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רקע כללי: פרוגרמה לשירותי ציבור

,בתבונהצעדיהולכלכללתכנןהעירייהנדרשת,העירבאוכלוסייתהמתוכנןוהגידולבנשרד"יחלתוספתשונותתכניותרקעעל✓

הגעהשיאפשרמשמעותיבאופןלגדולצפויהציבורשירותיהיקף,היתרבין.לתושביהשירותיםולאספקתלארגוןהקשורבכל

.בנשראינםשכיוםחדשיםציבורייםשירותיםשלכניסהלספי

לפריסהכוללניחזוןשלוגיבושהציבורשירותימערךשלופיזיתפרוגרמטית,ארגוניתלהיערכותנדרשתהעירייה,לפיכך✓

ומקבלתבעירייהתקופהמדימתכנסתאשרציבורלצורכיקרקעלהקצאותהוועדהעבורגם–השוניםהציבורמבניומיקום

.לאשרםהאםומחליטהתמורהללאציבוריתקרקעהקצאתלקבלהמבקשיםותושביםארגונים,עמותותשלשונותבקשות

הציבורשירותישלופריסההקמה,למיקוםמפורטותהמלצותומציגבנשרהציבורשירותיאתמקיףבאופןסוקר,זהמסמך✓

.השונים

בשטחיםהממוקמיםציבורושירותילמוסדותלשטחיםמתייחסתלהלןהמפורטתציבורלצורכיהפרוגרמה,לעילהאמורלאור✓

.(פתוחיםציבורייםשטחים)פים"ושצלספורטשטחים,ציבורלצורכי"חומים"

:קטגוריות2-להציבורשטחיאתלסווגניתןכלליבאופן✓

חינוךמוסדותלרבותיישובייםציבורייםמוסדותלרובאלה–האוכלוסייהבגודלישירבאופןתלוייםאשרלמוסדותשטחים

.וקהילה

אוכלוסייתכלאתומשרתיםהאוכלוסייהלגודלישירבאופןתלוייםאינםאשר,אזורייםאו/ויישוביים-עללמוסדותשטחים

.העירייה
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מטרות הפרוגרמה: פרוגרמה לשירותי ציבור

העבודהמטרת

ושטחיםציבורמבני)ציבורלצורכיומבניםשטחיםשלבבחינהמתמקדתשגובשההעבודה

שטחיעבורבהקצאותלדוןבבואםההחלטותלמקבלילסייעבמטרה,בנשר(פתוחיםציבוריים

.בעירציבור

.ציבורייםשימושיםעבורקרקעולהקצאתלמיקוםבנוגעהמלצותתיתןהעבודה

העבודהתכולת

.ב"וכיופיזור,קרקעהיצע,שימושים,ציבורלמבניהנוגעבכלבנשרהקייםהמצבסקירת•

.לנשראוכלוסייהקיבולתוהגדרתאוכלוסייהתחזיתביצוע•

.לנשרציבורלשירותימפורטתפרוגרמההכנת•

.ציבורייםשימושיםעבורקרקעולהקצאתלמיקוםבנוגעהמלצותמתן•
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סקירת המצב הקיים
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אוכלוסייה ודמוגרפיה: מצב קיים

גודל שנתון ממוצע לקבוצת הגילבאחוזיםתושבים' מסקבוצת גיל

5–01,9238%1.3%
12–61,9148%1%
17–131,2955%1%

17-05,13221%1.2%כ "סה
65–1815,36662%1.3%

66+4,16417%-
24,662100%כ"סה

9,481ד"יח'מס

2.6גודל משק בית ממוצע

.נפשות2.6בתי אב המביאים לגודל משק בית ממוצע של 9,481-בכתושבים 24,700-בנשר חיים כ✓

מאוכלוסיית העיר21%מהווים 0-17גילאי ✓

מאוכלוסיית העיר17%מהווים + 66גילאי ✓

.ניתן לזהות מגמה של גידול בשנתונים הצעירים המעידה על כניסת אוכלוסייה צעירה לעיר✓
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2017, מרשם התושבים והארנונה, עיריית נשר:  מקור הנתונים

(33%)נמוך מהממוצע הארצי 

(10%)גבוה מהממוצע הארצי 

נשר היא עיר וותיקה ומבוגרת אשר חווה כניסה של אוכלוסייה צעירה בשנים האחרונות, לסיכום

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה

ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



אוכלוסייה ודמוגרפיה: ניתוח מגמות

מסקנות20082017נשר

אוכלוסייה
23,300

24,662

תושבים לאורך  1,360-גידול של כ

-התקופה המהווה גידול שנתי ממוצע של כ

בשנה0.6%

ילדים 668ירידה של 175,8005,132עד 0ילדים בגילאי ' מס

4%ירידה של 25%21%באוכלוסייה17עד 0שיעור גילאי 

אזרחים וותיקים1,500-גידול של כ66+2,6004,164אזרחים וותיקים בגילאי ' מס

6%-גידול של כ11%17%שיעור האזרחים הוותיקים

2017, מרשם התושבים בעיריית נשר+ 2008, ס"הלמ, מפקד האוכלוסין: מקור* 
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מעונות היום: מצב קיים

ילדים כיום' מסרחובשם המעון

*

כ ביקוש עירוני"סהשיעור תפוסהקיבולת

הביקוש כיום בנשר עומד על  6345463%אשכולות אמונה

.מהילדים בגילאים אלה28%

מעונות היום בעיר יכולים  

38%-לכמענה לתת

.מהילדים בגילאים אלה

10578170%הלוטםת"נעמ

25707791%האלון ו האלון"ויצ

24347645%הוורדים ו הוורדים"ויצ

7707890%התאנה ו התאנה"ויצ

26536672%28%כ"סה

. ילדים265-מעונות שנותנים מענה ל5בנשר 

.2עד 0ילדים בין הגילאים 960-כ בנשר חיים כ"בסה

.מילדי העיר28%-לכמעונות היום בנשר נותנים מענה בפועל , כלומר

.מילדי העיר38%-לכניתן כיום לתת מענה , בחישוב קיבולת הילדים האפשרית בהם

.מתן מענה למעונות היום50%יחושב הביקוש לפי , בפרוגרמה
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מעונות היום: מצב קיים
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מעונות היום: מצב קיים
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גני ילדים: מצב קיים

המביאים לממוצע  גנים 28-בילדים 734בזרם הממלכתי לומדים 

ילדים לכיתת גן26של 

גנים המביאים לממוצע  3-ילדים ב90בזרם הממלכתי דתי לומדים 

ילדים לכיתת גן30של 

גנים  32-בילדים 850כ לומדים בנשר "בסה* 

ילדים לכיתת גן27המביאים לממוצע של 
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באחוזיםילדיםזרםשם הגן

313.6ממלכתישקמה

252.9ממלכתיאלון

323.8ממלכתיחמדה

313.6ממלכתיצפרירים

263.1ממלכתידרורים

323.8ממלכתיזמירים

80.9מ"חנ–ממלכתי שלהבת

111.3מ"חנ–ממלכתי רימון

101.2מ"חנ–ממלכתי גפן

232.7ממלכתירעים

263.1ממלכתיטללים

202.4ממלכתיורדים

232.7ממלכתייסמין

333.9ממלכתיהרדוף

212.5ממלכתינוריות

293.4ממלכתיהדס

323.8ממלכתיערבה

344.0ממלכתילוטם

333.9ממלכתיאופירה

354.1ממלכתיהשיטה

354.1ממלכתיהתמר

141.6ממלכתימרגנית

323.8ממלכתיאירוסים

333.9ממלכתיהחורש

101.2מ"חנ–ממלכתי כלנית

252.9ממלכתיתאנה

354.1ממלכתיחרוב

354.1ממלכתינחשון

73486.4כ ממלכתי"סה

273.2ממלכתי דתירקפת

313.6ממלכתי דתייובל

323.8ממלכתי דתיחבצלת

9010.6כ ממלכתי דתי"סה

263.1מוכר שאינו רשמיביחד

850100.0כ גני ילדים"סה

גנים המביאים לממוצע  4-ילדים ב39בגני החינוך המיוחד לומדים 

ילדים לכיתת גן10של 

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



גני ילדים: מצב קיים

86%: ממלכתי

11%: ממלכתי דתי

3%: מוכר שאינו רשמי
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גני ילדים מושכרים: מצב קיים
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סטטוסכתובתהנכס

מושכר17המצפה ' רחגן ילדיםמבנה

מושכר36המתמיד ' רחמבנה גן ילדים

סמוכות  , כיתות גן2

לגלילות
(לביחד)מושכר 34המתמיד ' רח

חמדה  )כתות גן 2

(צפרירים לשעבר
לא בשימושגבעת נשר,אורח חיים

כיתת גן  1
סמוך  , התאנה ' רח

לחיפה
לא בשימוש

ס"בשימוש מתנכליל החורש  ' רחכיתת גן  1



^בתי ספר : מצב קיים

יסודי

(.מ"חנכולל )תלמידים 1,398-ס יסודיים בהם לומדים כ"בי6בנשר יש 

.דתי-ממלכתי4%-ממלכתי ו96%יחס הזרמים הינו 

.ממוצע התלמידים לכיתה נמוך יחסית

כיתות אם קיימות' מסזרםשםסוג

קיבולת כיתות  

(פיסית)

' מס

תלמידים

ממוצע תלמידים  

לכיתה

מ"חנכיתות 

(תלמידים)

יסודי

(7)612175291ממלכתיבית יהושע

-61212020ממלכתיגבעון

ישורון
ממלכתי  

דתי
565810-

(18)612125212ממלכתיגלילות

רמות יצחק  

'א
(20)1418334282ממלכתי

-192454128ממלכתייצחק רבין

(45)57841,353245כ יסודי"סה

על  

יסודי

(17)1012308312ממלכתי'ב א"חט

(13)1112309281ממלכתי'ב ב"חט

(31)2124565273ממלכתיתיכון מקיף

(61)42481,182286כ על יסודי"סה

(106)991322,5352611ס בנשר"כ בי"סה

על יסודי

.תלמידים1,243יסודיים בהם לומדים -ס על"בי3בנשר יש 

.  ס האחרים"גבוה יחסית לביה' ב א"ממוצע התלמידים לכיתה בחט
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ז"נתוני תשע^ 

