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TBPI RUT00002 

 כיסופים/כס/דע: עקרוני דיון 2    סעיף:
 22/05/2022:  בתאריך  20220004:  מספר ישיבה(  מליאה) מקומית  הועד  פרוטוקול

 

 כיסופים  מתחם עירונית  התחדשות  :שם
 עקרוני  דיון: נושא

 

 ר "מ  25,739.000:   התוכנית שטח
   

 ם  י ר ו ז א
 סבא  כפר( , הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  10( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  12( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  14( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  15( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  16( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא רכפ ,  17( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  18( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  19( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  20( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  21( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  22( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא כפר,  24( הרב) זאב גולד רחוב
 סבא   כפר,  14  יבנה רחוב
 סבא   כפר,  15  יבנה רחוב
 סבא   כפר,  16  נהב י רחוב
 סבא   כפר,  18  יבנה רחוב
 סבא   כפר,  20  יבנה רחוב
 סבא  כפר ,  81  חי  תל רחוב
 סבא  כפר ,  83  חי  תל רחוב
 סבא  כפר,  חברון רחוב

  : לתכנית חלקות /גושים
 :בשלמותן חלקות

 264, 251, 141: חלקות            6433: גוש
 285, 283, 275-276: חלקות            6433: גוש
 505, 455, 451-452: חלקות            6433: גוש
 522-524, 517-518, 512-514: חלקות            6433: גוש
 640-641, 528-531, 527: חלקות            6433: גוש
 ,   742-743: חלקות            6433: גוש

 :חלקות חלקי
 70 ח"ח             6433: גוש

 :הדיון מטרת
 חלופה  בחירת י" ע כיסופים שכונת מתחם עירונית   להתחדשות תכנית ידום קל  עקרוני  דיון

 . שנתקיים ציבור לשיתוף המשךב תכנונית
 : ת י נ  כ ת ה   ת ר ט מ

 בינוי  פינוי תכנית באמצעות חדש מתחם ובניית קיימות ד"יח  160 פינוי
 

עבור   תכנונית  הצעה  פינוימוצגת  תכנית  במתכונת  עירונית  למ-התחדשות  מובאת  בינוי  התכנית  כיסופים.  שכונת  תחם 
 קרוני לבחירת חלופה תכנונית בהמשך להליך שיתוף ציבור. התכנית בסמכות הוועדה המחוזית.  לצורך דיון ע 

פיתוח והתחדשות    עיריית כפר סבא והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגדירו כאחד מהיעדים העיקריים לקידום, את
ה למתחמים עירוניים וותיקים, תוך  ינוי". מטרתן הינה לאפשר תהליכי התחדשות ובניי העיר באמצעות תכניות "פינוי ב 

יחידות   היצע  והגדלת  השכונה  תושבי  של  החיים  איכות  שדרוג  לטובת  התכנוניים  השיקולים  כלל  של  רחבה  ראייה 
 המגורים העירוני הנדרש.  

יכות חיי התושבים, לשכונה המתאפיינת לאפשר התחדשות עירונית מיטיבה תוך שמירה על א  מטרת התכנית הינה
תרומת התכנית למרחב ורים שקטה, ירוקה ומרכזית עם נגישות רבה בלב המרקם הוותיק של כפר סבא. בסביבת מג 

יה תת קרקעי, בחיזוק  הציבורי מתבטאת בהוספת יחידות דיור תוך שדרוג ושיפור איכות המגורים, בהוספת מערך חני
פיתוח וחידוש המרחב הציבורי לרבות  חבת זכות הדרך, בהתחדשות מבנה ציבור שכונתי וברשת השבילים הירוקים, בהר

 שטח ציבורי פתוח נרחב במרכז התכנית.
 

 מצב קיים 
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 .  1964של המאה הקודמת בשולי העיר דאז, ונרשמה כשיכון ציבורי בשנת  50-שכונת כיסופים הוקמה בשנות ה
 גבולותיה הינם:  שכונת כיסופים ממוקמת בצפון מרכז העיר, ו

 רחוב יבנה בדופן הצפונית )סמוך לתיכון זבולון המר מצפון(  •
 רחוב גולד זאב בדופן הדרומית  •
 רחוב תל חי ממזרח  •
 ושביל חברון לצד שדרת מבני החינוך ממערב )גני ילדים מור ולבונה( •

 
 ורי מאושרמצב סטטוט

 דונם. 22שטח תחום התכנית הינו כ: 
 160פר יחידות דיור קיים:  סמ

 מבני מגורים  9מספר מבנים קיים: 
 יח"ד לדונם   7.27צפיפות ברוטו:  

