
1/2/2018 

1 

 

 

 

 

 בכפר סבא לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומיםועדה וה

 

 

 המלצות והצעת החלטה עבור מועצת העיר 

 

 

 עניינים תוכן

 2 ...................................................................................................................... רקע .1

 3 ........................................................................................... נקודת מבט היסטורית .2

 3 ...................... מסגרת נורמטיבית להסדרת סוגי העסקים המותרים בתא שטח מסוים .3

 4 .................................................................................... ניתוח נספח איכות הסביבה .4

 5 .................................................................................. חלוקת אזורי התעשייה בעיר .5

 6 ...................................................................................................בחינה השוואתית .6

 7 ...................................................................................................... הועדההמלצות  .7

 8 ........................................................ הצעת החלטה למועצה על יסוד המלצות הועדה .8

 

  

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://www.cutepdf.com


1/2/2018 

2 

 

 רקע .1

 

הוחלט על הקמת  6.9.2017יום ועצת העיר כפר סבא ממשל  285במסגרת החלטה מספר  .1.1

 הצעה "...תגבשאשר  לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים בכפר סבא ועדה

 למועצת חודשים ארבעה תוך המלצותיה ותגיש זיהומים במניעת לטיפול לאסטרטגיה

 .העיר"

 

אזור  "סיווג"מטרת הועדה לבחון את המצב התכנוני הקיים בכפר סבא בנושא הוחלט כי  .1.2

הודגש כי על כן . במסגרת הזמן שנקבעהתעשייה ולהגיש את המלצותיה למועצת העיר 

 הבחינה להיעשות בצורה מעמיקה וללא הטיה למסקנות או תכניות שנעשו בעבר.

 

)ב( משני חברי מועצה, חברת קואליציה וחבר אופוזיציה, )א( נקבע כי הועדה תורכב  .1.3

בראשה יעמוד המשנה  )ד(-)ג( נציגי ציבור וגורמים מקצועיים מקרב עובדי העירייה, 

 למנכ"לית העירייה.

 

 בתוך המנדט שניתן לה קיימה הועדה שישה מפגשים, התייעצה עם גורמים מקצועיים .1.4

ל חומרי העבודה שבאו במסגרת עבודת הועדה כ. רביםעיוניים ותכנוניים וסקרה חומרים 

וכן הפרוטוקולים של מפגשי הועדה הועלו לאתר העירוני לעיון הציבור: 

[http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2032.] 

 

לפרוש על  ,חברי הועדה ,יצוין כי לאחר המפגש השלישי החליטו שלושת נציגי הציבור .1.5

חברי הועדה וככל הנראה מי מיתר עם מקדים כל שיח  דעתם שלהם, מבלי שקיימו על כך

העבודה החשובה שלשמה  ותוך נטישת בלתי ענייניותסיבות על רקע למרבה הצער ו

המשיכה הועדה ותך המשך הזמנת הנציגים לכלל המפגשים,  ,התכנסה הועדה. אף על פי כן

 במרץ ומביאה לפניכם כעת את המלצותיה.במלוא את עבודתה 
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 תהיסטורינקודת מבט  .2

 

מפעלי עיבוד עורות, מפעל לייצור דבק,  7, פעלו בכפר סבא מפעלים גדולים: 70-בשנות ה .2.1

מכוני תערובת, מפעל לייצור  2מפעלי טקסטיל, מפעל ייצור צמר גפן,  3מפעלי גומי,  2

ובתי מלאכה קטנים, כגון: נגריות, מוסכים, מסגריות  "פקר פלדה"קופסאות פח, מפעל 

 ומה.כדו

 

הצמיחה הכלכלית, ועליית מחירי הקרקע, חקיקה חדשה  ."טבע"נפתח מפעל  80-בשנות ה .2.2

והגברת הדרישות של משרדי הממשלה והעיריה, גרמו לסגירת המפעלים בכפר סבא 

 זולים יותר.בעלי מחירי קרקע העתקתם למקומות  לחילופיןו

 

הינם המפעלים הגדולים היחידים  "בראון"ומפעל  "קניאל", מפעל "טבע"כיום, מפעל  .2.3

בעיר. יתר מפעלי התעשייה הם בתי מלאכה מזעריים, אשר לא מהווים פוטנציאל לגרימת 

 .מפגעים

 

סגר את הייצור "הרטוב" והשאיר קווי ייצור "יבשים" בלבד  "קניאל"שנים מפעל  5-כ לפני .2.4

