
התחדשות עירונית כפר סבא

'מתחם הפועלים א
מדיניות תכנון מתחמי משנה

2020יוני |  ZOOMשיתוף ציבור ב



ZOOMב-ברוכים הבאים למפגש שיתוף ציבור
:  להלן כללי  התנהלות  המפגש

מצב"עליהיוהמשתתפיםכל,הדובראתלשמועיוכלושכולםמנתעל1.
."שקט

לפיהמפגשבמהלךעליהןונענההמפגשלפנישלכםהשאלותאתאספנו2.
.נושאים

ככל.המפגשבמהלךאט'הצבאמצעותשאלותלשאולאפשרותתהיה3.
.עליהןגםנענה,מראששנשאלואלועלונוספותשונותשאלותיהיושאלו

18:00-20:00כשעתייםהינוהמפגשאורך4.



סדר יום של מפגש שיתוף הציבור
.סעררפימרהעירראששלופתיחהברכות▪

'אהפועליםלשכונתהעירוניתההתחדשותמדיניותשלהצגה▪
.מראששנשלחולשאלותוהתייחסות

הצוות-ט'בצאנוספותשאלותלשלוחניתןהמפגשכדיתוך▪
.עליהןויענההשאלותאתיאסוףהמקצועי

ולהעלותשאלותלשאוללבקשיוכלואנשיםמספר,בנוסף▪
לשלוחיש.במפגשנענהלאוהנושאבמידהנוספותסוגיות

.אט'בצהנושא+לכךבקשההמפגשבמהלך

העירראשוברכותסיכום▪



מדיניות התחדשות עירונית כפר  
סבא

פיתוח והתחדשות העיר הוותיקה

גיבוש מדיניות סדורה לקידום  
תהליכי התחדשות עירונית



כלים להתחדשות עירונית

38א "היתר בנייה לעיבוי וחיזוק לפי תמ•

38א "היתר בנייה להריסה ובנייה לפי תמ•

תכנית בניין עיר ואחריה היתרי )תכנית פינוי בינוי •

(בנייה

(בהכנה)תכנית הגגות •

6בן גוריון 



'שכונת פועלים א

:גבולות המתחם
בן גוריון-מצפון
'יער אוסישקין'ארלוזורוב ו–מדרום
אוסטשינסקי–ממזרח
סוקולוב-ממערב

דרום מרכז העיר–מיקום השכונה במרחב העירוני 



'שכונת פועלים א

. 20-של המאה ה30-הוקמה בשנות ה

מבנים  , מבנים צמודי קרקע: מכילה סוגי בניינים שונים

.  קומות7טוריים בגבהי בינוי של בין קומה אחת עד 

סטריים וצרים-רוב הרחובות חד

מבנים שהיתר הבנייה 

*1980להקמתם התקבל לפני 

מצב קיים ריכוז נתונים במתחם

45 79 סך מבנים  

במתחם
443 754 סך יחידות דיור  

במתחם



:מיפוי שלד הרשת הירוקה בשכונה

קיימים שבילים המשכיים החוצים את השכונה  
,  דרום-בעיקר לכיווני צפון
מערב בשכונה זו מתקיימים  -בעוד לכיווני מזרח

.רציפים-בפועל רק חלקי שבילים לא

בדרום השכונה נמצאת הפאה המערבית של יער  
.אוסישקין



עוגן בתכנון–הרשת הירוקה 

–פיתוח והעצמת שלד הרשת הירוקה הקיימת •

השלמת שבילים ויצירת חדשים

חיבור השבילים הירוקים ליער אוסישקין•

שביל יער אוסישקין•





מיפוי מבני ציבור

:  בגבולות השכונה
שתי  של מתחם אחד 

.כיתות גן

'  מ300בטווח של עד 
4יש לכיוון מזרח 

מגרשים מאושרים 
המיועדים  סטטוטורית 

למבני  ציבור אשר טרם  
.מומשו



וסטטוס  כתובת בניין מיפוי לפי 
:מבנה

1980היתר לפני –38א "מבנים בעלי פוטנציאל לפרויקט תמ

חיזוק ועיבוי-38א "מבנים בתהליך הוצאת היתר לפרויקט תמ

חיזוק ועיבוי-38א "מבנים לאחר פרויקט תמ

סטטוס מבנה-מקרא 

י בעלי עניין "מבנים בתהליך בדיקה ראשונית להתחדשות ע
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מתוך המבנים בעלי  מיפוי 
-פוטנציאל התחדשות  

