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מרכז המועצות האזוריות מגיש בזאת את התנגדותו לתכנית תמ"ל - 1025 /קריית אתא צפון
מערב .המרכז שומר לעצמו את הזכות להשלים את התנגדותו לתכנית ,בעל פה ובכתב ,ולהמציא
חוות דעת ומסמכים נוספים התומכים בטענותיו ,ככל שיידרש הדבר.
נתוני התכנית
התכנית מתפרשת על שטח של  6,985דונם כולם בשטחי מועצת עמק זבולון ,על חשבון שטחי
החקלאות הפוריים והמניבים ביותר באזור ומעובדים בפועל ע"י ישובי המועצה -ישובים בעלי אופי
חקלאי כפרי משחר קיומם .התכנית מציעה  14,099יח"ד ו  1,400יח"ד מוגן ,מבנים ומוסדות ציבור,
שטחי מסחר ,משרדים ותעסוקה בהיקף של  1,241,791-מ"ר ,בית חולים אזורי עם  2,200מיטות,
מוסד להשכלה גבוהה ,שטחים ציבוריים פתוחים ופארק מטרופוליני .כמו כן ,התכנית מייצרת התווית
דרכים חדשות וקו רכבת קלה ומתחם נוסף של מסחר ותעסוקה ותעשיה ואחסנה ממזרח לדרך .772
סה"כ השטחים לתעסוקה ,תעשייה ,מסחר ואחסנה בתכנית עומדים על  1,405,865מ"ר-המהווים
 35%על פי טבלת השטחים שבתקנון .השטחים שהוקצו למגורים (ללא הדיור המיוחד) הם
 1,409,300מ"ר ,המהווים  35%מסה"כ השטח הבנוי בתכנית  4,019,406 -מ"ר.
ראוי לזכור ברקע ההתייחסות לתמ"ל 1025 /את אישורה זה לאחרונה של תמ"ל 1024/קריית אתא -
דרום ,אשר מוסיפה לקריית אתא  4,061יח"ד במסגרת תוספת של  1,690דונם על חשבון השטחים
החקלאיים של יישובי עמק זבולון.

להלן עיקרי ההתנגדות לקידום התכנית במסגרת הותמ"ל
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התייחסות לתקנון התכנית
ולהלן פירוט סעיפי ההתנגדות :

