
 

 

 1965 -חוק התכנון ובניה, התשכ"ה 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: כפר סבא

 
 405-0844001תכנית מפורטת מספר: לחוק ל (ב)106לפי סעיף הודעה 

 התחדשות עירונית שדרת ששת הימיםשם התכנית: 
 14  -תשריט  33  -הוראות גרסת התכנית: 

 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף  06.2.22בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 

אשר הוועדה שוקלת  שינוייםבדבר )להלן: "החוק"(,  1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  (ב)106
 .405-0844001 מופקדת מספר בתכנית לאשר

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ישוב: כפר סבא רחוב:.
בין שדרות ששת הימים מצפון והרחובות   בדרום מערב העיר כפר סבא בסמיכות למרכז העיר.

 גאולה ממזרח, זאב גלר ממערב והפרדס מדרום.
 X :190582קואורדינטה 
 Y :675757קואורדינטה 

 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .947, 946, 944, 592, 591, 590, 589, 584, 577, 576, 574חלקות במלואן:  6426גוש: 

 .5חלקי חלקות:  6426גוש: 

לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדים, הוועדה המקומית ואת נציגי היזם, החליטה הוועדה 
לשקול עריכת שינויים בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 

)ב( לחוק  106ופרסומם לפי סעיף , 10318, התשפא, עמוד 9817ובילקוט הפרסומים    03/09/2021
 כדלהלן:

לשימוש יעיל בקרקע הציבורית שמוצעת בתכנית כמו גם להביא ליעילות על מנת להביא  .1

 תפעולית של שטחי הציבור שוקלת הועדה:

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

 שטח  כולל

שטח  200%ה יהיו עדקומות, זכויות בני 3תתווסף קומה סה"כ  מבנה בן  401לשב"צ  בתא שטח  .3

 כולל

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

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

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

 רות השמאי המייעץ לועדה המחוזית.עדכון הדוח הכלכלי בהתאם להע .6

לאור עמדת השמאי המייעץ לוועדה המחוזית ומאחר -לעניין תוספת קומות ויחידות דיור .7

והוועדה סבורה שהשינוי המבוקש לא מהווה חריגה תכנונית מהותית ,שוקלת הוועדה לקבל 

תווספו יהיו את החלופה שהוצגה ע"י עיריית כפר סבא לנושא תוספת הקומות ויח"ד. יח"ד  שי

 מ"ר שטח כולל בתוספת מרפסת. 65דירות קטנות בגודל של עד 

מתחמים לאיחוד וחלוקה וכי כל מתחם יכול  3יובהר בהוראות התכנית  כי התכנית כוללת  .8

 להתממש  בפני עצמו.



 

 

התכנית תכלול סעיף למימוש הדרכים הציבוריות וסעיף שימור זכויות בתאום עם היועץ  .9

וזית.  יובהר כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש בסעיף זה במקום שבו הדרך המשפטי, לועדה המח

 מחייבת הריסת מבנה למגורים  או חלקו.

יום, בהיקף פרסום של הפקדה ללא רשומות. התכנית  21)ב( יהיה ל 106הפרסום לפי סעיף 

 יום מיום הפצת ההחלטה. 30תפורסם תוך 

 

 
 , בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.ובשינויים כאמור כל מעונין רשאי לעיין בתכנית

 074-7697390טלפון:  72430רמלה  91הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 
 

 09-7649175טלפון: 44100כפר סבא  135ועדה מקומית לתכנון ולבניה כפר סבא, ויצמן 
 

  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

 
 

 אל, מקצתם או כולם השינויים לאישור התנגדותו את להגיש רשאי, אלו משינויים נפגע עצמו הרואה כל
 .זו הודעה של האחרון הפרסום מיום, הימים 21 בתוך המחוזית, עם העתק לועדה המקומית,  הוועדה

   mer-tichnun@iplan.gov.il   יניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרונ
 .זו בהודעה כלולים אינם אשר לנושאים התנגדויות להגיש ניתן לא
 
 

 גיא קפלן
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז מרכז
 לחץ כאןלצפייה בתכנית 

 
3028- 4005212938 

 
 

http://www.iplan.gov.il/
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http://www.iplan.gov.il/
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=57tqPoG8Y3fijtCDiR%2F0WESXdsY8fU9TjFO48Sii%2F6T%2FvIcN7L6uE%2FfUMHauMAKkw1KGVycl6oddkRNGRo7J9Xclc75Nji1UkTUnCpP2rr4%3D&et=1