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



בתי ספר: מצב קיים
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תרבות וקהילה: מצב קיים
קהל יעד(מוערך)ר "שטח בנוי במשם המוסד

3,000100-150היכל התרבות

20080-כס החצב"מתנ

50090-100-כס הוורדים"מתנ

600100-150-כס בן דור"מתנ

70025-50-כס בית לנדאו"מתנ

40-50ס האלון"מתנ

25-50(עם מועדון נוער)ס התאנה "מתנ

(בפעילותתלוי)מבקרים ליום 1,000עד 320-כסים"משרדי החברה למתנ

40045-כל"מת

1,200100-150-כמרכז המוסיקה והמחול

1,80030-40-כאשכול פיס

70050-60-כספריה עירונית

50017-כי"מועדונית ניל

15035-כמועדונית בית הילד

15020-40-כתחנה לטיפול משפחתי

20050-כמועדון קשישים בן דור

35מועדון מופת

15045-כמועדון קשישים רמות יצחק

15062-כמועדון קשישים מקבצי דיור

15030-כמועדון קשישים בית לנדאו

20מועדון קשישים תל חנן

20מועדון קשישים קפה אירופה

600350-כמרכז יום לקשיש

תלוי בפעילות600-כאודיטוריום

350לתנועת הצופיםמבנה
16

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



תרבות וקהילה: מצב קיים

17

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



תרבות וקהילה: מצב קיים

18

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



רווחה: מצב קיים

משתתפים' מסר"שטח בנוי במאוכלוסיית יעדכתובתשם המוסד

משרדי המחלקה  

363מטופלי המחלקה20דרך השלום לשירותים חברתיים

100+ אנשי צוות 22

מטופלים ליום

התחנה לטיפול 

דרך הטכניוןמשפחתי

/ משפחות המופנות 

משפחות מטופלות9630-40פונות לטיפול משפחתי

א8דבורה בית חם לנערות

נערות בסיכון  15

אנשי צוות2+ נערות 10815ח"המלשי "המופנות ע

מועדונית מתבגרים 

7הוורדים *ומרכז טיפולי 

נערים בסיכון  15

ח"המלשי "המופנים ע

הורים וילדים  40+ 

בני נוער ואנשי צוות46460שמופנים למרכז טיפולי

–בית הילד

מועדוניות לגיל 

42דרך השלום הרך

3-6ילדים בגילאי 30

אנשי צוות4+ ילדים 19830ח"המלשי "המופנים ע

19

משפחות30-בתהליך פיתוח יחידה טיפולית שתיתן מענה ל* 

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



רווחה: מצב קיים

20

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



בתי כנסת: מצב קיים

21

ר"שטח בנוי במשם המוסדמוסדות דת

254תהילה לדודבית כנסת

450המרכזיבית כנסת

200שלום לדודבית כנסת

240בית אלבית כנסת

100תפילת ישריםבית כנסת

80אוהל יצחקבית כנסת

350אוהל קדושיםבית כנסת

200היכל שלמהבית כנסת

635אור חייםבית כנסת

214שערי תפילהבית כנסת

130דוד המלךבית כנסת

316האורןבית כנסת

340רמות יצחקבית כנסת

314אור יצחקבית כנסת

190משה וישראלבית כנסת

210י"הרשבבית כנסת

300הגדולבית כנסת

?התאנהבית כנסת

?מתוכנן-החרוב בית כנסת

ר"מ266בתי כנסת בשטח ממוצע של 18כ פועלים בנשר "בסה

130דבורהמקווה טהרה

208הנוריותמקווה טהרה

370המתמידמקווה טהרה

המועצה הדתיתעירוני

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



בתי כנסת: מצב קיים

22

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



בתי כנסת: מצב קיים

ניתן לראות 

במפה שלפי  

250רדיוס של 

מטרים מכל 

, בית כנסת

רוב היישוב  

(  אך לא כולו)

מכוסה  

מבחינת  

השירות

23

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



מתקני ספורט: מצב קיים

24

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



עירוניים/ מבני ציבור נוספים : מצב קיים

25

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



קומפילציית ייעודי קרקע: מיפוי

26

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



לפי ייעוד קרקע: סיכום מבני ציבור

.דונם של שטחים בייעוד קרקע למבני ציבור307-בנשר יש כ1.

מהמגרשים הציבוריים הינם בשטח של  76%תמהיל המגרשים טוב יחסית כאשר 2.

.דונם2עד 

,  חלק מהשטחים למבני ציבור נמצאים בייעודי קרקע מעורבים הכוללים גם מגורים3.

