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 מ"ר  8,821.000:  התוכנית שטח
 

 

 מחוזית ועדה:סמכות
 

    

    3 :טתשרי גרסת   3 :הוראות גרסת
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 278ח"ח             7620: גוש
 

 
 
 
 

 הדיון מטרת
 עקרוני לקידום תכנית בניין עיר להתחדשות עירונית למתחם רמז העלייה. דיון

 

 ט ר ת   ה ת כ נ י ת מ
 יח"ד והקמת מתחם מגורים חדש בן 66תכנית להתחדשות עירונית ובה הריסת מבנים קיימים כולל  התווית

 יח"ד המשלב מסחר, משרדים, מבני ציבור ברחוב רמז בכפר סבא. 233
 
 

 

 

 
 

 רקע:  .א
ההצעה התכנונית עבור תכנית פינוי בינוי למתחם רמז מובאת לצורך דיון עקרוני בוועדת המשנה לפני קידומה 

, בייעוד מגורים ג' 7620בגוש  278וח"ח   288, 248, 242, 232של תכנית בניין עיר. התוכנית חלה על חלקות 
  23/1פתוח מתוקף תכנית כס/ מיוחד, ושטח ציבורי

 .16, 14ורחוב לופבן  17, 15, 13, 11המבנים להריסה: רמז  בותכתו
 

, 11-17מבנים לאורך רח' רמז, מספרי בתים:  4מבנים.  5התוכנית הינה תכנית לפינוי בינוי ומציעה הריסת 
 יח"ד. 17קומות ובו  3בן  14-16יח"ד בכל כניסה. ובניין נוסף ברחוב לופבן  12שהם מבנים של שתי קומות בני 

 
 מצב נכנס סטטוטורי : .ב

 /ח 23/1, כס/ 23/1ד'+ה' , כס/1/1, כס1/1בתחום הקו הכחול מספר תוכניות, העיקריות כס/
 
 (23/1)נקבע בתוכנית כס/ : אזור מגורים ג' מיוחדיעוד הקרקע ▪
 
 (:13/2/86)פרסום לתוקף ברשומות   23/1כס/ ▪

 2מס' קומות: 
 מ"ר מגרש 600"ד לכל יח 8מס' יח"ד: 

  33%תכסית: 
 מ"ר 82גודל דירה לאחר הרחבה: 

 
 (19.12.85) ה' פורסמה לתוקף ברשומות ד'+ה':  1/1כס/ ▪

 משטח המגרש לפני ההפקעה 60%משטח המגרש   -עיקריאחוזי בנייה: 
  70%)מדרגות, גזוזטראות, מרפסות ונספחים( סה"כ שטח כולל שרות                        
 מ"ר ליח"ד 15ה חניה מקור                       
  35% תכסית ק"ק:
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 :  לא חלה באזור זה.13תוספת שטחי שירות לפי תקנה  ▪

 

 שטחי חלקות וזכויות בניה במ"ר לפי תוכניות בניין עיר: ▪

 מ"ר ליח"ד 15-מ"ר, חניה מקורה  165.4 –מ"ר, שרות  992.4 -מ"ר, עיקרי 1,654 -שטח חלקה-242

 ממוצע ליח"ד( מ"ר ברוטו 68יח"ד קיימות ) 17         

 מ"ר ליח"ד 15-מ"ר, חניה מקורה  350.7 -מ"ר, שרות 2,104.2 -עיקרי -מ"ר 3,507 -שטח חלקה-248

 מ"ר ברוטו ממוצע ליח"ד( 102יח"ד קיימות ) 24         

 מ"ר ליח"ד 15-מ"ר, חניה מקורה   306.2 -מ"ר, שרות 1,800.2 -עיקרי -רמ" 3,062-שטח חלקה-232

