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  המועצה הארצית לתכנו� ובניה  �ועדת הערר 
  

  ,שלו� רב
  
   

  ")התוכנית ("ה/ 25/  תוכנית חכ06/1129/� מתארי� "ערר נגד החלטת הולחו: הנדו�
  

/ חכ לתוכנית 06/1129/� מיו� "על החלטת הולחומטע� שולחיי מר פאר וייסנר ומר דרור עזרא מוגש בזאת ערר 
  . 06/1228/ בתארי" אלירז סאס' גב בדואר אלקטרוני ממרכזת הועדה ולחי  ש כפי שהתקבלה אצלה/ 25

   1כנספח  מצורפת 06/1108/� מתארי" "החלטת הועדה הממיינת של הולחו �
  2כנספח  מצורפת 06/1129/� מתארי" "החלטת מליאת הולחו �

  
 לאשר את� "של הולחוה  ההחלט ביטול שולחיי יציינו כי במסגרת ערר זה  תתבקש המועצה הנכבדה להורות על 

  .  הציבור מ� הסביבה החופיתבתועלת ובהנאתחמורה  פגיעה שכ� בהחלטה זו יש , תוכניתה
  

 ועל .כפי שיפורט בהמש",  לרוח חוק שמירת הסביבה החופית וא� ללשו� החוקמנוגדתהחלטה זו שולחיי יטענו כי 
  .כ� דינו של ערר זה להתקבל

   
   זהעררהנצרכות לואלו העובדות 

�"השתלשלות הענייני� עד הדיו� בולחו .1  
להפקיד בתנאי� את ) 3מצורפת כנספח ( התקבלה החלטה בועדה המחוזית חיפה20/09/05בתארי"  1.1

 י� בי� השאר לגבי תחו� החו� �התוכנית שמסדירה את התכנו� של הקיבו* שדות

 � ". ותד חדש"באזור המגורי� יותרו רק תוספות בניה א
 לא הקמת יח" נכתב 9.2בסעי

1.2  �  19.1עוד נכתב בסעי

 25/ היה כבר מיועד לבניה בתוכנית קודמת חכ'  מ�100השטח הכלול בתחו� ה"
כי התכנית המוצעת מיטיבה לעומת המצב המאושר מאחר יצויי$ . 1985המאושרת משנת 

והשטח המיועד , והיא מייעדת חלק מהשטחי� שהיו מאושרי� לבניה לשטחי� פתוחי�
 ." חו'לבניה הורחק מקו ה

  קיימה הועדה המחוזית חיפה דיו� נוס� בהפקדת התוכנית בהחלטה נכתב בי� השאר 24/10/06בתארי"  .2
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מאחר ולדעת הועדה במסגרת הוראות התכנית והחלטות הועדה נית� מענה מספק "... 

 ..." להיבטי שמירת איכות הסביבה ושמירת חו� הי�

  
� נגד� מוגש הערר  "החלטות הולחו .3  

08/11/06� בתארי" " של הולחוהממיינתונה בוועדה התוכנית נד 3.1  
�"להל� לשו� החלטה שהומלצה לאישור במליאת הולחו 3.2 :  

ונסקרו היעודי� והבינוי המוצעי� בתחו� , הוצגה בפני הועדההתכנית להרחבת שדות י� "
כמו כ� פורטו דרכי . ג� ארועי�, תעשיה, מוסדות ציבור, מגורי�, פ"כולל שפ, הסביבה החופית

הוצגו אילוצי התכנו� הנובעי� ממער" בעלויות . הגישה אל החו� בסביבת הקיבו* ומתוכו
הוצג , כמו כ�. ועל אי הכללת חו� הי� בה, ואשר השפיעו על קביעת תחו� התכנית, הקרקע

  .היחס בי� התכנית לבקשה להגנה על המצוק בתחומה
  :הועדה ממליצה לאשר התכנית בתנאי� המפורטי� להל$

, ככל הנית$, המבני� יורחבו.  הרחבת הבינוי בשורה הראשונה מול הי� לכיוו$ מערבלא תותר .1
 .מזרחה או בקומה נוספת

יובטח מעבר לציבור לאור
 המצוק שתחומו יוגדר על פי הגבול המערבי ביותר של המגרשי�  .2
 .המיועדי� למגורי�

ר הבניה הראשי יותרו בתחו� קונטו, כי מקלטי� ומתקני� הנדסיי� בתחו� החו', יובהר .3
 .בלבד

יוצא מתחו� , המסומ$ בפינה הצפונית מערבית של התכנית, השטח המיועד לג$ הארועי� .4
 .התכנית

 .מת$ היתר בניה בתחו� התכנית יותנה בהפקדת תכנית לרצועת החו' המצרנית לה .5

ומצרה על כ
 , הסמו
 לי�, הועדה רואה חשיבות בהסדרת השימושי� והבינוי בקיבו(
מהנדס הועדה המקומית חו' הכרמל הביע נכונות לקד� . נה כוללת את חו' הי�שהתכנית אי

  .תכנית לחו' הי�
יש מקו� להסב את השטחי� המיועדי� לתעשיה בתחו� , כי בטווח הארו
, חברי הועדה ציינו

  .הסביבה החופית ליעודי� הולמי� יותר
  ."בתחו� החו'חברי הועדה בקשו לערו
 דיו$ עקרוני בסוגיית יעוד גני ארועי� 

29/11/06� בתארי" "התוכנית נדונה ג� במליאת הולחו .4  
�"להל� לשו� החלטה כפי שפורסמה לאחר הדיו� במליאת הולחו:  

לאחר שמגישיה בקשו להעלותה לדיו� , התכנית להרחבת שדות י� הוצגה בפני הועדה"
�  .בעקבות המלצות ועדת המשנה למיו� תכניות, במליאת הולחו
מוסדות , מגורי�, פ"כולל שפ,  והבינוי המוצעי� בתחו� הסביבה החופיתנסקרו היעודי�

ואשר , הוצגו אילוצי התכנו� הנובעי� ממער" בעלויות הקרקע. ג� ארועי�, תעשיה, ציבור
  .ועל אי הכללת חו� הי� בה, השפיעו על קביעת תחו� התכנית

יותיה� מהמלצות ועדת מגישי התכנית ונציגי הועדה המקומית והמחוזית הציגו את הסתייגו
�להוצאת ג� הארועי� מתחו� התכנית ולהתניית היתרי� , המשנה בהקשר לבינוי בתחו� החו

�  .התכנית נמצאת לפני הפקדה. בהפקדת תכנית לחו
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  :הועדה מאשרת התכנית בתנאי� המפורטי� להל�

בתי� לא תותר הרחבת ה, בשורת הבתי� המצויה בתחו� החו' ובקו הבינוי הראשו$ כלפיו .1
, על מנת למנוע פגיעה אפשרית במצוק, זאת. מקונטור המבנה המקורי'  מ�5מערבה מעבר ל

כדי למנוע את הנצפות מהחו' ועל מנת לשמור על שטח פתוח רחב ככל , המצוי בתהליכי בליה
 .הנית$ בי$ החו' ובתי הקיבו(

צועת החו' יותנה בהפקדת תכנית לר, מת$ היתר בניה בשטח התכנית המצוי בתחו� החו' .2
, הולחו' קוראת לועדה המקומית להגיש בהקד� האפשרי תכנית לחו' הי�. המצרנית לה
 . הגובל בישוב

ה$ במופע הקיי� וה$ בתצורתו , יובטח מעבר לציבור למרגלות המצוק בתחו� התכנית .3
 .העתידית

 .מקלטי� ומתקני� הנדסיי� בתחו� החו' יותרו בתחו� קונטור הבניה הראשי בלבד .4

  
ומצרה , הסמו� לי�, ה רואה חשיבות בהסדרת השימושי� והבינוי בקיבו�הועד

 מהנדס הועדה  .)י. א–הדגשה שלי (. על כ� שהתכנית אינה כוללת את חו� הי�
  .המקומית חו' הכרמל וראש המועצה האזורית הביעו נכונות לקד� תכנית לחו' הי�

שיש להכיל אותו בתחו� , מחוזיתקבלה הולחו' את עמדת לשכת התכנו$ ה, לעניי$ ג$ הארועי�
וזאת בשי� לב לנסיבות המקרה ומבלי לקבוע שגני ארועי� , התכנית ולאשר היעוד המוצע

אזור , מצוי האתר בי$ הג$ הלאומי, במקרה הנדו$. ככלל מהווי� שימוש ראוי בתחו� החו'
ינה הגישה לאתר א. במעלה מדרגת המצוק ובשולי תחו� הקיבו(, התעשיה ושטחי הקהילה

במצב . והוא אינו מונע גישה ומעבר לחו' ואינו עושה שימוש בחו', דר
 שטחי הקהילה
כי בנסיבות מיוחדות , שוכנעה הולחו', לפיכ
. התכנוני הקיי� מיועד השטח לאזור מגורי�

ותו
 שמירה על , מבלי להוסי' זכויות בניה, יש מקו� להשאיר היעוד לג$ ארועי� על כנו, אלה
  ." הכוללת לקיבו(מסגרת התכנו$

  :הערר ואלו נימוקי 
  

   בתחו� החו�25/תקפות תוכנית חכ
תחו� החו�  1985 שאושרה בשנת 25/נקבע כי על פי תוכנית חכ 20/09/06בהחלטת הועדה המחוזית מיו�  .5

 .היה מיועד לבניה 

טענה זו  הרי שהמציאות מלמדת שאי� ולא נית� היה להקי�, שולחיי יטענו כי מהנימוקי� שיפורטו להל� .6
 הינה הרציונל המרכזי לאישור תוכנית זו ש

6.1  � : קובעת 13א "קובע  כי בי� היתר תמ 13א "תמל)א)(2(12סעי

 מטרי� לפחות מקו פני המי� 100הוראות בדבר איסור של הקמת מבני� במרחק של "
  ". ...העליו$

ית שבעת אישורה של תוכנ למרות לא נכלל הוראה כזה 25/בתקנו� תכנית חכואול�  6.2
     . היתה בתוק� 13א "תמ 25/חכ

 :קובע  13א "בתמ 10סעי� , יתרה מזו 6.3
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ג� על ידי התאמת$ של תוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות ושל , בי$ השאר, תוכנית זו תבוצע"

  " . שני� מיו� תחילתה של תוכנית זו5תו
 , תוכניות מפורטות להוראות תוכנית זו
7.  � . אינה תקפההיא כ   לעו 13א "לתממה התאכל  לא עברה 25/תוכנית חכואול
 .בחו� אשדוד" אדוית"בנושא ה קודמת של הועדה הנכבדה החלטתופנה הועדה הנכבדה ללעניי� זה  .8

  
א ואי  ספק שלא נית  להרחיב  כלל " הינ� בחריגה מהתמ13א "אי  ספק כי המבני� שקיימי� כיו� בתחומי תמ

  ועיקר
9.  � :קובע 13 א"תמל 6 סעי

תוכנית מתאר מקומית ותוכנית ,  בי$ תוכנית זו לבי$ תוכנית מתאר מחוזיתהייתה סתירה"
  . האמור בתוכנית זו עדי', מפורטת

לא ייהפ� לשימוש , אול� שימוש שהיה מותר ביו� תחילתה של תוכנית זו
אלא דינו יהא כדי� שימוש , אסור מחמת תחילתה של תוכנית זו בלבד

  " .חורג שהותר
 :כי ועל כ  יטענו שולחיי  .10

דינה של הרחבה זו היא כדי  אישור שימוש חורג נוס� ולכ  הייתה צריכה להיות מוצגת , ראשית 10.1
   .כ� בתוכנית

 . הרחבתה של החריגהלהצדקה ולא קיימת כל אי   10.2

  לחוק התכנו� והבניה קובע187סעי� , יתרה מזו .11

ייפסק השימוש לא , היה הבני$ החורג בית מגורי� או שהשימוש החורג היה בבניי$ מגורי�"
אלא לאחר שהועמד לבעלי הזכות , שבזכות חוקית או שבזכות שביושר מכוח הוראות פרק זה בלבד

לאחר ששולמו לה� או לזכות� פיצויי� כדי השגת שיכו$ חלו' , א� רצו בכ
, או, שיכו$ חלו' סביר
  ."סביר

י� יש עידוד להפסקת השימוש לפי חוק התכנו� הבניה בשימוש חורג שהינו בניי� מגור �ובמילי� פשוטות  .12
 .פי סבירוי העמדה של שיכו� חל"החורג בי� השאר ע

ועל כ� על הועדה המחוזית והמקומית היה לנצל את ההזדמנות בו נעשית תוכנית בני� עיר לכלל הישוב ולתת  .13
  13א " בחריגה מתמהנמצאי�לכלל המבני� פי ודיור חל

  
  

  אישור בניגוד לרוח החוק
 בתחו� החו�  הנמצאות יחידות הדיור תהרחבלת ו כוללת אפשרה/ 25/ חכתוכנית שולחיי יטענו כי  .14

 ר בנויי� לתחו� החו�" מאלפיהוספה של ובהתא� לכ" מאפשרת התוכנית את ה .15

 !! ומנוגדת לחוק החופי� 13א "שולחיי יטענו כי למעשה הרחבה זו מנוגדת לתמ .16

  :ויבואר, קה  אי� ספק כי הרחבה זו מנוגדת לתכלית החקי–ובכל מקרה  .17
  קובע כי מטרת החוק הינה חוק שמירת הסביבה החופית סעי� המטרות של  .18

לשקמ� ולשמר� כמשאב בעל ערכי� , להג$ על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה"
  ";ייחודיי� וכ$ למנוע ולצמצ� במידת האפשר פגיעה בה�

19.  �  :קובעלחוק שמירת הסביבה החופית ) א (3סעי
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באופ$ , ככל האפשר, תעשה זאת, מכת לתת רישיו$ או היתר לפעולה בתחו� חו' הי�רשות המוס"

  ."שיהיה בו כדי לצמצ� את הפגיעה בסביבה החופית
  :קובע" סמכויות הועדה" שכותרתו  – לחוק תכנו� והבניה 69לתיקו� ) ב (7� עיס .20

תחו� חו� תכנית או היתר הטעוני� אישורה ב, לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית"
אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישור� אל מול ההכרה בער� של השמירה וצמצו� , הי�

הנו� , הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ובער� של שמירת ערכי הטבע
ובאופ� שלא יהיה בו כדי לגרו� לפגיעה במידה העולה על הנדרש בזכות הציבור , והמורשת

את האמצעי� הנדרשי� , ככל הנדרש וככל האפשר, � חו� הי� ותקבעלמעבר חופשי לאור� תחו
א� תיגר� , כדי לצמצ� את הפגיעה בסביבה חופית וכדי לשק� את הפגיעה בסביבה החופית

   ."פגיעה כאמור
 בנוי למגורי� בתחו� החו� ר של שטח"הוספת אלפי מועל כ� יטענו שולחיי כי אי� ספק ש .21

 לרוח בניגוד גמור� הוא "לפיכ$ אישור הולחו, מהווה החמרת הפגיעה בחו� ולא צמצומה
   :לחוק

בהיותה מנוגדת לחוק , הועדה המחוזית היתה מודעת לבעייתיות של הוספת בינוי בתחו� החו�והראיה כי  .22
  :לא הותירה הרחבת� של שימוש אחרי�ועל כ� , ולתכליתו

 באזור הספורט לא תותר בניה 3במגרש  "9.5 סעי� 05/0920/ הועדה המחוזית מיו� בהחלטת 22.1
  ".כולל תוספות בניה',  מ100חדשה בתחו� 

ימחק השימוש המוצע לאול� , בהסכמת היז�" בהקשר לג� האירועי� 10.2� ו10.1בסעיפי� וכ" ג�  22.2
  . אול� אירועי�לדעת הועדה אי$ הצדקה להוסי' שימוש חדש של . אירועי� במבנה סגור

