
רב תחומית  -תכנית אב 

2030עינת 

בשיתוף הציבור-חשיבות עריכת תכנית אב  * •

חקלאית ושטח המחנה  הלכל קרקעות המשבצת ** •

35א "תמ2על רקע צמיחה דמוגרפית ומגבלות לוח ** •

.    על רקע הכנת תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית תיקוני חקיקה** •

.מימשו בסמכות מקומית•

2005משנת –קבוץ עינת הינו קיבוץ מתחדש *•

משפחות בנים ואחרים150-קליטת כ** •

2030בתי אב לשנת היעד 500במסגרת החזון ** •

2015עינת –תכנית אב קודמת * •

.ובא לכדי גמר, השנים האחרונות20פיתוח ומימוש בעל בסיסה ** •



שיתוף הציבור–הקמת מנגנון לקידום * •

(כלכלית וועד ההנהלה/הנהלת קהילה)ועדת קרקעות מורחבת –ועדת היגוי ** •

:בהרכב הכולל את המומחים–צוות מקצועי ** •

.  ב מתכננים.א–אסף קשטן . אורבניקס' חב–איריס דרורי •

.רכז כלכלי ורכז ועדת קרקעות, מנהל הקהילה, ר הקיבוץ"יו•

.ב"חברה וכיו, בריאות, ועדות חינוך: שיתוף הגופים היעודים שהם** •

.ומהנדסת הועדה נילי יוגבו'דלג' שיתוף ראש המועצה דר** •

.שיתוף ציבור החברים הרחב** •

לא סופית–מצגת שלב בינים *•

זאת לצורך הבנת ההליך והתהליך של עריכת התוכנית•

.מצומצמת יותרהמצגת הסופית . מצגת זאת איננה המוצר הסופי•



תכנית אב לקיבוץ עינת

2016מאי 

2030תכנית אב לקיבוץ עינת 

מפגש חברים



תכנית אב לקיבוץ עינת

:נושאים לדיון בתכנית

צביון היישוב וגודלו לאור מיפוי ההזדמנויות והאיומים במרחב1.

הגדרת עתודות הקרקע למגורים ואפיון המגורים–מגורים 2.

הגדרת עתודות הקרקע לתעסוקה–תעסוקה 3.

סוגיות מיקום ושילובים–שירותי ציבור 4.

מבנים ומתחמים לשימור5.

תנועה וצירים ירוקים, תחבורה6.

נושאים לדיון בתכנית
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2015יולי 
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 SWOTניתוח 

איומיםהזדמנויות

לתושבי היישוביםלשירותי ציבור שוניםמתן מענה

גבעת , כפר סירקין, נחשונים: כגון, הכפריים הסמוכים

...(בית הקשיש ועוד, ס"בי)חורשים , השלושה

נחיתהמסלול, 6כביש )רעש –מטרדים סביבתיים 

זיהום אוויר, (מחצבה, מסילת רכבת, ג"נתב

פוטנציאל לאספקת שירותי ציבור לתושבים בישובים  

,  י"גנ, פעוטונים)ראש העין -העירוניים הסמוכים 

....(  בריכה

והפיכת  המיידיהגברת לחצי הפיתוח במרחב 

כתוצאה מהפיתוח הצפוי  מעויירלרצף המיידיהמרחב 

(  מתחם סירקין)וממערב ( ראש העין)ממזרח 

הגברת התחרות על שירותים שונים מול ראש העין  444על ציר נגישות למסחר ושירותים 

ואולי אף מול מתחם סירקין

אל עינת באמצעות תחבורה  /הנגישות משיפור

(ת"פ-תוואי הרכבת הקלה ראש העין)ציבורית 

או מגבלות בניה בעתודת הקרקע היחידה  /צמצום ו

למגורים

נחל שילה –פיתוח תיירותי אזור נחל וסביבותיו 

:מחוץ

SWOTניתוח 
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 SWOTניתוח 

חולשותחוזקות

הכחולמיעוט יתרות קרקע לפיתוח בתוך הקואוכלוסייה צעירה

מגבלת בניה בתחום המשבצת הנובעת  לכידות קהילתית

מקרקעות בבעלות פרטית מצפון לשטח המבונה  

וממזרח לו

מיעוט יחסי של עתודות קרקע למבני ציבור(ס יסודי"לרבות בי)שירותי ציבור מגוונים בישוב 

