
פרוגרמה לצרכי ציבור  

צורן-מועצה מקומית קדימה 

ממצאי פרוגרמה והטמעה מוצעת

2022אפריל 
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מטרת העבודה

צורן -הכנת מסמך שיסייע לתת מענה לשירותי ומוסדות הציבור במועצה קדימה

וגיבוש המלצות תחשיב הצרכים החזויים , על ידי עדכון המצאי הקיים במועצה

ברמת התכנון
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מתודולוגיה

שלבי פרוגרמה  
לצרכי ציבור

איסוף ומיפוי  , ריכוז
ציבורייםמצאי שטחים 

ציבורומוסדות

הנחות חישוב  גיבוש 
למוסדות הציבור

תחשיב פרוגרמה  
אזורי וכלל עירוני

ניתוח פערים  
והמלצות לפתרונות

איכלוסתחזית 
ואוכלוסייה
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פגישות עם גורמים בעירייה
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נושאתאריךמשתתפים

,  מהנדס המועצה-טוויטוחנן' אינג
אדריכל המועצה-רמי יוגב ' אדר

ישיבת התנעה03.05.2021

,מחזיק תיק ההנדסה וסגן ראש המועצה–גולברימר יצחק 
,  מהנדס המועצה-טוויטוחנן' אינג
אדריכל המועצה-רמי יוגב ' אדר

הצגת סקירת מצב קיים וממצאים ראשוניים31.05.2021

,ראש המועצה–קרן גרין 'גב
,  מהנדס המועצה-טוויטוחנן' אינג
אדריכל המועצה-רמי יוגב ' אדר

14.06.2021
הצגת סקירת מצב קיים  ,הסברים על מדיניות המועצה

וממצאים ראשוניים

12.07.2021מנהל מחלקת חינוך–מר אדר ארד 
תיאום ומדיניות, הסברפגישת

26.07.2021מנהל מרכז קהילתי קדימה צורן  -סודאימר רועי 
תיאום ומדיניות, הסברפגישת

תיאום ומדיניות, הסברפגישת23.08.2021מנהלת אגף רווחה וקהילה-צביה שמע 'גב

,  מהנדס המועצה-טוויטו חנן' אינג
אדריכל המועצה-רמי יוגב ' אדר

מנהלת אגף רווחה וקהילה-צביה שמע 'גב
מנהל מחלקת חינוך–מר אדר ארד 

הצגת טיוטת העבודה19.12.2021

רמי יוגב' אדרוטוויטוחנן' אינגהתקיימו ישיבות סטטוס דו שבועיות לערך עם ,ל"בנוסף לפגישות הנ



דמוגרפיה
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דמוגרפיה

2019ס"הלמניתוח נתוני לפי * 
2021נובמבר , לפי מרשם תושבים של משרד הפנים** 

:  אוכלוסייה

תושבים22,683: *ס"הלמלפי 

תושבים23,094: **המרשםלפי 

:יחידות דיור' מס

5,998: *ס"הלמלפי 

אין נתונים: לפי המרשם

:  גודל משק הבית

3.8
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דמוגרפיה

7 2019, ס"הלמ: נתונים
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בהשוואה לממוצע ארציגדלי שנתונים -קדימה צורן 

צורן-קדימה ארצי

דומההילדיםאוכלוסיית,הארצילממוצעבהשוואה

מהממוצעגבוהההבוגריםאוכלוסיית,לממוצע

מהממוצענמוכההוותיקיםהאזרחיםואוכלוסיית

.הארצי

:חינוךגילישנתוניניתוח

מהיסודיוחלקיסודיהעלהחינוךגילישלהשנתונים

.הארצימהממוצעגבוהים(10-19)

(5-9)היסודיוצעיריחובהגןגילישלהשנתונים

.הארצילממוצעדומים

משמעותיתנמוכים(0-4)הרךהגילשלהשנתונים

.הארצימהממוצע

36%

56%

8%

קדימה צורן–קבוצות אוכלוסייה 

0-19 20-64 65+

36%

52%

12%

כלל ארצי-קבוצות אוכלוסייה 

0-19 20-64 65+



דמוגרפיה

20198, ס"הלמ: נתונים

התפלגות אוכלוסיית קדימה צורן לפי אזור סטטיסטי  

6,027

3,6374,043
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גודל  

אוכלוסייה

אחוז  
שנתון
חינוך

אחוז  
' אוכ

חינוך

אחוז  
' אוכ

בוגרים

אחוז  
' אוכ

ותיקים.א

צורן
16,0271.5%31%63%6%

23,6372.4%48%49%3%

קדימה

34,0431.8%37%51%13%

45,9651.7%34%58%8%

53,0111.7%33%54%13%

22,6831.8%36%56%8%כ"סה

:אזוריםביןהבחנה

.קטנהותיקים.א'אוכ|נמוכיםחינוךשנתוני|גדולההכיהאוכלוסייה:1ס"א

.יחסיתקטנהבוגרים'אוכ|מאודגבוהיםחינוךשנתוני:2ס"א

.גדולהותיקיםאזרחים'אוכ|ממוצעיםחינוךשנתוני:3ס"א

.קטנהותיקים.א'אוכ|מאודגדולהאוכלוסייה:4ס"א

.גדולהותיקיםאזרחים'אוכ|(כרגע)קטנההכיאוכלוסייה:5ס"א



דמוגרפיה
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מגמות בין השנים-אוכלוסיית קדימה צורן לפי אזור סטטיסטי 

2019, ס"הלמ: נתונים
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(קדימה)5אזור סטטיסטי -' כמות אוכ

השנים5-בבאוכלוסייהמתמדתעלייהחוותהצורן-קדימהאוכלוסיית,ככלל

',האוכבכמותמשמעותיתעלייהישנה2ובעיקר3סטטיסטייםבאזוריםכאשר,האחרונות

(4סטטיסטיבאזורכמו)במקוםעמידהאומתונהעלייההאזוריםובשאר



מצב קיים-יחידות דיור ' מס

10 2021, ניתוח נכסי ארנונה: נתונים

ד במצב הקיים"יח' מססטטיסטיאזור

1,228צורן-1

1,143רמת אמיר-2

1,010צפון קדימה-3

1,483דרום מזרח קדימה-4

1,000דרום מערב קדימה-5

5,900-ככ"סה



מצאי שטחים ושירותי ציבור
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שטחי ציבור מאושרים

(*בדונם)שטחי ציבור : קדימה צורן

שכבת ייעודי הקרקע של קומפילציית ייעודי  : נתונים* 
12(כפי שהתקבלה מהמועצה)קרקע מאושרים בקדימה צורן 

שטח  
לבנייני 

ציבור

שטח  
לבנייני 
ציבור 
וציבורי
פתוח  

(מעורב)

שטח  
ציבורי  
פתוח

שטח  
לספורט

-146-72ס"א

-2100-53ס"א

-3299-808ס"א

4117-10443ס"א

-59019124ס"א

652191,16143כ"סה

דונם1,875-כ בקדימה צורן כ"סה

של שטחי ציבור ושטחים פתוחים



מוסדות ציבורמצאי 

שירותי ציבורמצאי : קדימה צורן

שירות  
ציבורי

כמות
שירותים  
בקדימה

כמות  
שירותים

בצורן

כ  "סה
במועצה

314יוםמעון

222042גן ילדים

ס יסודי"בי
(כיתות)

6442106

ביניים  חטיבת
(כיתות)

181836

חטיבה  
עליונה  

(כיתות)
30030

11415בית כנסת

112מקווה טהרה

/מועדון
נוער  תנועת 

2
שתי)