קומות וסך יחידות דיור  ' מסלפי 
.בהיתרמאושר 
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'ק1

'ק3

'ק5

קומות מבנה קיים ברוטו' מס–מקרא 

'ק4
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'ק1

'ק3

קומות מבנה קיים' מס–מקרא 

'ק4

'ק2

מיפוי מתוך המבנים בעלי פוטנציאל  
-התחדשות  

מבנים בעלי פוטנציאל ישים לפי 
להתחדשות עירונית

.  קומות ברוטו4עד גובה 
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'שכונת פועלים א

מתחמים בעלי פוטנציאל4איתור 
לפרויקט התחדשות עירונית
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מתחם להתחדשות

מגרש בודד 
זכאי להתחדשות

מקרא

4

2

1

4

סוגיות להתחדשות עירונית במתחמים שאותרו  

בשכונה

.בחינה של מענה לתשתיות במרחב הציבורי•

,  שמירה על מרווחים נאותים, הוספת יחידות דיור•

הוספת תועלות ציבוריות ושמירה על המשך רקמה  

.שכונתית

.הסדרת פתרונות חנייה מוגדרים לכל מתחם•



3

1

2

4

הרשת הירוקה

–פיתוח והעצמת שלד הרשת הירוקה הקיימת •

השלמת שבילים ויצירת חדשים

חיבור השבילים הירוקים ליער אוסישקין•

שביל יער אוסישקין•



התחדשות עירונית כפר סבא
'מתחם שכונת הפועלים א

מסמך מדיניות תכנון



'שכונת פועלים א

1' מתחם מס
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עיבוי  38א "תמ: 1מתחם משנה 

וחיזוק

לאור מבנה המגרשים וריבוי יחידות  

הדיור מוצע קידום התחדשות עירונית  

באמצעות עיבוי וחיזוק על פי הזכויות  

או מדיניות הועדה לפי  38א "של תמ

.התקף לאותה עת

6אימבר 



:1מתחם משנה 

הנחיות תכנוניות נוספות נמצאות בכרטיסייה



4אימבר 



1

2010

20

10

מזרח-מבט לכיוון דרום

מערב-מבט לכיוון צפון

20

10

1מתחם משנה –בדיקת חלופות 

פינוי "נבחנה חלופה של 
"בינוי

אהרונוביץ מגדל  /על סוקולוב

ג+20+ק

ג+10+קמבנה בן –על אימבר 

ד"יח120

החלופה נפסלה  

כמות יחידות דיור גבוהה  

שמייצרת צפיפות גבוהה

.  שלא תואמת את אופי הרחוב



עם אישור . הבקשה להיתר בשלב תנאי הסף 4אימבר , אילנה לרנר?  4אצל אימבר 38א"לתממתי צפוי סיום 

המדיניות עורכי הבקשה יקבלו הנחיות ויוכלו  

משך הזמן יהיה  . לעבור לשלבי בדיקת הבקשה

על ידי עורכי  התכניותתלוי במהירות עדכון 

.  הבקשה בהתאם למדיניות והערות הבדיקה

ניתן לבדוק התקדמות בקשות להיתר באתר  

המידע ההנדסי

1מתחם –שאלות תושבים 

תשובהשם השואל וכתובתשאלות



איתור בקשה להיתר

איתור בקשה להיתר



38א"בתמבניינים 
GISכפר סבא

קבלת היתר–38א "תמ

בקשה אושרה–38א "תמ

בקשה נפתחה–38א "תמ



GISחיפוש במפת ה 

:בצד שמאל בעמוד הראשי

:אתר מידע הנדסי עיריית כפר סבא



GISחיפוש במפת ה 



'שכונת פועלים א

2' מתחם מס



31

20

18

16



:38א "התחדשות עירונית באמצעות תמ: 2מתחם משנה 

חיזוק ועיבוי38א "תמ: 18אימבר , 16אימבר הריסה ובניה38א "תמ: 20אימבר 

(38א "קומות לאחר ביצוע תמ6.5בניינים בני )