 .1חריגה ממנדט הותמ"ל  -קידום תכנון בהיקף כלל עירוני ומטרופוליני
מרכז המועצות האזוריות תומך בתכנון המותאם למדיניות תמ"א  35ולתמ"מ  ,6תכנון אזורי הכולל
ראייה לטווח הארוך המשלב תכניות מתאר עירוניות .אי לכך ,תכנית להכפלת יח"ד בעיר  -נכון
שתקודם בלשכת התכנון המחוזית על בסיס תכנית מתאר כוללנית .זאת בהתאמה לצרכי המחוז
האזוריים ולא במסגרת חוק הותמ"ל .תכנון מתארי ורחב היקף כמו זה המקודם במסגרת תמ"ל/
 1025חוטא למטרת הותמ"ל שהיא  -האצת תכניות לפיתוח ובנייה של תכניות למגורים ואישורן
בלוחות זמנים קצובים לטובת מימוש מיידי .מרכז המועצות ,גופים מקצועיים וסביבתיים נוספים
הביעו התנגדותם במהלך הדיונים בתכנית לקידום תכנון מתארי ברמה מפורטת במוסד תכנון
ארצי כמו הותמ"ל.
ונפרט – היקפי המגורים העצומים( ,למעלה מ 15-אלף יח"ד) ,המוצעים מחייבים ,על פי כל הדעות,
הוספת שימושים עירוניים תומכים .בנוסף ,כוללת התכנית חלקים משמעותיים מפארק "הגדורה"
המהווה פארק מטרופוליני משמעותי ,שחל בתחום מספר רשויות ,אשר כשמו כן תפקידו ,נועד
לשרת את כלל היישובים בקריות בפרט ובמחוז חיפה בכלל .מבחינת היקף שטחי התעסוקה
והמסחר ,כמו גם השטחים הירוקים הפתוחים בתכנית ,עולה כי הן שטחי התעסוקה והן השטחים
הירוקים לא נועדו לשרת את יחידות הדיור המוצעות ,אלא את כלל תושבי העיר ושכונותיה וכן את
כלל הציבור המתגורר במחוז חיפה ,ובעיקר אותם (ראו הרחבה בסעיף מס' .)5
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מקריא ת הפרוטוקולים של הדיונים ניכר שאין חולק שמטרת התכנית אינה ממוקדת לתכנון בר ביצוע
בהקדם והיא בעלת מימדים רחבים יותר .עדות לכך לראות בציטוט הבא מאת רפי אלמליח ,נציג
רמ"י מקדמי התכנית ,מתוך הדיון להפקדת התכנית ( 31.1.18תמליל ,עמ' )31.1.18
"...להסתכל בראייה כוללת לתת מענה בהיקף גדול .לטובת כל האזור ולא רק צורכי קריית  -אתא".
ואכן ,במסגרת התכנית נכללים כאמור תוספת  1,150,000מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה ,אשר
רובם כלל אינם מצויים בסמוך לרובע אותו מבקשת התכנית להקים ,אלא בשני מתחמים מרוחקים
המצויים בשולי העיר קריית אתא ,ומחוצה לה .בית החולים גם הוא נוסף לתכנית כחלק מצרכי
האזור -כפי שניתן להבין מה ציטוט הבא מאת אריאל יוצר ,יו"ר הוועדה ,מתוך הדיון להפקדת התכנית
( 31.1.18תמליל ,עמ' )31.1.18 263
" ...בית – החולים הזה והקריה הרפואית הזו... ,אתם יכולים לבדוק אחרי זה עם משרד הבריאות ,הוא
אירוע מטרופוליני .הוא משרת בוודאי את השכונה... ,הוא משרת את האזור כולו"...
כלומר ,יזמי התכנית והוועדה עצמה העידו באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי  -תכנית זו חורגת
ממטרות הותמ"ל ומנסה לענות לא רק על צרכי העיר ,אלא גם על צרכי האזור .כפי שקבע לאחרונה
בית המשפט המחוזי בעת"מ  ,67657-11-17כפר אז"ר מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית
בע"מ נ' הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור ואח' ,הסמכות הקיימת
בהוראת השעה לקידום מתחמים מועדפים לדיור ,אינה מאפשרת לותמ"ל לכלול בתכנית מכח
החוק שטחים שתכליתם לשרת בעיקר את צרכיהם של תושבים מחוץ לתכנית.
אין חולק -מדובר במטרות חשובות ביותר ,אך מקומם אינו בכתליי הוועדה -אלא בתכנון מתארי
כוללני -במסגרת הוועדה המחוזית בראייה כלל-אזורית .אולם בתכנית הנ"ל מבוקש להתוות את
שטחי התעסוקה שעתידים לשרת את לא רק את העיר קריית אתא ואת שטחי הפארק המטרופוליני
העתידים לשרת את כלל תושבי המחוז .יצוין כי ביחס לחלק מהפארק הנכלל בתחום התכנית
(ושהועבר לאחרונה מזבולון לקריית ביאליק בכדי לשרת את שכונת גבעת הרקפות) ,תלוי ועומד
ערעור בעליון שעניינו דומה ,שכן אותו הפארק נכלל במסגרת תכנית הרחבת גבעת הרקפות ,גם כן
בניגוד לחוק שהסמיך את הוד"ל .לפיכך נראה כי לא ניתן לכלול שטחים אלה ,בהיקף זה ובמיקומם
הנוכחי ,כחלק מתכנית המקודמת על ידי הותמ"ל ויש להעביר את תכנונם למסלול התכנון הסדור.
יתרה מכך ,קיים חשש ממשי כי אישורן של יח"ד רבות "על הנייר" בתכנית ו"הגדלת מלאי התכנון"
לקריית אתא ברמה המפורטת ,עלול ,לעת מימוש התכנית ,להיתקל בבעיות וחסמים שאינם צפויים
מראש.
לסיכום  -אנו סבורים שיש במקרה זה פרשנות לא מתאימה של החוק ,כיוון שהחוק והוועדה הפועלת
מתוקפו גובשו ככלים להתמודדות עם משבר הדיור ותפקידם להאיץ תכניות למגורים ברמה
המפורטת .וברי לכל שהם אינם הכלים המתאימים לקידום מדיניות ותכנון מתארי איכותי .כלומר ,על
הותמ"ל להתמקד בתכניות למגורים שניתן לבצע בעתיד הנראה לעין ובכך בלבד .יש לעשות שימוש
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מושכל בוועדה שהוקמה לטובת מטרות החוק ,קרי לקדם במהירות פתרון לחסמים בפיתוח
ובניה של יח"ד שתוכלנה להתבצע תוך שנים ספורות וכן לשים דגש על קידום התחדשות
עירונית ופיתוח בקרקע פרטית במרכזי הערים .הכל על מנת לצופף ולעבות את המרקם העירוני
הקיים ,לחזק את העיר ולהתאים את הבנייה למאה הבאה.
 .2סתירה בין מטרות התכנית למטרת החוק לקידום מתחמים מועדפים לדיור
 2.1תכנון למימוש בטווח הקצר
לאחר שנטען בסעיף הקודם כי כלל לא מתאים לקדם תכנון כה רחב היקף בוועדה הממוקדת ליצירת
תכניות קצרות טווח עבור פיתוח ובנייה למגורים  -אם נבחן את התכנית בהיבט זה בלבד ,נתרשם
שאינה מגשימה את מטרת החוק .מטרת החוק הינה "הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור" ולשם
כך אף נקבעה במסגרת החוק הוראה לפיה יש להתחיל במימוש התכנית בתוך  4שנים מעת
אישורה .אולם לא הוצגו לציבור ולחברי הותמ"ל נתונים מבוססים המשכנעים כי התכנית תעמוד
ביעד זה .מדובר בתכנית מורכבת הכוללת היקפים אדירים של תשתיות ציבוריות ברמה
מטרופולינית( ,בית החולים ומוסד להשכלה גבוהה ,הרק"ל ,אספקת מים ופתרונות ניקוז ,שטחי
פארקים ומוסדות ציבור ,שטחי תעסוקה ומסחר נרחבים וכולי) ,שתכנונה המפורט צפוי להיארך עוד
שנים רבות בטרם תקודם לביצוע .תכנית להגדלת קריית אתא מעבר לממדיה בתכניות המתאר
הקודמות  ,ספק אם תצא לפועל במהלך השנים הקרובות ,וככל שתבוצע תביא להכבדה של עשרות
אלפי יח"ד בהינף אחד על המערכת המוניציפלית ,עד לכדי קריסתה.
בנוסף ,לא ברור כיצד יחלו בביצוע התכנית ב 4-השנים הקרובות ,לאור המגבלות הנגזרות מתלות
בתכניות מורכבות למדי ,כדוגמת :כפיפות לתת"ל  56לעניין ביצוע קו הרכבת הקלה ,וכפיפות לתכנית
 301-0256008מרימון גז טבעי .אלו תכניות לתשתיות מורכבות המעכבות ביצוע מהיר של תכנית
מתאר בכל קנה מידה .כאמור ,מעיון מעמיק בתמליל הדיון להפקדה ב 31.1.18ניתן להתרשם כי אכן
רב הדוברים משוכנעים שהתכנית היא ארוכת טווח ולא ברת ביצוע בשנים הקרובות .אם כך נשאלת
השאלה  -האם תכנית זו יכולה לחרוג מפרקי הזמן הקבועים על פי חוק ומדוע? כל אלה מחייבים
הצגת דו"ח ישימות ביצוע בפרקי הזמנים שהחוק מחייב  -ובמסגרת התכנית המופקדת .אנו
סבורים שדוח שכזה ,אם יומצא ,יראה שהפיתוח המוצע מתפרס הרבה מעבר ל 20-השנים הקרובות
ולא ניתן לממשו בעתיד הנראה לעין .על כן ,אנו דורשים שהותמ"ל יציג את ישימות התכניות
שמתוכננות באמתחתו בפרק הזמן הסביר ,או לחילופין ובהוכחת משך זמן ארוך מהקבוע בחוק
יעבירה למסלול התכנון הנורמטיבי – לוועדה המחוזית.
 2.2דיור להשכרה
חלק ממטרת החוק הייתה להגדיל את היצע מגוון צורות המגורים ולאפשר בכך דיור בהישג יד.
לעניין זה ראו הוראות סעיף (4ב)( )1לחוק:
"אושרה תכנית מועדפת לדיור ,במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף (3א)( ,)1יהיו בתחום הקרקע שהיא
מקרקעי ישראל  30%מסך יחידות הדיור שנקבעו בתכנית האמורה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך
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ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת (בסעיף זה – שיעור יחידות הדיור בהישג יד) ,כך ש15%-
מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ו 15%-מיחידות הדיור יהיו
יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת"
וכן כתוב בדברי המחוקק בהצעת החוק:
"יצוין כי החוק המוצע הוא נדבך נוסף בהתמודדות הממשלה עם העלייה המשמעותית במחירי הדיור,
והוא נלווה לצעדים נוספים שמבצעת הממשלה לשם הגדלת היצע הדיור ופיתוח שוק הדיור להשכרה,
לרבות יצירת תמריצים למשקיעים לכניסה לשוק מוסדר של שכירות ארוכת טווח".
דיור להשכרה היווה מודל שנכלל במטרות החוק עוד בוד"ל והרציונל היה שצעירים יוכלו להישאר
בעיר הולדתם ולבסס בה חיי משפחה .לאחר אישור כמה תכניות שלא הצליחו לשווק ,הוחלט בתיקון
 4לחוק הותמ"ל ,לייתר את סעיף זה על מנת למשוך יזמים .לתפיסתנו ,דווקא בפריפריה ,בה רשויות
רבות בדירוג סוציו אקונומי נמוך ויש קושי לתושביהן ליצור הון עצמי לרכישת דירה -ההחלטה לוותר
על יחידות דיור להשכרה – היא החלטה שגויה .כדי לאפשר לזוגות צעירים להגיע למעמד של רכישת
דירה ,עליהם לבסס את עצמם בעיר ,בעבודה ובהשתייכות לזהות המקומית ,עד שיצברו הון מספק
לרכישת דירה בבעלותם .בערים רבות ברחבי העולם המערבי מקדמים כיום דיור להשכרה לצד
האמצעים האחרים ,כיוון שמכירים ביתרונות של יצירת מגוון אפשרויות ,וכיוון שמגוון זה משמר את
התושבים המקומיים לאורך זמן ומחזק את הקהילה המקומית.1עירייה שמוכנה לוותר על דיור
להשכרה( ,לא הוגדר כלל דיור להשכרה בתכנית) ,מוותרת על המגוון הבין דורי המחויב ליצירת עיר
חסונה ומקיימת לאורך זמן .הותמ"ל נדרש לחייב דיור להשכרה בתמהיל הדירות במסגרת התכנון
תוך שימת דגש על ערי הפריפריה.
 .3אי כיבוד הסכם הרשויות בדבר שלביות התכנית
בתחומי המועצה האזורית עמק זבולון  14יישובים ,בהם מתגוררים כ 13,200 -תושבים .שטח
השיפוט של המועצה אזורית ,נכון ליום זה ,עומד על כ 62.8-אלף דונם הגובלים בשטחים טבעיים,
יערות וגנים לאומיים ומספר רב של רשויות מקומיות ומועצות אזוריות .המועצה נמצאת כעת במקביל
בדיונים בדבר שינויי גבולות בוועדה הגיאוגרפית חיפה מול מספר רשויות מקומיות .לאורך כל השנים
פעלה המועצה ליצירת הסכמות רחבות בנוגע להעברת שטחים בתחום שיפוטה ,לטובת פיתוח
הערים השכנות ורשויות נוספות שנזקקו לכך .הכל על פי תכנון מושכל וסדור ודוקטרינה תוך
הידברות ושיח הדדי .גם בתכנית זו הגיעו הרשויות להסכמות בדבר מסירת השטחים החקלאיים-
בהתאם לשלביות פיתוח ,אשר הוגדרה ונקבעה בתכנית המתאר הכוללנית של קריית אתא ,ועל
בסיס התחשבות בשיוך השטחים ליישובים הרלוונטיים -כך שתתאפשר להם תקופת הסתגלות
והכנה לשינויים הצפויים באורח חייהם הכפרי ובכל הנוגע להיבטי הפרנסה ,התעסוקה והכלכלה.
בדיונים השונים בותמ"ל ובוועדות הגיאוגרפיות בדבר שתי התכניות-תמ"ל 1024 /ותמ"ל1025 /
הביעו שני ראשי הרשויות את הנכונות לכבד את ההסכם המשותף שנחתם ביניהם .ההסכם מחייב
פיתוח הדרגתי המאפשר המשך קיום החקלאות במתחם הצפוני( ,קרי שטחי הפארק המטרופוליני),

