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TBPI RUT00001 

 405-0899641: עקרוני דיון 1    סעיף:
 15/12/2021:  בתאריך  20210008:  מספר ישיבה(  מליאה) מקומית  ועדה  פרוטוקול

 

 כהן  אלי מתחם עירונית   התחדשות :שם
 עקרוני  דיון: נושא

 

 מחוזית :   תחולה  מחוזית  ועדה:סמכות
    

 :עניין בעלי
  יובלים  קבוצת יזם/יוזם: ⬧

  מ "בע אדריכלים  כסיף לויצקי ברעלי מתכנן: ⬧
  : לתכנית חלקות /גושים
 :בשלמותן חלקות

 331, 237, 233: חלקות            6434: גוש
 343, 340, 335-336: חלקות            6434: גוש
 350, 348, 346: חלקות            6434: גוש
 566, 543, 537-541: חלקות            6434: גוש
 80-84, 70-78, 68: חלקות            6435: גוש
 204, 202, 197: חלקות            6435: גוש
 223, 221, 209: חלקות            6435: גוש

 :הדיון מטרת
 המקומית  הוועדה לאימוץ  התכנון  עקרונות הצגת

 : ת י נ  כ ת ה   ת ר ט מ
 המקומית  הוועדה לאימוץ  התכנון  עקרונות הצגת

 
 
 רקע: .א

הצע תכנוניתמוצגת  פינוי  ה  תכנית  במתכונת  עירונית  התחדשות  בתכנית  -עבור  כהן'  'אלי  למתחם  .  405-0899641בינוי 
 התכנית מובאת לצורך דיון עקרוני ואימוץ בוועדת המשנה. התכנית בסמכות הוועדה המחוזית.  

 התכנית חלה על חלקות:
566,543,541-537,350,348,346,343,340,335-336,331,237,233 

 6434ש בגו
 ועל חלקות: 

68 ,70  ,71 ,72  ,73 ,74 ,75  ,76 ,77 ,78 ,80 ,81 ,82  ,83 ,84 ,197 ,202 ,204 ,209 ,221 ,223  
תכניו 6435בגוש   מתוקף  ציבורי  לבניין  שטח  ג',  מגורים  אזור  דרך,  פתוח,  ציבורי  שטח  בייעודים:  נמצאים  אשר  ת: , 

)בתוקף    1/1(, כס/ 5150, י.פ  25/01/2003-)בתוקף מיום ה  ב1/133, כס/ (4180, י.פ  30/12/1993-/א )בתוקף מיום ה 1/133כס/
 (. 1636,  18/06/1970-מיום ה 

 
עיריית כפר סבא והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגדירו כאחד מהיעדים העיקריים לקידום, את פיתוח והתחדשות  

ת ובנייה למתחמים עירוניים וותיקים, תוך  יות "פינוי בינוי". מטרתן הינה לאפשר תהליכי התחדשו העיר באמצעות תכנ 
רחבה  יחידות    ראייה  היצע  והגדלת  השכונה  תושבי  של  החיים  איכות  שדרוג  לטובת  התכנוניים  השיקולים  כלל  של 

 המגורים העירוני הנדרש.  
 

נות  (. השכונה הוקמה בש2035לפי תכנית המתאר המופקדת כס/  2מזרח העיר )במתחם  -שכונת אלי כהן, ממוקמת בדרום
קומות בממוצע, בעלי צפיפות בנייה    5כניסות, בני    2-3וריים בעלי  של המאה הקודמת ומאופיינת בטיפוסי מבנים ט  50-ה

 יחידות דיור לדונם נטו(.   21.7גבוהה קיימת )
 

לתכנון מוטה ציר תחבורה ציבורית משמעותי, המקשר    מיקום השכונה בסמוך לציר ויצמן , שלד המע"ר, מהווה מוקד
הרשת    את ואל  אביב  תל  מטרופולין  אל  סבא  כפר  העיר  ביצוע  מרכז  בשלבי  לעיר'  'מהיר  ויצמן  תח"צ  )נתיב  הארצית 

2021  .) 
ויצמן, לפי תת"ל   על ציר  מ' מזרחית לתחנת מטרו    650ב';    101השכונה ממוקמת בסמוך לשתי תחנות מטרו עתידיות 

