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TBPI RUT00001 

 10/ב/37/3עקרוני: דע/ דיון 1    סעיף:

 20/01/2021בתאריך:    20210002ועדת משנה  ישיבה מספר:    פרוטוקול
 

 

 התחדשות עירונית -עמרמי  מתחם :שם

 
 

 : דיון עקרוני נושא
 

 

 מ"ר   5,780.000:   התוכנית שטח
 

 

 מחוזית  ועדה:סמכות
 

       

 ז ו ר י ם  א
 

 , כפר סבא 38לד  טשירו רחוב
 

 , כפר סבא 40רוטשילד   רחוב
 

 , כפר סבא 42רוטשילד   רחוב
 

 , כפר סבא  2עמרמי  רחוב
 

 , כפר סבא  4עמרמי  רחוב
 

 , כפר סבא  6עמרמי  רחוב
 

 , כפר סבא  10עמרמי  רחוב
 
 
 
 

  חלקות לתכנית : /גושים
 
 
 

 בשלמותן: חלקות
 

 
 

 175-177, 173, 89-92חלקות:             6441: גוש
 

 
 
 
 

 הדיון: מטרת
 עקרוני במתחם להתחדשות עירונית עמרמי   דיון

 
 
 

 

 
 רקע: .א

מתחם  פינוי בינוי עמרמי מובא לדיון עקרוני כמתחם להתחדשות עירונית. מדובר במתחם הנמצא בין הרחובות 

לותו נמצא מדרום. המתחם בכל  91רוטשילד ממערב, עמרמי מצפון, משה שרת ממזרח והשטח שבעורף רוטשילד  

המאופיי העיר,  של  הותיק  בת  במרכז  רוויה  בבנייה  ה  4-7ן  משנות  חד 60-80  -קומות,  היסטוריים  מבנים  לצד   ,

ישנם   המתחם  בתחום  במושבה.  ההתיישבות  לראשית  עדות  המהווים  ברשימת   2קומתיים  הנמצאים  מבנים 

ביום   המשנה  בועדת  השימור  לרשימת  )אושר  העירונית  עירונית   (,20.1.2020השימור  צומת  על  יושב  והינו 

 בשלוש מדפנותיו מבנים המצויים ברשימת השימור. משמעותי, ש

כס/ תכנית  מתוקף  מוצעת  ודרך  קיימת  דרך  שצ"פ,  שב"צ,  מיוחד,  ג'  מגורים  ג',  מגורים  בייעוד  /ב 37/3המתחם 

 לחוק התכנון והבנייה. 7  -ו 5(. כן קיימות הערות אזהרה להפקעה לפי סעיפים 3317, י.פ. 31.3.1986)פרסום לתוקף 

בגודל  הצעת התכנון   דונם והינה מחלקת אותו לשלושה מתחמים,   5.78להתחדשות מתחם עמרמי חלה על שטח 

הנאה  זיקת  עם  ציבוריים, שפ"פ  ותעסוקה, הכולל שטחים מבונים  לצורך הקמת מתחם מעורב למגורים, מסחר 

שברחובות   נוי המוצע. מתחם א' כולל את מבנה השיכוןלציבור ומבנים לשימור ששימורם יתומרץ באמצעות הבי

)חלקות   שרת  ומשה  בבעלות 175-177עמרמי  ציבור  למבנה  ושטח  ההיסטורי  עמרמי  בית  את  כולל  ב'  מתחם   ,)

 (.89-91(, מתחם ג' כולל את המבנים שעל חזית רחוב רוטשילד )חלקות 173 -ו  92משפחת עמרמי )חלקות  

 

 המצב הקיים/מאושר:  .ב

 עוד הקרקע ומעניקה זכויות בנייה כמפורט להלן: /ב, אשר מפרטת את יי 37/3כנית כס/ ם חלה תעל המתח

 (:175-177מתחם א' )חלקות 

 מ"ר בעבור דרך.    185  -מ"ר מיועדים להפקעה בעבור שצ"פ ו 20מ"ר, מתוכו   2155מתחם א' הינו בגודל כולל של 

