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 שלום וברכה,

 

 אתא דרום קריית - 1024התנגדות לתכנית תמל/הנדון: 

 

 .אתא דרום קריית - 1024תמל/מרכז המועצות האזוריות מגיש בזאת את התנגדותו לתכנית 

להשלים את התנגדותו לתכנית, בעל פה ובכתב, ולהמציא חוות דעת ומסמכים המרכז שומר לעצמו את הזכות 

 ככל שיידרש הדבר.נוספים התומכים בטענותיו, 

סבור שראוי לקדם תכנית זו במסלול התכנון הרגיל בוועדה המחוזית חיפה ובמידת  המרכזראשית יש לציין כי 

 הצורך אף במועצה הארצית לתכנון ולבנייה. 

 

 להלן עיקרי ההתנגדות לקידום התכנית במסגרת הותמ"ל :

 

שטחים חקלאיים מעובדים ן על אזורית זבולומועצה ה חלה על תחום השיפוט של 1024תכנית תמל/

י והתכנית חקלאעוד ייב דונם 1690שטח התכנית כ  , קיבוץ רמת יוחנן וכפר מכבי.מצפון לקיבוץ אושה

במסגרת  מגורים, למסחר, שטחים פתוחים ציבוריים, מבנים ומוסדות ציבור וכדו'ל וייעודמשנה את 

 מוגן,מיוחד לדיור  500 מתוכן יחידות דיור, 4561. התכנית כוללת אתא קרייתחדשה בתכנית לשכונה 

  יח"ד לדונם נטו בשכונה. 11צפיפות ב (, 12%לדירות קטנות ) 488ו

 

תושבים  56,635בקריית אתא  חיפה.במחוז  היא הקריה הנחשבת לגדולה מבין הקריותית אתא יקר

אקונומי הינו בדירוג -האשכול הסוציו לשנה. 2.1% האוכלוסיה הינוקצב גידול , לפי למ"ס. 2016נכון לסוף 

  .2015סוף ללפי נתוני הלמ"ס , 10-מ 6

 

שדייקה וקבעה את מגמות הפיתוח  6מרבית שטח התכנית מיועד לחקלאות / נוף כפרי פתוח בתמ"מ 

כפריים בתחום -, מתוך רצון להותיר שטחים ויישובים חקלאיים35מחוז חיפה בהתאם להוראות תמ"א ב

  אל מרכז הערים. המחוז ולהבטיח עתודות קרקע לדורות הבאים, תוך הפניית הפיתוח

 

ת אתא העתידה לקבוע את אופן פיתוחה יזה יצוין כי בימים אלה מקודמת תכנית מתאר לעיר קרי בהקשר

 קרייתלעיר נוספת ואת קצב גדילתה בשנים הבאות וזאת בהסתמך על נתונים, כך שקידום ואישור תכנית 



 
 

 

אינו סביר וחותר כנגד  , ואושרהאתא במסגרת הליך מהיר ומנותק, בטרם תכנית המתאר לעיר נדונה 

הותמ"ל מהווה פגיעה קשה בהליך הדמוקרטי התקין שבמערכת התכנון, כמו כן,  בסיס הליכי התכנון.

  .כמו גם במערך האיזונים והבלמים באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל

 

ם אתהא השפעה שלילית עצומה על כלכלת הקריות השכנות ופיתוח חיפה. יתרה מכך, לקידום התכנית 

לאומיים, כל שכן העיר חיפה עצמה אינה מתפתחת בקצב ובאינטנסיביות הנדרשים על פי הצרכים ה

מסלול הותמ"ל מתמקד בקיצור הליך התכנון כפתרון למשבר הדיור, אך  - אתא תצליח? קריית

נמנע מטיפול בחסמים העיקריים והתשתיתיים ברמה לאומית, אשר מונעים פיתוח בתחום הבנייה 

אנו דורשים שבמסגרת הכנת התכנית ייבחן צפי מימוש התכנון המאושר במרחב ותינתן על כן,  והדיור.