(תנועות

3
,  תנועה)

מסורתי  
(ומרכז

5

מועדון  
לאזרח  
הוותיק

1
1

(ארעי)
2

112מרכז קהילתי

101טיפת חלב

123מרפאה

13
.  סים"המתנומידע רווחה ושירותי קהילה מידע מאגף , חינוךהנתונים מתבססים על מידע ממחלקת 

שירותי הדת והרפואה מתבססים על המידע זמין ברשת

ברחוב ויתקין שבקדימה  * 
גם שירות פסיכולוגי קיים 

(ח"שפ)חינוכי 



בתי ספרמצאי : קדימה צורן

מוסדות ציבורמצאי 

מבחינת תפרוסת בתי הספר ניתן  

: לזהות

 יסודיים  )מקבצים של בתי ספר

בזרם הממלכתי  ( ועל יסודיים

.במערב צורן ובמזרח קדימה

ד וחרדי  "בתי הספר בזרמים ממ

וממוקמים במרכז  , מפוזרים יותר

.קדימה
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איכלוסטיוטת תחזית 
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(2022-2026)הערכה לחומש הקרוב -איכלוסתחזית 

אזורים  
סטטיסטיים  

(שכונות)
ד"תוספת יח

הסבר  
ד"לתוספת יח

ב  "גודל מ
ממוצע

תוספת  
אוכלוסייה

כ  "סה
אוכלוסייה  

חזויה

צורן  )-1
(הוותיקה

6,000-כ-3.5איכלוסלא צפוי -

-(רמת אמיר)-2
יחידות איכלוס

דיור בודדות 
שנותרו

3,600-כ-3.5

קדימה  )-3
היישוב  , צפון

(הוותיק
300

ד  "יח60איכלוס
בעיקר  , בשנה

באזור זה של  
המועצה

5,100-כ1,000-כ3.5

גבעת  )-4
בנה  , מנחם בגין
(ביתך

6,000-כ-3.5איכלוסלא צפוי -

מערבית  )-5
, בן צבי' לשד

(דרומית להרצל
625

שלב + יוספטל 
309/של מח'א

5,200-כ2,200-כ3.5

25,900-כ3,200-כ925כ"סה

:(2022-2026)בחומש הקרוב 

.925-של כד "תוספת יחצפויה 3-ו5באזורים סטטיסטיים 

.ד בטווח התחזית"לא צפויות להתאכלס יח1,2,4ס"בא, לעומת זאת

.ד"יח925תוספת של צפויה בחומש זה צורן -בכל קדימה
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(2027-2031)השני הערכה לחומש -איכלוסתחזית 

אזורים  
סטטיסטיים  

(שכונות)
ד"תוספת יח

הסבר  
ד"לתוספת יח

ב  "גודל מ
ממוצע

תוספת  
אוכלוסייה

כ  "סה
אוכלוסייה  

חזויה

צורן  )-1
(הוותיקה

6,000-כ-3.5איכלוסלא צפוי -

1,000(רמת אמיר)-2
-דרוםאיכלוס

מערב רמת אמיר
7,100-כ3,500-כ3.5

קדימה  )-3
היישוב  , צפון

(הוותיק
300

ד  "יח60איכלוס
בעיקר  , בשנה

באזור זה של  
המועצה

5,100-כ1,000-כ3.5

גבעת  )-4
בנה  , מנחם בגין
(ביתך

6,000-כ-3.5איכלוסלא צפוי -

מערבית  )-5
, בן צבי' לשד

(דרומית להרצל
1,270

של ' שלב ב
1,000)309/מח
תוספת  (+ד"יח

מהתוספת  20%
הצפויה  

בהתחדשות  
270-כ)עירונית 
(ד"יח

7,450-כ4,450-כ3.5

31,650-כ8,950-כ2,570כ"סה

:(2027-2031)השני בחומש 

חזויה תוספת של  5ס"בא| ד"יח300חזויה תוספת 3ס"בא| ד"יח1,000חזויה תוספת 2ס"בא
.בטווח התחזיתד למגורים "יחאיכלוסלא 4-ו1ס"בא, לעומת זאת. ד"יח1,270-כ

.ד"יח2,570צורן צפויה בחומש זה תוספת של -בכל קדימה
17



לעשור הקרובהערכה -איכלוסתחזית 

אזורים  
סטטיסטיים  

(שכונות)
ד"תוספת יח

הסבר  
ד"לתוספת יח

ב  "גודל מ
ממוצע

תוספת  
אוכלוסייה

כ  "סה
אוכלוסייה  

חזויה

צורן  )-1
(הוותיקה

6,000-כ-3.5איכלוסלא צפוי -

1,000(רמת אמיר)-2
-דרוםאיכלוס

מערב רמת אמיר
7,100-כ3,500-כ3.5

קדימה  )-3
היישוב  , צפון

(הוותיק
600

ד  "יח60איכלוס
בעיקר  , בשנה

באזור זה של  
המועצה

6,100-כ2,100-כ3.5

גבעת  )-4
בנה  , מנחם בגין
(ביתך

6,000-כ-3.5איכלוסלא צפוי -

מערבית  )-5
, בן צבי' לשד

(דרומית להרצל
1,895

225)יוספטל 
שלב ( + ד"יח

של ' ב-ו'א
1,400)309/מח
תוספת  ( + ד"יח

מהתוספת  20%
הצפויה  

בהתחדשות  
270-כ)עירונית 
(ד"יח

9,600-כ6,600-כ3.5

34,900-כ12,200-כ3,495כ"סה

:(2022-2031)בעשור הקרוב 

חזויה תוספת של  5ס"בא| ד"יח600חזויה תוספת 3ס"בא| ד"יח1,000חזויה תוספת 2ס"בא
.בטווח התחזיתד למגורים "יחאיכלוסללא 4-ו1ס"בא, לעומת זאת. ד"יח1,895-כ

.ד"יח3,495תוספת של בעשור זה צורן צפויה -בכל קדימה
18



פרוגרמות  
לשירותי ציבור אזוריים

המקסימליתהאיכלוסלתחזית 
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מול חינוך ועוד גורמי עירייהתיקוף לאחר |ציבור אזוריים הנחות עבודה לשירותי 

2.2%: גודל שנתון| 3.5: גודל משק בית: הנחות דמוגרפיות לאוכלוסייה הנכנסת

כ3-דונם ל: קרקע נדרשת| ר "מ150-כ: שטח בנוי נדרש לכיתה| ילדים בכיתה 20| ביקוש 50%: מעון יום'

י"גנ6-ל' ד2: קרקע נדרשת| ר "מ130-כ: שטח בנוי נדרש לכיתה| ילדים בכיתה 30| ביקוש 100%: גן ילדים

ד5.4/7.2: (בהתאמה)ס "קרקע נדרשת לבי| כיתות 18/24| ילדים בכיתה (24מלבד יגאל אלון בו )32: יסודיס "בי'

 ר"מ500: גודל מרפאה מקובל| ללא הקצאת מגרש ציבורי ייעודי, הקצאת שטח בנוי: שכונתיתמרפאה

(ר"מ250)אחיות 4: גודל מרפאה מקובל| ללא הקצאת מגרש ציבורי ייעודי, הקצאת שטח בנוי: טיפת חלב

(ר"מ400-כ, משתתפים קבועים500)בינוני : גודל מועדון| ( 'מהאוכ40%)שיעור השתתפות גבוה : נוערתנועת /מועדון

250: משתתפים קבועים' מס| 15%: שיעור השתתפות| 10%-כ: שיעור קשישים: מועדון לאזרח הוותיק

