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 מינהל התכנון   משרד הפנים

 המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 

17.1.12  מיום 477' ע מס"פרוטוקול הולנת  

 ב"תשעה         בטבתב"כ

-----------------------------------  

  .ירושלים, בית וגן' שכ, 8הפסגה ' רח, הישיבה נערכה באכסניית בית וגן

  

  :ע"חברי הולנת, השתתפו

   נציג מינהל התכנון– ר"מ יו" ממר דורון דרוקמן

   נציג שר להגנת הסביבה- מר יואב צלניקר

  האנרגיה והמים נציגת שר -שירלי לוי' גב

   נציג שר החקלאות- מר רענן אמויאל

  שר הביטחון  נציג- מר אלון ישעיהו

   נציגת משרד התחבורה-אורנה להמן ' גב

   נציגת משרד התיירות–קדמי -כרמית פינץ' גב

   נציג שר הבינוי והשיכון– מר נחום פלד

    רשות שמירת הטבע וגנים לאומיים נציג- מר הלל זוסמן 

   נציג רשויות מקומיות- מר עמיר ריטוב 

   נציג המוסדות המיישבים- מר כהנא פנחס

   איכות הסביבה- נציג ארגון הגג- מר איתמר בן דוד 

   נציג שר הבריאות-מר דוד ויינברג

  

  ערן אבני, אריאל סבן , רנטה גומרוב,עמיתרעות יהודית : ועדהומזכירי ה

  

  : נעדרו

   נציג רשויות מקומיות-מר יואל גמליאל

  הדור הצעיר נציג -מר איתמר אליצור

   נציג ראש הממשלה- מר אבנר סעדון 
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17.1.12  מיום 477' ע מס"פרוטוקול הולנת  

 ב"תשעה         בטבתב"כ

------------------------------------  
  

  :סדר היום

 לאישור פרוטוקו .1

 הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי, מחוז הצפון,  תכנית מתאר מחוזית חלקית:2/ 9/ 2מ "תמ .2

 בקשה לשינוי מרחב תכנון חבל אשר ועכו: 1/ צפ/ 2011 .3

  מתחם הר האושר:18381/ ג .4

 עילוט, שכונת מגורים צפונית: 18325/ ג .5

 20070145/ חכר .6

 דרום חולון: 500/ ח .7

 דים"סילת ברזל לעיר הבהמ: 266/ 03/ 11/ ד .8

 הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת לדרך קיימת :179/ לד .9

 מחלף סוקולוב: ב/ 162/ מח .10

 גבעת המבתר: 81221 .11
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  לחוק התכנון והבניה42י סעיף "ישנו מניין חוקי לפתיחת הישיבה עפ

  

 לאישור פרוטוקו .1
  ע" אישור פרוטוקול ולנת:מטרת הדיון

  

  :נכחו בדיון
  משרד הפנים, יעוץ משפטי -דרורי שפירא

   מינהל התכנון-אילן שם טוב, אורי גדרון
   מזכירות המועצה הארצית-אריאל סבן

  
  

   :476 פרוטוקול מובא לאישור

  .מאושרפרוטוקול ה .לו הערותהתקבלא  :הוחלט

  

  .פה אחד ה התקבלהההחלט

  

- פינץתכרמי, אלון ישעיהו, לרענן אמויא, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון
  .דוד ויינברג, איתמר בן דוד, פנחס כהנא, הלל זוסמן, נחום פלד, קדמי

  
  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
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 הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי, מחוז הצפון, תכנית מתאר מחוזית חלקית: 2/ 9/ 2מ "תמ .2
  פקדת התכניתדיון בה :מטרת הדיון             

  )ה.1ק "ס( 7.1.1 דיון לפי סעיף :35א "תמ                              
  

  :נכחו בדיון
   עורך התכנית-שאדי אבוריש

   ראש מועצה מקומית ירכא-חסן פארס
   מהנדס מועצה מקומית ירכא-דואד אבוריג

   ראש מועצה מקומית כפר יאסיף-עוני תומא
  ת כפר יאסיףמ ראש מועצה מקומי" מ-חטיב פהד

   מהנדס מועצה מקומית כפר יאסיף-יוסף אליאס
   מהנדס מועצה מקומית אבו סנאן-מובדא עטאללה

  וליס' ראש מועצה מקומית ג-למאן הנוס
  וליס' מהנדס מועצה מקומית ג-חמד הנו

  וליס' יועץ משפטי מועצה מקומית ג-כמאל עמאר
  משרד הפנים,  יעוץ משפטי-אפרת ברנד, דרורי שפירא

   מינהל התכנון-אילן שם טוב, רי גידרוןאו
   מזכירות המועצה הארצית-ערן אבני

  

  :הציג את הרקע לתכנית באמצעות מצגתאורי גדרון 

  : כולל שלושה מרכיבים מרכזיים2/9/2מ "שינוי תמ

אזור תעסוקה מרחבי וסימבול של אזור תעסוקה מקומי , ישוב עירוני, סימון יעודי קרקע של ישוב כפרי

  .ן התואם ליעודים ולשימושים המאושרים בתכניות מקומיות תקפות החלות בשטח התכניתבאופ

. נוף כפרי פתוח/ לאזור חקלאי9/2מ "בשטחים שיועדו בתמ,  דונם2,009- תוספת שטחים לפיתוח בהיקף של כ

 . חלק משטחים אלה אושרו לבינוי בתכניות מקומיות תקפות

בשולי ארבעת הישובים הכלולים , 35א "י הוראות תמ"עפ, יוחד דונם של שטח פתוח מ1,464- תוספת של כ

