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מטרות הישיבה|תכנית מתאר גבעת שמואל 

לצורך היכרות עם התכנית, הצגת תכנית המתאר הכוללנית של גבעת שמואל לחברי הועדה המקומית•

תכנית מתאר כוללנית: מבוא ורקע•

ופיתוחם, הצגת עדכון עקרונות תכנוניים•

טיוטות מסמכי התכנית  הצגת סט •

קבלת משוב מחברי הועדה•

ועדת היגוי עירונית         דיון בועדה מקומית: המשך תהליך קידום התכנית •



צוותים|תכנית מתאר גבעת שמואל 

:  תכנון פיסי ונופי, ראש צוות תכנית מתאר גבעת שמואל

לוי אדריכלים ומתכנני ערים-בר-עדן בר 
: תכנון פיסי, מרכז תפעול

לוי אדריכלים ומתכנני ערים  -בר-עידו שניצר 

:  חברה ושיתוף הציבור

אורבניקס-איריס דרורי 

:  מים וביוב

בלשה ילון, שלום כפיר

:  פרוגרמה למוסדות ציבור

אורבניקס-איריס דרורי 

:  ניקוז

הידרומודול, רונאל ברזילי
:  מחשוב ומדידות

פינקס הנדסה . א

: שימור

ליבנה רונן שואף

:  תכנון סביבתי

אורבניקס  -מור מיטלמן 

:  כלכלה אורבנית

אורבניקס-שחר אוריאן 

:  תכנון תחבורה

אמי מתום-תמר דרייפוס 

:צוות ליווי וניהול עירוני

מר יוסי ברודני, ראש העיר•

לבו'איציק אוז, מהנדס העיר•

רויטל קסטרו, אדריכלית העיר•

:צוות התכנון



?מהי תכנית מתאר|תכנית מתאר גבעת שמואל 

התכנון והבניהבסיס חוק על –סטטוטורית תכנית •

בהובלת ראש העיר ואגף ההנדסה בעירייה •

מקומית  , מחוזית, מועצה ארצית-באישור גופי התכנון •

מחוז 
דרום

מחוז 
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מחוז 
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מחוז תל  
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תכנית מתאר ארצית

תכנית מתאר מחוזית

תכנית מתאר מקומית

תכנית מפורטת

היתרי בנייה

תרשים היררכיית תכניות

היתרי בנייההמשולש הדרומי                  3154/ממ–מתאר לגבעת שמואל         תכנית מפורטת תכנית -תכנית מתאר מקומית 3/21מ "תמ-תכנית מתאר מחוזית 35א   "תמ-תכנית מתאר ארצית 

.בעתידמתאר מקומית היא תכנית פיסית הקובעת את אופן פיתוח היישובתכנית •

מתייחסת לכל שטח העיר•

.  מה מותר ומה אסור לעשות היכן–מטרת התכנית היא להתוות את מערך שימושי הקרקע בעיר •

שינחה את פיתוח העיר  , מסמך חוקי מחייבשל גבעת שמואל תהיה תכנית המתאר , לאחר אישורה•

.לטווח הארוך

וקובעת הוראות כלליות אשר ינחו , תכנית המתאר מטמיעה הוראות של תכניות מחוזיות וארציות•

את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות

?מהי תכנית מתאר|תכנית מתאר גבעת שמואל 



?במה עוסקת תכנית מתאר|תכנית מתאר גבעת שמואל 

?במה עוסקת התכנית

של הפרט ושל הקהילה, באיכות החיים בעיר•

,  בחינת הצרכים העתידיים בתחומי המגורים•

,  שטחי הציבור, הסביבה, התעסוקה, התחבורה

והצעת פתרונות על פי הנדרש, ב"התשתיות וכיו

היכן ראוי לפתח והיכן לשמר•

סימון קרקעות לטובת ייעוד מסוים  •

העתיד הכלכלי של העיר•

,  חינוך-הגדרת רשת ומערכת שירותי הציבור •

דת ובריאות, בילוי וספורט, תרבות

מערך השטחים  -החזות והתדמית של העיר •

והמגורים, הרחובות העירוניים, הפתוחים

הסדרת תכניות קיימות•



?במה לא עוסקת תכנית מתאר|תכנית מתאר גבעת שמואל 



(2016-החל מ)לשלטון המקומי ( המדינה)העברת סמכויות התכנון מהשלטון המרכזי 

התיקון לחוק עומד מהלך של הכנת תוכניות מתאר לכל הישובים בארץברקע •

"  עם תכנית מתאר" עצמאיות"ועדות מקומיות "-אישור תוכניות המתאר והסמכת הועדות כעם •

.   יינתנו להן סמכויות רבות בנושא תכנון ובניה

76לפי תיקון ועצמאות תכנונית תכנית מתאר תקפה מעניקה לרשות המקומית סמכויות רבות •

.לחוק התכנון והבנייה כחלק ממדיניות כללית של ביזור סמכויות לשלטון המקומי

.שיש לה תכנית מתאר מקומית כוללנית" ועדה מקומית עצמאית"להגיע למעמד של : המטרה•

.בסמכותה לדון ולאשר את כל התכניות שתואמות את תכנית המתאר הכוללנית: התוצאה•

.עצמאות תכנונית: החשיבות•

?מדוע חשוב שתהיה תכנית מתאר|תכנית מתאר גבעת שמואל 



תכניות מתאר בתוקף

תכניות מתאר בהכנה  
או בתהליכי אישור

מימון עצמי

:תכניות מתאר
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2013

תהליך העבודה|תכנית מתאר גבעת שמואל 

,  יעדים, קביעת חזון
פרוגמה  , מטרות

וסכמות פיתוחרעיונית 

סקר מצב קיים

דיון עם מתכננת  
2014' דצמ: המחוז

:  עריכת מסמכי התכנית
תיאום שוטף  , ישיבות צוות

עם אגף ההנדסה בעירייה

מפגשים ויידוע  -שיתוף בעלי עניין , תהליך שיתוף הציבור

דיון עם מתכננת  
2016' פבר: המחוז

ישיבת היגוי  
2016יוני : במחוז

:ישיבות תיאום מרכזיות
ישיבת היגוי מצומצמת בלשכת התכנון המחוזית: 2.2
תכניות מתאר גבעת שמואל ופתח תקווה, ישיבת תיאום תכנון: 7.6

