
 

 The Israeli Green Party 
Rothschild Ave 15. Tel-Aviv, Israel 
E-mail: info@green-party.org.il 
 

www.green-party.org.il 

  מפלגת הירוקים
  66881אביב - תל15שדרות רוטשילד 

  153775303200 - פקס077-5303200 .טל

 6 מתוך 1עמוד 

18/09/08 

  :לכבוד
  ועדת משנה לעררי� במועצה הארצית 

  
  ,שלו� רב

  
  יג/1/בקשה הצטרפות כעורר לערר על תוכנית חו
 הבוני� חכ: הנדו�

  
� "החלטת הולחועל ש בזאת בקשה להצטרפות לערר יגמ") המבקש"להל�  (דרור עזראמ "הח

  :הגנת הטבע שהגישה החברה ל26/3/08מיו� 
  :רקע

� לגבי התוכנית " הגישה החברה להגנת הטבע ערר על החלטת הולחו27/05/08בתארי!  .1
 " )התוכנית"להל� (יג /1/חכ

 שהטענות בבקשה זו בנוגע לערר יהוו השלמה לטענות ,המבקש יטע� כפי שיפורט בהמש! .2
תר של מידע בערר פרס בפני הועדה מארג רחב יוישהובא בערר החברה להגנת הטבע וב! י

 .הנדו�

 
  ומעמדורקע על המבקש 

המבקש עוסק בי� השאר , המבקש הינו פעיל סביבתי שעוסק בענייני החופי� כבר שני� .3
התכנו� במש! השני� בייצוג אינטרסי� ציבוריי� מטע� מפלגת הירוקי� במוסדות 

 . בעיקר בנושא חופי�

יבוריי� סביבתיי� מהותיי� שהמבקש המבקש יטע� כי בתכנית נשוא הערר יש הביטי� צ .4
: לה�(כפעיל סביבתי רואה לנכו� להביא לידיעת הועדת המשנה לעררי� במועצה הארצית 

  ").  הועדה"

מפלגת הירוקי� והמבקש , המבקש נושא בתפקיד רכז תחו� י� וחופי� במפלגת הירוקי� .5
' ר ודרור עזרא נבערר פאר ויסנ, עצמו הוכרו כעוררי� ציבוריי� בהחלטת ועדת ערר

 : להל�12/06/07 להחלטת ועדת הערר בדיו� מה19� וקיבו) שדות י� סעי� "הולחו

ידענו הינו , החו�. עררנו נסב סביב שאלת מהותה של פגיעה התוכנית בתחו� החו�"
 הינה � מהות הפגיעה בחו� הי�–משאב השיי� לכלל הציבור והסוגיה המתעוררת 

מפלגת . ור העוררי� ה� נציגי מפלגת הירוקי�כאמ. בעלת אופי ציבורי מובהק
מפלגת הירוקי� , לגישתנו. מבקשת לפעול למע� איכות החיי� והסביבה בישראל

אחד מ� האינטרסי� המונחי� על הכ� בערר ". עורר ציבורי"מהווה לצור� ערר זה 
השמירה על . שלפנינו הינו אינטרס הציבור בשמירתו של חו� הי� כמשאב טבע ייחודי

נטרס זה מתיישבת להפליא ע� אות� מטרות החרוטות על דגלה הירוק של מפלגת אי
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אינטרס הציבור ואופייה של מפלגת העורר , חשיבות המשאב העומד לדיו�. העוררי�
 ."  מלמדי� כי יש להכיר בזכות העמידה של העוררי�

ר! ייחודי לאור העבודה שמדובר בחו� בעל ע, המבקש יטע� כי לאור כ! שערר טר� נדו� .6
ולאור כ! שהטיעוני� שיפורטו בהמש! מביאי� פ� ונקודת מבט שלא , כפי שתאור בערר

 ולאשר הארכת מעוד א� יש בכ! יש לקבל את בקשת הצטרפות, הובאה בנימוקי הערר
 .צור!

