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 תיאור מילולי

 :מבוא

 והפכה השכונות מתוך שצמחה שלה בקהילה מאופיינת ,שלה העיקריות הגבעות שתי עם המזוהה גבעתיים העיר
 מורכבת העיר .לבאות הימני הסמן בבחינת הייתה ,בורוכוב שכונת ,1922 בשנת שקמה הראשונה השכונה .לעיר

 הוא השכונות זהות ,מאוחדת והעיר אורבני רצף יש שכיום אף ועל מגוונות אידיאולוגיות פי על שקמו  משכונות

   .הקיימת העיר במרקם בסיסי מרכיב

 הבנוי בנפחי השינויים .יחסית קצרים העיר חלקי בין והמרחקים ,ומרוכז יחסית מצומצם שטח על נפרסת העיר

 מרחבים קיימים ,זאת עם יחד .צפופה תחושה יוצרות המקוריות הדרכים ומערכות ,הוותיקות בשכונות הגדולים
 :רחוק אורבני ונוף מרחב תחושת הנותנים התיכון והים אביב תל לעבר מערבה הנפתחים נתיבים וכמה פתוחים

 ',וכו ,ם"רמב רחוב ,הרכבת פועלי ,גבע רחוב מורדות .המרי ברחוב שלום ומצפור השנייה העלייה גן אזור

 .הסביבתי השטוח בנוף המיוחדים

 וההתייחסות שלה השכונות העיר בחקר מרכזי מוטיב הוא ,לעיר משכונות המעבר :שזיהינו העיקרי התהליך

 .השימור לנושא העתידית

 :מחקר מרחבי פיזי

 באמצעות גבעתיים העיר מרקם  את ולהבין לזהות ניתן היום שעד לומר ניתן .שכונות של ממקבץ החלה גבעתיים

 .השכונתיים המקבצים זיהוי

 הייתה הראשונה השכונה .1959 בשנת כעיר להכרזתה עד גבעתיים הוקמה בסיסן שעל הראשונות השכונות להלן
 :הבאות השכונות קמו אחריה .העיר של הפינה אבן את היום עד ומהווה 1922 בשנת שהוקמה בורוכוב שכונת
 יוסף קריית ,(1933) ם"רמב גבעת ,(1931) הרכבת פועלי ,(1925) שיינקין שכונת ,(1923) הפועלות משק שכונת

 .1936 -ל 1922 השנים בין נבנה השכונות של הראשון 'גל'ה כ"סה .(1936) ארלוזורוב שכונת , (1934) (חאפ שכונת)

  לכיוון בגבעתיים השכונות להתפתח החלו אלו משנים .(1959) כעיר שהוכרזה לאחר הוקם השכונות של השני 'גל'ה
 עובדי שיכון ,ההסתדרות שיכון ,המורים שיכון ,חולים קופת שיכון :חדשות שכונות חמש שם התפתחו .דרום

 .ערים בנוי ועדת בסיס על שתוכננו שכונות היו הן .אביב-תל עיריית עובדי שיכון ,חשמל חברת

 ,בורוכוב לשכונת בדומה ) מבנים צדדיו משני ולאורכו ראשי מרכזי ציר :היו השכונות של הפיזיים המאפיינים
 השכונות כמו שטח תאי בצורת או .ם"רמב גבעת שכונת כמו לטופוגרפיה בהתאמה או ( ארלוזורוב ,שינקין

  .'וכו חולים קופת שיכון ,המורים שיכון :הדרומיות

 הרצף נוצר ובכך הבאה לשכונה מתווך בנוי לאזור השיקה אחת שכונה אשר עד והתרחבו התפתחו השכונות
   .העירוניים המוניציפאליים הגבולות בתוך העיר של האורבני



חיו בנפרד בלי תכנון מוקדם ובלי דאגה ממשית  , יחד עם זאת השכונות שמהן הייתה מורכבת העיר גבעתיים
אזורי מלאכה ותעשיה  , מוסדות חינוך לסוגיהם ומרחבים פתוחים, להבטיח מראש מגרשים לצורכי ציבור

 .  השאיפה בשנות החמישים בתכנון העיר הייתה יצירת מגרשים ציבוריים לטובת תושבי העיר. וספורט

 :מרקמים

  .בה השכונות של החוזר המוטיב הוא העיר של הבנוי ההיסטורי המחקר אופן את שמכתיב העיקרי המרכיב
  של העיקריות הדרכים את :היום עד העיר אופי את רבה במידה קבעה השכונות את שעיצבה הגיאומטריה

  התפתחות כן כמו .ובתוכן השכונות בין ,הרגל הולכי שבילי ובכללם המגרשים חלוקת ,המשניות הדרכים ,העיר

   .שונה מרקמי אופי היה קיים שכונה ובכל תהליכית הייתה השכונות

 עירוניים ואתרים למגורים מבנים 'מילוי' של מקביל תהליך התפתח כרונולוגי באופן השכונות התפתחות לצד
  לצרכים דאגו ואופייה שכונה כול ,מהשנייה אחת ובבידול בבידוד קמו והשכונות היות .הקיימות השכונות בין

  לתכנן היה ניתן השכונות בין רק ,מזה כתוצאה .עיר של מערכתית ראייה הייתה לא .השכונה של הפנימיים
 ,ספריות ,הקונסרבטוריון ,קולנוע בתי ,תרבות מרכזי :לדוגמא .העיר תושבי לרווחת ציבור מבני ולהקים

 תהליך החל אז .המועצה הקמת עם הואץ זה תהליך .גבעתיים עיריית מבנה את וכמובן ,וקניות ספורט מרכזי
  גם ניכרים ההבדלים .לעיר שסופחו העיר בדרום השטחים לגבי מקדימה תכנונית ומחשבה השכונות איחוד של

 מרווחים ,יותר מתוכננים והשכונות האזורים ,שמדרימים ככול .הפתוחים ובשטחים המבנים בין בצפיפות

 .יותר וירוקים

  היה הראשון הבינוי אופי ,בה המתיישבים של החברתי האידיאולוגי והרקע השכונות של מהבידול כתוצאה
  פרטיים מגורים בתי ,יוסף קריית ,פ"ח שכונת צריפי ,בורוכוב בשכונת ואחידים סטנדרטיים מבנים בין .שונה

 .בהמשך השכונות על בפירוט שמתוארים כפי ,ם"רמב גבעת בשכונת

 שתי .קוזלובסקי וגבעת ם"רמב גבעת -עיקריות גבעות שתי עם מזוהה גבעתיים טופוגרפית ,פיזית מבחינה
  .לשכונות היו קוזלובסקי גבעת זולת הגבעות שלושת .הרכבת פועלי וגבעת בורוכוב גבעת הן נוספות גבעות
  של ייחוד עם עצמאיות כשכונות הקרקע על להתיישבות הפיזיים בתנאים השימוש על מצביעה זו עובדה

 .בעיר לשכונה שכונה בין שונים במרקמים המתאפיין וסביבתי תרבותי ,אדריכלי בינוי עושר יש לפיכך .מקום

 .שונים הם אף הפיזיים המבונים המרקמים  ,שונות קבוצות ידי על שונות בשנים צמחו והשכונות היות

 בשאר .השני 'גל'ה שכונות והן הראשון 'גל'ה של השכונות את הן ,בעיר השכונות את המייחד מרקמי צביון יש
 ומדרום ארלוזורוב שכונת כמו .הקרובה לשכונה הסמיכות פי על נשמר הגיאומטרי האופי ,השכונות בין ,העיר

  שכונת'ל שלהם בתנוחה הדומים מקבילים אורך כבישי של אופי בעלי שהם וגולומב ריינס רחובות אזור לה

   .ארלוזורוב שכונת ,הקרובה 'האם

  של עיקריים כמרכיבים והגיאוגרפיות הגיאומטריות לתופעות המאפיינים את ינתח המרקמי המחקר

  .וביניהם השכונתיים המתחמים

 :הפתוחים השטחים של מרחבי מחקר 

 המרחבית ומסביבתה כעיר הקרובה מסביבתה גבוהים מאזורים נהנית גבעתיים העיר טופוגרפית מבחינה
  העיר של המקומית הקרובה לסביבה ורחבה פתוחה תצפית נקודות מאפשרת זו עובדה .אביב ותל גן רמת העיר

   .זו עובדה המשקפות ההזדמנויות אחת הוא :השלום מצפור .התיכון ולים -יותר הרחוקה ולסביבת

  אלו .מיוחד אורבני נופי דגש שלה בעיר נוספת שכבה ישנה מגורים לאזורי בסמיכות הגובה משינויי כתוצאה

  בין מחברים השבילים בחלקם .השכונות בין הטופוגרפיה הבדלי על המגשרים הרבים הרגל הולכי צירי הם

 .בעיר  הציבוריים הגנים ממגוון וחלק ,השכונות בתוך בנוי אזורי ,שכונות

  של המשופעים החלקים בין הטיפוס על ומקלים הדרך וקיצורי הגובה הבדלי מפאת הכרחיים מהשבילים חלק
 דרך חלקם ,והמעיין גבע ,קלעי דוד הרחובות .בועז מעלה ,המעלות ,השלבים נתיב ,גדי-עין מעלה :כמו העיר

 בין הרוחב כבישי בין ומקצרים החוצים מישוריים שבילים מערכת גם קיימת .ושבילים מדרגות מעלה וחלקם
  גולומב ,בוקר שדה הרחובות בין .יוסף וקריית בורוכוב שכונת ,ארלוזורוב ,שינקין שכונת :השונות השכונות

 .ציבוריות גינות בתוך מקשים ושבילים .ריינס



  

 :אתרי עתיקות בתחום העיר גבעתיים
 :בתחום העיר גבעתיים קיימים ארבעה אתרי עתיקות מוכרזים

 (נקודת טריאנגולציה) C-42(1012/0)אתר מוכרז .          1

 .האתר תחום במרבית האזור המזרחי של גבעתיים שמעבר לרחוב ויצמן

 .מסומן שטח רווי בקברים קדומים –היא חלק מהאתר המוכרז  קוזלובסקיגבעת 

 .מערות קברים: תיאור העתיקות

 (25369/0)אתר מוכרז שיכון עובדי קופת חולים צפון .          2

 .שרידי מצודה ומבנים מהתקופה ההלניסטית: תיאור העתיקות

 (25368/0)אתר מוכרז שיכון עובדי קופת חולים מזרח .          3

 .שרידי מצודה ומבנים מהתקופה ההלניסטית: תיאור העתיקות

 (981/0)אתר מוכרז שיכון עובדי קופת חולים .          4

 .שרידי מצודה ומבנים מהתקופה ההלניסטית: תיאור העתיקות

 :ם"גבעת רמב

 החפירה בוצעה על ידי. 1952-1951ם בוצעו חפירות ארכיאולוגיות בשנים "בגבעת רמב

 .  קפלן.יהמדור הארכיאולוגי ומנהל החפירה היה   

 והשני קדום מזה   2-העליון מהמאה ה, בחפירה התגלו שרידים ועתיקות משני שלבי בניה

 .ולו שייכים בין השאר שתי גתות חצובות בסלע 

 :מוכרזים עתיקות אתרי מפת :גבעתיים

 . מחוז תל אביב -רשות העתיקות: מקור



 היסטוריות מפות פי על הבניה התפתחות .3

  

  1928  גבעתיים

 .כיכרות 3 באמצעות מחולק הרחוב .למזרח ממערב ראשי אחד רחוב .בצפון בורוכוב לשכונת התייחסות במפה

 .1925 בשנת הוקמה בורוכוב לשכונת מזרחית דרומית שנמצאת שינקין שכונת  .מבנים 30-כ קיימים בשכונה

