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אופי וייחוד מקומי
שמירת הייחוד של רחובות דוגמת כצנלסון, וויצמן ושינקין  �

במרכז העיר.

שימור של שטחים ציבוריים דוגמת גן העלייה השנייה, מצפה  �
הכוכבים וגבעת קוסלובסקי.

יצירת רצפים של שטחים ציבוריים. �

שמירה על צביון מסחר בוטיקי, בתי קפה ומקומות בילוי  �
קטנים וייחודיים, מדרחובים.

שמירה על עיצוב עירוני ייחודי ומזמין, כולל פינות ישיבה,  �
גינות וכו'. 

פיתוח אזורים אינטנסיביים ליצירת עירוניות, בד בבד עם  �
השמירה על האיכויות העירוניות.

מרכיבי החזון:
העצמת והבלטת ייחודיות העיר ע"י שימור והדגשת מרכיבים 
פיזיים )טופו', שלד ואופי הרחובות(, היסטוריים )מקום העיר 
בהתפתחות הישוב הציוני והאתרים בעלי-הערך שבתחומה( 

וחברתיים-כלכליים )איכות חיים גבוהה, שירותי חינוך ותרבות 
מגוונים ואיכותיים, "עיר שנעים לחיות בה"(.

גבעתיים כמרחב איכותי וירוק בלב המטרופולין, שנעים לחיות 
בו, בעל אוירה קהילתית ושכונתית ייחודית.

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



מרקם המגורים ועיצוב קו הרקיע

בכל המגשים התנהל ויכוח עירני בין המצדדים לבין  �
המתנגדים לשינוי משמעותי במרקם הבנוי ולציפוף העיר. 

נדרשת מדיניות כוללת בכל הנוגע לתמ"א 38. �

יש להגביל ולקבוע הנחיות בעניין גובה הבנייה לאזורים /  �
צירים.

נדרש חידוש המרחב הציבורי במתחמי התחדשות עירונית. �

יש לאזן בין צרכי הפרט לכלל בהיבטי מוסדות ציבור  �
ושצ"פים.

יצירת תמהיל דיור מגוון שיאפשר כניסת צעירים לעיר. �

מרכיבי החזון:

תכנית המתאר תציע "כללי משחק" לתבנית הבנייה 
בגבעתיים, שיבטיחו איכויות מרקמיות ומבניות, בדגש על 

נוחות אקלימית בדירות המגורים ובמרחב הציבורי ותוך 
פיתוח מנגנונים שיאפשרו את ההיקף הנדרש של השטחים 

הציבוריים.
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תעסוקה ומסחר

אין צורך להתחרות בערי המטרופולין בכל הנוגע לתעשייה,  �
מסחר ותעסוקה.

במרכז העיר: עידוד עסקים קטנים ובינוניים. �

בשולי העיר: פיתוח אזור תעסוקה איכותי בכורזין המשלב  �
מגורים, מסחר, משרדים ומקומות בילוי.

מרכיבי החזון:

גבעתיים תפותח כעיר בעלת אזורי תעסוקה ומסחר התומכים 
במאזן הכלכלי העירוני ומספקים את צרכי תושביה.

שימת דגש על עידוד עסקים קטנים ובינוניים וחיזוק רחובות 
מסחריים ייחודיים ובכללם, מרכז העיר, כמוקד פעילות התורם 

לאיכות החיים בעיר.
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תחבורה וחניה

הורדת כבישים וחניה אל מתחת לקרקע לטובת פינוי  �
המרחב הציבורי להולכי רגל ואופניים.

פיתוח שבילי הליכה ואופניים מוצלים ומקושרים לערים  �
הגובלות ולפארקים.

הקמת מערכות תחבורה ציבורית והסעת המונים יעילות  �
ואמינות.

