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מדינת ישראל

יחידת סמך משרד האוצר

ועדת משנה לתוכניות א'

ישיבה מס'   2018004

פרוטוקול דיון פומבי

מיום רביעי, ו' באדר  תשע"ח  (21.2.18)

החלק הראשון של הפרוטוקול (הכולל החלטות, פרטי הנוכחים, נתוני הנושאים שנדונו 
וכו') מצורף בקובץ נפרד והוא חלק מפרוטוקול הדיון. שני המסמכים מהווים יחד את 

פרוטוקול דיון זה.

מ.מ. מתכננת המחוז, יו"ר הוועדה (סע' 1)  - גב' שרון ברקת נוכחים:
מ.מ. מתכננת המחוז, יו"ר הוועדה (סע' 3 - 2) - גב' הדר סלע

יועץ משפטי לוועדה  - עו"ד ניר שטרן
נציג רשות מקרקעי ישראל   - מר ויקטור פילרסקי 

נציגת שר התחבורה    גב' אנה אובסטרובסקי - 
נציגת הגופים הירוקים - גב' יעל לביא - אפרת 

נציגת השר להגנת הסביבה - גב' ורד דרור
נציג השר להגנת הסביבה - מר יונתן סטרול

נציג השר להגנת - הסביבה - מר מיכאל ברויאר

אישור פרוטוקול קודם 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בוקר טוב לכולם. 

ישיבה מס' 2018004, ועדת משנה א' לתוכניות מיום 21.2.18. 
אישור פרוטוקולים. פרוטוקול מס' 2018002 מתאריך 17.1.18 הופץ בתאריכים 22.1.18 וב - 

11.2.18. לא היו הערות. אפשר לאשר?  פה אחד. 

סעיף 1 :    תוכנית 0347278 - 355, מכ/884 אתר למבני ציבור ומסחר ברח' הרב 
       משקובסקי 1, רכסים

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית   מצטרפים:
מר י. דרייב, יזם התוכנית 

1



ועדת משנה לתוכנית א'                                                                              21/2/18 - ח.ע

________________________________________________________________
                                                                    "חבר" - למען הרישום הטוב

                     תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד רן פינגרר, ב"כ יזם התוכנית 
גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני אתן רק רקע לתוכנית. מדובר במגרש שבייעוד שלו הוא היה חלקו מגורים וחלקו מיועד 

למבנה ציבור.  לפני שאני אגדיר מה היה, התוכנית הזאת נדונה בוועדה המחוזית בשני 
דיונים. הוחלט להפקיד את התוכנית בתנאים. אחד התנאים שהיה זה היה איחוד וחלוקה, 

מאחר ויש פה שינוי ייעוד והיתה הבנה שאם שטח צבוע חום, היתה פה גם הפקעה. הסתבר,  
במהלך התיקונים לתוכנית, שלא נעשתה פה הפקעה על השטח החום ובעצם הוא עדיין רשו 
בשם של יזם התוכנית, ולכן אין פה נושא של איחוד וחלוקה. אבל סעיף שלא נכנס להחלטת 

הוועדה, מאחר וייעוד הקרקע הוא ייעוד ציבורי בתוכנית ומבוקש לשנות אותו לייעוד 
משולב מסחר ותעסוקה, נדרש פה אישור שר הפנים ושר האוצר, כתנאי להפקדת התוכנית. 

זה המצב המאושר וזה המצב המוצע. היתה פה איזשהי החלפת שטחים לחניה עם מבנה 
המועצה, אבל עדיין כל השטח הזה, בהתאם, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מי הבעלים של החלקה הזאת? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
יש שם חוכר. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
ברגע שההפקעה מתבטלת, הקרקע חוזרת להיות קרקע קק"ל, בבעלות מינהל, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אבל גם למגרש הקטן הזה, נכון? 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
הכל. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
השאלה אם הקטנצ'יק לא הופקע. הוא באותו מצב? כי זו חלקה אחרת. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה חלק מחלקה 185. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אני אגיד לכם - כל השטח הזה, כולל הדרכים, כל זה. זה מופקע. ברגע שההפקעה מתבטלת, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הוא מסומן כציבורי. לא היה הליך של הפקעה. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
היה.  זה מופקע. צריך לבטל את ההפעקעה. לכן זה בדיון, שצריך לבטל את ההפקעה. 
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גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אז אם זה מופקע, זה לא רשום על שם יזם התוכנית. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אבל ברגע שתתבטל ההפקעה הקרקע חוזרת לקק"ל ואז קק"ל עושה עם היזם חוזה חדש, 

לפי גבולות חדשים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה הגבולות של החוזה הנוכחי? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני חייבת להגיד לך שזה לא מה שאמרת לי. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
זה מה שאמרתי.  גם אין בהחלטה איחוד וחלוקה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אפשר לראות נסח טאבו? 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
בוודאי. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
יש הערת הפקעה, ואני רוצה להראות לכם דבר שאתם, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
רק נראה את נסחי הרישום. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
אני מראה כאן, ליאת פלד שישבה בישיבה הקודמת,ב  - 2010 חותמת, זה לא פורסם, שלא 

נאמר שחלילה תוטעו, בקשה לביטול ההפקעה, בקשה לביטול מה שנעשה ב - 2010. בהתאם 
לכך פנינו למועצה המקומית. המועצה המקומית אישרה הסכמתה לביטול והיא כותבת 

שהיא פונה לועדה שלכם והיא קיבלה את הסכמת המתכננת. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לפי ההודעה שאני רואה פה, אז הביטול הוא של פרסום לפי 5 ו - 7, שזה עדיין לא רישום. 

עדיין הוצע ללכת אחורה בלי הליך של ביטול. זה בסדר. גם אם היתה הפקעה לפי סעיף 19, 
אני רוצה לחדד, והייעוד משתנה, אז לפי סעיף 195 לחוק צריך לחזור לבעלים המקוריים, 

אז אין בעיה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני אסביר לך מה . השאלה היא לא אם זה חוזר לבעלים המקוריים או לא. על זה אין 

ויכוח. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
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להליך של ביטול ההפקעה. אבל אנחנו לא בשלב הזה כרגע. אנחנו בשלב של תב"ע. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
תנאי להפקדת תוכנית לביטול ייעוד ציבורי להחזרתו לכל ייעוד אחר, אתה חייב אישור שר 

הפנים ושר האוצר.  זה הנחיות היועץ המשפטי וזה מה שכתוב. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה לא בחוק. אני לא מכיר את זה מהחוק. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה מה שלהבנתי נעשה, לפי הנחיית היועץ המשפטי, להבנתי המעטה, זו ההנחייה שלו 

הכתובה. יחד עם זאת, עכשיו מתברר, מה שלא היה ברור קודם, אבל טוב שאנחנו ראינו 
עכשיו את זה, שיש פה גם שינויי ייעוד ושינויי בעלות. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
זה לא נכון. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
רגע, תנו לי, אני אשלים את המשפט ואז נתווכח או לא. אבל אני אגיד את ההנחיה של 

היועץ המשפטי שלנו. יש פה שינוי ייעוד, מהסיבה הפשוטה, שיש פה   מבנה ציבור, שהוא 
בבעלות המועצה. חלק מחלקה 185, 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
לא נכון. לא נכון. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש לכם נסח טאבו? 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
זה לא נכון. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
185 זה של הדרייב? 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
185 לא של הדרייב. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
תני לי להוביל ואז אשמע את מה שיש לך להגיד. 

החלקה הזאת, היא 185? 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
כן. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
הייעוד שלה במצב נכנס ציבורי, שבבעלות המועצה. בהפקעה של המועצה. 
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גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
הבעלות היא של קק"ל. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
בסדר, זה של המועצה. היום זה הופך להיות שטח שמיועד למסחר. אז שינוי כזה, בהנחיית 

היועץ המשפטי של הוועדה המחוזית, עזבי, זה לא אני, זה היועץ המשפטי של הוועדה 
המחוזית. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אבל את  מפרשת את זה לא נכון. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני לא מפרשת. אני אומרת את העובדות כפי הווייתן, מה שדיברתי. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אין בעיה עם זה. פשוט צריך לקבל את האישור שלו. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
לא, היא מדברת על איחוד וחלוקה וזה לא נכון. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
או הקצאה. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
שניה אחת, אני מבקש שלוש  - ארבע דקות להציג. 

אין בפניכם את הפרוטוקול של הישיבה שישבנו בה לפני שנה וחצי אצלכם. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
למה לא? יש, בוודאי שיש. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
רגע, הגב' עפרה תיתן לי עכשיו. אומרת הגב' עפרה שאין ייעוד קרקע.  לא ידענו שישונה. 

צריך לפתוח את ההחלטה של הישיבה, בשורה השלישית כתוב - ייעוד הקרקע ישונה ליעוד 
מסחר ומשרדים. 

שתיים - לקחו אותנו למסע של בין שנה וחצי, כשאנחנו מדברים, כפי שהראיתי לכם, ב - 
2010 כותבת ליאת פלד כבר את המכתב של הביטול. אנחנו רצים במסע של עשר שנים, 

כשמתוכם שנה וחצי אצלכם, משלמים הרבה כסף, לא לאלה, לכל המערכת, הולכים בדרך 
המדויקת שהותוותה לנו על ידי עורך הדין ניר שטרן, שהוא עורך הדין, אם אני מבין נכון, 

היועץ המשפטי שלכם, ואנחנו  נראה את זה. יש לנו את זה. בדיוק בדרך. והגענו לפני חודש 
לסיום הדרך, שעה שאמרנו לנו, בפינה של המגרש יש מקום להחלפת חלקות פעוטות, 

חלקות קרקע פעוטות עם הקרקע של המינהל. לא עם קרקע של מאן דהוא אחר. הסכמנו 
עם זה, כדי להיטיב ללכת לפי מה שביקשה המועצה, לא רק אתם.הנה מגיעה עכשיו עפרה, 
בכל הכבוד הראוי, והחליטה לפתע פתאום להסיט את האוניה 180 מעלות, כאילו לא היה 

דבר במשך שנה וחצי. כאילו לא היינו כאן בפניכם ונתנו ודיברנו, אתם התוויתם את הדרך, 
כאילו שכחו מנושא ההפקעה, שזה היה הדבר הבסיסי, שכולם ידעו על קיומה וכל המערכת 
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הודתה שנעשתה בטעות ועומדים להחזיר אותה לאחור. מגיעה עכשיו עפרה ואומרת - 
רבותי, ייעוד וחלוקה מחדש של חלקי החלפה, של בעלים שונים, של יועץ משפטי אחר. 
כל מה שאני מבקש מכם, הואיל והלקוח שלי גם רואה בי את האחראי לתקלה הזאת, 

ששנה וחצי לא מצליחים להעביר בפניכם את בקשתנו, כל שבקשתי, מאוד בענווה, מאוד 
באחריות ומאוד בזהירות - בידקו בבקשה, אל תרביצו היום הערות, כפי שאני שומע 

מעפרה, כאילו לא היו דברים מעולם. עפרה מדברת אלינו היו, כאילו מישהו לא מבין כאן 
את העניין וזה אנחנו. אני מאוד מוטרד להניח שזה לא כך. 

תקבעו, תלמדו, תראו את המערכות. תרצו, אני אבוא כל יום, כל שעה, להאות לכם אתה 
ניירות. את מה היה, איך כיוונו אותנו ואיך הלכנו בדרך, ואיך אתם עכשיו, כאילו לא היו 

דברים מעולם, מחזירים אותנו לאחור, הולכים לשר,איחוד וחלוקה, כאילו אנחנו בתחילת 
הדרך, שעה שאנחנו עשר שנים פועלים בדיוק בדרך שהותוותה לנו. במיוחד בשנה וחצי 

האחרונה. סוף דבר, אני מבקש שעפרה לא תשאל אותנו סתם שאלות, שבכל הענווה אני 
אומר לה - השאלות אינן במקומן. הן לא, השאלות לא נכונו, לא התשובות לא. השאלות 

נובעות מחוסר ידיעה עובדתית של הנושא. לבוא ולהגיד היום של מי החלקה , של מי רשום, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש לי שאלה - כל המסמכים שהוא הציג עכשיו, יש לנו בתיק?  ניר ראה את כל הדברים? 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
ניר, ודאי. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ומה ההתייחסות של ניר? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני מדבר אחרי השיחה עם ניר. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
חשוב לי לשמוע מה ניר אמר. 
אדוני, אני לא אפגע בכבודך, 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
טוב את עושה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
דברים שנאמרים פה נאמרים בשם לשכת התכנון, לא בשם עפרה הראל, שמציגה. כך שאם 
אני יושבת עם היועץ המשפטי של הוועדה , אני אומרת את דברו, כנציגת לשכת התכנון. אז 

קודם כל אלה הדברים, וכך צריך להציג אותם. זה דבר אחד. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
הם הפוכים ממה שהוא כתב. זה לא הגיוני. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני לא ראיתי את מה שהוא כתב. אבל יחד עם זאת, מאחר והנושא הוא נושא משפטי, אין 

פה מעבר, זה עובדות, אם העובדות הן כהוויתן, כפי שאתה מציג אותם, והיועץ המשפטי 
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יראה בהם כנכונים, אז אין שום בעיה, לכאורה. לכאורה אין בעיה. אבל מאחר ואני ישבתי 
עם היועץ המשפטי, וההנחיה שלו היתה מאוד ברורה, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה הוא אמר לך? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
גם בתיק אחר שאלה מלווה, גם בשבוע האחרון, ואלה הדברים שנאמרו. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
התיקים לא דומים. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא משנה. אנחנו מדברים על התיק הזה. אני לא מכירה את התיק הדומה. אני לא מכירה 

את התיק השני. אני כרגע בתיק הזה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני אומרת את דברו, וגם אם אני שוגה, אני מבקשת לפנות, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואי תגידי בקצרה. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
אנחנו נעלה בפניכם ובפני, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אבל שניה, אני אשלים את המשפט. 

