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 מייזליץ כסיף אדריכלים שלבי התכנית
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 תכנית מתאר מקומית כוללנית

 תרשים זרימה    –שלבי תכנית מתאר מקומית כוללנית 

,  חברה, כלכלה ותעסוקה, כולל ניתוח מעמיק של היישוב ובכלל זה נושאים כגון מגורים ניתוח מצב קיים
 )הצגה בועדת עבודה(ב "וכיו, נוף, איכות סביבה, תשתיות, שטחי ציבור

 )שיתוף ציבור(        
 )עבודה בועדתהצגה (גיבוש חזון הישוב ופרוגרמה רעיונית 

 
הצגה בועדת היגוי ביחד עם השלבים הקודמים שוועדת ההיגוי (הכנת חלופות תכנוניות לתכנית המתאר 

 )טרם נחשפה אליהם
 

 )הצגה בוועדת ההיגוי(גיבוש החלופה הנבחרת 
 

 )הצגה בועדת ההיגוי(גיבוש טיוטת מסמכי תכנית המתאר 
 

 הגשת המסמכים לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית
 

 פרסום הודעה על הפקדת תכנית המתאר
 

 פרסום הודעה על מתן תוקף לתכנית המתאר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים חברי צוות התכנון
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 מייזליץ כסיף אדריכלים/ ראש צוות התכנון  –אדריכל  •

 מייזליץ כסיף אדריכלים/ יועץ נופי  •

 אורבניקס/  יועץ שיתוף ציבור  •

 אורבניקס/ יועץ פרוגרמתי לצורכי ציבור  •

 אורבניקס/ יועץ כלכלי •

 אורבניקס/ יועץ סביבתי  •

 יי קפלן'ג –המכון לתכנון ומחקר תחבורה / יועץ תנועה וכבישים  •

 אגת הנדסה/ יועץ מים  •

 מלין/ יועץ ביוב וניקוז  •

 עופר ציקלר/ יועץ משפטי  •

 טלדור/ יועץ מחשוב •

 מודד מוסמך להכנת מיפוי הרקע  •

 יועצים בתחומים רלוונטיים אחרים/ מומחים  •

 

 חברי צוות התכנון   –תכנית מתאר מקומית כוללנית 

 תכנית מתאר מקומית כוללנית
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 תקציר
 

 תמצית מסקנות בדיקת נתוני העיר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מרכז העיר
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היות והעיר  , ורחוב ראשייםהתכנון המקורי נעדר תפישת מרכז . א

 .או שכונה' כפר'תוכננה בתפישת 

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה

 שמואל.ג
 הותיקה

 :מרכז עיר1.
  

המהווה מרכז פעילות  , עירוני -העיר סובלת מהעדר מרכז גיאוגרפי 
 .'תרבות וכד, משרדים, לתושבי כלל העיר והמכיל שילוב מסחר

 
 :בין הסיבות לכך
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מרכז העיר
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העובדה ההסטורית שהעיר לא תוכננה באוריינטציה לכביש  . ב

עורק ארצי ראשי לא עודדה  60-המהווה מאז שנות ה, גהה

התפתחות רחוב ראשי המזין את העיר ומאפשר מעבר 

 .מסחר לאורכו ויצירת דימוי עירוני מובהק, דרכו

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה

 מערך הדרכים ההסטוריות במבנה העיר

 ברלב/ פנחס רוזנבלום 

 מטלון.ק
 ת"פ

 בני ברק

 קרית אונו

 פתח תקוה

 שמואל.ג
 הותיקה
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 מייזליץ כסיף אדריכלים רחוב ראשי
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כיום גבעת שמואל אינה פתוחה לסביבתה המטרופולינית ואינה מעודדת  

 .  נגישות מעבר דרכה

היא חייבת למשוך לעצמה נתח מנפחי  , במידה והעיר מעוניינת לגדול

לצורך כך על העיר להפתח לצורכי נגישות  . התעסוקה והמסחר במרחב

 .קלה וחשיפת המרחב הסובב למוקדי המסחר והעסקים שבה

 

 זהות ברורה וחשיפה למרחב, העדר רחוב ראשי. 2

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה
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 מייזליץ כסיף אדריכלים פארק עירוני
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 50,000הקיבולת האפשרית והיעד המתוכנן של , לאור התחזית

-על העיר לתת מענה של פארק עירוני בשטח של כ, תושבים

 .דונם לרווחת תושביה 50

 

 פארק עירוני. 3

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה

? 

? 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מרכז תרבות
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מניתוח מוקדי התרבות בעיר עולה כי קיים מחסור במרכז 

 .ראשי לתרבות ולפעילויות קהילתיות בקנה מידה כלל עירוני

 מרכז לתרבות. 4

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה

 מיפוי מבני החינוך והתרבות בעיר

? 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים קמפוס בר אילו
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יחסי הגומלין כיום  , למרות הזיקה הפיסית והזיקה הערכית הרבה

ועל כן אינם ממצים את  , בין העיר והאוניברסיטה אינם ממוסדים

 .הפוטנציאל הטמון בהם

 עיר ואוניברסיטה. 5

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה

? 
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 עורך הפרק עמודים שם הפרק הפרק' מס
 כסיף אדריכלים מייזליץ 15-17 רקע כללי 1
 כסיף אדריכלים מייזליץ 18-49 תפקוד מרחבי 2
 כסיף אדריכלים מייזליץ 50-71 תולדות העיר והתפתחותה המרחבית 3
 כסיף אדריכלים מייזליץ 72-137 מבנה פיסי 4
 כסיף אדריכלים מייזליץ 138-156 נוף העיר 5
 כסיף אדריכלים מייזליץ 157-162 ציבור שיתוף 6

 : תוכן העניינים
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 1פרק 
 

 רקע כללי

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת 
 תכנית המתאר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים נתוני מסגרת רקע כללי/ פרק א 
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 נתוני מסגרת –גבעת שמואל 

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

 .דונם 2,600-כ: שטח השיפוט של העיר•

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

 .יחידות דיור 8,000-בעיר בנויות כ•

 .בעשור האחרון הכפילה העיר את מספר תושביה. אלף תושבים 25 -בגבעת שמואל כ•

 50-גבעת שמואל צפויה להשלים בתוך שניים עד שלושה עשורים את תהליך העיור ולמנות אוכלוסייה בת כ. 2.4%קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה עומד על •

 .אלף נפש

 .ס"כלכלי של הלמ-בדירוג החברתי 10מתוך  8גבעת שמואל מדורגת •

 .אוכלוסיה מבוגרת -מתושבי העיר  10%-כ. 18מתושבי גבעת שמואל הם ילדים מתחת לגיל  37% -העיר צעירה יחסית  אוכלוסית•

 .ש"ת ג"אולפנת אמי, ע גבעת שמואל"ישיבת בני: בתי ספר על יסודיים  2בעיר •

 . תלמידים 3,000 -כ, בתי ספר יסודיים 5בעיר •

 .גני ילדים כולל חטיבה צעירה 45בעיר •

 .חניכים 2,500תנועות נוער ארציות המונות יחד כ  2 -מועדוני נוער מקומיים ו 2בגבעת שמואל פועלים •

 .מעל פני הים' מ 25מטרים וגובה מינימאלי  70: העיר בנויה על גבעות מתונות גובה מקסימלי של גבעת שמואל: מבנה טופוגרפי  •
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מסקנות ושאלות לבחינה
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 .תושבים כהנחת יסוד בתכנית המתאר תוך בחינת שלבי הביניים עד למיצוי היעד+ 50,000של  מירביהתכנית תקבע   •

 

 :בחישוב היעד נלקחו בחשבון שני שיקולים מרכזיים

ד לדונם "יח 11-12ובהתאם לצפיפות ממוצעת של  -ישמש למגרשי מגורים נטו )  דונם 1,300(משטח העיר  50%על ידי חישוב של   -תחשיב צפיפות מיטבי 1.

 .נטו

 .ד"יח 15,000-עומד על כ -מצאי הדירות בתכניות מאושרות בתוספת צבר הדירות בתכניות הנמצאות בהכנה , בהתאם למצאי הדירות הקיימות2.

