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 תקציר

 

 0,111,-דונם ומתגוררים בה כבר כ 2,3,1-משתרעת על פני כ ,1233שנוסדה בשנת  ,העיר גבעתיים

אלף תושבים  11)מעל  העיר השנייה בצפיפותה בישראלגבעתיים היא  1לפי נתוני הלמ"סתושבים. 

פתח תקווה ורעננה. ערים הצפיפות בגבעתיים היא פי ארבעה מהצפיפות באחרי בני ברק.  ,לקמ"ר(

 .עבודות על השטחים הפתוחים בעיר, ואין מידע עדכני על מצבםלא נעשו עד כה בגבעתיים 

 

מדיניות התכנון בישראל מעודדת ציפוף והתחדשות עירונית, תוך שמירה על מכסות מינימאליות 

לאפשר חיים עירוניים אינטנסיביים אך גם אזורי מפלט  של שטחים ציבוריים פתוחים, בכדי

טחים הפתוחים הוגדרו בתדריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי שומרגוע מהמולת העיר. מכסות ה

מ"ר  ,-מ"ר של שצ"פ לנפש ברמה השכונתית ועוד כ ,-, שהגדיר מכסה של כ,311ציבור, משנת 

מ"ר של שצ"פ  11-כבישראל עיר שות תושב נית, כך שסה"כ יעמדו לרלנפש ברמה הרובעית והעירו

 ברמות השונות של מדרג הגנים והפארקים.

 

שנערך ביוזמת מחוז תל אביב של המשרד להגנת  ,השטחים הפתוחים בגבעתייםזה של סקר 

בערי מחוז תל אביב: אור יהודה, בני ברק,  3111מהווה המשך לסקר דומה שנערך בשנת  ,הסביבה

, על מנת לאפשר מבט 3111חולון ורמת גן. סקר זה נערך במתודולוגיה דומה לסקר משנת  ,בת ים

  התאמות נדרשות למאפיינים הייחודיים של העיר גבעתיים. עריכת תוך השוואתי,

הגב' במשרד להגנת הסביבה,  ת"אשות מתכננת מחוז אשל ועדת היגוי בר הסקר נערך בהנחייתה

 מחוז ת"אשל  לשכת התכנון המחוזית ,עיריית גבעתייםיגי נצובהשתתפות הכהן -טל בן דב

 .והחברה להגנת הטבע במשרד הפנים

 

הפתוחים הסטטוטוריים בעיר הציבוריים מטרת הסקר היתה לאתר ולמפות את השטחים 

, שתשמש ככלי להמשך ל שטחים אלו( שGISתיים וליצור שכבת מידע גאוגרפי ממוחשב )גבע

לאתר שטחים ע"י ועדת ההיגוי, התבקשו עורכי הסקר  ,. בנוסףשוניםהעבודה של גופי התכנון ה

 סטטוטורית ככאלה. מבחינה למרות שאינם מוגדרים  ,כשצ"פיםבפועל המשמשים 

בהנחיית ועדת ההיגוי נקבעו על ידי עורכי הסקר מספר סיווגים לשטחים הציבוריים הפתוחים 

גבולותיהם תואמים את החלוקה לאזורים אזורי משנה, ש 11-בגבעתיים. כמו כן חולקה העיר ל

 טוטורית והן השטחיםהן השצ"פים המאושרים מבחינה סטבמהלך הסקר מופו סטטיסטיים. 

לכל גן  בעיר גבעתיים וסווגו על פי הסיווגים שאושרו ע"י ועדת ההיגוי. בפועל כשצ"פהמשמשים 

 ,-ל 3111קר הקודם משנת בס .זה דונם ומעלה הוכן כרטיס גן מפורט, המצורף לסקר ,.1ששטחו 

דונם, כך שהבחירה בסף נמוך יותר  ,הוכן כרטיס לכל גן ששטחו מעל  ,ערים אחרות במחוז ת"א

 מצוקה בתחום השצ"פים בגבעתיים.ע"י ועדת ההיגוי נבעה מהדונם  ,.1של 

, הן ברמה הכלל מיפוי, נערכו חישובים של שטח כלל השצ"פים בקטגוריות השונותהלאחר 

כלל הגנים מיפוי של טווח השירות של נערך משנה. כמו כן לאזורי  והן לפי החלוקהעירונית 

 בגבעתיים. 

                                                           
 )http://www.cbs.gov.il/shnaton61/st02_16.pdf( 2010למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל,  1

http://www.cbs.gov.il/shnaton61/st02_16.pdf
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שצ"פ סטטוטורי מאושר לנפש בלבד. רמה זו מ"ר  0.,-כ יש מממצאי הסקר עולה כי בגבעתיים

מ"ר של שצ"פ נורמטיבי  11היא מתחת לנדרש לפי התקנים שבתדריך )לפיהם נדרשים לפחות 

מ"ר ברמה העירונית( ועומדת על  2-מ"ר ברמה הרובעית ו 3ברמה שכונתית,  מ"ר , -לנפש 

 כמחצית בלבד מן התקן המינימאלי. 

ולה בעיה מרכזית נוספת בגבעתיים הינה הפריסה הבלתי אחידה של השצ"פים. מן הסקר ע

טוטורי הבסיסי, וכן המימוש והשימוש בפועל, הוא של מחסור שבצפון ובמרכז העיר המצב הסט

חמור במיוחד בשצ"פים, בעוד שאזורי דרום העיר עומדים בערכי השצ"פים המינימאליים לפי 

מן האזורים משמעותי בחלק ( ואף למעלה מזה. ,311התדריך להקצאת קרקע לצרכי ציבור )

מ"ר  2-טוטורי והם עומדים על מתחת להעיר קיים מחסור קיצוני בשצ"פ סטבמרכז וצפון 

 לנפש.

 

טוטורי לנפש גבעתיים נמוך במיוחד לא זו בלבד שהיקף השצ"פ הסטה עוד כי מממצאי הסקר עול

טוטורית כמות השצ"פים הסטהרי שגם כמות השצ"פים בפועל נמוכה מ ,ונמוך בהרבה מהתקנים

למרות שבעיר גבעתיים קיים מחסור חמור  עודם.יוחלק מהשצ"פים המאושרים אינם משמשים לי

 11%-כ דונם מתוכם, 121-טוטורית רק כשצ"פ מאושר סטדונם של  381-תוך כבשצ"פ הרי שמ

היקף . דונם של שצ"פ מאושר אינם משמשים בפועל כשצ"פ ,8-בלבד, משמשים כשצ"פ בפועל וכ

 מ"ר לנפש בלבד.  0.31-כ השצ"פ בפועל לנפש בגבעתיים עומד על

 

וב שטח זה נמצא דונם של שצ"פ פעיל הנמצא בקרקע שיעודה שונה. ר ,3-עוד עולה כי בגבעתיים כ

ביעוד של קרקע למבני ציבור אולם מיעוטו גם ביעודים אחרים דוגמת מגורים ואין כל ערובה כי 

 ימשיך לשמש כשצ"פ בעתיד. 

 

, היא ישנה מאד ואיננה תואמת את 1211משנת  2,תכנית המתאר המאושרת לגבעתיים, מס' גב/

של שימושים בשצ"פ שאינם  ן רב מאדמגוו רוח הזמן. תכנית המתאר הישנה על תיקוניה, מתירה

כגון: בריכות שחיה, קיוסקים, שצ"פ נורמטיבי כפארק או גן, תואמים את התפיסה העדכנית של 

בהסכמת הועדה  –נינים שתכליתם כרוכה בשטחים ציבוריים פתוחים ב ,מועדונים לנוער

נות של תכנית זו נבנו על פי הוראותיה המיושככרות ומפרצי חניה. , נויו , נופש, מרגועהמחוזית

מבנים רבים בקרקע שיועדה לשצ"פ בגבעתיים ובהם מגרשי חניה, מתנ"ס, מבנה "תפוח פיס", 

  בתי כנסת, מגרש אימונים לקבוצת הכדורגל ועוד.

 

לרווחת  ים בגבעתייםבפרק ההמלצות מוצגות המלצות עורכי הסקר לשיפור מצאי השצ"פ

 . תושביה

בשצ"פ במרכז העיר גבעתיים וצפונה מוצע להתנות את המשך בשל המחסור החריף במיוחד 

וכיוב'( במרכז העיר וצפונה,  , התחדשות עירונית83עיבוי הבינוי לסוגיו )פינוי בינוי, תמ"א 

 בגיןבתוספת שצ"פ הן עבור האוכלוסייה החדשה שתתווסף והן בתוספת מסוימת של שצ"פ 

 המחסור הקיים.
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משנת  2,נית מתאר מקומית חדשה, אשר תחליף את תכנית גב/ מוצע כי גבעתיים תכין תכעוד 

, ובה יימצא האיזון הנדרש בין צרכי בניה למגורים, לרבות עיבוי הבינוי הקיים )פינוי בינוי, 1211

 שב"צים ושצ"פים גם יחד.  –, התחדשות עירונית(, תעסוקה ושטחי ציבור למיניהם 28תמ"א 

 

גנים קיימים שאינם בייעוד שצ"פ. מומלץ ת מחייבת טוטוריסטבתכנית מיידי באופן ן לעג מוצע

של שטחים  םיעוד טטוטוריים מאושרים שאינם מפותחים. מוצע לפעול לשינויח שצ"פים סלפת

רים הסובלים המלצות לפיצוי חלקי לאזו הסקר. כמו כן כולל לשצ"פשאינם מנוצלים פנויים 

ועיגון של שבילי הולכי רגל ושצ"פים המלצות לפתיחה ממחסור חמור בשצ"פים. הסקר כולל 

הנוכחית, תכנית המתאר העירונית  ת באופן מיידי אתלשנו. מומלץ (Linear Parksאורכיים )

. כמו כן מוצע כי בעת תכנון בניה בשצ"פ, על מנת להגביל באופן משמעותי את אפשרות ה2,/גב

יפו, תיבחן -הערים רמת גן ות"אחדש באזורים הגובלים בעיר גבעתיים או סמוכים לה, בתחומי 

אפשרות הגדלת היקף השצ"פ בתכניות אלה, על מנת לנסות ולתת מענה חלקי גם למחסור בשצ"פ 

 .הקיים בגבעתיים

 

לשטחים הציבוריים הפתוחים בעיר מודעות יעזרו להעלות את ה וממצאיוהסקר אנו תקוה ש

וכן ישמשו כלי עזר  של תושבי העיר, יובילו לתוספת שצ"פ בפועל לרווחתם תיים ולחשיבותםעגב

למוסדות התכנון ולרשויות השונות בהמשך הליכי התכנון והפיתוח בעיר גבעתיים בכלל ובהמשך 

 .הליכי הציפוף העירוני בה בפרט
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 מטרות הפרויקט .1

. , כאשר חלק משמעותי מהאוכלוסייה מתגורר בעריםמהצפופות ביותר בעולם היא ישראלת מדינ

באיכות  א מרכיב מהותי ומשמעותיוקיומם, זמינותם ואיכותם של שטחים ציבוריים פתוחים ה

. השטחים הפתוחים בתוך הערים מקשרים ומחברים בין המרחבים הפרטיים החיים העירונית

, הם מהווים מפלט מהמולת העיר ומשמשים כמקום מנוחה ומרגוע, והציבוריים השונים. בנוסף

 מאפשרים מפגש חברתי וממלאים תפקיד אקולוגי חשוב.

מחוז תל  , ביוזמת3112אפריל -שנערך בחודשים מרץ, פתוחים בעיר גבעתייםהשטחים הסקר 

אביב של המשרד להגנת הסביבה, נועד לספק מידע בנושא פריסת השטחים הפתוחים בגבעתיים, 

 ציבור תושבי העיר, איכותם ותחזוקתם. לזמינותם 

, כאשר נפש לקמ"ר 11,,11-כ גבוהה במיוחד, בגבעתיים היאהאוכלוסייה הנוכחית צפיפות 

קמ"ר בשני לנפש  1,211-"ר, לעומת כנפש לקמ 1,111-כ הצפיפות בכלל מחוז תל אביב היא

מחוז ירושלים ומחוז המרכז )על פי נתוני  –המחוזות המדורגים אחריו בדירוג לפי צפיפות 

 (. 3111הלמ"ס, 

היו , 3113המכרז שפרסם המשרד להגנת הסביבה בשנת  כימטרות הסקר, כפי שהוגדרו במסמ

הגדרה ואפיון של סוגי השטחים  בגבעתיים, וסיווג,טוטוריים הסטמיפוי השטחים הפתוחים 

למסמכים העירוניים הסטטוטוריים. המידע שהופק בסקר נועד לשמש  ביחס הפתוחים שמופו

עיריית כבסיס נתונים עדכני וממוחשב שיעמוד לרשות המשרד להגנת הסביבה, מוסדות התכנון, 

 והציבור. גבעתיים

)סקר  3111בשנת בהזמנת המשרד להגנת הסביבה סקר זה הינו סקר משלים לסקר שנערך 

אור נוספות במחוז תל אביב, ( בערים 3111שטחים פתוחים במחוז תל אביב, החברה להגנת הטבע, 

 יהודה, בני ברק, בת ים חולון ורמת גן.
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 סקירת ספרות –מסגרת תכנונית בנושא שצ"פים  .2

 2002 -תדריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבור  .2.1

אשי המגדיר את ההקצאה הנדרשת של שצ"פים בערים הוא "תדריך תכנון להקצאת המסמך הר

התדריך הוכן בהנחיית ועדה בין משרדית "התדריך"(.  –)להלן  ,311קרקע לצרכי ציבור" משנת 

( אומץ 3111-. התדריך )במתכונתו מ8.1.21מיום  1211שהוקמה על פי החלטת ממשלה מס' 

 .38.1.3111מיום  3812בהחלטת ממשלה מס' 

את המכסות הנדרשות של שטחים פתוחים בערים ואת סיווג  1.,סעיף מגדיר בתדריך ה

 (:81)עמ' הקטגוריות השונות לשטחים פתוחים 

"כלל השטחים הפתוחים ביישוב והצירים להולכי הרגל מהווים מערכת אחת, שיש לשמור על 

ים הפתוחים וצירי הולכי רגל רציפותה והמשכיותה. ליישוב תוכן תכנית כוללת לפריסת השטח

היוצרים רצפים ביניהם ומקשרים בין מוקדי היישוב, והכוללים בתוכם שטחים לספורט, צירי 

הליכה וריצה וצירי רכיבה באופניים. התכניות למתחמים הנקודתיים ייגזרו מתכנון כולל של 

 השטחים הפתוחים.

שטח קרקע לנפש )במ"ר(. מדד זה  המדד להקצאת קרקע לשטחים פתוחים מופיע בתדריך במונחי

השטחים הפתוחים ייקבע ביחס ישר לגודל האוכלוסייה. בתחום השטחים גודל שמבטיח 

 .מכסת מינימוםהפתוחים יש חשיבות להדגיש כי המכסה שקובע התדריך היא 

, מותנה באזור מ"ר לנפש 10-מהנדרש לא תפחת  העירוני/יישוביסה"כ מכסת השטח הפתוח 

יוקצו על פי מדד  שכונתיים ורובעייםהגיאוגרפי, תנאי האקלים ודרישות מקומיות. מזה שטחים 

 (.מ"ר ברמה הרובעית 2-מ"ר ברמה השכונתית ו 2)מ"ר לנפש  0.0של 

 ההקצאה השכונתית לשטחים פתוחים באזורים ותיקים העוברים תהליכי התחדשות עירונית

קצאה זו תיקח בחשבון את השטחים הפתוחים הקיימים וכן את ה מ"ר לנפש. 2תהיה לפי 

האפשרות לניצול אינטנסיבי של רחבות מרוצפות ומקורות כשטחים פתוחים ושטחים המוגדרים 

 בתוכניות כשטחים פרטיים פתוחים.