 1ראו למשל בסקירת מדיניות דיור ציבורי /להשכרה מהעולםPublic Rental Housing Policy: Learning the Lessons from :
Overseas, Research Paper 6 1997-98 Dugald Monro Social Policy Group
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בתכנית למשך דור ( 25שנים)! ראו נספח  .1מנגד ,באותם דיונים נטען ע"י נציגי רמ"י והותמ"ל על
הצורך המשמעותי באישור תכניות אלו ,לטובת שיווק יח"ד בהקדם האפשרי והמיידי וללא תלות
בפיתוח התחדשות המרקם הותיק ומרכז העיר .על אף בקשות הרשויות בדיון ,להטמיע ,ולו בדברי
ההסבר לתכנית ,את עיקרי ההסכם -אין במסמכי התכנית כל איזכור או נספח של ההסכם ,והוראות
התקנון מאפשרות פיתוח מיידי בקרקע החקלאית ,כבר מחר בבוקר ,זאת על פי חוק הותמ"ל .המרכז
דורש לעגן בתמ"ל 1025 /את נושא השלביות והפיתוח במנות ,על פי ההסכם ומדדי ישימות
שיוגדרו טרם אישורה -אחרת התכנית תישאר על הנייר בלבד ולא תתממש לעולם.
 3.1החשיבות שבשלביות
יו"ר הותמ"ל אמר בדיון להפקדה שהתכנית מקדמת את התכנון הכוללני והעברתה למחוזית יהיה
"תכנון בחתיכות" .ואולם ,התכנית הנ"ל היא -היא ביטוי מובהק של תכנון "בחתיכות" ולא תכנון כוללני
המגדיר היררכיות תכנון -ממתארי ועד למתחמים מוגדרים לביצוע בתכנון מפורט .הדבר בא לידי
ביטוי בתקנון התכנית ,כאשר בהוראות מועברות הסמכויות לביצוע בדיקות מורכבות ,לשלב מתן
היתרים – חלק מהבדיקות הנ"ל עלולות להשפיע על ייעודים ושימושים בתכנית באופן שישנה
משמעותית את התשריט .שינויים אלו בשלב היתר יכבידו רבות על עבודת הרשות המקומית ,והיא
תיאלץ להתמודד עם אישור כמויות היתרים רבות במיוחד ,בפרקי זמן קצרים ולא ריאליים ביחס
למורכבות הפרטים ,ובאופן שיכול לפגוע באיכות הפיתוח.
זאת ועוד ,יש לזכור כי עדיין לא נחתם הסכם גג המאפשר העברת כספים לעיריית קריית אתא
עבור הפיתוח המוצע .לעירייה נדרשים משאבים רבים ,לא רק לפיתוח התכנון המוצע בתכניות הנ"ל,
אלא לכלל העיר בשל התוספת שמשמעותה הכפלה של אוכלוסיית קריית אתא .תוספת זו מחייבת
התחדשות מאסיבית של השירותים העירוניים לכלל תושבי העיר ,לצד התחדשות המגורים במרכז
העיר ,אשר רובו מרכז ותיק ומיושן המחייב שדרוג .2נוצר מצב בו מתפשרים על איכות התכנון
המוכפף לתמריצים הכספיים המיועדים לעירייה בהסכמי הגג .זאת ללא בחינה אמיתית של רמות
הביקוש ויכולת העירייה לבצע את התכנית( ,ראו הרחבה בסעיף מס'  .)5מצוקת הקרקעות ומשבר
הדיור דורשים מתן עדיפות לפיתוח המשלב במקביל חידוש ועיבוי מרכזים עירוניים קיימים לצד
בבניה רוויה צמודת דופן לבינוי הקיים .מוצע לקבוע שלביות בתחום התכנית תוך התליה של
פיתוח שטח משלים להתחדשות עירונית בפנים העיר עבור התנעת תהליכי חידוש מרכז העיר
הוותיק .נדרש להציג תחזיות ישימות המהלך מבחינת איזון בין השקעה יזמית בפנים העיר כנגד
השקעה עירונית מאסיבית בפיתוח השוליים .לעניין הטמעת ההסכם בתכנית ראו ציטוט מפי אריאל
יוצר ,יו"ר הוועדה בדיון להפקדה (תמליל : )31.1.18

 2כפי שמעידים תושבים רבים מעל דף הפייסבוק העירוני – בפוסט על קידום תכנית המתאר מ " – 1.12.2015-מבורך כפי
שנאמר .יש לחדש את מרכז שביט שהפך למקום מוזנח .בשביל הרבה מילדיי הקריה שעברו את נעוריהם עצוב ליראות את
ההזנחה"; "מתי צפי הבניה? אגב יפה מאוד שבונים אבל יש צורך לחדש שכונות שנראות כמו גטו מודרני (גבעת הרקפות,
שביט ,יוספטל ,נווה חן ועוד)".
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"...בסוף שכל הסכמות שאכן סוכמו ונכתבו ,יבוצעו בשטח .כי בסופו של דבר כפי שאמרת ,כנראה ,שזו
הדרך היחידה בסופו של דבר להוציא את התכנית הזאת מהכוח לפועל".
לכן יש לעגן את ההסכמות בין הרשויות במסגרת מסמכי התכנית בדרך של שלביות הביצוע,
כמפורט בהסכם.

