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7/21/1027 
 משגב לישובי השניה החומש תוכנית עקרונות

 
 :תוכנית החומש הראשונה

 
נערך סקר מבני ציבור שכלל מקדם איכות . הדגש בתוכנית החומש הראשונה היה על מבני ציבור בישובים

התבסס על  למימוש התוכנית עדיפותסדר הכאשר , חושבה צפיפות השימוש במבנים. המבנה ושיקלול שימוש
 .ות שנמצאופממצאי הצפי

 
 :צפיפות השימוש חושבה לפי הנוסחה

                                       
 מקדמים* כ "משתמשים בבי' מס+ מקדמים * משתמשים בנוער ' מס+ מקדמים * משתמשים במועדון ' מס

 (ר"מ)כ "שטח בי+ שטח נוער + שטח מועדון 
 

 שיקלול* איכות המבנה = מקדמים 
 המשתמשים במתקן' מס= משתמשים 

 
 החלטות מליאה קודמות קידמו בסדר עדיפויות

 
 :התקציבהקצאת 

 000,000: מינימום הקצאה ₪ 
 2,000,000: מקסימום הקצאה ₪ 

 
 ₪ 2,000,000ההקצאה  2,000אם מספר התושבים גדול מ  .2
 :אחרת ההקצאה לפי הנוסחה .1

     
    מספר תושבים

    
 

 
 .על הישוב להקצות לצורך הפרויקט לפחות סכום  זהה לסכום אותו מקצה המועצה

 
 :תוכנית החומש השניה

 
. צפיפות שימוש כבסיס לעדיפות השבולכן ח, בינוי מוסדות ציבור המשך הישובים שענו על הסקר רוציםרוב 

 .בשימושים האחרים בלטו הבקשות למגרשי ספורט וגני משחקים
 

 :מבני הציבור בישובים סווגו לפי הטבלה להלן
 

 מהות המבנה סווג
 גן ילדים 1

 פעוטון 2

 מועדון חברים 3

 מועדון נוער 4

 מגרש ספורט  8

 מקווה  11

 ('תעשיה וכד/ בריכת שחיה ) אחר 14

 מבנה רב תכליתי 16

 בית כנסת 17

 מסגד 18
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 ('מזכירות וכד, ספריה, דואר) ציבורי כללי 19

 
ושימוש , בית כנסת ומסגד, מועדון חברים ונוער, מבנה רב תכליתי: בחישוב הצפיפות ילקחו הסווגים הבאים

 .ציבורי כללי
 

 :עקרונות תכנית החומש השניה יהיו
 

 .צפיפות השימוש במבני הציבור תחושב לפי הנוסחה המוצגת בהמשך המסמך .א
עם מקום מימוש תוכנית החומש מחושבת  של עדיפות לפי צפיפות ממוצעמיקום עדיפות יהיה  .ב

 .הראשונה
 .לפי הישוב היותר גבוה בסדר מימוש הפרויקט יהיה :שיתוף בין ישובים .ג

על , לישוב₪ מיליון  2  -½ בין , התקציב לישוב יהיה לפי המודל ששימש בתוכנית החומש הראשונה .ד
 .סכום זהה לסכום אותו מקצה המועצה, לכל הפחות, הישוב להקצות

גם אם  ועדת ההנהלה של המועצה תשמש כועדת חריגים לבקשות ישובים בהם הצרכים הם אחרים .ה
רשאית וועדת החריגים לאשר את הקטנת חלקו של הישוב , ככול שתמצא לנכון, טרם הגיע תורם

  . בתקצוב הפרויקט וזאת מבלי לשנות את היקף התקציבב אותו תקצה המועצה

תוך שמירת זכותו , התור יעבור לישוב הבא בתור, במידה וישוב שהגיע תורו לפי הסדר לא מוכן לביצוע .ו
 .של הישוב לקבל את התקציב במועד מאוחר יותר