 .גורם למטרדים)כיפוף אלומיניום(. לפעילות המפעל אין השלכות סביבתיות והוא לא 

 נדרש לבצע שיפורים טכנולוגיים משמעותיים לצמצום מטרד הריח –" בראון"מפעל 

 מפוקח ע"י העירייה והמשרד להגנת הסביבה. "טבע"מפעל  .בהתאם לדרישת העירייה

 

 להסדרת סוגי העסקים המותרים בתא שטח מסוים מסגרת נורמטיבית .3

 

 חוק יסוד: חופש העיסוק. .3.1

 .1965-והבניה, תשכ"החוק התכנון  .3.2

 (.לרישוי עסקים חוקה)להלן:  1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח .3.3

 .החוק לרישוי עסקיםהתקנות המותקנות על ידי שר הפנים ושר הבריאות מכוח  .3.4

 תכנית מתאר עירונית. .3.5

וכן נספחים לתכנים  תנאים והנחיות הקבועים בתקנון התכנית – )תכנית בניין עיר( תב"ע .3.6

 .בי קבוע בתקנון התכניתשמעמדם הנורמטי

 הכפוף לייעודי הקרקע שהתב"ע קובעת. –היתר  .3.7

נקבעים בהתאם להנחיות התב"ע מקום בו יש דרישה לרישיון עסק )לאחר  –סיווגים  .3.8

 הוצאת היתר בנייה(. סיווגו של נכס ייעשה על פי ייעודו התכנוני החוקי.
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 ניתוח נספח איכות הסביבה .4

 

" והפרמטרים השונים של כל סיווג 3"-" ו2", "1סיווג "החלוקה לאזור תעסוקה על פי  .4.1

הוטבעה על ידי חברת לשם שפר איכות סביבה בע"מ במסגרת נספח איכות הסביבה שהגו 

 .405-0412890מס'  עבור העירייה לתכנית המתאר מקומית כוללנית לעיר כפר סבא

 

ס להשפעות מתודולוגיה שהחברה פיתחה בשנים האחרונות, על מנת להתייחב מדובר .4.2

הסביבתיות הפוטנציאליות מעסקים על שימושים בסביבתם. חלוקה זו אינה קיימת 

או התקנות שהותקנו מכוחו, ואינה זהה לזו  1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"הבמסגרת 

 .1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"חשבתקנות שהותקנו מכוח 

 

ורטים בנספח והם צופים פני הקריטריונים הנדרשים מכל אחד מסוגי התעסוקה הנ"ל מפ .4.3

עתיד. קרי, הם כלים להגדרת הרכב אזורי תעסוקה בתשריטי תכניות מפורטות )"תכניות 

בניין עיר"( שיאושרו בעתיד, ככל שיתוכננו תכניות כאלה. אולם הגדרת סוגי תעסוקה אלו 

אינה משנה את אופי התעסוקה וסוגי העסקים המתאפשרים על פי תכניות מפורטות 

 ות. קיימ

 

קל וחומר הם אינם מתייחסים לעסקים הקיימים כיום בכפר סבא שממילא לא נדרשו מ .4.4

לעמוד בקריטריונים המרכיבים את הסיווגים בתכנית המתאר, אלא בדרישות התכניות 

 המפורטות המאושרות וההיתרים שניתנו על פיהן.

 

הועדה המקומית שינוי תכניות מפורטות במסגרת תכנית מתאר כוללנית עלול לחשוף את  .4.5

לתביעות כספיות, וכי הדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות שינוי תכנית מפורטת 

קיימת בתכנית מפורטת חדשה, כיוון שממילא לא ניתן להוציא היתרים על פי תכנית 

 המתאר הכוללנית.

 

להן השלכות רוחביות על  ,קיים הבדל מהותי בין קביעת הוראות כלליות בתכנית המתאר .4.6

 .לעומת קביעת הוראות כאמור בתב"ע ,ר רב של תכניות בניין עיר מפורטותמספ

 

ניתן לעשות תיקונים נקודתיים לתכניות מפורטות שיגבילו התרחבות של עסקים בעלי  .4.7

השלכות סביבתיות שתקבענה, וכן בנסיבות מסוימות ניתן למנוע הקמת עסקים מסוימים 

 לעירייה.או פעילות מסוימת על קרקעות השייכות 

 

והאחראית מבלי לפגוע מעבר  להיעשות בדרך הנכונה סטטוטורייםהכלים ב על השימוש .4.8

  לנדרש בזכויות של בעלי קרקע תוך חשיפת העירייה לתביעות שהקיפן אינו ברור.
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 חלוקת אזורי התעשייה בעיר .5

 

לעומת המצב  זיהומיםמחמיר בדרישותיו הסביבתיות נגד  ניכר כי נספח איכות הסביבה .5.1

נוגע  2-ל 1ההבדל בין סיווג תעסוקה התכנוני הקיים ברובם המוחלט של המקרים. 

