
הנחיות לשימור תכנית כוללנית  
 גבעתיים

06.11.17 
 07.08.19: עדכון
 20.11.19: עדכון

 



 הנחיות לשימור שכונת קופת חולים
 אפיון

שכונת עובדי קופת חולים במקור מאופיינת בבתים משותפים החובקים  
 .  חצר משותפת לתושבי השכונה

  -מזרח ,  דרומית לרחוב ילדי טהרן –צפון .  6164: גוש: גבולות/גושים
רחוב מצולות  –בדרום . רחוב גונן  -המשך במערב, רחוב ישראל שפירא

 .ים

שכונה הסתדרותית שהוקמה באופן סקטוריאלי עבור  : תיאור היסטורי
 .  עובדי קופת החולים

 

 מרכיבי המתחם 

שמונה בניינים משותפים בני שלוש קומות שמוקמו בקצב סדור  : בינוי
בחלק הצפוני קיימים ארבעה מבנים ארוכים יותר  . אחד מהשני

 .מהארבעה הנותרים בחלק הדרומי

המבנים בעלי חזית אחידה שבה קיים קצב אחיד של חלונות ופתחים  
אופייני לאדריכלות  , בקומת הקרקע קיים גגון מקורי בכניסות. מקוריים
 .  התקופה

בחזיתות  . בגג המבנים קיים כרכוב היקפי שמגדיר את גג הבניין
 .הראשיות קיימים חלקים של סבכות בטון טרומיות מקוריות

במרקם . הנוף במתחם הוא פרי תכנונו של אדריכל נוף ליפא יהלום: נוף
,  שבילים, הנופי בין בניינים קיים מרחב מגונן פתוח המכיל גדרות בנויות

 .דשא ועצים בודדים, מדרגות, פיתוח משתנה בגובהו, שיחים

בשולי השכונה בעיקר בחלק הצפוני והדרומי קיימים עצים בוגרים  
המגדירים את שולי המתחם כלפי הרחובות התוחמים וכלפי השכונה  

 .  הסמוכה

.  בתוך סביבה עירונית, כול אלה יוצרים סביבת מגורים באווירת קיבוץ
 .תנאים אלה יוצרים מיקרו אקלים שונה מסביבתו

 

  

 שכונת קופת חולים



 המשך -הנחיות לשימור שכונת קופת חולים 
 

המרחב  , שכון תקופתי העומד בשלימותו, הבנוי הייחודי למיתחםערכיות נופית גבוהה : ערכיות לשימור
 .יהלום ליפאהנופי  שתוכנן על ידי אדריכל הנוף 

 

 :  הנחיות לתכנית מפורטת

 .הגננילא יותר שינוי במרחב הפתוח . לא תותר הריסת מבנים בשכונה במתחם לשימור

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו מחייבת כתנאי סף לקליטתה תיק תיעוד מתחמי אדריכלי 
פיתוח וסביבה לכל השכונה עם הנחיות לשימור הנוף    תשריטבנוסף תכלול התכנית . ונופי למתחם כולו

התכנית  . והדשאים הצמחיה, העצים, השבילים והגדרות הקיימים, הקיים בדגש על הפיתוח הנופי הקיים
כמו כן תכלול  . שיעלו בתיק התיעוד האיפיוניםתכלול הנחיות נופיות לפיתוח המרחב בין בניינים על פי 

תכנית הפיתוח והעיצוב חומרים ומיקומי התוספות באופן אחיד לכל המבנים כך שתישמר האחידות  
נופי   תשריטתכנית מפורטת תכלול . חומרי הבנייה , פתחים קצב חלונות כיסה ראשית: המבנןהסגנונית של  

הנחיות עיצוב על פי מאפייני  . ב. הנחיות לשימור מבנים והסרת מפגעים. א: סביבתי ונספח שימור שיכילו
 .הקיימים בבניניםהפתחים 

ניתן לבצע תוספת בניה על גג המבנה בהתאם לתכנית  : 38א "לתוספת בניה על פי תמהנחיות 
וועדת השימור המקומית תבחן על פי הנחיות  . על פי תכנית תקפה בעירייה לאזור זה. 38א "תמ/מאושרת

ביחס לשמירת  , 38א "ותוספות לפי תמ,  אלמנטים ייחודיים, המבנה הקיים תכסיתמפורטות את שילוב 
 .המתחם והמרחב הנופי הפתוח

 

 הנחיות לשימור המרחב הנופי

 

בנוסף  . תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו מחייבת תיק תיעוד מתחמי נופי למתחם כולו 
תכלול התכנית תשריט  פיתוח וסביבה לכל השכונה עם הנחיות לשימור הנוף הקיים בדגש על שימור  

התכנית תכלול  . הצמחיה והדשאים, העצים, השבילים והגדרות הקיימים, מאפייני הפיתוח הנופי הקיים
   .הנחיות נופיות לשימור ולפיתוח המרחב בין בניינים על פי האיפיונים שיעלו בתיק התיעוד

 

 :  הנחיות לשימור

.  לשמר את הפיתוח הנופי והשבילים הקיימים. יש לשמר את הנוף הקיים כמרחב פתוח וכמיקרו אקלים
 .בה ניתן לבצע תוספת זכויות בניה למבנים, 38א "למעט תמ

לצורך , "גדר חיה"שימור רעיון גדרות האבן במשולב עם . לשמר את מרבצי הדשא והעצים הקיימים במרחב
 .נראות המרחב הפתוח הקיים עם  הקרבה לשכונה

 .יוחזר המצב לקדמותו, תיקון או טיפול בפיתוח ובמרחב הפתוח/ בכל החלפה

   



 הנחיות לשימור שכונת המורים
 

 אפיון

אינטימית שתחומה בדרכים המאופיינת בבתים משותפים  " סגורה"שכונה 
שממוקמים במרחב נופי חצי פרטי לכל יחידת דיור במשולב עם המרחב  

 .הציבורי הנופי

רחוב –מזרח . רחוב הנדיב-צפון מערב . חלקי 6163גוש: גבולות/גושים
 עמישברחוב –בדרום , הידיד