עיו� ודיו� בנימוקי� שיפורטו בהמש! יאפשרו לועדת הערר לראות תמונה מלא יותר של  .7
 .החלטה לאחר ששמעו את כל המידע רלוונטי הזמי�העניי� וכ! לקבל 

מ
 המקב� שלעיל עולה כי קיי� אינטרס ציבורי בצירו� המבקש לערר ולכ
 על ועדה  .8
לשקול צירופו כעורר לערר או לחלופי
 לצרפו כמשיב לערר ולקחת בחשבו
 את טענות 

 . לתוספת השנייה8המבקש שיפרטו בהמש� וזאת לפי סעי� 

 

  נימוקי הערר

בסטייה המבקש יטע� כי התוכנית נשוא הערר מכילה כמה וכמה אלמנטי� שה�  .9
 ) לחוק התכנו� והבניה69תיקו�  (לתוספת השנייה

10.  � : לתוספת השנייה להל�7סעי

הועדה תפעיל את סמכויותיה תו� שתית� את דעתה לצור� בשמירה על הסביבה ) א("
, הנו� והמורשת שבה,  על ערכי הטבעולשמירה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו

  .לרבות שיקולי תשתית, במסגרת מכלול השיקולי� התכנוניי�
  
תכנית או היתר הטעוני� אישורה , לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית) ב(

אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישור� אל מול ההכרה בער� , בתחו� חו� הי�
 לתועלת הציבור ולהנאתו ובער� של פיתהשמירה וצמצו� הפגיעה בסביבה החושל 

ובאופ� שלא יהיה בו כדי לגרו� לפגיעה במידה , הנו� והמורשת, שמירת ערכי הטבע
ככל , העולה על הנדרש בזכות הציבור למעבר חופשי לאור� תחו� חו� הי� ותקבע

את האמצעי� הנדרשי� כדי לצמצ� את הפגיעה בסביבה , הנדרש וככל האפשר
  .א� תיגר� פגיעה כאמור, � את הפגיעה בסביבה החופיתחופית וכדי לשק

  
 בי� שטחי� אבחנהתו� ) ב(�ו) א(הועדה תפעיל את שיקול דעתה בהתא� לסעיפי� ) ג(

בנויי� לשטחי� פתוחי� ומתו� דגש על שמירת השטחי� הפתוחי� בתחו� 
 ".הסביבה החופית

, שורה של מטרה ציבוריותהמבקש יטע� כי אי� ספק כי מטרת התוכנית הינה לשרת  .11
 �באזור כפרי לא השאלה הנשאלת הא� מטרות אלו מביאות בחשבו� את מיקומו של החו
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 7והא� האלמנטי� שמובאי� בתוכנית נשוא הערר עוני� על הנחיות בסעי� מבונה 
 ?יהלתוספת השני

תוח לחו� באזור כפרי פי� ימשלא מתא אלמנטי� המבקש יטע� כי בתוכנית קיימי� כמה  .12
 .ולא מבונה להל�

 הצפוני'  בתוכנית בנוגע למוקד שירותי� א3.1.7.1סעי�   )א(
  בתוכנית בנוגע לטיילת 3.1.10סעי�   )ב(

 

 אבל מקומ� לחופי� אורבאניי�המבקש יטע� כי אלמנטי� לעיל אולי טובי� וראויי�  .13
 . בחו� כפרי מוק� שטוחי� פתוחי�אינו

 

 אי� מקו למסעדה בחו� זה
  כלומר מסעדה או בית קפה  " הסעדה" בתוכנית מאפשר שימוש של 3.1.7.1עי� ס .14
 . זאת בניגוד לשימוש של קיוסק או מזנו�אינו שימוש מתלווה לחו� רחצהשימוש זה  .15

 כלומר פעילות� של קיוסק או מזנו� תלויה , חו�יקיוסק או מזנו� הינ� שימוש תלו .16
. לעונת הרחצה ולשעות הרחצה בלבד! מוגבלת  ולפיכ,לחלוטי� בפעילות חו� הרחצה

�מקדת במכירת מוצרי� � בקיוסק או מזנו� הינ� מוגבל ומטווח המוצרי� שנמכרי, בנוס
  .שמיוצרי� במפעלי� ואולי ג� הכנת כריכי�

זה שימוש , שאינו תלוי פעילות החו� הרחצהואילו מסעדה או בית קפה הינ� שימוש  .17
בנוס� המוצרי� הנמכרי� במסעדה או . וג� בשעות הלילה, נהיהיה פעיל ברציפות כל הש

 .בית קפה רוב� כול� מיוצרי� במטבח המסעדה או בית הקפה

פעילות מסעדה או בית קפה לאור! כל השנה וג� בשעות הלילה בשטח פתוח מהווה  .18
י החברה להגנת "והדברי� תוארו בהרחה בערר ע, הפרעה ניכרת לאזור שהינו אתר טבע

 .עהטב

 
 אי� מקו לטיילת בחו� זה

19.  �   דונ�5.5כולל של  בשטח בתוכנית מאפשר הקמת טיילת 3.1.10סעי

טיילת חו� הינה מדרכה או שטח מרוצ� שנועדה לחבר בי� אטרקציות תיירותיות  .20
 .עירוניות בחופי� אורבאניי�

ילי� מטיילי� בחו� פתוח כמו אזור נשוא ערר התנועה של מבקרי� צריכה להיות בשב .21
. רשות הטבע והגני� מכשירה שבילי� כאלו באתרי� דומי� לאזור נשוא הערר, רגילי�

 שני טורי ,למשל בג� לאומי חו� השרו� בו תנועת המבקרי� הינה בשבילי� מוסדרי�
 .אבני� ובניה� חצ)

א ספק יהווה פגיעה לל בחו� כפרי כמו אזור נשוא הערר 5.5ריצו� שטח בהיק� של  .22
 ריצו� כזה מחייב נקיטת פעולת הנדסיות נרחבות כגו� ישור השטח .ביבה החופיתבס

 .עבודות שכוללת יציקת בטו� ועוד, הוספת כמויות גדולות של חומר מילוי
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מבהקת לחופי� באזורי� עבודות אלו ושימוש בטיילת היני� שימושי� ופעילות  .23
 .אורבאניי�

 
 אבחנה בי� שטחי בנויי לשטחי פתוחי 

24.  �� להבחי� בי� חופי� אורבאניי� לחופי� "לתוספת השנייה מחייב את הולחו'  ג7סעי
... הועדה תפעיל את שיקול דעתה"  כמו החו� נשוא הערר בנוסח הזה אורבניי�שאינ� 

 "   בי� שטחי� בנויי� לשטחי� פתוחי�אבחנהתו� 

החוק , �"אישור תוכנית בולחו כדי להביא לאי� בה� דיכלומר שימושי� שהינ� ציבוריי�  .25
� להבחי� בי� אזורי חו� שהינ� מבוני� לבי� אזורי חו� פתוחי�"חייב את הולחו. 

 בכ! שהשאירה בתוכנית אלמנטי� שאינ� מתאימי� כשלה� "המבקש יטע� כי הולחו .26
 .לחו� מוק� שטחי� פתוחי� כמו החו� נשוא הערר

 אינה עומדתוכנית במתכונתה הנוכחית המבקש יטע
 כי מ
 המקב� לעיל עולה שהת .27
בדרישת החוק ולכ
 על הועדה לפסול תוכנית זו או להורות על תיקוני� נדרשי� אשר 

יתאימו את התוכנית לתפיסת העול� המובאת בחוק ולרוח חוק שמירת הסביבה 
 .החופי�

  
 פגיעה בטבע

זה וה� השימוש וכפי שפורט לעיל ה� שימוש למסעדה בחו� ט "החלכפי שפורט בערר  .28
 �'  ב7לטיילת מהווי� פגיעה בסביבה החופית ולא מצמצ� אותה כפי שנדרש בסעי

 .זאת למע� שימושי� ציבוריי� שזרי� ואינ� מתאי� לחו� זהכל לתוספת השנייה ו

 לחופי ישראל שבה� ערכי הטבע הייחודיי�, בישראל קיימי� לא מעט חופי� אורבאניי� .29
יש אפשרות לקיי� פיתוח אקסטנסיבי ובלבד בה� בחופי� אלו  המחוקק הבי� כי .חוסלו

