
.כפר סבא, רחוב ויצמן" מהיר לעיר"

תכנון נופי

2019מאי  



מצב קיים



מיפוי מוקדים עיקריים בתחום הפרויקט| מצב קיים

קניון ערים
ספרקרית

השוק העיריה בית העלמיןפארק כפר סבא
גן הזיכרון

ביס ברנר
בית חוליםGקניון 

מאיר
בית משפט  

השלום לנוער

המשטרה

מרכז רחוב ויצמן



ויצמן מזרח
5מבנה 

ויצמן מאוחד
3-4מבנה 

טשרניחובסקי
2מבנה 

דרך השרון
1מבנה 

חלוקת מקטעי הפרויקט



ויצמן מזרח
5מבנה 

ויצמן מרכז
4מבנה 

ויצמן מערב
3מבנה 

טשרניחובסקי
2מבנה 

דרך השרון
1מבנה 

חלוקת מקטעי הפרויקט

מקטע ראשון לביצוע



ויצמן מזרח
5מבנה 

ויצמן מרכז
4מבנה 

ויצמן מערב
3מבנה 

טשרניחובסקי
2מבנה 

דרך השרון
1מבנה 

חלוקת מקטעי הפרויקט

מקטע ראשון לביצוע
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צמתים ושערים | רחוב ויצמן  



