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  מבוא כללי .1

מעמד  א קיבלו, ה2007שנים לאחר מכן, בשנת  63-הונחה אבן הפינה לישוב גבעת שמואל ו 1944בשנת 

עיר. הגרעין הבנוי של הישוב הישן ממוקם במרכז הישוב של היום, גובל בחלקו בצירי דרכים של 

היסטוריות ומאופיין בבניה נמוכה. בעיון בתצלומי אוויר ובמפות היסטוריים ניתן להבחין בבארות 

לפני ואחרי ובמאגרי מים רבים בסביבת הישוב המעידים על חקלאות ענפה שהיתה קיימת באזור 

התפתח והתרחב הישוב והוקמו בו הישוב, חלק ממאגרים אלו נשתמרו עד היום. במהלך השנים  הקמת

 בעלת מאפיינים שונים.כשכל אחת משכונות אלו  מגוונותשכונות 

 

  מתודולוגיית עבודה .2

גבעת ר רבדים שונים בעיתחומים ושל נספח השימור של תכנית המתאר מתבסס על לימוד וניתוח  

מספר  נערכו נערך מחקר היסטורי במטרה ללמוד את תולדות האזור, העירעם  הכרות. כחלק משמואל

נערכו שיחות עם תושבים כן ו בעירהיסטוריים  מורשת ואתרי , דרכיםלאיתור מתחמים סיורי שטח

רובד השל תכנית המתאר כך שימור ש נספחל הבסיסאת  ההווותיקים בעיר. שילוב הממצאים מ

 . תי נפרד מהתכנון העירוניחלק בל ווהיה היסטוריה

את הבסיס  מהווים אשרהמתחמים והאתרים שהוגדרו לשימור נבחנו על פי מספר קריטריונים 

להגדרת גבולותיהם ומשקלם של המתחמים והאתרים השונים במערך הכלל עירוני וכן את מידת 

 ונצפות.נראות  ,האופייני להםומרקם הייחודי ה ,ההכרח בשמירה ובהגנה על ערכיהם

סקר שימור את הצורך בעריכת  מחליפהאיננה אשר במסגרת תכנית מתאר כוללנית נעשתה עבודה זו 

 .או תכניות מפורטות תכנית שימור עירוניתהכנת במסגרת של שיידרש מפורט ומקיף 
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  הסקר ואיסוף הנתונים ישלב        

של מפות היסטוריות, וניתוח לימוד  ,איסוף סטורית של העיר המתבססת עלסקירה הי -

לצורך הבנת התפתחות היישוב  ויר ותצלומים היסטורייםותצלומי אספרות,  מסמכים,

 מראשיתו ועד היום.

ברמה  מיפוי אתרים ורישומם: גיאוגרפית מרחבית של המצב הקייםאדריכלית ו סקירה -

בניה  , סגנונותהאדריכלייםוכלל עירונית הבוחנת את המאפיינים הסביבתיים וההשכונתית 

 .ותכניות קודמותאיסוף מידע ונתונים לגבי סקרים  .וטכנולוגיות

 .איסוף מידע סטטוטורי -

 .שיחות עם תושבים -

 

 שלב ניתוח והערכה

 landmarksזיהוי מתחמי שימור ואפיונם,  הגדרתהפוטנציאל הסביבתי. ממצאי הסקר וניתוח 

סיכום והערכת  .המתחם במרחב משמעותבחינת המקום,  ישת רוחבמתחמים לשימור ובעיר, תפ

כל אחד  .ואמות מידה מוגדריםפי קריטריונים ל עמבחינת השימור הנסקר משמעות המתחם 

פי מערכת קטגוריות וקריטריונים במטרה לזהות את  מהמבנים והאתרים לשימור מוערך על

ראוי הערכים התרבותיים המיוצגים בהם וכדי לעמוד על טיבם ועל חשיבותם כנכס היסטורי ה

ן בהשוואה בין כלל המבנים הלשימור. ההערכה נעשית לכל מבנה או אתר הן כיחידות עצמאיות ו

 .1םוהאתרי

 

 המלצותמסקנות ושלב 

במסמכי ה זו תוך הטמעתתכנית  במסגרת של שכבת שימורבסיס ליצירת  המלצותומתן סיכום 

רשימת אתרי מורשת לשימור,  יגזרוממנה מתן המלצות לשימור ופיתוח מתחמי שימור . התכנית

, קביעת מדיניות השימור ומידת לטיפול ברחבי העיר, המלצותלאתרים דרגות השימור  הגדרת

 ההתערבות וכן כלים לביצוע מדיניות השימור העירונית.

