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ם הינה מפעל חיים של אדם  "שכונת גבעת רמב
 .  ישראל טייבר –אחד 

 
המורכבת מאנשי עסקים  , שכונה בורגנית

 .ובעלי מקצועות חופשיים
 

כבישי השכונה  , כמקשה אחתהשכונה תוכננה 
מתכנסים בראש הגבעה ומתפצלים משם  
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 .תרבותיות וחברתיות
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בית  , גן ילדים, שטחים המיועדים לבית כנסת

  בריכת השחייה הציבורית הראשונה, עם
 .  ועוד

 
 .  המאפיינות עיר גניםשדרות עצים 

 

בגוש  מרכז לפעילות ההגנה השכונה הייתה 
 .  דן
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` 

Landmarks 
 

ציון  ' מגדל המים מהווה נק
זו ' מנק. והתמצאות במרחב
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השכונה גובלת בצפון בבית  
מצב זה יוצר  . קברות נחלת יצחק

  ה"הלניתוק של השכונה לשכונת 
 .  מכיוון צפון

 
מזרח , לצד השכונה מכיוונים דרום

ומערב עוברים כבישים היוצרים  
 .  חיץ ברצף בין השכונות הסמוכות

 

 נגישויות

 

 

 האזורים השונים

 

 

 תנועה

 

 

 

 

 כביש  שכונתי ראשי

 כביש  שכונתי משני

 גבול

 כביש  עירוני 

 פנימיכביש  שכונתי 

 בית קברות

` 
 דופן חסומה

 שכונתי iבי

 פנים שכונתי

וייצ
 מן

 דופן פתוחה

 ניתוח פיזי 1.1.3
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 מגדל המים1.

 
 בריכה ציבורית2.

 
 ם"כיכר רמב3.

 
 תיאטרון גבעתיים4.
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אופן הנחת הרחובות ": תמנוני הדרכים"
על הגבעה יצר צמתים מיוחדים  

 .המאפיינים את השכונה
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3 4 
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 .ראש הגבעה הוא נקודת המגוז של הגריד השכונתי. תוואי השכונה מותאם לגבעה שעליה היא בנויה –ערך אורבאני 
 

 .ואחת מהשכונות שלימים יתאחדו להקמת העיר גבעתיים, השכונה היא אחת השכונות הראשונות שנבנו באזור –ערך היסטורי 
 

 .ושולטת על המרחבים שממזרח אליה, השכונה שוכנת על גבעה בולטת מאוד –ערך נופי 
 

 .ם בראשית ימיה וגם היום"אחד הערכים המאפיינים הבולטים של שכונת רמב–ערך קהילתי 
 
 

 מצב השתמרות
 

בריכת השחייה וגינת סולד  , לא נותרו מרקמים למעט השטח הציבורי בלב השכונה הכולל את בית העם1.

 .מבני מגורים פרטיים ברחוב טייבר 5וכן מתחם קטן בן 

 .מתווה הרחובות והחלקות נשמר2.

 .והם המשמרים את רוח המקום ההיסטורי, שדרות העצים לאורך הרחובות הראשיים השתמרו3.
 

 

 ניתוח פיזי 1.1.3
 בשכונהערכים 
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 53' מס –תוכנית מתאר 

 1959 -שנת אישור  
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   170/  .ב.ג' מס –תכנית מתאר תקפה 
  53' שינוי לתכנית מתאר מס

 1969 -שנת אישור 
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 רקע סטטוטורי  1.1.4
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 רקע סטטוטורי  1.1.4
 מצב מאושר -עות"תבקומפילציית 

 ניתוח אדריכלי –מצב קיים  31



 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 של השטח רפרצלציה•
 'מ 18 –קביעת רוחב רחוב ויצמן •

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 'מ18

 1 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

1 

32 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 '  מ10'  >  מ 6גנסין ' הרחבת רח•
 'מ3' > מ5שינוי קווי בניין •
 ויצמן' המגדל לרח'ביטול קטע ירוק והפיכתו לרחוב בקטע בין רח•

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 1 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

2 

2 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 .'מ 4קו בניין של , הקצאת שטחים למבני ציבור•
 .'מ 3קביעת שביל להולכי רגל ברוחב של •

 

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

1 

2 

3 

3 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 שטח למגורים> שינוי יעוד קרקע   שטח לבניני ציבור  •

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 שינוי ייעודי קרקע                   1970                               179   
 77'  שינוי לתכנית  מס                                                                   

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

1 

2 

3 

4 

4 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 ציבורלבניני שטח > שינוי יעוד קרקע   שטח למגורים  •
 'מ 8' > מ 10שינוי קווי בניין  בדרך הגבורה  •

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 שינוי ייעודי קרקע                1971                                  174   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 שינוי ייעודי קרקע                   1970                               179   
 77'  שינוי לתכנית  מס                                                                   

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

1 

2 

3 

4 

5 

5 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 .'מ 10-חנה סנש ל' הרחבת רח•
 .'מ 4קביעת קווי בניין של •
 .לדרך חדשה פ"שצהפיכת •

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 שינוי ייעודי קרקע                 1971                                 174   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 שינוי ייעודי קרקע                   1970                               179   
 77'  שינוי לתכנית  מס                                                                   

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 שינוי ייעודי קרקע                 1971                                 219   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

1 

2 

3 

4 

5 

6 
6 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 השטחרפרצלצית •
 'מ14' > מ12)  רמז' רח-בקטע  דרך השלום(ההגנה ' הרחבת  רח•
 'מ3' > מ4שינוי  קווי בניין  •
 מגורים> שינוי יעוד קרקע   תעשיה זעירה •

 
 

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 שינוי ייעודי קרקע                1971                                  174   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 שינוי ייעודי קרקע                   1970                               179   
 77'  שינוי לתכנית  מס                                                                   

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 שינוי ייעודי קרקע                 1971                                 219   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 ייעודי קרקעשינוי                   1973                                259   
 המתארשינוי לתכנית                                                                    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
7 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 איחוד חלוקה חדשה של הקרקע•
 שינוי ייעודי קרקע•
 .הרחבת דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות•
 צפיפות וגובה הבינוי, שינויי קווי בניין•

 
 

 

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 שינוי ייעודי קרקע                 1971                                174   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               179   
 77'  שינוי לתכנית  מס                                                                   

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 שינוי ייעודי קרקע               1971                                  219   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 ייעודי קרקעשינוי                  1973                                259   
 המתארשינוי לתכנית                                                                    

 ייעודי קרקעשינוי                 1988                                 358   
 המתארשינוי לתכנית                                                                    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 איחוד חלוקה חדשה של הקרקע•
 שינוי ייעודי קרקע•
 .הרחבת דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות•
 צפיפות וגובה הבינוי, שינויי קווי בניין•

 
 

 

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 שינוי ייעודי קרקע                  1971                                174   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 שינוי ייעודי קרקע                   1970                               179   
 77'  שינוי לתכנית  מס                                                                   

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 שינוי ייעודי קרקע                 1971                                 219   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 ייעודי קרקעשינוי                   1973                                259   
 המתארשינוי לתכנית                                                                    

 ייעודי קרקעשינוי                   1988                                 358   
 המתארשינוי לתכנית                                                                    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 :מטרת התכנית   
 ביטול חזית מסחרית•
 התווית דרך חדשה•
 .'מ4' > מ0שינוי קו בניין לחזית •

 
 

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית

 שינוי ייעודי קרקע                  1971                                174   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 שינוי ייעודי קרקע                 1970                                179   
 77'  שינוי לתכנית  מס                                                                   

 הסדרת דרך                  1969                               156     
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 תכנית מפורטת                              1961                                 77     

 שינוי ייעודי קרקע                  1970                               198   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                       

 שינוי ייעודי קרקע                1971                                  219   
 שינוי לתכנית המתאר                                                                   

 ייעודי קרקעשינוי                 1973                                  259   
 המתארשינוי לתכנית                                                                    

 ייעודי קרקעשינוי                    1988                                358   
 המתארלתכנית שינוי                                                                     

 המתארלתכנית שינוי                     1993                               373   

9 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 2002/מק/תכנית מתאר מקומית גב
 53שינוי לתכנית מתאר 
 2002: שנת אישור התכנית
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

    

 תכניות עירוניות נוספות

 שינוי לתכנית מתאר                             קביעת תקנות בעניין בניה על קומת עמודים מפולשת                        1964                                 123   

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית                                     מטרת התוכנית

 שינוי לתכנית מתאר                             סגירת מרפסות                    1975                                 258   

 שינוי לתכנית מתאר                             קביעת הוראות ותנאים לבניה על גגות בתי המגורים                    1982                                 353   

 שינוי לתכנית מתאר                              קביעת הוראות לבניית מרתפים                    1994                                406   

 שינוי לתכנית מתאר                              תוספת שטחי רצפה                    1998'                              ו 258   

 חדרי יציאה לגג ופרגולות על הגגשינוי לתכנית מתאר                                                  1998'                            ה 353   

 מרתפים  קביעת הוראות לבניית שינוי לתכנית מתאר                                                   1994                                406   

 מטר 40 -הגדלת השטח לבנייה על גגות לשינוי לתכנית מתאר                                                  2005'                             ו 353   

 רקע סטטוטורי  1.1.4
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

    
 שינוי לתכנית מתאר                             קביעת תקנות בעניין בניה על קומת עמודים מפולשת                        1964                                 123     

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית                                     מטרת התוכנית

 רקע סטטוטורי  1.1.4
 עירוניות נוספותתכניות 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

    

הבלטת הבניין בקומות מעל קומת בליטה מעל                   לאפשר                            2007                                    496     
 '  מ1.2הכניסה בשיעור של 

 בניין קדמי ובקו בניין אחוריקומת הכניסה               בקו                                                                                      
                        

                                                                                    

 היחידותזכות לחלל דו קומתי בתוך גובה קומה                    הקניית                             2007                                   503     

קווי בניין                        הקטנת קווי בניין במבנים בהם אושרו הקמת                             2010                                   519     
 מרפסות מחוץ לקווי בניין

 המגרשקירוי לחניות בגבול אישור                                                                                                                          
מחסנים דירתיים הנמצאים מחוץ  אישור                                                                                                                          

 למבנה
מרתפים במבנים קיימים שלא חורגים  בניית                                                                                                                          

 מקווי הבניין
 

קביעת הוראות              תותר בניית חלק מקומת כניסה הכוללת מבואות                             2002                                    559     
                           כניסה  

 ולא יותר  ' מ3.5העולה על  בגובה                 קומת  כניסה                                                                                     
 .'מ7 -מ                                                                                                                           

  

 שם התכנית             שנת אישור           מהות  התוכנית                         מטרת התוכנית

45 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

    

הבלטת הבניין בקומות מעל קומת בליטה מעל                   לאפשר                            2007                                    496     
 '  מ1.2הכניסה בשיעור של 

 בניין קדמי ובקו בניין אחוריקומת הכניסה               בקו                                                                                      
                        

                                                                                    

זכות לחלל דו קומתי בתוך היחידות  גובה קומה                    הקניית                             2007                                   503     
 שיור

 
קווי בניין                        הקטנת קווי בניין במבנים בהם אושרו הקמת                             2010                                   519     

