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צוותים|תכנית מתאר גבעת שמואל 

:  תכנון פיסי ונופי, ראש צוות תכנית מתאר גבעת שמואל

לוי אדריכלים ומתכנני ערים-בר-עדן בר 
: תכנון פיסי, מרכז תפעול

לוי אדריכלים ומתכנני ערים  -בר-עידו שניצר 

:  חברה ושיתוף הציבור

אורבניקס-איריס דרורי 

:  מים וביוב

בלשה ילון, שלום כפיר

:  פרוגרמה למוסדות ציבור

אורבניקס-איריס דרורי 

:  ניקוז

הידרומודול, רונאל ברזילי
:  מחשוב ומדידות

פינקס הנדסה . א

: שימור

ליבנה רונן שואף

:  תכנון סביבתי

אורבניקס  -מור מיטלמן 

:  כלכלה אורבנית

אורבניקס-שחר אוריאן 

:  תכנון תחבורה

אמי מתום-תמר דרייפוס 

:צוות ליווי וניהול עירוני

מר יוסי ברודני, ראש העיר•

לבו'איציק אוז, מהנדס העיר•

טל אשכנזי, אדריכלית העיר•

:צוות התכנון

:צוות היגוי מחוזי

מתכננת מחוז מרכז, דניאלה פוסק•

מחוז מרכז, עדנה בלייברג, מוחמד נטור•

נציגי משרדי ממשלה  •



תכנית מתאר ארצית

תכנית מתאר מחוזית

תכנית מתאר מקומית

תכנית מפורטת

היתרי בנייה

תרשים היררכיית תכניות

היתרי בנייההמשולש הדרומי                  3154/ממ–מתאר לגבעת שמואל         תכנית מפורטת תכנית -תכנית מתאר מקומית 3/21מ "תמ-תכנית מתאר מחוזית 35א   "תמ-תכנית מתאר ארצית 

.בעתידמתאר מקומית היא תכנית פיסית הקובעת את אופן פיתוח היישובתכנית •

מתייחסת לכל שטח העיר•

.  מה מותר ומה אסור לעשות היכן–מטרת התכנית היא להתוות את מערך שימושי הקרקע בעיר •

שינחה את פיתוח העיר  , מסמך חוקי מחייבשל גבעת שמואל תהיה תכנית המתאר , לאחר אישורה•

.לטווח הארוך

וקובעת הוראות כלליות אשר ינחו , תכנית המתאר מטמיעה הוראות של תכניות מחוזיות וארציות•