בכל מקום שיש שינוי ייעוד מקרקע בייעוד ציבורי לקרקע לייעוד שאיננו ציבורי, נדרש 
אישור שר הפנים ושר האוצר, לפני הפקדה. תנאי להפקדת תוכנית. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש לכם השגות על הנושא הזה? 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
לא, זה היה ברור ב - 2015. היום הביאו את המצב, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
פשוט זה כנראה לא היה כתוב בהחלטה. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
זה היה כתוב בכתיבתו שלו אליכם. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בהחלטה הוטמעה הדרישה הזאת? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
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לא, בהחלטה זה לא הוטמע.  זה הנושא שלשמו אני הבאתי את התוכנית. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
בהחלטה זה לא כתוב. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
אבל כתוב - הפקעה משטח המגרש. כתוב בהחלטה. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
בהחלטה גם לא כתוב איחוד וחלוקה. כל הדברים האלה צצו במסגרת תיקונים טכניים, 

שלדעתי הם בכלל לא טכניים, וזה הופך להיות למשהו שדומה לתיק השני. זה לא טכני. אני 
רוצה לחזור ולהסביר, אני מבינה שאין ברירה, שצריך לפנות לשר, ולשם כך התכנסנו, כדי 
שהשר יתן אישור לביטול הפקעה. אני עומדת על כך שאין פה שום צורך בהליך של איחוד 

וחלוקה מחדש, ובוודאי לא לרשום בתוכנית שלא ניתן יהיה להוציא היתרי בניה, אחרי 
שטרחנו ועשינו תכנון מגדלים. אני אסביר למה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
ממה שאני הבנתי, בשיחה שעשיתי עם אלה, ולכן אני פה מרגישה קצת לא בנוח, כי לפי 

הבנתי, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
היית בטוחה שזה אותם בעלים. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
שזה אותם בעלים, כי זה מה שנאמר לי. יכול להיות שאני לא הבנתי לא נכון מהשיחה. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
הבעלים הם אותם בעלים, המינהל. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אז אני ממליצה לוועדה, בנושא הזה, שזה יהיה באישורו ובהתייעצות עם היועץ המשפטי 

של הוועדה. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואי תסבירי למה את חושבת שזה לא איחוד וחלוקה. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
כי אני אומרת ככה - ברגע שההפקעה מתבטלת, אתם פונים לשרים וההפקעה מתבטלת. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה הליך שנדרש. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בואו נעשה סדר - לא ההפקעה מתבטלת אלא הייעוד מתבטל.  נתחיל מזה. אנחנו דנים כרגע 

בייעוד. 
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גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
הם אומרים, שכתנאי להפקדת התוכנית, שהמהות שלה הוא שינוי יעידו קרקע ציבורית 

לקרקע מסוג אחר, זה לקבל את אישור השרים. זה מה שהם אומרים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לשינוי הייעוד. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. ופה יש לי ביטול הפקעה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אנחנו עוד לא בביטול הפקעה. אנחנו בשינוי ייעוד. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
נניח שהתוכנית הזאת תקבל תוקף כפי שהיא, ואז ההפקעה תבוטל, נכון? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז אפשר להתחיל הליך של ביטול הפקעה. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אז יהיה הליך וההפקעה תבוטל. הקרקע הזאת חוזרת לקק"ל, לבעלות קק"ל. מינהל 

מקרקעי ישראל יעשה חוזה חדש עם דרייב, במקום הגבולות האלה, הגבולות אלה, לפי 
המצב החדש. זה הכל. לא צריכים בשביל זה איחוד וחלוקה מחדש, כי זה אותם בעלים. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש לי שאלה - זה בעלים פרטי. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
לא, הוא חוכר. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא משנה. חוכר לדורות.? 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
זה משנה מאוד. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
מבחינתנו הוא בעלים לכל דבר. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
משנה מאוד. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני לא יודעת מה החוזה שלו מול רשות מקרקעי ישראל, אבל כרגע הוא בעל קרקע ובעל 

קרקע פה זה רשות מקומית. 
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גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
לא, אנחנו מדברים על מצב שההפקעה תבוטל, נכון? 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל כרגע במצב הנוכחי זה רשות מקומית וזה פרטי. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אבל אין צורך לעשות הליך מיותר. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
 זה הופקע, זה לא הופקע. זה שני דברים. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אבל זה הופקע. גם זה הופקע. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
מה זה - לא? מה קרה לכם? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בואו נראה בנסח. הנסח קובע אם זה הופקע או לא. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
מה זה - לא הופקע? מה קרה לכם? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני חושבת שאפשר, בנושא הזה, מאחר והוא נושא משפטי, להפנות ליועץ המשפטי. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
זה 186 והנה ההפקעה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
מאחר והנושא הזה הוא נושא משפטי. הוא לא נושא, אין פה עניין של תכנון או לא, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתם רוצים לחזור ולדון אחרי שנקבל התייחסות? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
חבל לטחון. יש לי הצעה. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אני ביקשתי מליון פעם ישיבה ביחד עם היועץ המשפטי.  

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
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שהוא יבוא ויבדוק את התוכנית ויחליט. זה הרי נושא משפטי, לא תכנוני. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
האם אני יכול לפרוס את הצעתי? בנושא התכנוני אני מבין שאין לנו מחלוקת. אין לנו בעיה 

לשינוי היעוד. אפשר לאשר את זה בלי טבלת הקצאה. במקרה הזה אני מציע טבלת הקצאה 
בהסכמה, כי אני לא רואה שאנחנו, אין למינהל סיבה להתנגד לזה. שני הצדדים בטבלה 

הזאת יהיו הרשות המקומית ורשות מקרקעי ישראל. אם זה אפשרי, מבחינת היועץ 
המשפטי, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
איחוד וחלוקה בהסכמה? זה מה שאתה מציע? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
כן, טבלת הקצאה בהסכמה. אם זה אפשרי, מבחינת היועץ המשפטי, כי לא יהיה שם איזון, 

בטבלה הזאת, זה הרבה יותר יעיל מאשר הליך של ביטול הפקעה, שהוא מסורבל ודורש 
אישור שר החוץ ושר הפנים. ואפשרות שניה לאשר את זה בלי טבלת הקצאה, כי לא הייתי 
הולך פה עם שמאות, כי זה בכלל יסבך את החיים לכולם. ואז אנחנו נהיה תלויים בביטול 
ההפקעה, לפי החוק, לפי סעיף 195 לחוק. שתי האפשרויות סבירות. אני לא רואה שיש לנו 

מחלוקת על התכנון. אנחנו יכולים לאשר את התוכנית כמו שהיא. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
מבחינת התכנון אין בעיה. אבל לאופציה השניה שהעלית, אני חושבת שיש הסתייגות ליועץ 

המשפטי שלנו. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בסדר, שינחה אותנו, אין בעיה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
בדיוק. לכן זה מה שאני אמרתי. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
אני רוצה להראות ליושב הראש מכתב של המועצה, סעיף 3 משנת 2014. הם כותבים 

שהמהנדסת של הוועדה, אם אני לא טועה זה הגב' אובסטרובסקי, 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני נציגת שר התחבורה. אני לא מהנדסת הוועדה. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
אני מבקש סליחה. הם כתבו שם, בסעיף 3 - נתקבלה הסכמת מהנדסת הוועדה. מועבר 

למשרד הפנים. אנחנו ב  - 2014. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ולא קיבלתם שום תגובה מאז? 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
לא. הדרך שהותוותה ללכת, 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אי אפשר לבטל הפקעה אם הייעוד לא השתנה. זה ביצה ותרנגולת. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
אבל אני אומר - עכשיו אנחנו ב - 2018, מחזירים אותנו לאחור? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני לא רואה סיבה שלא נחתום על זה. אבל חתני השמחה לא פה. המועצה המקומית לא 

פה. בואו נקבל את ההנחייה של ניר שטרן. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
תראי כמה שנים אנחנו בדרך הלא נכונה. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
כאילו לא הובנתי נכון. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני לא הובנתי נכון. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אני לא הובנתי נכון, זה מה שאני אומרת.  כשיעבור זמן ותהיה עוד ישיבה, הדברים ישכחו. 

יש לך הרבה דברים אחרים על הראש. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה לא קשור. אני אשתדל מאוד, אני לא מנהלת את לוח הזמנים של ניר. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אני לא אמרתי שאת מנהלת. אני רק אומרת שאני מבקשת, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני אבקש מניר, 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
גם בתיק הזה וגם בתיק שני, שהוא דומה, שפתאום במסגרת תיקונים טכניים צץ הנושא של 

איחוד וחלוקה, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה לא פתאום. אני חייבת להגיד לך שזה לא פתאום. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואו לא נפתח את זה עכשיו.  המתווה שויקטור אומר מקובל עליכם? 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
נשמע יותר חיובי. המתווה של ויקטור נשמע חיובי. 
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גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
במידה והוא מסוכם על ידי ניר, הנושא של ההקצאה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
המועצה פה לא מיוצגת. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
..איחוד וחלוקה בהסכמה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לא אכפת לי שזה בהסכמה. אני לא נכנסת לעניין אם זה בהסכמה או לא בהסכמה. אם 

ישנה הסכמה, זה טבלת הקצאה. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
באיחוד וחלוקה המינהל יוצא ונכנס עם אותו דבר. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אין בעיה. אם זה בהקצאה אין בעיה. זה מה שאמרנו מהתחלה. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
זה רק בשביל להרגיע, אבל זה ממש מיותר. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו נלך בדרך הזו, אלא אם כן ניר קיבל החלטה אחרת, ובמידת הצורך נביא את זה עוד 

פעם לעדכון חברי הוועדה. בסדר? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אם תהיה טבלת הקצאה בהסכמה, זה מקצר את ההליך של הרישום. מייתר את הצורך 

בביטול הפקעה. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
ואם מפנים לניר שאלות, אנחנו רוצים גם, תנו לנו את האפשרות לתת לכם את מה שניר 

כתב.  אנחנו בהחלט מבקשים להביא את הדבר להכרעה, בגלל שאני חושב שיש התעלמות 
פה מלוח הזמנים. אצלכם השנים לא נוקפות. אני מתבגר, אני מרגיש שאצלכם זה לא כך. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כולנו. לצערנו. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
אני לא בטוח. אני, לא ור זאת שאני שומע אותנו מדברים על הנושא, גם אני מרגיש שאני 

נעשה צעיר יותר,  מפני שהינו בנקודה הזאת. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
הכוונה היא לטבלת הקצאה שלי, כעורכת בקשה, לא כשמאית. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :

13



ועדת משנה לתוכנית א'                                                                              21/2/18 - ח.ע

________________________________________________________________
                                                                    "חבר" - למען הרישום הטוב

                     תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אני לא יודעת אם זה אפשרי. יכול להיות. אני לא יודעת. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אני גם שמאית. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני יודעת שאת שמאית. 

גב' אלה טרכטנברג, עורכת התוכנית  :
אני לא רוצה שזה ילך לכיוון שמאי ושזה יעבור לבדיקה של שמאי שלכם. הכוונה היא 

לטבלת הקצאה פשוטה, שמראה שהשטחים הם אחד לאחד. זה הכל. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בסדר. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
תודה רבה. יצא פרוטוקול אלינו? 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תוך יומיים. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
הרבה תודה רבה. יום טוב. 

מר י. דרייב, יזם התוכנית :
אני מרגיש שהשנים נקפו, כמו שאמרו, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אם ניר הסכים להליך של הקצאה, אז תעזוב. בוא נתקדם מהר עם טבלת הקצאה וזהו. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני חייבת להגיד פה משפט לפרוטוקול. התוכנית לא ישנה פה שנה וחצי ולא נעשה. אני 

מזכירה לכם שהדיון הראשון היה באוקטובר 2016. ובהתאם להסכמות שהגעתם עם 
המועצה, הדיון השני היה פה במרץ 2017. זה לא שפרק הזמן הזה היה פה בוועדה המחוזית, 

בלשכת התכנון. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
עפרה, כל השאלות שלך היום, הם מאז נפתרו. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
..בעקבות התוספת של השטח הזה, אז היתה דרישה, אם נדרשה פה תוספת של איחוד 

וחלוקה. רק זה. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
ולקח לזה שנה? 
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גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
הויכוח היה ויכוח מקצועי ביני לבין אלה, ובהתאם להכרעה הזאת זה הגיע לפה לדיון. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
לא נתווכח, נקבל את ההחלטה ואז, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה מה שהיה. התוכנית לא ישבה שנה וחצי בלשכת התכנון. 