.תעסוקה ומסחר

ייעוד קרקע

כ שטח  "סה

בדונם

מגרשים לפי שטח' מס

כ"סה 0-11-22-55-1010-2020+

מבני ציבור

307

35371093196

37%39%10%9%3%2%100%באחוזים

27

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



לפי ייעוד קרקע: סיכום שטחים לספורט

ניצולשטח בדונםתכניתמגרשחלקהגושבעירמיקוםייעוד קרקע

פנוי/ ריק 2857.9/מכ11210203127מערב העיר-צפוןשטח לספורט

27.7'א/361/מכ11168200110דרך בר יהודהשטח לספורט

אצטדיון כדורגל 

עירוני ומגרש  

כדורגל לאימונים

35.6כ שטחים לספורט"סה

28

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



2011נכון ל-רשימת נכסי העירייה 

חלקהגוש כתובת  נכסתאור
שם

נהנה/השוכר
ייעוד

תקופת  

שכירות
הערות

מרכז מבקרים  

ל"בפארק קק
קיוסק ושירותים"נשרים"י "מושכר ע112061החרוב

חברות שונות"נשרים"י "מושכר ע111681נרקיסיםחממת מדעים

מכולת"נשרים"י "מושכר ע?11203התאנההתאנה' מרכול רח

קייט  מרכז ספורט

ונופש
קאנטרי קלאב"נשרים"י "מושכר ע112371יהודה-בר 

אנטנה סלולאריתסלקום112034דרך משה+330בריכת מים 
12.4.10-11.4.15+

שנים5של אופציה

אנטנה סלולאריתפרטנר112034דרך משה+330בריכת מים 
1.1.11-31.12.15+

שנים5של אופציה

אנטנה סלולארית(מירס)הוט מובייל 112034דרך משה+330בריכת מים 
26.8.12-15.5.18+

שנים5של אופציה

אנטנה סלולאריתסלקום112411כביש עוספיה+200בריכת מים 
12.4.10-11.4.15+

שנים5של אופציה

אנטנה סלולאריתפרטנר112411דרך משה+200בריכת מים 
1.1.11-31.12.15+

שנים5של אופציה

אנטנה סלולאריתפלאפון112411דרך משה+200בריכת מים 
1.6.10-30.5.15+

שנים5של אופציה

אנטנה סלולאריתפרטנר111681דרך בר יהודהכדורגלאיצטדיון
1.1.11-31.12.15+

שנים5אופציה של 

אנטנה סלולאריתסלקום111681דרך בר יהודהכדורגלאיצטדיון
2.4.08-1.4.13  +

שנים5אופציה של 

אנטנה סלולאריתפלאפון111681דרך בר יהודהכדורגלאיצטדיון
1.6.10-30.5.15+

שנים5של אופציה

אנטנה סלולארית(מירס)הוט מובייל 111681דרך בר יהודהכדורגלאיצטדיון
14.9.11-13.9.16+

שנים5של אופציה

עמותת ספורטעמותת קסם הכדורגל111681דרך בר יהודהכדורגלאיצטדיון
4.8.08-3.8.13  +

שנים5אופציה של 
הסכם למימוש 29

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



2011נכון ל-רשימת נכסי העירייה 

חלקהגוש כתובת  נכסתאור
שם

נהנה/השוכר
ייעוד

תקופת  

שכירות
הערות

1.9.12-31.8.13פעוטוןשוורץ אופיר1120827חבצלתגן הגבעה

1.9.12-31.8.13פעוטוןאילנהזכרין1120813המתמידרננים+עופרים י"גנ

1.9.12-31.8.13פעוטוןמאיה מורפרץפרץ' רחי"גנ

1.9.12-31.8.13פעוטוןגרוס לילי11217120המצפהחבצלתי"גנ

1.9.12-31.8.13פעוטוןבן לולו אברהם11231513הטרשיםנתיבמועדונית הטרשים

81123420דבורה הדסהי"גנ
אגודת ישראל  

(תורההרבצת)
1.9.12-31.8.13גן ילדים

קיים במקום גן נוסף  

לא פעיל שהיה

במהלך חידוש חוזהמעון יוםו"ויצ112061האלוןמעון יום האלון

1.9.09-31.8.14מעון יוםאמונה10174אשכולותמעון יום אשכולות

במהלך חידוש חוזהמעון יוםת"נעמ1237825הלוטםהלוטםמעון יום 

במהלך חידוש חוזהמעון יוםו"ויצ112071,9הורדיםהורדיםמעון יום 

ו"ויצ1120359התאנהמעון יום התאנה
1.7.12-30.6.13 +

שנים3אופציה 

משרדיםנשריםדרך השלוםחנות
1.6.10-31.5.11  +

שנים4אופציה 

ב"תחלהבריאותמשרד112061האלוןב"תחל
הקצאה למשרד  

הבריאות ללא תמורה
אין הסכם ספציפי

ב"תחלהבריאותמשרד91123273ברק ב"תחל
הקצאה למשרד  

הבריאות ללא תמורה
אין הסכם ספציפי

ב"תחלהבריאותמשרד1126963הורדיםב"תחל
הקצאה למשרד  

הבריאות ללא תמורה
אין הסכם ספציפי

אין חוזה11231החלוציםגבעת נשרכ"בי

אין חוזה1121770רחוב הטכניוןהשלוםכ"בי

אין חוזה11209900עמוסגבעת עמוסכ"בי

' רחכ"בי

המגינים/המרכז
אין חוזה11230המגינים/המכרז

אין חוזה1121765המתמידדור-מרכזי בןכ"בי 30

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



2011נכון ל-רשימת נכסי העירייה 

חלקהגוש כתובת  נכסתאור
שם

נהנה/השוכר
ייעוד

תקופת  

שכירות
הערות

+  אנדרטה + כ"בי

בריכה
אין חוזה1123160בית אל

+ היכל שלמה כ"בי

מקלט ציבורי
אין חוזה1123258הפועל

" תפילהשערי"כ"בי

מקלט ציבורי+
אין חוזה1123541משעול התלול

אין חוזה11232148הפועלאוהל יצחקכ"בי

+  קרן היסוד כ"בי

מועדון תורני
אין חוזה1123424קרן היסוד

אין חוזה1123620אשכולותדוד המלךכ"בי

אין חוזה1123672אורןאורן הכרמלכ"בי

אין חוזה1123398משעול התלולשערי תפילהכ"בי

אין חוזה11207הנוריותהנוריותכ"בי

אין חוזה1120770האלוןהאלוןכ"בי

אין חוזה1123020דרך השלוםהגדולכ"בי

כולל/מועדון
הרב בר )הפועל 

(מוחא
112338,9,11

עמותת קרן תורה  

ועבודה
כולל/מועדון

24.4.91-23.4.21 +

שנים19אופציה 

112321דרך השלוםהיכל התרבות

112171המתמידמקווה טהרה

11208הנוריותמקווה טהרה

11123237דבורהמקווה טהרה
31

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



2011נכון ל-רשימת נכסי העירייה 

חלקהגוש כתובת  נכסתאור
שם

נהנה/השוכר
ייעוד

תקופת  

שכירות
הערות

אין הסכםהקצאה ללא תמורהד"חב11235הפועלד "בית חב

אין חוזהכולל  כולל הרב עוזי נחום1121761סיניסיני' רחמועדון
המקום בבעלות  

ההסתדרות ונשכר

מקלט ציבורי דרך  

השלום
אין חוזהכוללס"כולל ש1811235338דרך השלום 

אין הסכםהקצאה ללא תמורה1123361שקדמועצה דתית ומקלט

ללא הסכםמועצה דתית191123417צבר מכללה טכנולוגית
שיפוצים בחלק 

מהמבנה

מורות חיילות811217119מעלה הגיבורים דירת מגורים
זכות שימוש ללא 

הסכם

אין הסכםתמורההקצאה ללאלפגועי נפשמועדוןעמותת אנוש11231528המגיניםמועדון אנוש

אין הסכםהקצאה ללא תמורההעמותה למען החייל91123273ברק מועדון לחייל

19.12.99-18.12.17עמותה למען הקשיש91123273ברק שינייםמרפאת

במקום פעילה  

מרפאת שיניים  

באמצעות עמותת  

"הלוטוסדרך"

+מרכז יום לקשיש 

מקלט ציבורי
19.12.99-18.12.17עמותה למען הקשיש181123350-55דבורה 

בן "מועדון לקשיש 

"דור
19.12.99-18.12.17עמותה למען הקשיש12112176,46המתמיד 

' מועדון לקשיש רח

אלון
19.12.99-18.12.17עמותה למען הקשיש151120668האלון 

מועדון לקשיש  

"בית לנדאו"
19.12.99-18.12.17עמותה למען הקשיש1123161אורח חיים

בזק1237713,16רמת יצחקבזק
6.5.02-5.5.22  +

שנה20אופציה 
32

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



2011נכון ל-רשימת נכסי העירייה 

חלקהגוש כתובת  נכסתאור
שם

נהנה/השוכר
ייעוד

תקופת  

שכירות
הערות

משטרת ישראל201123516,75דרך השלום משטרה
1.1.12-31.12.12 +

אופציה מדי שנה

5.3.05-5.3.15משרדיםסים"החברה למתנ161123258דבורה ס"משרדי המתנ

הקצאה ללא תמורהמפקדת הנפהפיקוד העורף1123456קרן היסודל"חמ

+  ס בן דור "מתנ

מקלט ציבורי
61121772הטכניון

החברה

י"הסוה/סים"למתנ
15.4.9249+49מועדון

241123258השלום דרךספריה עירונית
החברה

י"הסוה/סים"למתנ
15.4.9249+49ספריה

ל"כנ1237930ס האלון"מתנ

ל"כנ1237930ס האלון"מתנ

ל"כנ1126968הורדיםס "מתנ

ל"כנ1120310ס תאנה"מתנ

ל"כנס כליל החורש"מתנ

ל"כנב"חדר כושר חט

ל"כנ1123714יעלאודיטוריום

ל"כנדובסס "מתנ

ל"כנ1123161ס בית לנדאו"מתנ

ל"כנ11235331דרך השלוםס מרכזי"מתנ

' נוער רחמועדון

סביון
1.3.05-28.2.10מועדוןהצופים41237824הסביון 

ש מסרב להכין  "היועמ

חוזה חדש

פעילות מזדמנתאין חוזהנוערבני עקיבאמרובות11236ס ישורון"בי

העמותה מקבלתאין חוזההוער  מופת1121776ס גלילות  "בי

אולם ס תיכון"בי

ספורט
העמותה מקבלתאין חוזההוערהפועל כדורסל1123714

33

סקירת  

המצב הקיים

אוכלוסייה ודמוגרפיה

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר

תרבות וקהילה

רווחה

בתי כנסת

מתקני ספורט

מבני ציבור עירוניים

קומפילציית  

ייעודי קרקע

סיכום שטחים

נכסי העירייה



מרחב עירוני פתוח/ פים"שצ: מצב קיים

מרחב ציבורי פתוח ומביאים  /יער/פים"לשצדונם של שטחים בייעוד קרקע 6,125-בנשר יש כ1.

!(  מהנדרש בתקנים25פי )ר לתושב "מ250-לממוצע של כ

.דונם2מהמגרשים הציבוריים הינם בשטח של עד 70%תמהיל המגרשים טוב יחסית כאשר 2.

:שמורת טבע ופארק הכרמל, גן לאומי, בניכוי יערות3.

ייעוד קרקע

כ שטח "סה

בדונם

מגרשים לפי שטח' מס

כ"סה 0-11-22-55-1010-2020+

פים"שצ

6,125

1745857191317338

52%17%17%5%4%5%100%באחוזים

34

ייעוד קרקע

כ שטח "סה

בדונם

מגרשים לפי שטח' מס

כ"סה 0-11-22-55-1010-2020+

פים"שצ

1,155

174575517107320

56%17%17%5%3%2%100%באחוזים

47-ומביאים לממוצע של כ" מרחב ציבורי פתוח"דונם של שטחים הנחשבים ב1,155-בנשר יש כ1.

!(  מהנדרש בתקנים5פי )ר לתושב "מ

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



מפותחיםפים"שצ: מצב קיים

פיזור  , נדרש לקבל ממחלקת גינון בעירייה את מידת היקף

שטחים מגוננים ברחבי העיר  /גינות/פים"השצוהספירה של 

וזאת על מנת לאמוד את היקף השטחים  

האיכותיים בעיר לעומת כלל  /האינטנסיביים/המפותחים

.פים"לשצהשטחים המאושרים 

35

מפותחיםפים"שציחס מפותחים בדונםפים"שצשטח *בדונםפים"לשצשטח בייעוד קרקע 

1,15557850%

פארק הכרמל, שמורת טבע, גן לאומי, לא כולל שטחי יערות* 

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



36

תחזית אוכלוסייה
רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



2040תוספת אוכלוסייה לשנת יעד 

מיזמי בנייה למגורים עתידיים

37

רוב התכניות  , תכניות' בחלוקה לפי מס

.  ממוקמות בצפון ומערב העיר

קיימת חלוקה  , ד"בחלוקה לפי היקף יח

,  די שווה בין מזרח למערב העיר

מזרח  -ד בדרום"יח5,000תוספת של 

.מערב העיר-ד בצפון"יח5,700-וכ

10,700-כ חזויה תוספת של כ"בסה

תושבים  37,500-ד המהווים כ"יח

25,000-מכויביאו את העיר נשר 

-גידול של כ–תושבים 62,000-לכ

.באוכלוסיית העיר150%

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות

ד"יח800

ד"יח700

ד"יח1,000

ד"יח5,000

ד"יח2,200

ד"יח1,000

ד"יח5,000
ד"יח5,700



2040תוספת אוכלוסייה לשנת יעד 

(בהתאם לנתונים שהתקבלו מהעירייה)

)!(150%-תושבים המהווה גידול של כ37,500-צפויה תוספת אוכלוסייה של כ, בנשר

.תושבים בסוף התחזית62,200-לכהעיר נשר צפויה להגיע , כ"בסה

הערות*תוספת אוכלוסייהד"היקף יחשכונה

8002,800רמות יצחק

7002,450עמק הכרמל

4.51,0003,500מחצבה

מסחר ומשרדים  , כולל שטחי ציבור

ר"מ250,000בהיקף 

5,00017,500כלל תעשיות

כולל שטחי מסחר ומשרדים בהיקף  

ר"מ280,000

1,0003,500מחצבי אבן

2,2007,700"המריבה"שטח 

10,70037,450כ"סה

מסחר ומשרדים  , שטחי ציבור

ר"מ530,000בהיקף של לפחות 

38

3.5לפי גודל משק בית של * 

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



(  285/מכ)4.5השוואת הפרוגרמה למחצבה 

הפרוגרמה העירוניתמול 

39

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות

מוסד/ נושא
לתכנית פרוגרמטינספח )4.5עורכי התכנית מחצבה לפי 

2017יולי , אלישע מור' אדר, (4.5באזור המחצבה 
הערות(אורבניקס)לפי הפרוגרמה העירונית 

*1,6721,000ד"היקף יח
ד "יחמותכהערכת* 

י אגף ההנדסה"נעשתה ע

3.5*2.5גודל משק בית
למצב הקיים  בהתאם * 

בלבד

4,1003,500גודל אוכלוסייה

2.2%1.8%גודל שנתון  

הערותשטח קרקע| מוסדות' מסשטח קרקע| מוסדות' מס

2| 2.52| 5מעונות יום

2.5| 2.57| 5גני ילדים

*5.6| כיתות14כיתות18ס יסודי"בי
כיתות  18ס"צורך בבי* 

.דונם7.2בגודל 

7.0| כיתות14-ס על יסודי"בי

0.5| 11| 1בתי כנסת

אין סף כניסה0.5| 1מקוואות

אין סף כניסה0.5| 1טיפת חלב

מוצע שלא להקצות מגרש ציבורי ייעודי0.5| 1מרפאה שכונתית

אין סף כניסה  0.6| 2מועדון לאזרח הוותיק

1| 1מגרש כדורסל
אלא ,מומלץ לא להקצות מגרש ציבורי ייעודי

ס"בשטח בי

ר לאדם"מ5לפי חישוב * דונם*17.5דונם24.2מרחב ציבורי פתוח



(  285/מכ)4.5השוואת הפרוגרמה למחצבה 

(אורבניקס)העירונית מול הפרוגרמה 

40

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות

גודל מולהחינוךהמצב הקיים ומשקף אוכלוסייה מבוגרת עם מעט ילדים במערכת לפי 2.5:ביתמשק גודל 1.

