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TBPI RUT00001 

 405-0832915: טתמפור תוכנית 1    סעיף:
 03/01/2022:  בתאריך  20220001:  מספר ישיבה(  מליאה) מקומית  ועדה  פרוטוקול

 

 סוקולוב  מתחם עירונית   התחדשות :שם
 בהתנגדויות  דיון: נושא

 

 ר"מ   7,213.000:   התוכנית שטח
 

  מחוזית  ועדה:סמכות
    

 14 :תשריט גרסת    33 :הוראות גרסת
 

 לתכנית  יחס
 1/1/כס שינוי 

 א /1/1/כס החלפה 
 ג / 1/1/כס החלפה 
 גג / 1/1/כס החלפה 
 א /גג/ 1/1/כס החלפה 
 גז / 1/1/כס כפיפות 
 ה / 1/1/כס החלפה 
 מ /1/1/כס החלפה 
 סגח /1/1/כס כפיפות 
 פיס / 1/1/כס כפיפות 
 2/16/כס החלפה 
 ג / גג/1/1/מק/כס החלפה 
 דג /1/1/מק/כס החלפה 
 ב /מ/1/1/מק/כס החלפה 

 ת ו ל ו ב ג
 סוקולוב  רחוב  של הצפוני בחלקו העיר למרכז  בסמיכות  סבא פרכ  העיר מערב בדרום
 :עניין בעלי
  מקומית  רשות  יזם/יוזם: ⬧

  ו  לתכנון  מקומית ועדה  ⬧

  דרמן  אברהם אליהו מתכנן: ⬧

  דרמן  אברהם אליהו ⬧

  ציון  חן אורי מודד: ⬧

  מ" בע ופיתוח  בניה ינוב חברת מתנגד: ⬧

  מ "בע  לבנייה חברה אשדר ⬧

  גידרון  המיכ ד"עו ⬧

  סלע  שרי  ד"עו ⬧

  מורן  שי יועץ תנועה:⬧

  מקומית  רשות  מגיש: ⬧

  ו  לתכנון  מקומית ועדה  ⬧

  דרמן  אברהם אליהו עורך ראשי: ⬧
 ם  י ר ו ז א

 סבא  כפר
  : לתכנית חלקות /גושים
 :בשלמותן חלקות

 600, 599, 357: חלקות            6426: גוש
 ,   601: חלקות            6426 :גוש

 :חלקות חלקי
 725, 603,  417 ח"ח             6426: גוש
 ,  728,  726 ח"ח             6426: גוש

 :הדיון מטרת
 להתנגדויות  המחוזית  לועדה המקומית  הועדה המלצת

 : ת י נ  כ ת ה   ת ר ט מ
 ,מגורים מבני של הוהקמ  קיימים   מבנים הריסת הכולל עירונית  התחדשות מתחם קביעת
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 מסחר משולבי ציבור ומבנה תעסוקה מעורב מגורים מבנה
 

 רקע כללי 

תכנית  התחדשות עירונית ל'מתחם סוקולוב' תכנית בסמכות הועדה המחוזית, מובאת לצורך דיון להמלצה לועדה המחוזית בדבר  

 התנגדויות שהוגשו לקראת שמיעת ההתנגדויות .  

, אשר נמצאות בייעוד מגורים ג', שטח ציבורי פתוח ושטח 6426בגוש  357,372,599,600,601,603,725,726חלה על חלקות התכנית 

 (  1636, י.פ 18.06.1970 -)בתוקף מיום ה 1/1מבנה ציבור מתוקף תכנית כס/ 

 דונם.  7-ובשטח של כ תכנית התחדשות עירונית במתחם סוקולוב בדרום מערב העיר כפר סבא נמצאת בקרבה למרכז העיר

 . 601גבולות התכנית הם ממזרח רחוב סוקולוב, מדרום רחוב הגולן, ממזרח רחוב החרמון ומצפון גבול חלקה   

 
יחידות דיור סטטוטוריות, כמו כן   42יחידות רישומיות ו  44-מבנים בייעוד קרקע מגורים ג' אשר מאכלסים כ 4במתחם 

 ם. טח ציבורי פתוח ודרכיחלקות בייעוד שטח לבנייה ציבורית, ש

יחידות   20%יח"ד מהן  134המבנים הקיימים , והקמה של מבני מגורים חדשים בהיקף של  4התכנית מציעה הריסה של 

דיור קטנות. התכנית תכיל מבני מגורים ושטחים פתוחים תוך חיבור לרשת השבילים הירוקה העירונית, מבני ציבור 

 קומת הקרקע.  עסוקה ושימושי מסחר במבנה מגורים משולב בתושימושים מסחריים בקומת הקרקע ו

טיפוסי המגורים המוצעים מכילים תמהיל גבהים מגוון לשמירה על איכות אור ואוויר למתחמי המגורים. כמו כן התכנית  

ת  מרחיבה את זכות הדרך הקיימת ברחוב סוקולוב על מנת לאפשר הסדרה של שביל האופניים המתוכנן ברחוב. ומייצר

ויצמן בצורה מושכלת אשר תקשור באופן מדורג בין אזורי המגורים, חרית המתחברת לרחוב ועיבוי של הדופן המס

המסחר והמרחב הציבורי המזין ומשרת את רחוב וויצמן תוך שמירה על נגישות המרחב לציבור, עידוד הליכתיות להולכי  

 רגל ולרוכבי אופניים והעצמת הרשת הירוקה הקיימת במרחב.

 

 16.8.21ופורסמה בילקוט פירסומים  3.9.21דה בעיתונים התכנית פורסמה להפק

 

 לתכנית הוגשו שלוש התנגדויות :

באמצעות עו"ד מיכה גדרון.  8-4התנגדות חב' ינוב ואשדר וב"כ דיירים הבניינים סוקולוב  - 1התנגדות    

אמצעות עו"ד שרי סלע. רחוב החרמון והגולן במר דין חבס ועו"ד משה אביבי מבית יתיר ותושבים מ   - 2התנגדות    

באמצעות עו"ד עידן הררי.  10רחוב סוקולוב   6426גוש  357בעלי זכויות חלקה  – 3התנגדות   

 

 **המלצת הצוות המקצועי נכתבה על סמך ההתנגדויות הכתובות וטרם שמיעת המתנגדים בועדה. 

במלואה לרבות המענה   במסגרת הדיון הוקראה לועדה המקומית ולפיכךהוגשה באיחור לועדה המחוזית ולא הגיעה   3***התנגדות  

 של הצוות המקצועי המפורט 

 

 באמצעות עו"ד מיכה גדרון 8-4התנגדות חב' ינוב ואשדר וב"כ דיירים הבניינים סוקולוב   -  1התנגדות 

   4-8התנגדות זו מוגשת בשם חברת י.נ.ו.ב ואשדר,  התנגדות זו מוגשת גם בשם דיירים הבניינים סוקולוב  1.1

 לא צורף ייפוי כוח וחתימות דיירים על הזכות להגיש התנגדות בשמם לתכנית. – ות הצוות יחסהתי

 היתרים קיימים עררים עומדים ותלויים כנגד ביטול ה 1.2

הצוות   כס/  -התייחסות  ערר  דיון  כס/  1048/0619במסגרת  ב   1042/0619וערר  כי    25.8.2021נקבע  מרכז  מחוז  ערר  ועדת  יו"ר  ע"י 

תכנון בבקשות להיתר ניתנו במקום, בזמן ובנסיבות מסוימות וכי הועדה המקומית והועדה המחוזית הציגו בפני  החלטות מוסדות ה

ניות המעגנות מדיניות התחדשות עירונית בצורה סטטוטורית ולפיכך קבעה ועדת הערר אין טעם בדין הן מקדמות תכ  ועדת הערר כי



3 מס' דף:    

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 03/01/22:  בתאריך 20220001: מספר(  מליאה) מקומית  ועדה לישיבת   פרוטוקול

 מ "בע קומפלוט  - IB XPA 1.7.1 גרסה

ה ועדת  בהחלטת  נכתב  כן  כמו  שהוגשו  העררים  להגיש  בקיום  העוררות  תוכלנה  התכנוניות  בנסיבות  שינוי  שיכול  שככל  ערר 

 חידוש הדיון בהם והן יוותרו סגורות.בקשותיהן מחדש. ע"פ סוף דבר על דעת הצדדים התייתרה בקשת העוררות ל

ודרכים   מצב קיים המוצג ע"פ המתנגדים בתחום התכנית מקרקעין בייעוד מגורים ג' שטח ציבורי פתוח, שטח למבני ציבור 1.3

 יחידות מגורים.  44ל  יחידות דיור ולא כפי שהתייחסה התכנית 45בנייני מגורים בהם קיימים בפועל  4ובהם   22/1ע"פ כס/ 

. יצויין 2373י"פ  10.10.1977)בתוקף מיום  1/1התכנית החלה ומעניקה זכויות בשטח מגרשי מגורים ג' היא כס ת את ההתנגדותלדחו 

  . 1.6לטבלה  1/22התכנית המחייבות  מפנה לתכניות החלות יש להוסיף את תכנית כס/בהוראות   1.6כי טבלה 

יח"ד.  42תכנון נקבע כי מספר יחידות הדיור המאושרות בתכניות חלות הוא במערכות ה 2.3לעניין מספר יחידות הדיור ע"פ טבלה 

איננה קובעת צפיפות, וצפיפות זו נקבעת על פי רוב  1/1חלה על פי מצב מאושר סטטוטורי ולא על פי הקיים בפועל. כס/  2.3טבלה 

 .עליהן הסתמכה הועדה המחוזית בתיקון מילוי הטבלה  1979בהתאם להחלטת ועדה משנת 

מ"ר, ובהתאם לכך נערכו כלל התחשבים למתחם. נמצא היתר  20יח"ד + יחידה בגודל  44יחד עם זאת ע"פ נסחי הטאבו רשומות 

לא נמצא. בפועל   10יח"ד בחלקות. היתר הבניה של הבניין ברחוב סוקולוב  30הכוללים   8, 6, 4, 2קולוב  בניה לבניינים ברחוב סו

בשטח   1חלקות משנה כאשר חלקת משנה  3; בקומת הקרקע בנויות )בניגוד לבניינים האחרים( חלקות משנה 15קיימות בחלקה זו 

 מ"ר.  20רשום של 

 . 44מצב קודם גורים ולכן בתחשיב הכלכלי כמות יח"ד בחלקת משנה זו לא יכולה להיחשב כדירת מ

טבלאות איזון המשמעות הישירה התכנית המופקדת הוכנה כתכנית שאיננה כוללת תכניות איחוד וחלוקה ואינה כוללת  1.4

עיכוב מימוש התכנית. המתנגדים מבקשים להוסיף טבלאות הקצאה ואיזון הכוללות וודאות תכנונית  –לטענת המתנגדים 

 דאות לתמורות הדיירים באופן פרטני. וו

זכויות מלא לבעלי  התכנית הנה תכנית במסלול רשויות וביוזמת הועדה המקומית. התכנית קובעת סל – לדחות את ההתנגדות

הקרקע הרשומים בחלקה, אשר אופן מימושם הקנייני יבוא לידי ביטוי בהתאם להסכמים מול היזם אשר יבחר על ידי בעלי הקרקע 

 ום הפרויקט. לקיד

ראוי שטבלאות הקצאה ואיזון ייעשו לאחר שהדיירים יבחרו יזם לתכנית ויקדמו את האיחוד והחלוקה כך שיתאים לעקרונות  

התמורות לדיירים אינן בעלות  טבלאות איזון בשלב מוקדם זה לא יקדמו את מימוש התכנית. יני שיוסדרו בין היזם וביניהם.הקני

 במסגרת הוראות התכנית.  "מ בינם לבין היזם שייבחר ולכן אין סיבה להגביל אותןהיבט תכנוני וכפופות למו

התכנית ישולבו הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה בסמכות   עוד יודגש כי הועדה המקומית מבקשת כי במסגרת הוראות 

יתן יהיה לצאת במיידי להיתרי בנייה המקומית אשר תכלול נספח בינוי מפורט הכולל עקרונות עיצוב אדריכלי כך שלעת אישורה נ

 ט.ללא שלב ביניים. תכנית בינוי זו ראוי שתיערך ע"י מתכנן אדריכלי מטעם היזם אשר יממש את הפרויק

ע"פ המכפיל שנקבע בתכנית. על פי התב"ע המצב היוצא  137-יח"ד והמוצע ל 45תיקון מספר יחידות הדיור המאושרות ל 1.5

 יחידות דיור קטנות.  27יחידות קטנות סה"כ של  20%יחידות דיור מתוכן  134הוא 

. למרות האמור לעיל אנו  1.3טת בסעיף לעניין מספר יחידות הדיור במצב הנכנס ראה התייחסות מפור לקבל את ההתנגדות בחלקה. 

סה"כ. על פי  137סבורים כי ניתן לבחון במסגרת נפחי הבינוי המוצעים  את הגדלת  מספר יחידות הדיור הקטנות בתכנית עד ל 

ל ניתוחים שנערכו במסגרת מנהל התכנון, בכפר סבא מניין גבוה של דירות גדולות ודירות גדולות מאד, ולפיכך הגדלת היצע ש 

 מ"ר( יתמוך בהגדלת מגוון הדיור בעיר.  55יחידות דיור קטנות  ואף דירות מיקרו )עד 
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ילנטים מ"ר ברוטו אשר על פי מונחים אקוו 2560חר ותעסוקה של כ יחידות דיור + שטח מס 134יודגש כי במצב המוצע מוצעות  

 . 3.045יח"ד  ולא כפי שכתבו המתנגדים  3.67הם מכפיל ברוטו של כ 

התכנית מציעה לשלב בין בניינים בגבהים שונים, עובדה המקשה לטענת  נגדים מבקשים שיפור תכנון המתחם:המת 1.6

ה על הביצוע של הבנייה בפועל והצבת מנופים, ויקשה על ל התכנון, יקש המתחם. יקשה עהמתנגדים על תכנון יעיל של 

, בניין אחד מעורב שימושים  5ל  -6הגעה להסכמות עם דיירים לגבי תמורות. לפיכך מבוקש לצמצם את מספר המבנים מ 

 קומות ברוטו 10מבני מגורים בגובה  4ציבורים ומסחר ו 

יסה תכנונית עדכנית לאיכות עירונית ואיכות חיי התושבים תוך מניעה גש  לייצר תפהתכנית שמה ד  לקבל את ההתנגדות בחלקה . 