עו"ד רן פינגרר, ב"כ היזם :
הפרוטוקול רק שידע, שאין דעתנו כדעתך, אבל לא נגיע פה לכרעה עכשיו. 

אנחנו מודים, כל טוב. 

סעיף 2 :    תוכנית 0522466 - 351 - משתלת מגדי השלום

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית  מצטרפים :
מר אברהים מואסי, בעל הקרקע 
גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זיאד, תציג את התוכנית בבקשה. קודם כל מיקום, איפה אנחנו ואחר כך מה אתם 

מבקשים. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אנחנו נמצאים בשטח מול מושב מאור. מושב מאור הוא השכן שלנו. 

אנחנו ביציאה מבקה, מהתוואי של בקה, מערבית לבקה בגוש 876. 
התוכנית יושבת על כביש 581. זה כביש 581. אנחנו בתוואי של מטרוקה של.. ומאור. זה 

השטח שאנחנו מדברים עליו. הוא שטח של חממה של 5 דונם או 6 דונם, חממה, משתלה. 
אנחנו מבקשים לא להקים חממות. אנחנו מבקשים  אישור שימוש בתוך החממה, בשטח 

של 50 מטרים. 

גב' ליאת פלד, מ. מ. יושב ראש הוועדה :
לא הבנתי . מה זה נקרא - אתה מבקש לא להקים חממות? 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
החממות קיימות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ו..? אז למה הכללתם אותן? 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אנחנו ביקשנו אישור לשימוש מתוך שטח החממה המאושר, אישור שימוש ל - 50 מטרם 

מסחרי, שנוכל למכור שתל אחד למי שעובר למשתלה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זאת אומרת, היום החממות, אתם לא מגדלים, אתם מוכרים. 
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מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אנחנו מגדלים ומוכרים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
שני, אולי תתני לנו קצת תזכורת? 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אנחנו מדברים על מכירה סיטונאית בייסודה. מבקשים למכור כמוני. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
שני, אולי יש כאן איזה הליך קודם? 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
על השטח הזה חלה תוכנית S/15  שלפי הפרשנות המשפטית שלנו היא תוכנית מתארית. זו 

תוכנית משנת 1948, אבל לפי הפרשנות שלנו היא תוכנית מתארית. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
היא לא נכנסה ל- ג/400? 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
לא, ג/400 לא נכנסת פה. הוועדה המקומית מנשה אלונה נתנה פה היתרים בשנים 2008, 

2012 ו - 2016, זאת אומרת שלושה היתרים נפרדים,  לחממות בהיקף של בערך 5500 מטר 
מרובע. ואז היזם, שהוא בעל הקרקע, ביקש למעשה אפשרות, מתוך השטחים שנתנו לו 

בהיתר, לעשות שטח של 50 מ"ר מרובע לצורך הצבת קופה למכירת השתילים, כולל 
שירותים. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
הצבת קופה בעיקר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תן לשני. 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
שירותים, ממ"ד ומטבחון קטן. בסך הכל שטח של 50 מ"ר. 

הוועדה המקומית אישרה את זה כשימוש חורג. זה הגיע לוועדה המחוזית ומאחר 
והפרשנות המשפטית שלנו היא ש - S-15 היא מתארית, לא יכולנו לאשר את השימוש 

החורג. אז עוד פחות ידעו, כי כידוע לכם, התכנון פה משתנה במהירות רבה. פחות ידעו מה 
המגבלות על השטח. אנחנו, אכן כתבנו בסוף החלטה שישקול מה לעשות, ואפשר שהוא 

יכול לשקול איך לאשר את החממה הזאת בצורה אחרת. 
אז הוא הגיש תוכנית משינוי ייעוד מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות. למעשה לאשר 

את החממה כפי שהיא. משתלה, יותר נכו, נקרא לזה. משתלה כפי שהיא. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אנחנו לא מבקשים אישורה משתלה. את מטעה. 
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גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
בגלל הקטע של מכירת השתילים. או.קי, חממה. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
לא, אנחנו מבקשים שימוש ולא אישור  של הקמת חממה.  חממה קיימת כבר מ- 2008. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זיאד, אנחנו קוראים מתוך התוכנית. שני מדברת מתוך התוכנית שאתה כתבת. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אני התייחסתי, כשהיא דיברה, שאנחנו מבקשים רישוי להקמת החממה. אנחנו לא 

מבקשים רישוי להקמת חממה, אנחנו מבקשים שימוש, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני אקרא את מטרת התוכנית שאתה כתבת.  קביעת זכויות בניה במתחם למשתלה, בתי 

גידול לצמחים ולנקודת מכירה של שתילים, צמחים ועציצים. זו משתלה. 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
נמשיך. נכנס. אחר כך יהיה לכם זמן לתגובה. 

מאחר והתכנית הזאת, שנדונה לפני נדמה לי חודשיים, זה היה, כבר דברים השתנו בשטח. 
היום כבר ידוע, למעשה בשנת 2015 התכנסה הוועדה לתחבורה יבשתית, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
את רוצה שנקרא את ההחלטה הקודמת? 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
כן. מה הוחלט. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ב - 6.12.17. 

לא צריך את הרקע. 
מטרת התכנית שבנדון הינה לגליזציה למבני חממה/משתלה קיימים, תוספת זכויות בניה 

ותוספת שימוש למכירת שתילים, מטבחון, שירותים, משרד וממ"ד. כלומר, מדובר בתכנית 
משביחה, באשר היא הופכת שטח בו מתאפשרים שימושים חקלאיים בלבד לשטח בעל 

אוריינטציה מסחרית.
לגבי המרחב, בו מצויות החלקות, עדיין קיימת אי וודאות תכנונית: ראשית,

הכניסה אל החלקות נעשית בדרך חקלאית הנשענת על דרך אזורית 444 כיום 581, אשר 
כיום היא חד נתיבית ,חד מסלולית, ובהתאם לתמ"א/ 78/3 אמורה להתרחב לדרך דו 

מסלולית, דו נתיבית, ברוחב של 40 מטריח. 
שנית, נתיבי ישראל עוסקת בימים אלו באיתור תוואי חלופי למסילת הברזל  ,המזרחית, 

ומסתמן כי קיימת התכנות למעבר התוואי ממזרח לדרך 444 באזור זה.
לאור אי הוודאות התכנונית, כאמור לעיל, הוועדה סבורה כי נדרש לערוך תיאום עם נתיבי 

ישראל, טרם שתוכל לתת החלטה סופית לתכנית.
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לאור האמור לעיל, ייערך תיאום עם נתיבי ישראל לעניין הרחבת דרך 444 וצומת הכניסה 
אל הדרך החקלאית, ולעניין מעבר תוואי מסילת הברזל (דרך אגף פרויקטים רכבתיים של 

נת"י). נתיבי ישראל יעבירו התייחסותם לנושאים אלו בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.
הוועדה תשוב ותדון לאחר קבלת התייחסות כאמור. 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
נתיבי ישראל כתבו לנו ב - 11.1.18 - הרינו להודיעכם כי חברת נתיבי ישראל מקדמת 

תוכנית הרחבת דרך מס' 681, כהמשך לדרך מס' 444 ובוחנת חלופות להתווית מסילת ברזל, 
העוברת בתחום המשתלה. 

בהתאם לאמור לעיל, נבקש מהוועדה המחוזית לא לקדם תוכנית עד לאישורה של תוכנית, 
חברת נתיבי ישראל. 

צריך להגיד שהוועדה לתחבורה יבשתית של המועצה הארצית התכנסה בשנת 2015 וקיבלה 
החלטה כבר עקרונית שהתוואי לאורך דרך 65, התוואי שמאושר בתמ"א 23/18, שבין גרנות 

לצומת עירון, התוואי הזה כנראה אין לו ישימות, והתוואי החלופי יהיה לאורך דרך 444. 
והיום הם נמצאים ב, בוא נקרא לזה, בהליך מתקדם של בדיקת החלופות, כשצריך להגיד 

שיש פה המון מגבלות. זאת אומרת, המגבלות הם קודם כל יישובים קיימים, חציות של 
תשתיות, אם אנחנו מדברים למשל על המוביל הארצי. כל מיני דרכים שקיימות, שצריך 

לעשות הפרדה מפלסית, וכמובן הגיאומטריה המאוד ספציפית של הרכבת. ולכן היום, 
בעיקר באזור הזה, שהוא רווי תשתיות עם האור ועם המוביל הארצי והכניסה הנוספת 
שכנראה תהיה לבקה, יש פהנ מגבלות רבות על השטח שבוחנים אותן בשלב זה. חזרנו 

לדיון. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל אפשר להגדיר את המגבלות האלה. מה המרחק מדרך 581, שנדרש לשמור מבניה. 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
כרגע הדרך היא לא, הדרך הזאת למעשה היא, עכשיו חלות עליה הוראות זמניות. כי 581 

למעשה בוטלה בתיקון 78 לתמ"א 3. אבל מכיוון שהיא עוד לא יושמה בשטח והיום הם 
ממש בהליכים מתקדמים כבר להרחבה שלה, אז עדיין לא ברור לאיזה צד יורחב, כי 

ממערב יש את מאור. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה שהובהר לנו זה ככה - א'. החממות, המשתלה קיימת 100 מטרים מהכביש. הכביש הולך 
להיות מורחב לדו מסלולי, דו נתיבי. לאור מגבלות האילוצים, נגיד את זה ככה, של יישובים 

קיימים, אי אפשר להעביר את התוואי. 
ברור לכולם, וככה זה היום נבחן, כבר הוחלט ברמת המקרו על התוואי הזה, וכנראה שפה 

יהיה, ממזרח לכביש 444, מה שנקרא - 581 היום, מאחר שממערב יש גם את מאור, גם את 
שדה התעופה. יש גם מגבלות נוספת, שגם צריך לעשות הפרדה מפלסית למאור. גם הכביש 

עצמו 444, הרוחב שלו, יש בהמשך את גבעת הכלניות שהוא יוצר עוד איזה מגבלה. המוביל. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אנחנו בעיקר, במעמד הזה, אנחנו לא באים לבחון חלופות, לא לרבות בכלל. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה לא בא. אנחנו באים. 
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מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
סליחה, אנחנו לא בוחנים את זה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מי זה - אנחנו ? 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
כל הפורום הזה שקיים.  אני רוצה להסביר את עצמי - אנחנו בידינו שלוש חלופות לרכבת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מי זה - אנחנו? אתה המתכנן. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אני, יש לי, השגתי דרך הרכבת. יש עוד חלופה. אצלה יש חלופה ושם יש חלופות. 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
זיאד, החלופה שם. תראה. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
שימי לב, החלופה מגיעה עד לפה, צמודה ל - 444. היא מעל המוביל הארצי. דבר שלא 

מתקיים, דרך אגב. לא היה שיתוף פעולה תניח לי להסביר רק מילה אחת - אני גם, היות 
ומאור מולנו, אני הוצאתי הדפסה אצלי במחשב, מ/384. עיקר ההרחבה ממערב. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לכן המסילה תלך למזרח. איפה שאתם נמצאים אתם מבקשים. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אתם דיברתם גם על הרחבה של הכביש. הוא לא יכול לנגוע אצלנו. הוא לא יכול לעבור 

מערבה לתחום שלו. ההרחבה,  (מדברים יחד). 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
לא מדובר על כביש אחד, דרך, כי זו דרך ארצית. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אני אומר שכביש 581 לא מגיע אלינו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אנחנו לא אמרנו. אולי לא הסברתי את עצמי ברור. אמרנו שיש כאן אילוצים בשטח, 

שבעצם דוחקים את הרכבת מזרחה. 
אחד הוא כביש 581, הוא 444 העתידי. הוא לא יהיה כפי שהוא היום, מרחיבים אותו. חוץ 

מזה יש את המוביל. זאת אומרת, המסילה זזה כמה עשרות מטרים מזרחה. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
זה שלוש אלטרנטיבות, או חלופות, מה שמדברים, והם לא, עדיין לא יודעים איזה חלופה. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה בדיוק העניין. אנחנו לא מכירים את החלופות. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
נכון. לכן אני גם, יש חלופה שבכלל לא מגיעה אלינו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יכול להיות, אבל זו הסוגיה, 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
עיקר הסוגיה שלנו וזו הבקשה שלנו. היות ואין להם, ואין ידיעה מתי יחליטו איזה חלופה 

תהיה בת ביצוע, אנחנו מבקשים, תנו לנו כמה זמן, שנהנה מהזמן, עד שיבואו לבצע את זה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זיאד, אני אגיד לך מה קורה. יש תוכנית של יזמות פרטית, של אינטרס פרטי לעומת תשתית 

לאומית. מאשרים לכם את התוכנית שם. מחר המדינה צריכה גם לדאוג לפנות אתכם, אם 
הקו יעבור שם, וגם לשלם לך כסף. זו אחריות ציבורית שלנו, של הוועדה, לא שלכם. אתם 
בסדר. זה לא אינטרס שלכם. זה אינטרס שלנו. אנחנו צריכים לשמור גם על אוצר המדינה 
וגם על האינטרס הציבורי, שלא יהיה מגבלות בשטח, שאחר כך יסכלו את התכנון לחלופה 

המיטבית של המסילה. זה האחריות שלנו, והחשש שלנו, שאם היום אנחנו מאשרים את 
התוכנית, אז זה מגביל את המסילה. גם יעלה לקופת מדינה הרבה מאוד כסף אחרי זה, וזה 

לא משנה אם תגיד - אתה לא תתבע, כן תתבע, יצטרכו לשלם. וגם כתוצאה מזה שאתם 
שם, זה מאוד מסכן את בחינת החלופות, שהיא צריכה להיות פתוחה ונקייה מאילוצים. 

