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ימיה הראשונים
שכונת יוספטל הוקמה במקור על-ידי משרד העבודה והרווחה והסוכנות 

היהודית בשנת 1962, על מנת לשכן את יוצאי מעברת כפר סבא, ובימיה 
הראשונים כללה בעיקר אוכלוסייה של יוצאי צפון אפריקה ורומניה.

פרויקט שיקום שכונות
השכונה נכללה במסגרת פרויקט שיקום שכונות, אשר בחלקו ניתן להבחין 

היום (מועדון קשישים נבנה במסגרת הפרויקט ובוצע שיפוץ נרחב של 
המרחב הציבורי, ספסלים בכניסה למגורים, ועוד). הפרויקט נמשך 

מ-1978 ועד שנות התשעים, ובמסגרתו גם קודם פינוי בינוי של מתחם 
האזבסטונים – כיום מתחם שרבט.

יוספטל כיום 
השכונה כיום כוללת מגוון קהילות שונות, חדשות וותיקות. בדומה 

לשכונות אחרות במזרח העיר, בשנים האחרונות נכנסו זוגות, משפחות 
צעירות ושוכרים רבים לשכונה, בשל מחיר הדיור ברי-ההשגה באופן יחסי 

לשאר העיר.

תוכנית כוללנית: תפקידה להתוות את מדיניות התכנון 
העירונית; לקבוע את אופיו של הישוב ואת כיווני התפתחותו 

העתידית. לא ניתן להוציא מכוחה היתר בניה. 

שיקום שכונות: מיזם עליו הכריזה ממשלת ישראל השמונה 
עשרה בראשות מנחם בגין ב-1977, ובמסגרתו שוקמו 160 

אזורי מצוקה בישראל.

תוכנית: מסמך משפטי הקובע את היעודים והשימושים המו־
תרים בקרקע, את זכויות הבניה וכן מגבלות שונות החלות 

על הבניה בתא שטח ספיציפי.

ההיסטוריה של יוספטל

3/23/2

1987

מתחם שרבט
תוכנית כס/ 15/1

תוכנית 3/23/2
התוכנית הראשונה שאושרה היא תכנית 3/23/2 משנת 1966 , 

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים ביוזמת משרד השיכון.
התוכנית כללה את עיקר הבינוי הקיים כיום, להוציא את מתחם 

שרבט.  

תוכנית כס/2035 – תכנית המתאר
העירונית המופקדת

התוכנית הופקדה אך טרם אושרה. התוכנית תאפשר לבנות מבנים 
בני שבע קומות, אולם בהתבסס על תיקון 2020, במסגרת תוכניות 

פינוי בינוי, ניתן יהיה לתכנן באזור מבני מגורים גבוהים, לטובת 
התחדשות השכונה.

תוכנית כס/1/15
בשנת 1978 אושרה תכנית כס/1/15 לשכונות קפלן, יוספטל 

ואשכול, שכללה גם את מבני מתחם שרבט. בתחילה מוקמו 
בשטח המתחם מבני אזבסטונים אך במסגרת "פינוי-בינוי" בשנות 

ה-90 נבנו מבנים דו-קומתיים הכוללים בין 4 ל-6 יחידות דיור.  



מה מפריע לך בשכונה?מה את/ה אוהב בשכונה?

איך את/ה רואה את השכונה בעתיד? אילו זכרונות יש לך מהשכונה?

 

קהילה ספורט ופנאי
1. מתנ"ס גלר (מחוץ לשכונה)

2. מרכז דוד למסחר ועסקים
3. דואר(מחוץ לשכונה)

4. מועדון קשישים
5. בני עקיבא

6.מגרש ספורט עירוני – גיורא 
7.בית נוער קדימה 

8. מרכז מסחרי מצדה
9. בית האבן 

גני ילדים
1.גן צבר 
2.גן ארז

3.גן החלומות 
4.גן פרפר נחמד

5.גן אלה 
6.מרכז לגיל הרך ע"ש גימי בבר 

7.גן ארגמן 
8.גן רינה 
9.גן פקאן

10.גן תאנה
11.גן צבעוני

12.גן אגס

דת
1. בית כנסת עולי תורכיה

2. בית כנסת ישראל
3. בית כנסת שערי רחמים

4. בית כנסת אלי כהן לעולי פרס
5. בית מדרש אוהל ניסים
6.בית כנסת תעיר השחר 

7. בית כנסת אוהל אברהם העדה האתיופית 
8.בית כנסת על שם הצדיקים



מינהלת התחדשות עירונית
עיריית כפר סבא

8 12

Created by Desireé Bolívar
from the Noun Project

Created by Rflor
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Jolan Soens
from the Noun Project