של שכפול מבנה מגורים טיפוסי אחד מחד, מאידך,  יצירת דופן רחוב ומרחב ציבורי פעיל כל זאת תוך מתן בסיס לטיפולוגיות בנייה 

קם העירוני על מנת לשמור על ייחודיות וג לגיוון המרהעיר. יש לדא מגוונות וגבהים שונים המאפיינים את מרקם הבנייה במרכז

מרכז העיר הוותיקה ולא לייצר מרקם אחיד והומוגני המאפיין שכונות פרבריות ומהווה מקור משיכה לאוכלוסייה הומוגנית ולא 

בסמוך יינים נמוכים ו כן מיקום בנכמ בנוסף מגוון הגבהים והנפחים מאפשר זכויות אור ואויר לדירות רבות נוספות. הטרוגנית.

 לבניינים קיימים נועד לשמור על זכויות השמש והאויר של הבניינים הקיימים. 

למרות האמור לעיל,  ובהתייחס להצעת הבינוי של המתנגדים והתנגדות הנוספת אנו  מבקשים לייעל את שטחי התכנית ולהציע  

 (: 1ט נספח רצו"ב תשרי לוועדה המחוזית את התיקונים הבאים )

בהתנגדות( . המבנה   6מסומן  בהתנגדות( לבין מבנה מגורים מרכזי בדופן המזרחית ) 1מסומן  רחה בין מגרש בייעוד ציבורי)צה

קומות , כאשר החזית לכיוון הככר תאפשר גם שימושים מסחריים. המבנה צפון מערבי ישולב לבניין  3הציבורי יהיה בגובה של 

מגורים. יצויין כי חלופה זו תידרש להסכם פיתוח בטרם יצא היזם שיבחר קומות  6ליהן מסחרית , ומע עירוב שימושים, קומה

להיתרי בניה , כאשר החניה מתחת לשטח הציבורי בתלות למגרשים הסחירים. ראה תרשים מצורף. חלופה זו מדייקת את שטחי 

 הציבור הנכנסים והיוצאים באופן שווה. 

קציות השימושים השונים, המתנגדים מבקשים לצמצם את כמות  אופיין של פונים עקב שוני בקושי לתכנן עירוב שימוש 1.7

.  המתנגדים טוענים כי פיזור עירוב השימושים לוקה בחסר. המתנגדים מבקשים 6במקום   5-המבנים המוצעים בתכנית ל

  10ה אחיד של  בנים בעלי גובלמקם את המבנה המשולב מבני ציבור, תעסוקה ומסחר על חזית סוקולוב, בעוד יתר המ

 קומות ברוטו לשימוש מגורים, כאשר לשלושה מהם חזית מסחרית לכיוון הכיכר/סוקולוב. 

מבקשים המתנגדים למנוע עירוב שימושים של מגורים עם שימושים עירונים אחרים, מגמה זו למעשה  –לדחות את ההתנגדות   

ארצית.  הדרישה לצמצום מספר המבנים, הגדלת הכיכר סותרת את מגמות התכנון המקודמות היום במנהל התכנון ובמועצה ה

י הקרקע המיועדים לציבור ביחס למצב הנכנס  העירונית ועירוב שימושים סחירים ללא מגורים במגרש נוסף תפחית בפועל את שטח

גם יפגע בזכויות אור  קומות ייצר תכנון פרברי והומוגני כמו  10ותייצר רחבה לא פעילה. הגבהת מבני המגורים לכדי גובה אחיד של 

 ואויר שנוצרות בשל דירוג המבנים. 

יחידות דיור המוצעות בתכנית   134יחידות דיור במקום  137-המתנגדים מבקשים להגדיל את הזכויות המוצעות ל 1.8

מ"ר שטח עיקרי למגורים לטובת טווח  400המופקדת, ולשנות את סך השטח המוצע למגורים,  מבוקשת תוספת של 

 מ"ר.  101-נית בתכנון המפורט ולהגדיל את שטח הדירה הממוצע לגמישות תכנו

 . 1.5, ראה מענה בסעיף לעניין יחידות הדיור  – לקבל את ההתנגדות בחלקה 

מאפשרים נפח  101מספר הקומות ומספר המבנים המופיעים בתשריט התכנית ובנספח הבינוי בתא שטח  -  לעניין זכויות הבנייה

מ"ר ברוטו מעל   13,764להוראות התכנית מאפשרת בנייה של  5ו מעל הקרקע זכויות הבינוי בטבלה מ"ר ברוט 14,456בינוי של 

מ"ר  690גמישות מעלה. אנו ממליצים להוסיף זכויות, כ  5%ת למימוש ואפילו מאפשרות ניתנוהקרקע, כלומר זכויות הבינוי 

 נוספים בתחום קווי הבניין ונפחי הבנייה המוצעים. 
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והנפחים המוצעים בה, אין לועדה מניעה להוסיף שטחים אלו תוך שמירה על עקרונות איכות  קרונות הבינוי ככל ונשמרים ע 

וי הבניין רחבים מאפשרים גמישות להרחבת הבינוי מעל קומת המסד לגמישות בניצול הזכויות. קווי קו 201התכנון. יודגש בתא 

וי המשכית לרחוב. קווי הבניין האחוריים חשובים לצורך שמירה על מרחק  הבניין לכיוון רחוב סוקולוב הכרחיים ליצירת חזית בינ

 הנאה חשובים לצורך שמירה על המעבר הציבורי המוצע בתכנית.מהבינוי הקיים ברחוב החרמון. קווי הבניין לכיוון זיקת ה

תוך תוספת הוראה למרחק מינימאלי של  ניתן לראייתנו לבטל את  קווי בניין צדדיים כלפי פנים המגרש בלבד  -לעניין קווי הבניין  

 מ' מינמום בין מרפסות כמצויין בהוראות התכנית. 8 מ' בין חזיתות, כל עוד נשמר  10

 הבהיר בהוראות התכנית כי בבנייני מגורים תתאפשר בניית דירות פנטהאוס. מבוקש ל 1.9

בינוי , נסיגות מרחקים ונפח , היא לא קבעה התכנית מגדירה באמצעות נספח הבינוי את עקרונות לדחות את התנגדות.  –המלצה 

 תותר דירה פנטהאוס , ואין לכלול הוראה מפורשת זו. שלא 

בתכנון  6את הכיכר הציבורית המוצעת אל עורף המתחם )צורת 'ר' במקום מבנה המגורים לבקשת המתנגדים יש להגדיל  1.10

גדים הגדלת שטח הכיכר הציבורית תאפשר המוצע( להגדלת היקף השטח הפתוח בתחום התכנית. כמו כן לטענת המתנ

 הגדלת הצללה טבעית בתחומו. 

לשימוש הציבור בקנה מידה שהולם את הצרכים הציבוריים  התכנית מציעה שטח פתוח בהנחיות מיוחדותלדחות את ההתנגדות. 

משאב קרקע יקר ומקשים על  כפי שנלמד בפרוגרמה לצורכי ציבור שהוכנה לתכנית. שטחים פתוחים גדולים מדי יוצרים בזבוז של 

ויצירת שטח פתוח תחזוקה עתידית. על מנת להפחית את גבהי הבינוי ההיקפי נוצלה הקרקע באופן מיטבי לפיזור מבנים חדשים 

בינהם. הככר הציבורית הנה ככר ציבורית מקומית לרחוב סוקולוב , מתחמים גדולים ורחבים מידי קשים להצללה , וליצרת  

 מתפקדים חיים , ומלאי פעילות , ככר גדולה מידי עלולה להחליש את פעילות הרחוב העירוני במקום לתמוך בה.מרחבים עירונים 

 מרחב הככר העירונית ניתנו הוראות לאדמה גננית מעל החניון התת קרקעי. לצורך יצירת נטיעות ב

. 

 

 ן בבחינת זרימת אויר, אור ונוףלדעת המתנגדים הכיכר המורחבת תשפר את המרחב של הבניין הגובל ברח' החרמו 1.11

המבנים בדגש על רחוב המשנה את הבינוי ביחס למרווחי  1.6ראה חלופה מוצעת בסעיף לקבל את ההתנגדות חלקית .  –המלצה 

קומות למבנה של שלוש  7החרמון. החלופה מנמיכה את הבינוי , משנה את הבינוי מול רחוב החרמון ממגורים לציבורי, ממבנה של 

 .קומות

לבקשת המתנגדים יש להוסיף בנייה של דירת גן במבנה הדרום מערבי בלבד המצוי בחלק העורפי של המתחם ללא חזיתות  1.12

 מסחריות.

החזית המערבית של המבנה הדרומי גובלת במקבץ עצים לשימור אשר לטובת שימורם אף שונה מתווה תת  ת את ההתנגדות.  לדחו 

ולא במסגרת שטח  י שעצים אלו יוותרו וכחלק מרשת השבילים הירוקה המוצלת בעירהקרקע של החניון. אנו חושבים כי ראו

 .מוצמד פרטי לדירת גן

לטענת המתנגדים בתכנית המתאר הכוללנית המופקדת מקרקעי התכנית נמצאים בהגדרת "מוקד צומת" לפיו ניתן  1.13

ניתן לשנות את מספר המבנים לחמש תוך   לאפשר בנייה לגבהים יותר משמעותיים בבינוי לעומת התכנית המופקדת ולפיכך

 קומות ברוטו בכלל המתחם. 10הגבהת הבינוי ל 

 -  2035בהוראות תכנית כוללנית מופקדת כס/ 3.1.7.5כמתואר בסעיף ות לדחות את ההתנגד
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סוקולוב  מתחם סוקולוב אינו ממוקם על הצומת עם רחוב ויצמן אלא סמוך אליו בדופנו הצפונית. גבהי הבינוי בתכנית מתחם

תחדשות מתחם לב העיר המופקדת תואמים את גובה הבינוי הקיים בשכונה ולמבני המגורים הגובלים, וכמו כן בהתאמה לה

 במסגרתם מקודם תוואי המטרו. ב' 101, תת"ל 70הסמוך, אשר יכיל מוקדי עלייה לגובה מלווי דופן לציר ויצמן בהתאם תמ"א 

 לוגיות שונות המייצרות מגוון ולא אחידות.יה רוויה מגוונת המבקשת לייצר טיפוהבנייה במתחם משמרת עיקרון של בני 

קומות מייצר שטח קומה טיפוסית קטן ולא יעיל.  7מ"ר בגובה של  1,760הציבור המוצע בשטח לטענת המתנגדים מבנה  1.14

הפרדת ר וליצור לדברי המתנגדים יש לאחד את כל שטחי הציבור והתעסוקה יחד עם קומת קרקע מסחרית במנה אח

 במתחם שימושים

קומות   5ל. במגרש הציבורי בתכנית מוצע מבנה בעל לעניין הפרדת השימושים, ראה התייחסות לעי - לקבל את ההתנגדות בחלקה 

מ"ר מעל קומת מסחר. שטח קומה  2,465מ"ר שטחי שירות, קרי  615-מ"ר עיקרי, ו 1,850טיפוסיות מעל קומת עמודים, ובשטח של 

למרות   כונתיות .מ"ר ברוטו לקומה. שטח זה מאפשר תכנון מרווח של פונקציות ציבוריות ש 493ית המתקבל בתצורה זו הינו טיפוס

 לשינוי הבינוי הציבורי. 1.6האמור , ראה חלופת המוצעת בסעיף 

וגבלת לדברי  המתנגדים מבקשים לתקן את הוראות ומסמכי התכנית ולקבוע כי נספח הבינוי יהיה מנחה לאור תכסית מ 1.15

 שנקבעו בתכנית. נייה המתנגדים, בשל קווי בניין ומרחק בתכנון שאינן מאפשרות לדבריהם לנצל את זכויות הב

נספח הבינוי הינו מחייב חלקית לטובת שמירה על עקרונות בינוי, גיוון , נפחים , ומרחקים המאפיינים . לקבל את ההתנגדות בחלקה

מאפשרים  101מספר הקומות ומספר המבנים המופיעים בתשריט התכנית ובנספח הבינוי בתא שטח את הבינוי המוצע. קווי הבניין,  

מ"ר ברוטו מעל  13,764להוראות התכנית מאפשרת בנייה של  5מ"ר ברוטו מעל הקרקע זכויות הבינוי בטבלה  14,456ל נפח בינוי ש

 מישות. ג 5%הקרקע, כלומר זכויות הבינוי ניתנות למימוש ואפילו מאפשרות 

 זכויות. קווי הבניין רחבים מאפשרים גמישות להרחבת הבינוי מעל קומת המסד לגמישות בניצול ה 201בתא 

קווי הבניין לכיוון רחוב סוקולוב הכרחיים ליצירת חזית בינוי המשכית לרחוב. קווי הבניין האחוריים חשובים לצורך שמירה על  

 לכיוון זיקת ההנאה חשובים לצורך שמירה על המעבר הציבורי המוצע בתכנית.ניין מרחק מהבינוי הקיים ברחוב החרמון. קווי הב

מ'  10מוצע לקבל את ההתנגדות חלקית ולבטל קווי בניין צדדיים כלפי פנים המגרש בלבד תוך תוספת הוראה למרחק מינימאלי של 

 .מ' בין מרפסות כמצויין בהוראות התכנית 8בין חזיתות, כל עוד נשמר 

המתנגדים מבקשים לשנות את תאי השטח בהתאם לתכנון המוצע על ידם ולסמן חניונים נפרדים   –ניות ים וחחניונ  1.16

 ומערכות תפעוליות נפרדות למגרשים המגורים , בנפרד ממגרש תעסוקה ומסחר כמוצע על ידם.

