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 24/05/2022:תאריך סבא -כפר מקומי תכנון מרחב
 ב " תשפ  אייר ג"כ 

 

 (מליאה) מקומית ועדה ישיבת החלטות  פרוטוקול
 18:00  בשעה   ב"תשפ, אייר א"כ  22/05/22 תאריך ראשון  ביום 20220004: מספר ישיבה

 

 השתתפו:
 

 :חברים
 חבר העיר  ראש מ"ומ  סגן - הרוש דני

    

 

 חבר ירע ה לראש משנה - כהן אורן
    

 

 חבר וכלכלן  ואזורים ערים מתכנן, כהנא פינחס
    

 

 חבר סדבון  יוסי  ד"עו
    

 

 חברה  שמש  שפיר לירית
    

 

 חברה  ספורטה  אסנת ר"ד
    

 

 חברה  סער  יעל
    

 :נציגים
 מרכז  מחוז התכנון לשכת קוניאק  דן

    

 

 מייעצת   דעה  בעלת האוצר שר נציגת שחר  בן יפה
    

 :סגל
 העיר   מהנדסת גרנות  ידלריז  עליזה

    

 

 משפטי  יועץ  זקן  בן אלון  ד"עו
    

 

 התכנון  אגף  מנהלת, העיר אדריכלית  גלבנדורף  - שרייבר מיכל
    

 

 עירונית  התחדשות מנהלת מנהל יצחק  בן  איציק
    

 

 עירונית  התחדשות, תכנון תחום מנהלת דיין   איילת
    

 

 עיר  תכנון מחלקת מנהל נעים  גיא
    

 

 הבניה  על ופיקוח ישויר תחום מנהלת' אד סביחאת .מ ניאמא
    

 

 הוועדה  שמאי לוי  אסף
    

 

 בניה  רישוי' מח מנהלת שיליאן  שרית
    

 

 הוועדה  תפעול מנהלת חיימסון  מעיין
    

 :מוזמנים
 כיסופים  מתחם אדריכלית , פרנקל יעל

    

 

 כיסופים  מתחם אדריכל , בלנדר רן
    

 

 כיסופים  מתחם ת אדריכלי, ויינשטוק טל
    

 

 בניינית  התחדשות פרויקט  מנהלת, פהי  איריס
    

 

 בניינית  התחדשות אדריכלית , אסיף עדי
    

 

 בניינית  התחדשות שמאי , עופר נועם
    

 

 בניינית  התחדשות תנועה  יועץ, אברין'ג  מוסטפה
    

 

 בניינית  התחדשות אדריכל ,  פינקלשטיין בראל
    

 

 השתתפו לא
 :חברים

 הוועדה  ר"ויו  העיר ראש סער  רפי
 

 חבר העיר   ראש סגן - צנעני איתן ד"עו
 

 חבר לוי   יובל  אהוד ד"עו
 

 חבר הנדין  הרסגור עילאי
 

 חברה  קטנר  פליאה 
 

 חבר ' מנדלוביץ מאיר
 

 חבר שיינפיין ( אברהם) ממה
 

 חברה  סקופ  לוי עדי ד"עו
 

 חברה  לביא  הדר
 



2 מס' דף:    

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 22/05/22:  בתאריך 20220004: מספר(  מליאה) מקומית  ועדה לישיבת   פרוטוקול