גינו$ ומיגו$ אקוסטי : לא תותר בניה נוספת מעבר לקיי� באתר למעט'  מ�100יוס' שבתחו� ה
  " .באישור איגוד ערי� חדרה לאיכות הסביבה

דינ� של תוספות בניה למגורי� בתחו� החו� כדי  של תוספות בניה מהמקוב) לעיל יטענו שולחיי כי  .23
  . ת הועדה המחוזית יש לאסור ג� הרחבה של מבני המגורי�לשימוש אחרי� וכפי שבצדק אסרה זא

  
  שמירה על המצוק מול עליית פני הי� צור� הטבע בשיקול של הועדה התעלמה לחלוטי  מה

 בסמיכות קרובה מאוד לחו� ייתכ� , )המסומני� כשימוש חורג (השארת ייעוד המגורי�שולחיי יטענו כי  .24
  .מוש בחו�ויהיו לה השלכות עתידיות של מניעת שי

   בחוק שמירת הסביבה החופית2מטרה � 24.1
  ";ולדורות הבאי�, לשמור את הסביבה החופית והחול החופי לתועלת ולהנאת הציבור"

לכ� ברבות מ� , � נסקרי� מידי פע� תהליכי� גלובליי� של עליית פני הי�"במסגרת דיוני הולחו 24.2
אזהרות אלו . בתהליכי� אלוהחלטותיה מזהירה הועדה את היזמי� מתהליכ� הבליה הכרוכי� 

  .נכתבות ג� במקרי� שבה� המבני� אינ� בתחו� החו� וה� נמצאי� על מצוק גבוה
, שכלל אינו מצוק אלא דיונת חול שהתייצבה, נמו" ביותר" במצוקו�"י� מדובר �במקרה שדות 24.3

  .י� עצמ� לדיו��שהביאו אנשי שדות, לאונרדו שטלאר' זאת לפי היוע* אנג
�מעמידות את בתי שדות" המצוקו�"יני המגורי� לקו החו� וה� גובהו הנמו" של ה� הקרבה של מב 24.4

�  .י� בסיכו� גבוה ביותר להיות קורב� לתהליכי הבליה של החו
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י� כלולה אישור לבניית סוללת של סלעי� להגנה על �� לגבי שדות"בהחלטת העוקבת של הולחו 24.5

וללת כאלו גורמת לנזק לחו� ומחמירות את פי רוב ס�מ� הניסיו� ה� בעול� וה� בישראל על. המצוק
�  .מגירה את סילוק החול מ� החו�, תהליכה הבליה של החו

על פני בניית , בעול� היו� קיימת העדפה של העתקה בתי מגורי� ומבני� הקרובי� לחו� שנמצאי� בסיכו� .25
נעשו במספר מדינות לפי חישובי� כלכליי� ש. מונומנטי� הנדסיי� יקרי� שנועדו כביכול להג� על מצוקי�

, נזק� הסביבתי והתחזוקה שלה� היא גדולה מאוד, הגיעו למסקנה כי שעלות של הקמת מבני� הגנה אלו
  .ההצדקה הכלכלית של בניית� מוטלת בספק

26.  �לפיכ� ג� מ  הפ  של ראיית טובת� של הדורות הבאי� השראת מבני המגורי� האלו יכולה להוות חס
  . של הציבור מ  החו�משמעותי מפני הנאה עתידית 

  
מאחר ומדובר בשטח בעל משמעות היסטורית יש צור� באישור המועצה לשימור מבני� ואתרי� שולחיי יטענו כי 

  לחוק התכנו  והבניה 99וזאת בהתא� לסעי� 

 .הקיבו* שדות י� נמצא בצמוד לקיסריה .27

 של שרידי� ארכיאולוגי� קיסריה היא אחד מאתרי התיירות החושבי� בישראל במקו� קיי� מקב* מרשי� .28
 .מפוארי� מתקופת הורדוס

הקיבו* נמצא מדרו� וצמוד לאמפיתיאטרו� , בעת העתיקה קיסריה הייתה אחד בערי החו� החשבות באר* .29
  .של קיסריה שפונה אל הי�

בחו� זה יש מספר טבלאות גידוד שנמצאות מעל פני המי� ומהווי� , החו� עצמו מול הקיבו* הוא חו� יפיפה .30
  . זעירי� שנותני� לחו� אופי ייחודאיי�

31. �על רקע חו� היפה , כשהולכי� לאור" חו� זה אפשר להתרש� מ� הקרבה הרבה של בתי הקיבו* אל החו
�  .והקרבה לשרידי� של קיסרה בולט המפגע ויזואלי שיוצרי� של בתי שדות י� למבקרי� בחו

יי� בישראל ולמשו" ה� מבקרי� ישראלי� אי� ספק שחו� זה יכול להיות אחד החופי� הציבוריי� הפופולאר .32
  .רבי� וה� תיירי� לבילוי משלי� לסיורי� בקיסריה

חבל שחו� , ה� בעבר וה� כיו�, יש להצטער שהפוטנציאל התיירותי של החו� נעל� מעיניה� של המתכנני� .33
�     . זה יישאר נחלת� של מעטי� וכל זאת בשל הקרבה הרבה של ביתי שדות י� לחו

  ר בחו� צריכה להישמר זכות הציבו
מעבר לכל האמור לעיל שולחיי אינ� יכולי� שלא להפנות את הועדה הנכבדה לאשר נפסק רק לאחרונה על  .34

  :ידי בית המשפט העליו� בפרשת המרינה בהרצליה
התגברה ההכרה כי מקרקעי$ ה� משאב ציבורי החשו' לכלייה בא� ניצולו , בדורות האחרוני�

אשר התירה , את מקומה של תפיסת התכנו$ המסורתית.  הדורות הבאי�ייעשה בלא שי� לב לצרכי
, תפסו דיני התכנו$ המודרניי�, מיצוי מירבי של ערכה הכלכלי של הקרקע בטווח הזמ$ הקצר

ולצור
 בנקיטת גישה , הקשובי� במיוחד לצור
 בשמירה על אינטרסי� ארוכי טווח של החברה
במבט להווה ולעתיד , וחברתית, לאומית, חריות ציבוריתמתו
 א, זהירה בהיק' ניצולה של הקרקע

ובוחני� את השפעותיה$ , דיני התכנו$ כיו� נותני� ביטוי ג� לצור
 בשימור הקרקע, לפיכ
. ג� יחד
  לצד ההכרה בצור
 בפיתוח ובבנייה, חלוקתיות ואקולוגיות של תכניות, חברתיות, הכלכליות

      .....  
� ד"תשס, הוא חוק שמירת הסביבה החופית, נו חופי הי�שעניי, חוק נוס' וחשוב ביותר

לשמור עליה לתועלת ולהנאת הציבור בהווה , חוק זה נועד להג$ על הסביבה החופית. 2004
.  לחוק1סעי' (ולקבוע עקרונות והגבלות לניהול ופיתוח אזורי� אלה , ולדורות שיבואו (
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א
 רוחו והערכי� , בענייננו, אאפו, הוא אינו חל. 15.11.2004החוק נכנס לתוקפו ביו� 

החברתיי� שעיצב מקריני� על התפיסה הראויה ביחס לחשיבות המיוחדת שבהגנה על 
חוק השמירה על הסביבה , מעבר להוראותיו האופרטיביות. הסביבה החופית של האר(

החופית הנו בעל חשיבות מיוחדת בביטוי שהוא נות$ לנורמות יסוד הקשורות בזכותו 
. הציבור הרחב למשאבי הנו' והטבע שאר( זו הצמיחה לטובת כל תושביההטבעית של 

הוא מעג$ את זכותו הבסיסית של הציבור בישראל לחופי הי� התיכו$ שלאור
 גבולה של 
להבטיח , הוא נועד לשמר את פיסות החופי� להנאת� ולרווחת� של תושבי האר(. האר(

. שתלטות פרטי� לצרכי� כלכליי�ולהג$ עליה� מפני ה, לכל אד� את הנגישות אליה�
חוק שמירת הסביבה החופית נועד לעג$ באורח חקיקתי מפורש את זכותו הטבעית של 