. יצויין נספח התנועה פרדיםבהוראות התכנית המאפשרות הקמת חניונים נ 6סעיף קטן  6.4ראה סעיף  – לדחות את ההתנגדות

 נספח מנחה. 

מ"ר ומעלה יותר  120( הוראה לפיה ניתן יהיה להצמיד ליחידת דיור בשטח 8)6.4המתנגדים מבקשים להוסיף לסעיף  1.17

 ממקום חנייה אחד.

 מספר  התכנית קובעת כי מספר החניות יקבע לעת מתן היתר בנייה לפי התקן התקף  לעת הוצאת היתר. – לדחות את ההתנגדות

 חניות למגורים יקבע בעת הליך הרישוי בהתאם לתקנות ובהתאם למדיניות הועדה המקומית והנחיות מנהל התכנון באותה העת. 

( לתקנון התכנית יתוקן באופן בו תותר הצמדת מקומות חניה ליחידות 9)6.4לבקשת המתנגדים יש לעדכן את סעיף   1.18

מ"ר שטח מסחרי, ולא מקום חניה לכל יחידת מסחר כפי שמוצע  100 מסחריות, כאשר מקום חניה אחד יוצמד עבור כל

 בתכנית המופקדת. 
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התכנית קובעת כי מספר החניות יקבע לעת היתר בנייה, כל חניה שאיננה מוצמדת מצטרפת למניין החניות  –לדחות את ההתנגדות 

ידת מסחר , אך איננה מחייבת זאת ולפיכך ה לכל יחמקום חניהצמדת תותר  שינוהלו כחניות ציבוריות. הוראות התכנית קובעות כי  

  תנאי החניון יקבעו לעת היתר הבנייה. 

המתנגדים מבקשים לכלול בהוראות התכנית הוראה מפורשת לפיה ליזם הפרויקט ו/או מי מטעמו תישמר האופציה  1.19

בין הקמתו של החניות ו תקבול היזם יהולהפעיל את החניון הציבורי באופן פרטי, כאשר תקבולי הפעלת החניון על ידי 

 מכוח התכנית המופקדת, הכל עפ"י הסכם שיערך בין היזם לבין הרשות המקומית. 

 התקנת מקומות חניה( לא ניתן לקבע נושאי קניין במסגרת הוראות התכנית. על פי תקנות התכנון והבנייה ) –לדחות את התנגדות 

בבעלות פרטית , ויכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות ציבורית. את סדרי  ו מקצתו ה כולו אחניון ציבורי יכול לכשיהי 1983התשמ"ג 

החניה בחניון הציבורי תקבע הרשות המקומית ורשאית היא לקבוע הוראות לעניין הסדרי מינויים בחניון כאמור , ובלבד שתרשם 

מטרות התכנית מיועד החניות  ך על פי בד. לפיכבספרי המקרקעין הערת אזהרה שלפיה מקרקעין אלה ישמשו לאותה מטרה בל

 . ואופן תפעולן נלקח בחשבון בתחשיב הכלכלילחניות ציבוריות בבעלות פרטית 

המתנגדים מבקשים לשנות את תחולת נספח התנועה כמחייב חלקית במקום מנחה בעניין הוראה המחייבת לקבוע מספר   1.20

ארצי והוראה זו בלבד תהיה מחייבת, במטרה  החניה ה עבר לתקןמקומות חנייה ציבורית, אותם יידרש היזם להקים מ

 לייצר וודאות תכנונית בביצוע מטלה זו. שאר סעיפי הנספח יהיו מנחים. 

חניות ציבוריות )יזם( אשר במהותן משמשות מקור לחניות  132נספח התנועה המנחה מציג   –לקבל את ההתנגדות  בחלקה 

חניות ציבוריות   78לכל הפחות הוראות התכנית כי על החניון להבטיח במסגרת  צע לרשוםציבוריות חשובות למרכז העיר . מו

 כמספר החניות המבוטלות על השב"צ בהמשך רחוב החרמון. 

המתנגדים מבקשים להוסיף הוראה מפורשת על כך שמתחת לתא שטח לבנייני ציבור ושטח פתוח, בו הציעו למקם כיכר    1.21

ת קומות מרתף בהן ימוקמו חניות, מחסנים, מתקנים הנדסיים, מאגרי היה לבנו, ניתן יעירונית מורחבת לכיוון העורף

 . איגום ומערכות טכניות נוספות

 להלן שתי חלופות אפשריות :    -לקבל את ההתנגדות חלקית

תקנים טכניים מ ניתן להוסיף הוראה כי קומות המרתף מתחת למבני ציבור והככר העירונית ניתן יהיה להתקין מתקנים  -חלופה א 

דסיים ומאגרי איגום השייכים לכלל המתחם לרבות שטחי מחסנים לטובת המסחר הכלול בהם. שטחי המחסנים למגורים, הנ

ותשתיות הנוגעות ישירות לתפעול המבנים יהיו בתת הקרקע של מבני המגורים בלבד. בהסכם פיתוח לפני תכנית איחוד וחלוקה 

 ליזם. תתאפשר החכרה של החלק הציבורי 

במסגרת התכנית לאיחוד וחלוקה( אשר תאפשר לכלול את כל תת הקרקע  תתווסף הוראה לחלוקה תלת מימדית לעתיד ) –ה ב ופחל

והחניות לבעלים הפרטי לרבות רישום הערת אזהרה על ייעוד החניות המחסנים והתשתיות העירוניים הכלולים בו. ידרש לצורך כך  

וד וחלוקה. החלוקה התלת מימדית תובא לידי ביטוי בתכנית האיחוד וחלוקה  כנית איחתוקף לת חתימה על הסכם פיתוח לפני מתן

 בהוראות מפורטות. 

יחידות דיור בשלב הראשון בהתאם   69שכותרתו "שלבי ביצוע" להקמת  7.1לבקשת המתנגדים מבוקש לשנות את סעיף   1.22

 כנון המופקדת.חלופת התהיותר ב יחידות דיור לכל 54להצעת העמדת התכנון של המתנגדים, במקום 

מבוקש לתקן את השלביות בהתאם לחלופת הבינוי בהתאם לחלופות הבינוי המעודכנות המוצעות   –לקבל את ההתנגדות חלקית  

 . מעלה  על ידי הועדה המקומית וצוות התכנון,
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בסעיף מס'   ם, יצויןבין העצימ' אותו ככל הניתן יש לשמור  8מבוקש לתקן הוראות הסעיף כך שמלבד קביעת מרחק של  1.23

 העצים המינימאלי הנדרש לנטיעה בתחום השטחים הפתוחים והשטחים הציבוריים בתכנית.

בהתאם להצעת הועדה המקומית , תכנית איחוד וחלוקה תכלול נספח בינוי ופיתוח התואמות דרישות תכנית  לדחות את ההתנגדות. 

כמו כן תכנית יש  תאם לזאת יקבעו הוראות הגינון והנטיעות.קרקע ובהם בעלי העיצוב אדריכלי , אלו יתוכננו על ידי יזם מטע

 מהשטח.   25%הוראה  מפורטת כי תכסית העצים תספק הצללה של כ 

המתנגדים מבקשים להוסיף הוראה מפורשת אשר מאפשרת לשלב הצללה טבעית עם פתרונות הצללה מלאכותיים כגון    1.24

 ם שונים העלולים להתברר בשלבי פיתוח מתקדמים.מאילוצי לה טבעיתמצללות בקומות בהן לא תתאפשר הצל

מוצע להוסיף הוראה כי תותר הצללה נוספת באמצעות מצללות ואלו לא יכללו במניין שטחי הבנייה.    –לקבל את ההתנגדות בחלקה

 .לדרישות ההצללה הטבעית כמוגדר בתכנית בנוסףמצללות יבואו 

גה מקווי הבניין לא תהווה סטייה המסומנים בנספח הבינוי הינם מנחים וחרי המתנגדים מבקשים לקבוע כי קווי הבניין  1.25

 ((. 8. א) 4.1.2ניכרת. התיקון נדרש על מנת לאפשר גמישות תכנונית בשלב התכנון המפורט )סעיף 

   1.15ו 1.8התייחסות לנושא קווי הבניין בסעיף  ראה  -לקבל את ההתנגדות חלקית 

 חה ולא מחייב.ות בתכנית יהיה מספר קומות מנהמתנגדים מבקשים כי מספר הקומ  1.26

  1.6ראה התייחסות בסעיף  – לדחות את ההתנגדות

 הוראות מנחות בלבד ולא מחייבות.המתנגדים מבקשים כי מיקום כניסות החניונים יהיו   1.27

בות ברחוב סוקולוב מטרת מיקומי הכניסות והיציאות לחניון נועדה למנוע כניסות ויציאות רכבים מרו – לדחות את ההתנגדות

ת, כמו גם מבוקש למנוע פגיעה ככל הניתן ברציפות שביל  ותחנת הרכב 531אשר מהווה ציר מקשר בין רחוב וויצמן, מחלף ל 

 ם ברחוב. האופניי

(  את המילה "המגורים" כדי 1(ולמחוק מסעיף קטן )1כניסות למבנים ) 6.1המתנגדים מבקשים לתקן את הוראת סעיף  1.28

 ניסות לבנייני מגורים מתוך שטחים פנימיים )שטחי הכיכר הציבוריים ומעברים בתוך המתחם.לאפשר תכנון כ

שר כניסה למבנים למגורים ולשטחי הציבור גם מכיוון המעבר מפרט במפורש כי תתאפ  3סעיף קטן   – לדחות את ההתנגדות 

 העירונית.  הציבורי. ישנה חשיבות על שמירת מפלס הרחוב  והכניסות לרחוב לחיזוק הדופן

מבוקש על ידי המתנגדים לתקן ולקבוע כי בכלל הבניינים תתאפשר הבלטת מרפסות מעבר לקו הבניין מעל  -מרפסות  1.29

 לה. ומע 1מגובה קומה השצ"פ 

בלבד על מנת לאפשר  2בשל הקרבה לעצי הרחוב התכנית מאפשרת הבלטת מרפסות החל מקומה  -לקבל את ההתנגדות חלקית

עצים והתרחקות מעמודי תאורה עירוניים. בין המבנים, מעל זיקות ההנאה תתאפשר הבלטת מרפסות. כמו   צמיחה והתפתחות של

 נות לכיוון השצ"פ אולם ללא הבלטה מעבר לקווי הבניין. כנית מאפשרת הקמת מרפסות בקומות הראשוכן  הת

 נדס העיר ולא של הועדה המקומית ( לדרישת מה5( )4המתנגדים מבקשים לתקן את תנאי הוצאת היתר הבנייה סעיפים )  1.30

 נוסח ההוראה הוא בהתאם לדרישת הועדה המחוזית.  – לדחות את ההתנגדות

סכום הוצאות התכנון על עריכת התכנית אותו נדרש להחזיר לועדה   המתנגדים מבקשים לפרט בהוראות התכנית את 1.31

 המקומית.
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ואם את חוק התכנון יות או קינייניות מפורשות. נוסח הסעיף תהוראות התב"ע אינן כוללות הוראות כספ – לדחות את ההתנגדות

 (.12סעיף קטן ) 69והבנייה סעיף 

מת הפיתוח הנדרשת מיזם הפרויקט וכן פירוט הבנייה ציבורית המתנגדים מבקשים לרשום בהוראות התכנית את היקף ר  1.32

 אותה ידרש היזם לבנות ובאיזה מפרט. 

ת הנכללות בהוראות תכנית בניין עיר ויקבעו מול היזם שיבחר על ידי נן תואמות להוראודרישות אלו אי – לדחות את ההתנגדות

 בעלי הקרקע במסגרת הסכמי פיתוח ככל וידרשו. 

בהוראות התכנית, כי עלות הבניה הציבורית, אותה יידרש יזם הפרויקט לבצע במטלה ציבורית בפרויקט   מבוקש לקבוע 1.33

 0ר הפרויקט.לא תעלה על גובה ההשבחה שיקבע עבו

 כי היטל השבחה יגבה על פי חוק.הוראות התכנית יכולות לקבוע אך ורק   – לדחות את ההתנגדות 

 

 התנגדות מר דין חבס ועו"ד משה אביבי מבית יתיר ותושבים מרחוב החרמון והגולן -  2התנגדות 

ועוד  8ולן י מבית יתיר, הגב' אפרת פרידליך מצליח תושבת רח' הגהתנגדות זו מוגשת גם בשם מר דין חבס ועו"ד משה אביב 2.1

ועוד עשר משפחות מכותב זו והגב' פאביאן השכל, תושבת רח'   6ן תושב רח' הגולן תשע משפחות מכתובת זו, מר איל חי

 ועוד עשרים ואחת משפחות מכתובת זו. 8החרמון 

 ש את ההתנגדות בשמםפוי כח וחתימות דיירים על הזכות להגילרשימת המתנגדים המלאה לא צורף יי - התייחסות הצוות 

כאזור עבור מגורים ומשרדים. התכנית  501( מגדירה את תא שטח 2035כס/ לטענת המתנגדים, תכנית המתאר )הכוללנית 2.2

הרחבת  הנדונה מרחיבה את היעוד גם ל: תעסוקה, מוסדות ציבור, שימושי מסחר והכל בהיעדר בסיס נתונים המפרט הצורך ב

 .היעדים דווקא בתא שטח זה

המשמעות היא הדגש של השימוש המרכזי, עם זאת  תכנית המתאר הכוללנית עוסקת בייעוד מוכלל, - לדחות את ההתנגדות

מתאפשר לשלב בכל ייעוד מוכלל, מוסדות ציבור, שימושי מסחר ותעסוקה. יודגש כי בנוסף תחום התכנית  במרכז העיר , בסמוך  

להצעת מטר(, מגביר אף את הצורך התיכנוני לעירוב השימושים במכרז העיר, ובהלימה  300ברדיוס ה  עתידית )לתחנת מטרו 