לעומת זאת באזורי� שנשמר בה� המרק� הטבעי יש , שיהיו לטובת שימושי� ציבוריי�
 זה ולא רק זאת בא� יש בחופי� אלו גורמי לשמור על מרק� טבעילעשות כל מאמ) 

 .פגיעה בחו� יש להסיר�

פגיעה ובניה בחופי� אלו ,  במהל! עשרות אלפי שני�ו כמו חו� הבוני� נוצרפי�חובוידגש  .30
 .נית� לשחזורובלתי  בלתי הפי! גור� לנזק

עוד יודגש ה� לציבור בישראל וה� לדורות הבאי� יש אינטרס כי חופי� כמו החו� נשוא  .31
 זאת בשל העבודה שחופי� כאלו הינ� משאב ,ישמור כמו שה� ככל האפשרערר 

 .במחסור

ו� רחצה אבל ח, סעדה או בית קפה יכולי� להיות מוקמי� במקומות אחרי�מ, יש לזכור .32
  להיות רק באזור החו�יכולי�או שמורת טבע חופית 
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 חו� רחצה 
אינו נחו) ובשל ) המוקד הצפוני(בערר של החברה להגנת הטבע נטע� כי חו� הרחצה חדש .33

 .טבעהעובדה כי מדובר באזור שראוי ונחו) להיות תוספת לשמורת ה

 .המבקש תומ� בעמדה זו של החברה להגנת הטבע .34

כי יש צור! שמקו� , בניגוד לעמדת המבקש, המבקש יטע� כי ג� א� ועדה תקבל הטענה .35
זה יוק� חו� רחצה חדש אזי חו� זה צרי! ע� מינימו� הפרעה לטבע והשירותי� שינתנו 

 . ולא מעבר לכ!לש� שירותי הרחצה בלבדבו יהיו 

  
 במשאבי הטבעספסרות 

יתכ� ויזמי התוכנית יבוא ויטענו כי מוקד השירותי� שבו תוק� מסעדה נחו) לש� הסגת  .36
� לפעילות בחו� וא� לש� חיזוק שמירת הטבע במוק�טמימו� שו. 

חוק שמירת הסביבה החופית בא לעול� , מכל וכליש לשולל טענה זו המבקש יטע� כי  .37
אב שיש לשמור ויש למנוע פגיעה בו אלא א� המטרה מתו! הכרה כי משאב החו� הינו מש

 .מתק� תשתיות או בסיס צבאי, הינה ציבורית שתלויה בחו� לש� הגשמתה למשל

ולכ� , ני מניב"ליצור מוקד נדלהמבקש יטע� שמטרת התוכנית נשוא הערר היא בי� השאר  .38
יש  אומר כי שו�היגי,  של חוק שמירת הסביבה החופיתיתוכנית זו חוטאת להגיו� הבסיס

להגביל את פיתוח החו� לשימוש בר , לצמצ� את הפגיעה בחו�, לשמור על משאבי הטבע
 :להל� מטרות החוק, קיימא

( 1) � ולשמר�  לשקמ�,שבה והמורשת הטבע ואוצרות החופית הסביבה על להג

 ;בה� פגיעה האפשר ולצמצ� במידת למנוע וכ� ייחודיי� ערכי� בעל כמשאב

 ולדורות ,ולהנאת הציבור לתועלת החופי והחול החופית הסביבה תא לשמור )2 (

 ;באי�

 הסביבה קיימא של בני ולשימוש לפיתוח ,לניהול והגבלות עקרונות לקבוע (3 )

 .החופית

יש  שמירה על החו� כי לש�יתקבל ההיגיו� בבסיס התוכנית א� עוד יטע� המבקש כי  .39
 במדרו� חלקלק ששומט את השטיח תחת חוק  הרי אנו נמצא.�"צור! לנצלו למטרות נדל
� אחרי� יותר "צדיק שימוש נדלההרי לפי ההיגיו� אפשר ל. שמירת הסביבה החופית

