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100 שנה לגבעתיים

Givatayim Centennial

גבעתיים חוגגת מאה שנים של חזון והגשמה, איכות חיים 
וחיי קהילה מיוחדים. 

ב"גבעת  קדם.  בימי  עוד  נטועים  העיר  של  שורשיה 
מהתקופה  חרס  וכלי  קבורה  ארונות  נחשפו  קוזלובסקי" 
מהתקופה  מצודה  שרידי  התגלו  העיר  ובדרום  הכלכותית, 

ההלניסטית. 

פועלים  קבוצת  החליטה  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר 
להקים בסמוך לתל אביב שכונה, אשר תתבסס על עקרון 
העזרה ההדדית. לשכונה שהקימו בשנת 1922 הם קראו על 

שמו של דב בר בורוכוב, ממקימי תנועת "פועלי ציון".
שינקין,  נוספות:  שכונות  חמש  אליה  הצטרפו  בהמשך 
ארלוזורוב, רמב"ם, קריית יוסף ומעונות הפועלים, אשר היוו 
את הבסיס לעיר. גבעתיים הוכרזה כעיר בשנת 1959. מקור 
בורוכוב  נבנתה:  היא  שעליהן  הגבעות  בשתי  שמה 

וקוזלובסקי.
הידידותיות  מהערים  לאחת  הפכה  וגבעתיים  חלפו,  השנים 
ובישראל  דן  בגוש  ולמשפחות  ביותר לתושבים  והאיכותיות 

כולה.

מונה  והעיר  דונם,   3,238 הוא  גבעתיים  השיפוט של  שטח 
כ-64,000 תושבים וכ-23,000 בתי אב. בזכות מיקומה בלב 
החינוך  בתחום  הישגיה  תושביה,  הרכב  ובשל  המטרופולין 
מהערים  היא  גבעתיים  הסביבה,  איכות  על  ושמירתה 
בתחומה  נבנים  אשר  ההיי-טק  מרכזי  במדינה.  המבוקשות 
הראשונה.  מהשורה  לחברות  משיכה  גורם  מהווים 
דם  לה  מזרימות  בית  בה  שמוצאות  הצעירות  המשפחות 
לתוססים  שלה  והתרבות  הלילה  חיי  את  והופכות  חדש 

במיוחד.

אבל גבעתיים היא הרבה יותר מעיר. 
כעיר  צביונה  על  גבעתיים  שומרת  להתפתחותה  במקביל 
קטנה המכבדת את עברה ומצטיינת בשמירה על איכות חיי 
התושבים. היא מעניקה לתושביה תחושת ביטחון, אינטימיות 
ואווירה קהילתית שניתן למצוא רק ביישוב שבו כולם מכירים 

את כולם.

בגבעתיים מקפידים שבנייה גבוהה תהיה בפאתי העיר בלבד, 
ורחובותיה עשירים בצמחייה. מערך השיטור העירוני תורם 
מהמעולות  היא  החינוך  מערכת  האישי,  הביטחון  להגברת 
בישראל, ותושבי העיר נהנים מאירועי תרבות מגוונים לצד 

שירותי קהילה מפותחים לבני כל הגילים.

בימים אלה אושרה תוכנית המתאר החדשה של גבעתיים, 
פניה  והיא משרטטת את  בשיתוף התושבים,  גובשה  אשר 
התוכנית,  עקרונות  פי  על  הקרובים.  בעשורים  העיר  של 
אווירה  בעל  כפרוור  ייחודה  על  לשמור  תמשיך  גבעתיים 
שטחי  ואת  התחבורה  תשתיות  את  תרחיב  קהילתית, 
מתפתחת  כעיר  צרכיה  בין  ותאזן  והתעשייה,  המסחר 
ומתחדשת ובין חשיבות השמירה על ערכי הטבע, המורשת 

והקיימות.

רן קוניק
ראש העיר גבעתיים

תיאור הבול ומעטפת היום הראשון
הרעפים  גגות  בעלי  הוותיקים,  הבתים  מופיעים  בבול 
קוזלובסקי,  גבעת  במורדות  משתפלים  אשר  האדומים, 

המשקיפה על העיר המתפתחת. 
במעטפה מוצגת גבעתיים של פעם אל מול גבעתיים של 
היום. מפגש בין הבתים הקטנים מתחילת ההתיישבות עם 
עבר  בין  דיאלוג מרגש  העיר.  גורדי השחקים החדשים של 

ועתיד, רומנטיקה ונוסטלגייה.
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Givatayim is celebrating 100 years of vision and 
fulfillment, quality of life and unique community living.
The city’s roots stem back to ancient times. Coffins and 
clay pots from the Chalcolithic period were excavated 
on Kozlovsky Hill and the remains of a Hellenistic 
period fort were discovered in the southern part of the 
city. 

After WWI, a group of laborers decided to build a 
neighborhood based on mutual assistance near Tel 
Aviv. They established the neighborhood in 1922 and 
named it after Dov Ber Borochov, one of the founders 
of the Labor Zionist movement. 
Five other neighborhoods were added over time: 
Shenkin, Arlozorov, Rambam, Kiryat Yosef and 
Me’onot HaPoalim (laborers’ residences). Together, 
they formed the foundation of the city. Givatayim was 
granted municipal status in 1959. Its name in Hebrew 
means “two hills” and stems from the two hills upon 
which the city was founded – Borochov and Kozlovsky.  
Over time, Givatayim has become one of the most 
friendly and highest ranking cities to live in in the Dan 
Region and Israel as a whole, particularly for families. 

The Givatayim municipal jurisdiction includes 800 
acres of land and is home to approximately 64,000 
residents (23,000 households). It is one of the most 
popular cities in the country, due to its location at the 
center of the metropolitan area and thanks to the 
make-up of its residents, its achievements in education 
and attention to environmental protection. The 
high-tech centers in Givatayim attract first-rate 
companies and young families who buy homes there 
infuse the city with new blood and support active 
nightlife and culture. 

But Givatayim is much more than just a city. 
While continuously developing, Givatayim has 
preserved its character as a small city that respects its 
past and excels at maintaining a high quality of life for 
its residents. The city provides residents with a sense 
of security, intimacy and a community atmosphere that 
only exists in a place where everyone knows everyone. 

In Givatayim, skyscrapers are limited to the outskirts of 
the city and the streets are filled with greenery. Urban 
policing contributes to increased personal safety, the 
education system is one of the best in Israel and 
residents enjoy diverse cultural events as well as a 
wide array of community services for all ages. 

Residents participated in formulating the recently 
approved new municipal masterplan for Givatayim, 
which outlines the city’s development in the upcoming 
decades. According to the principles of the plan, 
Givatayim will continue to be a unique suburb with a 
community atmosphere; it will expand the public 
transportation infrastructure and commerce and 
industry areas, and will balance its needs as a 
developing and rejuvenating city with the importance 
of maintaining the values of nature, heritage and 
sustainability. 

Ran Konik
Mayor of Givatayim

Description of the Stamp
and the First Day Cover
The stamp features the original houses on Kozlovsky 
Hill, with their red-tiled roofs, overlooking the 
developing city.
The FDC features old Givatayim alongside Givatayim 
today. From the small houses built in the early days to 
the city’s new skyscrapers. A touching dialog between 
the past and the future, romanticism and nostalgia. 
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