 

 מרכיבי המתחם

של   תכסיתעשרים בניינים  משותפים בעלי שתי קומות  שיוצרים : בינוי
 .  סמוכות אחד לשני' רצועות'

המבנים בעלי חזית אחידה שבה קיים קצב אחיד של חלונות ופתחים  
 .  מקוריים

כמו כן קיימים אלמנטים מקוריים לכל מבנן של מדרגות ליחידות הדיור  
 .'בקומה א

בחלק המערבי קיימים אחד עשר מבנים ארוכים יותר מהתשעה בחלק 
 .הצפון מזרחי

במרקם הנופי בין רצועות הבניינים קיים מרחב נופי פתוח המכיל : נוף
גן  , דשא, מדרגות, פיתוח באבני כורכר, שיחים, שבילים, גדרות בנויות

 .פרטי ועצים בודדים-ציבורי

נוף זה משתלב . צד הנוף השיתופי קיים נוף פרטי כמעט לכל יחידת דיור
 .  באמצעות אלמנטים מקשרים וצמחיה, בנוף הכללי המשותף

המגדירים את " גדר חיה"בשולי השכונה בחלק המזרחי בעיקר קיימת 
בחלק המערבי קיימת גדר אבן . שולי המתחם כלפי הרחובות הסמוכים

 .  המתחם מוגבה מהרחוב בכל כניסותיו. ומעליה גדר רשת

 
 שכונת המורים



מובלעת ייחודית גיאומטרית  : ערכיות סביבתית נופית – ערכיות לשימור
מתחם מקומי  . אלא בהיקף, של מרקם מגורים תחום ללא תנועת רכב

מסודרים  , מבנים טוריים: מרקמיתערכיות . ' קיבוץ'הדומה במרקם כשל 
במתחם ברצועות אורך מקבילות ובכול רצועה היררכיה בין הפרטי לציבורי  

.  החצר שהמשותפת לדיירים ושביל הולכי הרגל הציבורי, הבית הפרטי  -
לעיתים עם חזיתות רציפות של  , שתי קומות, נמוכה תכסיתהמבנים בני 

 .אינטימי ציבורי' כיס'בלב המקום גן . כמה בתים

 

 .לא יהרסו המבנים הקיימים בשכונת המורים :הנחיות לתכניות מפורטות 

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו מחייבת כתנאי סף 
בנוסף תכלול  . לקליטתה תיק תיעוד מתחמי אדריכלי ונופי למתחם כולו

פיתוח וסביבה לכל השכונה עם הנחיות לשימור הנוף    תשריטהתכנית 
,  השבילים והגדרות הקיימים, הקיים בדגש על הפיתוח הנופי הקיים

התכנית תכלול הנחיות נופיות לפיתוח המרחב  . והדשאים הצמחיה, העצים
כמו כן תכלול תכנית  . שיעלו בתיק התיעוד האיפיוניםבין בניינים על פי 

הפיתוח והעיצוב חומרים ומיקומי התוספות באופן אחיד לכל המבנים כך  
 .שתישמר האחידות הסגנונית

 

יוגבלו לתוספות בניה מכוח זכויות קיימות על : 38 א"ותמתוספות בניה 
.  23בהתאם לתכנית על פי תיקון  38א "גגות המבנים ותוספות בגין תמ

תנאי לקבלת בקשה להיתר יהיה בעריכת תיעוד מתחמי לכל השכונה על פי  
ועמידה בכל המלצות תיק התיעוד לשימור המרחב הבנוי  , הסעיף הקודם
המקורית למעט   לתכסיתתוספות הבניה ייבנו בהתאם . והנופי בשכונה

 .  לא תותר הריסת מבנים. דים"תוספת ממ

התוספות  וועדת השימור המקומית תבחן על פי הנחיות מפורטות את שילוב 
 .ביחס לשמירת המתחם והמרחב הנופי הפתוח, 38א "תמלפי 

 

 המשך -הנחיות לשימור שכונת המורים 



 הנחיות לשימור מתחם לביא
 אפיון

שני  . בניינים משותפים שלוש קומות וצרכנייה ממערב למבנים 3מתחם של 
המבנים המערביים קצרים יותר וקרובים לקו רחוב לביא והמזרחי ארוך  

המבנה הפנימי נסוג מהקו של השניים הנותרים ויוצר  . יותר 
המתחם מוגדר באמצעות נוף של עצי פיקוס שממוקמים משני צדדי . חצר

 . המבנה המרכזי

בחלק המערבי קיים מרחב נופי מוצל עם עצים בוגרים בסמוך לשביל הגישה  
 .לבניין המערבי

הייתה חלק  , הצרכנייה הקיימת כיום כמבנה לא מאויש והמרחב הנופי סביבה
מהקואופרטיב ששייך לאידיאולוגיה של השכונה הקטנה והיא חלק לא מבוטל  

 .של חשיבות המתחם ושלימותו

צפונית לצל  –רחוב לביא בדרום –צפון ומזרח . חלקי 6158: גוש: גבולות/גושים
 גוריון-שדרות בן –מערבית , הגבעה

 

.  מתחם לביא נבנה בשולי רמת יצחק דרומית לרמת גן: תיאור היסטורי
ממגבשי הסגנון   - דיקרוישראל  נויפלדהמעונות תוכננו על ידי האדריכלים יוסף 

המתחם כולל שלושה בניינים טוריים מקבילים בני  . הבינלאומי בארץ ישראל
להבדיל  , "מעונות פועלים"שלושת הבניינים נקראו . שתיים עד שלוש קומות

קומות הקרקע של הבניינים שימשו צרכים  . בתל אביב" מעונות העובדים"מ
שהדפיס את  יידישאיאולם תרבות ובית דפוס , צרכנייה -קהילתיים שונים 

המתחם מהווה מובלעת בתוך העיר רמת "( העולם החדש")"ניוואלט"הביטאון 
 .  הוא סופח לעיר גבעתיים עם הפיכתה למועצה. גן

 