 

 

 

 רקע כללי/  1פרק 

 מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת תכנית המתאר/ רקע כללי 

 חזרה לתחילת הפרק
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 2פרק 
 

 תפקוד מרחבי

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת 
 תכנית המתאר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים ערים שכנות תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 ערים שכנות

 
 

 

 

 .ונמצאת בטבעת התיכונה של מטרופולין תל אביב, גבעת שמואל נמצאת בליבו של גוש דן

 פתח תקווה

קרית  
 אונו

 בני ברק

רמת  
 גן
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 /  תכנון אזורי וארצי  תפקוד מרחבי/  2פרק 
 מייזליץ כסיף אדריכלים 35א "תמ
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 תכנון ארצי ואזורי 
 לפיתוח ולשימור, תכנית בניה ארצית משולבת לבניה/  35א "תמ

 
 

 

 

 תשריט הנחיות סביבתיות והפניות למרכיבי תשתית
 :בשטחי שימור משאבי מים –גבעת שמואל 
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 /  תכנון אזורי וארצי  תפקוד מרחבי/  2פרק 
 מייזליץ כסיף אדריכלים 35א "תמ
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 תכנון ארצי ואזורי 
 לפיתוח ולשימור, תכנית בניה ארצית משולבת לבניה/  35א "תמ

 
 

 

 

  –תשריט המרקמים 
 לא מסומנים בתחומי גבעת שמואל מרקמים לשימור
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 

19 

 
 

 

 

  – 35א "הגדרת צפיפויות בנייה לפי תמ
 ד לדונם נטו"יח 20-ל 10בין : 2דגם ישוב = גבעת שמואל 

 תכנון ארצי ואזורי 
 לפיתוח ולשימור, תכנית בניה ארצית משולבת לבניה/  35א "תמ

 /  תכנון אזורי וארצי 
 35א "תמ
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 תכנון ארצי ואזורי 
 /   38א "גיל מבנים בהתייחס לתמ

 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

 /  תכנון אזורי וארצי 
 38א "תמ

 *1984מיפוי מבנים שנבנו עד שנת 
 )של גבעת שמואל GIS-לקוח מאתר ה( 
   1980חלה על מבנים שנבנו עד שנת  38א "תמ*

  38א "מתחמים פוטנציאליים ליישום תמ
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 תכנון ארצי ואזורי 
 תכנית מתאר ארצית ליער וליעור/  22א "תמ

 /  תכנון אזורי וארצי 
 22א "תמ

 לא מוגדרים שטחים ליעור בתחומי גבעת שמואל

 עצי הדר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 תכנון ארצי ואזורי 
 שמורות טבע ושמורות נוף, תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים/  8תמא 

 /  תכנון אזורי וארצי 
 8א "תמ

 שמורות טבע ושמורות נוף בתחומי גבעת שמואל, לא מוגדרים גנים לאומיים
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 תכנון ארצי ואזורי 
 )ביוב(תכנית מתאר ארצית למשק המים /  34תמא 

 /  תכנון אזורי וארצי 
 34א "תמ

רצועה למובל 
 שפכים מתוכנן

אזור תעשיה  
 )פתח תקוה(
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 /  תכנון אזורי וארצי 
 19ל "תת

 א מהנדסים"חלו:  מקור הנתונים

במחלף   4של דרך  CD -מתוכנן חיבור בין גבעת שמואל למערכת ה 4לשדרוג דרך  19/ל"במסגרת תת
 .גבעת שמואל ובציר הנשיא

 .התכנית נמצאת בהכנה

 תכנון ארצי ואזורי 
 4לשדרוג דרך  19ל "תת

 מטר 250

שיא
הנ
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 /  תכנון אזורי וארצי 
 19ל "תת

 א מהנדסים"חלו:  מקור הנתונים

במחלף   4של דרך  CD -מתוכנן חיבור בין גבעת שמואל למערכת ה 4לשדרוג דרך  19/ל"במסגרת תת
 .גבעת שמואל ובציר הנשיא

 .התכנית נמצאת בהכנה

 תכנון ארצי ואזורי 
 4לשדרוג דרך  19ל "תת

 מטר 250

 4דרך 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 

26 

 
 

 

 

 /  תכנון אזורי וארצי 
 ן"תכנית אב מתע

 –מתוכנן קו סגול שיחבר בין רמת גן ) ן"מתע(במסגרת תכנית האב למערכת תחבורה עתירת נוסעים 
 .פתח תקוה –גבעת שמואל  –בקעת אונו 

 תכנון ארצי ואזורי 
 ן"תכנית אב מתע

 ע"נת:  מקור הנתונים
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 ג "נתב – 2/4/א"תמ

 גבעת שמואל אינה נמצאת בתחום הרעש –תשריט מתחמי רעש מטוסים 

 תכנון ארצי ואזורי 
 ג "נתב – 2/4/א"תמ
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 ג "נתב – 2/4/א"תמ

 .  אך לא נכללת בו', מישור קוני'גבעת שמואל נושקת לתחום הגבלות –תשריט הגבלות בניה לגובה 

 תכנון ארצי ואזורי 
 ג "נתב – 2/4/א"תמ



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 
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 ג "נתב – 2/4/א"תמ

 ' '  אזור סיכון ציפורים ב'גבעת שמואל בתחום  –מיזעור סכנת ציפורים לתעופה 

 תכנון ארצי ואזורי 
 ג "נתב – 2/4/א"תמ
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 

30 

 ג "נתב – 2/4/א"תמ

 ' '  אזור סיכון ציפורים ב'גבעת שמואל בתחום  –מיזעור סכנת ציפורים לתעופה 

 תכנון ארצי ואזורי 
 ג "נתב – 2/4/א"תמ
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 תכנון ארצי ואזורי 
 מחוז מרכז 3 /21 מ "תמ

 
 תשריט יעודי קרקע

 /  תכנון אזורי וארצי 
 3מ "תמ

,  אזור תעשיה
מלאכה ותעסוקה  

 )פתח תקווה(

 אזור פיתוח עירוני

 קו מים
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 תכנון ארצי ואזורי 
 מחוז מרכז 3 /21 מ "תמ

 
 תשתיות והשפעות סביבתיות  

 /  תכנון אזורי וארצי 
 3מ "תמ

 קו מתח עליון
 תחנת משנה

הגבלת בניה  
 ציפורים –ושימוש 

 קו שפכים ראשי

 קו מים ארצי
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 תכנון ארצי ואזורי 
 )1980(מחוז מרכז /  3מ "תמ

 /  תכנון אזורי וארצי 
 3מ "תמ

גבול שטח שיפוט 
עיריות ומועצות  

 *מקומיות

ניתן לראות כי שטח אוניברסיטת בר אילן כלול בתכנית זו בגבול  *
 השיפוט של גבעת שמואל



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 אוניברסיטת בר אילן/ גבולות העיר 

 מבני הפקולטה להנדסה

 מבני הפקולטה למדעי הרוח

 מרכז וואהל

מרכז ספורט ומרכז , מתחם מעונות
 עתידי -שירותים נלווים לסטודנטים 

 פארק האחדות

 .בתוך העיר" מובלעת"שטחה של אוניברסיטת בר אילן מהווה כ
 .השטח עליו הוקמה האוניברסיטה היה שייך היסטורית לגבעת שמואל
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 אוניברסיטת בר אילן / גבולות העיר 
 מפת הקמפוס

 מבני הפקולטה להנדסה

 פארק האחדות

 מרכז וואהל

 שכונת רמת אילן

 גבעת שמואל



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים אוניברסיטת בר אילן
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שם  -ונקראה על1955 שנוסדה בשנת היא אוניברסיטה ציבורית אילן-אוניברסיטת בר
הוקמה על מנת לקדם את  האוניברסיטה. הציונות הדתית ממנהיגי, מאיר בר אילן הרב

"  תורה עם דרך ארץ"מדעי היהדות והמדעים הכלליים לפי הגישה של  הלימודים של
 .וברוח היהדות האורתודוקסית

 
אילן היא הגדולה שבאוניברסיטאות ישראל ובעלת שיעור הצמיחה הגבוה -אוניברסיטת בר

סטודנטים  25,930 מהם, סטודנטים 34,000-ל אילן לומדים קרוב-בבר .שבהן
  .בקמפוס המרכזי לתואר

 
באמצעות אילן הוא בהקניית יסודות המורשת היהודית -ייחודה של אוניברסיטת בר

תוך כדי לימוד אקדמי  , המכון הגבוה לתורה וטיפוח הזהות היהודית, לימודי היסוד ביהדות
 .מחלקות ומרכזי מחקר, מתקדם במסגרת פקולטות מחקר ברמה גבוהה ופיתוח

 
וכן בית הספר , באוניברסיטה פועלת הפקולטה ללימודי יהדות הגדולה בעולם

כמו כן פועלים בה מכוני מחקר  . ובית הספר לעבודה סוציאלית הגדולים ביישראל לחינוך
, כלכלה ,חקר המוח, מתמטיקה ,רפואית כימיה ,מדעיים בתחומים פיזיקה

והגות   הלכה ,ארכאולוגיה ,מוזיקולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית ,אסטרטגיה לימודי
 . פועל בה גם מכון מחקר חדיש לננוטכנולוגיה. יהודית

בית . נפתח באוניברסיטה בית ספר להנדסת חשמל ומחשבים 2002 בשנת הלימודים
 . לפקולטה עצמאית 2011-הספר הפך ב

