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 התפישה התכנונית   –רקע והקדמה |  01

התחדשות לקראת שינוי של  בסימן  נמצאת סבא כפר העיר במרכז   הנמצאת כיסופים שכונת  
 .השכונה של  פיזית בהתחדשות  בעיקרה  המתמקדת עירונית

מתגוררת בהם  הערים במרכזי  הוותיקות השכונות של  סיפורן את מסמלת כיסופים שכונת  
  וביקושים צרכים המאפיין דיור  שוק מתנהל  ,תושבים של  שלמים חיים מתקיימים ,אוכלוסייה

  מבקשת שכך  מתוך  .שונים עניין ובעלי דיירים  במגוון  ומאוכלס בנוי  מרקם נמצא ובעיקר
  את ולזהות המקום מאפייני את לשלב הבנוי הפיזי המרקם על  החשיבה עם יחד  התכנית

  קיים קהילתי מרקם בין  המשלבת שכונה לקראת עוגנים ולהבטחת עתידי לאכלוס הפוטנציאל 
  ויתרון השכונה של  המיקום יתרונות חיזוק ובעיקר מגורים צורות מגוון ,דיירים  מגוון בין  ,לחדש

 .לבוא ובעתיד  כיום דייריה  עבור יחסי

השיקולים מגוון את במרכז   הציבה כיסופים שכונת להתחדשות המנחה התכנונית התפישה  
  אנשי של  רחב מגוון שכלל  התכנון צוות וריכוז  ניהול  כך  מתוך  .בשכונה  הקשורים החברתיים

  המתכנן .חברתיים מתכננים ידי על  התקיים (יועצים 14 -כ) שונים מתחומים ויועצים מקצוע
  לגורמי ,התכנון צוות בין  מוביל  וכמתאם התכנון בצוות  כמנחה שימש התכנון בצוות  החברתי

  ועקיף ישיר באופן  ויושפעו השכונה בחיי  המעורבים העניין ולבעלי לדיירים ובעיקר העירוניים
   .המוצעת ההתחדשות מתכנית

ולהבטיח התכנון בתהליך   שיקולים של  רחב מגוון לשלב מאפשר המתאם החברתי המרכיב  
  גבוהה  מעורבות המשקפת בשכונה  הקיימת המציאות כן כמו .בתכנית  למעשה הלכה ביטויים

  קנייניות והתקשרויות השכונה בהתחדשות  המעוניינים יזמים של  הימצאותם ,דיירים  של 
  שיקולים מנעד  שילוב ,הידברות ,תאום של  מתמיד  ומהלך  בתכנון  גבוהה  רגישות מחייבת
  המבקש ומאוכלס קיים במתחם  התחדשות תכנית של  למורכבות ומענה השכונה בתכנון

 .להשתנות

  ההתחדשות תכנית בקידום  משולבת צוות עבודת להמחשת תרשים
 צוות בין  ומזין מתאם כגורם החברתי התכנון ובמיקום כיסופים של 

   עירונית בהתחדשות  המעורבים הגורמים לריבוי התכנון
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 :מקרא 4
 סבא כפר -שיפוט תחום גבול 

 רובעים
 54 סטטיסטי אזור
 התכנית התערבות גבול 

 כיסופים מתחם
 

 אוכלוסייה

כפר סבא: 
 תושבים 91,660

 מרכז העיר – 5רובע: 
 (  מתושבי העיר 23%)תושבים  20,860

 (2008מפקד , ס"למ: מקור)

 54אזור סטטיסטי  : 
 תושבים גרים באזור   3,340

 (2008מפקד , ס"למ: מקור)

 (:כיסופים)אזור התכנון 

   תושבים גרים במתחם התכנון 515
 (ס"עיריית כפ: מקור)
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 דמוגרפיה מרחב ההתייחסות
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 :מקרא

 סבא כפר -שיפוט תחום גבול 
 רובעים

 54 סטטיסטי אזור
 התכנית התערבות גבול 
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 אוכלוסייה ודמוגרפיה  + 

 מכלל העיר%  אוכלוסיה רובע

1     19,280  21% 

2     14,790  16% 

3 20,340 22% 

4 16,390 18% 

5 20,860 23% 

 100% 91,660 כל העיר

מיקומו של מתחם כיסופים בלב המרקם העירוני הוותיק של כפר סבא  . 

 דמוגרפיה
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65+

 כפר סבא 54ס .א 5רובע  מתחם כיסופים
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 (ס"כפ/ 54ס .א/ 5כיסופים לעומת רובע )התפלגות גילאים השוואתית 

 65בגילאי   14%במתחם+  ,
כמות ממוצעת ביחס לשאר  

 אזורי המדידה

דור הבא"ה אוכלוסיית  " 
  12%מהווה ( 55-64גילאי )

הנתון הנמוך   –מהאוכלוסייה 
 .ביותר מבין האזורים שנמדדו

  מספר גבוה באופן משמעותי
  20-54של בוגרים בגילאי 

במתחם ביחס לאזורים  
 שנמדדו

  מספר נמוך של ילדים ביחס
 לאזורים שנמדדו

 דמוגרפיה
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 התפלגות גילאים במתחם לאורך השנים במתחם כיסופים

 שנתי  -גבוה מהממוצע הרב+ 65אחוז גילאי
 (.13.6%)במתחם 

 במספר התושבים בגילאים    76%עליה של
 .2013לעומת  2016בשנת   60-64

  פלח האוכלוסייה העיקרי הוא בוגרים בגיל
 (.20-59)העבודה 

   אוכלוסיית גיל העבודה 
.  מכלל האוכלוסייה 64%מהווה ( 20-64)

פלח אוכלוסייה זה שמר על דומיננטיות  
 .בשכונה במהלך העשור האחרון

שנתית מתונה באחוז הבוגרים  -ירידה רב
 מכלל האוכלוסייה

3-ירידה חדה באחוז הילדים בשכונה ב  
כתוצאה מהצורך בשיפור  , השנים האחרונות

 28.5% .רווחת הדיור של משפחות עם ילדים

54.2% 

5.3% 

12.2% 

28.4% 

51.3% 

7.1% 

13.2% 

28.4% 

49.5% 

6.8% 

15.2% 

22% 

52% 

12% 

14% 

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%

 0-19ילדים 

 20-59בוגרים 

 60-64לקראת פרישה 

65+

2016 2013 2010 2007

 .גיל  וחומשותנתוני אוכלוסייה לפי מין : 54. ס.א - ס"למ: מקור
 

 כפר סבא
  ,קובץ הרשויות)

2014) 

 

 5רובע  
 (2008 מפקד)

 

 54. ס.א
 (2008 מפקד)

 כיסופים

תלות   יחסי
לאלף  )

בלתי  
(תלויים  

812 664.3 629.5 360 

 דמוגרפיה
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 ריכוז ממצאים -דמוגרפיה+  

 (.תושבים 20,860)מהעיר כפר סבא  23%בו ממוקמת שכונת כיסופים מהווה   5רובע 
 

 (. 5רובע )מתושבי הרובע  2.47%תושבים המהווים  515במתחם התכנון גרים 
 

אוכלוסייה ייחודית למתחם כיסופים  : 
 (.נפש 330, 64%)אחוז גבוה של מבוגרים בגיל העבודה הרכב האוכלוסייה בשכונה מונה 

כמחצית מיחסי התלות   –לאלף בלתי תלויים ' נ 360ועומדים על  יחסי התלות בשכונה נמוכים ביותר
 .ברובע וכשליש מיחסי התלות בכפר סבא

 

 צפוי לעלות בשנים הקרובות  + 65אחוז בני . גבוה מהממוצע הרב שנתיבמתחם + 65אחוז גילאי
 (.בגיל לקראת פרישה  12%)
 

 השנים האחרונות 3-ירידה חדה באחוז הילדים בשכונה בבמתחם ישנה  . 
 

המלצות התכנון: 4התייחסות בפרק ' ר. 

 

 

 

 

 דמוגרפיה
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 שכירות ודיור ציבורי, בעלות  –צורת חזקה על דיור

 מקרא
 

 בבעלות+  71%       
 בבעלות  51-70%       
 ומטה בבעלות 50%       
 ללא נתונים       

 צורת חזקה
 כפר סבא

מפקד  )
2008) 

 5רובע  
  מפקד)

2008) 

 54. ס.א
  מפקד)

2008) 

 כיסופים
, נתוני ארנונה)

 (ס"עיריית כפ

 60.5% 81.6% 70.3% 67.6% בעלות

 26.0% 14.5% 26.4% 25.9% שכירות

 דיור ציבורי
(עמידר)  

6.5% 3.3% 3.9% 13.5% 

 

  בכיסופים יש מצאי גבוה של
דירות להשכרה ביחס לאזור  

 (54.ס.א)הקרוב 

  אחוז הבעלות על דירות נע
  40%-ל( 'מקס) 77%בין 

 ('מינ)

  בבניינים עם אחוז בעלות
גבוה נרשמו רמות גבוהות 

של מחוייבות ומודעות  
כלפי התהליך התכנוני וכן  
נכונות להמיר רווחת חיים  

:  לדוגמה)באיכות חיים 
,  פ"פ בשצ"המרת שפ

 (הקטנת תקני חנייה

 2008 54ס "פרופיל א: מקור

 דיור



12 

 צפיפות דיור

הארצי בממוצע 0.9 לעומת לנפש חדרים 1.5 – מאוד גבוהה  במתחם הדיור רווחת.   
   .בית למשק נפשות 2 עד השכונה במרבית קטנים במתחם הבית משקי

הארצי הממוצע גבוהה  אך  ,מהממוצע יותר נמוכה הדיור רווחת  שיפוץ שעברו בבניינים. 

