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 שיתוף ציבור התחדשות עירונית יוספטלאירוע סיכום 

 אירוע קהילתי, הכרות ודוכני תכנון
 

 , גן הבנים, שכונת יוספטל, כפר סבא.24.10.21 :מועד ומיקום האירוע
 

הרצון והחשיבות בפני תושבי השכונה על תחילתו של תהליך התכנון ועל  מטרת האירוע היתה להצהיר    מטרת האירוע:
 ,מתחילתו. דוכני הסברה תכנונית הוצבו במקום  שעיריית כפר סבא רואה בשיתוף ציבור התושבים בהליך התכנוני

, להבין את לייצר שיח ראשוני עם התושבים  במטרהוהמינהלת להתחדשות עירונית  בליווי היועצים החברתיים לתכנית  
זאת על מנת לתת מענה, לחזק את האמון בתהליך ולהתחיל סדרה   .הצרכים המקומיים ברמה המיידית ולטווח הרחוק

והוצבו של מפגשים מעמיקים עם הציבור. במהלך האירוע בוצעו ראיונות עם תושבים, חולקו שאלונים וחוברות הסברה,  
 .תחנות הפעלה לילדי השכונה

 
באירוע כפ"ס,  התקיים  ציבור  השיתוף  אירוע    :נוכחים  העיר  ראש  העירוניבנוכחות  התכנון  של   צוות  התכנון  וצוות 
 משתתפים.  300 -כבאירוע השתתפו והיועצים החברתיים של השכונה. היועצים החברתיים.   התכנית, לרבות 

 
 

 דברי פתיחהא. 
 

 הוותיקה   השכונה  את  שיהפוך  וחשוב  ארוך  תהליך  בתוך  ראשונה   דרך  אבן  הוא  הזה  היום" :סער  רפי   העיר   ראש
 בשיתוף   הזה,  הפרויקט   חדשות.  דיור  ידותיח  אלפי  בתוספת  יפהפייה,   אורבנית  לפנינה  שנים  עשרות  לפני  שהוקמה

 את   יש  לכם  בתהליך,  מהותי  חלק  ישנו  התושבים  לכם  בכדי.  לאו  ציבור  שיתוף  במפגש  נפתח  ,ישראל  מקרקעי  מנהל 
 כולה.   ולעיר  לתכנית  ייטב  כך  תגבר,  שמעורבותכם  ככל  החדשה.  השכונה  ואופי  הבינוי  תכנית  שגיבו  על  להשפיע  הכוח
 בשכונה  לראות  רוצים  הייתם  אתם  מה  ומנתחים  בוחנים  –  התושבים  צרכי  את  מאפיינים  אנו  בו  בשלב  נמצאים  אנו  כרגע

 את   מקדמים  שאנחנו   עלינו   לסמוךו  הפרויקט,   את  המלווה  המצוין  המקצועי  הצוות  את  להכיר  אתכם  מזמין  אני  שלכם.
 משמעותית  ישדרג   יחדיו   מובילים  שאנו  הפרויקט   ובעיר.  בשכונה  התושבים  רווחת  ולטובת  מקצועית  בצורה  הפרויקט

  ."בכלל  סבא כפר העיר ואת בפרט השכונה את

  

 

 

 

 

 מטעם צוות התכנון:
 אדריכל התכנית –עופר קורין 

 , חברת ייעוץ חברתימנכ"ל ויאפלן –אסף טולדנו 
 יועצת חברתית לשכונה –רביד הוכפלד 

 יועצת חברתית לשכונה –קליין -תהילה גפני
 צוות ויאפלן  –חלי הירש; גלעד קמעו; יעל עמית 

 מטעם עיריית כפ"ס:
 ראש העיר  -מר רפי סער 

 מהנדסת העיר -עליזה זיידלר גרנות  
 אדריכלית העיר - מיכל שרייבר גלבנדורף

 מנהל המינהלת להתחדשות עירונית -איציק בין יצחק 
 מנהלת אגף קהילה  -מירב הלפמן  

 מנהלת תחום רישוי ופיקוח בנייה – אמאני מ.סביחאת
  קהילהחברה מנהלת תחום  –עמיה גלילי 
 מנהלת תחום תכנון –איילת דיין 

 38בודקת בקשות תמ"א  –גלית סופרין 
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 להתחדשות  הראשון הציבור שיתוף אירוע את לפתוח שמח"  :עירונית  להתחדשות המינהלת מנהל יצחק, בן איציק
 סבא   כפר  עיריית  השכונה.  להתחדשות  עד  יחד  בו  שנלך  ארוך  במסע  הראשון   הצעד  הוא  זה  קהילתי  אירוע   .השכונה
 והתושבות  התושבים  הדרך".  אורך  לכל  התושבים  אתכם  ונלווה  ישראל  מקרקעי  רשות  עם  התכנון  תהליך  את   מובילה
 אודות  מידע  תכנוןה   לצוות  ולהביא  ,מגובש  תכנון  שיש  לפני  ועוד  שלו  הראשוני  בשלב  כבר  התכנון  על  להשפיע  הוזמנו