 ב לחוק התכנון והבנייה.  106העדכון לתכנית המתאר של הועדה המקומית והחלטת הוועדה המחוזית לעדכון התכנית לפי סעיף 

דע שהוצג  ופקדת, אינו נכלל בתכנית 'לב העיר' על סמך המילפי תשריט תכנית המתאר המ  501המתנגדים תא שטח לדברי  2.3

 27.10.2020-במפגש שיתוף הציבור התחדשות עירונית לב העיר ב

. תכנית לב העיר הינה מסמך מדיניות אסטרטגי לקידום ההתחדשות בליבת העיר, וזאת ללא קשר לדחות את ההתנגדות

 ור.הנבחנת בתהליך סד 1חדשות עירונית על כלל מתחם להת

+ג. בתכנית הנדונה 7לפי תכנית המתאר הכוללנית הינו ק+ 501המתנגדים סבורים כי מספר הקומות המקסימלי לתא שטח  2.4

א +ג ללא הצגת נתונים המוכיחים נחיצות השינוי. לטענת המתנגדים הוועדה המחוזית טעתה ביחס לת9מספר הקומות הינו ק+

בנוסף טוענים המתנגדים  קומות מעל קרקע וגג. 9ייחסה לו גובה בינוי של ביחס למיקומו במתחם לב העיר, ו 501שטח מספר 

כי הוועדה המחוזית יצאה בהנחה כי התכנית הנדונה נמצאת בתחום "מוקד צומת" הגדרה השייכת להגדרות תכנית המתאר, 

 .ולא כן הוא
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בנספח העירוני באזור מעורב שימושים  כלול 501, תא שטח 2016נית המתאר המופקדת משנת על פי תכ -לדחות את ההתנגדות  

קומות ברוטו( . כמו כן ישנן הוראות בתכנית המתאר  11+גג )9מגורים וגובה הקומות המוצע בו הוא קומת קרקע +למשרדים ו

צעת העדכון של תכנית המתאר מאפשרת אף  קומות. ה 15המאפשרות להחריג את הגבהים של תכנית התחדשות עירונית גם עד 

 קומות ומעלה.  20 להגביה ל

לבקשת המתנגדים יש לקבל החלטה עקרונית איזו תכנית גוברת, קרי התכנית המופקדת של מתחם סוקולוב או תכנית המתאר   2.5

שילוב הייעודים,  הכוללנית. יש להציג את מערך הנתונים המספריים שיסביר הנימוקים והרציונל לאחוז הצפיפות הגבוה, 

 התכנית. בחינת התחבורה כולה טרם אישור

היררכית התכניות ומוסדות התכנון הינה על פי חוק. תכנית מתאר כוללנית קובעת מדיניות תכנון כוללת,   –לדחות את ההתנגדות  

א)ג(  62תכנית מתאר כוללנית  כהגדרתה בסעיף  .  להנחות את התכנון המפורט הנגזר ממנהחזון עירוני ובה בעת מהווה "ארגז כלים"  

לוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר כוללנית, יכולה הוועדה המקומיות לקבל את מ-ל תכנית מתאר מקומיתלחוק. לאחר אישורה ש

יודגש כי התכנית תואמת למגמות ולחזון תכנית  תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות,  ככל והן תואמות את תכנית המתאר.  

 ונדונה  בעת הזו בסמכות הועדה המחוזית. המתאר 

ת הוגשה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של עיריית כפר סבא, עם שומת מקרקעין ערוכה על  גדים התכנילטענת המתנ 2.6

לדברי המתנגדים המשמעות הינה שהרשות המקומית   .ידי השמאי צפריר שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי בע"מ, וללא יזם פרטי

ות. השומה השמאית הינה תיאורטית ומבוססת על הנחות יצרה קונסטרוקציה שטרם הוכח אם היא עומדת במבחן המציא

 " מסמך רקע ובלתי מתחייב, כמוגדר במסמכי התכנית עצמה.סטטיסטיות בלבד, והמסמך המוגדר "חוות דעת כלכלית

 

התכנית להתחדשות מתחם סוקולוב אשר הופקדה הינה מתחם פינוי בינוי במסלול רשויות, בתמיכתה של  -גדות לדחות את ההתנ

ולא ניתן מכוחה  רשות הממשלתית להתחדשות עירונית. במסגרת זו הכנת תכנית בינוי עיר הינה ביוזמת הרשות המקומית, ה

. לאחר אישורה ולפי  הוראותיה יש להכין תכנית מפורטת עם טבלאות להוציא היתרי בנייה. היא קובעת סל זכויות והוראות בינוי 

עלי הקרקע. ההנחות השמאיות נבדקו באופן מדויק ביחס לתכנון המוצע, לאחוז רווחיות איחוד וחלוקה ע" יזם שייבחר על ידי ב

שייבחר על ידי התושבים לעת  הרלוונטיים ועל בסיסם תוכן תכנית איחוד וחלוקה מפורטת על ידי יזם  משוערת, למחירי השוק

פינוי ובינוי, ותואם את הפרמטרים השונים  הנדרש בכל תכנית של  21אישור התכנית. הדו"ח הכלכלי מבוסס על תקן שמאי מס' 

תית להתחדשות עירונית ואושר על ידם. הדו"ח תואם תכניות בתקינה. הדו"ח נבדק על ידי שמאי המחוז ועל ידי הרשות הממשל

 שאושרו בשנים האחרונות בותמ"ל בכלל ובמחוז בפרט. רבות ואחרות

ים  וד בתנאים אשר הוגדרו, "אם בדרך של מכרז או של קשרלדברי המתנגדים, לא ברור האם יימצא בפועל יזם שיעמ 2.7

וכישורים". אם בדרך של מכרז, מי הגורם שיערוך ויפרסם את המכרז. טרם ברור אם בעלי הנכסים בבניינים הקיימים 

ים להריסה הביעו הסכמתם לתנאים המוסכמים בשומה ואם כן, איזה אחוז מהם חתם על הסכמתו. ואם לא יסכימו והמיועד

ייווצר  בעלי הנכסים לתנאים אלו, מה אז יעלה בגורלה של התכנית? )תוך התעלמות מהמשמעות הכלכלית והנזק הכספי ש

 לחינם לעירית כפר סבא(.

בינוי בינוי ביוזמת הרשות -כנית במסלול רשויות מתבסס על הכנת תכנית לפינוימשמעות קידום ת  -לדחות את ההתנגדות

אשר נבדק על ידי  21שלתית, עם צוות מתכננים מקצועי כולל שמאי המציג נספח כלכלי לפי תקן המקומית, בתמיכת הרשות הממ

נית זכתה למימון הרשות הממשלתית המחוזית. הנספח הכלכלי מציג אחוז רווחיות ליזמים הפועלים בשוק. התכשמאי הוועדה 

ית. המשמעות של תכנית מאושרת עבור בעלי הקרקע להתחדשות העירונית, במסלולי מיון אשר העניקו מימון מלא להוצאות התכנ

של כל התנאים לבניית המתחם ועליהם לבסס את ההסכמים הקיניינים ולתת להם ביטוי  וודאות מלאהוהיזם שיבחר על ידם היא 

וקה תכנית איחוד וחלוקה בסמכות הועדה המקומית. הועדה המקומית גם מבקשת להוסיף כי במסגרת תכנית איחוד וחלבמסגרת 

על ידי בעלי הקרקע. עם  יערך נספח בינוי מפורט הכולל תכנית עיצוב אדריכלי אשר ראוי שיעשו על ידי מתכנן מטעם היזם שיבחר 

 י הבנייה מיידי.אישורה של תכנית איחוד וחלוקה יהיה שלב היתר
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כרוכים בתכניות מסוג  לטענת המתנגדים, חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מסדיר את העניינים הכלכליים ה 2.8

 ה לקריטריונים בחוק זה.בינוי". ברם התכנית הנדונה אינה עונ-פינוי-בינוי, בינוי -"פינוי 

ול רשויות והכרזת המתחם נבדקה בקפידות על ידי הרשות  התכנית מקודמת במסלול פינוי בינוי במסל – לדחות את ההתנגדות

 הממשלתית הממונה ואושרה על ידה. 

מפלסים. הערה נעשתה בהיעדר תכנית  2.5-קרקעיות יהיה צורך ב-לצורך החניות התת ל נתון מוערך בוהשמאות התבססה ע 2.9

של תכנית זו יכולה ליצור מצב בו יהיה קונסטרוקציה אשר תגדיר את מערכת הגרעינים, העמודים והביסוס המתבקש. תוצאה 

נתונים שישנו את המסגרות התקציביות והשלכותיהן על מפלסי חנייה תת קרקעיים ויתכן שאף ליותר מכך.  3-צורך להרחיב ל 

 הפרויקט כולו. 

קל ורב-תכנית התחדשות מתחם סוקולוב נערכה על ידי צוות תכנון מקצועי בראשות משרד דרמן -לדחות את ההתנגדות 

ך שטחי המרתף הנדרשים אדריכלים. יחד עם יועץ התנועה של משרד שי מורן, הוכנו תכניות הבינוי ונספחי התנועה, המציגים את ס

הדוח הכלכלי לוקח בחשבון עלויות לרבות תחשיב סכמטי של שטחי הממ"דים הנדרשים וכל אלו מאפשרים גמישות תיכנונית. 

ים מתקדמים, ועל כן התכנית מאפשרת גמישות תוך כדי הישארות במסגרת כלכלית המקנה בלתי צפויות בשל שינויי תכנון בשלב

 רווחיות ליזם. 

ים, בתכנית הנדונה הבינוי  הינו במתחם 'מלאכותי' ללא הכרזה ואישור לתכנית פינוי בינוי. לטענתם אין המתנגדלדברי  2.10

נוי. יתרה מכך, גם כאשר בין מסמכי התכנית הוגדרה "שלביות בי-פינוי -בינוי ולא לתכנית בינוי-אישור ממשלה לא לתכנית פינוי

אינם מחייבים". בהוראה זו איבדה  7:" שלבי הביצוע המפורטים לעיל בפרק טורף את הקלפים בהוראה  7.2.3הביצוע", סעיף 

"ח השמאות.  בינוי ולמעשה גם שמטה את הקרקע לכל התחשיב החשבונאי שבדו-פינוי-נויהתכנית גם את הרעיון המרכזי בי

הרשות הממשלתית  כאמור ובשלב הזה, התכנית הנדונה אינה עונה לקריטריונים של מיזם התחדשות עירונית לפי חוק 

 . 2016-להתחדשות עירונית תשע"ו 

התכנית אושרה במסלול רשויות להתחדשות עירונית, מקודמת על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות  -לדחות את ההתנגדות 

יבחר מאפשרת גמישות של הליך בינוי פינוי בינוי , אך אם  7תה לתקצוב לתכנון הפרויקט. התכנית באמצעות סעיף עירונית וכן זכ

 היזם יוכל לקדם את הפרויקט גם בהינף אחד. 

"ששטחו של  לטענת המתנגדים, לפי תכנית המתאר הכוללנית, תנאי לתכנית מפורטת הכוללת התחדשות עירונית יהיה  2.11

. בתכנית הנדונה דונם, המגרש תחום בכל צלעותיו בייעדו ציבורי של דרך, ו/או שב"צ ו/או שצ"פ"  6ולה על המגרש המתוכנן ע

 שאינו מתקיים בתכנית דנן. דונם, ברם הוא אינו מוקף בכל צלעותיו כנדרש ועל כן תנאי 7-של כ מדובר כאמור בשטח

. בימים אלה מעדכנים את כל מסמכי התכנית בהתאם 2016תכנית המתאר הכוללנית מופקדת משנת  -לדחות את ההתנגדות 

ב לחוק   106המקומית ולאחר שמיעת התנגדויות , בהתאם לסעיף להחלטת הועדה המחוזית לשינויים המוצעים על ידי הועדה 

ות. מנהל התכנון והממשלה, עידוד של התחדשות עירונית במרכזי הערים הותיקהתכנון והבנייה. מגמת העדכון, בהתאם למגמת 

ית שהחליטה להפקידה מדיניות זו באה לידי ביטוי בהחלטת הועדה המחוזית. תכנית פינוי בינוי סוקולוב מקודמת בועדה המחוז

וויצמן בקירוב לקו המטרו העתידי, לאחר שהוצגה בפניה מדיניות ראשונית להתחדשות. התכנית גובלת מצפון במבנה על רחוב 

התחדשות נוספת, בעוד הועדה המחוזית הקפידה לישם בהוראות התכנית כי ניתן יהיה   מבנה הראוי להתחדשות במסגרת תכנית

 ידים ומתחם זה תוך חשיבה על גמישות עתידית תכנונית. לחבר בין החניונים העת

לדברי המתנגדים, לפי מסמך המדיניות לעניין התחדשות עירונית של עיריית כפר סבא, פרק ד' במסמך קובע "נוהל קידום  2.12

 בינוי". עיון בהוראות מבהיר בוודאות כי התכנית הנדונה אינה עומדת בשלבים הנדרשים בו.-ות פינויתכני

המתנגדים לא מפרטים בהתנגדותם באילו תנאים לא עומדת התכנית על פי נוהל. נוהל קידום תכנית פינוי   –התנגדות את ה לדחות

תחדשות עירונית בכל האמור ליחסי יזם/ קבלן ותושבים. תכנית זו  בינוי מופנה לבעלי הקרקע וליזמים המבקשים לקדם הליכי ה
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זו נערכה על ידי הועדה המקומית לצורך תכנון מושכל ולצורך קידום איכותי ומהיר של איננה תכנית להוצאת התרי בנייה. תכנית 

דיונים עקרוניים מקדימים סמכות רשות מקומית להגיש תכניות בתחומה. בהתאם לנוהל העבודה נערכו המתחם.  על פי חוק ב

   הליך שיתוף ציבור. בועדה המקומית, נערכו  מפגישים עם נציגויות המבנים , נערך כנס דיירים ונערך

לטענת המתנגדים אין מדובר בתכנית אשר בהגדרתה מהווה תכנית במסגרת "התחדשות עירונית" על פי כל דין. לטענתם  2.13

 ות עירונית כמתבקש על פי הנושא אלא בוועדות הרגילות של הוועדה המחוזית. לא התקיימו דיונים בוועדת המשנה להתחדש

רת תכנית להתחדשות עירונית במסלול רשויות, וקיבלה את אישור הוועדה המחוזית ונה על הגדהתכנית ע- לדחות את ההתנגדות

 10.05.2020מליאת הוועדה המקומית וכן ב 30.03.2020והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. התקיימו דיונים בוועדת המשנה 

נדונה התכנית בועדה   14.12.20שונים :ביום ה  טרם הבאתם לוועדה המחוזית. בוועדה המחוזית נדון הנושא במספר דיונים

 עדת המשנה להתחדשות עירונית מחוז מרכז.בו 21.12.20המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז , וביום ה 

לטענת המתנגדים קיים קושי בהבנת המונח מתחם, ביחס להגדרת ששת המתחמים המרכיבים את שטח העיר לפי תכנית    2.14

המתאר הכוללנית, לבין הגדרת המונח "מתחם" לשטח תכנית להתחדשות מתחם סוקולוב בנדון. לדבריהם משבצת השטח של 

ה אינו יכול להיקרא "מתחם" ובוודאי שלא "מתחם ר והמשמש כחנייארבעה בניינים יחד עם שטח המיועד למבני ציבו

 סוקולוב", פרט אם מאחורי בחירת השם מסתתר כוונת הטעייה.

