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נתבקשתי להכין חוות-דעת מקצועית זו במסגרת התנגדות וועד הפעולה להצלת החקלאות בעמק זבולון לתכנית
תמ"ל  .1025הריני מצהירה כי אין לי כל ענין אישי בתחום התכנית או בסביבתה הקרובה.

ואלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי:
1983
1987-1983
1993-1986
1994-1989
2003-2005
1994-2001
2005-2006
1998-2018
2000-2018
2002-2018

הסמכה כאדריכלית ובונה ערים ,מטעם הטכניון  -חיפה
אדריכלית ומתכננת ערים  -שכירה במשרדי אדריכלות בירושלים  -מנהלת צוותי תכנון.
בעלת משרד פרטי לתכנון אדריכלי ותכניות תב"ע בירושלים
מהנדסת הועדה המקומית והמועצה האזורית מטה יהודה
יו"ר הועדה המקצועית הארצית של עמותת האדריכלים בישראל.
מתכננת מחוז המרכז ,משרד הפנים
מהנדסת העיר אילת
מרצה לתואר ראשון ושני בתחום התכנון האורבני וסטטוטוריקה בישראל:
אוני' העברית בירושלים ,אוני' אריאל ,המכללה למינהל רשל"צ ,ועוד.
בוררת מוסמכת
בעלת משרד "ירדני גולן תכנון" לניהול ,תכנון וייעוץ בתחום בינוי ערים
ואדריכלות בישראל.
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 .1מבוא:
מצוקת הדיור בישראל מוכרת וידועה ,והיא אשר הולידה את האמצעי לייצור עשרות אלפי יח"ד בתוך שנים
מעטות  -הותמ"ל.
התכנית המופקדת מציעה מעל  14,000יח"ד ,מעל מיליון מ"ר תעסוקה ומסחר ,ופונקציות ציבוריו
מטרופוליניות מרכזיות.
סדר גודל השטח המוצע לתכנון ולסיפוח לעיר קריית אתא  ,וסדרי הגודל של כל ייעודי הקרקע המוזכרים
לעיל הינם חסרי פרופורציה הגיונית הן ביחס לצרכים הריאליים של קריית אתא והאזור ,והן ביחס לקצב
גידולה של העיר  ,בוודאי ב 20-שנה האחרונות.
אין כל צורך מוכח לשינוי יעוד כה מסיבי ברמה של תכנית מפורטת ,וזאת לאור צרכי הישוב לטווח הארוך
תכנית המתאר שלה שבהכנה .התכנית מתעלמת מאיכויות גבוהות נופיות של האזור ,האיכות החקלאית
יוצאת הדופן שבשטח התכנית ,אך בעיקר מתעלמת מעתודות הקרקע הקיימות בה מזה כבר ושעוד לא
פותחו כלל ,ובשל קצב הפיתוח האיטי מאד המתקיים בקרית אתא מזה עשרות שנים.
כבר בוצעו מחקרים אשר הוכיחו את השפעתם הקטלנית של שכונות חדשות המכפילות את אוכלוסייתה
של עיר בישראל .אחת מהם ביוזמת אוניברסיטת באר שבע ,המשרד להגנת הסביבה ,ותנועת מרחב.
מסקנות המחקר הינם:
-

הקמת שכונות חדשות בשולי העיר ,גורמת במהירות להידרדרות השכונות הותיקות.
הקמת שכונות חדשות מסיטה את רוב המשאבים העירוניים לכיוונן.
הקמת שכונות חדשות בשוליים מחריפה את ההידרדרות החברתית כלכלית בוותיקות.
התושבים בשכונות הוותיקות והחדשות גם יחד -מודעים לפערים הגדולים באיכות המרחב הציבורי
והפרטי וקיפוח הוותיקות.

גם תכנית זו תפגע קשות בסיכויים לפיתוח המתחמים המאושרים ,ובסיכוי לשיקום מרכז העיר
הזקוק להתחדשות מבפנים.
את הטענה הזו נרחיב להלן.
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 .2קרית אתא  -תיאור מצב קיים ושטח השיפוט העירוני:
א .השטח המוניציפאלי של העיר קריית אתא כבר היום הינו רחב היקף ביחס למספר תושביה) .צפיפות
של רק כ 3,000-נפש לקמ"ר( .היא העיר השניה בגודלה אחרי חיפה עצמה ,וזאת בסתירה לכמות
תושביה ויחידות הדיור הבנויות בה ,וקצב בנייתן:
שטח השיפוט –  16,700דונם.
-

כ 62,000 -תושב נכון ל) 2017-לפי מרשם אוכלוסין ,הגבוה מהלמ"ס(

-

כ 17,500 -יח"ד קיימות נכון ל – .2017-לפי נתוני ארנונה.

-

 15,226יח"ד מאושרות הניתנו למימוש מייד 4,061 + ,יח"ד בתמל 1024/שנוספו ב.2018-

)עפ"י פרוגרמת תכנית המתאר שבהכנה 19,314 -יח"ד קימות ,כלומר למעלה
מ 2000 -יח"ד לא משלמות ארנונה ,או לא מאוכלסות – נתון בעייתי לכשעצמו(..

ב .לפי הממוצע הארצי של  3.5נפש ליח"ד 19,290 ,יח"ד  67,500 = 3.5 Xנפש
= ניתן כמעט להכפיל את מספר תושבי העיר גם ללא תמל  1025כלומר ,ניתן אף להגיע ליותר
מתחזית האוכלוסיה של תכנית המתאר ל 2035-ללא תוספת תמל  ,!1025ולמעשה
להכפיל את מספר תושבי העיר ב 17-שנה..
ג .על מנת לעמוד בקצב הפיתוח שתכנית המתאר מכתיבה לשם השגת היעד ב ,2035-על הועדה
המקומית קרית אתא להוציא היתרי בניה לכ 1135-יח"ד בבניה חדשה מדי שנה.
לזה יש להוסיף היתרים של התחדשות עירונית ,והיתרים שוטפים בבניה קיימת  +היתרי בניה
למבני ציבור ,מסחר ותעסוקה ,ותשתיות.
נכון להיום הועדה המקומית מוציאה כ 200-היתר בניה בשנה .הפער אדיר.
המהפך ההכרחי בועדה כדי לעמוד במשימה כזו הוא אדיר ,יקר ,ויצריך שנים של הסתגלות לקצב..
ניתו לומר לפיכך שדי ברור שאין לצפות מהועדה המקומית להוצאת היתרים מסיבים פי יותר מ4-
מהמתבצע היום ...עם כל המשתמע מכך ,גם עם כל התמיכה והמשאבים שאולי יוקצו למטרה זו..
ד .קיימת בעיה קשה בשיווקי קרקע למגורים ,במיוחד בזמן האחרון :
על פי הפרסום בעיתונות ,כשלו מספר מכרזים לקבלנים בקרית ביאליק הסמוכה ,לכ 3000-יח"ד.
מכאן שהבעייתיות הקשה היא בעיקר בביקוש ולא בהיצע) .יורחב בהמשך(..

ה .חוסר רציפות בניה עירונית הגורמת לבעיות תשתיות רבות ולחוסר בהירות של המבנה העירוני,
יגבר עם אישור בניה לפי תמל .1025/הוספת מע"ר חדש צפוני יגרום לקפאון בפיתוח ושדרוג הנחוץ
כל כך של המע"ר הוותיק .אתגר האיחוי של חלקי העיר הינו משימה מספר אחד של תכנית
המתאר הכוללנית ,החסרה בכלל ,ובפרט לעניין שלבי ביצוע לצורך איחוי מהיר של חלקי הפאזל
העירוני.

■  ■ ryg1@smile.net.ilהרב קוק  ,2תל אביב ■ ■ 054-5321320
4

ירדני גולן תכנון

להלן מובא תשריט מתוך הנספח להתחדשות עירונית –
המהווה חלק מתכנית המתאר הכוללנית המופקדת:

מבט קצר בו משקף את המצב הבנוי בעיר לאשורו -כתמי פיתוח ,וחללים רבים ריקים בין חלקי העיר,
הנפרשים על פני שטח עירוני גדול ,והגורמים לאורך תשתיות גדול במיוחד ובזבזני ,קשיי קשר בין החלקים,
ותלות תמידית במינוע.

ו.

מסקנה :במקום העמסת יח"ד מיותרות בשלב זה על העיר ,והגדלת שטחה המוניציפאלי ומרחב
התכנון בה ,חובה למצות את זכויות הבניה המאושרות לאלפי יח"ד בתחומי העיר פנימה ,במטרה
לחזק את העיר מבפנים ,לשפר תדמיתה והמע"ר שבה ,ובכך לשפר את האטרקטיביות שלה,
במקום להמשיך ולגלוש אל שטחים פתוחים שמהווים את הנוף הרחוק והאיכותי של שולי
העיר היוקרתיים.

