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של במרכזוהשכונהנמצאתהאחרונותבשנים.בנימינהבמרכז נמצאתחןגבעתשכונת▪
מהקצההשכונהשל פניהאתתשנה,תתרחשאם,אשר,עירוניתהתחדשותלקראתתהליך 

.הקצהאל 

מבנימכילההשכונה.עדהגבעת-בנימינהשל בנוףמוזרעוףבבחינתהיאחןגבעתשכונת▪
.היישובאתהמאפיינתהכפריתהבנייהרקעעל המתבלטים,קומות4בנימשותפיםמגורים

לבנייניםנמשכואשר,היישובבנימקרבוותיקיםתושביםחןגבעתשכונתמשכה,היווסדהעם
השכונהשל הפיזימצבההידרדרהשניםלאורך ,זאתעם.יותרעירוניחייםולאורחהחדישים

לפנישהחל ,בשכונהבינוי-פינויתהליך .היישובלמאפייניביחסמאד התבגרהואוכלוסייתה
שיסייעתכנוןצוותלהקמתוהןלהאטתוהןהביאואשר,רביםבמכשוליםנתקל ,מעשורלמעלה

.המקומיתהמועצהי"עבהשלמתו

השיקוליםבמגווןהתמקדהחןגבעתשכונתלהתחדשותהמנחההתכנוניתהתפישה▪
אנשישל רחבמגווןשכלל ,התכנוןצוותוריכוז ניהול ,כךמתוך .בשכונההקשוריםהחברתיים

המתכנן.חברתייםמתכנניםידיעל התבצע,(יועצים14-כ)שוניםמתחומיםויועציםמקצוע
,העירונייםהגורמיםלביןהתכנוןצוותביןמוביל וכמתאםכמנחהשימשהתכנוןבצוותהחברתי
מתכניתועקיףישירבאופןיושפעואשר,השכונהבחייהמעורביםהענייןובעליהדיירים

.המוצעתההתחדשות

בתהליך כאלהשיקוליםשל רחבמגווןלשלבמאפשרתהחברתיהמרכיבעל הדגששימת▪
בשכונההקיימתהמציאות,כןכמו.בתכניתלמעשההלכהביטוייםאתולהבטיחהתכנון

השכונהבהתחדשותהמעונייניםיזמיםשל הימצאותם.דייריםמצד רבענייןמשקפת
שילוב,הידברות,תאוםשל מתמיד ומהלך בתכנוןגבוההרגישותמחייבתקנייניותוהתקשרויות

ומאוכלסקייםבמתחםהתחדשותתכניתשל למורכבותומענההשכונהבתכנוןשיקוליםמנעד 
.להשתנותהמבקש

ההתחדשותתכניתבקידוםמשולבתצוותעבודתלהמחשתתרשים
צוותביןומזיןמתאםכגורםהחברתיהתכנוןובמיקוםחןגבעתשל 

עירוניתבהתחדשותהמעורביםהגורמיםלריבויהתכנון
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דמוגרפיהמרחב ההתייחסות

אוכלוסייה

עדה. ג-בנימינה:
תושבים14,777

(2014, ס"למ: מקור)

 3אזור סטטיסטי  :
תושבים גרים באזור  4,858

(2015, ס"למ: מקור)

 גבעת חן–אזור התכנון:

תושבים גרים במתחם התכנון557-כ
(*חישוב לפי ממוצעי סקר)

:מקרא

עדה.ג-בנימינה-גבול תחום שיפוט

3אזור סטטיסטי 

שכונת גבעת חן-גבול התכנית 

כביש
מסילה

2. ס.א

4. ס.א

3. ס.א

4כביש 

(1. ס.א)גבעת עדה  

בנימינה

מסילת 
רכבת

.י הכפלת גודל משק הבית הממוצע לפי סקר התושבים במספר יחידות הדיור באזור התכנון"גודל האוכלוסייה במתחם חושב ע*
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דמוגרפיהאוכלוסייה ודמוגרפיה

:מקרא

עדה.ג-בנימינה-גבול תחום שיפוט

3אזור סטטיסטי 

שכונת גבעת חן-גבול התכנית 

כביש
מסילה

מכלל העיר% אוכלוסייה.ס.א

13,96026.8%

23,95826.8%

34,85832.9%

42,00213.5%

14,777100%כ"סה
2. ס.א

4. ס.א

3. ס.א

(1. ס.א)גבעת עדה  

בנימינה

(2015, ס"למ: מקור)

4כביש 

מסילת 
רכבת
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התפלגות גילאים| דמוגרפיה 

(סקר)גבעת חן (2014, ס"למ)גבעת עדה -בנימינה (2008מפקד , ס"למ)3. ס.א

%קבוצת הגיל

0-1840%ילדים 

19-246%צעירים 

25-6445%מבוגרים 

65+8%ותיקים אזרחים

*847(תלוייםבלתי1,000-ל)יחסי תלות 

%קבוצת הגיל

0-1836%ילדים 

19-245%צעירים 

25-6449%מבוגרים 

65+9%ותיקים אזרחים

*780.7(בלתי תלויים1,000-ל)יחסי תלות 

%קבוצת הגיל

0-1827%ילדים 

19-248%צעירים 

25-6448%מבוגרים 

65+17%ותיקים אזרחים

*923(בלתי תלויים1,000-ל)יחסי תלות 

25-64יחסי התלות חושבו לפי חלקה באוכלוסייה הכללית של קבוצת הגיל * 

0-18 0-18
0-18

65+

65+ 65+

דמוגרפיה

19-24
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גבעת חן| דמוגרפיה 

.השונה במאפייניה מאוכלוסיית האזור הסטטיסטי ומאוכלוסיית היישוב, גבעת חן מכילה אוכלוסייה ייחודית

מאחוז הילדים באזור  9%-נמוך בבגבעת חן ( 0-18גילאי )אחוז הילדים :מיעוט אוכלוסייה צעירה
.מאחוז הילדים בבנימינה13%-בהסטטיסטי ו

מחלקם באוכלוסיית האזור  כפולחן . בג+( 65גילאי )אחוז האזרחים הוותיקים :ריבוי אוכלוסייה וותיקה
.הסטטיסטי והיישוב

מגודל משק הבית  33%-קטן ב–' נ2.9חן עומד על . גודל משק הבית הממוצע בג:משקי בית קטנים
(.למשק בית' נ3.87)הממוצע בבנימינה 

גבוה במקצת יחסית לשיעור קבוצת  ( 8%)חן . בג( 19-24גילאי )שיעור הצעירים : ריבוי יחסי של צעירים
(.6%)ובבנימינה ( 5%)גיל זו באזור הסטטיסטי 

בלתי 1,000תלויים לכל 923–שיעור התלויים כמעט זהה לשיעור הבלתי תלויים : יחסי תלות גבוהים
.משיעור התלויים בבנימינה כולה9%-ובכ3. ס.באמשיעור התלויים  20%-שיעור הגבוה בכ–תלויים 

דמוגרפיה
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דיורשכירות ודיור ציבורי, בעלת–צורת חזקה על דיור 

:מקרא

גבול תכנית גבעת חן

חלקות

בבעלות פרטית+ 50%

בבעלות פרטית-50%

צורת חזקה
בנימינה 

(מדלן)

3. ס.א
מפקד)

2008)

גבעת חן 
.מ.מ, נתוני ארנונה)

(*בנימינה

%כמות%%

74%75%9048%בעלות

19%17.5%6434%שכירות

דיור ציבורי
אחר(/ עמידר)

7%7.5%3318%

אחוז הבעלות בגבעת חן נמוך מאד בהשוואה  ▪
. לסביבתה הקרובה והרחוקה

.בשכונה קיים מצאי גבוה במיוחד של דירות להשכרה▪

יש תמהיל  ( מבנים9מתוך 6)ברוב בנייני הקומות ▪
.בעלויות מאוזן עם יתרון קל לטובת בעלי דירות

:גבעת חן

,  (כולל דיור ציבורי)דירות 97: דירות להשכרה▪
(.ד"יח187)מסך הדירות שנסקרו 52%המהוות 

המושכרותמסך הדירות 34%דירות עמידר מהוות ▪
.בשכונה

.דירות במספר187–מתוך הדירות הקיימות בדיווחי אגף ארנונה * 
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דיורטיפוסי דיור

:מקרא

גבול תכנית גבעת חן

מתחמים הומוגניים

ר"מ56עד 

ר"מ56-80

ר"מ80-135

מבנים

צמודי קרקע עם –1מרקם ▪
מימוש זכויות ; משקי עזר
.בנייה גבוה

H(3בנייני –2מרקם ▪
ללא קומת  /קומות עם

.ללא תוספות בנייה; (עמודים

2
1

2

תמונות של מרקמי דיור

קומות מעל קומת  3בניינים טוריים בני : מרקם הבינוי הנפוץ בגבעת חן
יחידות דיור המחולקות לכניסה אחת או  12-18בכל בניין יש בין . עמודים
.שתיים
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רווחת דיור

מספר  חלקה
בחלקהד "יח

(נתוני ארנונה)

גודל דירה ממוצע  
(ר ברוטו"מ)
(נתוני ארנונה)

חדרים' מס
ממוצע

(ר לחדר ברוטו"מ25הערכה לפי )

*צפיפות דיור
('חד/נפש)

3731850.321.45

3741268.22.51.16

3751277.7530.96

3761750.221.45

3771356.021.45

3781156.021.45

3791055.621.45

3801266.52.51.16

3811869.92.51.16

3821869.52.51.16

3831269.02.51.16

3841276.330.96

3851270.02.51.16

386289.03.50.82

387278.530.96

3882135.550.58

3892131.550.58

390284.03.50.82

3912---

9.8567.02.71.11ממוצע

0.8---(2008מפקד )3. ס.א

מפקד)בנימינה 
2008)

---0.8

~180-ארצי **-0.9

היחס שבין מספר הנפשות הגרות בדירה לבין מספר  : צפיפות דיור*
(הגדרות–ס "למ). החדרים בדירה

מצוטט  . י נתוני התאחדות בוני הארץ"עפ-לדירות חדשות :מקור**
:  אצל
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-
3582270,00.html

דיור

גודל משק הבית  :משקי בית קטנים▪
'  נ2.9הממוצע בגבעת חן עומד על 

' נ3.87לעומת , (לפי נתוני הסקר)
'  נ3.3-למשק בית בבנימינה ו

.3. ס.באלמשק בית  

על אף משקי  : רווחת דיור נמוכה▪
רווחת  , הבית הקטנים בשכונה

מהממוצע  נמוכה הדיור בגבעת חן 
ומהממוצע  28%-בבנימינה ב

.19%-הארצי ב

רובן  :היצע נרחב של דירות קטנות▪
חן  . המכריע של הדירות הקיימות בג

עם מיעוט של ', חד2-3.5בנות 
מסך 2%)' חד5דירות בנות 

(.הדירות



17%

0%

83%

עמדות שוכרים כלפי הישארות בשכונה

יישארו יעזבו לא ידוע
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עמדות כלפי מגורים בשכונה בהווה ובעתיד

מתוך בעלי הדירות המתגוררים בגבעת חן*

דיור

65%

23%

12%

*עמדות בעלי נכסים כלפי מגורים בשכונה

אוהבים לא אוהבים לא ענו

50%

33%

17%

עמדות שוכרים כלפי מגורים בשכונה  

אוהבים לא אוהבים לא ענו

70%

20%

10%

עמדות דיירי עמידר כלפי מגורים בשכונה

אוהבים לא אוהבים לא ענו

75%

4%

21%

עמדות בעלי נכסים כלפי  
*הישארות בשכונה

יישארו יעזבו לא ידוע

80%

10%

10%

עמדות דיירי עמידר כלפי  
הישארות בשכונה

יישארו יעזבו לא ידוע

דיירי עמידר▪
מחזיקים בעמדה  

החיובית ביותר  
כלפי מגורים  

דיירי ; בשכונה
שכירות

מחזיקים בעמדה  
.השלילית ביותר

דיירי עמידר▪
מפגינים ביטחון רב  

ביותר בנוגע 
. לעתידם בשכונה

שוכרי הדירותרוב ▪
מפגינים חוסר  

וודאות מוחלט כלפי 
אך  , עתיד השכונה

אף לא אחד מהם  
מתכנן לעזוב את  
.השכונה בוודאות
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עמדות כלפי מגורים בשכונה בהווה ובעתיד

מתוך בעלי הדירות המתגוררים בגבעת חן*

דיור

64%
2%

7%

7%

4%

16%

עמדות כלפי מגורים בשכונה בעתיד

כן אוהבים וכן יגורו כן אוהבים ולא יגורו כן אוהבים ולא יודעים

לא אוהבים וכן יגורו לא אוהבים ולא יגורו לא אוהבים ולא יודעים

אוהבים 
לגור  

בשכונה

לא  
אוהבים 

לגור  
בשכונה

כ"סה

%%%

64%7%71%נשארים בשכונה

נשארים  לא
בשכונה

2%4%6%

7%16%23%יודעיםלא

73%27%100%כ"סה

עמדה חיובית כלפי ההווה והעתיד של  ▪
מגורים  /ללא קשר לסוג הבעלות:השכונה
מהנשאלים הביעו עמדה חיובית  73%, בשכונה

כלפי מגורים בשכונה ואחוז דומה הביע כוונה  
.להישאר בה לאחר ביצוע העבודות

גם בקרב בעלי דירות שאינם דיירים יש נטייה  ▪
אף בעל דירה לא  . לעמדה חיובית כלפי התכנית

.הביע רצון למכור את הנכס בשל ביצוע התכנית

אוהבים

לא  
43%אוהבים

0

57%

:קבוצת מיקוד
בעלי דירות שאינם גרים בשכונה

יישארו

יעזבו

לא ידוע
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זיהוי פוטנציאל לדיור בר השגה