החלה על מעט השטחים החקלאיים שנותרו  חדשהתכנית לתוספת יח"ד ב העקרונית הדעת על ההצדקה

 . במרחב

 

המאושרות והמקודמות על שטחים חקלאיים ערכיים מצטרפת למספר תכניות נוספות  1024תמל 

מקודמת ה תכנית נוספת, צפון -אתא  קריית 1025תמל/ביניהן גם , (1)ר' תשריט  במרחבומעובדים 

ועל פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של  דונם 3,415מתפרסת על שטח של ובמקביל בימים אלו, 

  .יח"ד 13,000

 

 ן: מגוון התכניות במרחב מועצה אזורית זבולו1תשריט 

 

 

  

 



 
 

 

 

 מלאי תכנוני קיים לפי תכניות סטטוטוריות מאושרות .1

, תכנית המתאר המקודמתהתוספת בבקריית אתא וכן  כי לאור כמויות יח"ד המאושרות המרכז סבור

 פי למימוש התכנון המאושרצלבחון ראשית את הביקושים ואת ה , נדרש(2)ר' תשריט  יח"ד 23,000 -כ 

 –מדלגים לשטחים חקלאיים מעובדים ורומסים את זכויות המחזיקים בקרקע , בטרם יח"ד 30,600ל

סביב המרקם  מאושרתכנון מלאי עתודות קרקע נרחב הכולל גם קיים לקריית אתא  הישובים החקלאים.

על פי  ,זאת ועוד. (2עיגול על התצ"א בתשריט מס'  מערבי של העיר )ר' סימון-הבנוי בחלק הדרום

יח"ד לשנה. כלומר,  110הנתונים שברשותנו קצב הגידול של קריית אתא בעשור האחרון עמד על 

נגיע  4קצב גידול הגדול פי שנים ואם נניח  209מימוש על פני בשטחים המאושרים קיים פוטנציאל 

עירונית ועיבוי המרקם העירוני  התחדשותאנו סבורים ש  -שנים. בנוסף  50לפוטנציאל מימוש בטווח של 

  מבחינה אורבנית, חברתית וכלכלית. כיווני הפיתוח הנכונים ביותר לעיר הם הם הקיים והמאושר 

 

 קורן-משרד מילול, אתא קריית מתאר לתכנית היגוי ועדת של מצגת מתוך: מלאי תכנוני 2תשריט 

 

מקודמות ואושרו תכניות רבות לתוספת אדירה של יחידות דיור,  כולו הקריות מרחבכי בתחום  יצוין

ומעבר לפוטנציאל הגדילה הריאלי  בהיקף העולה בהרבה על הריבוי הטבעי הקיים בערים שבמרחב זה

ולאחרונה  ,התחלות הבניה באזור זה הינן מהנמוכות במדינה. למרות זאת ואולי כתוצאה מכך, שלהן

למרות  מגישת התכנית למתחמי מגורים בעיר השכנה. –רזים אותם קידמה רמ"י מכ 8-נכשלו כאף 

 האמור, נראה שעובדות אלה זוכות להתעלמות על ידי הוועדה הנכבדה.

  

 

 1024ל מת



 
 

 

 6התכנית מנוגדת להוראות תמ"מ  .2

", זוהתה עובדת התרחבות הערים 6"תמ"מ  –חוזית למחוז חיפה הוראות תכנית המתאר המ במסגרת

במרחב התכנון ודרישתן לשטחי קרקע אליהם יתרחבו, כאשר ברי כי שטחים מיועדים אלה הינם שטחים 

חקלאיים הנמצאים בתחום יישובים כפריים חקלאיים, וכן להשפעה של התרחבות זו על אותם יישובים 

ינו לקביעת ההוראות שיבטיחו את השמירה על החקלאות ואת אורח חקלאיים, אולם הדגש שניתן, ה

 החיים המבוסס עליה. 