מערכת השטחים הפתוחים ביישוב צריכה לתת מענה לצורכי האוכלוסייה ברמת השכונתית, 

 רונית/יישובית:הרובעית והכלל עי

פארק  ,ברמת השכונה, כוללת מערכת השטחים הפתוחים – שטחים פתוחים שכונתיים •

דונם ופינות ישיבה  1-3.1.,גינות משחק קטנות בגודל שבין דונם,  1.,-11.1שכונתי בהיקף של 

דונם. שטחים אלו מיועדים לשימוש יומיומי של תושבי השכונה ולכן הקצאת  1.1של עד 

ה להיות בנגישות מיידית למערכי המגורים. יש להקצות חלק מהשטחים הקרקע צריכ

הפתוחים השכונתיים בסמיכות למוסדות החינוך והקהילה כדי לייעל את ניצולם. בנוסף יש 

חשיבות גבוהה לצירי הולכי רגל, לפינות ירק, לשטחים לספורט פתוח, מסלולי ריצה וצירים 

 כונתי הכולל.לרכיבה על אופניים המשולבים במערך הש

תושבים, יוקצה שטח  21,111ביישובים גדולים שאוכלוסייתם מעל  – שטח פתוח רובעי •

דונם והוא יוקצה  1.1-11.1,גודל הפארק הרובעי יהיה בהיקף של  לפארקים ברמה הרובעית.

בצמוד למרכז החינוך והקהילה הרובעי. פארק זה יכלול שטחי דשא, פינות משחק ואת מתקני 

תוחים הנדרשים ברמה זו. יש לקשר את הפארק הרובעי למערך שטחים פתוחים הספורט הפ

 כלל יישובי רציף הכולל קשר עם מערכת צירי הולכי רגל.
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השטח הפתוח הכלל עירוני כולל של שטח הפארק העירוני  – שטח פתוח כלל עירוני/יישובי •

 .ואת השטחים הפתוחים הטבעיים

ייחודו של הפארק העירוני בהשוואה לגנים השכונתיים מתבטא בגודלו  – פארק עירוני •

במיקומו ובמאפייניו הייחודיים. הפארק העירוני ימוקם במקום המתחשב בתנאים 

הטופוגרפיים ובהתייחסות למרחב האזורי הכולל כך שישרת גם אוכלוסייה הבאה מחוץ 

יים ולהתכנסות באירועים לעיר. הפארק מהווה גם מקום לפעילות נופש וספורט המונ

מיוחדים. בשטח הפארק העירוני ישולבו מתקני הספורט הפתוחים כגון ספורטק, משטח 

גלגיליות, מגרש כדורגל ועוד. בפארקים עירוניים גדולים ניתן לשלב גורמים ופעילות מסחרית 

 משטח הפארק הכולל מעבר למכסת המינימום הנדרשת. %,-בהיקף של עד כ

שטחים אלו נשארים במצבם הטבעי. לעיתים אלו  – כלל עירוני/יישובי שטח פתוח טבעי •

שטחים בעלי ערכי טבע המחייבים שימור, כגון שמורות טבע או גנים לאומיים. שטחים אלה 

אינם ניתנים לכימות ואינם נכללים בנורמת השטח הציבורי הפתוח הנדרש העירוני, משום 

 רצית."שלעיתים יש להם ערך והשפעה אזורית או א

 דריך את ההקצאות הנדרשות לכל אחד ממדרגי הגנים העיר:ת( מתאר ה88)עמ'  11בלוח מס' 

 הקצאה )מ"ר לנפש( גודל הגן )דונם( סוג השטח הפתוח
דונם.  1.,, 2.1, 3.1גודל גינות  גינות משחק פנים שכונתיות

במרקם בנוי ניתן לאתר גינות 
 קטנות יותר.

3.1 

 2.1 11-, פארק שכונתי
 3.1 1,-11 פארק רובעי

פארק עירוני )ביישובים מעל 
 אלף תושבים( 21

 2.1 111מעל 

 מדרג גנים בתדריך -1 טבלה

 2003 -מדריך לתכנון  –שטחים ציבוריים פתוחים בערים  .2.2

ראה אור בשנת  )להלן "המדריך"( "מדריך לתכנון –שטחים ציבוריים פתוחים בערים המסמך "

, אותו המדריךמטרת ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון.  3118

. המדריך מאמץ את לפרט את ההנחיות של התדריךהיא  ,כתבו עמית שפירא ואיריס האן

כאמור אומצו שהערכים הכמותיים הנדרשים לשצ"פים במדרגים השונים, המופיעים בתדריך ו

 ממשלה. במדריך ישנן התוספות הבאות ביחס לתדריך:בהחלטת 

 ( מבצע הפרדה בין שני סוגי שטחים ציבוריים פתוחים:32המדריך )עמ'  •

  )הכוללים את הגנים והפארקים מכל  - שצ"פים, גנים ופארקים )שטחים נורמטיביים

רמות המדרג: גנים פנים שכונתיים, גנים שכונתיים, פארקים רובעיים ופארקים עירוניים. 

 על שטחים אלה חלות מכסות הקרקע הקבועות בתדריך. 

 הם שטחים ציבוריים פתוחים אחרים  - (שטחים לא נורמטיביים) שצ"פים תפקודיים

ירוקות, שדרות, מעברים להולכי רגל ולרוכבי אופניים,  הכוללים צירים ירוקים )אצבעות

טיילות, טיילות ספורט(, שטחי חיץ וגינון, רחבות וכיכרות עירוניות. שטחים אלו מהווים 

כאמור חלק חיוני ממערכת השטחים הפתוחים העירונית, אולם הקריטריונים לתכנונם 

 אינם נמדדים במכסות מינימום.
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שטחים אלו נשארים במצבם  –גדרה של "שטח טבעי כלל עירוני ( מוסיף ה30המדריך )עמ'  •

הטבעי. לעיתים הם מכילים ערכי טבע הראויים לשימור, כמו שמורות טבע או גנים לאומיים. 

על אף חשיבותם הרבה, שטחים אלו אינם ניתנים לכימות ואינם נכללים בנורמת השטח 

 " הציבורי הפתוח העירוני הנדרש.

בו עשוי שהשימוש  ,רה של טווחי שירות לגנים מתוך הבנה שגן שכונתיבמדריך נוספה הגד •

מכל מבנה מגורים  חייב להיות במרחק קצר, המאפשר הליכה רגלית, ,על בסיס יומיומי להיות

במדרג העירוני, כגון גן עירוני, סביר שהשימוש בהם יותר בשכונה. לעומת זאת, גנים גבוהים 

מרחק גדול יותר ממבני המגורים ב יכולים להיות ממוקמים יהיה לעיתים מרוחקות יותר ולכן

המדריך מבצע את החלוקה לפי המדרג  תתאפשר ברכב או בתחבורה ציבורית. הםוההגעה אלי

 שבטבלה הבאה:

גודל הגן  סוג הגן 
 )דונם(

הקצאה 
)מ"ר 
 לנפש(

טווח שירות 
 )מ'(

 סף כניסה

  311 3.1 ,-3 פנים שכונתי
  011 2.1 8-31 שכונתי

-111,,3 11-2,111,,1 3.1 1-111, רובעי
21,111 

  כלל העיר 2.1 111מעל  עירוני

 מדרג גנים במדריך - 3 טבלה

  2010 –סקר השטחים הפתוחים במחוז תל אביב  .2.8

ת השטחים וסקר, כאמור, א 3111שנערך בשנת  השטחים הפתוחים במחוז תל אביב, בסקר

 :לפי הטבלה הבאהשל הגנים מופיע דירוג נוסף  ,במחוז ערים ,-הפתוחים ב

גודל הגן  סוג הגן 
 )דונם(

הקצאה 
)מ"ר 
 לנפש(

טווח שירות 
 )מ'(

 1,1 ,.3 ,-3 פנים שכונתי
 011 ,.3 31-, שכונתי

 11,,1 3.1 1,-31 רובעי
 כלל העיר 2.1 111מעל  עירוני

 3111שטחים פתוחים משנת מדרג גנים בסקר  - 2 טבלה

  2012 –מדריך לתכנון גנים ציבוריים  .2.2

הוא "מדריך לתכנון גנים ציבוריים" )תמר טרופ, גדעון  בתחום הנסקרהמסמך העדכני ביותר 

משרדי השיכון והבינוי, הגנת הסביבה  ףבשיתושנערך  "(3113"מדריך -)להלן( 3113שריג, 

ומאגד את ההמלצות של  ,311והחקלאות. מסמך זה מהווה פיתוח והרחבה של התדריך משנת 

. המסמך מוסיף נדבך של פירוט לגבי תכנון גנים ופארקים תוך התחשבות 3118המדריך משנת 

 גורמים שונים כגון סוג האוכלוסייה, תנאי אקלים ועוד. ב

יך היתה קיימת אי בהירות לגני ההנחיה למכסת השטחים הפתוחים באזורי בתדריך ובמדר

לגבי  רההישנה הב ,הנמצא בחלק ב' של המסמך(, 01בעמ' ), 3113במדריך התחדשות עירונית. 

דונם נאמר במפורש שאין  111בניסוח שאינו משאיר מקום לפרשנות. לגבי מתחמים מעל  המכסות

דונם  111-יחס להגדרה בתדריך. במתחמים ששטחם קטן מהקלה בהקצאות לגנים שכונתיים ב
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מ"ר לנפש ברמה השכונתית, תוך פיצוי  0ישנה הקלה ביחס לתדריך וניתן להסתפק במכסה של 

 בדרך של הגדלת המגוון ורמת הפיתוח של הגנים.

 ישנה הגדרה של מדרג הגנים לפי הטבלה הבאה: (2,בעמ' ) 3113במדריך 

גודל הגן  סוג הגן 
 ם()דונ

הקצאה )מ"ר 
 לנפש(

 סף כניסה טווח שירות )מ'(

 1111 1,1 3 ,.3-,.1 פנים שכונתי
 111,,111-3,, 011 2 8-21 שכונתי

 3מתוכם  0 1-1,1, רובעי
 אקסטנסיבי

1,,11-2,111 3,,111-21,111 

 2מתוכם  1 1,1מעל  עירוני
 אקסטנסיבי

 21,111מעל  2,111-1,111

 3113מדרג גנים במדריך  0 טבלה

 סיכום לסקירת הספרות .2.2

פארקים ולטווחי \לגדלי הגנים הגדרותמספר  ןישנעולה כי שהובאה לעיל מסקירת הספרות 

 .וקיימת ביניהן שונות קלה השירות הנדרשים מהם

כמו כן ניתן לראות מהסקירה כי הספרות העוסקת בקביעת קריטריונים כמותיים לשטחים 

 גבעתיים העיר של שכונותיה רובשנה.  31-ציבוריים פתוחים היא חדשה יחסית והחלה לפני כ

 מגבלות קיימות הדברים מטבע ולכן זו דיסיפלינה פותחה בטרם שנים עשרות ונבנו תוכננו

  .ותיקה בנויה עירונית רקמה על תהמכסו של ישירה בהחלה
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 מתודולוגיית הסקר .8

 היגויהועדת הנחיות  .8.1

לשכת עירית גבעתיים, הורכבה מנציגי המשרד להגנת הסביבה, ש הסקר לווה על ידי ועדת היגוי

החברה להגנת הטבע. נציגי עיריית גבעתיים היו שותפים בהכנת הסקר, עזרו והתכנון המחוזית, 

ומידע על השטחים הפתוחים בעיר וסיפקו משוב מועיל וחשוב על ממצאי במתן חומרי מיפוי 

 .31.0.3112-ו 11.2.3112הסקר ומסקנותיו. ועדת ההיגוי התכנסה בתאריכים 

כבר מהשלב הראשון של ביצוע סקר זה התברר שבחלק המרכזי והצפוני של העיר קיים מיעוט 

מאשר  שוניםחיל על העיר קריטריונים קיצוני של שצ"פים ביחס לנורמה הנדרשת, ויש צורך לה

קריטריונים שצויינו בפרק ה, ובשונה מ3111בסקר של שנת האחרות ערים ביחס ל נבחנושאלו 

פרטנית לעיר  ותהמותאמ סקרהנחיות לביצוע הלכן, החליטה ועדת ההיגוי לקבוע . הקודם

 :גבעתיים כדלקמן

סקירה של כל השטחים הפתוחים הסטטוטוריים, גם אם שטחם קטן מאוד. לגנים תבוצע  .1

לשטחים מעל רק הוכן כרטיס אתר  3111יוכן כרטיס אתר, כאשר בסקר בשנת דונם  ,.1מעל 

 דונם. ,

רחבות או כיכרות עירוניות, המשמשות בפועל לשהיית הציבור, יוכרו החלקים האינטנסיביים  .3

  שבהם כשצ"פ.

 :ו הרחבות הבאות כשצ"פ בפועלהוכרבסקר 

  בקניון גבעתיים. מ"ר מרחבת 011-שטח של כ -

 מ"ר מהרחבה של בית ראשונים ברח' גורדון. 111-שטח של כ -

לא ושטחם שאר שבילי הולכי הרגל לא ייסקרו  ;י רגל משמעותיות יוכרו כשצ"פשדרות הולכ .2

 ימדד.

בפועל, כאשר השדרה היא גם מ"ר, כשצ"פ  2,111-בסקר הוכרה שד' אפיקים, בשטח של כ

 שצ"פ סטטוטורי.

סווגו יהגנים בעיר, גם אלו שאינם בייעוד סטטוטורי של שצ"פ, כאשר גנים אלו  כל יסקרו .0

 בקטגוריה נפרדת. 

עקב מיעוטם בעיר והעובדה שרובם נמצאו  יסקרו"שטח פרטי פתוח" לא שטחים ביעוד  .,

  "המכתש" ומתחם "שפע טל"(.מתחם כגון בשטחים הנמצאים בפיתוח במועד הסקר )

 

 חלוקה לאזורי משנה .8.2

הקריטריונים להקצאת שצ"פים, שתוארו בסקירת הספרות, מתבססים על חלוקה של העיר 

ח המסקנות על בסיס שתי חלופות לניתוע"י צוות התכנון בפני ועדת ההיגוי הוצגו לשכונות. 

 אזורים:שכונות/לחלוקה של העיר 

יצוין כי  של הלמ"ס. 3118סטטיסטיים של הלמ"ס, ושימוש בנתוני מפקד חלוקה לפי אזורים  •

אזורים סטטיסטיים נפרדים. לדעת ועדת ההיגוי מדובר בחלוקת יתר  10 ישנם בעיר גבעתיים

ולכן הוצעה חלוקת משנה בה אוחדו מספר אזורים סטטיסטיים בשלמותם כך שנוצרה חלוקה 

  אזורים. 11-ל



13 
 

של עיריית גבעתיים, ושימוש בנתוני אוכלוסייה שסופקו ע"י  חלוקה לפי אזורי הרישום •

 אזורי רישום.  1-החלוקה של העירייה הינה ל העירייה.