מרכיבי החזון:

תכנית המתאר תציע מערכת תחבורה בת קיימא, רב-
אמצעית ויעילה, המכוונת לעידוד הליכה ברגל ורכיבת 

אופניים, לצד מערכת הסעת-המונים המשולבת במבנה 
העירוני במתווה אפקטיבי, כולל קידום קו הסעת-המונים 

חדש על בסיס הקו שבוטל במסגרת תמ"א/4/23/א.
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"מטרת העל" של התכנית

גבעתיים כעיר המגורים האיכותית של המטרופולין, בעלת 
שכונות ייחודיות, רחובות, גנים וכיכרות מפותחים, מערך 

מוסדות ציבור התומך בחיי הקהילה והפנאי ולצד חיי מסחר 
ובילוי.

עוגנים מרכזיים 
התחדשות עירונית ושדרוג המרחב הציבורי באופן המוכוון  �

לעידוד דפוסי התנהגות בריאים.

חיזוק אלמנטים המייחדים את גבעתיים כמרחב איכותי  �
וירוק, בעל מורשת היסטורית עשירה בלב המטרופולין.

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



הצומח והשטחים הציבוריים 
הפתוחים

תכנית המתאר תכלול שמירה קפדנית על 
נופים צמחיים קיימים ועיבוי גנים )פריסה 

מיטבית(; ינתן דגש על המרווח הקדמי 
הטיפוסי לעיר.

יד מרדכי 3 - למעט אדנית 
בחזית המגרש מכוסה אספלט, 

ביתור המדרכה ע"י כניסה לחניון

יד מרדכי 2 - מרווח קדמי 
טיפוסי לעיר; שפע צמחיה 

ואדמה מחלחלת במגרש

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



עקרונות:

חופה עירוניות כמדד לצל ויער עירוני  •

)מוצע כסטנדרט  להשואה בין ערים(

מדד מיקרואקלימי•

מאפשרת כיוון אסטרטגי להתמקדות  •

היכן רוצים לייצר  –בחופה עירונית 

את הצל בעיר

החופה כחוליה מקשרת בין מוקדי  •

הטבע העירוניים

תכסית חופה ככלי סטטוטורי  •

רחובות  –פתוחים אסטרטגיה לתוספת שטחים . 6

חופת העצים בגבעתיים עומדת כיום  
)א"הערכה מניתוח תצ( 30%-על כ

הרחובות
התכנית תציע רציפות שטחים פתוחים 

כתחליף לכמות; 

ינתן דגש על גובה בינוי המאפשר את קיומם 
של עצים ברחוב;

חופת העצים העירונית, העומדת על 
כ-30%, מהווה חוליה מקשרת בין מוקדי 

הטבע העירוניים.

מיפוי חופת 
העצים העירונית 
רחוב טייבר, גבעת רמב"ם)ע"ג תצ"א(
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גבעת
קוזלובסקי

85 מ׳

גבעת
בורוכוב
47 מ׳

גבעת פועלי
הרכבת
65 מ׳

גבעת 
רמב״ם
56 מ׳

גן חיל
האויר
57 מ׳

42 מ׳

58 מ׳

48 מ׳

75 מ׳

67 מ׳

73 מ׳

62 מ׳

63 מ׳

48 מ׳64 מ׳

15 מ׳

20 מ׳

25 מ׳

30 מ׳

35 מ׳

40 מ׳

45 מ׳

50 מ׳

35 מ׳

10 מ׳

55 מ׳

טופוגרפיה
התכנית תכלול העצמה את המצפורים 

הקיימים בראשי הגבעות בעיר ושמירה על 
קווי המבט הייחודיים לגבעתיים במטרופולין.

מצפור בליסבון, פורטוגל

מצפור שלום, גבעת קוסלובסקי
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תחנות תל אופן מתוכננות

תחנת רכבת ישראל

תחנת רק"ל מתוכננת

מ� 
יצ

' ו
רח

ק 
לי

יא
 ב

ח'
ר

ק 
אב

המ
ח' 

ר

 הקו ה�גול 

ו� 
אד

ו ה
הק

 

 הקו הצהוב 

רח' כצנל�ו� 

רכבת 
ישראל
השלו�

רכבת 
ישראל

ארלוזרוב

רח' עמק ברכה 
שד' ירושלי�

דר� רבי�

יו�
ור

 ג
ב�

ח' 
ר

נגישות לתחבורה ציבורית 
קווי מערכת הסעת ההמונים 

המתוכננים במטרופולין מהווים 
הזדמנות לשיפור משמעותי בנגישות 

לתחבורה לתושבי העיר. 