,  מתחם תחנת הדלק, אזור התעשייה–בסיס כלכלי איתן 

גן האירועים לימון

מהסמיכות שלמטרדים סביבתיים הנובעים

תעסוקה/תעשייההמגורים לשטחי

חקלאי-צביון כפרי

לרבות שטחים חקלאיים  , מרחבים פתוחים וירוקים

בתחום המשבצת, מעובדים  בשטח העוטף את היישוב

35א "ד מאושרות במסגרת תמ"מסגרת יחטרם מוצתה

תשתיות ברמה גבוהה

פנימית ושבילים מפותחתמערכת כבישים

:מבית

SWOTניתוח 
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–עינת 
מה יהיה , בהינתן הפיתוח העירוני האינטנסיבי במרחב

הצביון העתידי

?
צביון היישוב
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חזון קהילת קיבוץ עינת

עינת הנו קיבוץ מתחדש הפועל כאגודה שיתופית חקלאית שהוקמה כחלק מהגשמת חזון  קיבוץ 

ומסחרי  תעשייתי , חקלאיקיום קהילה שיתופית לצד משק , ההתיישבות בארץ ישראל וייעודה

קיימאהתחדשות ופיתוח בר , קהילה המקיימת צמיחה. במרחב הכפרי הפתוח

:קהילת קיבוץ עינתפירוט חזון 

וסובלניתפלורליסטיתקהילה,לחייהםהאחראיםעצמאיםחבריםשלקהילההיאעינתקהילת

וערבותסולידריות,שותפות,שיחשלאוניברסאלייםערכיםומקיימתהשונותאתהמכבדת

.הדדית

משותףכנכסהציבוריהמרחבאתומכבדיםמשמריםעינתקהילתאוכלוסייתוכללחברי

ומטפחאנשיםביןמפגשמעודד,ובטיחותביטחוןתחושתמספק,חבריהצרכיאתהמשמש

פתוחיםבשטחיםהמתאפייןכפריבצביוןנשמרוהפרטיהציבוריהמרחב.ויחדשייכותתחושת

.וירוקים

חזון הקהילה
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חזון קהילת קיבוץ עינת