 
הוקם בצפון הקמפוס קומפלקס של ארבעה בניינים המכיל את בית הספר   2008בשנת 

והאוניברסיטה המשיכה להתרחב והקימה במתחם הצפוני קומפלקס של מבנים   להנדסה
 .חדשים לפקולטה למדעי הרוח ומרכז חדש לחקר המוח

 

 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 אוניברסיטת בר אילן/ גבולות העיר 
 נתוני רקע
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 פתח תקווה/ ערים גובלות 
 מפת קומפילציה

 

 גבעת שמואל
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 מייזליץ כסיף אדריכלים פתח תקוה/ ערים גובלות 
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 פתח תקווה/ ערים גובלות 
 פרחי צפריר אדרכלים/ תכנית האב 

 

גבעת  
 שמואל

גבעת 
 שמואל
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 פתח תקווה/ ערים גובלות 
 תכניות מפורטות גובלות 

 )בתוקף( 1601/ פת 
 לביא.י: עורך התכנית

 קומות 24עד , ד"יח 1,281
 קריה אקדמית –בצפון המתחם 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים פתח תקוה/ ערים גובלות 
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 פתח תקווה/ ערים גובלות 
 תכניות מפורטות גובלות 

 )בהפקדה(ג  1602/פת 
 ז"קיקה ברא: עורך התכנית

 קומות 16-18,  ד"יח 320
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 פתח תקווה/ ערים גובלות 
 תכניות מפורטות גובלות 

 )בתוקף(ב  1602/פת 
 לביא. י: עורך התכנית

 ד"יח 591
 קומות 13עד 
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 פתח תקווה/ ערים גובלות 
 תכניות מפורטות גובלות  

 

 ד"יח 2,192: ד בתכניות גובלות"כמות יח
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 קרית אונו/ ערים גובלות 
 

 גבעת שמואל

קמפוס בר  
 אילן

 קרית אונו
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 קרית אונו/ ערים גובלות 
 מפת קומפילציה

 גבעת שמואל 
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 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 קרית אונו/ ערים גובלות 
 'פסגת אונו' – 281/תממ

 
מתוכנן מדרום ) 2002בתוקף משנת (י תכנית זו "עפ

אשר יכיל ' פארק מדע'וממזרח לדרך רבין  471לכביש 
,  מכוני מחקר: בנייני תעשיה עתירת ידע ומבני עזר כגון

, משרדי תכנון ויעוץ מקצועי, מעבדות, מכללה טכנולוגית
 .אולמות תצוגה ועוד

 ).מומש –החלק הדרומי של התכנית (
 

 ר"מ 97,000-כ: שטח עיקרי מתוכנן לפארק המדע
 
 

 'פארק מדע'שטח ל
 

 גבעת 
 שמואל
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מסקנות ושאלות לבחינה
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 '?  עיר פתוחה'או ' עיר חומה'•

 .וגם זאת באופן חלקי, גבעת שמואל מהווה כיום גורם מנותק מסביבתו המטרופולינית ואינה ממלאת תפקיד במרחב למעט מענה על צרכי תושביה

 .היא חייבת להפתח ולהפוך להיות גורם בעל משמעות במרחב, ועל מנת לעמוד ביעדים הכלכליים שלה, במידה והעיר מעוניינת בצמיחה והתפתחות

 

 

 :אוניברסיטת בר אילן •

 ?  באיזה מידה יכולה העיר להנות מיחסי גומלין עם האוניברסיטה

 ?כיצד ימוסד הקשר בין האוניברסיטה לבין העיר

 

 

 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת תכנית המתאר/ תפקוד מרחבי 

 חזרה לתחילת הפרק



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 3פרק 
 

 תולדות העיר והתפתחותה המרחבית

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת 
 תכנית המתאר
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48 

 ציוני דרך היסטוריים בהתפתחות הישוב –גבעת שמואל 

, הישוב נקרא על שמו של שמואל פינלס. בסיוע המשרד לשיכון עולים, על ידי עסקנים ציונים מרומניה' גבעת שמואל'החלה הקמתו של הישוב  – 1944נובמבר  •

 .מנהיג ציוני רב פעלים מרומניה

 .  והיווה מרכז תורני חשוב בתקופת התנאים' אבן אבראק'אשר במקור נקרא ', אל חיירה'גבעת שמואל הוקמה על אדמות כפר  •

-בראשיתה נבנתה גבעת שמואל על שטח של כ. החלו ראשוני המתיישבים להשתכן בבתים פרטיים וניהלו את חייהם כאגודה שנוהלה על ידי ועד1945באפריל  •

 .את פרנסתם מצאו התושבים בישובים הסמוכים. משפחות בלבד 190 -דונם שנועדו ל 100

הוותיקה  ' גבעת יהודה'הפכה גבעת שמואל למועצה מקומית שגיבשה סביבה את השכונות  1949-וב' קריית ישראל'הסתיימה הקמתה של שכונת  -1948נובמבר  •

 .הצעירה' פרדס רוזנבלום'ו

 .את היישוב הוותיק חבקו פרדסים שנעקרו ברבות השנים ופינו את מקומם לשכונות החדשות •

 70 -בשנות ה. יר ומרוקו'אלג -ובעיקר צפון אפריקה , רומניה, פולין, איראן, בולגריה, סוריה, עיראק בהן נקלטו עולים יוצאי הוקמו בעיר מעברות 60-וה 50-בשנות ה •

 . נקלטו עולים מברית המועצות

 .מצפון לישוב, על שם גיורא יוספטל' שיכון גיורא'נסתיימה בנייתו של  1966 בשנת •

 .אילן-סמוך לאוניברסיטת בר, בחלקו הדרומי של היישוב', רמת אילן'החלה בנייתה של שכונת  1968בשנת  •

צמודת  , במקביל נמשכה הבנייה הפרטית. על כביש גהה' בית תדיראן'והוקם ', פרדס רובין'על שטחי מעברת ' שכונת הברושים'החלה בנייתה של  1979 בשנת •

  .באזור המזרחי של גבעת שמואל, הקרקע

 .במזרח העיר' רמת הדר'בצפון העיר ו' רמת הדקלים': שכונות חדשות 2החלה הקמתן של  90-בסוף שנות ה •

 . גדלה גבעת שמואל באופן ניכר והכפילה את מספר תושביה 1998 החל משנת•

 .הוכרזה גבעת שמואל כעיר – 2007שנת  •

 .נקבעה לעיר ועדה מקומית לנושאי תכנון ובניה - 2011שנת •
  

 

 
 ציוני דרך היסטוריים בהתפתחות הישוב
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 'פרדס רוזנבלום'מעברת  40-שנות ה, בוטינסקי'ז' רח

 תמונות היסטוריות

 תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תמונות היסטוריות
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 60-שנות ה, העצמאות' שד )על רקע מגדל המים( 50-שנות ה, ביאליק' רח

 תמונות היסטוריות

 תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים 1946 -א "תצ תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 1946גבעת שמואל בשנת 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 1946מיפוי התפתחות העיר עד שנת  תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 1946גבעת שמואל בשנת 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 

 'בני עקיבא'תיחום 

 'הרצועה הראשונה'
 'הרצועה השניה'
 'הרצועה השלישית'

 מרכז העיר ההיסטורי

 'דרך מכבית'ציר 

 'דרך רבין'ציר 

 'רחוב הזיתים'ציר 

 'רחוב הנשיא'ציר 

 'שדרות העצמאות'ציר 
 'רחוב פנחס רוזנבלום'ציר 
 העתידי' בר לב'ציר 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 1958 -א "תצ

 1958גבעת שמואל בשנת 

, ברק המתפתחת-ניתן לראות בבירור קירבה וחיבור פיסי לבני 
 תקוה   -לעומת רצועת חיץ חקלאית בין העיר לפתח

 –פתח תקוה 
 קרית מטלון

 ברק-בני

 קרית אונו

 פתח תקוה
 מתחם מעברה

 מתחם מעברה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

54 

 1958מיפוי התפתחות העיר עד שנת 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 

 'בני עקיבא'תיחום 

 'הרצועה הראשונה'
 'הרצועה השניה'
 'הרצועה השלישית'

 מרכז העיר ההיסטורי

 'דרך מכבית'ציר 

 'דרך רבין'ציר 

 'רחוב הנשיא'ציר 

 'שדרות העצמאות'ציר 

 'רחוב פנחס רוזנבלום'ציר 
 העתידי' ברלב'ציר 

 'רמת אילן'תיחום שכונת 

 'השחר'שכונת 

'רחוב ביאליק'ציר  'טרומפלדור'ציר    

'כביש גהה'ציר   

 אילן-בר' אונ

 'בארי'מתחם 
 מגדל המים

 'רחוב הזיתים'ציר 

 שני מבנים מבודדים

 1958גבעת שמואל בשנת 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

55 

 1966 -א "תצ

 1966גבעת שמואל בשנת 
 –פתח תקוה 
 קרית מטלון

 ברק-בני

 קרית אונו

 פתח תקוה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

46 

 1966מיפוי התפתחות העיר עד שנת 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 