 .4פגיעה בתהליך התכנון הסדור וגישת מינהל התכנון
כאמור לעיל ,אנו סבורים כי בראייה הרחבה יש חשיבות עליונה בקידום התכנון המוצע במסגרת
תכנית המתאר הכוללנית של קריית אתא ולפרט מתוכה מתחמי תכנון בהתאם לשלביות הביצוע-
תוך העדפת פיתוח המרקם הבנוי ובהתחדשות לפני כל פריצת מתחם חדש לבינוי ,אף אם הוא
בצמידות דופן -וזה בהתאם למדיניות התכנון הארצית והמחוזית .לא בכדי חוק התכנון והבניה
מתווה ונותן משקל רב לתכניות המתאר הכוללניות אשר במסגרתן נבחן האופן הנכון לפיתוח
העיר ,עתודות הקרקע הבלתי מנוצלות בה ,האפשרות לצופף אותה והצרכים הנדרשים בשל כך,
חלף קידום תכניות אד-הוק.
יתרה מכך בהסתכלות אזורית -על כלל יח"ד המתוכננות כיום בעיר חיפה עצמה ובקריות ,בתכניות
עכו ,רכסים והסביבה -ניכר שנדרשת הסתכלות מפוכחת על צמיחת המרחב כמטרופולין ויצירת סדרי
עדיפויות ,מנות פיתוח והתייחסות למענה לביקושים ריאליים  -ראו ניתוח שהוצג בדיוני הוועדה
הגיאוגרפית חיפה:

בדיקות שונות כדוגמת  -קצב גידול האוכלוסייה ,קיבולת תחבורתית ותחזיות פיתוח וצמיחת האזור-
שהותמ"ל נדרשת לבחון כחלק מהצדקת הצורך בהובלת תכנית זו  -אינן מוצגות בפני חברי הוועדה
במעמד הדיון בהפקדת התכניות.
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מתוך כך ,לא ברור מדוע הותמ"ל מקדם תכנית זו לצד תכניות רבות כל כך ,ללא ראיה מרחבית,
כאשר ברור שהן יתחרו זו בזו ומבלי לאפשר את השלמת תכניות המתאר ,על כלל הבדיקות
המתחייבות מהן .לחילופין ,היה ראוי שהותמ"ל יקדם ראשית תכנון מפורט מתוך תכניות מתאר
מאושרות שעברו בחינה מקצועית והוצגו לציבור ,או שיקדם פתרונות לחסמים בתכניות
מפורטות מאושרות.
 4.1תכנון בעודף וחוסר היתכנות למימוש כלל יחידות הדיור המתוכננות במרחב בעשור הקרוב
כמוזכר לעיל ,במסגרת התכנית מוצע להקים "רובע עירוני חדש" הכולל כ 15,000-יחידות דיור
שיהווה חלק מהעיר קריית אתא ,במחוז חיפה .כיום קריית אתא ,הגדולה מבין ערי הקריות ,מונה כ-
 57,000תושבים ,כשכלל אוכלוסיית ערי הקריות מונה כ 178,000-תושבים נכון לשנת .2018
ממוצע נפשות למשפחה במחוז חיפה עומד על  3.46נפש (למ"ס) ,כלומר ,התכנית בעלת פוטנציאל
לתוספת כ 52,000-תושבים לקריית אתא ,המהווה גידול של  91%לאוכלוסיית העיר ,ושל כ30%-
מכלל האוכלוסייה הקיימת בכלל ערי הקריות.
משמעות הדבר ,שתוך עשור ,יידרש גידול אוכלוסייה שנתי של כ 10%-לשנה בעיר בכדי לאכלס את
יחידות הדיור המוצעות בתכנית בעוד שכיום עומד קצב גידול האוכלוסייה על כ 2%-לשנה בלבד.
בעיר קריית אתא אושרו בשנים האחרונות( ,ואף לפני חודשים ספורים) ,תכניות רבות למגורים
ו בהיקף משמעותי .ביניהן ניתן למנות את תכנית גבעת אלונים הכוללת  2,280יח"ד ,תכנית גבעת
הכלניות הכוללת  3,240יח"ד ,תכנית אחוזת מולר הכוללת  700יח"ד ,תכנית קריית אתא מערב
הכוללת  6,400יח"ד  .לכל אלו ,מצטרפת כמובן תכנית תמל" 1024/קריית אתא מתחם דרומי"
שאושרה בשנה האחרונה והכוללת  4,061יח"ד נוספות .בהתאם לכך ,רק בעיר קריית אתא קיימות
 16,681יח"ד הזמינות לבנייה והמשקפות תוספת של כ 57,716-תושבים (גידול של כ100%-
מהמצב הנוכחי) .יש לזכור כי על כל אלו יתווספו יחידות דיור מתוקף תמ"א  38ותקנות שבס.
אם לא די בכך ,בחינת מצאי המגורים הקיים בערי הקריות השכנות מעלה כי האזור כולו רווי בתכניות
מאושרות למגורים .כך בקריית מוצקין השכנה מצויה בשלבי מימוש תכנית כורדני הכוללת כ3,500-
יח"ד ובקריית ביאליק אושרה תכנית "ביאליק על הפארק" הכוללת  4,478יח"ד ,שכונת הפרפר
הכוללת  724יח"ד ,שכונת נאות אפק הכוללת  4,573יח"ד ,תכנית "מגורים בדרום קריית ביאליק"
הכוללת  1,917יח"ד ותכנית "הרחבת גבעת הרקפות – קריית ביאליק" הכוללת  948יחידות דיור
נוספות .כלומר רק בסביבת העיר קריית אתא מאושרות לבנייה כ 16,000-יחידות דיור נוספות.
יצוין כי מדובר ביחידות דיור מאושרות על שטחים חקלאיים פתוחים וכי המספרים לעיל אינם כוללים
תכניות פינוי בינוי ,שטחי מגורים בעלי תכנון מתארי בלבד ,אפשרות לתוספת יחידות דיור במסגרת
הקלות או מימוש תמ"א  38ועוד.
חשוב לציין ,כי יחידות דיור רבות מאלה המנויות לעיל ,הינן יחידות דיור שאושרו על חשבון שטחים
חקלאיים ושטחי מדינה מנוהלים על ידי רמ"י ונכללים במסגרת "הסכמי הגג" כאלו ואחרים ולכאורה
8

ניתן לבנות בהם במהירות .בחלקן השטח אפילו הוכשר לבניה וחוסלו הגידולים בשטחים החקלאיים,
אך עדיין אין התקדמות בבניה .אם כן ,תמונת המצב בשטח מעלה כי ,תכניות רבות אינן ממומשות
וזאת על אף שחלפו שנים מעת אישורן .כדוגמת תכנית "מגורים בדרום קריית ביאליק" ותכנית
"הרחבת גבעת הרקפות – קריית ביאליק" .בנוסף ,מכרזים לשיווק קרקעות בתכניות מאושרות באזור
נותרים ללא מגיש ונכשלים ,כך למשל  13מכרזים נכשלו בשנה שעברה בשכונת נאות אפק .מעבר
לכך ,יחידות דיור רבות ששווקו ליזמים ,גם במסגרת "מחיר למשתכן" ,נמצאות ללא דורש.
אם כן ,בסביבה קיים "היצע זמין" של לפחות  32,000יחידות דיור ומבלי להתחשב ב 15,000-יחידות
הדיור הנוספות הכלולות בתכנית המוצעת ,תמ"א  ,38שבס וכולי .יצוין כי למרות העודף המשמעותי
של יחידות הדיור הניתנות למימוש ,בכל שנה ממומשות בכלל ערי הקריות  680יח"ד בלבד( 3וזאת
כאמור לאור הביקוש ,או אם נדייק ,היעדרו ,באזור) .לכן מדובר ב"תכנון" על הנייר ,שאין היתכנות
למימושו.
יחד עם שלל התכניות המקודמות בנפת עכו ,חיפה ובערי הקריות בפרט ,אנו עומדים על כ 100-אלף
יחידות דיור (ראו סעיף מס'  4לעיל) ,ובנוסף לעשרות אלפי יחידות הדיור בתכניות מאושרות שצוינו
בסעיף זה ,נראה כי לא קיים ביקוש ליחידות דיור רבות כל-כך וספק רב אם יהיה ביקוש עתידי עד
שנת  2030בכדי לאכלס את שכונות המגורים הפרבריות הללו.
 4.2סתירה לתכנית המתאר הכוללנית לקריית אתא
קריית אתא היא הקריה הנחשבת לגדולה מבין הקריות במחוז חיפה .בקריית אתא  56,635תושבים
נכון לסוף  ,2016לפי הלמ"ס .קצב גידול האוכלוסייה הינו  2.1%לשנה .האשכול הסוציו-אקונומי הינו
בדירוג  6מ ,10-לפי נתוני הלמ"ס לסוף .2015
תכנית המתאר אשר התקדמה במוסדות התכנון בהליך הסדור התוותה מדיניות ושלביות ברורה לגבי
אופן פיתוח העיר ,ועל אף שהוחלט להפקידה ב ,27/03/2017-לא הופקדה בפועל ולא עברה הליך
התנגדויות הציבור .קידום תמ"ל 1025 /מרוקנת מתוכן את תכנית המתאר ומקבעת כאמור תכנון לא
היררכי ולא מוסדר בתכנית מפורטת הכוללת היבטים אזוריים ואף ארציים .כפי שנטען ,קיים חשש
משמעותי כי "הלחמה מלאכותית" באמצעות תכנית אחת של כמה היררכיות תכנוניות שונות הכוללות
צרכים מטרופוליניים וארציים לצד פיתוח ברמה מפורטת -יביא בסופו של דבר לקושי במימוש
התכנית ולמניעת פיתוח ראוי של קריית אתא .לקריית אתא יח"ד מאושרות בתוך המרקם העירוני,
אשר מסיבות שונות לא מקודמות לבניה .מן הראוי שהותמ"ל יתמקד בהסרת החסמים לבניית 12-15
אלף יח"ד בתוך העיר קריית אתא 4,אשר לה צורך הכרחי בהתחדשות ,ולא בבניה בשוליה ,על חשבון
השטחים הפתוחים .שטחים פתוחים אלו נשמרים ותורמים לקיומם של ארבעה ישובים חקלאיים
ולאיכות החיים במרחב העירוני והכפרי כאחד.