שטח השיפוט הקיים כולל בתוכו שטחים רבים ללא פיתוח ,חלקם מוזנחים מאד ,הקרובים למרכז העיר
ולשכונות הקיימות ולצירי התנועה המרכזיים ,והמתאימים מיידית לפיתוח עירוני אינטנסיבי ,וכן שטח עירוני
בנוי הראוי להתחדשות עירונית .פיתוח שני סוגי שטחים אלו ,בתוספת תמל 1024/אשר אושרה לאחרונה,
יכולים להכיל בסה"כ אוכלוסייה בהיקף פי  2.5מהקיים בקרית אתא כיום ,ללא צורך בהרס שטחים חקלאיים
ופתוחים מעבר לשטח השיפוט ,בעלי ערך חקלאי וסביבתי גבוה ,כפי שמעידות כל תכניות המתאר הקודמות,
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וכפי הנשקף בשטח .לפיתוח החקלאי הקיים לכשעצמו ערך כלכלי ונופי מהגבוהים בכל אזור הקריות ,ופגיעה
בו לצורך בניה בצפיפות נמוכה יחסית ,ללא צורך אמיתי פרוגרמטי מבחינת העיר ,תהיה הרת אסון הן לציבור
הכולל ,הן לתושבי העיר ,והן לישובים הכפריים המפתחים אותו.

בנוסף לאלה ,אין לשכוח את ההכרחי לשיפור תדמית העיר ,וזו  -התחדשות העיר מבפנים.
רק כך ניתן להבטיח את הנחוץ :שדרוג המע"ר ,ובכך -לשפר את האטרקטיביות של קרית אתא אשר למצער
אבד לה בעשורים האחרונים ,תוך עיבוי מערך הדיור הקיים בתוך העיר קרית אתא בתוספת אלפי יח"ד.

תכניות חדשות שאושרו בגבולות העיר כיום) :או לקראת מתן תוקף(:

** הערה :לטבלה זו יש להוסיף מעל  4000יח"ד שאושרו לאחרונה במסגרת תמל..1024/
)הוגשה עתירה מנהלית בעניין אישורה אשר טרם נדונה(.
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 .3סקירה סטטוטורית – סביבת קרית אתא וזבולון:
תכנית תמל 1025/נסמכת על שורה של תכניות מאושרות קודמות ,אך גם מתווספת לתכניות רבות
שאושרו רק לאחרונה ,והמכילות אלפי יח"ד ומאות אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר...

א .טבלת התכניות הסטטוטוריות:
שם תכנית

תיאור והערות

תשריט

שנת אישור
כל שטח התכנית )ושטח
תמא 1/35
2016

המתנגדים עצמם(...
מופיעים ביעוד מרקם
עירוני.

תמא22/

דווקא באזור הפארק
העירוני המוצע בתמל
 ,1025אין כל הצעה לשינוי,
משמע נטע האדם הקיים
במרחב זה אמור להתחזק
ולהתקיים .מכאן שאין
מניעה מלשלבו בחקלאות
הקיימת בשטח זה,
ולהמשיך ולפתח את
המתחם ברמה
אקסטנסיבית ,באחריות
מוא"ז זבולון האחראית על
מירב השטחים הפתוחים
סביב העיר קרית אתא
ממילא ,ובהצלחה יתרה.
אנו מבקשים ששטח זה
יישאר חקלאי ,בעיבוד
כפר באליק.
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תמא– 30/
לא מאושרת
תשריט מכלולי
קרקע.
התכנית מהווה בסיס
לכל תכנון מתארי
באזור מפרץ חיפה
למרות שהופקדה אך
לא אושרה.
שטח התעסוקות
הדרום מערבי מיועד
לפיה למכלול פארק,
כחלק מטבעת
ירוקה מזרחית-
דרומית העוטפת
את בז"ן וסביבתה,
כולל פיתוח סביבתי
מרשים והמשכי.
תממ 2016 - 6
מחוז חיפה מאושרת

התכנית מייעדת שטח רב
מצפון ומדרום לעיר לעיבוי
עיר גלעין המחוז קרית
אתא ,אך תוך זהירות לשמר
שוליה הירוקים .סוף
התחום הכתום בשטח
עסקינן אינו מעיד על סוף
השטח לבינוי עירוני.
רזולוציית תכנית זו אינה
מסוגלת להעיד על היבטים
ערכיים מדוייקים ,ולמרות
זאת -שטח אזור
התעסוקה מתוכנן כחלק
מרצף השטח הירוק
העוטף ,ויש בכך אמירה
ברורה וחשובה..
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תמא/34/ב3/
משק המים
שטח המוצע
לתעסוקה בדרום
מערב=
כולו פשט הצפה

תכנית מתאר

שנת היעד תכנית =2035

קרית אתא

רלוונטית לתמל !!1025

305-0366609

קיבולת התכנית 65,000 -יח"ד,
 195,000תושב.
לשנת היעד -צפי ל120,000-

הוחלט להפקיד

תושב.

בתנאים 27.3.17

משום מה לא קודמה.
תחתיה קידמו  2תכניות תמ"ל
של אלפי יח"ד ומליון מ"ר –
ללא השלמת תכנית המתאר
תחילה.

תכנית מתאר קרית
אתא
305-0366609
נספח תחבורה-
גליון 1
הוחלט להפקיד בתנאים
27.3.17
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כ155/ג'

 1332דונם,

מאושרת 1992

מתוכם:

פארק התעשיה

 360לתעשיה

קרית אתא

ב .שטחי חקלאות -ישובי מועצה אזורית זבולון.
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ג .קומפילציה של כל התכניות המפורטות באזור קרית אתא ובתחומה:

ד .תשריט תכנית המתאר המוצעת :2017
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 .4תכנית המתאר המוצעת לקרית אתא: 305-0366609 -

א.

תכנית מתאר זו שבהכנה רק בשנים האחרונות  -מתבקש היה שתאושר בטרם הפקדה ואישור

תמל .1024/הראיה היא שיש שינויים בקו הגלישה דרומה באזור התמ"ל .עפ"י נספח התחבורה ,מיקום
הכביש העוקף הדרומי הוא אשר יכתיב את גבול הפיתוח העירוני דרומה לדורות הבאים .לא ניתנה עד כה
הזדמנות לתושבי הסביבה החיים את סביבת התכנית כל חייהם ,להעיר ולהגיב למיקום התוואי המוצע
עד כה ,שכן התכנית כלל לא הופקדה עד היום.
ב.

נאמר ,ובצדק ,במבוא לנספח העיצוב העירוני:

" למרות שראשית התפתחותה של קרית אתא מבוסס על תכנון אורבאני ייחודי של האדריכל ריכרד קאופמן,
בעקבות התמשכות וחוסר ההתאמה של תהליכי הפיתוח  -המרחב הבנוי של העיר מתאפיין היום בפיצול
והטרוגניות אשר מעיבים על הדימוי העירוני שלה בעיני תושביה ומבקריה".
תמל 1025/זו למעשה מציעה תשריט של "עסקים כרגיל" ...המשך זליגת תכנון וביצוע לשולי העיר ,פגיעה
ביתרון היחסי של החזית הדרומית העירונית – נוף וחקלאות ...לפני השלמת תהליך תכנית המתאר
הכוללנית העירונית ,אשר רק בה נכון ואפשר יהיה לדון בשלבי הפיתוח הראויים לעידן הבא של העיר.
בהמשך המבוא לנספח חשוב זה ,נאמר:

" אתגר תכנית המתאר ,מבחינת העיצוב העירוני ,הינו להרכיב את החלקים הפזורים של הפסיפס לתמונה
עשירה וקריאה ,הן למתבונן בנוף הרחוק והן לחווה את מארג הרקמה מתוכה ,תוך חיזוק והדגשה של מרכיבי
העיצוב העירוני המקוריים אשר עדיין מהווים סימן היכר ונקודות ציון בזהות המקומית ,ובו בזמן להתוות
קווי מדיניות לפיתוח החדש אשר יבטיחו התחברות רצופה ואיחוי אורבאני של כל מרחב התכנון של קרית
אתא.
נספח העיצוב העירוני של תכנית המתאר שואף לאפיין את העקרונות העיצובים של פיתוח
הרקמה הקיימת והרחבותיה העתידיות ,ולתרגם אותם להנחיות ברורות"..
תמל 1025/מקודמת במהירות בזק ,כמו תמל  1024שאושרה גם היא לאחרונה במהירות ,למרות האמור
לעיל במסמכי תכנית המתאר ולמרות התהליך ההיסטורי הקשה בהתפתחות קריית אתא ,כפי שביטאו באופן
מצויין מתכנני התכנית עצמם -בציטוטים לעיל.
סוף הציטוט עומד בסתירה מלאה לכוונה לאשר את תמל 1025/לפני תכנית מתאר חשובה זו – שהרי אין
כל טעם בהנחיות ברורות לפיתוח הרקמה בהרחבה העתידית המוצעת ,כאמור בתכנית שהוחלט
להפקידה ,אם התכנון הקריטי למעל  14,000יח"ד יאושר בטרם תקודם ותאושר המתאר הכוללנית ,שרק
היא רואה את התמונה העירונית הכוללת ,ולא פחות חשוב -האזורית הכוללת .אישור תכנית המתאר יכול
שיהיה בטווח של פחות משנה אחת ,אם ייקבע כנחוץ בסדר עדיפות גבוה.
ברור הוא שמערכת התכנון הממשלתית אחראית על שתי התכניות כאחד ,ולפיכך לא ברור כיצד אפשר
לסתור באופן כה מהותי אחת את השניה.
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ובכל מקרה ,אין לקדם תכנית כל כך משמעותית ,המציעה הכפלת תושבי העיר ,ללא חשיבה מעמיקה
ואישור סטטוטורי לתכנית מתאר כוללנית לעיר וסביבתה .ההחלטה לקדם  2תכניות תמ"ל בסך של
 19,000יח"ד ,ומעל מליון מ"ר תעסוקה ללא תכנית מתאר כוללנית ,שומט מהבסיס את כל מדיניות התכנון
הלאומית כפי שהיא מתבטאת בחוק התכנון והבניה על תיקוניו ,ובמיוחד לאור תיקון  101והוראותיו לעניין
הכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר .הדבר חמור עוד יותר לאור העובדה שבעת תחילת עריכת התמ"לים,
תכנית המתאר המוצעת כבר היתה לפני הפקדה ,מבושלת ,ומאז היא מעוכבת.

 .5דמוגרפיה  -מצב קיים וחזוי :
נתונים מתוך הפרוגרמה לתממ ,6/תכנית מתאר קרית אתא  ,ותמל:1025/
בעשורים האחרונים הגידול באוכלוסיית ערי גלעין המטרופולין איטי מאוד.
ב 1995-מנתה האוכלוסייה כ 440-אלף תושבים והיא הגיעה עד כ 479-אלף תושבים היום,
כלומר גידול מזערי של כ 8.8%-לכל אורך התקופה וצמיחה של  0.5%בשנה.
באותה שנה אוכלוסיית ישראל כולה גדלה בכ 42%-אחוזים וקצב צמיחתה היה  2.1%בשנה.
מכאן שמשקלה של אוכלוסיית גלעין מטרופולין חיפה בכלל אוכלוסיית המדינה ירד לאורך שני העשורים
האחרונים מכ 7.8%-לכ.6.2%-
בהמשך קצב הצמיחה הנוכחי תגיע אוכלוסיית הגלעין לכ 537-אלפי תושבים בשנת  2035וזו תהווה
 5.3%-4.2%בלבד מאוכלוסיית המדינה.
אחת המטרות התכנוניות המרכזיות של תממ 6/היא חיזוק מעמדו של מטרופולין חיפה כמטרופולין
הצפוני של ישראל .מטרה זו באה לביטוי בין היתר בקביעת יעדי צמיחת האוכלוסייה באזור הגלעין
ובהקצאת שטחים לפיתוח עירוני אינטנסיבי במסגרת הגלעין.
בפרוגרמה של תכנית האב למטרופולין חיפה ) (1999נקבע יעד האוכלוסייה של הגלעין ל 600-אלף
תושבים בשנת .2020
המסמך הפרוגרמטי המהווה נספח לתכנית תמל 1025/מציע שהיעד האזורי של התכנית
הנוכחית ימשיך להיות ברוח תמ"מ ,6/כלומר חיזוק או למצער שמירה על מעמדו של גלעין
מטרופולין חיפה ,וזאת בין היתר על ידי שמירת משקלו היחסי באוכלוסיית המדינה ,תוך עדכון
הנתונים לשנת היעד .2035
תכנית תמל 1025/זו לא רק שלא תחזק מעמדה של העיר הקיימת במרחב המטרופוליני ,אלא תחליש
ותגרום לפירור שכונות חדשות מול הותיקות ,ללא דאגה לדבק הנחוץ בין חלקי העיר המפורזת כבר היום,
ובעיקר תוך חיזוק אינטנסיבי של מרכז העיר ,ושמירת מרכזיותו מכבר בטווח הקצר.
כמו כן ,היא מציעה גידול אוכלוסין קיצוני ביחס לכל תחזיות תממ ,6/דבר העומד בסתירה של הכרזת
התכנית שהיא "ברוח תממ..."6/
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ג .תחזיות גידול העיר ותוספות יח"ד בה -לפי נספח הפרוגרמה בתכנית המתאר

תרחישי הגידול המוצגים בנספח הפרוגרמה הן אופטימיות ביותר ,ביחס לכל המוכר עד היום בסביבת
הקריות ,ולהלן ציטוט בעניין זה:
" התכנית מציעה תוספת של  62,000תושבים שתביא את אוכלוסיית העיר ל 115,000 -תושב .פירוש הדבר
שמירת מעמדה של קרית-אתא כעיר השנייה בגודלה בגלעין ,ועלייה משמעותית במשקל היחסי שלה
באוכלוסיית הגלעין מ 11% -כיום עד  16%בשנת היעד".
שנת היעד – 2035 -עוד  17שנה.
המשמעות – תוספת  3,118נפש בשנה בממוצע ,לעומת תוספת רק של כ 900-תושבים חדשים נכון להיום
מדי שנה ,יותר מפי !3

לפי המסמך הפרוגרמטי של תכנית המתאר,
בשכונות הותיקות מאושרות לא ממומשות  3,226יח"ד.
בטבלה להלן מוצגת תוסת של עוד  12,000יח"ד מאושרות /לקראת מתן תוקף חדשות:
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כלומר 12,000 ,יח"ד נוספות מאושרות בתכניות חדשות ,בנוסף ללא ממומשות בתכניות שחלקן ניבנו.
בנוסף – סה"כ  10,000יח"ד פוטנציאליות בהתחדשות עירונית למיניה ,אך בשל אחוזי מימוש נמוך כיום,
לא נוסיפם לפוטנציאל המיידי ..למרות השאיפה שהפוטנציאל הזה יתממש לצד הפרבור -משמע הבניה
החדשה בשולי העיר.

מסקנות:
 15,226יח"ד סה"כ מאושרות הניתנות למימוש מיידי.
בממוצע ארצי של  3.5נפש ליח"ד ,רק יח"ד אלו יאפשרו תוספת של  53,300נפש ,שהם כ87% -
מקיבולת תכנית המתאר הכוללנית המוצעת להפקדה בשנת ,2017
גם ללא  2התמ"לים!
נתון זה מאפשר כמעט את הכפלת תושבי העיר תוך  17שנה ,כפי שמייעדת תכנית המתאר,
בתוך תחומי העיר הקיימת ,ללא הוספת שטחים חקלאיים יקרים לתחומי העיר בתקופה זו.
ושוב נזכיר כפי שיורחב בהמשך – הבעיה באזור זה הוא הביקוש ,לא ההיצע...