עם זאת, מרכז העיר נותר משורת ברמה 
בסיסית גם במצב המתוכנן. 
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תחנות תל אופן מתוכננות

תחנת רכבת ישראל

תחנת רק"ל מתוכננת

מ� 
יצ

' ו
רח

ק 
לי

יא
 ב

ח'
ר

ק 
אב

המ
ח' 

ר

 הקו ה�גול 

ו� 
אד
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 הקו הצהוב 

רח' כצנל�ו� 

רכבת 
ישראל
השלו�

רכבת 
ישראל

ארלוזרוב

רח' עמק ברכה 
שד' ירושלי�

דר� רבי�

יו�
ור

 ג
ב�

ח' 
ר

נגישות לתחבורה ציבורית 
קו מתע"ן מוצע במסגרת התכנית 

יקשר בין בקעת אונו וראש העין 
במזרח לבין חוף הים במערב, ויהווה 
חוליה משמעותית במערכת הקווים 
המתוכננת, תוך שהוא מאפשר כיסוי 

מיטבי לגבעתיים.
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מוקד חברה / קהילה

מבנים הכוללים מסחר

עוצמת בינוי גבוהה
עוצמת בינוי בינונית
עוצמת בינוי נמוכה

ק 
לי

יא
 ב

ח'
ר

ת 
נ�

הכ
ח' 

ר

ק 
אב

המ
ח' 

ר

רח' עמק ברכה 
שד' ירושלי�

דר� רבי�
יו�

ור
 ג

ב�
ח' 

ר

מוקד תעסוקה / מסחר
מוקדי תנועת הולכי רגל

מוקד פנאי / טבע / ספורט

מ� 
יצ

' ו
רח

רח' כצנל�ו� 

רח' שינקי� 

יו�
ור

 ג
ב�

ח' 
ר

מסחר, עירוניות ונגישות 
למטרופולין

התכנית תציע חיזוק הצירים
המסחריים הקיימים בגבעתיים.

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



היצע השטחים למוסדות ציבור
בגבעתיים 240 דונם מאושרים למוסדות  �

ומבני ציבור )כולל 20 דונם בבעלות פרטית( 
- סה"כ 4.28 מ"ר חום לנפש; 

כ-50 דונם אינם מנוצלים בצורה יעילה  �
)ריקים / בשימוש אחר(.

56,00080,000100,000אוכ'

גודל משק 
2.42.62.8בית

21,95730,90037,000יח"ד

1.11.81.8שנתון

 היקף 
570 ד'470 ד'260 ד'נדרש 

330 ד'230 ד'20 ד'מחסור

* הנתונים מתוך התדריך המתחדש של הקצאת שטחים למרחב 
הציבורי של משרד הפנים;

* חישוב הנתונים הפרוגרמטיים התבצע בצורה תיאורטית נורמטיבית, 
בחישוב כלל עירוני וללא התייחסות למוקדי הפיתוח הספציפיים.

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות
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ניתוח פריסת השצ"פים העולה מסקר שטחים פתוחים המפה המוצגת לעיל הינה מפה המציגה את כלל השצ"פים בעיר. 

העיר יש מבנה ברור של   הדרומי של. בחלקה ואין פיזור היררכיגבעתיים הוא שבצפון העיר ובמרכזה יש מחסור של שצ"פים 

 בניה למגורים בהיקף גן או פארק. כמו כן, יש רציפות של גנים.
  

היצע השטחים הציבוריים הפתוחים
למעט בדרום העיר, השטחים הציבוריים 

הפתוחים אינם מגיעים למידה המומלצת ע"י 
המדריך הבין משרדי: 7 מ"ר לנפש.

