
 

 רחב סיכום כנס שיתוף ציבור 

 12/2020/80, כפר סבא, תב"ע פארק התחנה ומתחם התפוז

 משתתפים  .1

 מטעם העירייה: 
 מר רפי סער, ראש עיריית כפר סבא 

  , חבר מועצת העיר דני הרוש, סגן ראש העיר 
 , חבר מועצת העירנחס כהנאפ

  העיר מועצת חבר ,  עו"ד אהוד יובל לוי 

 , מהנדסת העיר וראש מנהל ההנדסה גרנות עליזה זיידלר  אדר'  
 , אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון מיכל שרייבר גלבנדורף אדר' 

 ת מנהל מינהלת התחדשות עירוניאיציק בן יצחק, 
 , מנהלת תחום חברה וקהילה, מינהלת להתחדשות עירונית כפר סבא עמיה גלילי 

 מטעם יזם התכנית: 
 בע"מ  1995נצבא החזקות אטיאס, מנכ"ל  מר פריאל 

 בע"מ  1995נצבא החזקות , ו"ד ירון ליפשין, עוזר מנכ"ל ע
 : החברה המארגנת מטעם 

 שותף, קבוצת יגאל אלון   מנכ"ל יגאל אליהו, 
 , מנכ"ל שותף, קבוצת יגאל אלון  ברג ז אלון ויי

 מטעם עו"ד דיירים: 
 סורקין ושות'  עו"ד אדם סורקין, שותף מנהל, שלומוביץ, 

 עו"ד ירון שלומוביץ, מנהל פיתוח עסקי, שלומוביץ, סורקין ושות'  
 מטעם צוות התכנון: 

 , בעלים ושותף בכיר, כנען שנהב אדריכלים גיל שנהב אדר'  
 , במה אדריכלים שותף   אדר' אבי מנדל,

 שיתוף ציבור: 
 עורכת הנספח החברתי ויועצת שיתוף ציבור   ענת ברקאי נבו, מתכננת ערים חברתית,

 ועה לנדסברגר, רכזת פרויקטים, ענת ברקאי נבו מתכננת ערים חברתית נ
 

 למפגש   רקע .2

בינוי  -התכנית הינה תכנית פינוי . "פארק התחנה ומתחם התפוז" בניין עיר  ת תוכני מקודמת בימים אלה 

  166מ"ר מסחר, במקומן של  2,800-ו מ"א משרדים  7,200יח"ד,  698הכוללת  , בסמכות ועדה מחוזית

התחנה המרכזית  כיום פועלת במתחם  . ומתחם התחנה המרכזית מסחר( 5מגורים +  161יח"ד קיימות )

"חברת נצבא   ביוזמתהתוכנית  למזרח העיר.  תק תוע כחלק מהתחדשות המתחם של כפר סבא, אשר 

  קידום התוכנית מותנה .  אדריכלים   שנהב  כנען  בשיתוף  אדריכלים   במהעורכי התוכנית הם משרד    החזקות",

 הכנת נספח חברתי למתחם.  ו בתהליך שיתוף ציבור 

וקבלת התייחסות   לציבור הרחב הצגת התכנית , התקיים מפגש מקוון לצורך 08/12/2020', ג ביום 

, במעמד ראש עיריית כפר סבא, מהנדסת העיר, אדריכל העיר ומנהל המינהלת  לתוכנית  התושבים 

, נציגים מטעם העירייה והמינהלת להתחדשות  תושבים 150-. במפגש השתתפו כלהתחדשות עירונית 

ועורכי   דיירי המתחם, עורכי דין דיירי המתחםנציגים מטעם היזם, ליווי ופיקוח מטעם  עירונית כפר סבא,

 התכנית.  

