
 2019ינואר 

 משרד הבינוי  

 אגף בכיר לתכנון

 

 

 

 

 2019ינואר 

 רובע האלה-מצגת מתחם קרית מלאכי 

 קידום להכרזה בקבינט



 2019ינואר 

 א"גבול התכנית על רקע תצ

 קרית מלאכי

 תימורים

 ערוגות

 אביגדור

 כביש
 

6 

 כביש
 

3 
 כביש

 

40 



 2019ינואר 

 תרשים סביבה



 2019ינואר 

 א ותחום מוניציפלי  "גבול התכנית על רקע תצ

 דונם 6,900 -כ  :  שטח התכנית

 דונם 3,200 -כ :  יואב. א.מתוכם בשטח שיפוט מ

 דונם 3,600 -כ :  באר טוביה. א.מתוכם בשטח שיפוט מ

 דונם 100 -כ :  מתוכם בשטח שיפוט קרית מלאכי



 2019ינואר 

 רקע

40-ו 6קרבה לכביש  -נגישות 

 
אשקלון וקריית גג, אשדוד: אזורי תעסוקה במרחב -קרבה למוקדי תעסוקה .

 .תעסוקה ומסחר, ר תעשיה"מ 990,000-התכנית מוסיפה כ
 

לשכונה ובנוסף   מיידיתמכללת אחווה בנגישות  -קרבה למוקדי השכלה גבוהה

השכונה מציעה לפתח עוגן משמעותי בתחום ההשכלה הגבוהה כולל פוטנציאל להקמת  
 .מעונות סטודנטים

 
קרית מלאכי הממוקמת בכפר מנחם/ קרבה לתחנת רכבת יואב -קרבה לרכבת  .

 39במסגרת התכנית מוצע להוסיף תחנת רכבת ישראל נוספת בסמוך למחלף של כביש 
 .6עם כביש 

 
 



 2019ינואר 

 צילומים מאתר התכנון –מבטים 

 תימורים

40כביש   

 מבט לכיוון דרום מזרח

 שטח התכנית

 מבט לכיוון צפון מזרח

40כביש   

ת קרית מלאכי"אזוה  

"המשולש"  

 צומת קסטינה

3כביש   

 מבט לכיוון מזרח מבט לכיוון מערב

ש"מט  

ת קרית מלאכי"אזוה  

 בריכות אגירה

 נחל האלה

ת קרית מלאכי"אזוה  

"המשולש"  צומת קסטינה 

40כביש   

 קרית מלאכי



 2019ינואר 

 צילומים מאתר התכנון –מבטים 

 בריכות אגירה

 מבט לכיוון מערב מבט לכיוון דרום מערב

 מבט לכיוון דרום מבט לכיוון מזרח

 נחל האלה

 תימורים

 שטח התכנית

 קרית מלאכי

 נחל האלה

 בריכות אגירה

 קרית מלאכי

 שטח התכנית

400קוי   

 נחל האלה

 שטח התכנית
 ביו גז



 2019ינואר 

 גבול התכנית על רקע מפת בעלויות

 לפי שכבה בעלויות

 אחר (מדינה+ ל "קק+ פ "ר)מדינה 



 2019ינואר 

 מרקמים - 35א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 הנחיות סביבתיות - 35א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 22א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 23א "גבול התכנית על רקע תמ

 מסילת רכבת ישראל



 2019ינואר 

 3ב  34א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 4ב  34א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 5ב  34א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 1ג/10א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 ב 14א "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 34ל "גבול התכנית על רקע תת



 2019ינואר 

 18/ 4מ "גבול התכנית על רקע תמ



 2019ינואר 

 גבול התכנית על רקע תכנית מתאר מקומית
 (בהכנה)



 2019ינואר 

 גבול תכנית על רקע תכנית שלד



 2019ינואר 

 כמות ותמהיל יחידות הדיור

 הבינוי המוצע

 'מגורים ד 50%', מגורים ג 40%', מגורים א 10% תמהיל

 

 קומות 2-15 גובה בנינים

צפיפות ממוצעת  
 לתכנית

 ד לדונם"יח 18

 ד לדונם"יח 22 צפיפות בניה רוויה

 % סוג הבינוי

 0% בנה ביתך

 2% קרקע צמודי

 98% בניה רוויה



 2019ינואר 

 פרוגרמה לצרכי ציבור

 יסודיים על יסודיים ילדים גני יום מעונות

 אופן הקצאתן וצרכי הקרקע, כיתות אופן הקצאתן וצרכי הקרקע, כיתות

  34 –מעונות יום 

 כיתות

 50%-מענה ל

 מהביקוש

 כיתות 45 – ילדים גני

 כיתות יסודי 100דרושות  

דונם כל   9.6בתי ספר של  2

בתי   3-ו(  כיתות 24)אחד 

 18)דונם  7.2ספר של 

 (.כיתות

דונם   6 –רזרבה לבתי ספר 

דונם לשניים   3-כ)