שני דיברה אתכם, יש לכם חממות בהיתרים. לדעתנו ההיתרים, אתה יודע מה עמדתנו. היא 
אמרה לכם לא פעם ולא פעמיים, תשקלו שוב את התוכנית.  התוכנית זה לא ההיתרים. 

התוכנית, יש לכם למבנים חקלאיים, אתם מבקשים משתלה מסחרית. אני חושבת שאתה 
יכול להבין את הקושי של ועדה ציבורית, לאשר להם פרויקט פרטי מסחרי, למקום שבו 

המדינה שוקלת ובוחנת עדיין העברת חלופות ותשתית לאומית, שחשובה פי 10 מאשר 
באינטרס פרטי כזה או אחר. אתם התעקשתם לא, 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
..בסך הכל רוצים לנצל אתה זמן המת בין התכנון עד לשלב הביצוע והקצבתו ועד זה. זה 

יעבור שנים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אין זמן מת. לא יעברו שנים. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אני אגיד לך - יעברו שנים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא יעברו שנים. וגם נגיד שיעברו שנים, 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
כביש 61, שהוא מחלף בקה ג'ת, לכיוון מזרח, לכיוון הגדה,  עדיין לא בוצע בשום מקום. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה הקשר? יש סדרי עדיפויות. ואנחנו  מאוד שומרים על הכביש הזה, גם בראייה עתידית. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
מ - 1997, אנחנו בדקנו את האישור של התוכנית הזאת לכביש 61, שעובר ממחלף בקה 

לכיוון הגדה, דרך שדות בקה ג'ת, הוא מ - 1997 מאושר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
האם נגביל אנשים כבר 20 שנה או 21 שנה, נגביל את האנשים, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה מגביל. כן. זו תוכנית סטטוטורית מאושרת. תסתכל על תוכניות המתאר של בקה. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
היות וזה מאושר, זכותך להגביל. אני אומר - עדיין לא פורסם 77, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה עוד יותר מחזק את עמדתנו, שאנחנו לא נקבע עובדות בשטח שאחר כך יסכלו את 

התכנון.  אתם עובדה קיימת למבנה חממה. נכון, שנ י? אתם לא מבקשים חממה.  (מדברים 
יחד). 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אתם אומרים פה - לא להגביל פה, לא להגביל. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מגבילים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
קודם כל אתם מגבילים את התכנון. ודבר שני, אתם פועלים כבר ככה בשטח. אז אני קצת 

פה תמהה מה זה הדבר הזה. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
יש לי אישר למשתלה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לגידול , לא למכירה. פה כבר מוכרים. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
בשביל מה מגדלים אנשים? לי יש חממה של מלפפונים, חצילים ופרחים. בשביל מה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אין בעיה. זה חקלאי.  אבל ברגע שאתה מוכר, 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אם נבקש שהשימוש, 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
מה ההבדל שאני מוכר חמישה קרטונים של מלפפונים וגבינה, 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
הרשיונות, אצלנו אין מה להסתיר בדברים כאלה. הרשיונות הקיימים אצלנו זה משתלה 

ולא רק לחממה, לגידול שתילים. 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
זה התפקיד של המדינה, שאנחנו נהיה בני ערובה עד שתקימו את ה, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
התפקיד של המדינה, 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
שתבוא הרכבת בברכה, שיאשרו אותה בסוף, אני לא מתנגד. אבל מבנה החממה הוא מבנה 

יביל. בסך הכל ברגים. יודיעו לי שלושה חודשים לפני, אני מפרק. 

גב' ליאת פלד, מ. מ. יושב ראש הוועדה :
סליחה, היום יש לך חממות, אתה טוען שבהיתר, אנחנו  לא, 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
אני לא רוצה ביצים. 

גב' ליאת פלד, מ. מ. יושב ראש הוועדה :
אתה לא רוצה חממה, אתה רוצה משתלה מסחרית. יש לזה ערכים אחרים. 

ויקטור, בבקשה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה שרציתי להציע זה שבתוכנית, השטח הבנוי למסחר, המוצע, שיהיה בקצה המזרחי, 
שיפריע , זאת אומרת, שלא יפריע, גם אם יהיה תכנון עתידי פה, של רכבת, שלא יפריע. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נדון בזה בדיון הפנימי. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני בנושא הזה הייתי רוצה להתייחס לשימוש הזה שבאמצע שטח חקלאי, בלי בינוי 

מסביב. עושים ממ"ד, מטבחון, שירותים, משרדים.  בלי קשר לסיכול לתוואי הרכבת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש את כל הסוגיה של משתלות. אתם לא חממה. אתם גם מוכרים כבר. כל הסוגיה של 

משתלות מסחריות, של עציצים. זה צורך. לכן עושים בזה היום, זה לא שימוש חקלאי, זה 
שימוש מסחרי, ולכן עושים לזה תוכניות. לא משנה איך קוראים לזה - הנחיות מיוחדות, 

חקלאי מיוחד. 
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מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
יש צורך שהוא יהיה באמצע שטח חקלאי? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה בדרך כלל קרוב לדרכים ראשיות. אתה לא רוצה למשוך אותם בתך שטחים חקלאיים 

פנימה ממש, אתה רוצה שזה יהיה קרוב ליישובים ולא בתך שטחים רגישים. גם לשימושים 
האלה צריכים למצוא מקומות. פה הבעיה היא התשתית הלאומית. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
יונתן, אני רוצה להזכיר לך משהו. אנחנו, הנחו אותנו בוועדה המחוזית לעשות מפורטת עם 
תנאים מיוחדים. בדומה למשתלה בגבע כרמל. איפה המערות. היא קיבלה היתרים וקיבלה 
מפורטת, בתנאים מיוחדים, והמשתלה בגבע כרמל. בהתאם להנחיות של גבע כרמל, אנחנו 

הגשנו בקשה, איך שאושר שם, אנחנו חושבים שיש זמן מאוד סביר שנוכל להשתמש באזור, 

גב' ליאת פלד, מ. מ. יושב ראש הוועדה :
סליחה, אני רוצה לתקן אותך. זו היתה החלטה, לא לתקן אותך, להשלים אותך.  מלןפני 

שנה וחצי פלוס מינוס, משהו בסוף 2016, אמרו - דחו את הבקשה לשימוש החורג. בוא 
נקרא את ההחלטה. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
מה כתוב למטה בסעיף האחרון? תבחן. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
רגע, סבלנות. שקט. עם כל הכבוד, אם אתה רוצה להחליף אותי, אין בעיה. 

-S לאור עמדה זו, הוועדה המחוזית אינה יכולה לאשר בקשה לשימוש חורג מכוח תוכנית"
15 " הפרשנות של הוועדה המחוזית, דרך אגב, גם של ועדות ערר וגם של בתי משפט ש - 
S/15 היא תוכנית שאי אפשר להוציא ממנה היתרי בניה. אנחנו לא יודעים איך נתנו פה 

היתרי בניה. אני גם לא רוצה, מפאת כבודם של האנשים עכשיו להכנס לנושא הזה. 
בעל הקרקע יוכל להגיש תוכנית לשינוי ייעוד לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות, לצורך 

מתן לגליזציה לחממה ותוספת שימוש, בהיקף שטח מוגבל לשטח למכירת צמחי נוי 
ואחסנה, והוועדה תדון לגופה. 

לא הבטיחו לכם שום דבר. הוועדה אמרה שהיא תדון לגופה. ואז השתנו דברים. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אבל הפנו אותנו להכין תוכנית מפורטת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אם היו רוצים לאשר מראש, אז היו כותבים - מפקידים ומאשרים מראש, מבלי שראו. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
ההחלטה הזאת היא תשובה לבקשתנו לאישור שימוש חורג. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
דחו לכם את הבקשה. 
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מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
הם דחו. לא רוצים להתייחס ל- S-15 וקיבלנו את זה. והיינו מעודדים מאוד כשהם הפנו 

אותנו, כמו שעשתה המשתלה בגבע כרמל, שאנחנו עושים אותה מפורטת או דומה 
למפורטת, עם תנאים מיוחדים או הוראות מיוחדות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה שהוועדה רצתה להגיד פה, שהתהליך, הדרך הסטטוטורית החוקית, לבחון משתלה 

מסחרית זה לא בשימוש חורג אלא בתוכנית וזה מה שאמרו לכם. גם במובן ניסוח אחר, זה 
מה שאומרים. אף אחד לא יכול להבטיח מראש שיאשרו תוכנית שלא הגישו אפילו. 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
דברי משתנים בשטח. בתקופתו עוד לא דובר על המסילה. דברים השתנו. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אני מסכים שהכל השתנה וישתנה גם בהמשך. אין דבר כזה.  אנחנו  מתפתחים בארץ ויש 
תמיד תוספת והרחבת תשתיות. אנחנו לא מתנגדים לזה. אבל אנחנו אומרים - אפילו לא 
בחנו את החלופות, שלוש החלופות, לא יודעים איזה חלופה תהיה אולי על השטח שלנו, 
אולי לא.. וכאילו מונעים מאיתנו להתפרנס לאורך התקופה שיכולה להגיע לאור חמש - 

עשר שנים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
סליחה, סליחה, אף אחד לא מונע מכם להמשיך להתפרנס לפי מה שמותר בשטח, שזה 

שימושים חקלאיים. אתם מבקשים משהו שלא מותר לכם היום. עם כל הכבוד לא כל אחד 
יכול להתפרנס עם מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה. בגלל זה הגשתם תוכנית ואף אחד לא 

מחויב מראש לאשר לכם את התוכנית, כי אתם רוצים להתפרנס. זה שטח חקלאי, אתם 
מבקשים משהו שהוא לא מבנה חקלאי, מבקשים משהו אחר. השיקולים של הוועדה הם 

רחבים יותר. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אנחנו במסגרת החממה, הכיסוי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה לא קשור. אתם מבקשים שימוש מסחרי פה. זה לא מבנה חקלאי. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אני שמעתי את ויקטור שאומר שלהרחיק את השימוש לקצה המזרחי של החממה. אנחנו 

מוכנים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נרשום שאתם מוכנים והוועדה תקבל החלטה. אבל יש לך עוד משהו, זאת אומרת, העמדה 

שלכם, אתם לא רוצים לחכות עד שתתקבל חלופה. אתם רוצים שנאשר לכם כבר עכשיו את 
התוכנית. אני מסכמת.  אתם מפרשים את זה הפוך מאיתנו. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
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למה, כי יש לנו אינטרס מחיה. מזה חיים המשתלה, מתפרנסים מהמשתלה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תשים לב מה אתה אומר. כבר עכשיו אתה מתפרנס ממשתלה. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
מה אני אומר? הזמן, עד שיחלטו איזה חלופה, עד שיתכננו את התוואי,ע ד, עד, עד, יעברו 

שנים. לכן אנחנו רוצים להשתמש או לנצל את השנים האלה לא לסתם. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא סתם. אתה לא משמתמש בזה סתם.  יש לך היתר בניה, עזוב רגע אם חוקי או לא חוקי, 

למבנה חקלאי. תשתמש בו. אתה מבקש משהו שלא מותר לך היום, ואין חובה. בשביל זה 
אתה עושה תוכנית. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני חושב שמיצינו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מיצינו. נכון. שמענו. 

אולי רק נגיד את העמדה של לאה. לאה, המהנדסת של מנשה אלונה לא יכלה להגיע, היא 
שלחה מייל . היא אומרת ככה - "שלום שני, יש מחר דיון ואני לא אוכל להגיע. מדובר 

בחממה בהיתר בניה. הנ"ל לא מבקש להוסיף בניה אלא רוצה להסדיר את המכירה, 60 
מטרים. יש כוונה להעביר באזור רכבת. עדיין אין תכנון ו/או תוכנית מאושרת ו/או 77, 78. 

