה  טרם  התוכנית  כי  מודגש  לעיל,  כאמור 

המפורט לעיל כפוף לאישורה כאמור, כמו גם לשינויים שיתכן ויחולו במהלך   עוהמיד 

 ההליך התכנוני.  

 המידע המבוקש במסגרת פנייה זו  .6

במגרש,   .6.1 והפעלה  להקמה  אפשריים  שימושים  אודות  מידע  בקבלת  מעוניינת  עדן 

ל מתאימים  גופים  להקמה  לרבות  חלקי  או  מלא  שיתופי  כן  ו  המבנה  הפעלתומימון 

 עיריית זה יישקל על ידה ועל ידי הגורמים המוסמכים )לרבות    מידע  שריים.פאפעולה  

ירושלים(, במסגרת גיבוש עמדתם באשר להקצאת המגרש לשימושים כאמור )לרבות 

   מכרז וכיוצ"ב(.הליך במסגרת הליך של הקצאה,  

ל  .6.2 מידע   מנעד בהתאם  לספק  יש  לעיל,  המפורט  הקרקע  ייעוד  של  האפשרויות 

 ות הבאות: ד והמתייחס לנק

על    תיאור .6.2.1 מידע  המידע,  נותן  מספר  פעילותוהגוף  כתובת,  ההקמה,  שנת   ,

 עובדים, סוגי פעילות, פרויקטים, פרטי קשר ואיש קשר;

, קונספט מרכזי ומאפייניו, התכנים  המוצעת  המיזם המוצע ואופי הפעילות .6.2.2

השירותים   השימושיםוכלל  תמהיל  במבנה,  אופי  כולל    ,המוצעים 

 ; ם(שני השימושים המסחריים במבנה )אם

 ; המוצע והערך הציבורי של המיזם  התרומה .6.2.3

 ; שעות הפעילות והגדרת קהלי היעד, כולל כמות מבקרים מוערכת שנתית .6.2.4

 ; החיבור לסביבת רובע הכניסה לעיר ממשקי .6.2.5

 ;המיזםכוח האדם המוערך שיועסק במסגרת הפעלת   היקף .6.2.6

  המיזם   בהקמת  להיווצר  יםהעלולים  תפעולי  או  יםכלכלי  אתגרים וחסמים  .6.2.7

 ; ובהפעלתו

 ; אופן ניצול המבנה לאורך שעות היום והערב .6.2.8

 ; היבטי קונספט עיצובי .6.2.9

 ; למימון התכנון וההקמה אומדן כלכלי לתכנון והקמה ומקורות תקציביים .6.2.10

 ;למימון הניהול והתפעול  מודל ניהול ותפעול ומקורות תקציביים .6.2.11

תשתיות מתקנ  -  ורישיונות  תשתיות,  מקרקעין .6.2.12 לכלול,  המיזם  שצפוי    ים 

שיידרשו להקמת המיזם, ההיתרים והרישיונות אשר צפוי כי יהיו דרושים  

  ;להפעלת המיזם

לסייע    נוסף  מידע  כל .6.2.13 המידע  שעשוי  נותן  אופי  לדעת  על  ההחלטה  בקבלת 

 המיזם. 
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, כולן או  למבנה  להתייחס לתכונות הרצויות  נותן המידעבמסגרת המידע הנמסר, על    .6.3

 כדוגמת הנקודות הבאות: חלקן,

אדריכלי  המהווהמבנה   .6.3.1 '  ,אייקון  הכניסה   'סיפורבעל  ברובע  משמעותי 

 :לעיר

 ;בולט ומדובר ברמה לאומית ובינלאומית .6.3.1.1

ההיסטורית,   .6.3.1.2 החוויה  את  ומעצים  משתלב  וחדשני,  דרך  פורץ 

האורבנית, של    התרבותית,  הכוללת  והאדריכלית  העיצובית 

 ם.רובע הכניסה לעיר והעיר ירושלי

 מבנה המייצר חיים, פעילות ותנועה ברובע הכניסה לעיר  .6.3.2

רובע  שימושים   .6.3.2.1 של  הסביבה  עם  אינטראקציה  המייצרים 

 ; הכניסה לעיר

 ;פעילות לאורך שעות היום והלילה .6.3.2.2

 ; מזמין ונגיש לקהילות וקהלים מגוונים .6.3.2.3

המייצר .6.3.2.4 ולמבקרים    מבנה  לעובדים  לתושבים,  גבוה  ערך 

 .בתחום/ים בעל/י אופי ציבורי

אפשריים    חומי ת  .6.4 חינוך, במגרש  לדוגמאפעילות  ומחקר,  אקדמיה  ומדע,  חדשנות   :

 . וכיוצ"בתרבות וספורט, תיירות, עיצוב ואדריכלות, חברה וקהילה 

על   להגישניתן    .6.5 או  המבנה  כל  על  במשותף,  גופים  מספר  או  אחד  גוף  ידי  על  מענה 

 חלקו. שטחים אופציונליים להגשה: 

 ; מ"ר קומת מסחר 700שים ציבוריים + מ"ר לשימו 9,300המבנה: כל  .6.5.1

 ; מ"ר מסחר 350מ"ר +  4,650 :חלק מהמבנה .6.5.2

 . מ"ר מסחר 175מ"ר +  2,325 :חלק מהמבנה .6.5.3

 להשתתפות בהליך  תנאיםודגשים  .7

 גופים המעוניינים לספק את המידע הנדרש במסגרת ההליך, מתבקשים לפעול כדלקמן:

סמכים ואסמכתאות המעידים על  פרופיל המציע וכן מלמענה מטעמו המציע לצרף על   .7.1

 ;ניסיונו ויכולותיו המקצועיות והכלכליות

המבנה   .7.2 מטרות  זאת  ובכלל  לעיל,  כאמור  המבוקש,  המידע  את  לפרט  המציע  על 

לעיר   ;המוצע הכניסה  וברובע  ירושלים  העיר  במרקם  ותפקידו  המוצע  הקונספט 

מסך  המציע    שלאחוז ההשקעה  ו   להקמת המבנה  אומדן ההשקעה של המציע  ;בפרט

קעות הששותפים ו  ;הפרויקט  אמצעי מימון ;  צעהקש בהבועלויות הבינוי של השטח המ 

 נוספות.