 ה. מ' מערבית לתחנת מטרו אזור התעשיי 380-נה מרכזית, ו תח
 לשכונה כניסה ויציאה אחת מרחוב גייסות השריון, המתחבר לציר ויצמן מצפון.
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במטרה   העירוני,  הפארק  של  מערבית  הדרום  מהדופן  שטחים  המזרחי  בחלקו  כולל  המוצעת  התכנית  של  הכחול  הקו 
לבת של חנייה  הקרקע שאינם תואמים את המצב בפועל )ייעודי דרך משו  להסדיר שטחים פתוחים ולקדם תיקון ייעודי

 ושטח ציבורי פתוח(. 
 
 מצב קיים: .ב

   מזרח העיר, וגבולותיה הינם:-שכונת אלי כהן ממוקמת בדרום

 ( וצמודי קרקע משכונת הפארק. 541,540חלקות  6434שצ"פ )גוש   –מצפון  •

 רחוב ויצמן.  –מדרום  •

 רחוב הר תבור והפארק העירוני.  –ממזרח  •

 ( ומגרש ציבורי בשימוש בתי כנסת. 202, 204חלקות  6435שצ"פ )גוש  –ממערב  •
 

נכללת במתחם  405-0412890)  2035לפי תכנית המתאר העירונית כס/ מזרח -דרום  –  2( המופקדת, שכונת אלי כהן 
 העיר.  

 
 מצב סטטוטורי מאושר: .ג

 דונם.  31.48-שטח תחום התכנית הינו כ
 223מספר יחידות דיור קיים:  

 8ים: מספר מבנים קי 
 8.96צפיפות ברוטו:  

 21.74צפיפות נטו:  
 מ"ר  68שטח יחידת דיור ממוצעת: 

 11 מספר חנויות קיים:
 מ"ר, הכולל אולם פעילות, חדרי חוגים    500 -מבני ציבור קיימים: מרכז קהילתי בשטח של כ 

 וספרייה שכונתית.                                    
 מ"ר.  200-כיתות גן בשטח של כ 2   

 
 

 שטחי מצב מאושר
 סך שטח )דונם(  ייעוד 

 8.910 מגורים ג' 
 0.977 מוסדות ציבור 
 1.710 מגורים ומסחר 

 8.368 שטחים ציבוריים פתוחים 
 9.957 דרך מוצעת 

 1.567 דרך משולבת 
 31.488 סה"כ

 
 תכניות מאושרות תקפות בתחום התכנית: 

 תכנית מתחם הפארק.  – (4557י.פ   13/08/1997 -)בתוקף מיום ה 37/1כס/
 תכנית הרחבות לשכונת אלי כהן.  –( 4180, י.פ 30/12/1993-/א )בתוקף מיום ה 1/133כס/
 תכנית הרחבות שנייה לשכונת אלי כהן.  –( 5150, י.פ  25/01/2003-ב )בתוקף מיום ה1/133כס/
 תכנית מתאר עירונית.   –( 1636, 18/06/1970-)בתוקף מיום ה 1/1כס/

 
 ות ביצעו הרחבה. דיר 8מ"ר לכל יחידת דיור, בפועל רק  27וספת של בות אפשרו ת תכניות ההרח

 
 .מצב מוצע: .ד

 
 בינוי במסגרת התחדשות שכונת אלי כהן. -מוצגת להלן תכנית פינוי 

 חלופות בינוי המבוססות על עקרונות בנייה הבאים: 2מוצעות  
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 מסחר המע"ר של ויצמן, הכוללת הגדלת שטחי חזית פעילה מסחרית מלוות דופן לציר  •
 ת וגבוהה בתמהיל יח"ד מגוון.  שילוב בנייה מרקמי

גנים המכיל   • הציבור, הכוללים: אשכול  גן    6ארגון מחדש של העמדת מבני  גן במקום    2  –כיתות    2כיתות 
 כי ציבור. מ"ר לפחות כנדרש בפרוגרמה לצר 500כיתות גן נוספות, מרכז קהילתי בשטח של  4-קיימות ו

פתוח(,   • ציבורי  ושטח  משולבת  דרך  )בייעודי  הקרקע  ייעודי  תיקון  וקידום  העירוני  הפארק  שטחי  הסדרת 
 בשטח הגובל בדופן הדרום מזרחית של מתחם שכונת אלי כהן. 

