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TBPI RUT00003 

 405-0972422:  מקומית  מתאר תכנית 3    סעיף:
 22/05/2022:  בתאריך  20220004:  מספר ישיבה(  מליאה) מקומית  ועדה  פרוטוקול

 

 סבא  כפר בניינית  התחדשות תכנית :שם
 הפקדה  לצורך דיון: נושא

 

 ר "מ   14,484,854.000:   התוכנית שטח
 

  מחוזית  ועדה:סמכות
   

 2 :תשריט גרסת    2 :הוראות גרסת
 

 לתכנית  יחס
 38/אתמ כפיפות 

 ת ו ל ו ב ג
 . מרכז מחוז
 :עניין בעלי

s :סבא  כפר  ובניה  לתכנון מקומית  ועדה יזם/יוזם  
s :סבא  כפר  ובניה  לתכנון מקומית  ועדה מגיש  
s :אסיף  עדי עורך ראשי  
 ם  י ר ו ז א

 סבא  כפר
  : לתכנית חלקות /גושים
 :הדיון מטרת

 המחוזית   לוועדה התכנית   להפקדת המלצה לצורך  דיון
 : ת י נ  כ ת ה   ת ר ט מ

 ,הקרקע של יעיל  ניצול לטובת , הציבורי המרחב הגדרת מתוך העירוני  הבנוי המרחב  חידוש
 הירוקה הרשת  ערכי על  שמירה  תוך, העירוני  הרחוב פעילות  וחיזוק מבנים  ומיגון   חיזוק

 . יםימ קי מרקמיים רצפים ושמירת  בעיר העשירה
 
 

 רקע
תכנית כלל עירונית להתחדשות בניינית, מובאת לדיון במליאת הועדה המקומית עבור המלצה להפקדה בסמכות הועדה  

"( לחיזוק מבנים לרעידות אדמה  אשר על פי  38)"תמ"א    38וזית. מטרת התכנית להחליף את  תכנית מתאר ארצית  המח
מיום    הארצית  המועצה  ב  מסתיימת   5.11.2019החלטת  ליום     2022לאוקטובר    1-תוקפה  נכון  החליטה    5.4.2022. 

 המועצה הארצית להאריך בשנה נוספת.   
 

(  2020בוססת על עקרונות המדיניות להתחדשות עירונית של כפר סבא )אושרה בפברואר  התכנית להתחדשות בניינית מ
 . 405-0412890 2035ועל תכנית המתאר המופקדת כס/

 
מרחב העירוני מתוך הגדרת המרחב הציבורי הגובל לטובת ניצול יעיל  מטרת העל של התכנית הינה לעודד את חידוש ה

ק פעילות הרחוב העירוני תוך שמירה על ערכי הרשת הירוקה העשירה בעיר של הקרקע, חיזוק ומיגון מבנים וחיזו 
 ושמירת רצפים מרקמיים קיימים. 

 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, מעודדת ראשית התחדשות עירונית במתווה ת הוועדה המקומית בהתאם למגמו

מתחמי התחדשות, בעזרת הכנת תכנית בניין עיר )"תכנית פינוי בינוי"( באופן המאפשר ראייה תכנונית כוללת,  
ני בינוי  ייהמשקללת צרכי ציבור ותשתיות נדרשים בשטח המתחם, וכוללת על פי רוב מספר חלקות סמוכות בעלות מאפ 

 דומים.   
התכנית להתחדשות בניינית המוצגת להלן מהווה כלי  עם זאת,  על מנת לחזק את "ארגז הכלים העירוני" להתחדשות , 

 ( אשר מכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה.  38)בדומה למתכונת תמ"א   להתחדשות המגרש הבודד
 

ה  הועדה  במליאת  ראשוני  עקרוני  הובאה לדיון  על קידומה    15/12/2021-ומית במקהתכנית  פה אחד  הוחלט  במסגרתה 
בעיר    38לקראת הכנת מסמכי תכנית. כמו כן הוחלט בהתאם להנחיות החלטת המועצה הארצית לקבוע כי תוקף תמ"א  