 



 
 

 צוות התכנית  .3

   1995 החזקות  נצבא חברת -  מ "בע תחנות  מפעלי : יזם
 אלון  יגאל  : קבוצת דיירים  ופיקוח  ליווי

 אריאל  נעמה,   'ושות  סורקין ,שלומוביץ  :דיירים  הדין   עורכי
 : התכנון  צוות
 אדריכלים   שנהב כנען  בשיתוף  אדריכלים  במה : התכנית עורכי 
 ’ליבוביץ פטר  : תנועה יועצי
 בלום  מילר  :פיתוח  יועצי
 מהנדסים  רוזנטל : תשתיות יועצי
 ESD: סביבה  יועצי
   נבו ברקאי ענת  :ציבור  ושיתוף   חברתי ערים  תכנון

 

 דברי פתיחה  .4

 מר רפי סער, ראש עיריית כפר סבא 

אני מאוד שמח על שיתוף הציבור המתקיים במסגרת העתקת התחנה המרכזית והתחדשות מתחם התחנה  

במשך  והתפוז. זו בשורה גדולה לתושבי המתחם ותושבי העיר בכלל, אשר תביא להתחדשות כלל האזור.  

שנים רבות לא נעשתה חשיבה תכנונית חכמה בעיר, אך התכנית היום מלווה הקפדה תכנונית גדולה מאוד.  

ר בתהליכים שייקחו לא מעט זמן, אך התפיסות התכנוניות והאורבניות משתנות  ב פני העיר משתנים, ומדו

שה. בעתיד כפר סבא  לאור המציאות המתהווה, ובעתיד כפר סבא תהיה מודל לעיר חכמה, מתקדמת ונגי

את התהליך עבור    שיתוף הציבור נועד לשקף תהיה מקושרת לקו המטרו, אשר תשנה חיי התושבים בעיר.  

ל הציבור  הערה או אמירה ש ולשמוע את התייחסות הציבור. כל  בתכנון , לשתף את התושביםהתושבים 

  וכה של אתגרים בעקבות המצב אנו מתמודדים עם שורה אר ן עבור התושבים.  ווטיוב התכנ  שיפור מסייעת ל

  והתשתיות בעיר.  הציבורית , אבל אנו ממשיכים לעבוד בקצב לפיתוח ושדרוג התחבורה העולמי והלאומי 

   . לכולם חג שמח  תודה לכל הצוות המקצועי המלווה את התכנון. 

 , אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון מיכל שרייבר גלבנדורףאדר' 
לא רק    במפגשי שיתוף הציבור השונים.  ההשתתפות הרחבה של תושבי העיראת    לראות  אני מאוד נרגשת 

  אנו סביבה טובה ומאוזנת לכולם.    ליצורהתושבים  של רצון   יש מי שגר בקרבת המתחם אלא מרחבי העיר,

. בשלב הזה התכנית לאחר אישור עקרוני  היזמים התושבים  ,עובדים בתהליך תכנון ארוך מול המתכננים

דווקא בשלב הזה רצינו להתחיל  עוד אין מסמכי תכנית מוכנים וסדורים. מית לתכנון ובנייה, ובוועדה המקו

בין כל   ננסה לייצר מערכת איזונים  אנו  רעיונות והערות. פתוחים לשמוע אתכם, לקבל  בשיתוף הציבור. אנו 

מדים את כל  ולתת להם מענה במסגרת התכנית. אנחנו רושמים ולו הגורמים השונים המעורבים בתוכנית

אתכם   ףההתייחסויות וביחד עם המתכננים ניתן את המענה ככל שניתן במסמכי התכנית. נמשיך לחשו

תהליך   מדובר בתוכנית באישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, ולכן לתהליך התכנון והתקדמות התכנית. 

 ארוך.  עוד  האישור שלה  

 תמנהל מינהלת התחדשות עירוניאיציק בן יצחק, 

מינהלת להתחדשות עירונית בכפר סבא הינה הגוף המרכז של נושאי ההתחדשות העירונית בעיר, כולל  ה

לשאלות,   עבור התושבים  בינוי לצד נושאים נוספים. אנו קורת גג אחת- ותוכניות פינוי 38תוכניות תמ"א 

ז, צוות  מענות, בירורים וסיוע בתהליכי התחדשות. בנושא התכנית המקודמת במתחם התחנה והתפו

 .  באתר המינהלתהמינהלת להתחדשות עירונית זמין לכל שאלה והערה. למידע ופרטים נוספים 

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=241&ArticleID=11120


 
 