 יח"ד לדונם  15.05צפיפות נטו:  
 מ"ר  71.1שטח יחידות דיור ממוצעת קיימת:  

 תנ"ס(.גני ילדים, בית כנסת ומבנה קהילתי )מ 2מבני ציבור קיימים: 
 שטחי מצב מאושר

 סך שטח )דונם(  ייעוד
 10.628 ורים  גמ

 2.793 שטחים ציבוריים פתוחים 
 3.486 מוסדות ציבור 
 5.164 דרך מאושרת 

 22.071 סה"כ 
 

 תכניות מאושרות תקפות בתחום התכנית: 
 4( מגדירה את מגרשי המגורים באזור מגורים ג', עם בנייה בגובה 3582י.פ   11/09/1988 -)בתוקף מיום ה 34/1כס/

 .   3קומות; קרקע+
( תכנית הרחבות המאפשרת תוספת זכויות בנייה והרחבות במסגרת 5150י.פ  23/01/2003-תוקף מיום ה/ד )ב34/1כס/

 תכנית שיקום וחיזוק שכונות.
המבנים במתחם. התכנית הנידונה מייעדת לאפשר תהליכי   /ד מומשה באופן חלקי בלבד בתחומי34/1תכנית כס/

ן מתוך ראייה כוללת רב מערכתית, בהתאם למגמות ההתפתחות  התחדשות משמעותיים לכלל המבנים במרחב התכנו 
 רכי הטבע העירוניים.  העירוניים ולכלל צרכי הציבור, בכלל זה ע

 הליכים סטטוטוריים 
 על ידי הוועדה המקומית והוקפא בה הטיפול. 405-0450916הופקדה לפרסום ברשומות תכנית מספר   – 01/02/2017
 יקט. י בוועדה המקומית לקידום הפרו נערך דיון עקרונ – 27/01/2021
 רולינג בוועדה המחוזית. -נפתח הליך פרה – 15/06/2021
 יקט. נערך מפגש שיתוף ציבור בנושא תכנון וקידום הפרו – 25/01/2022

 מצב מוצע
ת  רולינג בוועדה המחוזית מוצגת להלן תכני-בהמשך לדיון העקרוני בוועדה המקומית, לכנס שיתוף ציבור ולהליך פרה

 חלופות בינוי המבוססות על עקרונות בנייה הבאים: 2בינוי במסגרת התחדשות שכונת כיסופים, מוצעות -פינוי
קה ורצף שטחים פתוחים בתחום התכנית וקישוריות אל  שמירה על הרשת הירו  - רשת הולכי הרגל הירוקה •

 חם. סביבתה, בדגש על שטח פתוח לטובת שימור עצים בוגרים משמעותיים בתחום המת 
בהמשך לסקר עצים ולסיור שנערך במתחם על ידי אדריכלית העיר, אגרונום העיר   - עצים בוגרים לשימור •

 עצים בערכיות גבוהה לשימור.  115הוגדרו עצים בוגרים, מתוכם  157ומינהלת התחדשות אותרו 
דונם   0.6גרמתיים: דונם ייעודיים למבני ציבור בהתאם לצרכים פרו 3.5בתחום התכנית  – תועלות ציבוריות •

כיתות גן ובית כנסת קיימים עם אפשרות לעיבוי גני הילדים   2-דונם ל 1.3להרחבת ביה"ס תיכון זבולון המר, 
 ילתי חדש כחלופה למרכז הקהילתי הקיים. דונם למרכז קה  1.6-בעתיד ו 

ת: הסדרת צומת  על מנת להתאים את מערך התנועה למתחם התחדשות שכונת כיסופים, מוצעו – תנועה ודרכים •
  14.5מטרים לעבר   13-הסדרת רחוב יבנה והרחבתו מיבנה על ידי תכנון מעגל תנועה במפגש הרחובות,  -תל חי

  14מטרים לעבר  13-חי, הסדרת רחוב גולד והרחבתו מ-בחיבור לרחוב תלמטרים והפיכתו מחד סטרי לדו סטרי 
  18מטרים לרוחב  16-כמו כן הרחבת רחוב תל חי מחי ו-מטרים והפיכתו מחד סטרי לדו סטרי בחיבור לרחוב תל

 מטרים.
  מוצע בדופן המזרחית, הנפרסת על קומת הקרקע בשלושת המבנים הממוקמים על רחוב תל-מסחר מלווה רחוב •