ר"מ300: מקובלכ"ביגודל |דונם קרקע 0.5: בית כנסת

ר בנוי למקווה"מ120| דונם קרקע 0.5| בורות טבילה 2-חושב לפי טיפוס בינוני : מקווה טהרה

מקרא
מוסדות חינוך
מוסדות בריאות
מוסדות קהילה
מוסדות דת
שטחים פתוחים
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צורןפרוגרמות והטמעה באזור 
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מוצעותד "יחללא: 1חומש | ד קיימות "יח2,371| (1+2ס"א)צורן לאזור סיכום פרוגרמות 

תחום
שירותי ציבור  

אזוריים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

חינוך

א"כ' כ5מעונות של3122.01,382מעון יום

ד"ממ+ מ "מ---1717גן ילדים

מ בלבד"זרם מ---3341ס יסודי"ביכיתות

----1518ב"ס חט"כיתות בי

בריאות
גדולהתחנה1010.5250טיפת חלב

בהנחה שסופרים את המרפאה ---22מרפאה שכונתית
רוטשטייןשנבנית במרכז 

קהילה
---12תנועת נוער/מועדון

תנועת  בהנחה שסופרים את
מרכז  /הנוער והמועדון המסורתי

התרבות והנוער

קיים מועדון זמני בלבד בספרייה1010.5250מועדון לאזרח הוותיק

דת
----14בית כנסת 

----01מקווה טהרה

-3.01,882כ"סה

' והפחתה של מס, צורןאזורים הסטטיסטיים בל( 22-26)הדיור במצב המוצע בחומש הקרוב לפרוגרמה שנערכה לכמות יחידות בהתאם : לסיכום

במקום )לאזרח הוותיק ומועדון , טיפת חלבתחנת , מעונות יום2: נדרשת הקצאת שטחים למוסדות הציבור הבאים, המוסדות הקיימים היום באזור
(.התפקוד הקיים בספריה
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ד מוצעות"יח1,000: עשור| ד קיימות "יח2,371| (1+2ס"א)צורן לאזור סיכום פרוגרמות 

תחום
שירותי ציבור  

אזוריים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

חינוך

א"כ' כ5מעונות של4133.02,073מעון יום

מומלץ במקבצים251784.01,040גן ילדים

מ בלבד"זרם מ474151.5900ס יסודי"ביכיתות

הפערים ברמה הטמעה* 1.61,048*22184ב"ס חט"כיתות בי
המועצתית

בריאות
גדולהתחנה1010.5250טיפת חלב

מרפאה בינונית3210.5500מרפאה שכונתית

קהילה
---22תנועת נוער/מועדון

תנועת  בהנחה שסופרים את
מרכז  /הנוער והמועדון המסורתי

התרבות והנוער

קיים מועדון זמני בלבד בספרייה1010.5250מועדון לאזרח הוותיק

דת
----14בית כנסת 

----11מקווה טהרה

-11.66,061כ"סה

' והפחתה של מס, צורןאזורים הסטטיסטיים בל( 22-31)בעשור הקרוב לפרוגרמה שנערכה לכמות יחידות הדיור במצב המוצע בהתאם : לסיכום
, תחנת טיפת חלב, ס יסודי"כיתות בי5, גני ילדים8, מעונות יום3: נדרשת הקצאת שטחים למוסדות הציבור הבאים, המוסדות הקיימים היום באזור

(.במקום התפקוד הקיים בספריה)לאזרח הוותיק ומועדון מרפאה שכונתית 



(2022-2026)הטמעה נדרשת לחומש הקרוב -אזור צורן 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

כ שטח "סה
קרקע נדרש 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
בנוי נדרש 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

א"כ' כ5שלמעונות 22.01,3822מעון יום

----גן ילדים

מ בלבד"זרם מ---ס יסודי"ביכיתות

(אחיות4)מרפאה גדולה 10.5250טיפת חלב

מרפאות בינוניות---מרפאה שכונתית

----תנועת נוער/מועדון

-10.5250מועדון לאזרח הוותיק

---בית כנסת 
הקצאה קרקעית  

כ"מבילמחצית 

בורות4,מקווה גדול---מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

הטמעת גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקע
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים



(2022-2026)הצעת הטמעה לחומש הקרוב -אזור צורן 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

2מעון יום

-גן ילדים

-ס יסודי"ביכיתות

1טיפת חלב

-מרפאה שכונתית

-תנועת נוער/מועדון

1מועדון לאזרח הוותיק

-בית כנסת 

-מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

ידרשו הסעות מאזורים ותיקים בצורן*     
 גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקעהטמעת
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים

('ד1.0)מעון יום 

(*'ד0.5)מועדון לאזרח הוותיק 

('ד1.0)מעון יום 

('ד0.5)טיפת חלב 

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*



(1תוספות להטמעה בחומש )( 2027-2031)הטמעה נדרשת לחומש השני -אזור צורן 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

כ שטח "סה
קרקע נדרש 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
בנוי נדרש 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

'כ5מעון של11.0691מעון יום

'למקבצים מקסעדיפות84.01,040גן ילדים

הרחבת אגףכמומלצת51.5900ס יסודי"ביכיתות

----טיפת חלב

מרפאות בינוניות10.5500מרפאה שכונתית

----תנועת נוער/מועדון

----מועדון לאזרח הוותיק

----בית כנסת 

----מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

הטמעת גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקע
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים



(1תוספות להטמעה בחומש )( 2027-2031)הצעת הטמעה לחומש השני -אזור צורן 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

1מעון יום

8גן ילדים

5ס יסודי"ביכיתות

-טיפת חלב

1מרפאה שכונתית

-תנועת נוער/מועדון

-מועדון לאזרח הוותיק

-בית כנסת 

-מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

הסעות מאזורים ותיקים בצורןידרשו *     
 גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקעהטמעת
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים

('ד1.0)מעון יום 

('ד1.0)מעון יום 

('ד0.5)טיפת חלב 

('ד1.8)' כ6יסודי ס "הרחבת בי

('ד1.5)י"גנ4

('ד1.5)י"גנ4

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד1.0)מעון יום 

(*'ד0.5)מועדון לאזרח הוותיק 

הטמעה מומלצת לחומש  
בהנחה שהטמעת  , השני

החומש הראשון מומשה

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*
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קדימהפרוגרמות והטמעה באזור 
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ד מוצעות"יח925: 1חומש | ד קיימות "יח3,493|(3+4+5ס"א)קדימה לאזור סיכום פרוגרמות 

תחום
שירותי ציבור  

אזוריים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

חינוך

א"כ' כ5מעונות של4311.0691מעון יום

'למקבצים מקסעדיפות2918115.51,430גן ילדים

מ בלבד"זרם מ5336175.13,060ס יסודי"ביכיתות

הפערים ברמה הטמעה* 1.61,048*22184ב"ס חט"כיתות בי
המועצתית

בריאות
תחנות גדולות---11טיפת חלב

מרפאות בינוניות3121.01,000מרפאה שכונתית

קהילה
---22תנועת נוער/מועדון

:קיימים
בני עקיבא, הצופים

----11מועדון לאזרח הוותיק

דת
----411בית כנסת 

3121.0240מקווה טהרה
4,גדוליםמקוואות

בורות

-15.27,469כ"סה

' והפחתה של מס, קדימהאזורים הסטטיסטיים בל( 22-26)לפרוגרמה שנערכה לכמות יחידות הדיור במצב המוצע בחומש הקרוב בהתאם : לסיכום