 מרכיבי המתחם

המבנים בעלי חזית אחידה שבה קיים קצב אחיד של חלונות ופתחים  : בינוי
 .  מקוריים

 .בעלי חזית אחידה וקצב אדריכלי אחיד. הבינלאומיהמבנים בנויים בסגנון 

הצרכנייה הייתה דגם בינוי חזרתי סממן חברתי ועירוני שהיה קיים בכמה  
 .המבנה מקורי. שכונות פועלים אחרות בגבעתיים

המרקם הנופי מורכב משני טורים של עצי פיקוס שנמצאים בין הבניינים  : נוף
 .ומתחם עצים בוגרים שנמצא מערבית למבנה המערבי

מעבר לערכו ההיסטורי משנות  , המכלול כולו יוצר מתחם נופי ייחודי לסביבה
 .30-ה

 



 

 .אדריכלית ונופית סביבתית, תרבותית, הסטוריתערכיות : ערכים

שימור העצים  , שימור אדריכלי, שימור מתחמי: עקרונות לשימור מתחם לביא
 .במתחם

 .  לא תותר הריסת מבנים: הנחיות לתכניות מפורטות 

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו מחייבת כתנאי סף לקליטתה תיק 
פיתוח    תשריטבנוסף תכלול התכנית . תיעוד מתחמי אדריכלי ונופי למתחם כולו

הנוף הקיים בדגש על  , וסביבה לכל השכונה עם הנחיות לשימור הבניינים הקיימים
.  הצמחייה והדשאים, העצים, השבילים והגדרות הקיימים, הפיתוח הנופי הקיים

שיעלו   האיפיוניםהתכנית תכלול הנחיות נופיות לפיתוח המרחב בין בניינים על פי 
כמו כן תכלול תכנית הפיתוח והעיצוב חומרים ומיקומי התוספות  . בתיק התיעוד

 .  המבנןבאופן אחיד לכל המבנים כך שתישמר האחידות הסגנונית של  

 

יוגבלו לתוספות בניה מכוח זכויות קיימות על גגות  : 38 א"ותמתוספות בניה 
תנאי לקבלת בקשה להיתר יהיה  . 23המבנים ובהתאם לתכנית על פי תיקון 

ועמידה בכל המלצות  , בעריכת תיעוד מתחמי לכל השכונה על פי הסעיף הקודם
תוספות הבניה  תהיינה  . תיק התיעוד לשימור המרחב הבנוי והנופי בשכונה

תוספות ייבנו  . תוספת בניה תותר למבנה שלם ולא לחלקו. אחידות בכל המתחם
ישמרו המאפיינים  . דים"המקורית למעט תוספת ממ לתכסיתבהתאם 

 .  לא תותר הריסת מבנים. האדריכליים הקיימים במתחם על פי הפרטים הקיימים

 

שבו , שמירה על המרחב העירוני במתחם כמתחם נופי: הבניינים הנחיות לשימור 
יש לשמר את הבניינים על פי המקור  .  טורי עצי פיקוס ועצים בוגרים בין הבניינים

 .   ואת קצב הפתחים הקיים בהתאם לגודלו המקורי

ניתן לבצע תוספת בניה על גגות המבנים בהתאם לתכנית   :  תוספת בניה
 .38א "תמ/מאושרת

בעל יעוד  , יש להוסיף את מתחם הצרכנייה ולהשלימו כחלק ממתחם המגורים
 .ציבורי שניתן להתאימו בהתאם  להנחיות מפורטות/מסחרי–מקורי 

סגנון  , שינוי פרטים, גוון, על התוספת להיות נבדלת מהבינוי המקורי באמצעות
 .  או כל אפשרות אדריכלית מבדילה, אדריכלי

למעט תוספת  , המקורית הקיימת לתכסיתהתוספת העתידית תבנה בהתאם 
 .  דים"ממ

  38א "דים ומסדרון גישה אליהם מקומת הקרקע לצורך תמ"תתאפשר תוספת ממ
 .או שילובם בבניית תוספות מעל הגג הקיים/ו



מקודמת  ]ם "הנחיות לשימור שכונת גבעת  רמב
התייחסות לדגשים  , תכנית מפורטת לשכונה

 [עיקריים בלבד
 

שכונה שהוקמה כמפעל  נדיר  : איפיון השכונה –ם "רמבשכונת גבעת 
.  בעליה החמישית 1933 1935-בשנת  -ישראל טייבר  –של אדם אחד 

השכונה תוכננה כמיקשה אחת לקהילה הומוגנית של אנשי עסקים  
,  שטחי גנים במרחב הציבורי": עיר גנים"ומקצועות חופשיים בדגם 

קוי בניין מרוחקים מגבולות החלקה לצורך נטיעות  , בנייני ציבור
השכונה היתה מרכז לפעילות ההגנה בגוש דן  . המפרידות בין המבנים

.  בתחנת שיטור אזורית במגדל המים וכן מרכז לאימונים של ההגנה
השכונה מאופיינת  . בבתים הפרטיים החל ייצור תעשיית הנשק בארץ

 .רחובות קטנים, בבניה מרקמית

בית  –חלקי  צפון , 6164. 6154גוש : גבולות/גושים: גבולות המתחם
דרך יצחק רבין  : רחוב וויצמן בדרום-מזרח ,  יצחק-הקברות נחלת

 [דרך השלום], יפו-אביב-גבול מוניציפלי עיריית תל -במערב[. הגבורה]

 

ערכיות מרקמית  , ערכיות הסטורית ותרבותית: ערכיות לשימור
שדרות  -הבינוי המירקמי וערכיות  נופית , קווי הבניין -, סביבתית

 .  ,העצים הנטיעות

 

בריכת , מגדל המים: נותרו ארבעה מבנים בשכונה: מבנים לשימור
 .45שוץ ברחוב טייבר ' בית טייבר ובית משפ, האגירה והבאר

 

 ם"עקרונות לשימור שכונת גבעת הרמב

על הגינון במרחב הקדמי של  , שמירה על קווי הבניין הקדמיים
, טורי עצי פיקוס לאורך הרחוב, בינוי מרקמי שמירה על , המגרשים