 .בשכונה הבינוי התחלת או השכונה של מדידה אין הזו במפה

   .קוזלובסקי וגבעת ם"רמב גבעת -העיר במרכז שנמצאות הגבעות שתי שם על נקראת גבעתיים העיר

 .גן-לרמת גבעתיים בין מוניציפאלית המפרידה גוריון בן לשדרות תיהפך שלימים דרך עוברת מזרחי בצד

   .ויצמן הראשי  מהרחוב לחלק תיהפך שלימים עפר דרך עוברת במרכז

גבעת  

קוזלובסקי

שכונת בורוכוב

ם גבעת רמב

גן-רמת

 אביב-מקור ספריית אוסף המפות מחלקת גיאוגרפיה אוניברסיטת תל. 1928,  1:20,00מפת מדידה  

  1935  גבעתיים

 .למגרשים חלוקה ישנה .מזרח לכיוון נוספים בתים נוספו :בורוכוב שכונת

 . השכונה של המערבי בחלק מבנים מקבץ קיים .1925 בשנת נוסדה :שינקין שכונת

  השכונה של מערבי הצפון בחלקה מבנים מספר קיימים .1934 בשנת נוסדה :חאפ שכונת

 .(כיום כצנלסון לרחוב מערבית)

 .השטח של מערבי הצפון בחלק (פרדסים -עצים) צמחיה קיימת :9 שטח

   .ראשיות לדרכים יהפכו שלימים הקיימות הדרכים של וחיבור הרחבה יש זו בשנה : דרכים

 . למערב ממזרחי דרכים חוברו לדרום מצפון המרכזית העפר לדרך               

   שלימים דרך מחוברת כבר אביב לתל גבעתיים בין בחלוקה במערב              

 .הנוער ועליית נחל מערבי חלק תהיה              

   .מתחמים שמגדירה חלוקה קיימת :חלוקה

 .ראשונית חלוקה פי על ,המזרחי בחלקו  צפון לכיוון יותר רחב שהיה משוער :העלמין בית

 אביב-מקור ספריית אוסף המפות מחלקת גיאוגרפיה אוניברסיטת תל. 1935,  1:20,00מפת מדידה  



  1942  גבעתיים

 .בלוך רחוב כדוגמת .סלולים מזרח לכיוון וכבישים השכונה של הראשי הכביש :בורוכוב שכונת

 .מערבי הצפון בחלקה בעיקר בשכונה נוספים מבנים נבנו                           

 .השכונה של שונים בחלקים בינוי תוספת יש .המגרשים של חלוקה ישנה .יוסף קריית :חאפ שכונת

   בוטינסקי'ז רחוב .עפר דרך עדיין המערבי בחלקו .סלול מזרחי הצפון בחלקו שינקין רחוב :שינקין שכונת

 .בתים בנויים צדדיו ומשני סלול שינקין לרחוב מדרום

   ,הגבעה בראש בינוי קיים .סלולות בשכונה הדרכים .לרחובות חלוקה ובה מתוכננת שכונה :ם"רמב גבעת

 .(כיום) הצנחנים וברחוב טייב ברחוב

 .מבנים ישנם ובחלקם קיימים וריינס (הבכרות) גולומב ורחוב ארלוזורוב רחוב :בודדים רחובות

 (במפה C סימון) פרדסים ברובם הירוקים השטחים :חקלאות שטחי

 .טיבר לרחוב עד סלול ויצמן רחוב של הצפוני החלק .ויצמן רחוב עם מתחבר ממזרח בלוך רחוב : רחובות-דרכים

 אביב-מקור ספריית אוסף המפות מחלקת גיאוגרפיה אוניברסיטת תל. 1942,  1:20,000מפת מדידה  

 1954  גבעתיים
 .9 שטח של הדרומי והחלק הגבורה לדרך עד גבעתיים של והמרכזיים הצפוניים האזורים במפה מסומנים 

 .נפרדות כשכונות לכן קודם שהיו המרקמים איחוד את מאפיינת זו חלוקה .למגרשים חלוקה ישנה במפה

 .חוצצות פיזיות והפרדות כבישים באמצעות רק נוצרת השונות השכונות בין וההפרדה גדלים המרקמים

   .הקמתן בשנות נוצרו שהן כפי השכונות בין מרחקים כמעט קיימים לא

 .לבן סימון – אחרת או פרטית בבעלות לאזורים חלוקה קיימת במפה

   כחול סימון - (מושע או מגרשים) לישראל הקיימת הקרן בבעלות או

 .בקירוב 1954 – ד"תשי לשנת עד הבינוי תיאור שזה מצוין במפה

 הארכיון הציוני המרכזי: מקור KL20M5053. 1954, 1:5,000מפת כפר 



   1956גבעתיים  

 
 .מבונים 9על פי המפה אזורי העיר בחלקה הצפוני עד לדרך הגבורה ושטח 

 .שנים לפני כן 6דרומית לדרך הגבורה בנויים השיכונים שנבנו מרביתם כ –בחלק הדרום מערבי 

 .מהקצה הדרומי של רחוב ויצמן( כיום דרך יצחק רבין)מוצע תכנון עתידי להמשך דרך הגבורה : תכנון עתידי 

 מתוכנן המשך גם לרחוב ויצמן לכיוון דרום שכיום  . בחלקו המערבי 9דרך זו מחלקת את שטח                         

 .מוצע תכנון לכל השכונות ואזורי העיר מדרום מזרח לדרך הגבורה ולמאבק. הוא רחוב המאבק                       

 .ואזור התעשייה העתידי קפלנסקישכון , מתוכננים הרחובות בשיכון ההסתדרות                       

 אביב-תל אוניברסיטת גיאוגרפיה מחלקת המפות אוסף ספריית מקור .1956 , 1:12,500 גבעתיים מפת

  1958גבעתיים  

  

 .רחוב בורוכוב צידינוספו בתים נוספים בשכונה משני : שכונת בורוכוב

 .בוטינסקי'נוצרת רקמה עירונית עם רחוב ז. ממזרח לשכונה ועד לרחוב כצנלסון כיום נוספו בתים

 .נוספו בתים רבים בשכונה בכל חלקיה: שכונת חאפ

 .קוזלובסקינוספו בתים נוספים ורחוב מגיעים עד לגבעת : שכונת ארלוזורוב

 .קיים בינוי ברחוב: רחוב ריינס

 .נסללו רחובות נוספים והורחבה הבנייה בשכונה גם לכיוון צפון ומערב: ם"שכונת רמב

 .מדרום לשכונה נוסף בינוי בחלק המזרחי של החלקה ובחלק המערבי                           

 ,  שיכון עובדי עיריית תל אביב, (1949)שיכון עובדי קופת חולים : נוספו השכונות הבאות: שכונות חדשות

 (.1949)שיכון עובדי חברת חשמל                                                       

 

 

 ג  "נסלל המשך לרחוב ויצמן לכיוון דרום עד רחוב כ.  נסלל רחוב כצנלסון ממערב למזרח: דרכים

 אביב-מקור ספריית אוסף המפות מחלקת גיאוגרפיה אוניברסיטת תל. 1958,  1:20,00מפת מדידה 



 התפתחות הבינוי לפי תצלומי אויר
 

 התפתחות הבנוי – 1963
 

רוב השכונות היו , שנים לאחר הכרזת המועצה המקומית לעיר גבעתייםארבע , 1963בשנת 
 .קיימות כבר

להלן  .  9ם ושטח "השכונות האינטנסיביות הוותיקות היו עד קו דרום שכונת רמב
 .שכונות הדרום: מדרום היו השכונות החדשות יחסית להלן. מרכז-צפון: השכונות 

 
,  1922החל משנת , צפון היו שכונות שקמו מראשית ההתיישבות בקרקע-השכונות מרכז

,  חלקם היו בני ארבעים שנה עם כינון העיר, המבנים, כתוצאה מכך. לימים העיר גבעתיים
חלקם נהרס ועליהם נבנו מבני מגורים בני שלוש עד חמש קומות  . עברו משך השנים שינוי

 .מגדלי מגורים, ואף בעשורים האחרונים
 

,  השכונות החדשות בדרום. כלומר עיקר השינוי משך השנים היה בדיור בשכונות הוותיקות
 .מסחר תכליות ושימושים ציבוריים רחבים, תוכננו על פי תכנית בינוי עיר  עם שטחי צבור 

 
כול שכונה נבנתה באופן  . השכונות שמהם מורכבת העיר גבעתיים נבדלו אחת מהשנייה

 [טרום עיר]ללא ראייה כוללת עירונית ' עצמאי'
עם השנים התפתחו באזורים אלו בנייני מגורים ואף  . בין השכונות היו אזורים פתוחים

שטחים אלו לא היו כלולים כחלק מהשכונה  . שטחים ציבוריים כמו בתי ספר וגני ילדים
 .הגובלת
 .  2בוטינסקי באזור 'ל וז"צה, או רחובות הראל 3רחוב ריינס באזור , לדוגמא
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 התפתחות הבנוי – 1966
 

הוותיקה  , בשכונת בורוכוב: החל להשתנות הבנוי למגורים בשכונות הוותיקות, בשנים אלו
מהמבנים המקוריים נהרס ובמקומם קמו מבני מגורים בני שלוש וארבע   10% -מכולם ב

 .קומות
היו קיימים עדיין דרכי עפר והיו עדיין צריפים רבים לצד מבני מגורים , בשכונת קריית יוסף

 .בודדים שקמו
בגבול ציר רחוב , מערביים-אבל בשוליים הדרום, בשכונת פועלי הרכבת לא חל שינוי רב

ציר רחוב כצנלסון היה הציר האינטנסיבי  . נבנו מבני מגורים בני ארבע וחמש קומות, כצנלסון
 .ביותר מבין הרחובות הראשיים האחרים של העיר

,  בחלקה הצפוני, הוקמו בה, שגובלת אף היא בציר הראשי של רחוב כצנלסון, שכונת שינקין
 .מבני מגורים מאונכים לכביש

,  ורק מקמת נבנו מבנים חדשים, עדיין נשארו המבנים הוותיקים וארלזורובבשכונת שינקין 
 .מהשכונה 20%בערך 

.  ומבני המגורים הפרטיים רובם הושלמו בפלחים המרכזיים, נבנה בשנים אלו קפלנסקימתחם 
 . בפלח החיצוני הלכו ונבנו מבני המגורים הארוכים
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 התפתחות הבנוי – 1974
המראה הישן של מבני בני קומה  . השכונות הוותיקות השתנו משמעותית בעשור זה

חלק ממבני  . השתנו באופן אינטנסיבי ונהרסו מבנים היסטוריים רבים, אחת
בית הספר  : מבני בתי הספר לסוגיהם, לדוגמא, כי הם היו פעילים, הציבור נשמרו

 .קלעי ועוד-ובית הספר התיכון דוד, היסודי בורוכוב
משכונת בורוכוב ההיסטורית לא היה קיים בשנים אלו ורובו הפך למבני   80% -כ

 .נשארו קיימים, וככר בורוכוב, התשתית המרכזית. מגורים בני ארבע ושש קומות
 .נסללו, שכונת קריית יוסף הפכה מבונה יותר והדרכים שנפרצו בעשור קודם

מחצית המבנים הישנים נהרס וקמו מבני מגורים בני , וארלוזרובשכונות שינקין 
 .ארבע קומות

נעשו הרחבות , בשכונות הדרומיות בעיקר בשכונת המורים ושכונת חברת החשמל 
 .ושינויים
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 התפתחות הבנוי,  ואילך – 1982
 9ההבדל המשמעותי היה הפיכתו של שטח , בין שנות התשעים לימינו

 . למגורים ולמבני  ציבור
העיר הפכה אינטנסיבית יותר והוקמו בה רמה מגדלים כמו מתחם  , מעבר לכך