נקודת תצפית

אוכ'שכונהאזור
שצ"פ 
מאושר
)דונם(

שצ"פ 
לנפש
)דונם(

3,0103.11.0פועלי הרכבת11

6,46016.82.6בורוכוב )מז'(12

3,83012.63.3בורוכוב )מע'( + סיטי13

4,45011.42.6התע"ש / הל"ה21

3,1502.80.9רמב"ם )צפ'(22

4,21017.24.1רמב"ם )דר'(23

2,9506.92.3ארלוזרוב )מע'(31

2,9404.21.4שינקין )מע'(32

4,5203.10.7שינקין )מז'(33

4,60027.45.9ארלוזרוב )מז'(34

5,48040.67.4שטח 419

3,25038.711.9קפלנסקי, הרצוג42

3,64066.718.3ההסתדרות, כורזין43

3,21035.210.9קופ"ח/חח"י/המורים44

55,7002875.15
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הצורך בחידוש רקמת המגורים
חלק ניכר מהמבנים בגבעתיים אינם עומדים 

בתקן עמידות בפני רעידות אדמה וחלקם 
אינם עומדים בתקנים סביבתיים-אקלימיים. 

 תמ"א 38 חלה על כ-1,710 מבנים בעיר
)כ-11,500 יח"ד מתוך כ-22,500 קיימות(. 

מכאן שלעיר קיבולת של תוספת של 
כ-16,000 יח"ד במסלול חיזוק וכ-27,500 

יח"ד במסלול הריסה ובניה מחדש. 

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםחיזוק ושמירה על האיכויות העירוניותעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית



האמצעים העיקריים להתערבות במרקם הבנוי

פינוי-בינויתמ"א 38 הריסה ובניהתמ"א 38 חיזוקחיזוק ושיפוץ חזיתות

 מתווה
המימון

מימון ע"י הדיירים וקרן 
ייעודית של העירייה

מימון באמצעות תוספת 
זכויות

מימון באמצעות תוספת 
זכויות

מימון באמצעות תוספת 
זכויות

 מאפייני
 היתר בניההיתר בניההרישוי

מתוקף תמ"א 38
 היתר בניה

מתוקף תמ"א 38
 תב"ע +

היתר בניה

 יתרונות /
 חסרונות
לתושב

מבנה מחוזק ומשופץ �

ללא תוספת ממ"ד,  �
ללא הגדלת דירות

פתרון חניה ציבורי �

מבנה מחוזק ומשופץ �
תוספת ממ"ד והגדלת  �

דירות
הרעה במרווח הבין-בנייני  �

ובאיכות האקלימית
פתרון חניה ציבורי �

מבנה חדש, דירות גדולות  �
יותר וכוללת ממ"ד

פתרון חניה לכל הדירות �

מבנה חדש, דירות גדולות  �
יותר וכוללת ממ"ד

פתרון חניה לכל הדירות �

 יתרונות /
 חסרונות
לעירייה

אפשרות לגביית היטל  �
השבחה

 יתרונות /
 חסרונות

לעיר

שיפור בחזות המבנה �
שמירה על איכויות  �

חתך הרחוב הקיים 
והעצים בו

שיפור בחזות המבנה �

החרפת החוסר בחניה �
ירידה בכמות ובאיכות  �

הצומח בתחום המגרש

מבנים חדשים ומודרניים �
פינוי החניה לתת הקרקע �

ירידה בכמות ובאיכות  �
הצומח בתחום המגרש

ירידה משמעותית באיכות  �
חתך הרחוב והצומח בו

מבנים חדשים ומודרניים �
פינוי החניה לתת הקרקע �
ניתן להוסיף שימושים  �

ושטחים ציבוריים
 שינוי דרמטי בחתך הרחוב �

ובקו הרקיע העירוני
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תמ"א 38
מצב קיים טיפוסי לגבעתיים: מבנה בן 3  �

קומות ברחוב מזרח-מערב )ניתוח הצל 
לפי 12:00 בצהריים ב-21 בדצמבר(. 

מצב קיים
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תמ"א 38
תמ"א 38 במסלול חיזוק מאפשר להוסיף  �

2.5 קומות על גבי המבנה הקיים, באופן 
המצל על הרחוב, פוגע בצומח במגרש 

ובמדרכה ומקטין את המרחב הבין-בנייני. 