הוא הגיש את התוכנית ולא היה ידוע לו שיש רכבת. לא סביר שלא יאפשרו לו להתפרנס 
בינתיים. הבנתי שרכבת פנתה בנושא. יש מספר חלופות, ולא בררו אם החלופה שתבחר 
תפגע בו. מבקשת למצוא דרך לאשר לו, אולי עד לביצוע הרכבת. במילא הרכבת צריכה 

לפנות את המשתלה הקיימת, במידה והחלופה תהיה במיקום זה. 
זו העמדה של לאה, שזו העמדה שלכם. 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
אותה עמדה. אנחנו יודעים שיקח הרבה זמן, ונתתי אני, למשל כביש 61 שאושר ב - 1997, 

עדיין לא בוצע. ולפני התכנון, גם כן חסמתם אנשים מלעשות דברים, ועדיין לא בוצע, 
עשרים שנה. יכולים לא להנות מהשטחים החקלאיים שלהם? אנחנו מדברים על אנשים 

חקלאי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אין בעיה בעיבוד חקלאי. מי שרוצה לבנות בתחום דרך מאושרת, גם אם עדיין לא ביצעו 

אותה, לא יכול. 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
אבל אני רוצה למקור את זה במסודר, כי אני בן אדם, לא עבריין. מאז שאני הכנסתי את 

העמוד הראשון לחממות, הכל על פי הליכים רשמיים. אני בן אדם מסודר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אתה מבקש היום משהו, 
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מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
אני רוצה להמשיך להיות מסודר. רוצה לחיוב בכבוד. סך הכל, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אתה יכול להיות מסודר, אבל לא להפוך לעסק מסחרי. 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
זה לא עסק מסחרי, אדוני. בן אדם שמגדל משהו רוצה למכור אותו. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
בסדר, באופן סיטונאי, כיאה לשטח חקלאי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אין כמעט ישיבה פה שלא דנים בחממות באזור בקה ג'ת, בכל האזורים האלה, חממות 

חקלאיות, ואנחנו  מאשרים. אתה מבקש לא חממה חקלאית כמו שכולם. אתה לא מגדל 
רק, אתה מבקש משהו אחר, גם מכירה. זה שימוש מסחרי. זה לא גידול חקלאי. אם היית 

מבקש שימוש חקלאי, יש לך, 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
אז מה הבעיה שאני אמכור סיטונאי וקמעונאי ביחד? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו לא נכנסים לסיטונאי או קמעונאי. אנחנו לא נכנסים לזה בכלל. אתה מבקש משהו 

שהוא לא שימוש חקלאי. שימוש חקלאי, אין לך בעיה לעשות, כמו שאחרים עושים. 

מר אברהים מואסי, בעל הקרקע :
אין שימוש חורג? 

מר זיאד קעדאן, עורך התוכנית :
רק משפט אחד - אם העניין להזיז את השטח המסחרי, בפינה המזרחית, שלא נפגעת, לא 

מהרכבת ולא שום מקום אחר, אנחנו נקבל את זה. 
תודה. 

סעיף 3 :    תוכנית 0563619 - 303 - שמורתטבע חוף נחל תנינים

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים   מצטרפים :
עו"ד אורית שנקמן - שקד, ב"כ רט"ג 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל 
עו"ד י. אילוק, ב"כ מעגן - מיכאל 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל 
מר שלומי שני, נציג קיבוץ מעגן - מיכאל  (בשיחת טלפון) 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל 
גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אחרי עשור בערך של דיונים, מ - 2003, נחגוג בר מצווה לתוכנית הזאת. הגענו היום
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אנחנו עם היועץ המשפטי לתוכנית הזאת, גם בדיון פה, שלא כהרגלנו, בגלל הסוגיות 
המקרקעין, כי אנחנו משבצת של מעגן מיכאל. 

אנחנו מדברים על האזור שמצפון לשמורת טבע נחל תנינים. מסומן בכחול. קילומטר וחצי 
אורך חוף. עד פחות או יותר האזור פה שמדרום לחוף שמעגן - מיכאל עושים  בו פעילויות 

כאלה ואחרות, מול היישוב. כשהמטרה בגדול היא, אמנם התמונה הזאת לא מראה את 
החוף הזה, אלא את החוף הצפוני יותר, זה לשמר איזשהי פיסת חוף לאור המצוקה של, גם 

של הנופשים, שלא יכולים כבר למצוא להם, או ללכת בשקט, בלי להיות מוטרדים מכל 
הפרעות אנושיות, וגם מבחינת החי והצומח, זו צבה אומללה שצולמה ליד אוהל שהיה בחוף 
שהתעללו בה. הרוסים התעללו בה. הכוונה היא במאת להתחיל משמירת טבע לאורך החלק 

הדרומי, שהוא יותר שמור, כדי לאפשר קינון צווי הים בשקט, צבות הים. כל הנושא של 
עופות, קינון, מנוחה, חיזור, אכילה. זה בית הגידול שלהם פה. הצומח הטבעי. מטפל 
במינים פולשים שלא יגיעו לפה, וכל הנושא של זיהום אור, רעש ופסולת, ככל הניתן 

באמצעות שמירה על קטע החוף המצומצם הזה בשלב ראשון. 
אם אנחנו נתחיל את השטח, אנחנו רואים פה גם חוף חולי לח, וגם חוף חולי יבש. 

יש פה אזור חשוב לציפורים ברמה בינלאומית, לבחינת נדידה ופעילות. 
הטלה וקינון של צבות הים וצמחיית חוף לאורך השטח הזה. 

יש את הפעילות שאתם בוודאי מכירים, של רט"ג בעשורים האחרונים, לשמירה על צבות 
הים, הקינים שלהן. אנחנו עוברים שם בקיץ, הפקחים שלנו, ממאי עד אוגוסט, עוברים 

לאורך החופים, מנטרים, אם זה פה, נגיד, צבה שהיתה במצוקה, ושמנו עליה משדר, אחרי 
שריפאו אותה, במרכז להצלת צבי ים במכמורת, שחררו אותה עם איזשהו משדר שאפשר 
יהיה לנטר אחריה, ואז מעבירים את הצבונים  לחוות קינון, ואז הם בוקעים בצורה יותר 
מוגנת ומנוטרת בחוף שבו הם הוטלו. כי אחרי 15 שנה, אותה צבונית שהוטלה פה, תחזור 

לאותו חוף בדיוק. 
פה יש לכם את הסקר לאורך החוף, שאתם רואים שהוא עמוס בקינון והטלה של צבות 

הים. זה קטע החוף שאנחנו מדברים עליו. 
אני מתבססת פה על סקר שנעשה על ידי החברה להגנת הטבע, על ידי חווה להב, לפני 

למעלה מעשור או שניים אפילו, כשאנחנו מדברים, אם רוצים לראות את הראייה הכוללת, 
למעשה כל, החוף הזה הוא מאוד מאוד צר, לא יותר מ  - 100 עד 160 מטרים בחלקים 

הרחבים שלו, כשאנחנו מדברים על החלק הדרומי, מתחילים איתו בהצעה לשמורת טבע, 
שאנחנו דנים היום. שטח של כ - 184 דונם רק בחוף, בלי הים בשלב זה. 

בעורף, בריכות הדגים הפעילות, פעילות מאוד, של קיבוץ מעגן - מיכאל. יש פה בעצם חיבור 
של צומח מקו המים ועד החולות המיוצבים במרזבה, לפי הקרבה לחוף הים, לרסס המים, 

לרחובות ומדרג של צמחים.  בדרום יש את הגשר, שלא נכלל בתוכנית, אבל יש עליו איזשהו 
תיעוד והכוונה לשיקום, והצגנו את זה כמסמך נילווה לתוכנית. 

אז בניתוח של חשיבות הטבע, היא גבוהה ביותר. כמו שסברתי, הנושא של פסיפס, בתי 
הגידול של החול עם שולי המרזבה על החוף. 

יש פה את סיפור בעלי הכנף שבאים לפה, מקייצות, חורפות, גם נודדות. הן ניזונות כאן 
מדגים וחסרי חוליות לאורך החוף ובמים.  זו ממש תחנת דלק של עשרות מיני הציפורים 
הנודדות. יש פה את המקום היחידי בארץ של השחפית הגמדית, שאנחנו מנטרים אותה 

ושומרים עליה. למעשה זה אחד החופים החוליים העשירים ביותר, עם כל המכלול שציינתי. 
זו דוגמא לחוות קינון שאנחנו הקמנו בחוף גנים, שמורת טבע ושהוחרזה לפני כמה שנים. 
זאת המטרה לעשות גם פה, סוג של חווה כזאת. כאשר מבחינה סטטוטורית, השטח הוא 

במרקם חופי וחלקו מאושר כשמורת טבע גם בחוף וגם בים. בתמ"א 13 הוא שמורת חוף. 
בתמ"מ 6 הוא חוף מוגן ובמש"ח 19,  תוכנית מפורטת, הוא שמורת חוף גם כן. 

תמ"מ 6, אם נכנס רגע להוראות חוף מוגן, אז השימושים המותרים הם שטחים פתוחים 
טבעיים. מתקנים ותשתיות הנחוצים לשם הגנה על החוף, תחזוקה ושיקום של משאבי 
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הטבע המקומיים ושבילי גישה וטיול. כשאנחנו נכנסים להוראות ולהנחיות המפורטות 
יותר, להכנת תוכניות, בתוכנית שתוכן, בכפוף לתמ"מ 6, יושם דגש על שימור החוף והגנה 
על ערכי טבע נוף ומורשת, בתחומו ולאורכו, ויקבעו הוראות לשיקום וטיפוח אזורי החוף, 

על מנת לשמר ולשחזר את יעילותם. למעשה זה מה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת, כמו 
שאמרתי. זה המצב המוצע. בדרום שמורה מאושרת ומוכרזת של נחל תנינים וגן לאומי חוף 

ג'סר ותל תנינים. בכל הגבול המזרחי, הוא בריכות הדגים, גם החלק הצפוני ממשיכות 
בריכות הדגים והחוף ממשיך הלאה, צפונה. 

אז התוכנית הזאת באה בעצם לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי לאורך החוף, 
לפי מה  שסקרתי לפניכם. אנחנו רוצים גם להסדיר את הפעילות של קיבוץ מעגן מיכאל 

בתחום התוכנית, כין יש בו חלק. תכף אני אראה את החלק של 33 דונם של המשבצת 
שלהם. יש פה פעילויות שונות, שמתקיימות מזה זמן רב ואנחנו מבקשים להסדיר אותם 

במסגרת התוכנית. מדברים על שאיבת מי ים. קידוחים ושאיבה לאורך השדות המערביות 
של בריכות הדגים, לצורך התפלת מים, והזרמה של.. בריכות הדגים בכמה מוצאים על 

החוף, שמאושרים בהיתר הזרמה על ידי המשרד להגנת - הסביבה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
על הפעילויות האלה קיימות היום? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כן, אנחנו קיבלנו מידע, בימים האחרונים, בעקבות השאלה של נעמה - מה קיים ומה 

עתידית. קיבלתי, תכף אני אציג את זה במפורט, מעדי ממעגן - מיכאל מהלשכה המשפטית, 
מה קיים בדיוק. אני מסתמכת עליהם. אני לא עשיתי על זה בדיקה נוספת. אני סמכתי על 

מה שהם אמרו לנו. 
מבחינת הפעולות והממשק, מה שאנחנ רוצים לאשר בתוכנית הזאת. 

כמו שהסברתי, הקמת חוות הטלה לצבי הים, גידור מתחמים .. קינון של שחפיות. שמירת 
מעבר חופשי להולכי רגל לאורך החוף, איסור נסיעה לכלי רכב. כמו שעשינו בחוף גלים, מי 

שמכיר, כך שיש.. שמאפשרים מעבר חופשי. יתאפשר מעבר לצורכי תפעול מוצא בריכות 
הדגים הקיימות ותחזוקת סוללות לבריכות הדגים, שזה בעצם מורדות הסוללה.  עבדות 

אחזקה של התשתיות הקיימות. הכל בתיאום איתנו. 
המשך פעולות נושא בריכות הדגים בכפוף לכל דין, זה תכף המשרד להגנת - הסביבה יסביר 

ויפרט מה  קיים ומה התהליך מולם. 
אם אני אכנס רגע ואסביר מה קיים, כפי ששאלת, אז בעצם זה המידע למעגן מיכאל, כמו 
שהסברתי. בתא שטח 3 ו - 6, רואים פה את מוצאי בריכות הדגים היום הקיימות. יש פה 

תעלות ניזוק, ובעצם מוצאים על החוף, שזורמים מהבריכות לצורך התפעול לים. בתא שטח 
4 יש באר שאיבה של נקז, עם צינור שנמצא פה על החוף. הוא מגיע לתוך הים 50 מטרים 
והוא שואב פה מהים. זה מידע, ציטוט מהמידע שקיבלתי ממעגן מיכאל, לבקשת לשכת, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני לא רואה פה תפלה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה מוביל למתקן ההתפלה שלכם? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא, התפלה זה של מליחים. אין לכם התפלת מי ים. התפלה זה של מליחים. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
למה שאיבת המים הזאת? 

מה זה הדבר הזה? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה המוצע. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
לא, המוצא הוא 3. יש שם צינור.  לדעתי הבריכות העגולות בחלק העליון זה בריכות של 

מים מלוחים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אלה? 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
כן, אם אני זוכר נכון. הצינור בתוך התוכנית. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בתא שטח 4 יש באר שאיבה של נקז עם צינור שנמצא במרחק של 40 עד 50 מטר מקו החוף, 

נמשך עוד 50 מטרים בתחום הים, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
צינור  50 - 40 מטרים לכיוון מזרח מהחוף? 