מגדל מגורים בן אחז עשרה . תיאטרון גבעתיים ומבני ציבור אחרים, פלפון
 .שחלקו מרכז מסחרי, קלפנסקיקומות נבנה במתחם 

ולא נותרו בה , השכונה הוותיקה קריית יוסף הושלמה בבנייה רוויה למגורים
 .מבנים היסטוריים

נבנו על שטח , סמוך לשכונת המורים ושכונת חברת החשמל: באזור הדרומי
 .ריק ביניהם שלושה מגדלי מגורים
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בה נראה המצב ,  1947מפה היסטורית גושים וחלקות משנת 
הקיים של השכונות הראשונות שמהם  לימים נבנתה העיר  

 .  גבעתיים
 

, שכונת בורוכוב: השכונות שהיו קיימות עד שנה זו היו
שכונת שינקין , שכונת פועלי הרכבת, שכונת קריית יוסף

 . הראשון' גל'שכונות ה. ם"שכונת ארלוזורוב ושכונת רמב
  
המבטא את , השכבה הצבעונית מראה מצב נכון להיום 

 .  החלוקה הפנימית של האזורים והשכונות בגבעתיים
 

המחקר בנושא השימור יחשוף את ההיסטורי הרלוונטית  
 .הקיימים היום המשארהבאה לידי ביטוי בנופי 

 

 עבר והווה, 2015-1947
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 שכונת בורוכוב
 

 שכונת קריית יוסף
 

 שכונת פועלי הרכבת
 

 שכונת שינקין
 

 שכונת ארלוזורוב
 

 ם"גבעת רמב
 

 9שטח 
 

 עובדי עריית תל אביב
 

 שכון קופת חולים
 

 שכון חברת החשמל
 

 שכון המורים
 

 שכון ההסתדרות
 

 קפלנסקישכונת 
 

 מתחם לביא
 

 שכון צבא קבע
 

 3 אזורים אחרים בעיר

 מצב קיים –שכונות ואזורים 
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 י"רמ: בעלות ר"מ 246,700: שטח 1922: שנת הקמה שכונת בורוכוב

.  גן ורחוב בלוך–גבול העיר רמת  -מזרח . גן-גבול מוניציפלי עם העיר רמת –צפון . 6167גוש : גבולות/גושים

 .מתחם בית הספר תלמה ילין -במערב. רחוב חניתה, רוחב בן ציון ישראלי ובהמשך סמטת אליהו: בדרום

 : תיאור היסטורי

פורסם התקנון של הקמת שכונת , 1919בשנת . שכונת בורוכוב היא השכונה הראשונה וההיסטורית בעיר

לייסד  "בתקנון נקבע שמטרת השכונה ". אחדות העבודה"ו" פועלי ציון"פועלים בשיתוף חברי המפלגות 

ליד ואדי מוסררה  ..." בצורת עיר גנים על אדמת הקרן הקיימת לישראל...ומרווחה משוכללהשכונת פועלים 

 .  אותר השטח לשכונה שאותו קנו במיישבים הראשונים מכספם, [נחל איילון כיום]

וועד השכונה הקצה . דונם 300נרכשו ". פועלי ציון"מייסד תנועת , נקבע כי השכונה תקרא על שם דב בורוכוב

ככרות ששימשו להתקהלות חברתית ובניני צבור  , דונם עבור שטחים לדרכים 50משפחות ו  100דונם ל  250

 .דונם 2.5שטח הקרקע למשפחה היה בן . שכונתיים כמו בית ספר

זאת עקב  . חלוץ האדריכלות בלבני סיליקט בארץ, תכנון השכונה לאחר הפרצלציה הוטל על יוסף ברלין 

 .  שנחנכה בזמן מקביל ' סיליקט'עם מנהליהם של חברת , שניידרמןקשריו של יזם השכונה 

. שחלקה היה מישורי וחלקה הררי, הציר המרכזי של השכונה היה ממזרח למערב עם טופוגרפיה משתנה

עקב לחצי מים  , עובדה זאת  יצרה אי שיווין באיכות הקרקע של משקי העזר הסמוכים לבתים הפרטיים

בקצה . בנקודה הגבוהה הוקם בית הספר השכונתי, ממזרח, בתחילת הציר הראשי של השכונה. נמוכים

ביניהם תוכננו ככרות תנועה במפגשי הרחובות הצדדיים . המערבי היה משק חקלאי שנקרא משק הפועלות

 . לציר המרכזי

שירותים וחדר , מטבח, הבתים הפרטיים תוכננו בצורה אחידה וכללו שני חדרים זהים שאחד יועד לחדר אוכל

ומיד החלו בבניית   1922בפברואר  2יום העלייה על הקרקע נקבע ל . מבואה מרפסת מקורה וגג רעפים. רחצה

 .  מבני הקבע הראשונים 22

 

 : תיאור מצב קיים

החל משנות השבעים החלו . בני קומה אחת היו הנוף האורבני במשך כמה עשורים, הבתים הראשונים

השינויים המבניים בשכונה וחלק מהמבנים המקוריים נהרסו ובמקומם הוקמו מבנים בני שלוש 

בהדרגה בעשורים . לכיוון הבורגני, הקואופרטיבי, כך גם למעשה השכונה עברה משלב המקורי. קומות

היא . השכונה שינתה צביונה כמעט באופן מוחלט, כשאחרוני התושבים המקוריים לא אתנו, האחרונים

צפופה יותר ומתנוססים בה מבני מגורים בני ארבע עד שש קומות על אותן תשתיות של כבישים וככרות  

. כיום נותרו בה מבנים ואתרים בודדים שבאמצעותם ניתן לחוש את אופי השכונה המקורית. מקוריות

שנקראה גם  ' חפ'שכונת , קיים רצף עירוני הגובל בדרום בשכונת שינקין ובשכונה היסטורית אחרת

 .שכונת קריית יוסף

  

  

  

  

 

 

 .govmap ראת: מקור. מפת איתור השכונה

 

 

 

 סקירה היסטורית -השכונות 



 
שכונת בורוכוב תולדות , קרסל: מקור. תכנון השכונה ותנוחת המבנים, שנות העשרים של המאה שעברה, שכונת בורוכוב

1961, שכונת הפועלים הראשונה .  
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  .בניה בסיליקט, מבנה מגורים.1
 ,   טקס העלייה על הקרקע. 2

 .1922פברואר  2          

 

 

 
 

 

 
      22מראה כללי על . 3

.הראשונים המבנים       
 תכנית בית המגורים. 4
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 -חלקית , [ברובה]פרטית : בעלות ר"מ 129,240: שטח 1922: שנת הקמה שכונת קריית יוסף

 ל"קק

בית : בדרום. ל ורחוב וויצמן"מזרח סמוך לרחוב קק,  שכונת בורוכוב –צפון . 6154, 6168: גוש חלקי, 6155גוש : גבולות/גושים

 .יפו-אביב-גבול מוניציפלי עיריית תל -במערב. הקברות

 :  תיאור היסטורי

כשנודע בארץ שלבסוף יהודי . דונמים על ידי קבוצת יהודים ממצרים 80נקנתה אדמה  בשטח , סמוך לשכונת בורוכוב, 1921בשנת 

  1934בתחילת שנת . אביב-בעיקר מתל, להתיישב עליה' משפרי דיור'מצרים לא יממשו את הבניה על הקרקע מיהרו תושבים אחרים 

שמה . תושבים רבים חטפו את הקרקע ועליה הציבו כשלוש מאות צריפים ארעיים ללא פרצלציה סדר או תכנון של הוועדה לבניין ערים

השם הרשמי ניתן לה על ידי יהודי מצריים בשם קריית יוסף שעצמותיו הועלו ממצרים  . לחטוף–ביידיש ', חאפ'של השכונה נודע בשם 

החלה השכונה להתארגן על ידי ייסוד חברה מנהלת בשם  , עם צירופה של השכונה לשטח שיפוטה של מועצת גבעתיים. לקבורה בארץ

מדרכות , נסללו רחובות, עם השנים הוסדרו בה דרכים". קריית הבעיות"בעגה המקומית היא נקראה ." חברה לפיתוח קריית יוסף"

הוחלפו במבני קבע מבלוקים וגג , וגג דו שיפועי מעץ דיקטיםהצריפים שהיו בנויים . המקום הפך ממוסד ומאורגן אורבנית. ונטעו עצים

על יחידת חלקה ששטחה [ בעלות]אין משרדי ספרי האחוזה יכולים היו להוציא קושאן , לפי חוקת ועדת בנין ערים. שיפועי-רעפים דו

חלקות לקונים היה הכרח להוציא בעלויות -לצורך מתן זכות בעלות על קטעי. במקרה הזה הפיצול היה גדול יותר. פחות ממחצית הדונם

 .ר ועד ארבע יחידות שלמות בנות דונם אחד"מ 180ליצור יחידות החל מ , כך שהמאמץ היה בהמשך[. שותפות]בצורת מושע 

 :  תיאור מצב קיים

המגרשים היו קטנים  . בני קומה אחת נהרסו בהדרגה ועליהם הוקמו מבנים בני שתים ושלוש קומות, מבני הקבע, בשנות השישים

על אף הרחובות הצרים הוקמו מבני מגורים בני ארבע  , בעשורים האחרונים. יחסית לשאר השכונות בעיר, והצפיפות הייתה גבוהה

 .  וחמש קומות
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 ו שנים לגבעתיים  "ט, שלומה  וילקומירסקי: מקור. בשנות השישים' חאפ, 'שכונת קריית יוסף

  



 ל"קק: בעלות ר"מ 780,120:שטח 1922: שנת הקמה שכונת פועלי הרכבת

[  גן-גבול עריית רמת]גוריון -רחוב בן-מזרח ,  רחוב סירקין –צפון . חלקי 6168, 6166גוש : גבולות/גושים

 רחוב סירקין -במערב. רחוב כצנלסון: בדרום

 : תיאור היסטורי

היה זה ניסיון מיוחד ומעניין לפתרון מצוקת  . נבנתה עבור פועלי הרכבתו 1931 ,השכונה נוסדה בשנת

בתים פרטיים בני קומה , בתים בראש הגבעה 15בשלב הראשון נבנו . השיכון של פועלים חסרי אמצעים

קבוצה , עם  הצלחת ניסיון זה. הבנייה התאפשרה בעזרת בנק הפועלים. חקלאי בעורפם-אחת ושטח פרטי

המבנים  .בפריסה דומה, מבנים נבנו 15עוד . עלו אף הם על הקרקע בשכונה זו, שנייה מבין פועלי הרכבת

 . עד הים התיכון, הגבעה חלשה על הנוף הפתוח לכיוון המערב. היו בנויים בסגנון אקלקטי

 : תיאור מצב קיים

סמוך לרחוב  . בשנות השישים עדיין רוב השכונה הייתה בעלת צביון של בתים פרטיים בני קומה אחת

.  נבנו מבנים בני ארבע קומות בחזית הרחוב, כצנלסון שבאותם השנים החל להות רחוב מסחרי מפותח

במבני מגורים בני ארבע עד  , נהרסו המבנים ההיסטוריים וכיום רוב השכונה בנויה בצורה רוויה, בהדרגה

 .שש קומות
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מבנה מקורי . מצפון לדרום, מבט מרחוב סירקין, שכונת פועלי הרכבת
 .  בפסגה מבני המגורים של שנות השמונים, אקלקטי ומאחוריו

http://he.wikipedia.org/wiki/1931


חלק , פרטי-הרוב: בעלות ר"מ 210,070:שטח 1925: שנת הקמה שכונת שינקין

עירוני וחלק מצומם מוחכר  

 י"לעירייה מרמ

רחוב גבע  : בדרום[ גן-גבול עריית רמת]גוריון -רחוב בן-מזרח ,  רחוב כצנלסון –צפון .   6166, חלקי 6155גוש : גבולות/גושים

