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 2021|  דצמבר   תכנית כלל עירונית להתחדשות בניינית -דיון במליאה 
 

 רקע 
להתחדשות   עירונית  כלל  ראשתכנית  לדיון  מובאת  המקומיתבניינית,  הועדה  במליאת  הינה  וני  זו  עיר  בניין  תכנית   .

ארצית   מתאר  לתכנית  המקומית  הרשות  בידי  תחליף  להוות  ומטרתה  המחוזית  הוועדה  "(  38)"תמ"א    38בסמכות 
 לפי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.    2022לאוקטובר  1-שעתידה לפוג ב

 
 כתה עריית כפר סבא בקול קורא. להתחדשות עירונית לאחר שזידי צוות הרשות הממשלתית התכנית מקודמת על  

 
(  2020התכנית להתחדשות בניינית מבוססת על עקרונות המדיניות להתחדשות עירונית של כפר סבא )אושרה בפברואר  

 . 405-0412890 2035ועל תכנית המתאר המופקדת כס/
 

ע, חיזוק ומיגון מבנים,  ניצול יעיל של משאב הקרק המרחב הבנוי העירוני, תוךמטרת התכנית הינה לעודד את חידוש 
 .חיזוק פעילות הרחוב העירוני ותוספת שטחי ציבור מבונים ככל הניתן תוך שמירה על ערכי הרשת הירוקה העירונית

 
ונית במתווה הוועדה המקומית בהתאם למגמות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, מעודדת ראשית התחדשות עיר 

ן עיר )"תכנית פינוי בינוי"( באופן המאפשר ראייה תכנונית כוללת,  ת, בעזרת הכנת תכנית בניי מתחמי התחדשו
המשקללת צרכי ציבור ותשתיות נדרשים בשטח המתחם, וכוללת על פי רוב מספר חלקות סמוכות בעלות מאפייני בינוי  

 דומים.   
התכנית להתחדשות בניינית  תחם פינוי בינוי, שר אינם יכולים להתחדש כמעם זאת,  על מנת לאפשר מענה למגרשים א

( אשר מכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי  38)בדומה למתכונת תמ"א   המוצגת להלן מהווה כלי להתחדשות המגרש הבודד
 בנייה בסמכות הוועדה המקומית.  

שונים לצורך ות להתחדשות מתחמי העיר המנהל ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מקדמים מסמכי מדיני 
חיזוק ועיבוי,   38בינוי, תמ"א -ת מפורטת המבוססת על מגוון מסלולי התחדשות אפשריים; תכניות פינויהגדרת מדיניו

 הריסה ובנייה ותוספות בנייה מכח תכנית בניין עיר קיימת או עתידית.    38תמ"א 
 

 עקרונות התכנון:
ך של הוצאת היתר, תוך שמירה על עקרונות הרשת הירוקה עידוד חיזוק ומיגון מבנים בודדים או מספר מבנים בהלי .1

 .העירוניים וגבהי בינוי מרקמיים
 הוספת יח"ד לעיר לטובת ניצול יעיל של הקרקע והתשתיות העירוניות.  .2
 .חיזוק פעילות הרחוב העירוני על ידי מתן הוראות בינוי לקומת הקרקע ושילוב שימושים פעילים .3
תן מענה לאוכלוסיית הקשישים בעיר ויצירת יחידות  על ידי שילוב דיור להשכרה, מגיוון מערך המגורים העירוני  .4

 .דיור קטנות
קצב פיתוח התשתיות בהן מערך התחבורה  יצירת מנגנון מעקב ובקרה הקושר בין קצב תוספת יחידות הדיור ל .5

 0..הציבורית ושטחי הציבור הבנויים והפתוחים

 אלף דונם.   14.5תושבים ומתפרשת על שטח של  110,000-מונה כיום כ אוכלסיית העיר 
ב   106ים לפי סעיף בהתאם להחלטת הועדה המחוזית לתיקונ  405-0412890 2035תכנית המתאר הכוללנית המופקדת כס/ 