.יותר מזו הקיימתכניסת אוכלוסייה צעירה המשקף 3.5משק בית של 

1.8%שנתון של מול גודל 2.2%:שנתוןגודל 2.

את  ומשקפים להקצאת קרקע לצורכי ציבור עומדים בתקנים החדשיםאינם : המוצעיםהקרקעיים השטחים 3.
,  למשל–במרקם עירוני חדש וכיום אינם מקובליםשהיו נדיבים יותר בהקצאת הקרקע , התקנים הישנים

השימוש בתקנים החדשים  אל מול ' ס יסודי וכו"הקצאת חצי דונם לכיתה בבי, דונם לבית כנסת1הקצאת 

.שימוש יעיל בקרקע ועירוב שימושיםבפרוגרמה זו המאפשרים ( 2016מספטמבר )

:לסיכום

מועדון  1, מרפאה שכונתית1, טיפת חלב1, מקווה1, בתי כנסת2, יסודיס "בי, י"גנ5, מעונות5) מוסדות 17

.  דונם מרחב ציבורי פתוח24.2צ ועוד "דונם שב18-ב( קשישים

דונם מרחב ציבורי  17.5צ ועוד "דונם שב12.2-ב( ס יסודי ובית כנסת"בי, י"גנ7, מעונות2) מוסדות 11
.  פתוח



41

פרוגרמה לשירותי ציבור
רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



היררכיית שירותי ציבור: פרוגרמה לשירותי ציבור

.ועירונישכונתי–מדרגים2-במסופקיםהציבורשירותיכיום✓

,העתיקהברומאהעריםבנייתבשיטתשמקורה"רבע"מהמילהנגזרתרובעהמילה✓

.מצטלבותשדרותשתיידיעלרבעיםלארבעהשחולקו

ברמההניתניםציבורשירותיביןהתכנוניתבהיררכיהבינייםרובדהוארובע✓

הניתניםציבורשירותילביןהעיראוכלוסייתכללשהואכניסהסףשלהםהעירונית

.יותרנמוךכניסהסףשלהםהשכונתיתברמה

מרחביתיחידההינורובעציבורייםקרקעשטחילהקצאתהממשלתיבתדריך✓

.תושבים25,000-35,000-כהמכילה

42

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



43

היררכיית שירותי ציבור: פרוגרמה לשירותי ציבור

שכונתי רובעי עירוני המיקום/השירות
מעונות יום
גני ילדים

בינוני/אולם ספורט קטן+ בית ספר יסודי 
אולם ספורט בינוני+ ע"חט/ב"חט

חינוך מיוחד
שכונתיס"מתנ

ס רובעי"מתנ
מועדון לאזרח הוותיק

מרכז יום לאזרח הוותיק
מועדון תנועת נוער

מועדוניות
ספריה

מרכז תרבות עירוני
מרכז צעירים
(טיפת חלב)תחנה לבריאות המשפחה 

בית כנסת
מקווה

בית עלמין
גן שכונתי

פארק רובעי
פארק עירוני

ש"מרכז מע

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות
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היררכיית מתקני ספורט: פרוגרמה לשירותי ציבור

שכונתי רובעי עירוני המיקום/השירות

היכל ספורט עירוני

אצטדיון כדורגל

מגרשי טניס

קאנטרי קלאב/ בריכת שחיה 

כדורסלמגרש

(קטרגלמגרש , מגרש כדוריד,מגרשי כדורסל2)מגרש משולב 

ספורטק

רובעיספורטקמיני 

מגרש כדורגל לאימונים

אתלטיקה קלהאצטדיון

אולם ספורט קטן

אולם ספורט בינוני

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



הנחות הבסיס: פרוגרמה לשירותי ציבור
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הערותהנחהפירוטנושא

מעונות יום

כיתות3כיתות מעון'מס

50%ביקוש למעון
יש לתת מענה ללפחות מחצית מהילדים  

בגילאים אלה

ילדים70= כיתות 3ילדים למעון' מס

דונם1שטח קרקע בדונם

מומלץ לבנות במשולב עם שימושים  

, בית כנסת, גן ילדים)אחרים ככל הניתן 

('מועדון וכו

מומלץ להיצמד לתקניםר"מ450–כיתות 3ר"שטח בנוי במ

הערותהנחהפירוטנושא

אוכלוסייה  

ודמוגרפיה

2.6הינו כיום בנשר הממוצע3.5גודל משק בית ממוצע

1.2%-בנשר עומד על ככיום1.8%גודל שנתון במערכת החינוך

.רובם חילונים. בעיקר זוגות צעירים עם ילדיםסוג אוכלוסייה נכנסת

תושבים37,000ד המהווים "יח10,500תוספת של תחזית אוכלוסייה

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



הנחות הבסיס: פרוגרמה לשירותי ציבור
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הערותהנחהפירוטנושא

גני ילדים

להיצמד למצב הקייםחלוקה לזרמים
3%; ד"ממ11%; מ"מ86%: כיום בנשר

עצמאי

לבנות כאשכול גניםהבנייהאופי

30ילדים לכיתת גן' מס

מומלץ לבנות במשולב ככל הניתןדונם0.4שטח קרקע בדונם

מומלץ להיצמד לתקניםר"מ130ר"שטח בנוי במ

הערותהנחהפירוטנושא

חינוך מיוחד

4.2%: כיום בנשר3%הביקוש

לפי שיקול העירייהס"בביהאופי הפיזור

10ילדים לכיתה' מס

מומלץ להיצמד לתקניםדונם0.3שטח קרקע בדונם

מומלץ להיצמד לתקניםר"מ130ר"שטח בנוי במ

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



הנחות הבסיס: פרוגרמה לשירותי ציבור
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הערותמומלץפירוטנושא

החינוך 

היסודי

ד"ממ4%-מ ו"מ96%:בנשרלהיצמד למצב הקייםלפי זרמיםפילוח

18/24כיתות למוסד' מס

27תלמידים לכיתה' מס

דונם לכיתה0.4שטח קרקע
דונם7.2–כיתות 18

דונם9.6–כיתות 24

Bלפי טיפוס ר"מ2,900כיתות18ס "שטח בנוי לבי

Bלפי טיפוס ר"מ4,050כיתות24ס "שטח בנוי לבי

הערותמומלץפירוטנושא

החינוך 

העל יסודי

ד"ממ4%-מ ו"מ96%:בנשרלהיצמד למצב הקייםלפי זרמיםפילוח

להיצמד למצב הקייםע"חט+ ב "הפרדה לחט

כיתות למוסד  ' מס

(בנפרדע"וחטב "חט)
24

27תלמידים לכיתה' מס

דונם לכיתה0.5שטח קרקע
דונם9–כיתות 18

דונם18–כיתות 36

ר"מ8,750כיתות36ס "שטח בנוי לבי
:כיתות42ס "עבור בי

8,800 ;9,900 ;11,000

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות
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הערותר"שטח בנוי במשטח קרקע בדונםפירוטנושא

תרבות 

וקהילה

32,500בינוני/ס רובעי"מתנ

ס יסודי"למקם כחלק מבימומלץ1,000ללא הקצאת קרקעס שכונתי"מתנ

ס"מומלץ לשלב כחלק מהמתנ0.5400מועדון נוער

מומלץ למקם בריחוק ממגורים0.5500מועדון תנועת נוער

ס"מומלץ לשלב כחלק מהמתנ300ללא הקצאת קרקעמועדון קשישים

3.21,550מרכז יום לקשיש

מומלץ למקם בשטחי מסחר250ללא הקצאת קרקעתחנה לבריאות המשפחה

1,000עדללא הקצאת קרקעספריה עירונית
מומלץ להקים  . לפי הביקוש

על יסודי/ס יסודי"בתוך בי

הערותר"שטח בנוי במשטח קרקע בדונםפירוטנושא

שירותי  

דת

0.5200-500בית כנסת

.מחצית מבתי הכנסת יקבלו הקצאת קרקע נפרדת

:הביקוש לאוכלוסייה חילונית הינושיעור

לנשים10%-לגברים ו25%

0.5250מקווה טהרה

.בלבדלנשיםמקווה טהרה 

.תושבים8,000מקווה אחד לכל 

.יש למקם בנפרד משימושים אחרים

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות
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הערותר"שטח בנוי במשטח קרקע בדונםפירוטנושא