השכונה מרקם את המשנים ,גדולים  בית  משקי מושכים שיפוץ שעברו בניינים. 

רכישה /להשכרה יחסית קטנות דירות  של  זמין  מצאי מכיל  כיסופים מתחם. 

79 

69 

73 

70 

79 

75 
95 

61 

64 

147 

 http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3582270,00.html: מצוטט אצל. י נתוני התאחדות בוני הארץ"עפ -לדירות חדשות :  מקור*

 מספר   חלקה
 בחלקה ד "יח

 ס"ארנונה עיריית כפ

 גודל משק    
 בית ממוצע

 (2008)מפקד  

 גודל דירה 
 ממוצע  

 (ברוטור "מ)

   'מס
 חדרים

צפיפות  
דיור 

נפש/'חד)
) 

263 - - 147 5.88 - 

512 16 1.24 72 3.16 2.5 

513 15 1.44 69 2.76 1.9 

514 16 2.13 63 2.92 1.4 

517 16 2.84 71 2.8 1.0 

518 24 2.41 80 3.16 1.3 

522 24 2.22 76 3.0 1.4 

523 16 3.18 96 3.80 1.2 

(קיים) 61   בבנייה 16 524  2.44 - 

526 15 1.74 67 2.64 1.5 

528 17 2.04 64 2.56 1.3 

 1.5 3.19 78.7 2.14 ממוצע

~180* 3.2 ארצי  0.9 

  צפיפות דיור
היחס שבין מספר הנפשות  

הגרות בדירה לבין מספר  
 .  החדרים בדירה

 (הגדרות – ס"למ)
 

* 

 דיור
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 פ שיעור בעלות"נכונות לקבלת התכנון המוצע ע

 חלקה

 מספר  
 בחלקה ד "יח
  –ארנונה )

 (ס"עיריית כפ

 גודל דירה 
 ממוצע  

 (ברוטור  "מ)

  סטטוס
ביצוע  

התחדשות
א  "תמ/ 

38 

דירות % 
 בבעלות

  –ארנונה )
 (ס"עיריית כפ

מוטיבציה  
לקבלת מצב  

 מוצע 
סקרי   י"עפ)

 (דיירים

 גבוהה 77% - 147 - 263

 גבוהה 44% לא 72 16 512

 נמוכה 40% לא 69 15 513

 בינונית 50% לא 63 16 514

 גבוהה 75% לא 71 16 517

-גבוהה 71% לא 80 24 518  

+בינונית 63% לא 76 24 522  

 גבוהה 75% כן 96 16 523

(קיים) 61   16 524  גבוהה 63% בבנייה 

+גבוהה 73% לא 67 15 526  

 גבוהה 59% לא 64 17 528

בין  חיובי קשר מראים כיסופים במתחם  שבוצעו הסקרים  
  לבין המתחם בבנייני  דירות  על  בעלות  של  גבוה  שיעור

 .בתכנית  המוצע המצב לקבלת ומחויבות מוטיבציה

 מקרא
 

 +גבוהה         
 גבוהה        
 בינוני        
 +בינוני         
 נמוך       

 דיור
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 פ ניתוח מגמת מחירי דיור  "זיהוי פוטנציאל לדיור בר השגה ע

 בין השכונה לממוצע העירוני( 8%)₪  132,000פער של : היום

 מדלן: מקור*

 המתגורר בשכנות למשפחות ותיקות, מושכים לכיסופים קהל יעד בגיל העבודה( יחסית)מחירי הדיור הנמוכים. 

 

המחירים בכיסופים לא הושפעו  
 .מעליית המחירים הכללית

 דיור
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 זיהוי פוטנציאל לדיור בר השגה  

  3.5מחיר ממוצע לדירת  שכונה
 חדרים

 2016במהלך שנת * 

 ממוצע מחיר
 ר"למ

 17,800 1,495,500 חצרות הדר

דגניה/פרחים  1,761,000 18,000 

 18,300 1,789,000 מרכז העיר צפון

 18,880 1,798,000 מרכז העיר דרום

 17,500 1,819,000 קרית ספיר

דובדבן הכפר/מוצקין/כיסופים  1,923,000 18,600 

הערכת שמאי לבנייה  – כיסופים
 חדשה

2,028000 19,500 

 21,700 1,951,000 מעוז

 18,600 2,015,000 שיכון מזרחי

'פועלים ב/למפרט  2,178,000 19,600 

'מזרחי א  2,330,000 18,500 

ס "כפ  1,905,950 19,300 

  תהליך ההתחדשות בכיסופים התחיל ביוזמת בעלי דירות
המשלב גורמי  , מקומיים ונמשך בתהליך תכנון כולל

 .תכנון ותושבים, עירייה

  שיפור הדיור יעלה את ערך הדיור ואת עלות השכירות
 .במתחם כיסופים אל מעט מעל הממוצע העירוני

 

 2016מגמת מחירי הדיור במהלך שנת 

 הערכת שמאי, מדלן: מקור

 דיור
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 סיכום -דיור   +

צורת בעלות: 
 .בהשוואה לאזור  21%-מהממוצע העירוני וב 7%-שיעור הבעלות הממוצע במתחם נמוך ב

 .שיעור השוכרים הממוצע במתחם גבוה מאד ביחס לאזור ודומה לממוצע העירוני

רווחת דיור  : 
 (.  נפש 3.2)ובמדינה ( נפש 3.4)קטנים מהממוצע באזור ( נפש 2.14)משקי הבית בשכונה 

 (.נפש/חדר 0.9)לעומת הממוצע הארצי  (נפש/חדר 1.3)נפש /מצוי בשכונה יחס גבוה של חדר, בשל כך

מחירי דיור: 
 .(ח"ש 1,956,000)ממחירי הדירות בעיר כולה( ₪ 130,000-כ) 8%-במחירי הדירות בכיסופים נמוכים כיום 

 .ר אל מעל הממוצע העירוני"אישור התכנית ומימושה עתיד להעלות את המחיר למ

במתחם קיים היצע נרחב של דיור בר השגה  : 
המאפשרים דיור זמין ונגיש למגוון  , (מהדירות 13.5%)וכן דיור ציבורי בהסדר ( מהדירות 26%)דירות להשכרה 

 .  מצאי זה חשוב בהיצע הדיור העירוני עבור מגוון משקי בית. אוכלוסיות וכן הקטנת ההוצאה על דיור

עמדות כלפי ביצוע התכנית: 
בעלי  . בבניינים בהם יש אחוז בעלים גבוה יותר נרשמו עמדות חיוביות ונכונות גבוהה כלפי ביצוע התכנית

 .גם במחיר של הרחבה מצומצמת של דירות –דירות נכונים להמיר רווחת דיור באיכות חיים 

 דיור
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ניתוח וסקירה  
 מצב קיים

 דמוגרפיה+ 

 דיור+ 

 קהילה ורווחה+ 

 חוסן כלכלי+ 

 תנועה ותחבורה+ 

 מרחב ציבורי משותף+ 



 בית הנוער והקהילה –ס עציון "מתנ

העירייה בנושא  ' סיכום פגישה בלשכת אדר: מקור הנתונים
 .היערכות לקליטת תוספת אוכלוסייה בכיסופים

18 

 בית הנוער והקהילה
 ס כיסופים"מתנ –עציון 

 ס עציון  "מתנ

גבולות"גם מחוץ ל, משרת קהל רחב  "
 .השכונה

משרת מגוון קהילות וחתך גילאים רחב 
 (בני נוער וילדים, זוגות צעירים, גמלאים)

 אילוצים ובקשות שעלו מהתושבים

   דרישה להגדלת שטחי הפנים והחוץ
 במטרה לקיים פעילויות בשטחי חוץ

מחסור בחדרי פעילות 

הצפות באולם הספורט בחודשי החורף 

עומסי חנייה 

  שיתוף פעולה עם מועדון הגמלאים
 כשחסר מקום לפעילות

 

 

החלל המקורה בין המרכז הקהילתי ומועדון  
 : הגמלאים

 הצוות טוען כי בו שימוש והוא אף מהווה מטרד  
 עקב נזילות חוזרות ונשנות בחורף ועודף חום בקיץ

18 

 קהילה ורווחה



 מועדון הגמלאים  

העירייה בנושא  ' סיכום פגישה בלשכת אדר: מקור הנתונים
 .היערכות לקליטת תוספת אוכלוסייה בכיסופים

19 

 מועדון גמלאים
 כיסופים

 מועדון גמלאים כיסופים

150   חברים בתפוסה מלאה עם ביקוש
 גבוה לחברים חדשים

 אילוצים ובקשות שעלו מהמשתמשים במקום

דרישה לתוספת פעילויות ושטחי ציבור 

גם  , מחסור בשטחי ציבור עבור גמלאים
 ברמה העירונית

 מחסור במקומות נוספים עבור גמלאים– 
 חלקם נאלצים להגיע למועדונים מרוחקים

תחזוקה לקויה במבנה 

מקלט נגיש דרך מדרגות המבנה 

בעיית נגישות ברכב ובתחבורה ציבורית 

 

 השטח שבין המרכז הקהילתי  
 ומגרש הספורט

19 

 קהילה ורווחה
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 מגוון פעילויות בבית הנוער והקהילה

 הורים וילדים

 כלל הקהילה

 ילדים ונוער

 קהילה ורווחה
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 פרישת מבני הציבור בשכונה

 בית הנוער והקהילה
 ס כיסופים"מתנ –עציון 

0-19 
27% 

20-54 
46% 

54-64 
14% 

65+ 
13% 

 התפלגות גילאים –כיסופים 
 מדלן: מקור

ס עציון ומועדון הגמלאים משרתים  "מתנ
חתך גילאים רחב ומהווים מרכז חשוב בחיי  

 .הקהילה של השכונה

ס משרת טווח נרחב של  "המתנ
 .הליכה' מ 500 –מעבר ל  ,אוכלוסייה

 קהילה ורווחה
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 ס ומועדון הגמלאים בראייה עירונית"המתנ