קומפילציה תמל +1025תמל 1024

מתוך מצגת מתכנני תכנית המתאר )מילול-קורן( לועדת ההיגוי לתכנית המתאר הכוללנית קרית-אתא.
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"אסטרטגית הפיתוח של המרקם העירוני"
מתוך נספח תכנית מתאר קרית אתא" :אדריכלות -נספח יישום"

מתוך נספח זה לתמל 1025/ניתן ללמוד את עיקר הבעייתיות של התכנית עצמה:
כמות כתמי א 1לעומת כל היתר למגורים – ב ,1ג ,1ד.1
עובדה זו הבולטת כל כך בספח זה מדברת בעד עצמה:
-

-

-

אין כל סיכוי למגורים מתחדשים )ב (1או למע"ר מתחדש )ב ,(2או להתפתחות טבעית של מתחמי
ענק למגורים מאושרים שלא ניבנו עדיין )ג ,(1כשמציפים בהצפה קטלנית את כל המרחב הזה
באלפי יח"ד במגורים חדש )ד ,(1כמוצע בתמל + 1024/תמל 1025/זו.
אין סיכוי לחיזוק המע"ר המתפורר הקיים – ב ,2אם תמל  1025/מציעה בניה יש מאין של מע"ר
חדש -ד.2
אין סיכוי לחיזוק אזורי התעשיה והתעסוקה הרבים המאושרים כבר היום ברחבי העיר -ב,3
במיוחד במערבה ,באזור אסטרטגי וחשוב במפרץ חיפה ,לצד בז"ן ונמל חיפה ,בקירבת צירי תנועה
מרכזיים ברמה הארצית והאזורית ,או לביצוע בפועל של אזורי תעסוקה מאושרם מזה שנים שעדיין
לא הוקמו -ג ,3אם מציפים את השטחים הסמוכים הירוקים והמעובדים בשטחים ביעוד לתעסוקה
נוספת – ד ,3אשר רק יעמיקו את כשלון האזורים הקיימים והמאושרים בדרכם לשיקום וייעול
השימוש בקרקע!
לאור כל האמור כאן ,מתבקשת הועדה לשקול בשנית לחייב בשלבי ביצוע מחייבים
לתמ"ל ,אחרת לא ניתן יהיה להבטיח גידול מתואם עם צרכי העיר והתושבים החדשים,
התאמה לשלבי פיתוח תנועתי ,פיתוח צרכי ציבור ,והשפעות דמוגרפיות.
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ועוד מתוך תכנית המתאר הכוללנית קרית אתא:

הערות לאסטרטגיה ולשלביות הפיתוח המוצעים בתכנית המתאר:
מסמך זה אינו מציאותי ,ואינו מנומק באמצעי פיסקליים ,כלכליים ,ארגוניים ותכנוניים לביצוע על פי
השלבים המוצעים ,מהסיבות הבאות:
א .מה הסיכויים לריפוי המרקם הקרוי "הבנוי" ,כאשר נחקר ונמצא שלמעלה מ 40%-משטחו אינו
בנוי כלל או לא מנוצל?
ב .מה הסיכויים ל"השלמת מרקם המאושר" מזה עשור ויותר ,אם בבת אחת מתאשרות כ20,000-
יח"ד על שטח בתול ,נוח לבניית תשתיות מסיביות ,ללא צורך בהתחשבות בתשתיות העירוניות
הקיימות?
ג .מה הטעם בתכנית מפורטת כמו תמל  1024ותמל  1025לפרט ברמת ביצוע את השטחים
המסומנים כאן כ"שלב פיתוח מוקדם" – אם המוקדם הזה יהיה מוקדם מכל מה שפורט לעיל
לאור הסכמי הפתוח מול העיר?? מה הטעם באמת בתכנית מתאר עירונית כוללנית אם אפשר
למחוק ולהתחיל עיר שניה מבראשית לצידה?
להלן תוספת התמ"לים לעיר המתקשה לגדול מזה עשרות שנים:..
שם תכנית

ממועצה אזורית לסיפוח לעיר :צפיפות
ברוטו

תמל1024/
תמל1025/

מעמק זבולון

לקריית אתא

מספר יח"ד

שטח התוכנית
בדונם

2.3

4,061

~1,900

5.6

15,467

~6,600
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 .6תעסוקה -מצב קיים ,מצב מוצע?
א .להלן סקירת שטחי התעסוקה העיקריים בתחום קרית אתא.
לא כולל תעשיה ומסחר בתחומי המרקם העירוני הבנוי של העיר:

מספר
תכנית

שנת
אישור

שטח
תכנית
בדונם

קיבולת
בניה
לתעסוקה
במ"ר

1

פארק
התעשיה ק.
אתא
מערבית
לכביש 772

כ/155/ג

2005

1,332

1,290,000

2

פארק המפרץ
)הועבר לעיר
מתוך משבצת
קיבוץ
רמת יוחנן(

זב124/

1997

376.5

3

מופקד

תמל1025/

-

ברוטו:
6,581

ה"פארק" מוזנח ונטוש
בחלקים ניכרים,
תשתיות ברמה נמוכה
מאד ,במצב נטישת
מפעלים
החלטת שר הפנים
להעברה לקרית
אתא.2015 -
לא ניבנה בשטח דבר
עד היום.

1,241,791

סה"כ :כ 1950-דונם לתעסוקות  2,531,791 ,מ"ר מאושר לבניה,
בהנחה שתמל 1025/תאושר ,ובנוסף למסחר ומשרדים במרקם העירוני
ב .תכנית "פארק התעשיה" –  1332 -2005דונם -ברובו מוזנח ועזוב.
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ג .פארק תעשיה רמת יוחנן – מאושר  376.5 -1996דונם  -ועדיין לא נבנה בנין אחד!
השטח הופקע מקיבוץ רמת יוחנן כבר לפני למעלה מ 20-שנה,
ולא ניבנה עד היום הזה.
מדוע יש צורך בחיתוך נוסף בבשר החי של משבצת הקיבוץ,
המתבסס כלכלית על החקלאות במתחם המוצע
לתעסוקה נוספת מדרום לתכנית זו?

מסקנה:
מלבד ערכי החקלאות הפורחת שיוסברו,
והיות השטח חלק מהפארק המטרופוליני סביב מפעלי המפרץ,
שניהם נושאים כבדי משקל כשלעצמם,
לא ברור פרוגרמטית מהי ההצדקה לשינוי ליעוד תעסוקה...

ד .צדק חלוקתי בין ערי המפרץ..
שטח מוניציפאלי
בדונם

מספר אוכלוסין

אזורי תעשיה?

קרית אתא

16,700

55,500

יש מאושר

קרית ים

4,580

39,400

אין!

קרית ביאליק

8,470

39,300

יש מאושר

קרית מוצקין

3,840

40,750

אין!

10,223

54,000

לא רלוונטי

)נהריה

להשוואה(

מתוך הנתונים הנ"ל עולות התהיות הבאות:
 .1מדוע תוספת כה משמעותית של  1950דונם מוצעים להעברה לקרית אתא,
כשיש קריות במרחב זה אשר אין להם כלל אזור תעסוקה ובסיס ארנוני מעסקים??
 .2שטח העיר גבעתיים הינו  3,200דונם ,ומתגוררים בה  60,000תושב ,כמעוט ללא בינוי מעל 8
קומות ,גם בהתחדשות עירונית ....לקריית אתא יותר מפי  5שטח עירוני בגבולותיה היום ,ופחות
אוכלוסין...
האם נערכה בדיקת צפיפויות ראויה עירונית ,לטובת העיר ,התחבורה הציבורית ,עלויות תשתית
ובינוי ,יתרונות נוף ....ועוד ועוד שיקולים חשובים??
גם ללא בניית מגדלים בעיר?
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 .7נתוני תמל:1025/
שטח התכנית  6,985 :דונם )לפי צו ההכרזה מ 26.2.18-שטח התכנית  6,600דונם(
 4,800דונם הם שטחים חקלאיים מעובדים ופוריים בתחום המועצה האזורית זבולון -כמעט 70%
משטח התכנית .חלק מאדמות אלו הם שטחי השבה לרמ"י.
בתכנית  3פוליגונים כמעט נפרדים :
 .1פוליגון מרכזי -שכונת מגורים מוצעת של  14,100יח"ד.
 1,400 +יח"ד דיור מוגן +שטחי מסחר ,משרדים ותעסוקה =  1,241,791מ"ר,
 +פארק/גן ציבורי מטרופוליני.
 .2פוליגון מזרחי  -בית חולים אזורי ) 2200מיטות( ,על מגרש בשטח  94.4דונם.
 +מוסד להשכלה גבוהה ,על מגרש בשטח  207דונם!
 +ספורט ,מסחר ותעסוקה.
.3

פוליגון דרומי -ממזרח לדרך  - 772מסחר ותעסוקה.