 לפי המוקדם מבינהם.  18.5.25תתארך עד למתן תוקף לתכנית זו או עד למועד 
 

 עקרונות התכנון:
ים בודדים או מספר מבנים בהליך של הוצאת היתר, תוך שמירה על עקרונות הרשת הירוקה עידוד חיזוק ומיגון מבנ  .1

 .העירוניים וגבהי בינוי מרקמיים
 הוספת יח"ד לעיר לטובת ניצול יעיל של הקרקע והתשתיות העירוניות.  .2
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סחירים ושטחי  ושילוב שימושים פעילים חיזוק פעילות הרחוב העירוני על ידי מתן הוראות בינוי לקומת הקרקע  .3
 ציבור מבונים. 

גיוון מערך המגורים העירוני על ידי שילוב דיור להשכרה, מתן מענה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר ויצירת  .4
 .יחידות דיור קטנות

תחבורה  יצירת מנגנון מעקב ובקרה הקושר בין קצב תוספת יחידות הדיור לקצב פיתוח התשתיות בהן מערך ה .5
 0..הציבור הבנויים והפתוחיםהציבורית ושטחי 

 
 

 רקע

 אלף דונם. 14.5תושבים, ומתפרשת על שטח של  110,000-אוכלסיית העיר מונה כיום כ 
)בהתאם   190,000מגדירה יעד אוכלוסייה עירוני של  405-0412890 2035תכנית המתאר הכוללנית המופקדת כס/ 

 ב לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה(. 106עדה המחוזית לפי סעיף להחלטת הו 
 

מבנה העיר של כפר סבא מאופיין בגריד רחובות סדור ובגודל מגרשים אחיד. התכנון והפיתוח של האזור הוותיק בכפר 
רף של סבא הינו בעל איכות עירונית יוצאת דופן, המשלבת מרכז עירוני מישורי, רחוב מסחרי שוקק ומוצל ברובו ועו

 קומות במגרשים בשטח חצי דונם בממוצע(.  3-5בינוי מרקמית )מבנים בעלי  מבנים בטיפולוגית
 

נמצאות בעלייה מגמתית בשנים האחרונות. את השינוי ניתן לזקוף לזכות שינוי    38בקשות להיתרים במסגרת תמ"א 
תן למצוא את ין התכניות להתחדשות ניהמדיניות העירונית והכנת מסמכי מדיניות להתחדשות אזורים שונים בעיר. ב

מתחם תקומה, שכונת יוספטל, כיסופים, מתחם רמז בשכונת עלייה, מתחם התפוז והתחנה המרכזית, סוקולוב, ששת 
 הימים ועוד. 

בין מסמכי המדיניות ניתן למצוא את מסמך מדיניות לב העיר, וכן מסמכי אב למדיניות להתחדשות שכונות וותיקות  
 ים א'. דוגמת הפועל

 
 לפי תכנית המתאר המופקדת(.   1מרכז העיר )מתחם -,  מרוכזים בדרום38בהתאם לתמ"א מרבית ההיתרים 

 (. 38/1בעיר הן במסלול עיבוי וחיזוק )תמ"א   38מהבקשות לתמ"א   85%-כ
 . 38יח"ד במסגרת תמ"א   701מבנים ונוספו  61חוזקו בעיר  2021עד לשנת  

 38ד במסגרת תמ"א יח"  811ונוספו    38היתרים מאושרים לתמ"א   68נכון להיום 
 
 

 מתחמים: 6-תכנית המתאר הכוללנית מחלקת את העיר ל 
 מרכז העיר  -1מתחם 
 מזרח העיר -דרום -2מתחם 
 מזרח העיר -צפון – 3מתחם 
 מערב העיר -דרום – 4מתחם 
 מערב העיר -צפון – 5מתחם 
 צפון בן יהודה  -6מתחם 

 
יחידות דיור   14,137ית המתאר הכוללנית מוסיפה ( תכנ1,3,5תחמים הרלוונטיים להתחדשות בניינית )מתחמים  במ

 בינוי ובהתחדשות בניינית(. -)במתחמי פינוי
תוספת יחידות דיור בהתחדשות בניינית הינה חלק מהתוספת המתארית, כך שבכל הנחת מימוש של יחידות דיור  

( היא הרף העליון  1,3,5יחידות דיור במתחמים  14,137יבולת העירונית )תוספת של במסגרת התחדשות בניינית הק
 ומהווה את הבסיס לחישובי הפרוגרמה הציבורית וצרכי התשתיות. 