 מ"ק 1.2

 מ"ק 1.4

 מ"ק 2.9

 מ"ק 0.8

 מ"ק 2.0

 מ"ק 1.7

 מ"ק 2.0

 המרחקים המוצגים מתייחסים למסלולי הליכה רגלית*

 /מרכז קהילתי עציון
 מועדון גמלאים 

 מרכז קהילתי אלי כהן

 מרכז הנוער הדתי

 מרכז צעירים

 העמותה למען הקשיש

 בית תרבות רייזל

 מועדון גמלאים סירקין

 מרכז קהילתי בית אברהם

 מרכז קהילתי גלר מ"ק 2.7

 מרכז קהילתי

R=500 מ' 

R=250 מ' 

R=150 מ' 

ס עציון ומועדון הגמלאים משרתים קבוצות רבות של משתמשים מתוך ומחוץ למתחם כיסופים ומהווים מוקד עבור השכונה וסביבתה"מתנ 

 קהילה ורווחה



  שימוש
/ ציבורי
 פתוח

רדיוס מרחק   
  מומלץ מירבי

 *  לפי תרשים
 ('מ)

טווח מיקום 
 (קיים)

 בתכנית  
 ('מ)

 פ"שצ
(קטן)  

200 200>  

<200 200 חנות  

ס יסודי"בי  300 200>  

/  אולם
מגרש  
 ספורט

600 200>  

מרכז 
 קהילתי

600 200>  

פארק  
 שכונתי

600 500>  

  חטיבת
 ביניים

1,300 300>  

<200 1300-2000 בית כנסת  

23 

 טווחי הליכה לשירותים שונים באזור נוח להולכי רגל

בטווח הליכה רגלית  / מתחם כיסופים בתוךשירותי ציבור 
 (.טווח במטרים)קצרה 

 

תרשים זה כולל המלצות למיקום : הערה* 
שימושים ציבוריים ואינו מתואם עם התדריך  

 .להקצאת שטחים לצרכי ציבור

 

 

 קהילה ורווחה
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 כמות נתמכי הרווחה במתחם לפי בניין

8 

6 

85תל חי -2 5  

1 4 

(81תל חי ) 3  

7 

(24גולד ) 0  

1 
4 

4 

5 

3 

 מספר   חלקה
 בחלקה ד "יח

 
 מפקד  

(2008) 

 גודל משק    
 בית ממוצע

 
 מפקד

 (2008) 

משקי בית  
המצויים  

בקשר עם  
 אגף הרווחה  

נתמכים  % 
מכלל  
משקי  
הבית  

 בחלקה

263 13 - - - 

512 16 1.24 8 32% 

513 15 1.44 5 20% 

514 16 2.13 6 27% 

517 16 2.84 5 26% 

518 24 2.41 4 14% 

522 24 2.22 6 19% 

523 16 3.18 4 18% 

 16% 3 בבנייה 16 524

526 15 1.74 3 20% 

528 17 2.04 7 30% 

 22.2% 4.9 2.04 17.8 ממוצע

מספר בתי האב המטופלים באגף הרווחה  : ס"כפ
 (.18.8%, בתי אב  30,534מתוך ) 5,754 –

 0.88%כמות מטופלי הרווחה בכיסופים מהווה  
 .ממטופלי הרווחה בעיר

 י  "מוכר כמתחם בעייתי עאינו מתחם כיסופים
 .ס"הרווחה בעיריית כפ' מח

 

 

 המחלקה לשירותים חברתיים -ס "עיריית כפ: מקור
 2013שנתון סטטיסטי  -ס "כפ

 קהילה ורווחה
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 סיכום -קהילה ורווחה + 

 :ממצאים מתהליך שיתוף ציבור ומפגשי תושבים

מארג קהילתי: 
 .מרבית השכנים מכירים זה את זה -
ישנה רמת   –מרבית הדיירים דואגים לרווחת שכניהם  -

 .סולידריות גבוהה בין השכנים במתחם
 מיעוט עד היעדר סכסוכי שכנים   -

שימוש במבני ציבור: 
שיעור משתמשים גבוה בשירותי בית הנוער והקהילה אשר   -

 .מביא לרמת היכרות גבוהה בין התושבים
,  ביקוש להגדלת טווח הפעילויות והשטח של המרכז הקהילתי -

 המושך אוכלוסייה גם מחוץ לשכונה

עמדה כלפי מצב מוצע: 
התארגנות מהירה יחסית של הדיירים למציאת יזמות לקידום   -

 התחדשות עירונית
מעורבות גבוהה במפגשי תושבים ורצון ללמוד את התכנית   -

 המוצעת למתחם
התהליך התכנוני עודד יצירת קשרים בין דיירים בבניינים   -

 עצמם ובמתחם כולו

 

 

 :ממצאים מחקירת מצב קיים

מארג קהילתי: 
המכילים  , אוכלוסיית השכונה מורכבת מדיירים וותיקים -

מתושבי השכונה   22.2%)מספר גבוה יחסית של נתמכי רווחה 
הנהנים מרמת  , ומדיירים חדשים( ס"מתושבי כפ 18.8%לעומת 

 .הכנסה גבוהה יותר
כניסת הדיירים החדשים לשכונה לא פגעה ביציבות המארג  -

 .החברתי

שימוש במבני ציבור: 
המרכז הקהילתי משרת מגוון רחב של משתמשים ומספק מגוון  

 .פעילויות לכלל האוכלוסייה
שכונת כיסופים מציעה טווח נרחב של פעילויות ציבוריות  

 .במרחק הליכה ובנגישות גבוהה

 

 

 קהילה ורווחה
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ניתוח וסקירה  
 מצב קיים

 דמוגרפיה+ 

 דיור+ 

 קהילה ורווחה+ 

 חוסן כלכלי+ 

 תנועה ותחבורה+ 

 מרחב ציבורי משותף+ 
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 הכנסה למשק בית ומאפייני משלח יד 

 :אוכלוסיית העיר

2%-בשנתיים האחרונות גבוה מ, קצב גידול מהיר  . 

אלף ערבים 91 -אלף תושבים יהודים וכ 242-סביב העיר כ. 

 :כיסופים/אוכלוסיית הרובע

 חדשים'בעלי דירות )תושבים חדשים בעלי הכנסה גבוהה  ,'
לעומת אוכלוסייה וותיקה בעלת הכנסה פחותה  ( שוכרים

 (.הרווחה' סיוע של מח, דיור ציבורי)

אוכלוסייה %  שכירים%  אזור
 תחתון בעשירון

 מפקד  
(2008) 

 אוכלוסייה% 
 בעשירון עליון

 מפקד
  (2008) 

הכנסה חודשית  
 (₪)חציונית 

 הערות

 7,280 17.0% 8.8% 85.5% סבא כפר
(2014,ס"למ)₪  6,707 :שכר חציוני בישראל 
  (0.36: ישראל) 0.45 :יני'גמדד 

 ס"בעל שיעור ההכנסה השני בגבהו בכפ 7,020 15.5% 9.1% 84.6% 5רובע 

 8,330 17.8% 10.5% 81.7% 54. ס.א
5רמת ההכנסה הגבוהה ביותר ברובע  בעל   54. ס.א. 
שיעור השכירים באזור נמוך בהשוואה לרובע ולעיר. 

  (מדלן) 8,260 כיסופים

 כלכלית באזור הסטטיסטי הרלוונטי  לשכונת כיסופים  –רמה חברתית  : 

אשכול חברתי כלכלי  , גבוהה-כלכלית בינונית-אוכלוסיית העיר ברמה חברתית
 .הוד השרון והרצלייה, כמו ברעננה 8

9%-גבוה ב, מהמועסקים עובדים מחוץ לעיר 61%, אלף מועסקים 74-כ  
 .2008מהממוצע הארצי בשנת 

18%  הענף  , שירותים עסקיים(.בארצי  14%)מועסקים במשלח יד אקדמי וניהולי
 .  מהשכירים בעיר 17% -הבולט

 ס"למ, 2008מפקד , הכנסה לשכירים: מקור הנתונים

 חוסן כלכלי
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 חוסן כלכלי

הכנסה חדשית 
חציונית לנפש  

מפקד )₪ באלפי 
2008) 

אחוז עלות אחזקת  
דירה מכלל  

 ההכנסה

מחיר דירה ממוצע 
 (ר"למ₪ אלפי )

מחיר שכירות 
 ר"למ

אחוז משקי הבית  
המקבלים סיוע  

 רווחה

גודל דירה ממוצע 
 ('חד)

אחוז דירות  
 בבעלות

אחוז דירה  
 בשכירות

מאות )יחסי תלות 
נפש לאלף בלתי  

 (תלויים

אחוז דירה בהסדר 
 אחר

 ס"דובדבן הכפר בהשוואה לכפ\מוצקין\כיסופים –חוסן כלכלי 
 2008מפקד תושבים  - ס"למ, (2013)שנתון סטטיסטי  -ס "כפ, (2014)קובץ הרשויות , מדלן: מקור

 כיסופים כפר סבא

הימצאות אוכלוסייה  מבוססת לצד אוכלוסייה נתמכת ותלויה: כיסופים 

המושכים אוכלוסייה חזקה למתחם, שוק שכירות ורכישה אטרקטיביים. 