 ם "שכונת גבעת  רמב .  של גדר בנויה משולבת בצמחיה" שפת רחוב"שמירה על 



 המשך -ם "הנחיות לשימור שכונת גבעת  רמב
 

 :  הנחיות לתכניות מפורטות 

קומות לשם שמירה על חתך  4בגובה עד  מרקמיתבמתחם לשימור יחולו מגבלות גובה ובנייה 
 .והצמחיההרחוב 

יש לשמר את המבנים  . הבניין הקיימים ואת הגינון במרחב הקדמי כלפי הרחוב קוייש לשמר את 
 .שסומנו כמבנים לשימור

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו מחייבת כתנאי סף לקליטתה תיק תיעוד מתחמי  
על פיו ייקבעו בתכנית המפורטת מבנים ואתרים בנויים ונופיים  , אדריכלי ונופי למתחם כולו

פיתוח וסביבה לכל השכונה עם הנחיות לשימור הנוף    תשריטתכלול התכנית , בנוסף. לשימור
,  הפיקוסיםשדרת , העצים, השבילים והגדרות הקיימים, הקיים בדגש על הפיתוח הנופי הקיים

התכנית תכלול הנחיות נופיות לפיתוח המרחב בין בניינים על פי  , המפרידה בין הבניינים. הצמחיה
כמו כן תכלול תכנית הפיתוח והעיצוב חומרים ומיקומי  . המרקמישיעלו בתיק התיעוד  האיפיונים

תכנית הפיתוח  . המבנןהתוספות באופן אחיד לכל המבנים כך שתישמר האחידות הסגנונית של  
 .לשכונה ומיקומים להצבתו הסטוריתכלול  תכנון שילוט 

 

יוגבלו לתוספות בניה מכוח זכויות קיימות על גגות המבנים ובהתאם  : 38א "תוספות בניה ותמ
תנאי לקבלת בקשה . לא יותר איחוד חלקות וחיבור מבנים בחלקות שונות. 23לתכנית על פי תיקון 

שימור המרחב הבנוי והנופי  , להיתר יהיה בעריכת תיעוד מתחמי לכל השכונה על פי הסעיף הקודם
תוספת בניה תותר למבנה שלם ולא  . שימור תוספות הבניה  תהיינה אחידות בכל המתחם. בשכונה
ישמרו המאפיינים  . דים"תוספות ייבנו בהתאם לתכסית המקורית למעט תוספת ממ. לחלקו

 .יישמרו עצים המפרידים בין בניינים. האדריכליים הקיימים במיתחם על פי הפרטים הקיימים

יש לשמר את קו הבניינים כלפי  : תוספת/שימור /יפוץ כלליש: הנחיות עקרוניות לשימור הבניינים
 .ניתן לבצע שינויים ותוספות לגובה בבניינים. הרחוב

ם ויצירת חזית מסחרית  "הצנחנים ורמב: יש לשמר ולאפשר את המסחר סביב הכיכר וברחובות
 .מקומית ועירונית

 .  ואת העצים( ברוחב הרחוב)יש לשמר את המרחק הקיים בין הבניינים 

בתוואי הרחוב בין הבניינים ובתחום הדרך ניתן לבצע פיתוח חדש שישלב את שדרת העצים ויאפשר  
 .מדרכה ושבילי אופניים, חניות

 .יש לבחון את שילוב העצים הקיימים בתכנון המוצע, בבקשה או תכנית לכניסות לחניות בחצרות

 .ואפיון אדריכלי לקומת המסחר מומלץ לבצע שילוט אחיד 

מומלץ  .38א "תמ/ניתן לבצע תוספת בניה על גג המבנה בהתאם לתכנית מאושרת: תוספת בניה
 .צדיות/בחזיתות האחוריות קים"ממ/דים "לבחון אפשרות לתוספת ממ



 ם "ככר רמב. א
 .סביב הכיכר קיימת חזית מסחרית בחלקה. רחובות 6מעגל התנועה נמצא בצומת במרכז . ם שבה מעגל תנועה"כיכר בשכונת רמב: אפיון

 .לאורך כל הרחוב קיימת שדרת עצי פיקוס בוגרים שיוצרים נוף ייחודי לרחוב המשתלב עם הבינוי סביבם קנה המידה ויצירת המרקם

 מרכיבי המתחם

 .חלקם על עמודים ובחלקם גם מסחר בקומת קרקע. קומות בממוצע 3ברובם משותפים בעלי  לככרמבנים עם הפנייה -סביב : בינוי

מדרכות בחזית  : הפיתוח הקיים. גנסין, טייבר, הצנחנים: ברחובות. המרקם הנופי מורכב משני טורים של עצי פיקוס שממוקמים לאורך הרחוב בקו המדרכה: נוף
 .בעיקר באזורים מסחריים ללא גדר ואזורים עם גדר בנויה משולבת בצמחיה –הבניינים 

 . באזורים שונים לאורך הרחוב, קיימות חניות לאורך המדרכות ובמקביל למדרכות

מרכז השכונה  . ם"ולאורך רחוב הצנחנים ורמב, התנהלו חיי המסחר והקניות של השכונה הככרסביב . שתוכננה כך במקור, ככר מרכזית בשכונה: ערכיות לשימור
 .המרחב האורבני של השכונה – לככרעם בתי הקפה הצופים , גם היום

כולו או לחלקו מחייבת כתנאי סף לקליטתה תיק תיעוד מתחמי אדריכלי ונופי על פיו ייקבעו   הככרתכנית מפורטת ראשונה למתחם : הנחיות לתכניות מפורטות
מגורים ומסחר  , פיתוח וסביבה לכל השכונה עם הנחיות לשימור המרקם האורבני  תשריטתכלול התכנית , בנוסף. לשימור המרקמיבתכנית המפורטת האופי 