 'בני עקיבא'תיחום 

 'הרצועה הראשונה'
 'הרצועה השניה'
 'הרצועה השלישית'

 מרכז העיר ההיסטורי

 'דרך מכבית'ציר 

 'דרך רבין'ציר 

 'רחוב הזיתים'ציר 

 'רחוב הנשיא'ציר 

 'שדרות העצמאות'ציר 
 'רחוב פנחס רוזנבלום'ציר 
 העתידי' ברלב'ציר 

 'רמת אילן'תיחום שכונת 

 'השחר'שכונת 

'רחוב ביאליק'ציר   
'טרומפלדור'ציר   

'כביש גהה'ציר   

 'גיורא'שכונת 

 אילן-בר' אונ

 'בארי'מתחם 

 1966גבעת שמואל בשנת 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 1976 -א "תצ תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

57 

 1976גבעת שמואל בשנת 
 –פתח תקוה 
 קרית מטלון

 ברק-בני

 קרית אונו

 פתח תקוה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 1976מיפוי התפתחות העיר עד שנת  תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

48 

 'בני עקיבא'מתחם 

 'הרצועה הראשונה'
 'הרצועה השניה'
 'הרצועה השלישית'

 מרכז העיר ההיסטורי

 'דרך מכבית'ציר 

 'דרך רבין'ציר 

 'רחוב הזיתים'ציר 

 'רחוב הנשיא'ציר 

 'שדרות העצמאות'ציר 
 'רחוב פנחס רוזנבלום'ציר 
 העתידי' ברלב'ציר 

 'רמת אילן'שכונת 

'רחוב ביאליק'ציר   
'טרומפלדור'ציר   

'כביש גהה'ציר   

 'גיורא'שכונת 

'גוריון-רחוב בן'ציר   

 אילן-בר' אונ

 'בארי'מתחם 

 1976גבעת שמואל בשנת 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 

1976-1967 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 
 'השחר'שכונת 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 1985 -א "תצ תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 1985גבעת שמואל בשנת 
 –פתח תקוה 
 קרית מטלון

 ברק-בני

 קרית אונו

 פתח תקוה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 1985מיפוי התפתחות העיר עד שנת  תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

50 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 

 'בני עקיבא'מתחם 

 'הרצועה הראשונה'
 'הרצועה השניה'
 'הרצועה השלישית'

 מרכז העיר ההיסטורי

 'דרך מכבית'ציר 

 'דרך רבין'ציר 

 'רחוב הזיתים'ציר 

 'רחוב הנשיא'ציר 

 'שדרות העצמאות'ציר 
 'רחוב פנחס רוזנבלום'ציר 
 העתידי' ברלב'ציר 

 'רמת אילן'שכונת 

 'השחר'שכונת 

'רחוב ביאליק'ציר   

'כביש גהה'ציר   

 'גיורא'שכונת 

'גוריון-רחוב בן'ציר   

 אילן-בר' אונ

'הציונות'מתחם   
'טרומפלדור'ציר   

 'בארי'מתחם 

 גוריון-ס בן"מתחם בי

 1985גבעת שמואל בשנת 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 

1976-1967 

1985-1977 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 1993 -א "תצ תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 1993גבעת שמואל בשנת 
 –פתח תקוה 
 קרית מטלון

 ברק-בני

 קרית אונו

 פתח תקוה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 1993מיפוי התפתחות העיר עד שנת  תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

52 

 'בוטינסקי'רחוב ז'ציר 

 'בני עקיבא'מתחם 

 'הרצועה הראשונה'
 'הרצועה השניה'
 'הרצועה השלישית'

 'גבעת שמואל'מחלף 

 'דרך מכבית'ציר 

 'דרך רבין'ציר 

 'רחוב הזיתים'ציר 

 'רחוב הנשיא'ציר 

 'שדרות העצמאות'ציר 
 'רחוב פנחס רוזנבלום'ציר 
 העתידי' ברלב'ציר 

 'רמת אילן'שכונת 

 'השחר'שכונת 

'רחוב ביאליק'ציר   

'כביש גהה'ציר   

 'גיורא'שכונת 

'גוריון-רחוב בן'ציר   

 אילן-בר' אונ

'הציונות'מתחם   
'רחוב טרומפלדור'ציר   

 'בארי'מתחם 

 גוריון-ס בן"מתחם בי

 מרכז העיר ההיסטורי

 1993גבעת שמואל בשנת 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 

1976-1967 

1985-1977 

1993-1986 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 2012 -א "תצ תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

63 

 2012גבעת שמואל בשנת 
 –פתח תקוה 
 קרית מטלון

 ברק-בני

 קרית אונו

 פתח תקוה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים 2012מיפוי התפתחות העיר עד שנת  תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

1 

 'בוטינסקי'ז'רחוב 

 'בני עקיבא'מתחם 

 'הדר-רמת'שכונת 
 'הרצועה השלישית'

 'גבעת שמואל'מחלף 

 'מכבית'דרך 

 'רבין'דרך 

 'הזיתים'רחוב 

 'הנשיא'רחוב 

 'שדרות העצמאות'
 'פנחס רוזנבלום'רחוב 
 העתידי' ברלב'רחוב 

 'רמת אילן'שכונת 

 'השחר'שכונת 

'ביאליק'רחוב   

'כביש גהה'ציר   

 'גיורא'שכונת 

'גוריון-בן'רחוב   

 אילן-בר' אונ

'הציונות'מתחם   

'טרומפלדור'רחוב   
 'בארי'מתחם 

 גוריון-ס בן"מתחם בי

 מרכז העיר ההיסטורי

 'רמת אילן החדשה'שכונת 

 'רמת הדקלים'שכונת 

 2012גבעת שמואל בשנת 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 

1976-1967 

1985-1977 

1993-1986 

2012-1994 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים סכימת התפתחות העיר תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

65 

 סכימת התפתחות העיר –גבעת שמואל 

 'בוטינסקי'ז'רחוב 

 'בני עקיבא'מתחם 

 'הדר-רמת'שכונת 
 'הרצועה השלישית'

 'גבעת שמואל'מחלף 

 'מכבית'דרך 

 'רבין'דרך 

 'הזיתים'רחוב 

 'הנשיא'רחוב 

 'שדרות העצמאות'
 'פנחס רוזנבלום'רחוב 
 העתידי' ברלב'רחוב 

 'רמת אילן'שכונת 

 'השחר'שכונת 

'ביאליק'רחוב   

'כביש גהה'ציר   

 'גיורא'שכונת 

'גוריון-בן'רחוב   

 אילן-בר' אונ

'הציונות'מתחם   

'טרומפלדור'רחוב   
 'בארי'מתחם 

 גוריון-ס בן"מתחם בי

 מרכז העיר ההיסטורי

 'רמת אילן החדשה'שכונת 

 'רמת הדקלים'שכונת 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 

1976-1967 

1985-1977 

1993-1986 

2012-1994 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים סכימת התפתחות העיר תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

66 

 סכימת התפתחות העיר –גבעת שמואל 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 

1976-1967 

1985-1977 

1993-1986 

2012-1994 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים סכימת התפתחות העיר תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 

67 

 סכימת התפתחות העיר –גבעת שמואל 

 :מקרא
 
 1946עד 

1958-1947 

1966-1959 

1976-1967 

1985-1977 

1993-1986 

2012-1994 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מסקנות ושאלות לבחינה

68 

י הגיאומטריה של הצירים הראשיים שהיו קיימים "גבעת שמואל היסטורית לא התפתחה עפ •

הגיאומטריה של העיר אינה ניזונה ואינה מושפעת מהגיאומטריה של ולכן , בעת הקמתה

הרצל אשר  ' בוטינסקי או נתניה ורח'ז'  כגון פתח תקווה ורח, להבדיל מערים אחרות( כביש גהה

 ).ניזון מכביש החוף

מסיבה זו לא התפתח ציר או רחוב ראשי בעיר ולפיכך לא התפתח מרכז עיר בעל מאפיינים •

 .מסחר ותעסוקה, טיפוסיים של תנועה

 ?האם תכנית המתאר תביא ליצירת מרכז חדש לעיר אשר יתפקד כלב העיר העתידית•

 

 

 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת תכנית המתאר –תולדות העיר והתפתחותה 