ולהניח בגדרו של חוק מפורש את העקרונות האמורי� להנחות את , הציבור בחופי הי�
  ....גופי התכנו$ ורשויות הביצוע בבוא� להסדיר את פרטי התכנו$ של הסביבה החופית

  
קה שנועדה להג$ על חופי הי� לרווחתו של הציבור הינה חוליה בשרשרת חקיקה החקי

    � שהרי , חשובה שנועדה לשמר את הסביבה הטבעית לתועלתו של האד�
הוא משפיע על . הוא מקיי� ע� סביבתו יחסי גומלי$. האד� הוא חלק מסביבתו"

. ו� האנושיהאוויר ה� היסודות לקי, המי�, הקרקע. סביבתו והוא מושפע ממנה
. ה� הבסיס לקיו� הפיזי... ' במסגרת� מנהלי� הפרט והחברה את כל מעגל חייה�'

א� לא נשמור . פי איכות הסביבה�איכות החיי� נקבעת על. ה� הבסיס לקיו� הרוחני
 לכל פרט ופרט �מכא$ החשיבות הרבה . הסביבה לא תשמור עלינו, על הסביבה

אחד ...  הסביבה בה שמתנהלי� חיינו בשמירה על איכותה של�ולחברה ככלל 
דברי (  " הערכי� החברתיי� הראויי� להגנה הוא זה של שמירה על משאבי הטבע

  ).513�512,  אד� טבע ודי4128/02$צ "הנשיא ברק בבג
  

 את הדיו  בכל הקשור להעביריטענו שולחיי כי על ועדת המשנה לעררי� , מבלי לגרוע בכלליות האמור בערר
  :ויבואר, קיבו) שדות י� למועצה הארצית לתכנו  ובניהלתוכנית של 

התוכנית שבנדו� כוללת שינויי� מופלגי� ומהותיי� בכל הקשור לסביבה החופית הקיימת שולחיי יטענו כי  .35
עשרות ו מטר מהי� 100 (ד בתחומי קו ה"של עשרות יחהרחבת�  כיו� באזור קיבו* שדות י� ובמיוחד

   )הסביבה החופית שעל פי חוק החופי�תחו�  (מהי� '  מ003 (בתחומי קו הנוספות ד "יח

 : יזמי התוכנית להגיש בקשות להקלה כמפורט להל�נדרשו, לנוכח שינויי� אלו .36

� להקלה בהתא� לחוק החופי�"בקשה לולחו 36.1 

 13א "בקשה מהמועצה הארצית להקלה מתמ 36.2

� הגיש שולחי ערר זה"על החלטת הולחו .37. 

 .  לתוכניתשולחיי� את התנגדות "� על פיה דחתה הולחו" את החלטת הולחושולחיי ו קיבל28.12.06ביו�  .38

 כי בשל היות התוכנית מורכבת משני אזורי� הדורשי� את אישור� של ועדות ו  וידגישנו יטעשולחיי .39
הרי שאי� זה ראוי כי המועצה הארצית תדו� בתוכנית בטר� ) �"המועצה הארצית והולחו(תיכנוניות שונות 

�"טה סופית בקשר לאותו שטח הכלול בתחו� שיפוטה וסמכותה של הולחותתקבל החל. 
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 �  לסיכו

לכל האמור לעיל על הוועדה הנכבדת לשקול ולשנות את החלטת ולאסור על הרחבה של מבני� בתחו�  .40
�  ..החו

בנוס� יש להורות לוועדה המחוזית להכי� במסגרת התכונית אפשרות לתושבי� שגרי� במבני� שנמצאי�  .41
  .      להעתיק את בתיה� לאזור עורפי יותר בישוב המסגרת ההרחבה הנדונה, נייני� בכ"וומע, חו� החו�בת

 הגדלת שטח  באמצעות דוגמא לתוואי תכנוני אפשרי לצמצו� פגיעה בסביבה החופיתשולחיי יוסיפו כ .42
יחידות בתחו�  ה48בתמורת לכ" הסכמה לשינוי היעוד של ,  יחידות דיור48המגורי� החדש והוספה לו 

  . החו� בלי לשנות את גודל התכסית לשימוש של נופש ותיירות
ושימוש הנופש יהווה פיצוי מסוי� על הנזק הקנייני או הכספי , בכ" ה� התושבי� יוכלו לגור בדירה מרווחת .43

 .וה� הציבור הרחב יזכה לאפשרות לשימוש באזור החו� לנופש, שעלול להיגר� לה�

   על קיו� דיו� כוללני בקשר להרחבת קיבו* שדות י� במועצה הארציתולחילופי� תורה הועדה .44
  

  ,בכבוד רב                                     
  ד"עו, אריאל יונגר                                



  
 
 

  משרד הפנים      מינהל התכנון 
  הועדה לשמירה על הסביבה החופית 

 

  1                                                                                                      8.11.2006החלטות הועדה הממיינת 

  פרוטוקול החלטות
  משנה למיו
 תכניותהועדת 

  24' ישיבה מס
8.11.2006  

  
  

  :השתתפו
  חברי
 :הועדה

  ר הועדה"יו, מ נציג משרד הפני�"מ, אילנה שפר�' גב
  המשרד לאיכות הסביבה נציג ,מר גידי ברסלר

  אדריכלית שאינה עובדת מדינה, עדנה לרמ�' אדר
  ראש המועצה האזורית חו# הכרמל, יותמ נציג הרשויות המקומ"מ, מר כרמל סלע
   איכות הסביבה שמירתשעניינ�הציבוריי�  הגופי� נציג, מר ניר פפאי

 � משתתפי
�  :נוספי

  מזכיר%ת הועדה, אלירז סאס' גב
  יועצת אדריכלית, יוספה דברה' אדר
  יועצת משפטית, ד חגית דרורי"עו

  יוע& סביבתי, מר מוטי קפל�
  מינהל התכנו�, � נושאיאג# לתכנו, אילנה טלר' גב

  מחוז תל אביבלשכת התכנו� , גילה גינסברג' אדר
  מחוז תל אביבלשכת התכנו� , מר עמית שפירא

  יפו'עיריית תל אהיה, מנהלת צוות מרכז, אורלי אראל' אדר
  יפו'עיריית תל אביב, צוות מרכז, לריסה קופמ�' גב

  יפו'עיריית תל אביב, צוות צפו�, יואב רוביסה' אדר
  דודי גלור' ראד
  אודי כסי#' אדר
  החברה להגנת הטבע, דפנה מנג�' גב

  סיגל סרוסי' אדר
   נתניהעיריית, עיצוב עירתכנו� ומנהלת אג# , שרה גזית' אדר
  עיריית נתניה, ע"מחלקת תב, טליה ברניב' גב

  מ"בענבו .י.אל "מנכ, מר אברה� נבו
  מ"בענבו .י.אל "מנכ, מר יצחק נבו

   אריק שניידר'אדר
  דני קידר' דרא
  מחוז חיפה, לשכת התכנו�, הדר סלע' גב

  מהנדס המועצה האזורית חו# הכרמל, דניאל סנרמ�' אדר
   י�קיבו& שדות, �"מרכז נדל, מר גילי אמיר

  קמה'דני בר' אדר
  לאונרדו שטדלר' אינג

  מינהל התכנו�, האג# לתכניות מתאר ארציות, נטלי אוסטרובסקי' גב  :נעדרו
  מתכנ� מחוז מרכז, רעפר גרידינגמר 
  מהנדס העיר נתניה, פול ויטל' אדר
  מתכנ� מחוז צפו�, אלכס שפול' אדר

  חברי הולחו#  :העתק
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 שינוי מער� הדרכי� במחוז � תכנית מתאר ארצית לדרכי� : 78/ 3/ תמא  :1' נושא מס
  חיפה

, 4) קטע מדר. השינוי המבוקש במער) הדרכי� במחוז חיפה הוצג בפני הועדה  
קטע זה מוגדר כדר) . נמצא בסביבה החופית, מהכניסה לחיפה ועד צומת בית המכס

