


שטח למבנה ציבור









































הוספת שביל אופניים  •

.לאורך רחוב סוקולוב

הפיכת צומת אנה פרנק •

.למרומזר

כניסה לחניונים מרחובות  •

.סוקולוב והחרמון

תוכנית העמדה



חניות למגורים–1' חניון מס•

(יזם)חניות לציבורי -2' חניון מס•

-1חניון קומה 



-2חניון קומה 

חניות למגורים–1' חניון מס•

חניות למסחר-2' חניון מס•

(יזם)וציבורי 



-3חניון קומה 

,חניות למגורים-2' חניון מס•

תעסוקה ומבנה ציבור





שיתוף ציבור

:עקרונות מנחים

זכותם של בעלי ענין להיות שותפים בעיצוב חייהם ועתידם•

ההתייעצות עם בעלי העניין משפרת את התכנון על ידי הבנה טובה יותר של •

התנאים הקיימים והלכי הרוח הרווחים בקרב הציבור

:מטרות

לזהות ולמפות את הגורמים המרכיבים את הפסיפס החברתי של המתחם•

ליידע את הציבור ולהזמין אותו ליטול חלק ולהשפיע  •

ליצור מסגרת המבטיחה שקיפות בתהליך התכנון•

לאתר סוגיות ונקודות מרכזיות  •

לשקף עמדות ותפישות של בעלי הענין השונים כלפי הסביבת שלהם•



מפגשים עם 

נציגים להכנת כנסי  

דיירים

כנס מתחם 

סוקולוב

עריכת תסקיר  

ליווי  , חברתי

הנציגות

ליווי הנציגות

2020ינואר 2019דצמבר 

התנעה  

בדיקת צרכים 

,  ועמדות הדיירים

,  איתור  מנהיגות

שיחות עם נציגי  

הבניינים

בדיקת צרכים 

,  ועמדות הדיירים

,  איתור  מנהיגות

שיחות עם נציגי  

הבניינים

סיום תהליך  

בדיקת צרכים 

ועמדות

2020מאי 2020אפריל 2020מרץ 2020פברואר 

תהליך שיתוף הציבור



נתונים כלל עירוניים ושכונתיים

נפשות למשק בית2.95גודל משפחה ▪

1.6%גודל שנתון ▪

התפלגות גילים באזור מצביעה על אוכלוסייה  ▪

.ולממוצעים הארציים, מתבגרת יחסית לכלל העיר

12%שיעור עולים ▪

משתתפים בכוח העבודה70%▪

מחזיקים בתעודה אקדמית40%▪

-כ, דתיים וחרדים10%-בקרב תושבי הישוב כ ▪

מסורתיים25%ו , חילוניים65%

רמה כלכלית חברתית

8חברתי -העיר מדורגת באשכול כלכלי▪

היא ברמה כלכלית חברתית  , ביחס לכלל הישוב, אוכלוסיית המתחם▪

.נמוכה

30%

52%

19%

23%

52%

26%

0-19

20-64

65+

36ס"ואכלל העיר , התפלגות גילים

עירוני 36ס "א

מתחם 

סוקולוב

מצב קיים–חברה 



מצב קיים–בינוי ונתוני אוכלוסייה 

דונם4–שטח מגרשי המגורים בתכנית כ ▪

בניינים4–יחידות דיור ב 45במתחם ▪

ד לדונם"יח12צפיפות נטו בממוצע ▪

ד לדונם"יח16ד לדונם ובבניין הרביעי "יח10בניינים צפיפות 3–ב ▪

.ר"מ89גודל דירה במתחם בממוצע הוא ▪

ג עמודים"קומות ע3הבינוי הוא בבניינים בני עד ▪

המשמש כיום חנייה ציבוריתצ.ב.שהתכנית כוללת שטח ▪

(2017ס"למ)בהתאם לממוצע העירוני ▪

.נפשות בקירוב130אוכלוסיית המתחם מונה 

GOVMAP: מקורתצלום אויר  , מתחם סוקולוב

מצב קיים–מדדי אוכלוסייה 

גודל משק  ד"יח' מס

בית

גודל  

אוכלוסייה

גודל  שנתון

שנתון

ילדים  ' מס

לכיתה

כיתות' מס

452.941321.6%2300.06

270.07



מצב קיים–מיפוי צורכי ציבור בסביבת המתחם 

עיריית כפר סבאGIS: מקורצורכי ציבור בסביבת מתחם סוקולוב 

:מקרא

גן ילדים

בית ספר יסודי

חטיבת ביניים

בית כנסת

מרפאה

פ"שצ

חנייה ציבורית

צורכי ציבור בסביבת מתחם סוקולוב

P

P
מתחם 

סוקולוב



מצב קיים–צורכי ציבור

:הנדרשים,הקייםהמצבלהיקףבהתאםהציבורצורכי.המתחםבסביבתהקיימיםהציבורממוסדותמענהמקבליםבמתחםהציבורצורכי,כיום