  .בתכנית

 והחלטותיה הוטמעו בהוראות 11.1.11-  ו9.2.10מ בתאריכים "תמהע קיימה דיונים בהפקדת "הולנת

 התקבלה בקשת 2011ביולי .  בעת הכנת מסמכי התכנית לצורך פרסום להפקדה2/9/2מ "ובתשריט של תמ

פרסום להפקדה על מנת להגיע לפריסת שטח פתוח מיוחד שתהיה מקובלת הליך מתכנן המחוז לעכב את ה

  . וליס'כפר יאסיף וג, אבו סנאן,  ירכא–על ראשי כל ארבעת הישובים הכלולים בתכנית 

 נדונה התכנית שוב בוועדה המחוזית אשר אישרה את פריסת השטחים המוצעת והמליצה 22.8.11בתאריך 

  . התכנית במתכונתה החדשהע להחליט על הפקדת "לולנת

ללא שינוי , בבוקר הדיון התקבל תשריט מעודכן הכולל שינויים קטנים בפריסת השטח הפתוח המיוחד

 . ומכתב נלווה מאת מתכנן המחוז,בהיקף השטחים

  

לרבות ראשי הרשויות , ציינו כי התוכנית מתואמת עם כל הגורמים הרלבנטייםנציגי הרשויות המקומיות 

מבקשים לאשר את הפקדת התכנית על . והשינויים בתשריט נעשו כדי להגיע להסכמה מלאה, וזומתכנן המח

  .מנת לאפשר את פיתוח היישובים

  

  :הוחלט

י "החליטה לאשר את צמצומו של השטח הפתוח המיוחד הנדרש עפ, 11.1.11בישיבתה מיום , ע"הולנת

ע בגרסה המעודכנת של "דנה הולנת, 22.8.11בהמשך להמלצת הועדה המחוזית מיום  .35א "הוראות תמ

 בבוקר הדיון הועבר תשריט מעודכן ומכתב מטעם מתכנן המחוז על פיו תשריט זה הינו מעודכן .2/9/2מ "תמ

 .ומקובל על ראשי הרשויות

ה המרחבית ע המידע בדבר הצורך בשינויים בגודל השטח המיועד לפיתוח ובפריס" בפני הולנתלאחר שהוצגו

 :מחליטה הועדה, ונשמעו ראשי הרשויות הרלבנטיות,  המיוחד והתשריט המעודכןשל השטח הפתוח

  .להפקיד את התכנית להתנגדויות .1

 דונם 1,464- דונם ל2,009- מ35א "י תמ"לאשר את צמצומו של השטח הפתוח המיוחד הנדרש עפ .2
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 .35א "בהוראות תמ) ה.1ק "ס (7.1.1.1וזאת בהתאם לסעיף 

 בהוראות התכנית באופן המדגיש את חשיבות שטחי הפנאי 12.4עיף לשנות את סדר השימושים בס .3

  .והנופש והשטחים הפתוחים

  

  .פה אחד ו התקבלותההחלט
  

 פינץ תכרמי, אלון ישעיהו, רענן אמויאל, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון
  .ד ויינברגדו, איתמר בן דוד, פנחס כהנא, הלל זוסמן, נחום פלד, קדמי

  
  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
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 בקשה לשינוי מרחב תכנון חבל אשר ועכו: 1/ צפ/ 2011 .3
  מרחבי תכנוןדיון ב  :מטרת הדיון      

  
  :נכחו בדיון

   מינהל התכנון- אילן שם טוב, אורי גדרון, שלמה אנקר
  פניםמשרד ה,  יעוץ משפטי-אפרת ברנד, דרורי שפירא

   מזכירות המועצה הארצית-רעות יהודית עמית
  

לראשי , ע" הוועדה המחוזית לחברי הולנתוועדת חקירת גבולות והחלטת דוח ,טרם הדיון נשלחו התשריט

ההתייחסויות שהתקבלו מהרשויות ,  כמו כן.ת וליושב ראש הוועדה המרחביומהנדסי הרשויות המקומיות

  .המקומיות נשלחו לחברי הוועדה

 י על התאמת מרחב המליצה בפני שר הפנים והמועצה הארצית18.10.2010ועדה המחוזית בישיבתה מיום הו

 דונם 2316כ "סה, 24.5.2010 ידי שר הפנים בתאריך ללגבול השיפוט שאומץ ע  עכו וחבל אשרתכנוןה

  .להעברה ממרחב תכנון חבל אשר למרחב תכנון עכו

התייחסות הוועדה המרחבית מטה אשר איננה  הת התקבלבמסגרת ההתייעצות מול הרשויות המקומיו

אשר אינה מתנגדת לשינוי מרחב התכנון לאור , התייחסות מועצה אזורית מטה אשרמתנגדת לשינוי ו

   .בצורכי הפיתוח של העיר עכוהעובדה כי המועצה מכירה 

  

  : העלו החברים מספר סוגיות להלן עיקרי הנושאיםמהלך הדיוןב

נדונה בוועדות התכנית . המקודמת על ידי מינהל התכנון לעיר עכוכנית מקומית סבר כי ישנה תוה -

 צוין כי הקרקע החקלאית שנמצאת בחלקו . ובשלבי קליטה במחוז צפוןוחבל אשר המקומיות עכו

 . בייעודה הקיים בשלב זהתישארהמזרחי של השטח שמועבר למרחב תכנון עכו 

  .דיידה מכר'גמועצה המקומית  לדרוםמהמוצע הפיתוח  אל מול עכוהעיר פיתוח בין היחס הוצג  -

לץ כי הומ , התאמת מרחבי התכנון לגבולות השיפוטליךתההשלביות בלעניין הועלתה הערה עקרונית  -