את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות

?מהי תכנית מתאר|תכנית מתאר גבעת שמואל 



עושה תכנית מתארלאמה 

לא מתבוננת ברמת המגרש היחיד•

לא קובעת גדלים וגבולות של  •

מגרשים

לא קובעת ייעודי קרקע ספציפיים  •

"גושים"צביעת –

לא קובעת הסדרי תנועה•

לא קובעת קווי בניין•

לא נותנת תוקף חוקי לבנייה מכל  •

סוג

מה עושה תכנית מתאר

מקנה את הסמכות לעיריה לקבוע סדרי •

לאיכות  תוך התייחסות עדיפויות בפיתוח העיר 

, מוסדות ציבור, החיים העירונית בנושאי תנועה

שטחים פתוחים ואיכות הסביבה וכלכלת העיר

נותנת מדיניות וכללים לתכניות בעתיד•

מגדירה את תחומי הפיתוח של העיר•

מגדירה עקרונות בינוי•

מוסדות  , פארקים: מייצרת תשתיות ציבוריות •

מערכת כלכלית עירונית, ציבור

מקנה בסיס למערכות תנועה עירוניות•

מה תכנית מתאר עושה ומה לא|תכנית מתאר גבעת שמואל 



פיתוח  

חלופות  

ותפיסה  

אסטרטגית

גיבוש 

התכנית

אישור התכנית
עריכת מסמכי  

התכנון ותהליך  

סטטוטורי

גיבוש חזון  

ופרוגרמה  

רעיונית

ניתוח  

מצב 

קיים

תהליך העבודה|תכנית מתאר גבעת שמואל 

תיאום שוטף עם אגף ההנדסה בעירייה, ישיבות צוות תכנון: עריכת מסמכי התכנית

מפגשים ויידוע  -שיתוף בעלי עניין , תהליך שיתוף הציבור

המלצה  
להפקדה  

בועדה 
:  המקומית
14.3.2017

דיון 
לאישור  
התכנית  

בועדה 
המחוזית

ועדת היגוי כלל  2.2.2016

משרדית בלשכת  

התכנון המחוזית  

בניהול מתכננת המחוז

ועדת היגוי כלל  21.6.2016

משרדית בלשכת  

התכנון המחוזית  

בניהול מתכננת המחוז

ישיבה נושאית בלשכת  7.9.2016

:  תכנון מחוזית בנושאי

, סביבה, פרוגרמה

תחבורה, תשתיות

,  ישיבת תיאום תכנון7.6.2016

תכניות מתאר גבעת 

שמואל ופתח תקווה

קו  . ע"נת, ישיבת תיאום19.6.2016

סגול מקטע מזרחי

ישיבה נושאית בלשכת  30.11.2016

תכנון מחוזית עם משרד  

להגנת הסביבה 

תיאום תכנון מפורט עם 29.1.2017

4060/מתכנני תכנית גש

יום עיון לחברי מועצת  8.8.2016

הצגת התכנית: העיר

הפחתת יעד  •

אוכלוסייה עירוני

בוצעה בדיקת  •

זמינות שטחי  

הציבור והשטחים 

הפתוחים

בוצעו בדיקות לצירי  •

תחבורה ציבורית

מסגרת גובה  •

עירונית מקסימלית  

('ק25)נבחנה 



גבעת  
שמואל

ניתוח עירוני ומטרופוליני
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ניתוח עירוני| תכנית מתאר גבעת שמואל  

:העיר כיום

עיר איכותית•

מבוקשת ואטרקטיבית•

8אשכול –אוכלוסייה איכותית •

יש  לגבעת שמואל –קהילתית ומגובשת •

זהות ומקומיות

מתחדשת וירוקה, קומפקטית•

לב פועם וצומח  •



ניתוח עירוני| תכנית מתאר גבעת שמואל  

: מאוחדתעיר קומפקטית אך לא •
"קנטונים"

האם יש גרעין עירוני  ? מהו השלד העירוני•
מרכזי

:העיר כיום

צמודת קרקע ובנייה , עירוני ותיקגרעין •

בהיקפו

"עצמאית"מסוגרת ו" ארנה: "גרעין חדש•

אזורי מגורים מצפון ומדרום ללא שייכות  •

ברורה

בשולי רמת , מתוכנן אזור תעסוקה פנימי•

(האחוריתהחצר )סיב 

בינוי-מוקדי פינוי4•

המשך מגמות ועסקים  -רצועה שלישית•

?  כרגיל או שינוי כיוון

רמת דקלים

רמת  

אילן

רמת  

הדר



מטרופולין גוש דן מורכב  •
מחטיבות עירוניות  

המוגדרות תפקודית על 
ידי רשת הדרכים  

.הארצית

בהיקף גלעין המטרופולין •
ישנן מספר חטיבות  

.עירוניות ברורות

הרצליה-רמת השרון 

הוד השרון

בקעת אונו

אזור-חולון

רביע גבעת שמואל במטרופולין| תכנית מתאר גבעת שמואל 

ש"ג, פתח תקווה

גב-ג"ר-ב"ב

צפון מזרח תל אביב



רביע גבעת שמואל במטרופולין| תכנית מתאר גבעת שמואל 

גבעת שמואל היא היישוב הדומיננטי  •
של  האנושי " לב"האת ומהווה , ברביע

הרביע המטרופוליני

ובילוי מרחב עיסקי : בפתח תקווה•
"(יכין סנטר/"רמת סיב)אזורי 

ל   "בינ/מוסד ציבורי ארצי: ברמת גן•
(בר אילן)