יעוד קיים :רוב שטח התכנית ביעוד מאושר לחקלאות ,וברב רובו מעובד למעלה מיובל שנים.
סיכום פרוגרמת התכנית המוצעת:
 14,000יח"ד למגורים.
 994,590מ"ר תעסוקה ומסחר ,מתוכם  244,000מ"ר בדרום מערב.
 1,241,791מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף מטרופוליני
 1,400יחידות דיור מוגן ,בית חולים אזורי גדול ,אוניברסיטה.
 + 1,200דונם  -פארק אזורי ,ועוד  795דונם לשצ"פים.
 207דונם – מוסד להשכלה גבוהה
 94.50דונם – בית חולים
הערות לשטחי ציבור ברוטו-ברוטו המוצעים בתמל:1025/
לא סביר הוא שתכנית תמ"ל באשר היא תציע סדרי גודל כאלו של צרכי ציבור מטרופוליניים
ועירוניים ,סך של מבלי בחינת מיקום וסדרי גודל במסגרת תכנית מתאר מחוזית ו/או מקומית .הדבר
מתחזק עוד יותר לאור החלטת בית המשפט בעניין כפר אז"ר ,שיפורט בהתנגדות המשפטית הנלווית ,אך
ברור שמשליכה גם על נושא זה .התכנית שלפנינו מציעה אמנם תוספת  14,000יח"ד ,אך לכשעצמן אלו
לא מחייבות הקמת בית חולים ארצי ,או אוניברסיטה ,ואפילו לא פארק עירוני בסדר גודל המוצע!
התכנית מציעה:
סה"כ  1,200ד' פארק מטרופוליני  207 +ד' למוסד השכלה גבוהה  94.50 +ד' לבית חולים...
סה"כ 1,501.50 :דונם לצרכים כלל מטרופוליניים =  21.5%מכלל התכנית למטרות אלו!!
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זו ההוכחה הנוספת המשמעותית שאין לקבוע פרוגרמה לצרכים אלו בתכנית תמ"ל נקודתית ,שאינה כלל
עירונית לפחות ,אלא לאור לתכנית מתאר מקומית ומחוזית קודמת לתכנית מפורטת לצרכי ציבור כגון אלו.

 .8הערות לתכנית המופקדת תמל :1025
א.

ניתוח צפיפויות הבניה המוצעות בתמל :1025

שטח השיפוט הקיים כולל שטח פנוי ניכר הניתן לפיתוח עירוני אינטנסיבי ,וכן שטח עירוני בנוי הראוי
להתחדשות עירונית .פיתוח שני סוגי שטחים אלו ,בתוספת תמל ,1024/אשר עתירה נגד אישורה טרם נדונה,
יכולים להכיל בסה"כ אוכלוסייה בהיקף פי  2.5מהקיים בקרית אתא כיום ,ללא צורך בהרס שטחים חקלאיים
ופתוחים מעבר לשטח השיפוט ,בעלי ערך חקלאי וסביבתי גבוה ,כפי שמעידים כל תכניות המתאר הקודמות,
וכפי הנשקף בשטח .לפיתוח החקלאי הקיים לכשעצמו ערך כלכלי ,ערכי ונופי מהגבוהים בכל אזור הקריות,
ופגיעה בו לצורך בניה בצפיפות נמוכה יחסית ,ללא צורך אמיתי פרוגרמטי מבחינת העיר ,תהיה הרת אסון
הן לציבור הכולל ,הן לתושבי דרום העיר ,והן לקיבוצים המפתחים אותו.
צפיפות הבניה ופריסת המגורים בזבזנית .עפ"י תמא ,1/35/התכנית הינה במרקם עירוני ,צמודת דופן
לשטח המיועד לבינוי ,וצפיפות המינימום המחייבת היא  11יח"ד לדונם נטו) .ישוב גלעין במחוז(.
ברור על פניו שחובה לנצל את הקרקע בעיר זו ובאזור זה בפרט ביעילות גבוהה הרבה יותר ע"י הגדלת
הצפיפות והוספת יח"ד הן בשטחים הסמוכים הלא מפותחים שבתחומי העיר כבר כיום ,והן בשולי תכנית
זו הצמודים להם.
ניתן להגביר את ממוצע הצפיפות נטו מבלי לפגוע בסביבה כלל ,ובכך לצמצם את השטח הנחוץ
להפשרה ,בוודאי לתעסוקה ,ויתייתר הצורך לפיתוח כלל השטח המוצע בתכנית ,שיגרום להרס קשה של
החקלאות והנוף באזור.

ב.

התחדשות עירונית:

בנספח הפרוגרמטי לתכנית המתאר הכוללנית המוצעת לעיר ,אשר עדיין לא הופקדה ,מוסבר באופן מפורט
הקשר בין תכניות להתחדשות עירונית בתחומי קריית אתא לכ 1500-יח"ד בשטח העיר ביחס של -1:5
כלומר סה"כ אחר ביצוע 7,500 -יח"ד חדשות ומחודשות יחד .הנספח הפרוגרמטי מקשר בין שטחי
תמל 1025/לבין ההיתכנות לביצוע בפועל של התחדשות עירונית בעיר ,בשל חוסר הכדאיות הכלכלית
שלה .בצפי של  50%לביצוע בטווח תכנית המתאר ,ועפ"י כוונות הסכם גג ,דרושים מגרשי השלמה בהיקף
של  2,650יח"ד .יח"ד אלו יכולות להיות לאו דוקא בשטחי התמ"לים ,אלא גם בשטחי עיר ריקים רבים
המצויים בקו הכחול העירוני הקיים לפי מסמכי תכנית המתאר שבהכנה ,ובכל מקרה בצפיפות גבוהה
מהקיים נכון להיום בתחומי העיר.
אין ביכולתנו כמגיבים לתמ"ל בלבד להכיר את כל פרטי חישובי השטחים אם לפינוי-בינוי בעיר ואם לשטחי
ההשלמה הנחוצים ,אך ברור על פניו שישנם שטחי המרה רבים פנויים בתוך הקו הכחול הקיים כבר היום
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של מרחב התכנון קריית אתא .לאחר שתיערך בחינה מעמיקה ברוח זו ,ניתן יהיה להפחית את סך
יחה"ד המוצעות בתמל 1025/כולה ,אם יוחלט לתת לה תוקף.
ג.

סעיף .4.12.2א – פארק/גן ציבורי ,והשימושים החקלאיים בו:

נוסח סעיף זה לא פחות מאשר מקומם:
"ניתן יהיה להמשיך את הפעילות החקלאית עד לפיתוח השטח כפארק,..." ...
מי מצפה להמשך פעילות חקלאית יעילה ואיכותית ,כאשר קיים איום שבכל רגע השימוש יופסק?
כשהשטח משוייך מוניציפאלית לעיר? כשלחקלאים אין שליטה על תשתיות השטח?
מבוקש להסיר את היעוד לפארק האזורי ,ולשמור על היעוד לחקלאות בשולי העיר כפי שיוסבר להן.
יש להבטיח שהשטח המיועד על פי התכנית המתארית לפארק אזורי ,יישאר מוניציפאלית בתחום מוא"ז
זבולון ,וימשיך לשמש כשטח הפרדה יעיל ונכון בין גושי הבניה למגורים משני צידיו .המסמך הפרוגרמטי של
תכנית תמל 1025/מדבר בעד עצמו ,ובו הערכה שקצב הגידול העירוני ועקב כך הפיתוח העירוני לא יגדל
משמעותית מהממוצע היום –  0.5%שנתי .בקצב כזה לא ברור מאיפה יגיעו המשאבים הנחוצים לפיתוח
פארק אזורי רחב ידיים של כ 1200-דונם.
בכל הדיונים בנושא הפארק ,גם בועדה הגיאוגרפית לגבולות ,נאמר במפורש שלא צפויה כל פעילות להקמת
פארק זה אלא אולי בעוד כ 30-שנה ,עת אוכלוסיית קריית אתא על פי התכנית תגיע לסף קיבולת מצדיק
ומאפשר כלכלית את פיתוחו .מדוע אם כך לגדוע את החקלאות הפורחת באזור כבר בימינו! עצם ההעברה
לשטח מוניציפאלי עירוני -יחסל את כדאיות הכלכלית לפיתוח החקלאי כבר כיום!
אי לכך נדרש בכל מקרה:
 .1השטח המוצע בתכנית המופקדת לפארק עירוני לפי תכנית מתאר קריית אתא יישאר בתחום
המוניציפאלי של מוא"ז זבולון  ,עד לגבול תעלת ההגנה.
 .2אין לשנות את התחום המוניציפאלי ואת ייעוד הקרקע ,וכל כוונה עתידית לשינוי ,תיבחן לאור חקר עמוק
של ההשלכות הסביבתיות ,כלכליות ועוד של שנוי היעוד החקלאי הן לתושבי קריית אתא ,וכמובן על
חקלאי כפר ביאליק.

ד.