 רחוב וויצמן -במערב. ורחוב המפנה

 : תיאור היסטורי

האדמה והרכוש הציבורי היו שייכים  .אביב-ממייסדי תל, היא נקראה על שם מנחם שינקין.1925 השכונה נוסדה בשנת

תחילתה [ . ל"להבדיל מקק]העיקרון היה שהחברה העבירה לרוכשים זכות בעלות מלאה בקרקע . האמריקאית' קהילת ציון'ל

מוסדות . מבחינה  טופוגרפית היו בה שני ערוצי וואדיות קטנים. ללא דרכים מוסדרות. דלילים, של השכונה בבתים פרטיים

אלו היו אוסף בתים פרטיים ללא מסגרת של . ציבור לא היו בה בתחילה והיא נתונה הייתה לחסדי שכונות סמוכות אחרות

מוסדות [ כיום עיריית גבעתיים], נבנו בתחומה משרדי המועצה, ובעיקר עם הכללתה בשטח שיפוט המועצה, עם הזמן. שכונה

 .'בנקים בתי עסק וכו, חינוך

 : תיאור מצב קיים

חלקה הצפוני של השכונה גובל ברחוב כצנלסון . השכונה הייתה בעיקר בעלת צביון שטוח של בתים פרטיים בני קומה אחת

, המבנים הפרטיים נהרסו ובמקומם קמו מבנים בני שתיים עד ארבע קומות. שהפך אחד מעיקרי המסחר החשובים בעיר

, בשנות השבעים החלו לצמוח מבנים בני ארבע קומות גם בצירי המשנה. בחלקם בקומת הקרקע התאפשרה חזית מסחרית

יש כמה מבנים פרטיים בני שתי קומות שנותרה . כיום כמעט לא שרדו ברחוב  זה מבנים בני קומה אחת. ברחוב שינקין עצמו

 .בהם חזית מסחרית בקומת הקרקע
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 ו שנים לגבעתיים"ט, שלומה  וילקומירסקי :מקור. שנות השישים, גן הזיכרון בשכונת שינקין, משמאל

.  בית היסטורי לצד בנייה גבוהה למגורים, מימין שכונת מימין שכונת שינקין, מבט ממערב למזרח, רחוב כצנלסון, מימין

 .  ל"אוסף התצלומים קק: מקור

http://he.wikipedia.org/wiki/1931


 ל"קק: בעלות ר"מ247,200: שטח 1936: שנת הקמה שכונת ארלוזורוב

דרומית  : בדרום[ גן-גבול עריית רמת]גוריון -רחוב בן-מזרח ,  דרומית לרחוב ארלוזורוב –צפון .   6161גוש : גבולות/גושים

 רחוב וויצמן -במערב. לרחוב גולומב

 :  תיאור היסטורי

החלק העיקרי היה . חלק מהשטח היה עם פרצלציה ומחולק, היא נקראה על חיים ארלוזורוב .1936השכונה נוסדה בשנת 

אלו היו  . בשנות החמישים בחלק הדרומי של השכונה נבנו בתי שיכון סטנדרטיים בני שלוש וארבע קומות[ שותפות. ]מושע

בין המבנים היו  , המבנים היו עם גג רעפים דו שיפועי. בתי שיכון טוריים מאורכים עם שתים ושלוש כניסות במבנה אחד

-בשנות השבעים אושרה תוספת אחידה בחזותה בת כ. שישמשו כאזור ציבורי פתוח עבור תושבי הבתים, אזורים פתוחים

 .   שירותים ושתי מרפסות שירות, חצי חדר בחלק האחורי: לכול המבנים, ר"מ 13

 :  תיאור מצב קיים

חלקה הצפוני של השכונה גובל  . עם גג רעפים, השכונה הייתה בעיקר בעלת צביון שטוח של בתים פרטיים בני קומה אחת

המבנים הפרטיים נהרסו ובמקומם קמו מבנים בני שתיים עד  . ברחוב כצנלסון שהפך אחד מעיקרי המסחר החשובים בעיר

בשנות השבעים החלו לצמוח מבנים בני ארבע קומות גם  . בחלקם בקומת הקרקע התאפשרה חזית מסחרית, ארבע קומות

יש כמה מבנים פרטיים בני  . כיום כמעט לא שרדו ברחוב  זה מבנים בני קומה אחת. ברחוב שינקין עצמו, בצירי המשנה

 .קיימים עד היום, מבני המגורים הטוריים. שתי קומות שנותרה בהם חזית מסחרית בקומת הקרקע
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 , מבנים בני קומה אחת. מבט ממערב למזרח, שכונת ארלוזורוב בשנות השישים, משמאל

 ו שנים לגבעתיים "ט, שלומה  וילקומירסקי :מקור. קוזלובסקיאבן שפה וכביש צר סלול לכיוון גבעת 

 אוסף התצלומים הלאומי. 1979, יעקוב סער. מבט ממזרח למערב, שכונת ארלוזורוב, מימין

 תכנית ההרחבה, מתחם מבני השיכון

  

  וילקומירסקי: מקור. בתי השיכון עם הקמתם. החלק המערבי, מבט לכיוון רחוב שדה בוקר, מתחם מבני השיכון
 ו שנים לגבעתיים"ט, שלמה



 פרטי בעיקר: בעלות ר"מ 300,000: שטח 1933: שנת הקמה ם"שכונת גבעת רמב

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

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

 : תיאור היסטורי

  55גבעת כורכר נישאה בגובה  . תל הרוחות" הוואתל אל "ם נקראה "הגבעה הגבוהה שעליה הוקמה שכונת גבעת רמב

.  1952-1951קפלן בין השנים . באמצעות י, בעבר הייתה בה התיישבות שהתגלתה על ידי המדור הארכיאולוגי.  'מ

ונוסדה במלאת שמונה מאות שנה , [רבי משה בן מיימון], ם"השכונה נקראה גבעת רמב[. הרחבה בפרק הארכיאולוגי]

.  1933שרכש את הקרקע לשכונה מהערבים באוזר בשנת , ן"תעשיין ואיש נדל, טייברישראל . ם"להולדתו של הרמב

מערך כבישים וככר מרכזית  , לכול פרטיה מגורים ומבני ציבור, ששקד על תכנון שכונה, יוזמה פרטית של איש אחד

. הוא מיסד קודם להתיישבות את התשתיות הפיזיות לשכונה. אחת שממנה קרנו חמישה רחובות כלפי המדרונות

השכונה קיבלה אופי של שכונה בורגנית והייתה חריגה  . מגדל המים הקיים עד היום הוקם אף הוא טרם ההתיישבות

. המבנים תוכננו להיות בני קומה אחת עד שתי קומות. שדגלה בשותפות, בנוף אז ביחס  לשכונת בורוכוב לדוגמא

. המרד הערבי האט את צמיחה השכונה. טייברהבתים הראשונים הוקמו על פסגת הגבעה לרבות ביתו של ישראל 

. התפתחה השכונה והייתה לדוגמא בקרב השכונות שהיו קיימות עד אז, אך יחד עם זאת. סלמההייתה קירבה ליישוב 

היו מקום מפגש לציבור השכונה ועבור  , לצד הגינה הציבורית גינת סאלד, בריכת השחייה ובית העם: מבני הציבור

 . מעין מוקד עירוני. השכונות הסמוכות

 : תיאור מצב קיים

, מסחר: השכונה לכאורה מספקת את כול צרכי התושבים שלה. 'עיר בתוך עיר'ם מהווה מעין "שכונת גבעת רמב

חלק מהמבנים בפסגת  . מרכז מסחרי ונוף עירוני פתוח, בריכה ציבורית, ספריה, שטחים פתוחים, פנאי, בנקאות

. גנסיןאו  טייברנותרו כפי שנבנו בני שתי קומות כמו ברחוב , מבני מגורים במורדות השכונה. הגבעה נותרו חלקית

חלקית ניתן לראות שינויים מקרמיים על ידי הריסת מבנים קיימים והקמת מבני מגורים בני ארבע קומות עם מעלית  

בחנייה ובמראה חתך  , דבר שיוצר צפיפות בתנועה, הכול על התשתית הקיימת של פריסה המקורית, וחניות פרטיות

 .  הרחוב

  

  

  

  

  

 

 עם מגדל המים  , הפסגה. הדרכים והפריסה המקורית המתנקזים ונפרדים ממקום אחד. מפת איתור השכונה
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 .שנות החמישים, מבט מדרום מזרח לצפון מערב, ם"בריכת רמב 1
 .שנות החמישים. בנק דיסקונט, מימין. מבט מצפון לדרום, ם"ככר רמב. 2

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו שנים לגבעתיים  "ט, שלמה  וילקומירסקי :מקור

מתחם מיוחד  
לשימור בתוך 

 השכונה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1002 שרי מרק,  מקור:

 

 

1 

2 

3 

סלע הכורכר וברוש  .1
 צריפי

בריכת המים  .2
 וסביבתה

 פתח אחד הבונקרים .3
 

  233,570:  שטח 1990: שנת הקמה 9שטח 

 ר"מ

 י"רמ: בעלות

  -גן במערב-גבול מוניציפלי עריית רמת  -מזרח ,  רחוב ריינס –צפון .  6161: גוש: גבולות/גושים

 רחוב וויצמן

 :  תיאור היסטורי

הוא שם כינוי לשטח טבעי נרחב ופתוח בדרום גבעתיים בשטח זה במזרחו היו פרדסים  9שטח 

במקור האדמות  . המקום היה העתודה הקרקעית הגדולה של העיר. שטח חולי פתוח, וממערב

  9במרכז שטח ( הקריה היום. )משרונה ובחלקם של הגרמנים מסלמהברובם היו בידי ערבים 

בית בן שתי קומות ומרתף   אנליסבנה אחד האיכרים הגרמנים הטמפלרים בשם 

כל העובדים בפרדסים . עמד על גבעה ונראה תמיד מרחוק, הבית שהיה צהוב. השקיה ובריכת

רוב  לקראת קום המדינה ובהמשך נקנו .תחת השגחת הגרמנים מסלמהרובם , ערבים היו

היה  9האדמות מהערבים ובהסדר עם הבריטים נקנו גם האדמות של הגרמנים וכל שטח 

ל וחיל החימוש ובנו בו בונקרים "על מרכז השטח השתלט לאחר מכן צה  .בידנו

לאחסנת נשק כבד ותחמושת כאשר הבית היחידי שהיה שם הוקף במבני עץ ששימשו   גדולים

בין  "(.הגבעה"הייתה קיצור של ` הג) ` ג 645מחנה : חיל החימוש ונקרא אז למפקדה של

וכך גם מטה חיל  . רמלה ומרר הועברו מחסני התחמושת והנשק לאזור 1965-ל 1960השנים 

.  ל שהגדיל את המחנה"צה על ידי 1950-הבית הצהוב של הגרמנים נהרס כבר ב. החימוש

כפי שנקרא על ידי תושבי גבעתיים סייע  ' מחנה'שגר ליד ה, ל"ז גרולחיים . הבונקרים נותרו

הוסרטה בין שבילי , קונילמלסצנה מהסרט שני . 1970בשנת  אנוארבתפיסתו של מנשה 

 .הפרדסים המקוריים

 :  תיאור מצב קיים

השנים   20-ב. יחידות דיור 2000הם הכילו כ . 1972אושרו בשנת , 9התכנית לבינוי שטח 

החלו לבנות את השכונה החדשה שנקראת שכונת בן צבי בגבעתיים על שם שמעון  , האחרונות

היא פרוסה על כול השטח ובה בנייה רוויה לצד מתקני  . ראש העירייה הראשון של העיר, בן צבי