 .הככרבדגש על המרחב הציבורי והפניית המבנים לכיוון , הקיים

 
 ם"פסגת גבעת רמב. ב

צירים הדרכים מתנקזים אליו ויוצאים  . ם"שכונת גבעת רמב ודקודקם היא מתחם לשימור מתחמי ושימור המבנים שבו נמצא "פסגת גבעת הרמב, הגבעה: אפיון
 .  בקדקוד זה ממוקם מגדל המים השכונתי. רחובות מעגליים החוצים את צירי האורך הללו. ם ולרחובות מרכזיים אחרים בשכונה"ממנו חיבור אלכסוני לכיכר רמב

 .  מתחם הציבור הקיים, ובכיוון צפון מערב, במערב רחוב אילת ובדרום רחוב ההגנה, בצפון רחוב עברונה, רחוב המגדל–מזרח : גבולות
ערך  . מהווה גבעה אחת מתוך שתיים המתארת את שמה של העיר גבעתיים, כשפסגתו מגדל המים, ערך אדריכלי של תכנון מקורי של השכונה: ערכים לשימור

 .  המבט למערב מקודקוד הגבעה -שימור 

ניתן לאפשר תוספות בינוי  , יש לשמר את המתחם הציבורי על מרכיביו. במתחם לשימור יחולו מגבלות גובה והנחיות לבנייה מרקמית :הנחיות לתכניות מפורטות 
 .הגן והבריכה הציבורית, תוך שמירת המרחבים הציבוריים

על פיו ייקבעו בתכנית המפורטת  , תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו מחייבת כתנאי סף לקליטתה תיק תיעוד מתחמי אדריכלי ונופי למתחם כולו
.  עם הנחיות לשימור הבינוי והנוף הקיימים, ם"תכלול התכנית תשריט  פיתוח וסביבה לכל מתחם פסגת גבעת הרמב, בנוסף. מבנים ואתרים בנויים ונופיים לשימור

 . דגש יושם לצורת הרחובות הרדיאלית ועל שמירת קווי המבט הרחוקים מקודקוד  הגבעה פינת המגדל למערב

מבנים במתחם לשימור יחויבו בעריכת תיק תיעוד מפורט בטרם  . שימור מבנים ותוספת למבנים, תכנית הפיתוח לתכנית מפורטת תכיל הנחיות לשיפוץ מבנים
 .עריכת תכנית מפורטת בהם

 .תכנית הפיתוח תכלול  תכנון שילוט הסטורי לשכונה ומיקומים להצבתו

         .  וכן חתכים להבטחת שימור המבט מערבה מקודקוד הגבעה, תכנית הפיתוח תכלול  גבהי מבנים ממערב לפסגה

ניתן לבצע שינויים ותוספות לשמר את המתחם כמרקם הבנוי בתכסית נמוכה כפי . יש לשמר את קו הבניינים כלפי הרחוב: תוספת/שימור /הנחיות לשיפוץ כללי
 .שהוגדר בתכנית המפורטת

   



–הנחיות לשימור מתחם רחוב שינקין וחלק מרחוב סירקין 
 בין שינקין לרחוב כצנלסון

 

קטנות לסירוגין בשתי  רחוב שהיה שכונה ובו מסחר זעיר עם חנויות : אפיון
 .חלקן עם קולונדה המשמשת את החנויות והולכי הרגל. גדותיו

כולל ציר סירקין בין רחוב . ציר שינקין בין הרחובות ויצמן ובין גוריון: גבולות 
 .שינקין לרחוב כצנלסון

 מרכיבי המתחם

קומת קרקע בחלקה . בניינים בני שלוש עד חמש קומות ומצידיורחוב : בינוי
 .הגדול קומה מסחרית המאופיינת בקולונדה המאפשרת מעבר עירוני מקורה

 .  המבנים בעלי קו חזית אחיד כלפי הרחוב ובקצב כמעט אחיד של גודל מגרשים

שמתחבר , יוצרות רצף מסחרי עירוני הקולונדותעם , החנויות בקומת המסחר
 .רחוב וייצמן ורחוב כצנלסון: ברציפות לצירים ראשיים יותר כמו

ערך  ; קולונדה מסחרית לאורך הרחוב -ערך סביבתי אורבני: ערכים לשימור
המסחר לאורך הרחובות הוא מאפיין הסטורי של בוני   –הסטורי תרבותי 

 ;השכונה

במתחם זה יחולו הנחיות לחזית מסחרית לאורך  :הנחיות לתכניות מפורטות 
ניתן לאפשר תוספות בינוי תוך . הרחובות וכן שימור קו הבניין כלפי הרחוב

 .  שמירת ערכי החזית המסחרית הקיימים בקולונדה

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו יחוייב כתנאי סף לקליטתה  
על פיו ייקבעו בתכנית  , אדריכלי ונופי למתחם כולו, תיק תיעוד מתחמי הסטורי

תכלול התכנית  , בנוסף. המפורטת מבנים ואתרים בנויים ונופיים לשימור
עם הנחיות  , תשריט  פיתוח סביבה לכל מתחם שינקין וסירקין עד כצנלסון

 .  לשימור הבינוי והנוף הקיימים

שימור מבנים  , תכנית הפיתוח לתכנית מפורטת תכיל הנחיות לשיפוץ מבנים
 .  ותוספת למבנים

 ."תכנית הפיתוח תכלול  תכנון שילוט הסטורי לשכונה ומיקומים להצבתו 

. יש לשמר את קו הבניינים כלפי הרחוב: תוספת/שימור /הנחיות לשיפוץ כללי
תוספת של הקולונדות  /שימור. ניתן לבצע שינויים ותוספות לגובה בבניינים

 . המסחריות כמוטיב חזרתי



 הנחיות לשימור מתחם רחוב בורוכוב
 

עם  , ציר מרכזי של שכונת הפועלים הראשונה בגבעתיים: אפיון במצב הקיים
,  אך כיכרות התנועה, הבינוי המקורי כבר לא קיים. רצף של כיכרות עירוניות

קיימים  ,  שהיו שלד ציר התנועה ההיסטורי המקורי, כיכר בורוכוב בינהן
 .וראויים לשימור 

 

,  תצפית הגובה מבית הספר בורוכוב, רחוב בורוכוב מחלקו המזרחי: גבולות
 .  מערבה עד לרחוב עליית הנוער