 מרפסות מחוץ לקווי בניין
 המגרשקירוי לחניות בגבול אישור                                                                                                                          

מחסנים דירתיים הנמצאים מחוץ  אישור                                                                                                                          
 למבנה

מרתפים במבנים קיימים שלא חורגים  בניית                                                                                                                          
 מקווי הבניין

 

קביעת הוראות              תותר בניית חלק מקומת כניסה הכוללת מבואות                             2002                                    559     
 ולא יותר  ' מ3.5כניסה בגובה העולה על  

 .'מ7 -מ                                                                                                                           
  

 קומת  כניסה                                                                                     
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 רקע סטטוטורי  1.1.4
 כרונולוגית עות"תבקומפילציית 

 התכנית 'מס שנת אישור ע"מהות התב

1955 27 

1961 77 

 156 1968 דרך הסדרת

1969 190 

 198 1970 שינו ייעוד קרקע

 179 1970 שינוי ייעוד קרקע

 174 1971 שינוי ייעוד קרקע

 259 1973 שינוי ייעוד קרקע

 א 319/ גב  1979 חזית מסחרית הוספת

 358 1986 שינוי ייעוד קרקע

 בניין להריסה
 הסדרת דרך

 א 373 1993

 445/מק/גב 2002 בניין להריסה

 454 2005 איחוד מגרשים

 מק 566 2010 שינוי ייעוד קרקע

 שינוי ייעוד קרקע
 הוספת חזית מסחרית

 מק 583 2013
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 רקע סטטוטורי  1.1.4
 קרקע בגבעתייםייעודי 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 
 :נתונים כלליים

 
 דונם 363 -שטח התכנית       כ

 
 3500 -ד              כ"יח' מס

 
 ד לדונם"יח 10-צפיפות הברוטו    כ

 
 

 :ייעודי קרקע
 

 מגורים א
 

 מגורים ב
 

 'מגורים ג
 

 חזית  
 מסחרית

 רקע סטטוטורי  1.1.4
 ם"קרקע בגבעת רמבייעודי 
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 כניסה. ק

 ע"התב 

 *ועדה מקומית

 38/2א "תמ

 *פנטהאוז

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 אמגורים  במגורים 
 

 גמגורים 

  2002לפי תכנית מתאר * 
 במקום הקלה  

 רקע סטטוטורי  1.1.4
 הבנייה המקסימליותזכויות 

 )38/2א "במקרה של תמ(
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 בנייהטיפולוגיות  1.1.5
 פ קומות"מבני מגורים ע

 קומה אחת

 קומות 2

 קומות 3

 קומות 4

 קומות 5-6

 קומות 7-8

 קומות 10
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 קומות 2

 קומות 3

 קומות 4

 קומות 6מעל 

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 קומותממוצע 
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 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 מגרשיםגדלי 

 ר"מ 400

 ר"מ 500

 ר"מ 600

 דונם

 דונם 2-3
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 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 מגרשיםגדלי 

 ר"מ 400

 ר"מ 500

 ר"מ 600

 דונם

 דונם 2-3

 'מ17

 'מ 30

 'מ16

 'מ 25

 'מ20

 'מ 30
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 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 דירות בקומהמספר 

 יחידה אחת בקומה

 בקומה' יח 2

 בקומה' יח 3

 בקומה' יח 3מעל 
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 בניה מקורית                          1950 – 1933

 מבני שיכון                             60 -שנות ה

 בניה רוויה                              80 -שנות ה

 38א "תמ                     2005החל משנת 

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 בנייה מאפיני

 ניתוח אדריכלי –מצב קיים  56



 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 1950 - 1933 –בניה מקורית 

 מבנים צמודי קרקע

 גגות רעפים

 סגנונות שונים

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 בנייה מאפיני
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 1950 - 1933 –בניה מקורית 

 קומה אחת

 קומות 2

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 בנייה מאפיני
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 60-שנות ה –מבני שיכון 

 ככוורותסדרות של מבנים זהים הבנויים 

 חומרים פשוטים

 פונקציונלי, סגנון מודרני

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 בנייה מאפיני
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  –מבני שיכון 
 60-שנות ה

 קומות 3

 קומות 4

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 בנייה מאפיני
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 80-שנות ה –בניה רוויה 

 בתים משותפים

 חיפויים שונים

 רוח פוסט מודרנית

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 בנייה מאפיני

 ניתוח אדריכלי –מצב קיים  61



 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 2005החל משנת  –38א "תמ

 בתים משותפים

 קומות  5-10בין  

 צפיפות גבוהה יחסית לשכונה

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
 בנייה מאפיני
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 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
נמצאים  /נבנו-בבניה חדשהמבנים 

 בהליך סטטוטורי
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  –38א "תמ
 2005החל משנת 

64 

 טיפולוגיות בנייה 1.1.5
נמצאים  /נבנו-בבניה חדשהמבנים 

 בהליך סטטוטורי

 ניתוח אדריכלי –מצב קיים 
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 השכונהזהות  1.1.6
 חוזקות

 קהילתיות

 צמחיה

 נופך היסטורי

 מ אנושי"קנ

 למטרופוליןקשר 

 שפה ייחודית
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 קהילתיות

 צמחיה

 נופך היסטורי

 מ אנושי"קנ

 למטרופוליןקשר 

 שפה ייחודית

 

 זהות השכונה 1.1.6
 חוזקות
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 קהילתיות

 צמחיה

 נופך היסטורי

 מ אנושי"קנ
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 זהות השכונה 1.1.6
 חוזקות
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 קהילתיות

 צמחיה

 נופך היסטורי

 מ אנושי"קנ

 למטרופוליןקשר 

 שפה ייחודית

 

 זהות השכונה 1.1.6
 חוזקות
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 קהילתיות

 צמחיה

 נופך היסטורי

 מ אנושי"קנ

 למטרופוליןקשר 

 שפה ייחודית
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 ניתוח אדריכלי –מצב קיים  69



 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 קהילתיות

 צמחיה

 נופך היסטורי

 מ אנושי"קנ

 למטרופוליןקשר 

 שפה ייחודית
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 חוזקות
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 זהות השכונה 1.1.6
 חולשות

 ניתוח אדריכלי –מצב קיים  71

 הרס המרקם

 חסמים

 אי נוחות

 חוסר אוריאנטציה

 פים"חוסר בשצ
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 הרס המרקם

 חסמים

 אי נוחות

 חוסר אוריאנטציה

 פים"חוסר בשצ

 

 זהות השכונה 1.1.6
 חולשות
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 הרס המרקם

 חסמים

 אי נוחות

 חוסר אוריאנטציה

 פים"חוסר בשצ
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 ניתוח אדריכלי –מצב קיים  73



 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 הרס המרקם

 חסמים

 אי נוחות

 חוסר אוריאנטציה

 פים"חוסר בשצ

 

 זהות השכונה 1.1.6
 חולשות

 ניתוח אדריכלי –מצב קיים  74



 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 הרס המרקם

 חסמים

 אי נוחות

 חוסר אוריאנטציה

 פים"חוסר בשצ

 

 זהות השכונה 1.1.6
 חולשות
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 מצב קייםניתוח  1.2
 נוף

 ניתוח נופי–מצב קיים  76
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 שטחים פתוחים 1.2.1
 שימושים

 ניתוח נופי–מצב קיים 



 78 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 
 דונם 8.5 –פ סטטוטורי "שצ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דונם 18.7 –) רחבות ומשעולים, גנים(שטחים פתוחים 
 
 
 
 

 דונם שטח פתוח בתוך השכונה 38ר לנפש ישנו צורך של "מ 5לפי מפתח של 
 דונם 29.5פים סטטוטוריים בלבד ישנו חוסר של "לפי שצ

 דונם 19.3לפי שטחים פתוחים בפועל ישנו חוסר של 
 

 דונם שטח פתוח בתוך השכונה 22.8ר לנפש ישנו צורך של "מ 3לפי מפתח של * 
 דונם 14.3פים סטטוטוריים בלבד ישנו חוסר של "לפי שצ

 דונם 4.1לפי שטחים פתוחים בפועל ישנו חוסר של 

 שטחים פתוחים 1.2.1
 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 גן סולד
 (2.6בפועל )דונם  5.8

 כיסוי צל 85%-קרוב ל
 :של מתקני משחקקומפלקסים  2
-2x משולב 
-5x נדנדה תלויה 
-3x קפיץ 
-1x קרוסלה ילדים 
 כלביםגינת -

 גן ההגנה
 ר"מ 480

 כיסוי צל 100%-קרוב ל
 :1משחק מתקני קומפלקס 

-2x  (מט שח+בששש )שולחנות בטון 
-1x קפיץ 
-1x נדנדה 
-1x משולב 

 
 גן אנצו סירני

 ר"מ 650
 כיסוי צל 80%-לקרוב 

 :1קומפלקס מתקני משחק 
-1 x  (רשת)נדנדה תלויה 
-1 x קפיץ 
-1 x משולב 

המספקים  , גנים המובחנים כגני משחק 3בשכונה 
 פינות ישיבה ומשחק לילדים

 
 :גן סולד מובדל משני הגנים האחרים בכמה היבטים

מגן אנצו סרני ופי   9גן סולד גדול פי  – גודל1.
 .מגן ההגנה 12

 
על אף שהפרשי גבהים עלולים   – מפלסיות2.

גן סולד לא מתאפיין  , להוות בעיות נגישות
בשיפועים קשים או בקירות תמך בלתי  

 .נעימים אלא יוצר עניין
 

גן סולד ממוקם במרכז השכונה  – מיקום3.
להבדיל משני הגנים האחרים הממוקמים 

בנוסף הראשון מרוחק יותר  . בקצוות שלה
 .מכבישים ראשיים לעומת האחרונים

 
גן סולד מקבץ אליו כמה רחובות   – נגישות4.

על כן  . והכניסה לתוכו נעשת מכמה מקומות
הנגישות עליו קלה בהרבה מגן ההגנה  

הממוקם על רחוב ההגנה ולגן אנצו סרני  
 .אליהם כניסה אחת בלבד

 
הפיתוח הנופי בגן סולד רב ומגוון   – איכות5.