   .הקאנטרי וקניון גבעתיים-ספורט 
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 1002 שרי מרק,  מקור:

 

 

1 

2 

3 

סלע הכורכר וברוש  .1
 צריפי

בריכת המים  .2
 וסביבתה

 פתח אחד הבונקרים .3
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 1002 שרי מרק,  מקור:

 

 

1 

2 

3 

סלע הכורכר וברוש  .1
 צריפי

בריכת המים  .2
 וסביבתה

 פתח אחד הבונקרים .3
 



 י"רמ: בעלות ר"מ  16,000:  שטח .50 -שנות ה: שנת הקמה אביב-עובדי עיריית תל

דרומית  –בדרום . רחוב עמישב  -רחוב רביבים במערב– -מזרח ,  דרך יצחק רבין –צפון .  6164: גוש: גבולות/גושים

 .לחלקות הדרומיות של השכונה

המבנים היו כשכונה . אביב יפו-בשנות החמישים הוקצע שטח מגורים לתושבים שעבדו בעיריית תל: תיאור היסטורי

בתי  'ומשני צדדיה ' רחוב'השכונה נבנתה כשכונת . אביב יפו-סמוך לשכונות של תל, מערבי של גבעתיים-בחלק הדרום

 .  בשתי קומות, בכול מבנה היו ארבע דירות. 'רביעיות

 : תיאור מצב קיים

עירוני נשמר עד  -למבנים היו מספר תוספות ושינויים אך האופי הכפרי. שכונה קיימת היום על פי התנוחה המקוריתה

 . היום
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 מראה השכונה כיום

  

  

  

  

  

  

  

  

 י"רמ: בעלות ר"מ  24,500שטח  1949: שנת הקמה קופת חולים

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

 .רחוב מצולות ים–בדרום 

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

 . להבדיל מהשיכונים שנבנו סביב, בתים פרטיים בעיקר

 : תיאור מצב קיים

   .שעברו שינויים ותוספות, מבנים בני שתי קומות. 'בנה ביתך'המבנים בשכונה נראים היום כשכונת 
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 י"רמ: בעלות ר"מ  83,900שטח  1949: שנת הקמה חברת החשמל

רחובות המאבק  -רחוב צפרירים  מזרח  –צפון . חלקי  6164, חלק 6163, חלקי 6162, 6164: גוש: גבולות/גושים

 .רחוב עמישב ורחוב הנדיב–בדרום . רחוב ישראל שפירא ורחוב עמישב   -במערב. ורביבים

שבעת המבנים תוכננו . שכונה הסתדרותית שהוקמה באופן סקטוריאלי עבור עובדי חברת החשמל: תיאור היסטורי

בין המבנים הטוריים תוכנן מרחב ציבורי פתוח ובו . כלומר החזיתות הארוכות הראשיות לכיוון דרום, בכיוון צפון דרום

 . עצים ומדשאות

 : תיאור מצב קיים

המרחבים . יש שינויים בכמה חזיתות ועל פי רוב המבנה היסודי נשמר. שכונה קיימת היום על פי התנוחה המקוריתה

 . הפתוחים והעצים הבוגרים קיימים
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 מראה השכונה כיום

  

  

  

  

  

  

  

  

 י"רמ: בעלות ר"מ  21,000שטח  1949: שנת הקמה שכון המורים

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

 כעשרים וארבעה מבנים  . שכונה הסתדרותית שהוקמה באופן סקטוריאלי עבור המורים: תיאור היסטורי

 :  תיאור מצב קיים

המרחבים הפתוחים והעצים הבוגרים  . יש שינויים בכמה חזיתות ועל פי רוב המבנה היסודי נשמר. שכונה קיימת היום על פי התנוחה המקוריתה

 .  קיימים
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 .רחוב ארנון ובתי מגורים  בני שלוש קומות, מעבר פנימי ,משמאל
 .רחוב הידיד, בתי מגורים פרטיים, מימין

  

  

  

  

  

  

  



 י"רמ: בעלות ר"מ  50,500שטח  1958: שנת הקמה שכון ההסתדרות

הגינה הציבורית ורחוב  -ג  מזרח "רחוב כ –צפון . חלקי 6156, חלקי 6163, חלקי 6162: גוש: גבולות/גושים

 אלוף שדה ודרך השלום–בדרום . רחוב המאבק  -המשך במערב, ההסתדרות

-המבנים תוכננו בהפניה צפון. שכונה שהוקמה כמבני מגורים משותפים בני שלוש וארבע קומות: תיאור היסטורי

 . דרום בחזיתותיהם הארוכות

 : תיאור מצב קיים

 . דומה לשנת הקמתםהמבנים בשכונה נראים היום ב

 govmap ראת: מקור. מפת איתור השכונה

  

 מימין מבנה מגורים בן שלוש קומות
 קומות משמאל מבנה מגורים בן ארבע

    

  

  

  

  

  

  

 י"רמ: בעלות ר"מ  116,000שטח  1958: שנת הקמה קפלנסקי

 רחוב הרצוג -דרך יצחק רבין מזרח דרום ומערב –צפון .  חלקי 6162, חלקי 6156: גוש: גבולות/גושים

היא פרוסה בצורה  . שכונה שהוקמה כמתחם בעל גיאומטריה המעניקה לשכונה תיחום ייחודי מסביבתה: תיאור היסטורי

ממוקמים מבני המגורים  , כמעין מעטפת, בחלק החיצוני. עם דרכים בצורה רדיאלית וסביבם המגורים, של כחצי מעגל

 .  בספריה עירונית' נסגר'חוצה מתחם ציבורי ה, במרכז הפלך. המתחם המגרשים שיועדו לבנייה פרטית' לב'ב. המשותפים

למעשה השכונה מנותקת מצד  . סביב נערכו שינויים תחבורתיים. השכונה שומרת על צביונה המקורי: תיאור מצב קיים

 .השכונה עקב זאת נותרה אינטימית וסגורה יחסית. הקיר האקוסטי מבודד גם את המראה. בשונה מהתכנון המקורי, צפון

 govmap ראת: מקור. מפת איתור השכונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבט ממזרח למערב, יבניאלימבנה מגורים פרטי ברחוב 1.

 רחוב הרצוג ובנייני המגורים2.

 



 פרטית: בעלות ר"מ  6,700שטח  1937-1935: שנת הקמה מתחם לביא

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

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

המתחם כולל שלושה בניינים טוריים מקבילים בני שתיים עד  . ממגבשי הסגנון הבינלאומי בארץ ישראל - דיקרוישראל 

המתחם אוכלס על ידי חברי תנועת פועלי ציון . מדשאות ושיחים שונים, בין הבניינים ניטעו עצי פיקוס. שלוש קומות

השם מרמז על ההיבדלות . בתל אביב" מעונות העובדים"להבדיל מ, "מעונות פועלים"שלושת הבניינים נקראו . שמאל

קומות הקרקע של הבניינים שימשו צרכים קהילתיים . האידאולוגית בין מפלגת פועלי ציון שמאל לבין המפלגה השלטת

אתר : מקור]   "(העולם החדש")"ניוואלט"שהדפיס את הביטאון  יידישאיאולם תרבות ובית דפוס , צרכנייה -שונים 

 .  הוא סופח לעיר גבעתיים עם הפיכתה למועצה. המתחם מהווה מובלעת בתוך העיר רמת גן[ ויקיפדיה ערך מתחם לביא

שלושת המבנים . הייעוד לעתיד מתוכנן לפנוי בינוי. השכונה כיום נמצאת המצב של אי בהירות תכנונית: תיאור מצב קיים

העצים בוגרים והמרחב הציבורי מוצל יחד עם  . למעט תוספות קלות במבנה אמצעי, עדיין שומרים על צביונם המקורי

 .המבנים נראה כמיקרוקוסמוס מסביבתו החיצונית
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 מבט על המבנה המערבי–משמאל למעלה 
 המרחב הציבורי, מבט לכיוון דרום -משמאל למטה

 דרך גישה להולכי רגל לבניין המגורים, מימין

  

  

  

  

  

  

  



 י"רמ: בעלות ר"מ 3000שטח   1952-1951: שנת הקמה שכון צבא קבע

 מזרח שדרות בן גוריון וממערב רחוב בראשית, דרום רחוב גולומב, צפון רחוב גלבוע. חלקי 6161: גוש: גבולות/גושים

דיירים ראשונים אכלסו את . השיכון הוקם בתחילת שנות  החמישים. אנשי קבע וכוחות הביטחון שכון: תיאור היסטורי

בתחילה היה המקום . כמבני שכון סטנדרטיים לכול האזור' סולל בונה'השיכון הוקם על ידי חברת . 1951השכונה בשנת 

בתחילת שנות השישים השיכון קושר למערכת הדרכים העירונית . אגודה שיתופית מבחינה רישומית, שייך לקריית בורוכוב

ברבות השנים הוקם מקלט . שבמקור היה בה גינת מחקים קטנה עצי צפצפה ופרי' כיס'בלב בשכון גינת . של גבעתיים

 .נשמר' כיס'האופי העירוני של השיכון סביב גינת ה. ציבורי בחלק מהגינה וכיום השטח בחלקו מהווה מגרש חנייה

 

המבנים לא שמרו על צביונם המקורי והחל משנות . עירוני אורבני השיכון קיים שינה את פניו מהיבט: תיאור מצב קיים

שחלקו משמש מגרש  ' גינת הכיס'כיום נותר השטח של . השבעים נעשו תוספות ושינויים שמחקו את אופי הבינוי המקורי

השטח . עצי צפצפה חדשים נטעו על השטח שנותר והמרחב הפתוח נשמש במראה אך צומצם בנופו. חנייה לתושבי המקום

 .הציבורי שחלק נוף וחלוק מגרש חנייה נקרא עד היום ככר הביטחון
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 המרחב הציבורי  

 .ככר הביטחון: הפתוח

 .החנייה והאזור הנופי

 חזיתות המבנים, מסביב

 .ותוספות הבינוי 

  

  

 .1955, מראה של מבני השיכון המקוריים



החל משנת  : שנת הקמה 1אזור 

1958 

 י"רמ: בעלות ר"מ190,000שטח 

מערבית   –מערב , סמטת אליהו וחניתה, בן ציון ישראלי–צפון , רחוב כצנלסון–מזרח ודרום  6155:גבולות/גושים

 .ל"לקק

שכונת . מתחם שלמעשה חיבר בין שתי שכונות שהיו קיימת. 1958המתחם החל להיבנות בשנת : תיאור היסטורי

חלק המתחם שגבל  . המבנים היו מבני מגורים בני שתיים ושלוש קומות. בורוכוב מצפון ושכונת שינקין מדרום

ברחוב כצנלסון הפך דופן מסחרי ומעליו מבני מגורים והיווה תרומה חשובה למרקם החיים החברתי והעירוני  

מקום מרכזי חברתי אחר היה בנין הנוער .  מהמרכזיים בעיר, בקצה המערבי של המתחם היה קולנוע נגה. בעיר

ונחשב לקן מוביל בתנועה כולה בהכשרות ובגרעיני ההתיישבות העובדת  ' קן בורוכוב'העובד והלומד שנקרא 

 .בית התרבות אף הוא חלק מהאתרים העירוניים לרווחת הציבור שהוקם באזור זה, בית הראשונים. והקיבוצים

המועצה ולאחר מכן העירייה יכולה הייתה לתכנן ולבנות  , היות והאזור לא היה שכונה אלא בין שכונות, ככלל

 אתרים עירוניים אלו לציבור תושבי העיר וללא שיוך שכונתי   

המבנים בחלקם נהרסו והפכו למבני מגורים  . רחוב כצנלסון עדיין רחוב מהמרכזיים בעיר: תיאור מצב קיים