קו סגול מקטע מזרחי. ע"נת, ישיבת עבודה: 19.6
ישיבת היגוי מורחבת בלשכת התכנון המחוזית: 21.6
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עיקרי לימוד מצב קיים| תכנית מתאר גבעת שמואל  

.2007והוכרזה כעיר בדצמבר , 1944גבעת שמואל נוסדה בשנת •

.דונם2,600-כ: שטח השיפוט של העיר•

.קריית אונו ורמת גן, בני ברק, פתח תקווה: הערים הגובלות עם גבעת שמואל•

.יחידות דיור8,000-בעיר בנויות כ•

בעשור האחרון הכפילה העיר את מספר . אלף תושבים27-בגבעת שמואל כ•

.תושביה

.  2.4%קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה עומד על •

.ס"כלכלי של הלמ-בדירוג החברתי10מתוך 8גבעת שמואל מדורגת •

מתושבי גבעת שמואל הם ילדים מתחת  37%-אוכלוסית העיר צעירה יחסית •

.אוכלוסיה מבוגרת–מתושבי העיר 10%-כ. 18לגיל 

העיר בנויה על גבעות מתונות גובה מקסימלי של גבעת  : מבנה טופוגרפי•

.מעל פני הים'  מ25מטרים וגובה מינימאלי 70: שמואל



ניתוח עירוני| תכנית מתאר גבעת שמואל  

:העיר כיום

עיר איכותית•

מבוקשת ואטרקטיבית•

איכותית  אוכלוסייה •

יש  לגבעת שמואל –קהילתית ומגובשת •

זהות ומקומיות

מתחדשת וירוקה, קומפקטית•

לב פועם וצומח  •



ניתוח עירוני| תכנית מתאר גבעת שמואל  

: עיר קומפקטית אך לא מאוחדת•
"קנטונים"

האם יש גרעין עירוני  ? מהו השלד העירוני•
מרכזי

?איך מתייחסים להקשרים הסובבים•

העיר כיום

גרעין עירוני ותיק
התפתחות צמודת קרקע בהיקפו

גרעין חדש
אזורי מגורים מצפון ומדרום ללא שייכות  

ברורה
אזור תעסוקה פנימי

מוקדי פינוי
רצועה שלישית

כרגיל או שינוי כיוון

:העיר כיום

גרעין עירוני ותיק•

בנייה צמודת קרקע בהיקפו•

"עצמאית"מסוגרת ו" ארנה: "גרעין חדש•

אזורי מגורים מצפון ומדרום ללא שייכות  •

ברורה

בשולי רמת , מתוכנן אזור תעסוקה פנימי•

סיב

בינוי-מוקדי פינוי•

המשך מגמות ועסקים  -רצועה שלישית•

?  כרגיל או שינוי כיוון

רמת דקלים

רמת  

אילן

רמת  

הדר
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מטרופולין גוש דן מורכב  •
מחטיבות עירוניות  

המוגדרות תפקודית על 
ידי רשת הדרכים  

.הארצית

בהיקף גלעין המטרופולין •
ישנן מספר חטיבות  

.עירוניות ברורות

הרצליה-רמת השרון 

הוד השרון

גב-ג"ר-ב"ב

בקעת אונו

אזור-חולון

צפון מזרח תל אביב

ש"ג, פתח תקווה

רביע גבעת שמואל במטרופולין| תכנית מתאר גבעת שמואל 



/  ת"הרביע הדרום מערבי בחטיבת פ•
:גבעת שמואל

השיפוט המוניציפליים ברביע  גבולות •
שרירותיים ולא טבעיים

,  מקומיות ברביערשויות 3ישנן •

גבעת שמואל היא היישוב  •
"  לב"האת מהווה ו, הדומיננטי

של הרביע המטרופוליניהאנושי 

בר )מוסד ציבורי ארצי : ברמת גן•
(אילן

ובילוי מרחב עיסקי : בפתח תקווה•
"(יכין סנטר/"רמת סיב)אזורי 

רביע גבעת שמואל במטרופולין| תכנית מתאר גבעת שמואל 



מוקדים מטרופוליניים ברביע גבעת שמואל| תכנית מתאר גבעת שמואל  

נוכחות מוקדי הפעילות  •
מטרופוליניים וארציים ברביע מחוץ  

לגבעת שמואל  

מרחב עיסקי ובילוי : בפתח תקווה•
"(יכין סנטר/"רמת סיב)אזורי 

מוסד ציבורי ארצי  : ברמת גן•
(אוניברסיטת בר אילן)



רביע גבעת שמואל במטרופולין| תכנית מתאר גבעת שמואל  

גבעת  
שמואל
13%

פתח תקוה
87%

מסחר ותעשייה  , ר תעסוקה"מ
קיים

גבעת  
שמואל
87%

פתח תקווה
13%

תושבים צפוי' מס

רמת גן
13%

גבעת  
שמואל
60%

פתח  
תקווה
27%

שטח
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אסטרטגיה תכנונית מנחה| תכנית מתאר גבעת שמואל  