 חי. 
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 יחידות דיור קומה.  6-ו  4,5חדרים בשילוב מבנים המכילים  3,4,5תמהיל דירות מגוון של  •
 . דירות קטנות 20%מתוך סך הדירות  

קומות   3לכל מתחם איחוד וחלוקה תכנון מרתפי חנייה עצמאיים בהתאמה, בעומק של עד  –מרתפי חנייה  •
 אדמה לבית גידול נדרש לשמירה ופיתוח הנטיעות.  מתחת לקרקע. מתחת לשטחים פתוחים מגוננים יוותר עומק

 . 8תיקון  1ניהול מי נגר עילי מתוכנן בהתאם להוראות תמ"א  •
 
 חלופה א'

+גג( | שטחי הציבור מבונים 17קומות )קרקע+  19מבנים בני    3+גג(,  8קומות )קרקע+  10בני  מבנים    6מבני מגורים:    9
 יחידות דיור לדונם נטו.  52.98 –צפיפות  יחידות דיור | 505במבנה רב קומות מערבי סמוך לציר מבני הציבור | מוצעות 

  80מצפון לרחוב גולד זאב, סך של את ארבעת המבנים   המכיל  1מתחמים; מתחם   2ים מוצע –מתחמי איחוד וחלוקה 
המכיל את חמשת המבנים מדרום  2(, ומתחם 1:3.09בינוי -יחידות דיור מוצעות )יחס פינוי  272-יחידות דיור קיימות ו

 (. 1:3.22בינוי -י יחידות דיור מוצעות )יחס פינו 232-יחידות דיור קיימות ו 72לרחוב גולד זאב, סך של 
 

קומות(, כאשר המבנה הדרומי סמוך לתחום  19וחלוקה, שלושה מבנים רבי קומות )בני מתחמי איחוד   2בחלופה זו  
 מטרים.  7 -קומות הינם כ 10מבנים צמודי הקרקע בדרום רחוב גולד זאב. המרווחים בין המבנים בני  

 סך השטח )דונם(  –מוצע  סך שטח )דונם(  -מאושר  ייעוד
 9.531 10.628 מגורים  
 3.070 2.793 ציבוריים פתוחים שטחים 

 3.671 3.486 מוסדות ציבור 
 5.799 5.164 דרך מאושרת 

 22.071 22.071 סה"כ 
 

 חלופה ב'
+גג( | שטחי הציבור מבונים 22קומות )קרקע+  24מבנים בני    2+גג(,  8קומות )קרקע+  10בני  מבנים    7מבני מגורים:    9

 יחידות דיור לדונם נטו.  52.98 –צפיפות  יחידות דיור | 505מערבי סמוך לציר מבני הציבור | מוצעות  במבנה רב קומות
ם יחידות דיור  16התכנית, סך של  מוצע מתחם איחוד וחלוקה אחד כולל, המכיל את תשעת המבנים המוצעים בתחום

 (.1:3.15בינוי  -יחידות דיור מוצעות )יחס של פינוי   505-קיימות ו
  10קומות(, כאשר המבנים המרקמיים בני   24זו מתחם איחוד וחלוקה אחד כולל, שני מבנים רבי קומות )בני  ופהבחל

  9 -קומות הינם כ  10וחים בין המבנים בני קומות סמוכים לתחום מבנים צמודי הקרקע בדרום רחוב גולד זאב. המרו 
 מטרים.

 סך השטח )דונם(  –מוצע  סך שטח )דונם(  -מאושר  ייעוד
 9.531 10.628 מגורים  

 3.070 2.793 שטחים ציבוריים פתוחים 
 3.671 3.486 מוסדות ציבור 
 5.799 5.164 דרך מאושרת 

 22.071 22.071 סה"כ 
 

 הצוות המקצועי התייחסות  
חלופה   .1 עקרונות  את  פינוי  2לאמץ  תכנית  יובאו  -לקידום  אשר  תכנית,  מסמכי  לקידום  כיסופים  למתחם  בינוי 

 דה המקומית לחודש יולי הקרוב והמלצה להפקדה בועדה מחוזית. למליאת הוע 
לשימור   .2 משמעותיים  עצים  כולל  הקיימים  הילדים  גני  לבנו  –שטח  יהיה  ניתן  לא  ותכנונית  בתחומם  יתכן  ת 

 זכויות מוצעות לתוספת שטח למבני ציבור, נדרש לבצע בחינת היתכנות לאור המגבלות.
בור נדרש להמיר לצורך הרחבת  תל חי נדרש לבחון כמה שטח מבני צי-על מנת לאפשר את הסדרת צומת יבנה .3