מחירי הדירות באזור בנימינה  ▪
ובאזור הכפרי מסביב לחדרה  

נמוכים מממוצע המחירים בארץ  
8%-בכ

גבעת  -מחירי הדירות בבנימינה▪
עדה עקפו את המחירים באזור  

.חדרה
ישנה מגמת התייקרות יציבה  ▪

במחירי הדירות בבנימינה לעומת  
.האזור

מחירי הדירות בגבעת חן נמוכים  ▪
מהמחיר הממוצע  35%-ב

.גבעת עדה-בבנימינה
חן.בגר"למהמחירהערכת▪

ר  "מ/ח"ש8,500עומדת על 
-נמוכה ב–( ח שמאי מכריע"דו)

ר בבנימינה  "מהשווי למ45%
(.מדלן–ח "ש15,516)

גבעת חן| (מחיר ממוצע)₪ 793,000
(מתוך נתוני אתר מדלן)

קצב  . לפי תאריך ומחיר הקנייה( 1.2014-08.2017, מדלן)מכירת דירה בגבעת חן 
אך המחירים נמוכים מהממוצעים באזור ואף מבטאים  , המכירות הואץ מעט לאחרונה

(.בנימינהתמהיל דיור וסקירת שכונת גני .-2נספח ' למידע נוסף ר)מעורבת מגמה 

דיור
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דיורזיהוי פוטנציאל לדיור בר השגה

.המעוניינת להמשיך ולגור בשכונה גם לאחר ההרחבה במסגרת דיור בר השגה, גבעת חן מכילה אוכלוסייה ייחודית

במאחוז הילדים באזור הסטטיסטי ו9%-נמוך בבגבעת חן ( 0-18גילאי )אחוז הילדים :מיעוט אוכלוסייה צעירה-
.מאחוז הילדים בבנימינה13%

מחלקם באוכלוסיית האזור הסטטיסטי  כפולחן . בג+( 65גילאי )אחוז האזרחים הוותיקים :ריבוי אוכלוסייה וותיקה
.והיישוב

מגודל משק הבית הממוצע  33%-קטן ב–' נ2.9חן עומד על . גודל משק הבית הממוצע בג:משקי בית קטנים
(.למשק בית' נ3.87)בבנימינה 

רובם המכריע של הנסקרים אוהבים לגור בה ומפגינים עמדה חיובית  : עמדות חיוביות כלפי מגורים בשכונה בהווה
.  כלפי מגורים בה בעתיד

(  בעלי דירות ודיירי עמידר)בקרב תושביה הקבועים של השכונה : עמדות חיוביות כלפי מגורים בשכונה בעתיד
כלפי מגורים בשכונה בהווה לבין הציפייה למגורים בשכונה בעתיד  ( החיובית)בין העמדה 10%נרשמה עלייה של 

(.בהתאמה80%-ו75%)

הערכת המחיר . מהמחיר הממוצע בבנימינה35%-מחירי הדיור הנוכחיים בשכונה נמוכים בכ: מחירי דיור נמוכים
15,516)ביישובר"למהמחירממדד45%-בכנמוכה( ח שמאי מכריע"דו–ר "מ/ח"ש8,500)ר בגבעת חן "למ
.(מדלן–ר"מ/ח"ש

₪
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ניתוח וסקירה  
מצב קיים

דמוגרפיה+ 

דיור+ 

קהילה ורווחה+ 

חוסן חברתי+ 

חוסן כלכלי+ 

תנועה ותחבורה+ 
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קהילה ורווחהמבני ציבור בסביבת התכנית

R=250מ'

R=500מ'
שימוש'מס

'דק/'בממרחק  
הליכה רגלית  )

,  ש"קמ5במהירות 
(Google Mapsלפי 

/ 'בממרחק-ילדים
בהליכה איטית )' דק

(ש"קמ3בקצב של 

'דק22/ 'מ1,100'דק13/ 'מ1,100מרכז שיטור קהילתי8

'דק10/ 'מ550'דק6/ 'מ550בית כנסת9

'דק17/ 'מ750'דק10/ 'מ750גן ילדים10

'דק7/ 'מ350'דק4/ 'מ350'הנדיב'בית ספר 11

ללא בינוי12

ללא בינוי13

14
,  מגרשי ספורט

, קהילתימרכז 
מרפאת שיניים

'דק5/ 'מ200'דק3/ 'מ200

15 ,17,
18

בינויללא

'א
/ח לאומית"קופ

כללית
'דק13' מ650'דק8' מ650

16
וגן  'אמירים'ס "בי

זרעוניה
'דק10/ ' מ500'דק6/ ' מ500

19,20,
21

ללא בינוי

'דק7/ 'מ350'דק4/ 'מ350גן ילדים'ג

'דק17/ 'מ750'דק10/ 'מ750כדורגלמגרש22

'דק10/ 'מ450'דק6/ 'מ450'שלי'קניון 'ב

'א

'ב

אשכול גנים

'מ600
' דק7/12

הליכה

'ג
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טווחי הליכה לשירותים שונים באזור נוח להולכי רגל

שימוש
/ ציבורי
פתוח

רדיוס  
מרחק  

מירבי
מומלץ

לפי 
*  תרשים

('מ)

טווח  
מיקום 

(קיים)
בתכנית  

('מ)

מצוי 
בטווח  
הליכה  

פ"שצ
קטן) (

200200

חנות 
(קניון)

200450

גן ילדים
לפי המלצת )

(מדריך

500

300350/500ס יסודי"בי

/  אולם
מגרש  
ספורט

600200

מרכז 
קהילתי

600200

פארק  
שכונתי

600400

חטיבת
ביניים

1,3004,100

בית כנסת
1300-
2000

550

(.במטרים)בטווח הליכה רגלית קצרה שירותי ציבור הנמצאים

קהילה ורווחה

תרשים זה כולל המלצות  : הערה* 
למיקום שימושים ציבוריים ואינו 
מתואם עם התדריך להקצאת שטחים  
.לצרכי ציבור

מרחקי הליכה  : מקור הדיאגרמה
UTF 1999, מומלצים למגוון שימושים
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קשר עם מוסדות הרווחה

נמצאות בקשר עם אגף הרווחה  ' משפ185: בנימינה▪
(.  2014, עדה. בנימינה ג. מ.מ, רווחה. א: מקור)

מסך מטופלי הרווחה  30%חן מהווה . ג▪
.בבנימינה

מספר  חלקה
*בחלקהד "יח
(נתוני ארנונה)

משקי בית 
המצויים בקשר  
עם אגף הרווחה  

נתמכים  % 
מכלל משקי 
הבית בחלקה

37318211.1%

37412--

37512542%

37617844%

37713433%

37811433%

37910433%

38012758%

38118528%

38218528%

38312325%

38412217%

38512433%

3862150%

3872--

3882150%

3892--

3902150%

3912--

1875630%חן.כ ג"סה

באגף ארנונהקיימיםמתבסס על נתונים * 
גבעת עדה-בנימינה. מ.מ, אגף ארנונה: מקור

קהילה ורווחה
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יחסים בין מרחב פרטי למרחב ציבורי

שטח ציבורישטח פרטיאזור

24.912.1('ד)שטח קרקע 

שטח בנוי –תכסית 
(ר"מ)בקומת הקרקע 

4850736

שטח פנוי בקומת  
(ר"מ)הקרקע

20,05011,365*

~6.5%~24%תכסית בנויה% 

כ יחס בין שטח בנוי  "סה
לשטח פנוי בתכנית

18%~

מצב מאושר–1053/ש

(:בפועל)שטח ציבורי 
לא בנוי/מסחר/פ"שצ/צ"שב

פרטי בלתי מבונהשטח 

:גבעת חן בנויה בדלילות רבה▪
.  80/20פנוי בשטחים הפרטיים עומד על /יחס בנוי-
שטחי הבניה למגורים מפוזרים על פני שטח נרחב ואינם  -

.ציבורי כלשהו/מתייחסים לשטח פתוח

לא קיים רצף של שטחים פתוחים פרטיים בשל מחיצות  ▪
(.הבא' ניתוח בעמ' ר)הפרטיות בנויות בין החלקות 

קיומם של שטחים פרטיים פתוחים רבים מצריך השקעה  ▪
.שאינה מתבצעת בפועל-פרטית רבה באחזקתם 

השטחים הציבוריים מופרדים גם הם ואינם מקיימים  ▪
.קשר תנועתי רציף/היררכיה כלשהי

,  הכולל שטחים למבני ציבור, נתון זה מתייחס לכלל השטח הציבורי בתכנית* 
ניצול השטח המיועד למבני ציבור ומסחר גבוה  . שטחים פתוחים ושטחי מסחר

.33%יותר ועומד על 

קהילה ורווחה
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ניתוח שטחים פתוחים–המרחב הציבורי 

מצב מאושר–1053/ש

'  שטח ציבורי פתוח בלתי מנוצל לאורך רח
בתי המגורים חוסמים את המבט ואת  : הנביאים

.מהשטח/הגישה אל

:המרכזיפ"השצמבט אל 

.פ"ריבוי גדרות בין תאי ש▪

.פ"לש( גני ילדים)ניתוק בין מבני הציבור ▪

.מגוון נמוך של שימושים במרחב▪

Google: תצלוםאירית  ' מבט מרח

Google: תצלוםסיני' מבט מרח

:המרכזיפ"השצמבט אל 

.היעדר צמחייה וצל▪

.חוסר ניצול של הקרקע▪

.הציבוריפ"לשהפרטי פ"השניתוק בין ▪

Google: תצלוםהנביאים' מבט מרח

: שטח פרטי פתוח בלתי מנוצל

.שכניםפ"שפאין מעבר בין תאי ▪

הוא  , באין יכולת לתחזק ולפתח את השטח▪
.עומד מוזנח וחסר שימוש

אירית' שטח פרטי פתוח ברח

קהילה ורווחה
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לכידות ומארג חברתי–חוסן חברתי 

שכיחחציוןממוצע

(מהנשאלים33%)27.024.511-20('ש)ותק בבנימינה 

(מהנשאלים36%)17.315.011-20('ש)ותק בשכונה 

ניתוח עמדות מתוך סקר תושבים–חוסן חברתי 

קשר טוב עם השכנים  
(5ציון מתוך )

3.64.05

2.22.01(5ציון מתוך )יותר מדי שכנים 

3.14.05(5ציון מתוך )היעזרות בשכנים 

פגישה עם שכנים בשעות  
(5ציון מתוך )הפנאי 

2.01.01

השכנים שלי הם גם חברים  
(5ציון מתוך )שלי 

2.01.01

העדפה למגורים בסמיכות  
לשכנים הנוכחיים לאחר  

(5ציון מתוך )ההתחדשות 
2.73.03

סקר תושבים: מקור

7%
6%

33%

28%

13%

4%
9%

(שנים)ותק מגורים בבנימינה 

0-5

6-10

11-20

21-40

40+

לא גר

מלידה/כל החיים

:חברתיתלכידות 

דיווח על קשר טוב עם שכנים ועל תחושת ביטחון להיעזר  : מגמה מעורבת▪
.לעומת מוטיבציה נמוכה להיפגש עימם בשעות הפנאי, בהם

בשאלה  3.0חציון )אדישות לגבי שימור המארג החברתי לאחר ההתחדשות ▪
(.זו

:חברתימארג 

,  אוכלוסייה וותיקה: אוכלוסייה מעורבת▪
המתגוררת בבנימינה שנים ארוכות לצד 

אוכלוסייה חדשה יותר שהיגרה אל 
.השכונה מחוץ ליישוב

דיירים בעלי  

ותק נמוך  

מהשכיח

מאפיינים ועמדות
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סוגיות במרחב השכונהסוגיות נוספות–חוסן חברתי 

סקר תושבים: מקור

4%
5%

16%

11%

2%5%

2%

9%

16%

14%

7%

2%

2%

5%

י הנשאלים בסקר לפי  "סוגיות נוספות שהועלו ע
שכיחות  

תשתיות

כבישים

חניון/חניה

גינון ונוף, סביבה ירוקה

גני שעשועים

נגישות, מעליות

השתתפות בועד בית

הכנסת מגוון דיירים  
חדשים

התמקדות של דיירי השכונה בסוגיות סביבתיות  ▪
:וחברתיות

סדר וניקיון המרחב הציבורי  , (16%)הסדרי חניה 
סביבה  , (14%)התנהגות במרחב הציבורי , (16%)

הכנסת מגוון דיירים  , (11%)ירוקה ומטופחת 
(.9%)חדשים לשכונה 

י  "הנושאים השכיחים ביותר שהועלו ע5מבין ▪
נושאים מתמקדים בסוגיות  4, הדיירים בסקר

לכך ניתן להוסיף גם התייחסות  . המרחב הציבורי
גני שעשועים והשתתפות בתשלומי  , לנושאי נגישות

.ועד הבית
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עמדות כלפי אחזקת נכסים משותפים –חוסן חברתי 

11%

22%

22%

3%

27%

10%

5%

נכונות לתשלום עבור תחזוקת בניין המגורים לאחר  
ההתחדשות

1-50

51-100

101-250

251-400

כמה שצריך

0

לא ענו

:  תשובות שכיחות▪
(  א"מהנשאלים כ22%)101-250, 51-100-
(.מהנשאלים27%)כמה שצריך -

.מגוון תפישות לגבי אחזקת בית משותף▪
קיים חוסר מוכנות לתשלום ועד  , בהכללה▪

כפי שהוצגה בשאלה  , בית ברמה הדרושה
,  מבין הנשאלים(. ח"ש250רף מינימלי של )