לצרכימענההנותנת,וענפהמשותפתקהילתיתתרבותיתפעילותמתקיימתבעינת

זיקהעםמקוריתישראליתתרבותעלמבוססתבעינתהתרבות.בההשונותהאוכלוסיות

ומושתתבקהילההאנשיםביןמחברת,וחידושההשניםבמרוצתבעינתשהשתרשהלמסורת

.עצמיוביטויהתנדבות,מעורבותעל

ומימושאישיתצמיחהומאפשרתעינתילדיכלאתבתוכהמשלבתבעינתהחינוךמערכת

והנוערהילדיםאתמטפחתהחינוךמערכת.קהילתייםבחייםהתנסותתוך,הפוטנציאל

לחברהותרומההתנדבותלרוחומחנכת.והמדינהמהסביבהוכחלקבקהילהכפרטים

.בכללהישראלית

הקהילהחבריעבורהפועליםתפקידיםוממלאיציבורנבחריבאמצעותמנוהלתעינתקהילת

.החלטותקבלתבתהליכיהציבורשיתוףתוך,ובאחריותבסמכות,בשקיפות,במקצועיות

צמיחההמאפשריםכאלו,ארוךלטווחבראיהתהליכיםויישוםחשיבהמובילותעינתהנהלות

.בקהילההקיימיםהשוניםלצרכיםואחראימאוזןמענהמתןתוךושגשוג

חזון הקהילה
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מצב קיים

מצב קיים



תכנית אב לקיבוץ עינת

מצב קיים
ודמוגרפיהאוכלוסיה

מצב קיים



תכנית אב לקיבוץ עינת

:  גודל אוכלוסייה

817 (12/2014, ש"דרהא .מ, נתוני מרשם התושבים)נפשות

790 (2015, נתוני הקיבוץ)תושבים וילדיהם , חברים הגרים בקיבוץ וילדיהם–נפשות

:מתוכם, חברים422: חברים

365 (מגורים זמניים35: מתוכם, בבתי קבע228)גרים בקיבוץ

57 (ב"ל וכיו"חו, י"רממסורביבחלקם )אינם גרים בקיבוץ

:מתוכם, 365כ "סה(: 0-18גילאי )ילדי חברים

 319: בקיבוץגרים

46: אינם גרים בקיבוץ

85: תושבים

21(: 0-18גילאי )תושביםילדי 

אוכלוסייה ודמוגרפיה-מצב קיים 

מצב קיים



תכנית אב לקיבוץ עינת

י אדר"סקר מבנים שנערך ע)298, (נתוני הקיבוץ)285, (נתוני מועצה)286: מספר יחידות דיור  '

(אסף קשטן

 ב  "גודל מ, לשם השוואה)בית נפשות למשק 2.77: (חברים ותושבים)ממוצע גודל משק בית

(ב"נפשות למ3ז דרום השרון עומד על "ממוצע גם בקיבוצים וגם במושבים במוא

 נפשות למשק בית3: (חברים בלבד)גודל משק בית ממוצע

2%(: ממוצע לשמונה השנים האחרונות)שיעור גידול אוכלוסייה שנתי

 מכלל האוכלוסייה44%: 0-18גילאי

 מכלל האוכלוסייה11%:+65גילאי

אוכלוסייה חילונית

אוכלוסייה ודמוגרפיה-מצב קיים 

מצב קיים
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מצב קיים
רקע סטטוטורי ותכנוני

מצב קיים
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שכונות קיימות ומאושרות–מגורים 

צפון

תכנית אב לקיבוץ עינת

וקדסטראורתופוטו

שרותי דרך

דרך כניסה

בית עלמין

6כביש 
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1.1.1996-אושרה ב-2000תכנית אב עינת 
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מצב קיים
מגורים

מגורים–מצב קיים 
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ד"תחשיב יח| שכונות קיימות ומאושרות  | מגורים 

' ד)שטח ד"כמות יחשכונה

(ברוטו

7953א

149ב

4227ג

3222ד

2922ה

1615ו

31(2)+37ז

45(12)+49ח

השלמת  )ח 

(משולש

(18)10

224(330)298כ"סה

:הערות

ע"תבד נוספות מחוץ לגבול "יח–ד בסוגריים "יח1.

.בתוקף

מתחם . ד קטנות"הטבלה אינה מתייחסת ליח2.

.ד קטנות"יח15מכיל ' באזור ט" הגורן"

צפון
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תכנון

תכנון
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מגורים
שכונות קיימות ותוספת אזורי מגורים

מגורים-תכנון 
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תוספת אזורי מגורים| שכונות קיימות ומאושרות | מגורים 

צפון
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.ד"תחשיב יח| מגוריםתוספת אזורי | מגורים 

שטח  אזור/ שכונה 

' ד)

(ברוטו

ד  "כמות יח

ד  "יח3לפי 

נטו' לד

ד  "כמות יח

ד  "יח4לפי 

נטו' לד

224330כולל השלמת משולשח-א

מתחם בית הספרט

(ד קטנות"במקום יח)

(לא כולל בית סיעודי)

194052

2.546מתחם המזכירותי

245356370השלמות+ כ מחנה קיים "סה

346082יא

264662יב

386890יג

98174234כ הרחבה"סה

325530604כ כללי"סה

צפון

.ד"יח1000-כ: כ"סה. ד"יח660–מחנה קיים (: נטו' ד לד"יח6)פוטנציאל הכפלה *( 
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שירותי ציבור
(ד"יח500-ול400-ל)פרוגרמה לשירותי ציבור 