 שינוי זה מבטא את מצב הדר) .ומבוקש שינוי הגדרתו לדר) ראשית, פרברית מהירה
  .בו היא מתפקדת כחלק ממער) דרכי� ארצי בתחו� העירוני של חיפה, הנוכחי

  .' מ100קווי הבניי� ותחו� ',  מ50רוחב רצועת הדר) המיועד הינו 
  .הועדה ממליצה לאשר התכנית  :החלטה

אי� הוא ,  בכ�.השינוי משק� את המצב הקיי� ומגביל את מידת הפיתוח של הדר�
  .מגביר את מידת הפגיעה הפוטנציאלית בסביבה החופית

  שירותי חו� הי� : 3484/ תא  :2' נושא מס
היקפי בניה , קובעת שימושי� מותרי�ה, יפו הציגו את התכנית'נציגי עיריית תל אביב  

. תו) שהיא מסדירה את הפעילות והבינוי הקיימי� לאור) החו#, ועקרונות עיצוב
כמו . בה� ניתני� ומיועדי� להינת� שרותי חו#, מקטעי חו#בתחומה התכנית כוללת 

נקבעו עקרונות לפיתוח החו# וטיילת החו# , באמצעות נספח עיצוב ופיתוח מנחה, כ�
  .ת�בכללו

בתכנית מוצע . 4/ 13/ ומתייחסת להגדרות תמא,  התקפה13/ התכנית משנה את תמא
 מהחופי� הצפוניי� ,4/ 13/  בתמאהמוגדרי�,  בניה בי� המתחמי�ניוד שטחי

  . חו#שירות למוקדי פיתוחלמרכזיי� וממוקדי 
 על לאור היקפה והשפעתה הפוטנציאלית של התכנית, להעביר לדיו� במליאה  :החלטה

  :לנושאי� הבאי�ג� תדרש התייחסות , לעת הדיו� במליאה. הסביבה החופית
 שמוצע להסדיר�, או בניגוד לה�, היתר/י� ללא תכניתשימושוהצגת בניה  .1

 .מקרי� בה� יש ספק באשר לתקפות ההיתרלרבות , במסגרת התכנית

בשי� לב לכ� ,  בשטח התכנית)צוק צפו� ודרו� (1�2שיקולי� להכלת תאי שטח  .2
 . מבחינה תכנונית מצב לא ראויה שלהכשרש בה� שי

 .העתידה לחול בשטחי� אלו, 3700 ובי� תכנית 1�2היחס בי� תאי שטח  .3
  .אות� מנחה התכנית, פירוט עקרונות העיצוב והפיתוח .4

�  :לקבוע את התנאי� המפורטי� מטה לאישור התכנית, ממליצה ועדת המשנה, בנוס
 .ציבור ברחבי חו� הרחצההוראות התכנית תקבענה מעבר חופשי ל .5
 .כי פיתוח הסעדה ומסחר יותנה בפיתוח שרותי החו�, יקבע בהוראות התכנית .6
כי ע� כניסתה לתוק� קבע בהוראות י,  יושארו בתכנית1�2במידה שתאי שטח  .7

לפי , או בסיומו של פרק זמ� שיוגדר מראש,  או אחרת3700של תכנית מקומית 
 .ליה�יפקע תוק� התכנית בנוגע א, המוקד�

תכנית העיצוב והפיתוח תקבע את תחו� פריסת הריהוט והציוד של בתי האוכל  .8
 .והמסחר

9. �  .תכנית העיצוב והפיתוח תובא לאישור הולחו
  יפו�אביב תכנית גגות תל : 1/ ג/ תא  :3' נושא מס

. יפו הוצגה בפני הועדה'בחלקי� נרחבי� של תל אביבהתכנית להסדרת הבניה על גגות   
  .נמצא בעיקר בשכונות עבר הירקו�, ה החופית הכלול בתכנית זותחו� הסביב

כאשר , הוצגו השינויי� המוצעי� לעניי� היקפי הבניה על הגג ומגבלות הבינוי המוצעות
 .קווי הבניי�ואי� חריגה מ'  מ1 לא עולה על ת הגובה ביחס למצב התכנוני הקיי�תוספ

�  .כמו כ� הוצגו עקרונות להצבת מתקני� טכניי
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 החלטות
  .הועדה ממליצה לאשר התכנית  :חלטהה

ויש בה כדי לעודד שיפור , מהות התכנית הסדרה והאחדה של הבינוי על גגות העיר
 . אי� בתכנית כדי לפגוע בסביבה החופית.הסביבה העירונית

 בדיו�  נכחהגה את התכנית ולאיצה,  ועורכת התכניתיועצת לולחו#, יוספה דברה' אדר
  .הפנימי

הגדלת  ,שינוי ממגורי� מיוחד למגורי� רב קומות : 26/ א/ 600/ נת  :4' נושא מס
  קומות ,ד"יח ,שטחי� עיקריי� שטחי שירות

,  מדובר בשינוי נקודתי.מגישי התכנית הציגו בקשת� לתוספת יחידות דיור וקומות  
  .התוא� את מגמות הפיתוח באזור

בכ) שהיא מייעדת שטחי� למגורי� , 21/ 3/  ואת תממ13/ התכנית סותרת את תמא
כי מקוד� שינוי לתכנית , טענו נציגי העיריה, לעניי� זה. באזור המיועד לנופש ותיירות

  .אשר יפתור מצב זה, המתאר המחוזית
המתייחס ,  השינוי לתכנית המתאר המחוזיתובו יוצג, התכנית תועלה לדיו� במליאה  :החלטה

 21/ 3/ ות בתחו� השטח המיועד בתממקומילאזורי� המיועדי� למגורי� בתכניות מ
לאחר שהולחו� דנה בסדרה של תכניות נקודתיות ,  זאת .פנאי ותיירות, לנופש

, בדומה לתכנית זו, 21/ 3/  ושלא תאמו את היעוד בתממ13/ שהצריכו הקלה מתמא
  .והעירה על כ�

למצב הקיי� וליעודי הקרקע נתניה נתוני� באשר תציג עיריית , לעת הדיו�
, פנאי ותיירות,  לנופש21/ 3/ המאושרי� בתכניות מקומיות בתחו� המיועד בתממ

  . זכויות הבניה ופריסת�,כולל היק� שטח�
כולל התייחסות , א ושינוייה/ 600/ נתתכנית תוצג מדיניות פיתוח הרחוב ב, כמו כ�

שהובאו , סדרה של תכניות נקודתיותל רקע דרישה זו באה ע .להפרשי מפלסי�
� חניה עילית והוצגו פתרונות בינוי המייצרי� קירות הוצעה בה� ,לאישור הולחו

  .בדומה לתכנית זו, ומרתפי� לאור� הרחוב
  :יוכנסו בה השינויי� הבאי�, תכניתלעת הדיו� ב

 .כולל הפיתוח הגנני, הורדת מפלס הכניסה למפלס הרחוב הראשי .1
 .ע המאפשר נטיעת עצי� בוגרי� במפלס הקרקע הסופייובטח מצ .2
 .לא יותרו חניות עיליות .3
 .יוצג פתרו� אחורי או צדי לרחבת כיבוי האש, ככל הנית� .4

בהקשר לטיפול בנגר בתחומי , בהוראות'  ה19מסעי� " ככל הנית�"יוסרו המלי�  .5
 .המגרש

 כגובה נית� לקבוע את גובה הבניי� המכסימלי, בתאו� ע� הועדה המחוזית
  .המשק� את גובה הבניי� כפי שהוצג לולחו�, אבסולוטי

 תוצג חזית הרחוב העתידית ביחס לבינוי המיועד במגרש הסמו�, לעת הדיו� בתכנית
  .תוצג המחויבות הציבורית הנובעת מאישור התכנית,  כמו כ�.)7חלקה (

   עכו�אצטדיו( כדורגל : 16255/ ג  :5' נושא מס
. דורגל החדש במבואות הדרומיי� של עכו הוצגה בפני הועדההתכנית לאצטדיו� הכ  

