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 תכנית מתאר מקומית כוללנית

 ?מהי תכנית מתאר מקומית כוללנית
 

 :תכנית סטטוטורית החלה בתחום גבולות העיר המאפשרת

 .השונים מהקיים, הכנת תכניות נקודתיות המקנות זכויות בנייה ושימושים1.

 .דרכים ותחבורה בתחומי ובגבולות העיר, הכנת תכניות של תשתיות2.

 .העברת סמכויות לאישור תכניות אלו לידי הועדה המקומית של העיר3.

 

 :תכולתה של תכנית מתאר כוללנית

נספחים והוראות המפרטים את האזורים השונים והשימושים  , תשריטמסמכים הכוללים 

 :השונים ברחבי התכנית והכוללים בין היתר

 .עקרונות צפיפות ומכסות בנייה עירוניות ואזוריות בעיר•

 .מדיניות תחבורתית בעיר על היבטיה השונים•

,  מוקדים מסחריים, שטחים לבנייה ציבורית, מיקום וגודל עקרוני לשטחי ציבור פתוחים•

 .ב"מרכזי תרבות וכיו, מרכזי תחבורה, מרכזי תעסוקה

 .ואופי הבנייה בעיר, הנחיות כלליות לאופי תכנון מרחבים ציבוריים•
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 תכנית מתאר מקומית כוללנית

 :חלון הזדמנויות

 

ועתידה הפיסי  אופייה את אשר תקבע , מכרעתזמן כיום בנקודת גבעת שמואל נמצאת 

   -לדורות 

היות והתכנית תקבע , ואיכות החיים בה אופיה, את עתיד העירביכולתנו להשפיע ולקבוע 

 .תכפיל את אוכלוסייתה ותמצה את כל שטחיהכיצד העיר 
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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 בועדתהצגת ובחירת חלופות )חזון הישוב ופרוגרמה רעיונית גיבוש 

 שיתוף ציבור                      

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/ ראש צוות התכנון  –אדריכל   •

 אורבניקס/  שיתוף ציבור יועץ •

 אורבניקס/ יועץ פרוגרמתי לצורכי ציבור   •

 אורבניקס/ יועץ כלכלי •

 אורבניקס/ יועץ סביבתי   •

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

 אדריכליםמייזליץ כסיף / יועץ נופי •

 הנדסה אגת/ יועץ מים   •

 מלין/ יועץ ביוב וניקוז   •

 ציקלרעופר / 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

 
 נתוני העירושאלות העולות מבדיקת תמצית מסקנות 
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היות והעיר , ראשיהתכנון המקורי נעדר תפישת מרכז ורחוב . 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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עם אוריינטציה  שהעיר לא תוכננה  ההסטוריתהעובדה . ב

  ,ראשיעורק ארצי  60-המהווה מאז שנות ה, לכביש גהה

המהווה סמל  "הרחוב הראשי"מנעה את התפתחותו של 

של  , דרכוהנחשף לעוברים ושבים בעת המעבר  עירוני

 .עירוני מובהקמסחר ראשי לאורכו ודימוי 

 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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ואינה מעודדת   המטרופוליניתכיום גבעת שמואל אינה פתוחה לסביבתה 

 . דרכהנגישות 

היא חייבת למשוך לעצמה נתח מנפחי  , במידה והעיר מעוניינת לגדול

לצורכי נגישות   להפתחלצורך כך על העיר . התעסוקה והמסחר במרחב

 .הסובב למוקדי המסחר והעסקים שבהוחשיפת המרחב קלה 

 

 זהות ברורה וחשיפה למרחב, ראשירחוב . 2

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה
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  50,000וסבירות יעד של הקיבולת האפשרית , 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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במרכז מניתוח מוקדי התרבות בעיר עולה כי קיים מחסור 

 .לתרבות ולפעילויות קהילתיות בקנה מידה כלל עירוניראשי 

 מרכז לתרבות. 4

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה

 מיפוי מבני החינוך והתרבות בעיר

? 
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יחסי הגומלין , החזקהלמרות הזיקה הפיסית והזיקה הערכית 

ועל כן אינם ממצים  , כיום בין העיר והאוניברסיטה אינם ממוסדים

 .את הפוטנציאל הטמון בהם

 עיר ואוניברסיטה. 5

 מסקנות ושאלות מרכזיות לבחינה

? 
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 1פרק 

 
 כללי והנחות יסודרקע 

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת  

 תכנית המתאר
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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: עם גבעת שמואלהערים הגובלות •

 .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%של האוכלוסייה עומד על קצב הגידול השנתי •

 .אלף נפש

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

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

 :חולשות העיר1.

 .ומגבלת שטחטבע ונוף העדר משאבי 1.

 (.עיר שכונות או שכונה גדולה -חוסר זהות )העדר מרכז ורחוב עירוני ראשי מובהקים 2.

 .המטרופוליניהעיר אינה ממלאת כיום תפקיד מרכזי במרחב  -תפקיד העיר במרחב 3.