לקדם, לפיהם יש למצות את  35זו התבססה על מערכת השיקולים והערכים שביקשה תמ"א  קביעה

במסגרת  עירונית, אך גם כאשר אלה ימומשו,הפיתוח בשטחים שאינם חקלאיים ובאמצעות התחדשות 

הפיתוח העירוני יידרש מוסד התכנון להבטיח את השמירה על החקלאות ועל אורח החיים המבוסס 

 לה. כיםהסמו הישובים החקלאייםעליה, כך שהעיר הגדלה לא "תבלע" את 

עצמו שעלול להשתנות, אלא לחקלאות  ביישוב החקלאי, החשיבות אינה לעניין אופי הבינוי ויודגש

, ליישובוסס עליה, כלומר לכל אותם שדות ושטחים חקלאיים פתוחים הסמוכים ולאורח החיים המב

בהתאם קבעה התמ"מ חלק ואשר בלעדיהם יחדל הוא מקיומו כישוב חקלאי על כל המשתמע מכך. 

כשטח חקלאי, אך התכנית מתעלמת מקביעה זו, והעקרונות  1024משמעותי מתחום תכנית תמ"ל/

התייחסות בתשריטיה יוער כי התכנית אינה כוללת  בלתי סביר. שעמדו בבסיסה, לחלוטין ובאופן

 להוראות התכניות השונות )מלבד למצב המאושר מהבחינה המפורטת(, ככל הנראה שלא בכדי.

כבי ואושה,  כפר המאיים באזור רמת יוחנןלקשטחים ח

 

 שלביות ויחס בין תכניות התחדשות מול פריצת שטח חדש לפיתוח .3

  64,900 -ל יכול להגיעבעיר היקף יחידות הדיור עתידי של פוטנציאל , לעיר כנית המתארת נתוניל פי ע

שיש להכניס לתכנית נרשם בפרוטוקול הדיון להפקדה של תכנית המתאר בוועדה המחוזית חיפה יח"ד. 

יתרה מכך  .סעיף שלביות כללי אשר תעדיף רציפות אורבנית ורק לאחר מכן פיתוח היוצא מתחום הבנוי

נון הדן בתוכנית לתוספת "מוסד תכ -"חידוש עירוני"  -מצוין תחת הכותרת 35/1בתמ"א  6.5בסעיף 



 
 

 

שטח לבינוי יחליט על הפקדתה רק לאחר שבדק את הצורך בחידוש עירוני ובהרוויית הבינוי הקיים ואת 

, נושא שלא נדון על אף שלוועדה הנכבדה לא הותרה האפשרות לבצעם, כתנאי לתוספת שטח לבינוי"

  .35במקרה זה חריגה מהוראות תמ"א 

במקרה הנדון בו יש מרקם ותיק הדרוש בהתחדשות אנו סבורים שתכנון מקצועי ומושכל נדרש לכל 

-20% לכל הפחות יחס של) ים,חדששטחים בצד פיתוח עירונית התחדשות הפחות להראות ביצוע 

 .ולחזקה תיקהו( על מנת להתאים לצרכי העיר הו30%

 

 המתייחסת לצרכי האזור כוללת מרחביתאיה רהותמ"ל חסר  .4

כולל בראש ובראשונה את הקריות ואת העיר חיפה וישובים עירוניים התכנית מרחב התכנון בו מוצעת 

נדרשת הסתכלות מרחבית על כלל צמיחת האזור בראיה לאומית ואזורית אשר מתייחסת נוספים. 

בדיקות שהותמ"ל  -ותחזיות פיתוח וצמיחת האזור , קיבולת תחבורתיתלבדיקת קצב גידול האוכלוסייה

הוצאת הסמכות מהועדה לאור התכניות, בלוחות הזמנים ואישור אינו רואה לנגד עיניו במעמד 

ספק אם תצא לפועל במהלך השנים ית אתא מעבר למימדיה המאושרים, יתכנית להגדלת קרהמחוזית. 

ותביא  יח"ד על המערכת המוניציפלית עשרות אלפי של הקרובות, וככל שתבוצע תביא להכבדה

 לקריסתה. 

 

 מעובד ומניבשל שטח חקלאי  תהפקעה לא מידתי .5

אזרחי נדרש לפעול לטובת הציבורי התכנון מערך 

. תופעת הצדק וההוגנותערכי ולקדם את המדינה 

הזחילה העירונית והפרבור המתמשך תוך דריסת 

משאב הקרקע הציבורית היקר של שטחים חקלאיים 

ופתוחים, אינם מקדמים ערכים אלו ויוצרים עוולות 

הן קרקעות ה שישפיעו על הדורות שיבואו אחרינו.