מזרחית למסילת , הוצגו השיקולי� והאילוצי� שהביאו למיקו� האצטדיו� מחדש
הוצגו האמצעי� , כמו כ�. בגבול הסביבה החופית, כרמיאל לעכוהרכבת המתוכננת בי� 

  .למניעת השפעות ממנו על פשט ההצפה ואפיקו של נחל נעמ�
בתנאי שיקבעו הוראות בדבר גינו� החניה , הועדה ממליצה לאשר את התכנית  :החלטה

  .בתאו� ע� לשכת התכנו� המחוזית, לאצטדיו�
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  קיבו* שדות י� : ה/ 25/ חכ  :6' נושא מס
   �ונסקרו היעודי� והבינוי המוצעי� , הוצגה בפני הועדההתכנית להרחבת שדות י

כמו . ג� ארועי�, תעשיה, מוסדות ציבור, מגורי�, פ"כולל שפ, בתחו� הסביבה החופית
  .כ� פורטו דרכי הגישה אל החו# בסביבת הקיבו& ומתוכו
יעו על קביעת תחו� ואשר השפ, הוצגו אילוצי התכנו� הנובעי� ממער) בעלויות הקרקע

הוצג היחס בי� התכנית לבקשה להגנה , כמו כ�.  בהת חו# הי�לועל אי הכל, התכנית
  .על המצוק בתחומה

  :הועדה ממליצה לאשר התכנית בתנאי� המפורטי� להל�  :חלטהה
, המבני� יורחבו. לא תותר הרחבת הבינוי בשורה הראשונה מול הי� לכיוו� מערב .1

 .מזרחה או בקומה נוספת, ככל הנית�

יובטח מעבר לציבור לאור� המצוק שתחומו יוגדר על פי הגבול המערבי ביותר של  .2
 .המגרשי� המיועדי� למגורי�

 יותרו בתחו� קונטור הבניה ,בתחו� החו�מקלטי� ומתקני� הנדסיי� כי , בהריו .3
 .הראשי בלבד

יוצא , רבית של התכניתהמסומ� בפינה הצפונית מע, ג� הארועי�השטח המיועד ל .4
 .תחו� התכניתמ

 תכנית לרצועת החו� המצרנית מת� היתר בניה בתחו� התכנית יותנה בהפקדת .5
 .לה

ומצרה על , הסמו� לי�, ת השימושי� והבינוי בקיבו-הועדה רואה חשיבות בהסדר
 מהנדס הועדה המקומית חו� הכרמל הביע .כ� שהתכנית אינה כוללת את חו� הי�

  .נכונות לקד� תכנית לחו� הי�
יש מקו� להסב את השטחי� המיועדי� , כי בטווח הארו�, חברי הועדה ציינו

  .לתעשיה בתחו� הסביבה החופית ליעודי� הולמי� יותר
 .לערו� דיו� עקרוני בסוגיית יעוד גני ארועי� בתחו� החו�חברי הועדה בקשו 

בדיו� לא נכח , חבר הולחו# וראש המועצה האזורית חו# הכרמל, מר כרמל סלע
  .הפנימי

   הגנת חו�– הגנה על מצוק שדות י� : 20050124/ חכ  :7' נושא מס
מצב מצוק החו# לאור) שדות מגישי הבקשה הציגו את הגורמי� שהביאו להידרדרות   

�הגנה על החו# באמצעות הגדרה מחדש של שיפוע המצוק ואת הפתרו� המוצע ל, י
�בתחו� המוגדר בתכנית התקפה ,  כל זאת.ותלולית החול בעזרת גביוני� וסלעי

  .פ"שפכ
  .שאינה מהווה חלק מהפתרו� המוצע, כולל בניית קיר הגנה, הוצג המצב הקיי� בחו#

  .רידות הקיימות לחו# אינ� נפגעות במסגרת זוכי הי, הובהר
   .הבקשה תועלה לדיו� במליאת הולחו�  :החלטה

יובהר נושא השלביות , כמו כ�. יציגו המגישי� את החלופות שלא נבחרו, לעת הדיו�
  .ביישו� הפתרו� המוצע

בדיו� לא נכח , חבר הולחו# וראש המועצה האזורית חו# הכרמל, מר כרמל סלע
  .הפנימי

 
  אילנה שפר�

 
 

  לשמירה על הסביבה החופית מרכזת הועדה



  
 
 

  ם      מינהל התכנוןמשרד הפני
  הועדה לשמירה על הסביבה החופית

 

1  29.11.2006החלטות הועדה לשמירה על הסביבה החופית 

  פרוטוקול החלטות
  הועדה לשמירה על הסביבה החופית

  23' ישיבה מס
29.11.2006  

  
  :השתתפו
  ר" יו–נציג משרד הפני� , שמאי אסי' אדר :חברי הועדה

  מ נציג משרד הפני�"מ, אילנה שפר�' גב
  נציג משרד איכות הסביבה, מר גידי ברסלר
  נציג משרד הבטחו�, מר אבי מערבי

  מ נציגת משרד התירות"מ, מר משה צימרמ�
  מ נציגת משרד הבינוי והשיכו�"מ, עינת גנו�' גב

  מ נציג רשות הטבע והגני�"מ, מר ניר אנגרט
  אדריכלית שאינה עובדת מדינה, עדנה לרמ�' אדר
  מ אדריכלית שאינה עובדת מדינה"מ, תמר דראל פוספלד' אדר

  ורית חו הכרמלראש המועצה האז, מ נציג הרשויות המקומיות"מ, מר כרמל סלע
   שמירת איכות הסביבה�נציג הגופי� הציבוריי� שעניינ, מר ניר פפאי

  יתבעל מומחיות בתחו� השמירה על הסביבה החופ, מיכה קליי�' פרופ
  עתיקותרשות ה, בעל מומחיות בתחו� השמירה על הסביבה החופית, ר אהוד גלילי"ד

  מזכירות הועדה, אלירז סאס' גב  :משתתפי�
  יועצת משפטית לועדה, ת דרוריד חגי"עו

   לועדהיוע  סביבתי, מר מוטי קפל�
  מינהל מקרקעי ישראל, מר רפי אלמליח

  ראש המועצה האזורית חו השרו�, רנו'מר אהרו� בז
  סג� ראש המועצה האזורית חו השרו�, מר מאיר דור

  מהנדס המועצה האזורית חו השרו�, ירד� ערמו�' אדר
  רשות הטבע והגני�, חוז מרכזמנהל מ, ארי!מר יגאל ב�

  מפלגת הירוקי�, מר דרור עזרא
  מהנדסת הועדה המקומית שורקות, אנה קוג�' אינג

  מ"דר יעו  ניהול ותכנו� עירוני בע, מר דודי רוסו
  אד�ה סביבה גיאולוגיה וגיאוטכניקה, מר דרור נחמיאס

  אד�ה סביבה גיאולוגיה וגיאוטכניקה, ניצ� פרי' גב
  שכת התכנו� מחוז חיפהל, הדר סלע' גב

  מהנדס המועצה האזורית חו הכרמל, דניאל סנרמ�' אדר
  שדות י�, �"מרכז נדל, מר גילי אמיר

  דני בר קמה' אדר
  מר גדליה גל

  'גרנות ושות, ד שי גרנות"עו
  'גרנות ושות, ד אהוד פנחס"עו
  ר יעקב ניר"ד

  לאונרדו שטדלר' אינג
  קלו�אשלל החברה הכלכלית "מנכ, מר חיי� צבר

  אדמיר, מר אמיר אורב"
  נציגת משרד איכות הסביבה, ולרי ברכיה' גב  :נעדרו

  נציג משרד התחבורה, ר ד� ליבנה"ד
  נציגת משרד התשתיות, ירדנה פלאוט' גב

  נציג משרד החקלאות , מר אור� סוני�
  ראש העיר חיפה, נציג הרשויות המקומיות, מר יונה יהב

  משרד התחבורה, תחו� התחבורה הימיתבעל מומחיות ב, מר אהרו� וייסמ�
  משקי מטע� מינהל מקרקעי ישראל, מר ד� סתיו