  התושבים ובמקביל התכנון לצוות התושבים של התובנות יועברו הבא,  בשלב .שלהם והצרכים הרצונות השכונה,  מצב
 מטעם  ההתחדשות  תהליך  תא  יללהוב  דיירים  נציגות  בבחירת  חלק  ולקחת  להוביל  יוזמנו  והתושבות
 המקצועי  הצוות  עם   ולשוחח  באירוע   תכנונייםה  המידע  דוכניב  ולהשתתף  חלק  לקחת  הוזמנו  התושבים התושבים.

   החברתיים. היועצים וצוות התכנית אדריכל את הכולל  התכנית של התכנון וצוות הנדסה מאגף

 

השכונה   שכונת יוספטל הולכת לתהליך תכנון ארוך טווח של התחדשות עירונית.":  אדריכל התכנית  –עופר קורין  
 ועכשווי עם תשתיות חדשות ושירותי ציבור איכותיים. העתידית תיתן מענה לדיור חדש 

, המסילה המזרחית, קו מטרו 6כביש , בתכנון נתבסס, במאקרו, על קירבתה של השכונה למערכות התנועה הארציות
M1  קנה המידה האנושי שלה, ההליכתיות,    -וכבישים אזוריים נוספים. בנוסף, נחזק את זהות השכונה הקיימת

  המערכת הירוקה האיכותית, בלוק המגורים, תחושת הקהילתיות החזקה ועוד.
 ." כל זה כדי להפוך את שכונת יוספטל למבוקשת ואיכותית

 
 יותנתכנותחנות מידע ב. 

 

 ועקרונות תכנונייםסוגיות 
שבוצע על ידי צוות התכנון. בשכונה    המצב הקיים  של  ניתוח בדוכני תכנון ייעודיים שמוקמו בשטח הגן, הוצג לתושבים  

במהלך .  ועקרונות לתכנון עתידילבוא, סוגיות תכנוניות משמעותיות לשכונה    תהליכי התכנון הצפוייםבנוסף הוצגו  
 המינהלת להתחדשות עירונית.עם חוברות מידע ופרטי התקשרות עם צוות התכנון והאירוע חולקו שאלונים, 

 

 לתושבים: וצגושהוהעקרונות התכנוניים הסוגיות דוגמאות מ
 שימור של מבנים ציבוריים קיימים בשל חשיבותם לקהילה. בחינת -שימור מבנים קיימים •
 ציבור נוספים בשכונה.בחינת הצרכים למוסדות ושירותי  -מבני ציבור חדשים •
הרחבת , בחיבור השכונה לשטח האקולוגי הפתוח ממזרח צורך -ותוספת חדשים   שימור שטחים ירוקים קיימים •

 . מגרשי משחקיםהירוקה, שמירה והרחבה של הצללות ברחוב, תוספת גינות ושבילים רשת ה
לתחנת  , כולל חיבורתחבורה ציבורית וכלי רכבמשתמשי רוכבי אופניים, , להולכי רגל -גבוהה תחבורתיתנגישות  •

   .המטרו העתידית
 תוספת מסחר ומשרדים בשכונה. •
בנייני המגורים  של ותקינה תחזוקה שוטפת בהישג יד לתושבים שיאפשרו כלכליים פתרונות  -עלויות תחזוקה •

 .החדשים
המייצר נגישות אופטימלית במרחק  ,שילוב של מגורים, מבני ציבור, מסחר ותעסוקה בשכונה -עירוב שימושים •

 הליכה לכל התושבים ולכלל השירותים הנדרשים. 
בשלביות באופן שיקל על הפרויקט מימוש  , שיאפשרומתחמים חלוקת השכונה לתתי -התארגנות תושבים •

 התארגנות התושבים בשכונה. 
 