לגבולות השפעה הסביבתית שיש לסוג התעסוקה, כמפורט בנספח איכות הסביבה 

 ובהוראות

 

ולפליטה של  תיותרו רק שימושים שאינם גורמים להיווצרו 1באזור לתעסוקה  .5.2

כן כל עסק, אשר לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני מחוץ לגבולות המגרש, ו מזהמים

)'הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מטרדים סביבתיים'(  3רישוי( מטרות הרישוי 

)'מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה,  4-ו

שלו, הכל בכפוף לטבלת  בדשנים או בתרופות'( אינן נכללות בין מטרות הרישוי העיקריות

 בנספח איכות הסביבה לתכנית זו. 2. ב. ס"ק 1המגבלות שבפרק 

 

יותרו שימושים אשר ניתן, באמצעות אמצעים טכנולוגיים, תפעוליים  2באזור לתעסוקה  .5.3

כך  ואחרים, מוכרים וישימים, למנוע או למזער פליטות והשפעות שלהם על הסביבה,

. ב. 1הכל בכפוף לטבלת המגבלות שבפרק  ת האזור,שהשפעתם לא תורגש מחוץ לגבולו

 בנספח איכות הסביבה לתכנית זו. 2ס"ק 

 

בתחום התכנית ייאסרו שימושים אשר לא ניתן, גם באמצעים טכנולוגיים, כי יעמדו  .5.4

בדרישות לשמירת איכות סביבה נאותה, וכאלה העלולים להוות סיכון משמעותי לזיהום 

 מי תהום ונחלים.

 

, מכיוון 1נקבע סיווג  –בסיווג הוא כזה: לאזורי תעסוקה שמשיקים למגורים הרציונל  .5.5

לא יהיו  1שהסמיכות בין השימושים עשויה לגרום להפרעות )למשל, באזור תעסוקה 

אולמות שמחות, מועדונים וכד' מחשש שהרעש יפריע למגורים סמוכים(. כנ"ל לגבי, 

לות העסק והם עלולים לשנות מצב , שמפיצה ריחות מחוץ לגבוה סמוכהלמשל, מאפיי

 תודעה במגורים סמוכים.

 

" בשל העובדה שאינו גובל עם שכונות 2סווג כאזור תעסוקה " אזור תעסוקה עתיר ידע .5.6

להם דולים, אולמות שמחות וכד', פועלים בו מרכזי קניות גמגורים וכי נכון להיום 

 .2השפעות סביבתיות המתאימות לסיווג 

 

 סווגו גם כן עתידיות שלוההרחבות כן שטחי ההקיים ו"מאיר" המרכז הרפואי שטח  .5.7

 לבית החולים זאת בדומה. " על מנת לאפשר את פעילותם הנוכחית2כאזור תעסוקה "

 ד אליו הפועלים תחת הגדרות דומות.איכילוב והמרכז המסחרי הצמו
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 בחינה השוואתית .6

 

השוואה בין תכנית בע"מ  וסביבה כלכלה תכנון, -אורבניקסלבקשת הועדה ביצעה חברת  .6.1

המתאר הכוללנית של כפ"ס לבין התכניות של הערים רעננה, הרצליה וחדרה בהקשר של 

אופן ההתייחסות לאזורי התעסוקה בערים אלה. הבחירה בערים אלה נבעה משיקולי 

 המאפשר השוואה ביניהן. סטטוטורי – מיקום, גודל אוכלוסייה וסטטוס תכנוני

 

כניות השונות אינן זהות )מה שמקשה על השוואה חד חד ערכית(. מצד אחד ההגדרות בת .6.2

לאזור  1מאידך, יש דמיון בהגדרות בתכניות של כ"ס ורעננה, שאצלן יש הבחנה בין אזור 

. בערים האחרות, החלוקה היא שונה. לגבי הדוגמא של מעבדות רפואיות, קשה לומר 2

נה הכוונה היא לתעסוקה נקיה היות ונדרש לדעת מהן כוללות ובאילו היקפים. ברענ

כנראה. יחד עם זאת, מעבדות שיש בהן חומרים מסוכנים ומתבצעים בהם ניסויים או 

 .2 -פליטות של חומרים, סביר שיוגדרו כ/ייצור

 