18אימבר 20אימבר 



התחדשות עירונית באמצעות  :  2מתחם משנה 

38א "תמ

:חיבור והעצמת הרשת הירוקה–תועלות ציבוריות 

'  אימבר לרח' המחבר בין רח, המשך השביל הירוק•

.  אהרונוביץ

יש ליצר מעבר הולכי רגל בשביל המקשר את •

ממערב למזרח כך שיתחברו  , המגרשים בחלקם הדרומי

.לשלד הירוק הסמוך

3

1

2

4



20לאימבר 18פתיחת השביל הירוק החסום בין אימבר 



'שכונת פועלים א

3' מתחם מס
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מתחם פינוי בינוי: 3מתחם משנה 

המתחם ממוקם על ציר סוקולוב ותחומו כולל  

.  מבנה צמוד קרקע המאפשר שטח תכנון מרווח

-מרכזיות הצומת בן גוריון, בשל חשיבותו לציר סוקולוב
הצורך בהשלמת הרשת הירוקה ממזרח  , סוקולוב
המתחם יתוכנן  , ותוספת שטח בנוי ציבורי, למערב

.כמתחם פינוי בינוי

2בן גוריון 4בן גוריון 
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מזרח-מבט לכיוון דרום

מערב-מבט לכיוון צפון

9

9

9

14

9

התחדשות עירונית במסגרת  : 3מתחם 
פינוי בינוי

קומות  14עד : קומותגובה •

צמודיקומות בתיאום עם מתחם 10או עד )

,  3,5,7ואנה פרנק 17,19, 15הקרקע בסוקולוב 

(.באופן שמאזן את גבהי הבינוי האזוריים

השלמת הרשת , דגש על בינוי פינתייושם •

.  הירוקה ומיקום קומה ציבורית

:  תועלות ציבוריות•

הוספת  : פיתוח והעצמת הרשת הירוקה-

שביל וחיבור לרשת הירוקה ממזרח  

למערב

קומת קרקע ציבורית לשימוש כגון מעון  -

.  יום או גן ילדים



3

3

'ק9 'ק9
'ק8

9
9

9

א3

התחדשות עירונית במסגרת פינוי בינוי: 3מתחם 

3יתאפשר להוריד את גבהי התכנון במתחם משנה 

במידה ויתואם מול תכנית  , קומות ברוטו10עד לגובה 

התחדשות עירונית מתחם צמודי הקרקע  

,  3,5,7אנה פרנק + 15,17,19בסוקולוב 

.באופן המאזן את גבהי הבינוי האזוריים



?  הבניינים הקיימים4מה הולך להיות במקום 
חניון תת קרקעי  ? מרחב ציבורי? מגדלים 2

?גדול 

בנוסף נערכה פגישה  . החלופות הוצגו במצגת4בן גוריון , זלצראמיר 

ההתחדשות במינהלתעם נציגי הבניין 

.  העירונית

3מתחם -שאלות תושבים 

תשובהשם השואל וכתובתשאלות



'שכונת פועלים א

4' מתחם מס



www.kfar-saba.muni.il-09-7675479פקס -09-7649106. טל-44100סבא -כפר135ויצמן ' רח
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חלופות התחדשות  3:  4מתחם משנה 

(חלופה מועדפת)מתחם פינוי בינוי . א

כדי לשמור על הבינוי הרציף המרווח ברחוב 

,  ד ותועלות לצרכי ציבור"ולאפשר תוספת יח

"  פינוי בינוי"המתחם יתוכנן כמתחם 

.בעדיפות ראשונה

15ארלוזורוב 

13ארלוזורוב 



7

7

מזרח-מבט לכיוון דרום

מערב-מבט לכיוון צפון

4
7

77
7

מתחם פינוי בינוי: 4מתחם משנה 

חיבור לשביל ולשלד הירוק  :יער אוסישקין•

השכונתי

קומות9גובה בניינים עד •

קומת קרקע ציבורית•



בדיקת חלופות: 4' מתחם משנה מס

/ עיבוי וחיזוק 38א "תמ–2חלופה 
עות לצמודי קרקע "ומימוש תב15הריסה ובנייה לארלוזורוב 