 

 בע"מ  1995נצבא החזקות מר פריאל אטיאס, מנכ"ל 

במתחם התחנה המרכזית בכפר סבא. לפני מספר חודשים הגענו  אנו עמלים מספר שנים על קידום התכנית  

להבנה משותפת עם מהנדסת העיר על צירוף מתחם התפוז לתוכנית במתחם התחנה, אשר במשך שנים  

לא הצליחו להתחדש עקב צפיפות המתחם. מהר מאוד חברנו לצוות המקצועי, והערב אנו מציגים בפניכם  

 ת גדולה לפיתוח המתחמים והאזור בכלל. תכנית משותפת שאנו רואים כהזדמנו

 

 אדריכל גיל שנהב, כנען שנהב אדריכלים על ידי   ת התוכניתהצג .5

 אבני דרך לתוכנית 

וועדת המשנה  ב קבלת אישור עקרוני  לאחר בשלב התכנית נמצאת . יש מספר אבני דרך לאישור התכנית

באופן  לתכנון ובנייה. בשלב הנוכחי אנו מכינים ומגבשים את המסמכים הנדרשים לצורך הגשת התכנית 

" הינה  והתחנה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. תכנית "מתחם התפוז התכנית  להמלצת רשמי 

תופקד   התכניתה המקומית, הוועד עם המלצת בינוי בסמכות הוועדה המחוזית לתכנן ובנייה. - תכנית פינוי

אישור ומתן תוקף בוועדה המחוזית,  דיון בהתנגדויות,  . לאחרלעיון והתנגדויות הציבור בוועדה המחוזית 

 ניתן יהיה להתקדם לצורך הוצאת היתרי בנייה וביצוע.    

 היבט עירוני ועקרונות התכנון

  המתחם  באזור  וחניה  תנועה ביעתהציבורי, ק התכנית כוללת טיפול במרחב הבנוי, טיפול במרחב  •

 ה.  בניי הייתרי  להוציא  ניתן  שמכוחה מפורטת  תכניתועריכת 

התכנית ממוקמת לאורך רחוב ויצמן, בין צמתי הרחובות העמק ותל חי. רחוב ויצמן הינו רחוב מסחרי   •

הפרויקט אמור  ראשי וותיק בעיר אשר מהווה עורק החיים של העיר. מדובר ברחוב פעיל ותוסס כאשר  

 לשמש זרז אשר יתניע את התחדשות שאר הרחוב.  

בצומת הרחובות   עתיד לעבור ברחוב ויצמן. מתוכננות שתי יציאות בצמוד למתחמים  1Mקו מטרו  •

 .  תל חי -ויצמן 

. בעבר היה ניסיון לקידום התחדשות עירונית ב"מתחם התפוז",  מתחמיםשני  הפרויקט מורכב מאיחוד   •

בינוי. לפני  - אך בעקבות צפיפות המתחם ביחס לגודלו לא הייתה כדאיות כלכלית למימוש תכנית פינוי

מספר חודשים עלתה הצעה לאיחוד מתחם התפוז יחד עם מתחם התחנה המרכזית, אשר מהווה מעין  

 התפוז ומאשרת את התחדשותו.   "קרקע משלימה" פרטית עבור מתחם 

 מצב קיים  - תכנית סטטוטורית מאושרת 

  200-מ"ר מסחר ותעסוקה וכ  2,085-, כדירות 161 יש בינוי-לפינוי  "התפוז והתחנה" המיועדבמתחם  •

 מ"ר שטחי ציבור.    5,000-וכ  דירות מאושרת בתב"ע    165במתחם התחנה הצפוני יש     מ"ר מבני ציבור. 