יים הפתוחים יבורבין השאר על רקע פריסת השטחים הצ, שתי החלופותמעמיקה של  הבחינלאחר 

 הפתוחים לערוך את סקר השטחיםהחליטה ועדת ההיגוי בגבעתיים שהוכנה ע"י עורכי הסקר, 

וזאת לאור התאמתם  תוך איחוד מספר אזורים בשלמותם ,ע"פ אזורים סטטיסטייםבגבעתיים 

שחלוקה זו מתארת טוב יותר את למסקנה ועדת ההיגוי הגיעה לכלל  .השכונות בעירתיחום ל

 הקשר בין פריסת האוכלוסייה לבין הגנים המשרתים אותה.

 . להלן(שמפה ג בהמוצ) להלן נסביר את איחוד האזורים שבוצע

 

 פתוחים בפועל על רקע אזורים סטטיסטיים שכבת שטחים - 1 איור
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אוחדו שכן הם מהווים יחדיו את שכונת בורכוב )בצירוף מתחם שפע טל שרובו  12-ו 13אזורים 

 33אזורים . תעדיין איננו מאוכלס( והחלוקה ביניהם, בהיבט של שימוש בשצ"פים היתה מלאכותי

והשימוש  אין שצ"פים כלל 33אוחדו שכן הם מהווים יחדיו את שכונת גבעת רמב"ם. באזור  32-ו

הטבעי והנגיש ביותר של תושביו, בהתחשב במכשול שמהווה בית הקברות, הוא בשצ"פים באזור 

ם מהווים יחדיו את שכונת גבעת קוזלובסקי. מרבית השצ"פי 20-ו 22אזורים . 32סטטיסטי מס' 

אך רבים מתושבי אזור  20בהם )גן העליה השניה ומצפור השלום( מרוכזים באזור סטטיסטי מס' 

זאת למרות שהאזור משופע מאד והדבר  ,ים בהםמש, הצפוני יותר, נגישים אליהם ומשת22מס' 

מהווים יחדיו את אזור  02-ו 03מקשה על הנגישות לשצ"פים המצויים בראש הגבעה. אזורים 

גבול ביניהם עובר בליבו של שצ"פ המרכזי של האזור, גן רבקה. הפרדה הים ודרום גבעתי

  זורים, לצורך סקר השצ"פים, לאזור אחד.אמלאכותית זו, אינה רלוואנטית ולכן אחדנו את שני ה

 

 שלבי ביצוע הסקר .8.8

 הסקר בוצע לפי השלבים הבאים:

 הסקר.קבלת הנחיות המשרד להגנת הסביבה וועדת ההיגוי למתודולוגיית  .1

תיקונים לאזורים בהם השכבה אינה קבלת שכבת ייעודי הקרקע מעיריית גבעתיים, וביצוע  .3

 מעודכנת.

, במהלך החודשים ביקור בכל אחד מהשצ"פים הסטטוטוריים שהופיעו בשכבת ייעודי הקרקע .2

 המובנה במצלמה.  GPSכל השטחים צולמו ומיקום הצילום תוייג בעזרת . 3112אפריל -מרץ

 דונם הוכן כרטיס גן. ,.1ששטחו מעל לכל גן  .0

לגנים שאינם מוגדרים משלים סקר  וביצועקבלת רשימת גנים המתוחזקים על ידי העירייה,  .,

 סטטוטורית כשצ"פים.

פתוח לפי קטגוריות  כל שטח המסווגתעיבוד של שכבת ייעודי הקרקע, והוספת עמודה  ביצוע .1

 .שנקבעו

במסגרת הצגות עיריית גבעתיים. לפורום רחב בוממצאי סקר השטח הוצגו לוועדת ההיגוי  .1

נערכו שינויים אלה ובעקבותיהן התקבלו הערות שונות ששבו ונבחנו ע"י עורכי הסקר ו

 .ככל שנדרשוהתאמות 

 הערכים הכמותיים של השצ"פים.הוכנו מפות וניתוח של  .8

 סיווג הגנים .8.2

מצא שסיווג הגנים המופיע סקר השטח, נביצוע הנתונים של שכבת ייעודי הקרקע ו לאחר עיבוד

 מהסיבות הבאות: נו מתאים לעיר גבעתייםיבמסמכים השונים שנסקרו בסקירת הספרות א

. נזכיר כי הקטגוריות נמצאו גנים שגודלם אינו מתאים לאף אחת מהקטגוריות שבמדריך .1

 םדונם אינו מתאים לא לקטגוריה של גן פני ,שבמדריך אינן רציפות וכך למשל גן בגודל של 

דונם(. כאמור הגנים בגבעתיים  21-8דונם( ולא לקטגוריה של גן שכונתי ) ,.1-,.3שכונתי )

 רציפותקטגוריות  תוכננו והוקמו זמן רב לפני יצירת קטגוריות אלה ולכן עלה הצורך ליצור

 .השטח מבחינת
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נמצאו גנים רבים ששטחם קטן מאוד, אך חשיבותם רבה מכיוון שהם נמצאים באזורים  .3

 שצ"פים.ים ממחסור בהסובל

 דונם. 111מעל של גן עירוני בשטח בגבעתיים לא נמצא  .2

 .זה מזהמעט שונים הבארבעת המסמכים השונים שבסקירת הספרות ישנם ערכים  .0

המנחים בסקר זה הוחלט להיצמד לערכים הכמותיים של המאוחר והמעודכן מבין המסמכים 

בצבע  מוצגים בטבלה הבאה 3113לפי מדריך (. הערכים 3113מדריך לתכנון גנים ציבוריים, ה)

אדום( צבע בבמובחן )המסומנים  חדשים נוספים סיווגיםמדריך הוספנו הלקטגוריות של . שחור

, שחלקם נפל שנסקרו בסקרכפי בפועל השטחים הפתוחים בגבעתיים את  לאפשר לסווגעל מנת 

טנדרטים שבמדריך וכמו כן כאמור, הגנים בפועל בגבעתיים קטנים מהס. מחוץ לקטגוריות אלה

דונם משמש  2כך למשל גן בגודל של  לא תמיד גודל הגן מגדיר את רמת השימוש העירונית שלו.

דונם ומעלה.  8-בגבעתיים בפועל כגן שכונתי קטן, למרות שלפי המדריך גודלו של גן שכונתי הוא מ

 להלן הטבלה המאוחדת והמעודכנת: 

סוג 

 פארק\הגן

גודל הגן 

 )דונם(

קצאה ה
 )מ"ר לנפש(

טווח 
 שירות )מ'(

 סף כניסה )נפש(

 ,.1-קטן מ גינת כיס
3.1 1,1 

 

 1,111 ,.3עד  ,.1 פנים שכונתי

 8עד  ,.3 שכונתי קטן
2.1 011 

 111,,עד  1,111

 111,,3עד  111,, 21עד  8 שכונתי

 1,עד  21 רובעי קטן
3.1 1,,11 

 21,111עד  111,,3

 111עד  1, רובעי

 21,111מעל  כל העיר 2.1  111מעל  עירוני

 גדלי גנים עבור סקר גבעתיים - , טבלה

 טווחי שירות .8.2

גם  נמדדבמחוז תל אביב, טווח השירות  3111בדומה לסקר השטחים הפתוחים שנערך בשנת 

בקו אווירי וזאת עקב הקושי למדוד מרחקי הליכה עבור כל גן וגן. מרחקי ההליכה בסקר זה 

 השונים מצומצם יותר.  טווח השירות של הגניםכך ש ארוכים יותר,בפועל 

 הוכנה לפי הטבלה הבאה: , המוצגת בפרק הממצאים,מפת טווחי השירות

 גודל הגן  טווח השירות )מ'( סוג המענה 

 מ"ר 11,מעל  1,1 שכונתיגן כמענה פנים 

 דונם ,.3מעל  011 גן כמענה שכונתי

 דונם 21מעל  11,,1 גן כמענה רובעי

 טווחי שירות מגנים - 1 טבלה

הנמוך ממנו. במדרג ההנחה בבסיס הטבלה היא שכל גן מכיל בתוכו את התכליות שקיימות בגן 

רובעי, מכיל בתוכו גם פינת משחקים לפעוטות ולכן הוא גן כלדוגמא: פארק גבעתיים שמסווג 

 מ'. 11,,1-מ' ו 011מ',  1,1משמש גם כגן פנים שכונתי ושכונתי וסביבו סומנו רצועות ברוחב של 
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 חלוקה לקטגוריות .8.3

 :. להלן רשימת הקטגוריותכאמור השטחים הפתוחים סווגו לאחר סקר השטח בקטגוריות שונות

 צ"פ מאושר.ש שהינו גםשצ"פ בפועל  .1

 שצ"פ מאושר. שאינושצ"פ בפועל  .3

 .שצ"פ בפועל ובנוי שאינושצ"פ מאושר  .2

 .פנוי והינושצ"פ בפועל  שאינושצ"פ מאושר  .0

 שביל הולכי רגל מאושר שמשמש בפועל. .,

 משמש בפועל. שאינושביל הולכי רגל מאושר  .1

 שפ"פ מאושר שמשמש בפועל. .1

 משמש בפועל. שאינושפ"פ מאושר  .8

 לשצ"פ. הצעה לתוספת שטח .2

 הצעה לפיצוי חלקי על מחסור בשצ"פ. .11

 שצ"פ מאושר באזור שבפיתוח. .11

 שצ"פ בפועל בשל מימדיו. שאינושצ"פ מאושר  .13

אין צורך לסקור ולסווג , הוחלט ש(1-ו ,)קטגוריות  לאחר הערכת שטחם של שבילי הולכי הרגל

לאחר הערכת ו (8-ו 1)קטגוריות  לאור מספרם המועט של השפ"פים את שבילי הולכי הרגל.

 .אין צורך לסקור ולסווגגם אותם הוחלט שהכולל שטחם 

התרשים הבא מפרט באופן גרפי את ההבחנה בין ארבעת הקטגוריות העיקריות של סיווג 

 השצ"פים

 

 ממדי איכות .8.0

את תואמים ה, של הגןשונים דונם הוכן כרטיס גן שבדק מדדי איכות  ,.1לגנים ששטחם מעל 

( וזאת בכדי ליצור תאימות בין 3111השטחים הפתוחים במחוז תל אביב ) המדדים שהוכנו בסקר

אך ורק . ממדי האיכות בסקר מתייחסים , שתאפשר קנה מידה השוואתיממצאי הסקרים

ריונים הקשורים לאיכות הגן עצמו, ואינם מתייחסים לקשר של הגן למערכת הגנים לקריט

 העירונית.

 ות הגנים והפארקים הינם:המדדים שנעשה בהם שימוש להערכת איכ



11 
 

. ככלל רמת הנגישות גובהה יותר ככל שהתוואי הגןמדד זה מתייחס לגישה אל  – נגישות .1

מאפשר מינימום חציית כבישים, וככל שהוא נוח ונגיש יותר להולכי רגל, לרוכבי אופניים, 

 למשתמשים בתחבורה ציבורית ולאנשים עם מוגבלויות.

גינה הפתוחה כלפי פנים וכלפי הסביבה יוצרת אווירת ביטחון בקרב השוהים בה  – נראות .3

ובקרבתה. חשיפה של הגינה לרחובות ולמבנים הסמוכים מאפשרת גם למי שאינו מבקר בגן 

 .וכן חושפת אותה למבקרים מזדמנים שאינם מכירים אותה ליהנות ממרחב פתוח

שאר משלל גורמים ההופכים את השהייה בהם מידת ההצלחה של גנים נגזרת בין ה – בטיחות .2

לבטוחה. מושג הבטיחות בסקר זה כולל שכלול של נתונים אודות קרבה לאזור מגורים, 

 תאורה מספקת, גן מגודר וסכנות משמעותיות.

מדד זה הוא שכלול של איכות הגינון )רמת תחזוקת הגינון, תכסית הצמחייה, וסוג  – תחזוקה .0

 המתקנים שבגן או בפארק וניקיון השטח.הצמחייה(, רמת תחזוקת 

ה"תפאורה" שבתוכה נוצרת הצמחייה היא . ןמדד זה מתייחס לצמחיית הג – צמחייה .,

אווירה המיוחדת של הגן. חישוב איכות הצמחייה בסקר הוא שכלול של תכסית הצמחייה, ה

 דשא.השטח והצללה טבעית 

אקלימיים, -המדריך מציין כי בתכנון גנים יש לשים דגש מיוחד על היבטים מיקרו – הצללה .1

משום שתרומתם לנוחות השהייה בגן היא רבה. בדיקת נושא ההצללה התבססה על מקורות 

 הצללה טבעיים )עצים ושיחים( ומעשה ידי אדם )מצללות ופרגולות(.

ירות המבקרים: מתקנים כדוגמת מדד זה מתייחס לתכליות לש – מתקנים/שימושים בנויים .1

מי מתקנים לאספקת ספסלים, מתקני הצללה, מתקני פיקניק, גינות כלבים, מתקני משחקים, 

שימושים בנויים המגבילים את השימוש בגן, כגון נסקרו בנוסף  שירותים ציבוריים.ושתיה 

 מקלט ציבורי בשטח הגן.

וצרים רעש וזיהום, כגון אזורי מדד זה מתייחס לשימושי קרקע הי – מפגעים סביבתיים .8

. שימושי קרקע אלה עלולים להפריע הגןמסחר, תעשייה, או נתיבי תחבורה הנמצאים בקרבת 

 .בגןלשימוש 

כן מידת מישוריות הגן מהווה גורם חשוב באפיון השימושים האפשריים בגן ו – טופוגרפיה .2

 מידת נוחות ההגעה אליו והשימוש בו.משפיעה על 
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 תכנוני על העיר גבעתיים רקע היסטורי .2

יפו -העיר גבעתיים ממוקמת בלב גוש דן. היא עטופה מכל עבריה ע"י שתי שכנותיה, העיר תל אביב

 דונם.  2,3,1-והעיר רמת גן. שטחה של העיר גבעתיים כ

כשאליה  1233העיר גבעתיים חוברה משש שכונות. ראשיתה בשכונת בורוכוב שנוסדה בשנת 

  יוסף ומעונות הפועלים. נוספות: שינקין, ארלוזורוב, רמב"ם, קרייתמצטרפות חמש שכונות 

כתוצאה מאיחודן של שש שכונות, שכונת  1203המועצה המקומית גבעתיים נוסדה בשנת 

"בורוכוב", שכונת "שינקין", שכונת "קריית יוסף", שכונת "רמב"ם", שכונת "ארלוזורוב" 

אקונומי -נות בהרכבן האנושי, הדמוגרפי והסוציוושכונת "פועלי הרכבת". שכונות אלה היו שו

  ובמטרות אותן הציבו לעצמם יוזמי ומייסדי כל שכונה ושכונה.

חרף שונות זו, כורח המציאות אילץ אותן להתאחד, מאחר ולא יכלו עוד לשאת בעול השירותים 

אחת  למועצה מקומית 1203הציבוריים שניתנו לתושביהן בנפרד. כל השכונות אוחדו בשנת 

  , הוכרזה גבעתיים כעיר ואם בישראל.12,2שמעניקה שירותים מוניציפליים מאוחדים. בשנת 

שאדמותיה נרכשו על ידי  ,גבעת רמב"םשכונת חלק מהשכונות נבנו תוך תכנון מסודר, לדוגמא: 

אשר גם תכנן והקים את התשתית לשכונה. שכונות אחרות נבנו באופן לא מוסדר,  ,ישראל טיבר

על שמו של חיים ארלוזורוב ממנהיגי תנועת  1221נוסדה בשנת א: שכונת ארלוזורוב שלדוגמ

כלומר יחידת אדמה בלתי  –היתה "מושע"  השכונה העבודה וממעצבי המדיניות הציונית. אדמת

, כך מחולקת ולכל מתיישב היתה חלקה בגודל הנקנה אך ללא ידיעה היכן היא ומהן גבולותיה

 .דרכים וכבישים ולהקים מבני ציבורניתן היה לסלול  שלא

 

התכנית הסדירה . 1211, פורסמה בשנת 2,מס' גב/תכנית תכנית המתאר הראשונה לעיר גבעתיים, 

את יעודי הקרקע בכל שטח העיר, פרט לאזור "השטח הגדול" שלא היה מפותח באותם הימים. 