:במגרשים

.בניין עיר מאושרות למגרשים צמודי קרקעתכניותמימוש : 11-13ארלוזורוב •

(קומות ברוטו6.5)עיבוי וחיזוק 38א "תמ–15ארלוזורוב •

:חסרונות תכנוניים בחלופה זו

מחסור בשטח בנוי ציבורי ושטח ציבורי פתוח•

.ללא הסדרה אחידה של מרתפי חנייה לשלושת המגרשים באופן יעיל•

מוצע כי המתחם , כדי לאפשר תוספת יחידות דיור ותועלות לצרכי ציבור

. יתוכנן בעדיפות ראשונה כמתחם פינוי בינוי

חלופות התחדשות נפרדות מוצעות במידה ולא יצא לדרך כמתחם תכנוני  

.כולל



אשמח לקבל הסבר מהו התמריץ במתחם  

11-15ארלוזורוב 

,  חיאטענבל 

15ארלוזורוב 

מדובר בתוספת זכויות בנייה  

הקרקע כך שיהיה  צמודילמגרשים 

תמריץ להשתמש בשטח יחד עם  

באופן שבו  15הבניין בארלוזורוב 

התכנון יהיה מרווח יותר

מה מחויב היזם לתת לדיירים במסגרת תכנית  

האם הוא מחויב להחזיר את  ? הריסה ובניה

שטח דירה  , מה שיש מבחינת מספר חניות

?  וכדומה

,  חיאטענבל 

15ארלוזורוב 

נהוג להחזיר לכל הפחות את שטח  

הדירה הקיים ובמידת האפשר תוספת  

חניה  ,  ד"ממ, מעלית, מרפסת, שטח

לכל דירה ועוד

4מתחם / שאלות תושבים 



'שכונת פועלים א
הנחיות להתחדשות מבנים עצמאיים במתחם

מתחמי ההתחדשות  4ממוקמים במסגרת 14, המבנים אשר אותרו45מסך 

.שהוצגו

המסווגות ביחס  , הנחיות תכנון להתחדשותהמבנים הנותרים יוגדרו להלן 31-ל

.ומקדם המימוש האפשרי, גובה קומות, המיקום, לאופי הבינוי הקיים





תוספת יחידות דיור  

:'ד במתחם הפועלים א"סך תוספת מקסימאלית של יח



המלצות הועדה למסמך המדיניות

.צומחיסודיספרלביתלשעברארןספרביתאולשעברצביבןספרביתהכשרת1.

.חדשהגןלכיתתבנייההיתרהוצאתבמתחםראשוןבנייהלהיתרתנאי2.

.נוספתגןלכיתתהיתרהוצאתבנייהלהיתרתנאינוספותדיוריחידות180כלעל3.

.ר חצר"מ200+ ר "מ135בעירוב קומה מבונה שטח מבונה לכיתת גן 4.