  יועצת אדריכלית לועדה, יוספה דברה' אדר
  מתכנ� מחוז מרכז, מר עפר גרידינגר

  מהנדס העיר אשקלו�, דוד ירו�' אינג
  שר הפני�, או�!מר רוני בר  :העתק

  ל משרד הפני�"מנכ, ר� בלינקובמר 
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 החלטות

 25.10.06אישור פרוטוקול המליאה מיו�  : 1' שא מסנו
 .אושר :החלטה

 8.11.06אישור המלצות ועדת המשנה למיו� תכניות מיו�  : 2' נושא מס
  : בדבר תכניותהולחו� מאשרת את המלצות הועדה הממיינת :החלטה

   שינוי מער" הדרכי� במחוז חיפה�תכנית מתאר ארצית לדרכי�  : 78/ 3/ תמא
  יפו�תכנית גגות תל אביב : 1/ ג/ תא
  עכו�אצטדיו& כדורגל : 16255/ ג

   ג	 לאומי חו השרו	: 99/ חש : 3' נושא מס

כמו . 1997 בשנת  עודכפי שהופקדה, בפני הועדה הוצגה התכנית לג� לאומי חו� השרו�  
ת ווהשינויי! אות! מבקש, כ� הוצגו הנסיבות לכ" שלא נית� לתכנית תוק� עד היו!

ג ונציגי המועצה "נציגי הרט.  להכניס בתכניתמועצה האזורית חו� השרו�הג ו"רט
הודיעו כי אי� מניעה מציד! לשנות את התכנית ולגרוע ממנה , מגישי התכנית,  האזורית

מלבד אלה בכניסה הדרומית לג� הלאומי ובכניסה לחו� , את החניות, את שטחי המסחר
משו! שעיקר דאגת! הוא לאפשר את , זאת.  ואת הדרכי! בתו" הג� הלאומי,הרחצה

  .תפעולו של חו� הרחצה ואת פיתוח הג� הלאומי
א" נדרשת , ורמת הפיתוח הנוכחית שלו מספקת, לאומי מוכרזהג� ה, לדברי המגישי!

דוגמת סככות , הפעלת חו� הרחצה מצריכה הקמת מתקני! ומבני! .הקמת תחנת מידע
  .עמדת עזרה ראשונה וקיוסק, מלתחות, צל

, כי מיקו! חו� הרחצה בתכנית אינו תוא! את מיקומו במציאות, ציינומגישי התכנית 
הצהירו נציגי ,  כמו כ�.וכי חלק מהחניה המשרתת את החו� נמצא מחו% לתחו! התכנית

  .החו�כי הוסרה הבניה הבלתי חוקית בתחו! , המועצה האזורית
  .התכנית נמצאת לפני מת� תוק�

 אושרה, לפיכ". שפר את מרכיביהיש ל,  כי על מנת לאשר התכנית,הועדה התרשמה :החלטה
  :בכפו� לשינויי� הבאי�, התכנית

לאחר השינויי� , כ" שיבטאו את התכנית העדכנית, שינוי מטרות התכנית .1
�  :המפורטי� בסעיפי� הבאי

 . והבינוי המוצע בה�לאזורי מסחריעוד הביטול  .2
 אותו מציעה התכנית, מיגריעת  הכביש העובר בתו" ולאור" הג& הלאו .3

וממזרח ) מצפו& לארסו�(במוצאי דרכי הגישה מדרו� , יותרו שני אזורי חניה בלבד .4
קפי החניה יותאמו  לכמות המשתמשי� ולאופי פיתוח יה). מדרו� לגעש(

, ובכל מקרה לא יעלו על המוצע בתכנית עבור שני אזורי החניה, אקסטנסיבי
  .25 �  ו3המוגדרי� בתכנית 

יפורטו .  הביקור בג& הלאומי בשעותהולכי רגל כניסה חופשית של לא תמנע .5
  .בתכנית כניסות להולכי רגל

שטחי . בשטח שיקבע בתכנית, תותר הקמת מבנה כניסה ותחנת מידע לג& הלאומי .6
 .ותשתיותפיתוח וה� יפורטו במסגרת תכנית בינוי , ר" מ100הבניה לא יעלו על 

במסגרת תכנית , יפור יציבותו יותאמוהאמצעי� למניעת התמוטטות המצוק וש .7
שינויי� אות� קבעה בהתא� ל, לרמת פיתוח אקסטנסיבית, ותשתיותפיתוח בינוי 

 . בהחלטתההולחו�
וכי , כי תוצאות המעקב השנתי בעניינו של המצוק ידווחו לולחו�, יקבע בהוראות .8

 .ה& תוצגנה בפני הועדה, במידה שנדרשות פעולות הנובעות מה&
 .ק� ואופי הפיתוח של חו� הרחצהיכנית יקבעו את ההוראות הת .9

ר לפחות " מ70מתוכ� , ר" מ150שטחי הבניה בחו� הרחצה לא יעלו על   .א
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 החלטות
 .ותשתיותפיתוח בינוי וה� יפורטו במסגרת תכנית , לשרותי חו�

  .הפעלת הקיוסק תותנה בהקמת ותפעול שרותי החו�  .ב
 מבני� בחו� הרחצה לא יותרו שימושי� לספורט המחייבי� הקמת  .ג

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

בולחו� ותשתיות פיתוח תכנית  בינוי היתרי הבניה יהיה אישור הוצאת תנאי ל .10
 .ובועדה המחוזית

 .תכנית המתוקנתה הולחו� ולשינויי� אות� קבעבהתא� ל, עדכו& נספחי התכנית .11

הועדה מפנה תשומת לב הועדה . שבעבר נערכו בחו� ארועי�, הובא לידיעת הועדה
, רחצההחו� תכנית עבור המקומית לכ" ששימוש זה אינו מסוג השימושי� המותרי� ב

 .סוגיה זו בהתא� למסמ" מדיניות שעתידה הולחו� להפי/ב ויש לטפל

  .לא נכח בדיו� הפנימי ,ג"רטחבר הולחו� ונציג , ניר אנגרט
  שימוש חורג במבנה מועדו	 : 20040129/ שרק  :4' נושא מס

ת הועדה לאחר שנדו� ערר מטע! מגישיה על החלט, הבקשה חזרה לדיו� בולחו�  
על מנת להבטיח כי ,  בולחו� הבקשה לדיו�ההחזירועדת הערר .  לדחותה2005מפברואר 

ועל מנת להציג בפני הולחו� חוות דעת מטעמ! לעניי� יציבות  , ישמעומגישיהטעוני 
  .המצוק

הוצגה .  בדר" של שימוש חורגאשרהנציגי המגישי! הציגו את הבקשה ואת השיקולי! ל
במסגרתה נעשתה אבחנה בי� קטעי המצוק , חוות דעת לעניי� יציבות המצוק החופי
טת ר חוות הדעת מפ.מקומי המוש על קטע המצוקבאזור והוערכה השפעת הבינוי והשי

,  בטוחה לשימוש עליה הוק! המועדו�המסתכמת בכ" שבמת המצוק, מסקנותשורת 
 הסגת משטח כולל, המלצותהמפורטי! כ, זהירות ובקרה, תו" נקיטת אמצעי מניעה

  .ניטור והמש" בחינה על ידי מהנדס מוסמ", הע%
שר הבקשה וכי מדובר כי ראוי לא, מהנדסת הועדה המקומית הציגה את עמדת הועדה

כי לאחרונה אושרה , כמו כ� הביאה לידיעת הולחו�. כדבריה, "קלאסי"בשימוש חורג 
  . אחר בקיבו% פלמחי!בקשה לשימוש חורג לג� ארועי!