 ראיונות עם תושבים 
ו יועצים שיתוף התושבים בתהליך ההתחדשות כולו, מונעל מנת לקדם את התכנית בצורה מיטבית, ביידוע, הסברה ו

אשר    חברתיים בשכונה.  ,לסייע  תפקידםלתכנית  התושבים  התארגנות  את  וללוות  שוחחו    לבסס  האירוע  במהלך 
הן ביחס למצב הקיים בשכונה והן ביחס של התושבים  ציפיות  הו  םצרכיההיועצים עם תושבי השכונה במטרה להבין את  

 לתכנון העתידי. 
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  מבין השאלות שהוצגו לתושבים:
 ?  מה את/ה אוהב בשכונה  •
 ?לך בשכונהאו חסר מה מפריע  •
 מה חשוב לך שיישמר בשכונה? •
 בעתיד?  היית רוצה שהשכונה תהיהאיך  •
באופניים, בתחבורה ציבורית, ברכב בתוך השכונה ומחוץ לה? )ברגל, התניידות נוגע לב שייםהאם ישנם ק •

 הפרטי(
 האם יש לך חששות מתהליך ההתחדשות?  •

 

 
 

 לטווח הקצר ולתכנון העתידי  - צרכים וציפיות שהועלו על ידי תושבי השכונהב. 
 

 תכנון העתידי ציפיות שהועלו על ידי תושבי השכונה הנדרשות למענה ב 
 בנייה עתידית 

 במרחב ציבורי איכותי ומרווח, לא צפוף ועם מרחקים סבירים בין הבניינים. תושבים רבים הציגו את הרצון  •
 קומות ולא במגדלים.  10-12תושבים רבים הציגו העדפה לשוב לגור בבניינים בני  •
 הועלה הצורך בדירות מותאמות לזוגות צעירים.  •
 תושבים הציגו את הצורך בחדרי דיירים לאירועים משפחתיים וימי הולדת.  •
 מבקשים להוסיף מחסן לכל דייר. תושבים  •
 חלק מתושבי השכונה המסורתיים והדתיים הציגו את רצונם במעליות שבת בבניינים החדשים.   •

 
 תנועה ותחבורה

הועלה הצורך בפתרונות תחבורה לאזור ת"א, בקווי תחבורה נוספים למרכז העיר, בתדירות תחבורה ציבורית   •
 גבוהה יותר, וכן בחיבור נגיש ומהיר יותר לרכבת במרכז העיר.  

 תושבים ציינו את החשיבות שהם רואים בתחנת מטרו עתידית בשכונה.   •
 

 ומבני ציבור ם פתוחיםסביבה, שטחי
מסלולי הליכה פארקים,    הוסיףלאת הרצון  ו  בשכונה  הסביבה הירוקההשבילים, העצים ולשמור על    רצוןהועלה   •

 אופניים. שבילי ו
 עבור מבוגרים ובני נוער כאחד. בשכונה פארק אימון גופני תושבים מבקשים להוסיף  •
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 הוצג החוסר והצורך במוסדות חינוך לאוכלוסייה הדתית בשכונה.   •
 .בעתידקיון שוטף בשכונה גם יונתחזוקה בקרב משיבים רבים לצורך ב  החשיבות רבה הועלת •
זיכרו  • עבורם  מהווה  הבנים  גן  כי  ציינו  רבים  וכילדות  ןתושבים  ומשמעותי ,  השכונה  תושבי  על  אהוב  מקום 

לשימור. התושבים משתמשים באופן שוטף בגן הבנים, בגן שבמרכז גלר, ובגינה ליד גן ערבה בה יש מתקני 
 ספורט.  

אותם ואת התושבים איתם שוחחנו ציינו את שביעות הרצון שלהם ממוסדות הדת בשכונה ואת הרצון לשמר   •
 המגוון שהם מציעים.

 
 מוטיבציה לתהליך ההתחדשות 

שיפור בתחומים נוספים: ביחד עם    הבתים ופני השכונה  גושדרבבינוי,  -פינויהתושבים עמם שוחחנו מעוניינים ב •
 ועוד.תחזוקה, תחבורה 

אותו    התחדשות ושינוימוטיבציה ללא טוב ובלטה  התושבים עמם שוחחנו הציגו כי מצב התחזוקה של הבניינים  
 הם תופסים כחיובי לשכונה ולתושביה. 

 
 בשכונה  תושבים

באופן שגרם   ,אינן מודעות לזכויות שלהןדיור ציבורי בשכונה  ת בדירות  והמתגוררחלק ממשפחות  נראה היה כי   •
זכויותיהם.  לחש  ןלה מכירים את  משום שאינם  ביחס לעתידם בשכונה,  ביקשו  הש  תושבים שאיתם שוחחנו 

 . הסבר בנוגע לתהליך
 .דתית/ מסורתיתבין האוכלוסייה הל בשכונה ה החילונית יקיים מתח בין האוכלוסימספר תושבים הציגו כי  •
 שפה.נדרש תרגום של כלל חומרי ההסברה לרוסית עבור התושבים דוברי ה •
 בעקבות תחושות של קיפוח השכונה זה שנים רבות. עם הרשות המקומית  האמון  בחיזוק הקשר ו הועלה הצורך   •