 יותר   

 גנים ופארקים עירוניים 1.2.2
 ניתוח הגינות הקיימות

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 גדולים בסביבה פים"משצמרחק 

 )הליכה' דק 15עד (
 
 
 
 

 גן סולד

 גן ההגנה

 גן אנצו סרני

 'מ 760

 'מ 5

 'מ 600

 'מ 15

 'מ 820

 'מ 30

 'מ 760
 'מ 10

 'מ1200

 'מ 5

 דונם 35

 דונם 16

 דונם 95

 דונם 5.5

 דונם 21

 גן
העליה  
 השניה

 גן הבנים

 גן חיל האויר

פארק 
 גבעתיים

 פארק
 עידית וולפסון

 גנים ופארקים עירוניים 1.2.2
 עירוניים פים"משצמרחקים 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 :רדיוסי הליכה

 פ פנים שכונתי"לשצ' מ 200
 פ שכונתי"לשצ' מ 400

 לפארק רובעי' מ 1500
 
 
 
 

 200רדיוס 
 'מ

 200רדיוס 
 'מ

 200רדיוס 
 'מ

 'מ 200רדיוס 

 רדיוס
 'מ 400

 400רדיוס 
 'מ

רדיוס  
 'מ1000

רדיוס  
 ''מ 1500

 גן
העליה  
 השניה

 גן הבנים

 גן חיל האויר

פארק 
 גבעתיים

 פארק
 עידית וולפסון

 גנים ופארקים עירוניים 1.2.2
 עירוניים פים"משצמרחקים 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 :רדיוסי הליכה

 פ פנים שכונתי"לשצ' מ 200
 פ שכונתי"לשצ' מ 400

 לפארק רובעי' מ 1500
 
 
 

השכונה מוקפת בשלושה כבישים  
דרך יצחק רבין ודרך , ויצמן: ראשיים
 השלום

 
 
 
 

באופן עקרוני המעבר לתושבי השכונה 
פים מחוץ לשכונה "הרוצים להגיע לשצ

נח באופן יחסי כיוון שיש מעברי חציה  
מרובים ונוחים בנוסף לעובדה שאין  

חציה של יותר מכביש ראשי אחד  
 פרט לאין חציה מרובה  (
 

 מעברי חציה על כביש ראשי' מס

 פ מחוץ לשכונה"מעבר עקרי לשצ

3 

6 

8 

- 

3 

 200רדיוס 
 'מ

 200רדיוס 
 'מ

 200רדיוס 
 'מ

 'מ 200רדיוס 

 רדיוס
 'מ 400

 400רדיוס 
 'מ

רדיוס  
 'מ1000

רדיוס  
 ''מ 1500

 גן
העליה  
 השניה

 גן הבנים

 גן חיל האויר

פארק 
 גבעתיים

 פארק
 עידית וולפסון

 גנים ופארקים עירוניים 1.2.2
 עירוניים פים"משצמרחקים 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 .בגבעתיים אין פארק בהיקף המוגדר כעירוני*

/ סקר ופרוגרמה / שטחי ציבור בגבעתיים : מתוך
מנהל  / עיריית גבעתיים   2014ספטמבר 
 ההנדסה

 (ג"ר)פארק לאומי  (א"ת)פארק וולפסון  (א"ת)פארק הירקון 

 גנים ופארקים עירוניים 1.2.2
 פארקים עירוניים מחוץ לעיר: השירות של שטחים פתוחיםמרחק 
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 מצב עתידי

 מצב קיים מצב עתידי

השירות של מרחב 
השטחים הפתוחים  

מדידת מרחקי  . בעיר
' מ 200הליכה של 

פנים  )כיס מגינות 
' מ 400-ו( שכונתיות

מגינות שכונתיות  
 .ורובעיות

 
 

שטחי ציבור : מתוך
סקר  / בגבעתיים 
ספטמבר  / ופרוגרמה 

עיריית   2014
מנהל  / גבעתיים 
 ההנדסה

 גנים ופארקים עירוניים 1.2.2
 השרותמרחב 
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 .  הגינות הרובעיות נלקחו בחשבון גם בשירות השכונתי* 

 גנים ופארקים עירוניים 1.2.2
 מרחב השירות  : השטחים הפתוחיםמערכת 

 פ עתידי"הצעות נוספות לשצ :השטח הפתוח המשרת כל תושב ביחס לנורמה הרצויההיקף 
 

/ סקר ופרוגרמה / שטחי ציבור בגבעתיים : מתוך
מנהל  / עיריית גבעתיים   2014ספטמבר 
 ההנדסה

 קוזלובסקי ורחוב טיבר.מצב עתידי ביחד עם גינות מוצעות בג מצב עתידי מצב קיים

 ניתוח נופי–מצב קיים  85



 86 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 הציבוריהמרחב  1.2.3
 נתק בין מוקדי עניין ראשיים

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 מוקדי עניין ראשייםחיבור 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 ראשייםמוקדי עניין חיבור 

 
 

-פניםשימוש בשבילים 
 שכונתיים להולכי רגל

 
יהוד, דרך הולכי רגל  

בת ים, רמת יוסף  

בת ים, רמת הנשיא  

 בת ים, עמידר

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 כמחבר עירוניכיכרות 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 כמחבר עירוניכיכרות 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 כמחבר עירוניכיכרות 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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1 2 

3 

 המרחב הציבורי 1.2.3
 כמחבר עירוניכיכרות 
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1 

2 

 המרחב הציבורי 1.2.3
 מדרכהכיכרות 
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1 

2 
3 

4 5 

6 

 המרחב הציבורי 1.2.3
 חניהכיכרות 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 



 95 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

Pearl Street Triangle, 
Brooklyn 

 Sunset Triangle Plaza, LA 

 המרחב הציבורי 1.2.3
 תקדימים

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 כמחבר עירוניעצים 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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גבעתיים, הצנחנים' רח  

גבעתיים, טייבר' רח  

 המרחב הציבורי 1.2.3
 כמחבר עירוניעצים 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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, פיקוס  
סיסם הודי  
 וברכיכיטון

 עצי רחוב

סיגלון , צאלון
 וזית

סוגים שונים של אורן  
 וברוש

 במגרש הפרטי

 פ"בשצ

 המרחב הציבורי 1.2.3
 לשכונהעצים אופייניים 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 5%מתחת 
10%-5% 

 10%מעל 

 המרחב הציבורי 1.2.3
 הרחובותשיפועי 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 5%מתחת 
10%-5% 

 10%מעל 

 המרחב הציבורי 1.2.3
 שטח בנוישיפועי 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 במרחב הציבורימטרדים 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 אנצו סרני

 חביבה רייק

 ם"רמב

 ם"רמב

רחוב צר עם   חביבה רייק
 עץ

פתחי  
 ?נטיעה

אלמנטים  
בדרך  

נייחים  )
 (וניידים

 'מ 11-12 שלרחובות עם זכות דרך 

 'מ 8-10רחובות עם זכות דרך של 

 קטע מדרכה בעייתי למעבר

 המרחב הציבורי 1.2.3
 מטרדים

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 ההגנה

 רמז 15רמז  גנסין

 יד מרדכי הצנחנים

 המרחב הציבורי 1.2.3
 למגרשיםכניסות 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 מרכיבים

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 המרחב הציבורי 1.2.3
 הרשת
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 לפיתוח המרחב הציבוריפוטנציאל  1.2.4
 בטייברבתי הכנסת 
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 פוטנציאל לפיתוח המרחב הציבורי 1.2.4
 בטייברהכנסת בתי 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 פוטנציאל לפיתוח המרחב הציבורי 1.2.4
 טייברבית 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 פוטנציאל לפיתוח המרחב הציבורי 1.2.4
 קברות נחלת יצחקבית 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 שביל קיים

 חומה

 ברושים בשורה

 ברושים מפוזרים אקראית

 כניסה לבית הקברות

 

 מבנה מגורים

 מבנה ציבור

 מגורים עם חזית מסחר

 מגורים מיוחד

 כ

 רחוב ויצמן. 1 רחוב טייבר. 2

 כ

אשכול גני  * 

 ילדים

 בית כנסת* 

2 

1 

 :מעברים פוטנציאלים דרך בית העלמין

 פוטנציאל לפיתוח המרחב הציבורי 1.2.4
 קברות נחלת יצחקבית 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 פוטנציאל לפיתוח המרחב הציבורי 1.2.4
 קברות נחלת יצחק כמחבר עירוניבית 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 פוטנציאל לפיתוח המרחב הציבורי 1.2.4
 דוגמא -עירוניהעלמין כמחבר בית 

 
 
 

 תל אביב,  טרומפלדור
 זאבי  אדריכלית רותם 

 אדריכל יניב פרדו
 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 חתך אופייני 1.2.5
 אריאל-הנגבה

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 



 114 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 אופייניחתך  1.2.5
 אריאל-הנגבה

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 רחובחתכי  1.2.5
 ישראל טייבר

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 חתכי רחוב 1.2.5
 הצנחנים

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 חתכי רחוב 1.2.5
 רמזדוד 

 
 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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 סיכום
 היבט נופי

 

 .הנקודה הבעייתית הינה בצמתים. פים שמחוץ לשכונה"מוצע לתכנן חיבור וקישור נח אל השצ1.

 .בדיקת אופציה של הפקעת שטחים ריקים לטובת שטחים פתוחים2.

 .ואל השכונה) קניון גבעתיים, תיאטרון גבעתיים(שיפור את החיבור בין מוקדים ראשיים 3.

 .בדיקת היתכנות סטטוטורית. בדיקת שימוש בככרות כמרחב עירוני4.

 .י העירייה חברה קדישא ורותם זאבי"פ עם תכנית המקודמת ע"שת. פיתוח מעברים דרך בית העלמין אל שכונות נוספות5.

 ).כמו בתי הכנסת ובית אלון(ובחצרות של המגרש לטובת מרחבים הפתוחים לציבור , שימוש במבני הציבור6.

 .חניון/יצירת מדיניות כניסה למגרש7.

 .יצירת מדניות לפיתוח עצים ברחוב לקידום סטנדרט צל וסטנדרט מדרכות8.

 .יצירת מדיניות לטיפול ברחובות עם מדרכות צרות וחסומות באלמנטים ניידים ונייחים9.

 

 ניתוח נופי–מצב קיים 
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    –מצב קיים  120
 ופרוגרמהחברה 

 מצב קייםניתוח  1.3
 פרוגרמה ושיתוף ציבור, חברה
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 )נתוני עירייה(תעודת זהות 
 

 1925 :נוסדה
 

 7,615: מספר תושבים
 

 מ"מארצות אירופה וברהל "ילידי חו
 

 10.6%: עולים
 

 3,000) : 2008(משקי בית 
 
 

 מאפייני השכונה 1.3.1
 תעודת זהות

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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זכאים  % 
 לבגרות

סטודנטים % 
 לתואר ראשון

מרכזיות מול 
 פריפריאליות

 רמת תעסוקה

דירג הכנסה  
ממוצעת  

 לנפש

 תוחלת חיים
רמת ביטחון  

 אישי
 איכות סביבה

 68.75 75.45 90.1 92.5 96.7 100 17 65.54 תל אביב

 55.87 99.04 92.6 92 97.8 90 20.1 70.73 הרצליה

 26.25 90.66 81.8 94 97.7 100 18.6 73.78 גבעתיים

 51.78 87.72 95.5 90 97.9 90 25.8 69.16 רעננה

 61 88.42 92.5 82.5 97.9 90 20.7 63.29 כפר סבא

 51.37 88.02 81.7 77.5 96.1 90 16.1 55.6 תקווה-פתח

 44.5 88.12 81.9 78.5 96.6 90 18.6 58.27 צ"ראשל

 26.25 88.98 82.6 77.5 97.3 100 15.4 65.84 רמת גן

 43.25 90.52 81.7 77 97 90 13.9 59.04 חולון

 55 89.9 80 64.5 95.2 90 10.3 53.45 ים-בת

 ישראל פרובסהמגזין הכלכלי + מומחה למיתוג ערים  – צאוםאייל * 

 השכונהמאפייני  1.3.1
 הערים הטובות בישראל*: פרובס-צאוםדירוג 

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 גבעתיים חולון רמת גן יפו-תל אביב בני ברק פתח תקווה  

9% 

14% 

4% 4% 
6% 

8% 

32% 

16% 15% 

12% 

7% 6% 

2008-2013 1995-2008 

 השכונהמאפייני  1.3.1
 אחוז גידול אוכלוסייה בערים נבחרות במטרופולין תל אביב

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 22 ס"א

 23 ס"א

 
 