 מערך הדרכים ההסטוריות במבנה העיר

 ברלב/ פנחס רוזנבלום 

 מטלון.ק
 ת"פ

 בני ברק

 קרית אונו

 פתח תקוה

 שמואל.ג
 הותיקה

 חזרה לתחילת הפרק



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 4פרק 
 

 מבנה פיסי

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת 
 תכנית המתאר



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תצלום אויר מבנה פיסי/  4פרק 

70 

 תצלום אויר/ גבעת שמואל 

, ניתן לראות בתצלום אויר את חלוקתה של גבעת שמואל למרקמים מגוונים הנושקים זה לזה

 .המרושתת בכבישים, ומיקומה במרכז מערכת עירונית צפופה

סקירת (עליהם חלות תכניות בשלבי קידום שונים , בפאתי העיר קיימים איזורים פנויים לפיתוח

 ).התכניות מופיעה בהמשך הפרק

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שערים וכניסות לעיר מבנה פיסי/  4פרק 

71 

 שערים וכניסות לעיר/ גבעת שמואל 

 :דרכי גישה ראשיות לגבעת שמואל 3במצב הנוכחי קיימות 

 471בוטינסקי מציר 'ז' רח 1

 471מקס ואנה ווב מציר / דרך קרן היסוד  2

 4גשר קוקה קולה מציר / מבצע קדש  3

 :דרכי גישה משניות במצב הקיים 2בנוסף קיימות 

 4דרך תחנת הדלק על דרך  4

 הסיבים' דרך החניה בקאונטרי לרח 5

2 

5 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שערים וכניסות לעיר מבנה פיסי/  4פרק 
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 שערים וכניסות לעיר/ גבעת שמואל 

 :שערים כדלקמן 6במצב המתוכנן יתווספו עוד 

 לב לציר רבין-בר' חיבור רח 6

 זבולון המר לציר רבין/ המשך אורי צבי גרינברג  7

 )לעיל 4' במקום מס( 19הנשיא לתתל ' חיבור רח 8

 הסיבים של פתח תקוה' בגין לרח' חיבור שד 9

 השיקמה בפתח תקוה' הזיתים לרח' חיבור רח 10

 חיבור נוסף בצפון העיר לציר רבין 11

2 

5 

7 

10 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שערים וכניסות לעיר מבנה פיסי/  4פרק 
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 שערים וכניסות לעיר ונוף העיר/ גבעת שמואל 

2 

5 

7 

10 

 471מבט מכביש 

 מבט מדרך רבין



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 :מקרא
          גובה 

 מייזליץ כסיף אדריכלים טופוגרפיה מבנה פיסי/  4פרק 

74 

 טופוגרפיה/ גבעת שמואל 

70+ 

55+ 

40+ 

55+ 

35+ 
30+ 

50+ 

60+ 

50+ 

40+ 

25+ 

50+ 

65+ 

70+ 

60+ 

55+ 

40+ 

 .גבעת שמואל משתרעת על אזור שטוח באופן יחסי

 .הוא האיזור הנמוך ביותר בעיר" אצבע הסיליקון"איזור 

 .הוא האיזור הגבוה ביותר בעיר –איזור רמת הדר הדרומית 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מיפוי העיר מבנה פיסי/  4פרק 

75 

 מיפוי כללי/ גבעת שמואל 
 

 :מקרא
מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 

 :מיפוי כללי של המצב הקיים בעיר מראה

 .בצפיפויות משתנות, מרקמים מגוונים נושקים •

,  עליהם חלות תכניות בשלבי קידום שונים(שטחים פנויים בשולי העיר  •

 )שיסקרו בהמשך הפרק

 .הותיקמחסור ניכר במרכז העיר תוך , פרישה של שטחים ירוקים •

 . מיעוט במבני תעסוקה ומסחר •

 .ללא מרכז מובהק, פרישה של מבני תרבות וחינוך •

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 /  תכניות קיימות  מבנה פיסי/  4פרק 
 צבי לישר –תכנית האב 

 מייזליץ כסיף אדריכלים

76 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 
 צבי לישר/ תכנית האב 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 /  תכניות קיימות  מבנה פיסי/  4פרק 
 תכנית האב לתחבורה

 מייזליץ כסיף אדריכלים

77 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 
 2009 -תכנית האב לתחבורה 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 /  תכניות קיימות  מבנה פיסי/  4פרק 
 תכנית אב לשבילי הליכה

 מייזליץ כסיף אדריכלים

78 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 
 תכנית אב לשבילי הליכה

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

79 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 
 תכנית שדרוג רחובות

 
 

 /  תכניות קיימות 
 תכנית שדרוג רחובות



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 /  תכניות קיימות  מבנה פיסי/  4פרק 
 תכנית אב לתחבורת אופניים

 מייזליץ כסיף אדריכלים

80 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 
 תכנית אב לתחבורת אופניים

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

81 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 
 תכנית שבילי אופניים

 

 /  תכניות קיימות 
 תכנית אב לתחבורת אופניים



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

82 

 חיבור לרשת שבילי האופניים הארצית ולפארקים המטרופוליניים/ גבעת שמואל 
 ותניתן לראות שגבעת שמואל אינה מחוברת לרשת שבילי האופניים הארצית וכי הגישה באופניים אל הפארקים המטרופוליינים בעייתית מבחינת נגיש

 

 /  תכניות קיימות 
 תכנית אב לתחבורת אופניים

http://www.opencyclemap.org/ 

 מ"ק 3.5

 מ"ק 1.5

 מ"ק 3.5

 מ"ק 3

http://www.opencyclemap.org/�


 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 /  תכניות קיימות  מבנה פיסי/  4פרק 
 950/ממ

 מייזליץ כסיף אדריכלים

83 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 
   950/תכנית המתאר ממ

1983 
 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים יעודי קרקע מבנה פיסי/  4פרק 

84 

 קרקעיעודי / גבעת שמואל 
 
 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תכנון קיים ועתידי מבנה פיסי/  4פרק 

85 

 תכנון קיים ועתידי/ גבעת שמואל 

2 

1 

4 

5 

6 7 

8 11 

9 

13 12 

17 

14 

15 

16 

18 

19 
20 

21 24 

22 
23 

25 
26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 

10 

3 

 פרויקט פינוי בינוי* 

* 
* 

* * 
* 
* 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שטחים מאושרים פנויים מבנה פיסי/  4פרק 

86 

 )בניה שטרם הושלמה(שטחים מאושרים פנויים / גבעת שמואל 
 
 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תכנון קיים ועתידי מבנה פיסי/  4פרק 

87 

 תכנון קיים ועתידי/ גבעת שמואל 
 
 

 הטבלה אינה מחסירה את הבניה שטרם הושלמה במגרשים הריקים* 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תחזיות בניה מבנה פיסי/  4פרק 

88 

 תחזיות בניה/ גבעת שמואל 
 
 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים צפיפות מתוכננת מבנה פיסי/  4פרק 

89 

 תכנון קיים ועתידי/ גבעת שמואל 
 צפיפות מתוכננת

 
 

 ד"יח 15,348

 דונם 2,540
 ד מתוכננות"כ יח"סה ד לדונם ברוטו"יח 6 =

 שטח גבעת שמואל

 ד"יח 15,348

 *דונם 1,270
 ד מתוכננות"כ יח"סה ד לדונם נטו"יח 12 =

 שטח גבעת שמואל

 ליעודי בניה 50%הערכה גסה לפי * 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונות העיר מבנה פיסי/  4פרק 

90 

 שכונות העיר/ גבעת שמואל 
 
 1944-1980גבעת שמואל הותיקה  

 1966שכונת גיורא 

 שכונת השחר

 1970רמת אילן 

 1993רמת הדר 

 1998רמת הדקלים 

 )בתכנון( III-הרצועה ה

 )בתכנון(אצבע הסיליקון 

 

 גבעת שמואל הותיקה 
1944-1980 

 השחר

 רמת הדקלים
1998- 

אצבע  
 הסיליקון

הרצועה  
 III-ה

רמת אילן  
1970 

רמת אילן  
החדשה  

2009 - 

 1966גיורא 

 רמת הדר
1993 - 

ישיבת בני 
 עקיבא



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונות העיר מבנה פיסי/  4פרק 

91 

 שכונות העיר/ גבעת שמואל 
 
 1944-1980גבעת שמואל הותיקה  

 1966שכונת גיורא 

 שכונת השחר

 1970רמת אילן 

 1993רמת הדר 

 1998רמת הדקלים 

 )בתכנון( III-הרצועה ה

 )בתכנון(אצבע הסיליקון 

 ) -1955(קמפוס בר אילן 

 

 

