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  : התחדשות עירוית מתחם סוקולוב   0832915-405 -. תוכית 1
 ZOOMהישיבה ערכה  באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית 

    

  

  רקע:

לרחוב ויצמן,  מדרום, תכית מתאר מקומית להתחדשות עירוית במתחם סוקולוב בדרום מערב העיר כפר סבאהתכית עייה 

  דום.  7-בקרבה למרכז העיר ובשטח של כ

קומות,  7-10מבי מגורים בגובה של  4מבים קיימים והקמה של  4התכית קובעת מתחם התחדשות עירוית הכולל הריסת 

 קומות.  6קומות  ומבה ציבור בגובה של  9מבה מגורים מעורב תעסוקה ומסחר בגובה של 

  ורים ג', מבים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים מאושרות לשטחהתכית משה יעוד ממג

קובעת הוראות ותאים להריסה . התכית בייעוד מגורים ד', מבים ומוסדות ציבור, מסחר תעסוקה ומגורים, ודרכים מוצעות

החיות  התכית כוללתכמו כן, ראות ביה למגרשים המיועדים לביה. ווהביה זכויות  מקהופיוי מבי מגורים קיימים, 

  .כתאי להיתר ביה  ואיזון הקצאה טבלאות להכת

 ושטחי ביה בהיקף של  יחידות דיור קטות 27מתוכן חדשות יח"ד  134 ח"ד ומציעה ביוי של י 44פיוי של התכית מציעה 

מ"ר עיקרי למבי  1,850  -מ"ר עיקרי לתעסוקה ו 1,320מ"ר עיקרי למסחר,  670מ"ר עיקרי. כמו כן מציעה התכית   13,138

  ציבור.

  התכית הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכון וביה כפר סבא.

  על הפקדת התכית.המליצה הועדה המקומית 

  קלטה התכית בועדה המחוזית. 12.10.2020ביום 

  

  רקע סטטוטורי:

  מרקם עירוי, שטח לשימור משאבי מים  35תמ"א/ 

התכית לא כוללת שימושים בעלי פוטציאל זיהום  –אזור בעל רגישות גבוהה להחדרה והעשרה של מי תהום  – 1תמ"א 

  .1בהתאם להוראות תמ"א/ 

  בצמוד ומדרום לתת"ל. –מטרו  – ב /101תת"ל/ 

מגורים השטח יעוד  : (ב) לחוק),106המצויה בהליכי תכון (פרסום לפי  405-0412890תכית המתאר הכוללית  בהתאם ל

  בהוראות תכית המתאר למתחם קבע כי:.  1התכית כלולה במתחם  ומשרדים

 ,קומות מעל קומת הקרקע ובוסף קומת גג חלקית 9גובה הביה הכללי לא יעלה על 

 וקדי התחדשות עירוית/ביה לגובהלמעט במוקדי ביה גבוהה )מוקדי שער/צומת ומ

  .4כמסומן בספח עיצוב המבה העירוי, או במסגרת איגום זכויות בתכית כמפורט בפרק 

  .תחום מוקד צומתבהתכית הדוה מצאת 

  

  .:החלטה

התכית להפקיד את לאחר שבחה את התכית ושמעה את ציגי הוועדה המקומית לתו"ב ועורכי התכית מחליטה הועדה 

  בתאים הבאים:
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  . יעודי קרקע:1

  יסומן כמגורים עם זיקת האה לטובת הציבור.  –השטח המסומן בתשריט מגורים עם החיות מיוחדות ב'   .א

מ' מדרום לכיסה לחיה מרחוב סוקולוב ויותרו בה שימושים לגיון  שביל ומעבר תשתיות תת 5 -תסומן רצועה של שצ"פ ברוחב של כ  .ב

 מ'. 8הבין לשצ"פ זה יהיה קו קרקעיות. 