 ומעלה.  190,000-מגדירה יעד אוכלוסייה עירוני לתכנית המתאר הכוללנית  של כ 
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התכנון והפיתוח של האזור הוותיק בכפר ור ובגודל מגרשים אחיד.  אופיין בגריד רחובות סדמבנה העיר של כפר סבא מ 
סבא הינו בעל איכות עירונית יוצאת דופן, המשלבת מרכז עירוני מישורי, רחוב מסחרי שוקק ומוצל ברובו ועורף של 

 ם בממוצע(. קומות במגרשים בשטח חצי דונ 3-5מבנים בטיפולוגית בינוי מרקמית )מבנים בעלי 
 

ות בעלייה מגמתית בשנים האחרונות. את השינוי ניתן לזקוף לזכות שינוי  נמצא  38בקשות להיתרים במסגרת תמ"א 
 המדיניות העירונית והכנת מסמכי מדיניות להתחדשות אזורים שונים בעיר. 

ם רמז בשכונת עלייה, מתחם  בין התכניות  לפינוי בינוי ניתן למצוא את מתחם תקומה, שכונת יוספטל, כיסופים, מתח 
 , סוקולוב וששת הימים ועוד. התפוז והתחנה המרכזית

בין מסמכי המדיניות ניתן למצוא את מסמך מדיניות לב העיר, וכן מסמכי אב למדיניות להתחדשות שכונות ותיקות  
 דוגמת הפועלים א'. 

 
 מופקדת(.לפי תכנית המתאר ה 1מרכז העיר )מתחם -מרבית הפרויקטים מרוכזים בדרום

 (. 38/1ל עיבוי וחיזוק )תמ"א  בעיר הן במסלו 38מהבקשות לתמ"א   85%-כ
 . 38יח"ד במסגרת תמ"א   701מבנים ונוספו  61חוזקו בעיר  2021עד לשנת  

 
 .יח״ד 32,507 סה״כ בעיר מתוכננת תוספת יחידות דיור של
 מתחמים: 6-תכנית המתאר הכוללנית מחלקת את העיר ל 

 מרכז העיר  -1מתחם 
 מזרח העיר -דרום -2מתחם 
 ר מזרח העי-צפון – 3מתחם 
 מערב העיר -דרום – 4מתחם 
 מערב העיר -צפון – 5מתחם 
 צפון בן יהודה  -6מתחם 

 
יחידות דיור   14,137( תכנית המתאר הכוללנית מוסיפה 1,3,5במתחמים הרלוונטיים להתחדשות בניינית )מתחמים  

 בינוי ובהתחדשות בניינית(. -)במתחמי פינוי
התוספת המתארית, כך שבכל הנחת מימוש של יחידות דיור  תוספת יחידות דיור בהתחדשות בניינית הינה חלק מ 

( היא הרף העליון  1,3,5יחידות דיור במתחמים  14,137במסגרת התחדשות בניינית הקיבולת העירונית )תוספת של 
 ומהווה את הבסיס לחישובי הפרוגרמה הציבורית וצרכי התשתיות. 

 
הקיימים בעיר, לפי אזורי מגורים ומצב בנוי. מסך המבנים   תוחי מבנים פוטנציאלים להתחדשות מסך המבניםו ניבוצע

 אינם זכאים להתחדשות. 5,217זכאים להתחדשות.  1,004הקיימים,
 שקודמו ואושרו עד כה היו באזור מרכז העיר ולב העיר.  38עולה כי מרבית פרויקטי תמ"א 

אר הכוללנית, על בסיסו נערכות הערכות לוסייה המעודכן בתכנית המתנפשות ויעד האוכ 110,000-העיר היום מונה כ
 הקיבולות השונות.  