  . דוחה את הבקשההועדה  :החלטה
ושמעה , הולחו� בחנה את הנתוני� החדשי� שהובאו בפניה בעניי& יציבות המצוק

 �המידע שנתקבל תומ" כי , הועדה לא שוכנעה. לאישור הבקשהמחדש את הטיעוני
שות הועדה בדבר  חוות הדעת שהוצגה מאמתת את חש,נהפו" הוא. הבקשהבאישור 

  .מצעי� למניעת המש" הפגיעה ולבקרהוא� מבקשת לנקוט א, יציבות המצוק
אינטנסיבי יותר מהשימוש , לפי ראות עיני הולחו�, השימוש המבוקש במקרה זה

לכ" יש . שכיחותהה& מבחינת  היק� הפעילות וה& מבחינת,  במבנה למועדו&תרהמו
  .השלכות על מידת החשיפה לסיכו&

 אור הצעתל, הולחו� בחנה אפשרות להגביל את השימוש החורג לתקופה קצרה יותר
 הואיל והסיכו& האמור אינו מוגדר א", השימוש לשלוש שני�מנהל הפרויקט להגביל 

  .י& בכ" כדי לפתור את הסוגיות המהותיות שמעלה הבקשה מצאה כי א,בזמ&
  קיבו� שדות י� : ה/ 25/ חכ  :5' נושא מס

לאחר שמגישיה בקשו להעלותה לדיו� , הוצגה בפני הועדההתכנית להרחבת שדות י!   
  .בעקבות המלצות ועדת המשנה למיו� תכניות, במליאת הולחו�

, מגורי!, פ"כולל שפ, יבה החופיתנסקרו היעודי! והבינוי המוצעי! בתחו! הסב
הוצגו אילוצי התכנו� הנובעי! ממער" בעלויות . ג� ארועי!, תעשיה, מוסדות ציבור

  .ועל אי הכללת חו� הי! בה, ואשר השפיעו על קביעת תחו! התכנית, הקרקע
ת והמלצמ יה!הסתייגויותועדה המקומית והמחוזית הציגו את מגישי התכנית ונציגי ה
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 החלטות
מתחו! התכנית ג� הארועי! הוצאת ל, בהקשר לבינוי בתחו! החו�ועדת המשנה 

  .ולהתניית היתרי! בהפקדת תכנית לחו�
  .התכנית נמצאת לפני הפקדה

  : התכנית בתנאי� המפורטי� להל&מאשרתהועדה   :החלטה
לא תותר הרחבת , בתחו� החו� ובקו הבינוי הראשו& כלפיושורת הבתי� המצויה ב .1

 על מנת למנוע פגיעה ,זאת. מקונטור המבנה המקורי' מ 5�הבתי� מערבה מעבר ל
כדי למנוע את הנצפות מהחו� ועל מנת , בליההמצוי בתהליכי , אפשרית במצוק

 .לשמור על שטח פתוח רחב ככל הנית& בי& החו� ובתי הקיבו/
יותנה בהפקדת תכנית , בתחו� החו�בשטח התכנית המצוי מת& היתר בניה  .2

 הולחו� קוראת לועדה המקומית להגיש בהקד� .לרצועת החו� המצרנית לה
� . הגובל בישוב, האפשרי תכנית לחו� הי

ה& במופע הקיי� וה& ,  בתחו� התכניתהמצוקמרגלות יובטח מעבר לציבור ל .3
 .בתצורתו העתידית

מקלטי� ומתקני� הנדסיי� בתחו� החו� יותרו בתחו� קונטור הבניה הראשי  .4
 .בלבד

ומצרה על כ" , הסמו" לי�, השימושי� והבינוי בקיבו/הועדה רואה חשיבות בהסדרת 
� וראש  מהנדס הועדה המקומית חו� הכרמל.שהתכנית אינה כוללת את חו� הי

  . נכונות לקד� תכנית לחו� הי�ו הביעהמועצה האזורית
�שיש להכיל אותו , קבלה הולחו� את עמדת לשכת התכנו& המחוזית, לעניי& ג& הארועי

מבלי לקבוע וזאת בשי� לב לנסיבות המקרה ו,  היעוד המוצעבתחו� התכנית ולאשר
מצוי האתר בי& , במקרה הנדו&. שגני ארועי� ככלל מהווי� שימוש ראוי בתחו� החו�

 ובשולי תחו� במעלה מדרגת המצוק, אזור התעשיה ושטחי הקהילה, הג& הלאומי
 לחו� ומעבר והוא אינו מונע גישה,  הגישה לאתר אינה דר" שטחי הקהילה.הקיבו/

, לפיכ".  הקיי� מיועד השטח לאזור מגורי�במצב התכנוני. ואינו עושה שימוש בחו�
 להשאיר היעוד לג& ארועי� על יש מקו�, מיוחדות אלהכי בנסיבות , שוכנעה הולחו�

  .על מסגרת התכנו& הכוללת לקיבו/תו" שמירה  ו,בניהזכויות מבלי להוסי� , כנו
  .בדיו� הפנימילא נכח ,  המועצה האזורית חו� הכרמלחבר הולחו� וראש, כרמל סלע

   הגנת חו– הגנה על מצוק שדות י� : 20050124/ חכ  :5' נושא מס
מגישי הבקשה הציגו את הגורמי! שהביאו להידרדרות מצב מצוק החו� לאור" שדות   

ואת הפתרו� המוצע להגנה על החו� באמצעות הגדרה מחדש של שיפוע המצוק , י!
בתחו! המוגדר בתכנית התקפה ,  כל זאת.ת החול בעזרת גביוני! וסלעי!ותלולי
  .פ"כשפ

 .שאינה מהווה חלק מהפתרו� המוצע, כולל בניית קיר הגנה, הוצג המצב הקיי! בחו�
  .כי הירידות הקיימות לחו� אינ� נפגעות במסגרת זו, הובהר

אחר ששוכנעה כי ל, זאת. בתנאי� המפורטי� להל&, הועדה מאשרת את הבקשה  :החלטה
וכי הוא עדי� על פתרונות , הפתרו& המוצע עשוי למנוע המש" הפגיעה במדרגת המצוק

�  .אחרי
 .יובטח מעבר לציבור למרגלות המצוק בתחו� הבקשה .1

 יעשה בפיקוח אג� י� וחופי� במשרד ביצוע העבודות הנדרשות למיגו& המצוק .2
   .להגנת הסביבה

  .בדיו� הפנימילא נכח , האזורית חו� הכרמלחבר הולחו� וראש המועצה , כרמל סלע



  
 
 

  משרד הפנים      מינהל התכנון
  הועדה לשמירה על הסביבה החופית

 

5  29.11.2006החלטות הועדה לשמירה על הסביבה החופית 

 

   דיווח בעניי	 סיו� פעולות ההגנה על מצוק אשקלו	 : מצוק אשקלו	  :5' נושא מס
להתיר פעולות הגנה על חלק  20050158/ אשק אושרה בקשת עיריית אשקלו� 2005בקי%   

למרגלות הפתרו� שאושר כלל הנחת שקי! גיאוטכניי! . מהמצוק החופי שבתחו! העיר
  .וכי יועבר אליה דיווח בעניינו, כי יער" ניטור בשטח, הולחו� קבעה. המצוק
עיריית אשקלו� פועלת להשלי! הטיפול במצוק ו, מה הושלמו עבודות ההק2006בקי% 

ל החברה הכלכלית לאשקלו� הציג בפני המליאה "מנכ .ב"ג! בהיבטי! של ניקוז וכיו
  .דיווח ראשו� בנושא

� אינו תוא� את הגדרות הבקשה שאושרה לעניי& מספר השקי� ופרופיל הביצוע  :סיכו
� 3 או 5במקו� ', מ 2.7*4.7מידות של  בפועל הונח גליל בעל חת" אליפטי ב.הנחת
 �  .צרי� יותרגלילי

�אשר , לקראת ובעת הביצוע נדרשו המקימי� להתמודד ע� אילוצי� בלתי צפויי
הטמנת הגליל בצמוד למצוק .  הבקשהשלא הוגדרו במסגרתהצריכו נקיטת פעולות 

הגליל צופה בגומי . ר בחולולמלא התוו" שנוצ, והוחלט להרחיק הגליל, פגעה בתחתיתו
  .מופע החו� שונה משהיה מצופה. על מנת להקשות על פגיעה בו, שחור

  
  
  
  
  
  
 

  אילנה שפר�
  
 

 לשמירה על הסביבה החופית מרכזת הועדה
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