העידו שיהיו מוכנים לשלם מעל  30%רק 
.  סכום זה

השתתפות באחזקת נכסים משותפים



28בנימינה| שכונת גבעת חן | נספח חברתי לתכנון 

סיכום-חוסן חברתי 

אוכלוסייה מעורבת של וותיקים בני המקום ומהגרים ותיקים  : מארג חברתי

.מודעות ומוכנות נמוכים להשתתפות באחזקת הנכס המשותף

המתבטאים בדעה , יחסים קורטיים עם השכנים: לכידות חברתית מעורבת
קיימת אדישות לשימור  , לעומת זאת. חיובית לגבי הקשר בין הנסקרים לשכניהם

.  המרקם החברתי לאחר התתחדשות

.  קיים עניין של תושבי השכונה בנושאים חברתיים וסביבתיים

!
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חוסן כלכלירמת הכנסה למשק בית

0-4000 4001-6000 6001-10000 10001-15000 15000+ לא ענו

עמידר 5 1 0 1 0 4

בעלים 6 9 12 8 1 19

שוכרים 2 0 0 2 0 4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

התפלגות רמת הכנסה לפי סוג בעלות

עמידר בעלים שוכרים

26%

22%
26%

24%

2%

טווח רמת הכנסה חודשית–גבעת חן 

0-4000 4001-6000 6001-10000

10001-15000 15000+

,  ס"למ)₪ 6,707השכר החציוני עומד על : ישראל▪

2014)

חן  . תושבי ג
המרוויחים  

מתחת לשכר 
החציוני  

(בקירוב)

שיעורי הכנסה נמוכים  . שיעורי הכנסה מעורבים בקרב בעלי דירות: חן.ג▪
.בקרב דיירי עמידר

חוסר רצון בולט לענות על שאלה זו ולהסגיר את מצבו הכלכלי של משק  ▪
.הבית
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הכנסה למשק בית ומאפייני משלח יד 

שכירים% אזור

אוכלוסייה % 
תחתוןבעשירון

מפקד  
(2008)

אוכלוסייה% 
בעשירון עליון

מפקד
(2008)

הכנסה חודשית  
חציונית 

(₪)לשכירים
מפקד

(2008)

הערות

81%5.8%24.8%9,260בנימינה
(2014,ס"למ)₪ 6,707:שכר חציוני בישראל▪
(0.36: ישראל)0.48:יני'גמדד  ▪

388%5.7%21.4%8,680. ס.א
.רמת הכנסה נמוכה מהממוצע ביישובבעל 3. ס.א▪
.שיעור השכירים באזור גבוה בהשוואה ליישוב▪

גבעת חן 
:  מקור)

(סקר
-17%*12%**

:שכיח
0-4000₪***

שווה ערך לעשירון שלישי , בחודש₪ 0-4000אוכלוסייה המשתכרת* 
.ס"למלפי נתוני 

.בחודש₪ 15,000אוכלוסייה המשתכרת מעל ** 
.חן. לא ניתן להעריך במדויק את ממוצע השכר בג, בשל מבנה הסקר*** 

ס"למ, 2008מפקד , הכנסה לשכירים, סקר: מקור הנתונים

חוסן כלכלי

:בנימינה

8כלכלי -אשכול חברתי▪

מעיד על שונות גבוהה בקרב מקבלי  –גבוה יני'גמדד  ▪
.ההכנסות ביישוב

:  גבעת חן

.שונות מובהקת מהנתונים של בנימינה ושל האזור הסטטיסטי▪

שכירים המשתכרים הכנסה נמוכה מהאחוז הממוצע באזור  3פי ▪
.הסטטיסטי וביישוב כולו

משיעור זה  ( עשירון עליון)כחצי משיעור המשתכרים הכנסה גבוהה ▪
.ביישוב
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חוסן כלכליחוסן כלכלי

74

19

7 8.47
4.2 4.8

15.51

48

34

18

9.23
2.7

30

11.83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

דירה בבעלות%  דירה בשכירות%  דירה בהסדר  % 
אחר

מאות  )יחסי תלות 
נפש לאלף בלתי  

(תלויים

גודל דירה ממוצע  
('חד)

משקי הבית  % 
המקבלים סיוע 

הרווחה. ממח

מחיר דירה ממוצע  
(ר"למ₪ אלפי )

גבעת חן/בנימינה–חוסן כלכלי 

בנימינה גבעת חן

.התושביםשל הכלכלילחוסנםהנוגעבכל חןלגבעתבנימינהכלל ביןגדוליםפעריםישנם▪
.התלותיחסימדד מלבד גבוהכלכליחוסןעל המצביעיםבמדדיםומפגרתנמוך כלכליחוסןעל המצביעיםהמדדיםבכל 'מובילה'חןגבעת▪
.בממוצעיותרקטניםביתוממשקיילדיםממיעוטנובעהדבראך ,בבנימינההתלותמיחסייותרטוביםחןבגבעתהתלותיחסי▪
המקבליםהביתמשקיובאחוז בשכונההנכסיםעל הבעלותבהרכבהמתבטאדבר,בנימינהלתושביבהשוואהבעצמםפחותתלוייםחןגבעתתושבי▪

.חברתייםלשירותיםמהמחלקהסיוע
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רמת מינוע

37%

46%

17%

*רמת מינוע

ללא רכב רכב אחד שני רכבים

ממוצעתמינוערמת:חןגבעת▪
ביתלמשקרכבכלי0.79של

מכלל העונים* 

עבוררכבכלי5,144:בנימינה▪
,ס"למ)ביתמשקי3,813
1.35שלמינוערמת–(2014

.בממוצעביתלמשקרכבכלי
נמוכהחןבגבעתהמינוערמת▪

המינועמרמת42%-בכ
.בבנימינה

מעטעםקטניםביתמשקי▪
פוטנציאל מייצריםרכבכלי

,נמוךחנייהתקןלקביעת
מידע'ר)לשכונההמתאים

ציבוריתלתחבורהבנוגע
.(בהמשך

רמת מינוע

עמידרדייריאצל רכביםמיעוט▪
הממוצעתהמינועלרמתתורם

.בשכונההנמוכה

0.880.88

0.27

1.35

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

בנימינהעמידרשכירותבעלות

ממוצע כלי רכב למשק בית לפי סוג 
חזקה על מגורים
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ניתוח וסקירה  
מצב קיים

דמוגרפיה+ 

דיור+ 

קהילה ורווחה+ 

חוסן חברתי+ 

חוסן כלכלי+ 

תנועה ותחבורה+ 
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דפוסי שימוש ועמדות כלפי התחבורה הציבורית

12

9

23

33

0

5

10
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20
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30

35

לא ענוטובהבינוניתלא טובה

שביעות רצון משירות האוטובוסים

22

42

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

לא ענוטובהבינוניתלא טובה

שביעות רצון משירות הרכבת

:לשיפורהצעות
יותרגבוההתדירות▪
למוקדיםוקישורקוויםהוספת▪

זיכרון,חדרה)באזוראחריםעירוניים
(יעקב

לשכונהבסמוך תחנותמיקום▪

מהשימושגבוההרצוןשביעות▪
.ברכבת

:לשיפורהצעות
לתחנתהשכונהביןהקישורהגברת▪

ציבוריתתחבורהבעזרתהרכבת

27%

30%

20%

19%

4%

תדירות השימוש בתחבורה ציבורית

אף פעם מדי פעם בשבוע1-2 כל יום לא ענו

69%:הציבוריתבתחבורהמשתמשים▪
צ"בתחומשתמשיםענייןמיעוט▪

–רכבת;ענולא43%–אוטובוסים)
.(ענולא40%

תנועה ותחבורה
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דפוסי שימוש ועמדות כלפי תחבורה ציבורית

0.4

0.5

0.7

0.4

0.3

0.05

0.0

0.07

0.2

0.3

0.2

0.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

כל יוםבשבוע1-2מדי פעםאף פעם

התפלגות הגילאים למשק בית לפי תדירות שימוש  
באוטובוס

כמות דיירים 
בית . ממוצעת למ

+65בגילאי 

כמוות דיירים 
בית . ממוצעת למ

18עד גיל 

כמות דיירים 
בית . ממוצעת למ

19-64בגילאי 

:גיללפיהציבוריתבתחבורהמשתמשיםהתפלגות
להתשמשנוטים65גילמעל אוכלוסייההכולליםביתמשקי▪

לאוכלוסיותביחסביותרהרבבאופןהציבוריתבתחבורה
.אחריםבגילאים

נוטים(18גילעד )צעירהאוכלוסייההכולליםביתמשקי▪
.האוטובוסבשירותיפחותלהשתמש

0.3

1.3

2.1 2.1

1.27

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

אף פעם מדי פעם בשבוע1-2 כל יום ממוצע

שביעות רצון ממערך האוטובוס לפי תדירות שימוש

לתדירותבהתאמהעולההאוטובוסיםממערך *הרצוןשביעות▪
.השימוש

האפשריותלתשובותנקודות0-3מתןי"ענערכההרצוןשביעותחישוב*
.(טובה=3,בינונית=2,טובהלא=1,תשובהללא=0)

תנועה ותחבורה
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שירותים ותחבורה

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

עבודה

חינוךמוסדות

סופרמרקט/מכולת

קניות

בנק

דואר

חוליםקופת

מומחיםמרפאת

כנסתבית

קפהבתי

חוגים

ציבוריותגינות

בילוימקומות

התפלגות אמצעי הגעה: שירותים ותחבורה

ברגל

ברכב

בתחבורה  
ציבורית

לא  /אחר
רלוונטי

לא ענו

תנועה ותחבורה

מקומות בילוי( 7%)

גינות ציבוריות( 66%)

חוגים( 46%)

בתי קפה( 26%)

בית כנסת( 88%)

מרפאת מומחים( 2%)

קופת חולים( 68%)

דואר( 46%)

בנק( 63%)

קניות( 1%)

סופרמרקט/מכולת( 47%)

מוסדות חינוך(57%)

עבודה( 13%)

שימוש/שימוש מקרב הנסקרים המשתמשים בשירות/לשירותבהליכהשיעור המגיעים : בסוגריים
שירותי ציבור מודגשים
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קישורי תחבורה ציבורית

1קו 

9קו 

21קו 

69קו 

פנימי-בנימינה 

בנימינה-קיסריה 

בנימינה-חדרה 

בנימינה-זרקא (ל)סר א'ג

תחנת אוטובוס

,לאור עקיבא
,חדרה

א"ת

לזכרון יעקב

מרכז מסחרי

תנועה ותחבורה

קו 
263

א"ת–זכרון יעקב 

רכבת  . לת
בנימינה
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סיכום-שימוש בתחבורה ציבורית ופרטית 

:ישנה נכונות גבוהה להליכה ברגל כאשר הדבר אפשרי▪

מכולת ובנק נרשמה העדפה להגעה  , מוסדות חינוך, דואר, קופת חולים, כגון גינות ציבוריות, שירותים נגישים בהליכה

(.לנתוני סקר38' עמ, למיפוי שירותים במרחק הליכה18-19' עמ' ר)רגלית על פני נסיעה ברכב פרטי 

:או הליכה רגלית/אין העדפה לתחבורה ציבורית על פני רכב פרטי ו▪

.שירות לא נרשמה העדפה לתחבורה ציבורית כאמצעי ההגעה המועדף/באף תחום

:משקי בית עתירי רכבים פרטיים מחזיקים בדעה חיובית יותר על תפקוד הרכבת מאשר משקי בית מעוטי רכבים▪

.מכוניות למשק בית0.78–על תפקוד הרכבת טובהממוצע כלי הרכב למשק בית בעלי דעה 

.מכוניות למשק בית0.50–על תפקוד הרכבת בינוניתממוצע כלי הרכב למשק בית בעלי דעה  

:משקי בית מעוטי רכבים פרטיים מחזיקים בדעה ברורה על תפקוד מערכת האוטובוסים▪

.מכוניות למשק בית0.45–על תפקוד מערכת האוטובוסים טובהממוצע כלי הרכב למשק בית בעלי דעה 

.מכוניות למשק בית0.58–על תפקוד מערכת האוטובוסים לא טובהממוצע כלי הרכב למשק בית בעלי דעה 

.מכוניות למשק בית0.89–על תפקוד מערכת האוטובוסים בינוניתממוצע כלי הרכב למשק בית בעלי דעה  

+65העדפה ברורה לשימוש במערך האוטובוסים במשקי בית בהם מתגוררת אוכלוסייה בגילאי ▪

.יחס ישר בין תדירות השימוש באוטובוס לבין הדעה החיובית על השירותקיים

תנועה ותחבורה
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שיתוף  
והשתתפות

תפישת השיתוף + 

"  קולות מהשטח"הדגמה לניתוח + 

שיתוף ומעורבות דיירי הבניינים+ 

שיתוף על ציר התכנון  + 

ריכוז ממצאים ותובנות מתהליך השיתוף+ 
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מבנה ותוצרים–תפישת השיתוף 

מרקם בנוי ומאוכלס העומד בפני התחדשות עירונית ושינוי המבנה הפיזי והחברתי מחייב מעורבות ושיתוף של מגוון בעלי עניין  ▪
.להבטחת יישום ומימוש עתידי של תכנית מוצעת

:והיא כללה את המרכיבים הבאיםתפישת התכנון הדגישה את חשיבות השיתוף וההשתתפות כמרכיב מרכזי בתהליך ▪

.(ח זה"נספח לדו' לריכוז תוצאות הסקר ר)עריכת סקר מקיף בקרב דיירי השכונה ובקרב בעלי דירות שאינם מתגוררים בה -