 
 פרוגרמה לצרכי ציבור 

דונם ועל כן אינם   2.5-מהשטחים למבני ציבור בעיר קטנים מ 25%-בבחינת איכות השטחים נמצא שכ •
 אפקטיביים ללא התערבות תכנונית. 

יש צורך לייעל את מוסדות החינוך על ידי הגדלת מספר הכיתות,  ם למבנה ציבור עלה שבבחינת ניצולת השטחי •
 עיבוי ואיחוד מבנים, כמו גם העברת גני ילדים ומעונות יום לשטחים בנויים במתחמי התחדשות. 

  1כיתות גן במתחם  25למתן מענה לצורכי הציבור על פי נספח הפרוגרמה המתעדכן לתכנית המתאר , ידרשו כ   •
כיתות גן במגרשים ייעודיים או כחלופה הקצאת שטח בנוי ציבורי   3-4לבנות במקבצים של אשר ניתן   –לדוגמא 

 מ"ר כמינימום(.  175 מ"ר חצר או מרפסת )  200מ"ר לכל כיתה +   130

 
 תנועה 

  קיות ורחובות מאספים ברורה של דרכים עור גריד הרחובות בעיר כפר סבא מובהק ומורכב מהיררכיה  •
 ומקומיים. 

על פי ניתוח תכנית המתאר הכוללנית קיימים עומסים ניכרים בשעות שיא בחיבור לדרכים בינעירוניות   •
 המובילות למרכז המטרופולין. 

זה.  בשל ריכוז מוסדות חינוך במתחם 1קיימים גם עומסים בשעות הבוקר בכבישים פנימיים המובילים למתחם  •
 

 
 מים



3 מס' דף:    

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 15/12/21:  בתאריך 20210008: מספר(  מליאה) מקומית  ועדה לישיבת   פרוטוקול

 מ "בע קומפלוט  - IB XPA 1.7.1 גרסה

אלף תושבים. יחד עם אור   150של התואמת היקף אוכלוסייה   2013לעיר כפר סבא תכנית אב מאושרת למים משנת 
אלף תושבים, לא צפויים   190-עדכון היקף האוכלוסייה בהתאם למגמות הגידול החזויות בתכנית המתאר הכוללנית ל

 חסמים בתחום זה. 
 

 ביוב 
 אלף תושבים. 190ית מתאר העדכנית, יעד האוכלוסייה לפי תכנ לעיר תכנית אב התואמת את 

אלף מק"י התואם את יעדי האוכלוסייה של שתי   54-המשותף לכפר סבא ולהוד השרון לקיימת תכנית להגדלת המט"ש 
 ן.עד שלא תמומש תכנית זו, פתרונות הביוב מהווים חסם לגידול האוכלוסייה המתוכנאלף תושבים(.  300הערים )סה"כ 

 אלף מק"י(.  36כחית היא  מק"י, וקיבולת המט"ש הנו   30,000)*השימוש המשותף של כפ"ס והוד השרון עומד כיום על  
 

 בינוי לפי מספר יחידות דיור  מאפייני הבנייה בעיר |
ור,  יחידות די 3בעלי  6%הם בעלי יחידות דיור אחת,  6.5%יחידות דיור ומעלה,   4מסך המבנים בעיר הינם בעלי   60%-כ

 יחידות דיור.   4בעלי  1.5%-יחידות דיור ו  2בעלי  5%
 

 וגיות בנייה טיפול  מאפייני הבנייה בעיר |
, מבנים מרובעים, מבנים   Hבעיר מגוון רחב של טיפולוגיות בינוי. מרבית הטיפולוגיות בבנייה רוויה )מבני רכבת, מבני 

 . 2035לפי תכנית המתאר המופקדת כס/ 1מורכבים, מבנה מלבני, צמודי קרקע ואחרים( מרוכזים במתחם 
 

 מאפייני הבניה בעיר | גודל חלקות 
בעיר הוא מגורים. ניתן לראות אזור מרוכז של תעשייה בדרום מזרח העיר. רחוב ויצמן החוצה את העיר   השימוש העיקרי

 ב'(.  101)תת"ל  M1למערב בעל מבנים עם שימושים מעורבים, במרכזו יעבור גם קו המטרו המתוכנן  ממזרח
גודל החלקות המשתנה מצריך זיהוי של מרקמים המשכיים לטובת אפשרות לשמירתם. רצפים של מרקמים הם בעלי  

 פוטנציאל ליצירת מרחב אחיד מותאם לסביבתו. 
 