סעיף  -7.1שלבי ביצוע:

סעיף זה כתוב בצורה לקונית במיוחד -ומציין שהמגורים יבוצעו בד בבד עם התשתיות הנדרשות להרחבה...
נוסח זה בשיטת "העתק הדבק" נכון לגבי כל תכנית למגורים במדינת ישראל ,תמ"ל או אחרת.
על מנת שלא להביא להרס מיידי ומיותר של כל החקלאות למיניה בתחום זה ,חובה על היזמת והמתכננים
לקבוע את סדר ההיערכות לבניה לפי שלבים ,תוך פירוט התשתיות המדויקות הנחוצות בכל שלב לצורך
קליטת כל יחה"ד המוצעות.
תמל 1025/הינה מפורטת לכל דבר ועניין ,מתוכה ייגזרו ישירות היתרי בניה ,וללא קביעות אלו אין לדעת
איך ומתי ייבנו התשתיות ,ואולי יחה"ד יקדימו כבישים ראשיים ,מוסדות ציבור מינימליים ,ועוד.
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לדידי קיבוצי האזור -הקמה לא מבוקרת שכזו יכולה להמיט עליהם שנים של אי סדר ,ושיבוש חמור
מבחינתם של מערכות התחבורה סביבם ,תשתיות מים וביוב  ,ומערכת החשמל האזורית.
לפיכך ,מבוקש בכל לשון של בקשה לפרט את שלבי פיתוח התשתיות :פיתוח תחבורה ותנועה ,חשמל,
מים –ביוב –ניקז ,וחשמל ,ולהבטיח יישום כל שלב תשתיתי בטרם עלייה לקרקע לבניית יחה"ד בכל שלב
ושלב.
הקיבוצים והמושב הסמוכים מאד לפיתוח התשתית המסיבית ,מבקשים להביא לידיעתם את שלבי
הפיתוח המפורטים לתשתיות הנ"ל בטרם אישור תכנית קריטית זו מבחינתם.
אי לכך במקרה בו יוחלט על קידום התכנית לקראת אישור -מתבקש לפרסם את פירוט סעיף 7.1
זה באופן מפורט ,אם בהפקדה חוזרת או בכל הליך אחר ,ובתנאי שניתן יהיה להגיב להם באופן
מסודר ומעמיק.

ה .סעיף  – 7.2מימוש התכנית – נותר ריק ...והרי זו כל מטרת התמ"ל ,לזרז ביצוע....
טענתנו היא שרוב רובם של שטחי התמ"ל לא יבוצעו בעשור הקרוב ,ולכן ספק אם יתקיימו תנאי חוק
הותמ"ל במקרה זה .אך בסיסי הוא להתחייב על  %לביצוע עד מועד נקוב ,ולא נעשה כן .מבוקש לציין
מועד ואחוז לביצוע ,ולבצע מעקב ובקרה על קיומו.
במקרה ולא יתקיים תנאי זה ,תבוטל תכנית תמל ,1025/כפי שמורה החוק.

ו .עקרונות תכנון אורבאניים לא מודגשים בתכנון המוצע:
חסרים בתכנון האורבאני המוצע כמה מעקרונות היסוד של תכנון עירוני עדכני ומדיניות התכנון הלאומית
המוגדרת בתמא ,1/35/בשונה ממה שהיה נהוג לפני  20שנה ויותר:
 עירוב שימושים -חוסר דגש תכנוני על עירוניות אינטנסיבית יותר ,בוודאי באזור להפשרה שאין בומגבלות בניה קיימת ,על מנת להבטיח נגישות נוחה ברגל ובאופניים לרוב הגילאים ,ותוך חיזוק הצירים
המקשרים ללב העיר הותיקה.
 קשר אינהרנטי עם מרכז העיר הקיים ,על מנת להבטיח חיזוק הקיים ,ולא הקמת עיר חדשה עלחשבון ותוך מחיקה כמעט ודאית של מרכז העיר הותיקה לפחות לשנות דור.
 צפיפות בניה גבוהה משמעותית יותר להשגת כל אלו ,תוך דירוג מצפון לדרום  ,מהעיר הקיימת לשוליהעיר והמרחב החקלאי -כפי המוצע בתכנית המתאר המוצעת של העיר ...בנספח העיצוב העירוני בה.

ז .יש לאשר תכנית המתאר הכוללנית בכל מקרה לפני אישור תמל.1025/
ראה פירוט בסעיף  4לעיל.

■  ■ ryg1@smile.net.ilהרב קוק  ,2תל אביב ■ ■ 054-5321320
23

ירדני גולן תכנון

ח .הערות מהותיות להטמעה בהוראות התכנית:

 .1יש להבטיח כי המשך העיבוד החקלאי בכל שטח התוכנית יתאפשר עד מתן הוצאת היתר בניה לביצוע
תשתיות בכל שטח שהוא בתכנית ללא מגבלות.
 .2יש להוסיף סעיף לתוכנית כי כל התשתיות החקלאיות הקיימות יועתקו על חשבון יזם התוכנית
בתיאום עם המחזיקים בשטח.

 .9היעוד המאושר לחקלאות בשטח התמל -לשימור!
א .בניגוד להוראת חוק התכנון והבניה ,לא נערך סקר טיב קרקע כתנאי לבחינת חלופות לפיתוח כקבוע
בתוספת הראשונה ובסעיף  (1) 49לחוק) .וכן בסעיף  (1) 61ו( 63 -
"תכנית המיתאר הארצית תקבע את התכנון של שטח המדינה כולה ,ובין השאר  (1) -ייעוד הקרקע
ושימושה ,תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך;" וכן – " מטרות תכנית מיתאר
מקומית הן:
) (1פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי ,תוך שמירה על ייעוד חקלאי של
קרקעות המתאימות לכך;"
ב .נכון הוא שתמ"ל אינו כפוף אלא לתמ"א  ,35ולמרות זאת ,לאור החקלאות האינטנסיבית כל ימות
השנה בשטח התמ"ל ,נכון היה לערוך בדיקת סקר טיב הקרקע למרות ההקלה בחוק התמ"ל.
ג .הדבר דומה למצב בעבר ,בו חוק התו"ב לא חייב פרסום והפקדה ,וכמובן שמיעת התנגדויות בתכניות
תמ"א  ,ולמרות זאת ,עם השנים המועצה הארצית הכירה בחשיבות השקיפות הציבורית גם ברמת
תמ"א ,וכיום זוהי נחלת הכלל שעוגן אף בחוק.
ד .גם במקרה לפנינו ,מתבקש לדרוש סקר חקלאי טרם החלטת הפקדה של תכנית ,גדולה ככל שתהיה,
המקדימה את תכנית המתאר הכוללנית לעיר.
ה .אין ספק שהתבקש לדרוש סקר חקלאי בטרם החלטת ההפקדה ,בכדי לבדוק את משמעות עקירת
החקלאות מחד ,וחשיבות שמירת השטחים הפתוחים האיכותיים ,המצויינים ככאלו במסמך הסביבתי
של התמל עצמו...
ו .יתרה מזאת – רצועה זו מוצעת ביעוד שצ"פ בתשריט
תכנית המתאר האזורית המוצעת תמא 30/המפורטת לעיל,
ואשר הועדה המחוזית פועלת לאורה מזה שנים.
ז .בנוסף ,בנספח הניקוז האזורית ) (1:10,000שבמסמכי תמל 1025
ניתן לראות בבירור שכל שטח הפוליגון הדרום מערבי המוצע לשינוי יעוד
מחקלאות פורחת לתעסוקה ומסחר...
אינו אלא במרכז תחום פשט להצפה כגדול) -הסגול -פשט ההצפה(
כלומר שטח פורה ויעיל במיוחד לחקלאות מזה  80שנה לפחות.
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גם בתמא/34/ב 3/המצותת לעיל בעמוד  8בולט פשט ההצפה הגדול,
שמתחם התעסוקה המוצע במרכזו.
מדוע בנקל להשמיד את יעודו הטבעי וההיסטורי של השטח הזה?
ח .מסקנה -מחד ,אין כל צורך פרוגרמטי או כלכלי בהכללת
שטח חקלאי משמעותי שבתחום התכנית העירונית הזו,
בוודאי אם הכוונה אפילו לטווח קצר ובינוני לשמר אותה כחקלאית,.
ומאידך -שינוי יעודו לתעסוקה יגרום לנזק סביבתי רב ,ויפגע בחקלאות המשגשגת באזור.
כמו כן ,ייעוד שטח עצום לפארק שידוע מראש שלא יקום ב 30שנה הקרובות ,תוך דריסת
חקלאות משגשגת כיום ,היא איוולת בלתי ברורה ופגיעה גסה בערכי היסוד של מדינת ישראל!