 מ"ר ברוטו ממוצע ליח"ד( 87.7) קיימותיח"ד  24        

 מ"ר 5,719.1 -סה"כ זכויות בניה ברוטו במתחם

   
 מצב נכנס לפי מצב קיים: .ג

 
 מ"ר, אחוז מימוש הרחבה נמוך. 82 -י היתרים: לא נמצאו היתרים, יש תוכנית הרחבות לגודל דירות עפ"

 יח"ד.מ"ר ל 62 -שטח דירה ממוצע בפועל כעפ"י הערכת המודד מטעם היזם 
 
 

 בנוסף חלות תוכניות כלל עירוניות כלהלן: .ד

 תכנית מתאר -1/1כס/ .א

 תכנית מתאר מופקדת ) הצעת  -405-0412890 2035כס/ .ב

/גג/ג 1/1מ"ר על גג שטוח כחלק מהדירה שמתחת, כס/מק/ 23/ג  המאפשרת 1/1ת גגות: כס/תוכניו .ג

 הוראות לבנייה על הגג כולל ניצול שטחים בחלל גג רעפים.

מ"ר ליח"ד 3/מ:  מרתפי חנייה בקונטור המגרש/ החלקה. מחסנים 1/1ם ומחסנים  כס/מרתפי תוכנית .ד

 מ"ר ליח"ד במרתף.  6בקומת העמודים או 

 קובעת הוראות לדירות גן. –/דג 1/1כס/מק/ –כנית לדירות גן תו .ה

 
 

 :405-0412890 2035התאמה לתוכנית המתאר הכוללנית המופקדת כס/ .ה
 

נית בכך שמבקשת לחדש ולהחיות את המרחב העירוני לתוכנית המתאר הכולל התוכנית במהותה תואמת
 הוותיק בין השאר ע"י עירוב שימושים ותוספת יח"ד. 

 . 5המוצעים תואמים את תכנית המתאר המופקדת ואת ההוראות הספציפיות למתחם  הנפחים .1
 כדלקמן:

 עירונית. בנספח העיצוב העירוני מסומן במקום זה סימבול של מוקד התחדשות .א
ג', ניתן לקדם תוכניות מפורטות נקודתיות כולל 3ק ס" 4.1.1בהוראות הכלליות למתחמים נקבע בסעיף  .ב

יח"ד, בטרם הוכנה תכנית או מסמך מדיניות למתחם  100יח"ד בכל העיר, במקבצים של עד  500עד 
 כולו.

ני למסמכים נפרדים על במסגרת הצעת העדכון לתכנית המתאר מבוקש לפצל את מסמך המדיניות העירו .ג
 פי אזורים.

  -נפחי בנייה .ד

קומות.  7( גובה בנייה מרבי ק+4.2.11)סעיף  5תאר קבעה בהוראות למתחם תכנית המ •
 +גג( 6התוכנית המוצעת תואמת )ק+

בנוסף קובעת תכנית המתאר אפשרות לחרוג ממס' הקומות ונפחי הבניה בתוכנית   •
 (.3.1.2.2להתחדשות עירונית )סעיף 

,  אולם במתחמי  7 -שמוצע לתוכנית המופקדת הוגבל מס' הקומות באזור זה ל כוןבעד •
 15 -קומות וצפיפות שלא תפחת מ 12התחדשות עירונית בבלוק עירוני נקבע גובה מקסימלי 

 (.3.1.7.3יח"ד לדונם נטו )סעיף 
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 .התכנית נדרשת לשלב מערכת תחבורה פעילה להולכי רגל ושבילי אופניים .2

 
 
 

 ון המוצעים:ת התכנעקרונו .ו
 

מבנים חדשים בבניה מרקמית  5יימים על רחוב רמז ולופבן והקמת  תכנית פינוי בינוי להריסת המבנים הק
יח"ד הכוללים חזית  משולבת מסחר ומשרדים  לאורך רח' רמז  ומבנה  233המבנה את דופן הרחוב. בניית   

 האחדות .  –ציבור באזור הכיכר העירונית בצומת רמז 
 (קומות ברוטו 8) +גג 6בה המבנים המוצעים קרקע +וג