   

 

 

 



 
 

 תכנון מוצע 

 : יש להדגיש כי התכנון נמצא בתהליכי גיבוש והוא אינו סופי. ייתכנו שינויים והתפתחויות 

המשלבת מגורים, מסחר ותעסוקה. בדופן המערבי    רחוב ויצמן  לאורך דופן עירונית  התכנון מבקש ליצור   •

 תל חי.  -ויצמןהרחובות בצומת  של התכנית ימוקמו שתי תחנות מטרו 

מוצע לבנות שלושה מבני מגורים לאורך רחוב ויצמן, כאשר בכל בניין קומת  במתחם "התפוז והתחנה"   •

נו קומות המגורים.  קרקע מסחרית גבוהה ושני קומות משרדים. מעל קומות המסחר והתעסוקה ייב

 . קומות מגורים 18קומות מגורים, ובמבנה המערבי   16בשני המבנים המזרחיים מוצע לבנות 

בעורף המתחם, אשר אינו שייך לפינוי בינוי ומהווה מתחם נפרד, מוצע לשנות את הבינוי משלושה   •

חר או תעסוקה.  קומות, ללא מס  16לשני מבני מגורים בגובה  95/5כנית כס/ובניינים המאושרים בת

 . קומות, לצד שטח ציבורי פתוח  9במרכז המתחם מוצע לבנות מבנה ציבור בגובה של עד 

במתחם התפוז לאורך רחוב ויצמן מוצע לבנות שלושה מבנים המשלבים מסחר, תעסוקה ומגורים,   •

  בדומה למבנים המוצעים לאורך רחוב ויצמן ב"מתחם התחנה". בעורף המתחם מוצע לבנות שני מבני 

 . קומות  6קומות, כאשר ביניהם מוצע לבנות מבנה ציבור בגובה של עד   10מגורים בגובה 

 : )שני המתחמים(  בנייה במצב המוצעה זכויות ה"כ ס •

   863: דיור  יחידות פרמס
 ר " מ 7,200: תעסוקה

 ר " מ 2,800: מסחר
 ר "מ 7,800: ציבור  מבני

כחלק מהבינוי החדש אשר ילווה את רחוב ויצמן. כמו   חזית התחנה המרכזית הישנהלשמר את  צע מו •

תוססת ומלאת חיים   ,כיכר עירונית חדשה  ליצירת תל חי -ויצמן  הרחובות להרחיב את צומת כן מוצע 

   .ותחנות המטרו המתוכננות  לב עם הבינוי החדשת אשר תש

  יצירת   -לשמור על רצף שבילי הולכי הרגל בעזרת שטחין ציבוריים פתוחים וזיקות הנאה    התכנון מבקש •

אזורים מגוננים עם   ויצירת שתי וערב, רשת את המתחמים ב חוציםאשר שבילים בזיקות הנאה רשת 

 .  במתחם וסביבתו   ורכיבת אופניים ית רגל הכמה שיותר הליכ  . יש רצון לעודד פיתוח נופי לרווחת הכלל 

תל חי   מ' מהמבנה הקיים ברחוב  14ושא מרווחים בין מבנים קיימים, בדרום המתחם יש מרווח של בנ •

כמו כן יש דירוג בגבהי  . 40תל חי  מ' מהמבנה הקיים ברחוב  18. במתחם הפוני יש מרווח של 23

  הבניינים כאשר בפנים המתחמים המבנים נמוכים יותר, ואילו לאורך רחוב ויצמן ממקודמים המבנים 

 הגבוהים יותר.  

 

 שאלות ותשובות  , דיון .6

 וביצוע  הליך התכנון

 מתי יתחיל הפרויקט בפועל?  ש: מה לוח הזמנים הצפוי של התכנית?

בינוי הינה תכנית באישור וועדה מחוזית. תחילה על התכנית לעבור אישור בוועדה  -תכנית הפינוית: 

המקומית, ולאחר מכן אישור בוועדה המחוזית. פרק הזמן עד לאישור וועדה מחוזית הינו בין שנתיים עד  

סדר גודל כזה  שלוש שנים. לאחר מכן יש להוציא היתר בנייה אשר אורך כשנה. תהליך הביצוע לפרויקט ב

אם לא יהיו עיכובים   שנים  שמונהסך הכול מדובר על פרק זמן של כאורך בין שלוש לארבע שנים. 