Created by Flatart
from the Noun Project

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

עקרונות לתכנון עתידי

שירותים קיימים

מבני ציבור 
נגישים לכולם 

ישנם 12 גני ילדים בשכונה, 8 בתי כנסת ועוד שישה מבנים אחרים 
המיועדים לשירותים כמו מסחר, קהילה ופנאי. לצד אלו, אין בית ספר ורוב 

המוקדים התרבותיים והקהילתיים נמצאים מחוץ לשכונה. 

9. בית האבן
מגרשים יעודיים

השכונה נכללה במסגרת פרויקט שיקום שכונות (פיזי וחברתי), אשר 
רואים שרידיו בשטח (בעיקר בצביעת המבנים ובספסלים בכניסות 

לבניינים). נראה כי ההליך בוצע ללא שותפות משמעותית של התושבים 
במתחם.

מסחר שכונתי 
מרכז דוד ברח' לוי אשכול מתפקד כמרכז המסחרי השכונתי. 

התכנון עתיד לשלב מגורים עם מסחר 
ומבני ציבור כמו גני ילדים, בני כנסת, 

מתנ“ס, בקומות הקרקע. 

בתוכניות פינוי בינוי, מבנים רבים עשויים 
לעבור התחדשות עירונית. יש לבחון 

שימור של מבנים ציבוריים קיימים בשל 
חשיבותם לקהילה. 

התוכנית תוסיף שטחים לטובת חנויות 
ומשרדים בתוך השכונה עצמה.

המסחרמבני ציבור קיימיםעירוב שימושים שכונתי

סוגיות

אילו מוסדות ציבור חסרים לך בשכונה?

שב"צ (שטח בנוי ציבורי): שטח המיועד למבני ציבור 
במסגרת התוכנית.

מגרש ייעודי: בדרך כלל לשימושים ושירותים אינטנסיביים  
ניתנים מגרשים ייעודיים. לדוגמא לבתי ספר ניתן מגרש 

נפרד וייעודי.

עירוב שימושים: הימצאות של מסחר, תעסוקה, מגורים ומבנים 
ציבוריים באותו מגרש או מתחם, לעתים על אותו תא שטח. 
עירוב שימושים מאפשר ניצול יעיל של הקרקע ומצמצם את 

הביקוש לתחבורה ממונעת.

פרוגרמה: הגדרה כמותית של היקף השטחים הציבוריים 
הנדרשים בתכנית. הפרוגרמה מחושבת בהתאם לצפי 

האוכלוסייה שעתידה לגור בשכונה והתאמת הצרכים העתידיים 
שלה לפי גיל, שימושים ציבוריים, חינוך, שטחים ירוקים ועוד.

הפרשה מבונה: לעיתים במסגרת התכנון לא מקצים 
מגרש ייעודיים לשימושים ציבוריים קטנים ובמקום מקצים 

שטח במסגרת המבנה לטובת שימוש ציבורי. 

חינוך, דת ומסחר
מוסדות ציבור

עירוב שימושים
בחזיתות מבני

מגורים 

תוספת מסחר
ותעסוקה 

קהילה ספורט ופנאי
1. מתנ"ס גלר (מחוץ לשכונה)

2. מרכז דוד למסחר ועסקים
3. דואר(מחוץ לשכונה)

