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מערכת החינוך בגבעת שמואל
!לציונות• למצוינות  • עיר מרכז לחינוך 



הפרדה בין כיתות א לגני ילדים-נריהצ"חטשיפוץ 

פיקסלרגני רחוב 4שיפוץ  

ס מורשת מנחם בגין"בניית כיתות לימוד חדשות בבי

.גני ילדים ומעטפת למבנה ציבור ביצחק שמיר2בניית 

ס לחינוך מיוחד"בניית כיתות לימוד לבי

בניית בית ספר יסודי חדש בדרום העיר

.חידוש חזיתות מתחם אלון צעירה ואולם הספורט

"אלוןוקרית" בני עקיבא"מבנה חדש לתנועת הנוער 

השקעה בתשתיות חינוך
פורמאלי ובלתי פורמאלי



הרחבת מבנה
"אלוןקרית"תנועת הנוער 



מבנה חדש
"בני עקיבא"לתנועת הנוער 



הקמת בית ספר יסודי חדש  
בדרום העיר



הקמת בית ספר לחינוך מיוחד



אשכול  גני ילדים ומרכז קהילתי 
בשכונה הדרומית



בניית גני ילדים וכיתות לימוד חדשות

ברחוב יצחק שמיר



פיקסלרשיפוץ גני 



תנופת בניה והתחדשות עירונית

גבעת שמואל



עבודות שוטפות ברחבי העיר 
פיתוח      סלילה     תשתיות

!הושלם-ויטנברגרחוב 

!בביצוע–הקמת פארק חדש בצפון העיר 

!בביצוע–המשך פיתוח רחובות השכונה הדרומית 

!הושלם–בצפון העיר 14סלילת דרך 

!בביצוע-4סלילת יציאה צפונית חדשה שתתחבר לכביש 

!הושלם-פרויקט דחיקת קו הביוב

!בביצוע–ביאליק -ם"שיקום צומת רמב

!הושלם–שיקום רחוב לוחמי הגטאות 



פינוי בינוי–התחדשות עירונית 

כניסה לעיר דרך רחוב בן גוריון
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התחדשות עירונית בשכונת גיורא



אישור התכנית
י"רמדיונים עם 

לנושא קרקע 
משלימה

י  "פרסום מכרז ע
לקרקע י"רמ

המשלימה

05/22זוכה פרסום 

י  "פרסום מכרז ע
הרשות להתחדשות  

עירונית

10/22פרסום זוכה 

אישור תכנית בינוי  
המקומיתבועדה

11-12/2022

הגשת היתרי בניה 
י היזמים"ע

קבלת היתר בניה

09-011/2024
פינוי הבניינים

צפי הריסה  
ובניה

1-2/2025

היום

לוחות הזמנים נתונים לשינויים הנובעים מעיכובים שאינם תלויים בעירייה*. 

סטטוס התכנית



פארק חדש בצפון העיר



פארק חדש בצפון העיר



פארק חדש בצפון העיר





וארכיון היסטורי של גבעת שמואל"  בית הבאר"חידוש 



גבעת שמואל
איכות חיים עיר עם 

!שכיף לחיות בה



עיר איתנה–גבעת שמואל 





עבודות פיתוח וגינון בכיכרות ובמעגלי התנועה

פיתוח ושיפור חזות העיר



פארק-סקייטמתחם •רגל -מגרש קט• מתקני משחק חדשניים

פארק חדש בדרום העיר



מזרקות מים בפארק הדרומי



רשת שבילי אופניים ברחבי העיר



מתקני ספורט וכושר בגנים הציבוריים



כנפיים של קרמבו• אלון קרית•בני עקיבא•אילנוער•עזרא

ש"בגבתנועות נוער 



חוגים ופנאי לגיל השלישי



לילדים   להורים   ולכל המשפחה

אירועי תרבות ופנאי

••



היכל ספורט ואודיטוריום תיכון גבעת שמואל  

מרכז חוגים–הבית הירוק   מרכז חוגים–הבית השקוף  



גבעת שמואל בתנועה
הרחבת תשתיות 

ופתרונות תחבורה



גבעת שמואל בתנועה



:תחנות למטרו2בגבעת שמואל מתוכננות 

.M2קו -בר אילן ' ליד אונ-1תחנה 

בשילוב  M2 M3קווי מטרו 2מפגש של , בדרך רבין-2תחנה 
.עם קו סגול



יציאה צפונית חדשה לגבעת שמואל 

4שתתחבר לכביש  



מפת שבילי אופניים 
בגבעת שמואל



!תודה על ההקשבה 