דובר :
מערבה, לתוך הים. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
הצינור ששואל הוא על החוף ואז הוא נכנס בתוך הים 50 מטרים, כי הוא שואב מהים 

בגרביטציה לבאר שאיבה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז מבוקש, בדיוק את הדברים שקיימים היום להסדיר. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
לא, בתוכנית כמו שהיא, מבוקשים עוד דברים. שיהיה ברור. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז הם מבהירים את העניין הזה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
התוכנית קיימת היום על השולחן שלכם, אנחנו מבקשים .. להציג אותה, בעקבות עמדת 

המשרד להגנת - הסביבה.  
נבהיר את העמדה של מעגן מיכאל, המעמד שלהם, בעצם כל השטח הזה, כל הצד המזרחי 
של התוכנית במורדות הסוללה, זה בערך רוחב של 26 מטרים, 33 דונם, בעצם זו המשבצת 

של מעגן מיכאל. לכן אנחנו איתם בשיתוף פעולה, הגשנו את התוכנית בתמיכתם ולא 
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בהתנגדותם, כשגם המועצה הצטרפה למעגן מיכאל, כחלק מהבקשה להכללת שימושים 
והוראות, בכל מה שקשור לתוכניות אחרות.  זה בעצם כל הצד המזרחי של התוכנית, 

המערבי, שזה מרגלות הסוללה. התפתח פה בית גידול לח, י שפה הטלות של צבות הים, 
למרגלות הסוללה, ולכן היה חשוב לנו לא לוותר על  ה - 33 דונם האלה, עם השימושים 

שמבוקשים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
שזה עיצוב הסוללות. 

דובר :
זו הסוללה של הבריכה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
נכון. זה מורדות הסוללה. זה לא למעלה אלא זה ממש המורדות. עברנו עם עודד בשטח 

לראות מ יש ומה אין. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אין הוראות איך לייצר את הסוללה הזאת. מה אתם מציעים לגביה? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
תכף אני אסביר. 

סוגיה אחרת היתה על דרכי הגישה לשטח הזה.  התוכנית לא מציעה הרי חניות ופעילות 
כלשהי. אין בניה, אין שום קליטת קהל בתשלום, אין קיוסק, אין תחנה, אין שום דבר, כי 

זה לא המקום הנכון. יש פה מספיק דרכי גישה מדרום לשמורה. יש גן לאומי חוף ג'סר, 
בתוכנית מאושרת ש/782 א', שבעצם זה מדרום לה. זה, אם אתם זוכרים את נספח הבינוי 

של התוכנית, שאושרה לפני עשר שנים, יש פה בעצם מגרש חניה עם כניסה מסודרת. ואז 
עוברים וחוצים ברגל דרך גשר ביליה. לאחרונה גם השנה אושרה כבר תוכנית מאושרת ג'סר 

מערב, עם כל מה שקשור לפיתוח מגורים ותיירות בחלק הדרומי, מדרום לגן הלאומי 
ומדורם לשמורה המוצעת. ואז גם פה, היא מתבססת על אותה תוכנית שהראיתי לכם 

קודם, גם היא עם חניה ודרך גישה. 
תוכנית המתאר הכוללנית של ג'סר, שהיא עדיין מופקדת, למיטב ידיעתי, בעצם גם 

מתבססת על אותה תוכנית של גן לאומי חוף ג'סר. כך שאם אנחנו מסתכלים על רשת 
הדרכים, אין בעיה להגיע, להחנות פה, כמו שחונים היום. לחצות פה את הגשר, שיש עליו 

עבודה מאוד מעניינת של רשות העתיקות, ביזמת רשות ניקוז, לשקם. שלחתי לכם את 
המידע הזה. אם תרצו, נפרט עליו, אבל הוא מחוץ לתוכנית. 

PRE - חשוב לציין שלפני שהגענו לוועדה המקומית בינואר, ישבנו כאן בשנה האחרונה, ב
RULING  עם המועצה וגם עם לשכת התכנון, כי הגשנו תוכנית רחבה יותר עד לחלק הצפוני, 

כמו שראיתם, החוף מאוד חשוב וערכי, על סמך כל הסקרים, אבל היו הרבה דברים 
שקשורים לקליטת קהל. ראיתם מה קורה בחלק הצפוני, שאנחנו לא חושבים שזה התפקיד 
של רט"ג להתמודד איתה, אלא במסגרת תוכנית מתאר כוללנית היום של חוף כרמל, פורום 

החופים. אולי תרחיב עליו אסף אחר כך. זו באמת ראיה כוללת של תחומי כל החופים 
במועצה, ולא רט"ג צריכה להוביל את זה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אז אין לכם כוונה לעשות תוכנית בעתיד על השטח הצפוני? 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה זה שטח צפוני? שטח צפוני זה עד דור. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כיוון שאין הסכמה לא ממעגן - מיכאל ולא מהמועצה, על כל השטח שהוגש לפני חצי שנה, 

התוכנית נסגרה, הוגשה תוכנית רחבה יותר ונסגרה, לאורך 6 ק"מ חוף. 
התלבטנו אם להגיש בהתנגדות או להצטרף ולהגיש חלק מוסכם עכשיו, שיעבור בצורה 

יותר מהירה, בלי התנגדויות, וזה בעצם, מבחינתנו, הסנונית הראשונה או המהלך הראשון 
שיניע גם את מהלך החופים, גם את תוכנית המתאר הכוללנית של חוף כרמל וממנה נמשיך, 

ביחד עם המועצה, לתוכנית הכוללת ולראייה הכוללת. אבל רט"ג לא יכולה לקחת על 
עצמה, ראיתם מה קורה שם, בחוף הצפוני, לניהול השטח, איפה יהיו חניות, דרכי גישה, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
החוף עצמו, מצפון למעגן מיכאל. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כן. אני מדברת עכשיו רק על החלק הזה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש בעצם שלושה מקטעים. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
נכון. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש את מקטע שמורת הטבע עכשיו. יש את המקטע המרכזי, שנמצא מול הקיבוץ ויש את 

המקטע הצפוני שהוא מה שנקרא - חוף מעיין צבי, שהוא היום, בגלל שהוא נגיש, הוא היום 
סובל מעומסים מאוד כבדים. 

אחת השאלות היא - המקטע הצפוני, ברור שהוא סובל מעומסי קהל מאוד גדולים והוא 
דורש איזשהי התייחסות מערכתית, אבל מה קורה עם הקטע המרכזי?  מה ההבדל, האם 

יש הבדל אקולוגי באיכות, בין הקטע המרכזי שמול מעגן מיכאל, לבין הקטע הדרומי. למה 
פה נעשתה אבחנה. את מבינה מה אני שואלת? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בינואר הגענו לוועדה המקומית, שהחליטה להמליץ באישור ולחו"ף, ולקחש"פ, סקר עצים, 

התייחסות רשות העתיקות, המשרד להגנת - הסביבה. כל הנושא של מתקנים הנדסיים, 
להסביר  מבחינת הקצאת שטחים ואחוזי בניה, צריך להתייחס לזה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
מה אמרת על אחוזי בניה? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
מה שהחליטו, ככל שיש כוונה לאפשר הקמת מתקנים ל.. בשטח התוכנית, יש להתייחס לכך 

בהוראות התוכנית, מבחינת הקצאת שטחים ואחוזי בניה. 
מה שאני חושבת שתמ"א 34 ב' 6 שאושרה ביוני, בעצם מאפשרת להוציא היתרי בניה 

לתוכניות בשמורת טבע ובאישור רט"ג. יש כל מיני קידוחים, צינורות. זו תוכנית שבעצם 
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אושרה רק לאחרונה והיא לא היתה במהלך הדיונים בינינו על השולחן. גם לא נתנו אחרי זה 
בניה, כי התוכנית לא מאשרת בעצם  בניה אחרת, רק לתחזוקת התשתיות הקיימות. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
זה לא תשתיות מצריכות אחוזי בניה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בדיוק. זו התשובה של הוועדה המקומית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
גם אנחנו לא הבנו, כי נכנסתם, כפי שהתוכנית נוסחה, מאוד היה - מתקנים הנדסיים, 

מתקני התפלה, 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בעקבות השאלות של לשכת התכנון ושל המשרד להגנת - הסביבה, בעצם עשינו חושבים 

בשבוע האחרון, בימים האחרונים והחלטנו לשנות כמה דברים בהוראות התוכנית. שלחתי 
לך את זה גם אתמול או שלשום ואני רוצה להסביר את זה כאן. 

בנושא שמירת טבע, בסעיף 4.1.2 א', היו לכם השגות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
העבר ת להם את המסמך שלך? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כן, אנחנו בהסכמה איתם. היה לכם השגות לגבי המעמד של מעגן - מיכאל בתוכנית, אז 

הצענו למחוק במשפט, אם אתם רוצים לעבור על כל המשפט, הוא מדבר בעצם על הנושא 
של הקמת חוות קינון לצבים ולשחפיות וכל הממשק של רט"ג, הוא יכול להעשות  בתחום 

השמורה, כשהנוסח המקורי היה - ובלבד שכל אלה, והכוונה להקמת חוות הטלה לצבי ים, 
גידור מתחמים לכינון שחפיות ים, הכוונה היא למחוק - ובלבד שכל אלה יהיו מחוץ 

למשבצות החקלאיות של היישובים הגובלים בתוכנית זו, ומחוץ למתקני התשתית של מעגן 
מיכאל. אנחנו נסכים  למחוק את זה, כי במילא זה לא יעשה, בודאי לא בשטחים שלהם. 
אין לנו שום כוונה להקים מתקנים לגידול שחפיות ים על מתקני תשתית ולא במשבצות. 

לגבי  תנועה, הכוונה למעבר לכלי רכב, לאפשר מעבר למעגן - מיכאל על .. התשתיות 
הקיימות. מחקנו את הסעיף - ככל שהמתקנים הנ"ל, המקורי הכוונה להקים מתקנים של 
שערים קבועים ומתקנים בגבול הצפוני והמזרחי והדרומי לתוכנית ושלא יכנסו כלי רכב. 

בחלק הדרומי ובחלק הצפוני היום, בחוף הבונים למשל, אם אתה יודע, יש כזה מחסומים 
ושערים. בחוף גלים יש מחסומים ושערים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל הם לא על החול. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
איסור נסיעה בכלי רכב. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה עד החוף. זה לא בחוף. 
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גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
לא, זה בחוף. אחרת הטרקטורונים נכנסים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש הבדל אם זה בולדרים כאלה, מחסום פיזי נמוך, לבין זה שאת שמה שערים. אין אפשר 

לשים שערים על החוף. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בדרך כלל שמים בולדרים, לא שערים. 

כתבנו - שערים קבועים. אני יכולה למחוק את ה"שערים" ולכתוב - מתקנים או 
"בולדרים". 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני חושבת שהמטרה של חסימת כלי רכב היא מטרה ראויה בכל החופים בכלל, אבל 

בוודאי בחוף שהוא שמורת טבע. נראה לי שצריך להשאיר איזה גמישות, לעשות את זה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
הדגשנו - כל זאת מבלי שימנע מעבר הולכי רגל לאורך החוף. 

מה שימחק - ככל שהמתקנים הנ"ל יוקמו בשטח משבצת מעגן - מיכאל, ידרש אישור 
הקיבוץ בכתב. זה למחוק. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אנחנו מסכימים שכלי רכב לא צריכים לנסוע בחוף במילא, ובוודאי לא בשמורת טבע. 

בולדרים, במקום שבו בנסיבות מיוחדות כן צריך להכנס לחוף, לתחזוקה, אז בולדרים 
מונעים את זה. זו בעיה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
למה רכב חירום צריך לעבור? זה לא חוף רחצה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
הכוונה לתפעולי. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לתפעול יש כן מקרה חריג. כן צריך להכנס. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
את רוצה שיהיה מחסום? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני רוצה להשאיר להם את הגמישות לעשות מתקן סביר. אני לא חושבת שרט"ג 

משתוללים עם מתקנים על החוף. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אנחנו גם נוסעים שם עם הרכבים שלנו בקיץ לסקר צבים, אז בולדרים לא יהיו. הכוונה היא 

יותר בשוליים, איפה שהם נכנסים לאורך כל החוף המזרחי, הגבול המזרחי של הסוללות 
והכניסה לבריכות הדגים. שם יהיו שערים. גם היום יש שם שערים. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
 תמחקי את המילה - התקנת שערים קבועים. תכתבי - מניעת מעבר כלי רכב. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בואו נשאיר את זה לשיקול דעת. אם ידרש שער, שיעשו שער. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל לא כמו שהיא כתבה. היא כתבה שיהיה שער, על ידי התקנת שערים או מתקנים 

קבועים. צריך לתקן. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה רע בזה? זה משאיר להם את שיקול הדעת.  