 שיאושר תכנוןבהתאם ל גבולות השיפוט ומרחבי התכנוןאפשרות לשינוי את ה יבחןמינהל התכנון 

 כאשר ,בתגובה נאמר כי תהליך שבו יעשה תחילה התכנון . ולא כפי שנעשה עד כהלרשויות המקומיות

יגרום לאי  ,השטח אינו בתחום גבול שיפוט ואינו בתחום מרחב התכנון של אותה רשות המקומית

 כל מקרה הינה גוף מקצועי אשר שוקל בנוסף הוסבר כי וועדת הגבולות. ולעיכוב הליכי התכנוןוודאות 

   .יהם גם גורמי התכנוןנשמעים כל הצדדים ובינש לגופו לאחר

  : וחלטה

ועמדת הוועדה לתחום השיפוט  ע הוצגה הבקשה להתאמת מרחבי התכנון עכו וחבל אשר"בפני הולנת

תכנון עכו וחבל המחליטה להמליץ לשר הפנים לאשר תיקון מרחבי , הוועדה לאחר שדנה בכל אלו. המחוזית

  .אשר בהתאם לתחום השיפוט שאומץ על ידי השר

  
  .פה אחד התקבל ההההחלט

  
 תכרמי, אלון ישעיהו, רענן אמויאל, שירלי לוי, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון

  .איתמר בן דוד,  פנחס כהנא, עמיר ריטוב,הלל זוסמן, נחום פלד, פינץ קדמי
  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
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  אושרמתחם הר ה: 18381/ ג .4
  )כינרת (13א " לתמ12הגדלת גובה לפי שינוי  -13א "תמ: מטרת הדיון

  
  :נכחו בדיון

   עורך התכנית-חדאדריאד 
  משרד הפנים,  יעוץ משפטי-אפרת ברנד, דרורי שפירא
   מינהל התכנון-עידית בן בסט, אילן שם טוב

   מזכירות המועצה הארצית-רעות יהודית עמית
  
  

 באזור מרכז המבקרים הוראות וזכויות בניה באזור אכסוןשינוי בדונם הינה  70 -מטרת התכנית ששטחה כ

   .ובאזור למוסד דתי 

  

  .13א "ה לתממציגה את התכנית ויחס: ית בן בסטדעי

  

 9.1.5פ סעיף "שר את תוספת הבינוי המוצע ע לאהמליצה למועצה הארציתהוועדה המחוזית : אילן שם טוב

 והיא חלה בשטח זה אין צורך באישור 35א " גוברת על תמ13א "וון שתממדגיש כי מכי. 35א "בהוראות תמ

  .35א "הקלה מתמ

  

  :מספר סוגיות להלן עיקרי הנושאים והמוזמנים במהלך הדיון העלו החברים

 13א " בהוראות תמ3.3.1 לפי סעיף ,'ואכסון באתר נופש עורפי , באזור מוסד דתישטח התכנית מצוי  -

 .' מ7לא יעלה על '  בגובה של  אכסון) הכנרת(

ביקור  לנצרות וכי צליינים רבים מגיעים לתכנית הדגיש כי מדובר במיקום בעל חשיבות רבהעורך ה -

  .אתרב

  

  :הוחלט

הוועדה לאחר ששמעה את בעלי העניין ודנה בכל אלו , 13א "ע הוצגה התכנית ויחסה לתמ"בפני הולנת

  : מחליטה כדלקמן

 . הכנרת13 א" לתמ12שינוי בהתאם ל,  מטר10 -  ל7- מ ' ביעוד אכסון בר הגדלת גובהלאש .1

 . הכנרת13א " לתמ1.6.8 לפי סעיף , מטר7.5 - ל4-מלאשר הגדלת גובה ביעוד נופש עורפי  .2

  

  10: בעד ההצעה

  0: צעההנגד ה

  1: נמנע

  

  .ההצעה התקבלה

  
כרמית , אלון ישעיהו, יאלרענן אמו, שירלי לוי, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון

  .איתמר בן דוד, פנחס כהנא, עמיר ריטוב, הלל זוסמן, נחום פלד, פינץ קדמי
  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
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 עילוט, שכונת מגורים צפונית: 18325/ ג .5
  .א" לתמ9דיון לפי סעיף  -22א "תמ :מטרת הדיון      

  לתוספת הראשונה לחוק) 2)(א(6ון על פי סעיף די                     
  
 

  :נכחו בדיון
   יזם-ד אבו ראסומחמ

  ר מועצה מקומית עילוט" יו-עלי חסן
   מועצה מקומית עילוט-אבו ראס מועד

  משרד הפנים,  יעוץ משפטי-אפרת ברנד, דרורי שפירא
   מינהל התכנון- ענבל זרחין
   הארצית מזכירות המועצה-רעות יהודית עמית, אריאל סבן

  

  .ד משולבת במסחר" יח48 הקמת שכונת מגורים בת  דונם הינה15 -מטרת התכנית ששטחה כ

 בנוסף השטח .החורש- כפר1102 בתחום יער 42 יקיער נטע אדם קיים כ22א "שטח התכנית מוגדר בתמ

  .פ התוספת הראשונה לחוק"מוכרז חקלאי ע

  

  . ולקרקע חקלאית והשטחים הפתוחים22א "תמליחסה , ים את התכנית מציג: ואריאל סבןענבל זרחין

 

באישור  תונציגי המועצה המקומית התייחסו לחשיב . הדיון דנו המוזמנים וחברי הוועדה בתכניתבמהלך

 ימה מסכנציג המוסדות המיישבים ציין כי הקרן הקיימת לישראל. התכנית לאור תוספת יחידות הדיור

   .לשינוי המוצע

  