 
בוצעו ניתוחי מבנים פוטנציאלים להתחדשות מסך המבנים הקיימים בעיר, לפי אזורי מגורים ומצב בנוי. מסך המבנים  

 אינם זכאים להתחדשות. 5,217התחדשות. זכאים ל 1,004הקיימים 
 שקודמו ואושרו עד כה היו באזור מרכז העיר ולב העיר.  38ויקטי תמ"א עולה כי מרבית פר 
נפשות, על  190,000-נפשות ויעד האוכלוסייה המעודכן בתכנית המתאר הכוללנית נקבע כ 110,000-העיר היום מונה כ

 בסיסו נערכות הערכות הקיבולות השונות.  
 

 פרוגרמה לצרכי ציבור 
 (. 1,3,5למבני ציבור במתחמים הרלוונטיים להתחדשות בניינית )  אין מחסור בשטחים פתוחים ובשטחים •
דונם ועל כן אינם   2.5-מהשטחים למבני ציבור בעיר קטנים מ 25%-עם זאת, בבחינת איכות השטחים נמצא שכ  •

 אפקטיביים ללא התערבות תכנונית. 
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די הגדלת מספר הכיתות,  למבנה ציבור עלה שיש צורך לייעל את מוסדות החינוך על י בבחינת ניצולת השטחים  •
 עיבוי ואיחוד מבנים, כמו גם העברת גני ילדים ומעונות יום לשטחים בנויים במתחמי התחדשות. 

 תנועה 
יות ורחובות מאספים  גריד הרחובות בעיר כפר סבא מובהק ומורכב מהיררכיה ברורה של דרכים עורק •

 ומקומיים. 
הכוללנית קיימים עומסים בשעות שיא בחיבור לדרכים בינעירוניות המובילות    על פי ניתוח תכנית המתאר •

 למרכז המטרופולין. 
 בשל ריכוז מוסדות חינוך במתחם זה.  1קיימים גם עומסים בשעות הבוקר בכבישים פנימיים המובילים למתחם  •
על   1,3,5תחמים  תכנית המתאר הכוללנית מבססת את הפיתוח העתידי שלה  ובכללי התחדשות עירונית במ •

 השיפורים הבאים במערך התחבורתי: 
 

 ויצמן ואזור תעסוקה פארק המוביל.  ותחנות בבי"ח מאיר, לאורך רחוב  M1קו מטרו  .1
 מצפון לעיר. 541והפיכתה לדרך  5504סלילת  דרך צפונית   .2
 השלמת הרשת הירוקה להולכי הרגל בעיר.  .3
 השלמת מערך מסלולי האופניים בעיר.  .4
 ש לשיפורים תחבורתיים ותחבורה ציבורית אל מול מימוש הבנייה.יצירת תכנית חומ .5

 
 

 בינוי לפי מספר יחידות דיור  ייני הבנייה בעיר |מאפ
 יחידות דיור ומעלה   4מסך המבנים בעיר הינם בעלי   60%-כ
 

 טיפולוגיות בנייה  מאפייני הבנייה בעיר |
, מבנים מרובעים, מבנים   Hנוי. מרבית הטיפולוגיות בבנייה רוויה )מבני רכבת, מבני בעיר מגוון רחב של טיפולוגיות בי 

 . 2035לפי תכנית המתאר המופקדת כס/ 1מבנה מלבני, צמודי קרקע ואחרים( מרוכזים במתחם מורכבים, 
 

 מאפייני הבניה בעיר | גודל חלקות 
תעשייה בדרום מזרח העיר. רחוב ויצמן החוצה את העיר  השימוש העיקרי בעיר הוא מגורים. ניתן לראות אזור מרוכז של 