 3.5יח"ד בתוכנית מכפיל 
 יח"ד לדונם נטו.  29 -צפיפות כ

 
 

 מ"ר  21,200סה"כ שטחי בנייה עיקריים:  .1
 

 מ"ר 900 -מתוכם: מבני ציבור
 מ"ר 760 -משרדים                                  
 מ"ר 380 -מסחר              
 מ"ר 19,160 -מגורים              

 
  מ"ר 9,648שטחי שירות מעל הקרקע:  .2

 כולל ממ"דים וכולל שטחים משותפים לדיירים ושטחי שרות למסחר ולמשרדים. 
 מ"ר. 40 –מפתח שטחי שירות ליחידה 

 
המייצרת שביל הליכה ורצועת חיץ ממבני בעורף המגרשים מוצעת רצועת זיקת הנאה  –זיקת הנאה  .3

 תוך חיבור לרשת השבילים הירוקים בשכונה.המגורים שמדרום 
 

 התייחסות הצוות המקצועי .ז
 

ההצעה תואמת למדיניות התחדשות עירונית כוללת אשר אושרה במליאת הוועדה המקומית  .1
(03.02.2020)  
 

ש ולהחיות את המרחב העירוני הוותיק התוכנית תואמת לתוכנית המתאר הכוללנית בכך שמבקשת לחד .2
ר ב' כהגדרתו במתאר, ב שימושים ותוספת יח"ד. הנפחים המוצעים תואמים את אזובין השאר ע"י עירו

 . 5את היותו מוקד התחדשות עירונית ואת הוראות מתחם 
 

ודכן נדרש לשלב מערכת תחבורה פעילה להולכי רגל ושבילי אופניים, יש לבחון את חתך רחוב רמז יע .3
 בהתאם.

 
 

רך השבילים מ' בעורף המבנים לחיבור עם מע 5 -של כ במקום זיקות הנאה יש להקצות רצועת שצ"פ .4
הציבוריים ויצירת חיץ עם הבתים צמודי הקרקע שמדרום. בהתאם לתכנון מרתפי החניה יש לבחון האם 

בכפוף למתן מענה  שטח הציבורי הפתוח ירשם ברישום תלת מימדי עם מרתפי חניה בתת הקרקע , זאת
 מחלקת תשתיות. מוסכם לניהול נגר עילי במגרש לאישור

 ככל ובעורף המגרשים מתוכננות דירות גן, יש להוסיף חתך מאפיין בין שביל הולכי הרגל ודירות הגן. .5
 

ד ונפחי התנועה שהן יש להגיש מסמך רקע לבחינת היבטי תנועה שיבדוק את השפעת תוספת יח" .6
מניין יחידות הדיור  מייצרות על השכונה כולה שהיא בעלת כניסה ויציאה אחת . לבחינה זו יצורפו
חידות  הדיור המאושרות הפוטנציאלים בהתחדשות עירונית של הדופן הצפונית לרחוב רמז, ועל בסיס י

 /ח 23/1לבנייה על פי כס/
 

תך רחוב ותכנן רח' רמז עפ"י הנחיות מנהלת מח' תנועה. בנוסף, יש להגיש נספח תנועה וחניה , הכולל ח .7
י פריקה וטעינה לבחון מיקומם בתת הקרקע. וכן את מיקומם של יש לתכנן ולהוסיף הוראות לאזור

 רחבות כיבוי האש.
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ניתן להציע פתרון למתקנים להשהיית מים  -התוכנית תכלול פתרון ניקוז לקליטת מי הנגר במגרש .8
איגום בתת הקרקע )להוסיף לכך שימוש בתת הקרקע( ולהחדרתם, כמו גם שימוש בגגות  לרבות שטחי

 השהיית מי נגר בגגות( ) כגגות כחולים
 

 לתוכנית צורפו נספח כלכלי פרוגרמתי ונספח חברתי הנמצאים בבדיקה. .9
 

ככר במגרש הפינתי שטח מבונה ציבורי בקומת הקרקע , יש להפנות את הקומה הציבורית עם גישה ל .10
 לרחוב לופבן. 242העירונית ולבחון מיקום שטח חצר שיוכל לשמש חצר גני הילדים במגרש 

 
ו להוראות התכנית כי הבנייה תעשה בהתאם לתקן לבנייה ירוקה התקף לעת הוצאת היתרי וספיתו .11

 בנייה.
 