  :הוחלט

הוועדה לאחר ,  ולקרקע חקלאית והשטחים הפתוחים22א "וצגה התכנית ויחסה לתמע ה"בפני הולנת

  : ששמעה את בעלי העניין ודנה בכל אלו מחליטה כדלקמן

ליעודים , החורש- כפר1102 בתחום יער 42יק  דונם יער נטע אדם קיים14-לאשר הקלה לשינוי יעוד כ .1

 .22א " בתמ9לפי סעיף , המוצעים בתכנית

 .לתוספת הראשונה לחוק) 2)(א(6פי סעיף ת ללאשר התכני .2

בפנייה למשרד החקלאות לצורך אישור גריעת יזמי התכנית לצורך הוועדה מפנה את תשומת לב  .3

ודגש כי אין באישור זה כדי למנוע או לעכב את אישור מ. השטח משמורת יער על פי פקודת היערות

 .התכנית

 

  .פה אחדו  התקבלותההחלט

  
כרמית , אלון ישעיהו, רענן אמויאל, שירלי לוי, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :ןחברים שנכחו בדיו

  .איתמר בן דוד, פנחס כהנא, עמיר ריטוב, הלל זוסמן, נחום פלד, פינץ קדמי
  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
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 20070145/ חכר .6
  מטר100ום אישור בנייה בתח -13א " תמ:מטרת הדיון

  
  

  :נכחו בדיון
  א חוף כרמל. ראש מ–כרמל סלע 

  א חוף כרמל.מ, רישוי ופיקוח'  מנהל מח–אלכס קופר 
  ל מלון חוף נחשולים" מנכ–עמי אלרם 

  ל קיבוץ נחשולים" מנכ–יהלומי גדעון 
  'כחול וירוק'ר עמותת " יו–גדעון בצלאל 

   פייגין אדריכלים–רות רמון / פייגין דב
  משרד הפנים,  יעוץ משפטי–אפרת ברנד / דרורי שפירא/ ביץבני זלמנו

   מינהל התכנון– עידית בן בסט/ נטלי אוסטרובסקי
   מזכירות המועצה–אריאל סבן 

  
בקשה ללגליזציה "ר הינה חידוש ועדכון היתר בניה קיים שמהותו " מ400 -מטרת הבקשה ששטחה כ: רקע

  .לתקופה של שנתיים, ר" מ153ר ותוספת של " מ258למבנה מסעדה בשטח של 

  .מקו המים'  מ100 בתחום 13א "י תמ"המבנה ממוקם באזור תיירות ונופש עפ

  
  .13א " מציגה את הבקשה ויחסה לתמ:נטלי אוסטרובסקי

  
  : להלן עיקרי הנושאים, במהלך הדיון דנו חברי הוועדה והמוזמנים בבקשה

 ותכנית 8/ משח, 5/ כוח תכניות חכלרבות הוצאת ההיתר מ, הצגת השתלשלות האירועים בבקשה -

 .י נציגי המועצה האזורית חוף כרמל"ע) 8/  בהוראות משח20סעיף (בינוי 

צוין חשיבותה של המסעדה במיקום המוצע עבור הציבור , מחד. ' מ100 -מיקום המסעדה בתחום ה -

על  נהרסה ו לאור העובדה שהמסעדהנטען כי, מאידך. בכלל ובפרט עבור המועצה האזורית חוף כרמל

נכון היה למקמה יותר מזרחה ומחוץ , מנת לשמור על הסביבה החופית כפי שנעשה בחופים אחרים

 .' מ100 - לתחום ה

ביחס למצב התכנוני כיום , בהוצאת ההיתר, )8/  מחש- ו5/ חכ(סוגיית ההסתמכות על תכניות ישנות  -

 .13א "והצורך בהכנת תכניות כוללניות והתאמתן לתמ

 .בקשה בולחוףבבדיון , מבחינה משפטית, ר הצורךהובהר היעד -

  
,  לא היתה מחלוקת באשר לעצם הצורך במסעדה באזור.בהמשך הדיון דנו חברי הוועדה בנושאים שעלו

נטען כי מחד . אולם חברי הוועדה היו חלוקים בדעותיהם באשר למיקום המסעדה ולפרטי הבינוי המבוקשים

המבנה המבוקש הינו חלק מרצף של בינוי , ת אינה כלפי כוון מערבההרחבה המבוקש, מיקום המסעדה ראוי

וכי יש במסעדה במיקומה זה כדי לשרת את כלל ציבור , )' מ100אשר מצוי בתחום ה (קיים במקום 

לא נכון בשלב זה לאשר את ,  נטען כי לאור ערכי הטבע הייחודיים בחוף זה,מאידך. המשתמשים במקום

עד לקבלת חוות דעת הולחוף אשר תבחן את הבקשה והממשק עם קו ,  ישנותהנסמכת על תכניות, הבקשה

  . עלה חשש לפיו ייווצר מצב של זחילה בתחום החוף בהיעדר תכנית כוללנית, כן. המים

 

  :הוחלט

. 13א " לתמהויחס, 8/  ומשח5/ הנובעת מתכניות חכ 20070145/  חכרע הוצגה הבקשה להיתר"בפני הולנת

  :ה את בעלי העניין ודנה בכל אלו הצביעה בשתי הצעות החלטההוועדה לאחר ששמע
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  :ר"הצעת היו

  .13א "בהתאם לתמ, בלבד 20070145/ חכר מטר מקו המים עבור בקשה להיתר 100 בניה בתחום לאשר

את הצורך בביצוע , ע להדגיש בפני הוועדה המקומית והוועדה המחוזית"מוצאת הולנת, יחד עם זאת

בכדי למנוע דיונים , בין היתר, וזאת, א" לתמ10 כאמור בסעיף 13א " לתמ8/  ומשח5/ כהתאמה של תכניות ח