 
 

 "הצפוני" – 22אזור 
 

 "הדרומי" – 23אזור 

 השכונהמאפייני  1.3.1
 אזורים סטטיסטיים

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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9.2% 

8.1% 

4.7% 

3.4% 

27.8% 

23.6% 

23.3% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

 גבעתיים

10.5% 

7.3% 

3.9% 

2.7% 

30.8% 

23.9% 

20.8% 

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%

0-5 

6-12 

13-17 

18-21 

22-40 

41-60 

60+ 

 ם"גבעת רמב

 השכונהמאפייני  1.3.1
 פילוח גילאים

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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11% 

7% 

5% 

11% 

30% 

15% 
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9% 

0-5

6-12

13-19

20-29

30-44

45-59

60-74

75+
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 מאפייני השכונה 1.3.1
 פילוח גילאים

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 2015מקור עיריית גבעתיים *

 השכונהמאפייני  1.3.1
 פילוח גילאים בין אזורים סטטיסטיים

 
 

 22 ס"א
 צפוני

% 
 23 ס"א

 דרומי
גבעת   %

 גבעתיים % ם"רמב
% 

0-5 354 11.0% 445 10.1% 799 10.0% 9.2% 

6-12 177 5.5% 381 8.7% 558 7.0% 8.1% 

13-19 122 3.8% 211 4.8% 333 4.0% 4.7% 

20-29 367 11.4% 497 11.3% 864 11.0% 3.4% 

30-44 1092 33.9% 1214 27.7% 2306 30.0% 27.8% 

45-59 473 14.7% 696 15.9% 1169 15.0% 23.6% 

60-74 372 11.5% 528 12.0% 900 12.0% 23.3% 

75+ 269 8.3% 417 9.5% 686 9.0% 

 100% 100.0% 7615 100.0% 4389 100.0% 3226 סך הכל

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 מאפייני השכונה 1.3.1
 ייצוג בולט של משקי בית בגיל הביניים ללא ילדים: משקי בית

 
 

 משקי בית 
  הכלסך 

 )אלפים(
ילדים עד גיל  עם 

17 
 ללא ילדים בוגרים +65עם בני 

 33.7% 22.5% 43.8% 2314.1 ישראל

 גבעתיים
22.8 27.6% 27.8% 44.6% 

  גבעת
 52.1% 19.8% 28.1% 3.0 ם"רמב

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 נפשות   1-2מהדירות בשכונה מתגוררות  65% –למעלה מ 

 -עם בית משקי  

 נפשות  + 7 נפשות   6 נפשות   5 נפשות   4 נפשות   3 נפשות   2 אחתנפש 

 גבעתיים
32.4% 33.6% 14.4% 12.7% 6.3% 0.6% 0.0% 

  גבעת
 ם"רמב

 0.7% 0.7% 3.5% 10.9% 13.3% 27.0% 43.9% )צפון(

  גבעת
 ם"רמב

 0.0% 1.8% 6.5% 10.6% 16.5% 33.9% 30.6% )דרום(

 מאפייני השכונה 1.3.1
 ייצוג בולט של משקי בית עם נפש אחת  : כמות נפשות במשק הבית

 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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צפיפות דיור ממוצעת   -אחוז משקי בית בעלי 

 למשק בית
 חדרים בדירה 5+ חדרים בדירה 4 חדרים בדירה 3 חדרים בדירה 1-2

 0.7 9.3% 21.4% 39.8% 29.5% גבעתיים

ם "גבעת רמב
 0.8 6.2% 13.2% 21.6% 59.0% )צפון(

ם "גבעת רמב
 0.7 13.2% 15.7% 37.6% 33.5% )דרום(

 מאפייני השכונה 1.3.1
 ם"גדלי דירות גבעת רמב

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

 דרום -נפשות למשק בית 

 דרום -חדרים בדירה ' מס

 צפון -נפשות למשק בית 

 צפון -חדרים בדירה ' מס

22ס .א  

23ס .א  

1-2 

1-2 3 

4 5+ 

5+ 

4 

4 

4 

1-2 

1-2 5+ 3 

3 

3 

5+ 

 תמהיל הדירות מעצב את אופי השכונה
 ?מטרופולינית/האם נותן מענה לצרכים ברמה עירונית

 2008ס "למ: מקור

 מאפייני השכונה 1.3.1
 השוואה בין גודל משק בית לגודל יחידות הדיור

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 סיימו  

 ל"ש 8עד 

ס "סיום בי.  ת
ללא  (תיכון 

 )בגרות

תעודת 
 בגרות

תעודות  
 אחרות

ס "סיום בי. ת
 תיכוני-על

אקדמי  תואר 
 ראשון

תואר 
אקדמי שני  

 ומעלה

 8.5% 14.4% 12.0% 15% 23.1% 16.6% 10.3% ישראל

 14.6% 25.9% 11.2% 9.2% 21.7% 11.9% 5.5% גבעתיים

 15.5% 29.6% 10.3% 6.8% 23.8% 10.7% 3.4% ם"גבעת רמב

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 8סיימו עד 
 שנות לימוד

בעלי 
תעודת סיום 

 ס תיכון  "בי

בעלי 
תעודת 
 בגרות

בעלי 
תעודת סיום   

-ס על"בי
 תיכוני

בעלי 
תעודות 
 אחרות

בעלי תואר  
אקדמי  
 ראשון

בעלי תואר  
אקדמי שני 

 ומעלה

 ישראל

 גבעתיים

 ם"גבעת רמב

 ם"הינם בעלי תואר ראשון או שני בגבעת רמב  45.1% 

 מאפייני השכונה 1.3.1
 השכלה

 
 
 
 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 ומעלה שעבדו   15בני   

 והם 2008בשנת 

ומעלה שעבדו   15בני  גברים
 -והם 2008בשנת 

ומעלה שעבדו   15בנות  נשים
 -והן 2008בשנת 

 אחר  עצמאיות   שכירות   אחר עצמאים  שכירים אחר עצמאים  שכירים    

 ישראל

86.2% 12.7% 1.1% 82% 16.9% 1.0% 90.9% 8.0% 1.1% 

 גבעתיים

85.8% 14.0% - 81.2% 18.6% - 90.2% 9.5% - 
 ם"רמב גבעת

84.0% 15.7% - 75.1% 25.0% - 91.4% 8.1% - 

74.20% 

25.80% 

 בכוח העבודה האזרחי השנתי

שאינם בכוח העבודה האזרחי 
 השנתי

+15בני   

 השכונהמאפייני  1.3.1
 תעסוקה

 
 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 -משקי בית אשר 

  
לשימושם  

מכונית אחת 
 לפחות

לשימושם  
שתי 

מכוניות  
 ויותר

הגעה לעבודה  
במכונית  

פרטית או 
 מסחרית 

 )נהג או נוסע(

הגעה  
לעבודה  

או    צ"בתח
הסעה  

 מאורגנת 

הגע לעבודה 
-רכב דובכלי 
 / מנועיגלגלי 

 אופניים

הגעה  
לעבודה  
בהליכה 

 רגלית

 11.0% 2.5% 27.5% 56.8% 25.2% 73.0% גבעתיים

גבעת  
 9.3% 6.9% 18.4% 64.4% 20.1% 72.2% ם"רמב

  22ס .א
גבעת  (
 )צפוןם "רמב

68.2% 15.1% 54.7% 19.4% 11.4% 12.8% 

  23 ס.א
גבעת  (

ם "רמב
 )דרום

76.4% 25.1% 66.4% 15.3% 6.6% 8.9% 

 2008ס "למ: מקור

יה
סי

לו
וכ

 א
יני

פי
מא

 

 השכונהמאפייני  1.3.1
 כלכלי -מצב חברתי

 
 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 מספר   
אבבתי   

מספר  
 תושבים

אחוז מכלל  
 התושבים 

ומעלה  5אחוז בני 
מוגבלים ובעלי צרכים  

 מיוחדים

מבין + 65אחוז בני 
כלל המוגבלים  
ובעלי צרכים  

 מיוחדים

 51.20% 12.30% 16% 9500 4133 גבעתיים

ם"גבעת רמב  לא ידוע 16.25% 24% 1800 1020 

19.70% 

64.90% 

15.50% 

17-0  

 64-18    

 65  + 

 תושבים מוכרים במחלקת הרווחה

  
 גבעתיים ישראל

גבעת  
ם"רמב  

22 ס"א 23 ס"א   

יחס תלות  
 641.1 525.3 583.2 660.4 873.6 לאלף

 השכונהמאפייני  1.3.1
 מצב חברתי כלכלי

 
 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 -משקי בית אשר 

  
  לשימושם

מכונית אחת 
 לפחות

שתי   לשימושם
 מכוניות ויותר

גרים בדירות  
 בבעלות

גרים בדירות  
 בשכירות

גרים בדירות  
 בהסדר אחר

 4.6% 34.7% 60.7% 25.2% 73.0% גבעתיים

גבעת  
 5.4% 41.5% 53.2% 20.1% 72.2% ם"רמב

גבעת  
ם  "רמב

 )צפון(
68.2% 15.1% 51.4% 43.6% 5.1% 

גבעת  
ם  "רמב

 )דרום(
76.4% 25.1% 55.0% 39.3% 5.7% 

 השכונהמאפייני  1.3.1
 בעלות על דירות וכלי רכב

 
 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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מכונית פרטית  
נהג  (או מסחרית 
 )או נוסע

או   צ"תח
הסעה 

 מאורגנת  

/  מונית שירות 
 ספיישל

-כלי רכב דו
 גלגלי מנועי

 הליכה רגלית אופניים

 11.0% 1.0% 1.5% 1.5% 27.5% 56.8% ישראל

 9.3% 1.1% 5.8% 1.1% 18.4% 64.4% גבעתיים

גבעת 
 ם"רמב

 
61.5% 

 

17% 2.3% 6.8% 1.8% 10.6% 

 12.8% 3.1% 8.3% 2.3% 18.8% 54.7% 22 ס"א

 8.9% 0.8% 5.8% 2.3% 15.8% 66.4% 23 ס"א

 השכונהמאפייני  1.3.1
 דרכי הגעה לעבודה -תחבורה 

 
 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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כ  "סה ד"כ יח"סה שכונה
 אוכלוסייה

מספר  
  נפשות

 למשק בית

אחוז  
 *שנתון

מספר  
ילדים  
 בשנתון

 1.1 2.4 גבעתיים
גבעת  

 ם"רמב
3043 7615 2.5 1.1* 84 

  0-19גודל שנתון בהתייחס לקבוצת הגיל *

 
ים

קי
 ה

אי
מצ

 ה
פוי

מי
 

 
 נתוני עירייה: מקור

 משק בית ממוצע ∗ד "כמות יח: אוכלוסייה
 .'ד 363: שטח 

 ופרוגרמהחברה  1.3.2
 נתוני רקע

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 נתוני עירייה: מקור

ילדים  '  מס גילאים
 בשנתון

אחוז מכלל 
 הילדים

גודל שנתון  
 מצטבר

0-5 133 47% 1.7  )0-5( 
6-12 80 33% 1.4 )0-12( 
13-19 59 20% 1.1 )0-19( 

 100% כ"סה

 
ים

קי
 ה

אי
מצ

 ה
פוי

מי
 

 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 גודל שנתונים משתנה: דמוגרפית במצב קייםהטיה 