מרפאות  2, יסודיס "ביכיתות 17, גני ילדים11, יוםמעון : נדרשת הקצאת שטחים למוסדות הציבור הבאים, המוסדות הקיימים היום באזור
.טהרהמקוואות 2שכונתיות ו
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ד מוצעות"יח2,495: עשור| ד קיימות "יח3,493| (3+4+5ס"א)קדימה לאזור סיכום פרוגרמות 

תחום
שירותי ציבור  

אזוריים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

חינוך

א"כ' כ5מעונות של6333.02,073מעון יום

'למקבצים מקסעדיפות40182211.02,860גן ילדים

מ בלבד"זרם מ72363610.86,480ס יסודי"ביכיתות

הפערים ברמה הטמעה* 5.23,406*311813ב"ס חט"כיתות בי
המועצתית

בריאות
תחנות גדולות2110.5250טיפת חלב

מרפאות בינוניות4131.51,500מרפאה שכונתית

קהילה
מועדון נוער בינוני3211.0400תנועת נוער/מועדון

-2110.5250מועדון לאזרח הוותיק

דת
----511בית כנסת 

4131.5360מקווה טהרה
4,גדוליםמקוואות

בורות

-35.017,579כ"סה

' והפחתה של מס, קדימההסטטיסטיים באזורים ל( 22-31)לעשור הקרוב לפרוגרמה שנערכה לכמות יחידות הדיור במצב המוצע בהתאם : לסיכום

טיפת  תחנת , ס יסודי"ביכיתות 36, גני ילדים22, מעונות יום3: נדרשת הקצאת שטחים למוסדות הציבור הבאים, המוסדות הקיימים היום באזור
.מקוואות טהרה3-מועדון לאזרח הוותיק ו, מועדון נוער, מרפאות שכונתיות3, חלב
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2חלופה | מוצעות ד "יח3,095: עשור| ד קיימות "יח3,493| (3+4+5ס"א)קדימה לאזור סיכום פרוגרמות 

תחום
שירותי ציבור  

אזוריים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

חינוך

א"כ' כ5מעונות של7344.02,764מעון יום

'למקבצים מקסעדיפות45182713.53,510גן ילדים

מ בלבד"זרם מ79364312.97,740ס יסודי"ביכיתות

3418166.44,192ב"ס חט"כיתות בי

בריאות
תחנות גדולות2110.5250טיפת חלב

מרפאות בינוניות5142.02,000מרפאה שכונתית

קהילה
מועדון נוער בינוני3211.0400תנועת נוער/מועדון

-2110.5250מועדון לאזרח הוותיק

דת
----611בית כנסת 

4131.5360מקווה טהרה
4,גדוליםמקוואות

בורות

-42.321,466כ"סה

שבה 2חלופה )קדימה בהסטטיסטיים אזורים ל( 22-31)לעשור הקרוב לפרוגרמה שנערכה לכמות יחידות הדיור במצב המוצע בהתאם : לסיכום

:  נדרשת הקצאת שטחים למוסדות הציבור הבאים, המוסדות הקיימים היום באזור' והפחתה של מס, (בעשור3ס"באד תוספתיות "יח1,200הוערכו 
.מקוואות טהרה3-מועדון לאזרח הוותיק ו, מועדון נוער, מרפאות שכונתיות4, טיפת חלבתחנת , ס יסודי"ביכיתות 43, גני ילדים27, מעונות יום4

חלופה רעיונית שתפקידה לתת מושג מה כמויות המוסדות הנדרשים בתרחיש  -2חלופה 
לא מקבלת ביטוי בהטמעה  | מקסימלי 



(2022-2026)הטמעה נדרשת לחומש הקרוב -אזור קדימה 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

כ שטח "סה
קרקע נדרש 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
בנוי נדרש 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

א"כ' כ5מעון יום של11.0691מעון יום

'למקבצים מקסעדיפות115.51,430גן ילדים

בלבדמ "מזרם 175.13,060ס יסודי"ביכיתות

----טיפת חלב

מרפאות בינוניות21.01,000מרפאה שכונתית

----תנועת נוער/מועדון

----מועדון לאזרח הוותיק

---בית כנסת 
הקצאה קרקעית  

כ"מבילמחצית 

בורות2,בינונימקווה 21.0240מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

הטמעת גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקע
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים



(2022-2026)הצעת הטמעה לחומש הקרוב -אזור קדימה 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

1מעון יום

11גן ילדים

17ס יסודי"ביכיתות

-טיפת חלב

2מרפאה שכונתית

-תנועת נוער/מועדון

-מועדון לאזרח הוותיק

-בית כנסת 

2מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

הטמעת גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקע
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים

('ד1)מעון יום 

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד5.4)' כ18ס יסודי "בי

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד0.5)מקווה 

('ד1.0)י"גנ2

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד0.5)י"גנ1

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*

('ד0.5)מקווה 



(1תוספות להטמעה בחומש )( 2027-2031)הטמעה נדרשת לחומש השני -אזור קדימה 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

כ שטח "סה
קרקע נדרש 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
בנוי נדרש 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

א"כ' כ5שליום מעונות22.01,382מעון יום

'למקבצים מקסעדיפות115.51,430גן ילדים

Aבמתחם 195.73,420ס יסודי"ביכיתות

(אחיות4)מרפאה גדולה 10.5250טיפת חלב

מרפאות בינוניות10.5500מרפאה שכונתית

מבנה למועדון נוער11.0400תנועת נוער/מועדון

-10.5250מועדון לאזרח הוותיק

----בית כנסת 

-10.5250מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

הטמעת גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקע
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים



('ד1)מעון יום 

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד1.0)תנועת נוער /מועדון

('ד0.5)מקווה 

(1תוספות להטמעה בחומש )( 2027-2031)הצעת הטמעה לחומש השני -אזור קדימה 

שירותי ציבור  
אזוריים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

2מעון יום

11גן ילדים

19ס יסודי"ביכיתות

1טיפת חלב

1מרפאה שכונתית

1תנועת נוער/מועדון

1מועדון לאזרח הוותיק

-בית כנסת 

1מקווה טהרה

:הנחות הטמעה מקובלות

הטמעת גני ילדים באשכולות למען חיסכון בקרקע
פיזור מקסימלי של גני הילדים ומעונות היום
מרפאות שכונתיות בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
ובסמיכות לשטח פתוח, מועדונים ותנועות נוער לא במרכז שכונה
בעדיפות של הגיל הרך , מועדונים לאזרח הוותיק בסמיכות למוסדות קיימים
בתי כנסת בסמיכות למוסדות קיימים ולא בהכרח בקרקע חומה
בעדיפות של הגיל הרך , מקוואות טהרה בסמיכות למוסדות קיימים

('ד1)מעון יום 

('ד1)מעון יום 

('ד0.5)טיפת חלב 

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד0.5)מועדון לאזרח הוותיק 

('ד0.5)מקווה 

('ד5.4)' כ18ס יסודי "בי

הטמעה מומלצת לחומש  
בהנחה שהטמעת  , השני

החומש הראשון מומשה

('ד5.4)' כ18ס יסודי "בי
('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד1.0)י"גנ2

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד0.5)י"גנ1

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד1.0)י"גנ2אשכול 

('ד0.5)י"גנ1

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*

('ד0.5)מקווה 
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ציבור  לשירותי פרוגרמה 
מועצתייםכלל 

האיכלוסלתחזית 
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רווחהוחינוך| ציבור כלל מועצתייםהנחות עבודה לשירותי 

(.א"כ)5%-ד והחרדי "הממביקוש לזרם | 90%-מ "ביקוש לזרם המ| 3%-מ"לחנביקוש :דמוגרפי

ד0.4לכיתה נדרשת קרקע | ילדים בכיתה 34: חטיבת ביניים ועליונהס "בי'

שכבות8, 20-ילדים בכיתה בזרם החרדי ' מס| שכבות6, 32-ד "ממהילדים בכיתה בזרם ' מס:יסודיים.