יג מימו� לשמירה על ש אלא לה אחד  על חו� ספציפיהרבכ! רק שמילממ� ולא , מניבי�
 .עוד חופי�

  חו� הבוני� תניבנת וילות על חו� כמובעתיד יהיה אפשר לטע� כי הקמת שכו, למשל .40
 .עשרות מיליוני שקלי� שילכו לטובת מטרות ציבורית

ואי� זה , בחו� פתוחני מובהק "המבקש יטע� כי אישור התוכנית שכוללת אלמנט נדל .41
 .הינו בניגוד גמור לרוח החוק ,זהמשנה מהו אלמנט 
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 6 מתוך 6עמוד 

  פיתוח ג� לאומי חו� השרו�– 99/תוכנית חש
ג� לאומי חו� השרו� , � תוכנית דומה לתוכנית נשוא הערר"ו הובאה לולח2006בנובמבר  .42

 . 99/ המבקש היה מעורב ג� בתוכנית חש. באזור החו� של געש ושפיי�

29/11/06� מיו� " החלטת הולחו1 מצר� כנספח ..   

 אבל בהחלט, חו� הבוני� נשוא הערראופיו של החו� באזור חו� השרו� אינו דומה לאזור  .43
וע� ערכיות טבע אקולוגית בעל חשיבות את אזור החו� בחו� השרו� כאפשר להגדיר 

 על מדיניות 99/� לגבי חש"ולכ� נית� ללמוד מהחלטת הולחו, ג� בו קיי� חו� רחצה .גבוה
 . בעלי ער! טבעכפריי� לגבי שימושי� באזורי� 

44.  �29/11/06� מיו� " להחלטת הולחו9להל� סעי: 

 .יק� ואופי הפיתוח של חו� הרחצההוראות התכנית יקבעו את ה. 9

ר לפחות " מ70מתוכ� , ר" מ150שטחי הבניה בחו� הרחצה לא יעלו על   )א(
 .וה� יפורטו במסגרת תכנית בינוי פיתוח ותשתיות, לשרותי חו�

  . תותנה בהקמת ותפעול שרותי החו� הקיוסקהפעלת  )ב(
ני� בחו� הרחצה לא יותרו שימושי� לספורט המחייבי� הקמת מב  )ג(

לאור זאת ישונו הסעיפי� המתייחסי� להתרת שימושי� לספורט . ומתקני�
  . ימי בזיקה לאופי הג� ולתכנית הפיתוח באישור הועדה המקומית

 על בניה בחו� הגבלת קפדניות ביותר� הטילה "אפשר להתרש� כי לגבי חו� השרו� הולחו .45
 .הפעלת קיוסק בלבדואפשרה הקמת מוקד שירותי� שמתיר 

� " היה על הולחו99/המבקש יטע
 כי בשל הדמיו
 בי
 התוכנית נשוא הערר לתוכנית חש .46
 .לקבל החלטה דומה אשר מתירה פעילות בחו� בעל אפיו
 מינימאלי ביותר

  
  לסיכו

 . לתוספת השניה לחוק8מבקש יטע� כי על הועדה לאשר את צירפו לערר לפי סעי� ה .47

ת התוכנית נשוא הערר ולהוציא מתוכה את השימוש שאינ� המבקש יטע� כי יש לפסול א .48
 לתוספת 7וע� כוונת המחוקק כפי שמופיעה בסעי� , עומדי� בקנה אחד ע� רוח החוק

 .השנייה

המבקש יטע� כי יש לקבל את טענת החברה להגנת הטבע כי אי� מקו� להקמת חו� רחצה  .49
 .ע צפונהושימוש הנכו� במקרה זה הינו הרחבת שמורת הטב, חדש

 
  
  
  
  

  : העתק
  �" מרכז הולחו–אילנה שפר� 

  החברה להגנת הטבע
  יוע� משפטי למפלגת הירוקי�–ד אריאל יונגר "עו

  ,בברכה
  דרור עזרא

  רכז פורום השרון  וים וחופיםתחום רכז 
 

 