 מ "בע קומפלוט  - IB XPA 1.7.1 גרסה

 חבר קובי  רפאל ר"ד
 

 חבר צרפתי  צביקה
 

 חברה  חגואל   - גרשון ןקר  ד"עו
 

 חבר קולמן  ראמי
 

 חברה  מימון  תהילה ח"רו
 :נציגים

 והצלה   כבאות רשות נציגת אוקון  חדוה
 

 הסביבה  להגנת  השר נציגת מ"מ אדרי  ורד
 

 בשרון  הסביבה לאיכות האזורית  היחידה  מנהל תבור  אורן
 

 לאיכות  האזורית  היחידה  סביבה מתכננת מרקו  היאלי
 

 הסביבה  
 

 הבריאות  שר נציג ן שולמ ולרי
 

 העמותה  מטעם ממונה  הפנים שר נציג פלקוביץ  אהוד
 

 בישראל  והסביבה  והבניה  התכנון  לקידום 
 

 ל . ה.צ 02496. צ.ד אלטשול  בני
 

 העתיקות  רשות  נציג עזב   ענאן
 

 ישראל  מקרקעי מינהל נציג אמגדי  דוד
 

 התחבורה  שר נציגת משיח  שני
 

 התכנון  לשכת  האוצר  משרד נציגת פיילר   אורית
 

 מרכז 
 

 פנים  לביטחון   השר נציגת י כנענ שני
 

 המשטרה  שר נציג אדרי  משה
 :סגל
 העירייה  מבקר מן ' תורג דוד
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 דקות לאחר המועד שנקבע.  19בהעדר מניין חוקי לפתיחת הישיבה ,הישיבה החלה 

 לחוק התכנון והבניה  42במניין חוקי עפ"י סעיף  18:19הישיבה נפתחה בשעה 
 

 ה:  מיקום ישיב
  בלשכת ראש העיר –חדר ישיבות 

 ביוטיוב  LIVEהנושאים הראשונים בישיבה שודרו ב  2
 

 נוכחים בחדר הישיבות: 
 מ"מ יו"ר הוועדה     –דני הרוש, סגן ראש העיר 
 חבר   –אורן כהן, סגן ראש העיר 

 חברה   –יעל סער 
 חברה  –אוסנת ספורטה 

 חבר  –עו"ד יוסי סדבון  
 חברה  –לירית שפיר שמש 

 חבר   –לכלן פינחס כהנא מתכנן ערים ואזורים וכ 
 

 משתתפים בזום: 
 לשכת התכנון מחוז מרכז    –דן קוניאק 

 יועמ"ש   –אלון בן זקן 
 מנהלת תחום רישוי ופיקוח על הבניה   –אמאני סבחיאת 

 מנהל מחלקת תכנון עיר   –גיא נעים 
 מנהלת מחלקת רישוי בניה    –שרית שיליאן  

 
 

   18:48וחוזר לישיבה בשעה   18:44שעה  מחדר הישיבות ב יוסי סדבון יוצא 
   20:10וחוזר לישיבה בשעה  20:00אורן כהן יוצא מחדר הישיבות בשעה 

    20:15אוסנת ספורטה עזבה את הישיבה בשעה  
 
 

 על סדר היום:
 

 
וחברת המועצה התקבלו הערות על ידי חבר הוועדה פינחס כהנא  , 30/03/22מיום  20220003פרוטוקול מליאה מס'  .1

 אושר פה אחד    –לחברי הוועדה, לא התקבלו הערות נוספות.   הדר לביא הפרוטוקול תוקן ונשלח
 

 דיון בנושאים תכנוניים:  .2
 

ביוטיוב, לינק לשידור   LIVEהדיון בנושא שודר ב  -מתחם כיסופים   405-1081504תכנית   .1
 הועלה באתר הפייסבוק העירוני.   

הדיון בנושא שודר ב    -יםהתחדשות עירונית מתחם כיסופדע/כס/כיסופים דיון עקרוני   .2
LIVE ביוטיוב, לינק לשידור הועלה באתר הפייסבוק העירוני  . 

 ית כפר סבא  התחדשות בניינ   405-0972422תכנית   .3
 
לבקשתו של , 26/01/22ביום  20220002בועדת משנה מס'  הבקשה נדונה  134רח' ויצמן   20210027דיון בבקשה מס'  .3

חבר הוועדה יובל לוי הודיע שלא   -באה לדיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניההמשנה יובל לוי הו  חבר ועדת
המלצת היועמ"ש מהנדסת העיר הציגה את הנושא בפני חברי  ישתתף בישיבה ושאינו מחויב להציג את הנושא, ב

 .0הוועדה.  
 