ספורט

-ס יסודי"מביכחלקמגרש כדורסל

להקים במסגרת מגרש משולבמומלץ
מגרש משולב

ס יסודי או  "כחלק מבי

על יסודי
-

550ס יסודי"כחלק מביאולם ספורט קטן

1,000ס על יסודי"כחלק מביאולם ספורט בינוני

תושבים30,000מגרשי טניס לכל רביעיית-2.8מגרש טניס

תושבים20,000לכל מגרש כדורגל-10מגרש כדורגל

-ס על יסודי"כחלק מבימקבץ אתלטיקה קלה

1,000עד 5-20בריכת שחייה

תושבים20,000לכל בריכה אחת

מומלץ להקים הבריכה במסגרת מרכז  

קאנטרי קלאב/ ספורט עירוני 

הערותשטח קרקעפירוטנושא

פים"שצ

מרחב/ 

עירוני  

פתוח

ר לתושב"מ5לפי "סף הבית"מרחב ציבורי פתוח 
מתן מענה לכל אדם בכל גיל למרחב ציבורי פתוח  

במרחק הליכה קצר מהבית

ר לתושב"מ2לפי "עירוני"מרחב ציבורי פתוח 

שטחים מגוונים בגודלם בהם מתקיים מגוון רחב של

פעילויות חוץ לאורך כל שעות היום ומהווים מוקד  

עירוני של שטח ירוק

פנאי וטבע לכל העיר וסביבתה, שטחי נופשר לתושב"מ3לפי "כלל עירוני"מרחב ציבורי פתוח 

ר לתושב"מ10כ"סה

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה  

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



מעונות יוםפרוגרמה ל
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קייםמצב

ציבורפרוגרמה לשירותי

למצב קיים
43,000לטווח ביניים 

תושבים
תושבים62,000לקיבולת 

581724מעונות נדרש' מס

397-מעונות נדרשתתוספת

'ד7'ד9'ד3-(למעון' ד1לפי )שטח קרקע 

ר"מ3,150ר"מ4,050ר"מ1,350-(ר למעון"מ450לפי )שטח בנוי נדרש 

:המלצות

.פיזור המעונות החדשים ברחבי העיר ככל הניתן. 1

.במסגרת בנייה בקומות' מועדון וכו, בית כנסת, גן ילדים: לא להקצות קרקע נפרדת למעון יום אלא לשלב אותו עם שימוש ציבורי נוסף כגון. 2

.2עד 0ילדים בין הגילאים 960-כ יש בעיר כ"כאשר בסה, ילדים265-מעונות יום שנותנים מענה ל5בנשר 

.  מילדי העיר28%-לכמעונות היום בנשר נותנים מענה בפועל , כלומר

.מילדי העיר38%-לכניתן כיום לתת מענה , בחישוב קיבולת הילדים האפשרית בהם

.מעונות יום3בתוספת של יש צורך 50%לפי ביקוש של ( 2017)כיום 

מעונות למצב כיום12מעונות המהווים תוספת של 17-יש צורך ב( 43,000)לטווח הביניים 

מעונות למצב כיום19מעונות המהווים תוספת של 24יש צורך ב( 62,000)לקיבולת 

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

יוםמעונות

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



גני ילדיםפרוגרמה ל
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קייםמצב
פרוגרמה לשירותי ציבור

62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים 

3278112גנים נדרש' מס

4634-גנים נדרשתתוספת

'ד13.6'ד18.4-לגן' ד0.4שטח קרקע בדונם לפי 

ר"מ4,420ר"מ5,980-ר לגן"מ130שטח בנוי לפי 

.גני ילדים46תוספת  לטווח הביניים נדרש 

(.יחסית לטווח הביניים)גני ילדים 34לקיבולת נדרש תוספת 

(.למצב הקיים)גני ילדים 82לקיבולת נדרש תוספת 

:המלצות

(.בשכונות החדשות ובוותיקות)יש לפזר את גני הילדים החדשים ברחבי העיר ככל הניתן . א

(.גנים באשכול2-3לפחות )לא להקצות קרקע נפרדת עבור גן ילדים בודד אלא לבנות גני ילדים באשכולות גנים . ב

.'וכותחנה לבריאות המשפחה , בית כנסת, מעונות יום: לשלב גני ילדים עם שימוש ציבורי נוסף כגון. ג

.לשלב גני ילדים במבנה ציבורי במסגרת בנייה בקומות. ד

.  ץיפוניתן להקים גני ילדים חדשים מעל גני הילדים הקיימים ביישוב במסגרת קומה שנייה ובתנאי שגן הילדים בקומת הקרקע יפונה לאורך תקופת הש. ה

. ניתן להקים גני ילדים חדשים במבני ציבור קיימים במסגרת תוספת קומות. ו

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



ס יסודיים"ביפרוגרמה ל
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קייםמצב
פרוגרמה לשירותי ציבור

62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים 

ס נדרש"בי' מס

(כיתות56)ס "בי6

ס "לביכיתות 18לפי 

:  הקיבולת האפשרית היא

כיתות108

(כיתות252)ס "בי14(כיתות180)ס "בי10

(כיתות72)4(כיתות72)4-ס נדרשת"ביתוספת

שטח קרקע נדרש בדונם 

כיתות18ס "לבי' ד7.2לפי 
'ד28.8'ד28.8-

ר"שטח בנוי נדרש במ

כיתות18ס "ר לבי"מ2,900לפי 
ר"מ11,600ר"מ11,600-

.כיתות108כ "בסה–כיתות לכל אחד מהם 18ס הקיימים ולהגיע לקיבולת של "יש למלא את הכיתות בביה, ראשית כל

.למצב הקיים' ד29-המשמעות הינה שריון שטח בהיקף של כ. כיתות 72של ס המהווים תוספת "בי4נדרשת תוספת של , לטווח הביניים

.למצב הקיים' ד60-המשמעות הינה תוספת של כ. כיתות72ס נוספים המהווים "בי4נדרשת תוספת , לקיבולת

:המלצות

(  תוך הסדרת גישה נפרדת)אולמות ספורט ולשלב בתוך המגרשים , ס החדשים מרכזים קהילתיים שכונתיים"לבנות בתוך ביה/יש לאפשר

. 'וכוס "מתנ, מעון יום, בית כנסת: שימושים ציבוריים נוספים כדוגמת

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



ס על יסודיים"ביפרוגרמה ל

53

קייםמצב
פרוגרמה לשירותי ציבור

62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים 

ס נדרש"בי' מס

כיתות42= תיכון 1+ ב "חט2

ס הקיבולת  "לביכיתות 24לפי 

כיתות48: האפשרית היא

(כיתות248)ס "בי10(כיתות172)ס "בי7

-ס נדרשת"ביתוספת
ס  "בי5= תיכונים 2+ ב "חט3

כיתות כל אחד24של 

ס  "בי3= תיכונים 1+ ב "חט2

כיתות כל אחד24של 

כיתות וכך לחסוך שטח קרקע48ס על יסודי "ב ותיכון לבי"ניתן לאחד חט

שטח קרקע נדרש בדונם

כיתות24ס "לבי' ד12לפי 
'ד36'ד60-

ר"שטח בנוי נדרש במ

כיתות24ס "ר לבי"מ5,000לפי 
ר"מ15,000ר"מ25,000-

.כיתות48כ  "בסה–כיתות לכל אחד מהם 24ס הקיימים ולהגיע לקיבולת של "יש למלא את הכיתות בביה, ראשית כל

.'ד60כהמשמעות הינה תוספת של . כיתות124נדרשת תוספת , לטווח הביניים

.'ד36כהמשמעות הינה תוספת של . כיתות76נדרשת תוספת  , לקיבולת

:המלצות

(  תוך הסדרת גישה נפרדת)אולמות ספורט ולשלב בתוך המגרשים , ס החדשים מרכזים קהילתיים שכונתיים"לבנות בתוך ביה/יש לאפשר

. 'וכוס "מתנ, מעון יום, בית כנסת: שימושים ציבוריים נוספים כדוגמת

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על  

יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח
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פרוגרמה למוסדות תרבות וקהילה

קייםמצבמבנה ציבור
ציבורפרוגרמה לשירותי

62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים למצב קיים

12--מרכז קהילתי רובעי

11--תוספת מרכזים נדרשת

'ד3'ד3--שטח קרקע נדרש בדונם

ר"מ2,500ר"מ2,500--ר"שטח בנוי נדרש במ

6346מרכז קהילתי שכונתי

----תוספת מרכזים נדרשת

----שטח קרקע נדרש בדונם

----ר"שטח בנוי נדרש במ

346(ס"כחלק מהמתנ)6מועדון נוער

----תוספת מועדונים נדרשת

----שטח קרקע נדרש בדונם

----ר"שטח בנוי נדרש במ

3346מועדון תנועת נוער

12--תוספת מועדונים נדרשת

'ד1'ד0.5--שטח קרקע נדרש בדונם

ר"מ1,000ר"מ500--ר"שטח בנוי נדרש במ

7346מועדון לאזרח הוותיק

----תוספת מועדונים נדרשת

----שטח קרקע נדרש בדונם

----ר"שטח בנוי נדרש במ

12-(בינוני)1הוותיקמרכז יום לאזרח

1---תוספת מרכזים נדרשת

'ד3.2---שטח קרקע נדרש בדונם

ר"מ1,550---ר"שטח בנוי נדרש במ

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



:מרכז יום לאזרח הוותיק

.  ר"מ1,550: שטח בנוי. דונם3.2: שטח קרקע. מרכז יום לאזרח הוותיקיש צורך בתוספת בטווח הקיבולת

:תנועת נוער/ מועדון נוער 

.ר"מ500: שטח בנוי. דונם0.5: שטח קרקע. אחדמועדון תנועת נוער יש צורך בתוספת הבינייםבטווח 

.ר"מ1,000: שטח בנוי. דונם1: שטח קרקע. שני מועדוני תנועת נועריש צורך בתוספת בטווח הקיבולת

מוסדות תרבות וקהילה–פרוגרמה לשירותי ציבור 
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:מרכז קהילתיים

. ר"מ2,500: שטח בנוי. דונם3: שטח קרקע. מרכז קהילתי רובעייש צורך בתוספת בטווח הביניים