0-6גילאי פרוגרמטי-ניתוח דמוגרפי

סוגיות והחלטות שהתקבלו

היישובי ושילובים אפשרייםבמרחב מיקום 

שירותי ציבור
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יחידות דיור 400-פרוגרמה לשירותי ציבור לכ

השירותהתחום
(פער בין פרוגרמה למצב קיים)השלמה נדרשת 

' מס

מתקנים
פירוט

שטח  

(בדונם)

שטח בנוי  

(ר"במ)

–מעון יום חינוך

0-3גילאי 

המבנים הקיימים או  לבחון אפשרות הרחבת מוצע 1

1.0375קבוצות גיל3-לבחון הקמת מעון משולב ל

–ילדים גני 

3-6גילאי 

1

לתקצוב הקמת גן מועצה ח"למשההוגשה בקשה 

0.5150בשנה הבאה

+ יסודי ס "בי

+  אולם ספורט 

מגרש משולב

(  כתות18)ס יסודי "חלופות מיקום להקמת בילבחון1

ס או חלופות אחרות"במיקומו הנוכחי של ביה
2,700-כ9

כ שטח  "סה

3,225-כ10.5לחינוך

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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השירותהתחום
(פער בין פרוגרמה למצב קיים)השלמה נדרשת 

' מס

מתקנים
פירוט

שטח  

(בדונם)

שטח  

בנוי  

(ר"במ)

חברה , תרבות

וקהילה

מרכז תרבות  

וקהילה

כולל  )מרכז תרבות וקהילה להקמת אפשרות מוצע לבחון 1

,  סטודיו למחול, חוגים ופעילותחדרי,רב תכליתיאולם

ח  "מזכירות והנה, מועדון ותיקיםמועדון לחבר ו, ספריה

2-3(ועוד

800-

1,200

+  נוער תנועת 

מועדון נוער
הכולל את  , "מתחם נוער"לבחון אפשרות להקים מומלץ 1

:  לדוגמא)ולפתח בצמוד אליו מגרש ספורט הצהרונים 

. ושטח ציבורי פתוח( טניס, כדורגל, מגרש כדורסל

למגרשי הספורט הקיימים  בסמוך : מיקום מוצע לבחינה

ס  "פתוח או בצמוד לביהולפתח בצמוד גם שטח ציבורי 

במקרה שיועתק מיקומו הנוכחי ובהינתן שיש שטח 

1450מתאים

כ שטח  "סה

חברה , לתרבות

41,650וקהילה

יחידות דיור 400-פרוגרמה לשירותי ציבור לכ

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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השירותהתחום
(פער בין פרוגרמה למצב קיים)השלמה נדרשת 

' מס

מתקנים
פירוט

שטח  

(בדונם)

שטח בנוי  

(ר"במ)

או  /הקיימת ולבחון הצורך בהרחבת המרפאה מוצע 1מרפאהבריאות

הקמת מרפאה אזוריתבחינת אפשרות 
1300-500

מגרש טניס בצמוד או כחלק ממתחם  לפתח מוצע 1מגרש טניסספורט

0.80הבריכה או כחלק ממתחם הנוער

הקיים או  מוצע לבחון האם להשאיר המגרש במיקום1מגרש כדורגל

100מתחם נוער/ס"להעתיק מיקומו בסמוך לביה

/מרכוליתכללי

מינימרקט

,  הקיים או במבנה המזכירותניתן להשאיר במיקום1

1500במקרה שהשימוש יועתק למבנה הרב תכליתי

יחידות דיור 400-פרוגרמה לשירותי ציבור לכ

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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יחידות דיור 400-פרוגרמה לשירותי ציבור לכ

(ר"במ)שטח בנוי (בדונם)שטח 

27.55,875-כשטחכ "סה

לאחר בחינת הפער בין מצב קיים לנדרש )שטחים נדרשים להקצאה 

: (ד"יח400-פ פרוגרמה ל"ע

.דונם6-כ–שריון השטח הנדרש לבית עלמין )*( 

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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פרוגרמה לשירותי ציבור
יחידות דיור500-ל

תוספת של גן ילדים אחדנדרשת ( ד"יח400בהשוואה לזו של )יחידות דיור 500-בפרוגרמה ל.