.למערכת העירונית במהלך השנה האחרונה( 106)ניתוח פניות ציבור -

(.52' עמ' ר)מפגשי תושבים סדורים ומובנים בתוך תהליך התכנון ועם התקדמותו-

עבודה שוטפת ומעמיקה עם אגף הנדסה על מחלקותיו ותחומי האחריות בניתוח המצב הקיים ובתכנון התכנית-

.תשתיות ותנועה, אגף חינוך, עמידר, רווחה וקהילה: ישיבות עבודה ורתימת גורמי עירוניים רלוונטיים-

המפגשים התקיימו בהתאם לאבני הדרך של התהליך  –מפגשים שוטפים עם יזמים הקשורים קשר קנייני עם בעלי דירות -

.התכנוני

.  מפגשי עם עורכי דין ומייצגים של דיירים הנמצאים בהתקשרות קניינית עם יזמים-

שאינם נמצאים בהגדרת תחום  , מפגשים עם בעלי תפקידים במוסדות הציבור בשכונה ועם דיירים שכנים, למידת מקום תוך סיורי שטח-

.אך מושפעים ממנה, התכנית

תפישת השיתוף
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שיתוף  
והשתתפות

תפישת השיתוף  + 

" קולות מהשטח"הדגמה לניתוח + 

שיתוף ומעורבות דיירי הבניינים+ 

שיתוף על ציר התכנון  + 

ריכוז ממצאים ותובנות מתהליך השיתוף+ 
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106התפלגות קריאות למוקד –קולות מהשטח 

5%

40%

7%5%
2%

9%

2%

11%

4%

4%

2%

9%

סיני' רח

אחזקה

ביוב

גינון

הדברה

וטרינריה

חשמל ותאורה

מידע

מים

ניקיון

פיקוח

קבלת הודעות

תברואה

6%
3%

3%

12%

12%

3%
3%0%

21%

6%

6%

25%

האירית' רח

אחזקה

איכות סביבה

בטחון

ביוב

גינון

הדברה

וטרינריה

חשמל ותאורה

מים

ניקיון

פיקוח

תברואה

2016, גבעת עדה-בנימינה. מ.מוקד מ: מקור

פניות38כ "סהפניות43כ "סה

קריאות למוקד העירוני–קולות מהשטח 
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106התפלגות קריאות למוקד –קולות מהשטח 

21%

18%

16%

11%

10%

6%

4%

4%
2%

(הכל)העצמאות ' רח

ביוב

תברואה

גינון

אחזקה

מים

חשמל ותאורת רחובות

ניקיון

פיקוח

הדברה

פיקוח כללי

הנדסה

איכות סביבה

וטרינריה

קבלת הודעות

פיקוח חניה

בטחון

אחזקת מוסדות חינוך

רווחה

,א"כ1%
כ"בסה8%

14%

0%2%

10%

19%

3%2%
14%

2%

2%

2%

3%

0%

הנביאים' רח

אחזקה

איכות סביבה

בטחון

ביוב

גינון

הדברה

וטרינריה

חשמל ותאורה

לכידת נחשים

לשכה

מידע

מים

ניקיון

פיקוח

קבלת הודעות

תברואה

2016, גבעת עדה-בנימינה. מ.מוקד מ: מקור

פניות578כ "סהפניות58כ "סה

קריאות למוקד העירוני–קולות מהשטח 
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106ריכוז וניתוח פניות למוקד –קולות מהשטח 

0 5 10 15 20 25

אחזקה

איכות סביבה

בטחון

ביוב

גינון

הדברה

וטרינריה

חשמל ותאורה

לכידת נחשים

לשכה

מידע

מים

ניקיון

פיקוח

קבלת הודעות

תברואה

במצטבר/לפי רחוב106התפלגות פניות למוקד 

הנביאים' רח

סיני' רח

האירית' רח

2016, גבעת עדה-בנימינה. מ.מוקד מ: מקור

:הםחןגבעתתושביאתהמטרידיםהעיקרייםהנושאים▪
,(פניות14)מים,(פניות17)גינון,(פניות20)תברואה
והתאורההחשמל במערכתוליקויים(פניות12)אחזקה

.(פניות11)
בדגש)אשפהפינוי-מאינובעותהתלונותעיקר:תברואה▪

.פרטייםמשטחיםוהןציבורייםמשטחיםהן,(גזםעל 
פחיעל האחריותנושאסביברגישותקיימתכי,ניכר

.הביתייםהאשפה
או/ופתוחיםשטחיםלאחזקתנוגעותהפניותעיקר:גינון▪

שיפורכ"בדמבקשותזהבנושאהפניות.הירודלמצבם
ותיקוןקוציםחישוף,גיזוםי"על "הנהשטחיםאחזקתשל 

.פגועותהשקיהתשתיות
.ירודממצבסובלתבשכונההמיםמערכתכי,ניכר:מים▪

הביאההשכונהבסביבתשבוצעותשתיתעבודות
.במצבנוספתלהרעה

.בכבישיםבליקוייםנוגעותהפניותעיקר:אחזקה▪
במערכתליקוייםנרשמו:והתאורההחשמל מערכת▪

.גורףבאופןוהןנקודתיבאופןהןהרחובותתאורת
'מוביל'אשר,הנביאים'מרחמגיעהתלונותעיקר▪

.שנבדקהקטגוריהבכל התלונותבמספר

קריאות למוקד העירוני–קולות מהשטח 
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סקר התושבים–שיתוף והשתתפות 

בנימינה| שכונת גבעת חן | נספח חברתי לתכנון 

:מיפוי הנסקרים בגבעת חן
משקי בית בשכונה  77כ נסקרו "בסה▪

(40%.)
5תוצאות הסקר המלאות מוצגות בפרק  ▪

.ח זה"לדו( נספחים)

משקי בית הכוללים חברים  
+(:65)מבוגרים 

ריכוז גבוה יחסית של אוכלוסייה  ▪
מבוגרת בדופן המזרחית של 

.העצמאות' השכונה לאורך רח

(:0-19)משקי בית הכוללים ילדים 
לא נמצא מאפיין מובהק של ריכוז  ▪

משקי בית המכילים ילדים  
.בשכונה

סקר תושבים–קולות מהשטח 
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עיקרי ממצאים מסקר התושבים–שיתוף והשתתפות 

:אוכלוסייה
.חן עשרות שנים בממוצע.ג/המתגוררת בבנימינה, אוכלוסייה ותיקה▪
.הכוללים אוכלוסייה מבוגרת יותר ומיעוט ילדים ביחס לממוצע ביישוב, משקי בית קטנים מהממוצע▪

:דיור
.שיעור נמוך של בעלי דירות ביחס לממוצע ביישוב ושיעור גבוה של שוכרים ודרי דיור ציבורי▪
.המתבטאת בשאיפה לגור בשכונה לאחר השלמת הבנייה, עמדה חיובית גורפת כלפי התכנית המוצעת▪

:קהילה
.אך לא למארג קהילתי חזק, עדות ליחסי שכנות טובים▪
אך לא את  , שאיפה לשמר את היתרונות הפיזיים של המצב הקיים בשכונה ולשפר את הליקויים הקיימים▪

.המארג החברתי הקיים
המתבטא ברמות הכנסה ומינוע וכן ברווחת דיור נמוכים בהרבה , חוסן כלכלי נמוך בצורה משמעותית▪

.  מהממוצע ביישוב

סקר תושבים–קולות מהשטח 
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עיקרי ממצאים מסקר התושבים–שיתוף והשתתפות 

:יחס לתכנון המוצע
.שאיפה לשיפור המרחב הציבורי בדמות בקשות לשיפוצים והידוק אכיפה▪
.בינוי-קריאה לזירוז תהליכים ולהשלמת תהליך פינוי▪
.בקשה להוספת שימושים מסחריים וציבוריים בתחום התכנית▪
.בתקנים ובמפרט עדכניים, ואיכותי, המתאים למבחר משקי בית שונים, שאיפה ליצירת מרחב דיור מגוון▪

:תנועה וניידות
כ על בסיס התפלגות הגילאים במשק  "בד–צ "חלוקה ברורה למשתמשי רכב פרטי ולמשתמשים בתח▪

הנוטים לשימוש מוגבר  , לעומת משקי בית בעלי ילדים, צ"מבוגרת נוטה לשימוש נרחב בתח' אוכ. הבית
.ברכב פרטי

.שירות נמצא בסמוך/נטייה להעדפת הליכה על פני נסיעה כאשר השימוש▪
.צ ושביעות רצון נמוכה יחסית משירות זה"מיעוט משתמשים בתח▪

סקר תושבים–קולות מהשטח 
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אופני שיתוף הציבור בתכנון–שיתוף והשתתפות 

מפגשי תושבים עם חברי 
המועצה המקומית  

בנימינה

מפגשי תושבים עם צוות 
התכנון

מפגשים עם אנשי מקצוע 
פרסום עלוני מידע ויידוע התושבים  

בנוגע לזכויותיהם ולהתקדמות תהליך  
התכנון והאישור

תהליך שיתוף הציבור בתכנון
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תהליך שיתוף הציבור בתכנוןשיתוף הציבור בתהליך התכנון

מפגש15.6.16,תושביםמפגש14.4.16,תושביםמפגש12.4.16,המועצהי"עתכנוןהובלתלמהלך יציאהעל לתושביםהודעה27.01.16,זכויותולניוד לקרקערקעפגישת07.01.16
תחילת6.11.16,היזםעםעבודה28.9.16,והשיכוןהבינויממשרד גנוןעינתעםפגישה13.9.16,התכנוןתוצרילהצגתתושביםמפגשי17-19-20.7.16,המתארתכניתצוותעםתאום

עםעבודה5.1.17,היזםעםעבודה18.12.16,תושביםמפגשי12.12.16,כהןאליכ"חשל סיור13.11.16,זכויותלניוד חלופותעל דיון7.11.16,(שקדיעל )תושביםעםקהילתיתעבודה
29.5.17,תושביםמפגשי21-22.5.17,תכנון/חוץגורמיעםמפגש16.5.17יעקבבזכרוןמקצועיסיור20.4.17,תושביםמפגשי19.2.17,הסביבהתושביעםמפגש12.2.17,היזם

עבודה–התכניתבתחוםמשלימהקרקעבדברמנהל החלטתעדכון2017אוגוסט,גרפונקלדוריתד "עו–אורחהרצאת2017יוני,(גבעוינוןאיזקובליאת'אדר)וידעמידעמפגשי
.העירוניתבספרייההתכנוןתהליך תוצריהצגת:תערוכה2017אוקטובר-ספטמבר,ישראלמקרקעירשותמול שוטפת

בעלי דירות/סקר דיירים בעלי דירות/סקר דיירים
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סוגיות להתייחסות בתכנון

תובנות לקראת מצב מוצעמצב מאושרנושא

שטחים ציבוריים 
ושטחים פתוחים

.פ בלתי מנוצל ומוזנח"ריבוי שפ
.השתלטות דיירים על שטחים פתוחים

חוסר בקישוריות בין רחובות היקפיים ובנייני מגורים למרכז  
.השכונה

.מרחבים ציבוריים מנותקים

.פ ופרישתו בזיקה ישירה למבני המגורים"צמצום השפ
והגברת  ' עיניים לרחוב'הוספת , פ לשטח הבנוי"הגדלת הקשר בין השפ

.מעורבות התושבים
.הוספת שבילים וקישורים נחוצים למערכת התנועה הקיימת
.מיקום מבני הציבור והמסחר לאורך צירים עיקריים בשכונה

תחזוקת  : נטל הדיור
מבנים

הוצאות דיור ושטחים 
משותפים

.פ"מעט מאד תחזוקה של שפ/אין
מגוון  )ריבוי עמדות כלפי תחזוקת בית משותף בהווה ובעתיד 

(.עמדות בנוגע לתשלום ועד בית בעתיד
.תחזוקה לקוייה של בתים משותפים

.פ ופרישתו בזיקה ישירה למבני המגורים"צמצום השפ
המתאר ומפרט דרכים אמצעים  , קיום נספח תחזוקה מפורט לתכנית

.לתחזוקת הבית המשותף
.מ להוזיל את עלויות התחזוקה"ע, קומות8תכנון מבנים עד לגובה 

מחירי עליית
המגורים והמחייה 

בשכונה

.של אוכלוסייה בדיור ציבוריאחוז גבוה
.אחוז גבוה של אוכלוסייה נתמכת

.דירות קטנות
.רווחת דיור נמוכה

מ לספק הכנסה  "ע, הכולל דירות עם דיוריות, יצירת תמהיל דיור רחב ומגוון
.ל"נוספת לבעלי הדירות הנ

.מ לחסוך בהוצאות רכב"הוספת קומת מסחר ושירותי ציבור במרחק הליכה ע

רמת  , קישוריות
מינוע ונגישות  

לשירותים

.למשק ביתנמוך של כלי רכב' מס
.קישוריות לקויה לתחבורה ציבורית

.קישוריות גבוהה לשירותי ציבור מסויימים בהליכה רגלית

י ניצול מיקום השכונה והוספת שירותים  "הפחתת התלות ברכב פרטי ע
.במרחק הליכה

.הוספת שבילים וקישורים נחוצים למערכת התנועה הקיימת
.קרקעיים בתקן נמוך-הוספת חניות בחניונים תת

קהילה וחברה
.חוסן חברתי וכלכלי נמוכים

ושיעור  +( 65)אוכלוסייה בעלת שיעור גבוה של מבוגרים 
(.0-19)נמוך של ילדים 

.אשר ימשוך לשכונה מגוון אוכלוסיות, יצירת תמהיל דיור רחב ומגוון
.מ להקל את שילוב השכונה ביישוב"ע, שמירה על חזות כפרית ככל שניתן

.כגון גני ילדים, הוספת שירותי ציבור נחוצים במרחק הליכה

איתור סוגיות להתייחסות בתכנון
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המלצות  
התכנון