ומהתדרדרות המצב הפיזי של המתחם לאוכלוסייה נתמכת חזקה אוכלוסייה  הנובעת משילוב בין , עלות אחזקה נמוכה יחסית 

 

 

 

 חוסן כלכלי
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 מינוע  רמת 

 :נתוני רמת מינוע

91,700כלי רכב עבור  54,320 :ס"כפ  
 תושבים

   0.57= מייצר רמת מינוע 
 (נפשות 1000 -רכבים ל 570)

0.4= רמת מינוע  :ישראל   
 (נפשות 1000 -רכבים ל 400)

 :כמות רכבים למשק בית

בהיעדר נתונים על רמת המינוע בכיסופים  ,
מובאים הנתונים של כמות כלי הרכב  

בכיסופים כמות נמוכה של כלי  . למשק בית
למשק בית ביחס  ( 1-0.6)רכב פרטיים 

 .לרוב חלקי כפר סבא

 משקי בית קטנים עם מעט כלי רכב
משתנה בעל פוטנציאל לחילוץ תקן 

 החניה המתאים לשכונה

 

 שכונת כיסופים

 גיאוקרטוגרפיה: מפה  2013שנתון סטטיסטי , אתר עיריית כפר סבא: מקור הנתונים

 רכבים ממוצע למשק בית' מס

 חוסן כלכלי
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 שטחי מגורים ושטחים פרטיים אחרים, מבניםתחזוקת 

  שטח לתחזוקה% 
  פרטית  

 (פ"שפמגורים כולל )

פ באחזקת  "שצ% 
 העירייה

דירות  % 
 בבעלות

ארנונה שנתית  
ממוצעת  

ליחידת דיור 
(₪) 

 (₪)ד ממוצע "שכ
שטח דירה ממוצע  )

ד  "שכ*במתחם
 (מדלן –ר "ממוצע למ

הוצאה % 
חודשית על 
 אחזקת דיור

הכנסה 
חודשית  

 (₪)חציונית 

 (מדלן) 8,260 21.6% 3,890 2,715 60.5% 18.56% 41.24% כיסופים

 נמוכה פ"שפאחזקת  גבוהה  פ"שפאחזקת 
 עמידר 4%| שוכרים 25%| בעלים  71% 

  אוכלוסייה מגוונת ומנעד בעלות רחב בין מבנה
 .למבנה

  אין קשר ישיר בין אחוז הבעלות על דירות בבניין
 (.תמונה' ר)למצבו התחזוקתי של הבניין 

 (  41.24%)אחוז גבוה של שטחים לאחזקה פרטית
 .במצב קיים

 הוצאה חודשית נמוכה יחסית על אחזקת דיור– 
-הוצאה נמוכה מ)החודשיות מההכנסות  21.6%

30%.) 

ריבוי תלונות למוקד העירוני על מצב התחזוקה. 

 

 מדלן, תכנית מצב קיים, ס"למ, 2013שנתון סטטיסטי , אתר עיריית כפר סבא: מקור הנתונים

 חוסן כלכלי
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 סיכום –חוסן כלכלי + 

הכנסות: 
גבוהה  ( ₪ 8,330, 54. ס.א)החודשית הממוצעת באזור הסטטיסטי של כיסופים  החציוניתההכנסה 

 (. ₪ 7,280)ס "בהרבה מזו של כפ

עלות אחזקת דיור ושטחים פרטיים אחרים  : 
,  (30%-פחות מ)נתון נמוך  –מהכנסה חודשית ממוצעת  21.6%עלות אחזקת הדיור בכיסופים מהווה 

לא נמצא קשר בין כמות  , עם זאת. המאפשר שימור אוכלוסייה קיימת וכן הכנסה פנויה רבה יותר
 .לבין מצבו התחזוקתי( כסממן למצב כלכלי משופר)הבעלים בבניין 

יחסי תלות: 
מיעוט ילדים וקשישים במתחם מאפשר   –( בלתי תלויים  1,000על כל ' נ 360)מדד תלות נמוך ביותר 

 .  יותר הכנסה פנויה

בעלות על כלי רכב ורמת מינוע: 
משקי הבית בשכונה מחזיקים במספר נמוך של  –הנגישות הרגלית הגבוהה והמיקום המרכזי מבשל 

 .מאפשרת הכנסה פנויה רבה יותררמה נמוכה זו . בממוצע ביחס לאזורים אחרים בעיר  כלי רכב

 

 חוסן כלכלי
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ניתוח וסקירה  
 מצב קיים

 דמוגרפיה+ 

 דיור+ 

 קהילה ורווחה+ 

 חוסן כלכלי+ 

 תנועה ותחבורה+ 

 מרחב ציבורי משותף+ 
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 תנועה ותחבורה

 התפלגות קבוצות הגיל בקרב נוסעי האוטובוס מול כלל האוכלוסייה

  שיעור הבעלות על כלי רכב פרטיים בכיסופים נמוכה
 .5מהממוצע ברובע 

למבני ציבור  , נרשמו העדפות להליכה ברגל לקניות
 .ולשטחים פתוחים

נרשמה נכונות לשימוש בתחבורה ציבורית. 

  התאמה בין פלח האוכלוסייה הגדול ביותר בכיסופים לבין
 –פלח האוכלוסייה העיקרי המשתמש בתחבורה ציבורית 

 .צ"בתחבנכונות גבוהה לשימוש 

קישוריות נמוכה לתחבורה ציבורית בשכונה. 

 

 2013שנתון סטטיסטי , אתר עיריית כפר סבא: מקור הנתונים

 אמצעי הגעה עיקרי למקום העבודה

 (כנהג)מכונית פרטית או מסחרית 
 (כנוסע)מכונית פרטית או מסחרית 

 י מקום העבודה"הסעה מאורגנת ע
 רכבת

 כלי רכב דו גלגלי מנועי
 אופניים

 הליכה ברגל
 אחר

 ספיישלמונית 

 אוטובוס ציבורי

55.9% 

17.3% 

14.6% 

   18עד  19-24 25-44 45-64 +65

 תנועה ותחבורה
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 צ"מפת תחב

 יעדי קווים ותדירויות

 ואל תחנת הרכבת נורדאו -מסלול מעגלי מ – 3קו 
 (20:00ועד  06:00משעה )' דק  60כל : תדירות 

ס "מסלול מעגלי משכונת קפלן דרך כפ – 5קו 
 הצעירה ומרכז העיר

 (18:30ועד  06:35משעה )' דק  30כל : תדירות 

 מנחם בגין לרעננה' משכונת קפלן דרך שד – 10קו 
 'דק  30כל : תדירות 

 (06:30-19:30)ס לרעננה "מכפ
 (08:30-21:00)ס "מרעננה לכפ

 מתחנה מרכזית לתחנת רכבת נורדאו – 63קו 
 'דק  20כל : תדירות 

 (05:50-08:15)מתחנה מרכזית לרכבת 
 (15:53-18:53)מהרכבת לתחנה מרכזית 

 חי-תל' ויצמן לרח' מרח – 89קו 
 (  07:30)ביום   1פעם : תדירות 

 (15:00, 14:00)חי לרחוב ויצמן -תל' מרח

 ששת הימים למסוף קפלן' מסלול מעגלי מרח  – 87קו 
 14:50, 14:00, 12:05,  07:30: תדירות 

 

ציר הליכה  
וויצמן ' לרח

ולמרכז  
 העיר

 תנועה ותחבורה
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 אל כיסופים/אפשרות הגעה מ –צ "קישוריות תחב

מרכזי  , המאפשרים קישור למוקדי תחבורה, אין באזור מתחם כיסופים קווים עירוניים בתדירות גבוהה
 .תעסוקה או מוקדי בילוי מרכזיים

 (.חי-תל' בדגש על רח)השכונה ברחובות הגדולים המקיפים את אין תחנות אוטובוס 

 גבוהה לשירותי ציבור רבים ולמוקדים רבים במרכז העיר  רגליתלמתחם כיסופים יש קישוריות. 

תדירות מעבר באזור  יעד מוצא קו 'מס
 כיסופים

 הערות ?לאן אפשר להגיע

 שעה/1 רכבת נורדאו .ת רכבת נורדאו. ת 3
'  רח, רכבת נורדאו .ת

 וויצמן
 

 שכונת קפלן, תרי עשר' רח 5
 שכונת קפלן, תרי עשר' רח

 
  וויצמן' רח שעה/2

10 
 שכונת קפלן, תרי עשר' רח

 
 שעה/2 רעננה

.  א, 554כביש , 4כביש 
 רעננה תעשייה

 

 רכבת נורדאו. ת שעה/3 רכבת נורדאו .ת ס"כפ מרכזית. ת 63
  פעיל רק בשעות הבוקר

המוקדמות ובשעות  
 .צ"אחה

 יום/1 חי-תל' רח ויצמן' רח 89
צפון  , 40כביש  ,ויצמן' רח

 ס"כפ' מז
 פעם ביום פועל 

  העיר מרכז  יום/4 מסוף קפלן ששת הימים 'רח 87

 תנועה ותחבורה



36 

 מרחקים למבני ציבור ולשטחי ציבור פתוחים

  שכונת כיסופים נהנית
ממיקום מרכזי בעיר  
ובסמיכות למוסדות  

 .ציבור עיקריים

  איכות ותדירות
קישוריות התחבורה  

 .הציבורית באזור ירודה

  כמות כלי הרכב
הפרטיים לכל משק  

בית נמוכה יחסית  
 .לכפר סבא

  קיומו של ציר הליכה
המקשר את  , ירוק

השכונה עם שירותי  
' ר)ציבור מרכזיים 

 .(35' תרשים בעמ

  ונכונות העדפה
 ברגל  להליכה

 תנועה ותחבורה
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 מפת קישוריות

 מצב קיים| הליכה ברגל  –קישוריות 

 .לא נגיש בין הבניינים בשכונה פ"שפ

תל חי עם נגישות מוגבלת  ' רצף הליכה על רח
 .לשבילים פנימיים בשכונה

תן  , עמיר

מקרא או  

שתוציא חץ  

מסביר  

לשטח  

המשותף  

המקווקו  

 באדום
 קישוריות חלקית

 קישוריות מלאה

 :מקרא

 /שטח פרטי פתוח
 עתודות קרקע למגורים

ס יוצר נתק ברצף ההליכה  "מבנה המתנ
 .לאורך הציר הירוק העירוני

העובר במרכז השכונה  , ציר הליכה עירוני ירוק
 .ומאפשר גישה לצירים מקבילים

 תנועה ותחבורה
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 סיכום –תנועה ותחבורה + 