 בנפרדע"וחטב "השארת מודל חט| 34-ילדים בכיתה ' מס:(מ"רק מ)על יסודיים.

 ר למעון"מ750, דונם1.5| כיתות במעון 4| 8-ילדים בכיתת מעון ' מס| 2%-מ"לחנביקוש : מ"חנמעון יום

 ר לגן"מ130, דונם0.5| מ"חנשאינם י"גנעדיפות לשילוב במקבצים | 8-בגן ילדים ' מס: מ"חנגן ילדים

לכיתהר "מ190, דונם0.3| ( 6-12)שכבות גיל 6| 10-בכיתה ילדים ' מס: מ"חנס יסודי "בי

ר לכיתה"מ140, דונם0.3| ( 12-21)גיל שכבות 9| 10-ילדים בכיתה ' מס: מ"חנס על יסודי "בי

ר בנוי"מ250-500| תושבים 30,000-אחת לכ: מחלקה לשירותים חברתיים

60' מטופלים מינ' מס| השתתפות מקבוצת הגיל 2.0%| 5.2%-פלוס 70שיעור גילי : מרכז יום לאזרח הוותיק

ר בנוי"מ1,000-וכ, דונם-כ| רפואיים -טיפולי פרא| ( 0-6גילי )יחידה להתפתחות הילד : מרכז לגיל הרך

ר"מ600-1,400| י אגף הרווחה והשירותים החברתיים "צורך שהוצף ע: מפעל מוגן

ר"מ100-300| 21כ למבוגרים מעל גיל "בד, צ"פעילות אחה| -"-: מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים

ר"מ100-300| -"-: ילדים-מרכז הורים
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שטחים פתוחיםוחירום , ספורט,תרבות| ציבור כלל מועצתייםהנחות עבודה לשירותי 

(ר"מ2,000-כ, משתתפים7,500)בינוני : גודל מרכז קהילתי| ( 'מהאוכ50%)שיעור השתתפות גבוה : מרכז קהילתי

ר בנוי"מ2,000-כ| דונם 3.0| ( מושבים1,000עד )כלל מועצתי :אודיטוריום

בנויר "מ1,000-כ| דונם 2.0| ( גדולה)כלל מועצתית : ספרייה

 ר בנוי"מ500-כ| דונם 1.0-כ| החברתיים י אגף הרווחה והשירותים "צורך שהוצף ע: צעיריםמרכז

 בנויר "מ750-כ| דונם 2.0-כ| צריך אחד לכל הרשות : מרכז מוזיקה/ קונסרבטוריון

ר בנוי"מ1,000-כ| ( 'ד6.0קאנטרי זה )דונם 2.0-6.0| אלף תושבים 25צורך באחת לכל : בריכת שחייה

דונם2.8-כ| אלף תושבים 30מגרשי טניס לכל 4מקבץ של : מקבץ מגרשי טניס

ר בנוי"מ3,000-כ| דונם 3.0-4.0-כ| נדרש אחד לכל המועצה : היכל ספורט

ר בנוי למלתחות"מ300-כ| דונם למגרש 12.0עד | אלף תושבים 20לכל באחד צורך :מגרש כדורגל

ר בנוי"מ2,000-כ| דונם 2.0-כ| ( אלף תושבים35שתשרת )טיפוס של תחנה קטנה : תחנת משטרה

בנויר "מ600-כ| דונם 2.0-כ| ( אלף תושבים35שתשרת )בינונית טיפוס של תחנה : א"תחנת מד

ר בנוי"מ320-כ| דונם 3.0-כ| ( אלף תושבים30שתשרת )טיפוס של תחנה בינונית : תחנת כיבוי אש

(.  ר לנפש"מ5)"כלל עירוני"| (ר לנפש"מ2)" עירוני"| (ר לנפש"מ3)" סף בית"לפי מפתחות : מרחב ציבורי פתוח
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1חומש | ד מוצעות "יח925| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

חינוך

לבנותי"גנ+לבנים י"גנ---33ילדים חרדי ממלכתיגן

----36ד"יסודי ממכיתת 

----1022('ח-'א)חרדי כיתת יסודי 

37בינייםכיתת חטיבת
(צורן15קדימה 22)

36
(צורן18קדימה 18)

1*0.4262
חוסר בכיתה אחת לא מחייב  

הגדלת מענה ברמת הבינוי

37כיתת חטיבה עליונה
(צורן15קדימה 22)

30
(בקדימה30)

6*2.41,572

ס צומח "מומלצת הקמת בי
בפועל יש  . ('כ24שיגיע ל)

אין מקום להן', כ7צורך ב
ס הקיימים"בביה

כיתות במעון1011.57504מ"חנמעון יום 

-5410.5130מ"חנגן ילדים 

מ"חנכיתת יסודי 
(כולל משולבלא)

ר"מ1,155/1,940' | ד1.8/3.0' | כ6/10| מ"חניסודי ניתן להקים808

מ"חנכיתת על יסודי 
(כולל משולבלא)

ר"מ1,840/2,530' | ד4.0/6.0' | כ12/18| מ"חנעל יסודי ניתן להקים13013

מ"חנס "ללא בי4.82,714כלל מועצתיחינוךכ "סה

תחום החינוך

XXX-אופטימלי  /הצעה להקמת מבנה חדש לשירות ציבור שהיום מקבל מענה לא מספק
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1חומש | ד מוצעות "יח925| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

רווחה

מרכז יום  
לאזרח הוותיק

00----

מחלקה)לשכת רווחה 
(לשירותים חברתיים

11----

מומלץ שילוב101מרכז לגיל הרך
באותם המגרשים  

בסמיכות  
|  למוסדות קיימים 

'ד2.0-כ כ"סה

1,000
כוונה  , זמני1מוקם 

0-6גדול ל1להקים 

זמנית במופתפועל111200-500מרכז הורים וילדים

לבעלי  מועדונית
צרכים מיוחדים

אין101100-300

פועל זמנית בהרצל1111.0600-1,400מפעל מוגן

-0.5-3.0100-3,200כלל מועצתירווחהכ "סה

תחום הרווחה

XXX-אופטימלי  /הצעה להקמת מבנה חדש לשירות ציבור שהיום מקבל מענה לא מספק
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1חומש | ד מוצעות "יח925| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

תרבות

---12(ס"מתנ)מרכז קהילתי 
בינוני ס"לפי מתנ

(ר"מ1,000-2,500)

/אודיטוריום
אולם מופעים

גדול1
(מושבים1,000)

(קטנים)אולמות מופעים 2

(מושבים400ו200)
3.02,000גדול1

בהנחה שהקיימים אינם  
מספקים וצריך כלל  

מועצתי

----11קונסרבטוריון

1112.01,000מועצתיתספרייה
לבניין המועצה  בסמוך

החדש המתוכנן

500-כ1.0-כ101מרכז צעירים
לשלב עם הקמת אפשר

(בסמיכות)מועדון נוער 

-1.0-6.0500-3,500כלל מועצתיתרבותכ "סה

תחום התרבות

XXX-אופטימלי  /הצעה להקמת מבנה חדש לשירות ציבור שהיום מקבל מענה לא מספק
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1חומש | ד מוצעות "יח925| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