 כוללתגבעתיים, אך לא הוכנה תוכנית מתאר בעיר רבות טוטוריות סטהוכנו תוכניות  1211מאז 

היא ישנה מאד ונערכה באמצעים ידניים והיות  2,תכנית גב/היות ולכל שטח העיר. עדכנית ו

קיים קושי בפענוח הגבולות המדויקים של , בעייתינשתמרו ממנה עותקים ספורים בלבד במצב ש

ית זו. עורכי הסקר מצאו אי יעודי הקרקע השונים, באזורים שייעודם עדיין מתבסס על תכנ

בין שכבת יעודי הקרקע שנמסרה על ידי העירייה ובין המצב בשטח. דוגמא לכך רבים דיוקים 

מציגה כשדרה רציפה, אך בהליך המחשוב של שכבת יעודי  2,נמצאה בשד' אפיקים שתכנית גב/

ת ואינה רציפה. , השדרה נקטעבאתר האינטרנט של העירייה( GIS-)בו ניתן לצפות באתר ה הקרקע

עורכי הסקר ביצעו מספר תיקונים והתאמות לשכבת ייעודי הקרקע במקומות בהם נראה היה 

 . בלמערכת המחש של תכנית המתאר קליטה שגויהשהשכבה שגויה עקב 

תכליות  מתירהו ,ייםעתמונה את השימושים המותרים בשטח ציבורי פתוח בגב 2,תכנית גב/

כך למשל התכנית מתירה בשטח ציבורי עבור גן או פארק. כיום מעבר לשימוש המקובל שונות 

מוסיפה , ,122, משנת 011בריכות שחיה, קיוסקים ומועדונים לנוער. בהקשר זה תכנית גב/פתוח 

לרבות מפרץ  –לרבות שביל מאספלט או מרוצף, מפרצי חניה  –שימושים נוספים של "שבילים 

חניה על  מפרץ םלכאורה להקיין מגבלות כך שניתן מאספלט או מרוצף", כאשר לשימושים אלה א

 כל השטח של שצ"פ מאושר וכן לסלול דרך פנימית לרכב בתוך שצ"פ.
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באופן הנמצאת בצפון העיר. פיתוח העיר התבצע  ,כאמור העיר גבעתיים נוסדה בשכונת בורוכוב

כיום לא נותרו עתודות  .מצפון לדרום, עד אשר הפיתוח הגיע לגבולות הערים הסמוכותכללי 

בעתיד רק להתבצע להמשיך  מתבצע כיום ויוכלמפותחות לעיר. פיתוח נוסף של העיר  -קרקע לא

 , למשל,כפי שמתבצע ,בינוי-בדרך של עיבוי מרקמים קיימים, על ידי הוספת קומות או פינוי

 . יפו-, הגובל בעיר תל אביבבמתחם שפע טל

בהם רמת המינוע היתה נמוכה ביותר והדגש היה על ימים בהאזורים הצפוניים של העיר נבנו 

ציפוף השכונות בכדי לקצר את מרחקי ההליכה. השטחים הציבוריים הפתוחים הוקצו בצמצום 

רב ומנגד הוגדר מספר רב של מעברי הולכי רגל. באזורים הדרומיים והחדשים יותר, התכנון 

, המרחקים בין הבניינים גדולים רחבים יותרבצירי תנועה  מאפשר תנועה נוחה יותר של כלי הרכב

 יותר וישנה הקצאה נדיבה יותר של שטחים ציבוריים פתוחים.

 

 1211משנת  2,מס' גב/המתאר המקומית תשריט תכנית  - 3 איור
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 ממצאי הסקר .2

 בפרק זה מוצגים ממצאי הסקר, לאחר ניתוח מסקנות סקר השטח. 

הממצאים מנותחים לפי חלוקה לאזורים סטטיסטיים ונתוני אוכלוסייה ממפקד הלמ"ס בשנת 

נפש.  3,111,-כ 3118, זאת כאמור לפי הנחיית ועדת ההיגוי. אוכלוסיית העיר מנתה בשנת 3118

נפש כפי שנמסר על ידי עיריית  0,111,-נציין שהנתון העדכני של מספר התושבים הוא מעל ל

נמוכים מעט מהנתונים שיוצגו  אףשל ערכי השצ"פ לנפש האמיתיים הנתונים ך, לפיכגבעתיים. 

בפרק זה, וזאת מפני שאותה הכמות של שצ"פים משרתת כיום מספר תושבים הגדול מהנתון של 

 .3118שנת 

 

 טוטוריים והשצ"פים בפועל וסיווגםפריסת השצ"פים הסט .2.1

שהתקבלו מעיריית גבעתיים ועובדו על  המפה הבאה מציגה את ייעודי הקרקע של גבעתיים, כפי

 ידי עורכי הסקר, בעיקר ע"י עדכון של תוכניות שאושרו בשנים האחרונות.
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 גבעתיים של הקרקע ייעודי - 2 איור
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(. ,.2וריות המשנה )המפורטות בסעיף המפה הבאה מציגה את חלוקת השצ"פים בעיר לפי קטג

 
  המשנה קטגוריות לפי בעיר פים"השצ חלוקת - 0 איור
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 קטגוריות לפי בעיר פים"השצ חלוקת - 2 איורהטבלה הבאה מציגה את ערכי השטחים שב

 .המשנה

 שטח )דונם( קטגוריה

 121.8 מאושר פ"שצ גם שהוא בפועל פ"שצ-1

 3.,3 מאושר פ"שצ שאינו בפועל פ"שצ-3

 0.1, ובנוי בפועל פ"שצ שאינו מאושר פ"שצ-2

 2.,1 אפקטיבי לא/  ופנוי בפועל פ"שצ שאינו מאושר פ"שצ-0

 11.1 שבפיתוח באזור מאושר פ"שצ-11

 1.0 בפועל שמשמש מאושר רגל הולכי שביל-,

 3.8 בפועל משמש שאינו מאושר רגל הולכי שביל-1

 32.2 פ"לשצ שטח לתוספת הצעה-2

 2.3 פ"בשצ מחסור על חלקי לפיצוי הצעה-11

 

 שטחים פתוחים סטטוטוריים .2.2

בחלוקה  0-ו 2, 1)קטגוריות מס'  בגבעתיים השצ"פ הסטטוטורי כמותהטבלה הבאה מציגה את 

הנכלל בטבלה הוא כל השצ"פ יודגש כי השצ"פ לפי אזורים סטטיסטיים.  לעיל( ,.2שבסעיף 

 0-ו 2טוטורי לפי תכניות מאושרות, כולל כזה שאינו משמש כשצ"פ בפועל )קטגוריות מס' הסט

 לעיל(.  ,.2בחלוקה שבסעיף 

מספר 
 אוכלוסייה שם אזור

שצ"פ 
טטוטורי ס

 ]מ"ר[

סטטוטורי 
 לנפש
 ]מ"ר[

 1.43 3,996 2,800 פועלי הרכבת 11
12   6,000 15,342 2.56 
13   3,600 11,803 3.28 
21   4,200 9,559 2.28 
22   2,900 0 0.00 
23   3,800 11,946 3.14 
 1.56 4,355 2,800 ארלוזורוב 31
 2.29 6,191 2,700 שינקין 32
33   4,400 4,703 1.07 
34   4,100 25,663 6.26 
41   4,600 48,473 10.54 
42   3,200 54,640 17.08 
43   3,800 45,500 11.97 
44   3,200 39,432 12.32 

 1.78 11,946 6,700 גבעת רמב"ם 22+23
 2.83 27,145 9,600 בורוכוב 12+13
 14.31 100,140 7,000 דרום גבעתיים 42+43
33+34  8,500 30,366 3.57 

 5.41 281,603 52,100 כל העיר  
 נתוני השצ"פ הסטטוטורי - 1 טבלה
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לנדרש רמה זו היא מתחת טוטורי מאושר לנפש. שצ"פ סט 0.,-עולה כי בגבעתיים כ מן הטבלה

מ"ר  2-מ"ר ברמה הרובעית ו 3מ"ר ברמה שכונתית,  ,)לפיהם נדרשים  תקנים שבתדריךלפי ה

 . דת על כמחצית בלבד מן התקן המינימאליועומ ברמה העירונית(

המפה הבאה מציגה את ערכי השצ"פ לנפש הסטטוטוריים על פי פריסה לאזורים סטטיסטיים. 

רום גבעתיים ישנה כמות ניתן לראות בברור שבצפון גבעתיים יש מיעוט של שצ"פים ואילו בד

 גדולה יותר של שצ"פים לנפש. 

 

 סטטיסטיים לאזורים פריסה פי על הסטטוטוריים לנפש פ"השצ ערכי - , איור

 

טוטוריים )כמו גם ריסה הבלתי אחידה של השצ"פים הסטבגבעתיים הינה הפנוספת מרכזית בעיה 

ולה שבצפון ובמרכז העיר המצב ע ומן המפהמן הטבלה  השצ"פים בפועל, כפי שנראה להלן(.

 אילוטוטורי הבסיסי, עוד בטרם נבדק השימוש בפועל, הוא של מחסור חמור בשצ"פים, והסט

אזורי דרום העיר עומדים בערכי השצ"פים המומלצים לפי התדריך להקצאת קרקע לצרכי ציבור 
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 21אזור סירקין, מצפון לרח' כצנלסון, מס'  – 11בחלק מן האזורים )מס'  .ואף למעלה מזה (,311)

טוטורי והם ב"ם( קיים מחסור קיצוני בשצ"פ סטגבעת רמ 32233אזור רח' המעין, ואזור  –

 מ"ר לנפש.  3-עומדים על מתחת ל

  



3, 
 

 שטחים פתוחים בפועל .2.8

)לפירוט  3 -ו 1, שהם איחוד של הקטגוריות בפועלהמפה הבאה מציגה את פריסת השצ"פים 

 לעיל( ,.2הקטגוריות ראה סעיף 

 

 (123)קטגוריות  בפועל פים"השצ פריסת את מציגה הבאה המפה - 1 איור
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הטבלה הבאה מציגה את ערכי השצ"פ לנפש בפועל. ערכים אלו מייצגים את כלל השצ"פים 

)במקרים  אחריםהסטטוטוריים המשמשים בפועל כשטחים פתוחים וכן שטחים ביעודים 

. שטחים אלו כוללים כגנים ופארקיםבפועל המשמשים  , שאינם שצ"פ,מסוימים אפילו מגורים(

מן הטבלה . לעיל ,.2כמפורט בסעיף  סקרבקטגוריות ה 3-ו 1את השטחים המסווגים בקטגוריות 

 ניתן לראות כי ערכי השצ"פים בפועל נמוכים מהערכים של השצ"פים הסטטוטוריים. 

מספר 
אוכלוסי שם אזור

 יה
ביעוד שצ"פ 

קטגוריה  –
 ]מ"ר[ 1

ביעוד 
שאינו 
 –שצ"פ 

קטגוריה 
 ]מ"ר[ 2

שצ"פ 
בפועל 
 ]מ"ר[

שצ"פ 
בפועל 
]מ"ר 
 [לנפש

 1.21 3,377 0 3,377 2,800 פועלי הרכבת 11
12  6,000 8,062 5,634 13,696 2.28 
13  3,600 789 6,328 7,117 1.98 
21  4,200 5,686 414 6,100 1.45 
22  2,900 0 0 0 0.00 
23  3,800 6,543 1,225 7,768 2.04 
 1.10 3,079 0 3,079 2,800 ארלוזורוב 31
 1.97 5,324 0 5,324 2,700 שינקין 32
33  4,400 3,379 102 3,481 0.79 
34  4,100 17,438 561 17,999 4.39 
41  4,600 39,820 4,850 44,670 9.71 
42  3,200 43,844 5,726 49,570 15.49 
43  3,800 24,916 0 24,916 6.56 
44  3,200 34,573 400 34,973 10.93 

 1.16 7,768 1,225 6,543 6,700 גבעת רמב"ם 22+23
 2.17 20,813 11,962 8,851 9,600 בורוכוב 12+13
דרום  42+43

 10.64 74,486 5,726 68,760 7,000 גבעתיים
33+34  8,500 20,817 663 21,480 2.53 

 4.26 222,070 25,240 196,830 52,100 כל העיר 

 נתוני שצ"פ בפועל - 8 טבלה

עולה כי למרות שבעיר  נתוני שצ"פ בפועל - 8 טבלהיחד עם  נתוני השצ"פ הסטטוטורי - 1 טבלהמ

-רק כטוטורית סטם של שצ"פ מאושר דונ 381-גבעתיים קיים מחסור חמור בשצ"פ הרי שמתוך כ

דונם של שצ"פ מאושר אינם  ,8-, משמשים כשצ"פ בפועל וכבלבד 11%-כ דונם מתוכם, 121

  .משמשים בפועל כשצ"פ

דונם של שצ"פ פעיל הנמצא בקרקע  ,3-בגבעתיים ככי  נתוני שצ"פ בפועל - 8 טבלהמעוד עולה 

שיעודה שונה. רוב שטח זה נמצא ביעוד של קרקע למבני ציבור אולם מיעוטו גם ביעודים אחרים 

 דוגמת מגורים ואין כל ערובה כי ימשיך לשמש כשצ"פ בעתיד. 

 

ין יעל פי פריסה לאזורי משנה של הסקר )לענ הבאה מציגה את ערכי השצ"פ לנפש בפועל המפה

כי המחסור בשצ"פים רור יניתן לראות בבמן המפה . לעיל( 2.3הגדרת אזורי המשנה ראה סעיף 

 לעיל, מתבטא גם בכמות השצ"פים בפועל. 1.,טוטוריים בצפון העיר ובמרכזה, שהוצג בסעיף סט

, בהם היה מצאי שצ"פים 00-ו 02203אות כי גם בדרום גבעתיים, באזורים בנוסף, ניתן לר
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היקף השצ"פים בפועל, אף שהוא עדיין גבוה בהרבה  ,סטטוטוריים מעל המינימום הנדרש בתדריך

טוטוריים אינם שבתדריך כיוון שחלק מהשצ"פים הסטמשאר חלקי העיר, נמוך מהמינימום 

  משמשים ככאלו.

 

 הסקר של משנה לאזורי פריסה פי על (3-ו 1)קטגוריות  בפועל לנפש פ"השצ ערכי - 1 איור
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  מצאי הגנים בגבעתיים לפי סוגים .2.2

, ביחס השונותהגנים  רמותמציגה את מצאי השצ"פים בפועל בחלוקה לפי  הטבלה הבאה

 3כזכור, המכסות במדריך הן לשצ"פ פנים שכונתי ) להקצאה הנדרשת שנסקרה בסקירת הספרות.

