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אתגרים עתידיים

אתגרים עתידיים
עיריית רמת-גן החלה בשנת  2015בתהליך
הכנת תכנית אסטרטגית כוללת ורב תחומית.
התכנית האסטרטגית נועדה להגדיר את ‘האני
מאמין’ של העירייה  -חזון מטרות ועקרונות
מנחים ,ובכך להניח בסיס להכנת מתווה פעולה
רב שנתי ,מתואם ,ממוקד ומשולב בין מגוון
יחידות העירייה ותחומי פעולתה.
זוהי הפעם הראשונה שעיריית רמת-גן מכינה
תכנית שכזו ,דבר המסמל את ההכרה בחשיבות
הובלת תהליכים כוללניים ,שקופים ומשתפים,
המעודדים חדשנות ,יוזמה ויצירתיות  -על מנת
לאפשר שירות מזמין ואיכות חיים לכלל תושבי
העיר ובכל אזוריה ושכונותיה.

קרית קריניצי  -פארק קונביץ

התכנית האסטרטגית מורכבת משלושה חלקים .בחלק
הראשון התקיים ניתוח מאפייני העיר ,דבר שהוביל
להבנה עמוקה של התהליכים והכוחות המשפיעים על
רמת-גן .לאחר מכן הוגדרו החזון ,המטרות והעקרונות
המנחים לעירייה אשר מכוונים את עבודת העירייה.
לבסוף ,הוצגו המלצות מעשיות שיועדו לסייע לעירייה
להגשים את חזונה.
המלצות התכנית האסטרטגית מתרכזות בשלושה
מסלולים אסטרטגיים מקבילים :סביבות החיים ,מנועי
צמיחה ויזמות ,וקהילה  -מקומיות מאפשרת.
תהליך כתיבת התכנית התבסס על שיתוף ושיח עם כלל
תושבי העיר ומגוון יחידות העירייה ,אושר במועצת העיר
והוטמע ביחידות העירייה בכתיבת תכניות עבודה.

סביבות החיים  -תכנון ופיתוח
היום ברמת-גן
המסלול האסטרטגי הראשון בו עוסקת התכנית
האסטרטגית הוא פיתוח המגורים ויצירת סביבות חיים
כוללות ואיכותיות .המלצות התכנית מתרכזות בעידוד
התחדשות השכונות הוותיקות ,פיתוח שכונות מגורים
חדשות בעתודות העיר והובלת התחדשות אינטנסיבית
בערוב יעודים ושימושים לאורך הצירים המרכזיים -
פיתוח היצע משמעותי בשוק המטרופוליני.
לאור המלצות התכנית האסטרטגית ,עיריית רמת-גן
פועלת לתכנון ופיתוח סביבות המגורים בעיר בדפוסים
אשר משקפים חדשנות ,איכויות עדכניות וראייה כוללת
ורחבה לאורך זמן:
תכניות שכונתיות להתחדשות  -כיום מקודמות בעיר
 14תכניות שכונתיות  8 -מהן אושרו בוועדה המקומית
והיתר מיועדות להגיע בזמן הקרוב לאישור .התכניות
מדגישות את שיפור סביבת החיים וקידום ההתחדשות
במגורים כמו גם במרחב הציבורי.

כתיבת תכנית חדשה שתחליף אותה .תכנית המתאר
לשנת  2040בהכנה וניתן לראות את תוצריה וקידומה
באתר העירייה .התכנית מתקדמת על בסיס שתוף ציבור
בראיה המדגישה מקצועיות ,שקיפות ותאום .תכנית
המתאר הכוללנית מיועדת להגדיר את מדיניות התכנון
והפיתוח של העיר ולהתוות את דפוסי צמיחתה לשנים
הבאות.
פרוגרמה רב תחומית חכמה וכוללת  -המאפשרת
לעירייה להיערך לקראת צרכי העיר כבר היום ,ולאורך
זמן .הפרוגרמה מתעדכנת ומהווה בסיס לגיוס משאבים,
בינוי ,פיתוח והערכות כנדרש.
תכנית אב לתחבורה  -המהווה אבן יסוד בכלל תהליכי
התכנון ומזינה את כולן .התכנית מהווה תשתית מרכזית
בעשיה היום ובשנים הקרובות .לאור השינויים הצפויים
במרחב התנועה העירוני ,כחלק מהשינויים במרחב הכלל
מטרופוליני והלאומי.