שירות
נדרש 

כיתות

' מס

שטח/מוסדות

הערותמוסד קיים המספק את השירות

מעון יום
ת ספיר ברחוב זאב גלר"מעון נעמ0.1

85%הגנים בתפוסה של , קיים מענהגני ילדם בחינוך רגיל  2בסביבת המתחם 0.2גן ילדים

בית ספר יסודי
0.5

(כיתות24)בית ספר ממלכתי ברנר 

(כיתות10)ד שילה "בית ספר ממ

בית הספר בתפוסה מלאה, קיים מענה

85%בית הספר בתפוסה של 

ב"בית ספר על יסודי חט
רבין נמצאים בקרבת המתחם, גלילי, ב אלון"חט0.25

בתי הספר בתפוסה  , קיים מענה במצב הקיים

מלאה

קיים מענהחטיבות עליונות ממוקמות בצפון העיר0.25יב-בתי ספר על יסודי י

מרכז קהילתי

אין סף

,  ס ברנר"מרכז השכלה למבוגרים ליד בי

,  ס ברנר"מרכז נוער וצעירים ליד בי

רייזלש "קתדרה עממית ע

גלריה עירונית

תנועת נוער/ מועדון נוער 
אין סף

וכנפיים של  , בסביבת המתחם קן הנוער העובד

(מיוחדות' אוכ)קרמבו 

מועדון לקשיש
אין סף

מרכז יום ברחוב תל  , 9ברחוב נחשון " נחשון"מועדון 

חי

בתי כנסת
אין סף

כ"בי, בית כנסת אוהל משה ואוהב ציון ברחוב ויצמן

11התחיה ' ספרדי מרכזי ברח

23בן גוריון אין סףמקווה טהרה לנשים

42ויצמן ' רח, מרפאות בבית יתראין סףמרפאה שכונתית

תחנה לבריאות המשפחה
42ויצמן ' טיפת חלב ברחאין סף

ר  "מ5שטח ציבורי פתוח

דונם0.66לתושב

שטחם יחד  ,  גן גולן, גן גלר, גן אנה פרנק, גן חרמון

דונם15-כ 
קייםפ"שצקיים מענה במסגרת 



אוכלוסייה ושימושים–התוכנית להתחדשות עירונית במתחם 

-האוכלוסייהלתוספתפרוגרמתיותהנחות▪

המתארתכניתשלציבורלצורכיפרוגרמה

אוכלוסייהמדדיקובעתהישובשלהכוללנית

נפשות3.2עלהעומדיםעירוניתלהתחדשות

.שנתוןגודל2%,ביתלמשק

העירוניתההתחדשותמדיניות-חזויציפוףמקדם▪

רףקובעת,ואישורבשלביהנמצאת,הישובשל

יחידתכלבמקוםדיוריחידות3.5שלמקסימלי

.קיימתדיור

3.0הואבתכניתהנדרשהמכפיל▪

תעמודהדיוריחידותתוספת,אלהלהנחיותבהתאם

,הקיימות45–לבנוסףחדשותיחידות90על

.נפשות288עלתעמודהאוכלוסייהותוספת

תוספת יחידות דיור חדשות בלבד–מדדי אוכלוסייה 

מצב מוצע–

משק  ד"יח

בית

גודל  שנתוןאוכלוסייה

שנתון

ילדים  

לכיתה

כיתות

903.22882.0%6300.2

270.22

מצב מוצע–שימושי קרקע תשריט

מצגת אדריכל: מקור

עםציבורמבנה,ותעסוקהמסחרשטחי,דיוריחידות134מציעההתוכנית

קרקעיתתציבוריחניון,בנויותקומות6–בזכויות

,דונם1.8שלהנאהוזיקת,עירוניתכיכרמוצעים–ציבורימרחבמבחינת

.הירוקהעירונילשלדכהמשךרגללהולכיקשרמייצריםאלה



מצב מוצע–צורכי ציבור חזויים במתחם 