ליישות עירונית  "( קנטונים)"חיבור חלקי העיר 

:על ידי

וחיבור השכונות לרקמה משולבתפתיחה •

יצירת מרכז עירוני במרכז הגיאוגרפי של •

גבעת שמואל

למרכז" קנטונים"קישוריות ה•

זיקות למוקדים המטרופוליניים ברביע•



השלד העירוני–עקרונות התכנון | תכנית מתאר גבעת שמואל  

3המרכז העירוני כשדרה לינארית עם •
חוליות

הקניית  , השדרה המרכזיתחיזוק •
עירוניות והעצמת הקהילתיות על ידי  

חיבור המרכז הלינארי למוקדים  
המטרופוליניים

אוניברסיטה  -יצירת קישור עיר•
(שימושים/פיזי)

מוקדי תעסוקה מטרופוליניים לאורך  •
עורקי התחבורה

:העירחזון 

המהווה אבן שואבת  , של קהילה מגובשתעיר" 

ומופת להשכלה ולחינוך לפלורליזם בחברה 

"הישראלית

עיר ידע המעניקה תרומה  . עיר אוניברסיטאית" 

משמעותית למרחב המטרופוליני והישראלי  

"כאחד

מרכז  

עירוני  

משולב  

מרכז  

,  אזרחי

אופי ציבורי  

ואקדמי

מרכז 

עירוני
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תכנונייםתוצרים 
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תשריט ייעודי קרקע מצב קיים| תכנית מתאר גבעת שמואל  

:מצב סטטוטורי מאושר, קומפילציית ייעודי קרקע מצב קיים מוכלל: תשריט רקע מנחה



טיוטת תשריט ייעודי קרקע מוצע| תכנית מתאר גבעת שמואל  



ערים שכנות–טיוטת תשריט ייעודי קרקע | תכנית מתאר גבעת שמואל  

רמת סיב פתח  , ייעודי קרקע מוכללים•
תקווה

(בהליכי דיון)תכנית מתאר בני ברק •

קריית אונו  , קומפילציית ייעודי קרקע•
(GISאתר )



+  קיים
מאושר  
,  סטטורית
11120

תוספת  
, מוצעת
5880

ב מתחם שער  "פ
550, העיר

590, ב גיורא"פ

260, ב בארי"פ

,  ב השחר"פ
550

תוספת לבנייה  
מרכז  -רווייה
200, העיר

צפון מערב  
830, העיר

הרצועה  
1600, השלישית

מרכז עירוני  
500, משולב

מוקד  
מגרשי  +אזרחי

,  ב"השלמה לפ
800

מתוספת יחידות הדיור בהתחדשות 40%

(בגבולות המרקם הבנוי הקיים)עירונית 

6.2

13.3
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מצב מוצעמצב קיים בנוי  

9557

21705
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מצב מוצעמצב קיים בנוי  

17,000-כ יחידות דיור "סה

:יעד אוכלוסייה

תושבים56,000

:ר תעסוקה ומסחר"כ מ"סה

ר"מ635,000

ר תעסוקה ומסחר לנפש"מ10.8

דונם נטו/ד"יח–צפיפות מגורים ר"נפש לקמ-צפיפות אוכלוסיה  

נתונים כמותיים ראשיים| תכנית מתאר גבעת שמואל  

תושבים במצב  36,700

מאושר סטטוטורית+קיים

ד בממוצע"נפש ליח3.3* 

255,000

353,000

ר תעסוקה  "מ
ומסחר מאושר  

סטטוטורית

ר תעסוקה  "מ
ומסחר תוספת  

מוצעת



טיוטת נספח בנייה לגובה| תכנית מתאר גבעת שמואל  



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  

צירים נופיים ראשיים•

ב

א

דמות עתיד–א  מצב קיים–א 

דמות עתיד–ב 



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  

שדרה ראשית•

א

א

ב

ב



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  

שדרה ראשית•

דמות עתיד–ב 

אדמות עתיד–א 

ב



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  

פ עירוני "שצ•

דונם30, רובעי אינטנסיבי/דמות עתיד של פארק עירוני–א 

א



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  

פ מקומי"שצ•



שבילי אופניים+ טיוטת נספח נופי | תכנית מתאר גבעת שמואל  

רשת שבילי אופניים•



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  

מוקדים ומקומות עניין ציבוריים•

ספורטק–א 

א

כיכר התכנסות יישובית-גמוקד מורשת יישובית–ב 

ב
ג



טיוטת נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  

הנחיות לאפיון נטיעות במרחב הציבורי•

רחובות מקומייםצירים נופיים, פארקיםרחובות ראשיים



שימור-טיוטת נספח נופי משולב | תכנית מתאר גבעת שמואל  

:י הקריטריונים הבאים"האתרים שהוגדרו לשימור נבחרו עפ

בית הכנסת

הבא לידי  אורבני ערך מרקמי
ביטוי בגרעין הוותיק בעיר  

המייצגות  ' רמת אילן'ובשכונת 
מגוון סגנונות הבניה והתכנון  

.העירוני

הבאערך חברתי קהילתי 
לידי ביטוי במבני ציבור  

היסטוריים הכוללים שני בתי 
.'בית העם'כנסת ואת 

הבא לידי  ערך טכנולוגי
המגדל  -ביטוי במתקני מים 

המהווים עדות  , ובית הבאר
.  לעבר החקלאי של הישוב

הבא לידי ביטוי  ערך נופי
בשדרות ירוקות המהוות נוף  

.עירוני

הגרעין הוותיק

בית באר
פארק רמון

שדרת

היכל יהודה

העצמאות



נספח שימור| תכנית מתאר גבעת שמואל 

טבלת מתחמים ומבנים  
:  לשימור 



גבעת  
שמואל

–תוצרים תכנוניים 
תחבורה

08.08.2016יום עיון להצגת תכנית מתאר גבעת שמואל                                          



קישורים למטרופולין תל אביב| תכנית מתאר גבעת שמואל  

:מערכת התחבורהעקרונות הפיתוח של 

רציפות של המערכת התחבורתית.