 1ק+ מספר קומות: .1

 24 מספר יח"ד: .2
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 מ"ר.  1307.46, השטח המבונה עומד על 1949על פי היתר הבנייה משנת   הקיים.על פי   זכויות הבניה: .3

 

 (:173  -ו 92מתחם ב' )חלקות 

של   כולל  בגודל  הינו  ב'  מתוכו    2222מתחם  שצ"פ,    89מ"ר,  בעבור  להפקעה  מיועדים  מיועדים   463מ"ר  מ"ר 

 מ"ר בעבור דרך.   230 -להפקעה בעבור שב"צ ו

 +ג 3ע+ מספר קומות: .1

 17 "ד:מספר יח  .2

 מ"ר  1942 זכויות הבניה: .3

 

 (: 89-91מתחם ג' )חלקות 

 מ"ר בעבור דרך.    507  -מ"ר מיועדים להפקעה בעבור שצ"פ ו 137מ"ר, מתוכו   1606מתחם ג' הינו בגודל כולל של 

 +ג 2ע+ מספר קומות: .1

 12 מספר יח"ד: .2

 מ"ר למסחר  275מ"ר, מתוכם  1410 זכויות הבניה: .3

 

 סה"כ:

   35: מספר יח"ד

 מ"ר למסחר  275מ"ר, מתוכם  4659.46: נייהות בזכוי

ובהתאם להוראות הועדה המקומית. התקן    חניה: החניה למגורים תבוצע בשטח המגרשים עצמם על חשבון הבונים 

 לחניה ע"פ תקן משרד התחבורה לעת מתן ההיתר. 

וירשמו בספ :הפקעות מיועדים להפקעה  ציבור  כצורכי  כפר    עין בשםר המקרקהשטחים המסומנים בתשריט  עיריית 

 סבא כשהם מהם חופשיים ממחזיק או שעבוד. 

 

 עיקרי התוכניות המוצעת:  .ג

התכנית להתחדשות מתחם עמרמי הינה תכנית איחוד וחלוקה, שמטרתה לחדש את המתחם באמצעות הקמת מתחם  

ם יתומרץ  ששימור  לשימור  מעורב למגורים, מסחר ותעסוקה, הכולל שטחים מבונים ציבוריים, כיכר עירונית ומבנים

 באמצעות הבינוי המוצע. 

 

 (:175-177מתחם איחוד וחלוקה א' )חלקות 

 הקמת שני מבני מגורים כמפורט להלן: 

 שטחי הבניה:  

 לא צויין  –שטח עיקרי למגורים מעל מפלס הכניסה הקובעת  •

 הוראות בינוי ואדריכלות:    

 Bבבניין   7ק+ -ו Aבבניין  16מס' קומות: ק+  •

 Bבבניין  19 -ו Aבבניין  65מס' יח"ד:  •
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 (: 173 -ו 92מתחם איחוד וחלוקה ב' )חלקות 

 הקמת שני מבנה מגורים ומבנה ציבור כמפורט להלן: 

 שטחי הבניה:  

 לא צויין  –שטח עיקרי למגורים מעל מפלס הכניסה הקובעת  •

 מ"ר 1000 -שטח למבנה ציבור  •

 בנה לשימור מ"ר+שטח המ 150 -שטח למסחר  •

 ריכלות:    הוראות בינוי ואד

 Dבבניין  6 -ו  Cבבניין  12מס' קומות: ק+ •

   50מס' יח"ד:  •

 

 

 (: 89-91מתחם איחוד וחלוקה ג' )חלקות 

 הקמת מבנה מעורב למסחר, תעסוקה ומגורים כמפורט להלן: 

 שטחי הבניה:  

 לא צויין  –שטח עיקרי למגורים מעל מפלס הכניסה הקובעת  •

 מ"ר  1500  -שטח לתעסוקה •

 "ר מ 250 -שטח למסחר  •

 הוראות בינוי ואדריכלות:    