:במתחם הםלתוספת האוכלוסייה צורכי הציבור הנדרשים , בהתאם לאומדן האוכלוסייה החזוי

שירות
נדרש

כיתות 

לתוספת

מוסדות  ' מס

/  נדרשים

שטח נדרש

הערותאופן ההקצאה

מעון יום
המענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סף0.4

85%הגנים הקיימים בתפוסה מומלץ להוסיף במגרשים קיימים0.6גן ילדים

בית ספר יסודי
ברנריס"בבלבדוק תוספת כיתות אין סף1.3

בית הספר ברנר בתפוסה מלאה

85%בית הספר שילה בתפוסה של 

ב "בית ספר על יסודי חט

אין סף0.7
שרת נמצאים בקרבת  , שזר, ב אלון"חט

המתחם

תפוסה ברחבי העיר  /ב ברחבי העיר יש פער קיבולת"בחט

ועוד  , כיתות בחינוך הממלכתי11–בהיקף שיכול לספק מענה ל 

85%בתי הספר בסביבת המתחם בתפוסה . ד"כיתות בממ6

יש לשקול ברחבת השירות לטווח רחב יותר. ב"בחט, עד  מלאה

יב-בתי ספר על יסודי י

חטיבות עליונות ממוקמות בצפון העיראין סף0.7

קיים פער בין  קיבולת תפוסה המסוגל לספק מענה בהיקף של  

נתונים אלה . ד"כיתות בממ5כיתות בחינוך הממלכתי ועוד 17

מצביעים על אפשרות לקלוט תלמידים נוספים

מענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סףמרכז קהילתי

מענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סףתנועת נוער/ מועדון נוער 

מענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סףמועדון לקשיש

מענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סףבתי כנסת

מענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סףמקווה טהרה לנשים

מענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סףמרפאה שכונתית

תחנה לבריאות  

מענה יינתן במסגרת מוסדות קיימיםאין סףהמשפחה

כ שטח ייעודי נדרש  "סה

0.65ר לתושב"מ3שטח ציבורי פתוח
גן גולן  , גן גלר, גן אנה פרנק, גן חרמון

דונם15-שטחם יחד כ 
קייםפ"שצקיים מענה במסגרת 



מטרת הבדיקה השמאית

.הבדיקה נועדה לבחון ישימות כלכלית לתכנית פינוי בינוי

שיווי  "-מביא ל,   הציבורי לעומת הפרטי-מאזן בין האינטרסים

.היזם והדיירים, בין מוסדות התכנון" תכנוני-משקל כלכלי 



עקרונות לבחינת ישימות כלכלית  
לתכנית

התמורה הסבירה לבעל דירה הינה דירה חדשה  •
.פ התקן"מרפסת שמש וחניה ע, ד"הכוללת ממ

התמורה הכללית בפרויקט תאפשר ליזם ליטול על עצמו  •
העברה  , פינוי, בינוי, תכנון-את כל העלויות הכרוכות ב

.ב"וכיו

המאפשר קיום פרויקט הינו  , סבירריווחיותשיעור •
. 20%בגבולות של 



דיון ושאלות