המבנים במתחם התחנה  כשלוש עד ארבע שנים. בעוד  ככל הנראה  . תחילת עבודהמשמעותיים בדרך

אושרת, לכן לוח  הצפוני עתידים להתבצע בשלב מוקדם יותר, מכיוון שמדובר בשינוי בינוי של תוכנית מ

 הזמנים הינו קצר יותר.  



 
 

וכל הדיירים סובלים מרעשי הבנייה, האבק, ונזקים לרכוש הפרטי. כמו   38ש: אני גרה ליד פרויקט תמ"א 

כן משאיות חונות בחניות הפרטיות של הדיירים וחוסמות את המעברים לחניה. מה יעשה על מנת להמעיט  

 ? את ההפרעה לבניינים הסמוכים למתחמים

ת: ישנם חוקים ותקנות קפדניים מתי ניתן להתחיל ולסיים לעבוד, כיצד להוביל ציוד וחומרים, כיצד למנוע  

פיזור של לכלוך ואבק וכדומה. בעיר שינינו את מערך הפיקוח על הבנייה, הוספו נהלים ומפקחים. אנו לא  

ף הפיקוח על הבנייה ישירות  מהססים להוציא צווי הפסקה לקבלנים סוררים. בכל מקרה ניתן לפנות לאג

בתלונה. להתחדשות עירונית יש מחיר, אנו נעשה את המירב על שהמחיר שתושבי הסביבה ישלמו במהלך  

 הביצוע יהיה מינימלי.  

ש: אני גרה ברחוב עמק באזור הצפוני, יש גישה לרכב רק דרך רחוב הכרמל. גם בזמן הבנייה ואחריה,  

ת, איך משאיות יגיעו לאתר הבנייה. מדאיג לחשוב שיתווסף עומס על  מאיפה ייכנסו לחניות התת קרקעיו

 הרחוב הקטן גם ככה. 

, כאשר מוסיפים על בניין ישן ברחוב צר, אין איפה לעמוד ולהתארגן. דווקא  38ת: בפרויקטים של תמ"א 

כון לא  במתחמים הגדולים, בהם לוקחים שטח די נרחב, מפנים אותו ובונים מחדש, מתאפשר תכנון יותר נ

 רק את הפרויקט עצמו אלא גם את ההתארגנות באתר ותהליך הביצוע.  

 ש: כיצד הפרויקט ישפיע על הנכסים בסביבה הקרובה? 

ת: מהניסיון שלנו, פרויקטים גדולים של פינוי בינוי בדרך כלל מביאים להשתפרות הסביבה ועלייה בערך  

זרז להתחדשות רחוב ויצמן והסביבה. כמו כן   הנכסים באזור. אנו מקווים ומצפים כי פרויקט זה ישמש 

 העברת התחנה המרכזית ממרכז העיר תביא לשיפור באיכות החיים של התושבים בסביבה.   

ש: האם כל הדיירים הסכימו לתוכנית ואין התנגדויות? אם יש התנגדויות זה מאריך את הפרויקט במשך  

 הרבה שנים.  

ת: יש עניין והסכמה של התושבים במתחם בפרויקט. אנו פועלים לפי החוק להתחדשות עירונית בנושא של  

בתהליך אשר יסייע בכל הנושא.    אחוזי הסכמות להתקדמות התכנון ואישור התכנית. בנוסף יש יועץ חברתי

יום לעיון בתוכנית והגשת התנגדויות על ידי   60כאשר התכנית תופקד בוועדה המחוזית, יש פרק זמן של 

 הציבור. אנו מקווים שתהליך שיתוף הציבור לכל אורך הדרך תביא להפחתת ההתנגדויות.  

