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 פניה לשימור מתחם הרכב ההיסטורי

אנו החתומים מטה מתכבדים לפנות אל כבודו בבקשה לבטל את התכניות להריסת ארבעה מבנים במתחם הרכב 
 שברחוב יפו מול התחנה המרכזית של ירושלים.

ובמשך עשרות שנים היווה את הכניסה ההיסטורית  20המתחם כולו נבנה בשנות העשרים והשלושים של המאה ה־
לירושלים. המתחם בנוי מחנויות בקומת הקרקע ובתי מגורים בקומות העליונות. על אף שהבתים במתחם ננטשו לפני 

ה ערך אדריכלי ואסתטי רב, בשל יפי זמן רב, מצבם הפיזי מניח את הדעת והיכולת לשמרם קיימת. לבתים האל
נאים במיוחד. ייחודיות נוספת של המתחם  פרזולהחזיתות, עבודות האבן המעולות ושלל פרטים קישוטיים עם עבודות 

נובעת מהיותו חלק אינטגרלי של המרחב סביבו המהווה זיכרון היסטורי של דרך יפו ההיסטורית המקבלת את הנכנס 
יינית לעיר שלא ניתן למצוא כמותה בימינו אלה. לכן גם החשיבות של שילוב ישן בחדש בשערי העיר בבנייה אופ

 במבואה של העיר.

ירושלים המגעת עד לשער יפו ולכן מהווים בעצם -המבנים בהם מדובר היוו ועודם מהווים את תחילתה של דרך יפו
 מעלה הראשונה כחלק מסיפורה של העיר. נוכחותם את הכניסה ההיסטורית לעיר. מעמד זה מקנה להם ערכי שימור מה

סוגיית עומס הולכי הרגל הצפויה באזור הכניסה לעיר בעוד עשר או עשרים שנים היא אכן סוגיה כבדת משקל אך יש 
לה פתרון באמצעות ההצעה של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל המותירה את המבנים במקום ופותחת את 

הרגל. בכך משלבת ההצעה את מעשה השימור ומאפשרת את תנועת הולכי הרגל  שורת החנויות למעבר של הולכי
באזור מקורה כשמעליו הקומות העליונות היכולות לשמש כמסעדות, תחנות מידע לתיירים ולשימושים אחרים 

 שיידרשו במקום. 

ופייה ההיסטורי של הריסת המבנים המוצעת במתחם נעשית כדי לייצר כיכר עירונית חדשה שאין לה ולא כלום עם א
העיר ועם המרקם הייחודי של ירושלים. שימור הבתים בני עשרות השנים, תוך ניקויים והבלטת פרטי האבן המרשימים 
שהם מנת חלקם, תהפוך את הכניסה לירושלים למשמעותית הרבה יותר ותהווה קבלת פנים נאותה לבאים בשערי 

 העיר. 

בחנה ובדקה בערים רבות באירופה ובאמריקה את האזורים של תחנות זאת ועוד, המועצה לשימור אתרי מורשת 
האוטובוסים או הרכבות בכניסה לערים, באף אחד מהמקרים לא נהרסו בתים היסטוריים, יתר על כן בכל המקרים 

 שימרו בתים כאלה, שילבו אותם במרקם החדש והתאימו אותם לצרכים החדשים של העיר.

לשמר את הבתים המוצעים להריסה משום שיש להם משמעות היסטורית ותרבותית רבה לפיכך, אנו סבורים, כי יש 
 תוך שילובם בתכנית הכניסה לעיר. 

אנו פונים לכבודו בבקשה לדחות את הצעת ההריסה מכל וכל ולהורות על שימור המבנים כולם כחלק מתפיסה כוללת 
 של חזון הכניסה לעיר המשלב חדש בישן למען הדורות הבאים.
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