 גבעת שמואל הותיקה
1944-1980 

 השחר

 1966גיורא 

 רמת הדקלים
1998- 

אצבע  
 הסיליקון

הרצועה  
 III-ה

רמת אילן  
1970 

רמת אילן  
החדשה  

2009 - 

קמפוס בר  
 אילן  
1955 - 

 רמת הדר
1993 - 

ישיבת בני 
 עקיבא



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים גבעת שמואל הותיקה מבנה פיסי/  4פרק 

92 

 גבעת שמואל הותיקה
1944-1980 

 

 גבעת שמואל הותיקה

 השחר

 גיורא

 

 .4לאורך כביש , מערב העיר-נמצאת במרכז •

שכונת  -ממזרח. ומצפונה שכונת גיורא ורמת הדקלים, לדרומה שוכן קמפוס בר אילן •

 .רמת הדר

 .מכילה את המרכז ההיסטורי שממנו התפתחה העיר •

 ).השחר, גיורא, הציונות(מחולקת למתחמים ברי אופי בינוי שונה  •

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מיפוי כללי/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

93 

 מיפוי כללי/ גבעת שמואל הותיקה 

 גבעת שמואל הישנה 
1944-1980 

 השחר

 1966גיורא 

 בית וקאונטרי
1998- 

אצבע  
 הסיליקון

הרצועה  
 III-ה

רמת אילן  
1970 

רמת אילן  
החדשה  

2009 - 

קמפוס בר  
 אילן  
1955 - 

 השחר

 קמפוס
 בר אילן

 בית העירייה

 ס גבעת שמואל"מתנ
 ספרייה עירונית

 חטיבה בוגרת –ס יגאל אלון "בי

 חטיבה צעירה –ס יגאל אלון "בי

 שדרות העצמאות

 בית עמיטק

 :מקרא
מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים רחוב ביאליק/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

94 

 גבעת שמואל הותיקה
 בעיות ומטרדים

אצבע  
 הסיליקון

 .אולם אינו מותאם לכמות התנועות והביקושים, מערב-הרחוב מהווה כיום ציר מרכזי לתנועת מזרח •
 .וללא תשתית נוחה לתנועת הולכי רגל, לאורך הרחוב מבני מגורים ללא קומה מסחרית המשכית •
 .גם ניתוח היסטורי מראה כי הרחוב לא יועד להיות ציר עירוני ראשי•

 רחוב ביאליק



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים המרכז ההיסטורי/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

95 

 גבעת שמואל הותיקה
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

 המרכז ההיסטורי

1946 

 )יחידות דיור למגרש 4(האזור מתאפיין בצפיפות נמוכה  •
המרכז ההיסטורי שמר על אופיו ומכיל רחובות צרים מרוצפים  •

 .שלאורכם בניה נמוכה פרטית

 חטיבה בוגרת –ס יגאל אלון "בי שדרות הגיבורים



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת הציונות/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

96 

 גבעת שמואל הותיקה
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

אצבע  
 הסיליקון

1946 

 שכונת הציונות

 .שכונת הציונות בעלת רקמה השונה מסביבתה ההיסטורית •
, על קומת עמודים) קומות 4-6(מאופיינת בבניה גבוהה יחסית   •

 . לאורך רחובות סלולים



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שדרות העצמאות/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 גבעת שמואל הותיקה
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

אצבע  
 הסיליקון

1946 

 שדרות העצמאות

 .השדרות ממוקמות על ציר היסטורי •
 .לאורכן מבני מגורים פרטיים ומבני ציבור •



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבני ציבור/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 גבעת שמואל הותיקה
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

אצבע  
 הסיליקון

1946 

 מבני ציבור עירוניים

 מרכז אריאל שרון לתרבות ואמנות בית העירייה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבני תעסוקה/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 גבעת שמואל הותיקה
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

אצבע  
 הסיליקון

1946 

 4תעסוקה לאורך כביש 

 בית עמיטק



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תכניות עתידיות/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 גבעת שמואל הותיקה
 תכניות עתידיות

אצבע  
 הסיליקון

 מסחר ותעסוקה על כביש גהה -מתחם עמיטק 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים

1 

 גבעת שמואל הותיקה
 תכניות עתידיות

 

אצבע  
 הסיליקון

 תכניות עתידיות/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

 בן גוריון' פינוי בינוי ברח –' שער העיר'



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת גיורא/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת גיורא / גבעת שמואל הותיקה 
1966 

 

 גיורא

 

 .נמצאת בחלקה הצפוני של גבעת שמואל הותיקה •

 .שכונת רמת הדקלים –הנשיא ומצפונה ' גובלת עם רח •

 . כיום נמצא בערכאות משפטיות. בינוי–על השטח יצא מכרז של המנהל לפינוי  •

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת גיורא/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת גיורא/ גבעת שמואל הותיקה 

 1966גיורא 

 . ר"מ 55-שכונת גיורא מאופיינת ביחידות דיור קטנות של כ •
מצב המבנים מוזנח ומדורדר והאוכלוסייה חסרת אמצעים  •

 .ליצירת שינוי בכוחות עצמה

 :מקרא
מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת גיורא מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת גיורא
 הנשיא –ציר בר לב / תכניות עתידיות 

 
 ,בינוי בגיורא-חלופה לפינוי

 .נמצאת בשלב בדיקה תכנונית
 

 השחר



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת השחר/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת השחר/ גבעת שמואל הותיקה 

 השחר

 

 .נמצאת בחלקה הדרומי של גבעת שמואל הותיקה •

 . ומדרום וממזרח עם קמפוס בר אילן 4גובלת ממערב עם כביש  •

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת השחר/ גבעת שמואל הותיקה  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת השחר/ גבעת שמואל הותיקה 

השכונה מאופיינת בבניה פרטית בצפיפות נמוכה 
 )יחידות דיור למגרש 2(

 :מקרא
מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים רמת אילן החדשה+ שכונת רמת אילן  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת אילן 
1970 

 שכונת רמת אילן החדשה
2009 - 

 רמת אילן

רמת אילן  
 החדשה  

 

לקמפוס בר , מדרום 471בין כביש , נמצאת בחלקה הדרומי של גבעת שמואל •

 .אילן ממערב ומצפון

 .השכונה גובלת ברובה עם קמפוס בר אילן ועל כן סובלת ממצוקת חניה •

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת אילן החדשה+ שכונת רמת אילן 
 מיפוי כללי

 גן האילנות

 ס בן גוריון"בי

 )רמת גן(ת "תיכון אמי

 רמת אילן החדשה+ שכונת רמת אילן 

 :מקרא
מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת אילן
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

 

 השחר

רמת אילן  
1970 

 שכונת רמת אילן

השכונה הותיקה מאופיינת בבינוי מגדלי מגורים על 
 .סביב חצרות פנימיות רחבות, עמודים



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 רמת אילן החדשה
 3/ 3112/ ממ

 תשריט
 

 השחר

רמת אילן  
 החדשה

 רמת אילן החדשה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 רמת אילן החדשה
 3/ 3112/ ממ

 )לא מחייבת(תכנית בינוי 
 

 השחר

רמת אילן  
 החדשה

 רמת אילן החדשה



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 רמת אילן החדשה
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

 

 השחר

רמת אילן  
 החדשה

 רמת אילן החדשה

 בשלבי בניה -רמת אילן החדשה 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדר מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת הדר
1993 - 

 רמת הדר
1993 - 

 

ממזרח לגבעת שמואל הותיקה  , נמצאת בחלקה המזרחי של גבעת שמואל •

 .וממערב לשטחי הרצועה השלישית שבתכנון

 .  שכונה רמת הדקלים –מצפונה . וישיבת בני עקיבא 471בדרומה כביש  •

 ).3154/ ממ(על חלקה הדרומי של השכונה קיימת תכנית מאושרת  •

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מיפוי כללי/ שכונת רמת הדר  מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 מיפוי כללי/ שכונת רמת הדר 

 השחר

 קניון הגבעה

 פארק רמון

 ס מורשת זבולון"בי

 ת"אולפנת אמי

 מכינת בני עקיבא

 :מקרא
מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדר מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת הדר
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

 

 השחר

 )צפון(רמת הדר הותיקה 

 מגדל המים האיקוני



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדר מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת הדר
 נקודות חן ופוטנציאלים, מאפיינים

 

 השחר

 רמת הדר החדשה

 קניון הגבעה במרכז השכונה

 בניה במגדלי מגורים המאפיינת את השכונה החדשה  בניה נמוכה ופרטית לאורך הגבול המזרחי של השכונה

 פארק רמון מדרום לקניון הגבעה  



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדר מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת הדר
 3154/ ממ

 השחר

 :סטטוס התכנית
 .אושרה בועדה המחוזית וקיבלה תוקף

בימים אלו הועדה המקומית פועלת להסדרת 
הקרקעות בתכנית מפורטת בסמכות הועדה 

 .המקומית
 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדר מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת הדר
 '  פארק הגבעה'תכנית / תכניות עתידיות 