  חיבור העיר בצורה נאותה למערכת הדרכים
.הארצית

צ  "יצירת היררכיה של מערכת הדרכים והתח
,  המשרתת את המוקדים העירוניים והמטרופוליניים

.כולל אזורי תעסוקה

צ  "יצירת היררכיה של מערכת הדרכים והתח
בין שכונות למוקדים  , המקשרת בין חלקי הישוב

.ובין שכונות המגורים לתעסוקה

צ"אינטגרציה של מסופים במערכת התח.

הזנת קווי  )צ בעיר "קישוריות בין מערכות התח
(.  ל המתוכננים באמצעות אוטובוסים עירוניים"הרק

  זיקה לאוניברסיטת בר אילן ומוקדים עירוניים
.ומטרופוליניים



מטרופולין תל אביב–הסעת המונים | תכנית מתאר גבעת שמואל  



היררכיית דרכים| תכנית מתאר גבעת שמואל  



מערכת תחבורה ציבורית| תכנית מתאר גבעת שמואל  



כיסוי שירות של קווי תחבורה ציבורית| תכנית מתאר גבעת שמואל  



בוקר–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



בוקר–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



בוקר–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



בוקר–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  

עולים380

יורדים400



בוקר–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



צ"אחה–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



צ"אחה–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



צ"אחה–מודל תחבורתי מעודכן  | תכנית מתאר גבעת שמואל  



צ"אחה–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



צ"אחה–(צ"תח)מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



גבעת  
שמואל

חתכים ומרחב ציבורי

08.08.2016יום עיון להצגת תכנית מתאר גבעת שמואל                                          



חתכים -היררכיית דרכים | תכנית מתאר גבעת שמואל  

3

7

2

6
5

4

1

8

9

11

12

14

13

10

שם חתך

המר' רח1

ביאליק' רח2

הנשיא' רח3

נתניהו/בגין' רח4

הזיתים' רח5

מבצע קדש' רח6

צפון מערבימאסף7

8
, השחם' המשך רח

דרך  , שלישיתרצועה
רבין

בוטינסקי'ז'רח9

מקס ואנה ווב'רח10

לב-בר'רח11

הסיבים'רח12

בן גוריון'רח13

גוש עציון' רח14



(קו סגול)המר ' רח–1טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

25
55



(הצעה ראשונית)ביאליק ' רח–2טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

17-25
00



הנשיא ' רח–3טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

25
05



מנחם בגין' רח–4טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

25
05



מבצע קדש, הזיתים' רח–5,6טיוטת חתכים | תכנית מתאר גבעת שמואל  

25
55

25
208

גבעת  

שמואל

רמת גן



מאסף משני צפון מערבי–7טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

25
58

פתח  

תקווה

גבעת  

שמואל



בוטינסקי'רחוב ז–9טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

14
5

רמת  

גן

גבעת  

שמואל

בר  

אילן

א/70ל "חתך לפי תת



רחבת קרן היסוד, מקס ואנה ווב–10טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

א/70ל "חתך לפי תת

רמת  

גן

גבעת  

שמואל



רחוב בר לב –11טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

25
5

פתח  

תקווה

גבעת  

שמואל

5



רחוב בן גוריון–13טיוטת חתך | תכנית מתאר גבעת שמואל  

20.5
43



גבעת  
שמואל

פרוגרמה לצרכי ציבור

08.08.2016יום עיון להצגת תכנית מתאר גבעת שמואל                                          



פרוגרמה לצרכי ציבור| תכנית מתאר גבעת שמואל 

.מימוש100%, (תושבים55,000)פרוגרמה נדרשת למצב המוצע (בדונם)מצב מוצע הייעוד
.תדריך חדש בשטחי ציבור חדשים בלבד+ פ התדריך הכחול "ע

327307צ"שב

465385פ"שצ

50100ספורט

842792כ"סה

: צים"שב

לפי התדריך החדש להקצאת צרכי ציבור' ד76-גידול בתושבי העיר דורש השלמה של כ

חדשים של שטחים לצרכי ציבור' ד96-מוצעים בתכנית כ

 צים"בשבבהתאם לא צפוי חסר

:פים"שצ

פים"בשצבהתאם לא צפוי חסר . דונם יוקצה ברצועה השלישית ובצפון מערב העיר58-הפער להשלמה העומד על כ

:ספורט

 ברצועה השלישית ובצפון מערב העירפים"ובשצהפער להשלמה יוקצה במרכז ספורט עירוני ברצועה השלישית



פרוגרמה לצרכי ציבור| תכנית מתאר גבעת שמואל 



גבעת  
שמואל

כלכלה עירונית

08.08.2016יום עיון להצגת תכנית מתאר גבעת שמואל                                          



 הקיים" עמיטק"עד בניין , בצפון" אצבע הסיליקון"מתחם .

תוך ניצול הכניסה  , עיבוי של שטחי המשרדים והמסחר הקיימים
.4והיציאה המתוכננות מכביש 

בילוי ומגורים, מסחר, הוספת שימושים מעורבים של תעסוקה.