 3דוח צ'מנסקי בן שחר ,היעדר הצורך בפיתוח שטחי כפר ביאליק ,אוקטובר  2015הסוקר את המצאי האזורי ומימוש בפועל
 4על פי נתוני העירייה כ  12אלף יח"ד ואולם על פי נתוני אדר' רננה ירדני שהוכנו לדיון בוועדה הגיאוגרפית מדובר על מעל
 15.2אלף יח"ד .ולכך מתווספות גם יח"ד מתוקף תמ"ל.1024 /
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על פי נתוני תכנית המתאר לעיר ,פוטנציאל עתידי של היקף יחידות הדיור בעיר יכול להגיע ל-
 64,900יח"ד .בפרוטוקול הדיון להפקדה של תכנית המתאר בוועדה המחוזית חיפה נרשם שיש
להכניס לתכנית סעיף שלביות כללי אשר תעדיף רציפות אורבנית ורק לאחר מכן פיתוח היוצא
מתחום הרצף הבנוי .כאמור ,אנו סבורים שתכנון מקצועי ומושכל נדרש לכל הפחות להתוות ביצוע
התחדשות עירונית בצד פיתוח שטחים חדשים ,ביחס של לפחות  ,30%-20%על מנת להתאים
לצרכי העיר הוותיקה ולחזקה.
 4.3סתירה לתכנית המתאר החדשה של חיפה
בדברי ההסבר של תכנית המתאר של חיפה -חפ 2000 /שנכנסה לתוקף ב 2016נקבע כי מטרתה
להצעיד את הפיתוח בחיפה במאה ה 21כעיר המטרופולין ובירת הצפון ושהשינוי הדרמטי ביותר
יהיה בשדרוג מפרץ חיפה והפיכתו לאזור תעסוקה ומסחר אינטנסיבי מרכזי במטרופולין.
במסגרת זו אושרו כ  9,150,000מ"ר שטחים לטובת תעסוקה ,מסחר ותעשייה.
במטרות התכנית נקבעו :
•

פיתוח חיפה כמרכז תעסוקה מטרופוליני,

•

פיתוח מע"ר עירוני ומטרופוליני דומיננטי,

•

פיתוח העיר כאזור שירותים ,בילוי תרבות ופנאי מטרופוליני.

לפי יעדי התכנית הצפי הוא כי מספר התושבים בעיר יגדל לכ 330-אלף איש עד לשנת .2025
לדברי ליאת פלד ,מתכננת מחוז חיפה" :הוועדה המחוזית רואה חשיבות רבה בקידום תכנית העונה
לצרכי העתיד ומאזנת בין הצרכים הלאומיים ,העירוניים והמקומיים .התכנית נותנת כלים לחיזוק מרכזי
התעסוקה בעיר וחיבור גוש הקריות וחיפה למרכז מטרופוליני אחוד ynet( ".נדל"ן ,הילה ציאון ואחיה
ראב"ד. )08.11.16 ,
כיצד תפיסה זו של העיר חיפה כמרכז
מטרופוליני מתיישבת במקביל לתוספת
שימושים וייעודים מטרופוליניים לקריית
אתא? הרי בתכנית הנדונה מתוכננת
גם קריית ממשלה ומוסדות ציבוריים
על-אזוריים ואזור תעסוקה ומסחר,
אתרים

המהווים

אסטרטגיים

של

הפיתוח באזור  -הקיימים במקביל בעיר
חיפה .האם נכון לצור את הכפילות הזו?
מכל האמור לעיל עולה כי קיימת
סתירה במדיניות מינהל התכנון בין
תמ"ל 1025 /לבין מטרות ויעדי
תכנית