 ושיםמאפייני הבנייה בעיר | תמהיל שימ
ו של המרחב  המבנה העירוני המבוסס על גריד סדור והמשכי ממקם את תוואי הרחובות וההיררכיה שלהם במרכז 

הציבורי. היחס בין הבינוי לרחוב הינו בעל חשיבות רבה, ועל בסיס אופיים של הרחובות השונים יש ליצור את "החלל  
 העירוני". 

 
 0198מאפייני הבנייה בעיר | מבנים שנבנו לפני 

 
ם מרחב מוגן. מבנים  ואינם עומדים בתקן רעידות אדמה וכן חסרי  80-בעיר קיימים מבנים רבים אשר נבנו לפני שנות ה 

 גם הם חסרים במרחב מוגן.  1992שנבנו עד שנת  
  13.6%-ו  1980נבנו לפני  30.45%-( כ2020אלף יחידות הדיור בעיר )למ"ס   34לפי הערכות העירייה וצוות התכנון מתוך 

 . 1980-1992המבנים נבנו בין השנים מ
 

 38ריכוז תובנות בנוגע להתאמות מקומיות נדרשות לתמ"א  
 

ים הצורך לתכנון התחדשות בניינית במרחב הציבורי, ובכך יוגדרו מרחבי הרחובות שיובילו להגדרת מרחבי  קי .1
 הבנייה הרצויים. 

הגדלת נפחים במקומות שהעיר זקוקה  איחוד מגרשים כחלק מתהליכי התחדשות הינו בעל פוטנציאל לאפשר   .2
ים בעלי חשיבות אסטרטגית לשירותי  להם. על כן כדאי לאפשר איחוד מגרשים בתכנית ההתחדשות באזור 

ציבור, לתשתיות תעסוקה ולתפקידים עירוניים תומכים. זאת בשילוב מנגנון חלופי ברור לאיחוד מגרשים  
 לטובת בנייה מחודשת ולשדרוג המרחב הציבורי. 

 לעת ביטולה.  38ליצור תכנית רזה ופשוטה, כלל עירונית וברורה שתשמש תחליף יעיל לתמ"א  יש .3
 . 413ון הכללת מבנים הזקוקים למיגון בתכולת התכנית, גם כאלו שנבנו על פי תקן  יש לבח  .4
תכנון מערך ההתחדשות הבניינית מתוך המרחב הציבורי )ולא ההיפך( על ידי הגדרת מופעי הרחוב הרצויים   .5

 הגדרת הדופן הפרטית הבנויה ויחסה אל המרחב הפרטי.ו
וקף תכניות מאושרות, בדגש על רחובות שנמצאו מתאימים  הגדלת השימושים המאושרים במסגרת התכנית מת  .6

 לשילוב חזיתות פעילות )מסחר, צרכי ציבור, וכו'( וזאת כדי לאפשר פעילות מגוונת במרחב הציבורי. 
ן זכויות גבוהות יותר )ללא פריצת גובה משמעותית מגבי תכנית המתאר  עידוד הריסה ובנייה על ידי מת .7

 (. 2035המופקדת כס/
 .0נגנון מעקב ובקרה יעיל לטובת איזון פיתוח המגורים בעיר אל מול שדרוג תשתיות ציבוריות. גיבוש מ  .8
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 בתכנית להתחדשות בניינית  מטרת על
י מתוך הגדרת המרחב הציבורי, לטובת ניצול יעיל של הקרקע, חיזוק ומיגון מבנים וחיזוק  חידוש המרחב הבנוי העירונ

 פעילות הרחוב העירוני, תוך שמירה על ערכי הרשת הירוקה העשירה בעיר ושמירת רצפים מרקמיים קיימים. 
 

