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 תכנון המגורים בקיבוץ
 מדיניות ארצית

 :יישום ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים -(1996)ועדת שיש במשרד הפנים 

 בהשוואה ליחידות הדיור הקיימות-גבול עליון למספר יחידות הדיור•

 (?דמוגרפי)ביצוע ההרחבות בשלבים כדי לשמור על המרקם החברתי •

 הכפרישמירה על האופי •

 (:1998* )31א "תמ

ומספר יחידות  של היישוב מספר הנחלות בין קשר מתמטי גרידא •

 . המגורים המקסימלי

 התייחסות לביצוע ההרחבות בשלבים או לתמהיל המגורים  ללא •

 הכפרישמירה על האופי •
 ( ג) 11.1.3סעיף , 31א "תמ* 



 (:2005)35א "תמ

 .  31 א"בתמגבוהה לעיתים מהמכסה , מכסת יחידות דיור בלתי מנומקת•

 המגורים  תמהילהתייחסות לביצוע ההרחבות בשלבים או לללא •

 צפיפות מינימוםקביעת , הכפרישמירה על האופי •

 (2006)מסמך הנחיות לתכנון הקיבוץ 

 ובמבנים קיימיםבמטרה לשמור על הרצף הבן דורי  -דיור זמני•

 :דיור זמני
 .י האגודה"דיור לתקופות זמן מוגבלות שינוהל  ע

 .ר"מ 55גודל יחידה לא יעלה על 
 :היקף היחידות ביישוב לא יעלה על

 . מביניהםהגבוה  , 100ממספר משפחות החברים או   1/3 –במחוזות צפון ודרום 

 .מביניהםהנמוך , 100ממספר משפחות החברים או   1/3 –בשאר המחוזות 
 .35א "דיור זמני לא ייכלל במניין יחידות הדיור ביישוב על פי תמ

 תכנון המגורים בקיבוץ
 מדיניות ארצית



מכסת יחידות  
  א"בתמדיור 

35 

 מחוזות
 צפון ודרום  

,  חיפה מחוזות
ירושלים  
 והמרכז

 תמהיל מוצע
 ירושלים והמרכז, חיפה במחוזות

 (שיעור יחידות קטנות)

350 120~ 100 28% 

450 150~ 100 22% 

500 170 ~ 100 20% 

600 200~ 100 17% 

מחוץ , תמהיל המגורים המוצע, גבוהה יותר 35 א"בתמככל שמכסת המגורים 
 .מצטמצם, למחוזות צפון ודרום

 
 ?האם מתאים לדמוגרפיה של יישוב רב דורי

 תמהיל המגורים בקיבוץ
 35א "י תמ"עפ



 
 מגורים בקיבוץ 

 תכנון וקניין

 2012, שנתון הקיבוץ, התנועה הקיבוצית: מקור*
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 *שיוך דירות בקיבוצים
  כל .זהות בנייה זכויות המגרשים לכל .שיוויונית המגרשים חלוקת•

 .הקהילתי ליישוב רב דמיון .מפורצלת המגורים חלקת

 ,(הקיים) הזמני הדיור מעמד נשמר מהתוכנית קטן בחלק•
 .מצומצם בתמהיל ,"שונים קהילתיים צרכים"ל

 160-270 ודירות ,כ"בדר מיגון וללא ,ר"מ 55 עד דירות :תמהיל•
 ר"מ

  כל של מלא זכויות מיצוי-הרחוק בטווח .בפועל תמהיל שרידי•
 ?המגרשים



 תמהיל המגורים האופייני 
 קיבוץ הוותיקב
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 מאפיינים נוכחיים
דמוגרפיה  -של המגורים    

 *  בממוצע 40.5גיל , משפחות צעירות: נקלטים

2012, עבור משרד הבינוי והשיכון אגף בכיר לענייני הכפר, ח מסכם"דו, המעבר מן העיר אל הכפר, מ"הופמן יועצים לניהול בע מרטנס: מקור  
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 ?קהילה רב דורית קהילה רב דורית

0 10 20 30 40 50

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 



450 

 תרחיש הטווח הארוך

 עלייה במגמת הנקלטים גיל•

 עלייה במגמת החיים תוחלת•

 יורדת צעירה לאוכלוסייה המתאימה הדיור יחידות כמות•

  להכניס יהיה וקשה תתמלא הדיור יחידות מכסת•
 הקיימת האוכלוסייה בצד ,שוב צעירה אוכלוסייה

 

 מאיצי הזדקנות בקיבוצים

 הקיבוץ יתאים למשפחות מבוססות
 ?  הצעירים? היכן יגורו הזקנים

 ?תמהיל מגוריםהאם בקיבוץ לא צריך 



 .יחידת דיור  כמעט צמודה ליחידת ההורים 
 .  ליחידה ניתן היתר בנייה  כהרחבה של היחידה הקיימת

 עוד חנייה ועוד תשתיות נדרשות, כניסה נפרדת, בפועל יחידת דיור נפרדת

2 



 3 ד"ממ/ללא ביצוע מקלט, צעיריםלזוגות קרוונים 







  .בקיבוץ קיים מגוונות מגורים ליחידות הביקוש•

 .זאת מבטא אינו כ"בדר הנוכחי התכנון•

 דמוגרפי רצף על לשמירה חיוני הצעיר האוכלוסייה פלח•

 .יישובב דורית רב וקהילה

  בדיור למחסור הראשון בשלב יגרום מגורים תמהיל העדר•

  ,(מתוכננות תשתיות על עומס) חוקית בלתי בנייה ,מותאם

   .מהישובים צעירים של ולהדרה

 לא דיור במחיר גם ,מגוריהם במקום להישאר נוטים זקנים•

   .נוסף הזדקנות לסבב הקיבוצים צפויים לפיכך ,מותאם

 .חדשות עות"בתב המגורים תמהיל של גיוון לבחון מומלץ•

 סיכום