הנשיא ישמש כחוליה מקשרת בין החלק  ' הקניון המוקם בפינת רח
לבין החלק הדרומי  , "צפון מערב גבעת שמואל"הצפוני ותכנית 

שטחי המסחר . הסמוך לכניסה לעיר ולמרקם העירוני הוותיק
יספקו שירותי מסחר והסעדה לשטחי ( ר"מ25,000-כ)בקניון 

.באיזורהמשרדים והמגורים 

:משרדים•

בדגש על תושבי העיר  , מחוזות תל אביב והמרכז: קהל יעד עיקרי
(.רמת גן, בני ברק, פתח תקווה)והערים הסמוכות 

שירותים פיננסיים ושירותי : דוגמאות לפעילויות המומלצות
מידע , שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים, ן"נדל, ביטוח

ושירותים  , שירותי ניהול ותמיכה ושירותים אחרים, ותקשורת
.עתירי ידע בהייטק

:מסחר ובילוי•

מועסקים מקומיים ותושבים: קהל יעד עיקרי  .

שירותי , שירותי אירוח ואוכל: דוגמאות לפעילויות מומלצות
.בידור ופנאי ושירותים אחרים, אמנות, בריאות

:תכנוןהמלצות

מכבישנראותליצירתהפיסיתהחזותעלדגשמתן
4.

קומות6-7שלמוצעבינויאופי.

מומלץלא,מקומיהינוהמסחרואופימאחר
לאורךאלא,במתחםנוספיםמסחרמרכזילהקים

.בלבדהרחובות

(בהתאמה)20%:80%:מסחר-תעסוקהיחס.

רצועת תעסוקה מערבית| תכנית מתאר גבעת שמואל  

ר"מ100,000: צפון מערב גבעת שמואל

55,000: קניון וגיורא

ר"מ60,000:  4חזית כביש 



חטיבת הקרקע הבלתי מתוכננת בדרום מזרח העיר.

בילוי ומגורים, מסחר, שימושים מעורבים של תעסוקה.

:  ניצול הנגישות

מתוכננת כניסה ויציאה לאזור מדרך רבין .

"לחבר אותו  , ע צפוי לעבור דרך המתחם"של נת" הקו הסגול

הקו צפוי לייצר חיבור מיידי בין  , בפרט. לרמת גן ותל אביב

.המתחם לבין אוניברסיטת בר אילן

שיינצל את הקרבה  , מרכז תעסוקה משמעותי עתידי

של חברות עסקיות בתעשייה  , מרכזי מחקר)לאוניברסיטה 

(עתירת ידע

:משרדים

בקעת  , פתח תקווה)תושבי המרחב הסובב : קהל יעד עיקרי

ועל חברות , בדגש על תושבי העיר, (דרום השרון, רמת גן, אונו

.בעלות אוריינטציה מדעית

: מסחר ובילוי

בהתאם. מועסקים ותושבים מקומיים: קהל יעד עיקרי             ,

.החזית המסחרית פונה מערבה לפנים האזור

:תכנוןהמלצות

אייקונימגדליבינויאופיהאזורשלבחלקו.

הרחובלאורךוהבילויהמסחרשטחיפריסת,
.קניותממרכזיוהימנעות

(בהתאמה)10%:90%:מסחר-תעסוקהיחס.

הרצועה השלישית| תכנית מתאר גבעת שמואל  

ר"מ120,000: רצועה שלישית



המרכז העירוני המוצע

בילוי ומגורים, מסחר, שימושים מעורבים של תעסוקה.

הנהנה מקרבה לתחנה המתוכננת של הקו , בצפון המתחם

דגש -( בוטינסקי בפתח תקווה'ז' ברח)ע "האדום של נת

בילוי  , מסחר, מגורים)על עירוב שימושים אינטנסיבי 

כהמשך של אזור הבילוי המתפתח ברמת סיב , (ופנאי

ועם קשר לקאנטרי , (דרנגר, השחם' רח)בפתח תקווה 

.קלאב הקיים

 ציבורי כולל כיכר  –מרכז אזרחי -במרכז השדרה

" הגבעה"שיקשר בין צפון המתחם לבין קניון , להתכנסות

.  בדרומו

 במרכז ימוקמו של דיור מוגן ומעונות סטודנטים שיגבירו

. את הפעילות העירונית לאורך חלק גדול משעות היממה

:  הבילוי והפנאי, קהל יעד עיקרי לשטחי המסחר

דרום , פתח תקווה)תושבי המרחב הסובב -בצפון המתחם

. תושבי העיר והמועסקים בתחומה, סטודנטים, (השרון

 מועסקים  , סטודנטים, תושבי העיר–בדרום המתחם

.בתחומי העיר

:תכנוןהמלצות

משולבתאינטנסיביתמרקמיתבנייה.

הרחובלאורךובילוימסחרשטחיפריסת
מגובשתעירוניתשדרהליצירתשלהםוקישוריות

(בהתאמה)20%:80%:מסחר-תעסוקהיחס.