 מ"ר לנפש(.  2מ"ר לנפש( ושצ"פ עירוני ) 3מ"ר לנפש(, לשצ"פ רובעי ) 2מ"ר לנפש(, לשצ"פ שכונתי )

לעיל, הטבלה מבוססת על הקטגוריות של המדריך שלהן הוספנו  2.0כפי שפורט בהרחבה בסעיף 

על מנת לאפשר לסווג את השטחים אדום( צבע בבמובחן )המסומנים  חדשים נוספים סיווגים

)ראה  קר, שחלקם נפל מחוץ לקטגוריות שבמדריךהפתוחים בגבעתיים בפועל כפי שנסקרו בס

הטבלה מתייחסת לנתון האוכלוסייה המעודכן שהתקבל מעיריית לעיל(.   2.0בסעיף  ,טבלה 

מ"ר ושטחם  11,-קטן מנפש. בטבלה זו הושמטו שצ"פים ששטחם  0,111,-כגבעתיים ועומד על 

מהנדרש  01%-דונם. ברמה העירונית מצאי השצ"פים בפועל מהווה כ 2.8-כזניח, המצטבר הוא 

 מ"ר לנפש. 11ביחס לתקן של 

גודל הגן  פארק\סוג הגן

 )דונם(

הקצאה 

)מ"ר 

 לנפש(

צריך  סף כניסה )נפש(

להיות לפי 

התדריך 

 )בדונם(

קיים 

 –בפועל 

שטח 

 )בדונם(

 ,.1עד  ,.1 גינת כיס
3.1 

 
118 

18.0 

 8.,1 1,111 ,.3עד  ,.1 פנים שכונתי

 8עד  ,.3 שכונתי קטן
2.1 

 111,,עד  1,111
113 

01.2 

 13.3 111,,3עד  111,, 21עד  8 שכונתי

 1,עד  21 רובעי קטן
3.1 

 21,111עד  111,,3
118 

11.2 

 1 111עד  1, רובעי

 סיכום ביניים

 )עד רובעי כולל(

 
 

 
803 231.1 

 1 113 21,111מעל  2.1  111מעל  עירוני

 213.1 220  10.0  סה"כ

 הנדרשים הגנים סוגי לפי בחלוקה בפועל פים"השצ מצאי - 2 טבלה

 טווחי שירות של הגנים בגבעתיים .2.2

שהוצגה בפרק  ,טווחי שירות מגנים - 1 טבלההמפה הבאה מציגה טווחי שירות של גנים בעיר לפי 

 המתודולוגיה. 

פרט למכשולים מקובלים המאריכים את טווחי השירות בפועל, הנובעים מרשת הרחובות, 

ת טווח השירות של השבילים והמעברים, קיימים בגבעתיים שני אלמנטים ייחודיים המגבילים א

השצ"פים: המבנה הטופוגרפי של גבעות תלולות ובית העלמין נחלת יצחק. הגבעות התלולות 

הופכות את ההליכה לגן, שבטווח אווירי היא קצרה, לתלולה וקשה, למשל לגן העלייה השניה, 

  המצוי כמעט בפסגת גבעת קוזלובסקי בעיר.

בית העלמין נחלת יצחק, המצוי בלב העיר, הוא מלבן מגודר בחומה, הסגור משלוש פאות והוא, 

של תושבי גבעת למשל, מגביל מאד את טווח השירות של גן הבנים ברחוב הל"ה ואת השימוש 

רמב"ם בו, בכך שהוא הופך את מרחק ההליכה לגן לארוך במיוחד אף על פי שבקו אווירי הם 
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 רבה אליו. על כן במפת טווחי השירות סומן המכשול של בית העלמין בקו מתגוררים בקרבה

 אדום. 

 

  שצ"פיםשל ה השירות טווחי - 8 איור

יש בגבעתיים כיסוי טוב מבחינת טווחי השירות של השצ"פים, כך שרוב מן המפה עולה כי 

האזורים בהם אין שצ"פים שכונתיים  מ'. 120אזורי העיר נהנים משצ"פ בטווח שירות של עד 

גבולות העיר( הם אזור רחוב תוך הקו הכחול של מ' )מסומנים בתכלת וורוד ב 1,1בטווח של עד 

סירקין, במרכז העיר הרחובות צה"ל, ארלוזרוב וברדיצ'בסקי וסביבתם, והאזור הצפוני של גבעת 

לעיל עולה כי  2.,-ו 3.,פות שבסעיפים רמב"ם, באזור הרחובות טיבר וגנסין. בהשוואת מפה זו למ

חמור של שצ"פ לבין האזורים בהם טווח  חסורקיימת קורלציה גבוהה בין האזורים בהם קיים מ

 מ'.  1,1הוא מעל  לו שכונתיפיהשירות לשצ"פ, א

עם זאת, הכיסוי הטוב של השצ"פים איננו מפצה על המחסור העמוק בשצ"פים, כך שפועל 

 ומס רב על המתקנים בגנים והפארקים בעיר.התוצאה היא שקיים ע

, ובכך םתושבי גבעתיים יכולים להשתמש גם בגנים שבערים הגובלות בעירעוד כי ראוי לציין 

הוא פארק  בתל אביבפארק וולפסון כך למשל למעשה טווח השירות בפועל הוא מעט טוב יותר. 
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מ' בלבד )בקו אווירי(  131-המרוחק כיפו, -דונם בתחומי העיר ת"א ,2-רובעי איכותי בגודל של כ

 ן,גגבעתיים. גן טבנקין, שבתחומי העיר רמת את תושבי בפועל גם משרת מגבול העיר גבעתיים ו

. מעבר לכך, פארקים סביבתוברח' טבנקין ובגבעתיים המתגוררים משרת את תושבי 

 לה הדרומי של העיר(ק"מ מגבו 1-כ המרוחק) כגון הפארק הלאומי בר"גם, יועירונימטרופוליניים 

משמשים גם את תושבי ק"מ מגבולה הצפוני של העיר(  3-כהמרוחק )ופארק הירקון בתל אביב 

ללו לא ה ים והגנים הללובהעדר פארק עירוני גדול בגבעתיים. חישוב שטחם של הפארק ,גבעתיים

ים , אך חשיבותם של הפארקבשתי ערים הםספירה כפולה" שלנכלל בסקר זה בכדי למנוע "

 הללו היא בהיבט של טווח השירות.והגנים 

פריסת השצ"פים בגבעתים על רקע תכנית האב לשבילי אופניים במחוז תל  .2.3

 אביב

לאור העובדה שהיקף לשבילי אופניים. מחוזית אושרה במחוז תל אביב תכנית אב  3113בשנת 

ת הנגישות של השצ"פים לנפש בגבעתיים נמוך בהרבה מהתקנים המקובלים ישנה חשיבות בהגבר

התושבים גם לשצ"פים מרוחקים יותר, ובכלל זה לשני הפארקים הרובעיים, פארק גבעתיים וגן 

רבקה. הגברת הנגישות לשצ"פים מרוחקים יכולה להיעשות גם באמצעות נגישות ברכיבה על 

התרשים הבא מציג את פריסת השצ"פים בגבעתיים על אופניים, בעיקר עבור ילדים ובני נוער. 

תשומת הלב כי סיווג חלק מהשבילים המוצעים בגבעתיים  קע תכנית האב לשבילי אופניים.ר

באתר תכנית האב כקיימים איננו מדויק ושביל האופניים היחיד בגבעתיים הינו בגן רבקה, אך 

 הבאנו את התכנית כפי שמוצגת באתר משרד הפנים.  
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 בגבעתיים על רקע תכנית האב לשבילי אופניים יםפריסת שצ"פ  9 איור
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 המלצות .3

פתוחים בעיר ציבוריים המסקנה העיקרית של הסקר היא שקיים מחסור חמור בשטחים 

 . במיוחד באזורי מרכז וצפון העיר חריףגבעתיים, כאשר המחסור 

ור עם המחסור החמ ותלפי בקשת ועדת ההיגוי תפורטנה להלן המלצות עורכי הסקר להתמודד

התמודדות זו  ,בנויכבר גבעתיים כל שטח העיר ולאור העובדה ש ,מטבע הדברים .שתואר לעיל

  מחייבת לחשוב "מחוץ לקופסה" ולהעלות רעיונות יצירתיים.

 

  במרכז וצפון העיר בתוספת שצ"פ יהתניית עיבוי הבינו .3.1

בגבעתיים הוא חמור לעיל, המחסור החריף הכללי בשצ"פ  2.,-ו 3.,כפי שתואר בהרחבה בסעיפים 

במיוחד במרכז העיר וצפונה. כמות השצ"פ לנפש במרבית שטחם של מרכז העיר וצפונה עומדת על 

מ"ר לנפש. בנסיבות קיצוניות אלו נראה לנו כי יהיה זה בלתי אחראי להמשיך בעיבוי  3-פחות מ

בינוי, ללא -פינוין בדרך של ובי 28הבינוי באזורים אלה, בין בדרך של חיזוק המבנים לפי תמ"א 

בתוספת שצ"פ הן עבור האוכלוסייה שתתווסף והן פיצוי מסוים עבור המחסור הקיים  התניה

בשצ"פ. ללא התניה כזו תאלץ האוכלוסייה הקיימת לחלוק את המטרים הספורים של השצ"פ 

הן של האוכלוסייה  ,העומדים לרשותה עם אוכלוסייה נוספת, תוך פגיעה חמורה באיכות החיים

 והן של האוכלוסייה החדשה.  ,קיימתה

על כן מוצע לשקול לעצור את עיבוי אזורי מרכז וצפון העיר עד שתימצא דרך להגדיל את מצאי 

, במסגרת בחינה תכנונית כוללת כמפורט השטחים הפתוחים ואיכותם באזורים ספציפיים אלה

 .להלן 3.2בסעיף 

  83לתמ"א  28עיף מבנים בגבעתיים לפי ס הכנת תכנית מפורטת לחיזוק .3.2

דרך המלך לבחינה מושכלת של אפשרויות עיבוי הבניה היא הכנת תכנית מפורטת לחיזוק מבנים 

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, .  28לתמ"א  32לפי סעיף 

אדמה.  , גיבשה מסלולים שונים כמענה לצורך הדחוף בחיזוק מבנים ישנים בפני רעידות28תמ"א 

המנגנון של חיזוק המבנים מתבסס על מתן תוספת זכויות בנייה לצורך מימון העלויות הנדרשות 

לחיזוק מבנים ישנים. הליך אישור הבקשה לתוספת בניה הוא בהליך של רישוי ע"י הועדה 

. יוצא מכך שפרויקטים רבים של חיזוק מבנים יוצרים מפורטתהמקומית ללא צורך בהכנת תכנית 

אוכלוסיה באופן שאינו מחייב הכנת תכנית כוללת הבוחנת ונותנת מענה גדולה של ת תוספ

נתנו בידי מוסדות התכנון כלים  28לצרכים הציבוריים של שצ"פים ושב"צים. עורכי תמ"א 

: "שוכנע מוסד תכנון כי בשל התנאים הקובעלתמ"א  32סעיף בלהתמודדות עם סוגיה זו, 

ממנו נדרש להתאים את הוראות תכנית זו לתנאים הייחודיים  הייחודיים של ישוב או חלקים

 יהנ"ל, יהיה מוסמך לאשר תכנית מפורטת שמטרתה חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, על פ

הוראות תכנית זו וכמפורט להלן. בתכנית מפורטת כאמור ניתן לקבוע כי יחולו בתחומה רק חלק 

מהקבוע בתכנית זו בעניינים להלן: שטחי בניה, מהוראות תכנית זו, או לקבוע הוראות שונות 

 יחידות דיור, גובה בניה, קווי בניין, עיצוב אדריכלי ותקני חניה."

 בכפוף לכך אשר תאפשר את חיזוק המבנים,  ,על כן מוצע שתוכן תכנית לנושא חיזוק מבנים

 תן מענה למחסור בשצ"פים במרכז העיר ובצפונה.נשיי
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 ועדכנית לגבעתייםכוללת הכנת תכנית מתאר חדשה  .3.8

נייה על רקע קר כי יש לבחון את המשך עיבוי הבעולה מהס 1.1בהמשך להמלצה הקודמת בסעיף 

המצאי הקיים של שטחי ציבור, בנויים ופתוחים כאחד, וכן את אפשרות הוספת שטחים ציבוריים 

בנויים ופתוחים במיקומים ראויים ונדרשים על מנת לאפשר את עיבוי הבנייה בעיר. בהקשר זה 

נה , כבר לא תואמת את רוח הזמן ואינ1211משנת  2,תכנית המתאר הקיימת של גבעתיים, גב/ 

, בה יימצא האיזון גבעתיים תכין תכנית מתאר חדשהעיריית לכן מומלץ כי רלוואנטית עוד. 

שטחי בין , התחדשות עירונית(, תעסוקה ו28בניה למגורים )פינוי בינוי, תמ"א ההנדרש בין צרכי 

 שב"צים ושצ"פים גם יחד.  –הם יציבור למינ

 

 גנים קיימים שאינם בייעוד שצ"פ .3.2

 של גנים קיימים שאינם בייעוד שצ"פ עיגון סטטוטורי 3.2.1

שחלק משטחם, או כל שטחם, נמצא ביעוד שאינו "שטח משמעותיים בסקר נמצאו מספר גנים 

שטחם הכולל ויעוד הקרקע הקיים היום תוך פירוט , אלו ציבורי פתוח". להלן רשימת גנים

)או טחים אלה עודם של שישנה את יתטוטורית שמיידי תכנית סטפן ולהכין באמוצע  בשטחם.

 . ציבורי פתוחליעוד של שטח את חלקם שאינו מעוגן( 

 הערות יעוד קרקע שטח ]מ"ר[ שם הגן

  דרך 3,111מתוך  011 גן סולד

, מגוריםהרוב  2,111 גן מאיר ויקטור
 השאר דרך

 

הגן נמצא גם בתכנית מס'  דרך  801 גן סירני
 /ב של העיר תל אביב1131תא/

  דרך 0111מתוך  2,1 גן קושניר

  דרך 01,מתוך  311 גן המלבן

  דרך, מגורים 21,מתוך  311 גן תקומה

  דרך 811מתוך  111 גן גוזמן

  מגורים 11, גן ההגנה

 ברח' השומר מבני ציבור 1,211 גן השומר

  דרך, מבני ציבור 3,311 גן יפה

 רח' מעלה בועז מבני ציבור 1,101 מעלה בועז

מתוך  1,111 גן פתאי
3,311 

  מבני ציבור

 פ"שצ בייעוד שאינם קיימים גנים -11 טבלה

 הינם חשובים ביותר ולדעתנו צריכים להיות מעוגנים ביעוד שצ"פ הגנים המתוארים בטבלה לעיל

ראוי לציין כי כל הגנים הללו נמצאים במרכז העיר וצפונה, שם, כאמור, קיים . באופן מיידי

 המחסור החריף ביותר בשצ"פים. 

נים על תנאי, שבכל רגע נתון לגלמעשה הופכת אותם  חשוב להדגיש כי הותרת המצב הקיים על כנו

ציבורית. מצב  יכולים להיעלם ולהפוך לשטח בנוי, ללא כל שיקול דעת של מוסד תכנון או ביקורת

 רגע בן עלול המתואר החמור המצב גםתנאי, כאשר -זה הופך גם את בדיקת סקר זה לבדיקה על
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הגן משמש גן מרכזי לאזור גדול וצפוף  ,גן ויקטור. בחלק מהגנים, למשל יותר הרבה לחמור להפוך

 אוכלוסייה ולא ניתן לתאר כלל את האזור בלעדיו. 