   .חסר איזון בין מספר תושבי העיר ומספר המועסקים בעיר4.

 :העיר הן חוזקות2.

 .המרכזי והנגיש מיקומה1.

 .  בשכנותה -החשובה שבתחומה  אוניברסיטה -בר אילן 2.

 .  אוכלוסייתהייחוד ורמת , איכות, סוג3.

 .קרוב בתוך העיר הכל -עיר קומפקטית 4.

 .כלכליתאיתנות עיר בעלת 5.

 

 

 

 

 רקע כללי/  1פרק 

 הנחות יסוד לתכנית המתאר
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  -העיר  אוכלוסיתהיקף  •

 .תושבים 35,000 -כהמשקפות ד "יח 11,000מאושרות /בעיר קיימותכיום 1.

כלומר  , ד לדונם נטו בממוצע"יח 10-20פ המדיניות הארצית על מרחב העיר גבעת שמואל להכיל "ע2.

 .תושבים 85,000 - 43,000המשקפות , ד"יח 26,000 - 13,000

 (.אך בממוצע גבוה יותר) 2.4%בעיר כיום ביקושים רבים למגורים וקצב גידול אוכלוסייה של 3.

  -כלכליות העיר •

העיר חייבת להגדיל את  , המאפשרת השקעה ורווחה לתושב, על מנת להיות עיר מאוזנת כלכלית1.

 .מסחר ומשרדים -מצאי השטחים המניבים שבתחומה 

בעלת חיבורים תחבורתיים נוחים ובעלת דמוי  , בכדי לעשות זאת על העיר להיות תחרותית במרחב2.

 .גבוהה למגזר העסקי

 .ן המניב בתחומה"על העיר יהיה לאזן ולקשור בין קצב גידול המגורים אל מול הנדל3.

 

 

 
 רקע כללי/  1פרק 

 (המשך)הנחות יסוד לתכנית המתאר 
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 2פרק 

 
 תפקוד מרחבי

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת  

 תכנית המתאר
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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 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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 /  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

א
שי

הנ
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 /  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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 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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 מייזליץ כסיף אדריכלים תפקוד מרחבי/  2פרק 

24 

 

 

 

 

 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
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 מייזליץ כסיף אדריכלים אוניברסיטת בר אילן
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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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 מייזליץ כסיף אדריכלים אוניברסיטת בר אילן

26 

 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 אוניברסיטת בר אילן / גבולות העיר 

 מפת הקמפוס

 מבני הפקולטה להנדסה

 פארק האחדות

 מרכז וואהל

 שכונת רמת אילן

 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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 מייזליץ כסיף אדריכלים פתח תקוה/ ערים גובלות 
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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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 מייזליץ כסיף אדריכלים קרית אונו/ ערים גובלות 

29 

 תפקוד מרחבי/  2פרק 

 קרית אונו/ ערים גובלות 

 

 גבעת שמואל

קמפוס בר  

 אילן

 קרית אונו
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 מייזליץ כסיף אדריכלים קרית אונו/ ערים גובלות 
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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



 16.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 3פרק 

 
 תולדות העיר והתפתחותה המרחבית

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת  

 תכנית המתאר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תמונות היסטוריות

32 

 'פרדס רוזנבלום'מעברת  40-שנות ה, בוטינסקי'ז' רח

 תמונות היסטוריות

 תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 



 16.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

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



 16.06.2013 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 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מסקנות ושאלות לבחינה

37 

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•

 

 

 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

 תולדות העיר והתפתחותה/  3פרק 
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 4פרק 

 
 מבנה פיסי

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת  

 תכנית המתאר
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 :מקרא

         גובה 

 מייזליץ כסיף אדריכלים טופוגרפיה מבנה פיסי/  4פרק 
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 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 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מיפוי העיר מבנה פיסי/  4פרק 

40 

 מיפוי כללי/ גבעת שמואל 

 

 :מקרא

מבני ציבור וחינוך 

תעסוקה ומסחר 

שטחים ירוקים מפותחים 

 :מיפוי כללי של המצב הקיים בעיר מראה

 .משתנות בצפיפויות, מרקמים מגוונים נושקים  •

עליהם חלות תכניות בשלבי  )שטחים פנויים בשולי העיר   •

 (שיסקרו בהמשך הפרק, קידום שונים

מחסור ניכר במרכז  תוך , פרישה של שטחים ירוקים  •

 .הותיקהעיר 

 .  מיעוט במבני תעסוקה ומסחר  •

 .ללא מרכז מובהק, פרישה של מבני תרבות וחינוך  •
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 /  תכניות קיימות  מבנה פיסי/  4פרק 

 צבי לישר –תכנית האב 
 מייזליץ כסיף אדריכלים

41 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 

 צבי לישר/ תכנית האב 

 



 16.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 /  תכניות קיימות  מבנה פיסי/  4פרק 