 ב'(.  101)תת"ל  M1ים, במרכזו יעבור גם קו המטרו המתוכנן ממזרח למערב בעל מבנים עם שימושים מעורב
גודל החלקות המשתנה מצריך זיהוי של מרקמים המשכיים לטובת אפשרות לשמירתם. רצפים של מרקמים הם בעלי  

 ב אחיד מותאם לסביבתו. פוטנציאל ליצירת מרח
 

 מאפייני הבנייה ביער | תמהיל שימושים
סדור והמשכי ממקם את תוואי הרחובות וההיררכיה שלהם במרכזו של המרחב   המבנה העירוני המבוסס על גריד

  הציבורי. היחס בין הבינוי לרחוב הינו בעל חשיבות רבה, ועל בסיס אופיים של הרחובות השונים יש ליצור את "החלל
 העירוני". 

 
 1980מאפייני הבנייה בעיר | מבנים שנבנו לפני 

ואינם עומדים בתקן רעידות אדמה וכן חסרים מרחב מוגן. מבנים    80-בעיר קיימים מבנים רבים אשר נבנו לפני שנות ה 
 גם הם חסרים במרחב מוגן.  1992שנבנו עד שנת  

  13.6%-ו  1980נבנו לפני  30.45%-( כ2020ור בעיר )למ"ס  אלף יחידות הדי 34לפי הערכות העירייה וצוות התכנון מתוך 
 . 1980-1992נים נבנו בין השנים מהמב

 
 38ריכוז תובנות בנוגע להתאמות מקומיות נדרשות לתמ"א  

 
קיים צורך לתכנון התחדשות בניינית במרחב הציבורי, ובכך יוגדרו מרחבי הרחובות שיובילו להגדרת מרחבי   .1

 הבנייה הרצויים. 
 לעת ביטולה.  38לתמ"א  ור תכנית רזה ופשוטה, כלל עירונית וברורה שתשמש תחליף יעיליש ליצ .2
 . 413יש לבחון הכללת מבנים הזקוקים למיגון בתכולת התכנית, גם כאלו שנבנו על פי תקן   .3
תכנון מערך ההתחדשות הבניינית מתוך המרחב הציבורי )ולא ההיפך( על ידי הגדרת מופעי הרחוב הרצויים   .4

 ת הדופן הפרטית הבנויה ויחסה אל המרחב הפרטי.והגדר
ים המאושרים במסגרת התכנית מתוקף תכניות מאושרות, בדגש על רחובות שנמצאו מתאימים  הגדלת השימוש  .5

 לשילוב חזיתות פעילות )מסחר, צרכי ציבור, וכו'( וזאת כדי לאפשר פעילות מגוונת במרחב הציבורי. 
אר  ויות גבוהות יותר )ללא פריצת גובה משמעותית מגבי תכנית המתעידוד הריסה ובנייה על ידי מתן זכ .6

 (. 2035המופקדת כס/
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 .0  גיבוש מנגנון מעקב ובקרה יעיל לטובת איזון פיתוח המגורים בעיר אל מול שדרוג תשתיות ציבוריות. .7

 בתכנית להתחדשות בניינית  מטרת על
גדרת המרחב הציבורי, לטובת ניצול יעיל של הקרקע, חיזוק ומיגון מבנים וחיזוק  חידוש המרחב הבנוי העירוני מתוך ה

 פעילות הרחוב העירוני, תוך שמירה על ערכי הרשת הירוקה העשירה בעיר ושמירת רצפים מרקמיים קיימים. 
 

 מטרות התכנית להתחדשות בניינית 
ת היתר בנייה, תוך שמירה על עקרונות  דדים או מספר מבנים בהליך של הוצאעידוד חיזוק ומיגון מבנים בו  .1

. כל  2035הרשת הירוקה העירוניים וגבהי בינוי מרקמיים, בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית המופקדת כס/
 זאת באמצעות יצירת תכנית נפחית. 