מה מתוכנן מבחינת מספר קומות פוטנציאלי ברחוב 

(דופן צפונית)?  ארלוזורוב במספרים האי זוגיים

,  וסטו'גנגה 

12ארלוזורוב 

מענה במצגת

הצד הדרומי של רחוב ארלוזורוב לא כלול במסמך  

יש הרבה מידע תכנוני חשוב שמעניין  . המדיניות

.  את דיירי הרחוב

,  ויסקופףגיא 

4ארלוזורוב 

הורחב גבול מסמך המדיניות כך שצד זה 

נכלל כעת במדיניות  

רחוב ארלוזורוב-שאלות תושבים 



במידה וברחוב שלי בבניין שבו אני גרה נצליח 

?קומות9האם ניתן להגיע ל , א"התמלממש את 

,  פרידה כרמלי

15ארלוזורוב 

מענה במצגת

כמו כן על פי תכנית המתאר גובה 

קומת  )קומות ברוטו 9הבניינים יהיה עד 

(קומת גג חלקית+ קומות 8+ קרקע

האם ניתן לאפשר ביטול הפקעה אוטומטית בחזית  

ביטול כזה יאפשר לחלק  ? הבניינים ברחוב

שישפרו  , מהבניינים ברחוב להוסיף מרפסות

.משמעותית את איכות החיים

,  ויסקופףגיא 

4ארלוזורוב 

קיים בפועל  ' חזית הבניינים היא לרח

שכולל מעבר מכוניות ומדרכות להולכי רגל  

לא ניתן לבטל בדיעבד הפקעה  –

.שמומשה

למעט קווי הבניין הקושי העיקרי בהוספת  

המרפסות  הינו פגיעה בעצים ובצמחייה  

בחזית הבניינים

רחוב ארלוזורוב-שאלות תושבים 
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2מה עומד להיות ברחבה בין ארלוזורוב 