לא היתה כוונת הטעייה במושג מתחם או שימוש של הגדרה מחוק התכנון והבנייה. מתחם על פי הבנתנו   לדחות את ההתנגדות: 

יחום ברור. ובהתאם לכך כל קו כחול שנבחן להתחדשות עירונית קרוי  שטח מוגדר שמתאפיין בפעילות מסוימת בעל גבולות או ת

במסגרת עבודת הצוות כמתחם + שם הסביבה / השכונה/ הרחוב. גם הוראות חוק התחדשות עירונית חוק הרשות הממשלתית  

יו כמתחם לפינוי שטח שמנהל הרשות הכריז על –מתחם פינוי ובינוי" "  להתחדשות עירונית מתייחסות בהגדרות למושג מתחם

 ולפיכך המונח הינו מונח שגור .  14לשם בינוי או לעיבוי בנייה לפי סעיף 

טענה מהנדסת העיר כי הבקשות להיתר לפי  11.11.2019לטענת המתנגדים, בעת הצגת התכנית לוועדה המחוזית ביום   2.15

ל בקשה נבחנה לגופה. עובדתית טענה זו שהגיעו לוועדה המקומית לא נבחנו ביחס למתחם, לאזור בו הם נמצאים וכ 38א תמ"

הסתמכו על תכנית המתאר הכוללנית ועל התווית היעדים  4-6אינה נכונה, שכן הבקשות לשדרוג הבניינים בכתובות סוקולוב 

נית הנדונה היא אשר לא נבחנה ברמה ה"מתחמית". התכנית הנדונה ומספר הקומות שהוגדרו בתכנית, אלא שדווקא התכ

שבתכנית   1ק על רקע המתחם שהוגדר בתכנית הנדונה ולא על רקע התכנית הכוללנית או על רקע מתחם נבחנה אך ור

קשר הכוללנית. מכלול השיקולים נעשה אך ורק משיקולים כלכליים ליצירת עמידות איתנה של התכנית בפני עצמה וללא 

 לצרכים האמיתיים שמסביב.

יסודה. תכנית המתאר הכוללנית המופקדת לא כללה בקיבולת המוצעת יחידות טענת המתנגדים שגויה מ –לדחות את ההתנגדות 

. מהלך הכללת יחידות דיור אלו בתכנית המתאר הכוללנית ארע בהליכי עבודה של מנהל הנדסה 38הדיור מתוקף היתרים של תמ"א 

לפי  1תן להתחדשות עירונית במתחם יח"ד,  במהו 7800ולפיכך הצעת העדכון העלתה את כמות יחידות הדיור לכ  2019החל משנת 

תכנית המתאר הכוללנית. המשמעות היא כי יח"ד אלו על פי היתרי התמ"א  לא נלקחו בחשבון במניין מוסדות הציבור והתשתיות  

רקע דרישות פרוגרמתיות בעיר, הרחבת המתחם כפי שהוגשה מביאה לצידה  הנדרשות. דווקא במסגרת התכנית נבחנה התכנית על

 ולת לממש שטחי ציבור לטובת מתן מענה לכלל ציבור התושבים באזור.גם יכ

לטענת המתנגדים, התכנית הנדונה לא נבחנה על רקע מצב קיים של מסחר ותעסוקה. באף מחלקיה אין פירוט/הסבר    2.16

 נית הנדונה תוסיף והמשמעות שלהם על רקע שטחי המסחר/תעסוקה הקיימים ממילאלכמות המטרים הריבועיים שהתכ

 באזור.
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מ"ר ברוטו ומטרתה יצירת מסחר מקומי התומך בכיכר  895כמות המסחר המוצעת בתכנית עומדת על  -לדחות את ההתנגדות 

ציר עירוני מרכזי. תואם   –ההליכה דרומה העירונית המוצעת וברחוב סוקולוב כהמשך מקומי של המסחר ברחוב ויצמן וחיזוק ציר 

 . מתאר ונועדו לחזק עירוניות ודופן רחוב ולא לצורך הקמת מרכזים מסחריים מוקדייםאת שטחי המסחר המיועדים בתכנית ה

לפי המתנגדים מבני הציבור הקיימים בקרבת המתחם יכולים לתת את המענה המתאים, אם כן לא ברור מדוע יש להוסיף   2.17

 ייעודם.של שטחי ציבור, ואם יתווספו הרי שכבר עתה צריך וראוי להגדיר במדויק את  מ"ר 2,032

. בנוסף יודגש כי תכנית בניין עיר הנה מעשה חקיקה לשנים ולפיכך התכנית 2.15ראה התייחסות לסעיף  – לדחות את ההתנגדות

רכי חינוך , דת , תרבות, קהילה, ספורט , קובעת סל השימושים הציבוריים  מסוים המותר במסגרת זו שהם מבנים לטובת צ

לחוק התכנון   188ולא קבעה  כי על השטח המבונה יחולו כל השימושים המותרים על פי סעיף בריאות רווחה ומשרדים עירוניים 

 והבנייה. 

ים כי המתנגדים טוענים כי התכנית הנדונה לא בחנה "מתחמית" את נושא התחבורה, התנועה והחנייה. המתנגדים סבור  2.18

ויות עומסי התנועה שייווצרו למתחם כולו. כמו נספח התנועה מתייחס רק לשטחים בתכנית הנדונה ונעדר התייחסות למשמע

כן טעונים המתנגדים כי התכנית מפחיתה משמעותית את החניות וכי תדרש תכנית העמדה חדשה המותאמת לכניסות רבים  

 הרבים לחניונים התת קרקעיים.

מתאר הכוללנית. התכנית סקרה את  התכנית נערכה על ידי יועץ תנועה שהינו גם יועץ התנועה של תכנית ה  – דותלדחות את ההתנג

אמצעי הסעת ההמונים במרחב התכנון ואת מערך התחבורה הכולל. תכניות מקומיות כדוגמת תכנית זו אינן כוללות הכנת בדיקות  

רך לצורך השלמת שביל האופניים של רחוב סוקולוב , שביל אופנים שעתיד תחבורתיות רחבות היקף. יודגש כי התכנית מרחיבה ד

את מרכז העיר לעבר תחנת הרכבת, כמו כן מציעה אפילו ברקע נספח התנועה פתרון להסדרי תנועה והוספת מעבר חצייה  לקשר

כניסות ויציאות    3-4קולוב במקום ברחוב. נספח התנועה גם מורה היכן יהיו כניסות הרכבים , ומאפשרת רק מוצא אחד על רחוב סו

 רת קושי תנועתי על ציר תנועה זה. לכל מבנה בנפרד ,עובדה אשר הייתה מייצ

מוסיפה חניות אשר סלולות היום, לא על ייעוד דרך ,כי אם על קרקע בייעוד למבני ציבור, ובמקומן  78כמו כן התכנית אכן מבטלת  

,  ת קרקעיחניות נוספות בחניון הת 132ראו מאזן החניה המסמן  -ניות ציבורית בלבד , התכנית חניות ציבוריות מעבר לתקן שהן ח

בנוסף, מספקת התכנית חניות תת קרקעיות לכלל הדיירים החוזרים והחדשים למתחם, בעוד היום אין במגרשים חניות כלל, 

שולבת הרמפה מכיוון רחוב החרמון עם הקיים והתושבים חונים במרחב הציבורי בלבד. עוד יודגש כי התכנית מראה ברקע כיצד מ

 בפועל.  

מורה נבוכים לעיקרי המדיניות"   –חס לתכנית המדיניות העירונית "התחדשות עירונית כפר סבא לטענת המתנגדים בהתיי  2.19

ברנר", החיבור בין "מתחם סוקולוב" ל"מתחם ברנר" מקרי  – 2, משבצת השטח הנדונה נכללה ב"מתחם 2020מפברואר 

 לט. בהח

כלל התייחסות לחלקי  2020המקומית פברואר  מסמך מדיניות להתחדשות העירונית אשר אושר בוועדה-לדחות את ההתנגדות 

והתייחס למדיניות פרטנית אשר יוכן לכל תחום שסומן. אין   )לפי בתי ספר יסודיים(העיר השונים לפי אזורי רישום של אגף החינוך 

רי הרישום של ת סעיף זה במסמך המדיניות. בנוסף, לתכנית דו"ח פרוגמה הנערך על רקע איזוקשר בין טענת המתנגדים לבין מהו

 אגף החינוך.  

יח"ד מתוכנן  134יח"ד. בתכנית הנדונה עבור  44מ"ר משרת   1,080לטענת המתנגדים השצ"פ הקיים בתחום התכנית כיום  2.20

אזור לרכבי כיבוי אש ולכן יכלול מגבלות, לדוגמא מיקום מ"ר, וגם הוא אינו בדיוק ירוק שכן מסומן כ 201שטח ירוק של 

 103 1י המתנגדים מוצע אפס שטחים פתוחים. לעומת זאת טוענים כי בתכנית הכוללנית חסרים למתחם מתקני שעשוע. לדבר

 רבתי.  1דונם של שטחים פתוחים ועל כן התכנית הנדונה מפחיתה ופוגעת במתחם 
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-צ"פ מתרחב לכהש 4מ'. מערבית למבנה סוקולוב  4.5-6"פ הקיימת היום הינה ברוחב הנע בין רצועת השצ -לדחות את ההתנגדות 

 מ' אשר משמשים היום בפועל כחניון סלול.  12

מ"ר בזיקת   895מ"ר בסימון הנחיות מיוחדות לפיתוח כיכר עירונית ועוד  946מ"ר בייעוד שצ"פ,   201במסגרת התכנית מוצעים 

סך השטחים הפתוחים  מ'. לכלל השטחים הללו הוראות לפיתוח גנני מעל תקרת חניון. 15חב קבוע של הנאה למעבר הציבור ברו

על פי התדריך להקצאות  לצורכי ציבור, המרחב הציבורי הפתוח בעיר כולל גינות פארקים   מ"ר. 2042-המחויבים בפיתוח עומד על כ 

ות שבילים ושטחים מלאכותיים אינטנסיביים. התכנית עומדת  וגינות משחק , אך כולל גם שטחים של תשתית קשיחה כמו ככר

אף יותר. כמו כן מחזקת ומתקשרת לקוד הגנטי העירוני של הרשת הירוקה , רשת שבילים להולכי הרגל  בהוראות התדריך ו

 המרשתת את מרכז העיר.

)ערים( הממוקם בסמיכות רבה  התכנית הנדונה לא בחנה את הנתונים הקיימים באזור לרבות שטחי המסחר בקניון הגדול  2.21

אורך רחוב ויצמן )במקטע הרלוונטי לתכנית מתחמית זאת(. לפיכך  ל"מתחם" ולא בחנה את סך שטחי המסחר, תעסוקה ל

 התכנית הנדונה אינה יכולה לענות למטרה: "עיבוי הדופן המסחרית לויצמן בצורה מושכלת". 

של תכנית המתאר   1מ"ר למסחר. מתחם  895ש כי התכנית כוללת ,  יודג  2.16ראה תשובה בסעיף  – לדחות את ההתנגדות

מ"ר מסחר ריאלי ) ולא נומינאלי( . מטרים אלו נועדו בתכליתם לחיזוק הגריד העירוני ובדגש על הגריד  120,000המופקדת קבעה  

 המסחרי הצמוד לוויצמן. 

ושם מסתיים השביל. לא היה ברור   10לוב לדברי המתנגדים התכנית הנדונה מוסיפה שביל אופניים במקטע שעד סוקו  2.22

הפקיעה העירייה   22/2לא ניתן היה להקים את שבילי האופניים, שכן לפי תכנית כס/ 38מדוע בתכניות שהוגשו מכוח תמ"א 

 רצועת דרך למטרה זו. המתנגדים טוענים כי הוספת שביל אופניים אפשרית מבחינת המרחקים גם בתכניות שבוטלו.