ילד על ידי מתן הוראות בינוי  חיזוק פעילות הרחובות העירוניים בהם: ויצמן, טשרניחובסקי, תל חי ורוטש  .2
 וב קומת קרקע ציבורית שתתן מענה לגני ילדים או מוסדות ציבוריים אחרים במסגרת ההיתר. לשיל

גיוון מערך המגורים העירוני לטובת מתן מענה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים והצעירים בעיר על ידי יצירת   .3
 .0טנות. תמהיל יחידות דיור מגוון, בדגש על יחידות דיור ק

 דים כמותיים יע
 מבנים. 932 – 1980כמות מבנים שנבנו לפני  •
 יחידות דיור.  8,674  – 1980כמות יחידות דיור במבנים שנבנו לפני  •
 יחידות דיור.  22,553  –( 100%פוטנציאל תוספת יחידות דיור במימוש מלא ) •
 יחידות דיור.  4,510 –מימוש(  20%שנה ) 20-תוספת יחידות דיור ריאלית ב •
 יחידות דיור.   159 –)לטובת מיגון(  1980-1992דות דיור ריאלית למבנים שנבנו בין תוספת יחי •
  1,500/3,000/4,000 –שנים   20-יחידות דיור בשנה ל 75/150/200צפי תוספת יחידות דיור על פי קצב מימוש של   •

 יחידות דיור. 
  1,3,5שות בניינית )במתחמים סך כל תוספת יחידות דיור על פי תכנית המתאר הכוללנית המופקדת כולל התחד •

 יחידות דיור.  14,137  –של תכנית המתאר( 

 
 פריסת שימושים על בסיס סוגי רחובות

 חזית מסחרית 
ברחובות המוגדרים על פי תכנית זו כחזית מסחרית, יחויבו שימושים מסחריים: רחוב ויצמן, רחוב טשרניחובסקי, רחוב  

, יתאפשרו  חי. לא תותר המרה לשימושים אחרים. ברחובות המוגדרים כחזית מסחרית אופציונאלית-לרוטשילד ורחוב ת
שימושים מסחריים: רחוב הרצל, רחוב ירושלים, רחוב סוקולוב, רחוב כצנלסון )עד לצומת רחוב הכרמל מצפון( ורחוב  

 זאב גלר. 
אם המגרש אינו ממוקם ברחוב פעיל על פי תכנית   במגרשים בהם שימושים פעילים במצב קיים, ישמרו שימושים אלו גם

 זו.
 

 קומת קרקע ציבורית 
נית ראשית וצירי רוחב משניים הינם חלק מהמרחב הציבורי, ולכן ישמרו על זיקה ישירה ליעודים ציבוריים  שדרה עירו

 באזור, ויכילו שימושים ציבוריים בהתאם לצרכים המוגדרים על ידי הרשות. 
 ועת הולכי רגל ורוכבי אופניים, שאין בו תנועת רכב מוטורית. ציר לתנ  –רצף ירוק  •
רים ושבילים ירוקים היוצרים הפרדה חלקית מרשת הדרכים המוטוריות. הרשת  מערך צי –רשת ירוקה  •

 מאפשרת תנועת הולכי רגל רציפה ומקשרת בין שטחים ציבוריים פתוחים לטובת הציבור. 
 וק. כים לרצף הירוק תתוכנן גישה לשטחים ציבוריים מבונים בקומת הקרקע בזיקה לרצף הירבמגרשים הסמו

 
 אפיון מתחמים להתחדשות בניינית בעיר 

-התכנית חלה על מבנים המיועדים להתחדשות מגרשית נפרדת, שלא כחלק מתכניות בניין עיר במתכונת מתחם פינוי
 . 1980-1992, ואשר ניתנו בין 1980ניין קיים; שניתנו לפני שנת בינוי. המגרשים נחלקים לפי שנות מתן היתר לב 

 
 : עקרונות התכנית 

 . התכנית הנה תכנית נפחית המגדירה מעטפת בניין מירבית  אשר מגדירה גובה , קווי בניין , נסיגות       1
 ותכסית. מעטפת זו תהא מעטפת מחייבת לכל חלקי הבניין.     
 