בטרם   • הציבוריות,  הפונקציות  את  המכיל  השימושים,  בעירוב  המבנה  הקמת  על  תתבסס  התכנית  שלביות 
 רי הקיים.הריסת המבנה הציבו

התכנית,   • במזרח  חדשה  דרך  בצורת  התנועתית,  השכונתית  הקישוריות  חיזוק  את  כיעד  הגדירה  התכנית 
מוצג   כן,  כמו  מוצא(.  ללא  דרך  הייתה  הקיים  )במצב  וממערב  מצפון  הגובלים  לרחובות  חיבור  המאפשרת 

 שטח ציבורי פתוח מרכזי וחיבור לרשת הירוקה המעודד הליכתיות. 

החיבור   • הירוקהדגשת  למערב  לרשת  ממזרח  הקיימת  לרשת  המתחבר  מרכזי  שצ"פ  יצירת  באמצעות  ה 
ברשת   הליכתיות  לעודד  דרום במטרה  צפון  ציר  ויצירת  העירוני ממזרח,  לפארק  חיבור  על  בדגש  המתחם, 

 השבילים הירוקה המאפיינת את הגריד העירוני של כפר סבא.
 

 חלופה א'
דרך/חניה ושצ"פ בהתאם למצב הקיים | שטחי הציבור מבונים במגרש ביעוד שב"צ | קרקע ביעוד    הסדרת ייעודי 

 יחידות דיור לדונם נטו. 71 –צפיפות  יחידות דיור | 730מוצעות 
 עקרונות תכנון מצב מוצע: 

 להסדרת שטחי ציבור בהתאם לקיים –הרחבת הקו הכחול  •

ות דיור, הגדלת שטחי מסחר וארגון מחדש שטחים  ת מגוון יחיד בינוי, תוספ-התחדשות עירונית על ידי פינוי •
 ציבוריים פתוחים. 

 רכב והולכי רגל  –חיזוק קישוריות שכונתית תנועתית  •

 מערב. -דרום ומזרח-חיבור המתחם עם כביש המקשר את השכונה לכיווני צפון •

 ונית.ם ולרשת העיר עידוד תנועה רגלית על ידי יצירת שצ"פ מרכזי המתחבר לשצ"פ קיי •

 חזית ויצמן פעילה ומסחרית המובילה לפארק השכונתי.  •

 ריכוז כל הפונקציות הציבוריות הקיימות והחדשות במגרש שב"צ המוצע:  •
o  כיתות גן.  4כיתות גן קיימות ותוספת   2 -כיתות גן  6  –אשכול גני ילדים 
o  מ"ר  500 –מרכז קהילתי 
 

 
 קומות ברוטו    9קמית על חזית ויצמן בגובה מבנים, הכוללים בנייה מר 9מוצע תכנון של         
 +ג(, במרכזה  מעבר אל השצ"פ במרכז המתחם לכיוון צפון.7)קרקע+        
    18-ג( ו+ג17קומות )קרקע+  19מבנים גבוהים ממוקמים סמוך לחזית מצפון, שניים בגובה  4       
 +גג(.18קומות )קרקע+  20מן, ושניים מצפון בני +גג( סמוכים לויצ16קומות )קרקע+       
 +ג( כאשר ביניהם שטח   8קומות ברוטו )קרקע+ 10מבנים בגובה  4בעורף מצפון ממוקמים         
 ציבורי פתוח רחב, חיבור לרשת הירוקה ממערב ולכיוון הפארק.        