יחידות דיור400-כל יתר השירותים ללא שינוי בהשוואה לנדרש ב.

פרוגרמה-שירותי ציבור 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nirgalim.co.il/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-46,1322-%D7%92%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%AA.aspx&ei=a0iJVfuyH6ne7Aaj24uoBw&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNFJlDlP3_6cNqjBExdrhPa8oelrQA&ust=1435146546070893
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nirgalim.co.il/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-46,1322-%D7%92%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%AA.aspx&ei=a0iJVfuyH6ne7Aaj24uoBw&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNFJlDlP3_6cNqjBExdrhPa8oelrQA&ust=1435146546070893
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tapuz.co.il/forums2008/articles/article.aspx?forumid%3D571%26aId%3D30579&ei=pkiJVZDXOuTZ7gbM2oCwDA&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNGot4uWOUiknHVzgSIHQP7Xj4bq8Q&ust=1435146778695302
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tapuz.co.il/forums2008/articles/article.aspx?forumid%3D571%26aId%3D30579&ei=pkiJVZDXOuTZ7gbM2oCwDA&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNGot4uWOUiknHVzgSIHQP7Xj4bq8Q&ust=1435146778695302
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בהתייחס פרוגרמטי-סיכום ניתוח דמוגרפי

לתוספת מוסדות חינוך נדרשים בדגש על  

(0-6)ס "גילאי טרום ביה

פרוגרמטי-ניתוח דמוגרפי–שירותי ציבור 

:הנחות הפרוגרמה

חדשמאכלוס תוספת + תחזית לפי קידום גילאים 

(2030ד עד לשנת "יח500-המביא לקיבולת של כ)4.2%לפי גידול שנתי של תוספת אוכלוסייה 

התואם את הממוצע כיום2.3%שנתון במערכת החינוך הינו גודל 

מהילדים100%: ביקוש למעון יום

כיתתי-ילדים למעון יום תלת70: ילדים למעון יום' מס

ילדים לכיתה30ס לפי "בי+ ילדים לכיתה בגנים ' מס
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בהתייחס לתוספת  פרוגרמטי-סיכום ניתוח דמוגרפי

0-6מוסדות חינוך נדרשים בדגש על גילאי 

יחידות דיור500-ל

פרוגרמטי-דמוגרפיניתוח –שירותי ציבור 

:בהתאם לתסריטי הגידול( כיתות)חינוך תוספת מוסדות סיכום

סיכום עיתוי לתוספת מוסדות

20172018201920202021202220232024202520262027202820292030שנה

+1מעון

+1+1גן ילדים

+1+1+1יסודי

+1+1+1+1+1+1על יסודי

:בהתייחס לתוספת מבני ציבור נדרשיםלאכלוס המלצות 

הערכות של  בהינתן אפשרית , ד"יח500המביא לקיבולת של -4.2%לשנה לפי גידול שנתי של ד "יח15של תוספת 
.  2030כתות גן עד לשנת 1-2-מעון יום ו1תוספת 

2026-וב2021-ותוספת גני ילדים ב2023-תוספת מעון בתדרש-4.2%שנתי של בהתאם לגידול 
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פרוגרמה לשירותי ציבור
סוגיות מרכזיות לדיון וההחלטות שהתקבלו

:חינוך

 (0-3גילאי )מעון יום

?0-3או מבנה משולב לגילאי ( שכבות גיל3-ל)נפרדים מבנים : לדיון

.שכבות גיל3-מבנים נפרדים ל–השארת המצב הקיים : החלטה

 תקנייםי"גנ3נדרשים פרוגרמטית–(3-6גילאי )גני ילדים

אינו  3-4כיום גן אחד לגילאי )האם הגנים הקיימים עומדים בתקן בהתייחס לגודל הגן : לבחינה