.  ר"מ2,500: שטח בנוי. דונם3: שטח קרקע. (ביחס לדווח הביניים)מרכז קהילתי רובעי נוסף יש צורך בתוספת בטווח הקיבולת

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



(טיפת חלב)תחנה לבריאות המשפחה פרוגרמה ל

56

קייםמצב
ציבורפרוגרמה לשירותי

62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים למצב קיים

3346טיפת חלב נדרש/מרפאות' מס

12--מרפאות נדרשתתוספת

ללא הקצאת קרקעקרקעללא הקצאת--שטח קרקע נדרש בדונם

ר"מ500ר"מ250--ר"שטח בנוי נדרש במ

:תחנה לבריאות המשפחה

.ר"מ250: שטח בנוי. ללא הקצאה קרקעית. יש צורך בתוספת מרפאת טיפת חלב אחת, בטווח הביניים

.ר"מ500: שטח בנוי. ללא הקצאה קרקעית. יש צורך בתוספת שתי מרפאות טיפת חלב, בטווח הקיבולת

.לא להקצות הקצאת שטח נפרדת אלא לבנות אותן במשולב עם שימושים אחרים, מומלץ

.מרפאות מקצועיות לא יקבלו הקצאת שטח ציבורי נפרדת

.ח"מיקומן ופריסתן ייעשה בשטחים סחירים ובשיקול דעת קופ

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



בתי כנסתפרוגרמה ל
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קייםמצב

ציבורפרוגרמה לשירותי

62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים למצב קיים

1781420נדרשכנסת בתי' מס

3---בתי כנסת נדרשתתוספת

בתי כנסת שמקבלים  ' מס

הקצאת קרקע נפרדת
---2

שטח קרקע נדרש בדונם

(בלבדכ"מביעבור מחצית )
'ד1---

ר  "שטח בנוי נדרש במ

(בלבדכ"מביעבור מחצית )
ר"מ900---

:בתי כנסת

בשטח בנוי של  בתי כנסת3יש צורך בתוספת של , פ התקנים לאוכלוסייה חילונית"ע, בטווח הקיבולת

.  ר ובשטח קרקעי של דונם אחד"מ900-כ

שבתי הכנסת שלא מקבלים הקצאת קרקע נפרדת ייבנו במשולב עם שימושים ציבוריים  , מומלץ

.מועדונים קהילתיים ועוד, מעונות יום, גני ילדים, מוסדות חינוך דתיים: אחרים כגון

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



מקוואות טהרהפרוגרמה ל

58

קייםמצב

ציבורפרוגרמה לשירותי

62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים למצב קיים

3358מקוואות טהרה נדרש' מס

23--מקוואות טהרה נדרשתתוספת

'ד1.5'ד1--שטח קרקע נדרש בדונם

ר"מ750ר"מ500--ר  "שטח בנוי נדרש במ

. מקוואות טהרה לנשים3כיום פועלים ביישוב 

.ר"מ500: שטח בנוי. דונם1: שטח קרקע. נדרשת תוספת של שני מקוואות נוספים, עבור טווח הביניים

.ר"מ750: שטח בנוי. דונם1.5: שטח קרקע. מקוואות נוספים3נדרשת תוספת של , לקיבולת

.ר"מ250: שטח בנוי נדרש למקווה. דונם0.5: שטח קרקע נדרש למקווה

מקווה טהרה לגברים

(.  במסגרת הבינוי)שטח עבור מקווה לגברים יוקצה רק במסגרת בתי כנסת קיימים . ללא תקן

.  מומלץ לתכנן בתי כנסת חדשים עם אופציה להקמת מקווה גברים בתוכם

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח
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מתקני ספורט–פרוגרמה לשירותי ציבור 

קייםמצבמבנה ציבור

ציבורפרוגרמה לשירותי

למצב  

קיים
62,000לקיבולת 43,000לטווח ביניים 

מגרש כדורגל לאימונים
+  אצטדיון )2

(מגרש אימונים
(מגרשי אימונים2-אצטדיון אחד ו)123

1---תוספת מגרשים נדרשת

'ד8-10---שטח קרקע נדרש בדונם

----ר"שטח בנוי נדרש במ

6448מגרש טניס

2---מגרשים נדרשתתוספת

1.4---שטח קרקע נדרש בדונם

----ר"שטח בנוי נדרש במ

1123בריכת שחייה ציבורית

11--נדרשתתוספת בריכות

5-205-20--שטח קרקע נדרש בדונם

1,000עד 1,000עד --ר"שטח בנוי נדרש במ

מים נדרששטח

(ר לתושב"מ0.04לפי )
ר"מ2,480ר"מ1,720--

מדשאות נדרש בדונם שטח

(ר לתושב"מ0.6לפי )
דונם37-כדונם26-כ--

(כמספר בתי הספר היסודיים הנדרשים)14(כמספר בתי הספר היסודיים הנדרשים)10--אולם קטן

44--נדרשתתוספת אולמות

ר"מ2,200ר"מ2,200--ר"שטח בנוי נדרש במ

(כמספר בתי הספר העל יסודיים הנדרשים)7(כמספר בתי הספר התיכונים הנדרשים)114אולם בינוני

33--נדרשתתוספת אולמות

ר"מ3,000ר"מ3,000--ר"שטח בנוי נדרש במ

מגרשי  2)מגרש משולב 

(כדורסל
--1010

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



:מגרש כדורגל

.  דונם8-10: שטח קרקע. מגרש כדורגל לאימוניםיש צורך בתוספת בטווח הקיבולת

:מגרש טניס

.  דונם1.4:שטח קרקע. שני מגרשי טניסיש צורך בתוספת בטווח הקיבולת

:בריכת שחייה ציבורית

.  ר"מ1,000: שטח בנוי. דונם5-20: שטח קרקע. (ביחס להשלמה)בריכת שחייה נוספת יש צורך בתוספת הבינייםבטווח 

.  דונם26כ: שטח מדשאות, ר"מ1,720עד : שטח מים נדרש

.  ר"מ1,000: שטח בנוי. דונם5-20: שטח קרקע. (ביחס להשלמה)בריכת שחייה נוספת יש צורך בתוספת בטווח הקיבולת 

.דונם37כ: שטח מדשאות, ר"מ2,480עד : שטח מים נדרש

מתקני ספורט–פרוגרמה לשירותי ציבור 
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:אולם ספורט קטן

.  ר"מ2,200: שטח בנוי. אולמות ספורט קטנים4יש צורך בתוספת  בטווח הביניים

.  ר"מ2,200: שטח בנוי. (ביחס לטווח הביניים)אולמות ספורט קטנים נוספים 4יש צורך בתוספת  בטווח הקיבולת 

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



מתקני ספורט–פרוגרמה לשירותי ציבור 
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:אולם ספורט בינוני

.  ר"מ3,000: שטח בנוי. אולמות ספורט בינוניים3יש צורך בתוספת  בטווח הביניים

.  ר"מ3,000: שטח בנוי. (ביחס לטווח הביניים)אולמות ספורט בינוניים נוספים 3יש צורך בתוספת  בטווח הקיבולת 