כפר המכבי, רמת יוחנן,  -הקיבוצים של בחכירה 

 .האוש

 

מספקים ומוצאים בהם מקור פרנסה משמעותי, אלו ישובים המעבדים את הקרקעות במשך עשרות שנים, 

רי הקריות הצפופות ולאזור התעשייה הנרחב של מפרץ שובי האזור וכן ראות ירוקות לעימזון חקלאי טרי לי

מגדלי עבור ת ייש לקחת בחשבון גם את הפגיעה הכלכל, בשיקולים לקידום התכנית חיפה ועמק זבולון.

יצוין כי בהתאם  ואת צמצום ענפי החקלאות ותפוקת המזון כתוצאה מריבוי התכניות המאושרות. המטעים

עת הגשת התכנית מתחיל ההליך ל"השבת" הקרקע החקלאית באופן שאינו מאפשר להוראות החוק, מ

למעשה את המשך החקלאות. עוד יצוין כי ככל שהבינוי העירוני מתקרב אל יתרת השטחים הפתוחים, חלות 

  על אלה מגבלות שאינן מאפשרות את קיומו על אף שייעודו נותר "חקלאי".

, מוא"ז זבולוןהאבוקדו מטע

 



 
 

 

 התכנית אינה מציעה תכנון בר קיימא  .6

נדרש תכנון אחראי המתייחס לחשיבות ציפוף המערך האורבני, תוך שימת דגש על עירוניות איכותית, 

הליכות וקישוריות והורדת התלות ברכב הפרטי באותה מידת החשיבות לשמירה על השטחים 

פיפות הבניה המוצעת הכלת צאנו מתנגדים להפתוחים והחקלאיים במדינה כה קטנה כמו ישראל. 

, ולתכנון השכונה על שטח נרחב באופן בזבזני ואנטי עירוני של תכנית יח"ד לדונם נטו 11הנמוכה של 

. במיוחד לאור היותה המשתרעת על שטח רב שלא לצורךברוטו ברוטו יח"ד לדונם  2.7ובה צפיפות של 

לישוב  35/1תמ"א לפי המינימלית  הצפיפות תכנית מועדפת לדיור אין זה ראוי לכלול תכניות ברמת

הצפיפות, תוך תכנון קומפקטי ואחראי בדומה את  לעמדתנו יש להעלות בחלוקה הארצית. 1דגם מ

להקטנת שטח התכנית והעלאת הצפיפות  ,(3)ר' תשריט  ,זבולון ע"י מועצה אזורית הלהצעה שהוצע

 קלאי. חהצעה זו הינה ריאלית ועומדת ביעד שהתבקש תוך שהיא מצמצמת את הפגיעה בשטח ה בה.

עד ליום זה לא התקבלה הנמקה מדוע חלופה זו לא מתאימה. מבקשים לבחון אותה עניינית על פי כל 

 הפרמטרים המקצועיים הנדרשים כחלופה ישימה ואיכותית לתכנית.

הבה"ת התכנית, אשר על פי  דרוםלאורך תעלת ההגנה ב המוצענדרש לבחון את נחיצות הכביש 

  יועץ התנועה של הותמ"ל נמצא כמיותר.שהוכנה לתכנית, כמו גם לעמדת 

 

 אזורית זבולוןה מוצעת ע"י מועצה : חלופ3תשריט 

 

למשל, גבעת אלונים וגבעת  –מת אלו שכבר היום קיימות בקריית אתא גופיתוח שכונות פרבריות כד

שינה במקום עיר ואם  טל, יוצרים עיר מפוזרת המותחת את תשתיותיה ומהווה אסופה של שכונות

עדיפות לפיתוח בצמוד למרכזים עירוניים  במתן דורשיםמצוקת הקרקעות ומשבר הדיור  בישראל.