  שימושים: .2

  .שרותי  חרוםו דיור ציבורי לקשישיםימחקו השימושים הבאים:  –בשטח לביי ציבור   .א

 תאום עם היחידה הסביבתית.תאי להיתר ביה –ביעוד מגורים מסחר ותעסוקה   .ב

 חזית מסחרית.כמסחר יתאפשר רק במקום המסומן   .ג

 סגירה עותית:   .ד

 .401פשר רק לכיוון הכיכר העירוית שבתא שטח סגירה עותית תתא . 1

 סגח /1 /1בהתאם לתכית כס/ לסגירות עותיות זכויות והוראות ביה  . 2

  .זכויות ביה:3

 מסך השטחים העיקריים לאותו שימוש.  35%שטחי השרות העל קרקעיים ביעוד מגורים  יהיו בהיקף של    .א

שטח זה לא יתן יהיה לייד מעל הקרקע, טבלת הזכויות תעודכן  .עיקרי שטחיקבעו כהזכויות עבור החיון הציבורי בתת הקרקע   .ב

  בהתאם. בתאום עם לשכת התכון. 

 הוראות :. 4

  .הכוללת ספח ביוי ופיתוח למתחם כולו אישור תכית איחוד וחלוקה -תאי למתן היתר ביה    .א

כיסות לחיות והמרחק הקבוע בין הבייים מספר הקומות, ייקבע בהוראות התכית כי ספח הביוי מחייב לעיין   .ב

  מספר המבים בכל תא שטח. ) כמו כן יחייב הספח לעייןמרחק זה   יהיה מיימלי(באותו תא שטח 

אשר יותרו רק בשלב הביצוע ולצורך תוצרי ביה של מתקי גריסה תיבחן אפשרות בשלב הוצאת היתרי הביה , לשימוש ב  .ג

  ובכפוף לאישור היחידה הסביבתית. המתחם בלבד,

   .לא תתאפשר הבלטת מרפסות מעל  דרך  .ד

קומות מעל קומות  5קומות מעל קומת מסחר, ומגורים  4-ב תעסוקה תתאפשר  –מגורים מסחר ותעסוקה   דביעו  .ה

  ובתאום עם היחידה הסביבתית לושא מיעת מטרדים. הפרדת הכיסות למגורים משימושים אחריםתוך המשרדים 

לגביו הוראות לשימור זכויות על מת  והמקטע ברחוב סוקולוב המיועד להרחבת הרחוב יסומן בסימון מיוחד ויית  .ו

  בתאום עם לשכת התכון.יקבעו הוראות מתאימות לאפשר הפקעתו עוד בטרם אישור תכית איחוד וחלוקה . 

  ת הועדה המקומית.ל מקום בהוראות התכית בו יתה  סמכות למהדס הועדה יתוקן לסמכוכ  .ז

  .תאי למתן היתר ביה יהיה רישום הערת אזהרה לעיין זיקת ההאה   .ח

  יתוקן כדלקמן: – 6.10סעיף   .ט

  .תאי למתן היתר בייה יהא עריכת מפה לצורכי רישום ואישורה על יד הועדה המקומית .1

לחיה התת קרקעית תאי למתן היתר בייה בשלבים הראשוים יהא התחייבות לרישום מתן זכות מעבר  .2

  בהוראות התכית 7.1בהתאם לשלביות המפורטת בסעיף 

  

  . שלביות:5

 תכית הביוי ימחק.שלב הדוחה את השלביות ל 6.2סעיף  שלביות הביצוע כפי שהוצגה בדיון  תפורט במסמכי התכית.  .א



  לשכת התכנון מחוז מרכז  
    

  4  עמוד:      

  04/01/2021  תאריך:    21/12/2020תאריך הישיבה :  2020021ישיבה מספר :   

   

4  

בהתאם למצב המאושר,   הקייםוההיתר הראשון יהיה  על שטח השב"צ  והתכית תפותח בשלבים  יקבע בהוראות התכית כי במידה  .ב

 שב"צ המוצע בתכית. פיוי השטח ביעוד  יח"ד הראשוות יהיה 54תאי להיתר ביה מעבר ל 

  

  .  תחבורה:6

 .ור חיות ציבוריות שלא יוקצו לשימוש אחר ויהיו פתוחות לכלל הציב 118בוסף לחיות הדרשות על פי התקן יבו גם   .א

   :כון ובוסףתתכית בהתאם להערות משרד התחבורה ויועץ התחבורה של לשכת ההעדכון מסמכי    .ב

תישמר אופציה בחיון התת קרקעי לגישה לחלקות שמצפון בדגש על החלקה בפית  201,401במסגרת היתר הביה בתא שטח   .ג

  הרחובות סוקולוב ויצמן.