מרכז עירוני משולב| תכנית מתאר גבעת שמואל  

ר"מ190,000–מרכז עירוני משולב 

ר"מ30,000: מוקד אזרחי דרום

ר"מ30,000: מוקד אזרחי צפון



ר"מ100,000: צפון מערב גבעת שמואל

ר"מ190,000–מרכז עירוני משולב 

ר"מ30,000: מוקד אזרחי דרום

ר"מ120,000: הרצועה השלישית, מתחם תעסוקה

ר  "מ635,000–כ "סה

תעסוקה ומסחר

80

55,000: קניון וגיורא

ר"מ30,000: מוקד אזרחי צפון

ר"מ60,000:  4חזית כביש 

התפלגות שטחי תעסוקה ומסחר| תכנית מתאר גבעת שמואל  

התכנית מציעה תוספת זכויות  , לסיכום
ר עיקרי  "מ390,000-בנייה של כ

-בנוסף לכ, לשימושי תעסוקה ומסחר
,  ר המאושרים במצב הקיים"מ245,000

.ר עיקרי"מ635,000-כ כ"ובסה

בהנחה ששיעור המימוש המשוקלל של 
,  בקיבולת70%שטחים אלו יעמדו על 

ר בנויים  "מ445,000-מדובר על כ
שיביאו את שטחי התעסוקה  , בפועל

.ר לתושב"מ8-ליחס של כ



ביסוס מקורות הכנסה| תכנית מתאר גבעת שמואל 
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האוכלוסייהבגידול כתלות ר תעסוקה דרוש "מ

כולל עלייה ברמת השירות -מצב דרוש  -ר תעסוקה "מ

ללא עלייה ברמת השירות -מצב דרוש  -ר תעסוקה "מ

שטח בנוי בפועל

ר תעסוקה בנוי לצורך  "יעד מ

שמירה על רמת השירות לתושב

(ח לתושב"ש4,820)

בנוי מינימלי  ר תעסוקה "יעד מ
לצורך עלייה ברמת השירות לתושב

ר תעסוקה מאושר סטטוטורית"מ

255,000

70,000

688,000

ר תעסוקה מוצע"מ

(מימוש70%)ר תעסוקה מוצע "מ



גבעת  
שמואל

תשתיות

08.08.2016יום עיון להצגת תכנית מתאר גבעת שמואל                                          



ת"לחיבור לפ' חלופה א–נספח ביוב טיוטא | תכנית מתאר גבעת שמואל  

התוכנית המוצעת לתשתיות הביוב 
: בגבעת שמואל כוללת

הקמת מערך ביוב לשכונות  •
.  החדשות

שדרוג והגדלת חלק מקווי  •
.  המערך הקיים

הגדלת המאסף הראשי לכיוון  •
-מ ל"מ350-קרית מטלון מ

. מ"מ500-כ ל"מ ואח"מ450

חיבור לקו המאסף  הוספת •
המזרחי של פתח תקווה  

.  מ"מ300בקוטר 

ניתוק השכונה הדרומית  •
מהמאסף הצפוני  " רמת אילן"

והזרמת כל הביוב ישירות לקו  
. M0-G6-P6לתא " איגודן"

במידה ולא תהיה הסכמה בין 
הרשויות גבעת שמואל ופתח 
תקווה בנושא המשך הזרמת  

הביוב מצורפת חלופה תכנונית  
להזרמה ישירה של הביוב מגבעת  

בעמוד  " איגודן"שמואל לקווי 
.  הבא



חיבור לאיגודן' חלופה ב–נספח ביוב טיוטא | תכנית מתאר גבעת שמואל  

תוכנית החלופה להזרמת הביוב 
ישירות מגבעת שמואל לקווי 

: כוללת" איגודן"

ניתוק מערכת הביוב  •
ממאספי הביוב לפתח 

.  תקווה

הקמת מערך ביוב לשכונות  •
.  החדשות

תחנות שאיבה  2הקמת •
האחת בצפון מערב -לביוב

הישוב והשנייה בקצה הצפון  
.  מזרחי

הקמת קוי סניקה בין תחנות  •
השאיבה לביוב ומתחנת  
השאיבה המזרחית לקו 

-M0המזרחי בתא " איגודן"
G1-P1  .

ניתוק השכונה הדרומית  •
מהמאסף  " רמת אילן"

הצפוני והזרמת כל הביוב  
לתא " איגודן"ישירות לקו 
M0-G6-P6 .



טיוטא-נספח מים | תכנית מתאר גבעת שמואל  

התוכנית המוצעת למערכת תשתיות המים בגבעת 
: שמואל כוללת

. הרשת תחולק לשני אזורי לחץ•
האספקה לאזור הלחץ הנמוך תתבצע ישירות  •

.  מחיבור הצרכן הצפוני של מקורות
האחת ליד מכון הנשיא  , בריכות אגירה2הקמת •

.  והשנייה בשכונה הדרומית
הקמת מערכת מים טבעתית להגדלת אמינות  •

.  אספקת המים
.  החלפה ושדרוג קווי מים קיימים בהתאם לצורך•
השלמת מיגון קווי הביוב מסביב לקידוח המים  •

בהתאם להוראות משרד , בגבעת שמואל
.  כעתודת מים נוספת ליישוב, הבריאות



מפת הידרולוגיה| תכנית מתאר גבעת שמואל  



מפת תשתיות ניקוז| תכנית מתאר גבעת שמואל  



גבעת  
שמואל

איכות סביבה

08.08.2016יום עיון להצגת תכנית מתאר גבעת שמואל                                          



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

ממערב  4כביש : העיר ממוקמת בקרבת שני כבישים ראשיים-זיהום אויר •

כיום לא  . הכבישים מהווים מקור למפגעי זיהום אויר ורעש. מדרום471וכביש 

.  ל"מתקיים ניטור של זיהום האוויר הנפלט לכיוון העיר מהכבישים הנ

זאת למרות  )מושפעות שכונות השחר וגיורא 4ממפגעי הרעש מכביש -רעש •

(.  קיומם של קירות אקוסטיים

עבורן יש לבדוק  , בשטח העיר ממוקמות שלוש תחנות דלק-זיהום קרקע •

,  דליפות דלק לאוויר ולקרקע וכן לבצע מעקב אחרי רישיונות העסק של התחנות

(.על גבי מפת מגבלות סביבתיות18א "סימון מגבלות בנייה במסגרת תמ)