לא מימש את זכאותו בתוכנית החומש הראשונה רשאי לצרף את תקציב תוכנית החומש השניה ישוב ש .ז
מועד מימוש התקציב יהיה בהתאם למיקום הישוב בתוכנית , במקרה כזה. לטובת מימוש פרויקט אחד

 .החומש השניה
 
 
 

 :לפי הנוסחה תחושבצפיפות השימוש 
 
 

 סכום השטחים של כלל מבני הציבור
 (מרשם אוכלוסין)בישוב  מספר התושבים

 
 

 : כלל מבני הציבור
 'וכו, מבני דת, מזכירות, ספרייה, תכליתיים-מבנים רב, מועדונים

 .'מבני תעשיה וכד, מגרשי ספורט ,(תינוקיה ופעוטון, גני ילדים)לא כולל מבני חינוך 
 .לא ילקחו בחשבון מקלטים ציבוריים
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דרוג 

תכנית 
חומש 
 שניה

כ שטח "סה ישוב
בני ציבור  מ

 ר"מ

כ "סה
אוכלוסיה 

 בישוב

צפיפות 
מבני 
ציבור 

ר "מ)
 (לנפש

דרוג 
צפיפות 

מבני 
 ציבור

תחילת 
עבודה 
תכנית 
 חומש

 ראשונה

דרוג ביצוע 
תכנית 
חומש 
 ראשונה

תקציב 
חומש שני 

 (₪אלפי )

  802 2 11/10/10 3 0.426  906  386 קורנית 1

  785 3 25/01/11 8 0.594  854  507           שכניה 2

  1,000 8 26/05/13 5 0.468  3,440  1,610        סלאמה 3

  842 12 21/01/14 2 0.404  1,026  415           רקפת 4

  793 18 15/12/14 6 0.536  879  471           יודפת 5

  983 1 28/11/08 24 1.124  1,449  1,630        כמאנה 6

  908 14 16/02/14 11 0.750  1,222  917           שגב-עצמון 7

  926 9 30/05/13 17 0.966  1,277  1,234        טל אל 8

  762 17 11/09/14 9 0.632  786  498           יעד 9

  901 17 11/09/14 10 0.664  1,201  798           גילון 10

  1,000 4 15/12/11 23 1.098  1,620  1,780        מורשת 11

  762 11 29/09/13 16 0.884  786  695           כמון 12

  805 15 30/06/14 13 0.780  915  715           צורית 13

  982 5 24/01/12 25 1.1401  1,446  1,649        יובלים 14

  736 6 27/01/12 26 1.175  708  833           לבון 15

  805 10 26/06/13 22 1.091  915  999           אשחר 16

  853 22 01/04/16 12 0.752  1,057  796           ב"מצפה אבי 17

  644 14 16/02/14 21 1.081  430  465           אבטליון 18

  529 35 טרם החל 1 0.341  85  29             אשבל 19

  657 7 01/04/12 29 1.702  470  800           מורן 20

  755 23 10/07/16 15 0.824  764  630           חוסניה 21

  803 24 13/11/16 14 0.793  907  720           מנוף 22

  627 21 28/07/15 18 0.992  379  376           ראס אל עין 23

  604 35 טרם החל 4 0.428  312  134           חרשים 24

  660 35 טרם החל 7 0.587  480  282           מכמנים 25

  685 20 10/05/15 31 1.809  555  1,005        שורשים 26

  660 19 28/12/14 32 2.187  479  1,048        הררית 27

  689 25 28/05/17 27 1.187  565  671           הר חלוץ 28

  749 26 10/06/17 28 1.432  745  1,067        לוטם 29

  632 35 טרם החל 19 1.010  396  400           תובל 30

  758 35 טרם החל 20 1.014  774  785           ערב אל נעים 31

  661 35 טרם החל 30 1.790  483  865           דמיידה 32

  544 35 טרם החל 33 2.269  130  295           פלך 33

  607 35 טרם החל 34 3.830  321  1,230        מעלה צביה 34

  540 35 טרם החל 35 4.491  118  530           כישור 35

 