 מטרות התכנית להתחדשות בניינית 
של הוצאת היתר בנייה, תוך שמירה על עקרונות   עידוד חיזוק ומיגון מבנים בודדים או מספר מבנים בהליך  .1

 . 2035הרשת הירוקה העירונית וגבהי בינוי מרקמיים, בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית המופקדת כס/
רניחובסקי ורוטשילד  על ידי מתן הוראות בינוי לקומת  חיזוק פעילות הרחובות העירוניים בהם: ויצמן, טש .2

 הקרקע ושילוב שימושים פעילים. 
 .0וון מערך המגורים העירוני על ידי מתן מענה לאוכלוסיית הקשישים בעיר ויצירת יחידות דיור קטנות. גי .3

 יעדים כמותיים 

 מבנים 932 – 1980כמות מבנים שנבנו לפני  •

 יחידות דיור   9,246  – 1980ידות דיור במבנים שנבנו לפני כמות יח •

 יחידות דיור  21,226  –( 100%מימוש מלא )פוטנציאל תוספת יחידות דיור ב •

 יחידות דיור  4,253 –מימוש(  20%שנה ) 20-תוספת יחידות דיור ריאלית ב •

 יחידות דיור   265 –)לטובת מיגון(  1980-1992תוספת יחידות דיור ריאלית למבנים שנבנו בין  •

 יחידות דיור  1,500 –ים שנ 20-יחידות דיור בשנה ל  75צפי תוספת יחידות דיור על פי קצב מימוש של   •

  1,3,5סך כל תוספת יחידות דיור על פי תכנית המתאר הכוללנית המופקדת כולל התחדשות בניינית )במתחמים  •
 יחידות דיור.  14,137  –של תכנית המתאר( 

 תכנון
 מסלולי התחדשות במסגרת התכנית להתחדשות בניינית:

 
 מיגון ותוספות בנייה.  .1
 יזוק, מיגון ותוספות בנייה. ח .2
 .0הריסה ובנייה.  .3

 *בחינת אפשרות לאיחוד מגרשים.

 2035לפי תכנית המתאר הכוללנית כס/  -גבהי בינוי אפשריים להתחדשות בניינית 
 

 הריסה ובנייה  חיזוק ותוספות  גבהים 
מקסימום לפי תכנית המתאר 

 +ג( 8קומות )ק+ 10
 קומות לקיים  3.5תוספת של   מות לקיים קו 2.5תוספת של  

מבנים   –מינימום תוספות 
  2.5תוספת   – 1980שנבנו עד 

 קומות 

 לא רלוונטי  קומות  2.5תוספת של  

ללא  1980מבנים שנבנו אחרי  
 קומות  1.5תוספת  –מיגון 

 לא רלוונטי  קומות  1.5תוספת של  

 
 רוחבי רחובות 

 כנוניים: ניתוח הרחובות בעיר לטובת קביעת כללים ת
 גובה בנייה  .1
 קווי בניין  .2

 .0מרווח בניין קדמי )זיקת הנאה, רצועה ירוקה, קולונדה(  .3

 רחובות העיר חולקו לפי סוגי רוחבי זכות דרך קיימים: 

 מטר רוחב ומטה  8 •

 מטר רוחב  9-12 •

 מטר רוחב )כמות הרחובות הגדולה ביותר(   13-16 •

 מטר רוחב   17-21 •

 ומעלה. מטר רוחב  22 •



5 מס' דף:    

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 15/12/21:  בתאריך 20210008: מספר(  מליאה) מקומית  ועדה לישיבת   פרוטוקול