?3לארלוזורוב 

,  סטולרוירון 

3ארלוזורוב 

היתר הבנייה מציג פיתוח  –רחבה ציבורית 

ייבחנו  , של גינון וחניות אופנועים

אפשרויות נוספות לפיתוח  

בתכניותאינו רשום , 6ארלוזורוב , הבניין שלנו

האם אנחנו יכולים להגיש מועמדות  . לשום שינוי

? (פינוי בינוי, א"תמ)לשינוי 

,  וייסברודאריאל 

6ארלוזורוב 

ולכן אינו  1987הבניין קיבל היתר בשנת 

לכן לא  38א "עומד בתנאי הסף של תמ

הגגות תהיה רלוונטית  ותכניתייתכן . נבדק

.  לבניין

רחוב ארלוזורוב-שאלות תושבים 



מה ייעוד השטח שמאחורי הבתים בארלוזורוב  

?עד סוקולובמאוסטשינסקי

?8ו 6מה קורה עם שטח העפר מאחורי ארלוזורוב 

יכול לקבל בחזרה את  8האם הבניין של ארלוזורוב 

בשטח  ? השטח שהופקע ממנו בעת בניית הבניין

הזה לא נעשה שום שימוש עד היום ולעומת זאת  

.  הבניין סובל ממחסור חמור בחנייה

,  סטולרוירון 

3ארלוזורוב 

,  זהבה רביד

8ארלוזורוב 

,  מרדכי כהן

8ארלוזורוב 

טיילת  "בשטח זה מתוכננת 

אשר תכלול טיילת הולכי  " דרום

רגל ושביל אופניים לאורך כל  

צידה הדרומי של כפר סבא

רחוב ארלוזורוב-שאלות תושבים 



,  א"לתמשלא עתידים , בניינים ישנים

'?  וכוחיפוי /צביעה?ישופצו חזיתית

טרומפלדור, שי אליס

11

הגגות  בתכניתלבניינים אלו ניתן מענה 

המתכוננת  

בנוסף אין מניעה כי בניינים ותיקים  

ישפצו חזיתות באופן עצמאי אם כי בדרך 

זו גם המימון יהיה עצמי  

ההשתתפות העירייה בשיפוץ בניין  

.  שנים35מגורים בן 

,  חגי דרוקמן

27ארלוזורוב 

מכיוון שמדובר בנכסים פרטיים אין  

העירייה יכולה להשתתף בביצוע או מימון  

.מבנים פרטיים

ניתן לפנות לאגודה לתרבות הדיור לסיוע  

בתכנון ובמתן הלוואה בתנאים נוחים  

עבור שיפוץ

שאלות תושבים



הוספת תאורת לד ברחובות ובגינות בין  

הבניינים

,  חגי דרוקמן

27ארלוזורוב 

'  חשמל שהוחלפה תאורה ברח' נמסר ממח

תאורה בשבילים  . ארלוזורוב לפני כשלוש שנים

2021העבודה של לתכניתהציבורים תובא לדיון 

,  חגי דרוקמןהטמנת כבלי חשמל באדמה

27ארלוזורוב 

מתוך מסמך מדיניות התחדשות עירונית

שאלות תושבים



לגבי בניינים ישנים שאף יזם  התכניותמה 

לא מעוניין לבנות עליהם בגלל מגבלות  

?  מספר הקומות

פתרון דרך תכנית הגגות או עלי ידי שיפוץ  6ארלוזורוב , רון

.  באופן עצמי

אינו עומד בתנאי  6יש לציין כי ארלוזורוב 

38א "תמ

שאלות תושבים



מה התכנון לגבי יער אוסישקין  
?  שמאחורי רחוב ארלוזורוב

, דשא, עצים)האם אפשר לשפץ 
?('מתקני כושר וכו, תאורה, ספסלים

האם העצים שנותרו הם לשימור והאם 
?מתוכננות עבודות בנייה ביער

מהי עמדת העירייה בנוגע לתוכניות  
מה שנשאר )עתידיות ליער אוסישקין 

?(ממנו

4ארלוזורוב , ויסקופףגיא 

40ארלוזורוב , חלי נחמן

34ארלוזורוב , ארז גילת

28ארלוזורוב , שטייראסף 

רוב שטחו של יער אוסישקין נמצא מחוץ לגבולות  

של כפר סבא ולכן אין העירייה המוניצפאליים

.יכולה לתכנן שם

גבולות להעברת שטח בועדתבמקביל מתקיים דיון 

.זה לכפר סבא

היכן , עם זאת בחלקו הגובל עם השכונה

טיילת  "מתוכננת , שהשטחים בגבולות כפר סבא

"  דרום

חיזור וחיבור של יער , כיצד שימור
זהו נכס משמעותי  ? לשכונהאוסשקין

.וחיוני

דגש על חיבור יער אוסישקין לשכונה כחלק  22הגרא , גור לביא

ממערך השבילים הירוקים  

יער אוסישקין/ שאלות תושבים 



האם מתוכננת תוספת שטחי ציבור ירוקים  

?  "הצערת האוכלוסייה"חסרים לאור 

גינות פנאי לילדים  , ישנו חוסר בגינות ציבוריות

.  מתקני ומגרשי ספורט בשכונה, הבוגרים

29ארלוזורוב , יובל בראון

40ארלוזורוב , חלי נחמן

9בן גוריון , שגית קדמון

,  סופה ברמן ברקת

15אוסטשינסקי

דגש על העצמת ופיתוח  

הרשת הירוקה  

נלקחים בחשבון השטחים  

הירוקים במרכז העיר  

ובסביבת השכונה

אשמח לדעת האם אפשר לארגן גינת כלבים  

.בגינת אסתר או קרוב

הנושא ייבחן  44ארלוזורוב , אנדראהריבקה

מה התוכניות לשבילי אופניים והרחבת  

?  המדרכות

9בן גוריון , שגית קדמון

,  סופה ברמן ברקת

15אוסטשינסקי

מוצגת תכנית האב לשבילי  

אופניים

שטחים פתוחים/ שאלות תושבים 
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,  מה התוכניות לשיפור נושא החנייה
?  ובפרט חניות ציבוריות