 בהכנה   - 4060/גש+  4020/גש
 

 השחר

 'פארק הגבעה'תכנית 

 שכונת רמת הדר



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדקלים מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 רמת הדקלים
1998- 

 השחר

 רמת הדקלים
 

 

ממערב ומדרום לפתח תקוה , נמצאת בחלקה הצפוני של גבעת שמואל •

 .'אצבע הסיליקון'וממזרח לשטחי 

וציר בר לב העתידי  ) לאורך שכונת גיורא(בדרומה של השכונה רחוב הנשיא  •

 ).לאורך רמת הדר הצפונית(

המאופיין בבניה " בית וקאונטרי"במרכז השכונה נמצא המתחם המכונה  •

 .פרטית מסביב למרכז ספורט שכונתי

 .ס מורשת מנחם בגין ושטח המיועד לספורטק העירוני"במערב השכונה בי •

הולמס  'הקאונטרי העירוני ומרכז הספורט , ס מורשת נריה"במזרח השכונה בי •

 .'פלייס

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדקלים מבנה פיסי/  4פרק 

120 

 שכונת רמת הדקלים
 

 קאונטרי גבעת שמואל
 הולמס פלייס

 מועדון ספורט וקאונטרי

 ס מורשת נריה"בי

 ס מורשת מנחם בגין"בי

 :מקרא
מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדקלים מבנה פיסי/  4פרק 

121 

 שכונת רמת הדקלים
 

 הזיתים' ס מורשת נריה ממזרח לרח"בי הרימון' מגדלי מגורים לאורך רח בניה נמוכה ופרטית מסביב לקאונטרי השכונתי

 הספורטק המתוכנן במערב השכונה ס מנחם בגין במערב השכונה"בי



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדקלים מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 שכונת רמת הדקלים
 3107/ ממ

 

 בתכנון  : סטטוס התכנית



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדקלים מבנה פיסי/  4פרק 

123 

 שכונת רמת הדקלים
 3074/ ממ

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדקלים מבנה פיסי/  4פרק 

124 

 שכונת רמת הדקלים
 3/ 3062/ ממ

 

 בתכנון  : סטטוס התכנית



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונת רמת הדקלים מבנה פיסי/  4פרק 

125 

 שכונת רמת הדקלים
 3/ 3062/ ממ

 

 נמצאת בתהליך שינוי –תכנית בינוי 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים III-הרצועה ה מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 III-הרצועה ה

 השחר
הרצועה  

 III-ה

 

 .בסמוך לדרך רבין, נמצאת לאורך הגבול המזרחי של העיר •

 471כביש : מדרום, הגובלת עם פתח תקווה, דרך בר לב המתוכננת –מצפון  •

 .שכונת רמת הדר –וממערב , הגובל עם קרית אונו

הכוללת תעסוקה  , כיום השטחים פנויים ומקודמת תכנית עירוב שימושים •

 .ומסחר לאורך דרך רבין

כולל , בשטח הדרומי של הרצועה מתוכנן לעבור הקו הסגול של הרכבת הקלה •

 .שתי תחנות להורדת והעלאת נוסעים

 

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים III-הרצועה ה מבנה פיסי/  4פרק 

1 

 III-הרצועה ה
 בתכנון

 השחר



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים III-הרצועה ה מבנה פיסי/  4פרק 

128 

 III-הרצועה ה
 3172/ממ

 
 בשלב תכנון ראשוני: סטטוס התכנית

 השחר

התכנית אינה מייצגת את השטחים הציבוריים  
 הפתוחים הנדרשים



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים III-הרצועה ה מבנה פיסי/  4פרק 

129 

 III-הרצועה ה
 3172/ממ

 
 אילוסטרציה של הצעת תכנון קודמת

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים III-הרצועה ה מבנה פיסי/  4פרק 

130 

 III-הרצועה ה
 

 אילוסטרציה של הצעת תכנון קודמת
 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים אצבע הסיליקון מבנה פיסי/  4פרק 

131 

 "אצבע הסיליקון"
 בתכנון

 השחר

אצבע  
 הסיליקון

 

 .4לאורך כביש , נמצאת בקצה הצפוני של העיר •

שכונת רמת   –מדרום מזרח ; )קרית מטלון(פתח תקווה  –מצפון וממזרח  •

 .הדקלים

 .4כיום מקודמת בשטח תכנית לאזור תעסוקה לאורך כביש .•

 

 

 

 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים אצבע הסיליקון מבנה פיסי/  4פרק 

132 

 "אצבע הסיליקון"

 השחר



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים אצבע הסיליקון מבנה פיסי/  4פרק 

133 

 אצבע הסיליקון
 4050/ ממ

 

 השחר

 בדיון לפני הפקדה: סטטוס התכנית



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מסקנות ושאלות לבחינה מבנה פיסי/  4פרק 

134 

 השחר

קמפוס בר  
 אילן  
1955 - 

 מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת תכנית המתאר/ מבנה פיסי 

 .בעלת טופוגרפיה המאפשרת תנועת הולכי רגל ותחבורת אופניים, גבעת שמואל הינה עיר קומפקטית •

 ? וכיצד מימושו יכול להשפיע על התנהלות העיר ודמותה? כיצד ניתן למקסם יתרון זה 

  

 .  אין לעיר מרכז מובהק) ויתכן וגם בעבר(כיום  •

 ?מה חשיבות היררכיה עירונית והאם התכנית תיזום היררכיה עירונית ברורה יותר 

 

 .כאשר כל שכונה מתפקדת כישות נפרדת, כיום גבעת שמואל מחולקת לשכונות מובדלות –שכונות קיימות •

 ?  או שמע לטשטשה, האם יש לחזק את המובדלות הקיימת בין השכונות 

 ?תוך ניצול מאפייניה היייחודיים של כל שכונה, כיצד תפותח מערכת הקשרים ויחסי הגומלין בין השכונות השונות

 ?תשומר השכונה הותיקה/כיצד תתחדש

 

 .אך קיימות תכניות בשלבי קידום שונים על השטחים כולם, כיום ישנם אזורים פנויים בשולי העיר: פיתוח שכונות חדשות ותכניות מקודמות •

 ?  האם התכניות המקודמות ממצות את הפוטנציאל של האיזורים הפנויים ומשתלבות בחשיבה אסטרטגית לגבי פיתוח העיר כולה

 ?האם התכניות המקודמות במוסדות התכנון תואמות את צפי גידול האוכלוסיה והשירותים הנדרשים לה

 ?כיצד ניתן לזרז את מימושן של התכניות השונות 

 ?תושבים 50,000פ מרכזי העונה על דרישות עיר בת "האם והיכן ימוקם שצ

 ?וכיצד ישתלבו בחזון העיר? אילו מוסדות ציבור העיר תבחר להקים בעשור הקרוב

 חזרה לתחילת הפרק



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 5פרק 
 

 נוף העיר

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת 
 תכנית המתאר



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים

136 

 מבטים רחוקים. שטחים פתוחים לא מפותחים בצמוד לכביש הסואן – 1' מבט מס

1 

2 

 מבטים רחוקים. שטחים פתוחים לא מפותחים בצמוד לכביש הסואן - 2' מבט מס

 'רמת הדקלים' 'צבע הסיליקון'א

 'גיורא'שיכוני  'רמת הדר' 'רמת הדקלים' 'אצבע הסיליקון'

 מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 

 כביש גהה/ מבטים אל העיר 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים

137 

 'גיורא'שיכוני 

3 
4 

 שיכונים מיושנים בחזית העיר – 3' מבט מס

 .מתוכננת/לא מטופלת" שארית" – 4' מבט מס

 מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 

 כביש גהה/ מבטים אל העיר 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים

138 

5 

 חזית פוטנציאלית כקו ראשון לכביש ראשי –ריכוז מבני משרדים  – 5' מבט מס 6

 צמחיה ירוקה נעימה לעין המתפקדת כרצועה מבודדת אקוסטית אידיאלית  – 6' מבט מס

בנייני המשרדים  
 )'גוש עציון'רחוב (

 'עמיטק'מתחם 

 מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 

 כביש גהה/ מבטים אל העיר 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 כביש גהה/ מבטים אל העיר 

7 

 'השחר'שכונת 

 'השחר'שכונת 

 מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 

 .נמצאת בקו ראשון לכביש הסואן, הוותיקה' השחר'שכונת 

 .חומה אקוסטית כמפגע אסתטי



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 

140 

 כביש מכבית/ מבטים אל העיר 

8 

9 

 חדש וצמחיה, שילוב של ישן –מגדלי מגורים  – 8' מבט מס

 9' מבט מס

 'אילן החדשה-רמת' 'אילן-רמת'