:מגרש משולב

.  מגרשים משולבים10יש צורך בתוספת בטווח הביניים

(.ביחס לטווח הביניים)מגרשים משולבים נוספים 10יש צורך בתוספת  בטווח הקיבולת 

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



מוסד ציבוריתחום
מצב קיים  

מצרפי סיכום–פרוגרמה לשירותי ציבור 

הערות

25,000פרוגרמה למצב הקיים  

תושבים
תושבים62,000פרוגרמה לקיבולת תושבים43,000הביניים  פרוגרמה לטווח

השלמה

הקייםלמצב

שטח קרקע  

נדרש בדונם

שטח בנוי 

ר"נדרש במ

תוספת למצב

הקיים

שטח קרקע  

נדרש בדונם

שטח בנוי 

ר"נדרש במ

תוספת לטווח  

הביניים

שטח קרקע  

נדרש בדונם

שטח בנוי 

ר"נדרש במ

חינוך

מעון יום  

תלת כיתתי
יש לפזר בעיר ככל הניתן5331,350994,050773,150

י"גנ3מומלץ להקים באשכולות של לפחות 4818.45,9803413.64,420---32גני ילדים

ס יסודי"בי
6

(כיתות56)
--*כיתות52

4

(כיתות72)
28.811,600

4

(כיתות72)
18-בבתי הספר לכיתות' יש צורך להשלים מס* 28.811,600

ס על  "בי

יסודי

1+ ב "חט2

'כ42= תיכון
--*כיתות6

תיכון2+ ב "חט3

'כ124= 
6025,000

1+ ב "חט2

'כ76= תיכון
3615,000

24לבבתי הספר כיתות' יש צורך להשלים מס* 

48יסודי  ס על "ב ותיכון לבי"ניתן גם לאחד חט

כיתות וכך לחסוך שטח קרקע

תרבות 

וקהילה

ס  "מתנ

רובעי
132,500132,500---אין

ס באזור  "ומתנ"( כלל)"ס נוסף באזור המזרחי "מתנ

(שטח המריבה/4.5מחצבה )הצפוני 

ס  "מתנ

שכונתי
להקמה בשכונה חדשה. ללא צורך בהקצאת קרקע---------6

ס השכונתי"מומלץ לשלב כחלק מהמתנ*---------*6מועדון נוער

מועדון  

תנועת נוער
בהתאם לביקוש/ לפי דרישה * 10.5500211,000---3

מועדון  

לאזרח  

הוותיק

ללא צורך בהקצאת קרקע---------7

מרכז יום  

לאזרח  

הוותיק

בינוני*13.21,550------*1

בריאות

תחנה 

לבריאות  

המשפחה

ללא צורך בהקצאת קרקע500ללא2502ללא1---3

דת

31900------17בית כנסת

,  פ התקנים לאוכלוסייה חילונית"ע, בטווח הקיבולת

בשטח בנוי של  בתי כנסת3יש צורך בתוספת של 

.  ר ובשטח קרקעי של דונם אחד"מ900-כ

2150031.5750---3מקווה טהרה
שטח עבור מקווה לגברים יוקצה רק במסגרת בתי  

(.  במסגרת הבינוי)כנסת קיימים 

95.141,370מוסדות120.750,38060מוסדות31,35071מוסדות3כ שטחים למבני ציבור"סה



מצב קייםמתקןתחום

סיכום-פרוגרמה לשירותי ציבור

הערות

פרוגרמה למצב הקיים

תושבים25,000

פרוגרמה לטווח הביניים

תושבים43,000

פרוגרמה לקיבולת

תושבים62,000

השלמה 

למצב  

הקיים

שטח קרקע  

נדרש 

בדונם

שטח בנוי  

ר"נדרש במ

תוספת 

למצב

הקיים

שטח קרקע  

נדרש 

בדונם

שטח בנוי  

ר"נדרש במ

תוספת 

לטווח  

הביניים

שטח קרקע  

נדרש בדונם

שטח בנוי נדרש 

ר"במ

ספורט

מגרש  

כדורגל
(דשא)יש צורך להוסיף מגרש כדורגל לאימונים -18-10------2

מגרש  

משולב
ס"עבור כל בי--10--10---

מגרש  

טניס
6------21.4-

בריכת  

/ שחייה 

קאנטרי  

קלאב

1,000עד 1,00015-20עד 15-20---1
שטח הקרקע הנדרש הינו נגזרת של הצרכים 

היקף הקרקע הזמין לתכנון/ העירוניים 

שטח מים  

נדרש
ר לתושב"מ0.04לפי ר"מ2,480ר"מ1,720-

שטח  

מדשאות
לתושב" מ0.6לפי 'ד37'ד26-

ס יסודי"צמוד בי4-2,2004-2,200---אולם קטן

אולם  

בינוני
ס על יסודי"צמוד בי3-3,3003-3,300---1

כ שטחים בייעוד "סה

ספורט
---

18

מתקנים
6,500עד 5-20

21

מתקנים
6,500עד 15-30

63

סיכום  -פרוגרמה לשירותי ציבור 



שירותים כלל עירוניים–פרוגרמה לשירותי ציבור 
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כלל עירונייםפרוגרמה לשירותים

פרוגרמה למצב הקיים

תושבים25,000

פרוגרמה לטווח הביניים

תושבים43,000

פרוגרמה לקיבולת

תושבים62,000

:ר לתושב"מ0.75עירוניים לפי -להלן השימושים הנכללים בחישוב השירותים הכלל

ספריה  , בית כנסת מרכזי, קונסרבטוריון, מרכז מוסיקה, מוזיאון, תיאטרון עירוני, בית הרשות המקומית

בתי משפט, (צורך/לפי דרישה)משרדי ממשלה , עירייה/ח"מחסני מל, מרכז אזרחים וותיקים, עירונית

ר"מ46,500ר"מ32,250ר"מ18,750

,  מרכז לגיל הרך: ר לתושב"מ0.05עירוניים לרווחה לפי -להלן השימושים הנכללים בחישוב השירותים הכלל

,  מרכז יום לנכים, מועדוניות, מרכז רב שירותים לעיוור, מרכז לאוטיסטים,מרכז יום טיפולי למבוגרים

שירותים אישיים וחברתיים נוספים, ש"מע/מפעל מוגן, מסגרות דיור חוץ ביתיות

ר"מ3,100ר"מ2,150ר"מ1,250

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



מרחב ציבורי פתוח

*פרוגרמה למרחב ציבורי פתוח

פרוגרמה למצב הקיים

תושבים25,000

פרוגרמה לטווח הביניים

תושבים43,000

פרוגרמה לקיבולת

תושבים62,000

בדונםהיקף השטחים הנדרשים 

125215310"סף הבית"

5086124תשתית עירונית

75129186עירונית-תשתית כלל

---כ תוספת שטחים נדרשים"סה

250430620כ שטחים נדרשים"סה

מרחב ציבורי פתוח–פרוגרמה לשירותי ציבור 
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.השטחים מחושבים לפי סך כמות השטחים הנדרשים לכל טווח זמן* 

שהם הרבה מעבר  , דונם1,155-לא נדרשת תוספת שטחים לטובת שטחים ציבוריים פתוחים משום שכבר היום יש כ

.לנדרש גם בטווח הקיבולת

,  מאגר מים/תעלה/נחל, חוף רחצה, שטח פתוח, גן לאומי, יער, גן ציבורי/פארק, שטח ציבורי פתוח: יעודים אפשריים

.משרדים הכוללים זיקת הנאה לציבור/מחסר/מגורים, מוסדות ציבור לסוגיהם, טיילת, כיכר עירונית

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מעונות יום

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

תרבות וקהילה

בריאות

בתי כנסת

מקוואות טהרה

מתקני ספורט

שירותי ציבורסיכום

עירוניים  שירותים

נוספים

מרחב ציבורי פתוח



66

מיפוי ההמלצות
רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי
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המרגנית לכיוון דרום מערב' מבט מרח

גבעת עמוס

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

מהווים שטח ירוק בפועל



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

68

חבצלת לכיוון דרום מזרח' מבט מרח

גבעת עמוס

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן
מהווה שטח ירוק בפועל



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

בן דור

69

מגרשי  

ספורט על  

צ"שב

סיני לדרום מערב' מבט מרח

תלמוד 

תורה

מרכז  

לשיפור  

למידה

מועדון פיס  

לקשיש

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

תא שטח בעל נגישות נמוכה



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי
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ס  "בי

רמות  

'יצחק א

מקווה

(למקווה)הנוריות לכיוון צפון מערב ' מבט מרח

חבצלת' רח

רמות יצחק צפון

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

(שטח תלול)טופוגרפיה קשה לבנייה 



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

71

רמות יצחק צפון

ל לכיוון דרום מזרח"צה' מבט מרח

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

(שטח תלול)טופוגרפיה קשה לבנייה 



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי
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תחנה  

לבריאות  

המשפחה

הדקל לכיוון מערב' מבט מרח

ח
ר

 '
ל
ק

ד
ה

רמות יצחק מערב

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

מהווה שטח ירוק בפועל



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

73

בית  

כנסת אור  

יצחק

האלון לכיוון דרום' מבט מרח

רמות יצחק מערב

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן
תא שטח בעל נגישות נמוכה



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

74

מגרש  

חניה על  

צ"שב

ש  "ס ע"בי

יצחק רבין
במקום בו הוא )החרוב ' מבט מרח

לכיוון צפון( מסומן במפה

רמות יצחק מזרח

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

בית כנסת, מעונות יום, גני ילדים: השטח הפנוי נמצא בהליכי תכנון ומשוריין בין היתר עבור



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

75

-צ "מסביב לשב

מתוכנן גן ציבורי

רמות יצחק מזרח

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

נמצא בהליכי תכנון



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי
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גן משחקים על  

צ"שב

במקום בו הוא מסומן  )האלון ' מבט מרח

לכיוון צפון( במפה

ח
ר

 '
לון

א
ה

רמות יצחק מזרח

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

מהווה שטח ירוק בפועל



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

77

גן ילדים

במקום בו הוא מסומן  )הצבעוני ' מבט מרח

לכיוון צפון מערב( במפה

מועדון 

פיס לנוער

רמות יצחק מזרח

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

(שטח תלול)טופוגרפיה קשה לבנייה 



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

גבעת נשר דרום

78

מבט מקצה רחוב ההשכלה לכיוון דרום 

מזרח

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

(שטח תלול)טופוגרפיה קשה לבנייה 



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

79

ח
ר

 '
ף

ה נו
פ

י

במקום הו הוא מסומן  )יפה נוף ' מבט מרח

לכיוון מערב( במפה

במקום הו הוא מסומן  )יפה נוף ' מבט מרח

לכיוון צפון( במפה

גן משחקים על  

צ"שב

גבעת נשר דרום

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

תא שטח בעל נגישות נמוכה



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

80

גבעת נשר דרום

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

במקום הו הוא )המעפילים ' מבט מרח

לכיוון דרום מערב( מסומן במפה

(שטח תלול)טופוגרפיה קשה לבנייה 



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

81

במקום בו הוא )מבט מרחוב הוותיקים 

לכיוון דרום מערב( מסומן במפה

גבעת נשר מרכז

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

תל חנן מזרח

82

מרכז פיס  

עירוני  

למוזיקה 

ומחול

גן ילדים

צבר

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי

תל חנן מרכז

83

ס גבעון"בי

הכחולה על גבי המפה לכיוון  ' מהנקמבט 

צפון מזרח

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

ס"משוריין לחצר ביה



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי
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ב

צ"שבנגריה על 
ג

גן ילדים

א

פנוי

במקום בו הוא )אשכולות ' מבט מרח

לכיוון דרום( מסומן במפה

תל חנן מרכז

מיפוי והמלצות

גבעת עמוס

בן דור

רמות יצחק

גבעת נשר

תל חנן

א

ב

ג

נגריה

גן ילדים

מבנה הנגרייה הקיים מיועד להריסה



מגרשים ציבוריים פנויים: מיפוי
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:תל חנן

.בחלקםכולם פנויים , מגרשים3

'ד3.7-בככ שטח פנוי מוערך "סה

רקע ומטרות

סקירת  

המצב הקיים

סקירת מרחבים  

ציבוריים פתוחים

תחזית אוכלוסייה

הנחות פרוגרמה 

לשירותי ציבור

פרוגרמה  

לשירותי ציבור

מיפוי והמלצות

סיכום והמלצות

בן דור

גבעת נשר

רמות יצחק

גבעת עמוס

תל חנן

:בן דור

.פנוי חלקית, מגרש אחד

'ד1.5-בככ שטח פנוי מוערך "סה

:גבעת עמוס

:  מגרשים כאשר3

.בשלמותםכולם פנויים 

'ד3.2-בככ שטח פנוי מוערך "סה

:רמות יצחק

:  מגרשים כאשר11

.בשלמותם3, פנויים בחלקם8

'ד34-בככ שטח פנוי מוערך "סה

:גבעת נשר

:  מגרשים כאשר8

.בשלמותם5, פנויים בחלקם3

'ד9-בככ שטח פנוי מוערך "סה



סיכום-מגרשים ציבוריים פנויים : מיפוי
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שטח פנוי רחובותשכונה/מיקוםסוג המגרשחלקה/גוש
(דונם)