ספורט

---11בריכת שחייה
ניתן להחליט על הקמת 

(דונם10-12)קאנטרי 

----11(4)מקבץ מגרשי טניס 

----11היכל ספורט

----11מגרש כדורגל

---כלל מועצתיספורטכ "סה

שירותי חירום

----11משטרה

----11דוד אדוםמגן

----11כבאות

---כלל מועצתיחירוםכ "סה

תחומי ספורט וחירום



43

1חומש | ד מוצעות "יח925| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

:לסיכום

לכל המועצהחומש הקרוב המוצע לבהתאם לפרוגרמה שנערכה לכמות יחידות הדיור במצב 
:  הציבור הבאיםשטחים למוסדות מומלצת הקצאת , המוסדות הקיימים היום' והפחתה של מס

6ע"חטס "בי' כ

1 מ"חנמעון יום

1מ"חני"גנ

10מוצע בחומש השני, המועצהלשיקול -מ"חניסודי ס "בי' כ

18השנימוצע בחומש , לשיקול המועצה-מ"חנעל יסודי ס "בי' כ

 לגיל הרךמרכז

מרכז הורים וילדים

 (במקום הקיים)מפעל מוגן

מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים

 לשיקול המועצה-אודיטוריום גדול

 (בסמוך/מומלץ לשלב גם גלריה ומוזיאון במבנה)מועצתיתספרייה

 צעיריםמרכז



(2022-2026)חומש ראשוןהצעת הטמעת שירותי ציבור כלל מועצתיים ל

שירותי ציבור  
מועצתייםכלל

להשלמהשירותי ציבור/כיתות 
כ שטח קרקע נדרש "סה

('ד)להשלמה 
שטח בנוי נדרש להשלמה  כ"סה

(ר"מ)
הערות

חינוך

ס צומח"מומלץ בי62.41,572ע"חטכיתות 

כיתות11.57504מ"חנמעון יום 

10.5130מ"חנגן ילדים 

,לשיקול המועצה האם לקדם---מ"חנכיתות יסודי 
ואם כן באיזה חומש ---מ"חנכיתות על יסודי 

רווחה

11.01,000מרכז לגיל הרך

עדיפות למיקום במרכז10.5200-500מרכז הורים וילדים

ת"באזהעדיפות למיקום 11.0600-1,400מפעל מוגן

עדיפות למיקום במרכז10.5100-300מועדונית צרכים מיוחדים

תרבות

גדולאודיטוריום13.02,000אודיטוריום

ליד מבנה מועצה מתוכנן12.01,000ספרייה

במקום מושך קהל צעיר11.0500מרכז צעירים

חירום

---תחנת משטרה
חירום באזור  מקבץ שירותי

התעסוקה
---א"מדתחנת

---תחנת כיבוי אש



(2022-2026)לחומש ראשון הצעת הטמעת שירותי ציבור כלל מועצתיים 

שירותי ציבור  
מועצתייםכלל

להשלמהשירותי ציבור/כיתות 

חינוך

6ע"חטכיתות 

1מ"חנמעון יום 

1מ"חנגן ילדים 

-מ"חנכיתות יסודי 

-מ"חנכיתות על יסודי 

רווחה

1מרכז לגיל הרך

1מרכז הורים וילדים

1מפעל מוגן

1מועדונית צרכים מיוחדים

תרבות

1אודיטוריום

1ספרייה

1מרכז צעירים

חירום

-תחנת משטרה

-א"מדתחנת

-תחנת כיבוי אש

('ד0.5)מ"חנגן ילדים 

('ד1.5)מ"חניום מעון 

:   פיתרוןמיקום 
הגולן' רח/ החרמון ' רח

:   פיתרוןמיקום 
האפרסמון/רוטשילד

('ד1.0)מפעל מוגן 

('ד2.0)ספרייה מועצתית 
עם גלריה ומוזיאון משולבים

:   פיתרוןמיקום 
ליד בניין , הדקלים' שד

המועצה המתוכנן

('ד0.5)מרכז הורים וילדים 

:  פיתרונותמיקום 
מצפון  , הדקלים' שד

למעגל התנועה המרכזי

('ד1.0)מרכז לגיל הרך 

('ד0.5)מועדונית לצרכים מיוחדים 

('ד3.0)אודיטוריום 

('ד1.0)מרכז צעירים 

('ד9.6)' כ24חטיבה עליונה 

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*



46

(עשור)ד מוצעות "יח3,495| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

חינוך

-4310.5130ילדים חרדי ממלכתיגן

----46ד"יסודי ממכיתת 

----1422('ח-'א)כיתת יסודי חרדי 

53בינייםכיתת חטיבת
(צורן22קדימה 31)

36
(צורן18קדימה 18)

18*7.24,716
. 'כ18ס "מומלצת הקמת בי

'כ17בפועל יש צורך ב

53כיתת חטיבה עליונה
(צורן22קדימה 31)

30
(בקדימה30)

24*9.66,288
. 'כ24ס "מומלצת הקמת בי

'כ23בפועל יש צורך ב

כיתות במעון1011.57504מ"חנמעון יום 

-7431.5390מ"חנגן ילדים 

מ"חנכיתת יסודי 
(כולל משולבלא)

ר"מ1,155/1,940' | ד1.8/3.0' | כ6/10| מ"חניסודי ניתן להקים11011

מ"חנכיתת על יסודי 
(כולל משולבלא)

ר"מ1,840/2,530' | ד4.0/6.0' | כ12/18| מ"חנעל יסודי ניתן להקים17017

מ"חנס "ללא בי20.312,274כלל מועצתיחינוךכ "סה

תחום החינוך

XXX-אופטימלי  /הצעה להקמת מבנה חדש לשירות ציבור שהיום מקבל מענה לא מספק



47

(עשור)ד מוצעות "יח3,495| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום הרווחה

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

רווחה

מרכז יום  
לאזרח הוותיק

00----

מחלקה)לשכת רווחה 
(לשירותים חברתיים

11----

מומלץ שילוב101מרכז לגיל הרך
באותם המגרשים  

בסמיכות  
|  למוסדות קיימים 

'ד2.0-כ כ"סה

1,000
כוונה  , זמני1מוקם 

0-6גדול ל1להקים 

זמנית במופתפועל111200-500מרכז הורים וילדים

לבעלי  מועדונית
צרכים מיוחדים

אין101100-300

פועל זמנית בהרצל1111.0600-1,400מפעל מוגן

-0.5-3.0100-3,200כלל מועצתירווחהכ "סה

XXX-אופטימלי  /הצעה להקמת מבנה חדש לשירות ציבור שהיום מקבל מענה לא מספק



48

(עשור)ד מוצעות "יח3,495| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום התרבות

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

תרבות

---12(ס"מתנ)מרכז קהילתי 
בינוני ס"לפי מתנ

(ר"מ1,000-2,500)

/אודיטוריום
אולם מופעים

3.02,000גדול1(קטנים)אולמות מופעים 2גדול1
בהנחה שהקיימים אינם  

מספקים וצריך כלל  
מועצתי

----11קונסרבטוריון

1112.01,000מועצתיתספרייה
לבניין המועצה  בסמוך

החדש המתוכנן

500-כ1.0-כ101מרכז צעירים
לשלב עם הקמת אפשר

(בסמיכות)מועדון נוער 

-1.0-6.0500-3,500כלל מועצתיתרבותכ "סה

XXX-אופטימלי  /הצעה להקמת מבנה חדש לשירות ציבור שהיום מקבל מענה לא מספק



49

(עשור)ד מוצעות "יח3,495| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

תחום
שירותי ציבור  
כלל מועצתיים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