 זכות הדרך, וכן להתייחס לעצים הבוגרים לשימור הסמוכים לצומת. 
שמאי הועדה למועד דיון זה, לאור עליית המחירים וקביעת מועצת העיר לנושא היטלי  על פי בחינה חוזרת של   .4

בתכ הדיור  יחידות  כמות  את  לצמצם  ניתן  הדיור  השבחה,  יחידות  את  להפחית  ממליץ  המקצועי  הצוות  נית. 
וספת  ון להפקדה. את הפחתת/ תמסמך שמאי מלא מעודכן יובא לדיון במסגרת הדי  יחידות דיור.    480  -לקבוע כ

יש להוריד מהמגדלים המוצעים בחלופות . ככל ובמסגרת בדיקה שמאית של הועדה המחוזית תרד   יחידות דיור   
 ות הדיור נדרש כי אלו יבואו לידי ביטוי בקומות ממגדלי התכנית . תעלה כמות יחיד  /

מגורים ד' המוצע משטח ציבורי פתוח ולאחדו כחלק ממגרש    201בתשריט המוצע, יש לשנות את תכנון תא שטח   .5
 ממערב, עם זיקת הנאה לציבור לטובת פיתוח כיכר מסחרית הפונה אל תל חי.  104של תא שטח 

 לתשריט מצב מאושר ומוצע על רקע טבלאות השטחים. ש לערוך בדיקה חוזרת בטבלת ייעודי הקרקע י .6
גדרו .7 במפגשי  להמעיט  אדריכלי  עיצוב  תכנית  במסגרת  הוראה  התכנית; תתווסף  מנת  בהוראות  על  ומבנים,  ת 

 לאפשר שטח רציף המשכי הליכתי בקומת הקרקע, בדגש על החיבור הלובאים לשטח הציבורי הפתוח המרכזי. 
ב א' יחייב בניית מבנה קהילתי חדש בטרם הריסת מבנה קהילתי קיים ברחוב עציון בתא  של  –יצוע  שלביות הב  .8
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את הפרויקט במקביל במתחמי משנה נוספים, על    פינוי. אין בדבר מניעה להתחיל-לטובת מהלך בינוי  402שטח  
 מנת לקדם במקביל את פיתוח וחידוש המתחם. 

פ .9 הגובלים בשטח  באזורים  המוצע;  כבתשריט  הנאה.  לזיקת  הוראה  לסמן  יש  פתוח  על  רטי  להקפיד  יש  כן  מו 
 הנחיית עומק אדמה גננית נדרש על הנחיות לשמירת רציפות בתי השורשים לנטיעות. 

נן כך שחלקו בתת הקרקע מתחת לשטח ציבורי פתוח ולכן מעל דרך )במקטע יבנה(, תנאי לקידום  החניון מתוכ  .10
 מול עיריית כפר סבא.   התכנית יהא חתימה על הסכם טרום תב"ע

לפי נוהל  .11 על מנת לקדם את ההמלצה להפקדת התכנית יש להביא בפני הועדה המקומית סט מסמכים כנדרש, 
 בהתאם לחלופת תכנון הנבחרת:  קידום תכניות של מינהל התכנון

 הכנת הוראות ותשריט לפי נוהל מבא"ת.  .א
וף ופיתוח , נספח מים וביוב, נספח ניקוז  השלמת נספח פרוגרמה והתסקיר החברתי, נספח בינוי , נספח נ  .ב

 . וניהול נגר עילי
סביבתי  הכנת   .ג נספח  הכנת  התנועה,  להיבטי  רקע  מסמך  וחניה,  תנועה  נספח  עצים,  ונספח  עצים  סקר 

 אקלימי הכולל היבטי הצללה ורוחות.-ומיקרו
 הגשת טבלאות איחוד וחלוקה ומסמך רקע שמאי לאישור שמאי מטעם הועדה המקומית.  .ד
יידרשו בעת הדיון להפקדה בוועדה המ  אותטבל .ה חוזית. יש להגיש לוועדה  מפורטות של הקצאה ואיזון 

 המחוזית טבלאות אלו לאחר אישור שמאי מטעם הוועדה המקומית. 
 מכל בניין בהתאם לחוק התכנון והבנייה.  50%-מתושבי כלל הפרויקט ו  60הצגת חתימות של %  .ו
 ים. קבלת התייחסות תאגיד הביוב ומפעל המ .ז
 קבלת התייחסות היחידה הסביבתית האזורית.  .ח
 עה ותשתיות למסמכי התכנית התייחסות מחלקת תנו  .ט
 התייחסות אגרונום העירייה. .י