 
 

 .פעוטים וילדי גן  בשכונה 800 -כילדים  1690מתוך  √
  

 .למעונות ולגני ילדים מאשר לבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, היום, ביקוש גדול יותר

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 2008גודל שנתון  גילאים
0-5 133 

6-12 93 

13-19 56 

 .מקומות גן טרום וחובה 400 -בכל שנה נדרשים כ
 .    כיתות יסודי בשנתון נכון להיום 2.5בכל שנה נדרשות 

 
 .כיתות יסודי בשכונה 18.....  כיתות לשנתון 3שנים ידרשו  3בעוד 

215 

304 

505 

666 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2015 

 ם"גבעת רמב

 גבעתיים

 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 חינוך

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 ילדיםגני 

 
 מ"כיתות גן ילדים מ 5 

 
 
   25כיתות גן חובה ההגנה  2

 21כיתת טרום חובה יד מרדכי  1

   47חובה רבין כיתת  1

   47טרום חובה רבין כיתת  1

 ילדים בכל כיתת גן 35

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 מבנה גן ילדים סמוך 
 

 רחוב ריינס
 
 + מ "כיתות גן מ  5     

 כיתות גן חינוך מיוחד  3     
 

 

 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 סמוך לשכונהגן 
 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 ד יסודי אזורי"ממ –אמונים 

 
 מ יסודי"מ –כצנלסון 

 
 מ "מ –טכניקום אורט 
 חטיבה עליונה                      
 
 מ יסודי"מ –שמעוני •
 
 
 
 
 
 

 
ים

קי
 ה

אי
מצ

 ה
פוי

מי
 

 22 ס"א

 23 ס"א

 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 ספר סמוכים לשכונהבתי 

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 



 144 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

  מספר כיתות
 נדרש

מספר כיתות  
 קיים בשכונה

מענה בשכונות  * חוסריםכ "סה
 סביב

 
 כיתות מעון 6 0 6 יום מעונות

 גנים בריינס 3 כיתות גן 8 5 13 גני ילדים
 ס"בי 1 0 17 בית ספר יסודי

כיתת חינוך מיוחד   - - 0 חינוך מיוחד
לגן בשכונה  

 .סמוכה

 
ים

קי
 ה

אי
מצ

 ה
פוי

מי
 

 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 2015חינוך צרכי 

 
  

 נתוני עירייה: מקור

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 מרכז קהילתי –בית אלון •
 

 ספרייה•
 
 הרובע מינהלת•

 
  ז"משאבסיס •

 
 )"למגורים"קרקע (מרכז לאומנים יוצרים  – טייברבית •

 

 
ים

קי
 ה

אי
מצ

 ה
פוי

מי
 

 מתחם תיאטרון גבעתיים•

 
 בתוך מקלט(מועדון מגדל( 
  
ס"לביכנמתחת  –ש "מע 

 
 כלליתמרפאה קופת חולים 

 
מרכזיית בזק 

 
 מיוחד: יעוד קרקע(משטרה( 

 

 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 2015דת , רווחה, בריאות, צרכי חברה -ציבורשטחי 

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 2015דת , רווחה, בריאות, צרכי חברה -ציבורשטחי 

 
 

 הערות חוסרים קיים צרכים
בית אלון עומד   - בינוני   1 בינוני 1 מרכז קהילתי

  בדרישות הקיימות
אך לא להיצע  , לשטח

 .שימושים

 ר"מ 500 -כ בינונית 1 גדולה 1 שכונתית מרפאה
יתרה של בתי כנסת  עודף בינוניים 3 בינוני 1   *  בתי כנסת

 .בשכונה

 ר"מ150-250 0 קטן 1 מועדון נוער
תחנת   1 1 שיטור קהילתי

 משטרה
- 

 חצר+ ר "מ 200 0 קטנה 1 א  "מד תחנת

 .בית הכנסת והמקווה הבנויים על שטחים המיועדים למגוריםנלקחו בחשבון לא 1.

 
 נתוני עירייה: מקור

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 



 147 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

שטח המגרש   כתובת שימוש חלקה
 )ר"מ(

  1,020           8אילת  בית אלון 458-459

  487              27ההגנה  גן ילדים 302

  490              25ההגנה  גן ילדים 303

  930              21יד מרדכי  גן ילדים 309-310

  597              47יצחק רבין  גן ילדים 285

17-18 
היכל  בית הכנסת 

  713              29טייבר  משה

16 
בית כנסת גבעת 

  453              25-27טייבר  ם"רמב

  1,147           14רחל  קופת חולים 674-675

  5,837           :בפועל לשימוש שכונתי

  1,997           45יצחק רבין  בזק   325

  9,387           40רמז  תיאטרון גבעתיים 924

  17,221        :כ שטח ציבורי"סה

 GovMap, נתוני עיריית גבעתיים: מקור

 חברה ופרוגרמה 1.3.2
 קייםמצב 

 
 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 מאושר פ"שצתחום 

 דונם 4.3 –פ מאושר "שצ

 בית אלון

 ם"בריכת רמב

 גן סולד

 בפועל פ"שצתחום 

 דונם 2.6 –בפועל  פ"שצ

 בית אלון

 ם"בריכת רמב

 גן סולד

 בית אלון

 ם"בריכת רמב

 גן סולד

148 

גן סולד ובית  מתחם : שטחי ציבור 1.3.3
 אלון

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 459, 458: חלקות

 8אילת : כתובת
 מינהלת, פעוטונים פרטיים, משמר אזרחי, ספריה: שימושים

 ).בריכה ומתקן טיהור מים, סמוך לשטח פתוח. (הרובע ואולם

  
 הערות מצב קיים

המרכז הקהילתי נותן  1,000 גודל מגרש
  מענה, בעיקר

לאוכלוסייה מבוגרת  
 .  ולילדים

 
ניתן לעבות או 

,  לקדם פינוי בינוי
תוך מציאת  

חלופות עבור  
 .תקופת המעבר

 62%   תכסית
 )ר"מ(שטח בנוי 

פ קומות "משוער ע
 ותכסית

1262 

 123% אחוז בניה
 2 קומות

 
ים

קי
 ה

אי
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 ה
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מתחם גן סולד ובית  : שטחי ציבור 1.3.3
 אלון

 קהילתי ובריכת שחייהמרכז 

    –מצב קיים  149
 ופרוגרמהחברה 
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מתחם גן סולד ובית  : שטחי ציבור 1.3.3 ם"בריכת רמב
 אלון

 השחייה לשימורבריכת 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 303: חלקות

 25ההגנה : כתובת

 גן ילדים  : שימושים

 הערות מצב קיים
  490 גודל המגרש

יתכן עיבוי או  
פינוי ובינוי  

 .כלל המתחם

 28.5%   תכסית

) ר"מ(שטח בנוי 
 ותכסיתפ קומות "משוער ע

139 

 28.5% אחוז בניה

 1 קומות
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 מתחם גן סולד ובית אלון: שטחי ציבור 1.3.3
 חוחית -ילדיםגן 

    –מצב קיים  151
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 302: חלקות

 27ההגנה : כתובת

 )לא נמצא אישור הפעלה(גן ילדים : שימושים

 הערות מצב קיים
  487 גודל מגרש

יתכן עיבוי או  
פינוי ובינוי  

כלל 
 .המתחם

 28%   תכסית
) ר"מ(שטח בנוי 

 ותכסיתפ קומות "משוער ע
136 

 28% אחוז בניה
 1 קומות
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מתחם גן סולד ובית  : שטחי ציבור 1.3.3
 אלון

 ירקון -ילדיםגן 

    –מצב קיים  152
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 309,310: חלקות

 19,21יד מרדכי : כתובת

אישור הפעלה לשתי  (גן ילדים : שימושים

 )כתות

 הערות מצב קיים
  930 גודל מגרש

יתכן עיבוי או  
פינוי ובינוי  

 .כלל המתחם

 33%   תכסית
) ר"מ(שטח בנוי 

 ותכסיתפ קומות "משוער ע
313 

 33% אחוז בניה
 1 קומות
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מתחם גן סולד ובית  : שטחי ציבור 1.3.3
 אלון

 )פרטי(גן מיכל + נחליאלי  -ילדיםגן 

    –מצב קיים  153
 ופרוגרמהחברה 
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 הערות מצב קיים

מהשטח   חלק רב 9,387 גודל מגרש
"  חום"הינו שטח 

פתוח מיועד  
.  למבני ציבור

בסמוך חניונים  
 .  רבים

קיים פוטנציאל  
 .לעיבוי

 18%  תכסית

) ר"מ(שטח בנוי 
  פ מסמך תכנון"משוער ע

 )בשל אופי המבנה(

2,343 

 24% אחוז בניה

 4 קומות

 
ים
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 ה
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 מתחם תאטרון גבעתיים -ציבורשטחי  1.3.3
 שירותי תרבות וקהילה

    –מצב קיים  154
 ופרוגרמהחברה 
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 מתחם תאטרון גבעתיים -שטחי ציבור 1.3.3

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 הערות מצב קיים
  1,997 גודל מגרש

שטח לא מנוצל  
בעקבות עזיבת  

לפינוי   מיועד. בזק
 .ובינוי למגורים

 27%   תכסית
) ר"מ(שטח בנוי 

 ותכסיתפ קומות "משוער ע
3,235 

 162% אחוז בניה
 6 קומות

 מרכזיית בזק -שטחי ציבור 1.3.3
 שירותים עירוניים

    –מצב קיים  156
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 285: חלקות

 47רבין : כתובת

 כיתות 2 –גן ילדים : שימושים

 )לא נמצא אישור הפעלה(

 הערות מצב קיים
  597 שטח

  פוטנציאל עיבוי
,  ופינוי בינוי

בהתאם 
 .לצורך

 20%   תכסית

 )  ר"מ(שטח בנוי
 ותכסיתפ קומות "משוער ע

256 

 42% אחוז בניה

 2 קומות

 מרכזיית בזק -שטחי ציבור 1.3.3
 גן ילדים ברוש

    –מצב קיים  157
 ופרוגרמהחברה 
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 בית כנסת+ מבנה מועצה הדתית 
 

מקווה נשים וגברים מחודש 
 

בית כנסת בית אל ספרדי 
 

בית כנסת היכל משה ליוצאי הבלקן 
 

ם אשכנזי"בית כנסת רמב 

 ם לשימור"בית כנסת הרמב

 מבני דת -שטחי ציבור 1.3.3
 טייבררחוב 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 36: חלקות

 65 טייבר: כתובת

 בית כנסת, רבנות, מועצה דתית: שימושים

 הערות מצב קיים
  716 גודל מגרש

פוטנציאל  
 .עיבוי נמוך

 40%   תכסית
 )ר"מ(שטח בנוי 

 ותכסיתפ קומות "משוער ע
1145 

 106% אחוז בניה
 4 קומות
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 מבני דת -ציבורשטחי  1.3.3
 בית כנסת, רבנות, המועצה הדתית

    –מצב קיים  159
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 17,18: חלקות