תחבורה ציבורית: 
ממרכזי  /שכונת כיסופים לא נהנית מקישורי תחבורה ציבורית יעילים אל, על אף מיקומה המרכזי

 .  תחבורה ובילויים בכפר סבא ובאזור, תעסוקה

נכונות לשימוש בתחבורה ציבורית: 
לבין הנכונות  ( מבוגרים בגיל העבודה, 20-59)מתאם גבוה נמצא בין פלח האוכלוסייה העיקרי בשכונה 

 .  להשתמש בתחבורה ציבורית

הליכה רגלית: 
נרשמה העדפה להליכה רגלית לצורך  , לאור הקישוריות הירודה ולאור קרבתם של מבני שירות רבים

 .קבלת שירותים והגעה לעבודה, קניות
 

קישוריות: 
וייצמן ולמרכז העיר  ' ציר ההליכה הירוק ורחוב תל חי מאפשרים הגעה רגלית קלה מהשכונה אל רח. א

 .בעדיפות רבה על פני תחבורה ציבורית
 .ס עציון"י מבנה מתנ"ציר ההליכה הירוק נקטע ע. ב
תל חי לבין הציר הירוק ומקשה על  ' הקוטע את הקישור בין רח, מרכזי פ"שפמבנה השכונה מכיל . ג

 .התנועה בתוך השכונה

 תנועה ותחבורה
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ניתוח וסקירה  
 מצב קיים

 דמוגרפיה+ 

 דיור+ 

 קהילה ורווחה+ 

 חוסן כלכלי+ 

 תנועה ותחבורה+ 

 מרחב ציבורי משותף+ 
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 יחס בין פרטי לציבורי –שטחים בתכנית 

 (.בנוי 29%)תכסית השטח למגורים נמוכה 
 .וכשטחים להרחבה עתידית פ"כשפמשמשים  71%

מיעוט שטחי מסחר. 
אך ללא ריכוז שטחים במקום  , פ"הקצאה רחבה לשצ

 .אחד וללא רצף
צ"הקצאה רחבה לשב. 

 ייעוד הקרקע
 (  ר"מ)קיים  מצב

 אחוז מכלל השטח התכנית: בסוגריים

 (25.83%) 6,649.3 מאושרת/דרך קיימת

 (13.62%) 3,506 ציבור מבנים ומוסדות

תכסית בלבד ללא  )' מגורים ג
 (אחוזי בנייה

3,107 (12%) 

 (29.7%) 7,709 (בתכנית  לא מיועד ) פ"שפ

 (0.68%) 173.9 מסחר

 (18.58) 4,781.4 פתוח שטח ציבורי

 25,926.6 כ"סה

 מרחב ציבורי משותף



 :כללי
 ד "יח 300יודעים להיערך לתוספת של–  

 .  תוספת כיתה לכל שנתון

 :ס יסודי"בי 
כיתות יסודי נוספות 6-יש צורך ב. 
ס בר אילן ניתן לקלוט ללא בינוי נוסף"בבי  . 
כיתות בבית   6ס גולדה מבחינה חינוכית ניתן להוסיף "בבי

 . רק צריך להיבחן תכנונית ופיזית כיצד עושים זאת –הספר 
  בבית ספר גורדון יש מקום להוסיף תלמידים בודדים במקרה

 . הצורך

 :  גני ילדים
גני ילדים באזור מלאים ובמצב ירוד . 
 אפשר בקומה נוספת. כיתות גן 3נדרש להוסיף. 

העירייה בנושא היערכות  ' סיכום פגישה בלשכת אדר: מקור הנתונים
 .לקליטת תוספת אוכלוסייה במתחם כיסופים
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 מרחב ציבורי משותף חינוך -שטחים ומבנים ציבוריים 



ס שנמצא בצמוד לבתי התושבים וזה מפריע כיוון שיש  "מגרש הכדורסל ליד המתנ

שיחה עם  )בני נוער שנמצאים שם עד מאוחר והאור שם נשאר דולק במשך כל הלילה 

 (מנהלת מועדון הקשישים -טלי

  מגרש הספורט משמש את מועדון הנוער ולפיכך נותן מענה גם לאוכלוסייה מחוץ

 (.  מנהלת מחלקת נוער וקהילה -מירב, ס"מנהל המתנ -שיחה עם שגיא)לשכונה 

 שיחה עם  )המגרש משמש גם לאירועים קהילתיים בהם יש צורך במקום גדול

 (.  מנהלת מחלקת נוער וקהילה -מירב, ס"מנהל המתנ -שגיא

 .שגיא סבור כי המגרש הוא מאוד הכרחי אבל לא בעיה עם זה שהוא יהיה בתת קרקע

 

 :מגרש ספורט
צמוד לבתי תושבים ומהווה הפרעה בשעות הלילה. 
מושך אוכלוסיית נוער מחוץ לשכונה. 
משמש לאירועים קהילתיים גדולים. 

העירייה בנושא היערכות  ' סיכום פגישה בלשכת אדר: מקור הנתונים
 .לקליטת תוספת אוכלוסייה במתחם כיסופים
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 מרחב ציבורי משותף שטחים ומבנים ציבוריים
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 מרחקי הליכה למבני ציבור

 :מאושרמרחקי הליכה במצב 
 המרחקים המוצגים הם מרחקי הליכה ברגל

קישוריות מקוטעת 

צורך בחציית כבישים 

 הליכהמחסור ברצף שטחים פתוחים בטווח 

בדגש על , ריבוי מוסדות ציבור בסביבת התכנית
 מוסדות חינוך

 5ח כללית הגליל "קופ

 (מ"ק 1.3) 83ויצמן  –ח לאומית "קופ
 (מ"ק 1) 56רוטשילד  –ח מכבי "קופ

   Google Maps מדידת המרחקים התבצעה בעזרת כלי המדידה של

 מרחב ציבורי משותף
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 שטחים פתוחים

 :שטחים פתוחים

  פארקים עירוניים גדולים
 במרחק הליכה

  ברצף שטחים פתוחים  מחסור
 הליכהבטווח 

פ במצב  "כמות נרחבת של שצ
לתושב  ' מ 9.5-כ: מאושר

 בתחום התכנון

 איכותי במרכז   פ"בשצמחסור
פ  "השכונה ובקישור לשצ

 אחרים

 

 מרחב ציבורי משותף
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 סיכום   –מרחב ציבורי משותף + 

תמהיל שטחים: 
בלב שטחי המגורים  . ובאחוזי בנייה נמוכים בתכסיתשטחים רבים מיועדים למגורים מתאפיינים  . א

 .י התושבים"ואינו מתוחזק באופן אחיד ומלא ע' גן נעול'שמהווה  פ"שפנמצא 
כמעט כל המכסה המינימלית המוגדרת   –ר לתושב "מ 9.5)פ בשכונה "הקצאה נרחבת לשצ. ב

 .פ איכותי מרכזי"אך ללא שצ, (בתדריך הקצאת שטחים ציבוריים

מבני ציבור: 
 .בדגש על מבני חינוך וקהילה, בסביבת השכונה/ ריבוי מבני ציבור נגישים בתוך. א
ישנה דרישה  . ס עציון משמש כלב השכונה ומושך אליו קהל רחב ומגוון מכל אזור מרכז העיר"מתנ. ב

לשלב את מגרש הספורט השכן במסגרת הפעילויות  , ס"ברורה להרחיב את שטח ופעילות המתנ
 (.51' בעמ  106סיכום פניות ' ר)ולהסדיר את מצבו התחזוקתי הירוד של המתחם 

שטחים פתוחים: 
 (.לעיל' ר)פ "הוראות המצב הקיים מכילות הקצאה נרחבת לשצ .א
המקשר את השכונה עם מרכז העיר וכן עם מוקדי  , פ"בגבול המערבי של השכונה נמצא ציר שצ. ב

 .ס"י המתנ"הציר נקטע ע. ס"כגון המתנ, פעילות מקומית חשובים
 .דוגמת פארק עירוני, לשכונת כיסופים אין קישור ישיר לשטחים פתוחים נרחבים. ג

 מרחב ציבורי משותף
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שיתוף  
 והשתתפות

 תפישת השיתוף + 

 "  קולות מהשטח"הדגמה לניתוח + 

 שיתוף ומעורבות דיירי הבניינים+  

 שיתוף על ציר התכנון  +  

 ריכוז ממצאים ותובנות מתהליך השיתוף+  

 



47 

 מבנה ותוצרים   –תפישת השיתוף 

 מעורבות ושיתוף של מגוון בעלי עניין  והחברתי מחייב מרקם בנוי ומאוכלס העומד בפני התחדשות עירונית ושינוי המבנה הפיזי
 .מוצעתלהבטחת יישום ומימוש עתידי של תכנית 

 
 והיא כללה את המרכיבים הבאיםהתכנון העמידה את חשיבות השיתוף וההשתתפות כדומיננטי בתהליך תפישת: 