מ"ר, המרכז את כל שימושי הציבור,   3,312ים במגרש ציבורי ממזרח למתחם בשטח בנייה של  מבני ציבור מתוכננ
 קרקעי.-ורי תתכולל חניון ציב

 יח"ד   730סך 
 3.25מכפיל יח"ד: 
 4.66מכפיל מ"ר: 
 71צפיפות נטו:  

 
 

 שטחי מצב מוצע לעומת מאושר
 מצב מוצע )דונם( מצב מאושר )דונם( ייעוד 
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 10.303 8.907 מגורים ד' 
  1.706 מגורים ומסחר 
 3.312 0.976 מוסדות ציבור 

 9.717 8.310 שצ"פ
 7.709 10.022 דרך

 0.447 1.567 דרך משולבת 
 31.488 31.488 סה"כ

 
 
 

 שטחים בנויים מוצעים:
 מצב מוצע )מ"ר(  מצב מאושר )מ"ר(  שטח

 71,050 15,232 סה"כ פלדלת 
 96 68 ממוצע פלדלת 

 1,400 700 שטחי ציבור עיליים בנויים 
 1,200 470 מסחר 

 
 חלופה ב'

הסדרת ייעודי קרקע ביעוד דרך/חניה   ר מבונים בבניין בשימושים מעורבים, תוספת מסחר ותעסוקה |שטחי הציבו
 יחידות דיור לדונם נטו.  54 –יחידות דיור | צפיפות  730פ בהתאם למצב הקיים | מוצעות ושצ"

 
 עקרונות תכנון מצב מוצע: 

פינוי • ידי  על  עירונית  מגוון  -התחדשות  תוספת  שטחים  בינוי,  מחדש  וארגון  מסחר  שטחי  הגדלת  דיור,  יחידות 
 ציבוריים פתוחים. 

 הולכי רגל. רכב ו –חיזוק קישוריות שכונתית תנועתית  •

 דרום ומזרח מערב.-חיבור המתחם עם כביש המקשר את השכונה צפון •

 עידוד תנועה רגלית על ידי יצירת שצ"פ מרכזי המתחבר לשצ"פ קיים ורשת ירוקה עירונית.  •

 ויצמן פעילה ומסחרית המובילה לפארק השכונתי. חזית  •

 : מושים המוצעבמגרש עירוב שיריכוז כל הפונקציות הציבוריות הקיימות והחדשות  •
o  כיתות גן.  4כיתות גן קיימות ותוספת   2 –כיתות גן   6סה"כ  –אשכול גני ילדים 
o מ"ר.  500-מרכז קהילתי כ 

 תוספת מסחר ותעסוקה במגרש עירוב שימושים. •
 

 
 וטו   קומות בר 9מבנים, הכוללים בנייה מרקמית על חזית ויצמן בגובה  9מוצע תכנון של         
 +ג(, במרכזה  מעבר אל השצ"פ במרכז המתחם לכיוון צפון.7)קרקע+        
 +גג(  14קומות )קרקע+  16מבנים גבוהים ממוקמים סמוך לחזית מצפון, שניים בגובה  4       
 +גג( ומצפון מזרח  17קומות )קרקע+ 19מערב בן -מצפוןוסמוכים לויצמן, ושניים מצפון להם;        
 +גג(.16קומות )קרקע+ 18בן         
   2+ג( ומצפון להם 8קומות ברוטו )קרקע+  10מבנים בגובה  2מבנים:  4בעורף מצפון ממוקמים         
   שר ביניהם שטח ציבורי פתוח רחב, חיבור לרשת +גג(, כא6קומות )קרקע+ 8מבנים בגובה        
 הירוקה ממערב ולכיוון הפארק.        

  3,312+גג( בשטח בנייה של  16קומות )קרקע+  18במגרש ציבורי ממזרח למתחם מוצע מבנה בעירוב שימושים, בן  
כל שימושי הציבור בתחום התכנית,   ו  2מ"ר, המרכז קומת מסחר,  ורים כולל חניון  קומות מג  11-קומות תעסוקה 

 קרקעי. -ציבורי תת 
 "ד יח  730סך 

 3.25מכפיל יח"ד: 
 4.66מכפיל מ"ר: 
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 54צפיפות נטו:  
 

 
 שטחי מצב מוצע לעומת מאושר

 מצב מוצע )דונם( מצב מאושר )דונם( ייעוד 
 10.303 8.907 מגורים ד' 