המתאר

של

חיפה

כעיר

מטרופולין.
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 4.4סתירה להתכנון הארצי והתכנון המחוזי
בתמ"א  35/1בסעיף  ,6.5מצוין תחת הכותרת" -חידוש עירוני" " -מוסד תכנון הדן בתוכנית לתוספת
שטח לבינוי יחליט על הפקדתה רק לאחר שבדק את הצורך בחידוש עירוני ובהרוויית הבינוי הקיים
ואת האפשרות לבצעם ,כתנאי לתוספת שטח לבינוי" ,נושא שלא נדון על אף שלוועדה הנכבדה לא
הותרה במקרה זה חריגה מהוראות תמ"א .35
במסגרת הוראות תכנית המתאר המחוזית למחוז חיפה – "תמ"מ  ,"6זוהתה עובדת התרחבות
הערים במרחב התכנון ודרישתן לשטחי קרקע אליהם יתרחבו ,כאשר ברור כי שטחים אלה הינם
שטחים חקלאיים הנמצאים בתחום יישובים כפריים חקלאיים .כמו כן ,זוהתה השפעתה של התרחבות
זו על אותם יישובים חקלאיים .ואילו הדגש שניתן בתמ"מ ,הינו לקביעת ההוראות שיבטיחו את
השמירה על החקלאות ואת אורח החיים המבוסס עליה.
קביעה זו התבססה על מערכת השיקולים והערכים שביקשה תמ"א  35לקדם ,לפיהם יש למצות את
הפיתוח בשטחים שאינם חקלאיים ובאמצעות התחדשות עירונית ,אך גם כאשר אלה ימומשו,
במסגרת הפיתוח העירוני ,יידרש מוסד התכנון להבטיח את השמירה על החקלאות ועל אורח החיים
המבוסס עליה ,כך שהעיר הגדלה לא "תבלע" את הישובים החקלאיים הסמוכים לה.
ויודגש ,החשיבות אינה רק לעניין אופי הבינוי ביישוב החקלאי עצמו שעלול להשתנות ,אלא לאורח
החיים החקלאי הנסמך על אותם שדות ושטחים חקלאיים פתוחים הסמוכים ליישוב ,ואשר בלעדיהם
יחדל הוא מקיומו כישוב חקלאי על כל המשתמע מכך.
כפי שהודגש בסעיפים שלעיל ,לא מצאנו יישום של מדיניות זו בתכנית הנדונה ,נהפוך הוא!
 .5חוסר היתכנות כלכלית למימוש היקפי התעסוקה בתכנית
במסגרת התכנית מוצעים כ 900,000-מ"ר לתעסוקה וכ 250,000-מ"ר למסחר וזאת בכדי "לתמוך
את כמות יחידות הדיור המוצעת"( ,בדומה לכמות שטחי התעסוקה שאושרו בעיר חיפה המיועדת
לכלול היקף אוכלוסייה הגדול מקריית אתא ביותר מ 100-אלף תושבים).
אחד הלקחים מתכנון שכונות מגורים חדשות ,הינו שבכדי לקיימן ,כמו גם את יתר השכונות הקיימות
בעיר ,נדרש מקור תקציבי לנשיאה בעלויות שכונות המגורים והשקעה בתושבי העיר .ניתוח שערכה
הממונה על מחוזות מרכז ותל אביב במשרד הפנים ,הגב' רות יוסף ,מוכיח כי כל יחידת דיור יוצרת
גירעון בקופת הרשות המקומית שנע בין  ₪ 1,000-3,000בשנה ובכדי לאזן את תקציב הרשות יש
לשמור על יחס של כ 13-מ"ר תעסוקה ומסחר לנפש לכל הפחות.
מכיוון שההשקעה בתושב בעיר קריית אתא כבר היום אינה מהגבוהות ,הרי שתוספת אוכלוסייה
משמעותית כל-כך ,המוערכת בכ 52,000-תושבים נוספים רק בתכנית זו ,תביא בהכרח לירידה
בהשקעה בתושבים ועלולה אף להביא את העירייה לקריסה .לאור האמור ,מבקשת התכנית ליצור
"עוגן" של תעסוקה ומסחר ,אשר ישמשו להבטחת מקור תקציבי שיאפשר את קיום העיר והרובע
החדש המוצע במסגרת התכנית .אולם ,לא די בסימון שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף גדול במסגרת
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תכנית בכדי שאלה אכן ייבנו ,יתמכו בעיר ויאפשרו קליטת אוכלוסייה משמעותית נוספת .ואכן,
העובדות מצביעות על כך שבישראל בכלל ובמחוז חיפה בפרט ,קיים עודף לא ממומש של שטחי
תעסוקה ,תעשייה ומסחר וזאת כתוצאה מהיעדר ביקוש ,שכן בכל שנה נבנים רק כ 24,000-מ"ר
של שטחי נדל"ן מניב בכלל ערי הקריות.
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יצוין כי בעיר קריית אתא בלבד קיים שטח מאושר בהיקף של  1,650,000מ"ר לנדל"ן מניב ממנו
מומשו רק כ 410,000-מ"ר ,כלומר בעיר קריית אתא קיים עודף נדל"ן לשטחי תעסוקה ומסחר בהיקף
של  1,240,000מ"ר ,אליו יתווספו במסגרת התכנית עוד כ 1,150,000-מ"ר .יוער כי השטחים
שמומשו כוללים גם בניינים נטושים רבים ומוזנחים המושכים אליהם גם מפגעים ומטרדים.
לשם השוואה יצוין כי שטחו הבנוי של "פארק מת"מ" בחיפה עומד על כ 195,000-מ"ר וכי שטחי
התעסוקה והמסחר באזור התעשייה של הרצליה( ,עיר שאוכלוסייתה גדולה כמעט פי  2מאוכלוסיית
קריית אתא) ,המשרת את כלל ערי הסביבה ,עומדים על כ 900,000-מ"ר.
בהתאם לאמור ,עצם "סימון" שטחי התעסוקה והמסחר בתכנית ,אין משמעו שאכן ניתן יהיה לממש
ולהוציא לפועל את התכנית ולממש את שטחי התעסוקה והמסחר העצומים שהותוו בתכנית .עוד יצוין
כי התכנית אינה נסמכת על בחינה כלכלית המציגה את הנתונים התומכים בתכנון שטח תעסוקה
בהיקף עצום ,כגון ביקושים קיימים או פוטנציאליים (מלבד נוסחה פשטנית של מ"ר פר תושב)
וכיצד ,למי ומתי שטחים אלה ייבנו.
יודגש כי מדובר בהיקף שטחים עצום ומגלומני ,שהסיכוי לממשו הינו אפסי ואשר נוגד את המגמות
הקיימות בשטח .אם אכן ,התכנית תתממש אפילו בחלקה ,ייבנו שטחים אלה ויאוכלסו יח"ד ,ספק אם
קריית אתא תצליח לשמור או להעלות את רמת ההשקעה בתושב .יתר על כן ,אם קריית אתא
תהפוך ל"מרכז המטרופולין" ,ברי כי הדבר יבוא על חשבון כל שכנותיה ובראשן "עיר המחוז" חיפה.

 .6השלכות שליליות על החקלאות והישובים החקלאיים
 6.1פגיעה קשה בשטחי החקלאות
הצהרות לחוד ומעשים לחוד :בעוד השרים
מצהירים על מענקים לחקלאות והטבות

מטע האבוקדו ,מוא"ז זבולון

לחקלאים והשקעה בפיתוח אגרו-טכנולוגיה
חדישה ,6בפועל הותמ"ל והות"ל מבטלים
את שטחי החקלאות האיכותיים והמניבים
ביותר במדינה.
הקרקעות המוצעות לשינוי ייעוד מחקלאות
בתכנית הן בחוזי חכירה עם מושב כפר

 5ראו הערה  4קודמת
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5028764,00.html6
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ביאליק ,והקיבוצים אושא ,כפר המכבי ,רמת יוחנן ,שער העמקים ואפק .השטחים בייעוד אזור
חקלאי מסתכמים לכ 4500-דונם מסה"כ שטח התכנית המהווים כ 65%-מהתכנית.
מדובר בישובים המעבדים את הקרקעות במשך עשרות שנים ומתפרנסים הלכה למעשה מהחקלאות
המספקת גידולי שדה למגוון שימושים ,מקורות מזון טרי ומהווה ריאות ירוקות( ,במסגרת התכנית
יכרתו כ 50,000-עצים) ,במרחב מחוז חיפה הסובל מרמת זיהום גבוהה יחסית למקומות אחרים
בארץ.
בשיקולים לבחינת התכנית ,יש לקחת בחשבון גם את הפגיעה הכלכלית בחקלאים עצמם ולענף
החקלאות בכללותו בשל צמצום תפוקת התוצרת ,כתוצאה מריבוי התכניות המקודמות במרחב .יצוין
כי בהתאם להוראות החוק ,מעת הגשת התכנית מתחיל ההליך ל"השבת" הקרקע החקלאית באופן
שאינו מאפשר ודאות לגבי המשך החקלאות .עוד יצוין כי גבולות התכנית מותירים בכמה מקומות
חלקי חלקות שלא ניתן להמשיך לעבדן כפי שהן .לדוגמא -לאורך המתחם הדרום מערבי של
התכנית ,נחצית חלקה לכל אורכה באופן שאינו מאפשר את המשך הפעילות החקלאית ביתרה .כמו
כן ,מאגר המים ,שהוקם בכספי קיבוץ שער העמקים על מנת להשקות את החלקה בשלמותה ,נחצה
אף הוא ע"י הקו הכחול של התכנית ומתייתרת פעילותו .יוצא איפה שהפגיעה בשטחים החקלאים
נרחבת יותר מתחום הקו הכחול של התכנית.
בדוח מחקר שהוכן באונ' העברית ,על ידי פייטלסון ושות' ,אוגוסט  ,2018הבוחן את השלכות תכניות
הותמ"ל על שטחים חקלאיים עולה כי על כל דונם קרקע חקלאית המופקע לטובת תכניות ותמ"ל,
נפגעים  30%נוספים – קרי 300 ,מ"ר שטחי מעטפת לדונם מופקע .כלומר ,בתמ"ל 1025 /אפשר
להעריך כי הפגיעה המצטברת היא של  4,500דונם חקלאות באופן ישיר ועוד לפחות  1,500דונם
שטחי מעטפת – סה"כ כ 6000-דונם.
ראו מיפוי קו כחול תמ"ל 1025 /על גבי מפת חלקות חקלאיות (בצהוב):
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מיפוי קו כחול תכנית מתאר קריית אתא על גבי מפת חלקות חקלאיות (בצהוב):