נדרשים

סך כיתות 
ושירותי ציבור  

קיימים

שירותי  /כיתות 
להשלמהציבור

שטח כ "סה
נדרש קרקע 

('ד)להשלמה 

שטח כ"סה
נדרש בנוי 

(ר"מ)להשלמה 
הערות

ספורט

---11בריכת שחייה
ניתן להחליט על הקמת 

(דונם10-12)קאנטרי 

----11(4)מקבץ מגרשי טניס 

----11היכל ספורט

11110.0300מגרש כדורגל
לא מחייב אבל יכול לתת 

המתפתחתמענה לצורן

---כלל מועצתיספורטכ "סה

שירותי חירום

1112.02,000משטרה
'  זמנית ברחפועלים

ידוע על כוונה | הרצל 
להעתיק אותם מהרחוב

1112.0600דוד אדוםמגן

1113.0320כבאות

בטווח  בהנחה שיקרה17.03,220כלל מועצתיחירוםכ "סה
העשור הקרוב

תחומי ספורט וחירום

XXX-אופטימלי  /הצעה להקמת מבנה חדש לשירות ציבור שהיום מקבל מענה לא מספק



50

(עשור)ד מוצעות "יח3,495| ד קיימות "יח5,900-כ| פרוגרמה כלל מועצתית 

:לסיכום

לכל המועצההמוצע לעשור הקרוב בהתאם לפרוגרמה שנערכה לכמות יחידות הדיור במצב 
:  מומלצת הקצאת שטחים למוסדות הציבור הבאים, המוסדות הקיימים היום' והפחתה של מס

גן ילדים חרדי ממלכתי

18ב "כיתות לחט

24 ע"לחטכיתות

1 מ"חנמעון יום

3מ"חני"גנ

10לשיקול המועצה-מ"חנס יסודי "בי' כ

18לשיקול המועצה-מ"חנס על יסודי "בי' כ

 לגיל הרךמרכז

מרכז הורים וילדים

 (במקום הקיים)מפעל מוגן

מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים

 לשיקול המועצה-אודיטוריום גדול

(בסמוך/מומלץ לשלב גם גלריה ומוזיאון במבנה)ספרייה מועצתית

מרכז צעירים

 לשיקול המועצה-מגרש כדורגל

 (במקום הקיימת)תחנת משטרה קטנה

(במקום הקיימת)א בינונית "תחנת מד

 (במקום הקיימת)תחנת כבאות בינונית



( 2027-2031)לחומש השני הצעת הטמעת שירותי ציבור כלל מועצתיים 
(1תוספות להטמעה בחומש )

שירותי ציבור  
מועצתייםכלל

להשלמהשירותי ציבור/כיתות 
כ שטח קרקע נדרש "סה

('ד)להשלמה 
שטח בנוי נדרש להשלמה  כ"סה

(ר"מ)
הערות

חינוך

-10.5130ממלכתי-גן ילדים חרדי

-187.24,716ב"חטכיתות

'כ24השלמת בית הספר הצומח ל187.24,716ע"חטכיתות 

----מ"חנמעון יום 

21.0260מ"חנגן ילדים 

, לשיקול המועצה האם להקים מוסדות אלה103.01,940מ"חנכיתות יסודי 
באיזה חומש, ואם כן

186.02,530מ"חנכיתות על יסודי 

רווחה

---מרכז לגיל הרך

,  מענה מלא הומלץ למימוש בחומש הראשון
בשירותי הציבור הללו  התעדוףניתן לשנות את 

ולהקים את המוסדות בחומש השני

---מרכז הורים וילדים

---מפעל מוגן

---מועדונית צרכים מיוחדים

תרבות

---אודיטוריום

---ספרייה

---מרכז צעירים

מענה לצורן ולהתפתחות המועצה110.0300מגרש כדורגלספורט

חירום

12.02,000תחנת משטרה
חירום באזור  מקבץ שירותי

התעסוקה המערבי
12.0600א"מדתחנת

13.0320תחנת כיבוי אש



( 2027-2031)לחומש השני הצעת הטמעת שירותי ציבור כלל מועצתיים 
(1תוספות להטמעה בחומש )

('ד0.5)מ"חנגן ילדים 

('ד1.5)מ"חניום מעון 

:   פיתרוןמיקום 
הגולן' רח/ החרמון ' רח

:   פיתרוןמיקום 
האפרסמון/רוטשילד

('ד1.0)מפעל מוגן 

:   פיתרוןמיקום 
ליד בניין , הדקלים' שד

המועצה המתוכנן

('ד0.5)מרכז הורים וילדים 

:  פיתרונותמיקום 
מצפון  , הדקלים' שד

למעגל התנועה המרכזי

('ד1.0)מרכז לגיל הרך 

('ד0.5)מועדונית לצרכים מיוחדים 

('ד3.0)אודיטוריום 

('ד1.0)מרכז צעירים 

('ד0.5)מ"חנגן ילדים 

:   פיתרוןמיקום 
מערב רמת אמיר  

('ד0.5)מ"חנגן ילדים 

:   פיתרוןמיקום 
'  ד0.9במגרש , דרך התות

'ד1.5שממול למגרש של 

('ד2.0)א "תחנת מד

('ד2.0)תחנת משטרה 

('ד3.0)תחנת כיבוי אש 

('ד7.2)' כ18חטיבת ביניים 

('ד6.0)' כ18מ"חנעל יסודי 

('ד3.0)' כ10מ"חניסודי 

('ד9.6)' כ24חטיבה עליונה 

מגרש כדורגל

טיילת לבריכות החורף

הטמעה מומלצת לחומש  
בהנחה שהטמעת  , השני

החומש הראשון מומשה

שירותי ציבור  
מועצתייםכלל

להשלמהשירותי ציבור/כיתות 

חינוך

1ממלכתי-גן ילדים חרדי

18ב"חטכיתות

18ע"חטכיתות 

-מ"חנמעון יום 

2מ"חנגן ילדים 

10מ"חנכיתות יסודי 

18מ"חנכיתות על יסודי 

רווחה

-מרכז לגיל הרך

-מרכז הורים וילדים

-מפעל מוגן

-מועדונית צרכים מיוחדים

תרבות

-אודיטוריום

-ספרייה

-מרכז צעירים

1מגרש כדורגלספורט

חירום

1תחנת משטרה

1א"מדתחנת

1תחנת כיבוי אש

('ד2.0)ספרייה מועצתית 
עם גלריה ומוזיאון משולבים

('ד0.5)מ "גן ילדים חרדי מ

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*

בניין מועצה חדש



סיכום הממצאים  
וההטמעה המוצעת
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צורןאזור -מוצעת ממצאים והטמעה 

('ד1.0)מעון יום 

('ד1.0)מעון יום 

('ד0.5)טיפת חלב 

('ד1.8)' כ6יסודי ס "הרחבת בי

('ד1.5)י"גנ4

('ד1.5)י"גנ4

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד1.0)מעון יום 

('ד0.5)מועדון לאזרח הוותיק 

הטמעה מומלצת לחומש  
בהנחה שהטמעת  , השני

החומש הראשון מומשה

:(2022-2026)לחומש הראשון 
2מעונות יום
טיפת חלב
 הותיקמועדון לאזרח

(24שיהפוך ל' כ6)ס תיכון צומח "בי

:(2027-2031)השני לחומש 
1מעון יום
8גני ילדים
כ6-ס יסודי ב"הרחבת בי'
(מרפאה שכונתית)