 

 ם נבחנו המתחמים השונים:שעל בסיס ואמות מידה הקריטריונים 

 משמעות מרחבית עירונית. מתחם, אתר מבנה, צמחיה ונוף בעלי – אורבניערך מרקמי 

 .ומהמבנה או אתר המשמרים טכנולוגיית בנייה, התפתחות מדעית וכד -טכנולוגי /ערך אדריכלי

מבנה או אתר המאפיינים תקופה, מבנה או אתרים בהם התרחש מאורע כלשהו,   -ערך היסטורי 

 .ומהגרה אישיות חשובה וכד

מבנה או אתר אשר שלמות סגנונית, איכות הפרופורציות, יחסי המסות, פרטי  -ערך אסתטי 

 .ומההבניין, עיטורים ייחודיים ניכרים בהם וכד

 ומה.ת, אמונה, מסורת, מהווים סמל וכדמבנה או אתר המקושרים לד - ערך חברתי קהילתי

 ומה.ני, נקודת ציון וכדות בנוף העירואתר נוף, אתר או מבנה בעלי משמע - , טבע/נצפותערך נופי

  

                                                 
חשוב לציין כי נספח השימור לתכנית זו אינו תחליף לתכנית שימור מלאה. במסמך זה מסומנים המבנים והאתרים המיועדים  1

הערכית והכנת תכנית שימור ורשימת שימור הכוללת כרטסת אינם חלק לשימור אך תיעוד המבנים, דירוגם מבחינת חשיבותם 
 ממשימות תכנית הזו.
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 תקציר - גבעת שמואלסקירה היסטורית לעיר  .3

 באזור ההתיישבוקבוצת עולים ציוניים מרומניה עלתה לארץ  20-של המאה ה '40-בראשית שנות ה

היו שייכות לכפר הערבי 'אבן עליהם התיישבו  אדמותהשהיום הוא חלק מהעיר גבעת שמואל. 

האזור בתקופת התנאים. שהיה מרכז תורני  םהקדו 'בני ברקהישוב 'אבראק', שמקור שמו לקוח מ

על הונחה אבן הפינה להקמת הישוב  1944בשנת  .התאפיין בנוף חולי, עצי פרי, פרדסים ומגוון עצי נוי

על פי בקשת התושבים הראשונים, הישוב הוקם כישות משפחות.  190-דונם עבור כ 100-שטח של כ

על ונקרא  מועצה מקומיתהוכרז הישוב כ 1949בספטמבר  עירוני בסביבה.עצמאית ולא סופח לישוב 

 .דתי שהיה מראשי וממייסדי התנועה הציונית ברומניה-מואל פינלס נדבן ועסקן ציוניששם 

ישוב הוקמה שכונת 'קרית ישראל', מצפון לגרעין ה -מבחינה מרחבית הישוב  התפתח' 50-בשנות ה

הישוב גרעין דו המזרחי של ונת מעברות על פרדס רוזנבלום ומצשכה גרעין הישוב הוקממזרח ל-צפוןמ

הוקמה עוד שכונת מעברות על חלק מפרדס רובין שאדמותיו היו שייכות לצייר ראובן רובין. בנוסף, 

בתקופה זו עדיין בולטים  .דרום מרכזי-כציר אורכי צפון 4סמוך לישוב מקטע כביש בבתקופה זו נסלל 

 ביבת הישוב וניתן אף לזהות מספר בתי באר במרחב.שטחי הפרדסים בכל ס

שכונת גיורא המתאפיינת במבני רכבות ריבועיים המקיפים חצרות פנימיות  ' נבנתה60-בשנות ה

שפונו גדולות. שכונה זו קלטה אליה תושבים שהתגוררו במעברות באזור פרדס רוזנבלום ופרדס רובין 

 ם. לאות רבישטחי חק נותרובמקביל. סביב גרעין הישוב 

מדרום וממזרח לגרעין הישוב התרחב האזור הבנוי ש. ' פונו מבני המעברות כמעט לחלוטין70-שנות הב

 4כביש  .ישובבשכונות השונה משאר  אורבני אופיבעלת שכונת 'רמת אילן' אוכלסה  ו ובמרחק,ל

 ממערב לישוב הורחב ונוספו מחלפים וגשרים לאורכו.