 .בשכונהראיונות עם דיירים -

 .בשכונהעם בעלי דירות שאינם מתגוררים בפועל ראיונות -

 .האחרונהלמערכת העירונית במהלך השנה ( 106)ניתוח פניות ציבור -

 (.53' עמ' ר) מפגשי תושבים סדורים ומובנים בתוך תהליך התכנון ועם התקדמותו-

 עבודה שוטפת ומעמיקה עם אגף הנדסה על מחלקותיו ותחומי האחריות בניתוח המצב הקיים ובתכנון התכנית-

 .תשתיות ותנועה, אגף חינוך, עמידר, רווחה וקהילה: ישיבות עבודה ורתימת גורמי עירוניים רלוונטיים-

המפגשים התקיימו בהתאם לאבני הדרך של התהליך   –מפגשים שוטפים עם יזמים הקשורים קשר קנייני עם בעלי דירות -

 .התכנוני

 .  יזמיםמפגשי עם עורכי דין ומייצגים של דיירים הנמצאים בהתקשרות קניינית עם -

שאינם נמצאים בהגדרת תחום  , שכניםדיירים בשכונה ועם  מפגשים עם בעלי תפקידים במוסדות הציבור  , למידת מקום תוך סיורי שטח-

 .ממנהאך מושפעים , התכנית

 שיתוף והשתתפות
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שיתוף  
 והשתתפות

 תפישת השיתוף  + 

 " קולות מהשטח"הדגמה לניתוח + 

 שיתוף ומעורבות דיירי הבניינים+  

 שיתוף על ציר התכנון  +  

 ריכוז ממצאים ותובנות מתהליך השיתוף+  
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י ניתוח פניות "זיהוי עמדות וצרכים כבסיס לתכנון ע –"  קולות מהשטח"
 (106)למוקד העירוני 

 נושא ראשון בשכיחות הפניות

 נושא שני בשכיחות הפניות

 נושא שלישי בשכיחות הפניות

0 20 40 60 80 100 120
 ביוב

 ביטחון

 גנים ונוף

 חינוך גני ילדים

 חשמל

 חשמל מאור רחובות

 מוקד ביטחון

 מוקד ביטחון שיטור ערוני

 מוקד עירוני

 מפעל המים

 ניקיון

 עבודות ציבוריות

 פינוי אשפה

 פיקוח חניה

 פיקוח עירוני

 פתוח ותחזוקה

 ציבוריות.קבלן ע

 קבלן פיתוח ותחזוקה

 קיימות

 רכב

 שילוט ופרסום עירוני

 תברואה מונעת

 תקשורת

 רחוב/ לפי נושא 106התפלגות קריאות למוקד 

 גולד זאב

 חברון

 יבנה

 תל חי

 106מוקד  –ס "עיריית כפ: מקור

 שיתוף והשתתפות
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 תברואה מונעת

 תקשורת
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 2015-1.2016( 106)ניתוח פניות מתוך מתחם כיסופים למוקד העירוני 

1 1 2 1 
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 ציבוריות

 פיקוח בניה

 פיקוח עירוני

שילוט 
ופרסום  
 עירוני

קבלן פיתוח  
 פינוי ותחזוקה

 אשפה

 פיתוח  
 ותחזוקה

 עבודות  
 ניקיון ציבוריות

 פניות 16 –תל חי ' רח פניות 84 –יבנה ' רח פניות 427 –הרב גולד ' רח

 106מוקד  –ס "עיריית כפ: מקור

 שיתוף והשתתפות
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י ניתוח פניות "זיהוי עמדות וצרכים כבסיס לתכנון ע –קולות מהשטח 
 (106)למוקד העירוני 

 :מסביבת המתחם/מיפוי קריאות מתוך

1568  2016-ל 2013פניות בין. 

296  הגיעו מגני הילדים  ( 19%)פניות
הרב גולד ומקורן במצבם  ' ומהמועדונים ברח

 .הפיזי הירוד של מבנים אלו

  לא נמצא קשר מחייב בין ריבוי בעלי דירות בבניין לבין
 .106מספר הפניות למוקד 

  תושבי המתחם מפגינים מעורבות רבה בנושא
הפניות למוקד העירוני בהשוואה לדיירים שגרים  

 .מחוץ למתחם

 

 106מוקד  –ס "עיריית כפ: מקור

 שיתוף והשתתפות
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 שיתוף ומעורבות דיירים ובעלי דירות בשכונה 

 הדירות  ומעורבות הדיירים ובעלי שיתוף
פי המתכונת  -בשכונה התקיים על

 :הבאה

 יחדמפגשים עם נציגות של כל הבניינים 

 בעלי הדירות בכל  /עם כל דיירימפגשים
 .בנפרדבניין  

אלה אפשרו דיון אינטימי  מפגשים 
אנשים  . והכרות במהלך תהליך התכנון

לבקש , הרגישו נוח לשאול שאלות
.  הבהרות ונשמרה מסגרת דיון מכבדת

על מלמדים מפגשים במתכונת זו 
המאפיינים והצרכים של כל בניין  

ומסייעים בהבנת השונות והדמיון בין  
,  שוניםהבניינים והדיירים בהקשרים 

 .בתכנוןהמקבלים בין השאר גם ביטוי   

 שיתוף והשתתפות
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 התמודדות בתהליך השיתוף עם התקשרויות יזמיות קודמות

 נווה מרום - 1

 פילוס-קלאש- 2

 ללא התקשרות חסון-פריזט - 3

 :מורכבות תהליך השיתוף

 מעורבותם של גורמים יזמיים בשטח
 (.  מתבסס על התקשרות קניינית)

 לשכונת  עירונית תכנית התחדשות
לאחר  הגיעה כיסופים ביוזמת העירייה 

שהתקיימו בחלק מהמבנים בשכונה  
 . התקשרויות עם יזמים

 שותף חשוב בתהליךהיזמים הם ,
כדי  והתקיים עימם קשר רציף 

להביא בחשבון שיקולי יישום אשר 
 .  סיכוייה של התכניתיגבירו את 

 

 שיתוף והשתתפות
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 ממצאי שיתוף

 :סוגיות מרכזיות שעלו משיתוף התושבים

עיסוק מוגבר בנושא מצב הדיור הירוד. 

 בניגוד למצב  )דעה חיובית ביחס לשכונה ככלל
 (המגורים

 חששותהרבה . לגבי התכניתכללית סקפטית גישה. 

שינוי ערך דירות התושבים הנוכחיים לאחר השיפוץ. 

חשש מהגדלת הצפיפות ומשינוי פניה של השכונה. 

חשש מהתייקרות המחיה בשכונה בעקבות השיפוץ. 

 לעומת נגישות גבוהה   צ"לתחקישוריות נמוכה מדי
 .  מאד ברגל

בעיית חנייה ניכרת. 

המתאפיין בנגישות  , מגוון שירותים גדול בשכונה
 .גבוהה

חיכוכים עם שכנים על רקע חריגות ועבירות בנייה. 

 נושא  יחידניים על מיעוט עמדות של תושבים
 .המפגעים

0
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21 14 15 3 5 19 13 5 4

עמדות ביחס  
 למצב הדיור

עמדות ביחס  
לשכונה  
 כמכלול

עמדות ביחס  
/  לתכנית

 שיפוצים

עמדות ביחס  
לשיפוץ מבנים 

 בשכונה

עמדות ביחס  
לשירותים  
מסחריים 
 בשכונה

עמדות ביחס  
צ  "לתח

 ולקישוריות

עמדות ביחס  
לשירותים  
ציבוריים  
בשכונה  
 ובסביבתה

תחושת 
 ביטחון

 מפגעים

 ריכוז עמדות תושבים

 ניטרלי עמדה חיובית עמדה שלילית

 שיתוף והשתתפות
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 שיתוף והשתתפות הדגמה למפגשי שיתוף על ציר התכנון  
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 התייחסות בתכנון

 תובנות לקראת מצב מוצע מצב מאושר נושא

 שטחים ציבוריים 
 פתוחיםושטחים 

 .במרכז התכנית  פ"שפריבוי 
 .חוסר בקישוריות בין צירי אורך עיקריים

 .מרחבים ציבוריים מנותקים

 .וזכויות מגורים פ"שפח "פ מרכזי ע"הוספת שצ
 .פ מרכזי"קישור צירי אורך דרך שצ

 .פ"ושצי הוספת שבילים "ע צ"שבקישור 
 (  השקף הבא ---' המרחב הציבורי בעמ ראה התייחסות לשיפור)

תחזוקת  : נטל הדיור
 מבנים

הוצאות דיור ושטחים 
 משותפים

 .כראות עיני הדיירים שלו פ"השפכל מבנה מתחזק את 
 .ועד בית בחלק מהבניינים

 .י הדיירים"תיקון בעיות נקודתי ע
 

 (.תחזוקה ציבורית) פ"בשצ( תחזוקה פרטית) פ"שפהמרת 
 .הסכם בית משותף

 לתכנית  להדגשת חשיבות התחזוקה ביישום התכנית   נספח תחזוקה

מחירי המגורים   עליית
 והמחייה בשכונה

 .של אוכלוסייה בדיור ציבורי אחוז גבוה
 נתמכתאחוז גבוה של אוכלוסייה 

 .דירות קטנות
 .רווחת דיור גבוהה מאד

 .המשמר את האוכלוסייה הקיימת ,תמהיל דיירים מגוון

 פרישה של הדירות במתחם לעידוד שילוב משקי בית בהכנסות שונות 
(mix income housing) 

 .תמהיל  גדלי דירות מגוון
שיפור המרחב  )שמירה על רווחת הדיור יחד עם הבטחת  איכויות ציבוריות 

 (הציבורי

רמת מינוע , קישוריות
 ונגישות לשירותים

 .למשק בית נמוך של כלי רכב' מס
 .קישוריות לקויה לתחבורה ציבורית

 .קישוריות גבוהה לשירותי ציבור בהליכה רגלית

 .למשק בית נמוך של כלי רכב' מס
 .ח תקני חנייה"קישוריות משופרת לתחבורה ציבורית ע

 .תוספת שירותי ציבור. קישוריות גבוהה לשירותי ציבור בהליכה רגלית
 .הוספת שטחי מסחר בתחום  התכנון