תמ"א 38 במסלול חיזוק ועיבוי
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תמ"א 38
תמ"א 38 במסלול הריסה ובניה מאפשר  �

תוספת קומות על גבי המצב המאושר, כך 
שמבנים רבים מגיעים ל-7/8 קומות באופן 

חריג לסביבתם, ומרעים עוד יותר את 
האיכות האקלימית ואת חתך הרחוב. 

תמ"א 38 במסלול הריסה ובניה מחדש
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צפיפות יח"ד
)יח"ד/ד' נטו(

קרקע לצרכי 
ציבור )ד'(

607.40מצב נכנס

8410.40מצב יוצא

התחדשות עירונית
מתחם לדוגמא הל"ה-דליה 
צפיפות נכנסת 7.5 יח"ד/ד'

תמ"א חיזוק מצופפת את המרקם הבנוי 
ומותירה מרווחים קטנים מאד בין המבנים. 

במקרים מסויימים לא ניתן להוסיף ממ"דים 
ומעליות בשל מגבלות המגרש. 

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



צפיפות יח"ד
)יח"ד/ד' נטו(

קרקע לצרכי 
ציבור )ד'(

607.40מצב נכנס

13216.30מצב יוצא

התחדשות עירונית
מתחם לדוגמא הל"ה-דליה 
צפיפות נכנסת 7.5 יח"ד/ד'

ביצוע תמ"א הריסה בגבולות המגרשים 
מכפילה את צפיפות הבינוי, בעיקר לגובה 

משום שקווי הבניין אינם מאפשרים הרחבת 
המבנים. 

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



צפיפות יח"ד
)יח"ד/ד' נטו(

קרקע לצרכי 
ציבור )ד'(

607.40מצב נכנס

15033.80מצב יוצא

הקצאת 40%
לצרכי ציבור (3.67 ד')

התחדשות עירונית
מתחם לדוגמא הל"ה-דליה 
צפיפות נכנסת 7.5 יח"ד/ד'

בחינת פינוי-בינוי מגדלי מעלה כי ניתן 
לבצע הקצאה לצרכי ציבור שתגדיל את 

שטח ביה"ס השכן ותוסיף שצ"פ, ללא פגיעה 
משמעותית בקו הרקיע ובזכויות השמש. 

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



צפיפות יח"ד
)יח"ד/ד' נטו(

קרקע לצרכי 
ציבור )ד'(

16516.30מצב נכנס

התחדשות עירונית
מתחם לדוגמא כצנלסון-שנקין 
צפיפות נכנסת 16.3 יח"ד/ד'

מתחם זה טיפוסי לצפיפויות לאורך רחוב 
כצנלסון: מבנים צפופים, בעלי מספר כניסות 

ומרווחים קטנים ביניהם. 

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



צפיפות יח"ד
)יח"ד/ד' נטו(

קרקע לצרכי 
ציבור )ד'(

16516.30מצב נכנס

42943.40מצב יוצא

התחדשות עירונית
מתחם לדוגמא כצנלסון-שנקין 
צפיפות נכנסת 16.3 יח"ד/ד'

בחינת ביצוע תמ"א הריסה ובניה באיחוד 
מגרשים גובה המבנים )10.5 ק'( וצפיפותם 
פוגעת בנוחות האקלימית של כל המתחם 

ושל הרחוב. 

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



צפיפות יח"ד
)יח"ד/ד' נטו(

קרקע לצרכי 
ציבור )ד'(

16516.30מצב נכנס

47880.60מצב יוצא

הקצאת 40%
(3.96 ד') לצרכי ציבור

התחדשות עירונית
מתחם לדוגמא כצנלסון-שנקין 
צפיפות נכנסת 16.3 יח"ד/ד'

פינוי-בינוי לשלושה מגדלים בני 36.5 ק' 
מעל חזית מסחרית / תעסוקתית לרחוב 

כצנלסון מאפשר הפקעת שטח משמעותי 
למבני העירייה הצמודים, או לצרכי חינוך.