תחנת הרכבת סוקולוב , ולמחלף רחוב סוקולוב הוא ציר תנועה משמעותי בעיר, המקשר בין מרכז העיר ל –גדות לדחות את ההתנ

מטרים , תכנית המתאר הכוללנית המופקדת מסמנת   20. זכות הדרך על פי תכניות מאושרות ברחוב סוקולוב הוא 531ירידה לכביש 

ת את שילוב שביל אופניים תוך שימור עצים ופיתוח רחוב סוקולוב , ההפקעה לדרך מאפשר 2את רחוב סוקולוב למאסף רמה 

 חשוב לכיוון רחוב ויצמן. בחיבורו המ

צוין כי אחת ממטרות התכנית הינה "העצמת הרשת  10.05.2020לטענת המתנגדים, בדיון מליאת הוועדה המקומית  2.23

 גה מענה למטרה זו.הירוקה במרחב" ולפרשנותם הכוונה הינה רשת שבילי האופניים, שאינה מצי

וקה מתייחסת לרשת הולכי הרגל הקיימת בממרכז העיר כפר סבא,  כמתואר בהוראות התכנית, הרשת היר -לדחות את ההתנגדות 

ומאפשרת רצף הליכתי במערך שבילים ירוקים הנפרדים מן הרחובות הראשיים ומחברים בין מוסדות ציבור בעיר. רשת שבילי 

ר הכוללנית.  התכנית  של שבילי אופניים, שהתוואי שלו מוגדר בתכנית האב העירונית. ובתכנית המתאהאופניים הינה מערך נפרד 

מחזקת את הרשת הירוקה באמצעות זיקות הנאה מצפון לדרום וחיזוק שביל קיים ממזרח למערב. הציר מצפון לדרום סומן 

המחוזית וזאת כפתרון סטטוטורי למורכבות של מתחמי  בהנחיות מיוחדות ולא בשטח ציבורי פתוח בהתאם להנחיית לשכת התכנון 

 ם שונים בין תת הקרקע ועל הקרקע. יחד עם זאת העקרון נשמר ומקובע  בהוראות התכנית. התחדשות הכוללים שימושי 

על משפחת חבס ומשפחות נוספות להפקיע משטחה שטח עבור מבני  1982כפתה בשנת  16/2לדברי המתנגדים תכנית כס/ 2.24

ני ציבור עפ"י התכנית. השטח  טח נרשם ע"ש עיריית כפר סבא. על השטח שמיועד למבני ציבור לא קמו היום מבציבור. הש

שהופקע בשעתו מוגדר עתה בתכנית הנדונה לייעוד מגורים. על אף זאת, דבר מתוך הנחיות החוק כמפורט לעיל לא נעשה ולא  

ליות שהיה באחריות הוועדה המקומית לקיים טרם הפקדת  צורפה חו"ד משפטית אשר מאירה את אי קיום הפעולות המינה

 התכנית.
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עליה חתום מר   בהסכמת בעלים( הנה תכנית איחוד וחלוקה 25.3.1982) מאושרת מיום  2/16תכנית כס/  -נגדותלדחות את ההת

חבס. יש לדחות את טענות המתנגדים בדבר הפקעה ב"כפייה", זאת הואיל והמקרקעין הוקנו לרשות בהתאם לתכנית  נחמן 

 רת הפקעה כפויה, כפי שטוענים המתנגדים. אשר הינה תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ולא במסג 16/2כס/

נקבע הבינוי המורחב של החלקות לרבות  בית יתיר. מכוח (  מבוטלות דרכים ונקבעות דרכים חדשות, 2/16במסגרת תכנית זו) כס/ 

 . ית משנהאותם אין התכנ -על שטחי הדרך ברחוב החרמון תכנית זו נסלל רחוב החרמון ותקן החניה למסחר עבור בית יתיר מסופק 

. שב"צ זה שימש במסגרת התכנית הוסדרו זכויות למגרשי מגורים גדולים ולמשרדים ותעסוקה נקבעו שצ"פים דרכים ושב"צ 

אין באמור כי  המטרה הציבורית לבניית מבני ציבור שב"צ עבור חניות ציבוריות.  1/1במהלך השנים האחרונות בהתאם לכס/

י "המנויד" בתכנית נשוא ההתנגדות, הוא אותו צורך ציבורי שלשמו יועדה הקרקע לשמש אלא ההפך הוא שהצורך הציבור נזנחה

הקרקע הציבורית המאושרת  מבונה בחלקה  בגן ילדים  והחלק נותר גובל במגרש צר בחזית רחוב לצורכי ציבור מלכתחילה . 

ונית בעיר , ובהתאם לדרישות מנהל התכנון כל החרמון ולא מתאים דיו לבניית מבנה ציבור כנדרש. בהתאם להליכי התחדשות העיר

 הקרקעות הציבוריות נדרשות להתייעלות ושימוש מושכל. 

בורית הנכנסת לאיחוד וחלוקה מחדש , יוצאת במצב היוצא עם מגרש בייעוד ציבורי המיטיב להתחדשות המרחב הקרקע הצי 

 הציבורי. 

ת שניתן יהיה לממש בצורה מיטבית גם אל מול חזית רחוב החרמון.  הציבור משנים את גבולותיהם ותצורת המגרש , על מנשטחי 

 . 8סוגייה זו הוצגה גם בכנס שיתוף הציבור אשר הציגה כיצד באמצעים אלו אנו מרחיקים את הבנייה העתידית מחזית החרמון 

ים  על ידי הצוות המקצועי על חלק מהמקרקעין, , ככל ויתקבלו התיקונים המוצעהתכנית החדשה עורכת איחוד וחלוקה מחדש רק 

 .הרי  שרובה תמוקם  בהתאם למיקומה ההיסטורי

קבע מפורשות ששינוי קרקע ציבורית שהופקעה, במסגרת תכנית חדשה בהתאם להלכת בית המשפט העליון בעניין רמת השרון אשר 

 . ת אפשריתשל איחוד וחלוקה, הינה פעולה תכנוני

עיריית רמת השרון נ' טומז חברה קבלנית בע"מ,   8958-10כרעה בשאלה זו במסגרת ע"א  נדרש בית המשפט העליון לה  9.7.12ביום  

וקבע את ההלכה, לפיה לא כל זמן שמקומו של הייעוד הציבורי מועתק במסגרת הליך של איחוד וחלוקה מחדש, יחייב הדבר השבת  

ות שימוש בסמכות של איחוד ולחלוקה. וכלשון שכן משמעותה של פסיקה זו, תהיה איון האפשרות לעשהקרקע לבעליו המקוריים,  

 בית משפט עליון:  

זו:  סמכות  הוענקה  שלשמה  התכלית  היא  מחדש  וחלוקה  איחוד  של  בהליך  השימוש  את  להנחות  אפוא  שצריכה  המוצא  "נקודת 

"הייעו של  שמקומו  אימת  כל  לא  אכן,  התכנונית.  מהתכלית  וחלוקה  איחוד  של  הליך  במסגרת  מועתק  הציבורי"  תתחייב ד  חדש 

וחלוקה   איחוד  של  בסמכות  שימוש  לעשות  האפשרות  איון  תהיה  כזו  פסיקה  של  משמעותה  המקוריים.  לבעליה  הקרקע  השבת 

במיוחד יש   מחדש. אולם, יש להקפיד על כך שהשימוש בסמכות ייעשה להשגתה של תכלית תכנונית, ולא להגשמת מטרות אחרות.

 עשרת קופתה של הרשות על חשבונו של בעלים פרטי אחד."להבטיח שלא ייעשה בסמכות שימוש אך לה

לטענת המתנגדים בנספח המצב המוצע ובנספח הבינוי מסומן גבול תכנית אשר שונה לחלוטין מגבול התכנית אשר מסומן   2.25

ע צבת גבולות שונים ועצם היותו של נספח התנועה מצי בנספח התנועה. נספח התנועה אמנם מוגדר כנספח מנחה, אך עצם ה

-מעיד על היעדר פתרון לכל התוספת של כ 6פתרון של חניה תפעולית הרחק מעבר לתחום המתחם המוצהר בחזית אח' חרמון 

 מ"ר מסחר ותעסוקה המוצעים בתכנית הנדונה. שינוי זה יוצר הטעיה, ומבהיר כי התכנית אינה ברת ביצוע. 2,700

לגבולות התכנית. לבקשת נת"ע סומנו בנספח הבינוי ונספח התנועה  גבול התכנית בנספח התנועה תואם -ות את ההתנגדות לדח

גבולות תכנית המטרו אשר מופיעים בקו כחול מקווקו. גבול התכנית מסומן כמקובל בקו כחול רציף בכלל המסמכים. חניות 

 . ומבנה אלא מתוכננות במרחב לעת הוצאת היתרי בנייהתפעוליות במרכז העיר לא מסומנות לצד כל מבנה 
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המתנגדים טוענים כי התכנית איננה במעמד תכנית מפורטת  לא עונה על דרישות תכנית המתאר הכוללנית המופקדת  ושי   2.26

 בה טעויות סופר כפילויות ושפע סתירות פנימיות.

היתרי   תכנון והוצאת היתיר בנייה. לא ניתן להוציא מכוחההתכנית היא תכנית מפורטת הכוללת הוראות ל –לדחות את ההתנגדות 

בנייה עד לאישור תכנית איחוד וחלוקה הכוללות טבלאות הקצאה ואיזון כתנאי להליך היתרי הבנייה. זהו הליך סדור שנערך בעבר 

 בתכניות בסדרי גודל שונים.

כי מדובר ב"תכנית משנה/מחליפה את הוראות   הוראות התכנית מצוין במרבית התכניות 1.6המתנגדים סבורים כי בסעיף  2.27

היות וניכר כי סימון הקו הכחול אינו בהכרח מהווה  50-52בתחום הקו הכחול שלה בלבד" בהמשך לסעיפי המתנגדים  התכנית

 לוקה בחסר ויש להתאים אותו לגבולות האמיתיים של התכנית. 1.6את גבול התכנית, נראה כי כל סעיף 

יט התכנית, כמו כן כפי שצויין בכלל מסמכי התכנית גבול התכנית הקובע בחוק הינו הגבול המופיע בתשר–לדחות את ההתנגדות 

מופיע אותו קו כחול. הקו הכחול הוא התחום החוקי עליו חלה התכנית. אין התכנית מטילה ומחליפה הנחיות מחוץ לקו הכחול  

 קעין על פי חוק. יכולה לשנות יחס לתכנית רק על המקר  1.6שלה. לפיכך טבלה 

תהווה חנייה לבניין המסחרי",  2014כי:" החנייה הציבורית בחלקה  14נקבע בסעיף  2/16לדברי המתנגדים בתכנית כס/ 2.28

קרי לבית יתיר. באחריות הוועדה המקומית לייחד לבית יתיר בחניונים התת קרקעיים של התכנית הנדונה את כמות החניות  

 ריים בעקבות אישור התכנית הנדונה. שתתבטל כתוצאה משינויים גיאומט

לעניין חניות : " החניה למגורים ולמסחר תבוצע בשטח המגרשים  14קבעה הוראות סעיף  2/16תכנית כס/ – גדותלדחות את ההתנ

תהווה חניה לבנין המסחרי" דהיינו  2014בחלקה החניה הציבורית עצמם על חשבון הבונים ובהתאם להוראות הועדה המקומית. 

היא תא השטח העתיד  2014בעבורן על חלקה  החניות הציבוריותגם ה התכנית כי לעניין תקן החניה עבור המסחר יחשבו קבע

. מאזן החניה 2/16בתכנית כס/ 2010ציבור תא שטח להסלל כרחוב החרמון . החניות שבוטלו  בתכנית הינו בייעוד שטחי מבני 

ל בית יתיר בתחום רחוב המוצע כולל חניות חלופיות לחניות שמבוטלות על השטח הציבורי. החניות המסומנות בהיתר הבנייה ש

 החרמון הו החניות הסמוכות למבנה ואין התכנית משנה את סדרי החניה או זכות הדרך לצד בית יתיר. 

לעניין ההפקעות שבוצעו בעבר.  2/22וכס/  2/16ים בתכנית "מצב מאושר" נעדרו נתונים אודות תכניות כס/לטענת המתנגד 2.29

עדי ההפקעות. נתון שבמסגרות חוות הדעת הכלכלית נעדר התייחסות להשלכות ההפקעות שעד כה לא נעשה בהן שימוש עפ"י יי 

 תיאורטית בלבד. הנושא. וכי חוות הדעת הכלכלית כרקע מוכיחה כי מדובר בתכנית

תשריט מצב מאושר הינו תשריט המשקף את ייעודי הקרקע הסטטוטוריים המאושרים לעת הכנת התכנית.   – לדחות את ההתנגדות

ך בהתאם לקומפילציה של כלל ייעודי הקרקע בסביבת התכנית. מסמך הרקע הכלכלי הינו מסמך שנועד להציג את  התשריט נער

וש ונבדקה על ידי שמאי הועדה המחוזית ועל ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ואושרה בחינת כי התכנית כלכלית למימ

שה תלוי בטבלאות הקצאה ואיזון שישקפו הסכמים קניינים אל מול על ידם. התכנית איננה תיאורטית כי אם תכנית אשר מימו

 בעלי הקרקע בתכנית לעת שיבחרו יזם לביצוע. 

קומות  10) 9ק+-נוי מוגדר כי גובה המבנים מחייב, והמבנים הגבוהים בתכנית מוגדרים כלטענת המתנגדים בנספח הבי 2.30

קומות מגורים. המתנגדים שואלים מהו   15-שגובהם מגיע לא  לאורכה של התכנית מוצגים מבנים -ברוטו(. מאידך בחתך א

 הנכון? 

דה. החתך הנכון מופיע בסט כפי שהוגש להפקדה טעות סופר שקרתה במהלך עדכון המסמכים להחלטת הוע  -לקבל את ההתנגדות 

 ויעודכן בהתאם להחלטות. 