המלצות לתכנון לאור הסוגיות שעלו מסקר הדיירים ומתהליך שיתוף הציבור+ 

ריכוז והתייחסות לסוגיות חברתיות בתכנון  . א

הערכת הביקוש לשטחי ציבור בשטח התכנית. ב

השוואה בין הוראות מצב מאושר להוראות מצב מוצע. ג

הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון המוצע+ 
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מענה על סוגיות להתייחסות בתכנון

הפנייה למסמכי התכניתהתייחסות בתכנית/מענההסוגיה

חיזוק החוסן החברתי ותחושת  
עידוד; הביטחון האישית

ליצירת מרקם קהילתי  הזדמנויות

;הגדלת צפיפות המגורים והבטחת מגוון גדלי דירות
;הוספת דירות ודיוריות לתמהיל הדירות המוצע במטרה ליצור עירוב ומגוון אוכלוסיות בשכונה

;שילוב דירות גדולות ודירות קטנות-(יחסית)תכנון המאפשר שיעור בעלים גבוה לצד היצע שכירות גבוה 
; יצירת רצף של שטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים בזיקה לשירותי ציבור סמוכים

;רכובה במרחב/הוספת שבילים מקשרים בין נקודות עניין להגברת התנועה הרגלית
;נגישות גבוהה ברגל למגוון שירותי הציבור והמסחר בשכונה

.שמירה על חתך רחוב נמוך ובקנה מידה אנושי, ריבוי מרפסות וקרבת בניינים לרחוב

תקנון מצב מוצע
תכנית מצב מוצע

נספח תבחיני איכות
נספח נופי

שיפור רווחת דיור
;בתכנית לצד דירות קטנות ובינוניותהוספת דירות גדולות להיצע הדירות: הגדלת מגוון הדירות

.הגדלת מצאי הדיור והרחבת הזדמנויות הדיור לאוכלוסייה קיימת ופוטנציאלית
תקנון מצב מוצע

נספח בינוי

החוסן הכלכליחיזוק 

;שיפור ערכי השווי של הדירות עם שיפור ופיתוח השכונה
;תחזוקה להעלאת המודעות לנושא התחזוקה ולהבטחת תכנית תחזוקה יחד עם מתן היתר הבניהנספח

;הוספת דירות קטנות ודיוריות לתמהיל הדירות המוצע
הוצאה  )פ "בשצ( הוצאה פרטית)פ "המרת שפ: צמצום השטחים המשותפים להקטנת עלויות תחזוקה

;(ציבורית
;שיפור הליכתיות ותקן חנייה נמוך לעידוד הפחתת השימוש ברכב פרטי

.הוספת שטחים מסחריים להבטחת שירותי מסחר מקומיים בקרבת מקום

הערכת שמאות
נספח אחזקה

תקן חנייה
נספח תחבורה

תכנית מצב מוצע

תנועה וניידות  
;אופניים ובכבישים פנימיים/חיבור נקודות עניין וצמתים חשובים בשבילי הליכה

; המלצה לשיפור הקישוריות לתחבורה הציבורית
.אספקת שירותים בקרבת מקום לצמצום השימוש ברכב פרטי

תקנון מצב מוצע
תכנית מצב מוצע

נספח תחבורה

כפי שעלו מסקר הדיירים ומעבודת המחקר שנערכה לצורך  , טבלה זו מייצגת את הנושאים החברתיים בהם מתרכז התכנון
.כתיבת הנספח החברתי

מענה על סוגיות להתייחסות–המלצות 
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הערכת הביקוש לשטחי ציבור בתכנית

עיקרון החלופה
שטח בנוי  

(  ר"מ)דרוש 
ייעודיבמגרש 

שטח קרקע 
( 'ד)דרוש 
ייעודיבמגרש 

שטח בנוי דרוש  
סחירבמרגש 

(ר"מ)

שטח קרקע 
דרוש במגרש  

('ד)סחיר

כ שטח "סה
בנוי דרוש  

(  ר"מ)

כ שטח  "סה
קרקע דרוש  

('ד)
:הערות

חלופה 
מלאה

כ ביקוש "סה
לשטחי ציבור 
-בתחום התכנון 

חלופת שטחים  
ייעודיים

1,4364.21,1611.22,5975.4

הרבהבמידה ייעודייםחלופה זו מתבססת על שטחים 1.
ביותר האפשרית ועל שטחים סחירים במידה המועטה 

.  ביותר האפשרית
שטחי ציבור בתוך תחומי 'החלופה מציעה הכלת מקס2.

.התכנית בשטחים ייעודיים וסחירים
לצורך תחנה לבריאות  ' ד0.5החלופה כוללת תוספת 3.

.לצורך מרפאה שכונתית' ד0.5-המשפה ו

חלופה 
רזה

כ ביקוש "סה
לשטחי ציבור 
מחוץ לתחום  

חלופת -התכנון 
שטחים סחירים

--2,1212.52,1212.5

חלופה זו מתבססת על שטחים ייעודיים במידה  1.
במידה  סחיריםהמועטה ביותר האפשרית ועל שטחים 

.  ביותר האפשריתהרבה
למטרות חלופה זו כוללת הקצאת שטחים סחירים2.

.  וכן למטרות קהילה ודת( מעונות יום וגני ילדים)חינוך 
כוללת הקצאת שטחים לשירותי  אינההחלופה 

.בריאות

שטחים  
פתוחים

9.35-----כ"סה
פ"לש' המקסהפתוחים חושבו לפי מכסת סך השטחים1.

.ר לתושב במצב המוצע"מ5–כלומר , על סף הבית

נספח פרוגרמה: מקור

(.הבא לטבלת שטחים' עמ' ר)ניתן לממש את שתי החלופות במסגרת המצב המוצע ▪
.מימוש החלופה הרזה מחייב שימוש בחלק ניכר משטחי המסחר הכלולים במצב המוצע▪
.הבא' פ בעמ"ר פירוט ש▪

הערכת ביקוש לשטחי ציבור–המלצות 
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השוואה בין הוראות מצב קיים להוראות מצב מוצע

ייעוד הקרקע
(מצב מוצע. ת: מקור)

קיים  מצב
אחוז מכלל  : בסוגריים; ר"במ)

(השטח התכנית

מצב מוצע
אחוז מכלל  : בסוגריים; ר"במ)

(השטח התכנית

/  הפרש
שיפור  
במצב  

המאושר

הערות

מאושרת/דרך קיימת
14,636(24%)20,459(33.5%)

5,823+
(40%)+

מקשרות להגדלת הנגישות  הוספת דרכים
.והקישוריות לכלל היישוב

(11.9%)7,263(2.7%)1,618ציבורמבנים ומוסדות
5,645+

(349%)+
.  תוספת של שירותים בתוך תחומי השכונה

.משולב בשטחים פתוחים

(2.8%)11,681-'מגורים א

(38.5%)23,549: 'מגורים ד
9,484-

(32%-)

במצב הקיים כלולים בשטחי המגורים שטחים  
, לפיכך. ר"מ30,000-פתוחים בהיקף של כ

ניצול השטח המיועד למגורים משתפר במצב  
.המוצע (59.5%)236,202-'גמגורים

(נכלל בשטחי המגורים-1%)540מסחר
10,893(18%)

(מדידה מתוך נספח בינוי)
10,353+

(2017%)+
'  ק לאורך רח"התרת חזית מסחרית בק
.העצמאות

(6.5%* )3,938(~33%)~ *20,000שטח פרטי פתוח
16,000-

(80%-)

משמעותית של שטח פתוח באחזקת  הפחתה
.דיירים

.נמצא תחת יעוד מגורים*

(9.1%)5,548(11%)6,700פתוחשטח ציבורי
1,152-

(18%-)
פ כלולה בייעוד משולב עם מבני  "תוספת שצ

.ציבור

מוצע.למקיים.מהשוואה בין –המלצות 
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המלצות  
התכנון

המלצות לתכנון לאור הסוגיות שעלו מסקר הדיירים ומתהליך שיתוף הציבור+ 

הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון המוצע+ 

חיזוק החוסן החברתי ותחושת הביטחון האישית ועידוד הזדמנויות ליצירת מרקם קהילתי  . א

שיפור רווחת דיור. ב
חיזוק החוסן הכלכלי. ג
תנועה וניידות  . ד
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יצירת תמהיל דירות מגוון : חיזוק החוסן החברתי

מוצעקיים

192550ד"יח

37.927.5('ד)שטח בייעוד מגורים 

(ר"מ)ממוצעת שטח דירה

67.5
:  מקור)

ח  "דו
(שמאות

105
:  מקור)

ח  "דו
(שמאות

שטחי דירות במתחם  מנעד 
(ר"מ)

50-120
(הערכה)

50-120
כולל דירות  )

50-קטנות מ
(ר"מ

טווח קומות בבנייני מגורים
3או1-2

על עמודים
3.5-7.5

כולל  ', ד)שטחים פתוחים 
(פ בייעוד מגורים"ש

27~9.5~

:תמהיל הדירות המוצע
.יותר דירות על פחות שטח2.86מציע פי ▪
.ר לדירה"מ24.4תוספת שטח ממוצעת של ▪
.מנצל את השטח המיועד למגורים בצורה מיטבית▪
.מאפשר שירותים ומסחר בתוך השכונה▪
המותאמת לצרכיהם  , מאפשר לתושבים נוכחיים לקבל דירה חדשה▪

.בהווה ובעתיד

(אריאל גושן אדריכלים: הדמיה)מבט מדרום –מצב מוצע , גבעת חן

חוסן חברתי–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון 
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העצמת השימוש במרחב: חיזוק החוסן החברתי

ד"יח

שטח  
בייעוד  
מגורים  

('ד)

זכויות בנייה  
למגורים  

(ר"מ)

שטח  
דירה  
ממוצע

קומות

שטח
',  ד)מסחר 

בנפרד  
(ממגורים

שטח  
בייעוד  
מבנה 
ציבור  

('ד)

שטח  
ציבורי  
פתוח  

('ד)

חנייה

19237.942,91267.7
על  )3-1

(עמודים
0.541.66.7

56
(ציבורי)

ד"יח

שטח  
בייעוד  
מגורים  

('ד)

זכויות  
בנייה  

למגורים  
(ר"מ)

שטח  
דירה  
ממוצע

קומות

שטח
מסחר  

',  ד)
משולב  

עם 
(מגורים

שטח  
בייעוד  
מבנה 

',  ד)ציבור 
משולב  

(פ"בש

שטח  
ציבורי  

('ד)פתוח 
חנייה

55027.550,68892.1
3.5-
7.5

10.97.35.5
/ציבורי)105

,(תפעולי
(פרטי)612

מצב מוצעמצב קיים

(ממצב קיים' ד0.3תוספת של )' ד61.1: כ שטח"סה'ד60.8: כ שטח"סה

חוסן חברתי–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון 



62בנימינה| שכונת גבעת חן | נספח חברתי לתכנון 

סיכום: חיזוק החוסן החברתי

:תמהיל דירות
תאפשר לדיירים הקיימים התאמה מיטבית לסוג הדיור הדרוש להם (: 1)יצירת מגוון רב של טיפוסי דירות ▪

(.50-52' עמ, גם נספח תבחיני איכות' ר)ותסייע בהפחתת תשלומי אחזקה על נכסים בלתי מתאים 
אשר יגדילו את ההון  , תאפשר קליטת תמהיל מגוון של משקי בית(: 2)יצירת מגוון רב של טיפוסי דירות ▪

.האנושי בשכונה
.יאפשרו לאוכלוסייה מבוגרת להישאר בשכונה ויעמיקו את ההון החברתי בשכונה: דיוריות▪
המתאימים למגוון  , תאפשר מערך מגוון ומדורג של שטחים פתוחיםפ"לשפרישת מקבצי דיור מסביב ▪

.פעילויות ומפגשים בו זמנית

:העצמת השימוש במרחב
,  (מערכת תנועה ושטחי ציבור, בדגש על מסחר)הוספת מגוון וכמות של שימושי קרקע לשטח התכנית ▪

.אשר תאפשר להשתמש במרחב במגוון רב יותר של דרכים ולאורך שעות פעילות רבות יותר
.המתאימים למספר רב של פעילויות, יצירת חללים מגוונים▪

:ניהול ותחזוקה תקינים
.חן למוקד העירוני. ליקויי תחזוקה שונים היוו את עיקר הפניות של תושבי ג▪
.היעדר תחזוקה הולמת למרחב הציבורי והפרטי גורמים לתחושת ניכור ולהימנעות משהייה במרחב▪
נספח אחזקה לתכנית יסייע לתושבים במציאת פתרונות אחזקה ובהפחתת עלויות ויאפשר להם ליהנות  ▪

.מהמרחב השכונתי ולהשתמש בו

חוסן חברתי–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון 
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ביטחון אישי–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון כניסות לבניין' מס: חיזוק תחושת ביטחון אישי

אינו עולה על )מספר כניסות נמוך יחסית ▪
(.ד לכניסה"יח18

כיוון  /ללא קשר בין שטחים פתוחים למיקום▪
.הכניסות

מצב מוצע(נדחתה)הצעת יזם 

מספר כניסות גבוה יחסית ברוב בנייני  ▪
.המגורים

מיעוט בשטחים פתוחים צמודים לאזורי  ▪
.הכניסות

.מספר כניסות דומה למצב הקיים▪
.הכניסות מקושרות לשטחים פתוחים▪

מצב קיים

.  הקטנת מספר יחידות הדיור לכל כניסה תורמת להגדלת תחושת ההיכרות והביטחון האישי של התושבים▪
.יחידות הדיור לכל אחת' המאפשרים הגדלה של מספר הכניסות והקטנה של מס, מגרשים40-במצב המוצע חולק שטח התכנית לכ▪
.הקצאת שטחים פתוחים המתייחסים לכניסות למבני המגורים מאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם שכנים מהבניין ומכניסות סמוכות▪
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ביטחון אישי–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון מ אנושי"חתך רחוב בקנ: חיזוק תחושת ביטחון אישי