לאורך הרחוב . רחוב ומצדיו בניינים בני שלוש עד חמש קומות: חתך הרחוב
 .וכיכרות התנועה בו, הראשי של השכונה היסטורית

לכיכרות ערך נופי  . נופית סביבתית כמתחם שלם, היסטורית: ערכים לשימור
התכנון המקורי  . המקורי נשמר עד היום, הציר המרכזי של השכונה; סביבתי

 כלל שרשרת של ארבע ככרות כשהמרכזית מבניהן הייתה ככר בורוכוב

 

במתחם זה יחולו הנחיות לשימור נופי סביבתי   :הנחיות לתכניות מפורטות 
 .שימור המרקם הגיאומטרי, והיסטורי

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו יחוייב כתנאי סף לקליטתה  
על פיו ייקבעו  , אדריכלי ונופי למתחם כולו, תיק תיעוד מתחמי הסטורי

תכלול התכנית  , בנוסף. בתכנית המפורטת  אתרים בנויים ונופיים לשימור
עם הנחיות לשימור הבינוי  , תשריט  פיתוח סביבה לכל מתחם רחוב בורוכוב

 . והנוף הקיימים בדגש על הכיכרות

תשריט פיתוח הסביבה לתכנית מפורטת יכיל הנחיות לשימור פרטי ומיתווה  
 .וחתכי רחוב, שימור שדירות העצים הבוגרים, הכיכרות ההסטוריות

 .תשריט הפיתוח יכלול  תכנון שילוט הסטורי ומיקומים להצבתו 

 רחוב בורוכוב 
הציר המרכזי עם  

 1942, הככרות



 הנחיות לשימור מתחם רחוב וייצמן
 

של  " עורק החיים" , רחוב מסחרי באוריינטציה מצפון לדרום : אפיון במצב קיים
אליה מתכנסים  . אורבנית ומסחרית בגבעתיים-משמש השידרה המרכזית , העיר

המבנים בעלי קו חזית אחיד כלפי  . משני עברי הציר רחובות משניים רבים
 .  הרחוב ובקצב כמעט אחיד של גודל מגרשים

שמתחבר , עם הקולונדות יוצרות רצף מסחרי עירוני, החנויות בקומת המסחר
 .רחוב שינקין ורחוב כצנלסון: ברציפות לצירים מסחריים אחרים כמו

 

דרומה מכך  )ריינס -ציר וייצמן בין רחוב כצנלסון עד רחוב הצנחנים: גבולות
המפגש של רחוב הצנחנים וויצמן מסמל את סיומה של . 9התחיל בעבר שטח 

מסחרי שמתחיל מרחוב כצנלסון מסתיים   -והרצף העירוני, ם"שכונת גבעת רמב
 (.בנקודה זו

 

 מרכיבי המתחם

בני שלוש עד חמש  : קטע הרחוב המוגדר בו בניינים בגובה משתנה: חתך הרחוב
  בקולונדהקומת קרקע בחלקה הגדול קומה מסחרית המאופיינת . קומות

 .מקורההמאפשרת מעבר עירוני 

 

עם  , שמירת הציר כמקום מסחרי עירוני, ערך ציבורי וחברתי: ערכיות שימור
 .בקומת המסד, מזני צדי הרחוב קולנדות

 

במתחם זה יחולו הנחיות לשימור מתחמי סביבתי : הנחיות לתכניות מפורטות
 .והיסטורי

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו יחוייב כתנאי סף לקליטתה תיק  
התכנית תכלול תשריט  . אדריכלי ונופי למתחם כולו, תיעוד מתחמי הסטורי

עם הנחיות לשימור הבינוי והנוף הקיימים  , פיתוח סביבה לכל מתחם רחוב ויצמן
 .על הקולונדות כמוטיב חזרתי, בדגש על קו הבניינים כלפי הרחוב

תשריט פיתוח הסביבה לתכנית מפורטת יכיל הנחיות לשימור קוי הבניין וגדלי  
 .תשומת לב לשימור הקולונדות המסחריות, המגרשים

  .     תשריט הפיתוח יכלול  תכנון שילוט הסטורי ומיקומים להצבתו

בניה חדשה /במתחם לשימור יותר לבצע תוספת בניה: הנחיות לתוספות בניה
 המסחריתבתנאי שימור ערכי החזית 



 הנחיות לשימור מתחם כצנלסון
 

-האוריינטציה שלו מזרח. רחוב מסחרי אינטנסיבי ברובו: אפיון במצב קיים
רמת גן ותל אביב ועובר בחלק הצפוני של : ציר המקשר שתי ערים. מערב
 .  העיר

 

 .ציר הרחוב משדרות בן גוריון מערבה עד רחוב עלית הנוער: גבולות

 

 מרכיבי המתחם

.  בני שלוש עד חמש קומות: כול אורך הרחוב בו בניינים בגובה משתנה: בינוי
המאפשרת  בקולונדהקומת קרקע בחלקה הגדול קומה מסחרית המאופיינת 

.  לאורך הרחוב חלקים מסחריים באינטנסיביות משתנה. מעבר עירוני מקורה
לקראת מפגש  . בין וייצמן מזרחה לכיוון רחוב סירקין יש דילול במסחר

 .מתחדשת האינטנסיביות המסחרית[ כיכר נוח לשעבר]הרחובות עם סירקין 

 

עם המאפיין האדריכלי , שמירת אופי הרחוב כרחוב מסחרי: ערכים לשימור
 .בקומת המסד משני גדות הרחוב קולונדההמרכזי של 

 

במתחם זה יחולו הנחיות לשימור מתחמי  : הנחיות לתכניות מפורטות
 .סביבתי 

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו יחוייב כתנאי סף לקליטתה  
אדריכלי ונופי למתחם כולו על פיו יעודכנו  , תיק תיעוד מתחמי הסטורי

התכנית תכלול תשריט  פיתוח סביבה לכל מתחם . הערכים לשימור במתחם
עם הנחיות לשימור הבינוי והנוף הקיימים בדגש על קו  , רחוב כצנלסון