 (.מהמוסדות

 יסודי על כיתות 100 דרושות 

  .תיכון ספר בתי שלושה

  18 – כיתות 36 של שניים

  של אחד ועוד אחד כל דונם

 .דונם 15 – כיתות 30

 4 –מ "מעונות ח

 כיתות
 (דונם 4) כיתות 12 – מ"לח ספר בתי .כיתות 4 – מ"ח גנים

הקצאה לפי דונם  

 4לאשכול של 

 מעונות

כיתות   4הקצאה לפי 

 .  דונם 1.5באשכול של 

  דונם 0.4-ו יסודי על לכיתת דונם B – 0.5 דגם לפי הקצאה

 .יסודי לכיתת

 דונם 9כ "סה

הכל בשטח חום  

 ייעודי

דונם למלוא ההקצאה   19 

-דונם לפי הקצאה ל 15-ו

 בשטח ייעודי 80%

 (דונם 1.5אשכולות גנים של  10) 

 (מעוגל) דונם 102 כ"סה

 דונם 126 – לחינוך שטחים כ"סה

 :פירוט מוסדות חינוך נדרשים לרובע



 2019ינואר 

 פרוגרמה לצרכי ציבור
 :פירוט מוסדות חינוך נדרשים לרובע



 2019ינואר 

 פרוגרמה לצרכי ציבור
 :פירוט מוסדות חינוך נדרשים לרובע

 ספי כניסה לשירותים כלל עירוניים ואזוריים
 מרכז רפואי/ בית חולים 

 .מוצע לייעד שטחים נוספים לצרכים עירוניים ומרחביים, בנוסף לשטחים הכלל עירוניים הדרושים במסגרת ההקצאה לצרכי ציבור
בכך חוצה מספר התושבים ספי כניסה של מוסדות ציבור שונים כפי שמוגדרים בתדריך  , אלף תושבים 130-בשנת היעד צפויים להתגורר במרחב כ

 .העדכני
 .אלף תושבים ומעלה יש בית חולים 110ברובן הגדול של הערים בנות 

 .ובערי תל אביב והסביבה, ברחובות, באשדוד, באשקלון: במרחב התכנון ישנם מספר בתי חולים
 .נמליץ להקים מרכז רפואי משמעותי כך שישרת את תושבי קריית מלאכי והיישובים הסמוכים לה

דונם שימוצו   80-ניתן להקצות למוסד בסדר גודל בינוני כ. דונם 200-300בתי חולים כיום בישראל מתאפיינים בניצול קרקע לא יעיל ורובם צורכים 
 .באמצעות בינוי אינטנסיבי ויעיל

  
 מוסדות השכלה גבוהה

 ".  אחווה"מוקדי השכלה כאשר העיקרי הוא מכללת  3במרחב קריית מלאכי ובעיר עצמה יש כיום 
 .שני מוסדות להשכלה גבוהה ולימודי מקצוע למגזר החרדי, "בית חיה מושקא"ומכללת " עוצמה"מכללת  –בתוך העיר יש שתי מכללות 

מכללה או שלוחה אוניברסיטאית בהיקף שטח , במסגרת המוסדות המרחביים מוצע לאפשר הקמה של מוסד נוסף להשכלה גבוהה בקריית מלאכי
 .  דונם 30-של כ

 .בנוסף למוסד נמליץ לבחון הקמת מעונות סטודנטים
 .מוצע כי ימוקמו בסמוך למוקדי מסחר ותעסוקה, מוסד ההשכלה ומעונות הסטודנטים, שני שימושי הקרקע

  
 מוסדות ספורט
האוכלוסייה של קריית מלאכי לאחר . אלף תושבים 50-150מושבים הוא  2,000-5,000סף הכניסה להקמת אצטדיון כדורגל שבו , על פי התדריך

 .תוספת מרחב תימורים תהיה קרובה לגבול העליון של סף כניסה זה
 . שיוכל לשמש גם לאירועים רבי משתתפים אחרים, נמליץ לבחון הקמה של אצטדיון כדורגל

 .דונם 12הקצאת השטח לאצטדיון כזה על פי התדריך היא 
 .בנוסף או במקום אצטדיון הכדורגל, (ארנה)אנו ממליצים גם על הקמת היכל ספורט מקורה גדול 

 .דונם 10-מושבים לפחות ושטחה יהיה כ 3,000הארנה תכיל 
 .ענפי ספורט נוספים ואירועים רבי משתתפים, כדוריד, תכליתי למשחקי כדורסל-תשמש מבנה רב

 



 2019ינואר 

 פריסת בינוי



 2019ינואר 
 הדמיות



 2019ינואר 
 הדמיות



 2019ינואר 
 הדמיות



 2019ינואר 
 הדמיות



 2019ינואר 
 חתכים

400קוי   תעסוקה 

(משרדים)  

 שדרה ראשית

(34ל "תת)  

 מגורים


