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תוכנית העמדה

הוספת שביל אופניים  •

.לאורך רחוב ששת הימים

כניסה לחניונים מרחובות  •

.אגרון וגורדון



-1חניון קומה 

-2חניון קומה 



חנייה אחת לכל דירה1:1תקן חנייה ארצי 



לפרוייקטמבני ציבור נדרשים 



מצב קיים–בינוי ונתוני אוכלוסייה 

נתוני בינוי
16–שטח מגרשי המגורים בתכנית כ ▪

דונם
14–יחידות דיור ב 122במתחם ▪

בניינים

ד לדונם"יח8צפיפות נטו בממוצע ▪

72גודל דירה במתחם בממוצע הוא ▪

.ר"מ

קומות4הבינוי הוא בבניינים בני עד ▪

ויש בית  , יחידות מסחר5במתחם ▪

כנסת סמוך

נתוני אוכלוסייה במתחם

בהתאם לממוצע העירוני  אוכלוסיית  ▪

.נפשות בקירוב360המתחם מונה 
נתונים עירוניים ושכונתיים

נפשות למשק בית2.95גודל משפחה ממוצע  ▪

36%וארצי , 30%נמוך ממוצע עירוני )0-19בני 25%▪

וממוצע ארצי 19%גבוה מממוצע עירוני )ויותר 65בני 25%▪

16%)

12%שיעור עולים ▪

משתתפים בכוח העבודה70%▪

מחזיקים בתעודה אקדמית40%▪
ו  , חילוניים65%-כ, דתיים וחרדים10%-ממוצע לישוב כ ▪

מסורתיים25%



מצב קיים–מיפוי צורכי ציבור בסביבת המתחם 

עיריית כפר סבאGIS: מקורצורכי ציבור בסביבת מתחם ששת הימים 

:מקרא

גן ילדים

בית ספר יסודי

ב"בית ספר חט

בית כנסת

מרפאה

פ"שצ

מתחם ששת  

הימים

היוםיש,במתחםהתושביםלהיקףבהתאם

בכלהמתחםבסביבתהתושביםלצורכימענה

,דת,בריאות,חינוך–הציבורייםהצרכיםקשת

.ירוקושטחקהילה

מחייבארצילנוהלבהתאםנבדקוהנתונים

שלהםוהמרחקהמוסדותלתפוסתובכפיפות

.מהמתחם



אוכלוסייה וצורכי ציבור–התוכנית להתחדשות עירונית במתחם 

תוספת האוכלוסייה  

הצפוייה לאור ההתחדשות

-החדשותהמשפחות▪

למשקנפשות3.2ממוצע

בית

יהיההדיוריחידותמספר▪

הדירותכולל)390

(הישנות

860שלצפוייהתוספת▪
.למתחםתושבים

?התכניתמכילהציבורצורכיאילו

צורכי ציבור נדרשים עבור תוספת  

:התושבים

2שלכוללהיקףילדיםוגןמעוןכ"סה▪

כיתות

יסודיס"לביכיתות4▪

יסודיעלס"לביכיתות4▪

במסגרתמענהיקבלוהצרכיםשארכל▪

ירוקשטחכולל,קיימיםשירותים

38א "יתרונות התכנית לעומת תמ

מועדון, כמו גני ילדים–מתן מענה לצורכי ציבור נדרשים ▪

שטח ירוק–תוספת שטח ציבורי איכותי לתכנית ▪

מבנה ציבור

קומות2

בית כנסת  

קיים

שטח לצורך ציבורי  
בקומת קרקע





מטרת הבדיקה השמאית

.הבדיקה נועדה לבחון ישימות כלכלית לתכנית פינוי בינוי

שיווי  "-מביא ל,   הציבורי לעומת הפרטי-מאזן בין האינטרסים

.היזם והדיירים, בין מוסדות התכנון" תכנוני-משקל כלכלי 



עקרונות לבחינת ישימות כלכלית  
לתכנית

התמורה הסבירה לבעל דירה הינה דירה חדשה הכוללת •
.פ התקן"מרפסת שמש וחניה ע, ד"ממ

15-התמורה הסבירה לשטח המסחרי הינה תוספת של כ•
.ר"מ

התמורה הכללית בפרויקט תאפשר ליזם ליטול על עצמו  •
העברה , פינוי, בינוי, תכנון-את כל העלויות הכרוכות ב

.ב"וכיו

המאפשר קיום פרויקט הינו  , סבירריווחיותשיעור •
. 20%בגבולות של 



שאלות ודיון 