חתך טיפוסי  | מצב קיים  



כאוס של שפת רחוב-רחוב ויצמן



כאוס של שפת רחוב-רחוב ויצמן

הארכדהג "עמצללות

שילוט לא 
אחיד

שאינו תואם את מ"בקנעצים 
הרחובמ"קנ

פרטי תאורה שונים

,  ללא אחידות-ריהוט רחוב



עצים בוגרים עם נוכחות בולטת לאורך הרחוב-רחוב ויצמן



.  טקסטורה גודל וצורה, פסיפס של ריצופים שונים בצבע-רחוב ויצמן



פסיפס של ריהוט רחוב ללא אחידות-רחוב ויצמן



מצב מתוכנן



חתך טיפוסי  | מצב קיים  



חתך טיפוסי| מצב מתוכנן 

5מקטע -חתך טיפוסי
3-4מקטע -חתך טיפוסי

'מ2-5-רוחב מדרכה

'מ1.5-3-רוחב מדרכה

שביל אופנים בחלק מהמקטע  

'מ1.5ברוחב של 

'מ2.5שבילי אופנים ברוחב 



צד צפוןצד דרום

ויצמן' חתך טיפוסי ברח

י למיקום  "מגבלות של חח

עצים בסמוך לתשתית  

:  חשמל עילית קיימת

–הגבלת גובה עץ בבגרותו 

. 'מ5עד 



רוחב משתנה, מדרכה
אבן משתלבת
מולטי קובית  

גוון אפור בהיר

הפרדה מאבן משתלבת/רצועת דופן
קובית שחורה מסותתתנטורה

בגוון שחור

אספלט-אפנייםשביל 

מדרכהממפלסנמוךשביל אפניים –חתך מאושר 
'מ2.5שביל אפניים ברוחב 

מ"ס30ברוחב ( נגישות)רצועת הפרדה
.מ"ס8-מדרכה גבוהה משביל האפניים ב

1

מונמך ממפלס המדרכה-חתך שביל  אופנים טיפוסי| מצב מתוכנן 



אפנייםשבילמדרכה
רצועת

עזר
מפרדה

רוחב משתנה, מדרכה
אבן משתלבת
מולטי קובית 

גוון אפור בהיר

הפרדה מאבן משתלבת/רצועת דופן
קובית שחורה מסותתתנטורה

בגוון שחור

אספלט-שביל אפניים 

המדרכהבמפלסשביל אפניים –חתך מוצע 
'מ2.3שביל אפניים ברוחב 

מ"ס50ברוחב ( נגישות)רצועת הפרדה
מדרכה ושביל אפניים באותו מפלס

2

במפלס המדרכה-חתך שביל  אופנים טיפוסי| מצב מתוכנן 



משה דיין' מקטע סמוך לרח| מצב מתוכנן 

עצים בוגרים בתוואי  

סטטוס שימור-אופנים



זכות דרך

מקטע סמוך לעירייה| מצב מתוכנן 

מתחם העירייה

עצים בוגרים בתוואי  

סטטוס כריתה-אופנים



מקטע סמוך לקניון ערים| מצב מתוכנן 
עצים קימים יורדים בשל הצורך לשלב  

שביל אופנים רציף לאורך כל המקטע

מצב מתוכנן

מצב קיים



מרכז העיר-מקטע טיפוסי| מצב מתוכנן 

מצב מתוכנן

מצב קיים

עצים קימים יורדים בשל הצורך לשלב  

שביל אופנים רציף לאורך כל המקטע



נטיעות

נעשה מאמץ עליון לשמור על עצים ככל : עצים לשימור•
שניתן

נעשה מאמץ גדול לתת את התנאים  -עצים מתוכננים•
המיטביים לעצים להתפתחות טובה וליצירת תשתית צל 

.  איכותית



עצים בוגרים ואיכותיים ברחוב| מצב קיים 



5סקר עצים מקטע  

עצים לשימור

110

עצים מתוכננים

340

כ עצים לכריתה  "סה

במדרכות

60

2018נתונים לפי בקשת כריתה מיולי 

כ עצים לכריתה  "סה

במפרדות

50



שפת רחוב



חדש-פרט לעץ מתוכנן

לשימור-פרט לעץ קיים

ריצוף מותאם נגישות

ברצועת העזר

ריצוף ראשי

ריהוט רחוב

אחידה  עיצוביתה שפ|רחוב ויצמן חומרי גמר 



ריצוף ראשי ומותאם נגישות איטונגIחומרי גמר  -רח ויצמן

12762007ט "מקאיטונג| מולטי קובית נטורה

12761007ט "מקאיטונג|קובית נטורה

ח"ש90קוקטייל , 78צבע , 75ר אפור "מחיר למ

ח"ש90קוקטייל , 78צבע , 75ר אפור "מחיר למ

12777007ט "מק40X12.5איטונג| אריחים של פעם 

ח"ש128קוקטייל , 115צבע , 109ר אפור "מחיר למ

ריצופים

רחבותמדרכות



ריצוף ראשי ומותאם נגישותIחומרי גמר  -רח ויצמן

ט  "מקאיטונג| מולטי קובית נטורה

12762007

ח"ש90קוקטייל , 78צבע , 75ר אפור "מחיר למ

ריצופים



ט גנרי פר–ריצוף מולטי קובית מדרכות Iחומרי גמר  -רח ויצמן

ריצוף  

מדרכות

קוביתנטורה

מולטי קוביתנטורה

מולטי קוביתנטורה

קוביתנטורה



ריהוט רחובIחומרי גמר  -רח ויצמן

מתקני אופנים

.  ספסלים דגם ברצלונה
תלת מושבי וחד מושבי



פתרון לשימור עצים קיימים ברחובIחומרי גמר  -רח ויצמן

עצים לשימור  

במדרכה

ברגי ביסוס לערוגה  

לצורך שימור  , מוגבהת

עצים קיימים ומיזעור  

פגיעה בתת הקרקע  

(ללא צורך ביסוד בטון)



אדמת מבנה לאורך כל רצועת עזר-חלופה אIרצועת נטיעות 

אדמת מבנה בכל רצועת  

:עזר

,  אפשרות לרצף מעל האדמה

ללא פגיעה באיכות האדמה  

שברי סלע . ובבית השורשים

הנמצאים באדמה מהווים ביסוס  

הנדסי ומאפשרים בית גידול  

.  מתחת לריצופים

קוב אדמה10כל עץ מקבל כ 



ללא מידות-סכמה עקרונית–אדמת מבנה -חלופה אIרצועת נטיעות 

אדמת מבנה בכל  

תעלת השתילה

אדמת גן שמגיעה  

עם העץ  

אדמת מבנה  

מתחת לריצוף

אדמת גן



תעלות שתילהIחומרי גמר  -רח ויצמן



הדמיות