4. מועדון קשישים
5. בני עקיבא

6.מגרש ספורט עירוני – גיורא 
7.בית נוער קדימה 

8. מרכז מסחרי מצדה
9. בית האבן 

גני ילדים
1.גן צבר 
2.גן ארז

3.גן החלומות 
4.גן פרפר נחמד

5.גן אלה 
6.מרכז לגיל הרך ע"ש גימי בבר 

7.גן ארגמן 
8.גן רינה 
9.גן פקאן

10.גן תאנה
11.גן צבעוני

12.גן אגס

דת
1. בית כנסת עולי תורכיה

2. בית כנסת ישראל
3. בית כנסת שערי רחמים

4. בית כנסת אלי כהן לעולי פרס
5. בית מדרש אוהל ניסים
6.בית כנסת תעיר השחר 

7. בית כנסת אוהל אברהם העדה האתיופית 
8.בית כנסת על שם הצדיקים

שאול המלך

דוד המלךשלמה המלך

יהודה המכבי

מצדה



אילו מוסדות ציבור חסרים לך בשכונה?מה המקומות האהובים עליך בשכונה?

האם את/ה משתמש/ת בשירותים
בשכונות אחרות? אילו?

האם יש מבנה או מוסד קהילתי
בשכונה שחשוב לך לשמור עליו?



מינהלת התחדשות עירונית
עיריית כפר סבא

Created by Yeoul Kwon
from the Noun Project

Created by UNiCORN
from the Noun Project

1

Created by Jongrak
from the Noun Project

פארקים וגני משחקים
בשכונה עצמה קיימים שני פארקים מרכזיים לצד גינה קטנה ברחוב שאול 

המלך. הגינה המרכזית, גן הבנים, הממוקמת ליד רחוב דוד המלך, מהווה 
מרחב איכותי הקרוב למבני ציבור. הגן הצפוני, גן התשעה, כולל לצידו גם 
מגרש כדורסל המשמש את השכונה, אך חלק מן השטח המיועד לצורכי 

ציבור משמש כיום לחנייה.  

המרחב הציבורי הירוק
כלל רחובות השכונה הם חד כיווניים כשלצידם שדרות צמחיה ועצים 

בוגרים. דבר זה בולט במיוחד ברחוב שאול המלך ושלמה המלך 
המתאפיינים בשדרה רציפה של עצים בוגרים המספקים הצללה לאורך 

רוב שעות היום. ישנה מערכת שבילים המחברים את השטחים הירוקים 
לסביבתם ומאפשרים גישה נוחה למוסדות החינוך. 

קרבה לשטחים פתוחים 
השכונה גובלת במסדרון אקולוגי ממזרח ובאזור המיועד להפוך לגן לאומי 

מדרום. נוכח החשיבות של אזורים אלו ברמה הארצית חלק מהשטחים 
יוותרו פתוחים וישמשו כריאה ירוקה לכלל תושבי העיר.

הרחבת רשת 
הרחובות ושימור

הרשת הירוקה 

תוספת שטחים
ירוקים בשכונה 

שטחים פתוחים בסביבת
השכונה: גן לאומי באזור

צומת כפר סבא דרום (תמ"א 1) 

צוות התכנון פועל כדי לפתח ולשמר את 
המרחב הציבורי הירוק והעצים בשכונה.

פיתוח רשת השבילים הירוקים הקיימים 
וקישורם לשטחים הפתוחים.

חיבור השכונה לשטח האקולוגי הפתוח
ממזרח הכולל גם בריכת חורף.

עקרונות לתכנון עתידי

מערכת השבילים הירוקים

שצ"פ (שטח ציבורי פתוח): שטח פתוח המיועד לשימושו 
של הציבור. שטח זה מיועד לרוב לפארקים וגינות משחקים.

בריכת חורף: מקווי מים עונתיים, המהווים בית גידול עשיר 
לבעלי חיים רבים ובדרך כלל מוקדי משיכה לציבור הרחב.

מסדרון אקולוגי: מסדרון אקולוגי הוא רצועה רציפה של 
שטחים פתוחים, המייצרת רצף בין שטחים טבעיים.

מסדרון אקולוגי ארצי

מסדרון אקולוגי ארצי

חיבור השכונה לטבע



למה משמשים אותך השטחים
הירוקים בשכונה ומה היית 

רוצה שיהיה בהם?