תכנית מתאר כוללנית  -תכנית המתאר ,לפיה פועלת
העיר ,אושרה בשנת  ,1979לכן החלה העירייה בתהליך

מתכננים את רמת-גן

"

:

מתחם
הבורסה-
קונטיינרס

אתגרים לעתיד
תכניות שכונתיות  -להוביל לאישור כלל התכניות,
השלמתן ומימוש התחדשות השכונות בדפוסים מיטביים.
תכנית המתאר  -להוביל לאישורה של תכנית המתאר,
מהלך אשר יספק לוועדה המקומית רמת-גן עצמאות
וסמכויות נרחבות .בכך תעלה יעילות עבודת הוועדה,
יתאפשר שיפור משמעותי בשירותי התכנון וזמינותם
לציבור ויפתחו הזדמנויות נרחבות לשיפור סביבת החיים
בשגרת היומיום ובעשיה העירונית.
פיתוח השכונות החדשות בעתודות העיר  -אתגר מוביל
לשנים הבאות .התכנית האסטרטגית הגדירה מטרות
והמלצות בנושא זה ותכנית המתאר מתייחסת לכלל
שכונות העיר בראייה כוללת .יש מקום להוביל למימוש
המדיניות ולמינוף העתודות לפיתוחן של השכונות
הרמת-גניות העתידיות שיספקו איכויות עדכניות בעיר,
יהיו בזיקה מלאה לעיר הוותיקה וייצרו היצע בר השגה,
אטרקטיבי ועדכני.
מינוף תכניות התנועה והתחבורה לכדי מרחבים
עירוניים כוללים  -המשלבים יעודים ,הולכי רגל,

גן אברהם

תחבורה מוטורית ובעיקר  -מרחב ציבורי עירוני מקושר
אטרקטיבי ומעודד שהייה ומעבר.
שכונות מזרח העיר  -קידום המרחב המזרחי של העיר
בדפוסים מתאימים לרמת-גן .פיתוח העתודה המזרחית
משקף הזדמנויות להובלת העיר לפאזה הבאה ,למרחב
חדש המתחבר עם הוותיק ויוצר עירוניות מתקדמת,
עדכנית ואיכותית כמכלול .זאת בשילוב עם קידום שביל
רמת-גן והמתחם ההיברידי ממזרח לכביש  - 4כחלק
בלתי נפרד מפיתוח כלל המרחב המזרחי של העיר.
אייקון מקשר  -קידום הקמת גשר הולכי רגל על כביש ,4
שיהיה קשר ייחודי ואטרקטיבי ,אשר יהפוך לאייקון של
רמת-גן במרחב הלאומי ויקשר את שכונותיה המזרחיות
למרחב העירוני .תכנון ופיתוח קישוריות זו פותחת
הזדמנות לחשיבה עדכנית ,חדשנית.
מהלכי התכנון והפיתוח אותם קידמה רמת-גן בשנים
האחרונות איפשרו לעיר לעבור מפיתוח נקודתי
ואקראי להובלת פיתוחה וצמיחתה של רמת-גן על
בסיס תכנון כולל ,רב שנתי ומתואם לטובת תושבי
העיר וכלל אזוריה היום ובעתיד.

מנועי צמיחה ויזמות
היום ברמת-גן
המסלול האסטרטגי השני של התכנית האסטרטגי הוא
עידוד צמיחה על בסיס יצירת תשתית כלכלית יציבה,
המשקפת אורחות חיים עדכניים ומתאימה לשוק
הגלוקאלי המאפיין מרחבים מטרופוליניים .לאור זאת,
פועלת העירייה לקידום התשתית הכלכלית של העיר:
תכנית מתאר למתחם הבורסה  -במאי  2018אושרה
תכנית ר”ג 1800/למתחם הבורסה ,שפותחה וקודמה
על ידי מנהלת הבורסה בשיתוף עם אגף ההנדסה
בעירייה .התכנית מוסיפה למתחם מגורים מיוחדים,
תיירות ומלונאות ומרחב ציבורי מפותח ופתוח המעודד
שהייה  ,24/7קישוריות וזמינות בין כלל מרכיבי האזור
לבין הרכבת ,ובעיקר  -מעודדת עירוב שימושים ,יצירת
מרחבים בטוחים ,מעודדי שהייה ,חיי חברה ותרבות
מקומית בדפוסים מעניינים ורלבנטיים.
מנהלת הבורסה אחראית לניהול המתחם באופן שיחזק
את האיתנות הכלכלית של העיר ופועלת בין היתר,
לפיתוח תשתיות ,שיפור המרחב הציבורי ,תרבות ועוד.
כבר עתה הפך מתחם הבורסה לסמל של שינוי בעיר
ובמרחב המטרופוליני .מרחב עירוני אשר ‘נסגר’ לקראת
ערב הפך למרחב של תעסוקה ,פנאי תרבות ,תיירות
ואטרקציות  -רלבנטי ומושך קהלים מהעיר ומכלל
המטרופולין.