 
 
 

  21:36הישיבה ננעלה בשעה  
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 22/05/22:  בתאריך 20220004:  מספר( מליאה) מקומית ועדה  לישיבת  וקולוטפר
 

 נושאים תכנונייםרשימת 
 

 .עמ חלקה עד מחלקה גוש תכנוני  נושא/התכנית שם מספר סעיף 
   1 405-1081504 

 לפי תוכנית להכנת דיון
 77,78 סעיף

 5 70   70   6433     77-78 סעיפים לפי הודעה כיסופים מתחם

 כיסופים /כס/דע 2   
 עקרוני דיון

 7 70   70   6433     כיסופים  מתחם עירונית התחדשות 

   3 405-0972422 
 הפקדה  לצורך דיון

 12    סבא  כפר בניינית התחדשות תכנית
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TBPI RUT00001 

 405-1081504:  והבניה התכנון  לחוק 78-ו 77 סעיף לפי הודעה 1    סעיף:
 22/05/2022:  בתאריך  20220004:  מספר ישיבה(  יאהל מ) מקומית  ועדה  פרוטוקול

 

 78-77 סעיפים לפי הודעה   כיסופים מתחם :שם
 77,78 סעיף לפי ניתתוכ  להכנת דיון: נושא

 

 ר "מ  22,070.000:   התוכנית שטח
 

  מחוזית  ועדה:סמכות
   

 1 :תשריט גרסת    1 :הוראות גרסת
 :עניין בעלי

s :בלנדר  רן עורך ראשי  
 ם  י ר ו ז א

 סבא  כפר
  : לתכנית חלקות /גושים
 :בשלמותן חלקות

 275, 264, 251: חלקות            6433: גוש
 285, 283, 276: חלקות            6433: גוש
 514, 513, 512: חלקות            6433: גוש
 522, 518, 517: חלקות            6433: גוש
 528, 524, 523: חלקות            6433: גוש
 641, 531, 530: חלקות            6433: גוש
 ,  743, 742: חלקות            6433: גוש

 :חלקות חלקי
 451, 141, 70 ח"ח             6433: גוש
 ,  527,  455 ח"ח             6433: גוש

 :הדיון מטרת
 .והבנייה התכנון לחוק 77-78 סעיף לפי תכנית הכנת פרסום

 
 
 : ת י נ  כ ת ה   ת ר ט מ

 לחוק 77 סעיף לפי תכנית הכנת  על  הודעה הינה  405-1081504 התכנונית הישות מטרת
 להפקדת   עד הביניים בתקופת הקרקע וחלוקת  היתרים בדבר הוראות ומתן   והבנייה התכנון
 את  מייעדת ובנייה לתכנון  המקומית  הועדה. והבנייה התכנון   לחוק 78  סעיף לפי  תכנית
 . בינוי-פינוי תכנית של בהליך עירונית תדשוהתח למתחם  כיסופים מתחם
 ציבור לצורכי   מבונים שטחים תוספת, דיור יחידות ת תוספ תכלול  כיסופים מתחם תכנית
 וחיזוק פיתוח , המתחדשת בסביבה הציבור צורכי של רחבה  ראיה  תוך  שימושים ועירוב
 . התנועה  וצירי אופניים ורוכבי  רגל הולכי  צירי, הפתוחים השטחים מארג

 
 

 רקע
בינוי בסמכות הוועדה -התכנית המקודמת להתחדשות עירונית 'מתחם שכונת כיסופים' כפר סבא הינה תכנית פינוי

 המחוזית.   
מטרת התכנית הינה לאפשר התחדשות עירונית מיטיבה תוך שמירה על איכות חיי התושבים, לשכונה המתאפיינת 

 ה בלב המרקם הוותיק של כפר סבא.ם שקטה, ירוקה ומרכזית עם נגישות רבבסביבת מגורי
תרומת התכנית למרחב הציבורי מתבטאת בהוספת יחידות דיור תוך שדרוג ושיפור איכות המגורים, בהוספת מערך 

וח  חנייה תת קרקעי, בחיזוק רשת השבילים הירוקים, בהרחבת זכות הדרך, בהתחדשות מבנה ציבור שכונתי ובפית 
 ציבורי פתוח נרחב במרכז התכנית. וחידוש המרחב הציבורי לרבות שטח 