יש לבחון את רמות  , השכונה הוותיקה קרובה לקווי חשמל ומתח גבוה-קרינה •

.הקרינה הנפלטות לטפל במפגעים בהתאם

,  בעבר הושלכו באזורים שונים בעיר פסולת מעורבת ופסולת בניין–פסולת •

.מרבית הפסולת פונתה אך ישנם עדיין מוקדים המצריכים טיפול

עלה הצורך בהרחבת הפעילות הסביבתית המתמקדת בעיקר  –ניהול סביבתי •

.ע ופסולת"שפ, בנושאי תברואה

מאפייני סביבה עיקריים–סקר מצב קיים 



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

שטחים פתוחים•

רעש•

איכות אויר•

פסולת•

בנייה ירוקה•

קרינה•

שפכים וניקוז•

צמחייה ונטיעות•

חיסכון ושימור במים•

עירוב שימושים במרחב העירוני•

:רשימת הנושאים בנספח



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

:אימוץ עקרונות הקיימות

טווח המתבסס על שימוש אחראי במשאבי הטבע והסביבה תוך  –עיר המתנהלת מתוך תכנון ארוך•

.התחשבות ביכולת ההתחדשות שלהם

דאגה  , הגדלת ההזדמנויות והנגישות, קיימא-עיר שבה איכות החיים של התושבים מבוססת על כלכלה בת•

.  הקרקע והמים, לבריאות והקפדה על איכות האוויר

.המוסדות והעסקים, הארגונים, שבה הרשות המקומית מובילה יחד עם התושבים, עיר קהילתית•

:איכות חיים עירונית

מרכז עיר חי ותוסס•

צפופים והליכתיים, רשת רחובות רציפים•

.  בפריסה ליניארית למקסום חשיפת התושבים אליהם, שטחים ציבוריים איכותיים ומטופחים•

.  קישוריות בכל חלקי העיר באמצעות רשת צירים ירוקים•

.פים"שצ, תעסוקה, מבני ציבור, מגורים: עירוב שימושים•

חידוש והתחדשות לצד שמירה על הצביון היישובי  . שילוב חדש עם ישן•

חזון התוכנית בתחום איכות הסביבה  



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

:מפת מגבלות סביבתיות

תחנות דלק•

מגבלות כבישים  •

מצבורי פסולת•

באר מי שתייה•



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

:פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים לרווחת התושבים

.פים להולכי רגל ולרוכבי אופניים באמצעות הרחובות העירוניים"תובטח נגישות מרבית לשצ•

יהווה חלקו שטח פתוח אקסטנסיבי , 2במתחם , מערבי של העיר-פ המסומן בתשריט בחלקה הצפון"השצ•

.ויתפקד כאזור ניקוז מוסדר וכשטח פתוח לטובת הקהילה

שטחים פתוחים



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

נדרשת הקפדה יתרה על צמצום מפגעי הרעש  , עקב תיחומה של גבעת שמואל בין צירי תנועה ראשיים

:  באמצעים הבאים, מתחבורה

"(  דרך פרברית"מוגדרות כ)4' לדרך מס( 3א "בהתאם להוראות תמ)כל תכנית מפורטת הנמצאת בסמיכות •

תציג באמצעות  "( דרך עורקית עירונית"מוגדרת כ)ולדרך יצחק רבין "( דרך מהירה"מוגדרות כ)471-ו

הכל, (מיגון אקוסטי סביבתי ומיגון אקוסטי דירתי)את האמצעים הנדרשים להפחתת רעש , ח אקוסטי"דו

. או משרד התחבורה התקפות לאותה עת/בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ו

תינתן עדיפות לשימושי קרקע שאינם , בכל תכנית הכוללת שטחים הסמוכים או הגובלים לדרכים שצוינו•

.רגישים לרעש

.  פירוט אמצעים להפחתת מפלסי רעש ממקורות אחרים מופיע בנספח•

רעש



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הטמעת אמצעים לצמצום זיהום אוויר מתחבורה

.א"י העירייה בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ומנ"תוצב תחנת ניטור אוויר בעיר שמיקומה יקבע ע•

בתחום התכנית ינקטו אמצעים למניעת זיהום אויר מכלי רכב

נטיעות עצים לאורך צירי תנועה ראשיים•

.של חניונים פתוחים מחלונות בתי מגורים, ככל האפשר, הרחקה•

.  בכל מבנה( שמקורו מרוחק מאזור זיהום)תובטח אספקת אוויר צח •

בתהליך הבנייה יינתנו הנחיות לפריצת דרכים שאינן מרוצפות ויקבעו  , בכל תכנית מפורטת שתוגש•
י הרטבת הדרכים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי נוזלי  "הוראות להפחתת זיהום האוויר ע

.  ההרטבה ותדירותה

איכות אוויר



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

בהתאם להנחיות המחלקה  -הנחיות לנושא פסולת ביתית והטמעת אמצעים להפרדה במקור ומיחזור •
העירונית לאיכות הסביבה

:  הטמעת אמצעים לטיפול ולמניעת מפגעים-פסולת בניין ועודפי עפר •

oפירוט בנספח–או פתרונות לטיפול בפסולת בניין /תכניות מפורטות יכללו הנחיות ו.

oבהתאם לתקנות התכנון  היתר בנייה יינתן לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבנייה
.וכמפורט בנספח הסביבתי, 2005ה "התשס, (טיפול בפסולת בניין), (תנאיו ואגרות, היתר)והבנייה 

פסולת



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

(  אנטנות)לא תותר הקמת מתקני שידור סלולאריים , בתכניות מפורטות ובבקשות להיתרי בניה•
.ומתקני גישה