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
היא כתבה שיהיו שערים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
שערים או דברים אחרים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אמצעים למניעת נסיעת כלי רכב על החוף. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כולם מסכימים לאותו דבר, זה רק עניין של ניסוח. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני לא יודע אם אנחנו רוצים את זה בסביבה החופית. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אנחנו מנסים את זה כך - תותר, לבעלי הזכויות בקרקע, כניסת כלי רכב ממונעים, 

תפעוליים והנדסיים .. וזאת בתחום מרגלות הסוללה בלבד. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מחר הוא נותן למישהו מטעמו, שהוא לא בעל זכות בקרקע. לא מדברים לבעלי זכויות, 
מדברים לטובת כלי רכב תפעולי, לטובת תחזוקה.  את לא אומרת - בעל קרקע, לא בעל 

קרקע. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
כתוב מפורשות - לצורכי תפעול. תפעול ותחזוקה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
הבהרנו את זה. פה זה לא היה כתוב ברור וביקשתם להבין מה זה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :

34



ועדת משנה לתוכנית א'                                                                              21/2/18 - ח.ע

________________________________________________________________
                                                                    "חבר" - למען הרישום הטוב

                     תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

בסדר, מבחינתנו אנחנו לא יכולים להעניק, דרך תוכנית, זכות רק לבעל קרקע. את לא עושה 
פה זיקת הנאה, את לא מקנה זכויות קנייניות. הסוגיה היא - העברת רכב תפעולי, בלי קשר 

כרגע למי . 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
זה לצורך הטיפול בסוללה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זו הפואנטה. בעל הזכויות. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
או מי מטעמו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אל תכתבי זכויות בניה למי. תכתבי - מעבר לטיפול בסוללה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בלי להתייחס לזכויות בקרקע. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
תחום חוף הים מוסדר בחוק שמירת הסביבה החופית ולא צריך להכנס לזה. אם הוא יכול 

לנסוע או לא יכול לנסוע, מוסדר מגחוק. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אתה לא רוצה שכל אחד יסע. אנחנו לא רוצים שיסעו בתוך הבריכות שלנו. מצד שני, אם 

נפרצת בריכה לכיוון הים, צריך לתקן אותה. אז צריך טרקטור להכנס לשם. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שוב אני אומר - הדברים האלה מוסדרים בחוק שמירת הסביבה החופית, אין צורך להכנס 
לזה בתוכנית. מי יכול לנסוע, מתי יכול לנסוע ואיך יכול לנסוע, הדברים האלה מוסדרים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אתה אומר לצורך מה. זה מבחינה תכנונית. לא מי. 'מי', אני מסכימה איתך. אבל אתה 

אומר - לצורך מה אתה מאפשר נגישות ברכב. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אז אני אומר - חוק שמירת הסביבה החופית מתייחס לזה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה הוא אומר? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אם נפרצת סוללה, וזה לא משהו שקרה לפי דעתי מעולם, 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
קורה כמעט כל חורף. 
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מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שנפרצת סוללה? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא, נפרצת סוללה, זה סיפור של עשרים שנה הפריצה. תחזוקה זה דבר אחד ופריצה זה דבר 

אחר. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני אומר - חוק שמירת הסביבה החופית מתייחס למתי נכנס רכב ואיך. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
החוק מתייחס לבריכות דגים? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
מה שקורה - מתקשרים אלי פקחים מהשטח, יש טרקטור ב - 'נ.צ. זו וזו, תבדקי מה מותר 

ומה אסור'. אני אפתח את התקנון, יהיה כתוב - חוק הסביבה החופית. אני אדע מה זה? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
התוכנית לא גוברת עליו, אז זה לא משנה מה יהיה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל מה אומר החוק? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לדעתי, בחוק יש איסור כללי לנסיעה בתחום ה - 100 מטרים. אני אפתח את החוק. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא, לא, לתחזוקה ולדברים כאלה מותר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני לא חושבת שאנחנו צריכים בתוכנית. אבל יונתן, יש את החוק ויש את ההנחיות 

תכנוניות. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
נכון. והחוק גובר על ההנחיות התכנוניות, בכל מקרה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל זה אמור לנבוע מהנחיה תכנונית. בחוק כתוב - מותר לתחזק תחזוקת סוללות. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
כן. רשום בדיוק ורשום מה האישורים שנדרשים ומי צריך לעבור. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
אני לא מבין מה ההוספה של זה בתקנון עלול לגרוע מהוראות החוק. 
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מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שמותר לך לעשות דברים שהם לא בחוק. החוק מגדיר מה מותר ומה אסור.  ההפניה אליו 

היא מספיקה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
יש יועץ משפטי לוועדה המחוזית, הוא יסתכל על זה, יתן את חוות דעתו. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
...רק לטובת טיפול ותחזוקה של בריכות הדגים ותשתיותיהם. זה הניסוח החדש. רציתם 

הבהרה. ורק בתחום הסוללה שבמשבצת מעגן - מיכאל. אם הוא יוצא, טרקטור, ומטייל על 
החוף, כי הקבלן התבלבל, אז הפקח שלי יעצור אותו. אם זה במשבצת, אז הוא רשאי, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אבל הפקח שלי יהיה שם כל הזמן, ו..  (מדברים יחד). זה לא כתוב פה. 

אני חושבת שצריך לעשות את האבחנה בין פעולות שהן דחופות, 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
לא, גם בין הסוללה לחוף. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
בתחום הסוללה זה הוגדר. על זה אנחנו מסכימים.  רק צריך לעשות את האבחנה בין 

פעולות שהן שגרתיות, תחזוקה, אז קוראים לפקח של רט"ג, הוא  נותן לכם את ה- או.קי, 
הוא יודע שמתבצעת שם עבודה. אני סיירתי בחוף שלכם איזה זמן, פתאום אני רואה 

טרקטור על החוף עובד עם איזה מנוף. אני מרימה טלפון לפקח של רט"ג, הוא אומר לי - 
אני יודע מה זה, זה מתואם, זו עבודה על הנקז של הזה. 

לקח את הטלפון והכל בסדר.  אבל זה הכל. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
 תקשיבי מה אומר החוק, הוא אומר בסעיף 4 א' - חזקה שכל מי שנוסע, ביצע... להוות 

פגיעה בסביבה החופית, זולת אם הוכיח כי הוא הורשה לנהוג ברכב בתחום חוף הים או 
בתחום רחצה, כאמור, לאחת ממטרות אלה. המטרות.. ביצוע פעולות על פי דין, שאי אפשר 

לבצען, אלא על ידי שימוש ברכב. ביצוע פעולות בתחום שמורת טבע, או גן לאומי, כהגדרתן, 
לפי הוראות החוק כאמור. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
צריך ייעוץ משפטי צמוד. כל טרקטוריסט ילך עם עורך דין. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אין כאן שימור של צורכי תחזוקה על שטח חקלאי, וזו הפואנטה פה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא צריך. ביצוע פעולות על פי דין, שאי אפשר לבצען אלא על ידי שימוש ברכב. אם אתה 

יכול לתחזק את הסוללה רק על ידי רכב, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
דין זה קבוע באיזה חוק. 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
על פי דין, זה אומר שיש דין שמסדיר את זה. הדין יכול להיות התוכנית הזאת. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אבל החוק מסדיר את זה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא, לא מסדיר. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
למה לא? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תסתכל על  4 א' ביחד ע 5. ואז אומרים לך לאיזה פעולות החוק פותח את הדלת לעבור עם 

רכב, וזה לא זה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
למה לא לפרט ולמקד? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
פעולות על פי דין, זה או שיש באמת חוק ספציפי שמסדיר את זה, אבל אין חוק שמסדיר 

את הסוללות הדגים, או התוכנית עצמה שהיא דין.  זאת אומרת, אם אתה מסדיר את 
הפעולה בתוכנית הפעולה הזאת היא פעולה לפי דין. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
יונתן, תחזור אלינו כשתגמור את הסטאג'. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נתקדם. אנחנו מבינים את העקרון. יש הסכמה לעקרון. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש הסכמה על העקרון, אבל צריך להבחין בין השוטף לבין הדחוף. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
עבודות תכופות בשמורה כגון - פריצת סוללות, להן נדרשת פעולה מיידית , ל מניעת נזק רב. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אבל ב - 4.1.2 אתם לא הגדרתם. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
4.1.2 תשתיות ינוסח כך, לא מה שכתוב היום אלא - עבודות דחופות בשמורה,  כגון פריצת 
סוללות, לה נדרשת פעולה מיידית למניעת נזק רב, לרבות הכנסה של כלים וכלי רכב, יעשו 

תוך מזעור הפגיעה בערכי הטבע ותך יידוע רט"ג. למה ? כי יכול להיות שהפקח לא נמצא 
בשטח והם צריכים עכשיו להכנס, כי נפרצה הסוללה. 
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גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אבל זה לא תואם את החוק. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא תואם את החוק שלכם, שכל פעולה ועבודה ב.. מוכרזת, צריך את האישור שלכם. מה 

הבעיה להרים טלפון לפקח ולהגיד לו - פקחים, תבואו. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
זה לא את החוק שלכם, פשוט. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
זו היתה הדרישה של הקיבוץ. אם זה אפשרי, 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
א. אני חושב שצריך לדעת להסתכל על המעמד של מעגן - מיכאל. מעגן - מיכאל ידוע וחרת 

על דגלו גם שמירה על ערכי הטבע, לפני שהתוכנית תאושר או לא תאושר, או תופקד, גם 
לפניה וגם אחריה. אני חושב שיש לא מעט פעולות שהקיבוץ עושה, כדי שרק יחזקו את 

הפעולות האלה, בין אם זה מוכרז או לא מוכרז. 
אני חושב שהגורל של השמורה הזאת, הוא יקר לקיבוץ, לפחות באותה מידה כמו הרשות 

לשמורות הטבע. אני חושב שגם על זה יש לא מעט חיזוקים בשטח. 
נכון שטיפול הדחוף נעשה .. אבל לא רצינו למנוע איזשהו מקרה שהוא קיצוני. לא בכדי 

כתבנו שתחזוקה שוטפת, יתבקש אישור מראש. צריך לדעת לעשות את האבחנה בין 
העבודה הדחופה, עם יידוע, אם צריך עכשיו לעמוד, מצאנו את הפקח - פקחית, יגיע, לא 

יגיע, עד שיגרם נזק, או שאפשר לסמוך בעניינים האלה על מעגן - מיכאל לבין עניינים שהם 
תחזוקה שוטפת , על פי תוכנית שתוגדר, תסודר ותעוגן. וגם ככה הממשקים קיימים, 

עו"ד אורית שנקמן - שקד, ב"כ רט"ג :
עדיין זה רק בתוך המשבצת. רק במרגלות הסוללה. זה לא מדבר בכלל על החוף. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז צריך להגדיר את זה, כי זה לא מוגדר. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
זה כתוב. כתוב - בתחום המשבצת. 

עו"ד אורית שנקמן - שקד, ב"כ רט"ג :
בתיקון ששלחנו לכם זה מוגדר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
צריך להגיד - תשתיות. אורית, תסתכלי , תשתיות פה זה גם לכאורה על כל הצנרת. 

עו"ד אורית שנקמן - שקד, ב"כ רט"ג :
אנחנו בכלל המלצנו לאחד את סעיפי המשאלה האלה. הרי הכל מדובר רק על עבודות 

תחזוקה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
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אבל יש תחזוקה של הסוללה, שאני לא יודעת להגיד לך בדיוק אם זה חופף אחד לאחד את 
המשבצת. ויש את התשתיות הנוספות, שגם להן יש תחזוקה.  הסעיף הזה הוא למה? לשני 

הדברים? 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
לא. א'. שטח המשבצת, כמו שאמרה קודם רזיה, הוא כ   - 30 - 20 מטרים,  כל היתר הם 

בתחום המשבצת. רוחב המשבצת מתך השמורה זה משהו כמו 23 - 20 מטרים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו לא יכולים לדבר בתוכנית לפי משבצות או לא משבצות. יש שימושים או אזורים. 

צריך להתייחס לאזור הסוללה ואזור החוף.  אם הסוללה קצת חורגת מהמשבצת, זה לא 
עובד ככה לפי משבצות. ואם חוף נכנס למשבצת, אנחנו לא מדברים לפי משבצות. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אפשר לעשות תא שטח שזה יהיה המשבצת? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל הפואנטה של משבצת זו סוגיה קניינית. זה לא תכנון. 

את רוצה להגיד - מה שחשוב זה הסוללה והחוף. נכון? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אבל תכנונית יש בזה הגיון, לא בגלל המשבצת אלא בגלל האופי של השטח, שהוא 

מלאכותי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה מה שאני אומרת. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אני יכולה להגדיר שני תאי בתוכנית. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש בזה הגיון תכנונינ. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה מה שאני מנסה להגיד. את אומרת יותר טוב ממני. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
.. זה בית גידול לח של צומח, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אחר. אז תגדירי את זה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אני יכולה לתת שני תאי שטח. א'. של בית הגידול החופי, החוף. ב. זה יהיה צומח ובית 

גידול. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ששם זו גם הסוללה, שיחולו עליה הוראות כאלה ואחרות. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בדיוק. ואז במקום להסדיר בכל מקום משבצת, אני אכתוב - בתא שטח ב'. ואז לא יהיה 

לכם הקטע הקנייני. נהפוך את המשבצת לתא שטח ב'. שהוא תא שטח צומח, בית גידול לח, 
ו - א'. יהיה צומח בחוף. חוף הים ובית גידול לח. שני תאי שטח. ואז לא תהיה פה הזיקה 

שאת חוששת ממנה, למעגן מיכאל. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני לא חוששת ממנה. פשוט זה לא מונח תכנוני. זה כמו שאני לא אגיד - בתחום חלקה של 

פלוני אני אעשה ככה ובתחום חלקה של אלמוני אני אעשה, זה לא, ההגדרות צריכות להיות 
לפי תכנון. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
קיבלנו את ההערה שלכם, שכל מה שקשור לסעיפים עתידים, ימחק בעצם מהתוכנית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
סעיף תשתיות זה על הכל.  תשתיות זה שני המרחבים האלה, גם הסוללה וגם, 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כן, כן. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
וגם מה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
וגם החוף. כי יש צנרת 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא, בחוף בכל מקרה הם צריכים לקבל אישור מראש. אישור ופיקוח. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה לא עובד ככה. החוף לא בתחום המשבצת. אני לא יודע מכוח מה זה מונח שם. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
עזוב משבצת. לא חושבת שזה חשוב בכלל משבצת. משנה מה יש, יש שני סוגים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
על הצינור אנחנו צריכים לדבר בנפרד. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני לא יודע מה זה הצינור הזה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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שניה. על הצינור צריך לדבר בנפרד, בגלל שנכון, היחידה הארצית להגנה על הסביבה 
הימית, הם אומרים - אנחנו לא מכירים דבר כזה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
את הצינור? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כן. אנחנו לא מכירים, לא צינור ולא שאיבה כזאת. את לא רוצה להסדיר את זה עכשיו, 

במסגרת התוכנית הזאת. אם זה לא משהו, יכול להיות שזה משהו ענתיקה, אני לא יודעת. 