ייעוד  שינויאת בהקדם, באופן פרטני לכל גן וגן, בור" יש לבחון לגבי גנים בייעוד של "מבני צי

בהתאם לבחינה כוללת מול הצורך העתידי בשימוש בשטח עבור מבני ציבור,  לא ,הגנים לשצ"פ

 .במקביל לעבודה זו עיריית גבעתיים תרכומבני ציבור שעלהשטחים  לש

 שאין צורך בעיגונם הסטטוטורי המיידי גנים קיימים שאינם בייעוד שצ"פ  3.2.2

ישנם מספר עודם באופן מיידי לשצ"פ, ילעיל, לגביהם המלצנו לשנות את ישנמנו לצד הגנים 

ביעוד שאינו שטח ציבורי פתוח, שעיריית גבעתיים מטפלת בהם. מוצע נוספים שטחים פתוחים 

להלן  וד הסטטוטורי שלהם.להמשיך לתחזק את השטחים הללו, כל עוד אינם נדרשים לצורך הייע

 רשימת הגנים הנוספים: 

 הערות יעוד קרקע שטח ]מ"ר[ שם הגן

גינה זמנית ברח' בראשית  דרך 11, גינת בראשית
 פינת רח' המרי. 

במעגל התנועה ברח'  דרך 1,,,1 גן העיגול
בורוכוב. סביר להניח שאין 

 איום על שטח זה.
  שלאיכותי ביותר פיתוח  דרך 011 ככר ערן חמדני

 .אי תנועה ברח' מנורה
צמודה לגן כורזין ששטחו  מגורים 2311 גינת כלבים בכורזין

גדול מאוד, ונמצאת בדרום 
אין מחסור יחסית העיר בו 

 בשצ"פים
  מבני ציבור 12,111מתוך  3,011 חלק מגן כורזין

 שצ"פגנים זמניים שאינם ביעוד  - 11 טבלה

 ריקים למבני ציבור ברח' בן צבי מגרשים 3.2.8

 - 11 איורבצהוב בראה השטחים המסומנים  -31,,31,,,3,,32,חלקות  1111מגרשים )גוש  0ישנם 

ח של כדונם כל אחד, בין הרחובות ריינס ובן צבי, הנמצאים (, בשטשטחי מבני ציבור ברח' בן צבי

מוצע להמשיך לתחזק את ביעוד של מבני ציבור. המגרשים מתוחזקים כגינה זמנית ע"י העירייה. 

ראוי לציין  בהם עבור מבני ציבור.השטחים הללו כגינות זמניות עד שיעלה הצורך להשתמש 

השטחים הפתוחים היחידים  שאינםשהשטחים הללו קרובים לגן קושניר ולפארק גבעתיים, כך 

הולכי רגל משולב לשביל הכשרת לגבי  6.9.2  בסעיףהמלצה אנו מפנים לבהקשר זה,  באזורם.

ולרוכבי אופניים,  הולכי רגלכשביל משולב ל, לרח' בן צבי במקביל לרח' ריינסולרוכבי אופניים 

 .גדיל מאד את הנגישות לגינות זמניות אלהאשר י

 

 שטחי מבני ציבור ברח' בן צבי - 11 איור

 



2, 
 

 שאינם מפותחיםמאושרים פיתוח שצ"פ סטטוטוריים  .3.2

סטטוטורית כשטח ציבורי פתוח, אך  מאושריםבמסגרת הסקר אותרו מספר שטחים פתוחים ה

לעתים  במפת הסקר. 0אינם מפותחים לרווחת הציבור. השטחים הללו סווגו כקטגוריה מספר 

 . בשיממונםמדובר בשטחים באזורים בהם קיים מחסור חמור בשצ"פ ואף על פי כן הם עומדים 

 שצ"פ במורדות מצפור השלום 3.2.1

( 011,,083,3111,101,121,313,,1,,80,,23חלקות  1111רח' המרי קיים שטח פתוח )גוש למרגלות 

אשר חלקו המזרחי מפותח כמצפור השלום, וחלקו המערבי אינו מפותח )ראה את סימון שני 

נודע דונם.  8.,-גודל החלק המערבי שאינו מפותח כ(. מצפור השלום - 11 איורהחלקים בצהוב ב

, בין היתר על מנת למקם בו ברכת מים העירייה נמצאת בהליך תכנוני לקראת פיתוח השטחלנו כי 

 . גדולה לשעת חירום

 

 מצפור השלום - 11 איור

ממערב לו )אזור  תהנמצא שכונהבשטח זה. הטיפול תכנון ולאנו סבורים כי יש לגשת בזהירות ל

ממחסור קיצוני בשצ"פ. כמו כן מדובר באזור בו  תסובל (הרחובות ארלוזרוב וברדיצ'בסקי

בינו לבין פסגת גבעת קוזלובסקי. אנו אקולוגי קיימים ערכי טבע עירוני, וקיים כיום רצף 

רכי טבע עירוני, בדגש על ממליצים לגשת לתכנון שטח זה כשצ"פ אקסטנסיבי, תוך הגנה על ע

 גישה מהכניסה המערבית ופנייה אל תושבי האזור שממערב לו.

 חולים כללית קופתסניף "המעורר" של שצ"פ בצמוד ל 3.2.2

 המאושר(, 811,811חלקות  1118בין הרחובות המעורר ולוחמי הגטאות, קיים שטח פתוח )גוש 

סטטוטורית כשטח ציבורי פתוח, אך אינו מפותח כגן עבור הציבור )ראה השטח המסומן בצהוב 

וב, בלב שכונת בורכמ"ר. השטח מצוי  1,1-גודלו כ(. שצ"פ בצמוד לקופת חולים כללית - 13 איורב

ישנה לפתח את השטח כגינת כיס עבור תושבי האזור.  מוצעהסובלת ממחסור גדול בשצ"פים. 

פלישה של חצר פרטית לתחום הכניסה לשטח מרח' המעורר, שנובעת מהזנחת השצ"פ משך שנים 

ממערב משביל הולכי רגל של באופן מיידי הכניסה לשטח אפשרית אולם,  העירייה. יארוכות ע"
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 סניף קופ"ח, ובשלב ראשון ניתן לאפשר גם כניסה ממזרח מהכניסה לחניית כלי רכב של קופ"ח.

  בנוסף, על הועדה המקומית לפעול באופן מיידי לטיפול בפלישה לשצ"פ בכניסה מרחוב המעורר.

 

 שצ"פ בצמוד לקופת חולים כללית - 21 איור

 

 רחבת בית הורד 3.2.8

( הורדרחבת בית  - 12 איורראה האזור המסומן בצהוב ב –רחבת בית הורד )ליד בניין פלאפון 

וד של שטח ציבורי פתוח. רוב שטח ( מוגדרת בייע3331חלקה  11,0מ"ר )גוש  3,111-בשטח של כ

הרחבה הוא משטח גרנוליט משמים, עם מספר עצים שאינם מספקים הצללה )כדוגמת 

של הציבור, ובכך אינה ממלאת את משמעותית הברכיכיטונים(. הרחבה אינה משמשת לשהייה 

רחבת עישון לעובדי מגדלי כה בה היא תהשהייה היחידה שנצפיעודה כשטח ציבורי פתוח. 

המשרדים הגובלים ואף הם ברחו פנימה מהר מחום הקיץ בהעדר צל ברחבה. רחבה זו נמצאת 

מוצע לשפר את הנגישות בשולי שכונת גבעת רמב"ם, אשר סובלת ממחסור חריף בשצ"פים. על כן, 

מוצע לבד( הגרועה לרחבה מכיוון תיאטרון גבעתיים )כיום, באמצעות גרמי מדרגות תלולים ב

עצי צל משמעותיים, בריכה אקולוגית בדומה  לרחבה אלמנטים לטובת הציבור כגוןלהוסיף 

  .על מנת להפוך אותה לשצ"פ שימושי לתושבי העיר ,לבריכה בכיכר רבין בתל אביב ועוד

מיושנת לכיוון המדרכה הפונה לדרך יצחק הצמחיה הבטונדות וה כמו כן מוצע לשקול להסיר את

יחד עם שדרוג הרחבה ניתן  על מנת לפתוח את הרחבה להולכי רגל מכיוון זה.רך השלום רבין ולד

להוסיף משתמשים  בקומה המסחרית במפלס הרחבה שיכולשל בית קפה, לעודד למשל גם שימוש 

 לרחבה ולמשוך תושבים מהסביבה שכיום אינם מגיעים לרחבה.
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 הורדרחבת בית  - 21 איור

 

 רחבת קניון גבעתיים  3.2.2

בין יעוד של "חניה על פי יעודי הקרקע המאושרים רחבת הכניסה לקניון גבעתיים מחולקת 

ציבורית" ויעוד של "שטח ציבורי פתוח". לפי סקר השטח, רוב שטח הרחבה אינו משמש בפועל 

אותר שטח  כשטח ציבורי פתוח מכיוון שאינו מעודד שהיה של הציבור. מתוך כלל שטח הרחבה

ולידה מקומות אפקטיבי מצומצם המושך שהיה של הציבור, כאשר במרכזו בריכה עם מזרקה 

רחבת קניון  - 10 איורהאפקטיבי מסומן בצהוב ובירוק בהפתוח ישיבה המוצלים חלקית )השטח 

באדום הוא שטח השצ"פ הסטטוטורי שאינו משמש  זהבאיור , כאשר השטח המסומן גבעתיים

במאמר מוסגר נציין כי לא ברור הפער המשמעותי בין יעודי הקרקע בתכנית לבין  (.בפועל כשצ"פ

שאר שטח הרחבה משמש רק למעבר הציבור, בות. המצב בפועל בקניון שנבנה לפני שנים לא ר

להתכנסות בני נוער בלילות לקראת יציאה לבילוי או לאירועים ציבוריים המתרחשים מספר 

 פעמים בשנה. 

קיימת ( רחבת קניון גבעתיים - 10 איורב בחלק מהשטח המאושר כשצ"פ )השטח האדום המזרחי

ולהכשיר את השטח  מוצע לבטל את הכניסה הזוהקניון שסגורה באופן קבוע. כניסה לחניון 

  .מרח' בן צבי יסת ושהיית אנשיםנן המגורים ולדופן הרחוב, באופן שיזמין כיכשצ"פ ברציפות לבני

מוצע לפתח את הרחבה באופן שימשוך שהיית ציבור בחלקים נרחבים יותר של הרחבה, כמו כן 

לשפר משמעותית יכולת הרחבה לאכלס אירועים רבי משתתפים. ניתן גם ברחבה זו ב מבלי לפגוע

לפתח בריכה אקולוגית, ככל שניתן את ההצללה, בין ע"י עצים מטילי צל ובין ע"י פרגולה נאה ו

 מעל חניון הקניון.באזורים הנמצאים 
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 רחבת קניון גבעתיים - 10 איור

 שאינם מנוצלים לשצ"פיםפנויים שטחים  של יעודשינוי  .3.3

ברחבי העיר ישנם מספר מגרשים, ביעודים שונים, אשר ניתן להסב אותם לשטחים פתוחים, ובכך 

רלוואנטיים למטרה זו, מגרשים שימה של ן רת מצאי השטחים הפתוחים בעיר. להללהעלות א

שינוי היעוד של שטחים אלו מיעודם הנוכחי ליעוד שצ"פ מחייבת,  שאותרו במסגרת הסקר.

כמובן, התייחסות לפן הקנייני, לרבות לבוא בדברים עם בעלי הזכויות בהם, וכן, במידת הצורך, 

 יחוד וחלוקה מחדש.  פיצוי הולם בין בכסף ובין בזכויות בניה במיקום אחר במסגרת תכניות א

  כשטח ציבורי פתוח גבעת קוזלובסקישימור  3.3.1

גבעת קוזלובסקי נמצאת באזור הגבוה ביותר בעיר. בשטח הגבעה קיימים קידוחי מים, בריכת 

(. פרט לשימושים הללו, הגבעה 1,מים, בניין שהיה בעבר בבעלות חברת בזק ומבנה )רח' המרי 

עירוני עם התערבות מועטה ביותר של האדם. בסקר השטח ברובה אינה בנויה, ומתקיים בה טבע 

כגון  ,פעילות בעלי חייםמיני צומח טבעי מגוונים וכן נצפו )שבשלב זה אינו סקר טבע עירוני( 

 מרבית שטח הגבעה מיועד כ"שטח למבני ציבור".  צבים.

גית דונם )ראה השטח המסומן בחום עם הת ,.32-מתוך שטח הגבעה, אותר בסקר שטח של כ

, ביעודים של מבני ציבור, דרך ומגורים, אשר (גבעת קוזלובסקי - ,1 איורבקוזלובסקי" "גבעת 

ניתן להסב אותם לשטח ציבורי פתוח לצורך אתר טבע עירוני. מוצע לשמור על השטח במצבו 

פול במיני צומח טבעי, ככל האפשר, ולבצע פעולות מינימאליות בלבד של סילוק מפגעי פסולת וטי

 פולשים. 

להסדר עם בעלי הקרקעות בגבעה להגיע לצורך עיגון השטח כשטח ציבורי פתוח, יהיה צורך 

. המאושרות )למבני ציבור( (, ולפתח מנגנון של פיצוי על זכויות הבניהיפו-)ביניהם עיריית תל אביב

מצומצם ביותר בשולי בשטח  יעים לבחון לרכז את כלל זכויות הבניה המאושרות בלבד,צאנו מ

המתחם, במסגרת תכנית שתייעד את מרבית שטחו של המתחם כשטח ציבורי פתוח עם אתר טבע 

 .עירוני
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יצור יחד עם גן העליה השניה ומצפור השלום רצף משמעותי של  , אם יוסדר כמוצע,שטח פתוח זה

מדובר ברצף ר. לרווחת הציבו ,המטרופוליניתהעירונית, ואף שטחים ציבוריים פתוחים ברמה 

ייחודי בראשה של אחת הגבעות הגבוהות ביותר בגוש דן, הנישאת מעל סביבתה ובה תצפית 

נהדרת לגוש דן. בגבעה שילוב של ערכי טבע )מצוק הכורכר ומינים ייחודיים של צמחים(, גן 

ד היסטורי )גן העליה השניה( ומצפה הכוכבים המפורסם של גבעתיים, היכולים יחדיו להוות מוק

  משיכה משמעותי.

 

 גבעת קוזלובסקי - ,1 איור

 מגרש למלונאות לגן העלייה השנייהצירוף  3.3.2

 - 11 איורב "למלונאותדונם )ראה סימון "שטח  0.,-, בשטח של כ2,1חלקה  1111המגרש בגוש 

מכח תכנית המתאר של הוא ביעוד "אזור מלונאות ונופש" (, השניה העליה גן ליד למלונאות שטח

. המגרש נמצא על מורדות גבעת קוזלובסקי, ויש בו הפרש גבהים 1211משנת  2,גבעתיים מס' גב/

המגרש הוכשרו שני מגרשי חניה זמניים. מ' בין חלקו המזרחי והמערבי. בשטח  12עד  11-של כ

 לשנות את יעודמוצע . תח ליעוד שהוגדר לו בתכנית המתארבמשך עשרות שנים המגרש לא פו

חלקה  1111ליעוד "שטח ציבורי פתוח" תוך הצמדתו לגן העלייה השנייה )גוש  , או חלקו,המגרש

דונם. איחוד השטחים יאפשר  31.1 עד דונם לשטח של 1.,1(, ובכך להגדיל את הגן משטח של 2,3

ניתן לבחון  גם נגישות טובה יותר לגן העלייה השנייה ממערב, דרך הרחובות ניצנה ושדה בוקר.