 ,וחברהקהילה 
 ס"מתנ

 .מחלקים נרחבים של העיר משיכת אוכלוסייה מגוונת
 .מצב תחזוקתי ירוד

 .דרישה לתוספת שטחים מקורים ופתוחים
 .דרישה לתוספת פעילויות

 .מחלקים נרחבים של העיר משיכת אוכלוסייה מגוונת
 .פ"ושצ צ"שבתכנון מחודש לשילוב . מצב תחזוקתי משופר

 .תוספת שטחים מקורים ופתוחים
 מבנה פיזי ראוי לפעילות ותוכן   –ס חדש "הקצאת שטח וזכויות לבניית מתנ

 שיתוף והשתתפות
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המלצות  
 התכנון

 המלצות לתכנון+ 

 המרחב הציבורי בשכונה  . א      

 ריכוז נושאים חברתיים וביטויים בתכנית  . ב      

 מסקנות. ג      

 הטמעת שיקולים חברתיים+ 

 (נספח פרוגרמה' ר) הערכת צרכים + 
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 מענה על סוגיות להתייחסות בתכנון

 הפנייה למסמכי התכנית התייחסות בתכנית/מענה הסוגיה

  חיזוק חוסן חברתי והזדמנויות
 ליצירת מרקם קהילתי  

 הגדלת צפיפות המגורים והבטחת מגוון גדלי דירות  
 .לתמהיל הדירות המוצע ודיוריותהוספת דירות 

 .אזורי/ס כעוגן חברתי שכונתי"תכנון ושיפור המתנ
 שילוב דירות גדולות ודירות קטנות  -(יחסית)תכנון המאפשר שיעור בעלים גבוה לצד היצע שכירות גבוה 

 .פ במיקום מרכזי"הוספת שצ
 נגישות גבוה ברגל למגוון שירותי הציבור בשכונה 

 תקנון מצב מוצע
 תכנית מצב מוצע

 נספח תבחיני איכות
 נספח נופי

 שמירה על רווחת דיור
 בתכנית והבטחת דירות קטנות ובינוניות    הוספת דירות גדולות להיצע הדירות: הגדלת מגוון הדירות 

 הגדלת מצאי הדיור והרחבת הזדמנויות הדיור לאוכלוסייה קיימת ופוטנציאלית
 תקנון מצב מוצע

 נספח בינוי

 חוסן כלכלי שיפור והבטחת

 שיפור ערכי השווי של הדירות עם שיפור ופיתוח השכונה  
 תחזוקה להעלאת המודעות לנושא התחזוקה ולהבטחת תכנית תחזוקה יחד עם מתן היתר הבניה   נספח

 .הוספת דירות קטנות לתמהיל הדירות המוצע
 להקטנת עלויות תחזוקה  –צמצום השטחים המשותפים 

 (.הוצאה ציבורית) פ"בשצ( הוצאה פרטית) פ"שפהמרת 
 לעידוד הפחתת השימוש ברכב פרטי  . תקן חנייה נמוך, צ"לתחבוקישוריות  הליכתיותשיפור 

 הוספת שטחים מסחריים להבטחת שירותי מסחר מקומיים בקרבת מקום 

 הערכת שמאות
 נספח אחזקה

 תקן חנייה
 נספח תחבורה

 תכנית מצב מוצע

 האישי חיזוק תחושת הביטחון

 .פ במקומות מרכזיים"הוספת שצ
 ריבוי מרפסות וקרבת בניינים לרחוב

 שמירה על רצף עם השדרה העירונית הירוקה   –מוסתרים /העדר מקומות כלואים
 כניסות מהרחוב לחלק מהדירות בקומת הקרקע 

 תקנון מצב מוצע
 תכנית מצב מוצע

 תנועה וניידות  

 .י הדגשת הציר העירוני הירוק"חיזוק הקישוריות ע
 (  מרכז העיר)חיזוק יתרונות המיקום . יצירת צירי הליכה מקשרים אל ובתוך השכונה

 .המלצה לשיפור הקישוריות לתחבורה הציבורית
 אספקת שירותים בקרבת מקום לצמצום השימוש ברכב פרטי

 תקנון מצב מוצע
 תכנית מצב מוצע

 נספח תחבורה
 

 המלצות התכנון
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 השוואה בין תקנון מצב קיים לתקנון מצב מתוכנן

 ייעוד הקרקע
 קיים   מצב

אחוז מכלל  : בסוגריים)
 (השטח התכנית

 מצב מוצע

/  הפרש
שיפור  
המצב  

 המאושר

 הערות

 מאושרת/דרך קיימת
 

6,649.3 (25.83%) 
 ;(22.5%) 5,791.46 – דרך מאושרת

 (3.33%) 857.84 –דרך מוצעת 
- 

לרחוב  הרב גולד והפיכתו' חיבור שני חלקי רח
 .רציף

 (15.42%) 3,969.34 (13.62%) 3,506 ציבור מבנים ומוסדות
463.34+ 

(1.8%)+ 
 'ח שטחי מגורים ג"תוספת מבני ציבור ע

 - (41.29%) 10,628.3 'מגורים ג
629.7- 

מעבר  ו הקטנת השטח הכולל המיועד למגורים
 (38.85%) 9,998.64 - 'ד  מגורים 'למגורים ד' ג  ממגורים

 +886.1 1,060 (0.68%) 173.9 מסחר
המוצע מוטמעות   זכויות המסחר במצב

א ממתחמי  "בשטחי החזית המסחרית בכ
 ('מגורים ד)האיחוד והחלוקה 

 (1.18%) 304.73   - שטח פרטי פתוח
304.73  +

(1.18%) 
 .'פ נכלל בשטח מגורים ג"המאושר שפ במצב

 - (18.59%) 4,784.53 (18.58) 4,781.4 פתוח שטח ציבורי
במצב   (ציבורי+פרטי)פ "תוספת כוללת של ש

 1.18%: המוצע

 המלצות התכנון
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 תמהיל דירות –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 

 :תמהיל הדירות הקיים
 75עד  60%)מכיל בעיקר דירות קטנות  

 (.ומטה' חד 3/ ר"מ
גדולות  -מכיל מיעוט דירות בינוניות

(40%) 
  אינו מכיל דירות גדולות וגדולות מאד

בבניין הצמוד למתחם נבנו דירות בגודל )
 (.ר בממוצע"מ 147

 ע "תב)תכניות התחדשות קיימות
מאפשרות  ( להרחבת בניינים בודדים

  100-הרחבת דירות עד לגודל של כ
 .ר"מ

 
 :תמהיל הדירות המוצע

 (8%)מכיל מעט דירות קטנות 
 3.5-4מכיל בעיקר דירות בינוניות עם  

 –( 48%)' חד 4-5וגדולות ( 35%)' חד
 .ביחד  83%

 19.3תוספת שטח ממוצעת של 
 ר לדירה"מ

 
 
 

 

 הערכת שמאות: מקור
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 מבט מדרום

 מוצע קיים

 385 160 ד"יח

 10 10.63 ('ד)שטח בייעוד מגורים 

   95   78 (ר"מ)ממוצעת  שטח דירה

שטחי דירות במתחם   מנעד 
 (ר"מ)

60-85 55-125 

טווח קומות בבנייני  
 מגורים

3-4 7-16 

 5.1 4.8 ('ד)שטחים פתוחים 

 :תמהיל הדירות המוצע
מציע דירות גדולות יותר בממוצע. 
מגדיל את מנעד גדלי הדירות במתחם. 
 ר לדירה"מ 19.3תוספת שטח ממוצעת של. 
פ לשימוש הדיירים"מציע יותר ש. 
  מאפשר לתושבים נוכחיים להשביח את

 .דירתם ולהמשיך לגור בה
 

 
 
 

 

 המלצות התכנון
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 הגדלת עצימות השימושים במתחם –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 

שטח   חניה

 פתוח
שטח ביעוד 

 מבני ציבור
שטח דירה   קומות מסחר

 ממוצע
זכויות בניה  

 מאושרות 
שטח  

ביעוד  

 מגורים

 יח״ד

116 4.8  

 דונם
  10.63 18,744מ״ר  מ״ר 60-85 3-4 מ״ר 65 דונם 3.5

 דונם
 קיים 160

שטח   חניה
 פתוח

שטח ביעוד 
 מבני ציבור

  זכויות בניה שטח דירה ממוצע קומות מסחר
 למגורים

שטח  

ביעוד  

 מגורים

 יח״ד

  1060 דונם 4 דונם 5.1 590

 מ״ר
-55)מ״ר  95 7-16

125) 
 מוצע 385 דונם 10 מ״ר 36,734

 מצב מוצע מצב מאושר

 המלצות התכנון
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 חיזוק החסון הקהילתי בהבטחת תמהיל גדלי דירות  

 מצב מתוכנן מצב קיים
בתכנית למימוש תמהיל אפשרי 

 יח״ד קטנות 20%

 כמות דירות (ר"מ)טיפוס דירה 
מכלל  % 

הדירות  
 במתחם

כמות  
 דירות

מכלל  %
הדירות  
 במתחם

 

 כמות דירות
מכלל הדירות  %

 במתחם

75עד  קטנות  96 60% 32 8% 86 20% 

 36% 156 36% 137 40% 64 75-100 בינוניות

 גדולות
100-
120 

- - 189 49% 
177 41% 

גדולות  
 מאד

120+  - - 28 7% 
13 3% 

דירות  כ"סה  160 100% 385 

100% 
(240%  

ממצב  
(קיים  

432 
100% 

ממצב   290%)
(קיים  

ממוצע   שטח דירה
(ר"מ)  