  יכלול חיית אופיים מקורה בגישות וחה לשביל האופיים. הוראות וספחי התכית יתוקו בהתאם.  תכון השב"צ  .ד

  תובטח גישות מותאמת לאופיים אל מרתפי החיה.  .ה

 .לא תותר חיה עילית בתחום המגרשים למעט חיה זמית כמפורט בהוראות התכית  .ו

 תאום מסמכי התכית עם ת"ע.  .ז

  

  . יקוז: 7

   התכית יתווסף ספח יקוז. מסקותיו יוטמעו במסמכי התכית בתאום עם לשכת התכון.למסמכי   .א

  ככל שתדרש תוספת  זכויות במרתף לאיגום מי גר , יתוספו הזכויות לתכית בתאום עם לשכת התכון.  .ב

  מים וביוב:. 8

יריה. חוות הדעת תכלולה סקירת מערכת תוגשה למשרד הבריאות ולמשרד להגת הסביבה חוות דעת תאגיד המים והביוב של הע  .א

  קיימת ותכון מערכת עתידית וכן התייחסות באם דרשים שיויים על מת לאפשר ביה של המוצע בתכית. 

  הערות משרד הבריאות והמשרד להגת הסביבה יוטמעו במסמכי התכית.

  .רפו למסמכי התכית וככל ויידרש ספח מים ו/או  ספח ביוב הם יצ  .ב

   סביבה:. 9

 עריכת סקר אסבסט וככל הדרש פוי האסבסט  בהתאם לתקים והחיות היחידה הסביבתית  -תאי להיתר  להריסה    .א

 .יותר שימוש למתקים לארגיה מתחדשת במבים  .ב

  אום עם משרד הביטחון.ת. 10

   .יתוקן בהתאם להערות השמאי המייעץ לועדההדוח הכלכלי . 11

 למסמכי התכית לשלב ההפקדה כמסמך רקע.הדוח הכלכלי יתווסף 

  
  

ד' לחוק אם לא ימולאו התאים הקבועים  86החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שמסרה למגיש התכית עפ''י ס'   

 

_______________________                                                     _________________     

                                                                                                        גב' גלית רוןדיה בן עבו                                                                                            
                מ"מ יו"ר הוועדה                                                     מזכירת הוועדה  המחוזית             
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  : התחדשות עירוית שדרת ששת הימים   0844001-405 -. תוכית 2

 ZOOMהישיבה ערכה  באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית 

    
  רקע:

במתחם ששת הימים בדרום דומים  21- המשתרעת על שטח של כתכית מתאר מקומית להתחדשות עירוית התכית עייה 

  סבא.  כפר העיר מערב

מבי  10יח"ד והקמה של  120 ופיוי של קיימים ההמבים  15הריסה של  מציעה, התחדשות עירויתלהתכית קובעת מתחם 

 2. התכית כוללת מבה ציבור בגובה של יחידות דיור קטות 20%יח"ד מהן  369  -קומות ו 5-14בגובה של מגורים חדשים 

  לשלושה מתחמי משה עצמאיים ובלתי תלויים. קומות. התכית מחולקת

 .ם ד', שב"צ, שטחים פתוחים ומבים ומוסדות ציבוריהתכית משה יעוד ממגורים ג',   מגורים עם חזית מסחרית ודרך למגור

החיות לחלוקה ורישום תלת מימד ת התכית תאים להכת תכית איחוד וחלוקה בעתיד כתאי להיתר ביה וכן כמו כן קובע