 29 טייבר: כתובת

 ).ש"תע(שירות רווחה , בית כנסת: שימושים

 הערות מצב קיים
  716 גודל מגרש

 
במקור פעלו 

במקום גני 
 .ילדים

  1991-מ  
פועל במקום  

 . ש"תע
 

 42%   תכסית
) ר"מ(שטח בנוי 
) ר"מ(שטח בנוי 

  פ מסמך תכנון"משוער ע
 )בשל אופי המבנה(

633.72 
 

 88.5% אחוז בניה
 3 קומות
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 מבני דת -שטחי ציבור 1.3.3
 ש"ותעבית הכנסת היכל משה 

    –מצב קיים  160
 ופרוגרמהחברה 
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 6154: מגרש

 16: חלקות

 25-27 טייבר: כתובת

 .אולם, בית כנסת ובית מדרש: שימושים

מצב 
 קיים

 הערות

  453 גודל מגרש
המבנה והאולם כמעט 

ניתן לנצל   . ולא מנוצלים
טוב יותר את המבנה  
והשטח הקיים אך לא  

 .הרחבה משמעותית

 70%   תכסית
  שטח בנוי

פ  "משוער ע) ר"מ(
בשל אופי  ( מסמך תכנון

 )המבנה

820 

 181% אחוז בניה
 3 קומות

 מבני דת -שטחי ציבור 1.3.3
 לשימור -ם"בית כנסת רמב

    –מצב קיים  161
 ופרוגרמהחברה 
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 מתקני רווחה בריאות ואחר•
 
 בתוך מקלט(מועדון מגדל( 
  
ס"לביכנמתחת  –ש "מע 

 
 כלליתמרפאה קופת חולים 
 
 מיוחד: יעוד קרקע(משטרה( 

 

 רווחה וכללי, ביטחון, בריאות-שטחי ציבור 1.3.3

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 6164: מגרש

 674,675: חלקות

 14רחל : כתובת

 ח דרום גבעתיים"קופ: שימושים

 הערות מצב קיים
  1147 גודל מגרש

  פוטנציאל
לעיבוי  

בהתאם  
 .לנדרש

 49%   תכסית
)  ר"מ(שטח בנוי 

 ותכסיתפ קומות "משוער ע
562 

 49% אחוז בניה
 1 קומות
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רווחה  , ביטחון, בריאות-שטחי ציבור 1.3.3
 וכללי

    –מצב קיים  163
 ופרוגרמהחברה 
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 טייברבית  1.3.3
 )ייעוד מגורים(מרכז לאומנים יוצרים 

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 חוסרים קיים צרכים
 כיתות מעון 6 0 כיתות 6 יום מעונות

 כיתות גן 8 5 כיתות 13 גני ילדים
 ס"בי 1 0 ס"בי 1 בית ספר יסודי

 - - 0 חינוך מיוחד
 - בינוני   1 בינוני 1 מרכז קהילתי

 ר"מ 500 -כ בינונית 1 גדולה 1 שכונתית מרפאה
 עודף בינוניים 3 בינוני 1  * בתי כנסת

 ר"מ150-250 0 קטן 1 מועדון נוער
 - תחנת משטרה 1 1 שיטור קהילתי

 חצר+ ר "מ 200 0 קטנה 1 א  "מד תחנת

 ציבורשטחי  1.3.3
 2015צרכי האוכלוסייה  -בשטחי  ציבור כולל וחוסריםצרכים 

 
  

 נתוני עירייה: מקור

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 מרחוב חנה סנש  
 ס שמעוני  "לבי

 'מ 680

ס  "ם לבי"מקצה רחוב רמב
 כצנלסון  

 'מ 950

מרחוב חביבה רייך למרכז  
 קהילתי 

 שדה בוקר
 'מ 870

ס  "לבי טייבראמצע רחוב 
 ברנר  

 'מ 1000

 מרחוב רחל 
 ס אלון  "לבי

 'מ 950

B 

A 

A 

B 

A 

מרחוב ההגנה לגן ילדים  
 עתידי ברחוב גונן  

 'מ 650

 ציבורשטחי  1.3.3
 מוסדות חינוך וחברה בסמיכות לשכונה

 
 

    –מצב קיים  166
 ופרוגרמהחברה 
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 מרחוב חנה סנש  
 לפארק גבעתיים

 'מ 840

 לגן הבנים גנסין' מרח
 'מ 930

 ם לגן הבנים"רמב' מרח
 'מ 720

הצעה לשביל  
בבית הקברות  

 'מ 380

 
ים

קי
 ה

אי
מצ

 ה
פוי

מי
 

 ציבורשטחי  1.3.3
 מרחקי הליכה לשטחים ציבוריים פתוחים

 
 

    –מצב קיים  167
 ופרוגרמהחברה 
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 קבוצות מיקוד  
                      

 גמלאים •
 הורים צעירים                •
 ועדי בתים ופעילים •

 
 כנסים

 
 יידוע ופרסוםפעולות 

 
 

 ציבורשיתוף  1.3.4
 מתווה התהליך

    –מצב קיים  168
 ופרוגרמהחברה 
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 ? ם"בשכונת גבעת רמבת /אוהבמה אני 
 

 מושבה, קיבוץ, כפר"גובה הבניינים האינטימיות" 
 גגות רעפים, רחובות צרים: ם "רמבשל שכונת גבעת האווירה 

 
 .יש לעבות מקומות מפגש ולשמר עצים עתיקים –מפגש ירוקים ונקודות שטחים 

 
 .תדירות לקויה, "כ"על פני חיפוש חנייה אח צ"בתחמעדיף שימוש ": תחבורה 

 
פינוי בינוי או עיבוי? 

 חנייה עמוסה, מעליתאין. 

"אין ברירה אלא הריסה ובנייה מחדש, הבניינים רעועים." 

קומות בלבד 6-7בנייה עד . לשמור על האיזון. 

 

 שיתוף ציבור 1.3.4

    –מצב קיים 
 ופרוגרמהחברה 
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 מצב קייםניתוח  1.4
 תנועה

 מצב קיים   170 שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 4' ארצי דרך מס-מזרח
 איילון, 2' ארצי דרך מס -מערב

 :רחובות ראשיים
 דרך השלום מדרום

 בוטינסקי מצפון'זאב ז

 רשת הדרכים 1.4.1
 מערכת הדרכים הארצית

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 171
 תנועה
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 רשת הדרכים 1.4.1
 נגישות לגבעתיים

 צירי גישה- 
 ם"לגבעתיים ולגבעת רמב

  ציר גישה דרך השלום ובן
 גוריון לגבעתיים

ם  "צירים מחברים  גבעת רמב
 :  וגבעתיים

 דרך רבין, ויצמן, כצנלסון    •
 
 צ "תח -

תדירות גבוה ונגישות טובה 
לגבעתיים ולשכונת גבעת  

 ם  "רמב
רבין ודרך , ויצמן, כצנלסון

 השלום
 
 מיקום מרכזי -

ם גישה טובה "לגבעת רמב
 :למוסדות 

תאטרון גבעתיים 
קניון גבעתיים 
 מ 400(עיריית גבעתיים'( 

בן גוריון
 

מן
ויצ

 

 רביןדרך 

 עיריית
 גבעתיים 

 תאטרון
 גבעתיים 

 תחנת רכבת
 השלום-א"ת 

 כצנלסון

 קניון
 גבעתיים 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 172
 תנועה



 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 רשת הדרכים 1.4.1
 היררכית הדרכים

וייצ
מן

 

` 

 

 

 

 

 

 כביש עירוני ראשי

 2 מאסף

 1מאסף 

 2מקומי 

 1מקומי 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 173
 תנועה
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 רשת הדרכים 1.4.1
 כיווני נסיעה ברחובות  

 הפנימיים

וייצ
מן

 

` 

 כביש עירוני

 כביש דו סטרי

 כביש חד סטרי

 אוטובוסים

 כיווני נסיעה למאסך  

כיווני נסיעה לרחובות  
 מישניים  

רוב הרחובות הפנימיים חד  
 סטריים

-8.0רוחב רצועות הדרך צרות 
12.0 

:  רחובות דו סטריים פנימיים
 ם"רמב

 ההגנה בקטע  
 אילת בקטע 

 הצנחנים בקטע
 

בהמשך התכנון יבחנו בפירוט  
 כיווני נסיעה והסדרי תנועה

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 174
 תנועה
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וייצ
מן

 
` 

צומתים משניים ליצאה  
 בלבד

צומתים משניים לכניסה  
 בלבד

 צומתים ראשיים מרומזר

 חיבור לשכונה

חיבורים   3קיימים •
 :מרומזרים לשכונה 

 דרך השלום/ ם"רמב      
 וייצמן/ם"רמב      

 ההגנה/השלום      
 

 :    חיבורים משניים 8קיימים •
 חיבורי יציאה מהשכונה 5
 חיבורי כניסה לשכונה 3
 

 לצורך הערכת תפקוד החיבורים יש צורך בספירות תנועה

 צומת מרומזר

צומת  
 מרומזר

 רשת הדרכים 1.4.1
 חיבורים לשכונה

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 175
 תנועה
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 רשת הדרכים 1.4.1
ותנועה   גישהצמתי 
 עוברת

וייצ
מן

 

` 

 צמתים לתנועה עוברת

צמתי גישה לשכונת 
 המגורים ולתנועה עוברת

צמתי גישה לתאטרון  
 ולמשרדים

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 176
 תנועה
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   170/  .ב.ג' מס –תכנית מתאר תקפה 
  53' שינוי לתכנית מתאר מס

 1969 -שנת אישור 

פיתוח איזור  
 התאטרון

 רשת הדרכים 1.4.1
 1969שנת  -170ב .ג -תכנית מתאר גבעתיים

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 177
 תנועה
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 רשת הדרכים 1.4.1
 סמוכים ן"מתעתכנית מתאר תל אביב קווי 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 178
 תנועה
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 גבעת  
 ם"רמב

 רשת הדרכים 1.4.1
 סמוכים ן"מתעתכנית מתאר תל אביב קווי 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 179
 תנועה
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 מקרא

 דרך קיימת מאושרת

 אזור מגורים א

 2מגורים ב

 ציבורי פתוח קיים

 בנייני ציבור

 רוחב רצועת דרך 12

מהווה גישה עיקרית  -ם"רמב
 לשכונה

על פי רוחבי   אילת-ציר ההגנה
 רצועת  

דרך יכול להוות גישה עיקרית  
 נוספת

12 

10 

12 

8 12 

14 

10 

16 

10 

10 

8 
10 

8 

10 

10 

 חזית מסחרית

 רשת הדרכים 1.4.1
 סטטוטוריקה

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 180
 תנועה
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 רשת הדרכים 1.4.1
 אפיון שימושי קרקע לאורך

 הרחובות

וייצ
מן

 

` 

 

 

 

 

 

 

 משרדים

 מסחר

 בתי כנסת

 תאטרון

 גן

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 181
 תנועה
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צ עוברים בעיקר "קוי התח

המקיפים את  בצירים הראשיים

 :השכונה

 דרך השלום

 יצחק רבין

 ויצמן

 תחבורה ציבורית 1.4.2
 מסלולים וקווים
 באזור השכונה

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 182
 תנועה
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 תחבורה ציבורית 1.4.2
 קוויםמסלולי 

 בתוך השכונה

 63,54קו 
 55,57,58קו 

 23,31,39קו 
 43קו 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 183
 תנועה
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 תחבורה ציבורית 1.4.2
 תחנות