?(בגודל תקני

תקצוב בניית  ח"ממשהו המועצה הגישה במסגרת הבקשות לבניה חדשה "תשעעבור :התייחסות

בהתאם אין בעיה  , (להקמת כיתת גן נוספתפרוגרמטיתתהייה הצדקה ח"בתשע)חדש ילדים גן 

.בהתייחס לגדלי גני הילדים

פרוגרמה–שירותי ציבור 
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פרוגרמה לשירותי ציבור
סוגיות מרכזיות לדיון וההחלטות שהתקבלו

:חינוך

ס חדש "הקמת בי–ס יסודי"בי)*(

.ס החדש"בחינת מיקומים אופציונליים למיקום ביה: לבחינה

.בסמוך למתחם הבריכה, בחלקו הצפון מערבי של הקיבוץ-ס "מיקום נבחר לביה: החלטה

.דונם20-שטח ברוטו של המתחם הנבחר כ

"אפקמעבר "כיתות במקום 18ס יסודי חדש "בניית בי, לתקצובח"למשהבמסגרת בקשה , המועצה הגישה השנה)*(

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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Xחלופה -החלופה הנבחרת | מיקום בית הספר 

X

צפון



2015אוגוסט 
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פרוגרמה לשירותי ציבור
והחלטות שהתקבלו סוגיות מרכזיות לדיון

:חברה וקהילה, תרבות

 חדרי חוגים ופעילות: לרבות)כמוקד תרבות וקהילהשישמש מבנה רב תכליתיהקמת  ,

(  ב"ספריה וכיו, מזכירות, מועדון ותיקים, מועדון לחבר, אולם רב תכליתי

:  היתרונות

  שימוש מיטבי במבנה לאורך שעות היום

 ב"חדשים וותיקים וכיו, צעירים ובוגרים–יצירת מפגשים בין החברים בקהילה

 ויחדמפגש בין אנשים ומטפח תחושת שייכות מעודד "...–חיבור לחזון"

 הקיבוץברחבי הפזורים מפנה שטח של השימושים הללו

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holon.muni.il/handasa/Pages/PublicBuildings.aspx&ei=svtqVdauAYzX7QagpILQDA&bvm=bv.94455598,d.ZGU&psig=AFQjCNEhUBAmPXavaXpGxRCs5ek_gMhBvw&ust=1433160745182864
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holon.muni.il/handasa/Pages/PublicBuildings.aspx&ei=svtqVdauAYzX7QagpILQDA&bvm=bv.94455598,d.ZGU&psig=AFQjCNEhUBAmPXavaXpGxRCs5ek_gMhBvw&ust=1433160745182864
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פרוגרמה לשירותי ציבור
פרוגרמה מפורטת למוקד רב תכליתי

' מסהשימוש

משתמשים

כ לחישוב  "סה(נטו)ר "אומדן שטח נדרש במ

(ברוטו)

300אולם רב תכליתי

500

קטןאולם360

בינוניאולם600

500

800

3X153x20(חדרים3)חדרי חוגים ופעילויות 

1x50

80

70

1X4080-100100סטודיו למחול

25-3080-100110-135מולטימדיה/ חדר עיון / ספריה 

80100135מועדון ותיקים/ מועדון לחבר 

250325ח"מזכירות והנה

3035דואר

160240מינימרקט/מרכולית

1,595-1,920כ"סה

:כלליאומדן

דונם3:קרקע

ר"מ1,470-1,840:בנוישטח

:בנוישטחפירוט

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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(פוטוגרמטריתמדידה ר"ע)מיקום נבחר –תכליתי -מרכז רב
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(אורתופוטור"ע)מיקום נבחר -תכליתי  -מרכז רב

צפון
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פרוגרמה לשירותי ציבור
והחלטות שהתקבלו סוגיות מרכזיות לדיון

:חברה וקהילה, תרבות

נוער

(.מגרשי ספורט ועוד, נוערתנועת /מועדון נוער, צהרונים)נוער מיקום מתחם : לבחינה

.במתחם הצהרונים הקיים: החלטה

אזרחים וותיקים–

.מבני ציבור אשר יספקו מענה לצרכי אזרחים ותיקים בעינת' מס/ הקמת מתחם -לבחינה

.יובא לדיון בפני הציבור–טרם גובשה החלטה

:בריאות

?כמרפאה אזוריתקיבוץ עינת רוצה לתפקדהאם -לדיון

.  יובא לדיון בפני הציבור–גובשה החלטהטרם 

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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פרוגרמה לשירותי ציבור
פרוגרמה מפורטת למתחם הנוער