", בעוד שככל הנראה ישנם 1מצד אחד צוין כי לרעננה רוב של אזורי תעסוקה מסוג " .6.3

כנית המתאר של רעננה אולם ייחשבו " תחת ההגדרה של ת1עסקים שנחשבים מסוג "

 " תחת הגדרת נספח איכות הסביבה של תכנית המתאר של כפר סבא.2מסוג "

 

" בתכנית המתאר של רעננה מקביל לסיווג בנספח איכות הסביבה 2אזור תעסוקה מסוג " .6.4

", כאשר 3" והן לאזור מסוג "2של תכנית המתאר של כפר סבא הן לאזור תעסוקה מסוג "

 כלל לא נכלל בתסריט תכנית המתאר של כפר סבא.האחרון 

 

גודלם המצרפי של אזורי התעסוקה בכל עיר, כאשר לכפר ל כמו כן קיים שוני ממשי בקשר .6.5

 סבא אזורי תעשיה בשטח הכפול כמעט מזה של רעננה ומעל לכפול מזה של הרצליה. 

 

ר תעשיה מסוג , המסווג כולו כאזו50זאת ועוד, צוין כי שטח התעסוקה בכפר סבא כס/ .6.6

", הינו שטח נרחב המשפיע משמעותית על יחס הסיווג בכפר סבא בין אזורי תעשיה 2"

 ".2" לאלו מסוג "1מסוג "

 

מעוררת צורך לבחון לעומק את היחס בתכנית המתאר שבוצעה ההשוואה  ,יחד עם זאת .6.7

ות ", תוך לקיחת בחשבון אפשר2" לאלו מסוג "1של כפר סבא בין אזורי תעשיה מסוג "

לשנות במעט את הגדרות הסיווגים בנספח איכות הסביבה באופן שיאפשר החמרה 

 ".1" והפיכתם לאזורים המסווגים "2"-בתנאים של חלק מהאזורים המסווגים כ
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 המלצות הועדה .7

 

שינוי נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר כך שסעיפי ה"ריחות" ו"זיהום יש לבחון את  .7.1

לנספח[ תוגבלנה לתחום מגרש העסק בלבד  5הסביבתיות ]עמוד האוויר" של ההגבלות 

 ולא לתחום אזור התעסוקה.

 

שינוי נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר באופן שבו קו העסקים הראשון יש לבחון את  .7.2

על פי ומוסדות חינוך עירוניים " הגובל עם אזור מגורים 2באזור המוגדר מסוג "תעסוקה 

 ".1"תעסוקה התכנית יהפוך לסוג 

 

מסמך מדיניות לנושא תמהילי תעסוקה במתחמי המשנה במסגרתו יש צורך ביצירת  .7.3

 א'(, שבמזרח."3-ב' ו-א' ו2מתחמי המשנה לתעסוקה ) 3חד ומשלים בין ויקבע תמהיל מי"

 תכנוניות חברתיות וכדומה.כלכליות,  יש להביא בחשבון השלכותסביבתי ה לצד השיקול

 

תחמים דיר תתי מלצמצם את האזורים המוגדרים על גבי התשריט ולחלקם באופן שיג יש .7.4

בערים הסמוכות לכפר סבא כי  בתוך כך יש להביא בחשבון .החדש "2"לסיווג  קטנים

אזורי התעסוקה מתאפיינים בעיקר בתעסוקה של משרדים ובכך נוצר לכפר סבא יתרון 

 יוצרים מטרדים סביבתיים.יחסי בשילוב עסקים מסוגים נוספים שאינם 

 

" על 1טריונים המרכיבים את הגדרת אזור תעסוקה מסוג "ייש לבחון הרחבת חלק מהקר .7.5

", כאמור מעלה, להתאים ולהיקלט 2מנת לאפשר ליותר תתי מתחמים קטנים מסיווג "

 ".1מסוג " חדש בתור אזורי תעסוקה

 

של תכנית המתאר אולם יש ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח איכות הסביבה  .7.6

להחילן, בשינויים המחייבים בהתאם לנסיבות, בכל תקנון או הוראה במסגרת תכנית 

 תכנונית או בכלי מקביל לכך שיבואו בכפר סבא.

 

ועד לאישורן במסגרת תכנית  תיושמנההבנה כי מנקודת הזמן שהמלצות הועדה מתוך  .7.7

עסקים  עתידית של ניסהלבחון כיצד ניתן להגביל כ ישמתאר יכול שיחלוף זמן רב, 

ימים מלהיכנס לשטחי התעסוקה של מים או בעלי מאפיינים מזהמים מסוימזהמים מסו

 כפר סבא.