תכלול התייחסות למיקום חדרי השנאה  , תכנית מפורטת הכוללת מגרשים למוסדות ציבור•
לא תותר הקמת חדרי השנאה בתחום מבנים המשמשים למוסדות חינוך וגני  (. טרנספורמציה)

.  משחקים לילדים

פים והן  "בתכניות מפורטות ניתן יהיה להתיר הקמת חדרי השנאה במתקנים תת קרקעיים הן בשצ•
כל זאת  . בתחום מגרשים לבנייני ציבור בשטח שמחוץ למבנים והחצרות המשמשים מוסדות ציבור

.בכפוף לתקנות

, חדרי שנאים, מובהר שהנחיות אלה רלוונטיות גם לנושא קרינה מממירים של תאים פוטו וולטאים•
.  קווי מתח גבוה ומתקני חברת חשמל אחרים

.  כל קווי החשמל יוטמנו;בתכניות חדשות לא תותר הנחת קווי חשמל עיליים•

קרינה



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

בנייה ירוקה

(5281י "ת)תקן הישראלי לבניה ירוקה בגרסתו המעודכנת בהתאם ל•

.בנושא15בכפוף להחלטת פורום •



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

צמחייה ונטיעות

:חשיבות הצמחייה תקבל ביטוי בתוכניות המפורטות שתכלולנה הנחיות כמפורט

.הצמחייה הטבעית בתחום התכנית תישמר ותטופח ככל הניתן•

התוכניות המפורטות תכלולנה הנחיות לנטיעה של צמחיה חסכונית בצריכת  •
.  מים ומותאמת להשקיה במים מושבים

דוגמת פיקוס  )עצים הגורמים ללכלוך חוצות , לא יינטעו עצים אלרגניים•
בהתאם  )וצמחים פולשניים ( דוגמת הרדוף הנחלים)צמחים רעילים , (השדרות

(.  משרד החקלאות/ לרשימה של המשרד להגנת הסביבה 

שהינה  , בתוכניות הפיתוח תינתן עדיפות לצמחיה המותאמת לאקלים ולסביבה•
,  לחות, הצללה)חסכונית במים ושתורמת לנוחות אקלימית במרחב הציבורי 

(.  רוחות, עונתיות



נספח סביבתי| תכנית מתאר גבעת שמואל 

עירוב שימושים במרחב העירוני

שהינו בעל פוטנציאל  , או פעילות של כל בית עסק/בתחום העיר לא תותר הקמה ו
.לזיהום או למטרד סביבתי או לפגיעה בבריאות הציבור

תציג במסמך סביבתי  , כל תכנית מפורטת הכוללת מתחם בעל עירוב שימושים
מפורט את הדרכים לצמצום ההשפעות הסביבתיות למגורים באותו המבנה  

. ובמבנים הסמוכים לו

י הרשות המקומית או המשרד  "ההנחיות להכנת המסמך הסביבתי תינתנה ע
.להגנת הסביבה



מ"תמ/א"תשריט תמ| תכנית מתאר גבעת שמואל  



גבעת  
שמואל

טיוטות כרטיסי מתחמים

08.08.2016יום עיון להצגת תכנית מתאר גבעת שמואל                                          



חלוקה למתחמי תכנון| תכנית מתאר גבעת שמואל 

המתחמים יהיו יחידת ההתיחסות התכנונית  •
בכל מסמכי התכנית

ד  "יח)המתחמים -להלן פירוט המתחמים ותתי•
(ר תעסוקה ומסחר בכל מתחם"ומ

הזיתים



:הנחיות מתחמיות לתכניות מפורטות

.  רחוב השחם מפתח תקווה ישמש כרחוב העירוני המרכזי של המתחםהמשך •
ואת הקישור בין המתחם למוקדים  , הרחוב ידגיש את האופי העירוני של המתחם

הרחוב יכלול מרחב ציבורי פעיל . ואוניברסיטת בר אילן, רמת סיב: הסמוכים
.להולכי רגל ולרוכבי אופניים

.ליצירת מוקד תעסוקתי עירוני, B4זכויות התעסוקה והמסחר ירוכזו בתת מתחם •
רחובות אופקיים  3-הרקמה הבנויה החדשה במתחם תחובר לרקמה הקיימת ב•

לאורך דפנות רחובות אלה יישמר רצף . שיקושרו להמשך רחוב השחם, ראשיים
. וישולבו מבני ציבור ושטחים ציבורים פתוחים, הבינוי העירוני

פארק זה . דונם30-יפתח מתישמר חטיבה ירוקה משמעותית אחת בשטח שלא •
.  3-ו1ייתן מענה להשלמת שטחים ירוקים במתחם 

חינוך  קריתלרבות , המתחם יכלול מבנים ומוסדות ציבור ברמת שירות עירונית•
.ראשית

כביש )בתכניות המפורטות תינתן התייחסות לבנייה בסמיכות לכביש ארצי ראשי •
מיתון עומסי , מיגון רעש, מטרד נופי, קווי בניין, בנושאים של זיהום אוויר, (471

.ועוד, תנועה ליד היציאות מהשכונה
תתאפשר בנייה של נקודת  , (B4תת מתחם )בכניסה למוקד התעסוקה מדרך רבין •

.ציון בכניסה המזרחית לעיר
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גובה בניהיעוד

(קומות)

זכויות  

בסיס  

למגרש

זכויות  

מקסימליות  

למגרש

יעודהערות

9עד מגורים

קומות

בתא שטח  400%עד 

XXX

מגורים

15עד מגורים

קומות

בתא שטח  650%עד 

XXX

מגורים

תעסוקה  

ומסחר

25עד  

קומות

בתת 800%עד 

B4מתחם 

תעסוקה  

ומסחר
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קרית חינוך יישובית
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