המלצותטופוגרפיה

קשה1.0ל"צה/המרגניותגבעת עמוספנוי בחלקו(3)2075/11208

בינונית0.8ל"צהגבעת עמוספנוי בשלמותו2074/11208

קשה1.4חבצלתגבעת עמוספנוי בשלמותו2090/11146

בן דורפנוי בחלקו2323/11217
נתיב  /סיני

המורד/הכרמל
בינונית1.5

קשה3.7חבצלת/הנוריותרמות יצחקפנוי בחלקו2175/11252

קשה1.6חבצלת/הנוריותרמות יצחקפנוי בחלקו2175/11252

קשה1.2חבצלת/הנוריותרמות יצחקפנוי בחלקו2175/11252

בינונית0.5הזית/ל"צהרמות יצחקפנוי בחלקו2171/11252

בינונית1.0הדקל/האלוןרמות יצחקפנוי בחלקו23/12771

בינונית0.8האלוןרמות יצחקפנוי בשלמותו2020/12379

קשה3.2החרוב/הזיתיצחקרמותפנוי בחלקו2031/12377

קשה18החרוב/הזיתרמות יצחקפנוי בחלקו2031/12377

ג"בממחלקות העירונית /נלקח משכבת גושים* 
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שטח פנוי רחובותשכונה/מיקוםסוג המגרשחלקה/גוש
(דונם)

המלצותטופוגרפיה

בינונית1.4החרוברמות יצחקפנוי בשלמותו2016/11207

בינונית1.7האלון/החרוברמות יצחקפנוי בחלקו2137/12379

קשה0.7הצבעוני/הלוטםרמות יצחקפנוי בחלקו2007/12671

קשה0.8ההשכלהגבעת נשרפנוי בשלמותו2024/11241

קשה1.8ההשכלה/יפה נוףגבעת נשרפנוי בשלמותו3079/11231

קשה1.4המייסדיםגבעת נשרפנוי בשלמותו441+442/11231

גבעת נשרפנוי בשלמותו3132/11231
נתיב  /הוותיקים

הטרשים
קשה0.5

גבעת נשרפנוי בשלמותו3131/11231
נתיב  /הוותיקים

הטרשים
קשה0.6

קשה1.5דבורה/קרן היסודתל חנןפנוי בחלקו2025/12573

נוחה0.8יעל  תל חנןפנוי בחלקו2017/10174

בינונית1.4אשכולותתל חנןפנוי בחלקו2180/11236
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:סיכום

דונם1.5-צ פנוי הינו כ"סך שטח השב-בן דורבשכונת 

דונם3.2-צ פנוי הינו כ"סך שטח השב-גבעת עמוס בשכונת 

דונם33.8-צ פנוי הינו כ"סך שטח השב-רמות יצחקבשכונת 

דונם9-צ פנוי הינו כ"סך שטח השב-גבעת נשר בשכונת 

דונם3.7-צ פנוי הינו כ"סך שטח השב-תל חנןבשכונת 

.צ פנוי"דונם של שב51-ככ בעיר "סה
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סיכום ההמלצות לפי שימוש: פרוגרמה לשירותי ציבור

שילובים אפשרייםקריטריונים לעירוב שימושים וייעול ניצול הקרקע הציבוריתשימוש ציבורי

מעון יום

הבינוי יתבצע לפי  . כיתות למעון5מומלץ שמעון יום יתוכנן במתכונת של •

.בפועלהתיקצוב

. הבנייה תהיה בקומות•

.מומלץ שמעון ייבנה במשולב עם גני ילדים ללא הקצאת קרקע נפרדת•

מרכז  , מרכז לגיל הרך, בית כנסת, מרפאה, ילדיםגן

קהילתי

גן ילדים

.ילדים ייבנה במסגרת אשכול גנים ולא בנפרדגן•

.הבנייה תהיה בקומות•

.מומלץ שגן ילדים ייבנה בשילוב עם שימושים נוספים•

מרכז  , לגיל הרךמרכז, מרפאה, בית כנסת, מעון יום

קשישים/מועדון נוער, קהילתי

על  / ס יסודי "בי

יסודי

מרכז קהילתי, ס יש להקצות קרקע לאולם ספורט"במסגרת המגרש לבי•

.ספורטומגרשי

ניתן  וגידור מפריד ס"במסגרת כניסה נפרדת מביה

בית , מרכז קהילתי, (צ"כחטלא אך )גן ילדים : להקים

כנסת

תחנה לבריאות 

המשפחה

ללא הקצאת קרקע נפרדת•

יש להקצות שטח בנוי בלבד במסגרת מבנה ציבורי•

.מומלץ למקם בשטחים סחירים בלבד•

בית , מרכז קהילתי, מרכז לגיל הרך, מעון יום, ילדיםגן

כנסת

בית כנסת

(מטר250רדיוס )אם מחסור מורגש בבית כנסת בשכונה •

ללא הקצאת קרקע נפרדת•

במסגרת קומות או תוך תכנון כניסה נפרדת אליוייבנה•

בתי כנסת במבנה אחד3או 2מומלץ לקבץ •

ס תוך"בפינת המגרש של בי)ס "בי, מעון יום, גן ילדים

מקווה טהרה, (תכנון כניסה נפרדת וגידור מתאים

מקווה טהרה

מקוואות טהרה ביישוב עד סוף התחזית5מקסימום •

מומלץ למקם ברכס  –היישוב יש לדאוג לפיזור נאות של המקוואות ברחבי•

'ושכונת יא' ו-'ה-'שכונות ד, חלילים

בית כנסת
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שילובים אפשרייםקריטריונים להקצאת קרקעשימוש ציבורי

/  ס יישובי "מתנ

שכונתי

במרכז  , קירבה לצירים ראשיים)יש למקם במגרש בעל נגישות מרבית •

('היישוב או השכונה וכו

יש לבנות כמבנה רב תכליתי המאפשר שילוב שימושים ציבוריים ככל •

,  מועדון לאזרח הוותיק, מועדון נוער, חלל רב תכליתי, משרדים:הניתן

מועדון תנועת נוער

גן  , מגרשי ספורט, ('וכוקשישים, נוער)מועדונים שונים 

מרכז תרבות יישובי, בית כנסת, מעון יום, ילדים

,  מועדון נוער

תנועת  , קשישים

נוער

הקצאת קרקע נפרדתללא•

יש לבנות כמבנה רב תכליתי המאפשר שילוב שימושים ציבוריים ככל •

.  הניתן

ס או מרכז קהילתי"יש לבנות במסגרת מתנ

מרכז יום לקשיש
נגישות  , קירבה לצירים ראשיים)יש למקם במגרש בעל נגישות מרבית •

('במרכז היישוב וכו, ציבוריתלתחבורה
מרכז תרבות יישובי, מרכז קהילתי

משרדי עמותות  

המגזר  , שונות

השלישי

ציבוריבמסגרת מבנהללא הקצאת קרקע נפרדת•
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סיכום ההמלצות לפי שימוש: פרוגרמה לשירותי ציבור



קריטריונים להקצאת קרקע לצורכי ציבור עבור עמותות

התוכניות  את , תואם את הפרוגרמה לצורכי ציבורהשימוש אותו מבקשת העמותה לבצע בקרקע 1.

אשר הופקעה לצרכי ציבור בהתאם להוראות השימושים המותרים בקרקע ואת , החלות על השטח

.1965–ה"התשכ, לחוק התכנון והבניה188סעיף 

:והמציאה את כל הניירת הדרושה כמפורט להלןדרישות משרד הפנים העמותה מקיימת את כל 2.

.מסמכי התאגדות של העמותה•

.פרוגרמה של המבנה המתוכנן•

.החתימה בשמה של העמותהמורשיאישור עדכני בדבר •

.מ ומס הכנסה בדבר ניהול ספרים של העמותה"אישורים תקפים משלטונות מע•

.אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות•

.חות כספיים מבוקרים וכן מאזן בוחן לתקופות כמפורט בהנחיות משרד הפנים"דו•

.הצעת תקציב מאושרת לשנה בה מוגשת הבקשה•
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לות המיועדת לתושבי  או גוף אשר מתכוון לקיים במקרקעין פעיגוף מקומי העמותה הינה 3.

.נשר

האוכלוסייה  אשר שירותהינו , השירות הניתן על ידי העמותה ואשר לצרכיו מתבקשת ההקצאה4.

.או לתושבי נשר/והוא נחוץ ומביא תועלת לעירייה ו, אינו ניתן על ידי העירייההוא , זקוקה לו

לא  הינו , לפי העניין, מספר בתי האב אשר מאוגדים בעמותה או שהעמותה מתעתדת לשרתם5.

.בתי אב100–פחות מ 
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קריטריונים להקצאת קרקע לצורכי ציבור עבור עמותות



סיכום ההמלצות: פרוגרמה לשירותי ציבור

.דונם של שטחים פנויים המאושרים סטטוטורית בייעוד של שטח ציבורי51-בנשר יש כ•

.תושבים43,000למבני ציבור עבור דונם 120-בכלפי הפרוגרמה יש צורך •

.למבני ציבורדונם 95-תושבים יש צורך בעוד כ62,000בנוסף עבור •

עבור שירותי הציבור שצורכים הכי הרבה קרקע כגון מוסדות חינוך מומלץ לשריין קרקע במסגרת  •

.מתחמי המגורים החדשים המתוכננים מאחר ואין שטחים גדולים פנויים

מומלץ כי במסגרת המגרשים הפנויים בעיר תשוריין עבורם הקצאת  , עבור שאר שירותי הציבור•

.קרקע תוך שילוב מקסימלי של שירותים באותו המגרש ובאותו המבנה במידת האפשר
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