 ולי התחדשות ביניינית ובהתאמה לכל אחת הוראות זכויות נפחיות    .התכנית מגדירה שלושה מסל2
 שונות:   

 אשר אין להם מרחב מוגן(  1980גון ותוספות בנייה ) למבנים אחרי א. מי
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 עיבוי(  ב. חיזוק , מיגון ותוספות בנייה )
 ג. הריסה ובנייה מחדש. 

 מקדם   –עת מקדם צפיפות . התכנית קובעת מדרג הגבהים באופן יחסי לצפיפות הנכנסת וקוב3
 המותרות במגרש למספר יחידות דיור במגרש. לחלוקת זכויות הבנייה     
 . התכנית מגדירה את מדרג הרחובות העירוניים על פי רוחבם ואיפיונם ובהתאמה אליהם את קווי  4

 יתן    הבניין של המעטפת . כמו כן קובעת התכנית רחובות שיחוייבו בקומה מסחרית, רחובות שנ     
 מיקום שטחים מבונים ציבוריים . להציע / לדרוש חזית מסחרית, ועקרונות ל    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קביעת קווי בניין ואופי "המרחב הקדמי" על בסיס רוחבי רחובות

 ניתוח הרחובות בעיר לטובת קביעת כללים תכנוניים: 
 גובה בנייה  .1
 קווי בניין  .2
 .0ין קדמי )זיקת הנאה, רצועה ירוקה, קולונדה( מרווח בני  .3

 למגרשים צמודים בלבד, תותר בנייה בהתאם לקו הקיים.  0*במגרשים בהם קיים קו בניין צידי 
 

 התחדשות בניינית במתווה הריסה ובנייה בלבד  –צפיפות | במסלול ג' 
 

וצע לצפיפות הנכנסת במצב הקיים, בשילוב מקדם צפיפות. באופן זה  הבינוי המ המנגנון המוצע מבוסס על התאמת גובה 
 קובעת התכנית מעטפת נפחית ובהתאמה לצפיפות היחסית הנכנסת. 

 
מקדם לחלוקת זכויות הבנייה למספר מוגבל של יחידות דיור למגרש. מקדם הצפיפות מייצג שטח  –מקדם צפיפות 

 כל שטחי הדירה כולל שטחים משותפים בבניין. הכולל את ברוטו של יחידת דיור ממוצעת -ברוטו
 

 .90, ובתוספת תועלת ציבורית ניתן לבנות לפי מקדם  110מקדם הצפיפות המוצג במסמכי התכנית נכון לעת הזו הינו 
 בימים אלו מקודמת בחינה כלכלית על ידי שמאי התכנית לטובת דיוק מקדמי הצפיפות היחס לגובה המעטפת .  

 
 : כללי

כה בהתאם לבחינת שמאי מלווה. כחלק משיתוף ציבור מקצועי התכנית הועברה לארגון הקבלנים  תכנית נערה .1
והבונים מחוז שרון שומרון להתייחסות ולבחינת ישימות וכדאיות כלכלית. הועברו אלינו התייחסויות בנושאים  

א. מסלול מיגון ותוספות   מסלול
 בנייה 

ב. מסלול חיזוק, מיגון 
 ותוספות 

ג. מסלול הריסה ובנייה 

קומות ברחבי   2.5תוספת  קומות  1.5תוספת  קומות 
 העיר. 

קומות   3.5תוספת 
 ברחובות פעילים. 

 מבנה חיזוק ה
 

מספר קומות מירבי  
בהתאם לצפיפות  יקבע 

נטו הקיימת במגרש  
 קומות(.  7-10)טווח של 

קומת גג תהיה חלקית  
  70%בשטח של עד  

משטח הקומה  
 הטיפוסית. 

זכויות  
 בנייה 

מ"ר לממ"ד   12תוספת 
 לכל יחידת דיור. 

מ"ר   25תוספת של עד 
ליחידת דיור כולל ממ"ד  

יותרו לניצול במגבלות   –
 ניין של התכנית. קווי הב

 

יה יקבעו על  זכויות הבני
 פי מגבלות המעטפת. 