  1.706 מגורים ומסחר 
  0.976 מוסדות ציבור 

 3.312  עירוני מעורב 
 9.717 8.310 שצ"פ

 7.709 10.022 דרך
 0.447 1.567 דרך משולבת 

 31.488 31.488 סה"כ
 
 

 שטחים בנויים מוצעים:
 מצב מוצע )מ"ר(  מצב מאושר )מ"ר(  שטח

 71,050 15,232 סה"כ פלדלת 
 96 68 ממוצע פלדלת 

 1,400 700 שטחי ציבור עיליים בנויים 
 1,800 470 מסחר 

 2,400  תעסוקה 
 
 

 אי הוועדה:התייחסות שמ
עם  מעורבים  בשימושים  בבניין  מבונים  ציבור  שטחי  הכוללת  היזם  במצגת  ב'  לחלופה  נערכה  השמאית  הבדיקה 

 תוספת שטחי מסחר ותעסוקה.
שטחי    1,400-מ"ר שטחי מסחר וכ  1,800מ"ר שטחי תעסוקה,    2,400יח"ד,    700הונח כי התכנית תציע בינוי כולל של  

 ציבור בנויים.
)  700הבדיקה במסגרת היקף של  ל פי ממצאי  ע יח"ד פחות מהמוצע בתכנון ע"י היזם(, עולה כי הפרויקט   30יח"ד 

 . 21תקן שמאי מס'  –רווחי ועומד בסף התקן הנדרש 
 

 התייחסות הצוות המקצועי: 

את ההמלצה להפקדת התכנית יש להציג לצוות המקצועי סט מסמכים כנדרש, לפי נוהל קידום  על מנת לקדם   .1
 ל מינהל התכנון: תכניות ש

 הכנת הוראות ותשריט לפי נוהל מבא"ת.  .א
השלמת נספח פרוגרמה והתסקיר החברתי, נספח בינוי , נספח נוף ופיתוח , נספח מים וביוב, נספח ניקוז   .ב

 וניהול נגר עילי. 
סקר .ג סביבתי    הכנת  נספח  הכנת  התנועה,  להיבטי  רקע  מסמך  וחניה,  תנועה  נספח  עצים,  ונספח  עצים 

 ימי הכולל היבטי הצללה ורוחות.אקל -ומיקרו
הגשת טבלאות איחוד וחלוקה ומסמך רקע שמאי לאישור שמאי מטעם הועדה המקומית. הגשת מסמך   .ד

 ישור שמאי מטעם הועדה המקומית. עקרונות לאיחוד וחלוקה על פיהם יועברו טבלאות, ומסמך רקע לא 
ועדה המחוזית. יש להגיש לוועדה  טבלאות מפורטות של הקצאה ואיזון יידרשו בעת הדיון להפקדה בו .ה

 המחוזית טבלאות אלו לאחר אישור שמאי מטעם הוועדה המקומית. 
 מכל בניין בהתאם לחוק התכנון והבנייה.  50%-מתושבי כלל הפרויקט ו  60הצגת חתימות של %  .ו
 בלת התייחסות תאגיד הביוב ומפעל המים. ק .ז
 קבלת התייחסות היחידה הסביבתית האזורית.  .ח
 לקת תנועה ותשתיות למסמכי התכנית התייחסות מח .ט
 התייחסות אגרונום העירייה. .י

 .0התייחסות אדריכלית הנוף של העירייה. .יא
 דום תכניות להתחדשות עירונית. יש לערוך כנס דיירים ושיתוף ציבור רחב בהתאם לנוהל לקי .2



6 מס' דף:    

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 15/12/21:  בתאריך 20210008: מספר(  מליאה) מקומית  ועדה לישיבת   קולפרוטו
 מ "בע קומפלוט  - IB XPA 1.7.1 גרסה

 חס למספר יחידות הדיור המוצע. נדרש להתייחס ולעדכן את התכנון בהתאם להמלצות שמאי הוועדה בי .3
 להמליץ על הכרזת מתחם אלי כהן כמתחם פינוי בינוי ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית.  .4
ינוי ייעודי הקרקע הציבורית של חניון  לצורך קידום התכנית לפי חלופה ב' נדרשת החלטת הועדה המקומית לש .5