קן בורוכוב עדיין מתפקד וקולנוע נגה נהרס והמתחם הבנוי במקומו נושא . ברובם בשנות השביעים, משותפים

 .ס עירוני"בית ראשונים הפך מתנ. את שמו
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שנות : שנת הקמה 2אזור 

 החמישים

 י"רמ: בעלות ר"מ 263,000שטח 

רחוב  –במערב , דרומית לרחוב ארלוזורוב, בדרום, במזרח דרך בן גוריון, רחוב גבע ורחוב המפנה-בצפון. 6160: גבולות/גושים

 .וויצמן

' מילוי'מעין . כעשרים שנה לאחר הקמת שכונת שינקין ושכונת ארלוזורוב, אזור זה הוקם בשנות החמישים: תיאור היסטורי

הצד  . הרחובות תוכננו במקביל לתשתית הדרכים הקיימות של שתי השכונות המצפון ומדרום. במבני מגורים בין השכונות

, מבני המגורים היו משותפים. הוקם מאוחר יותר בית הספר היסודי גורדון, המערבי של אזור זה גבל ברחוב וויצמן וממזרח

 .בני שתים ושלוש קומות וחלקם היו בתים פרטיים

יש עדיין מספר מבנים היסטוריים בני קומה אחת ומבני שיכון . האזור היום עובר תהליכי בינוי מחודשים: תיאור מצב קיים

 .המבנים החדשים נבנו בשנות האלפיים. בני שלוש קומות

  

 

  

2 

  

  

  

  

  

  

 govmap ראת: מקור. מפת איתור האזור

 

מבנים חדשים , בן שמונה קומות ובהמשכו, 2010מבנה מגורים חדש משנת , משמאל. מבט ממערב למזרח, ל"רחוב צה

 .כך גם בהמשך גדה זו, ממול מבנה  עם קומת עמודים מפולשת ושלוש קומות מגורים משנות השבעים. נוספים

  

  

  

  

  

  

2 



 פרטית: בעלות ר"מ  53,000שטח  שנות השישים: שנת הקמה 3אזור 

.  9בדרום שטח , דרך בן גוריון –במערב רחוב וויצמן במזרח , בצפון דרומית לרחוב גולומב. חלקי 6161: גבולות/גושים

 [רחוב בן צבי]

הרחוב מקביל לרחובות . מבני מגורים ברובם–רחוב ריינס שמשני צדדיו , מתחם מגורים של רחוב אחד: תיאור היסטורי

'  גבע'אולפני : שני אתרים ציבוריים שכנו גם בו. של השכונה הצפונית לו שכונת ארלוזורוב הכביש הוא ממרח למערב

בחלק . ששכנה במרכז הרחוב' כנרת'ם לחלק המערבי של רחוב ריינס ומאפיית "שעברו בשנות החמישים מגבעת רמב

היו אלו המבנים . המזרחי של רחוב ריינס הייתה בנייה שונה של פרויקט עם גגות משופעים מתכנסים למרכז המבנה

 .  הראשונים ברחוב

נהרסו בשנת ' גבע'אולפני . לרבות המבנים המשופעים המיוחדים, רוב מבני המגורים נותרו מקוריים: תיאור מצב קיים

 .והמאפייה נסגרה ובניינה קיים עדיין 2013

  

 

  

3 

  

  

  

  

  

 govmap ראת: מקור. מפת איתור השכונה

 

 תמונה עליונה מבנים טיפוסיים לחלק מערבי של רחוב ריינס
  
 עם גגות משופעים פנימה, מבנה טיפוסי בחלק המזרחי של הרחוב, תמונה תחתונה 

  

  

  

  

  

3 

 י"רמ: בעלות ר"מ  72,000שטח  שנות השישים: שנת הקמה 4אזור 

רחוב   –רחוב ישראל שפירא  בדרום  –במזרח , במערב רחוב גונן, בצפון רחוב ישראל שפירא. חלקי 6164: גבולות/גושים

 .ג"כ

הרחובות סובבים את הגן הציבורי ומקיפות  .  גן חיל האוויר, ובמרכזו גן ציבורי, מתחם מגורים אליפטי: תיאור היסטורי

 .'שביט'הוקם מרכז מסחרי וקולנוע , בצדו הדרומי של המתחם. מבני מגורים בני ארבע ושש קומות .אותו

 הגן והמתחם המסחרי בו למעט הקולנוע שהפך אולם מופעים, רוב מבני המגורים נותרו מקוריים: תיאור מצב קיים

  

 

  

4 

  

  

  

  

  

  

 govmap ראת: מקור. מפת איתור האזור

 

 .'שביט'מתחם  , למעלה
 אחד ממבני המגורים, למטה

  

  

  

  

  

4 



שנות : שנת הקמה 5אזור 

 השבעים

 י"רמ: בעלות ר"מ 127,000שטח 

 –רחוב הרצוג  בדרום  –במזרח , במערב רחוב המאבק, בצפון רחוב דרך יצחק רבין. חלקי 6162: גבולות/גושים

 .רחוב קיבוץ גלויות

המתחם כמו אחרים היה כמתווך בין  . 1962מתחם מגורים שבנייניו הראשונים קמו בשנת : תיאור היסטורי

המבנים בתחילה היו מבנים סטנדרטיים בני שלוש קומות על  . השכונות הקיימות באמצעות מבני המגורים

בהמשך נבנה סור אחר של מבננים בצורה טורית אורכית עם קורות בטון בולטות . עם אלמנטים טרומיים, עמודים

 .גגות שטוחים. בין קומה לקומה

 .לא נערכו בהם שינויים חיצוניים. רוב מבני המגורים נותרו מקוריים: תיאור מצב קיים

  

 

  

5 

  

  

  

  

  

  

 govmap ראת: מקור. מפת איתור האזור
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 י"רמ: בעלות ר"מ 160,000שטח  שנות השבעים: שנת הקמה 6אזור 

גבול מוניציפלי עיריית רמת גן   –במערב גינה ציבורית במזרח , בצפון רחוב משמר הירדן. חלקי 6156: גבולות/גושים

 רחוב אלוף שדה –בדרום 

בשולי  , הוא יועד להיות אזור תעשייה. 1966לשנת  1963שבנייתו החלה בין השנים , מרכז עסקים דרום: תיאור היסטורי

הקומה . בן ארבע קומות, 1963נבנה בשנת , הבניין המרכזי המוקדם גן-וקרוב לגבול העירוני עם העיר רמת, העיר

מילואה בבלוקים מצופים טיח , שלד בטון גלוי , הוא בנוי כמבנה  סימטרי בכול חזיתותיו. התחתונה שימשה עבור חנויות

ממול מבנה . אחיד באלמנטי החזית שלו, בן שמונה קומות, מדרומו מבנה מסחרי חדש יותר, לצדו. מעליהם' סרט'וחלונות 

   .נבנה בשנות השמונים. מבנה אטום מצופה גרנוליט, זיכרון ליהדות ווהלין

שאר המבנים נשמרו . יש שינויים ותוספות קלות ושל מערכות, המרכז המסחרי, במבנה ההיסטורי: תיאור מצב קיים

 . במקוריותם

  

  

 govmap ראת: מקור. מפת איתור האזור

  

 ל.א.כבית  ,  שמאל למעלה
 מרכז עסקים דרום, מתחם התעשייה, שמאל למטה

 ווהליןהיכל יהדות , מימין

    

  

  

  



 זיהוי אתרים מיוחדים
 

 שכונת בורוכוב
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6167         גוש בית ספר בורוכוב 1
 42, 99חלקות   

 

  1922ראשיתו של בית הספר בצריף שהוקם בשנת 
 ".עיגול"ליד ה
.  בית ספר בסגנון בינלאומינבנה  1933בשנת 
 "  ההגנה"כמרכז קשר של  שימש

 .בעל גג שטוח. שתי קומות מבנה בין
 .כיום משמש לגופים ציבוריים

 דרוש שיפוץ
 
 
 
 
 

   6167         גוש המים  מפעל 2
 377חלקה   

 

לאספקת   נחפרה לראשונה באר המים 1926בשנת 
שודרגה  1940בשנת . מים לתושבי השכונה

הוקם מכון  . מערכת המים ונבנתה בריכת המים
השאיבה דבר שאפשר אספקת מים לכל בית 

הוקם מפעל לייצור נשק של  1933בשנת .  בשכונה
 .1936פעל עד לשנת . במקום" הגנה"ה
 

קומה אחת עם גג בעל   מבנה בין
 .ארבעה שיפועים מחופה פח

 .המבנה עבר שיפוץ לפני מספר שנים
 

   6167         גוש בית ספר מזרחי 3
 52חלקה  

 

. במקור נבנה מבנה בעל קומה אחת עם גג שטוח
בשלב מאוחר   נוספו לו שני אגפים בחלק הדרומי

 .יותר
 
 
 
 
 
 

שתי קומות המחולק   מבנה בין
. לכל חלק גג שטוח. לשלושה חלקים 
הצפוני בעל קומה   –המבנה המקורי 

המבנה במצב פיזי  . אחת עם גג שטוח
 .הדרוש שפוץ

 

 שכונת בורוכוב
 
 
 
 

1 
2 

3 



 שכונת בורוכוב
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6167         גוש בית שניידרמן 4
 558חלקה  

 

על ידי מלכה ודוד  1922המבנה נבנה בשנת 
 שניידרמן היה  . שניידרמן

דונם כדוגמת   2.5שטח המגרש . אומן צבע
 הבתים הראשונים 33המגרשים הזהים לכל 

 .קומה אחת וגג רעפים מבנה בין
למבנה נוספו אגפים בתקופה  

 .  מאוחרת לבניה המקורית
המבנה ומבנים נוספים בחצר נתרמו  

על ידי המשפחה ומשמשים את 
המכון האומנותי  של עיריית  

 .  גבעתיים
 
 

   6167         גוש סליק אלדמע 5
 411חלקה  

 

נחפר   ".ההגנה"מחסן הנשק המרכזי הראשון של 
שימש  .1925מתחת לצריף משפחת אלדמע בשנת 

 ".ההגנה"הושבעו גם חברי  ןבו" ההגנה"כמרכז 
. הבית שימש כמרכז תרבות של שכונת בורוכוב

נערכו . בחצר הבית הותקנו במה ומקומות ישיבה
 ".  האוהל", "המטאטא", "הבימה"בחצר הצגות 

כיום נותר רק הסליק ואפשרות  
באמצעות חלון שהותקן  להסתכלות

 .הבית נהרס. על גבי המדרכה
מעל לסליק שובך יונים ששימש  

  3גודלו של הסליק . לאוורור הסליק
 ר"מ
 

   6167         גוש הכיכר העגולה 6
 99חלקה   

 

היסטורית שתוכננה עוד בתכנון הראשוני  כיכר
 .של השכונה

הוקם במרכז כיכר " בורוכוב"צריף בית הספר 
 .נבנה כמקום מפגש במקור. העיגול

 
 
 

 .תנועה שאמצעו גינה ומעבר מעגל
 . דונם 1.8שטחו כ

המקום מוקף בגדר היקפית מאבן 
 .בין הגינה לגינה לכביש שסביבו

לזכר   כיום משמשת הכיכר כאתר
 . בוני השכונה

 שכונת בורוכוב
 
 
 
 

4 
5 
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 זיהוי אתרים מיוחדים
 



 שכונת בורוכוב
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6167         גוש בית מרקחת ממלוק 7
 94חלקה   

מבתי המגורים הראשונים של שכונת  נבנה כאחד
בהמשך הורחב הבית . 1922בשנת . בורוכוב

החלק האחורי שימש  . בחלקו האחורי והקדמי
למגורים ואילו החלק הקדמי החל לשמש משנות 

כבית המרקחת של בעל הבית יצחק    40-ה
 .1970פעל עד לשנת . איזידור ממלוק

 