תכסית מקסימלית של  
 משטח המגרש.  65%עד 

מספר יחידות הדיור  
המירבי יקבע לפי  

 מקדם צפיפות. 
  –ברחובות פעילים 

במימוש שימושים  
פעילים בקומת הקרקע  

 יקטן מקדם הצפיפות. 
קווי בניין לפי רוחבי   קווי בניין 

 רחובות 
בניין לפי רוחבי    קווי

 רחובות. 
 

וי הבנייה לפי רוחבי  קו
 רחובות. 

 01/01/1980עד  01/01/1980עד  01/01/1980-01/01/1992 שנת היתר  
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 שונים לתכנית , הן בהיבט הגבהים והישימות הכלכלית והן 
 ה והמיסוי. יצויין  כי לטענת  נציגי ארגון הקבלנים התכנית לא מאפשרת  לנושאי היטלי השבח       
 ניצול מקסימלי של הקרקע. מענה הצוות המקצועי  הינו כי ניצול יעיל של הקרקע  אינו אומר         
 על קווי   בהכרח בנייה מקסימלית בכל מקום. ישנם ערכים נוספים הנלקחים בחשבון כגון שמירה       
 בניין ליצירת רחוב איכותי, הגבלת תכסיות ושמירה על מגוון גבהים בעיר. כמו כן, התכנית         
 כפופה למגבלות קיבולת יחידות הדיור שנקבעה בתכנית המתאר הכוללנית.        

 
ימות הכלכלית נושא היטל השבחה והמיסוי, נבחן בימים אלו ברמה הארצית, ולפיכך התכנית היום בוחנת את היש .2

אחוז. אך למעשה היטל השבחה והמיסוי יקבע על פי   50היטל השבחה לפי  25%מדרגים שונים היטל השבחה לפי לפי 
 החלטות ארציות. 

 
 

)ב(, צוות  64ולפי סעיף   38לתמ"א  23התכנית מוגשת בעת הזו בהתאם לדרישת לשכת התכנון המחוזית לפי סעיף  .3
עלולה להגביל את הגמישות התכנונית ולהופך את הליך     38לתמ"א  23התכנון סבור כי קביעת התכנית לפי סעיף 

 ההיתרים ובדיקתן השמאית מורכבת ולא נהירה. לפיכך , 
ככל וימצאו מענים אחרים ברמה הארצית להיבטי המיסוי הנובעים מהגדרת התמ"א , אותם מקדמים לאור  

 ב'.  64מקצועי כי התכנית צריכה להיות מוגשת מכוח סעיף ביטולה, סבור הצוות ה
 
 
 

 
 

 :  המהנדסת המלצת
 
 . התכנית מגישת להיות מחליטה המקומית  הוועדה. 1
 :הבאים  בתנאים התכנית להפקיד   המחוזית לוועדה להמליץ.2

 נדרש  בבניה העוסקים המקצוע מגופי שנתקבלו להתייחסויות בהתאם.     א             
 לדייק  מנת על  התכנית ותבמסגרתהמבוצע השמאיות  הבדיקות את  להרחיב                      
 לעקרונות  בהתאם הצפיפות מקדמי  ואת המעטפת גבהי המדרג את                      
 . במסגרתה המדויקיותר הכלכלי  המענה  שיינתן כך, התכנית                      

 .  הרחובות מדרג פי  על הבניין קווי של  ודיוק  בדיקה.      ב             
 התחדשות   מתחמי מסומנים המתחמים  בין, מתחמים  נספח כוללת  התכנית.       ג             

 לתכנון   מפנה זו תכנית  בהם  אלה בימים ומקודמים הידועים  העירונית                      
 העיר  ת/ למהנדס המאפשרת  בתכנית גמישות הוראת להוסיף יש. מפורט                      

 פוגעים  אינם  כי דעת חוות ניתנה כי ובתנאי  אלו מתחומים  מבנים להחריג                       
 .העירונית  ההתחדשות מתחם קידום בישימות                      

 ניהול   לצרכי עירונית  תשתיות קיבולת נספח: הבאים הנספחים תא להוסיף.     ד             
 התכנון   לשכת פי על  ויידרש  במידה הנדסית  בקרה נוהל, ומעקב ובקרה                      
 ניהול לנושא   ונספח פרוגרמה ונספח  מדגימים  תרשימים נספח,  המחוזית                      
 לוועדה  המלא  המסמכים סט עם יחד התכנית יועצי  בעבודת  נמצאים אשר                      
 . המחוזית                      