 .על הקולונדות כמוטיב חזרתי, הבניינים כלפי הרחוב

תשריט פיתוח הסביבה לתכנית מפורטת יכיל הנחיות לשימור קוי הבניין  
 .תשומת לב לשימור הקולונדות המסחריות, וגדלי המגרשים

  .     תשריט הפיתוח יכלול  תכנון שילוט הסטורי ומיקומים להצבתו

 

בניה חדשה /במתחם לשימור יותר לבצע תוספת בניה: הנחיות לתוספת בניה
 .תוך שימור ערכי החזית המסחרית ובכפוף לתשריט הפיתוח



הנחיות לשימור תצפית מגבעת קוזלובסקי  . 10
 ורחוב המרי

לאורך רחוב המרי  , קוזלובסקיתצפית גובה מגבעת  : אפיון
 .בוטינסקי עד גן העלייה השנייה'מרחוב ז

ובתי המגורים  , גבעת כורכר בחלקה חשופה: אפיון–מצב קיים 
תנאים אלו מאפשרים  . הקרובים למדרון המערבי של הגבעה

 .כיום את הנראות לנוף הפתוח

 (על פי סימון מגרשים) :גבולות

עירונית  , תצפית נוף בחשיבות מקומית: מרכיבי התצפית
תצפית שממנה ניתן להשקיף מערבה על קו הרקיע של  . ואזורית

העירוניים של גבעתיים וגבעת  המדרונות . תל אביב ורצועת החוף
 .ם אף הם חלק מהנוף העירוני הקרוב"רמב

 ערכיות נופית בחשיבות עירונית ואזורית: ערכים לשימור

   :  הנחיות לעריכת תכנית מפורטת

 .במתחם זה יחולו הנחיות לשימור מתחמי סביבתי 

תכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו יחוייב כתנאי  
אדריכלי ונופי  , סף לקליטתה תיק תיעוד מתחמי הסטורי

במתחם לרבות למתחם כולו על פיו יעודכנו הערכים לשימור 
התכנית תכלול תשריט  . ארכיאולגייםהתייחסות לממצאים 

,  פיתוח סביבה לכל המתחם הנשקף מתצפית גבעת קוזלובסקי
עם הנחיות לשימור הבינוי והנוף הקיימים בדגש על שימור  

התשריט יכלול חתכי גובה ואמצעים ויזואלים  .  התצפית הנופית
מדידים להעדר הסתרה ולהעדר פגיעה בקווי הראיה שהוגדרו  

תשריט הפיתוח הסביבתי יגביל את הבנייה הגבוהה  . לשימור
הגבלת  . ברחוב וייצמן מבית הקברות דרומי עד פינת רחוב ריינס
הטלת  , בנייה בשטח הכורכר הפתוח במדרון המערבי של הגבעה

ראה הנחיות  . ]מגבלות גובה באופן מדורג החל מרחוב ניצנה
[  המרי, בסקי'ברדיצ, ויצמן, גולומב: לשימור מתחם המגורים

מנקודת התצפית כיום עד רחוב ניצנה לא תתאפשר בניה מכול  
 .למעט מרפסת תצפית במפלס הרחוב. סוג שהוא

 .  הפיתוח יכלול  תכנון שילוט הסטורי ומיקומים להצבתו תשריט

  

 מתאר תצפית  עקרוני



 –ניצנה , בסקי'ברדיצ, כנסת, גולומב: מתחם המגורים. 11
 הנחיות מיוחדות לשימור הרקמה

 
לאורך רחוב , קוזלובסקימתצפית הגובה של גבעת אזור מושפע ומצפה : אפיון

 .  בוטינסקי עד גן העלייה השנייה'המרי מרחוב ז

חלקם על עמודים עם גגות  , המבנים במתחם זה בני שלוש עד ארבע קומות
בתי ספר : במתחם מוסדות ציבור. גגות שטוחים וחלקם בתים פרטיים, רעפים

 .וגני ילדים

היוצרת קצב  [ מזרח מערב]אפיון נוסף של המתחם הוא רשת הדרכים רוחבית 
,  רותם, נרקיס]ישנם כמה רחובות . סדור של המגרשים המוצבים ביחס לגריד זה

.  שהם רחובות מקשרים צרים וקצרים עם מדרכות חד צדדיות[ כלנית ורקפת
 .האפיון המקומי שלהם ייחודי כתת אזור במתחם זה

.  בשילוב צמחיה, מבחינה נופית הרחובות מאופיינים ברובם בגדר בנויה נמוכה
 .  במדרכות נטועים עצים לפרקים

,  בדרום רחוב גולומב, במערב רחוב ויצמן, בסקי'רחוב ברדיצ–צפון  :גבולות
מתחם זה כולל בחלקו את שכונת ארלוזורוב וחלקו הדרומי  . ובמזרח רחוב ניצנה

 [פירוט בעמוד הבא. ]2של מתחם 

שימור קו  ; מידרג גובה ממזרח כלפי מטה במערב –ערך סביבתי : ערכים לשימור
, קו הבניין כלפי הרחוב, רוחב מגרשי המגורים. המבנים עד רכס הכורכר הטבעי

,  גבול בין קו מגרש למדרכה בגדר בנויה נמוכה בשילוב גדר חיה: ערכים נופיים
 ;עצים בוגרים קיימים במרחב הציבורי והפרטי

 :  (שנוספו בתשריט התכנית)הנחיות לשימור 

כוללות מדרג של  , ההנחיות לשימור מורד מערבי של גבעת קוזלובסקי: גובה
 :  להלן תתי המתחמים והגבלות הגובה. הגבלות גובה בתוך המתחם

. בסקי בצפון וגולומב בדרום'ברדיצ, כנסת במערב, ניצנה במזרח: גבולות1.
 .מטר גובה מעל פני הקרקע הקיימת 20שטח זה מוגבל בבניה עד 

.  בסקי בצפון וגולומב בדרום'ברדיצ, ויצמן במערב, כנסת במזרח: גבולות2.
 .מטר גובה מעל פני הקרקע הקיימת 35שטח זה מוגבל בבניה עד 