מה היית רוצה לשאול אותנו? 
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רשת הרחובות והליכתיות
שכונת יוספטל מתאפיינת ברשת של רחובות המאפשרת הליכה נוחה 

ובטוחה והתמצאות במרחב. הרחובות ברובם חד-סטריים וכוללים חנייה 
משני הצדדים. השטחים הפתוחים כוללים שבילי הליכה, שמהווים  רשת 

מקבילה לכבישים, המאפשרים הליכה נוחה במרחב. 

תחבורה ציבורית ונגישות 
השכונה ממוקמת לצד שדרות לוי אשכול, שם ניתן למצוא מספר תחנות 

אוטובוס בתדירות גבוה, המקשרים את השכונה לרכבת, למכרז העיר 
ולערים שכנות. נכון להיום אין תחנת אוטובוס בתוך השכונה, אך 

התשתית הקיימת של הצללה ושבילי הליכה מאפשרים גישה נוחה 
יחסית. 

רשת הכבישים וקישוריות
השכונה מהווה שכונת קצה המחוברת בחלקה הצפוני לשכונת קפלן, 
לאורך רחוב תרי עשר ומערבה לשדרות לוי אשכול המהווה ציר מרכזי 

המחבר את השכונה לעיר ולשכונות המזרח.

אחד מהאתגרים הוא ליצור רחוב מוצל ונוח 
להליכה. צוות התכנון מציע לשמר את רשת 

הרחובות הקיימת ולהרחיבה.

במסגרת התכנון העתידי, עתידיות להתווסף אלפי 
יחידות דיור לשכונה. תוספת זו באה עם תוספת 

משמעותית של תושבים ותנועה בכבישים 
הקיימים. מצב זה מצריך בחינה והיערכות בכל 

הנוגע לרשת הכבישים ורשת התחבורה 
הציבורית על מנת שתעמוד בתוספת העתידית, 

בתוך השכונה ומחוץ לה.

צוות התכנון יבחן את החיבור וההנגשה של 
השכונה לתחבורה ציבורית.

 

חיבור למטרו חיבור לציר רוחב עתידי
העתידי 

שימור רשת הרחובות
והרחבתם 

מצב קיים

עקרונות לתכנון עתידי

הליכה נוחה בשכונה 

כביש 541

הליכתיות: הליכתיות הוא מונח המתייחס לאופן שבו 
המרחב מאפשר הליכה נוחה ברגל ממקום למקום. 

רשת או גריד רחובות: מונח המתייחס למערכת רחובות 
במתווה של שתי וערב (כמו #).

מטרו: מטרו היא מערכת הסעת המונים אשר יכולה להעביר כמויות משמעותיות 
של נוסעים ממקום למקום לאורך קווים קבועים מתחת לפני הקרקע.

נת"צ: נתיב תחבורה ציבורית המאפשר לאוטובוסים לקבל עדיפות בכביש ובכך 
לצמצם את זמן הנסיעה שלהם בכביש. 

רשת כבישים עתידית

תחבורה ציבורית



מה עיקר הנסיעות שלך ולאן?
באיזה אמצעי תחבורה את/ה

משתמש? 

האם ישנם קשיים בכל הנוגע
להתניידות בשכונה ובעיר? אילו?

מה היית רוצה לשאול אותנו? מה התחבורה המועדפת עליך? 



מינהלת התחדשות עירונית
עיריית כפר סבא
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תוכנית: מסמך משפטי הקובע את היעודים והשימושים המו־
תרים בקרקע, את זכויות הבניה וכן מגבלות שונות החלות 

על הבניה בתא שטח ספיציפי.

האוכלוסייה
השכונה מתאפיינת בריבוי של צעירים, מיעוט יחסי של ילדים ונוער, 
ולערך כ-20% קשישים. נתוני האוכלוסייה מצביעים על כך שיש לא 

מעט דירות המאכלסות יחידים בשכונה. 

תחזוקה קיימת של בנייני המגורים
המבנים בשכונה מתוחזקים ברמת תחזוקה משתנה, כאשר 

מרביתם ישנים, ובעוד חלק מהשטחים הפתוחים מתוחזקים, חלק 
אינם מתוחזקים כלל. 

תחזוקה קיימת של מבנים
כלל המבנים בשכונה מתוחזקים ברמת תחזוקה משתנה כאשר 

במקרים רבים השטחים הפרטיים הפתוחים אינם מתוחזקים כלל. 