כאשר   ,או מי מטעמו  באופן מלא על המציע  וחולי  בו  תיוהפעילוכלל  הפעלת  תפעול המבנה ו       .7.3

 .שוטפת/ הפעלה  וליתלא יישאו בכל עלות תפע עדן חברתעירייה ו/או ה

מענ  .7.4 להגיש  עלניתן  או    גוףידי    ה  במשותףאחד  גופים  על מספר  או  המבנה  כל  על   ,

 לעיל.  6.5חלקו, כמפורט בסעיף 

 שיימסר  במידעהשימוש  .8
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ומתכונת   .8.1 במגרש  לשימוש  הרעיונות  בגיבוש  ירושלים  ועיריית  עדן  ישמש את  המידע 

 ל דין. ההקצאה שלו, בהתאם להוראות כ

הסר    .8.2 מלמען  פניי  ובהרספק  חלק כי  ואינה  הצעות  להציע  הזמנה  בבחינת  אינה  זו  ה 

כלשהי כלפי מי מהמציעים. הפנייה    מחויבותמהליכי מכרז. לפיכך אין בה כדי ליצור  

את המשך ועיריית ירושלים    ישקלו חברת עדן נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה  

מקצוע  ן פעולותיה לשיקולים  שיקבהתאם  לפי  וענייניים,  דיים  די  הבלע  ןעת ול 

 ., ובהתאם להוראות כל דיןוהמוחלט

  להשתמש במידע אשר יתקבל בעקבות פנייה  ןעל זכותעדן ועיריית ירושלים שומרות    .8.3

מכרז    זאת, בהליכי  פוטנציאליים  מתמודדים  רשימת  הרכבת  לצורך  או  ולרבות 

 . , ככל שיהיו כאלוםו/או פרויקטים אחרי עתידיים בקשר עם הפרויקטהקצאה 

הגשת  בהר  מו  .8.4 בהליכי  כי  סף להשתתפות  תנאי  אינה מהווה  זו  פנייה  במסגרת  מידע 

 , ככל שיהיו כאלו. בעתיד שייערכו ההקצאה/ המכרז/ההתקשרות

ת ורשאי ועיריית ירושלים    חברת עדןתהינה  בעתיד,    הקצאה/מכרז   אם יתקיים הליך  .8.5

 .  ןכיהלצר הבלעדי ובהתאם ן קול דעת לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שי

 גשת המידע ה .9

המידע   .9.1 את  שיכלול  לפנייה  מענה  להגיש  מוזמן  בפנייה,  להשתתף  המעוניין  מציע 

וזאת   Bid@jed.co.il  קט, באמצעות דוא"ל לפרויהמבוקש וכל הפרטים הרלוונטיים  

 למועד הנקוב בפתיח למסמך זה.עד 

ל וכן כל חומר אחר שהמציע יראה לנכון  ישות הנ״ הדר  ש להגיש הצעה הכוללת אתי  .9.2

 . שיימסר המידעכדי להסביר ולהמחיש את לצרף 

שהמידע שמסרו תואם מציעים    ,עפ"י שיקול דעתה  ,למפגש  זמןרשאית ל  חברת עדן  .9.3

 . בו יציגו ויפרטו את ההצעות ,האת צרכי

 שאלות הבהרה  .10

 , ר דרור לאופרלמ,  Bid@jed.co.ilב באמצעות דוא"ל:  שאלות הבהרה ניתן להגיש בכת .10.1

תהא בכתב,   חברת עדןכל תשובה מטעם  למועד הנקוב בפתיח למסמך זה.  וזאת עד  

של   האינטרנט  באתר  תפורסם  עדןוהיא  הלשונית www.jeden.co.il)  חברת  תחת   ,

 "מכרזים"(.  

ו יפורסמו באתר האינטרנט  פנייה ז  ליכיאו הבהרה ו/או דחייה בהיובהר כי כל שינוי ו/ .10.2

באתר  עדןשל   הפרסומים  את  לבדוק  המציעים  ו/או  בפנייה  המתעניינים  באחריות   .

 האינטרנט באופן שוטף. 

mailto:Bid@jed.co.il
http://www.jeden.co.il/


8 
 

 

 הדמיות  –נספח א'   

 
 Topotek1הדמיית הפרויקט מכיוון מערב,  

 

.  

 B1 ,Topotek1דבורה עומר ומתחם הרצל לכיוון שדרת  -הדמיית מצומת הרחובות שז"ר
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 Topotek1דמיית הפרויקט מכיוון דרום, ה

 

 

 Topotek1, הינה נפחית בלבד  B1ממוקם משמאל לכיכר. הדמיית מתחם   B1כיכר מרים ילן שטקליס, מתחם הדמיית  
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 )התוכנית טרם אושרה(   0621722-101תשריט תכנית מס'  –נספח ב' 
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   B1המתייחס למגרש  0621722-110  תכניתנון תק בהחלק  –נספח ג' 
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 מפת המתחמים רובע הכניסה לעיר  –נספח ד' 

 