בחזית המבנה יחידה שנוספה בשנות 
 .המבנה נטוש. עם גג שטוח 40-ה

   6167         גוש מגדל המים 8
 583חלקה   

 

שימש כמגדל המים למתחם משק הפועלות  
 .החקלאי

חלקו העליון   .מגדם המיל מים 
.  חרוט רחב מעל לחרוט צר יותר

 .בחלק העליון מיכל איגום המים
 .מצבו הפיזי לאחר שיפוץ

 
 
 
 
 
 
 
 

   6167         גוש בית מאושר 9
 584, 482חלקות    

מבנה בעל קומה אחת עם מרפסת   אחד הבתים ההיסטוריים שנשמר
המבנה נמצא כיום  . עגולה בחזית

 .בחצר בית הספר תלמה ילין

 
 
 
 
 
 
 
 

 שכונת בורוכוב
 
 
 
 

7 

8 9 

 זיהוי אתרים מיוחדים
 



 זיהוי אתרים מיוחדים
 

 "חאפ"שכונת –קריית יוסף 
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

 
 הקונסרבטוריון. 1

   6154         גוש
   550חלקה     

 .מבנה הקונסרבטוריון של גבעתיים
זה מבנה הקבע שלו לאחר מספר מקומות  

 .הוקם בשנות השישים. קודמים
 
 

 .מבנה בעל שתי קומות עם גג רעפים
 .בקומת הכניסה כיתות לימוד

 .היכל לקונצרטים' בקומה א
 
 
 

 
 שכונת קריית יוסף

 
 
 
 1 



 ם"גבעת רמב
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6154         גוש ם"הכנסת רמב בית 1
 16חלקה    

 מבנה בעל קומה אחת כבית כנסת מרכזי בגבעתיים שימש
 .בחזיתו הראשית חלונות מקושתים

 .  חזית סימטרית שבה הגמלון החזיתי משונן
 

 
 
 
 
 
 

   6154         גוש ם"רמבכיכר  2
   418חלקה   

בתכנון מוקדם לצורך  כיכר מרכזית שתוכננה
 .הקמת השכונה

 רחובות   6מקשרת בין 
 
 

.  מרכזו דשא מוגבה מגובה הכביש. מעגל תנועה
 .מצב פיזי תקין. בהיקף העיגול גדר בנויה מאבן

 
 
 
 
 
 

   6154         גוש המים בריכת 3
 736חלקה    

 .מבנה לאגירת מים מבטון מאגר מים בקרבת הספרייה
 .מצב פיזי תקין 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

 זיהוי אתרים מיוחדים
 

 
תחום  , ם"רמבגבעת 

 השכונה
 

מתחם מיוחד לשימור בתוך  
 השכונה



 ם"גבעת רמב
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6154         גוש בריכת השחייה  4
   736חלקה     

בריכה הציבורית הראשונה . 1933הוקמה בשנת 
 בארץ

 .מבנה בריכה מקורה
 .מצב פיזי תקין 
 
 
 
 

   6154         גוש ספריית בית אלון 5
 736, 459, 458חלקות  

  לאחר הקמת 40-מבנה הספרייה נבנה בשנות ה
 הבריכה

 
 

 מבנה בעל שתי קומות עם גג שטוח
 משמש כספריה עד היום. מצב פיזי תקין

 
 
 
 

 
תחום  , ם"רמבגבעת 

 השכונה
 

מתחם מיוחד לשימור בתוך  
 השכונה

4 5 

 זיהוי אתרים מיוחדים
 



 ם"גבעת רמב
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6154         גוש מגדל המים  6
 407חלקה    

לאספקת מים לגבעת   1933הוקם בשנת 
 . הייתה בו תחנת נוטרים. ם"רמב

 
 

מבנה מגדל שבראשו בריכה לאיגום  
מים מעל תמיכה בנויה להגבהת  

 .הבריכה
 
 
 
 

   6154         גוש טייברבית   7
 350, 349, 348חלקות    

.  תעשיין וממקימי גבעתיים.   טייברבית ישראל 
 .1941בנו את ביתם בשנת  טייברעטרה וישראל 

 
 
 
 
 

 .מבנה בעל שתי קומות וגג שטוח
משמש כיום את . מצבו הפיזי תקין 

 ".רשות הטבע והגנים"

7 
6 

 זיהוי אתרים מיוחדים
 

 
תחום  , ם"רמבגבעת 

 השכונה
 

מתחם מיוחד לשימור בתוך  
 השכונה



 שינקיןשכונת 
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6166         גוש העירייה בית 1
 304חלקה   

 רכשה מועצת גבעתיים 1942בשנת 
 דונם ובנתה עליהם את בית המועצה 5 
 
 
 

 . מבנה בעל שתי קומות עם גג שטוח
 מצבו הפיזי תקין

 
 
 
 
 

 
 שינקיןשכונת 

 
 

1 

 זיהוי אתרים מיוחדים
 



 זיהוי אתרים מיוחדים
 

 שכונת ארלוזורוב
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

   6161         גוש הכוכבים מצפה .1
   352חלקה     

תוכנן על  . 1967נבנה בראש גבעת גן עליה בשנת 
הוקם למטרת צפייה  . ידי גילה וברוך משולם

 .שייך לאגודה הישראלית לאסטרונומיה. בכוכבים
 
 

בגג המבנה  . קומות 3מבנה מתומן מעל 
 .כיפה מברזל  נפתחת

מראש המבנה מוצבת  . מבנה מבטון חשוף
מטוטלת עד לקומת הקרקע העוקבת אחרי 

 .תנועות שינוי הארץ
 
 

 6160           גוש קוזלובסקיגבעת  .2
 206, 203, 200חלקות     
                459 ,462 ,466  , 
                468 ,470 ,471 

 6161          גוש 
,  100, 99, 98, 97חלקות     

101 ,102 ,135 ,408 ,351  ,352     

הגבעה  . מטר מעל לפני הים 87גבעה בגובה של 
בראש הגבעה מצפור  . השנייה בגודלה בגוש דן

 .שלום
  הכלכוליתיתהגבעה הייתה מיושבת עוד בתקופה 

  1933בשנת . 1958ממצאים נתגלו בחפירה בשנת 
  קוזלובסקיהתיישבו במקום אסתר  ומאיר 

 .והקימו את ביתם

 .מבנה בעל שתי קומות וגג שטוח
. מבנה שחזיתות הארוכות הן מזרח ומערב

 .משמש כיום לגן ילדים

 שכונת ארלוזורוב

2 

1 



 אזור אחר
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

 
 
 "העובד והלומד הנוער"קן .  1

   6168         גוש
 592חלקה   

 "הנוער העובד והלומד "מבנה 
כמבנה לצרכים חברתיים  1957בשנת  נבנה

מבנה בעל שני אגפים צדדים  עם גג  . נדרשים 
ממוקם  .שטוח ואגף מחבר מרכזי בעל גג רעפים

תיאטרון טבעי   אמפיעל אזור מדורג שיצר 
 .  להתכנסות לימים גן כצנלסון

 

מבנה בעל שני אגפים צדדים  עם גג שטוח 
בחזיתו  . ואגף מחבר מרכזי בעל גג רעפים

 . 'חלונות אורכיים בקומה א 5הראשית 

 
 
 
 
 
 

 
 
 קופת חולים .2

   6168         גוש
 24חלקה   

 
 
 
 
 

במקור הייתה המרפאה דירה צנועה בת שני  
 .חדרים בשכונת בורוכוב
הנוכחי שיאפשר לטפל   לאחר מכן נבנה המבנה

 .בכמות אוכלוסיה גדולה יותר
 
 

מבנה בעל שני אגפים בעלי שתי קומות וגג  
במרכז קירוי על עמודים המהווה  . שטוח

 .  כניסה המקשרת בין שני האגפים

 
 
 "אוהל משה"בית הכנסת .3

 על שם משה מנדל גולדשטיין   

   6168         גוש
 16חלקה   

המבנה נבנה תחילה כצריף לאחר שהורי מקימי  
את החגים  ורצו לחגוג" השכונה הגיעו מחו

 .ולקיים את המצוות כדרכם המסורתית
 .בהכרעת הרב קוק נבנה בית הכנסת

משה מנדל גולדשטיין דאג לכל הארגון השוטף 
 .בבית הכנסת

לימים חלה ונדר נדר לכשיבריא בניו הקבלנים  
 .יבנו מבנה במקום הצריף

 .מבנה על שתי קומות וגג רעפים
למבנה חלונות  . חזיתו מחופה אבן

 . מקושתים

 1 אזורים אחרים בעיר

 1 מספר אתר

1 

1 
2 

1 

1 

3 

 זיהוי אתרים מיוחדים
 



 זיהוי אתרים מיוחדים
 

 אזור אחר
 שם האתר

 חלקה/גוש
 

 תמונה אופיינית תאור מצב קיים תיאור היסטורי  

 
 
 
 סליק ועדי והמצפה .1

 6160          גוש
 79חלקה      

זה נבנה בתוך מערה שפיה נפתח אל  " סליק"
ואדי גדול בו היו נערכו אימונים של אנשי 

מעל המערה עמד ביתו של  ישראל  ". הגנה"ה
בתוך המערה  יצקו קירות  ". הגנה"ועדי איש ה

מתוך המערה נחצבה ארובה  אל  .  בטון ותיקרה
כך שניתן היה להיכנס אל  .העופות שמעל-לול

 .  מתוך לול העופות שבחצר ביתו של ועדי,המערה

מעל לביתו של ישראל ועדי הוקם ארכיון 
 [כיום נטוש. ]ל הקודם"צה

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 נפתולסקיבית  .2

   6160         גוש
   686חלקה     

 
 
 
 
 

 נפתולסקיבית נח 
הקים  את  . חלוץ חקלאות השלחין. היה בוטנאי 

עת עבר לגבעתיים   1936ביתו לאחר שנת 
 . מקבוצת כנרת

 .כיום בית קובי לחיילים בודדים
המבנה עבר שיפוץ  . למבנה שתי קומות

 .והתאמה לצרכי הייעוד החדשים
 
 
 

 2 אזורים אחרים בעיר

 1 מספר אתר

1 

2 

2 

2 



  

 עקרונות השימור בעיר

 

 שימור חלקי של מאפיינים   - זהות  בחלק מהשכונותשימור מרכיבי 1.

 שימור עורקי מסחר ראשיים ומשניים   - פנימיתשימור שידרה 2.

רשת שבילים ואתרים  , תצפית גובה – יחודייםימרכיבים שימור  3.

 .ציבוריים

 

 

 



 הגדרות -הביטוי הפיזי של עקרונות השימור בעיר

 :  שימור חללים אורבאניים בעיר בכמה תחומים –הרציונל 

השכונות , האורבאנית, הערכיות הנופית, חזון העיר לפי רצונות התושבים מדברים על אופייה של העיר בקנה מידה האנושי שלה
 .  פיזי–הייחודיות ומיקומה הגיאוגרפי 

 חללי הרחוב  1.