  .עתידיים

  מ"ר עיקרי למבי ציבור. 3,515  - מ"ר עיקרי למסחר ו  300 למגורים, מ"ר עיקרי 22,403התכית מציעה -זכויות ביה

  וביה כפר סבא.התכית הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכון 

  על הפקדת התכית.המליצה הועדה המקומית 

  קלטה התכית בועדה המחוזית. 12.10.2020ביום 

  

  רקע סטטוטורי:

  .מרקם עירוי, שטח לשימור משאבי מים  35תמ"א/ 

  התכית לא  –אזור בעל רגישות גבוהה וביוית להחדרה והעשרה של מי תהום  – 1תמ"א 

   .1פוטציאל זיהום בהתאם להוראות תמ"א/ כוללת שימושים בעלי 

מגורים השטח יעוד  - (ב) לחוק),106המצויה בהליכי תכון (פרסום לפי  405-0412890תכית המתאר הכוללית  בהתאם ל

  בהוראות תכית המתאר למתחם קבע כי:.  1התכית כלולה במתחם 

יח"ד, בטרם הוכה תכית  100במקבצים של עד  ,ח"ד בכל העירי "500יתן יהיה לאשר תכיות מפורטות קודתיות עד סה"כ  

מוקדי (למעט במוקדי ביה גבוהה  -קומות + קרקע + גג  7גובה הביה הכללי לא יעלה על -".או מסמך מדייות למתחם כולו

איגום זכויות בתכית , או במסגרת )כמסומן בספח עיצוב המבה העירוי שער/צומת ומוקדי התחדשות עירוית/ביה לגובה

  סימבול לאזור מוקד התחדשות עירוית / ביה לגובה.תחום . התכית הדוה מצאת ב 4 כמפורט בפרק

  

  החלטה:

 500יתן יהיה לאשר תכיות מפורטות קודתיות עד סה"כ הועדה ערה לכך שעל פי הוראות תכית המתאר המקודמת לעיר 

., יחד עם זאת סבורה   יח"ד, בטרם הוכה תכית או מסמך מדייות למתחם כולו 100במקבצים של עד  ,יח"ד בכל העיר

הועדה, כי יתן בסיבות המקרה לחרוג מדרישה זו כיוון שמדובר בתכית חשובה להתחדשות עירוית, כאשר התכית כוללת 

 יח"ד, ביחס למצב המאושר.   249תוספת של 
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להפקיד את התכית ת ושמעה את ציגי הוועדה המקומית לתו"ב ועורכי התכית מחליטה הועדה לאחר שבחה את התכי

  בתאים הבאים:

  

  . יעודי קרקע:1

  יסומן כמגורים עם זיקת האה למעבר הציבור . –השטח המסומן בתשריט מגורים עם החיות מיוחדות ב' 

  

  

  :. שימושים2

ביעוד מוסדות ומבי ציבור  וביעוד  שצ"פ ומבים ומוסדות ציבורים חיוך ורווחה,  :כדלקמןביעוד מגורים יותרו שימושים ציבוריים   .א

 .דיור ציבורי לקשישים, שרותי  חרום ימחקו  השימושים הבאים –

 מסחר יתאפשר רק במקום המסומן בחזית מסחרית.  .ב

 .סגח /1 /1זכויות והוראות ביה בהתאם לתכית כס/   סגירה עותית:   .ג

 

  :זכויות ביה. 3

  מסך השטחים העיקריים לאותו שימוש.  35%שטחי השרות העל קרקעיים במגורים ביעוד מגורים יהיו בהיקף של  

  מ"ר שטחי שרות. 1400 -901מ"ר שטחי שרות, ובתא שטח  1100 - 401ביעוד למבי ציבור יתווספו בתא שטח  

  

  :ותאים להיתר ביה הוראות. 4

 אישור תכית איחוד וחלוקה הכוללת ספח ביוי ופיתוח למתחם כולו. -תאי למתן היתר ביה    .א