 תשתית ואשר אינן ערוכות על גבי 13א "אמות לתמותת ישנות אשר אינן נקודתיים עתידיים מכוח תכניו

  .תכנונית עדכנית

  

  :הצעת יואב צלניקר

 לקו ובקרבה רגיש במקום בנייה בתוספת מדובר, ומהותה לבקשה בלבד חלקי מידע הוצג הוועדה בפני

 הידוע לפי כי לציין חשוב. ףהולחו של מקצועית וועדה במסגרת לדון צריכה להיתר הבקשה לפיכך המים

 החלטה לקבל ניתן לא .םהמי מקו מטר המאה בתחום מאושרות תוכניות מכוח מבנים עוד מתוכננים

 הצורך הנמקת תוך מטר המאה בתחום להתאשר עומדים אשר המבנים כלל של כוללת ראייה ללא בנושא

 תובא שזו לאחר בתוכנית דוןלשוב ול ע"הולנת  מחליטהלפיכך אלו ממבנים אחד לכל ובמיקום בתפקוד

  .ףבולחו להתייעצות
  

  
  8: ר"בעד הצעת היו

  3: בעד הצעת יואב

  
  .ר התקבלה"הצעת היו

  
  

כרמית , אלון ישעיהו, רענן אמויאל, שירלי לוי, קריואב צלני, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון
  .איתמר בן דוד, פנחס כהנא, עמיר ריטוב, הלל זוסמן, נחום פלד, קדמי- פינץ

  

  
 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
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 דרום חולון: 500/ ח .7

  א"יחס להוראות התמ -3א "תמ :מטרת הדיון
   דיון לפי הוראות המעבר- 4/ א/ 23א "                      תמ

 
  :נכחו בדיון

   החברה הלאומית לדרכים-חוה רון
  מ"חברה לפיתוח ותשתיות בע -גלי ישראל

   עיריית חולון- תנורית כספי
  יכלית עיריית חולוןאדר -פנינה קול

   דגש הנדסה-דני פורס, סיגלית ברוקמן
  בעל עניין -עידו אלונים
   תל אביבמחוז,  לשכת תכנון- הונקרוךאריה, אמירה מלאמנט, רונית קידר

  משרד הפנים,  יעוץ משפטי-אפרת ברנד, בני זלמנוביץ
   מינהל התכנון-אבנר שדה, עדי סילברמן

   מזכירות המועצה הארצית-רעות יהודית עמית
  
  

ושילובו בתכנון העירוני והמטרופוליני  חולון  הינה פיתוח אזור דרום דונם4100 - כ מטרת התכנית ששטחה

   .כלי של העיר כל-חברתי-הכולל תוך חיזוק בסיסה התכנוני 

  

מקריאה את ההתייחסויות ,  בנוסף.4/ א/ 23 - ו3אות "מציגה את התכנית ויחסה לתמ: עדי סילברמן

  .4/ 16 -ו, 2/ 4 :אות"לתמ

  

  :מספר סוגיות להלן עיקרי הנושאים והמוזמנים במהלך הדיון העלו החברים

 שטח התכנית חל על כרבע משטחה של העיר חולון . שנה15 - כמזה הליכים מדובר בתכנית הנמצאת בת -

 ימול כל משרדיאומים ת  כי נעשויזמי התכנית ציינו. ד" יח13,300 -והתכנית מאפשרת היקף בנייה של כ

 19ל "ת הקלה ומתכנני תתהרכב, רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה: בכללם, הממשלה

  .מגבלות רבותהתכנית על  חלותובהתאם לכך 

חברת , החברה הלאומית לדרכים ורכבת ישראל ציינו כי אינן מתנגדות, לעניין התיאומים הנדרשים -

 במהלך הדיון .נתיבי איילון איננה מתנגדת ומבקשת כי התכנית תישלח אליהם לתיאומים נוספים

 חברת נתיבי איילון .ילוןנתיבי איהוקראו ההתייחסויות של חברת נתיבי תחבורה עירוניים ושל חברת 

לעניין זה ,  יהיה באחריות ובמימון יזם תכנית זוסעיף לפיו מיגון אקוסטי ככל שיידרשיף מבקשת להוס

 . כי הנושא צריך להיבחן בתכניות המפורטות ולא בדיון זההובהר

בשטח פנאי  כי מדובר הוסבר, 2/ 4א " ויחסו לתמ מזרח התכניתצפוןלעניין יעוד מבנה הציבור המופיע ב -

  .הוראות התכניתתשריט ובב  הנושא יובהר וכי5מ "וספורט לפי תמ

 כי לא נכון לאפשר  סברוע "חברי הולנת, דיור צמודות הקרקע המוצעות בתכנית יחידות 900לעניין  -

הוספת יחידות  את התמהיל ולנסות להביא לניצול תא השטח על ידי כי יש לשקול מחדשהיקף שכזה ו

 הינו קיומי  צמודי הקרקע הוסבר כי המגוון בחולון הינו דל  וכי הצורך בתוספתבתגובה .נוספותדיור 

אחוז צמודי הקרקע בחולון הינו נמוך מאוד ועומד ן כי בנוסף צוי. ת הרכב האוכלוסייה בהלעיר מבחינ

ות דיור יחידה מבחינת כמות ציינו כי התכנית בנוי,  נציגות לשכת התכנון.בתי האב בחולון מ2.5% -על כ

הוועדה המחוזית השתכנעה  וכי  הכוללת התחשבות בצפיפות הכלל עירוניתעל איזונים מאוד מדויקים

 .בצרכי העיר חולון

 חלק מחברי הוועדה.  בלבד כי קיימים שבילי אופניים בצירים הראשיים צוין,לעניין שבילי האופניים -