(ברוטו)לחישובכ"סה(נטו)ר"במנדרששטחאומדןהשימוש

3X225800צהרוניות

כולל)נוערותנועתנוערמועדון

(מוסיקהחדר

250300

--ספורטמגרש

--פ"שצ

1,100כ"סה

:אומדן כללי

(פ"ולשצכולל הקצאה נדרשת למגרש ספורט )דונם 4: קרקע

(מבנים4-ב)ר "מ1,100-כ: שטח בנוי

:פירוט שטח בנוי

פרוגרמה-שירותי ציבור 



תכנית אב לקיבוץ עינת

פרוגרמה לשירותי ציבור
הנוערמיקום מתחם 

פרוגרמה-שירותי ציבור 
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(אורתופוטור"ע)מיקום נבחר -מתחם הנוער  

פון
צ
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סיכום שטחי ציבור קהילה

ותעסוקה

קהילה ותעסוקה, שטחי ציבור
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תחשיב שטחים| ותעסוקה קהילה , שטחי ציבור

פון
צ

שטחמתחם

מרכז  , (לימון)האוכל חדר1

תכליתי ודשא מרכזי-רב

'ד23

'ד12גנים-גיל רך 2

'ד8מתחם הכניסה3

'ד17רצועה לאורך כביש מרכזי4

'ד5מתחם הנוער5

'ד4רזרבה6

'ד25אזור ספורט ובריכת שחיה7

'ד21אזור בית הספר החדש8

'ד6רזרבה לשטחי ציבור9

'ד23רזרבה כללית10
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אזורי תעסוקה במשבצת

31

21
22

23

24

32

זכויות בנייה מוצעותשטחייעוד כללימתחם

(תכסית60%)120%'ד39תעשייה 23

(תכסית70%)90%'ד57מבני משק22

(תכסית60%)120%'ד62תעשייה21

(ייקבע בתכנית)רזרבה 'ד55רזרבה לתעסוקה24

60%'ד20מתחם תחנת הדלק31

80%'ד25קריית לוליםמתחם32

צפון
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שימור
מבנים ומתחמים לשימור

מבנים ומתחמים לשימור  
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מבנים ומתחמים לשימור

שימורתיאור'מס

מחמיר"'סטונהנג"פסל 1132

מחמירפסל השלושה1131

מחמיראנדרטה ומחסה1133

מחמירמקלחת קרקעות1306

לא מחמירחזית חדר האוכל1307

מחמירבית אחווה וסביבתו1308-9

מחמירצריף מזכירות1316

לא מחמיר'מקלחת ב1320

לא מחמירבריכת מים1402

מחמירסילו1408

לא מחמירחשמליה1601

מתחם הדשא המרכזי והציר הירוקא

מתחם בית אחווהב

רחבת הכניסה לבית העלמין ג

פון
צ
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תנועה וניידות
שבילים ודרכים, שלד ירוק

שבילים ודרכים, שלד ירוק
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שבילים ודרכים, שלד ירוק

צפון
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תכנית האבתשריט

2030לקיבוץ עינת 

תכנית האבתשריט
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מדידהר"עוסביבותיו " מחנה"התכנית האב הכוללת  

צפון
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אורתופוטור"עוסביבותיו " מחנה"התכנית האב הכוללת  

צפון
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(שד)103/מ"ומשקומפילציה ר"ע" משבצת"התכנית האב הכוללת  

פון
צ

שטחמתחם

'ד4,600-כשטח כלל המשבצת

A"ד837כולל הרחבות"מחנה'

Bד20מתחם שרותי דרך'

Cד25חוות לולים'

Dד49בית עלמין'

Eד3,665-כשטח חקלאי פתוח'