  רמת הדקלים בצפון.שכונת שכונת רמת הדר במזרח ו ' נבנו90-בסוף שנות ה

  .מעמד של עיר 2007 בעקבות הגידול במספר התושבים ובשטח הבנוי, קיבלה גבעת שמואל בשנת

 של הישוב בעת הקמתו.ההיסטוריות בעיר מבוססת על הדרכים תשתית הדרכים 

 בשטח המוניציפאלי של גבעת שמואל אין הכרזות של שטחי עתיקות.

  

, עידכון דרכים ממאי 1929אוגוסט , פתח תקווהמפת 

 של השטח עליו תקום גבעת שמואל.. הגדלה 1942

 מקור: המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב. 

 רח' 

 הזיתים
 רח' ז'בוטינסקי

 רח' הנשיא

 כביש מכבית

 צ
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 גבעת שמואלב ערכי שימור. 4

מרבית אתרי המורשת של העיר הינם לאור זאת , הקמת המדינהגבעת שמואל נוסדה מספר שנים לפני 

נכסי המורשת של העיר הינם ספורים ופזורים בכל . מספר שנים לפני או אחרי הקמת המדינה - מתקופה זו

מרחב הישוב ואינם יוצרים מתחם רציף משמעותי לשימור. עם זאת מן הראוי לשמור על מעט המבנים/ 

 וערכים, הקשורים להיסטוריה של העיר והתפתחותה.האתרים שהנם בעלי משמעות 

המייצגות את ערכי השימור נושאיות קטגוריות  מספרלנכסי המורשת בעיר צוות התכנון בחר לחלק את 

 .בעיר מגוון נכסי המורש הקיימיםלידי ביטוי את ומביאות 

 

 שכונות בעלות מאפייני בניה ייחודיים.המיוצג על ידי ערך מרקמי:  -

 מבני ציבור המהווים אבן שואבת לקהילה.המיוצג על ידי ערך חברתי קהילתי:  -

 מערך אספקת המים לשדות הישוב.המיוצג על ידי ערך טכנולוגי:  -

       העירוני.ובמרחב שדרות בעלות משמעות בנוף ידי  המיוצג על :סביבתי-ערך נופי -

 

 המלצות:

חיזוק הקשרים המרחבים לשימור והגדרת מספר נכסי מורשת בעיר כאתרים המומלצים  -

שילובם בתכנון הכולל בעיר: בתי הכנסת, בית העם, מגדל המים, בית הבאר ביניהם תוך 

 והשדרות.  

וחיבורן למערך התנועה הרגלית ותנועת האופניים  חיזוק שדרות 'העצמאות' ו'הגיבורים' -

 בישוב.

בות קנה המידה האנושי, לרהשכונה  של: שמירה על הרקמה הבנויה תיקומתחם הגרעין הו -

חצרות  –פנוי. שמירה על רוח המקום והמרחב הציבורי להבניה הנמוכה והיחס בין בנוי 

 , שדרה ראשית מחברת., תנועה מצומצמת, גדרות נמוכותמגוננות בחזית

 

 :קיצורים מקרא

 ומספרו מתחם שימור – X -מש

 מתחם תכנון ומספרו – X-כמת

 

 לשימור ערכים. 5

שנבנו שכונות ה. כשבהיקף פרדסים וחקלאות ענפה גדל הישוב והתפתח סביב הגרעין הוותיקמאז הקמתו, 

 בעלות מאפיינים ושונות אורבנית. בעיר היו 

ארבעה ערכי שימור משמעותיים המייצגים מגוון עירוני ומאגדים בתוכם נכסי מורשת. בעיר ניתן להגדיר 

 נשמר לאורך השנים. שאלה מייצגים תקופות בהתפתחות העיר וייחודם בא לידי ביטוי בהיבט הפיזי ערכים 

  :שימור ערכיצוות התכנון הגדיר מספר 

מגוון  ותהמייצג 'רמת אילן'שכונת בגרעין הוותיק בעיר והבא לידי ביטוי באורבני  ערך מרקמי -

 סגנונות הבניה ותכנון העירוני. 

בית 'את בתי כנסת ושני כוללים היסטוריים המבני ציבור ביטוי בידי ל הבאחברתי קהילתי ערך  -
 .'העם
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עבר החקלאי מהווים עדות לההמגדל ובית הבאר,  - מתקני מיםבהבא לידי ביטוי  ערך טכנולוגי -
 של הישוב. 