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



הקצאת 40%
(3.96 ד') לצרכי ציבור

התחדשות עירונית
מתחם לדוגמא כצנלסון-שנקין 
צפיפות נכנסת 16.3 יח"ד/ד'

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



 ג. מנוף חברתי
יצירת סביבה שוויונית וצודקת יותר  �

מבחינה חברתית;

חלוקת משאבים מאוזנת יותר,  �
יצירת רווח כלכלי-חברתי, לא רק 

עבור היזמים;

יצירת תמהיל דירות למגוון  �
אוכלוסיות;

שיפור מערך הנגישות )הולכי רגל,  �
אופניים, תח"צ ורכב פרטי(;

שיפור רמת הבטחון האישי  �
והבטיחות.

ב. מנוף לצמחיה כלכלית
הגדלת האינטנסיביות העירונית; �

העלאת ההשקעה לנפש בתושבים; �

תוספת פעילות כלכלית ומסחרית; �

העלאת ערך הנכסים; �

א. מנוף להעלאת איכות החיים
החייאת המרקם הבנוי; �

חידוש המרחב הציבורי; �

שמירה על השטחים הפתוחים  �
ומניעת מטרדים סביבתיים;

שיפור רווחת הדיור )דירות גדולות  �
יותר(;

שיפור איכות הבניה )איכויות  �
אסתטיות, אקלימיות והיבטי 

תחזוקה ותדמית(;

מיצוי המרחב התת-קרקעי )חניה,  �
תשתית וכיו"ב(;

התחדשות עירונית - לא רק באמצעות פינוי-בינוי

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



תור� שטחי� 
ציבוריי� לעיר

4.2 מ"ר

צפיפות נכנסת של מתחם התחדשות עירונית
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לוקח שטחי� 
ציבוריי� מ� העיר

פינוי-בינוי כתומך
בהתחדשות עירונית

ככל שמתחם ההתחדשות העירונית ימוקם 
באזור בעל צפיפות נכנסת נמוכה יותר, 

ניתן יהיה להקצות שטח רב יותר לצרכים 
ציבוריים. 

ככל שהצפיפות הנכנסת תהיה גבוהה יותר, 
יחידות הדיור הנכנסות תרענה את היצע 

השטחים לצרכי ציבור בעיר.     

   

סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



סיכום

כל התערבות המתחם תהיה עם "כללי משחק" של  �
מרחב הרחוב.

פינוי בינוי ייעשה רק היכן שמועיל לעיר: �

יצירת רצפים עירוניים וקישוריות של שטחים  �
ירוקים פתוחים.

תוספת מגרשים לצרכי ציבור. �

פתיחת צווארי-בקבוק תנועתיים וביטול מיסעות  �
לטובת מדרחובים, גנים ושבילי הליכה ואופניים.

תכנון מבנים מחדש תוך שילוב מסחר, תעסוקה  �
ומגורים )תוספת מקומות עבודה, יצירת עירוניּוֹת, 

עידוד המסחר, שיפור רמת השירות לתושב ע"י 
יצירת מוקדי-פעילות איכותיים ועוד(.

הישענות על מגרשים קיימים בייעוד ציבורי )חום  �
/ ירוק( והרחבתם. 

ראיה מערכתית של תנועה וחניה בעיר

ראיה מערכתית של תנועה וחניה בעיר:

איחוד מגרשים לטובת חניונים תת-קרקעיים  �
יעילים ומשמעותיים;

הקמת חניונים ציבוריים; �

שילוב מרחבי שוטטות להולכי רגל )"מאפיין  �
גבעתייימי"(.

ככלל, רכב פרטי יהיה בעדיפות אחרונה על-פני 
הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית.

התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



התמודדות עם האתגרים העירונייםעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות סיכום ודיוןעיקרי התייחסויות התושבים וגיבוש חזון התכנית התמודדות עם האתגרים העירוניים חיזוק ושמירה על האיכויות העירוניות



תודה על ההקשבה