המרכז העירוני הפתוח  -העירייה מקדמת תכנית המיועדת
לפתח את הפארק הלאומי בשילוב מגוון השטחים
הפתוחים בסביבתו למרחב פתוח ייחודי המשלב תיירות,
ספורט ,פנאי ויזמות  -כך שהמרחב הפתוח יהפוך למרחב
האינטנסיבי בהתרחשויות במרחב הציבורי העירוני.
מתחם האצטדיון  -התכנית נמצאת בעיצומה והצוות
הרב תחומי מתקדם על מנת להוביל לאישורה בזמן
הקרוב .התכנית משקפת פרוגרמה כלכלית עסקית
עדכנית ,מעורבת יעודים ומשלבת מתחמי יזמות ,מבני
ציבור מגורים ותיירות  -בהתאם לפוטנציאל הייחודי של
מתחם האצטדיון  -אחד המתחמים המשקפים פוטנציאל
לעירוניות חדשה ועדכנית.
מרכז חדשנות ויזמות  -בימים אלה נחנך מרכז החדשנות
והיזמות  NET.WORKבבית נח מנחמי ,רחוב ז’בוטינסקי
פינת בן-גוריון .המרכז יספק סביבה מקצועית ,דינמית
ויצירתית למגוון חברות משלב הרעיון ועד לחברה
הבוגרת .המרכז יפעל לקידום מיזמים שמציעים פתרונות
עיר חכמה וינגיש את העיר כמעבדה אורבנית .מרכז
היזמות משקף את פיתוחה של רמת-גן כעיר חכמה,
עדכנית הממצבת שוק מהזן החדש.
מתחם הבורסה

חממת יזמותNET-WORK ,

מפגש תושבים

אתגרים לעתיד
תכנית מתחם האצטדיון  -להוביל לאישור התכנית
ולקדם את מימושה בהקדם ככל שניתן  -לאור מרכזיות
המתחם והפוטנציאל הטמון בו.
התכנית למרכז העירוני הירוק והפתוח  -השלמת הכנת
תכנית למתחם חדשני וייחודי  -מרכז עירוני פתוח המציע
מגוון רחב של הזדמנויות עדכניות ואיכויות חדשות
במרחב הציבורי .יישומה המודולרי של תכנית האב ילווה
את העירייה בשנים הבאות ויאפשר צמיחתו של מרכז
עירוני פתוח המשקף חדשנות עירונית ואיכות רלבנטית
ועדכנית למגוון אוכלוסיות וקהילות העיר.
המרכז ההיסטורי והעסקי  -המשך פיתוח מרכז העיר,
על בסיס שימור והתחדשות .קישור המרכז לכלל אזורי
העיר ,בדגש על קישור עם הבורסה ,ייצר מרכז עירוני
עדכני ואטרקטיבי ,נגיש וזמין לכל.
שביל רמת-גן  -המשך פיתוח מסלול ייחודי על בסיס
שבילי האופניים אשר החלו להתפתח בעיר ,ומיתוגו באופן
מזמין המספק נראות למוקדי העיר על מגוון מרכיביהם -
הפיסיים ,התרבותיים ,הקהילתיים והסביבתיים.