עם גגות רעפים לעומת "אפס עיצוב"   לטענת המתנגדים בנספח הבינוי בולט פער בין תכנון מפורט של מבנים קיימים 2.31

 תכנון זה. לטענתם בבינוי החדש המוצע. המתנגדים דורשים הסבר מדוע לא מתאפשר לשלב עיצוב בגגות רעפים במתחם
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תכנית הגגות החדשה בעיר לקראת מתן תוקף בימים הקרובים מנחה לגגות שטוחים ומחליפה את ההוראה  – לדחות את ההתנגדות

 בניה רוויה בעיר. תכנית זו תואמת למדיניות העירוניתלגגות רעפים  ב

קרקעיים. בתכנית ובמבט ממזרח   מוגדרות שתי כניסות נפרדות לחניונים התת –המתנגדים סבורים כי בתכנית התנועה  2.32

 סימון הכניסות לחניונים מחייב.  –להוראות התכנית  1.7כניסות אלו נעדרות, על אף שבסעיף  בנספח הבינוי

 רמפות הכניסה לחניונים יסומנו בנספח הבינוי באופן בולט לעין ונהיר .  – ההתנגדותלקבל את 

ת רח' סוקולוב נעדר מהתכנית, על אף שמרחקים מינימליים לדברי המתנגדים המרחק המינימאלי מקו הבניין לחזי 2.33

 חייבים להימצא. 

. הנתון מופיע ברוזטת הכביש ועל גבי  0קו בניין קו הבניין המוצע לחזית רחוב סוקולוב הינו   - לקבל את ההתנגדות חלקית 

בהוראות התכנית כי קו הבניין לחזית   התשריט. כך עורכים תשריט על פי הוראות מינהל תכנית בנוהל מבא"ת. למרות האמור נחדד 

 .0רחוב סוקולוב הוא קו בניין 

)א( לתקנות חוק התכנון   6: לפי תקנה 201-ו 101לטענת המתנגדים לעניין מבני המסד המוצגים בתכנית הבינוי בתאי שטח  2.34

בניין. שתי המשבצות והבנייה )חישוב אחוזים ואחוזי בנייה( "מסד" מוגדר כחלל המצוי מתחת למפלס הכניסה הקובעת ל

בתכנית הבינוי המסומנות כ"מסד" נראה כי מיועדות להבנות דווקא מעל מפלס הכניסה. בתכנית הבינוי אין תיאור של גובה או  

להוראות התכנית, נראה כי שטחי   5ר הקומות של קומות המסד כנדרש בהוראות התכנית. לפי טבלת הזכויות בפרק מספ

 גדרת יעדים. ה"מסד" נעדרים התייחסות וה 

. זכויות הבינוי של קומת המסד  5ניתן להוסיף את גובה קומת המסד לנספח הבינוי ובהערות לטבלה  -לקבל את ההתנגדות בחלקה 

הקרקע. אין מניעה לייצר מסד של גבוה יותר מקומה אחת, אך נפח זה ימנע בון כחלק ממניין השטחים המוצעים מעל נלקחו בחש

 כיוון אוויר נוסף לדירות הסמוכות לו ויהיה ע"ח זכויות הבינוי המוצעות באופן שאינו מיטיב עם התכנון. 

תנועה,  . לפי תכנית ה201וד לבניין בתא השטח לטענת  המתנגדים, במבט לרחבה הציבורית נראים עצים השתולים בצמ 2.35

 שטח זה מיועד למיקום רכב כיבוי. 

נספח הבינוי המנחה יסמן את רחבות כיבוי האש כך שנטיעות העצים לא יחצצו בין הרחבה לבין הבניינים.  – לקבל את ההתנגדות

 ח והעיצוב האדריכלי.מיקומם הסופי של רחבות כיבוי האש בהתאמה לפיתוח יקבעו במסגרת תכנית הפיתו

מטרים מדרום לכניסה  5-בפרוטוקול הדיון לאישור התכנית נקבע כי תסומן רצועת שצ"פ ברוחב של כ לטענת המתנגדים, 2.36

 מטרים מהבניין השכן. 8קו בניין של  –לחנייה מרחוב סוקולוב. לא סומנה בתכנית הבינוי וגם לא רצועת שצ"פ והמרחק הנדרש 

מ'.  15רחק בין הבינוי המוצע לבניין  מדרום לתכנית הינו . המ601וגדרה רצועת שצ"פ ראה תא שטח ה -לדחות את ההתנגדות 

 כמופיע בנספח הבינוי. 

 יש לתקן את נספח הבינוי ולהפכו למחייב על כל פרטיו.  60-66המתנגדים סבורים כי לאור המפורט בסעיפים  2.37

חוזית ומופיעים בהוראות  נספח הבינוי הינם ע"פ דרישת הועדה המכלל ההגדרות לסעיפים המחייבים ב -לדחות את ההתנגדות 

 התכנית

-2, -1-1לדברי המתנגדים בנספח פיתוח נוף חלו טעות סופר בכותרות החתכים המסומנים על גביו לבין שרטוטי החתכים  2.38

וי, ובתכנית התנועה נראה .בנוסף, טוענים המתנגדים כי הכניסה לחניון מרחוב סוקולוב מסומנת בו אך לא בנספח הבינ3-3, 2

 מז בלבד. רק סימון מר 
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תתוקן טעות הסופר בין כותרות החתכים לחתכים המסומנים על גביי התכנית. על גביי תכנית התנועה  -לקבל את ההתנגדות

 מסומנות שתי הכניסות והיציאות לחניון ברמפות אפורות. תבוצע הדגשה של סימוני הכניסות והיציאות גראפית. 

( אך אלו אינם A,B,C,D,E,Fבניינים בטבלאות מאזני חנייה )תנגדים, בנספח התנועה מוגדרים שמות הלטענת המ 2.39

 מופיעים על גביי התכנית עצמה ואינן תואמים את הגדרות התכנית. 

י תאי השטח בתכנית כוללים מספר ביניינים , בעוד נספח התנועה התייחס לכל מבנה מוצע בבינו  – לקבל את ההתנגדות בחלקה 

 למאזן התנועה גם את החלוקה בתאי השטח.בנפרד , ניתן להוסיף  כתיקון טכני 

חניות, בניגוד לטבלאות  211המתנגדים סבורים כי מספר החניות המסומנות בשניים וחצי מפלסי החניון התת קרקעי הינו  2.40

 חניות. פער שאיננו מוסבר. 392מאזן החנייה המפרט צורך של 

 בהתאם לשרטוט המוצע.  חניות 317ן החניה בטבלה המסכמת מצעי מאז – לדחות את ההתנגדות

לדברי המתנגדים החסר הגדול בנספח התנועה מצוי בהתעלמות מהסביבה ומתכנית הקונסטרוקציה, אשר עשויה לשנות  2.41

ון,  את הגיאומטריה של החניות ואת מאזן החנייה. המתנגדים סבורים כי קיימת התעלמות מהחנייה הציבורית ברחוב החרמ

חניון מכיוון רחוב החרמון, יחד עם שינויים טופוגרפיים אפשריים ישפיעו על עלויות  ואי הצגה ברורה של דרכי הכניסה ל

 הביצוע. 

נספח התנועה נעשה תוך התייחסות לגרעיני המגורים וממ"דים ואף ניתן לראותם בנספח התנועה בסימון  -לדחות את ההתנגדות 

עם החנייה ברחוב החרמון ובהתאם לטופוגרפיה הקיימת  נון החניון והגישות אליו נערך בתיאוםצהוב בכלל קומות החניון. תכ

באתר. התכנית בשלב זה איננה כוללת תכנון מפורט לביצוע וקונסטרוקציה של המתחם בכללותו ובהתאם להליכי תכנית בניין עיר 

 . נלקחים שטחים אלו בחשבון ומותירים גמישות תיכנונית לשלב הביצוע

הטעות המהותית של נספח התנועה מצויה בהסתרת הכניסות והיציאות מהחניון ובמיקום הסימון לטענת המתנגדים  2.42

 המוסכם שלא במקומם המתאים בכל הקשור לכניסה מרחוב סוקולוב.

 2.38אין הסתרה במסמכי התכנית , ראה התייחסות בסעיף  – לדחות את ההתנגדות

יתה ממחישה את הבעייתיות בכניסה לחניונים ושינויים נגזרים של מפלס הקרקע הי המתנגדים סבורים כי תכנית פיתוח 2.43

מתיאומי תשתיות נדרשים מול הרשות. פתרונות שלו היו מוצגים היו מאירים את העובדה שממספר מקומות החנייה הקיימים 

 (. 78ברחוב החרמון רבים יותר מאשר מוצג בשלב זה בנפסח התנועה )

 תיאום מלא בין יועצי תנועה ויועצי תשתיות לרבות התאגידים העירוניים. התכנית נערכה ב – לדחות את ההתנגדות

 לדברי המתנגדים, נעדרים פרטים תכנוניים עקרוניים שמכוחה ניתן יהיה להוציא היתרים:  2.44

 חסר פירוט גובה מקסימלי קומת הקרקע/מסחר/מבני ציבור/קומת הגג.          א.         

 ת לא מפרטת את גובה הגג, מה יכול להכיל, נסיגה מקווי בניין. התכני         ב.          

 התכנית מתעלמת מהוראות ברורות לעיצוב הבניינים, החזיתות לרבות החזית החמישית.           ג.          

 התכנית נעדרת הנחיות לעניין הבנייה הירוקה.           ד.          

 התכנית נעדרת הנחיות לסוג המסחר אשר יותר במתחם.         ה.         
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התכנית נעדרת הנחיות ברורות לעניין השימוש בחניונים, הוראות מדויקות להבטחת החנייה הציבורית            ו.          

 חניות ציבוריות שתהיינה פתוחות לכלל הציבור.  118לאורך תקופה עתידית והבטחת 

כנית נעדרת הנחיות ברורות ומדויקות לעניין תקופת הבנייה, לעניין שמירה על איכות האויר והרעש לכל  הת          ז.          

 הסביבה המקיפה את המתחם, קביעת הגבלות לשעות עבודה, הנחיות מדויקות למרחקי עבודה מהבניינים הסמוכים וכו'.

 הדיפון ומערכת העוגנים שידרשו ככל הנראה. התכנית נעדרת הנחיות ברורות לעניין החפירה,         ח.         

 מטרת התכנית בין היתר לאפשר גמישות תכנונית בשלב היתר הבנייה -לדחות את ההתנגדות 

 להוראות התכנית מוגדר מספר הקומות.  5לא קיימת חובה לקביעת גובה  אבסולוטי למבנה, בטבלה          א.

 מפורט בסעיף א.  -ב. גובה הגג

 . 6.8,  6.1מפורט בפרקים  -ות לגגות המבנים לעניין הורא

 . 6.8,  6.1ג. מפורט בפרקים 

 . יצויין כי תקן הבנייה הירוקה צורף בימים אלה לתקנות החוק.6.2ופרק  6.5ד.  מפורט בפרק 

 6א 4.1.2סעיף  4ה. מפורט בפרק 

 12סעיף  6.4ו. מפורט בטבלת מאזן החנייה ובהוראות התכנית פרק 

. הנחיות מפורטות לתקופת הבנייה יהיו  בשלב ההיתר ע"פ הנחיות הרשות המקומית וע"פ הקבוע 6.12ז. מפורט בפרק 

 בחוק.

 .ח. הנחיות מפורטות לתקופת הבנייה יהיו  בשלב ההיתר ע"פ הנחיות הרשות המקומית וע"פ הקבוע בחוק

 המתנגדים מבקשים לשנות את הסעיפים הבאים:  2.44

; יש לחייב ליצור הפרדה בכניסות בין השימושים השונים ואין להסתפק  בתכנית הבינוי...""ככל הניתן  – 6.1.2סעיף       א.

 "ככל הניתן". -ב

פ בכל חזית שהיא בשל הפגיעה הצפויה  אין לאפשר הבלטת מרפסות מעל השצ" –בתת פרק "מרפסות"  6.1.1סעיף        ב.

 .8יינים אשר בחרמון ממצב בלתי סביר זה ובכל מקרה לאסור הבלטת מרפסות לכיוון הבנ

במבנה האדריכלי של מתחם זה, כל החזיתות הן שוות ערך ואין מקום   –. בתת פרק "מסחר ותעסוקה" 6.1.2בסעיף         ג.

 להפרדה בין חזית קדמית לחזית אחורית. 

 בתת פרק "גגות" יש לבטל לחלופין כמו את קומות ה"מסד". 6.1.1את סעיף           ד.        

את תת הפרק "סגירות עונתיות" יש לבטל לחלוטין בשל מיעוט שטחי הציבור ביחס לזכויות הבניה העצומות           ה.         

 בוי אש.שבמתחם הצפוף ובשל העובדה שהכיכר העירונית משמשת גם לעמדת כי

לב ההקמה ולא להסתפק בהוראות  לתת פרק "כניסות לחניונים" יש להרחיב ולהטמיע הוראות ברורות לש           ו.          

 כלליות, וכן להוסיף תכנית מפורטת שתגדיר את אזורי השלבים השונים מתחילת הפרויקט ועד לסיומו.
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ופי המתחם אינו יכול לאפשר חניה תפעולית באף לא אחד מחזיתות המתחם  על כל תוכנו, א 6.4.3לסעיף           ז.          

 לחלוטין סעיף זה. אלא בחניונים בלבד; יש לבטל  

 להגדיר הוראות מדויקות ובהתאמה לנדרש גם לחוק רישוי עסקים.  6.4.7לסעיף          ח.         

 להגדיר איזה סעיף גובר. יש – 6.4.1עומד בסתירה לסעיף  6.4.9סעיף          ט.         

כל אפשרות למבנה לתחנת השנאה שלא במפלסים התת א. במתחם זה אין  6.7.1לבטל את הסיפא של סעיף            י.          

 קרקעיים.

 

 המלצת הצוות מפורטת לכל סעיף בנפרד 

 מטרת התכנית בין היתר לאפשר גמישות תכנונית בשלב היתר הבנייה 

יש לאפשר גמישות תכנונית. היתר הבנייה יוגש לבחינת הנושא ומותיר מרווח לשיקול דעת  - לדחות את ההתנגדות א.  

 הגוף המוסמך.  ואישור

ן גם את מיקום המבנים הסובבים  מוגדר מרחק מינימאלי בין מרפסות אשר לקח בחשבו - לקבל חלקית את ההתנגדות  ב. 