 'אילן-רמת' 'אילן החדשה-רמת'
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 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 כביש מכבית/ מבטים אל העיר 

10 

9 

 קירות אקוסטיים גבוהים – 9' מבט מס

 10' מבט מס

 'עקיבא-בני'מתחם 

'רמת הדר'  

 מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 דרך רבין/ מבטים אל העיר 

11 

 שטחים פתוחים המאפשרים מבטים רחוקים אל חזית מגדלי המגורים – 11' מבט מס

12 

 .החוסמים מבט אל העיר, קירות תמך אנכיים גבוהים – 12' מבט מס

 מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 

'רמת הדר'  

'רמת הדר'  



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים מבטים אל העיר נוף העיר/  5פרק 
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 דרך רבין/ מבטים אל העיר 

13 

 שטחים פתוחים המאפשרים מבטים רחוקים אל חזית שכונת המגורים - 13' מבט מס
 

 טרסה מגוננת המרככת את תחושת חסימת המבט לא העיר – 14' מבט מס

14 

'רמת הדר'  

'רמת הדר' 'הרצועה השלישית'   
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 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 

 מייזליץ כסיף אדריכלים

144 

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 קיימים" טבעיים-סמי"שטחים 

 ערוץ נחל היסטורי –אצבע הסיליקון 

  -זיהוי שני מתחמים מרובי צמחיה אקסטנסיבית 

 בעלי פוטנציאל לשימוש בעתיד

שילוב של צמחית פרא טבעית  : מצב האתרים

 .ופסולת

נחיתות טופוגרפית ביחס   –אצבע הסיליקון *

וקירבה מיידית לכביש גהה המהווה , לסביבה

 .מפגע אקוסטי רציני

 צפון הרצועה השלישית  

 נוף העיר/  5פרק 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף מבנה פיסי/  4פרק 
 

 מייזליץ כסיף אדריכלים

145 

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 אצבע הסיליקון

 זיהוי של ערוץ נחל היסטורי בחלקו הצפוני של השטח
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 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 

 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 אצבע הסיליקון

 זיהוי של ערוץ היסטורי בחלקו הצפוני של השטח

 נוף העיר/  5פרק 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 

 מייזליץ כסיף אדריכלים

147 

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 אצבע הסיליקון

 צמחיה בעלת ערך נופי בשולי המתחם

 נוף העיר/  5פרק 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף

148 

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 הרצועה השלישית

 ,)בשילוב עם פסולת(זיהוי של אזור צמחיה טבעית בחלק הצפוני של הרצועה השלישית 
 דונם 55 -בשטח של כ

 נוף העיר/  5פרק 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף

149 

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 הרצועה השלישית

 )בשילוב עם פסולת בניין(זיהוי של אזור צמחיה טבעית בחלק הצפוני של הרצועה השלישית 

 נוף העיר/  5פרק 
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 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 

 מייזליץ כסיף אדריכלים

150 

 שדרות העצמאות

 'רמון'פארק 

 נוף העיר/  5פרק 

 שטחים מפותחים קיימים

 .זיהוי שני מתחמים עירוניים פתוחים קיימים משמעותיים



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף

151 

 שטחים מפותחים קיימים

 שדרות העצמאות

 'רמון'פארק 

 נוף העיר/  5פרק 
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 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף
 

 מייזליץ כסיף אדריכלים

152 

 היתכנות ליצירת רצף ירוק

 ,פוטנציאל יצירת רצף מתחמי טבע עירוני בעלי אופי שונה
 .המקנים מגוון שימושי חוויתי לתושבי העיר

 נוף העיר/  5פרק 

 פוטנציאליים לשימוש בעתיד -" סמי טבעיים"שטחים 
 שטחים פתוחים מפותחים קיימים

 שטחים ציבוריים פתוחים מתוכננים

 מקרא
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מסקנות ושאלות לבחינה

153 

 השחר

קמפוס בר  
 אילן  
1955 - 

 מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת תכנית המתאר/ נוף העיר 

 .נצפית ונחווית מסביבתה בעיקר בנסיעה, עקב כך. י שלוש דרכים ראשיות"גבעת שמואל תחומה ע

וכלה בשכונת  , החל משטח פתוח לא מפותח בצפון –של העיר כלפי הכביש " שוליים"אולם מורגשת תחושת , נוף העיר משתנה לאורך הכבישים המקיפים

 .י קיר אקוסטי לא מטופל"הרוכנת על הכביש ומופרדת ממנו ע' השחר'

 

 ?כיצד לטפל במפגעים הקיימים? כיצד ניתן לנצל חשיפה רבה זו כחלק ממיתוג העיר

  

וכלה  , החל משטח פתוח לא מפותח בצפון –של העיר כלפי הכביש "שוליים"אולם מורגשת תחושת , ואינו אחיד, נוף העיר משתנה לאורך כביש גהה •

 .י קיר אקוסטי לא מטופל"הרוכנת על הכביש ומופרדת ממנו ע' השחר'בשכונת 

 ?ולהתייחס אל הדופן המערבית של העיר ככרטיס הביקור החדש שלה, האם יש לשנות את המגמה

 ?או שמא יש לפתח אסטרטגיה זהה לכל אורך הכביש, האם יש לטפל בחזיתות באופן נקודתי

 

 .המהווה חיץ אקוסטי טבעי בין העיר לדרך הרועשת, ")הרצועה השלישית("לאורך רוב דרך רבין קיימת כיום רצועה טבעית מוגבהת מן הכביש  •

 ?האם יש דוקא לפרוץ את החיץ ולחזק את הקשר הויזואלי בין הכביש לעיר? האם יש לחזק ולשמר הפרדה זו 

 

 .זוהו בעיר מספר מתחמי טבע בעלי אופי שונה •

 .מומלץ לעשות שימוש בפוטנציאל מתחמים אלו בשלמותם או בחלקם

 חזרה לתחילת הפרק

 נוף העיר/  5פרק 
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 6פרק 
 

 שיתוף ציבור

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת 
 תכנית המתאר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים 2012סקר תושבים  שיתוף ציבור/  5פרק 
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 2012סקר תושבים  

 'איכות חיים' 'מגוון שירותים'

, תואר שני, אילת ליפסקי דניאל ולירן מאיר פרנקלי "ע" (מיתוג ערים"במסגרת עבודה סמינריונית בנושא  2012הסקר נערך באוגוסט 
 ).אוניברסיטת בר אילן, ס למינהל עסקים"ביה

 .תושבי גבעת שמואל 170במסגרת הסקר רואיינו 
 .  ונתבקשו לציין עד כמה הינם מסכימים עם התכונות, התושבים קיבלו רשימת תכונות הקשורות לתדמית העיר

 .מסכים לחלוטין – 7, כלל וכלל לא מסכים –1: באופן הבא, 7עד  1 -הציון שיכלו הנשאלים לתת עבור כל תכונה היה מ
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 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 2012סקר תושבים  

 
 .מסכים לחלוטין – 7, כלל וכלל לא מסכים –1: באופן הבא, 7עד  1 -אפשרויות לסימון מ*

 'תרבות ופרנסה' 'פעילות לכל'

 2012סקר תושבים  שיתוף ציבור/  5פרק 



 02.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 2012סקר תושבים  

 
 .מסכים לחלוטין – 7, כלל וכלל לא מסכים –1: באופן הבא, 7עד  1 -אפשרויות לסימון מ*

 'תיירות' 'ריאה ירוקה ושירותי דת'

 2012סקר תושבים  שיתוף ציבור/  5פרק 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים

158 

 2012סקר תושבים  
 )כפי שהוצגו במסגרת העבודה הסמינריונית(סיכום ומסקנות 

 2012סקר תושבים  שיתוף ציבור/  5פרק 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים

159 

 מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת תכנית המתאר/ שיתוף ציבור 

 מסקנות ושאלות לבחינה שיתוף ציבור/  5פרק 

אולם חולשתה הינה בסיפוק שירותי תרבות , י תושביה כעיר בעלת איכות חיים גבוהה"מהסקר עולה שגבעת שמואל נתפשת ע •

 .ומקומות תעסוקה

 

 ?   באיזה מידה יש לפעול להכנסת שירותי תרבות ובילוי לתוך העיר 

 ?איזה שירותי ציבור צריכים להיות מסופקים בתוך העיר ואיזה יכולים להמשיך להיות מסופקים בסביבה המטרופולינית 

 

 ?כיצד תפתח העיר תעסוקה ומסחר מבלי לפגוע באיכות החיים של תושבי העיר

 ?שנה הקרובות על איכות העיר 30-כיצד ישפיע גידול האוכלוסיה ב

 

  

 

 

 חזרה לתחילת הפרק
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