 תאי למתן היתר ביה יהיה רישום הערת אזהרה לעיין זיקת ההאה  .ב

תא הקבוע בין הבייים באותו  והמרחק , כיסות לחיותהקומותמספר ייקבע בהוראות התכית כי ספח הביוי יהיה מחייב לעיין   .ג

   .מספר הביים בכל תא שטחב הספח לעיין יכמו כן יחי, )יהיה מיימלימרחק זה (שטח 

שצ"פ ומבים ומוסדות ציבור, ויובהר כי לא יותרו  ההוראה המתייחסת לסימון החיות מיוחדות ביעוד שב"צ תעבור ליעוד  .ד

  מבים ארעיים בתחום השטח המסומן כהחיות מיוחדות.

תיבחן אפשרות בשלב הוצאת היתרי הביה , לשימוש במתקי גריסה אשר יותרו רק בשלב הביצוע ולצורך תוצרי ביה של   .ה

  המתחם בלבד, ובכפוף לאישור היחידה הסביבתית. 

  לא תתאפשר הבלטת מרפסות מעל דרך.  .ו

  ת.כל מקום בהוראות התכית בו יתה סמכות למהדס הועדה יתוקן לסמכות הועדה המקומי  .ז

  .יימחק-תאי לאכלוס   .ח

  תאי למתן היתר בייה יהא עריכת מפה לצורכי רישום ואישורה על יד הועדה המקומית יעודכן כדלקמן: 6.9סעיף  .1

  

  

  תחבורה:.  6

  עדכון מסמכי התכית בהתאם להערות משרד התחבורה ויועץ התחבורה של לשכת התכון.  .א

 וטעיה.לא תותר חיה עילית בתחום המגרשים למעט פריקה   .ב



  לשכת התכנון מחוז מרכז  
    

  7  עמוד:      

  04/01/2021  תאריך:    21/12/2020תאריך הישיבה :  2020021ישיבה מספר :   

   

7  

תאפשר רצף הליכה לאורך יששיובטח מעבר הולכי רגל בצידו הדרומי של רחוב הפרדס כך הקו הכחול יורחב בדרום התכית כך   .ג

ככל וימצא פתרון אחר סעיף  בתאום עם לשכת התכון. שטח זה לא יכלל בתחום איחוד וחלוקה. - והשבילים ממזרח וממערב הרחוב

 זה יבוטל.

 רחוב הפרדס יתווספו חיות ציבוריות.  זכות הדרך שלתחום ב  .ד

  . יקוז:7

  .למסמכי התכית יתווסף ספח יקוז. מסקותיו יוטמעו במסמכי התכית בתאום עם לשכת התכון

  

  :. מים וביוב8

  יוגש ספח מים וביוב לאישור משרד הבריאות מסקותיו יוטמעו ככל הדרש במסמכי התכית. בתאום עם לשכת התכון. 

 

  :סביבה.  9

 תערך בדיקת הצללה לסביבת התכית.  .א

 פוי האסבסט  בהתאם לתקים והחיות היחידה הסביבתית. יעשה עריכת סקר אסבסט וככל הדרש -תאי להיתר  להריסה    .ב

 יותר שימוש למתקים לארגיה מתחדשת.  .ג

  משימושים אחרים., והפרדת הכיסות למגורים מטרדים סביבתייםבשימושים מעורבים תקבע הוראה למיעת   .ד

  ד הביטחון.רתאום עם מש .10

  

  הדוח הכלכלי:. 11

  

  וסף למסמכי התכית לשלב ההפקדה כמסמך רקע.יתוו, עדהויתוקן בהתאם להערות השמאי המייעץ לוהדוח הכלכלי 

 

  
התאים הקבועים ד' לחוק אם לא ימולאו  86החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שמסרה למגיש התכית עפ''י ס' 

 בה.

 
  

 

_______________________                                                     _________________     

                                                                                                        גב' גלית רוןדיה בן עבו                                                                                            
                מ"מ יו"ר הוועדה           מזכירת הוועדה  המחוזית                                                       

  
 
  
  