עירוני מעורב, הכולל שטחי ציבור בעירוב שימושים.  ושצ"פ בדופן הדרום מערבית של הפארק במצב קיים לייעוד  
השמאיים  לעקרונות  בהתאם  כן,  כמו  התכנית.  למגישי  מצטרפת  היא  כי  להחליט  תידרש  המקומית  הועדה 

מו לאישור  גם  זאת  להביא  צריך  להתייחסות שייקבעו  תובא  העיר  מועצת  החלטת  קרקע.  לחילופי  העיר  עצת 
 .0התאם להחלטתו.היועץ המשפטי של הוועדה, ותקודם ב

 

 

 
 

 :  המהנדסת המלצת
 מסמכים סט המקצועי לצוות להציג יש  התכנית להפקדת ההמלצה את לקדם  מנת על .     1

 . התכנון מינהל של תכניות קידום  נוהל לפי ,  כנדרש        
 להתחדשות ת תכניו לקידום לנוהל  בהתאם רחב ציבור ושיתוף  דיירים כנס לערוך  יש.     2

 . עירונית        
 למספר ביחס הוועדה שמאי להמלצות בהתאם התכנון את  ולעדכן  להתייחס  נדרש.     3

 . המוצע הדיור יחידות        
 להתחדשות   הממשלתית ברשות בינוי פינוי כמתחם כהן אלי מתחם הכרזת  על להמליץ.     4

 . עירונית        
 ייעודי  לשינוי  המקומית הועדה   החלטת  רשתנד' ב לופה ח לפי התכנית  קידום  לצורך.     5

 קיים  במצב הפארק של מערבית הדרום בדופן פ" ושצ חניון של הציבורית הקרקע        
 תידרש המקומית  הועדה. שימושים בעירוב ציבור שטחי הכולל, מעורב עירוני לייעוד        
 השמאיים  עקרונותל בהתאם, כן כמו. התכנית למגישי מצטרפת  היא  כי להחליט        
 מועצת  החלטת. קרקע לחילופי   העיר מועצת לאישור גם זאת להביא צריך שייקבעו        
 .להחלטתו בהתאם ותקודם,  הוועדה של  המשפטי היועץ להתייחסות  תובא העיר        

 
 
 
 : ת ו ט ל ח ה
 במתווה  כהן אלי  בינוי פינוי מתחם  ולקדם להמליץ מחליטה המקומית  הועדה מליאת.     1

 .שימושים בעירוב מגרש  הכוללת ' ב חלופה        
 מסמכים סט המקצועי לצוות להציג יש  התכנית להפקדת ההמלצה את לקדם  מנת על .     2

 . התכנון מינהל של תכניות קידום  נוהל לפי ,  כנדרש        
 תחדשותלה ניות תכ לקידום לנוהל  בהתאם רחב ציבור ושיתוף דיירים כנס לערוך  יש      3

 . עירונית        
 למספר ביחס הוועדה שמאי להמלצות בהתאם התכנון את  ולעדכן  להתייחס  נדרש.     4

 . המוצע הדיור יחידות        
 ברשות  יזמים במסלול בינוי פינוי כמתחם כהן אלי מתחם הכרזת  על להמליץ.     5

 . עירונית להתחדשות  הממשלתית        
 חניון  של הציבורית הקרקע ייעודי שינוי ולצורך' ב חלופה  לפי כניתהת  דוםקי  לצורך.     6

 קיים  במצב הפארק של מערבית  הדרום בדופן   עירוני ופארק        
 המקומית   הועדה מליאת. שימושים בעירוב ציבור שטחי הכולל, מעורב עירוני לייעוד        
 . כמגישה התכנית למגישי  להצטרף מחליטה        

 לחילופי   העיר  מועצת  לאישור התכנית   תובא שייקבעו השמאיים לעקרונות   בהתאם     .7
 ותקודם, הוועדה של המשפטי היועץ להתייחסות תובא העיר  מועצת החלטת. קרקע        
 . להחלטתו בהתאם        

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

 סדבון  יוסי , סער יעל ,  כהנא פינחס , לביא  הדר, סקופ לוי   עדי,  לוי  יובל
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