גבעת  
שמואל

עקרונות תכנון
ואסטרטגיה תכנונית

14.3.2017ועדה מקומית                                                                                       



אסטרטגיה תכנונית מנחה| תכנית מתאר גבעת שמואל  

ליישות עירונית  "( קנטונים)"חיבור חלקי העיר 

:על ידי

וחיבור השכונות לרקמה משולבתפתיחה •

יצירת מרכז עירוני במרכז הגיאוגרפי של •

גבעת שמואל

למרכזקישוריות השכונות •

זיקות למוקדים המטרופוליניים ברביע•



השלד העירוני–עקרונות התכנון | תכנית מתאר גבעת שמואל  

3המרכז העירוני כשדרה לינארית עם •
חוליות

הקניית  , השדרה המרכזיתחיזוק •
עירוניות והעצמת הקהילתיות על ידי  

חיבור המרכז הלינארי למוקדים  
המטרופוליניים

אוניברסיטה  -יצירת קישור עיר•
(שימושים/פיזי)

מוקדי תעסוקה מטרופוליניים לאורך  •
עורקי התחבורה

:העירחזון 

המהווה אבן שואבת  , של קהילה מגובשתעיר" 

ומופת להשכלה ולחינוך לפלורליזם בחברה 

"הישראלית

עיר ידע המעניקה תרומה  . עיר אוניברסיטאית" 

משמעותית למרחב המטרופוליני והישראלי  

"כאחד

מרכז  

עירוני  

משולב  

מרכז  

,  אזרחי

אופי ציבורי  

ואקדמי



גבעת  
שמואל

מסמכי התכנית

14.3.2017ועדה מקומית                                                                                       



427-0419887רשימת מסמכי תכנית |מתאר גבעת שמואל תכנית 

המסמךעורךשם מסמך

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרהוראות התכנית

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרתשריט התכנית

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרנספח מתחמי תכנון

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרנספח ובנייה לגובה

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרבנייה חדשה-נספח שלביות פיתוח 

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרנספח נופי משולב

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרנספח שבילי אופניים

מתוםאמי,דרייפוסתמר'אינגנספח תחבורה

אורבניקס,שילה-דרוריאיריספרוגרמה לצרכי ציבור

שואף-רונןליבנה'אדרנספח שימור

נספח איכות סביבה ומגבלות  

סביבתיות ודברי הסבר
אורבניקס,תמרינועה

הידרומודול, רונאל ברזילינספח ניקוז ודברי הסבר

בלשה ילון, שלום כפירנספח ביוב ודברי הסבר

בלשה ילון, שלום כפירנספח מים ודברי הסבר

אורבניקס, שחר אוריאןנספח כלכלה עירונית

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדרנספח מרחב ציבורי וחתכי רחובות

אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדררקע תכנוני קיים  -תשריט מוכלל

נספח תכניות מתאר ארציות ומחוזיות  

החלות על התכנית
אדריכליםלוי-בר,ברעדן'אדר



תשריט ייעודי קרקע מצב קיים| תכנית מתאר גבעת שמואל  

:מצב סטטוטורי מאושר, קומפילציית ייעודי קרקע מצב קיים מוכלל: תשריט רקע מנחה



טיוטת תשריט ייעודי קרקע מצב מוצע| תכנית מתאר גבעת שמואל  



:כ יחידות דיור"סה
16,240

:יעד אוכלוסייה
תושבים53,600

:ר תעסוקה ומסחר"כ מ"סה
ר"מ698,000

ר תעסוקה ומסחר לנפש"מ13

–צפיפות מגורים 
דונם/ד"יח

נתונים כמותיים ראשיים| תכנית מתאר גבעת שמואל  

תושבים כיום25,300

ר תעסוקה  "מ
ומסחר 
מאושר 

סטטוטורית

ר תעסוקה  "מ
ומסחר 
תוספת 
מוצעת

441,000

257,000

מאושר  
סטטוטורית

19%

מצב קיים
46%

תוספת  
ד"יח

35%

:מתוכם

התחדשות  
עירונית
30%

בנייה  
חדשה
70%

:מתוך התוספות

6.2

13.9

0
2
4
6
8
10
12
14
16

מצב קיים  
בנוי  

מצב מוצע



טיוטת תשריט נספח בנייה לגובה| תכנית מתאר גבעת שמואל  



נספח תנועה והיררכיית דרכים| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים



נספח תנועה והיררכיית דרכים| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים

כניסות לעיר מרשת הדרכים  

הארצית

4כביש –הנשיא 
חדשהויציאהכניסה

(הדלקתחנתהסדרת)

מלאמחלףמחלף גבעת שמואל

מקס ואנה  )מחלף בר אילן 

(ווב
מלאמחלף

מלאמחלף471כביש / בוטינסקי'רחוב ז

רצועה שלישית  / דרך רבין

(רזיאל' המשך רח)
חדשהמלאהויציאהכניסה

חדשהמלאהויציאהכניסהרחוב בר לב/ דרך רבין

מלאהויציאהכניסהדרנגר/ דרך רבין

כניסות לעיר מרשת הדרכים  

(ת"פ)המקומית 

רצועה  /המשך רחוב השחם

שלישית
חדשהמלאהויציאהכניסה

'  חוצה רח)קאנטרי / נווה עוז

(הסיבים
חדשהמלאהויציאהכניסה

כניסה ויציאה מלאה  הסיבים

כניסה ויציאה מלאה  התארוג/ מגשימים



נספח תנועה והיררכיית דרכים| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים

כניסות לעיר מרשת הדרכים  

הארצית

4כביש –הנשיא 
חדשהויציאהכניסה

(הדלקתחנתהסדרת)

מלאמחלףמחלף גבעת שמואל

מקס ואנה  )מחלף בר אילן 

(ווב
מלאמחלף

מלאמחלף471כביש / בוטינסקי'רחוב ז

רצועה שלישית  / דרך רבין

(רזיאל' המשך רח)
חדשהמלאהויציאהכניסה

חדשהמלאהויציאהכניסהרחוב בר לב/ דרך רבין

מלאהויציאהכניסהדרנגר/ דרך רבין

כניסות לעיר מרשת הדרכים  

(ת"פ)המקומית 

רצועה  /המשך רחוב השחם

שלישית
חדשהמלאהויציאהכניסה

'  חוצה רח)קאנטרי / נווה עוז

(הסיבים
חדשהמלאהויציאהכניסה

כניסה ויציאה מלאה  הסיבים

כניסה ויציאה מלאה  התארוג/ מגשימים

כניסות חדשות



בוקר–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



צ"אחה–מודל תחבורתי מעודכן | תכנית מתאר גבעת שמואל  



מערכת תחבורה ציבורית| תכנית מתאר גבעת שמואל  

:מקרא

(שאטל)קו מזין לתחנות רכבת קלה -

חיבור בין מוקדים עירוניים: קו עירוני-

מערב חיבור לערים שכנות/קו מזרח-

מערב חיבור לערים שכנות/קו מזרח-

קלהרכבתקו-

4עירוניים על כביש -בין צ"תחוקוירכבת -



כיסוי שירות של קווי תחבורה ציבורית| תכנית מתאר גבעת שמואל  

:מקרא

(שאטל)קו מזין לתחנות רכבת קלה -

חיבור בין מוקדים עירוניים: קו עירוני-

מערב חיבור לערים שכנות/קו מזרח-

מערב חיבור לערים שכנות/קו מזרח-

קלהרכבתקו-

4עירוניים על כביש -בין צ"תחוקוירכבת -



נספח פרוגרמה למוסדות ציבור| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הפרוגרמה למוסדות ציבור  •
נערכה בהתאם להנחיות  

התדריך הכלל ארצי התקף 
להקצאת צרכי ציבור

עתודות גדולות של קרקע  •
לצרכי ציבור ברצועה  

השלישית ובצפון מערב העיר

נלקחה בחשבון רזרבה כלל  •
עירונית לצרכים עתידיים

'ד225: חינוך

+

בריאות

'ד28: עירוניתרזרבה +

:פירוט הקצאות הקרקע לפי שימוש ציבורי

269נדרשים 
דונם למוסדות  

ציבור

בתכנית המתאר מוצעים  
דונם למוסדות ציבור297

(מעל לדרוש10%-כ)

'ד44=  רווחהדתחירוםתרבות ++++



נספח פרוגרמה לשטחים פתוחים| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הפרוגרמה לשטחים  •
(  פים"שצ)ציבוריים פתוחים 

נערכה בהתאם להנחיות  
התדריך הכלל ארצי התקף 

להקצאת צרכי ציבור

פים  "עתודות גדולות של שצ•
ציבור ברצועה השלישית  

ובצפון מערב העיר

פים  "רק שצנלקחו בחשבון •
ללא רחבות  , (גינות ופארקים)

ומדרכות

פים עירוניים"שצ
(רובעיים/ פארקים שכונתיים)

פים במרחק הליכה"שצ
(ושדרות" כיס"גינות )

+

375נדרשים 
דונם לשטחים 
פתוחים בקנה  

מידה עירוני

?