בניינים ישנים עם  , בשל מורכבות האזור
תכנון חסר של חניות הביאו את השכונה  

.  למצב קשה בנושא זה

בן  , צצקיסאלעד 

14גוריון 

בן , שגית קדמון

9גוריון 

גבע רביד

לכל דירה קיימת  -א הריסה ובנייה ובפינוי בינוי "בתמ

וחדשה חנייה צמודה

תוספת של חנייה לכל יחידות דיור  -א עיבוי וחיזוק "בתמ

.חדשה בנוסף לחניות הקיימות בהיתר

ס  "בנוסף השכונה סמוכה לתחנת רכבת ועיריית כפ

מקדמת פתרונות תחבורתיים ברי קיימא כך שיצומצם  

.השימוש ברכב פרטי

חנייה/ שאלות תושבים 



האם יש  , לאור המצוקה בחניות בשכונה
אפשרות לבדוק שחלק משטח הגינה של  

המבנים יוסב לחנייה לדיירים במבנה שאין  
?  להם חנייה

,  פייסטשמואל 

21אימבר 

ללא פגיעה בחזית ירוקה , כל מקרה ייבחן לגופו 

לרחוב ובעצים לשימור

מה יהיה התקן לחניות במתחמי  
?התחדשות עירונית

למה התקן לדירה הוא חניה אחת בתוכנית  
?להתחדשות עירונית

?האם יהיו חניות לאורחים

,  רינגורטאייל 
21סוקולוב 

בן , ברשנעמית
6גוריון 

, יודקובסקיחדוה 
1אהרונוביץ

,  אהרון אריאל
25ארלוזורוב 

בהתייחס לתקן החניה הארצי אנו נמצאים ברף 

. המקסימלי ביחס לשכונות הסמוכות לתחנת רכבת

.מצורף התקן

חנייה/ שאלות תושבים 





אהרונוביץיש עומס תנועה כבד ברחוב 
בשעות השיא מכיוון שהוא הפך לציר  

.תנועה של יציאה מהעיר

היא חלק 531האם היציאה החדשה של 
?מההתחדשות

ארלוזורוב  , דינה מטמון

20

רמפות חדשות  2בהקדם יפתחו 

במחלף סוקולוב ומחלף תל חי 

אשר יקטינו באופן ניכר את 

התנועה העוברת ברחובות  

השכונה  

מהו תכנון התנועה לאור גידול בתושבים  
בתוספת פתיחת מחלף שהפכה לכביש  

ראשי עם עומסי תנועה ותהפוך את האזור  
'?מהיר לעיר'לעמוס יותר עם התקדמות 

עם פתיחתם המלאה של  29ארלוזורוב , יובל בראון

המחלפים יפחת מעבר רכבים 

בתוך השכונה על מנת לצאת 

ולהיכנס לעיר  

,  אנדראהריבקה?ולאן531מאיפה תהיה הכניסה ל 

44ארלוזורוב 

יוסבר על גבי השקופית הבאה

תנועה/ שאלות תושבים 





ב/ 162מח 



,  טנמןאלן בן גוריון' הפחתת מהירות הנסיעה ברח

7' אהרונוביץ

ס מקדמת תכנית לשיפורים  "עיריית כפ

בן גוריון לרבות מעברי  ' בטיחותיים ברח

צומת מוגבה ושיפורים  , חציה

בטיחותיים בצמתים  

תנועה/ שאלות תושבים 



קשיים בנגישות לתחנת הרכבת הסמוכה הירידה לרמפה  
לא תמיד מוארת ואיננה נגישה כלל כיוון שעל המדרכה כל  

(  אופנים וקורקינטים)הזמן נוסעים כלי רכב חשמליים 
.  המהווים סכנה

ארלוזורוב  , עמית כץ

48

,  וייסברודאסתר 

6ארלוזורוב 

תוסף תאורה  

בנוסף מתוכנן שביל אופניים  

'  בצידו המערבי של רח

סוקולוב כאשר הוא ייפתח  

ייאסר מעבר של אופניים  

בשביל הגישה לרכבת

רכבת/ שאלות תושבים 



האם תדאגו שלא יטרידו אותנו בכריזות של הרכבת  
.  במשך כל שעות היום

?מה בקשר לקירות האקוסטיים שימנעו רעש מהתושבים

(  שולה)שולמית 

17ארלוזורוב , קלי

תועבר פנייה להתייחסות  

רכבת ישראל  

נתיבי ישראל נענו לבקשת  

ראש העיר ויקימו קירות  

שקופים מעל  אקסוטיים

.  הקירות אשר בבנייה

רכבת/ שאלות תושבים 



בנוגע לפתיחת בית ספר יסודי צומח  
אשמח לדעת מה ישפיע על  . 'בפועלים א

ההחלטה האם לפתוח את ארן או בן  
? צבי

כבר היום אנו נערכים לפנות  2ארלוזורוב , צביה מאור דניאל

שוכרים בבתי הספר ולמצוא  

יושמשוחלופות כך שבתי הספר 

מחדש כבתי ספר פעילים

כיון  , מה בנוגע לשיפוץ של חטיבת אלון
.  ששרת ושזר שופצו

,סופה ברמן ברקת

15אוסטשינסקי

יבוצע על פי תכנית העבודה 
לשיפוץ מבני הציבור בעיר

חינוך ופרוגרמה/ שאלות תושבים 



ט'דיון נוסף ושאלות מהצ



תודה לכולם על ההשתתפות