5בניין בגובה 
(מוצע)קומות 

בניין בגובה  
קומות  10
(יזם)

הולך  
רגל

עץ
(בינוני)

צל  
מוטל  
מהבניין

:קומות5בניינים בגובה 
קשר עין וקול בין דיירי כל ▪

הקומות לבין הולכי הרגל  
.ברחוב

שינויי אקלים מועטים בשל  ▪
אפקט מיקרו אקלים הנגרם  

.מגובה הבניינים
.קווי מבט ארוכים▪
.תחושת היכרות וייחוד▪

:קומות10בניינים בגובה 
ללא קשר עין וקול בין דיירי  ▪

הקומות הגבוהות לבין הולכי  
.הרגל ברחוב

(  צל, רוח)שינויי אקלים ניכרים ▪
בשל אפקט מיקרו אקלים 

.הנגרם מגובה הבניינים
.י בניינים"קווי מבט חסומים ע▪
.תחושת זרות וניכור▪

: חתך סכמתי
הבדלי החתך בין המצב המוצע לבין הצעת היזם

(:מצב מוצע)הדמיית מפלס הרחוב 
.השוני בין הבניינים השונים מאפשר התמצאות קלה ותחושת קשר למקום▪
.פרופורציות חתך הרחוב מאפשרות החדרת אור ואוויר▪
.אם בכלל, השפעות הבנייה לגובה על האקלים ברחוב מזעריות▪
.ניתן לתקשר עם שכנים היושבים במרפסות הבתים שבקומות העליונות▪

אריאל גושן אדריכלים: הדמייה
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ביטחון אישי–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון מ אנושי"חתך רחוב בקנ: חיזוק תחושת ביטחון אישי

דרום טיפוסי -חתך צפון: מצב מוצע

צוראסטודיו :  חתך

.המאפשר לדיירים לבחור את מידת ההשתתפות שלהם בהתרחשות ציבורית, חתך הרחוב מאפשר קשר בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי▪
.בהם ממעטים אנשים לשהות, רוחוסחופיגובה הבניינים אינו מייצר אזורים חשוכים ▪
.נשקף מכל חלונות הדירות, המייצר השפעה פסיכולוגית מרגיעה, נוף ירוק▪
.שטחים פתוחים במרכז מתחמי מגורים יוצרים חלל בטוח לשהייה ולמשחק▪
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מרקם קהילתי–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון עידוד הזדמנויות ליצירת מרקם קהילתי

מצב מוצע–ניתוח מרחב ציבור  מצב קיים–ניתוח מרחב ציבורי 

.פ"פ לשצ"אין זיקה בין שפ▪
.פ מוגדר וייעודי"מבני המגורים אינם תוחמים ש▪
.שטחי הציבור פרושים מסביב למבנה ציבור▪
.צירי התנועה הראשיים נמצאים בהיקף השכונה▪
.פ לשטחים למבני ציבור"ישנה הפרדה בין שצ▪

.פ"פ לשצ"קיימת זיקה בין שפ▪
.פ מוגדר וייעודי"מבני המגורים תוחמים ש▪
מאפשרים רצף של , שטחי הציבור פרושים לאורך השכונה▪

.התרחשויות מקבילות ושונות
.צירי התנועה הראשיים מחברים בין מוקדי הפעילות הציבורית▪
פ ומבני ציבור"שטח משולב לייעוד שצ▪



67בנימינה| שכונת גבעת חן | נספח חברתי לתכנון 

רווחת דיור–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון שיפור רווחת דיור

דירות גדולות  , בממוצע, תמהיל הדירות המוצע מציע▪
17%-כ)מהתמהיל הקיים ( ר"מ80מעל 72.8%)יותר 
(.ר"מ75מעל 

תמהיל הדירות המוצע מגדיל ומשכלל את מגוון  ▪
הדירות בשכונה במטרה לאפשר פתרונות מגורים  

.בדגש על האוכלוסייה הקיימת, לסוגי אוכלוסייה רבים
תמהיל הדירות המוצע מציע תוספת ממוצעת של  ▪

(.למידע נוסף58' עמ' ר)ר לדירת תמורה "מ24.4
תמהיל הדירות המוצע כולל שיעור דומה של דירות  ▪

שיעור  . לשיעור המצוי בבנימינה( 'חד3עד )קטנות 
חן נמוך מהשיעור  . בג( 'חד5מעל )הדירות הגדולות 

.המקביל בבנימינה

כ קיים"סהר"מ100דירות מעל ר"מ75-100ר"מ60-75ר"מ60עד מצב קיים

76842111192ד"כמות יח

39.6%43.75%10.9%5.75%100%מכלל הדירות במתחם% 

כ מוצע"סהר"מ120ר"מ90-120ר"מ80-100ר"מ60-80ר"מ50עדמצב מוצע

50100200100100550ד"כמות יח

9.1%18.2%36.4%18.2%18.2%100%מכלל הדירות במתחם% 

כולל דירות התמורה

(מכלל הדירות47%)בעלות 90( מכלל הדירות50.5%)בשכירות 97: דירות קיימות192

קייםתמהיל דירות 
(שמאיהערכת)

תמהיל דירות מוצע

6%

20%

23%27%

23%

חדרים2 חדרים3 חדרים4 חדרים5 חדרים ומעלה6

תמהיל דירות כולל  –בנימינה 
(לפי חדרים)

מדלן: מקור
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נספח תחזוקה–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון חיזוק החוסן הכלכלי

א להתחדשות עירונית בגבעת חן1053/מתוך נספח תחזוקה לתכנית ש

:נספח התחזוקה לפרוייקט
נועד להסדיר את הנשיאה באחריות  ▪

ובעלויות של אחזקת השטחים  
השונים בשכונה לאחר תום תהליך 

.  ההתחדשות
הנספח מביא בחשבון את מצבם  ▪

הכלכלי של התושבים הקיימים  
בשכונה ומספק בידיהם כלים 

ועזרים לניהול תחזוקה שוטפת של 
.הנכסים שברשותם

הנספח מספק בידי המתכננים  ▪
והתושבים כלים להפחתת עלויות  

האחזקה החל משלב התכנון וכלה  
בניהולה השוטף של האחזקה  

.בעתיד
מייצר מודעות לנושא אחזקת  ▪

,  השכונה בקרב מקבלי ההחלטות
.המתכננים והתושבים

מסייע בשמירה על רמת תחזוקה  ▪
.נאותה של המרחב הפרטי והציבורי

מסייע בשמירה על תדמית חיובית  ▪
.ני ראוי"וערך נדל

.נספח תחזוקה' להרחבה ר▪
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השינוי הצפוי בעלויות מחייה: חיזוק החוסן הכלכלי
–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון 

הפחתת נטל האחזקה הפרטית בפרוייקט

משמעויותאחריות אחזקה(ר"מ)הפרש (ר"מ)מצב מוצע (ר"מ)מצב קיים ייעוד הקרקע

.הגדלת השטח באחזקה ציבורית▪ציבורית+14,36320,4595,823דרכים
הוספת שירותים בתוך השכונה  ▪

להפחתת הנסועה והתלות ברכב  
.פרטי

ציבורית+8,31812,7844,466פ"צ ושצ"שב

.הקטנת השטח באחזקה פרטית▪פרטית-37,88323,54914,334מגורים
הגדלת מספר משקי הבית  ▪

.פ"המשתתפים באחזקת הש פרטית-3,93816,062~20,000פ"שפ

עסקית/פרטית+54010,89310,353מסחר

הגדלת השטחים המניבים בתחום  ▪
.הפרוייקט

הוספת שירותי מסחר בתוך השכונה  ▪
להפחתת הנסועה והתלות ברכב  

.פרטי

.תמהיל השטחים במצב המוצע מקטין במידת האפשר את השטחים המצויים בתחום האחזקה הפרטית▪
,  קרקעיות-חניות תת, מעליות)וזאת לאור השיפורים הרבים הצפויים במבני המגורים –ממוצע עלויות האחזקה הפרטיות למשק בית צפוי לגדול ▪

(.מערכות מתקדמות ועוד
.כך שעלויות האחזקה המשותפות יתחלקו בין מספר רב יותר של משקי בית, כמות יחידות הדיור על השטח תגדל, על אף הקטנת השטח למגורים▪
.להפחתת התלות ברכב הפרטי ולהקטנת עלויות נסועה, בין השאר, פרישת השטחים הציבוריים ושטחי המסחר לאורך הפרוייקט נועדו▪
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דיוריות למגורים: חיזוק החוסן הכלכלי
–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון 

הפחתת נטל אחזקת המגורים בפרוייקט

:דיוריות
י  "אפשרות למינוף שטחי תמורה לשטחים מניבים ע▪

.השכרתם
אפשרות ליצירת הכנסה פסיבית  : מענה חברתי▪

י דיירים שאינם זקוקים למלוא השטח  "ע( וחוקית)
.של דירת התמורה שקיבלו

הכנסה זו עשויה לסייע לדיירים לממן את הוצאות  ▪
.האחזקה שלהם

שיפור ההיצע והגמישות של מערכת המגורים ▪
.במטרה להתאימה לאוכלוסייה המשתנה, בשכונה

המוצר המוצע למכירה  : שיפור הרווחיות ליזם▪
.משוכלל יותר ונגיש ליותר מגזרים באוכלוסייה

חלוקת דירות במסגרת תכנון כולל : תכנון משופר▪
.או מאולתר/ולא באופן פרטני ו
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תנועה וניידות–הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון תנועה וניידות

חיבור בין נקודות עניין וצמתים חשובים בשבילי הליכה ואופניים

חיזוק ציר התנועה ▪
י מיקום שירותי "העיקרי ע

ציבור לאורכו ויצירת  
המשך לצירת עיקרי  

(.נילי' רח)בתוך היישוב 
חיבור בין רקמות מגורים ▪

קיימות מסביב לשכונה  
בעזרת שבילי הליכה  

.בתוך תחום התכנון
הפרדה מפלסית בין  ▪

תנועת כלי הרכב לבין  
י  "תנועת הולכי הרגל ע

.קרקעיים-חניונים תת

גושן אדריכלים: תרשים



72

נספחים

סיכום תוצאות סקר התושבים בגבעת חן+ 

תמהיל דיור וסקירת שכונת גני בנימינה+ 
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ריכוז נתוני סקר תושבי גבעת חן

אריאל גושן' אדר: הדמייה
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מיפוי הנסקרים בגבעת חן

:שיעור הדירות שנסקרו מתוך כלל הדירות בגבעת חן
.נסקרים80-כ, מכלל משקי הבית בשכונה40%כ ענו על הסקר "בסה

58%

50%

42%

33%

25%

מגרשים

)%(שיעור משקי הבית המשיבים 

גבול התכנית

מקרא

39%
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מיפוי דמוגרפי של אוכלוסיית הנסקרים

מתוך הדירות  +( 65)מבוגרים שיעור משקי הבית הכוללים 
שנסקרו

מתוך הדירות שנסקרו( 0-19)ילדים שיעור משקי הבית הכוללים 

ילדים בבניינים שנסקרו/משקי בית עם מבוגרים מקרא

0גבול התכנית

1

2

3

4

מגרשים

ריכוז גבוה יחסים של אוכלוסייה מבוגרת בדופן  ▪
.העצמאות' לאורך רחחן.גהמזרחית של  

פיזור משקי הבית המכילים ילדים בשכונה חסר  ▪
.מאפיינים מובהקים
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ותק בבנימינה ובגבעת חן( 9-10

15%

7%

36%

31%

5%

6%

מספר שנים בדירה

0-5 6-10 11-20 21-40 40+ לא גר

: ותק ממוצע לשנות חיים בבנימינה▪
;שנים27.0

:  ותק ממוצע לשנות חיים בגבעת חן▪
;שנים17.3

:  ותק שכיח לשנות חיים בגבעת חן▪
המהווים  , נשאלים29)שנים 11-20

(.מסך הנשאלים36%
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משקי בית( 11

4%
6%

5%

11%

8%

48%

18%

התפלגות אוכלוסייה לפי גיל

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-64

65+

ממוצע נפשות ליחידת דיור  ▪
.2.8: בגבעת חן

ד בגבעת  "ממוצע ילדים ליח▪
0.7(: 19עד גיל )חן 

0-1965+

40%8%בנימינה

336%9%.ס.א

26%18%גבעת חן

:גיל בשנים
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עמדות כלפי מגורים בשכונה( 12-14

46

15

5
2

8

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

לא  לאכן
רלוונטי

לא  
ה/גר

אחרלא ענו

:  עמדה כלפי מגורים בשכונה
לא אוהבים לגור  /אוהבים

בגבעת חן כיום

52

4

16

5

0

10

20

30

40

50

60

לא ענולא יודעלאכן

עמדה כלפי מגורים 
:  בשכונה

י בגבעת חן /האם תגור
לאחר השיפוץ

2

29

2

5

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

לא  לא ענואולילאכן
רלוונטי

עמדות כלפי מעבר לדיור מוגן 
בעתיד

55נשאלים מעל גיל 
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צורת חזקה על דיור( 15

71%

12%

14%

3%

צורת חזקה על דיור בקרב הנשאלים 

בעלות שכירות עמידר לא ענו

צורת חזקה
בנימינה 

(מדלן)

3. ס.א
מפקד)

2008)