בסקי וגבולו הדרומי רחוב 'רחוב ויצמן גבולו הצפוני רחוב ברדיצ: גבולות3.
מטר גובה מעל פני הקרקע  35קטע רחוב זה מוגבל בבניה עד . גולומב

 .הקיימת

בצפון ודרך יצחק רבין  טייבר, דרך השלום במערב, ויצמן במזרח: גבולות4.
ם "של גבעת רמב מרקמיתשטח זה מוגבל בבניה בהתאם לתכנית . בדרום

 [.בוועדה מקומית]

  

 

 



:  בסקי וניצנה'ברדיצ, כנסת, הנחיות לעריכת תכנית מפורטת במתחם גולומב
 .במתחם זה יחולו הגבלות והנחיות לשימור מתחמי סביבתי 

כתנאי סף לקליטתה   יחוייבתכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו 
אדריכלי ונופי למתחם כולו על פיו יעודכנו  , תיק תיעוד מתחמי היסטורי

פיתוח סביבה לכל המתחם   תשריטהתכנית תכלול . הערכים לשימור במתחם
שיכלול הנחיות לשימור הבינוי והנוף הקיימים  , שגבולותיו הוגדרו למעלה

כמפורט למתחם   תשריטאם טרם נעשה .  בדגש על שימור התצפית הנופית
  ויזואליםאשר יכלול חתכי גובה ואמצעים   תשריטייערך , קוזלובסקיגבעת 

מדידים להעדר הסתרה ולהעדר פגיעה בקווי הראיה שהוגדרו לשימור במתחם 
 .  קוזלובסקיגבעת 

אי האחדת יותר  , יגדיר את שימור רוחב המגרשים הקיים: הפיתוח תשריט
שימור עצים בוגרים במרחב הציבורי  , שימור קו הבניין לרחוב, משני מגרשים

שימור פרטים אחידים במרחב  , הסדרת כניסות לחניות, ובמרחב הפרטי
 .ועוד, הציבורי כגון גדר בנויה בשילוב גדר חיה

 

 

 

 

 :  כלנית ורקפת, רותם, הנחיות לתכנית מפורטת בתת מתחם רחובות נרקיס
 .במתחם זה יחולו הגבלות והנחיות לשימור מתחמי סביבתי 

תיק תיעוד מתחמי   יחוייבבתכנית מפורטת ראשונה למתחם כולו או לחלקו 
.  אדריכלי ונופי למתחם כולו על פיו יעודכנו הערכים לשימור במתחם, היסטורי

 ,  פיתוח סביבה לכל המתחם שגבולותיו הוגדרו למעלה  תשריטהתכנית תכלול 

שימור רוחב יכלול הנחיות לשימור הבינוי והנוף הקיימים : הפיתוח תשריט
לא תתאפשר האחדת . ]מגרשי המגורים על פי הקיים ביחס לחזית הראשית

גדר : שימור קו בנין כלפי הרחוב ומאפיין הגבול בין קו מגרש למדרכה[ מגרשים
שימור עצים בוגרים  . שימור רוחב הרחוב בין הגדרות. בנויה בשילוב גדר חיה

שימור  . קיימים הן במתחם הציבורי והן בשטחי הקניין הפרטי או המשותף
בתת מתחם זה לא תתאפשר הסדרת כניסה  . המדרכה החד צדדית לצד החניות

 .  לחניה בתחום המגרש



מספר אתר   חלקה/גוש כתובת האתר
 בתשריט

:  מתחם היסטורי
צריף , המים מגדל

אידלמן  ובית  
 מאושר

 6167/583 א5בורוכוב 
6167/482 
6167/500 

 1אתר מספר 
 2אתר מספר 
 3אתר מספר 

עם – אלדמעסליק 
 חלל המרתף

אחדות  
 9העבודה 

 4אתר מספר  6167/552

הבאר הראשונה 
 ש"והתע

 5אתר מספר  6167/377 7השומר 
 6אתר מספר 

בית הספר בורוכוב 
 ותחנת האיתות  

 יפה נוף
פינת  

 השניים

 7אתר מספר  6167/42

 8אתר מספר  6167/52 42בורוכוב  בית ספר המזרחי

 9אתר מספר  6168/592 17בלוך  סניף הנוער העובד

 10אתר מספר  6167/558 16בורוכוב  שניידרמןבית 

בורוכוב  בית מרקחת ממלוק
12 

 11אתר מספר  6167/94

 12אתר מספר  6166/304 6 שינקין עריית גבעתיים

;6616 4שינקין  גזברות העיריה
6155/282;

284;361 

 13אתר מספר 

 14אתר מספר  6154/16 25 טייבר טייברבית כנסת 

גינת  : ציבורי מתחם
בריכת , סאלד

 בית העם, השחייה

;6154/460 8אילת 
461;458;459

;457;736;
350;462; 

 15אתר מספר 

אריאל   מגדל מים
פינת  

 המגדל

 16אתר מספר  6154/407

קופת חולים 
 המעורר

המעורר  
24 

6168/24;811
;807 

 17אתר מספר 

קונסרבטוריון  
 עירוני גבעתיים

 18אתר מספר  6154/550 33 ה"הל

הגלבוע   נפתולסקיבית נוח 
12 

 19אתר מספר  6160/686

מצפה הכוכבים  
 בגן העלייה השנייה

 20אתר מספר  6161/352 המרי

כורזין   ווהליןהיכל יהדות 
10 

6165/472;
490 

 21אתר מספר 

 22אתר מספר  6154/764 15ן "ח טייברבית 

 הנחיה כוללת -מבנים לשימור 
.  או מעודכנות יותר ככל שיפורסמו 2008שימור מבנים על בסיס רשימה לעיל ייעשה על פי הנחיות תיעוד  מקדים על פי הנחיות מינהל התכנון כפי שפורסמו ב 

 .מנחההמבנים לעיל הינה במעמד  22רשימת : הערה



 ומספרי המבנים לשימור תשריט –מבנים לשימור 