 .יל אופניים רוזטה צריכה לקבוע ולהוסיף בה שבהכוללתסברו כי כל דרך 
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ראשוניים כך ה ה נמצאת בשלבי19ל "הוסבר כי תת, לעניין צמצום הרצועה לתכנון של מחלף סיירים -

ושר במתכונתה הנוכחית יווצר קושי מכיוון והיא לא תא בעתיד הבהתווייתשאם ידרשו שינויים 

  . מאפשרת3א "הגמישות שתמ לאיבוד  לתכנון יגרוםשצמצום הרצועה

  

  :הוחלט

הוועדה לאחר ששמעה את בעלי העניין ודנה , 4/ א/ 23א " ותמ3א "ע הוצגה התכנית ויחסה לתמ"נתבפני הול

  : בכל אלו מחליטה כדלקמן

 :3א "לעניין תמ .1

 עבור ייעודי 20 מציר דרך פרברית מהירה מספר ) מטר100 במקום( מטר 60קו בניין לאשר   .א

  ".מסחר ומשרדים"ו" וצעתדרך מ", "מבנים ומוסדות ציבור", "מתקנים הנדסיים"קרקע 

 עבור ייעוד 20 מציר דרך פרברית מהירה מספר ) מטר100במקום (  מטר40 קו בנייןלאשר   .ב

 ".מבנים ומוסדות ציבור"קרקע 

יש להוסיף להוראות התכנית הוראה שתקבע מנגנון לפיו לא תאושר תכנית מפורטת בתחום   .ג

יתן מענה י שן תחבורתי מאושר ללא פיתרו3א "המצוי בתחום הרצועה לתכנון של תמ השטח

 .למחלף סיירים

של הרצועה לתכנון של מחלף סיירים כפי שמופיע '  מ300יש לסמן על גבי התכנית רדיוס של   .ד

 .3א "בתמ

 :4/ א/ 23א "לעניין תמ .2

א ומאחר והתכנית נדונה להפקדה " בהוראות התמ8.5מאחר והתכנית אינה תואמת לסעיף   .א

ומאשרת את ) 7סעיף ( בתכנית בהתאם להוראות המעבר ע דנה"הולנת, א"טרם אישור התמ

 . התכנית

 מטר עבור קו הרכבת 15יש לשמור על רצועת תכנון של , א" בהוראות התמ8.2.4בהתאם לסעיף   .ב

 .יש לעגן נושא זה בהוראות התכנית, הקלה

ד "יח 900ע מדגישה בפני הוועדה המחוזית את הצורך לבחון בדיון נוסף את הצורך בתוספת "הולנת .3

ד רצוי ובמיוחד לאור הצורך "לתמהיל יח, בין היתר, צמודי קרקע המוצעות בתכנית בהתייחס

 . בייעול השימוש בקרקע באזורי הביקוש וחיזוק העירוניות

תיבי תחבורה נחברת  והחברה הלאומית לדרכים, ללשכת התכנון יועברו הערות חברת נתיבי איילון .4

את ההערה שהועלתה  יש להטמיע, נוסףב .ה להוראות התכניתתדאג להטמיען בהתאמוזו , עירוניים

 ).וסיף בה שביל אופנייםכל דרך הכוללת רוזטה תקבע ות(שבילי אופניים בדיון לעניין 

  
  

  .פה אחדו  התקבלותההחלט

  
נחום , אורנה להמן, אלון ישעיהו, שירלי לוי, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון

  .פנחס כהנא, עמיר ריטוב, הלל זוסמן, דפל
  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
  

  

 



 
 

13131313  )1444-2012( 17.1.12 מיום 477' מס) ע"ולנת(פרוטוקול ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים  

 דים"מסילת ברזל לעיר הבה: 266/ 03/ 11/ ד .8
 ומדרך 80- ו40' מדרכים ראשיות מס, 224'  אישור קו בניין מדרך אזורית מס-3א "תמ :מטרת הדיון

  . 6' מהירה מס
  

  :נכחו בדיון
   עורכת התכנית-  איב גייסמן
   רכבת ישראל–שרון כתב 

  ל" צה–שלום אלפסי 
   מנהל הפרויקט –סילביאן ניידמן 

  משרד הפנים,  יעוץ משפטי–אפרת ברנד / בני זלמנוביץ
   מינהל התכנון–אבנר שדה / עדי סילברמן
   מזכירות המועצה–אריאל סבן 

  
נית להתווית מסילת ברזל כפולה לעיר יצירת מסגרת תכנוהינה ,  דונם3,309 - מטרת התכנית ששטחה כ

תוך שינויים בייעודי הקרקע וקביעת , להקמת תחנות נוסעים בתחום המסילה ולדרכי גישה, דים"הבה

  .הוראות לביצוע המסילה

  
  .3א " לתמה מציגה את התכנית ויחס:עדי סילברמן

  

  : להלן עיקרי הנושאים, במהלך הדיון דנו חברי הוועדה והמוזמנים בתכנית

 .תיאום עם מערכות הדרכים הארציות -

 . בהוראות התכניתז"רך בהטמעת הסיכומים עם רשות הגז ונתגהצו -

 .י לעניין תשתיות החשמל העוברים בתחום התכנית"הצורך בהשלמת התיאום עם חח -

  .  סוגיית הפיקוח והבקרה על עבודות השיקום הנופי -

  
  :הוחלט

לאחר ששמעה את בעלי העניין בתכנית ולאחר , ועדההו. 3א "בפני הוועדה הוצגה התכנית ויחסה לתמ