 שדרות ירוקות המהוות נוף עירוני.הבא לידי ביטוי ב ערך נופי -

 

 'מרקמי אורבני'ערך  5.1

שתי שכונות המייצגות ערך מרקמי אורבני בהיסטוריית הישוב. האחת היא  בגבעת שמואלניתן לאפיין 

בראשית בגרעין הוותיק נבנו ה היא שכונת 'רמת אילן'. יהשכונה שמהווה את גרעין הישוב הוותיק והשני

 וותיק מתאפייןהגרעין ה גם כיום .צמודי קרקעמשפחתיים, בני קומה אחת -דובתי מגורים הקמת הישוב 

שכונת מגורים שהשתמר עד היום. רחובות מערך ו צמחיה מפותחת ,בתים צמודי קרקע ברקמה בנויה של

'. 20-' של המאה ה70-'רמת אילן' תוכננה על ידי אבא אלחנני ואילנה ודן אלרוד ואוכלסה בתחילת שנות ה

אזורי המגורים לבין תנועת ה בין שתהיה הפרדכך תוכננה ומשלבת רבי קומות ובתים צמודי קרקע השכונה 

  .המקורי המתווה התכנוניעד היום שמרה השכונה על  .הרכבים

 

 [1-מש] לשימור 'מרקמי אורבני'ערך 

 ערך היסטורי:  

הגרעין הוותיק ושכונת 'רמת אילן' מייצגות שתי תקופות בהיסטוריה של הישוב. הבתים הראשונים ותוואי 

 הקמת הישוב ואת שנותיו הראשונות.הדרכים בגרעין הוותיק של העיר מייצגים את תקופת 

 ערך אדריכלי:

 בישובים היהודיים בשניםסגנון הבניה ל םבנויים באותה תצורת בנייה ואופיינייהבתים בגרעין הוותיק 

 הקמת המדינה.שלפני 

 ערך חברתי קהילתי:

, עולים מרומניה, עוד לפי הקמת המדינה. הרקע של העיר בגרעין הוותיק התיישבו ראשוני התושבים

וההתגייסות הקהילתית והכלכלית של התושבים המשותף והאתגרים שעמדו בפניהם בהקמת ישוב חדש 

 חברתי והקהילתי שהתפתח במקום.ם התרמו למרקלפיתוח הישוב 

 ערך אורבני:

בחלקות הקרקע כך  משפחתיים המסודרים בצורה מלבנית-בתים דו 10נבנה במקבצים של הגרעין הוותיק 

המקבצים מקיפים שטח . שבמרכז כל מקבץ קיים שטח פתוח, בין מקבץ אחד למשנהו עוברות הדרכים

האופיניים לשכונה עד  ומתעקלים רחובות צריםזה יצר  מרכז השכונה. מערך –שנבנו עליו מבני הציבור 

 היום.

 [1-]מש 'מרקמי אורבני'רונות לשימור הערך הקע
 בהוראות התכנית( 22)עמוד : [1-]מש הגרעין הוותיק

 קומות. 2הגבלת גובה הבניה בתחום עד  -

 נפחי הבנייה הקיימים. תבנית ושמירה על  -

 .אי ורוחב הדרכיםשימור תוו -

  אחוזי הצמחייה ואופייה. הגדרת -

 בהוראות התכנית( 32)עמוד  :שכונת 'רמת אילן'

לשמור על המבנה האורבני הקיים של השכונה מבחינת גובה המבנים ונפחם, מערך מומלץ  -

 הדרכים ומיקום מבני הציבור והמסחר.



      .     
 

 

 

 

 ערך מרקמי אורבני

הגרעין הוותיק  1מספר סקר: 
 [1-]מש

 

  גבולות:
רחוב ביאליק בצפון, רחוב ז'בוטינסקי 

בדרום, רחוב הרצל במזרח, רחוב 
 ויצמן במערב 

  אזור חיץ:
 לא רלוונטי

 

 

  'רמת אילן' 5מספר סקר: 

 גבולות:
רחוב רחבת אילן מצפון, דרך בר אילן 
מדרום, רחוב אורנים ממזרח, רחוב 

 קרן היסוד ממערב
 אזור חיץ:

 לא רלוונטי

 

 

 

  

 .1946נת משתצ"א  ,של אזור גבעת שמואלהגדלה 
 ניתן להבחין בבירור במערך הבתים והדרכים של גרעין הישוב, מערך שנשאר ללא שינוי עד היום. 