 
למען הסר ספק, ממליצה הועדה כי בכל מקרה, בין אם במישרין ובין אם על דרך של  .7.8

רוגנה לקולא מהוראות תח פרשנות, הוראות נספח איכות הסביבה של תכנית המתאר לא

סביבתיות של תב"עות פרטניות שונות בתוקף וכן כי לא ינתנו היתרים לעסקים שיהוו 

 .מטרד או פוטנציאל למטרד סביבתי על פי אותן תב"עות שבתוקף
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  ת העירהצעת החלטה למועצ .8

לגיבוש הצעה  עדהוו"על יסוד המלצות ההצעות החלטה, להלן בפני מועצת העיר מובאות 

 . "בכפר סבא לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים

ני פב, יובאו אלו לאישור כולן או חלקןומועצת עיר תחליט לאמץ את המלצות הוועדה, היה 

   .שור נושאים תכנונים, שהינה הגוף המוסמך לאיהוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

". 2לא תותר כל יציאה של זיהומים וריחות מתחום מגרש העסק באזור מסוג תעסוקה " .8.1

נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר כך שסעיפי ה"ריחות" ו"זיהום  לשנות אתיש 

לנספח[ תוגבלנה לתחום מגרש העסק בלבד  5האוויר" של ההגבלות הסביבתיות ]עמוד 

 חדש". 2"-" כ2לאחר שינוי זה יקרא אזור תעסוקה מסוג " ולא לתחום אזור התעסוקה.

 

נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר באופן שבו קו העסקים הראשון  לשנות אתיש  .8.2

" הגובל עם אזור מגורים ומוסדות חינוך עירוניים על פי 2באזור המוגדר מסוג "תעסוקה 

 ".1התכנית יהפוך לסוג "תעסוקה 

 

יקבע לנושא תמהילי תעסוקה במתחמי המשנה במסגרתו "מסמך מדיניות יש להשלים  .8.3

ביא , י"א'(, שבמזרח3-ב' ו-א' ו2תעסוקה )מתחמי המשנה ל 3תמהיל מיוחד ומשלים בין 

 תכנוניות חברתיות וכדומה.סביבתיות, כלכליות,  בחשבון השלכות

 

 יר תתי מתחמיםיש לצמצם את האזורים המוגדרים על גבי התשריט ולחלקם באופן שיגד .8.4

. בתוך כך יש להביא בחשבון כי בערים הסמוכות לכפר סבא אזורי "חדש 2קטנים לסיווג "

התעסוקה מתאפיינים בעיקר בתעסוקה של משרדים ובכך נוצר לכפר סבא יתרון יחסי 

 בשילוב עסקים מסוגים נוספים שאינם יוצרים מטרדים סביבתיים.

 

, "1הגדרת אזור תעסוקה מסוג "יש לבחון הרחבת חלק מהקרטריונים המרכיבים את  .8.5

 2על מנת לאפשר ליותר תתי מתחמים קטנים מסיווג " חדש", 1אשר ייקרא לאחר מכן "

 ".1", כאמור מעלה, להתאים ולהיקלט בתור אזורי תעסוקה חדש מסוג "חדש

 

אולם  ,ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח איכות הסביבה של תכנית המתאר .8.6

ויים המחייבים בהתאם לנסיבות, בכל תקנון או הוראה במסגרת תכנית יש להחילן, בשינ

 תכנונית או בכלי מקביל לכך שיבואו בכפר סבא.

 

ימים תכנית מפורטת ליישום כל ההחלטות הנ"ל  120אגף ההנדסה יגיש למועצה בתוך  .8.7

 והשלכותיהם.
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כיצד ניתן להגביל  ימים 30הלשכה המשפטית של העירייה תחווה דעתה בתוך  .8.8

מים ים או בעלי מאפיינים מזהמים מסוימעסקים מזהמים מסוי עתידית של יסהכנ

ל החלטת ש, כפתרון ביניים עד ליישומן המלא מלהיכנס לשטחי התעסוקה של כפר סבא

 במסגרת תכנית מתאר. המועצה הנ"ל

 
, הוראות נספח איכות כי בכל מקרה, בין אם במישרין ובין אם על דרך של פרשנות יובהר .8.9

תחרוגנה לקולא מהוראות סביבתיות של תב"עות פרטניות  הסביבה של תכנית המתאר לא

נתנו היתרים לעסקים שיהוו מטרד או פוטנציאל למטרד סביבתי ישונות בתוקף וכן כי לא י

 .על פי אותן תב"עות שבתוקף

 












































