  :מחליטה כדלקמן, שקיימה דיון בנושאים שעלו

  . עבור הפרדה מפלסית'  מ0 לקו בניין 6מציר דרך מהירה מספר '  מ150 -קו בניין מלאשר  .1

  .עבור הפרדה מפלסית'  מ0 לקו בניין 40מציר דרך ראשית מספר '  מ100 -קו בניין מלאשר  .2

 .עבור הפרדה מפלסית'  מ0 לקו בניין 80מציר דרך ראשית מספר '  מ100 -בניין מקו לאשר  .3

 .עבור הפרדה מפלסית'  מ0 לקו בניין 224מציר דרך אזורית מספר '  מ80 -קו בניין מלאשר  .4

 הצורך בדבר סעיף התכנית הוראות יכללו ,חודייי מדברי כאזור האזור חשיבות לאור כי מחליטה הוועדה .5

 מנגנוני מפורט באופן יוצגו הבניה בהיתר הדיון בעת כי בו וייקבע הטבע ערכי ושיקום שימור ,ינופ בשיקום

 למאפייניו הולם מענה שיינתן באופן הטבע ערכי ושיקום שימור הנופי השיקום עבודות על והבקרה הפיקוח

 לוגיההאקו בתחום מתאימה הכשרה בעל שהינו מפקח גורם הגדרת זה ובכלל ,השטח של המיוחדים

 .המדברית

לצורך בהשלמת תיאום התכנית לנושא , הוועדה מפנה את תשומת לב יזמי התכנית והוועדה המחוזית .6

  .תשתיות החשמל

  .ו פה אחד התקבלותההחלט
  

הלל , אורנה להמן, אלון ישעיהו, שירלי לוי, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון
  .איתמר בן דוד, חס כהנאפנ, עמיר ריטוב, זוסמן

  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 



 
 

14141414  )1444-2012( 17.1.12 מיום 477' מס) ע"ולנת(פרוטוקול ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים  

 הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת לדרך קיימת: 179/ לד .9
  23.12.2008 מיום 380' ע מישיבתה מס"תיקון החלטת ולנת :מטרת הדיון

  
  

  :נכחו בדיון
   עורך התכנית–גדעון ירושלמי 

   עורכת התכנית–טובה סיגנרה 
  לוד,  מהנדס העיר–ברבום משה לור

   נתיבי איילון–ליאת סומך 
   נתיבי איילון–עופר סלע 

   לשכת תכנון מחוז מרכז–דרור חי 
  משרד הפנים,  יעוץ משפטי–אפרת ברנד / בני זלמנוביץ
   מינהל התכנון–אבנר שדה / עדי סילברמן
   מזכירות המועצה–אריאל סבן 

  
  

יצירת הפרדה מפלסית בין תוואי רכבת ותוואי דרך עבור רכב  הינן, ם דונ114 -מטרות התכנית ששטחה כ

לאפשר , 40מכביש , יצירת כניסה חדשה לאזור התעשייה הצפוני של העיר לוד, הולכי רגל ומוגבלים, מוטורי

לאפשר נגישות נוחה ובטוחה הרחבת תוואי דרך קיימת ו, 40לפני החיבור לכביש , חל איילוןביצוע גשר מעל נ

  .רך הדרכיםלמע

  
  

'  לפיה בסעיף מס 23.12.08ע מיום "החלטת הולנת, רועים בתכניתי מציגה את השתלשלות הא:עדי סילברמן

 תעשה במקביל לסגירה פיזית של החיבור 40פתיחת החיבור לדרך ראשית מספר " להחלטה נקבע כי 4

  המחוזית לשינוי ההחלטהובקשת הוועדה ,"י הסדר והזמנים שתקבע הועדה המחוזית"עפ, הצפוני הקיים

 ,כפי שעלה בועדת ההתנגדויות, מאחר ומדובר בהסדרי תנועה מחוץ לתחומי התכנית לדרך לא סטאטוטורית

   .ומונע את קידום התכנית כאמור

  
  

  : להלן עיקרי הנושאים, במהלך הדיון דנו חברי הוועדה והמוזמנים בתכנית

  .מסקנות הבדיקה התחבורתית שהוכנה לתכנית -

  .עיר לודלהתכנית בשינוי ההחלטה וות חשיב -

  .התייחסות הוועדה המחוזית למהות הבקשה ולנספח הנופי לשיקום נחל איילון -

  .א"בקשת נציגת משרד התחבורה לוודא שנערך תיאום עם רת -

  

  :הוחלט

מחליטה לקבל את , לאחר ששמעה את בעלי העניין בתכנית ולאחר שקיימה דיון בנושאים שעלו, הוועדה

 4' סעיף מסכך ש)  להחלטה4' סעיף מס (23.12.08וועדה המחוזית ולשנות את החלטתה מיום בקשת ה

  .ע תשומת לב לצורך לוודא תיאום עם רשות התעופה האזרחית"עוד מפנה הולנת .להחלטה יבוטל

  
  .פה אחדה התקבלה ההחלט

  
  

הלל , אורנה להמן, לון ישעיהוא, שירלי לוי, יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון
  .איתמר בן דוד, עמיר ריטוב, זוסמן

  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 



 
 

15151515  )1444-2012( 17.1.12 מיום 477' מס) ע"ולנת(פרוטוקול ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים  

 מחלף סוקולוב: ב/ 162/ מח .10
  .531'  אישור קו בניין מדרך פרברית מהירה מס-3א "תמ :מטרת הדיון