גבעת חן 
.מ.מ, נתוני ארנונה)

(*בנימינה

%כמות%%

74%75%9048%בעלות

19%17.5%6434%שכירות

דיור ציבורי
אחר(/ עמידר)

7%7.5%3318%

.דירות במספר187–מתוך הדירות הקיימות בדיווחי אגף ארנונה * 

48%

34%

18%

בעלות שכירות דיור ציבורי

צורת חזקה על מגורים לפי נתוני ארנונה
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קהילה וחיים משותפים( 16-21

אני  
בקשר  
טוב עם  
השכנים  

שלי

אני  
ת  /חושב

שכיום יש 
יותר מידי  

שכנים  
בסביבת  
המגורים  

שלי

פחי הזבל  
ופינוי  

האשפה  
בשכונה  

מתפקדים  
היטב

ה  /אני יכול
ה  /ומרגיש
נוח  

להיעזר  
בשכנים

אני  
ת  /נפגש

עם 
השכנים  

שלי 
בשעות  
הפנאי

השכנים  
שלי הם  

גם  
החברים  

שלי

3.62.23.03.12.02.0ממוצע

4.02.03.04.01.01.0חציון

511511שכיח

לא 
רלוונטי

9

לא מסכים כלל= 1;  מסכים מאד= 5
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איכות חיים( 22-31

חיים בסמיכות  
לשכנים  
הקיימים

קרבה  
למוסדות  

חינוך

קרבה  
למרכז  
הקהילתי

גני  
שעשועים 
איכותיים  

קרובים

קרבה  
למקומות  

בילוי

ניקיון  
האזורים  
הציבוריים

מרווח בין  
הבניינים

מספר  
שכנים  

מועט בכל  
כניסה

כיווני  
האוויר  
בדירה

מקומות  
חנייה  

מוסדרים  

2.73.73.72.92.72.33.73.73.72.6ממוצע

3.03.03.03.03.01.03.03.04.03.0חציון

3333315351שכיח

חשוב שישתנה= 1;  חשוב שיישמר= 5

2 2

7

5

1 2 1

4

7
6

3
1 1 2

תשתיות כבישים חניון/חניה סביבה  
גינון , ירוקה

ונוף

גני שעשועים ,  מעליות
נגישות

השתתפות  
בועד בית

הכנסת מגוון  
דיירים 
חדשים

סדר וניקיון התנהגות  
במרחב  
,  הציבורי

גהות, פיקוח

נגישות  
וסמיכות  

לשירותים  
ולמבני ציבור

מחירי 
שכירות

כיווני אוויר איכות  
המגורים

י הנשאלים בסקר לפי שכיחות  "סוגיות נוספות שהועלו ע: היבטים נוספים–איכות חיים ( 32
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תשלום על תחזוקה ומעורבות באחזקת הבית ( 33-34
המשותף

11%

22%

22%

3%

27%

10%

5%

תחזוקה טובה של הבניינים חיונית בבניה  ( 33
עלות אחזקה חודשית לדירה בבניין חדש  . חדשה

י  /מה הסכום שתוכל. ח"ש250-כיום מתחילה ב
?לשלם בחודש לצורך תחזוקת הבניין

1-50

51-100

101-250

251-400

כמה שצריך

0

לא ענו

24

8
24

21

עמדה לגבי מעורבות בהפחתת  ( 34
אחזקת בית

כן

לא

אולי

לא ענו

מודעות נמוכה לנושא אחזקת בית משותף▪
:  תשובות שכיחות▪

(  א"מהנשאלים כ22%)101-250, 51-100-
(מהנשאלים27%)כמה שצריך -

מגוון תפישות לגבי אחזקת בית משותף▪

ח "סכום בש
(:לחודש)
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הכנסה חודשית ממוצעת למשק בית( 35

13

11

13
12

1

27

0

5

10

15

20

25

30

לא ענו+0-40004001-60006001-1000010001-1500015000

הכנסה חודשית ממוצעת למשק בית
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בעלי מוגבלויות גופניות( 36-37

47

19

3

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

לא ענושני בני משפחהבן משפחה אחדלא

מספר בעלי מוגבלויות במשק בית( 33

8

33

2

1

1

2

2

שכיחות מוגבלויות( 34

זיקנה, נכות: תנועה סרטן

זיקנה מחלות אחרות

אוטיזם נפשי

שיקום כללי
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שירותים ותחבורה( 38-62

לא ענו(לא רלוונטי:בסוגריים)אחר בתחבורה ציבוריתברכבברגל

10(16)9291217עבודה

12(35)171443מוסדות חינוך

11(0)313122סופרמרקט/מכולת

11(2)136209קניות

11(1)282756בנק

12(0)302951דואר

11(0)441912קופת חולים

14(2)131247מרפאת מומחים

13(32)280036בית כנסת

11(27)1021331בתי קפה

12(41)115148חוגים

12(24)278030גינות ציבוריות

12(23)329528מקומות בילוי
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שירותים ותחבורה( 38-62

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

עבודה

מוסדות חינוך

סופרמרקט/מכולת

קניות

בנק

דואר

קופת חולים

מרפאת מומחים

בית כנסת

בתי קפה

חוגים

גינות ציבוריות

מקומות בילוי

התפלגות אמצעי הגעה: שירותים ותחבורה( 38-62

ברגל

ברכב

בתחבורה ציבורית

לא רלוונטי/אחר

לא ענו
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*שירותים ותחבורה( 38-42
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סופר/מכולת( 42

נוחה מאד די נוחה לא נוחה

ברכבלהגעהברורההעדפה▪
ברכבלהגעהגבוההרצוןשביעות▪

.לעבודה
.רגלמהולכיצ"תחמשתמשייותר▪

.ברגללהגעהברורההעדפה▪
להגעהגבוההרצוןשביעות▪

.הספרלבתיברגל 

גדול ברכבהמגיעיםמספר▪
.ההולכיםממספרבמקצת

יותרגבוההרצוןשביעות▪
.ברכבמהשימוש

.זהלצורך צ"בתחשימושמיעוט▪
שימוש/ללא נשאלים שאינם משתמשים בשירות–ניתוח התפלגות משתמשים בלבד * 
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*שירותים ותחבורה( 44-48
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דואר( 48
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קניות( 44

נוחה מאד די נוחה לא נוחה

באמצעילהגעהברורההעדפה▪
.ציבורי/פרטיתחבורה

.ברכבלהגעהגבוההרצוןשביעות▪
.צ"בתחבהגעהמסוייםקושי▪

גבוהברגל המגיעיםמספר▪
.ברכבהמגיעיםממספרבמקצת

מהגעההרצוןבשביעותקל יתרון▪
.ברכב

גבוהברגל המגיעיםמספר▪
.ברכבהמגיעיםממספרבמקצת

הרצוןבשביעותקל יתרון▪
.ברכבמהגעה

.לשכונהסמוך זהשימוש▪
שימוש/ללא נשאלים שאינם משתמשים בשירות–ניתוח התפלגות משתמשים בלבד * 
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*שירותים ותחבורה( 50-54
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ח"קופ( 50
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מרפאות מומחים( 52
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בית כנסת( 54

נוחה מאד די נוחה לא נוחה

.ברגללהגעהברורההעדפה▪
מהנגישותגבוההרצוןשביעות▪

.זהלשירות

באופןברכבתלוייהזהלשירותהגעה▪
.מוחלט

מהגעהבולטרצוןשביעותחוסר▪
.זהלשירותצ"בתח

.התושביםבקרבנרחבבשימוששירות▪

.כמתבקש–בלבדברגל הגעה▪
.זומדרך גבוההרצוןשביעות▪

ללא נשאלים  –ניתוח התפלגות משתמשים בלבד * 
שימוש/שאינם משתמשים בשירות
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*שירותים ותחבורה( 56-60
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חוגים( 58
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גינות ציבוריות( 60

נוחה מאד די נוחה לא נוחה

ברכבלהגעהברורההעדפה▪
.פרטי

להגעהגבוההרצוןשביעות▪
.ברכב

.רגליתלהגעהאפשרותישנה▪

מההגעהגבוההרצוןשביעות▪
.הקהילתילמרכז ברגל 

.משתמשיםשל יחסימיעוט▪

משתמשיםשל יחסימיעוט▪
.זהבשירות

.רגליתלהגעהברורההעדפה▪

שימוש/ללא נשאלים שאינם משתמשים בשירות–ניתוח התפלגות משתמשים בלבד * 
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*שירותים ותחבורה( 62-68
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מקומות בילוי( 62

נוחה מאד די נוחה לא נוחה

27%

30%

20%

19%

4%

תדירות השימוש בתחבורה ציבורית( 68

אף פעם מידי פעם פעמים בשבוע1-2 כל יום לא ענו

מכלל 69%:צ"תחמשתמשי▪
.הנשאלים

שימוש/ללא נשאלים שאינם משתמשים בשירות–ניתוח התפלגות משתמשים בלבד * 

,בילוילמקומותניכרביקושישנו▪
נרחבהיצעקייםלאאםגם

.התכנוןבסביבתשלהם
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צ"שביעות רצון ממערכת התח( 69-71
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שביעות רצון משירות  ( 69
האוטובוסים

:לשיפורהצעות
יותרגבוההתדירות▪
למוקדיםוקישורקוויםהוספת▪

זיכרון,חדרה)באזוראחריםעירוניים
(יעקב

לשכונהבסמוך תחנותמיקום▪
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שביעות רצון משירות הרכבת( 70

מהשימושגבוההרצוןשביעות▪
.ברכבת

:לשיפורהצעות
לתחנתהשכונהביןהקישורהגברת▪

ציבוריתתחבורהבעזרתהרכבת

37%

46%

17%

*רמת מינוע( 71

ללא רכב רכב אחד שני רכבים

כלי0.79:ממוצעתמינוערמת▪
ביתלמשקרכב

מכלל העונים* 



סקר

93בנימינה| שכונת גבעת חן | נספח חברתי לתכנון 

שאלות לבעלי דירות בשכונה( 73-76
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חתימת חוזה מול רסקו( 'א73
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משך חוזה השכירות( 75?האם החוזה ברור לך( 'ב73

ללא  /שנתי עם-חוזה שנתי עד דו
אופציה להארכה

גובה השכירות( 76

ח בממוצע"ש2417

חתימתנושאלגבירבבהירותחוסר▪
.היזםמול החוזה

חתימתנושאלגבירבבהירותחוסר▪
.היזםמול החוזה
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שאלות לדיירי שכירות( 77-79
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לאכן

ת סיוע בשכר  /ה מקבל/האם את( 77
?דירה

33%

67%

:חןבגבעתשכירותדייריכ"סה▪
מכלל 34%–מושכרותדירות34

נתונימתוך )בשכונההדירות
–2016,בנימינה.מ.מ,ארנונה

.(דירות187מתוך
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לאכן

ת בהמתנה  /ה נמצא/האם את( 79
?לדיור ציבורי

22%

77%

לגובהבנוגענתוניםנתקבלולא▪
.דירהבשכרהסיוע

נתוניםנתקבלולא▪
הסיועלגובהבנוגע
.דירהבשכר
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שאלות לדיירי עמידר( 80-87

72%

14%

14%

ד חודשי"שינוי בסכום שכ( 81

לא כן לא ענו

ח"ש321.5:ממוצעחודשיד "שכ(80

9%

91%

0%

לא כן לא ענו

ת לשלם  /ה נוהג/האם את( 82
?את תשלומי עמידר באופן סדיר

45%

55%

לא כן

האם פנית לעמידר בנושא ( 84
?רכישת הדירה

:עמידרמול נוסףסיוע(87
;תקציבשאיןטוענים-מכתביםוכתבההתערבההרווחהגם-במקלחתרטיבותעםמתמודדתשנהכבר▪
;זמןהרבהכברמבקשת-דירותשאיןואומריםהמשפחהליד לעבוררוצה▪
;הילדיםכל עםבקיץמזגןבליבדירהמאוד חם▪
גבוההקומהאפשרואימעליתאפשראיהאפילפסיהעם▪
בטיחותיהיהלאכיבביתלשיפוץשילםנכההואשגםהבן.בבעיותמטפליםלאעמידר▪
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פניות התושבים למועצה( 88

24%

15%

15%
7%

7%

5%

5%

6%

4%

4%
4% 2%2%

אכיפת חוקים, תחזוקה הולמת

זירוז וקידום הביצוע

הוספת שימושי מסחר

עזיבה כפוייה/דאגה מאבדן דירה

שיפור המרחב הציבורי

שקיפות בתהליך, שיתוף  הציבור/עדכון

(פ"ש, חינוך, דת)הוספת שירותים למגזרים נוספים בקהילה 

(נגישות, דירות חדשות ומותאמות, מחסן)שיפור איכות המגורים 

שיפור הבטיחות במבני המגורים

מתן ייעוץ והנחיה בתהליך

עמידה במטרות ובהתחייבויות המועצה

פ עם היזם"שת

שימור הנוף הקיים
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הערות כלליות( 89

10%

30%

20%

10%

20%

10%

הערות כלליות( 89

מגוון דירות למגוון אוכלוסיות

('ועד בית וכד, מחסנים)הבטחת איכות דיור 

חשש מהסדר עתידי מול עמידר

אפשרות לבחירת שכנים בדיור עתידי

ניקיון  , תיחום, שבילי אופניים)איכות המרחב הציבורי 
('וכד

וידוא מימוש



תמהיל דירות מוצע



גודל דירה ממוצע| מצב קיים –תמהיל דירות 

קטנותדירותהינןבשכונההדירותרוב▪
.הורחבושלא,(ר"מ80עד)