חללי  . רבים מרחובות גבעתיים הם הנתיבים ההיסטוריים שהיו בחלקם הצירים המרכזיים של השכונות שמהם קמה העיר
החלל בין המדרכה לגינה במרחב , גדרות נמוכות, עצי שדרה: הרחוב בחלקם הגדול מכילים את דקדוק פנימי של חלל הרחוב

לחזית הבית העומד במקביל  , היא המעבר לכניסה הראשית לבניין, החצר. המהווה חלק ממפלס הרחוב המגונן, פרטי-הציבורי
רציונל  . גובה המבנים נותן את המסגרת האנכית לחתך הרחוב שהוא בדרך כלל סימטרי בשני גדותיו[. ניצב או מאונך]לרחוב 

חללי  . השימור הוא לתת כלים לשימור חלל זה ביחס להתחדשות העירונית ולשינויים בקנה המידה המקומי של החתך הרחוב
חללי רחוב בעלי אופי מסחרי זעיר וחללי רחוב עירוניים שבהם  , חלל רחוב בעל אופי מסחרי אינטנסיבי: הרחוב האופייניים

 .מגורים בלבד

 ככרות  .   2

 .שלוש כיכרות עירוניות מתוכננות. ככר בורוכוב, ככר נוח, ם"ככר רמב

 מתחמי ציבור .   3

הרציונל לשימור על אופי המבנים             . בין השכונות הקיימות התפתחו המתחמים הציבוריים ההיסטוריים ומתוכם מבני הציבור       
 .שקמו בשיוך לתקופה או לצד שכונה שהיה בכך משמעות מקומית אזורית ומשמעות עירונית היסטורית

 שכונות ייחודיות  .   4

דגמים של שכונות . גבעתיים –קיימות כמה שכונות מוגרים שקמו כשיכונים ויש בהם כדי לספר את התפתחות עיר הפועלים 
מגורים בחלקם בעל אופי חסכוני פונקציונאלי שמעיד גם על תקופת הקמתן ועל הרציונל האידיאולוגי של צניעות ופשטות של 

יותר  ' צעירות'בדרום העיר ישנן שכונות לכאורה . עד שטח תשע, שכונות אלה הן בעיקר בחלק הצפוני של העיר. שכבת הפועלים
 . שחלקם גם במבנה אורבני של שיכון

 אזורי תצפית/פסגות.   5

 .גן חיל האוויר, שכונת בורוכוב, קוזלובסקיגבעת , ם"גבעת רמב: פסגות עירוניות



 הביטוי הפיזי של עקרונות   

 מפת קומפילציה   -השימור בעיר 

 התואמת החלופה הנבחרת  

 מגבלת גובה



 רחוב כצנלסון רחוב ויצמן

 דוגמת רחובות כצנלסון וויצמן -מסחר אינטנסיבי על גבי מפת גבעתיים

 כצנלסון

מן
יצ

ו
 

 מפת גבעתיים

 מגבלת גובה

 מסחרי אינטנסיבי –חללי הרחוב 

,        קומת הקרקע מסחרית: צירים ראשיים של העיר שבהם עירוב שימושים – מסחרי אינטנסיבי       
כעורק חיוני הכרחי להנעה  , ראוי שישמר, רצף החנויות, האינטנסיביות במסחרית. ומעליה מגורים
 .  כלכלית עירונית

-גבעתיים–המחבר בין הערים רמת גן ' ערים'ציר ה. כיוון כללי ממזרח למערב, רחוב כצנלסון
 .לתל אביב

 .  לפרקים קולונדות, קומות מסחריות גבוהות. החזיתות מסחריות

הסדרת  , שימור מערך העצים, העמודיפוקצב  הקולונדות, שימור אופי הציר המסחרי: שימור
 .  הצללות וניקיון עיצובי של פרטי החזית, שילוט

 ,  רחוב ויצמן

 'עיר 'ציר ה –דרום -ציר צפון. כיוון כללי צפון דרום

 .  לאורך החלקים המסחריים קולונדות, קומות מסחריות גבוהות. החזיתות מסחריות

הצללות  , הסדרת שילוט, שימור מערך העצים, וקצב העמודים הקולונדותשימור : שימור
הוספת נטיעות עצי צל  . ברחוב המעקותוניקיון עיצובי של פרטי החזית ובדיקה לביטול מערך 

 . בחלקים חשופים של הרחוב



 וטייברדוגמת רחובות שינקין  -חללי רחוב על גבי מפת גבעתיים

 מזרח -שינקיןרחוב  מערב -רחוב שינקין

 טייבר

 רחוב שינקין

 טייבררחוב 

 מפת גבעתיים

 מגבלת גובה

 .  צירי מסחרי משני שנובע מציר מסחרי עיקרי – מסחר זעיר       

חנויות למסחר זעיר שחלקם באזור הגינה  , בקנה מידה קטן-משרדים  :  אופי הציר       
 רחוב שינקין–דוגמא . בשטח הציבורי  פרטי

פינת  : וקצב העמודים קולונדותחלקו עם מערכת , מערב-כיוון כללי מזרח, רחוב שינקין
 .  רחוב וויצמן והאזור המרכזי ובסביבות רחוב סירקין

ניקיון  , הסדרת שילוט, שימור מערך העצים, וקצב העמודים הקולונדותשימור : שימור
חיבור בין שני המקטעים  , שמירה על קו החזית. עיצובי של פרטי החזית המסחרית

 .  לרציפות המסחר הזעיר לאורך הרחוב

 .האחדה בצורה ובעיצוב חזית החנויות, לאפשר חיזוק הציר המסחרי הזעיר: שימור

 מסחרי זעיר –חללי הרחוב 

 [. לא שכונות]רחובות המוגדרים למגורים  -מגורים מובהק

שימור האלמנטים העירוניים קצב  . שימור האופי הקיים בשימושים הקיימים למגורים

 .המגרשים והפרופורציות המגדירים את חתך הרחוב

 .  ועוד, גנסיןרחוב , טייבררחוב , רחוב ריינס: דוגמאות

 .  שימור שדרות עצי הפיקוס – טייברורחוב   גנסיןרחוב  

 מגורים מובהק –חללי הרחוב 



 .כיכר בורוכוב. 1

 כיכר נח כיכר בורוכוב ם"כיכר רמב

 .ם"כיכר רמב. 3 .כיכר נח. 2

 . כיכרות

 מפת גבעתיים

 מגבלת גובה

 :כיכרות

שכונתי שמאופיין במרכז עירוני מסחרי ציבורי  –הכיכרות מהוות מוקד עירוני 

 .בגדותיו

וכיכר בורוכוב שתי שכונות מתוכננות שהכיכרות הן חלק מהתכנון  . ם"גבעת רמב

ככר נוספת היא ככר  . העירוני המקורי שנועד במקור למפגשים קהילתיים שכונתיים

 .נוח

ללא  . ]במקור היו ארבעה רחובות. ככר עירונית מבונה המנקזת שישה רחובות–ם  ככר רמב

סביב הכיכר היו וקיימים בתי מסחר זעירים שגלשו גם [. כיום  –ורחוב אילת  סירנירחוב 

 .  החלק הצפוני, לרחוב הצנחנים

רחוב בלוך  . רחוב כצנלסון ורחוב סירקין: חוצים אותו שני נתיבי תנועה עיקריים -  ככר נוח

לצורך שימור החלל העירוני מומלץ לפתח את הכיכר . לא מפותח, מצפון הוא שביל הולכי רגל

 .מבחינה אורבאנית

חלק מרצף הכיכרות המתוכננות על  . הכיכר הראשונה המרכזית וההיסטורית– כיכר בורוכוב

 .שמור מבנה הכיכר המוגדר הכולל העצים הבוגרים. ציר רחוב בורוכוב



 ה"הלאתר  הקונסרבטוריון ברחוב  ם"אתר בריכת השחייה בגבעת רמב

 הקונסרבטוריון בריכת השחייה

 מפת גבעתיים

 מגבלת גובה

 מבנים ומתחמי ציבור

מבני הציבור העירוניים שלה התפתחו  . גבעתיים נבנתה משכונות

 .  לאחר היותה מועצה מקומית

מבני הציבור מסמלים במידה רבה את ערכיות העיר והחשיבות  

,  בריכת השחייה, הקונסרבטוריון העירוני: בהקמת המבנים כמו

 . קן בורוכוב, הספרייה

אלו הם אתרים בודדים בתוך מרקם עירוני שהתייחסות השימור  

 .אליהם נקודתית

 .קיימים כעשרים מבני ציבור בעיר בעלי עניין הראויים לשימור

 .הם יכללו בתקנון על פי המתחמים



 עובדי עיריית תל אביב ם"רמב

 מפת גבעתיים

 עובדי קופת חולים ההסתדרות/המאבק

 שכונת בורוכוב

 ם"גבעת רמב

 חולים שיכון המורים וקופת,  קפלנסקי: שכונת הדרום

 מגבלת גובה

 שכונות ייחודיות  

לאחר היותה מועצה  . רוב העיר גבעתיים בנויה משכונות שחברו להן יחדיו לעיר         

בעל אופי אורבני המשלב את , החלו לתכנן את המקום כעיר,     1942מקומית בשנת  

השכונות  . השכונות והשטחים הציבוריים     ביניהם   כאלמנט מחבר שיצר רצף עירוני

 . התפתחו מצפון לדרום

צנוע  , אופי השכונות שהחל כשכונות פועלים השתנה עם השנים אך נשאו אופי מוסדי

שכונות מודרניות יותר תוכננו בתכנון ערים אורבני מודרני עם בנוי  . ופשוט יחסית

 .  המשלב אזורים עירוניים וציבוריים

הבנוי המקורי כמעט . ] שכונת בורוכוב הוותיקה עם שרשרת הכיכרות שלה: דוגמאות

  קפלנסקישכונת , ם כשכונה מתוכננת מראש לפרטים"שכונת גבעת רמב[ לא שרד

כול סקטור עם . יחסית ושכון עובדי קופת חולים ושכון המורים בדרום העיר 'צעירה'ה

 .צורת הבנוי הייחודית שלו



 מפת גבעתיים

 מגבלת גובה

 אזורי תצפית  /פסגות

שכונת  : כמה שכונות בגבעתיים פרוסים על כמה רכסי כורכר משמעותיים

 .  ם רחוב המרי וגן הטייסים"גבעת רמב, בורוכוב

גבעה מאורכת במסלע . קוזלובסקית שנמצא בגבע , יוצא דופן הוא רחוב המרי

תצפית , הצופה לכיוון מערב, ( ה"מעפ+' מ 87. )חלקה מבונה, של כורכר חשוף

נמצא גן העלייה השנייה  , על קו הרכס דרומה. לעיר גבעתיים ולתל אביב

רציונל השימור הוא מתן חוויה  . שבסמוך לו נראה חלק ממראה ייחודי זה

 .  לתרבות ופנאי, ערכית נופית לציבור התושבים

 .  טייברומגדל המים ובית ,  הגיאומטריה, שימור פסגת הגבעה–ם "גבעת רמב

 .תצפית על ציר רחוב בורוכוב עד מגדליה של תל אביב –שכונת בורוכוב

 משמש כמתחם נופי הצופה על סביבתו הקרובה  -גן הטייסים 

1 2 3 
 מבט מרחוב המעיין קוזלובסקיגבעת , מבט מרחוב המרי

1 

2 

3 

 רחוב המרי, קוזלובסקיבקו התצפית מגבעת  -קומפילציה 

 מבט מהכניסה הצפונית של גן עלייה שניה



 עירונית -מערכת שבילי הולכי רגל 

מערכת שבילי הרגל בגבעתיים נבעה מצורך לקיצורי דרך 

,  קוזלובסקיבשיפועים תלולים בייחוד בסביבת אזור גבעת 

רשת השבילים המשיכה להתפרס גם לאזורים  . מוכל צדדיו

ניתן לחזק את מערכת שבילי הולכי  . אחרים מתונים יותר

הרגל ולרשת את כול העיר וליצור מערכת נתיבים עירונית  

 .  ניתן לשלב בהם אתרי עניין. ייחודית לעיר

 : מערכת השבילים בראיה עתידית מיפוי השבילים הקיימים היום
 ודרך רכובה פים"שצשילוב של 

 קומפילציה של מערכת השבילים הקיימים  עם אתרי השימור

 מגבלת גובה