 בינוי

בא מבנייה מרקמית נמוכה למגדלים של  ש: האם המחשבה הנכונה היא לשנות את קו הרקיע של כפר ס

 קומות?   18

ת: כפר סבא הינה עיר מאוד ותיקה אשר בנויה על גריד צפוף. בהיבט העירוני והארצי מדינת ישראל הולכת  

וגדלה. כמות האוכלוסייה בארץ הולכת להכפיל את עצמה. המשמעות היא שכל עיר הולכת להכפיל ולשלש  

התחדשות מרכז העיר, אנו מתייחסים לכפר סבא כקופסת תכשיטים  את עצמה בעתיד. בכל הנושא של 

עדינה ויקרה. אנו רוצים לתת אפשרות להתחדשות במתחמים שבאמת ראויים להתחדשות. אנו מנסים  

לאזן בין הציר הראשי, רחוב ויצמן, שראוי שיעלה לגובה, לעומת זאת ברחובות הפנימיים הבנייה תישאר  

 התחדשות עירונית זה תהליך של איזונים.  קומות.   9נמוכה יותר, עד 

 

 



 
 

 תנועה וחניה 

ש: איך מתכוונים להתגבר על עומסי התנועה והחניות הצפויות בעקבות הפרויקט, גם בשלב הביצוע  

 ולאחריו? 

בכל נושא  לכל דירה בפרויקט מתכוננת חנייה אחת, גם לבעלי נכסים שהיום אין להם חנייה צמודה. : ת

התנועה מדינת ישראל עוברת מהפכה. ככל שנמשיך לנסוע ברכב הפרטי ניתקע בפקק אחד גדול. התכנון  

ה על  התנועתי של התכנית מתבסס על היפוך הפירמידה כאשר בראשה המטרו, אחריו הולך הרגל ורכיב

אופניים ובתחתית הרכבים הפרטיים. ברגע שמערכות התחבורה תעבודנה, יהיה לנו קל ונעים יותר  

חניה אחת לכל דירה וחניות   -להשתמש בהן מאשר ברכב הפרטי. מבחינת חניות, תקן החניה יהיה נמוך 

המתייחסת    70נוספות לאורחים, למסחר ותעסוקה. בימים הקרובים תפורסם תמ"א )תכנית מתאר ארצית(  

לנושא הבנייה בקרבת תחנות המטרו. התכנית תקבע מה יהיה תקן החניה למתחמים הסמוכים לתחנות  

 המטרו וייתכנו שינויים בהתאם לכך.  

ש: עם כל הרצון לעבור לתחבורה ציבורית, כל עוד אין תחבורה ציבורית בשבת, אני לא רואה משפחות  

יח"ד לאזור תביא לכמות עצומה של נוסעים ברחוב. כבר   600ששות לותר על הרכב הפרטי. תוספת של 

 היום יש פקקים ביציאה מהרחוב והאזור. יהיה בלתי אפשרי לגור פה. 

אשר תקבע הנחיות ברורות לבינוי בסביבות   70ת: בימים אלה מקודמת תכנית מתאר ארצית )תמ"א( 

קן החניה בסביבות המטרו. לדוגמא  תחנות המטרו. אנו יודעים שמדיניות מנהל התכנון הינה הפחתה של ת 

בתל אביב תקן החניה אפילו יורד עד לאפס. אנחנו מנסים לתת מענה לכל תקופות הביניים עד שתהיה  

מערכת תחבורה ציבורית מגוונת ויעילה, למשל פרויקט "מהיר לעיר" אשר מתקדם. לוועדה המקומית אין  

 .  70תמ"א   סמכות לאשר תקן חניה גבוה יותר ממה שייקבע במסגרת

 ש: בזמן הביניים כשאין מטרו, איך אצא מהבניין שלי אהיה תקועה כל היום בפקק.  

ת: אין ברירה אלא להביא לצמצום בשימוש ברכב הפרטי, אחרת נמשיך לעמוד בפקקים מידי יום. אין  

ח את   למדינה את הקיבולת לשאת את כמות הרכבים אשר הולכים ועולים מידי שנה. לכן נדרש לשפר ולפת

מערכות התחבורה הציבורית בארץ בכלל ובעיר בפרט, ולעבור לשימוש בתחבורה ציבורית. אנו שמים דגש  

מאוד גדול על נוחות הרחוב, רשת שבילים ירוקים ושבילי אופניים אשר יהוו מערכת משלימה בעיר  

 לתחבורה הציבורית.  

 ש: לאן תעבור התחנה המרכזית הישנה?