 תכנית האב לתחבורה
 מייזליץ כסיף אדריכלים

42 

 תכניות קיימות/ גבעת שמואל 

 2009 -תכנית האב לתחבורה 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים מבנה פיסי/  4פרק 
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 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/
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תכנון קיים ועתידי מבנה פיסי/  4פרק 
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 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* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים שטחים מאושרים פנויים מבנה פיסי/  4פרק 
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 (בניה שטרם הושלמה)שטחים מאושרים פנויים / גבעת שמואל 

 

 



 16.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים תכנון קיים ועתידי מבנה פיסי/  4פרק 
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 תכנון קיים ועתידי/ גבעת שמואל 

 

 

 הטבלה אינה מחסירה את הבניה שטרם הושלמה במגרשים הריקים* 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים תחזיות בניה מבנה פיסי/  4פרק 
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 תחזיות בניה/ גבעת שמואל 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים צפיפות מתוכננת מבנה פיסי/  4פרק 
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 תכנון קיים ועתידי/ גבעת שמואל 

 צפיפות מתוכננת

 

 

 ד"יח 15,819

 דונם 2,540

 ד לדונם ברוטו"יח 6 =
 ד מתוכננות"כ יח"סה

 שטח גבעת שמואל

 ד"יח 15,819

 *דונם 1,270

 ד לדונם נטו"יח 12 =
 ד מתוכננות"כ יח"סה

 שטח גבעת שמואל

 בניה ליעודי 50%לפי הערכה * 
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 מייזליץ כסיף אדריכלים שכונות העיר מבנה פיסי/  4פרק 
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 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
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 5פרק 

 
 נוף העיר

מסקנות ושאלות לבחינה במסגרת  

 תכנית המתאר
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 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 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 



 16.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים

52 

 '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 



 16.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 מייזליץ כסיף אדריכלים

53 

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



 16.06.2013 אדריכלות ורקע סטטוטורי תכנוני -' פרק א

 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף

 

 מייזליץ כסיף אדריכלים
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 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 
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 אזורים לבדיקת ערכי טבע ונוף

 אצבע הסיליקון

 צמחיה בעלת ערך נופי בשולי המתחם

 נוף העיר/  5פרק 
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 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 
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 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

59 

 שדרות העצמאות

 'רמון'פארק 

 נוף העיר/  5פרק 

 שטחים מפותחים קיימים

 .זיהוי שני מתחמים עירוניים פתוחים קיימים משמעותיים
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 שטחים מפותחים קיימים

 שדרות העצמאות

 'רמון'פארק 

 נוף העיר/  5פרק 
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 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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 ?היקף אוכלוסיית העיר יעדכיצד יקבע  •

 ?מרכז ורחוב ראשייםמה חשיבותו והאם נדרש לעיר  •

 ?גם בעתיד -ורווחת השירותים הציבוריים שבה  כלכליותהכיצד תשמור העיר על  •

ר של מסחר ותעסוקה הנדרשים  "מ 400,000של מרכז משיכה לפיתוח עסקי כיצד תהווה העיר  •

 ?לאיזונה הכלכלי

 ?אלו יתרונות וחסרונות לגישה זו? בפני המרחב שסביבה" סגורה"האם יכולה העיר להישאר  •

 ?אלו יתרונות וחסרונות לגישה זו? למרחב שסביבה ולהפתחהאם יכולה העיר לבצע מהפך  •

 ?שמחוצה לה מטרופוליניםאו שהתושבים ישענו על פארקים  פארק עירוני גדולהאם נדרש  •

 ?כיצד יכול הדבר להיעשות? יכולה להוות גורם משמעותי בעיראוניברסיטת בר אילן האם  •

 

 

 

 רקע כללי/  1פרק 
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 ?  גם בתחומי העיר או בעיקר מחוצה לה יועסקוהאם תושבי העיר •

 ?יתרכזו בעיר או מחוצה לה תרבותהאם שירותי  •

 ?איכותית ומבוקשתובאותה עת עיר גבוהה וצפופה כיצד תיבנה  •

מה יהיה מיתוג גבעת שמואל במרחב וכיצד תשפיע על כך ? במה תתבלט? ייחודה של העירמה יהיה  •

 ?תכנית המתאר

 ?החיה באיזון ובשיתוףצביונה הייחודי כעיר המשלבת אמונה חילונית ודתית כיצד תשמור העיר על  •

 ?רחובותיה וגניה -המרחב הציבורי בעיר איזו חשיבות תינתן ומה תהיה תרומת  •

 ?  כיצד תנצל העיר את יתרונות המיקום והקומפקטיות שלה •

 ?כיצד תתרום התכנית והעיר לנושא הקיימות •

שייבנו בתחומה ואת איכות  איכות מבני המגורים תכנית המתאר להגדיר את תוכל האם ובאיזה אופן  •

 ?החיים בהם

 

 

 
 רקע כללי/  1פרק 

 המתארשאלות יסוד לתהליך גיבוש תכנית 