סוגי המבנים וגובה הבינוי
השכונה מאופיינת במגוון רחב של מבנים שונים: בלוקים קצרים, 

ארוכים, מבנים דו קומתיים ומבנים בצורת H. במקרה של מבני השיכון 
(הבלוקים והמבנים בצורת ה-H), לרוב כוללים חצר קדמית או אחורית 

משותפת. מרבית מבני השכונה הם מבנים נמוכים הכוללים הן מבנים 
בני שתי קומות בלבד (מבני הגן גגים) והן מבנים בני ארבע קומות 

(מבני השיכון).  

עלויות התחזוקה של המבנים החדשים 
עתידים לעלות במחירם. אנו בוחנים 

במסגרת התכנית מתן מענה לדיירים 
זכאים באמצעות קרן תחזוקה.

התוכנית עתידה לכלול תוספת יחידות דיור 
לצד בנייה לגובה במתחמים מסוימים, אשר 

משנים את האופי של השכונה משכונה 
פרברית לשכונה עירונית אינטנסיבית. לכן, 
ישנה תוספת משמעותית של שטח לטובת 

מבני ציבור ושיפור התשתיות הציבוריות. 

הצוות בוחן כעת מסלולים שונים של 
התחדשות עירונית על מנת להגדיל את 
הכדאיות הכלכלית ולהימנע מצפיפויות 
גבוהות מדי. כמו כן, הצוות בוחן הגדרה 

של מתחמי מימוש על מנת להקל על 
התארגנות התושבים.

התחדשות השכונה באמצעות
"שטחים משלימים"

הצמודים אליה 

התארגנות ומעורבות תושבים 

שילוב בנייה מרקמית עם 
בנייה לגובה 

מימוש התכנית בשלבים

עקרונות לתכנון עתידי

סוגי התחדשות ומתחמי מימוש תוספת יחידות דיור  עלויות תחזוקה 

פינוי בינוי: הקמה של מבנים חדשים במקום מבנים ישנים על 
אותו שטח בתוספת יחידות דיור ולעיתים גם בתוספת שטחים 

למבני ציבור וכו', במסגרת תכנון מחדש של האזור.

עיבוי בינוי: מסלול התחדשות עירונית הכולל תוספת בינוי על 
גבי הקיים ללא הריסה  של המבנים הקיימים.

קרן תחזוקה: מנגנון המאפשר לדיירים זכאים מימון של 
הפרשי עלויות תחזוקה למשך 5 שנים מיום כניסתם לדירה 

החדשה, על מנת לסייע בהסתגלות לעלויות התחזוקה 
החדשות.

מתחמי מימוש: פינוי-בינוי הינו פרויקט בהקף גדול, ולכן 
יישומו מבוצע בהדרגתיות בתת-מתחמים בשכונה.

צפיפות: יחס של כמות האוכלוסייה בתא שטח. על מנת
שפרויקטים יהיו כדאיים כלכלית בפינוי-בינוי, יש להעלות את 

צפיפות האוכלוסין במתחם.

בנייה מרקמית: בנייה עירונית של בנייני מגורים בגבהים של 
עד 10 קומות.



מה אתם אוהבים בשכונה ותרצו 
שהתכנון והפיתוח יבטיח בעתיד? 

איך הבניין שלך מתוחזק היום והאם יש לך חששות בנוגע לתחזוקו בעתיד?

מה הייתם רוצים שישתנה בשכונה
והפיתוח העתידי הוא הזדמנות לשינוי? 

האם יש לך חששות מהליך 
ההתחדשות?

ומה יכול לסייע לכך? 

האם אתם מרגישים קרבה וקהילתיות
בשכונה? מה גורם לכם להרגיש כך? 
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שלבי קידום התחדשות עירונית יוספטל

ניתוח מצב קיים
ותכנון ראשוני

התייחסויות הציבור
(התנגדויות)

פרוגרמה, חלופות, 
חלופה נבחרת

שיתוף ציבור



תשובות שכתבו תושבים ותושבות  
לשאלות שבפוסטרים
אירוע קהילתי יוספטל

24.10.2021