78.7 98 

 :תמהיל הדירות הקיים
 75עד  60%)מכיל בעיקר דירות קטנות  

 (.ומטה' חד 3/ ר"מ
גדולות  -מכיל מיעוט דירות בינוניות

(40%) 
  אינו מכיל דירות גדולות וגדולות מאד

בבניין הצמוד למתחם נבנו דירות בגודל )
 (.ר בממוצע"מ 147

 ע "תב)תכניות התחדשות קיימות
מאפשרות  ( להרחבת בניינים בודדים

  100-הרחבת דירות עד לגודל של כ
 .ר"מ

 
 :תמהיל הדירות המוצע בתכנית 

 קטנות מיעוט של דירות מכיל 
 3.5-4מכיל בעיקר דירות בינוניות עם  

 –( 49%)' חד 4-5וגדולות ( 36%)' חד
 .ביחד 85%

 19.3תוספת שטח ממוצעת של 
 ר לדירה"מ

 
 
 

 

 הערכת שמאות: מקור

 המלצות התכנון
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המלצות  
 התכנון

 המלצות לתכנון+ 

 המרחב הציבורי בשכונה  . א      

 ריכוז נושאים חברתיים וביטויים בתכנית  . ב      

 מסקנות. ג      

 הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון הלכה למעשה+ 

 (נספח פרוגרמה' ר) הערכת צרכים + 
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 הדגמה למרכיב בתכנון   –שיפור המרחב הציבורי בשכונה 

 מתוכנן קיים

 :מצב מאושר

 במרכז התכנית  פ"שפריבוי. 
חוסר בקישוריות בין צירי אורך עיקריים. 
מרחבים ציבוריים מנותקים. 

 :מצב מוצע

וזכויות מגורים פ"שפח "פ מרכזי ע"הוספת שצ. 
פ מרכזי"קישור צירי אורך דרך שצ. 
 פ"ושצי הוספת שבילים "ע צ"שבקישור. 

 המלצות התכנון
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 הגדלת צפיפות המגורים –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 

 :בינוני-נמוך בניינים גובה
מידי קיצוניים פערים מיצירת להימנע  

 הסביבה עם (חברתי-פיזי)
בנייה  י"ע התחזוקה עומסי הקטנת 

   קומות 9-מ נמוכה
 :וגבהים צורות במגוון בנייה

 הצפיפות תחושת הקלת   
פסיכולוגיות תופעות מניעת  

  עם שמזוהות ,שליליות וחברתיות
 יתר צפיפות

  :אישי וביטחון שייכות תחושת
 תחושת שכנים פחות שיש ככל 

 לשטח ההדדית והאחריות השייכות
  גם  כמו .גדלה  ולשכנים המשותף
 מרחב הינו המדרגות שחדר ההרגשה

 ."בטוח"
  :אנושי מ"בקנ בינוי

בינוי  להשיג עוזר בכניסה  דירות  מעט 
 .יותר אנושי מ"בקנ

  :כולו המתחם של  חברתי חוסן
הקשרים אופי על  בינוי  של  ההשלכות  

  לחוסן תואם לעיל  החברתיים
   .כולו המתחם של  החברתי

 

 כניסות לבניין' מס: מצב מוצע גובה בניינים: מצב מוצע

 נספח תבחיני איכות' להרחבה ר

 המלצות התכנון
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 אקלים-היבטי מיקרו –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 

 :השפעות בינוי על מיקרו אקלים
פ נהנה מחשיפה טובה  "מרבית השצ

 .לשמש גם בימי חורף
  לא נמדדו תופעות שליליות כתוצאה

  . מהבנייה לגובה
שתאפשר  , יזכו להצללה צמחית פ"הש

 :השנהשהות בכל ימות 
 

 

 חשיפה לשמש ביום חורף: מצב מוצע גובה בניינים: מצב מוצע

 ר"מ/ש"קוט 1.42<

 נספח תבחיני איכות' להרחבה ר ר"מ/ש"קוט 0.9>

 המלצות התכנון
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 צ"ושבס "מתנ –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 

תוספת שטחים לשימושים  
 :ציבוריים

  הגדלת כמות ומגוון
 המשתמשים  

ס  "חיזוק תפקידו של המתנ
י הוספת  "כעוגן שכונתי ע

 .שטחים ופעילויות

 

 מצב מוצע מצב מאושר

:  תכנון המרכז הקהילתי המוצע מאפשר
,  זיקה לשטח פתוח, הגדלת שטחי חוץ ופנים

 .הוספת פעילויות והגדלת מגוון השימושים

 המלצות התכנון
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איחוד וחלוקת מגרשי  
 :מגורים

  מאפשרת תכסית מגורים
 גבוהה וצפופה יותר

  מאפשרת הוזלת עלויות
 תפעול ואחזקה

 מאפשרת ניצול מיטבי של
 תשתיות עירוניות

 מצב מוצע מצב מאושר

 המלצות התכנון איחוד וחלוקת מגרשים –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 
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 פ מרכזי"הוספת שצ –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 

פ במיקום מרכזי  "הוספת שצ מצב מוצע מצב מאושר
 :בשכונה

 לטובת   פ"בשצ פ"שפהמרת
 ,פ"יצירת רצף ש

  עידוד הליכה רגלית ומפגשים
 חברתיים

    הקטנת עלויות האחזקה
 הפרטיות  

  הגדלת תחושת הביטחון 
  הגדלת הנגישות למוקדי עניין

 .שכונתיים

 

פ  "יצירת רצף שצ: במצב המוצע  פ"השסכמת רצף 
 (.אדריכלות נוף 1:1: תכנון)בתוך השכונה 

 

 

 המלצות התכנון
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 עליית ערך –חיזוק החוסן החברתי והמרקם הקהילתי 

 מצב מוצע מצב מאושר

 :עליית ערך הנכסים
י השבחת דירות קיימות  "ע

שיאפשרו הקמת  , והוספת דירות
פרוייקטים ציבוריים לטובת  

 .האזור והעיר, תושבי השכונה

מחיר ממוצע   שכונה
 3.5לדירת 

 חדרים
במהלך שנת  * 

2016 

  מחיר
 ממוצע

 ר"למ

דובדבן  /מוצקין/כיסופים
 הכפר

1,923,000 18,600 

הערכת שמאי  – כיסופים
 לבנייה חדשה

2,028000 19,500 

ס "כפ  1,905,950 19,300 

 המלצות התכנון
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 פ"בשצ פ"שפהמרת  –חיזוק החוסן הכלכלי 

 :פ"בשצ פ"שפהמרת 
פ  "יצירת רצף ש 
 עידוד הליכה רגלית 

 הקטנת עלויות האחזקה
   הפרטיות

  הגדלת תחושת הביטחון 
  הגדלת הנגישות למוקדי עניין

 .שכונתיים

 

 מצב מאושר
  29.7%) 7,709: שטח פתוח באחזקה פרטית

 (משטחי התכנית
 

 :במצב המוצע  פ"השסכמת רצף 
 .שיפור הקישוריות של כיסופים עם סביבתה

 

 אדריכלות נוף 1:1: תכנון

 

 מצב מוצע
ר "מ 304: שטח פתוח באחזקה פרטית

 (משטחי התכנית 1.18%)
 

 המלצות התכנון
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 י הדגשת הציר העירוני הירוק"חיזוק הקישוריות ע –תנועה 

 מצב מוצע

 המלצות התכנון
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 י הדגשת הציר העירוני הירוק"חיזוק הקישוריות ע –תנועה 

 מצב קיים| הליכה ברגל  –קישוריות  תכנון מוצע| הליכה ברגל  –קישוריות 

 המלצות התכנון
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 יצירת צירי הליכה מקשרים אל תוך השכונה –תנועה 

 מתוכנן קיים  

 :מצב מאושר
 במרכז התכנית  פ"שפריבוי. 
חוסר בקישוריות בין צירי אורך עיקריים. 
מרחבים ציבוריים מנותקים. 

 :מצב מוצע
וזכויות מגורים פ"שפח "פ מרכזי ע"הוספת שצ. 
פ מרכזי"קישור צירי אורך דרך שצ. 
 פ"ושצי הוספת שבילים "ע צ"שבקישור. 

 המלצות התכנון
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המלצות  
 התכנון

 המלצות לתכנון+ 

 ניתוח. א      

 משמעויות. ב      

 מסקנות. ג      

 הערכת צרכים  + 

 (נספח פרוגרמה' ר)+
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ראה פירוט בנספח פרוגרמה המצורף למסמכי  )מצאי שירותים לציבור    
 (התכנית

 צ"הוספת שב+חידוש

 טבלת סיכום הקצאת שטחים לצרכי ציבור  

  

  

 שטח פתוח מבני ציבור

הקצאת שטח במסגרת מגרש  

 ('ד)ייעודי 
 ('ד)שטח ציבורי פתוח  ('ד)שטח פרטי פתוח  הקצאת שטח בנוי  לשילוב

 4.78 0.3 1.564 11 כ דרישה"סה

דרישות שטחים ציבוריים  

 :הנכללות במסגרת שטח זה
 כל דרישות החינוך והבריאות

תחנה , מעונות יום, גני ילדים

מרפאה  , לבריאות המשפחה

 שכונתית

 'על סף הבית'כלל השטחים הפתוחים בתחום 

 5.18 0 3.97 :י תכנית מוצעת"כ עפ"סה

כ שטחים שהתקבלו מחוץ  "סה

י הנחיות המדריך  "לתכנית עפ

 :להקצאת שטחים למבני ציבור

 0 לא רלוונטי 7.03

 המלצות התכנון
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 המלצות התכנון שטחי ציבור 