לשלב על חלק מהמגרש מלון בוטיק נושאי שיקושר למצפה הכוכבים הייחודי של גבעתיים 

שות מקרקעי ישראל, רקידום תכנון בשיתוף מימוש הצעה זו יחייב  הממוקם בגן העליה השניה.

 .שהשטח בניהולה
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 השניה העליה גן ליד למלונאות שטח - 11 איור

 82מגרש ברח' טייבר  3.3.8

מ"ר, בייעוד מגורים, שאינו  211-( ישנו מגרש בשטח של כ31חלקה  11,0)גוש  ,2ברח' טייבר 

, 21(. המגרש צמוד למבנה נטוש ברח' טייבר ,2רח' טיבר  - 11 איורראה מפותח מזה שנים רבות )

בו אין שצ"פ  33המגרש מצוי בלב אזור סטטיסטי מס' . של אותם בעליםושניהם נמצאים בבעלות 

 32טטיסטי מס' מדובר במקרה הקיצוני ביותר של מחסור בשצ"פ. גם האזור הגובל, אזור ס. כלל

לפתח בו ו עודו של המגרש לשטח ציבורי פתוחילשנות את ימוצע סובל ממחסור חמור בשצ"פ. 

, 21תכנית כזו יכולה להעמיס את זכויות הבניה שלו על המגרש השכן ברח' טיבר גינת כיס. 

 גנים בגבעתיים עולה שגם בשטח קטןהשימוש במבחינת שכאמור כולל מבנה נטוש באותה בעלות. 

מחסור החמור שתענה על ה)דוגמת גן ההגנה(, ניתן ליצור גינה אפקטיבית האמור כשטח המגרש 

  בשטחים פתוחים באזור.
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 ,2רח' טיבר  - 11 איור

 שימוש בכלי התכנוני של ניוד זכויות בין חלקים בתכנית  .3.0

אך המגרשים הבודדים שעודם פנויים, באזורי מרכז העיר וצפונה קיים כאמור מחסור בשצ"פים, 

לעיל מיועדים לשימושים אחרים ושינוי יעודם לשצ"פ, בערכי  1.1דוגמת אלו המנויים בסעיף 

הקרקע של גבעתיים, עלול לגרור חבות של הועדה המקומית גבעתיים בפיצויים בשיעור גבוה 

בכלי זה כוללים בתחום מאד. לכן מוצע לעשות שימוש בכלי של ניוד זכויות. במסגרת השימוש 

הקו הכחול של תכנית אחת שני מתחמים, שאינם בהכרח צמודים זה לזה, האחד קולט זכויות בו 

מאושר פיתוח אינטנסיבי והשני הופך לשצ"פ והזכויות שהיו קיימות בו מנוידות למתחם הקולט.   

י את זכויות תכנית מעין זו מעבירה זכויות בניה ממתחם למתחם באופן המאפשר לבטל לגמר

בעיר השכנה רמת גן הינה דוגמא לניוד  1211הבניה באחד המתחמים ולהופכו לשצ"פ. תכנית רג/

 זכויות בין אזורים שונים של העיר ויצירת שצ"פ בשניים משלושת המתחמים בתכנית.

 

 פיצוי חלקי לאזורים הסובלים ממחסור חמור בשצ"פים  .3.3

 שהייה כתחליף שצ"פ ויצירת פינות העירהמלצה לטיפול ברחובות  3.3.1

סקר זה מתמקד כאמור שמצאי השטחים הפתוחים הנורמטיביים, שהינם הגנים והפארקים 

בעיר. אולם בעיר גבעתיים ישנו חתך אוכלוסייה רחב שלו צרכים שונים ומגוונים. בהקשר זה ראוי 

ריכה לציין שבמרכז העיר יש אוכלוסייה מבוגרת שנזקקת ליציאה למרחב הציבורי, אך אינה צ

מתקני משחק  לילדים. אוכלוסייה זו מעדיפה דווקא שהייה במקומות הומים שיש בהם תנועה 

ופעילות. במהלך הסקר נצפו בעיר גבעתיים פינות ישיבה במרכז העיר, הממוקמות בנקודות בהם 

המדרכה רחבה מעט, ואשר הספסלים בהן מסודרים בצורת האות ר' או ח', באופן המאפשר 

רתית. פינות ישיבה אלה זוכות להצלחה רבה בקרב האוכלוסייה המבוגרת אינטרקציה חב

)והמטפלים הסיעודיים(. פינות ישיבה מסוג זה יכולות לשמש תחליף מסוים לשצ"פים באזורים 

הצפופים של מרכז גבעתיים וצפונה עבור האוכלוסיה המבוגרת ולתת מענה לצורך שלה לשהייה 
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ות ישיבה מסוג זה כתחליף מסוים למחסור בשטחים ציבוריים במרחב הציבורי. מוצע להוסיף פינ

-פתוחים. את פינות הישיבה מוצע להוסיף הן ברחובות והן בשאריות השצ"פ הסטאטוטורי הלא

רגולריות שנסקרו. פריסת פינות הישיבה צריכה להיות נרחבת באופן שטווחי השירות יהיו 

המבוגרת. בהקשר זה נציין את החשיבות  מינימאליים עקב קשיי התנועה של חלק מהאוכלוסיה

של הטיפול במדרכות העירוניות המשמשות להגעה לפינות הישיבה הללו. במהלך הסקר התברר 

שישנם רחובות שבהם ההתניידות היא קשה עקב מספר רב של מכשולים ומדרכות צרות. מומלץ 

רשים, והרחבה של לפעול להסרת מכשולים על המדרכות, דוגמת הכנסת פחי אשפה לתחום המג

מדרכות במקומות בהם רוחב רצועת ההליכה אינו עומד בתקנים המומלצים בהנחיות המסמך 

(. כך 3112תנועת הולכי רגל" )משרדי התחבורה והבינוי ושיכון,  –"הנחיות לתכנון רחובות בערים 

תוספת פינות הישיבה תוכל לתת מענה אפקטיבי ככל האפשר כתחליף שצ"פ לאוכלוסיה 

 בוגרת. המ

 

 לציבור ברהנגשת חצר בית טי 3.3.2

לפי התכניות  מיועד, (208,202,2,1חלקות  11,0)גוש  21נמצא ברח' המגדל , הברבית טי

, משפחתו של מייסד השכונה יברלשימוש הציבור ע"י משפחת ט הועמדלמגורים והמאושרות 

השטח המסומן בצהוב מ' )ראה  1,1-, ששטחה כלבית טיבר חצר מגוננת. ישראל טיבר –ומקימה 

שטחים  , שבו יש מחסור חמור32 מס' א באזור סטטיסטיהבית נמצ (.בית טיבר - 18 איורב

בסמיכות לבית טייבר מתקיימת פעילות נמרצת של עיבוי הבניה, שהגדילה מאד את  פתוחים.

לפתוח לציבור את חצר לנסות ות בו, ללא מתן מענה למחסור בשצ"פ. לאור האמור, מוצע פהצפי

. מטבע הדברים שינוי זה צריך הבית וליצור בה מוקד לפעילות ציבורית לרווחת תושבי האזור

 . נכס שהעמידו אותו לרשות העירייה לטובת פעילות ציבוריתלהעשות בהסכמת בעלי ה

 

 בית טיבר - 18 איור
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 נחלת יצחק דרך בית העלמיןלהולכי רגל  יםפתיחת מעבר 3.3.8

צורת טרפז באורך  לבית העלמין .גבעתייםבית העלמין ההיסטורי של נחלת יצחק שוכן בלב העיר 

בית העלמין  .(העלמין בית דרך מעבר פתיחת - 12 איור )ראה מ' 81-מ' ורוחב של כ 111-של כ

-הוא כ ,בנקודה זו ,מערב-העיר בציר מזרח רוחב. לתנועת הולכי הרגלמוחלט חסם כיום מהווה 

העלמין סגור בחומה  ביתזה.  רוחבמ 00%-חוסם במתחם מגודר כשבית העלמין  מ' ומכאן 11,,1

מערבי ברח' אבני זיכרון. בית העלמין בנוי בצפיפות רבה ומיצה את המכל עבריו פרט לשער 

 31-מ', פרט לקטע באורך של כ 0-לאורכו. רוחב השביל כ חים הפנויים בו, פרט לשביל העוברהשט

 מ'.  1-מ' בחלקו המזרחי שבו רוחבו כ

ובכך ליצור  רח' ויצמן,בנחלת יצחק ל אל בית העלמין להולכי רג מזרחי שער כניסהמוצע לפתוח 

 )ראה סימון של המעבר המוצע בצהוב מרח' ויצמן אל רח' אבני זיכרוןלהולכי רגל מעבר רציף 

בכך תתאפשר הליכה של תושבי העיר דרך בית  (.העלמין בית דרך מעבר פתיחת - 12 איורב

העלמין. בית העלמין הוא מתחם שקט ונעים, עם ריבוי של עצים בוגרים אשר ההליכה לאורכו 

זה של  באזור ק משאון המכוניות עשויה לשמש תחליף טוב לשטח הפתוח החסרותבשטח המנ

. בתי עלמין היסטוריים רבים בארה"ב ובאירופה פתוחים לציבור ומזמינים את הציבור העיר

 להנות מפינה שקטה ורגועה. 

מוקד ענין ובכך יתווסף   ישולטו, ם בעלי חשיבות היסטורית מוצע שנקודות עניין, כגון קברי

 חינוכי להליכה בבית העלמין.והיבט 

בתחומי בית העלמין נחלת יצחק שחלקו של מין של גבעתיים שוכן לציין שממערב לבית העל ראוי

בתל אביב, כאשר שער הכניסה המזרחי של בית העלמין נחלת יצחק נמצא מול השער העיר 

אגב חלקו של בית המערבי של בית העלמין של גבעתיים וקיים מעבר חציה המחבר ביניהם. 

צבאי, פתוח משני צדיו )גם מערבה לרח' העלמין שבתחומי תל אביב, הכולל את בית העלמין ה

עליית הנוער( בכל שעות היממה ולא ברור מדוע חלקו של בית העלמין שבתחומי העיר גבעתיים 

. אם ייפתח שער כניסה ברחוב ויצמן בגבעתיים, כמוצע לעיל, תתאפשר הליכה סגור מכל עבריו

בתל  לרח' עליית הנוערעד ויצמן נחלת יצחק מרח'  בית העלמיןרציפה להולכי רגל דרך שני חלקי 

יבר העובר דרומה למעבר המוצע הינו רחוב בעייתי ביותר עבור הולכי . ראוי לציין שרח' טאביב

בעייתי עקב עצי הפיקוס הותיקים שהמדרכות בו צרות מאוד ונמצאות במצב תחזוקה  ןוכיוהרגל, 

ל בבית העלמין. הפרש הגבהים , ובנוסף הטופוגרפיה של רח' טיבר תלולה יותר מזו של השבישבו

מ' בין מרכז שביל בית  8-מ', לעומת הפרש של כ ,1-בין מרכז רח' טיבר לקצהו המערבי הוא כ

לכן פתיחה כאמור לא זו בלבד שתספק פינה רגועה כתחליף לשצ"פ  העלמין לחלקו המערבי.

שביל מתון יותר , ע"י יצירת גבעתיים של תושביהיא אף תעודד הליכה ברגל לתושבי העיר אלא 

 .להליכה לכיוון מערב העיר ולכיוון תל אביב

דרום דרך בית העלמין נחלת יצחק )ראה -כמו כן מוצע לבחון פתיחת ציר הולכי רגל בכיוון צפון

(, שיאפשר לתושבי גבעת רמב"ם )אזור העלמין בית דרך מעבר פתיחת - 12 איור ניכיוון רעיו

רחובות הפלמ"ח ולכיש. הדרך  נגישות קצרה לגן הבנים (מ"ר שצ"פ לנפש 1עם  33טיסטי מס' סט

היא חלקת מעבר בבעלות העירייה, שפלושה כיום ע"י  11,0בגוש  132חלקה מס' ראוי לציין כי 

חצר סמוכה, שנועדה בתכנון המקורי של גבעתיים לאפשר את המעבר מהשצ"פ האורכי, כמתואר 

התווית מעבר כאמור תהפוך את גבעתיים מעיר חסומה  וב לכיש וגן הבנים., אל רח 6.9.4  בסעיף
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לעיר עם קישוריות טובה לשצ"פים עבור הולכי הרגל, ותשפר מאד את טווח השירות לשצ"פ של 

  .33תושבי אזור סטטיסטי מס' 

 

 העלמין בית דרך מעבר פתיחת - 21 איור

 (Linear Parks) הולכי רגל ושצ"פים אורכיים פתיחה ועיגון של שבילי .3.6

סטטוטורית ויש להם חשיבות רבה ביצירת מעוגנים רובם ישנם שבילי הולכי רגל, שבגבעתיים 

התמקד שמרקם עירוני נגיש להולכי הרגל. שטחם הכולל של שבילי הולכי הרגל נמוך, וסקר זה 

ם זאת, אנו מוצאים לנכון ע לא סקר את כל שבילי הולכי הרגל.במצאי השטחים הפתוחים 

 Linearהן לפיתוח כשצ"פ אורכי ) תבעלי חשיבות מיוחדלהקדיש תשומת לב למספר שבילים 

Parkלעידוד ההליכה ברגל בעיר.הן ליצירת רציפות בין שצ"פים ו (, הן 

Linear Park או בתרגום לעברית שצ"פ אורכי, הוא גן שאורכו גדול בהרבה מרוחבו ובד"כ הוא ,

אד. גנים אלה הוכשרו לרוב על גבי תשתיות ישנות שנזנחו כגון תשתיות רכבת ישנות )הכינוי צר מ

י משמש למעבר תוך כדי כ(, לאורך תעלות או נהרות וכיוב'. השצ"פ האורrails to trailsהנפוץ הוא 

חוויה של הנאה משטח ציבורי פתוח. השצ"פ האורכי משרת היטב מעבר של הולכי רגל ורוכבי 

יים. דוגמא ראשונה בישראל לשצ"פ אורכי היא פארק המסילה בירושלים שפותח על תוואי אופנ

 הרכבת הכבדה שנזנח ובוטל.