  



 
 

 

להתחדשות משלים שטח והתליה של פיתוח תחום התכנית שלביות בקיימים בבניה רוויה יש לקבוע 

תיק, וישימות המהלך מבחינת הכנסת ולהתנעת תהליכי חידוש מרכז העיר הו, בפנים העיר עירונית

 פיתוח בשוליה. השקעה עירונית מאסיבית של דהשקעה יזמית בפנים העיר כנג

 

  הנותנת מענה גם לצרכי התכניתית אזורפארקים  מערכתבאזור קיימת  .7

המיועד לשטחים ציבוריים פתוחים  ,דונם( 1,690)מתוך  ,דונם 659כוללת שטח של  1024כנית תמ"ל/ת

דונם בלבד. כלומר, התכנית כוללת שטחים ציבוריים  102-ולפארקים, בעוד ההיקף הנדרש עומד על כ

משמעות הדבר הינה תכנון הלוקה בהיעדר עירוניות  מהדרוש. 6.5פתוחים ופארקים בהיקף של כפי 

ן המתחשב בשטחים החקלאיים והמותיר והכולל שטח חקלאי רב, מעובד וערכי, שלא לצורך, חלף תכנו

מחד, אך מאפשרים את קיום החקלאות  אותם על כנם כשטחים פתוחים שיכולים לשרת את התכנית

יתרה מכך שיוך השטח החקלאי כשצ"פ עירוני ידרוש השקעה כספית  .ומשלח ידם של החקלאיים מנגד

 תכנות. יותכנונית שאין לה ישימות וה

 עירוני, מוא"ז זבולון : מיפוי הפארקים במרחב ביוספרי4תשריט 

 חורגת משטח ההכרזה התכנית .8

לצו ההכרזה כולל המתחם  בהתאםדונם, זאת כאשר  1,690חלה על שטח של  1024תכנית תמ"ל/

( רשאית הוועדה 2)ז()3דונם. אמנם בהתאם לסעיף  1,400-אתא דרום" רק כ קרייתהמועדף לדיור "

מגודל המתחם שהוכרז.  20%להרחיב את שטח המתחם, אך זאת רק בתנאי שההרחבה אינה עולה על 

דונם לכל היותר. בהתאם לכך  1,680-ל 1024כלומר, ניתן להרחיב את שטחה של תכנית תמ"ל/

ונם ובהתאם לכך סותרת את הוראות החוק ולא ניתן לאשרה כפי ד 10-התכנית כוללת חריגה של כ

 שהופקדה.

 

  מגשימה את מטרת החוק אינה התכנית .9

מטרת החוק הינה "הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור" ולשם כך אף נקבעה במסגרת החוק הוראה 

לא תעמוד  1024תכנית תמל/שנים מעת אישורה, אולם  4התכנית בתוך  לפיה יש להתחיל במימוש

-כ אתא קרייתל, יתווספו יחידות דיור נוספות 4,561הכוללת  1024תמל/ תכניתבמסגרת  במטרה זה.

 רות' הגב, הפנים במשרד אביב ותל מרכז מחוזות על הממונה שערכה ניתוח. נוספים תושבים 13,000

 וכן ₪ 1,000-3,000ת המקומית שנע בין הרשו בקופת גירעון יוצרת דיור יחידת כל כי מוכיח, יוסף

 מ"ר תעסוקה ומסחר לנפש לפחות.  13-ש לשמור על יחס של כלאזן את תקציב הרשות י בכדיש

 

ושמירה על תקציב מאוזן יש צורך באזור  בתוספת התושבים במסגרת התכנית, בכדי לתמוך לפיכך

 טרם הקמתן שכן, הדיור יחידות הקמת טרם עוד וזאתמ"ר,  170,000-תעסוקה ומסחר הכולל לפחות כ

בתקציב הרשות המקומית בכל שנה. ₪ מיליון  26-כ של גירעון בחובה טומנת התעסוקה אזור הסדרת

מכאן שקידום ומימוש יחידות דיור קודם להקמת שטחי התעסוקה והמסחר יביאו לגרעון משמעותי שלא 

בתושבים  והן אתא קרייתהקיימים של  היו שהגרעון האמור יפגע הן בתושבימאל מובן ניתן יהיה לכסות.






