
 2019-נתונים נכון ל – דיור ציבורי בכפר סבא

 ברחבי העירדירות 

 דיירים. 675יחידות דיור של עמידר לזכאי הדיור הציבורי ובהן מתגוררים  248ברחבי העיר פזורות 

מס'  שכונה
 דירות

אחוז 
מכלל 
 הדירות

 רחובות

דוד המלך, יהודה המכבי, לוי אשכול, מצדה, שאול המלך,  41.9% 104 יוספטל
 שלמה המלך

 ברחוב שאול המלך: שני בניינים עם רוב שוכרים

 האילנות, הגפן, הזית, החרוב, הרימון, השקמה, התאנה, התמר 14.1% 35 גבעת אשכול

 זאב גולד, יבנה, תל חי 10.1% 25 כיסופים

 הנביאים, יחזקאל, ישעיהו, תרי עשרהמלכים,  6.9% 17 קפלן

הבנים, הגליל, המפלס, העמק, הרצל, התפוז, כנרת, משה דיין,  6.9% 17 מרכז העיר
 רוטשילד, תל חי

 אחי אילת, אחי דקר, גייסות השריון 6.5% 16 אלי כהן

 האשל, מבצע יונתן 4.4% 11 דובדבן הכפר

 האחדות, טהון, טשרניחובסקי, קפלנסקי, רמז, שילר 4.0% 10 עליה

 נורדאויציאת אירופה,  2.4% 6 תקומה

 המעפילים, הרצפלד 1.6% 4 מעוז

 איריס 0.4% 1 דגניה

 בקעת בית נטופה 0.4% 1 הדרים החדשה

 ויצמן 0.4% 1 ראשונים

   100% 248 סה"כ 

 

 מתחמי דיור

 תושבים. 579בנוסף לדירות הפזורות ברחבי העיר קיימים מספר מתחמי דיור לזכאים, ובהם מתגוררים 

חברה  כתובת
 משכנת

מספר  אוכלוסיה זכאית
 יחידות

מספר 
 תושבים

 28משה דיין 
 )פקאן(

 142 124 זכאי משרד השיכון או משרד הקליטה עמיגור

א'  28משה דיין 
 )שקד(

 150 105 זכאי משרד הקליטה

 30משה דיין 
 )ספיר(

 150 142 זכאי משרד הקליטה

 4תל חי 
 )מעונות הגיל(

החברה 
 הכלכלית

 18 18 משרד השיכוןגיל זהב, זכאי 

 19דרך קדומים 
 )בית גיל הזהב(

גיל זהב, זכאי משרד השיכון או משרד  עמידר
 הקליטה

103 119 

 579 492     סה"כ

 

  



 מספר דירות שנמכרו לזכאים

מספר הדירות שנמכרו ע"י עמידר לזכאי הדיור הציבורי החל מיום כניסתו לתוקף של חוק הדיור הציבורי 

 :1998רכישה(, תשנ"ט )זכויות 

מספר  שנה
 דירות

1998 0 

1999 3 

2000 16 

2001 78 

2002 21 

2003 15 

2004 12 

2005 1 

2006 17 

2007 53 

2008 21 

2009 11 

2010 7 

2011 8 

2012 1 

2013 0 

2014 8 

2015 12 

2016 4 

2017 12 

2018 4 

*2019 6 

 310 סה"כ

 19/6/2019* עד 

 

 התפלגות הדיירים לפי גילאים

 להלן התפלגות הדיירים בדירות הפזורות ברחבי העיר )ללא מתחמי הדיור( על פי גיל:

 אחוז מהדיירים מספר דיירים שכבת גיל

0-17 147 21.8% 

18-35 188 27.9% 

36-50 105 15.6% 

51-65 140 20.7% 

 14.1% 95 65מעל 

 100% 675 סה"כ

 

 