 11מס' קומות: ק+ •

   16מס' יח"ד:  •

 

 סה"כ:

 150 יח"ד:

 מ"ר  1500 שטח לתעסוקה:

 מ"ר+שטח המבנה לשימור  400 שטח למסחר:

 מ"ר 1000  שטח למבנה ציבור:

 

 הערות בדיקה:

 , כחלק ממתחם ג'. 2יש להרחיב את הקו הכחול ולהכליל בתחום התכנית גם את המבנה בעמרמי   .1

ב' יהיו בעלי הוראות   -מתחמי איחוד וחלוקה. מתחמים א' ו 3 -התכנית תוגש כתכנית מתארית ומפורטת ל  .2

שגה הסכמה של כל בעלי  מפורטות בעבור שני מתחמי איחוד וחלוקה, בעוד שעל מתחם ג' שלגביו טרם הו

 הקרקע, יחולו רק הוראות התכנית המתארית. 

יסומן כמבנה    2ר בעמרמי שלושת מתחמי איחוד וחלוקה יסומנו על גבי תשריט מצב מוצע, המבנה לשימו  .3

 בייעוד מסחר ותעסוקה. 

נית מגרש  השטח המסומן כשטח פרטי פתוח יהיה בייעוד כיכר עירונית. ניתן יהיה לחפור תחת הכיכר העירו   .4
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החניות בחניון המשותף שמתחת לכיכר   חניה ולכלול בהוראות התכנית הוראות לחלוקה תלת מימדית.

 העירונית יהיו חניות ציבוריות.

הכנת תיק תיעוד מקדים למבנים הנמצאים ברשימת השימור ודיון בועדת השימור על המתחם בכללותו יהוו    .5

 תנאי לדיון בועדת המשנה. 

פיתוח השטח,  היסטוריים בתחום התכנית, יעשה בהתאמה לממצאי תיק התיעוד, לרבות שימור המבנים ה  .6

 תוך יצירת ממשק ראוי בינם לבין הבנייה החדשה.  

בית עמרמי יהא מבנה בייעוד מסחרי. בהוראות התכנית יקבעו באופן מפורש שימושים מסחריים מותרים,   .7

הקמת תצוגה היסטורית ופינת הנצחה לבני משפחת   ואלו יתאמו לשימושים המותרים במבנים לשימור. תותר

 עמרמי. 

ת המבנים לשימור בתשריט התכנית ובנספח הבינוי, וכן לכלול פרק שימור עם הוראות מתאימות  יש לסמן א  .8

 בהוראות התכנית. 

, תוך שמירה על זיקת הנאה למעבר  D  -ל Bהכניסה לחניון המשותף במתחם יהא מרחוב עמרמי בין בניין   .9

 להולכי רגל בשביל הירוק. 

 .  3יח"ד על פי מכפיל  72ית מספר יח"ד במתחם א' יהא  על פי חוות הדעת השמאית של שמאי הועדה המקומ .10

יכלול קומה ציבורית מבונה בקומת הקרקע בעבור גן ילדים. מספר יח"ד בבניין זה על פי מדיניות    Cמבנה  .11

, תוספת ביח"ד תיבחן כתמרוץ השימור של בית עמרמי והקמת חניות לטובת  34ינו הועדה המקומית ה

ול שמאי הועדה. יודגש כי מדובר בחניות לטובת הציבור שהינן בבעלות  הציבור בתת הקרקע, בתיאום מ

פרטית, שיהוו תוספת לחניות הציבוריות המוצמדות לבניין הציבורי. אופן תפעול החניות לטובת הציבור,  

 עלות פרטית, יקבע ע"י הועדה המקומית לעת הוצאת היתרי בנייה. שבב

ר זכויות הבנייה המיועדות על פי ההצעה התכנונית לטובת  במתחם ג' תתווסף קומה מבונה ציבורית, כאש .12

ויכללו שטח למגורים ושטח למשרדים/דיור    2שטחי תעסוקה יבחנו על רקע תמרוץ המבנה לשימור בעמרמי 

 להשכרה. 