דוח גידולי החקלאות בשטח תמל :1025
מתוך מסמך עמדה של משרד החקלאות – הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות2018 ...
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 .10פארק אזורי בצפון מערב-
מדוע לדרוס את יעוד החקלאות ולספח לעיר?
ההצעה לייעוד אזור התווך בין כפר ביאליק ,קריית ביאליק וקריית אתא החדשה לפארק אזורי אינו
סביר ואינו ראוי לאור שטחי פארקים מטרופוליניים מוצעים ומבוצעים בימים אלו בטבעת הקרובה
הסובבת את העיר ,ולאור ההצהרה המפורשת שאין כל היתכנות או כוונה להקים פארק כזה
בעשרות השנים הקרובות.
אין כל חשיבה אלטרנטיבית המציעה שימור החקלאות באזור ,לא רק לטובת חקלאי כפר ביאליק
אלא אף לטובתם המפורשת של תושבי העיר קריית אתא ,הנהנים נופית וסביבתית מהשדות
הירוקים סביבם.
אם וכאשר בעתיד ,בעוד כ 30-שנה ,יעלה הצורך בפארק עירוני ,יש להבטיח את שילוב שימושו
לחקלאות ,כחלק מפעילויות הפארק ו הנוף הטבעי וההיסטורי בו .היו דברים מעולם ,ושילוב כזה
חייב להיבחן ברמה מפורטת בטרם גדיעת החקלאות במחי יד כבר היום או אפילו בעתיד.
כמו כן ,הגורם היעיל באזור לענייני שטחים ירוקים פתוחים ושטחי החקלאות כאחד -הינה
המועצה האזורית זבולון .בעצם ההגדרה כפארק אזורי ,גם זבולון תהיה בעתיד חלק מיוזמה זו.
מוצע שאם יוחלט בעתיד שחלק מהשטח ישמש לפארק ,אזי שמוא"ז זבולון תהווה הגורם המקצועי
והאחראי להקמה ותפעול של מינהלת משותפת לפארק ,אשר תתחייב לתכנן ,לפתח ולשמר
ולתחזק את הפארק האזורי  ,ואשר החקלאות הקיימת תשולב בתוכו ,למען כל תושבי האזור,
שרובם תושבי קרית אתא .החלטה כזו תגדיל לאין ערוך את הסיכויים למימוש פארק כזה .
כך ייחסכו עימותים וקשיי תאום בין הרשויות ,וכולם ירוויחו יחד .במהלך כזה יתייתר הצורך לשינוי
המעמד המוניציפאלי של שטח הפארק ,אשר יוכל שייקרא פארק קרית אתא למען הבהר..
יתרה מכך ,בנספח הנוף של תמל  1025מודגשת ההצעה לשילוב "חקלאות אורבאנית" וגינות
קהילתיות ,והרי השטח כבר מעובד חקלאית .כבר יש דוגמאות לשלב כל אלה במסגרת חקלאות
קיימת בשולי העיר ,כגבול טבעי ומתחשב בין העיר לכפר החקלאי הסמוך מצידו השני של הפארק.
בנוסף ,התכנית עצמה ממליצה על שימור משתלות שפר הנהדרות ,.אז למה לא שימור החקלאות
באוויר הפתוח ,המשגשג גם הוא סביב המשתלות??
הכל עניין של תכנון וניהול נכון ,ואין ספק שמוא"ז זבולון הוכיחה את עצמה ,לעומת קרית אתא,
בהקמת שטח ירוק רחב ידיים ואיכותי מסוג זה.
חובה לציין שחלק משטח תמל 1025 /מעובד חקלאית ע"י יישובי זבולון  ,ורובו עתיד לשנות ייעודו
במסגרת התכנית בשל היות שטחים אלו שטחי ההשבה לרמ"י .לפיכך ,יש לתת את הדעת ביתר
שאת לשימור שארית הפליטה של השטחים הירוקים של האזור שאינם שטחי השבה ולא להעניש
את החקלאים אשר שמרו על זכויותיהם בדין ,מה עוד שאלו בשולי העיר המתוכננת ,מהווים חיץ
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בין ערים וכפרים ,וחשובים במיוחד לשימור בנסיבות הסביבתיות הקשות ממילא באזור רגיש
סביבתית זה -בשל זיהומי התעשיה הקרובה -בז"ן ,נמל חיפה  ,ועוד ויעוד במרחקי נשיאה קצרים.
לפיכך מומלץ לשמור על הגדרת היעוד כחקלאי ומחוץ לגבולות העיר.
חובה לציין שלאור ההבדלים הניכרים בארנונה לחקלאות ברשויות אזוריות לעומת עירוניות ,עצם
השיוך המוניציפאלי עלול לשמוט את הכדאיות הכלכלית להמשך הפיתוח החקלאי כפי שמתקיים
עשרות שנים.
לפיכך מבוקש להשאיר שטח חקלאי זה בתחום מוא"ז זבולון .בעתיד הרחוק יכולה שתיבחן
אפשרות להבטחת הישימות לפארק חקלאי משלב בשולי העיר ,,כחיבור טבעי ועדין בין העיר לכפר,
תוך שימור החקלאות בו בתכנון מושכל ,ובאחריות המועצה האזורית.

מתוך נספח נופי  -1תמל1025 /
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 .11פארק מטרופוליני עוטף בז"ן והמפרץ -נמחק?
א.
ב.

ג.
ד.

תממ 6/מציינת )בקו סגול מקווקו( את חשיבותה של תמא – 30/תכנית מפרץ חיפה -אשר הופקדה
ולא אושרה .כמו כן היא מצטטת את הנאמר להבא:
תמא 30/מייעדת את הרצועה הדרום מערבית שבתמל 1025/מיועדת לתעסוקה – לחלק חשוב
בפארק מטרופוליני העוטף את מפעלי בז"ן והמפרץ .המתחם הינו החלק המזרחי של הפארק
הממשיך וזורם דרומה ומערבה סביב בז"ן.
ציטוט מתוך הוראות התכנית -מטרות התכנית:
"להבטיח מרחב פנאי ונופש הכולל פארק מטרופוליני ,רצועת נחל וציר ירוק ,שיישארו פתוחים
למעבר חופשי של הציבור".
ביטול חלק זה של הפארק המטרופוליני מייתר את מטרתו הראשית המוגדרת בהוראות-
חגורה ירוקה לחקלאות ונופש ,ורצועת הגנה על יישובי הסביבה שמעבר לה.
השטח הוגדר במקור כחיץ ירוק מטרופוליני ,הנמשך צפונה ומתחבר לפארק האזורי המוצע בתמל
 ,1025אך הגדרה זו נפלה משום מה בסקר הסביבתי לתמל מסיבה לא ברורה..

מתוך תממ6/

מתוך תמא30/

ה .חובה לציין שמחיקת שטחי מטעים וגד"ש הרבים הקיימים באזור ,יפגע ישירות במאזן האקולוגי
הקשה ממילא באזור המפרץ ,אחד מהאזורים הנגועים ביותר בישראל מבחינת זיהומי אוויר ,קרקע
ומים ,מכמה סיבות מצטברות:
בשל עומס תשתיות עצום.
פגעי תחבורה
מפעלי בז"ן
שטחי תעשיה מוטי נמל חיפה
נמל הדלק
-
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 .12קשיי השיווק  -הקושי המרכזי הוא הביקוש ולא ההיצע!
הן למגורים והן לתעסוקה...
א .כישלון בשיווק השטחים בסביבת הקריות בשנים האחרונות ,מחזק את הטענה בדבר אי נחיצות
התמ"ל במהירות בה היא מקודמת ,ובוודאי לפני אישורה של תכנית המתאר הכוללנית לעיר.
בנובמבר  2017התפרסמו כתבות בעניין קשיי השיווק גם בקריית ביאליק הסמוכה,
ולהלן ציטוט חלקי:
"אין קונים למגרשים לכ 3,100-דירות :כישלון ענק ,הגדול ביותר בשנים האחרונות ,לרשות
מקרקעי ישראל :מגרשים בחמש ערים ,לבניית כ 3,100-דירות ,לא נמכרו כי אין קונים ,בעיקר
בקריית ביאליק ובבית שמש * התוצאה ::ירידה ניכרת בהיצע דירות וחשש להתייקרות הדירות
האחרות בערים אלו ..........המצב החמור ביותר נוצר בקריית ביאליק ,שם לא מצליחה הרשות שוב
ושוב למצוא קונים למגרשים לבניית כ 1,300-דירות ,בשכונה החדשה נאות אפק".....
מאת :אלעזר לוין

ב .על פי הסכמי הגג החתומים כבר בערים אחרות בישראל ,קרית אתא תהיה מחויבת לשיווק של
 2,000יח"ד מדי שנה .כפי המודגש בסעיף  ,5גידול האוכסולין כיום עומד על  1.3%בלבד ,ספק אם
ניתן יהיה להדביק פער בכפולות של פי  10כמעט בטווח של  17שנה עד שנת היעד של תכנית
המתאר ,שלט לדבר על טווח מימוש תכנית זו עפ"י סעיף  10 – 7.2שנים ממועד אישור תכנית זו.