 להתייחסות  יועבר זו תכנית מכוח למבנים שיפוי לכתב מחייב נספח.      ה             
 . המקומית לוועדה המשפטית היועצת                      

 , בתכנית המוצעים  המנגנונים מול אל גמישות   סעיפי ולהוסיף לבחון יש.      ו             
 ככל  רבים מבנים שימותי לטובת המקומית  לוועדה מנעד  יאפשרו אשר                      
 . הניתן                      

 בנייה ותוספות מיגון במסלול  המבוקש השטח  תוספת היקף  את לבחון יש .     ז             
 . תיכנונית גמישות לטובת הממוגן  המרחב של המטרים  12 ל  מעבר                     

 הנמצאות  להיתר בבקשות שינויים למנוע  מעבר הוראות סעיף להוסיף  יש.      ח             
 . מתקדמים קידום בהליכי היום                     
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 : ת ו ט ל ח ה
 
 . התכנית מגישת להיות מחליטה המקומית  ההוועד. 1
 :הבאים  בתנאים התכנית להפקיד   המחוזית לוועדה להמליץ.2

 נדרש  בבניה העוסקים עהמקצו מגופי שנתקבלו להתייחסויות בהתאם.     א             
 לדייק   מנת על  התכנית במסגרת המבוצעות השמאיות  הבדיקות את  להרחיב                      
 לעקרונות  בהתאם הצפיפות מקדמי  ואת המעטפת גבהי המדרג את                      
 . במסגרתה יותר המדויק  הכלכלי  המענה  שיינתן כך, התכנית                      

 .  הרחובות מדרג פי  על הבניין קווי של  ודיוק  בדיקה.      ב             
 התחדשות   מתחמי מסומנים המתחמים  בין, מתחמים  חנספ כוללת  התכנית.       ג             

 לתכנון   מפנה זו תכנית  בהם  אלה בימים ומקודמים הידועים  העירונית                      
 העיר  ת/ למהנדס המאפשרת  בתכנית גמישות הוראת להוסיף יש. טמפור                      
 פוגעים  אינם  כי דעת חוות ניתנה כי בתנאיו  אלו מתחומים  מבנים להחריג                      
 .העירונית  ההתחדשות מתחם קידום בישימות                      

 ניהול   לצרכי עירונית  תשתיות לתקיבו נספח: הבאים הנספחים את להוסיף.     ד             
 התכנון   שכתל פי על  ויידרש  במידה הנדסית  בקרה נוהל, ומעקב ובקרה                      
 ניהול לנושא   ונספח פרוגרמה ונספח  מדגימים  תרשימים נספח,  המחוזית                      
 לוועדה  המלא  המסמכים סט עם יחד התכנית יועצי  בעבודת  נמצאים אשר                      
 . המחוזית                      

 להתייחסות  יועבר זו תכנית מכוח יםלמבנ שיפוי לכתב מחייב נספח.      ה             
 . המקומית לוועדה המשפטית היועצת                      

 , בתכנית מוצעיםה  המנגנונים מול אל גמישות   סעיפי ולהוסיף לבחון יש.      ו             
 ככל  רבים מבנים ישימות לטובת המקומית  לוועדה מנעד  יאפשרו אשר                      
 . הניתן                      

 בנייה ותוספות מיגון במסלול  המבוקש השטח  תוספת היקף  את לבחון יש .     ז             
 . תיכנונית גמישות לטובת מוגן המ המרחב של המטרים  12 ל  מעבר                     

 הנמצאות  להיתר בבקשות שינויים למנוע  מעבר הוראות סעיף להוסיף  יש.      ח             
 . מתקדמים קידום בהליכי היום                     

 
 אחד  פה: הצבעה
 סדבון  יוסי,  סער יעל, כהנא  פינחס, כהן אורן, שמש שפיר לירית, הרוש דני: הצביעו

 
 
 
 
 
 
 