  מקור: מפ"י



      .     
 

 

 

 [1-]מש 'חברתי קהילתי'ערך  5.2

הערך החברתי קהילתי בעיר בא לידי ביטוי במבני הציבור ההיסטוריים שלה שהיוו ועדיין מהווים מקום 

נמצא במרכז שהוא בית הכנסת הראשון של העיר ה . 'בית הכנסת המרכזי'לתושבי העירמפגש פיזי ורוחני 

ה יל', השכונה השניבשכונת 'קרית ישרא יםהנמצאו'בית העם' הגרעין הוותיק, בית הכנסת 'היכל יהודה' 

 של העיר. 

 

 [1-לשימור ]מש 'חברתי קהילתי'ערך 

 ערך היסטורי

הם מבני ציבור שנבנו בעשור הראשון להקמת הישוב ומהווים אבן דרך המומלצים לשימור שלושת המבנים 

 משמעותית בהתפתחות הישוב. 

  ערך אדריכלי

'. 50-בשנות השנבנו בארץ בישובים היהודיים מסוג זה מבני ציבור של סגנון הבניה ל אופיינייםהמבנים 

בית הכנסת  .ופשוטים בעלי קווים נקייםהם צנועים בממדיהם ומשתלבים במרקם הרחוב, לרוב המבנים 

 היכל יהודה גדול ומפואר יותר וניכרת בו ההשקעה הכלכלית והאישית של תושבי גבעת שמואל.

 ערך חברתי קהילתי

 גילאי לתושבי העיר.   -כנסת ו'בית העם' מקום מפגש רוחני ותרבותי רבמזמן הקמתם, מהווים שני בתי ה

 ערך מרקמי אורבני

, המבנים ממוקמים במרכז הפיזי של השכונה ומשתלבים במרקם הרחוב והשכונה מבחינת נפחי הבניה

 . וקרבה לבתי התושבים

 

 :[1-]מש ערך 'חברתי קהילתי'עקרונות לשימור 
במבנים המוגדרים כל הצעה להתערבות, שינוי או ביצוע התאמות חיצוניות/פנימיות מומלץ ש -

 . תעשה על בסיס מסקנות תיק תיעוד ובכפוף להנחיות יועץ שימורלשימור, 

 מומלץ לשמור על נפחי הבניה של המבנה ביחס לסביבה.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      .     
 

 

 

 

 

 [3-כת]מ ערך 'טכנולוגי' 5.3

' של 80-לאמצע שנות העד . נרחבים פרדסיםשטחי חקלאות ובעבר באזור בו הוקמה גבעת שמואל היו 

היו עדיין שטחי פרדסים משמעותיים ממזרח לישוב. השקיית השטחים התבצעה במים  20-המאה ה

שנשאבו מהבארות הרבות שנחפרו בשטח, כשעל חלקן נבנו בתי באר. בית הבאר הנמצא בפארק רמון הוא 

ים. מגדל המים נבנה עדות לעבר החקלאי של האזור ונותרו בו מתקנים מקוריים ששימשו לשאיבת המ

 והוא מהווה נקודת ציון בנוף העירוני. הישוב לאחר הקמת

 

 [3-כתלשימור  ]מ ערך 'טכנולוגי'

 ערך היסטורי 

בית הבאר בשטח הישוב מהווה עדות לעבר החקלאי העשיר של האזור ולגידולי ההדרים שהיוו פרק 

באספקת משמעותי . מגדל המים מהווה ציון דרך ובהתפתחות של מדינת ישראלמשמעותי בהיסטוריה 

 המים לישוב הצעיר.  

 ערך אורבני

 [1-ערך 'חברתי קהילתי' ]מש

  1.1מספר סקר: 

 הכנסת המרכזי''בית 
 21אילן  רחוב בר

  1.2מספר סקר: 

 בית הכנסת 'היכל יהודה'
 שדרות העצמאות פינת סמטת נח לוי

 
 
 
 
 

   1.3מספר סקר: 

 בית העם
 41-43יהודה הלוי רחוב 



      .     
 