 6.2פגיעה בלתי הפיכה בהתיישבות החקלאית הכפרית בעמק זבולון
שטחי התכנית מחסלים שטחי חקלאות של ישובים וותיקים שעלו על הקרקע טרום הקמת המדינה,
אותם הקימו בעמל כפיהם ובמאמצים כבירים אנשים ערכיים ,מדור מייסדי המדינה .כנטען לעיל,
אישורה של תכנית זו משמעותה חיסול היישובים -אושא ,כפר המכבי ,כפר ביאליק ,ופגיעה אנושה
ברמת יוחנן ובשער העמקים .זאת מכיוון שללא העיסוק בחקלאות יחדלו להתקיים כישובים חקלאיים
ויהפכו בעל כורחם לשכונת פרבר של העיר .לדוגמא -מושב כפר ביאליק מאבד יותר מ 75%-משטחי
החקלאות שבתחומו לטובת תכניות שונות שאושרו ומתאשרות במרחב ובשל כך מתנהל במספר
עתירות בג"צ מול המדינה .לא ניתן להכריע בתכנית זו מבלי להתייחס להשלכות החברתיות -
כלכליות מרחיקות הלכת שיש לתכנית על הישובים .אם המדינה החליטה שיש לפרק את
הישובים ,היא נדרשת להביא לדיון במועצה ארצית את המשמעויות לכך ולהציג תהליך פירוק
מבוקר ופתרונות תעסוקה ופרנסה לחברי היישובים .האם אין לכך משמעות וחשיבות? האם
הוחלט לבטל את הקיבוץ והמושב? מינהל התכנון עומל על תכניות כוללניות למרחב הכפרי מצד
אחד ואילו הותמ"ל מאיימת על קיומו מהצד השני.
 6.3אי שילוב תנאים למזעור הפגיעה בשטחים החקלאיים ובחקלאים
כאמור ,אין חולק על הצורך העתידי בפיתוח על פי התמ"מ והיישובים הכפריים מודעים לכך .אך
השאלה היא האם זה העיתוי הנכון לממש את מלוא פוטנציאל הפיתוח באזור זה בהינף אחד?
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על כן נושא התניית מנות הפיתוח והשלביות הוא קריטי לתהליך השינוי שהיישובים נדרשים
לעשות על מנת לארגן עצמם מחדש למציאות המתהווה.
לחילופין וככל שיוחלט על אישור התכנית והעברת השטח החקלאי  -אנו דורשים לצמצם את הפגיעה
בחלקות החקלאיות במסגרת התכנית באמצעים שייסקרו להלן:
א .יש לאפשר את המשך הגישה לכל החלקות ,עיבודן ומתן שירותים עד למימוש התכנית.
ב .יש לקבוע שלביות ביצוע בהוראות התכנית ,לפי מתחמים לגבי העברת הקרקע לטובת מימוש
התכנית על מנת לספק ודאות לחקלאים להמשך עיבוד שטחים עד לתחילת פיתוח הקרקע לבנייה.
ג .מעבר לפגיעה בשטחים החקלאיים ,יש לדון בהשלכות לאורך זמן על ביטול הענף החקלאי
ביישובים מבחינה כלכלית וחברתית -כיון שהתושבים נותרים חסרי תעסוקה ופרנסה .על כן ,נדרש
להציע שטחים חלופיים ו/או פתרון תעסוקתי לחקלאים המאבדים את יכולת פרנסתם במסגרת הסכמי
הגג הקשורים בתכנית ,או בכל דרך אחרת כפי שיימצא לנכון על ידי הותמ"ל ובתיאום עם המועצות
והישובים הנפגעים.
 .7העדר התייחסות מנומקת לחלופת תכנון קומפקטית
כידוע ,מוא"ז זבולון הציגה חלופה קומפקטית בהרבה המותירה כ 30%-מהשטחים כשטחים פתוחים
וחקלאיים .לטעמנו חלופה זו אף מציעה הזדמנות לעירוניות טובה יותר .חלופת המועצה האזורית
הדגישה את חשיבות ציפוף המערך האורבני ,תוך שימת דגש על עירוניות איכותית ,הליכות
וקישוריות והורדת התלות ברכב הפרטי ובה בעת הציגה את החשיבות לשמירה על השטחים
הפתוחים והחקלאיים.
אנו סבורים כי לא נעשתה ע"י צוות התכנון בחינה מעמיקה ועניינית והשוואה מושכלת ולא
התקבלו נימוקים מקצועיים מדוע החלופה שהתקדמה עדיפה על פני הרעיון החלופי שהוצע.
במענה להתנגדות לתמ"ל 1024 /דחה החוקר וטען שהחלופה לא פותחה ועל כן לא ניתן היה לבחון
אותה .אך לא זה מתפקידה של המועצה האזורית להשקיע את המשאבים ולפתח את החלופה
לעומקה .אילו הוועדה הייתה מראה פתיחות לשיתוף הפעולה ומנחה לבחון אותו לעומקו ,הרי שצוות
התכנון הוא זה שנדרש לעשות כן .גם בתמ"ל 1025 /הוצגה חלופה ,עם זאת ,ההצעה לא נדונה כלל
לעומקה ולציבור לא הוצגו נימוקים מדוע תכנית הותמ"ל עדיפה על פני החלופה הקומפקטית המציגה
ניצולת גבוהה יותר של הקרקע.
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תשריט  :3חלופה עקרונית/קומפקטית המוצעת ע"י מועצה אזורית זבולון

 7.1השלכות התכנון הפרברי
פיתוח שכונות פרבריות כדוגמת אלו שכבר היום קיימות בקריית אתא – למשל ,גבעת אלונים וגבעת
טל ,יוצרים עיר מבוזרת המותחת את תשתיותיה ומהווה אסופה של שכונות שינה במקום עיר בעלת
איכויות עירוניות .מצוקת הקרקעות ומשבר הדיור דורשים השקעה יזמית בפנים העיר כנגד
השקעה עירונית מאסיבית של פיתוח בשוליה ,זאת לשם התושבים הותיקים ,חיזוק העיר ולטובת
ישימות המהלך.
 .8התייחסות לתקנון התכנית
 8.1תכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה ונעשית בהליך מהיר מחויבת לכלול הוראות
והנחיות מפורטות בייעודים המוגדרים מתוקפה וכן לכלול פירוט בנוגע לשימושים השונים,
מבלי שיפגעו ויצרו מטרדים זה לזה ,לעת היתר .מעיון בתקנון התכנית ,ישנם ייעודים אשר אין
לגביהן כלל הוראות מפורטות כדוגמת:
•

ייעוד נחל/תעלה /מאגר מים – מעיון בתמליל הדיון להפקדה ניכר שנושא מאגר המים קיבל
התייחסות רחבה והיה מגוון הוראות שהיו צריכות להשתלב בתקנון התכנית ,אולם אלה לא
שולבו.