 יש לבחון תכנית צל לפיתוח רחוב רמז והתחדשות עירונית בדופן הצפונית. .12
 

 לדיון להמלצה להפקדה יש להשלים את הנספחים הבאים :לקליטת התכנית  .13
 

ניהול נגר עילי, פח בינוי , נספח נוף ופיתוח ,  ניקוז והשלמת נספח פרוגרמה והתסקיר החברתי, נס .א
 סקר עצים ונספח עצים, נספח תנועה וחניה, מסמך רקע להיבטי התנועה.

 טעם הועדה המקומיתהגשת טבלאות איחוד וחלוקה ומסמך רקע שמאי לאישור שמאי מ .ב
 נון והבנייהמכל בניין בהתאם לחוק התכ 50%מתושבי כלל הפרויקט  ו  60%הצגת חתימות של  .ג
 קבלת התייחסות תאגיד הביוב ומפעל המים .ד
 קבלת התייחסות היחידה הסביבתית האזורית .ה
 התייחסות מחלקת תנועה ותשתיות למסמכי התכנית  .ו

 
 

 במסגרת הפרויקט מתן מענה לקרן תחזוקה עבור תושבים הקיימיםיש לבחון  .14
 רשות להתחדשות עירוניתיש לקדם הליכי הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי מול ה .15

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 מהנדס : המלצת
 את עקרונות התכנון המוצעים, לרבות גובה הבינוי המוצע . לאשר
 ולדון בתכנית להמלצה להפקדה בתנאים הבאים :  לשוב

 
 .     לעדכן את התוכנית עפ"י הערות הבדיקה שבהתייחסות הצוות המקצועי.1
 תושבים במתחם בתיאום עם מנהלת י וכנסעירונ יבור.     קידום הליכי שיתוף צ2

 להתחדשות עירונית .  התוכנית תוצג לתושבי המתחם כחלק מתהליך שיתוף ציבור.        
 הערות מהמפגש יוטמעו בתכנון העתידי ככל הניתן.        

 .     מספר יחידות הדיור יבחן בהתאם לחוות הדעת של שמאי מטעם הועדה3
 המקומית.        

 קידום הליכי הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי.  .   4
 
 

 

 
 ח ל ט ו ת ה
 . לשוב ולדון בתכנית בתנאים הבאים :א
 . קידום הליכי שיתוף ציבור  לרבות כנס תושבים , ושיתוף ציבור עירוני בתיאום   עם1

 המנהלת להתחדשות עירונית הערות מיפגשי הציבור יוטמעו בתכנון העתידי    
 הכנת תכנית תכנית צל להתחדשות עירונית מתחם עלייה הכוללת את המתחם בדופן .2

 הצפונית של רחוב רמז, בדופן המערבית של רחוב האחדות , גן עלייה והמרכז המסחרי    
 בתאום מול הצוות המקצועי    
 . עדכון התכנית על פי הערות הצוות המקצועי3
 התעסוקה  המוצעים במתחם. בחינה מחודשת של כמות שטחי המסחר ו4
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 . התייחסות להערות חברי הוועדה המקומית בישיבה5
 
 . קידום הליכי הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי.ב
 

 : פה אחדהצבעה
 כהנא, איתן צנעני, דני הרוש, קרן חגואל גרשון פינחס: ראש העיר, מאיר מנדלוביץ', הצביעו

 
 

 
 
 
 
 