 

 

. המגדל ובולט מאוד בסביבתו מטר, בנוי בראש גבעה בחלקה הגבוה של העיר 21.2-כ וגובהשמגדל מים 

   מהווה נקודת ציון עירונית ומופיע בסמל העיר.היווה ו

 

 [:3-כ]מת ערך 'טכנולוגי'עקרונות לשימור 

 בית הבאר:

 מומלץ להכין תיק תיעוד לבית הבאר הכולל תיעוד של טכנולוגיית השאיבה. -

 מומלץ לשלב את שימור ופיתוח בית הבאר ואת מתקניו בפיתוח הסביבתי של הפארק.    -

 מגדל המים:

הכולל תיעוד של טכנולוגיית הבניה ואופן השימוש בו  למגדל המיםמומלץ להכין תיק תיעוד  -

 לרווחת הישוב.

כך שיהווה נקודת ציון משמעותית גם בהמשך פיתוח סביבתי מגדל המים במומלץ לשלב את  -

 .   התפתחות הישוב

 הבאר של סבא:

 מומלץ להכין תיק תיעוד לבית הבאר הכולל תיעוד של טכנולוגיית השאיבה. -

 

 

 [3-לשימור ]מתכ ערך 'טכנולוגי'

  3.2מספר סקר: 

 בית הבאר 
 פארק רמון

 

  3.1סקר: מספר 

 מגדל המים
ממזרח לרחוב הזיתים, מדרום 

 לרחוב פרדס רוזנבלום

   3.3מספר סקר: 

 בית באר
 'הבאר של סבא', דרך יצחק רבין



      .     
 

 

 

 

 

 

 [1-]מש' סביבתי-נופי'ערך  5.4

שדרת 'העצמאות' ושדרת 'הגיבורים' נמצאות באזור הוותיק של העיר ומהוות חלק בלתי נפרד מרקמת 

השכונות הראשונות של העיר. השדרות מהוות נוף עירוני פתוח וירוק בלב השכונות ומשמשות כמקום 

 מפגש ולפעילות פנאי לתושבים.   

 

 [1-ערך 'נופי' לשימור ]מש

 ערך היסטורי:  

של מבני ציבור רבים לאורכה  םהימצאותשדרת 'הגיבורים' נמצאת בליבו של הגרעין הוותיק של העיר. 

)אמפי המשמש להופעות מקומיות, בית הכנסת המרכזי, בית ספר אלון ובית יד לבנים( מצביעים על 

רית שדרת 'העצמאות' ממוקמת בלב שכונת 'ק חשיבותה של השדרה בהיסטוריה של השכונה ושל העיר.

לאורכה. שתי השדרות משמשות וקם ממובית הכנסת 'היכל יהודה'  יה שנבנתה בעיריישראל' השכונה השנ

 עורק תנועה רגלי משמעותי בישוב.

  ערך חברתי קהילתי:

מבני הציבור מערב וכן חיבורי הרוחב והשבילים המובילים אליהן וכן -החיבור בכיוון מזרחבזכות 

 באירועים מיוחדים. כן יומי לתושבים ו-מהווה מקום מפגש יום הןת ושדרהשל ן לאורכהממוקמים 

 ערך אורבני: 

השדרות הן חלק בלתי נפרד מהשכונות הראשונות וניתן לראות את שדרות העצים ואת התוואי שלהן 

 צ"אות מוקדמות לאחר הקמת הישוב. השדרות הן עורק ירוק בעל נוכחות ונפח במרחב העירוני הבנוי.בת

 

 :[1-]מש ערך 'נופי'לשימור עקרונות 

 הנוף של התכנית ראש צוות ויועץבהתאם להנחיית 

 [1-ערך 'נופי' לשימור ]מש

 1.4מספר סקר: 

 

  שדרת העצמאות

 

  1.5מספר סקר: 

 שדרת הגיבורים



      .     
 

 

 

 

 

 

 

 מידע מקורות. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרות:  

 1997טפר, -, דיוקןהגבעה שבלב, סיפורה של גבעת שמואל -אריה קרישק 

 

 ארכיונים:

 ארכיון רשות העתיקות

 הארכיון הציוני, ירושלים

 המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, תל אביב

 'יד אבנר', המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

 מרכז מיפוי ישראל

 

 ראיונות:

 אגמון נאוה

 אשכנזי כוכבה )אסתרה( ונפתלי

 שבע רונן בת

 

 אינטרנט:

 אתר ויקיפדיה

 עיריית גבעת שמואלאתר 

 אתר מנהל מקרקעי ישראל

 

 

 

 