בי"ס ויצמן -
קרית קריניצי רמת-גן
אולם ספורט חדש:
 250מושבים ואגף כיתות
חדש  8 -כיתות

פיתוח יחסי גומלין בין העיר לבין מוסדות המחקר
והאקדמיה הפועלים בה  -הרחבת הממשקים ושיתופי
הפעולה בין העירייה לבין מוסדות המחקר והפיתוח
האיכותיים הפועלים ברמת-גן יוביל לפיתוח היצע ייחודי
של הזדמנויות לימוד ,יזמות ושירותים לתושבי העיר
וליזמים הרמת גניים; התפתחותה של רמת-גן כעיר חכמה
הובילה להידוק הזיקות ושיתופי הפעולה בין העשייה
העירונית לבין המחקר והפיתוח; תהליך אותו יש להמשיך
ולהרחיב ובכך לפתח איכויות עדכניות וחדשניות ברמת-גן.
התכנית האסטרטגית מובילה לפיתוחה של כלכלה
עירונית מהזן החדש ברמת-גן  -מרחב עירוני צומח,
תואם למציאות הדיגיטאלית ומשלב אותה בכלל
מרחבי העיר; כך שניתן לפתח יזמות ,תעסוקה ועשייה
כלכלית  -חברתית בכל המרחב העירוני ,בשטחים
הפתוחים ,באזורים מעורבי שימושים ,במרחבים
ציבוריים ,לאורך צירים מטרופוליניים ,במתחמי יזמות
עדכניים ,במרחבי תרבות ועוד .זהו מנוף הצמיחה
המאפשר פיתוח שירותים ואיכות חיים לתושבי העיר
ולשוק הפתוח היום ובעתיד.

קהילה מקומית מאפשרת
המסלול האסטרטגי השלישי של התכנית שם דגש על
חיי החברה והקהילה המקומית  -כעוגן לאיכות חיי
התושבים ,למעורבות והשתתפותם בתהליכי התכנון
והצמיחה העירונית .התכנית שמה דגש על פיתוח ערוצי
הקשר עם התושבים ,מערך החינוך המצטיין של העיר
ואיכות חיים לכלל תושבי העיר:
אגף קשרי קהילה  -עיריית רמת-גן פתחה לראשונה
בשנת  2014אגף קשרי קהילה .האגף מרכז את עבודת
המוקד ,מספק מענה יעיל ומהיר לכל צרכי התושבים,
פועל להנגשת מידע זמין ורלבנטי לתושב ופועל לקידום
השקיפות בעיר באמצעות שיתופי פעולה עם יזמים
וגופי אקדמיה.
שיתוף ישיר בשכונות העיר  -בשנים האחרונות קידם
ראש העיר מפגשים פתוחים בכל שכונות העיר ,ונוצר
שיח ישיר ודיון בין ראש העיר ,מנהלי העירייה על כלל
יחידותיה ,לבין תושבי שכונות העיר.
חברה חדשנית ו'חינוך חכם’  -מערך החינוך פועל
במגוון רחב של היבטים לקידום חינוך חכם ,זמין ,נגיש
ועדכני לכלל הקהילה .ה HUB-החינוכי ברמת-גן מהווה
מרחב למידה דיגיטאלי ,ייחודי וחדשני המאפשר שילוב
טכנולוגיות עדכניות ,יזמות חינוכית  -חברתית ,ופיתוח
תחומי למידה תואמי המציאות המשתנה 20 .בתי ספר
כבר שותפים לפעילות ה .HUB-במסגרת הלימודים
העדכניים מפתחת עיריית רמת-גן בחינוך לימודי סייבר,
מיומנויות המאה ה 21-ועוד.

הרחבת הרצף החינוכי  -מערך החינוך התרחב וכולל
כיום את המרכזים לגיל הרך אשר הועברו לאחריות אגף
החינוך .בנוסף ,הוקמה מחלקה לצעירים וסטודנטים ,וכך
האגף קיבל לאחריותו את כל הרצף החינוכי עד גיל .25
הישגים ומצוינות  -הישגי החינוך הפורמאלי ממשיכים
לעלות ברמת-גן  -שעור הזכאים לבגרות בעיר עלה
ל 91%-והוא הגבוה מבין הערים הגדולות; במקביל חלה
ירידה בשעורי הנשירה ( )0.02%והוא הנמוך ביותר מבין
הערים הגדולות.
בית ספר ארנון המחודש

שירותים אזוריים ייחודיים ומתמחים  -העיר פתחה
מרכז חדש לגיל הרך ,גן ראשון מסוגו לילדים חולי
סרטן בסמוך לבית החולים תל השומר ‘ -גן החלומות’;
הגן משקף שיתוף פעולה בין העירייה לבין האקדמיה,
וממצב את רמת-גן כמובילה חדשנות ,שיתופי פעולה
וחינוך לכל.
סביבת חינוך ולמידה חדשנית ועדכנית  -התחדשות
וחדשנות בחברה ובחינוך ברמת-גן  -העירייה מפתחת
ומקדמת סביבות חינוך ולמידה עדכניות ,מרכזי למידה
חדשניים המשקפים חווית למידה מתקדמת (,)M21
מעורבות בחיי הקהילה ושוויון הזדמנויות  -חינוך חברתי
בכל רחבי העיר.