 ק לאזור התעשיה המזרחי. בנוסף יהיו עוד כמה מסופים באזורי התעשייה.  ת: התחנה המרכזית תועת 

ש: הרבה מאוד רחובות באזור הם חד סטריים, אנשים בפועל מסתובבים בכבישים ועושים פרק דרך יותר  

ארוך כדי להגיע מנקודה אחת לשנייה. כמות המכוניות על הכביש מוכפלת. אם יהיו עוד פתרונות חניה, יהיו  

מכוניות שיסתובבו בכביש. אם תפתחו רחובות חד סטריים, זה יצמצם את כמות הרכבים  פחות 

 המסתובבים.  

ת: פרויקטים נרחבים מהסוג הזה מביאים לבדיקה ומחשבה על מערך התנועה הכללי באזור. יש יועץ תנועה  

ניתן להתנהל   לתוכנית. אנו עושים בדיקה ובחינה מחדש לגבי מערך התנועה של הרחובות הסובבים. איך 

 בצורה נכונה וטובה יותר במרחב.   

 



 
 

 

 רכבת תחתית )מטרו( 

ש: האם הקמת הרכבת התכנון לא תפגע באיכות החיים של התושבים, האם לא ישמעו את החפירות של  

 הרכבת? מהם לוחות הזמנים של הרכבת התחתית? 

ת: הרכבת התחתית הינה אירוע חדש במדינת ישראל, ויש הרבה נושאים שעוד לא לגמרי ברורים לנו. עם  

זאת יש היום טכנולוגיות מודרניות לחפירה בקרקע עם יחסית מעט רעש וזעזועים. אנו עוד לא יודעים להגיד  

ינת ישראל. עוד  מהם לוחות הזמנים של הרכבת התחתית. זו תכנית התשתיות היקרה והשאפתנית במד

לא התקבלה החלטה על תקצוב התכנית ותחילת העבודות. כיום עובדים על תכנון התכנית ואישורה. ביום  

שני הקרוב מקיימים הליך שיתוף ציבור לכל תושבי כפר סבא שגרים לאורך תכנית המטרו. בכל אופן הרכבת  

להגיע לכל מקום בגוש דן במהירות   התחתית תביא לשיפור עצום באיכות החיים של התושבים, אשר יוכלו 

 וללא ישיבה בפקקים.  

 מבני ציבור ושטחים פתוחים 

 ש: אילו שטחים יישארו פתוחים לציבור? 

ת: התכנית כוללת שטחים פתוחים לציבור בתוך ובהיקף המתחמים ושבילי הליכה לאורך ולרוחב  

 המתחמים. 

 ש: מה יהיו השימושים במבני הציבור המתוכננים? 

התכנון ואישור התכנית הינו ארוך. כרגע אנו עוד לא יודעים מה יהיו השימושים במבני הציבור   ת: תהליך

  ים שימושהקרוב לאישור התכנית העירייה ומחלקת מבני הציבור תגבש את  המתוכננים במתחמים. 

יש  . אנו נהיה שותפים ונקבל עדכון לגבי החלטת העירייה על פי צרכי התושבים באזור  . למבנים ים המדויק 

 תושבי הפרויקט והסביבה הם הלקוחות של המבנים הציבוריים. להדגיש כי 

ש: אם האזור הולך להכפיל ואף לשלש את עצמו מבחינת מספר התושבים, האם יש תכנון להגדיל את בתי  

 הספר ולהוסיף עוד מבני חינוך באזור בעיר? 

ת לשיפוץ והוספת כיתות בבתי ספר  ת: יש תכנון לכך והדברים נעשים כבר עכשיו. יש תוכנית רב שנתי

יצחק שדה, רמז, וכן שיפוץ נרחב של שתי חטיבות   - קיימים. מתוכננת בנייה של כיתות בבתי ספר קרובים 

 הביניים בעיר. אנו צופים את כמות הכיתות שנדרש להוסיף בטווח הבינוני והרחוק ופועלים בהתאם לצורך.  

 

 

 סיכום .7

, ומצפים להמשך השתתפותם והתייחסותם  והתושבים אשר השתתפו בכנסאנו מודים לכלל התושבות 

   . לתוכנית במסגרת תהליך שיתוף הציבור 

 