תחנת  
 אוטובוסים

 'מ 450-כ 39,43,46,73

39 

-כ
 

230
 

'מ
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 תנועה
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 תחבורה ציבורית 1.4.2
 רכבת ותחנות אוטובוס חיצוניותמתחנות מרחקים 

 

700 m 

600 m
 7 m

in
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 תנועה
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 תחבורה ציבורית 1.4.2
 תדירויות

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 186
 תנועה
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 תחבורה ציבורית 1.4.2
 לנקודת מרכזיות בעירגישה 

רבין  , ויצמן: גבלות השכונה
 .ודרך השלום

 
ויצמן חוצה את גבעתיים  -

 מצפון לדרום
 
 רבין חוצה ממזרח למערב-
 
דרך השלום עוקף את -

גבעתיים ומחבר בין 
 א"גבעתיים לת

 
צ עוברים  "רוב מסלולי תח* 

 רביןדרך  דרך הצירים הללו

מן
ויצ

 

בן גוריון
 

 כצנלסון

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 187
 תנועה
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 טיפוסייםחתכים  1.4.3
 דרך השלום  

 בגבול התכנית

 
כביש עורקי עירוני ראשי 
3  נתיבים לכיוון עם מפרדה 
מדרכות בשני הצדדים 
 חניות במקביל למדרכה 
צ"תחנות תח 

 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 

 חניה

 'מ 10-כ 'מ 10-כ 
 'מ 3.5-כ 'מ 3.5-כ

 'מ 27-כ

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 188
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 יצחק רביןדרך 

 בגבול התכנית

 כביש מאסף  ראשי  •
 שני נתיבים לכיוון עם מפרדה•
 מדרכות בשני הצדדים•
 חניות במקביל למדרכה  •
 צ"תחנות תח•
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 מיסעה

 

 חניה

 'מ 3.5-כ 'מ 3.5-כ 'מ 7-כ 'מ 10-כ 

 'מ 24-כ

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 189
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 ויצמן' שד

 בגבול התכנית

 רחוב מאסף •
 שני נתיבים לכיוון ברובו ללא מפרדה•
 מדרכות בשני הצדדים•
 חניות במקביל למדרכה בקטעים  •
 צ"תחנות תח•
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 מיסעה

 

 חניה

 
 'מ 3.5-כ 'מ 3.5-כ 'מ 12-כ

 'מ 21-24-כ

190 

 'מ 2-כ

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 ם"רמב' רח

 רחוב מאסף ראשי בשכונה•
 חד מסלולי  דו נתיבי עם נתיב לכיוון•
 מדרכות בשני הצדדים•
 חניות במקביל למדרכה בצד אחד•
 צ"תחנות תח•
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 
 'מ 2-כ 'מ 6-כ

 'מ 1.5בחלק מהכביש המדרכות צרות כ

 'מ  2-כ

 12: רוחב רצועת דרך

191 

 'מ 2-כ

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 ם"המשך רמב–גלוסקא ' רח

 גישה ראשית לשכונה•
 ליציאה2-לכניסה ו 1:נתיבים  3•
 מדרכות בשני הצדדים •
 ללא חניות  •
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 מיסעה

 
 'מ 3.5-כ 'מ 2-כ 'מ 12-כ

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 192
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 הצנחנים' רח

193 

 רחוב דו סטרי•
 מדרכות בשני הצדדים•
 חניות במקביל בשני הצדדים•

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 ניצבת

 

 מיסעה

 
 'מ 3-כ 'מ 3-כ 'מ 7-כ

 חניה

 ניצבת

 

 12: רוחב רצועת דרך

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 
 'מ 1.5-כ 'מ 1.5-כ 'מ 5-כ

 חניה

 
 'מ 2-כ 'מ 2-כ 'מ 4-כ 'מ 4-כ

 רחוב חד סטרי•
 מדרכות צרות בשני הצדדים•
 חניות בניצב למדרכה•
 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 אילת

194 

 רחוב חד סיטרי•
 חניות במקביל למדרכה•
 מדרכה בשני הצדדים•
 

 סטרי-דו, נתיבי-רחוב דו•
 חניות במקביל וניצב למדרכה•
 מדרכה בשני הצדדים•

 
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 
 'מ 2-כ 'מ 2-כ 'מ 5-כ

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 1.5-כ 'מ 7-כ 
 'מ

 'מ 3-כ
 'מ 2-כ

 'מ 2-כ

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 דוד רמז' רח

 8:  רוחב רצועת דרך
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 רחוב חד סיטרי•
 חניות במקביל למדרכה בצד אחד•
 מדרכה בשני הצדדים•
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 

 נתיבי  -דו, סטרי-רחוב דו•
 חניות במקביל וניצב למדרכה•
 מדרכה בשני הצדדים•

 
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 

 חניה

 
 'מ 1.5כ  'מ 1.5כ  'מ 3כ 

 'מ 2כ  'מ 2כ  'מ 10כ 
 'מ 2כ 

 'מ 2כ  'מ 2כ 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 ההגנה' רח

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 196
 תנועה

 רחוב חד סטרי•
 מדרכות בשני הכיוונים•
 חניות במקביל למדרכה בצד  •
 אחד של הכביש•
 

 סטרי-דו, רחוב דו נתיבי•
 מדרכות בשני הכיוונים•
 חניות במקביל למדרכה בצד  •
 אחד של הכביש•

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 
 'מ 2.5כ  'מ 2.5כ  'מ 7כ 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 'מ 2כ  'מ 2כ  'מ 2.5כ  'מ 2.5כ  'מ 4כ  
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 אבני זכרון' רח

 רחוב חד סטרי  לתנועה מוטורית נתיב  אוטובוסים•
 בכיוון הנגדי          
 מדרכות בשני הצדדים•
 חלקם בניצב לא מוסדרות  , חניות במקביל למדרכה•
 צ"תחנות תח•
 

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 

 'מ 2-כ 'מ 3-כ 'מ 6-7-כ

 10: רוחב רצועת דרך
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 רחובות משניים

 

 רחובות חד סטריות•
 מדרכות בשני הצדדים•
 חניות במקביל למדרכה בשני צידי הדרך•
 

 הדגנים' רח רחל' רח סירני' רח טייבר' רח

 מדרכה

 

 מדרכה

 

 חניה

 

 מיסעה

 

 חניה

 
 1.5-כ 'מ 7-9-כ

 'מ
 1.5-כ
 'מ

 'מ 2-3מדרכות בין , טייבר' ברח

 10-12: רוחב רצועת דרך
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 חתכים טיפוסיים 1.4.3
 רחובות משניים

 )נתיב אחד(רחובות חד סטריות •
 חניות במקביל בצד אחד של הדרך•
 מדרכה צרות בשני הצדדים•
 

 מדרכה 

 

 מדרכה

 

 מיסעה חניה

 
 'מ 1.0-2.0

 

 'מ 1.0-2.0

 'מ 5-7 

 'מ 2-3מדרכות בין , עברונה' ברח

 מדרכה 

 

 מדרכה

 

 מיסעה חניה

 
 'מ 1.0-2.0

 

 'מ 1.0-2.0

 'מ 5-7 

 8-10: רוחב רצועת דרך
 

 ביאליק. נ.ח' רח הנגבה' רח

 עברונה' רח גנסין' רח המגדל' רח

 רייק חביבה' רח

 יד מרדכי' רח

 חנה סנש' רח

 אריאל' רח

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 199
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 חניות 1.4.4
 הכבישחניות לאורך 

 חניות במקביל למדרכה

 חניות בניצב לכביש

 חניות במקביל בצד אחד

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 200
 תנועה
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 חניות 1.4.4
 חניונים

 (מקומות 12כ)חניון פתוח 

 קרקעי למשרדים-חניון תת

 (חניות 40כ )חניון לתאטרון 
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 חניון פתוח

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 חניות קרקעיות  

 מגרש חניה פרטי

 קרקעיות-חניות תת

 ברוב השכונה

 ברוב הבניינים
 החדשים 

לבניינים  
 החדשים

 (הדגנים/רחל)

 חניות 1.4.4
 למגוריםחניות 

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר 202
 תנועה
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 חניות 1.4.4
 ברחובות המסומנים נראה כי קיימות פחות חניות מוסדרות במגרשים בחניותחוסר 
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 תנועה
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 חניות 1.4.4
 חוקיותלא 

 ויצמן' שד

 הצנחנים

 ם"רמב' רח

 ויצמן/ טייבר

 (ליד בנק מזרחי)ויצמן 
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 תנועה
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 חניות 1.4.4
חניות מגורים  לפי הנחיות  תקן 

תקני  : 'פרק ב, לתענון חניה
 2005מרץ , חניה
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 תנועה
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 ר"אופניים והשבילי  1.4.5

 לא קיימים בשכונה שבילי אופניים

 ר"קיימים מעט שבילי ה

 אילת' ליד הגן ברח ליד התאטרון
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 תנועה
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 אופניים 1.4.5
רשת דרכי אופניים במחוז תל  

 2012יוני , אביב
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 מוצעים שבילי אופניים בגובולות השכונה

 מצב קיים   שבת  -אליה בן' דר
 תנועה
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 מדרכות -הולכי רגל 1.4.6

 מדרכות צרות

 מדרכות רחבות

 מדרכות חלקיות רחבות

פחות מ 
 'מ 2.0

מעל 
 'מ 2.0
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 תנועה
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 ויצמן/צומת ארלוזורוב

 ויצמן/ צומת הצנחנים

 רבין/ צומת  ויצמן
צומת  רבין/ צומת דרך השלום גלוסקא/ צומת דרך השלום

 רמז/הנגבה/ם"רמב

 דרכיםתאונות  1.4.7
 2010-2014שנות 

 מוקדי סיכון
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 השכונה ממוקמת בין צירי תנועה ראשיים  המהווים דרכי גישה עיקריים  -

 לשכונה והפועלים  כפי הנראה בקיבולת          

 )יש צורך בספירות תנועה(במידה ונתבקש  ניתן לבדוק ה את תפקוד  החיבורים לשכונה •

מערכת הדרכים הפנימים ברובה חד סטרית  חד נתיבית עם רוחב רצועות דרך צרות ומדרכות צרות  -

 להולכי רגל

o  יבחנו בהמשך הסדרי תנועה כוללים  לשכונה 

oיבחנו בהמשך חתכי הרחוב ושימת דגש על רוחב מדרכות 

 נראה כי קיימת מצוקת חניה לאורך הרחובות בשכונה-

o נראה כי עיקר הפתרונות יהיו  , יבחנו בהמשך התכנון פתרונות חניה שונים במגרשים ולאורך הרחובות

 .במגרשים

 

 תנועה
 סיכום
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 תנועה
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 מצב קייםניתוח  1.5
 ושמאות מקרקעיןכלכלה 

    –מצב קיים  211
 כלכלה ושמאות

 21 מימד
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שכונת מגורים מבוקשת. 
מחירי דיור גבוהים. 
מחסור קריטי במקומות חניה. 
 פחות מחצי דונם(מגרשים קטנים.( 
 רובם ותיקים , ברובם קומה מפולשת, בחלקם מסחר בקומת קרקע, קומות 1-4בנייני מגורים בני

 מצב פיזי סביר לגילם. מראשית המאה הקודמת
 גבוהה -ניצול התכסית. 
מאופיינות בתכנון מיושן מהיבט פונקציונלי וטכנולוגי. דירות קטנות ברובן. 