•
•
•
•
•

דרך ו/או טיפול נופי  -סעיף אשר ללא הוראות מנחות יכול לקבל מגוון פרשנויות וראוי
שיקבל התייחסות בתקנון התכנית.
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור -אין כל התייחסות בתקנון לעירוב השימושים,
נדרש להגדיר לפחות קוים מנחים לאופן התכנון של תאי שטח בעלי ייעוד מורכב שכזה.
מסילה מוצעת
מפגש דרך -מסילה
מסחר ,תעסוקה ותחבורה
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•
•

מתקנים הנדסיים
מסחר ספורט ונופש

ראוי היה לכלול הוראות לייעודים אלו בתקנון המופקד ,על מנת שתינתן זכות הציבור לחוות
דעה בנושא .ישנן לפעמים הוראות בעלות השלכות משמעותיות ויש לשקול ,לאור התיקונים
הנדרשים ,את הצורך בהפקדה מחדש.
 8.2כאמור ,התכנית הופקדה תוך שהיא מותירה את הטיפול בחסמים מורכבים לשלב היתר -מעשה
שגוי ביסודו .ניכר שמיהרו להגיש את התכנית להפקדה והשמיטו התייחסות נדרשת למשמעויות
העומדות מאחורי ההפניות בתקנון לשלב ההיתר  -כאלו שלא ראוי לדחותם לשלב זה ,ראו
לדוגמא  -סעיף  :6.8.20הפנייה לסקר סיכונים בשלב ההיתר -אשר מטרתו לבדוק האם השימוש
מתאפשר ,ואם לא יתאפשר אז לדיראון עולם יעמוד השטח ללא מימוש בייעודו החדש? ההליך
הראוי הוא הכנת סקר סיכונים ועל בסיסו ניתן לתכנן באופן מפורט ובוודאי לא לדחותו לשלב
היתר הבנייה.
אנו סבורים כי יש לשוב ולבחון את הוראות התקנון ולפרטן כנדרש מתכנית שמכוחה ניתן
להוציא היתרים.
 8.3סעיף  4.12ייעוד פארק/גן ציבורי -כפי שנטען ,ראוי להסיר את השטחים החקלאיים בצפון מערב
מתחום התכנית ולהשאירם כחקלאיים .השטחים המוגדרים כפארק מטרופוליני עתידים למלא
צרכים רחבים בהרבה מן הצורך המקומי .ככל שיוחלט להשאירם בתחום התכנית ,על פי הסכם
הרשויות ,השטח בייעוד זה יישאר חקלאי למשך  25שנה ויש לעגן זאת במסמכי התכנית.
 8.4סעיף  6.18הוראות בזמן בניה -חסרה התייחסות לעניין שמירה על התוצרת החקלאית בשטחים
שנותרים חקלאיים ממפגעי בניה ושטחי ההתארגנות .יש לכלול הנחיות והתניות המתייחסות גם
להיבט זה.
 8.5בולט העדר סנכרון בין גבול התכנית( ,הקו הכחול) ,וגבולות השיפוט המאושרים של קריית
ביאליק-בנוגע לשטח הסמוך לשכונת גבעת הרקפות .השטח תוכנן והועבר לתחום השיפוט של
קריית ביאליק לפני פחות משנה .נדרש להתאים את גבולות התכנית לתכנון המאושר ולגבולות
השיפוט המאושרים .ראו השוואה :

 8.6במידה ויוחלט לקדם בנייה חדשה ,יש לכלול בתקנון תנאים לתכנון מפורט להיתר של בנייה בת
קיימא– בכלל המבנים והשטחים לבינוי ולא להפנות להנחיות הוועדה המקומית ,כמוצג בתקנון.
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זאת כחלק מראייה ארוכת טווח ומקיימת הכוללת תפיסות תכנון מתקדמות הרווחות בעולם,
ובמיוחד לאור העובדה שמדובר בפיתוח עתידי לעשרות שנים קדימה.
 8.7נפלו טעויות בנתונים מספריים בדברי ההסבר שבתקנון המופקד .אמנם טקסט זה הינו פתיח
בלבד ואינו מחייב ,אך כלפי הציבור מדובר בתמצית אשר מסבירה את עיקרי התכנית .חוסר
ההקפדה שוב ממחיש את אי מתן החשיבות להתייחסויות והערות הציבור .ראוי לתקן נתונים
מספריים.
לסיכום
תמ"ל 1025 /אינה תכנית המתאימה לשולחן הותמ"ל ,כיוון שהיקפה והשלכותיה מהדהדות הרבה
מעבר לגבולות התכנית .על כן ,מרכז המועצות האזוריות מבקש לדחות את התכנית ולהעבירה
לטיפול הועדה המחוזית.
התכנית אינה משקפת ראייה מטרופולינית מסונכרנת עם חזון הפיתוח של חיפה ויתר הערים
הגדולות במרחב .היא מתווה תכנון מיושן המבטא זחילה עירונית ופירבור ,על פני צורך מיידי
בהתחדשות מרכזי הערים הותיקות ,ציפוף ותכנון קומפקטי ,תוך שמירה על השטחים הפתוחים
לטובת הכלל.
התכנית אינה מיישמת את מטרות החוק ליצירת דיור בהישג יד בטווח הקצר.
התכנית אינה משקפת את מדיניות התכנון הארצית והמחוזית כפי שהוגדרה ע"י מוסדות התכנון.
התכנית מעמיסה יח"ד באזור רווי תכנונית וקובעת איכות נמוכה של עיצוב המרחב העירוני ,וללא
היתכנות אמיתית למימוש בזמן הקרוב.
בחלוף הזמן לעת מימוש התכנית קיימת ודאות גבוהה כי התכנון לא יהיה רלוונטי ומיושן ,ויידרש
תכנון מחודש .אחת הסיבות לכך היא דחיית הטיפול בחסמים לשלב ההיתר ,אשר תגרום לעיכוב
מהותי במימוש התכנית המורכבת ,על חלקיה.
על מנת לממש את תמ"ל 1025 /יידרשו משאבים מעל ומעבר להישג ידה של הרשות המקומית
וחוסר הודאות ביחס להסכם גג שאינו חתום וידוע ,מחזק אף הוא את הסיבות לדחייתה .כמו כן ,לא
הובאו לבחינת הוועדה והציבור בדיקות כלכליות המראות את ישימות המהלך התכנוני המורכב
שהתכנית מייצגת.
נדרשת שלביות בפיתוח העיר להקמת רובע המגורים ,אזורי התעסוקה ,הפארק ,בית החולים ועוד
שימושים המוצעים בתכנית ,לחיזוק העיר ולשגשוג המרחב כולו .יש לווסת את הפיתוח ולהגדיר מנות
נדרשות על פי צורך ממשי וריאלי ,ולפי מדדי ישימות בפועל המסתמכים גם על הסכמות הרשויות.
השטחים החקלאיים והפתוחים בתחום התמ"ל ובסביבותיו מתפקדים כריאה הירוקה בקריות ומהווים
חלק מאיכות החיים במרחב .ביטולם בהינף אחד יפגע קשות באיכות הסביבה והחיים של התושבים
הנוכחיים והעתידיים וישנו סיכוי לפגיעה אף באיכות האוויר.
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השטחים החקלאיים הם מהפוריים והמניבים בארץ ,תפארת החקלאות לגידול מזון בריא ובראייה
לעתיד ישמשו גם בעתות משבר (ביטחון במזון) .הפגיעה האנושה בחקלאים ,הרס הקרקעות
החקלאיות ,אינם מוצדקים ומחירם כבד מדי עד ל"חיסול" מרבית הישובים החקלאיים בעמק זבולון.
נדרש לאפשר ודאות לחקלאים המעבדים את הקרקע על פני שנים רבות ,בהן הם משקיעים מכספם
לטובת הכלל ולקבוע שלביות ביישום התכנית תוך המשך העיבוד החקלאי.
לאור כל אמור לעיל ישנו חשש ממשי כי התכנית אינה דרושה ואישורה יגרום להשלכות שליליות אשר
ילוו אותנו שנים רבות ,על כן אין זה העיתוי והוועדה הנכונה לקדמה.

בברכה,

מילכה כרמל,
ראש תחום תכנון וקרקעות ,מרכז המועצות האזוריות

נעה שבדרון,
רכזת פרויקט הותמ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
העתקים:
דב ישורון  -ראש מועצה אזורית זבולון
עמיר ריטוב – יו"ר מרכז המועצות האזוריות
רן ברוקנר  -מ.מ .מהנדס המועצה
גבי שנער  -מזכיר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
מזכירי היישובים (באמצעות המועצה) כפר ביאליק ,אושה ,רמת יוחנן ,כפר המכבי ,אפק ,שער העמקים
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