 התייחסות מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי במנהל ההנדסה. .יא
 להמליץ על הכרזת מתחם כיסופים כמתחם פינוי בינוי ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית.  .12
 ית, וקבוצת גבאי תירשם כיזם התכנית. ירשם כמגישת התכנהוועדה המקומית ת .13
 טרום תב"ע בין היזם לוועדה המקומית   ייחתם הסכם .14
 .0הועדה המקומית תחליט להגיש את התכנית בצירוף עם יזם התכנית לאור שטחי הציבור הכלולים בה.  .15

 
 

 :  המהנדסת המלצת
 מסמכי  לקידום כיסופים למתחם  בינוי-פינוי תכנית וםלקיד  2 חלופה  עקרונות  את  לאמץ. 1

 . מחוזית בועדה להפקדה להמלצה  המליאה בפני  יובאו אשר, תכנית    
 מסמכים  סט המקצועי לצוות  להציג יש  התכנית להפקדת ההמלצה את  לקדם מנת על. 2

 ולתקן  הנבחרת  תכנון לחלופת בהתאם התכנון מינהל  של תכניות  קידום נוהל  לפי, כנדרש    
 . המקצועי הצוות  להנחיות בהתאם התכנית מסמכי את    
 המקצועי   והצוות הוועדה  שמאי  להמלצות בהתאם התכנון את ולעדכן  להתייחס שנדר. 3

 . המוצע  הדיור יחידות למספר ביחס
 להתחדשות הממשלתית ברשות  בינוי פינוי  כמתחם כיסופים  מתחם  הכרזת על להמליץ. 4

 . עירונית    
 . התכנית כיזם תירשם גבאי  וקבוצת,  התכנית כמגישת תירשם המקומית  הוועדה. 5
 המקומית   והוועדה היזם בין ע "תב טרום הסכם ייחתם. 6
 התכנית   יזם עם יחד  התכנית כמגישת להצטרף מחליטה  המקומית  הועדה. 7
 
 
 : ת ו ט ל ח ה
 מסמכי  וםיד לק כיסופים למתחם  בינוי-פינוי תכנית לקידום 2 חלופה  עקרונות  את  לאמץ. 1

 . מחוזית ועדהב  להפקדה להמלצה  המליאה בפני  יובאו אשר, תכנית    
 מסמכים  סט המקצועי לצוות  להציג יש  התכנית להפקדת ההמלצה את  לקדם מנת על. 2

 ולתקן  הנבחרת  תכנון לחלופת בהתאם התכנון מינהל  של תכניות  קידום נוהל  לפי, כנדרש    
 . המקצועי הצוות  ותלהנחי בהתאם התכנית מסמכי את    
 המקצועי   והצוות הוועדה  שמאי  המלצותל בהתאם התכנון את ולעדכן  להתייחס נדרש. 3

 . המוצע הדיור  יחידות  למספר  ביחס    
 להתחדשות הממשלתית ברשות  בינוי פינוי  כמתחם כיסופים  מתחם  הכרזת על להמליץ. 4

 . עירונית    
 . התכנית כיזם תירשם גבאי  וצתוקב,  התכנית כמגישת תירשם המקומית  הוועדה. 5
 המקומית   והוועדה יזםה  בין ע "תב טרום הסכם ייחתם. 6
 התכנית   יזם עם יחד  התכנית כמגישת להצטרף מחליטה  המקומית  הועדה. 7
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 לצורך  קומות   6 עד גמישות  5 בטבלה לקבוע יש  הספורט מגרשי  מיקום על צ"השב במגרש. 8
 . המגרש תכנון   במסגרת ורט פס מגרש, חצר  ליצירת  תיכנונית גמישות    
 נספח ,  מחדש  ס"המתנ בניית לצורך מבונה צ"לשב כתםוהפי הספורט  מגרשי ביטול לאור. 9

 צ"השב  שטחי פריסת  בחינה לצד יכלול, התכנון  מנהל  להנחיות  בהתאם יכתב  הפרוגרמה    
 תפריס  של בחינה,  הפתוחים הציבור  שטחי ובחינת  הקרובה הסביבה  מול אל הנדרשים    
 לצד ויבחן   מהתכנית העולה  הפרוגרמטי  הצורך מול אל התכנית בסביבת  הספורט  מגרשי    
 .שימושים בעירוב במגרש מבונים ספורט מגרשי לשילוב אפשרות לרבות חלופות זאת    

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

 בון דס  יוסי
 