 
 
 

 מאפיינים 1.5.1
 

    –מצב קיים  212
 כלכלה ושמאות

 21 מימד
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 צפיפותמכפילי  1.5.2
 

    –מצב קיים 
 כלכלה ושמאות

 21 מימד
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 ר"מ 474
 'ק 3

 ד"יח10

 ר"מ 474
 'ק2
 ד"יח 4

 ר"מ 474
 'ק 4
 ד"יח 6

 ר"מ 474
 'ק 3

 ד"יח 11

 ר"מ 474
 'ק 4
 ד"יח 6

 ר"מ 474
 'ק 3

 ד"יח 12

 ר"מ 474
 'ק 3
 ד"יח 8

 ר"מ 474
 'ק 3
 ד"יח 6

 ר"מ 474
 'ק 3

 ד"יח 11

 ר"מ 474
 'ק 3
 ד"יח 6

 ר"מ 474
 'ק 3
 ד"יח 8

 ר"מ 474
 'ק 3

 ד"יח 12

 ר"מ 474
 'ק 4
 ד"יח 6

 ר"מ 474
 'ק 4
 ד"יח 6

 ר"מ 463
 'ק 2
 ד"יח 2

 ר"מ 403
 'ק 4

 ד"יח 12

 ר"מ 406
 'ק 4

 ד"יח 12

 ר"מ 380
 'ק 5
 ד"יח 8

 ר"מ  474
 'ק 3
 ד"יח 9

 ר"מ 474
 'ק 3
 ד"יח 8

 ר"מ 474
 'ק 3
 ד"י ח9

 ר"מ  461
 'ק 3
 ד"יח 5
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 מכפילי צפיפות 1.5.2
 הדגמה -חלקותמקבצי 

    –מצב קיים  214
 כלכלה ושמאות

 21 מימד



 215 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 מכפילי צפיפות 1.5.2
 צפיפות בבניה רוויהמכפילי 

 

    –מצב קיים 
 כלכלה ושמאות

 21 מימד
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 מכפילי צפיפות 1.5.2
 הערות

216 

יחושב על פי מאפייני המתחם ומאפייני הפרוגראמה, המכפיל הכלכלי למתחם ספציפי. 
מכפילי הצפיפות שחושבו הינם בבחינת רמת מינימום. 

 

    –מצב קיים 
 כלכלה ושמאות

 21 מימד
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למצות את עובדת מחירי הדיור הגבוהים. 
ב"להעדיף התחדשות עתירת פ. 
38/3א "היטל ההשבחה חיוני ולכן עדיפות נמוכה להתחדשות לפי תמ. 

 

 והמלצותסיכום 

    –מצב קיים  217
 כלכלה ושמאות

 21 מימד
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 ם"גבעת רמב. 2
 מטרות ויעדים

 מטרות ויעדים 218
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שמירה על המאפיינים  
הייחודיים של השכונה  
 כמתחם עירוני השומר  

  "רוח המקום"על 
,  תדמיתו ההיסטוריתו

 העונה על 
 ,  צורכי השוק והביקוש

אך עם זאת שומר על  
 איכות חיים גבוהה 
לפי צורכי התושבים  

 בשכונה

 חזון תכנוני –יעדי התכנון 
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 מטרות ויעדים. 2
 

 מטרות ויעדים
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שימור האופי  
 י"נדלנרווח  הקיים וההיסטורי

 אנושי מ"קנ

 פתרון תנועתי

 פתרון חניה

 שטחי ציבור

 מערכת ירוקה

 ":השמיכה הקצרה"עקרון                                               
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

יש לתת ביטוי לגורמים  
מנוגדים במהלך תהליך  

אשר כבר עכשיו  , העיבוי
אינם מקבלים מענה 

 מספק

 שמירה על
 "רוח המקום" 
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 מטרות ויעדים. 2
 

 מטרות ויעדים
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 בלתי מבוקרים ניים"נדללעומת רצונות יזמיים לרווחים , רצון מקומי לשמירת התדמית ההיסטורית                

 תכנונייםקונפליקטים  2.1

 מטרות ויעדים 221
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 נקודתיים פים"בשצלעומת חיזוק המערכת הירוקה , שימוש בשטחים ציבוריים לא מנוצלים לטובת פתרונות חניה מערכתיים 

 קונפליקטים תכנוניים 2.1

 מטרות ויעדים 222
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 ,  אנושי מ"קנהכולל רחובות צרים עם , מערכת אינטימית של מרקם בנוי ופנוי   
 לעומת דרישה תנועתית לתנועה זורמת והרחבת זכויות הדרך

 קונפליקטים תכנוניים 2.1

 מטרות ויעדים 223
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 לעומת פתרונות מידיים ונקודתיים, תכנון מבוקר לטווח ארוך

 קונפליקטים תכנוניים 2.1

 מטרות ויעדים 224
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 שיפור קשרי הולכי רגל ותחבורה ליעדים חשובים בהיקף I. חיזוק הקשר לעיר גבעתיים ולמטרופולין
 השכונה ובהיקף רחב יותר       

1 
 אמצעים מטרות

.Iשימוש ברכבים קטנים והגברת תדירות התחבורה הציבורית, שאטלים: פתרונות תחבורתיים כגון 
 
 גבעתייםפארק , פארק אדית וולפסון, קניון גבעתיים, תיאטרון גבעתיים, חיבור למוקדים עירוניים ראשיים כגון        

 
 הרחוב הראשי ויצמן עד לחיבור לדרך השלום ופתרונות מקומיים , "נחלת יצחק"התגברות על חסמים מקומיים כמו בית הקברות         

 .'וכו| יצירת גשרים | פתיחת מעברים : כגון        
 
 

` 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 פתרון תנועתי כולל
.Iהסדרת מערכת התנועה בשכונה 

.II חניה המקומייםהמענה לצרכי 

.Iארגון מחדש של כיווניות התנועה ברשת הדרכים ושל חתכי הרחובות. 
 השימוש באמצעי תחבורה דו גלגלייםעידוד         

 
.IIבמסגרת פרויקטים חדשים חניה תת קרקעית , במגרשים, שימוש בשטחי ציבור, מציאת פתרונות חניה בחתכי הרחוב 
 י הפקעה"ויצירת חניה למבקרים ברחובות הסמוכים ע         

 

2 
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 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

3 
 המלצה לתוספת שטחים ירוקים וגינות כיס עם תוספות I. שימור וחיזוק המערכת הירוקה

 הבניה והשתלבותם במערכת הירוקה הקיימת        

.Iבעל גיוון גדול בסוגי השימוש ובפריסה, יצירת מבחר מרחבים ציבוריים בשכונה. 
 
     כיכרות וחתכי  : הרחובקיימים במרחב ורחבות  פים"לשצ reuse, במגרשים חומים: הגדרה של סל כלים ליצירת מרחבים ציבוריים        
 הפקעות של המרווח הקדמי/ סימון זיקות הנאה , לפינוי בינוי או באיחוד חלקותבפרויקטים לצורכי ציבור הפרשות , רחוב        

 
 הגדלת כיסוי חופות העצים בשכונה, יצירת הנחיות לשימור עצים קיימים ומתוכננים        

 
 'כניסות לרכב הפרטי למגרשים וכו, עיצוב המרווח הקדמי של המבנים. הנחיות לממשק בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי        

 
 פ הנורמות המקובלות"לכמות אוכלוסייה ע פים"שצהבטחה של שטח         
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 תמהיל אוכלוסייה עשיר ומאוזן
 בעל תודעה קהילתית מפותחת

.Iחיזוק הקהילתיות המקומית 
.II  מתן מענה לצרכים השונים של מגוון הגילאים והאוכלוסיות

 ואוכלוסיית משפחות הצעירות בפרט  , בשכונה בכלל
.IIIיצירת תמהיל דיור מגוון 

.I שיתוף הציבור לגווניו בהחלטות על עתיד השכונה 
  שכונתיתחברתית איתור מוקדים לפעילות         

 
.IIפ הנורמות המקובלות"ע(בינוי בתי ספר בשכונה או בסביבתה / בהם גני ילדים והרחבה , הגדלת מצאי מוסדות החינוך בשכונה   ( 

 הרחבת מצאי מבנים לשירותי פנאי        
 

.IIIמ למנוע עזיבה של משפחות צעירות "ע) חדרים 3-4(ד קטנות "תכנון יח 
 בשכונהמענה לביקוש של דירות בשכירות מתן         

4 
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 "רוח המקום"שמירה על 
.I הפיזיועל המרקם אנושי  מ"קנשמירה על 

.IIחיזוק הנושאים ההיסטוריים והצביון המקומי בשכונה 

.Iתוך מתן עדיפות להולך הרגל, מציאת פתרונות פיזיים לחתכי הרחובות והצמתים 
 

.II לשימורמבנים ומוקדים איתור 
          
 וחיזוקפתרונות כלכליים לטיפול מציאת          

 
 שימוש בחומר והשפה המקומיים           

 
 שימור וחיזוק של שדרות העצים הקיימות         

5 
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 שיפור של המערכת הפיזית הירודה 
 של חלק מהמבנים

.Iיצירת מנגנון מבוקר להתחדשות עירונית 
 
 ובחינת האיזון בין הרווח הקבלני ובין הפתרונות הפנימיים הרצויים בשכונה 38 א"בתמהגדרות         

.I מציאת פתרונות פיזיים היוצרים איזון בין המרקם הרצוי 
 ני"הנדלובין הלחץ         

6 
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 231 משרד הבינוי    |     התחדשות עירונית –גבעתיים , ם"גבעת רמב     |קורין  אדריכלים    

 שיפור קשרי הולכי רגל ותחבורה ליעדים חשובים בהיקף השכונה I. חיזוק הקשר לעיר גבעתיים ולמטרופולין
 ובהיקף רחב יותר        

 הסדרת מערכת התנועה בשכונהI. פתרון תנועתי כולל
.II החניה המקומייםמענה לצורכי 

 המלצה לתוספת שטחים ירוקים וגינות כיס עם תוספות I. שימור וחיזוק המערכת הירוקה
 הבניה והשתלבותם במערכת הירוקה הקיימת        

 תמהיל אוכלוסייה עשיר ומאוזן
 בעל תודעה קהילתית מפותחת

.Iחיזוק הקהילתיות המקומית 
.II מתן מענה לצרכים השונים של מגוון הגילאים והאוכלוסיות 
 בשכונה בכלל ואוכלוסיית משפחות הצעירות בפרט         

.IIIיצירת תמהיל דיור מגוון 

 אנושי והמרקם הפיזי מ"קנשמירה על I. "רוח המקום"שמירה על 
.IIחיזוק הנושאים ההיסטוריים והצביון המקומי בשכונה 

 שיפור של המערכת הפיזית הירודה 
 של חלק מהמבנים

1 
2 

6 

5 

4 

3 

.I  מציאת פתרונות פיזיים היוצרים איזון בין המרקם הרצוי 
 ני"הנדלובין הלחץ          

 אמצעים מטרות
 ארגז כלים 2.2

 מטרות ויעדים