 
 מצב קיים 

, מגדירה את מגרשי  3582י.פ    11/09/1988, מאושרת מתאריך  34/1על תחום המתחם שבהכנה חלות תכניות מאושרת כס/
י.פ   23/01/2003 מתאריך  /ד מאושרת34/1. ותכנית כס/ 3קומות; קרקע+ 4המגורים באזור מגורים ג', עם בנייה בגובה 

 פת זכויות בנייה והרחבות במסגרת תכנית שיקום וחיזוק שכונות.רת תוסהמאפש  5150
 

 יחידות דיור קיימות.   160בתחום התכנית בנויות  
 .515מספר תושבים במתחם: 

 רחובות המתחם: גולד זאב, חברון, יבנה ותל חי. 
 

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

 
 ות המקצועי הערות הצו

 ת. ידי מודד בוועדה המקומי  יש להעביר תשריט חתום על .1
 .0הוועדה המקומית תירשם כמגישת התכנית, וקבוצת גבאי תירשם כיזם התכנית.  .2

 
 :  המהנדסת המלצת

 . 77-78 סעיפים  לפי הודעה  לפרסם טהמחלי המקומית  הוועדה. 1
 וח יתלפ  תכנית הכנת בדבר  77  סעיף לפי  הודעה לפרסם  המחוזית לוועדה להמליץ. 2

 .כיסופים מתחם ולהתחדשות     
 :  כדלקמן לחוק   78 סעיף  לפי   בנייה היתרי להוצאת תנאים לקבוע . 3

 הריסה או עיבוי  38  א"לתמ למגורים המתחם בתחום בנייה  היתרי יינתנו  לא. א              
 . קיימת הרחבות  תכנית פי  על מגורים דירות להרחבת או  ובנייה                    

 מיגון  לצורכי היתרים לרבות, קיימים במבנים שיפוצים  לבצע  יהיה  ניתן.  ב              
 התכנית  שמימו  את לסכל  בכך אין  כי תתרשם  העיר  שמהנדסת ובתנאי , המבנים                    
 לא . הכלכלי בהיבט והן התכנוני בהיבט בן המתחם להתחדשות המקודמת                    

 המקודמת  בתכנית התמורות תחשיב לטובת מיגונים תוספת  בחשבון תילקח                   
 . בינוי-לפינוי                    

 . התכנית בתחום ופיתוח םדרכי, תשתית  עבודות  לבצע  יהיה ניתן.   ג               
 . הםמבני המוקדם פי על  תכנית להפקדת  עד או לשנתיים הינו  התנאים תוקף.   ד              

 
 
 : ת ו ט ל ח ה
 . 77-78 סעיפים  לפי הודעה  לפרסם מחליטה המקומית  הוועדה. 1
 התחדשות  תכנית הכנת בדבר  77  סעיף לפי  הודעה לפרסם  המחוזית לוועדה להמליץ. 2

 .כיסופים  מתחם בינוי פינוי עירונית    
 :  כדלקמן לחוק   78 סעיף  לפי   בנייה היתרי להוצאת תנאים לקבוע . 3

 הריסה או עיבוי  38  א"לתמ למגורים המתחם בתחום בנייה  היתרי יינתנו  לא. א              
 . קיימת הרחבות  תכנית פי  על מגורים דירות להרחבת או  ובנייה                    

 חדשים  בנייה היתרי   לאשר לרבות, קיימים במבנים שיפוצים  לבצע  יהיה  ניתן.  ב              
 מיגון   רכילצו                    
 התכנית  מימוש  את לסכל  בכך אין  כי תתרשם  העיר  שמהנדסת ובתנאי , המבנים                    
 לא . הכלכלי בהיבט והן התכנוני בהיבט בן המתחם להתחדשות המקודמת                    
 תחשיב לטובת ההודעה פרסום  לאחר  שנבנו מיגונים תוספת  בחשבון תילקח                   
 . בינוי-לפינוי המקודמת  בתכנית התמורות                    

 . התכנית בתחום ופיתוח דרכים, תשתית  עבודות  לבצע יהיה ניתן . ג               
 .מבניהם המוקדם פי על  תכנית  להפקדת עד או לשנתיים הינו התנאים תוקף . ד              
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