
  הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז 
    

  3  עמוד:      

 09/02/2022  תאריך:    06/02/2022תאריך הישיבה :  2022002ישיבה מספר :   

  

 

  : התחדשות עירוית שדרת ששת הימים   0844001-405 -תוכית 
 השתתפו חברי הועדה:

 (חבר)              -                                   מר גיא קפלן מתכן המחוז ומ"מ יו"ר הועדה המחוזית       

 (חברה) -                                                               ציגת שר להגת הסביבהגב' מלי לוי,  מ"מ 

  ( חברה) -                גב' לימור פלד, מ"מ ציגת שר המשפטים
  )ה( חבר -              גב' גלית רון , מ"מ ציגת שר הביוי והשיכון

 
  עו"ד יצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית .

  רית פיילר, לשכת התכוןגב' או
  , לשכת התכוןמר דן קויאק

  גב' דיה בו אבו  ממוה ועדות ומ"מ מרכזת ועדת התגדויות
  : התחדשות עירוית שדרת ששת הימים   0844001-405 -תוכית 

  רקע:

דומים במתחם ששת הימים בדרום  21-התכית עייה תכית מתאר מקומית להתחדשות עירוית המשתרעת על שטח של כ

  מערב העיר כפר סבא.

  יח"ד. 120 -מבים ו 15מגורים ג', מגורים עם חזית מסחרית ודרך,    -  מצב קיים

  – מצב מוצע

 .יעוד מגורים ד', שב"צ, שטחים פתוחים  

 10  י מגורים חדשים בגובה שלקומות  5-14מב  

 369  ות,  20%יח"ד מהןת)מ"ר עיקרי למגורים (כולל מרפסו  38,763יחידות דיור קט  

 300  מ"ר עיקרי לחזית מסחרית  

  ה ציבור בגובה שלמ"ר עיקרי. 3,515קומות,  2מב 

התכית קובעת הוראות ותאים להריסה ופיוי מבי מגורים קיימים, מקה זכויות ביה והוראות ביה למגרשים המיועדים 

  ר ביה.טבלאות הקצאה ואיזון כתאי להית לביה. כמו כן, כוללת התכית החיות להכת

   התכית הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכון וביה כפר סבא.

  רקע סטטוטורי:

  מרקם עירוי, שטח לשימור משאבי מים.  35תמ"א/ 

  התכית לא  –אזור בעל רגישות גבוהה וביוית להחדרה והעשרה של מי תהום  – 1תמ"א 

   .1כוללת שימושים בעלי פוטציאל זיהום בהתאם להוראות תמ"א/ 

יעוד השטח מגורים  -(ב) לחוק), 106המצויה בהליכי תכון (פרסום לפי   405-0412890בהתאם לתכית המתאר הכוללית  

  .  בהוראות תכית המתאר למתחם קבע כי: 1התכית כלולה במתחם 

ד, בטרם הוכה תכית או יח" 100במקבצים של עד  ,יח"ד בכל העיר "500יתן יהיה לאשר תכיות מפורטות קודתיות עד סה"כ 
למעט במוקדי ביה גבוהה (מוקדי  -קומות + קרקע + גג  7" גובה הביה הכללי לא יעלה על.מסמך מדייות למתחם כולו

שער/צומת ומוקדי התחדשות עירוית/ביה לגובה כמסומן בספח עיצוב המבה העירוי), או במסגרת איגום זכויות בתכית 
  ת הדוה מצאת בתחום סימבול לאזור מוקד התחדשות עירוית / ביה לגובה.. התכי4כמפורט בפרק 

   השתלשלות העייים

  )0789123-405( 78-77 -פורסמה במתחם בקשה ל 2019 -ב

  דוה התכית בוועדת המשה להתחדשות עירוית והוחלט להפקידה בתאים 21.12.20ב

 פורסם דבר הפקדת התכית בעיתוים. 03.09.21ב

  הוחלט בוועדת המשה להתחדשות עירוית  על הארכת מועד ההתגדויות 31.10.21ב



  הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז 
    

  4  עמוד:      

 09/02/2022  תאריך:    06/02/2022תאריך הישיבה :  2022002ישיבה מספר :   

  

 

  התגדויות.–6לתכית הוגשו 

  החלטה :

לאחר ששמעה את המתגדים ואת תגובת הוועדה המקומית, שוקלת הועדה לערוך את השיויים הבאים בתכית  וזאת בכפוף 

  (ב) לחוק:106לפרסום בהתאם לסעיף 

שימוש יעיל בקרקע הציבורית שמוצעת בתכית כמו גם להביא ליעילות תפעולית של שטחי הציבור שוקלת על מת להביא ל .1

  הועדה:

 שטח  כולל 200%קומות,  זכויות ביה יהיו עד  4קומות סה"כ מבה בן  2יתווספו  901לשב"צ  בתא  שטח  .2

 שטח כולל 200%יהיו עד קומות, זכויות ביה 3תתווסף קומה סה"כ  מבה בן  401לשב"צ  בתא שטח  .3

יחליפו שימושים ושטחים למסחר ומשרדים לבעלי  109ו 108את השימושים והשטחים הציבורים שהתבטלו בתא שטח  .4

 מ"ר לטובת חדר דיירים. 50מקצועות חופשיים כאשר מתוכם 

 מ"ר לטובת חדר דיירים 50יגרע משטח מבי הציבור  107בתא שטח  .5

 ות השמאי המייעץ לועדה המחוזית..עדכון הדוח הכלכלי בהתאם להער .6

לאור עמדת השמאי המייעץ לוועדה המחוזית ומאחר והוועדה סבורה שהשיוי המבוקש -לעיין תוספת קומות ויחידות דיור .7

לא מהווה חריגה תכוית מהותית ,שוקלת הוועדה לקבל את החלופה שהוצגה ע"י עיריית כפר סבא לושא תוספת הקומות 

 מ"ר שטח כולל בתוספת מרפסת. 65תווספו יהיו דירות קטות בגודל של עד ויח"ד. יח"ד  שי

 מתחמים לאיחוד וחלוקה וכי כל מתחם יכול להתממש  בפי עצמו. 3יובהר בהוראות התכית  כי התכית כוללת  .8

וזית.  יובהר התכית תכלול סעיף למימוש הדרכים הציבוריות וסעיף שימור זכויות בתאום עם היועץ המשפטי, לועדה המח .9

 כי לא יתן יהיה לעשות שימוש בסעיף זה במקום שבו הדרך מחייבת הריסת מבה למגורים  או חלקו.

יום מיום הפצת  30יום, בהיקף פרסום של הפקדה ללא רשומות. התכית תפורסם תוך  21(ב) יהיה ל 106הפרסום לפי סעיף 

 ההחלטה.

 

 

  

 
  

 

__________________________                                     _______________________  
  גב' ג'ט סאסי             

  מרכזת ועדת התגדויות         
  מר גיא קפלן                 

 מ"מ יו"ר הועדה המחוזית          
  
  