מתוך נספח תכנית המתאר קריית אתא המופקדת  -מסמך השתלבות ??
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.13סיכום והמלצות:
 .1מטרת הותמ"ל  -לצד הוספת מסה של יח"ד למגורים בישראל בדרך לפתרון משבר הדיור -היא גם
להבטיח ניצול מיטבי של הקרקע מבחינת הצפיפות הנדרשת עפ"י תמ"א  35ועפ"י המדיניות
התכנונית המעודכנת ,ולפי ערכיה של מדינת ישראל.
הנתונים לעיל מדברים בעד עצמם ,ומחייבים בדיקה חוזרת לעניין:
 עיכוב קידום תמל 1025/עד למתן תוקף לתכנית המתאר אשר תופקד בימים אלו. בחינה חוזרת של מאזן יחידות דיור מאושרות כבר כיום ,המאפשרים פיתוח העיר עד כדי שנת היעד שלתכנית המתאר ,גם ללא תמל ,1025/ואפילו בהתחשב באחוזי מימוש ראליים ,לאור  15,000יח"ד מוצעות
במתחם הצפוני לעיר ,הסמוך יותר למע"ר ולמוקדים עירוניים קיימים.
 -בחינה חוזרת של רמת הצפיפות המוצעת הנמוכה בתכנית.

 .2באותו היקש של הבטחת ניצול מיטבי של קרקעות ישראל ,מומלץ לשקול בשנית את השימוש המיטבי
בשטח תכנית זו -חקלאות ישראלית במיטבה ,בבחינת הפרחת השממה במפעל ציוני וכלכלי כאחד.
מומלץ לנהוג בזהירות יתרה בקרקע מעובדת ופורחת מזה  80שנה ,ולא בנקל למחוק את המציאות
הסביבתית הקיימת גם בעיני וליבות תושבי הקיבוצים ותושבי העיר הותיקים גם יחד.
היעוד המקורי של השטח מעיד על חיוניותו למשק החקלאי של ישראל ,טיב הקרקע וההשקעה הרבה,
ותרומתו המשמעותית לבטחון המזון הישראלי

 .3שטח השיפוט הקיים של העיר קריית אתא גדול במיוחד ,וחלק ניכר משטח העיר אינו בנוי ואינו
מאוכלס  ,למרות תכניות מאושרות בו -הן במגורים והן בתעשיה.
הכלים הנחוצים להפרחת פיתוח העיר -כולם נמצאים בבהישג יד ובמיידי ,ואין צורך בהרחבת החקלאות
סביבה לצורך כך.
לא ברור ולא הוכח כיצד הרחבת תחומי העיר תועיל לשיפור מצבה הכלכלי של קרית אתא,
לחיזוק האוכלוסיות בה ,ולשיפור תדמיתה והאטרקיטביות שלה.

 .4תכניות המתאר הארציות והמחוזיות שומרים על כל שטח תמל 1025/כשטח ירוק -באפר בין
העיר לסביבתה הכפרית והתעשייתית ) :ראה עמוד  8לעיל(:
תמא – 30/אמנם לא מאושרת ,אך נדונה ארוכות ברמה הארצית והמחוזית ,ואומצה כתכנית רקע
להחלטות ברמות אלו שנים רבות ,ומהווה בסיס לכל תכנון מתארי באזור מפרץ חיפה למרות זאת.
שטח התעסוקות הדרום מערבי המוצע בתמל 1025/מיועד לפיה למכלול פארק ,כחלק מטבעת ירוקה
מזרחית-דרומית העוטפת את בז"ן וסביבתה ,כולל פיתוח סביבתי מרשים והמשכי.
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תממ 6/מייעדת שטח רב מצפון ומדרום לעיר לעיבוי עיר גלעין המחוז קרית אתא ,אך תוך שמירה ברורה
של שולי העיר הירוקים .כמו כן ,סוף התחום הכתום לפיתוח עירוני אינו מעיד על סוף השטח לבינוי
עירוני .שטח ההפרדה הירוק הוא בין היתר לייצוב מאזן סביבי בריא ,בזכות הפיתוח החקלאי ,כנגד
הזיהום הסביבתי הרב הנובע ממפעלי התעשיה והדלק ,וכן מזהמי התחבורה הכבדה באזור קריית אתא
ספציפית .רזולוציית תכנית זו אינה מסוגלת להעיד על היבטים ערכיים מדוייקים ,ולמרות זאת -שטח
אזור התעסוקה מתוכנן כחלק מרצף השטח הירוק העוטף את העיר כשמנגד אזור התעסוקה
המטרופוליני-ארצי הכבד של בז"ן ושכנותיה המזהמים ,ויש בכך אמירה ברורה וחשובה..
תמל 1025/מוחק במחי יד את כל ההצהרות המפורשות האלו ,אשר נקבעו זה עתה ב 20-השנה
האחרונות ,כאלו אין כלל ערך לקביעות תכנוניות ברורות וכבדות משקל של המועצה הארצית לתכנון
ובניה ,של ממשלת ישראל ,ועל סמך מחקר מעמיק ומשכנע של בכירי התכנון הישראלי.
לפיכך מבוקש לחזור ולסמן שטח זה על פי ייעודו המאושר בתממ. 6/
 .5מה שבאופן מובהק יביא להשגת המטרות הנעלות אלו היא התחדשות עירונית מבפנים,
בהריסה ובניה או בהוספת זכויות ושדרוג מבני העיר מבפנים ,מילוי כיסי שטח פנויים רבים בין
שכונות העיר ובתוכן ...ולא בנייה בשוליה הירוקים להפליא!
ידוע הוא שמפאת מחירי הקרקע הנמוכים כיום ,אין כדאיות כלכלית ליוזמה פרטית לתמ"א  38בקרית
אתא .אי לכך מצופה שהעירייה והממשלה יחברו לתכניות ולביצוע פינוי בינוי בלב העיר במנות גדולות
מתמ"א  ,38לשם הצדקה כלכלית וביצוע בטווח הקצר-בינוני!
הדבר דומה לנעשה בעיריית יהוד ,אשר מאותן סיבות חרטה על דגלה התחדשות עירונית כמטרה
ציבורית עליונה ,והעיר אמנם משנה פניה בימים אלו.
 .6כמפורט לעיל -מצופה ממינהל התכנון להשלים בתחילה– תכנית מתאר עירונית מלאה -לעיר כה רגישה
כקריית אתא ,בטרם קבלת החלטות הרות גורל ולא בדוקות ,וללא בדיקת השלכותיהן -הקשות מראש.
כמו כן מומלץ לבחון שילוב תכנון מתארי עם המועצה האזורית זבולון השכנה.
 .7אחד האספקטים החשובים בתכנון מתארי הוא הצמיחה הדמוגרפית ותכנונה.
כמתואר לעיל בפרק  -5הגידול באוכלוסיית ערי גלעין במטרופולין בעשורים האחרונים איטי מאוד ,כ-
 0.5%בלבד .תכניות התמ"ל מציעות תוספת של  3,118נפש בשנה בממוצע ,לעומת תוספת רק של כ-
 900תושבים חדשים נכון להיום מדי שנה ,יותר מפי  !3וזאת מבלי לקחת בחשבון תכניות מאושרות
רבות בגבולות העיר כיום -מאושרות ומפורטות ושפורטו ליעיל – בסך כולל של לפחות  15,226יח"ד
הניתנות למימוש מיידי! מדוע אם כך נחוץ בדחיפות להשמיד חקלאות פורחת בסביבת העיר ,שהיא היא
אחד מהיתרונות הנופיים של העיר הקיימת??
 .8לאור כל המפורט לעיל,
מבוקש מהועדה הנכבדה לשקול לעומק ובאובייקטיביות את ההערות וההמלצות שבגוף חוות
דעת מקצועית זו ,המצורפת לכתב ההתנגדות הראשית,
ובעיקר לשקול בכובד ראש ובאופן מאוזן  -האם באמת במקרה של קריית אתא מוצדק ליזום  2תכניות
ותמ"ל כבדות וגדולות בעת הזאת .אולי כדאי לעצור ולאפשר לעיר להתארגן ולו גם להתחלת התארגנות
לבניה של כל מה שאושר עד כה ,לפני קידום תכנית תמ"ל שניה זו??
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