והמרפסות הקיימות בהן. ראה חלופה מוצעת לתשריט ולבינוי על ידי הועדה המקומית , חלופה זו מרחיקה את הבינוי  

קומות ציבוריות. ניתן להוסיף הוראה כי חזית לכיוון מבנה מגורים  3עה ומצי 8המגורים מחזית הבניין של החרמון 

 הבניין המוצע.  לא תחרוג מקו  8בחרמון 

 מ' אשר מאפשרים כניסות תפעוליות.  5.5בין הבניין לקו המגרש לכיוון צפון ישנם  -לדחות את ההתנגדות ג. 

 ת המסד כגג ירוק פעיל .ניתן  ואף רצוי לאפשר שימוש בגג קומ -לדחות את ההתנגדותד. 

, גודלן ומיקומן יקבע בסמכותה בהתאם  סגירות עונתיות מובאות לאישור הועדה המקומית - לדחות את ההתנגדות ה. 

 סגח אליה התכנית כפופה.  1/1להוראות כס/

כי בינוי התכנית מספקת גמישות תיכנונית לביצוע החניון בשלבים או בהינף אחד כחלק מהלי – לדחות את ההתנגדותו. 

 פינוי בינוי אשר התכנית מאפשרת.

שרים גישה של רכבים כבדים ומשאיות  ועל כן, כנהוג, גישה החניונים המוצעים אינם מאפ - לדחות את ההתנגדותז. 

תפעולית תהיה מהרחוב. מתן גישה לרכב כבד בתת הקרקע מצריכה הכפלת אורך רמפת הכניסה דבר אשר יפגע בהיקף 

 תוחים המוצעים בתכנית. ואיכות השטחים הפ

 פורט כי ההוראות יעשו בשלב היתר הבנייה - לדחות את ההתנגדות ח. 

 יותרקובע כי 'תותר' הצמדת חנייה אחת לכל יחידת מסחר. מטרת הסעיף הינה לייצר  9סעיף  - חות את ההתנגדותלדט. 

 חניות ציבוריות על חשבון חניות אשר בהתאם לתקן היו משוייכות למסחר.

ים את הקמת  מדיניות הועדה המקומית היא להטמין את תשתית החשמל העירונית , ואנו דורש  – לדחות את ההתנגדותי.  

 חדרי טרפו בתת הקרקע גם במסגרת התרי בנייה , ראו מסמכי מדניות ונהלים של עיריית כפר סבא. 
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ולא לתושבי המתחם רבתי כפי שמוגדר   4-10המועדים לפינוי מסוקולוב לטענת המתנגדים  נערך שיתוף ציבור עם הדיירים  2.45

במסמך מדיניות כלל עירונית להתחדשות עירונית כפר סבא. המתנגדים סבורים כי מפגש/אירוע בו הרשות המקומית מציגה 

 יות.לנוכחים את תכניותיה אינו יכול להיחשב כ"שיתוף ציבור" במשמעויותיו הציבוריות, קהילתיות וחברת

כנית נערכה עם יועץ חברתי באופן סדור וברור בהליכי שיתוף ציבור. נערכו מפגשים עם נציגויות הדיירים הת -לדחות את ההתנגדות

התכנית הוצגה בכנס תושבים   26.2.2020נערך דיון עם נציגויות ועדי התושבים,  16.2.2020במשרדי המנהלת להתחדשות עירונית ,  

תושבים.  90תחילת תקופת הקורונה ( בו השתתפו כ  כנס שיתוף ציבור מקוון )היה  30.3.2020בי המתחם וב מתוש 50בו השתתפו כ 

 וחלק מהמתנגדים החתומים בהתנגדות זו אף השתתפו בכנס. 

המתנגדים טוענים כי טרם ראו את תכנית החפירה ואת תכנית פריסת העוגנים, אורכם ומידת השפעתם על יסודות   2.46

ורשים כי בין רשימת התנאים להיתר בנייה יהיה במסירת ערבות בנקאית  כים למתחם רבתי. המתנגדים דהבניינים הסמו

אוטונומית לנציגות הבניינים השכנים, לתקופה של שנתיים ימים עם האפשרות להאריכה במידה והעבודות לא יסתיימו בתוך 

העירייה ונציגות הבניינים אי מומחה שימנה בהסכמה בין פרק זמן זה. גובה הערבות הבנקאית יקבע ע"י מהנדס בניין ו/או שמ

(. שכ"ט מהנדס הבניין ו/או השמאי המומחה יושת על מבקש הבקשה. אין  6והגולן  8ב', הגולן -א' ו 8הסמוכים )חרמון 

 להסתפק בכתב שיפוי לטובת הוועדה המקומית כמפורט בחוק, אלא לחייב בערבות לטובת דיירי המבנים השכנים. 

נה תכנית להוצאת התירי בנייה , תכנית פריסת עוגנים תבוצע כחלק מתכניות העבודה לביצוע  התכנית אינ – ת את ההתנגדותלדחו 

ולא בשלבים תב"עים , אלו יערכו על ידי מתכנן מטעם היזם. כמו כן לא כוללים הוראות קינייניות מסוג זה בהוראות תכנית בניין 

 וזה יבוצע במסגרת עריכת התכנית איחוד וחלוקה. עדה המקומית לבקש כתב שיפויעיר. חוק התכנון והבנייה מאפשר לו

 

הגולן הסמוך, הצפוי -לטענת המתנגדים גבולות מתחם התכנון צריכים לכלול את מכלול ההשפעות על מתחם החרמון 2.47

 להיפגע יותר מכל לו התכנית הנדונה תאושר, ועליה לכלול התייחסות ל: 

 הנוסף על המתחם כולו.שילוב המסחר          ·

 שילוב שטחי תעסוקה נוספים על המתחם כולו.          ·

 נושאי צפיפות, חזות, עיצוב, שטחים פתוחים, תנועה, חנייה, מפגעי רעש, חסימת אור ואוויר.         ·

 סטטוס הבניינים הסמוכים והאפשרויות העתידיות שלהם להתפתח.          ·

 השפעתם על המרקם השכונתי כולו שילוב מבני הציבור על סוגיהם שטרם הוחלטו ו         ·

 מענה פרטני ניתן לפי נושאים בכל הסעיפים לעיל.  – לדחות את התנגדות 

 

כים שלא כוללים ממ"דים /ממק"ים, ויש להם חשיבות  המתנגדים טוענים כי קיימת סכנה ביטחונית לכל המבנים הסמו  2.48

 עליונה לא פחות מציפוף והתחדשות עירונית.

דה המקומית יחד עם הרשות להתחדשות עירונית מכינה תכנית להתחדשות ביניינית , כמו כן על פי תקנות  הוע –  התייחסות הצוות 

 החוק יכולים התושבים להגיש בקשה להיתר בנייה לממ"דים. 
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ת המתנגדים על התכנית הנדונה לבחון משמעויות של הקרבה לתחנת המטרו, שינויי התנועה המתוכננים ברח' גאולה  לטענ  2.49

 יהן כאמור על התנועה והחנייה במתחם רבתי.והשלכות

 במסגרת התכנון ניתנה תשומת לב רבה לתכנית המטרו המקודמת ואף נערך תיאום מול חברת נת"ע  – לדחות את ההתנגדות

ים סבורים כי מתחם התכנון המוצע לא מתייחס לסביבתו ולרחוב אלא רק לתחום גבולותיו הוא, בדומה לטיעונים  המתנגד 2.50

.לדברי המתנגדים אין מדובר בתכנית מפורטת, הציפוף המוצע בלתי סביר, ולטענתם תסכל את  38ת לפי תמ"א נגד תכניו

 מטרות יישום תכנית המתאר הכוללנית. 

 אה התייחסות בסעיפים לעיל ר – לדחות את ההתנגדות

 המתנגדים טוענים כי אין היתכנות הנדסית לפרויקט ועל כן יש למחוק אותה על הסף. 2.51

 ת ההתנגדות  לדחות א

 0הגולן רבתי או אחר.-לדברי המתנגדים יש לבטל את התכנית או להרחיבה למתחם חרמון 2.52

הועדה המקומית ממליצה לתת תוקף לתכנית ולקדם במהירות האפשרית את מתחם פינוי בינוי בתכנית זו,  –לדחות את ההתנגדות 

 . עם מהנהלת להתחדשות עירונית לבחון אפשרויות להליכי התחדשות והמדיניות העירוניתנציגויות הדיירים מוזמנות ליצור קשר 

 

 באמצעות עו"ד עידן הררי. 10ב רחוב סוקולו 6426גוש  357בעלי זכויות חלקה  -  3התנגדות 

 המתנגדים טוענים כי פרסום הודעת ההפקדה לא נעשה כנדרש על פי חוק התכנון והבנייה.  3.1

באינטרנט, בילקוט הפרסומים בעיתונים ובשלטים. יתרה  תכנית התחדשות עירונית סוקולוב פורסמה כדין –לדחות את ההתנגדות 

שלטים בכל מיקום : שילוט סטנדרטי על פי ההנחיות ולצידו יזמה הועדה   2מקומית מזאת במסגרת תכנית סוקלוב  תלתה הועדה ה

יה , מפת המיקום, ואף בר קוד לסריקה אשר הפנה במיידית למסמכי  המקומית שלטים חדשים צבעוניים,בהם נכלל מידע נגיש, הדמ 

 התכנית באינטרנט. 

 

יחידות מאוכלסות ויש לציין כי קיימות  44י קיימות המתנגדים טוענים כי נפלו טעויות בנספח השמאות וכי נרשם כ  3.2

 יחידות מאוכלסות. 45

 1.3ראה מענה לסעיף  –לדחות את ההתנגדות 

 

יחידות מגורים ולציין כי יש   15יחידות + מחסן ל  14מ 10י יש לתקן את ההתייחסות לסוקולוב המתנגדים טוענים כ 3.3

 תתי חלקות . 15

תתי חלקות מגורים ותת חלקה  14תתי חלקות  שהן  15בהתאם לנסח הטאבו וכמוסבר גם בדו"ח הכלכלי   -לדחות את ההתנגדות

ושב בחלקו על זכות דרך. בהעדר היתר  . יצוין כי הבניין י10ניין בסוקולוב מטר בקומת הקרקע. לא אותר היתר בנייה לב 20נוסף של 

בנייה, הדוח הכללי התבסס על מידע מבוסס ארנונה . יודגש כי במסגרת הסטטוטורית נבדקה התכנית ולפי מצב מאושר בתכנית היו 

עדה  שבון את כלל תתי החלקות. יודגש כי הויחידות דיור. למרות האומר לעיל , התחשיב הכלכלי וזכויות הסחירות לוקחות בח 42

(ולפיכך גם בהיבט זה יינתן מענה כלכלי לכל תתי   1ראה סעיף  ) 137המקומית ביקשה בתיקונים להעלות את מספר יחידות הדיור ל 

 החלקות. 

 המתנגדים טוענים לטעות בחישוב השטחים הנכנסים וכי יש לערוך מדידה בפועל של המבנה הקיים. 3.4

טבלאות האיחוד וחלוקה , ולפיכך מסתמכת על נתונים סטטוטוריים מאושרים. תכנית זו איננה כוללת את  –ההתנגדות לדחות את 

 1מדידה בפועל תערך במסגרת תכנית מפורטת לטבלאות הקצאה ואיזון ובמסגרת הליך הקנייני בין בעלי הנכסים ליזם. ראה סעיף 
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 03/01/22:  בתאריך 20220001: מספר(  מליאה) מקומית  ועדה לישיבת   פרוטוקול

 מ "בע קומפלוט  - IB XPA 1.7.1 גרסה

לחוות דעת כלכלית המופקדת כי הפרויקט פר יחידות הדיור, ואלו מוסיפים מעבר בו ביקשה הועדה להגדיל את זכויות הבנייה ומס

 . ישים כלכלית

 

. כמו כן מבקשים  15המתנגדים טוענים כי התכנית שותקת באשר למיקום יחיודת הדיור החדשות בהתאם לתקן   3.5

 המתנגדים כ הועדה תערוך בעת הזו טבלאות הקצאה ואיזון 

לו יערכו במסגרת תכנית מפורטת בסמכות הועדה איננה כוללת טבלאות הקצאה ואיזון , אהתכנית  –לדחות את ההתנגדות 

 . 1.4המקומית כתנאי להיתרי בנייה. ראה מענה בסעיף 

  

המתנגדים מבקשים כי שינוי לתכנית ולנספח הבינוי כך שתהא חלוקה למתחמי משנה  וכל בניין יוכל לצאת להליך  3.6

לטענת המתנגדים חלוקת המתחם לתתי  צמאי ושאינו תלוי ביתר המבנים במתחם.ולטבלאות איחוד וחלוקה באופן ע

 0מתחמים מימוש הנה האינטרס הציבורי למימוש מהיר של התחדשות עירונית. 

לבינוי /פינוי/   התכנית המוצעת הנה תכנית פינוי בינוי קטנה באופן יחסי, מבוססת על פוטנציאל וגמישות –לדחות את ההתנגדות 

ינף אחד. הבינוי מבוסס על מגוון גבהים ועירוב שימושים תוך חשיבה על איכות המתחם ומענה לתשתיות  בינוי, או לביצוע בה

דונם אינו ישים. הועדה מברכת על התקדמות הדיירים על   7ציבוריות.  לפיכך אנו סבורים כי פיצול למתחמי משנה בתכנית של 

התכנית שיזמה הועדה המקומית   ת תוכל לעזור בקידום השיח.לצאת לדרך . המנהלת להתחדשות עירוני הקמת הנציגות והרצון

 מייצרת וודאות גדולה לבעלי הנכסים לזכויות המוענקות להם לבינוי עתידי. 

 

 

 

 

 

 
 

 :  המהנדסת המלצת
 ת צוו ידי  על המוצעים  לתיקונים בהתאם לתכנית  תוקף לתת המחוזית  לוועדה להמליץ
 . התכנון

 
 
 
 : ת ו ט ל ח ה

 המוצעים  לתיקונים התאםב  תוקף לתת  המחוזית לוועדה  ממליצה המקומית הוועדה
 .המקצועי הצוות של להתנגדויות  הפרטניות ולהמלצות
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