;עזרמשקיעםקרקעצמודי–1מרקם▪
.גבוהבנייהזכויותמימוש

ללא/עםקומותH(3בנייני–2מרקם▪
.בנייהתוספותללא;(עמודיםקומת

גבעת עדה-בנימינה. מ.מ, אגף ארנונה: מקור

1

2
2



הרכב בעלויות | מצב קיים –תמהיל דירות 

.מהדירות בשכונה מושכרות52%▪

מושכרות  34%, מתוך הדירות המושכרות▪
מסך 17.7%)במסגרת הסדר עמידר 

(.הדירות בשכונה

גבעת עדה-בנימינה. מ.מ, אגף ארנונה: מקור*
.חן. כ בג"בסה192דירות מתוך 187–נתונים מתוך הדירות עליהן קיימים ** 

בעלים מתגוררים50%-בניין עם פחות מ

בעלים מתגוררים50%-בניין עם יותר מ

:הרכב בעלות הדיירים בבניין

צורת חזקה
בנימינה 

מפקד )
2008)

3. ס.א
מפקד)

2008)

גבעת חן 
.מ.מ, נתוני ארנונה)

(*בנימינה

%כמות%%

73.9%75%9048%בעלות

19.4%17.5%6434%שכירות

דיור ציבורי
אחר(/ עמידר)

6.6%7.5%3318%

100%100%187100%**



אחוז מטופלי הרווחה מקרב הדיירים בכל בניין| מצב קיים –תמהיל דירות 

אין קשר ישיר בין הרכב הבעלויות בבניין לבין  ▪
כמות משקי הבית המצויים בקשר עם אגף  

.הרווחה

מספר חלקה
*בחלקהד "יח
(נתוני ארנונה)

גודל משק  
בית ממוצע

(נתוני ארנונה)

משקי בית 
המצויים בקשר 
עם אגף הרווחה 

נתמכים % 
מכלל משקי 
הבית בחלקה

37318211.1%

37412--

37512542%

37617844%

37713433%

37811433%

37910433%

38012758%

38118528%

38218528%

38312325%

38412217%

38512433%

3862150%

3872--

3882150%

3892--

3902150%

3912--

5630%(2008,ס"למ)1873.3כ"סה

באגף ארנונהקיימיםמתבסס על נתונים * 
גבעת עדה-בנימינה. מ.מ, אגף ארנונה: מקור



שיעור מקבלי הנחות ארנונה מכלל הדיירים| מצב קיים –תמהיל דירות 

.ב זקנה"מכלל ההנחות ניתנות ע12%▪

.הורית-חד' ב משפ"מכלל ההנחות ניתנות ע7%▪

80%ב נכות מעל "מכלל ההנחות ניתנות ע6%▪

גבעת עדה-בנימינה. מ.מ, אגף ארנונה: מקור

מספר חלקה
*בחלקהד "יח
(נתוני ארנונה)

גודל משק  
בית ממוצע

(נתוני ארנונה)

משקי בית 
המקבלים  

הנחה בארנונה

מקבלי  % 
הנחה מכלל  
משקי הבית 

בחלקה

משקי בית
הנמצאים 
בקשר עם 

אגף הרווחה

37318950%2

37412325%-

37512433%5

376171271%8

37713969%4

37811655%4

37910550%4

38012650%7

38118422%5

38218950%5

38312542%3

38412433%2

38512542%4

38622100%1

3872150%-

38822100%1

3892150%-

3902--1

3912---

8747%56(2008,ס"למ)1873.3כ"סה



ביקוש למגורים בשכונה| גבעת חן 

אתר מדלן: מקור

ר"מחיר למקומה(ר"מ)שטח חדריםנכסמחירכתובתתאריך

243218,070דירה3777,000האירית 12.16

גבעת חן  8.16
7

462112,097דירה750,000

גבעת חן  7.16
307

250216,000דירה800,000

350316,700דירה8835,000סיני 11.15

36215,645דירה5350,000האירית 9.14

13,065קרקע362דירה7810,000האירית 1.14

15,186₪: ר לדירה"מחיר ממוצע למ▪
₪  15,800: ר בבנימינה"מחיר ממוצע למ▪
מכלל הדירות  3%–שנים 3-עסקאות מתועדות ב6▪

.בשכונה
46₪: ר"מחיר שכירות ממוצע למ▪
3,310₪(: ר"מ72)' חד2.5שכירות חודשית לדירת ▪



מגמת מחירי דיור| גבעת חן 

אתר מדלן: מקור

2016מרץ 

מחירי הדירות באזור בנימינה  ▪
ובאזור הכפרי מסביב לחדרה  

נמוכים מממוצע המחירים בארץ 
8%-בכ

גבעת  -מחירי הדירות בבנימינה▪
עדה עקפו את המחירים באזור  

.חדרה
ישנה מגמת התייקרות יציבה  ▪

במחירי הדירות בבנימינה לעומת  
.האזור

מחירי הדירות בגבעת חן ▪
מהמחיר  35%-נמוכים ב

.גבעת עדה-הממוצע בבנימינה

כל הארץ| 1,321,000
גבעת עדה-בנימינה| 1,223,000
חדרה. ישובים כפריים בא| 1,187,000

גבעת חן| 793,000
*(1.2017-נכון ל, מדלןמתוך נתוני אתר )

נמכרה לפי מחיר של  , 2017שנמכרה באוגוסט , סיני' ברחדירה*
.ר"ח למ"ש18,900



מצב קיים–תמהיל דירות 

97: דירות להשכרה▪
50.5%המהוות , דירות

.מסך הדירות הקיימות

:  דירות עמידר▪
מסך  17.7%, דירות33

*.הדירות הקיימות

90: בבעלותדירות▪
47%המהוות , דירות

.מסך הדירות הקיימות

דירות  
מתחת  

60-ל
ר"מ

דירות בין  
60-75

ר"מ

דירות בין  
75-100

ר"מ

דירות  
מעל  

ר"מ100

כ  "סה
מתחם
לתכנון

כמות  
(נומינלי)

76842111192

מכלל  % 
הדירות  
באזור  
התכנון

39.6%43.75%10.9%5.75%100%

שטח
ממוצע  
לדירה 

מסוג זה  
(ר"מ)

54.968.884.3116.367.7

39.60%

43.75%

10.90%

5.75%

מכלל הדירות באזור התכנון% 

ר"מ60-דירות מתחת ל ר"מ60-75דירות בין 

ר"מ75-100דירות בין  ר"מ100דירות מעל 

מתוך הדירות הקיימות בדיווחי * 
.דירות במספר187–אגף ארנונה 



רווחת דיור| מצב קיים –תמהיל דירות 

עדה.ג-בנימינהגבעת חן

כמותתמהיל
(הערכה)

%
כמות

, ס"למחישוב מתוך פרופיל )
2014)

%
(מדלן)

7639.6%2667%'חד2

8443.8%76320%'חד3

2110.9%87723%'חד4

115.7%1,03027%'חד5

87723%--'חד+6

192100%3,813100%כ"סה

גודל משק בית ממוצע 
(ד"יח/'נ)

2.9
(נתוני סקר)

3.87
,  ס"למהדירות לפי ' חלוקת האוכלוסייה במס)

2014)

רווחת דיור
('חד/'נ)

1.02
('אוככ "סה/חדריםכ"סה)

0.8
(2008מפקד , ס"למ)

4%6%
5%

12%

8%

48%

17%

התפלגות גילאים לפי סקר-גבעת חן 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-64 65+

ילדים
27%

צעירים
מבוגרים

קשישים

9%

12%

11%

8%

6%

45%

8%

(ס"למ)התפלגות גילאים –עדה.ג-בנימינה

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-64 65+

ילדים
40%

צעירים

מבוגרים

קשישים



מצב מוצע–תמהיל דירות 

גודל משק הבית  •
הממוצע החזוי עומד על 

3.3כיום )נפשות 3.55
משק בית באזור  /'נ

(.הסטטיסטי הרלוונטי

50דירות עד 
ר"מ

דירות בין  
60-80

ר"מ

דירות בין  
80-100

ר"מ

דירות בין  
90-120

ר"מ

דירות מעל  
ר"מ120

כ מתחם "סה
לתכנון

50100200100100550(נומינלי)כמות 

מכלל הדירות  % 
באזור התכנון

9.1%18.2%36.4%18.2%18.2%100.0%

ומעלה1.5-22.5-33-43.5-55חדרים אפשרי' מס

'  חד)רווחת דיור 
:הערכה( לנפש

גודל משק הבית  : הערה
3.55הממוצע החזוי הוא 

';נ
'  החישוב נערך לפי מס
.החדרים הנמוך בטווח

0.75
לפי משק  )

2.0בית של 
('נ

1
לפי משק  )

2.5בית של 
('נ

0.8511.4

50

100

200

100

100

התפלגות תמהיל דירות

ר"מ50עד 

ר"מ60-80

ר"מ80-100

ר"מ90-120

ר"מ120מעל 

18.2%

9.1%

18.2%

18.2%

36.4%



תשריט חלוקה לפי גדלי דירות

100ר ודירות עד "מ50-70: דירות קטנות
.דירות קטנות70%-60%. ר"מ

ר למשפחות  "מ90-150: דירות גדולות
בשלב משפחתי מתקדם  ' מורחבות או למשפ

.דירות גדולות80%(. ס"ילדים בגיל בי)

.דירות קטנות וגדולות50%-שילוב של כ



חקירת תקדים לבנייה רוויה בבנימינה| שכונת גני בנימינה | 132/תכנית ש



132/ע  ש"תב| גני בנימינה 

(1978:אושרה)132/ש

41.9('ד)שטח התכנית 

מהתכנית% ('ד)נומינלי 

24.265.3%מגורים

5.2612.6%פ"שצ

12.4%מסחר 

1.53.5%(בוטל)ציבורי 

6.816.2%דרכים ושבילים

יחידות דיור

8מיוחד'א

175'ג

('ד/ד"יח)צפיפות 

4.8ברוטו

7.3נטו

קומות3מירביגובה בינוי 



הרקמה הבנויה| 132/ע  ש"תב| גני בנימינה 

22החרוב ' ריק ברחצ"שב

132/תשריט הבנייה הקיימת על רקע תכנית ש
5.14: ממוצע דירות לבניין▪
תחום בקו מרוסק  )שטח ציבורי מאושר שלא בוצע ▪

(.עבה
תחום בקו  )פ לשטח מגורים "החלפת ייעודים בין שצ▪

(.מרוסק דק



* מכירת נכסים בשכונה| גני בנימינה 

ר"מחיר למקומה(ר"מ)שטח חדריםנכסמחירכתובתתאריך

477116,364דירה281,260,000הארז5.16

472117,653דירה241,271,000הארז 4.16

369217,391דירה361,200,000הארז 1.16

381019,753דירת גן21,600,000החרוב 9.15

375014,667דירה301,100,000הארז 7.15

382113,659דירה341,120,000הארז 2.15

471019,718דירה241,400,000הארז 10.14

472117,083דירה261,230,000הארז 10.14

3.571018,873דירת גן341,340,000הארז 9.14

374214,797דירה 281,095,000הארז 4.14

471120,070דירת גן241,425,000הארז6.13

16,416₪: ר לדירה"מחיר ממוצע למ▪
19,565₪: ר לדירת גן"מחיר ממוצע למ▪
₪  15,800: ר בבנימינה"מחיר ממוצע למ▪
מכלל הדירות  6%–שנים 3-עסקאות מתועדות ב11▪

.בשכונה
46₪: ר"מחיר שכירות ממוצע למ▪
3,310₪(: ר"מ72)' חד4שכירות חודשית לדירת ▪

אתר מדלן: מקור. הארז' ברח2013-2016עסקאות בין * 



ביקוש למגורים בשכונה| גני בנימינה 

אתר מדלן: מקור

2016מרץ 

מחירי הדירות באזור בנימינה  ▪
ובאזור הכפרי מסביב לחדרה  

נמוכים מממוצע המחירים בארץ 
.8%-בכ

גבעת  -מחירי הדירות בבנימינה▪
עדה עקפו את המחירים באזור  

.חדרה
ישנה מגמת התייקרות יציבה  ▪

במחירי הדירות בבנימינה לעומת  
.האזור

כל הארץ| 1,321,000
גבעת עדה-בנימינה| 1,223,000
חדרה. ישובים כפריים בא| 1,187,000



10החרוב ' רח| מאפיינים מרחביים | גני בנימינה 

דירת גג עם מרפסת
זכויות בהצמדה

מדרגות . ח
משותף

דירת גן עם כניסה נפרדת 
של הדירהפ"ושפ

פ"שפ
'משותף'

Google Maps: מקור



32הארז ' רח| מאפיינים מרחביים | גני בנימינה 

דירת גג עם מרפסת
זכויות בהצמדה

דירת גן עם כניסה נפרדת 
מוצמד לדירהפ"ושפ

דירת גן עם כניסה 
פ"ושפנפרדת 

מוצמד לדירה

דירת גג עם מרפסת
זכויות בהצמדה

'משותף'פ"שפ

Google Maps: מקור



21הארז ' רח| מאפיינים מרחביים | גני בנימינה 

דירת גן עם כניסה נפרדת 
מוצמד לדירהפ"ושפ

'משותף'פ"שפ

דירת גג עם מרפסת
זכויות בהצמדה

'משותף'פ"שפ

Google Maps: מקור



חניות ותנועה| גני בנימינה 

.חניות ברחוב לאורך מדרכה מגוננת▪
.סמיכות למפלס הכניסה לבניין▪
.גישה מיידית מהכביש אל החנייה ולהיפך▪

.חניות במגרש חנייה מרכזי בשטח חשוף ובלתי מגונן▪
.ריחוק ממפלס הכניסה לבניין▪
.מרחק נסיעה נוסף מהכביש לחנייה, צורך בשטחי שירות נוספים▪