  לת ברזלאישור קו בנין ממסי -23א "תמ                             
  

  :נכחו בדיון
   עורך התכנית–גדעון ירושלמי 

  כפר סבא,  מהנדס העיר–ארז אייזלר 
   עיריית כפר סבא–ציפי סלמה 

  הוד השרון,  מהנדסת העיר–עליזה זיידלר גרנות 
   עיריית הוד השרון–שרון גלוטר 

   מנהל הפרויקט–האני חיר 

   החברה הלאומית לדרכים–אסא יהושפט 
  מרכז תכנון מחוז  לשכת–דרור חי 

  משרד הפנים,  יעוץ משפטי–אפרת ברנד / בני זלמנוביץ
   מינהל התכנון–אבנר שדה / עדי סילברמן
   מזכירות המועצה–אריאל סבן 

  

, כיםקירות תומ, גדרות, תעלות, גשרונים, גשרים, הינן יעוד שטח לדרך,  דונם94 -מטרות התכנית ששטחה כ

סגירה , מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש, יצוע עבודות חפירהב, סוללות עפר, קירות אקוסטיים

, יעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופיול, הריסת מבנים, הסדרי הסתעפויות ומחלפים, כיםוביטול דר

  . ומסילת ברזל531'  התכנית נמצאת בסמוך לדרך פרברית מהירה מס.שיקום סביבתי והפחתת מגעי רעש

  
  . 23 -  ו3אות "ה את התכנית ויחסה לתמ מציג:עדי סילברמן

  

הוד השרון מהנדס העיר כפר סבא ומהנדסת העיר . בהמשך הדיון דנו המוזמנים וחברי הוועדה בתכנית

  .ביעו את הסכמתם לאישור ההקלות הנדרשותה

  
  :הוחלט

כנית לאחר ששמעה את בעלי העניין בת, הוועדה. 23 - ו3אות "בפני הוועדה הוצגה התכנית ויחסה לתמ

  :מחליטה כדלקמן, ולאחר שקיימה דיון בנושאים שעלו

  :3א "לעניין תמ

  .עבור יעוד בית עלמין'  מ30 - ל531' מציר דרך פרברית מהירה מס'  מ100 -קו בניין מלאשר  .1

עבור יעוד לתחנת רכבת '  מ25 - ל531' מציר דרך פרברית מהירה מס'  מ100 -קו בניין מלאשר  .2

 ).סוקולוב(

 .עבור יעוד מגורים'  מ50 - ל531' מציר דרך פרברית מהירה מס'  מ100 -יין מקו בנלאשר  .3

  .הפרדה מפלסיתעבור '  מ0 - ל531' מציר דרך פרברית מהירה מס'  מ100 -קו בניין מלאשר  .4

  
  :23א "לעניין תמ

  .עבור יעוד בית עלמין'  מ30 -מציר מסילת הברזל ל'  מ120 -קו בניין מלאשר  .1

  .עבור יעוד מגורים'  מ50 -מציר מסילת הברזל ל'  מ120 -קו בניין מלאשר  .2

 .עבור יעוד דרך'  מ21 -מציר מסילת הברזל ל'  מ120 -קו בניין מלאשר  .3

  .הפרדה מפלסיתעבור '  מ0 -מציר מסילת הברזל ל'  מ120 -קו בניין מלאשר  .4

  
  .פה אחדו  התקבלותההחלט

  
  

איתמר , עמיר ריטוב, הלל זוסמן, אורנה להמן, ואב צלניקרי, )ר"מ יו"מ(דורון דרוקמן  :חברים שנכחו בדיון
  .בן דוד

  
 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
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16161616

 גבעת המבתר: 81221 .11
  אישור תכנית בתחום רצועה לתכנון -23א " תמ:מטרת הדיון

  
  :נכחו בדיון

   עורך התכנית-ידידיה דוידיאן
  פניםמשרד ה,  יעוץ משפטי-בני זלמנוביץ
   מינהל התכנון-אבנר שדה, עדי סילברמן

   מזכירות המועצה הארצית-רעות יהודית עמית
  

 התכנית .ד קיימות בבניין דו משפחתי" יח2תוספת לשם הרחבת הינה ,  דונם0.75 -מטרת התכנית ששטחה כ

  .בתחום רצועה לתכנון של מסילת ברזל, ירושלים, נמצאת בשכונת גבעת המבתר

  
  .23א "ג את התכנית ויחסה לתממצי: אבנר שדה

  

  :הוחלט

לאחר ששמעה את בעלי העניין בתכנית ולאחר , הוועדה. 23א "בפני הוועדה הוצגה התכנית ויחסה לתמ

  :מחליטה כדלקמן, שקיימה דיון בנושאים שעלו

 .23א "לאשר את התכנית בתחום רצועה לתכנון של מסילת ברזל לפי תמ .1

  :לתשומת לב הוועדה המחוזית .2

 .על גבי התשריטשל מסילת הברזל סמן את הרצועה לתכנון יש ל  .א

קרקעית -יש לציין בהוראות התכנית כי התכנית מצויה בתחום הרצועה לתכנון של רכבת תת  .ב

קרקעית עד לעומק הנדרש עבור יסודות בהתאם -לעטרות וכי תותר בניה על הקרקע ובניה תת

ה לתכנון על כל המשמעויות הכרוכות להוראות התכנית ואילו בעומק שמעבר לכך תישמר הרצוע

  .9/23א " תמבהתאםבכך 

  

  .פה אחד ו התקבלותההחלט
  
  

  .עמיר ריטוב,  הלל זוסמן, אורנה להמן,יואב צלניקר, )ר"מ יו"מ(דרוקמן דורון  :חברים שנכחו בדיון
  

 .24.1.12 בתאריך 478סעיף זה לפרוטוקול אושר בישיבה 
  
  
  
  
  

  .____________): ר"יומ "מ( דורון דרוקמן חתימת
  

 . ______________:חתימת מזכיר הוועדה

  