 
 צרכים שהועלו על ידי תושבי השכונה למענה בטווח הקצר

 תחבורה 
ציבורית • על  -תחבורה  הלינו  ה  תושבים  הציבורית  מצב  קווים,    שכונהבתחבורה  וצמצום  שינוי  של  בהיבטים 

במיוחד בהיבט של   התחנות  תחזוקתי רע של  ומצב  נסיעות,  מאוחרת של  ושעת התחלה  מופחתת  תדירות 
הצללה. התחושה הכללית היא של חוסר נוחות ונגישות במיוחד עבור האוכלוסייה שאינה ניידת ברכב פרטי  

 והאוכלוסייה המבוגרת.
פרטית • התיי  -תחבורה  וביציאה  התושבים  בכניסה  בבוקר  ולפקקים  בשכונה  הקיימת  החנייה  למצוקת  חסו 

 מהשכונה.  
 שימושים ציבוריים 

תושבים רבים שהתראיינו ציינו לרעה את סגירת סניף הדואר שהיה ממוקם בסמיכות לשכונה, ואת הפגיעה  •
 לשירותי דואר.  העיקרית בתושבים שאינם ניידים עם רכב

 .  חוגים בשכונה יחסית מעטטענו כי יש  תושבים חלק מה  •
 

 מצב השכונה
עזרה  אלו לרבות  בעיות  בפתרון בעיות תברואתיות. ביקשו את עזרת העירייה בפתרון  צורך  הציגו  התושבים   •

 בהדברת מזיקים. 
 גם את בעיית ההצפות בחורף ואת הצורך בטיפול בבעיות ניקוז שונות.   העלוהתושבים  •
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 חששות מתהליך ההתחדשות 
תושבים הנמצאים  בשיחות עם התושבים עלו חששות רבים הנובעים מחוסר היכרות עם התהליך התכנוני.   •

 קשרות עם יזם ביקשו להבין את תפקיד היזמים בתהליך בשלב זה.  תבה
תחרותי    מכרזועו״ד דיירים    בחירה של  –  מצד התושביםשל מעורבות  רצוי  התהליך  ל  התושבים אינם מודעים •

 .ליזמים
 תושבים בשכונה. יפות גדולה מידי של חשש מצפ •
 בשכונה. מקומות חנייה מחסור בחשש מ •
 בו הם גרים כיום.  לאזור של הבניין שלא ניתן יהיה לחזור חלק מהתושבים הביעו חשש •
 . חשוב להם להבין את מסגרת הזמנים ו"מתי כל זה קורה?" סוגיית הזמנים מעסיקה ומערערת את התושבים •
בו חלק  ש, וכן מהאופן  חשש מעתיד המבנים  קייםורע  הקיימים    בבניינים  תחזוקההמצב  תושבים רבים טענו כי   •

   .מבנים החדשיםוישמרו על התחזוקה של ה מהשכנים יתייחסו 
  מקושי לקדם מהלכים ללא וועדים מסודרים. חשש  קייםועדי בתים, ונראה כי אין בשכונה  •
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 המלצות ומסקנות היועצים החברתייםג. 
 

, בניינית ומתחמית  תנציגוהקמה של  לקדם  ו  דייריםנציגות    הקמתבתושבים שהביעו התעניינות  לפנות ליש   •
 ע"י צוות התכנון.  מתחמי התכנון שיקבעולפי 

נדרש לקדם חלוקת השכונה לתתי מתחמים בהקדם, כדי שהתהליך החברתי יוכל להיעשות במסגרות קטנות  •
 יותר המאפשרות קידום התהליך בצורה יעילה. 

 . ורמ"י היהעיריהמקודם על ידי  התהליך התכנונילהנגיש את המידע על  חשוב  •
 ר(.)כולל את הסק לשפה הרוסיתנדרש לתרגם את כלל המסמכים והחומרים  •
 מתחם שרבט הוא תת מתחם בתוך השכונה ויש לתת לו מענה נפרד וייעודי.   •
 .ככל האפשר התושבים ידי על שהועלו צרכיםלשבטיפול העירייה  בסוגיותאנו ממליצים לתת מענה מיידי  •
 יש לקיים כנס הסברה על זכויות הדיור הציבורי.   -עמידר •
הימצאות מוסדות דת רבים בשכונה, וחשיבותם הרבה לתושביה, מחייבת קיום סדרה של פגישות עם ראשי  •

על מנת לשלבם באופן המיטבי והרגיש  הקהילות השונות במטרה להבין את מצב המבנים ורמת השימוש בהם  
 )שימור/ בנייה חדשה(. תכנון העתידי של השכונהביותר ב

הסקר על ידי  עד למילוי וצרכים של תושבי השכונה על ידי המשך מילוי הסקר  ליך ביאור התהיש להמשיך את  •
 מתושבי השכונה. 35% לפחות

 
 
 

 
 
 
 
 
 