מתחם לצוות חינוכי,
 HUBחינוכי

אתגרים לעתיד
פרוגרמה למבני חינוך  -השלמת וקידום פרוגרמה
עדכנית לצרכי חינוך ל 10-השנים הבאות  -המשך עדכון
תפיסת המרחב החינוכי כחלק מתפיסת החינוך החכם
תואם את צרכי המציאות העכשווית.
עיר מובילה בחינוך  -המשך הרחבת מנעד המודלים
החינוכיים החדשניים בבתי הספר השונים וקידום מצוינות
וייחודיות במערכת החינוך בעיר .העדכון המתמיד מהווה
מרכיב מוביל בתפיסת השינוי והחדשנות.
התנדבות ועשייה חברתית  -העיר נדרשת לקדם
ולפעול לבניית תכנית עבודה עירונית להרחבת מעגלי
התנדבות ועשייה חברתית ,בהתאם לתפיסת העיר
המדגישה קהילתיות ,המעצימה את כלל אוכלוסיותיה
על בסיס השתתפות ,התנדבות ואחריות חברתית.

עיר חכמה  -הטמעת הובלת פיתוח העיר החכמה
בחינוך ,בקהילה ובניהול עירוני .העיר החכמה ברמת-גן
תתפתח על בסיס ה HUB-אשר ילך וירחיב את תחומי
הפעולה ,קהלי היעד ודפוסי הלמידה - .מערך ‘ויקיפדי’
ההולך וצומח על בסיס שימוש הולך ומתרחב והיקף גדל
של קהלי יעד .בתי ספר ומוקדי חינוך ולמידה נוספים
יצטרפו למהלך;
הרחבת ערוצי השתתפות ,שיתוף ציבור ושיח עם
התושבים  -העירייה תמשיך ותפעל להרחבת זמינות
ופתיחת ערוצי תקשורת ישירה בינה לבין מגוון תושבי
העיר .העיר החכמה תשלב מידע רלבנטי פתוח ושקוף
לכל  -כבסיס חכם ומקצועי לקבלת החלטות .תרחיב את
הזמינות של הממשל והנגשתו ,ותפתח כלים וטכנולוגיות
ידידותיות ומסקרנות לקידום השקיפות העירונית
והשתתפות הציבור בעשייה העירונית בזמן אמת.

פיתוח קהילתיות חכמה המעודדת השתתפות ושיח ציבורי בכלים
דיגיטאליים במקביל לחיי קהילה שכונתיים איכותיים ואינטימיים היוצרים
תחושת שייכות ומעודדים מעורבות וזהות מקומית .החינוך החכם משתלב
ביצירת ממשק וקישוריות בין החינוך לבין העיר ,הקהילה המקומית
והזהות המקומית  -על בסיס מצויינות לכל .שילוב זה יוצר נדבך עדכני
בסיפור הרמת גני המתמשך ומעודד אהבת תושבי העיר לסביבת חייהם.
זהו המנוף המוביל צמיחה ואיכות עירונית לאורך זמן.

סיכום
התכנית האסטרטגית הראשונה של רמת-גן הובילה את העיר לפאזה הבאה .העירייה הובילה מהלך חשיבה ותכנון
כוללני ורב תחומי ,על בסיס שיתוף ושיח עם תושבי העיר ומגוון יחידות העירייה שהוביל לעשייה מגוונת בפיתוח
סביבות המגורים ושכונות העיר ,קידום מנועי צמיחה ויזמות וקידום איכות החיים וחיי הקהילה בכלל העיר.
התכנית האסטרטגית באה לידי ביטוי בתכניות העבודה של העיר והמשך מימוש התכנית האסטרטגית הוא תהליך
מתמשך שמלווה את פעולות העירייה ומעמיד אתגרים נוספים לשנים הבאות .אתגרים שהעירייה תמשיך לעמוד מולם.
רמת-גן החלה את הפאזה הבאה ותמשיך להוביל אותה עם מלאת לה  100שנים להיווסדה.