55%45%

'ד110: רזרבה עירונית
485בתכנית המתאר מוצעים 

דונם לשטחים ציבוריים פתוחים
(מעל לדרוש20%-כ)



נספח נופי| תכנית מתאר גבעת שמואל  



נספח נופי ושבילי אופניים| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים



נספח שימור| תכנית מתאר גבעת שמואל 

טבלת מתחמים ומבנים  
:  לשימור 



נספח מגבלות סביבתיות| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים

.  הנספח הסביבתי הינו נספח מנחה

הנספח מרכז את כלל נושאי  

הסביבה הרלוונטיים לגבעת שמואל  

בין . ומפרט את אמצעי הטיפול

:היתר

סמיכות לצירי תנועה ראשיים  •
קביעת המרחקים הנדרשים  –

.  ח אקוסטי"והנחיה לביצוע דו

–תחנות דלק בתחום העיר •
קביעת מרחקי ההפרדה  

הנדרשים והנחיה לביצוע סקר  

היסטורי לזיהוי זיהומי קרקע  

.ומים

הנחיות לפינוי פסולת  –פסולת•

וכן לאצירת ומיחזור  " הסטורית"

.  פסולת עירונית

פירוט מגבלות  –קידוחי מים •

.הבניה למניעת זיהום הבארות

הטמעת עקרונות  –בניה ירוקה •

הבניה הירוקה להשגת חיסכון  

.  בצריכת משאבים



ת"חיבור לפ–' נספח ביוב חלופה א| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים



חיבור לאיגודן–' נספח ביוב חלופה ב| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים



נספח מים| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים



נספח ניקוז| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים

מפת הידרולוגיהמפת תשתיות ניקוז



נספח סדרי עדיפות לפיתוח בנייה חדשה| תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים



גבעת  
שמואל

–דוגמא למתחם תכנון 

הרצועה שלישית, 4מתחם 

14.3.2017ועדה מקומית                                                                                       



הרצועה השלישית-4מתחם | תכנית מתאר גבעת שמואל 

הזיתים

(ד)שטח שם מתחם
כ  "סה

ד מוצע  "יח
למתחם

: מתוכם
תוספות  

ד"יח

ר  "מ
תעסוקה  

ומסחר

: מתוכם
תוספות

הרצועה  
השלישית

379.51,8001,800150,000150,000



הרצועה השלישית-4מתחם | תכנית מתאר גבעת שמואל 

(ד)שטח שם מתחם
ד  "כ יח"סה

מוצע  
למתחם

: מתוכם
תוספות  

ד"יח

ר  "מ
תעסוקה  

ומסחר

: מתוכם
תוספות

הרצועה  
השלישית

379.51,8001,800150,000150,000

תוואי הקו  

הסגול

(רכבת קלה)



התכנית המוצגת מסמכת עבודת תכנון •

.  2013מעמיקה שהחלה בשנת 

השלב הבא הוא המלצת התכנית  •

.להפקדה בועדה המחוזית מרכז

תכנית המתאר היא המדיניות התכנונית  •

מסמכי המדיניות . הכלל עירונית

ותוכניות מפורטות ברחבי  העיר ייעשו  

.בהתאם אליה

המשך התהליך|תכנית מתאר גבעת שמואל 

התכניתשלבי אישור 

המלצה  
להפקדה  

בועדה 
:  המקומית
14.3.2017

דיון 
לאישור  
התכנית  

בועדה 
המחוזית

דיון 
בהתנגדויות  

לתכנית

אישור 
התכנית



טיוטת תשריט ייעודי קרקע מצב מוצע| תכנית מתאר גבעת שמואל  