קאנטרי חדש
כ24ס תיכון ל"השלמת בי'
 מ"חנגן ילדים
מגרש כדורגל
 מ"חניסודי
 מ"חנעל יסודי

שירותים שכונתיים
שירותים כלל מועצתיים

('ד9.6)' כ24חטיבה עליונה 

('ד6.0)' כ18מ"חנעל יסודי ('ד3.0)' כ10מ"חניסודי 

('ד0.5)מ"חנגן ילדים 

מגרש כדורגל

טיילת לבריכות החורף

:   פיתרוןמיקום 
מערב רמת אמיר  

קאנטרי חדש

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*



5סטטיסטי אזור -מוצעת ממצאים והטמעה 

הטמעה מומלצת לחומש  
בהנחה שהטמעת  , השני

החומש הראשון מומשה

:(2022-2026)לחומש הראשון 
1מעון יום
11גני ילדים
כ18יסודי ס "בי'

 מ"חנמעון יום

:(2027-2031)השני לחומש 
1מעון יום
7גני ילדים
טיפת חלב
מועדון נוער

 מ"חנגן ילדים
 כ18חטיבת ביניים'

שירותים שכונתיים
שירותים כלל מועצתיים

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד0.5)י"גנ1

('ד1)מעון יום 

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד1.0)י"גנ2

('ד5.4)' כ18ס יסודי "בי

('ד1.5)מ"חניום מעון 

('ד0.5)מ"חנגן ילדים 

('ד1.0)י"גנ2אשכול 

('ד0.5)טיפת חלב 

('ד1.0)תנועת נוער /מועדון

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד0.5)י"גנ1

('ד7.2)' כ18חטיבת ביניים 

('ד1)מעון יום 

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*



3סטטיסטי אזור -מוצעת ממצאים והטמעה 

הטמעה מומלצת לחומש  
בהנחה שהטמעת  , השני

החומש הראשון מומשה

שירותים שכונתיים
שירותים כלל מועצתיים

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד1)מעון יום 

('ד1.5)י"גנ4אשכול 

('ד5.4)' כ18ס יסודי "בי

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד0.5)מועדון לאזרח הוותיק 

('ד0.5)מקווה 

('ד0.5)מ"חנגן ילדים 

('ד0.5)מרכז הורים וילדים 

('ד1.0)מרכז לגיל הרך 

('ד0.5)מועדונית לצרכים מיוחדים 

('ד3.0)אודיטוריום 

('ד1.0)מרכז צעירים 

('ד2.0)ספרייה מועצתית 
עם גלריה ומוזיאון משולבים

מצפון למעגל  , הדקלים' שד
התנועה המרכזי

בניין מועצה חדש

הדקלים' מערב שד

הגולן' רח/ החרמון ' רח

הגולן' רח/ אדום ' רח

:(2022-2026)לחומש הראשון 
מקווה טהרה
(מרפאה שכונתית)

 מ"חנגן ילדים
אודיטוריום
מרכז לגיל הרך
מרכז צעירים
מרכז הורים וילדים
מועדונית לצרכים מיוחדים

:(2027-2031)השני לחומש 
1 יוםמעון
4גני ילדים
כ18ס יסודי "בי'
מועדון לאזרח הוותיק
מקווה טהרה
(מרפאה שכונתית)

בניין מועצה חדש
 מועצתיתספרייה

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*

('ד0.5)מקווה 



4סטטיסטי אזור -מוצעת ממצאים והטמעה  שירותים שכונתיים
שירותים כלל מועצתיים

('ד0.5)מרפאה שכונתית 

('ד0.5)מקווה 

('ד0.5)ממלכתי -גן ילדים חרדי

:(2022-2026)לחומש הראשון 
מקווה טהרה
(מרפאה שכונתית)

:(2027-2031)לחומש השני 
1 ילדיםגן

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*



תעסוקה מערביאזור -מוצעת ממצאים והטמעה  שירותים שכונתיים
שירותים כלל מועצתיים

:(2022-2026)לחומש הראשון 
מפעל מוגן

:(2027-2031)לחומש השני 
-

כיבוי אש
א"מד
משטרה

('ד1.0)מפעל מוגן 

('ד2.0)א "תחנת מד

('ד2.0)תחנת משטרה 

('ד3.0)תחנת כיבוי אש 

*המיקום המדויק של תכנון כלל מוסדות הציבור ייבדק בסמוך להחלטה על ביצוע*
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:309/שירותי הציבור הנדרשים למח

להתייחסות למוסדות הציבור  , בהתאם לפרוגרמות שנערכו לאזורים הסטטיסטיים השונים: רקע
להלן שירותי הציבור המומלצים  , שהוצגו בשקפים הקודמיםלהטמעותהקיימים בהם ובהתאם 

:  309/בתוך תחומי תכנית מחלהטמעה 

(:ד"יח400)' שלב א

(  306במגרש י"גנ2ועוד 302+303במגרשים י"גנ4אשכול )גני ילדים6

(307במגרש )כיתות18בית ספר יסודי 

(:ד"יח1,000)' שלב ב

(  312ועוד גן ילדים במגרש 310+311במגרש י"גנ4אשכול )גני ילדים5

(305במגרש )כיתות18בית ספר חטיבת ביניים 

(307במגרש )מעון יום 

(304במגרש )תנועת נוער /מועדון

(301במגרש )טיפת חלב 
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פרוגרמה לשטחים פתוחים לפי אזור

אזור
סטטיסטי  

קייםמצב
(בדונם)שטחים נדרשת כמות-מצב נדרש

בסוף העשור' אוככ"לסהחומש הראשוןבסוף ה' אוככ"לסה

כ שטח  "סה
פתוח קיים  

(בדונם)

סף בית 
(3)

עירוני  
(2)

כלל עירוני  
(5)

כ"סה
(10)

סף בית 
(3)

עירוני  
(2)

כלל עירוני  
(5)

כ"סה
(10)

1721812306018123060

253117183621143671

38081510255118123161

41041812306018123060

5124118193829194896

1,161794912224510469175348כ"סה

דונם1,160-כמאושרים כיום , בפועל. דונם בתום העשור348-בתום החומש הקרוב וכ' האוכלכל דונם של שטחים פתוחים 245-כבמועצה כ נדרשים "סה.

 שטח של מרחב ציבורי פתוח לתושבעומדים במכסות הסטטיסטיים כלל האזורים , (ר לנפש"מ2" )עירוני"-ו( ר לנפש"מ3" )סף בית"לפי המפתחות.

 יש לציין  (. ר לנפש"מ10)עומד במכסת השטח המלאה לתושב לא 2אזור סטטיסטי , הצפויה במערב רמת אמירפ"השצולפני תוספת , "כלל עירוני"לפי מפתח

.ר לנפש חשוב רק ברמה הכלל עירונית ולא ברמת האזור ולכן אין באמת חוסר"מ10שתחשיב 

 לכלל תושבי המועצה ברמה הכלל  ( מעל ומעבר)שנותנים מענה מספק ( ביניהם שטחי יער קדימה ויער אילנות)מאושרים פ"שצדונם 808-ישנם כ3סטטיסטי באזור

.עירונית

 ולכן הגיוני ששטחים אלה ממוקמים רק באזורים  , טבע ופנאי שנועדו לשרת את כלל אוכלוסיית העיר ואף מחוצה לה, מוגדר כשטחי נופש" הכלל עירוני"המפתח

.ספציפיים של המועצה