  

 אפיקים תודרש 3.6.1

במערב ברח'  מסלולו של רח' שינקין. הן מתחילותבמקביל לפן כללי ובא ממוקמותשד' אפיקים 

(. לשדרה מספר חיבורים שד' אפיקים - 31 איורראה במזרח בגן אהרן ) מותפיננברג ומסתיי

. במהלך 2,בתכנית המתאר גב/ 1211לרחובות שינקין וכצנלסון. השדרה עוגנה סטטוטורית בשנת 

באזור, באופן שאינו תואם את התוואי הקיים של השדרה, ויש  השנים, בוצעה חלוקה לחלקות

את בימים אלה רצף השדרה נקטע בתרשים החלקות. עיריית גבעתיים מתכננת לשפץ בהן נקודות 
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השדרה, כאשר במקביל לצעד מבורך זה, מוצע לעגן סטטוטורית את השדרה על בסיס מדידה של 

 .לעיל 1.1תיים כאמור בסעיף , בתכנית להסדרת השצ"פים של גבעהמצב הקיים

 

 שד' אפיקים - 31 איור

 במקביל לרח' ריינסולרוכבי אופניים הולכי רגל משולב לשביל  3.6.2

( מכח ,2,,20,חלקות  1111)גוש מאושר בתים של רח' ריינס קיים שביל הולכי רגל למדרום 

מ' והוא מקשר בין רח' בן גוריון במזרח לרח' ויצמן  0-2-. רוחב השביל הוא כ381תכנית גב/

ר המשך ימערבי, המסתיים במבני ציבור בהם ניתן להסדמ' בחלק ה ,1-במערב, פרט לקטע של כ

מזה  (.שביל הולכי רגל במקביל לרח' ריינס - 31 איורב)ראה השביל מסומן בצהוב  מעבר רציף שלו

רק במקומות . וצמחייה פולשת וקוצים מכסים אותו שנים רבות השביל חסום למעבר הולכי הרגל

השביל מחבר בין ארבעה שצ"פים . ללא מאמץ רב ספורים בוצעה פלישה לשביל שהינה הפיכה

שטחי מבני ציבור  - 11 איור ראה –יבור שהוכשרו כשצ"פים פנויים למבני צקיימים )מגרשים 

השביל עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים הכשיר את מוצע למוסדות חינוך.  ( וביןברח' בן צבי

מוצע לכלול בפיתוח נטיעת עצים מצלים הן  מ'. 111-ובכך ליצור שביל בטוח וירוק באורך של כ

. פתיחתו תיצור נגישות לעירייה יש אפשרות לכך בהם בתחום השביל והן במגרשים גובלים

 ונראות לשצ"פים הקיימים ותאפשר הליכה ורכיבה בטוחות בדגש על בני נוער וילדים. 
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 שביל הולכי רגל במקביל לרח' ריינס - 12 איור

 

ן לרחוב המפנה על בסיס שצ"פים ייצירת רצף הליכה ברגל בין רחוב המעי 3.6.8

 ומעברים להולכי רגל

לעיל, אזור מרכז העיר, באזור הרחובות המעין, ארלוזרוב וברדיצ'בסקי הוא  ,כפי שצוין בפרק 

המחסור החמור ביותר בשצ"פים. באזור זה ישנם מעברים להולכי רגל,  בהם קייםאחד האזורים 

רים, בין המאפשרים קיצור טווחי השירות לשצ"פים המועטים באזור. למרבה הצער אחד המעב

חסום וכך מאריך מאד את טווח השירות,  , המוגדר סטטוטורית,ןירחוב ארלוזרוב לרח' המעי

 מטר 1,1חלקו הצפוני של האזור מתאפיין בריחוק של מעל . אברהםן לגן יהמעי 'למשל מרח

על מצאי השצ"פים אמנם לציבור לא יוסיפו  משצ"פ. פיתוח ציר ההליכה ופתיחת הקטע החסום

המסומן  ,מוצע לפתוח את מעבר הולכי הרגל ך יקרבו את התושבים לשצ"פים קיימים.באזור, א

 באופן מיידי למעבר הציבור. ,פתיחת מעבר בין רח' המעיין להמפנה - 33 איורבצהוב ב
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 פתיחת מעבר בין רח' המעיין להמפנה - 33 איור

 מצפון לבית העלמיןואופניים הולכי רגל משולב ל שצ"פ אורכי ושביל 3.6.2

 - 32 איור)ראה סימון בצהוב במאושרת סטטוטורית ישנה רצועה נחלת יצחק מצפון לבית העלמין 

(, שטח 1,2חלקה  11,0 (, בייעודים של מעבר הולכי רגל )גושמעבר הולכי רגל מצפון לבית העלמין

, 3311, 3310, 3312, 3311חלקות  11,0( ושטח פרטי פתוח )גוש 202חלקה  11,0ציבורי פתוח )גוש 

מ', כאשר רוב  1-מ' ל 2(. רוחב הרצועה משתנה בין 3312, 3318, 3311, ,331, 3310, 3313, 3318

דונם של  2.3-בכדובר סה"כ ממ' ונמצא ביעוד של שטח ציבורי פתוח.  1-רוחב הרצועה הוא כ

)הנתון כולל את  מ"ר שצ"פ לנפש 3.2 בו קיים מצאי של 31מס' סטטיסטי ר שצ"פ מאושר באזו

במיוחד באזור משנה הסובל כל כך  ,ראוי לפתח את השצ"פ באופן מיידי. השצ"פ המדובר(

 ממחסור בשצ"פ. 

הליכה ואופניים, גינון  הכולל שבילי (linear Parkאורכי )מאפשר פיתוח של שצ"פ  הרצועהרוחב 

, אל הצד ופינות ישיבה. פיתוח הרצועה יאפשר גם קיצור מרחקי הליכה מכיוון רח' ויצמן מערבה

. לאורך הרצועה קיימות מספר פלישות של הבתים הסמוכים. המערבי של העיר ולעבר תל אביב

 פארק אורכיה כולפתח את הרצוע ,שטח ציבורי פתוחשיעודן , בחלקות מוצע לפנות את הפלישות

ולא "שטח ציבורי  "שטח פרטי פתוח" ןיעודשחלקות מיעוטן של הב החוצה את העיר. ,מרכזי

מוצע ליזום תכנית יש לבחון את קיומה של זיקת הנאה למעבר הציבור וככל שאין כזו פתוח" 

עלות הפיצוי הנדרש  ., או לשנות יעודן לשצ"פ ולהפקיעןלהגדרת זיקת הנאה לציבור בחלקות אלה

במקרה כזה )משפ"פ לשצ"פ( היא זניחה ביחס לתועלת הציבורית העצומה מיצירת מעבר פתוח 

 לציבור, להולכי רגל ולרוכבי אופניים, בתוואי זה. 
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 מעבר הולכי רגל מצפון לבית העלמין - 11 איור

 

 בניה בשצ"פהגבלת אפשרות ה .3.10

מספר מתחמים של שצ"פ מאושר, אשר בו קיימת בניה שאינה תואמת את  במהלך הסקר אותרו

, כפי שאנו מבינים אותו כיום, כגן או פארק. לסקר( 2 )קטגוריה היעוד של שטח ציבורי פתוח

 1211משנת  2,ן שתכנית המתאר המאושרת לגבעתיים, מס' גב/ולהבנתנו, הבניה התאפשרה כיו

של שימושים מותרים בשצ"פ כגון: בריכות  וון רב מאדמג (00בסעיף )על תיקוניה, מאפשרת 

 –בינינים שתכליתם כרוכה בשטחים ציבוריים פתוחים  ,מועדונים לנוערשחיה, קיוסקים, 

וספות נ, הוספו תכליות ,122משנת  011בתכנית גב/ נוי. ו , נופש, מרגועבהסכמת הועדה המחוזית

זו עולה לדוגמא שהקמת מתנ"ס בשצ"פ בשצ"פ כגון ככרות ומפרצי חניה. מרשימת תכליות 

רית של גבעתיים. במקרים רבים, כפי ואת הוראות תכנית המתאר ההיסטלכאורה תואמת 

חניה שצ"פ, היה ציבורית, בחלק או רוב שטח חנ תישנדגים להלן, הובילה מצוקת החניה לבני

נציין עם זאת, שהתוכניות הנ"ל אמנם מתירות בניה בשצ"פ, אך   .שאין בינה ובין שצ"פ ולא כלום

נדרשת תכנית בסמכות הועדה  ולכן לכל בניה אינן מקנות זכויות הבניה לדברי עירית גבעתיים 

 המחוזית.

להגביל באופן מיידי בתכנית את התכליות המותרות בשצ"פים ברחבי העיר  לכן אנו ממליצים

 1.3אף שהמלצנו, בסעיף  בהוראותיה של תכנית מתאר מקומית.תיקון שכזה מקומו גבעתיים. 

ה של תכנית מתאר מקומית כוללת ועדכנית לגבעתיים, היות והכנת תכנית מתאר לעיל, על הכנת

בענין זה,  2,שלמה אורכת זמן ממושך אנו ממליצים על תיקון מיידי ונקודתי של תכנית גב/ 

לבטל את האפשרות לבנות במסגרת זו מוצע  .011בדומה לתיקון שנערך באמצעות תכנית גב/ 

טי והן ביחס לגודל הן באופן אבסולו מבני ציבור משמעותיים ולהגביל את שטח המבנים בשצ"פ

כמו כן  .להגביל את גודלם של מבנים נוספים כגון מבני חשמל ותשתית למיניהםוכן  השצ"פ,

משטח השצ"פ ולצורך שירות  אלא בשיעור קטן ,שצ"פמוצע לאסור על הכשרת מגרשי חניה ב

 המבקרים בו.
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 להלן מספר דוגמאות לשימוש בשטחים מאושרים לשצ"פ שלא ליעודם. 

 חניה ציבורי בגן המלבן  3.10.1

יה שטחו נבנתה חנ ברוב( אשר 313,312חלקות  ,,11ברח' המלבן קיים שצ"פ סטטוטורי )גוש 

, ואילו הגן בפועל, ששטחו קטן מהשטח המאושר, נבנה בחלקו על שטח השצ"פ המאושר תציבורי

, המלבן גן בתחום חניה - 30 איור)השצ"פ המאושר מסומן באדום בוחלקו על שטח בייעוד דרך. 

  (.ושטח הגן בפועל מסומן בצהוב באיור זה

 

 המלבן גן בתחום חניה - 30 איור

 מגרש חניה של ביה"ס תלמה ילין 3.10.2

(, 82,חלקה  1111חלק מהמתחם הסגור של בית הספר תלמה ילין מוגדר סטטוטורית כשצ"פ )גוש 

 ס"ביה בתחום פ"שצ - ,3 איורבאך בפועל רובו משמש כחניה )השצ"פ הסטטוטורי מסומן בצהוב 

  (.ילין תלמה
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 ילין תלמה ס"ביה בתחום פ"שצ - ,3 איור

ניתן היה להקצות חניה במקום חילופי ולא על חשבון שצ"פ , במסגרת מתחמי בינוי חדשים 

 באזור, דוגמאת מתחם שפע טל. 

 מתנ"ס בתחום גן רבקה 3.10.8

)שטח המתנ"ס מסומן באדום  בשטח ביעוד שצ"פמתנ"ס "תפוח פיס", הנמצא בדרך רבין נבנה 

-כשטח המבנה המגודר (. ב באיור זהושטח כלל השצ"פ מסומן בצהו מתנ"ס תפוח פיס - 31 איורב

מתירה הקמת מועדונים לנוער בשטח ביעוד של שטח  2,דונם. כאמור, תכנית המתאר מס' גב/ 3.,

ציבורי פתוח. מדיניות התכנון המקובלת כיום היא שניתן להקים מבנה מסוג זה רק בשטח 

 למבנים ומוסדות ציבור ולא בתחום שצ"פ.

 

 מתנ"ס תפוח פיס - 31 איור
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 של בנין משרדים בתחום שצ"פ מאושר במתחם כורזין  חניה פרטית 3.10.2

 איורמסומן בצהוב בהתחום ההיקפי בפינת הרחובות כורזין ואלוף שדה )החלק המוגדר כשצ"פ 

מכח תכנית  , הוא שטח ביעוד שצ"פדונם 3.2-בשטח של כ (חניה בתחום שצ"פ במתחם כורזין - 31

ורי משמש . השטח משמש כחניה פרטית חסומה במחסום פרטי ולמעשה שטח ביעוד ציב22גב/

 . סחירפרטי בשימוש 

 

 חניה בתחום שצ"פ במתחם כורזין - 31 איור

 

 שצ"פים בערים שכנותתוספת באמצעות חלקי גם מתן מענה  .3.11

מוצע כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז תל אביב בבואה לבחון תכניות באזורים הגובלים 

יפו, תתן את דעתה לאפשרות הגדלת -בתחומי הערים רמת גן ות"א ,בעיר גבעתיים או סמוכים לה

יים היקף השצ"פ בתכניות אלה, על מנת לנסות ולתת גם מענה חלקי למחסור בשצ"פ הק

סמוך בגבעתיים, כפי שתואר בסקר זה. תוספת כזו תתן מענה גם לתושבי גבעתיים המתגוררים ב

 אזורים אלה. ל

 

 פירוט כמותי של המלצות הסקר  .3.12

פורטו המלצות שונות לגבי השצ"פים בעיר. בסעיף זה מוצג חישוב של השיפור בסעיפים הקודמים 

 לערוך חישוב מעין זה.ניתן שלגביהן  ע"י יישום ההמלצותשניתן להשיג 

שצ"פ  מיקום תאור סעיף

סטטוטורי 

 ]מ"ר[

שצ"פ 

בפועל 

 ]מ"ר[

 עדיפות

 של סטטוטורי עיגון  6.4.1 

 שאינם קיימים גנים

 פ"שצ בייעוד

 גבוהה  0 460 גן סולד

 גבוהה  0 000,, גן מאיר ויקטור

 גבוהה  0 40, גן סירני
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 גבוהה  0 350 קושניר גן

 גבוהה  0 270 המלבן גן

 גבוהה  0 200 תקומה גן

 גבוהה  0 100 גוזמן גן

 גבוהה  0 560 ההגנה גן

 גבוהה  0 33300 השומר גן

 גבוהה  0 33300 יפה גן

 גבוהה  0 33040 בועז מעלה

 גבוהה  0 33700 פתאי גן

 פ"שצ פיתוח  6.5.1 

 סטטוטוריים

 שאינם מאושרים

 מפותחים

 מצפור במורדות פ"שצ

 השלום

 תבינוני  5,800 0

 לסניף בצמוד פ"שצ  6.5.2 

 חולים קופת של" המעורר"

 כללית

 גבוהה  650 0

 תבינוני  2,700 0 הורד בית רחבת  6.5.3 

 תבינוני  1,200 0  גבעתיים קניון רחבת  6.5.4 

שינוי יעוד של   6.6.1 

שטחים פנויים 

שאינם מנוצלים 

 לשצ"פים

 תבינוני  23,500 23,500  קוזלובסקי גבעת

 העלייה לגן למלונאות מגרש 6.6.2 

 השנייה

 תבינוני  5,400 5,400

 גבוהה  360 360 ,2 טייבר' ברח מגרש  6.6.3 

פיצוי חלקי לאזורים  6.8.2 

הסובלים ממחסור 

 בשצ"פים

הנגשת חצר בית טיבר  

 לציבור

 גבוהה  650 0

 ס"ביה של חניה מגרש  פ"בשצ בניה 6.10.2 

 ילין תלמה

 גבוהה  3,000 0

 תבינוני  2,900 0 בכורזין חניה 6.10.4 

   46,160 41,280 סיכום

 

שצ"פ סטטוטורי. לאחר יישום ההמלצות,  דונם 281-כיום ישנם כ :סטטוטורישצ"פ שיפור 

, %,1-דונם שהם תוספת של כ 01-כמפורט בטבלה לעיל, יתווספו עוד כ שניתן לכמת בשלב זה,

, מבלי לנפש ר"מ 1.3-כ  המהווים, סטטוטורי פ"שצדונם  232-שיביאו את גבעתיים להיקף של כ

 .להביא כמובן בחשבון גידול נוסף באוכלוסיה

 לכמת שניתן, ההמלצות יישום לאחר. בפועלשצ"פ  דונם 222-כ ישנם כיום: בפועל פ"שצ שיפור

דונם  318 -ולהגיע לכ 31%-כמפורט בטבלה לעיל, תוכל גבעתיים להשיג גידול של כ ,זה בשלב

 ., מבלי להביא כמובן בחשבון גידול נוסף באוכלוסיהלנפש ר"מ 1.,-כ  המהווים, בפועל פ"שצ

עלות ונמים אך הן בדכאמור, ישנן המלצות, כגון ההמלצות לתחליף שצ"פ שאינן ניתנות לכימות ב

 משמעות רבה בנסיבות המיוחדות השוררות בגבעתיים. 
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