ם ג' יתייחס לשני עצי הוושינגטוניה בחזית לרחוב רוטשילד, לממשק עם המבנה לשימור בעמרמי  תכנון מתח .13

 עמרמי. -טורי הקיים בצומת הרחובות רוטשילדולמרקם ההיס 2

 לקליטת התכנית לדיון להמלצה להפקדה בועדה המקומית יש להגיש את הנספחים הבאים: .14

יתוח, נספח פרוגרמה, תסקיר חברתי, סקר עצים  השלמת המסמכים הבאים: נספח בינוי, נספח נוף ופ .א

יבתי המשלב בחינה של רוחות הצללה  ונספח עצים, נספח תנועה וחניה ובחינת רקע תנועתי, נספח סב

 ועקרונות תכנון בר קיימא / בנייה ירוקה. 

 הגשת תיק תיעוד מקדים  .ב

 מכל בניין, בהתאם לחוק התו"ב  50% -מכלל הפרויקט ו 60%הצגת חתימות של   .ג

 קיום שיתוף ציבור וכנס תושבים בהתאם להנחיות המנהלת להתחדשות עירונית  .ד

 על המים קבלת התייחסות תאגיד הביוב ומפ  .ה

 הכנת מסמך רקע תנועתי הבוחן את נפחי התנועה של הפרויקט    .ו
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 מהנדס :  המלצת
 את עקרונות התכנון המוצעים ולשוב ולדון בתכנית להמלצה להפקדה לועדה  לאשר

 , בתנאים הבאים: המחוזית
 
 . קידום הליכי שיתוף ציבור עירוני וכנס תושבים במתחם להנחיות המנהלת להתחדשות1

 עירונית.     
 
 . 2. הרחבת הקו הכחול לצורך הכללה בקו הכחול את המבנה בעמרמי 2
 
 . הגשת תיק תיעוד מקדים למבנים לשימור ודיון בתכנון המתחם בועדת השימור העירונית. 3
 
 . בחינת שמאי הועדה לנושא מספר יח"ד במתחם א', לנושא תוספת יח"ד במתחם ב' לצורך 4

 יות פרטיות לטובת הציבור ולנושא תמרוץ השימור במתחם ג'. תמרוץ השימור והוספת חנ    
 
 . קידום מסמכי התכנית בהתאם להערות הצוות המקצועי. 5
 
 . קידום הכרזת מתחם א' כמתחם לפינוי בינוי במסלול מיסוי. 6
 
 

 

 
 ח ל ט ו ת:  ה

 המלצה להפקדה לועדה את עקרונות התכנון המוצעים ולשוב ולדון בתכנית ל לאשר
 , בתנאים הבאים: המחוזית

 
 במתחם להנחיות המנהלת להתחדשות בים. קידום הליכי שיתוף ציבור עירוני וכנס תוש1

 עירונית.     
 
 . 2. הרחבת הקו הכחול לצורך הכללה בקו הכחול את המבנה בעמרמי 2
 
 . הגשת תיק תיעוד מקדים למבנים לשימור ודיון בתכנון המתחם בועדת השימור העירונית. 3
 
 ת שמאי הועדה לנושא מספר יח"ד במתחם א', לנושא תוספת יח"ד במתחם ב' לצורך . בחינ4

 תמרוץ השימור והוספת חניות פרטיות לטובת הציבור ולנושא תמרוץ השימור במתחם ג'.     
 
 . קידום מסמכי התכנית בהתאם להערות הצוות המקצועי. 5
 
 י. . קידום הכרזת מתחם א' כמתחם לפינוי בינוי במסלול מיסו6
 
 
 

 :ברוב קולות הצבעה
 : הצביעו

 ראש העיר, יוסי סדבון, עילאי הרסגור הנדין, פינחס כהנא, דני הרוש  -בעד  5
 איתן צנעני   -נגד  1

 ולא היה נוכח בכל הדיון לוי לא השתתף בהצבעה מאחר    יובל
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