 מ "בע קומפלוט  - IB XPA 1.7.1 גרסה

 הצגת מקרי בוחן לכלי התחדשות בניינית  
 : 14רחוב חבצלת השרון 

 + גג(  7קומות ברוטו )קרקע +  9גובה מותר לפי תכנית המתאר הכוללנית:  
 מטר(.  15בעל זכות דרך מאושרת ברוחב  מטר רוחב )רחוב 13-16תחום רוחב הרחוב: 

 מ"ר   607שטח המגרש: 
 מ"ר. 2,949יות מוצעות: סה"כ זכו 

 גובה קומות קיים: 
 קומות.   3.5תוספת קומות מוצעת: 

 486%אחוזי בנייה: 
 קומות.  2.5יתאפשר לקבל תוספת של   14במסלול חיזוק ותוספות: בחבצלת השרון 

 +ג( לפי הצעת התכנית להתחדשות בניינית. 8קומות ברוטו )קרקע+ 10  במסלול הריסה ובנייה: גובה בנייה של
 

 : 4וב הגר"א רח
 + גג(  7קומות ברוטו )קרקע + 9גובה מותר לפי תכנית המתאר הכוללנית:  

 מטר(.  15מטר רוחב )רחוב בעל זכות דרך מאושרת ברוחב  13-16תחום רוחב הרחוב: 
 מ"ר   766שטח המגרש: 

 מ"ר. 3,561סה"כ זכויות מוצעות: 
 קומות.   3תוספת קומות מוצעת: 

 465%אחוזי בנייה: 
 קומות.  2.5יתאפשר לקבל תוספת של   4זוק ותוספות: בהגר"א במסלול חי

 +ג( לפי הצעת התכנית להתחדשות בניינית.7קומות ברוטו )קרקע+ 9בה בנייה של  במסלול הריסה ובנייה: גו
 
 

 :  המהנדסת המלצת
 . תכנית מסמכי הכנת לקראת  ב /התחדשות/כס/דע תכנית  קידום את לאמץ.     1

 .המחוזית בוועדה להפקדה להמלצה  משנה ה  ועדת  לדיון אויוב   במלואם התכנית מסמכי
 5.11.19  מיום 634 מס  ובניה  לתכנון  הארצית המועצה להחלטת בהתאם .      2

 כפר  התכנון מרחב  בתחום לחול  ימשיכו 38  א"תמ  הוראות כי  מחליטה המקומית הוועדה
 בהתאם 18.5.25 למועד   עד או בניינית להתחדשות מתאר התכנית הפקדת למועד עד סבא
 . מביניהם המוקדם לפי,   הארצית המועצה לטת להח

 
 
 : ת ו ט ל ח ה
 . תכנית מסמכי הכנת  לקראת  ב/התחדשות/כס/דע תכנית קידום את  לאמץ. 1

 בוועדה  להפקדה להמלצה  המשנה ועדת לדיון יובאו במלואם התכנית  מסמכי    
 . המחוזית    
 5.11.19 מיום 634  מס ובניה  לתכנון  הארצית המועצה  להחלטת בהתאם. 2

 כפר  התכנון מרחב  בתחום לחול ימשיכו38   א"תמ הוראות  כי מחליטה המקומית  הוועדה    
 בהתאם 18.5.25  למועד עד או  בניינית להתחדשות מתאר התכנית הפקדת  למועד   עד סבא    
 . מביניהם המוקדם  לפי,  הארצית  המועצה להחלטת    
 יחד   המקודמת   עירונית להתחדשות התכנית  גישתמ להיות מחליטה המקומית  הוועדה. 3

 . עירונית  להתחדשות הממשלתית הרשות עם    
 

 אחד  פה: הצבעה
 ,שמש שפיר  לירית , קטנר  פליאה, הנדין  הרסגור עילאי,  ספורטה  אוסנת, העיר  ראש: הצביעו

 כהן  אורן, סדבון יוסי, סער  יעל, כהנא פינחס,  לביא הדר
 
 

 
 
 
 
 
 

 