דובר :
זה רק איזה ארבעים שנה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יכול להיות, אבל אין לו הסדרה סטטוטורית. הוא לא מוכר במשרד להגנת הסביבה . 

הסוגיה של שאיבת מי ים היא סוגיה בפני עצמה. היא דורשת מסמכים סביבתיים וכולי. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני אומר - הצינור הזה לא מתחיל פה ולא נגמר פה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כי בריכות הדגים, ברובן זה מי נחל בכלל. זו הקצאה מהנחל. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
לדעתי זה צינור מתחת לאדמה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יכול להיות. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אני לא יודע אם ארבעים שנה אבל הוא בטח עשרות שנים שם. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אנחנו לא יודעים. כדי להניח תשתיות כאלה, בדרך כלל אנחנו מבקשים מסמכים 

סביבתיים, מכיוון שבשמורת טבע ניתן להקים תשתית, והיא עוברת שם, זו לא התוכנית 
שצריכה להסדיר אותה או לעשות את הבחינות הסביבתיות, האם הדבר הזה צריך להיות 

שם או לא צריך להיות שם. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז מה אתה בעצם אומר. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שצריך להסיר את זה מהתוכנית, את הצינור הזה. מוצאי הניקוז זה משהו פתוח שזז. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
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אנחנו לוקחים מצב שרוצים לעשות מצב נתון, ורוצים לעשות בו שיקוף. מה שאתה אומר - 
בואו תעקרו את הצינור. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא. אני אומר - בשמורת טבע לצינור מותר לעבור. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
גם אגב כך ת.. את השמורה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אנחנו לא יודעים מה המעמד של הפעילות הזאת, איפה היא הוסדרה, מה המשמעויות שלה, 

מה אנחנו עכשיו מסדירים אותה פה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
מה שאני הבנתי מהמשרד שיש היתרי הזרמה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא, היטל ההזרמה זה מה שפתוח. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה ההזרמות הפתוחות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ניר, יש לך עם מי לברר? 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
כן, זה מה שרציתי לעשות, אבל לא היה לי נעים ליד כולכם. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
רק שיהיה ברור שהיתרי הזרמה מתייחסים להזרמות הפתוחות, שככלל הם הפכו לחלק 

מהחוף הזה ולכן הם מוסכמות. אבל הן כפופות לרגולציה של היתרי ההזרמה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה רק היתר, זה לא ייעוד קרקע או משהו כזה. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
התוכנית או התקנון לא גובר על הוראות .. היתרי הזרמה לים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אבל למשל בעניין הזה, הקדשתם למצעים תאי שטח משל עצמם. בהיתרי ההזרמה כבר 

קרה בעבר, צמצמו כבר משמעותית את מספר המוצאים. צמצמו את זה בעבר מ- 9 ל - 5 או 
6, ולא מן הנמנע שבעתיד, או יחליטו על טיפול קדם או על צמצום שלהם. כל מיני, זה לא 

נכון עכשיו בתאי שטח להסדיר, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל אנחנו לא דנים בזה עכשיו. אנחנו דנים בייעוד קרקע. 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אבל בייעוד הקרקע יש תאי שטח. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
מה שאנחנו חשבנו בסוגיה הזאת, אם אתם לא רוצים לקבע את זה, גם מעגן מיכאל אולי 

בעתיד ירצו לשנות ותהיה טכנולוגיה אחרת ולא נקבע את תאי שטח 3 , 4 ו - 6, אלא נכתוב 
שמותר, כי גם תמ"א 8/2 מאפשרת את זה, וגם תמ"א 34 ב' 6 מאפשרת את זה. זה תוכניות 

שאושרו בשנים האחרונות, בזמן שהתוכנית כבר התקדמה עם הסעיפים הללו. ואז אנחנו 
בעצם נמחק את תאי השטח המיוחדים לשאיבה, לצנרת, ונאפשר את זה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
פשוט נאפשר. ורגולציה שמסדיר את זה, תסדיר את זה. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אני הסתכלתי על זה, שאנחנו צריכים לעשות שיקוף מצב של השטח ועל בסיסו ליצור את 

הממשק עם השמורה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
בל המצב של השטח יכול להשתנות. זה בדיוק העניין. הרגולציה החיצונית יכולה לשנות את 

המצב בשטח, ואז אתה קיבעת פה משהו שהוא בכלל לא חייב להיות מקובע. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
יכול להיות. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אז אם העקרון שההזרמה מותרת בחוף הזה, זאת אומרת, היא מתאפשרת, לא שהיא 

מותרת, ההיתרים הם בהיתרי הזרמה, אלא שהיא מתאפשרת על ידי התוכנית, העקרון הזה 
היה מוסכם, אז הרגולציה שחלה על היתרי הזרמה תסדיר אתה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה לגבי המוצאים הפתוחים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה לגבי המוצאים הפתוחים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לגבי הצינור, מה  שאתה עושה, ואתה אומר שרוצים לאשר אותו, בעצם מה שאתה מאשר, 

איזה מקטע שעובר בחוף, כאשר ההתחלה הסוף שלו, לא ברור מה איתם. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
ההתחלה שלו צמודה לסוללות. יש שם תא.. והמוצא שלו או השאיבה שלו  היא בתוך הים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני שואל איפה ההתחלה והסוף מוסדרים. אתה מסדיר פה איזה קטע אמצעי, כאשר כל 

שאר הצינור לא מוסדר. 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אבל בסעיף היה לי עוד משהו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה לא סעיף תשתיות, זה סעיף בכלל של סוללה. 4.1.2 ג'. זה לא נוגע לתשתיות, זה נוגע 

לסוללה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אבל ביצוע תשתיות, הכוונה היא - ביטול תחזוקה של התשתיות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל הסוללה היא לא תשתית. הסוללה היא סוללה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
הסוללה והצנרת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אי אפשר להבין מתוך זה, שזה נוגע לסוללה. זה לא תשתיות, הסוללה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
תגדירי את זה איך שאת רוצה. הכוונה היא להכניס כלי רכב שיטפלו בתשתית. סוללה זה 

סוג של תשתית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז צריך להגיד - תשתיות וסוללה. ותכף נראה מה זה תשתיות. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש לי עוד הערה על הסעיף הזה. לגבי מזעור הפגיעה בערכי הטבע. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
שלומר, תחזור עוד פעם על מה שאמרת לי, כולם שומעים אותך פה. 

מר שלומי שני, נציג קיבוץ מעגן - מיכאל  (בשיחת טלפון) :
שלום לכולם, מדובר בנקז ימי. הנקז הוצמד  בשנת 2000 ומאז הוא  מתפקד. יש לנו בור 
שאיבה שנמצא ממש צמוד לגדה, עם צינור שהולך בגרביטציה עד 50 מטרים לתוך הים. 
בתוך הים יש .. של צינורות מחורצים, עם בגר תרמי, שמוטמן מטר וחצי מתחת לחול ו.. 

גרביטציה עד לבור שאיבה. בבור השאיבה יש משאבה ששואבת את המים ל, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה לא נקז, זה שאיבה. זה הפוך.  אתה לא מנקז את זה שם, אתה שואב. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
שלומי, תן לי שניה להסביר. גרביטציה מכיוון הים לנקז. הנקז נמצא על קו הסוללה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
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ומשם שואבים למעלה? 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
ממנו שואבים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לאן? 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
לבריכות. הוא נכנס עד היום, 50 מטרים לתוך הים. נכון, שלומי. 

מר שלומי שני, נציג קיבוץ מעגן - מיכאל  (בשיחת טלפון) :
כן. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
על סמך מה הוא הוקם בשנת 2000?  עם המשרד להגנת - הסביבה. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
עם מי תואמה הבניה של המתקן? 

מר שלומי שני, נציג קיבוץ מעגן - מיכאל  (בשיחת טלפון) :
הכל מתואם עם המשרד להגנת - הסביבה, האגף ים וחופים, עוד לפני שהם היו בעסק, וזה 

תואם עם הולחו"ף לפני 18 שנה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
היתר? תוכנית? יש משהו לדבר הזה?

מר שלומי שני, נציג קיבוץ מעגן - מיכאל  (בשיחת טלפון) :
לא היו היתרים בזמנו, היתה בקשה ונתנו לנו היתר לזה. הם לא ביקשו היתר, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
בשנת 2000 לא היו היתרים? לא הבנתי. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
שיביא את התיעוד של זה. אם יש החלטה של ולחו"ף אז יש ה חלטה של ולחו"ף. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
שלומי, יש לך תיעוד של האישור הזה? 

מר שלומי שני, נציג קיבוץ מעגן - מיכאל  (בשיחת טלפון) :
אני אצטרך ללכת למחלקה המשפטית, להביא את התיעוד. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אם יש החלטה של ולחוף אז יש החלטה של ולחו"ף. 

אני יכולה להמשיך לומר את מה שעוד מפריע לי בסעיף הזה?  מותר לי לדבר רגע על ערכי 
הטבע?  מזעור הפגיעה בערכי הטבע,  אנחנו עדיין על סעיף קטן ג', זה בהתאם להנחיית 
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רט"ג. זאת אומרת זה לא שמעגן מיכאל מחליטים על עצמם, מה נחשב מזעור ומה לא נחשב 
מזעור. יש סוגיה רצינית של מינים פולשים וכולי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל זה בסעיף של הדחוף. 

אפשר לסכם את הסעיף הזה כך - שלושה דברים  - אחד שזה התשתיות והסוללה. שתיים - 
זה מחולק לדחוף ושוטף. לגבי הצנרת, עוד רגע נראה מה לעשות. הצנרת של המתקן הזה, 
שמי מלח. תכף נראה מה אנחנו עושים עם זה, להבדיל מכל מיני צנרות אחרות, במוצעים 

הפתוחים, שזה היתרי הזרמה.  הנושא הזה של יידוע הרט"ג או אישור הרט"ג גם לגבי 
הדחופות, זה נראה מה עושים עם זה. גם כן, צריך לקבל על זה החלטה. 

ביטול של תאי השטח האלה אבל כן סימון של תאי שטח אורכיים. 
נשאר לנו פה פתוח, נושא של יידוע הרט"ג או אישור הרט"ג לדחוף. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
אנחנו  מבקשים להשאיר את נושא העבודות הדחופות, עם אפשרות של טיפול דחוף, תוך 
יידוע הרט"ג. אפשר להוסיף .. ניתן לקבל אישור מראש. אם לא מצליחים, אז אפשר תוך 

כדי יידוע. עבודה שוטפת זה בודאי תוך תיאום ואישור. 
הנושא של העבודה הדחופה,  צריך לדעת לשמר את היכולת למנוע נזקים. כי אם השדות 
האלה .. וגמרנו להם איזשהו נזק, אז עד שנחכה לפקח, אנחנו יכולים לגרום נזק לא רק 
לסוללות אלא גם לשמורה עצמה. אז יוצא שכרנו בהפסדנו. אני חושב שכיוון שעסקינן 

בחומרי חוק צייתנים, כמו מעגן - מיכאל, שגם נושא ערכי הטבע, אל תצחק יונתן, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
קשה לי.

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
בסדר. אז תרשה לי להגיב בציניות - הגיחוך לא מתאים, למשרד ממשלתי להגיב כך. 

מכיוון שעסקינן בצייתני חוק וערכי שמורות הטבע חשוב להם, אני חושב שניתן לסמוך 
עליהם, שהטיפול הדחוף יעשה ב.. דחופים בלבד. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
סעיף 4.1 ד', הנחיות מיוחדות, שבעיקר התייחס לפעילויות עתידיות, אז כמו שאמרתי, 
בינתיים הוסדרה תמ"א 8 שינוי 2, שמסדיר תשתיות בשמורת טבע, בתמ"א 34 ב' 6, אז 

אפשר למחוק אותו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
איז סעיף למחוק? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
את ד'. זה הנושא של התפלה וכן ידוע ולא ידוע, וזה הדברים שקיימים היום. 

גם התחזוקה, זה קצת חוזר על עצמו. תשתיות ותחזוקה, זה עצם חוזר על עצמו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
את אמרת תמ"א 38, 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
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תמ"א 8 שינוי 2 מאפשר הסדרת תשתיות בשמורת טבע בהתייעצות עם רט"ג ותמ"א 34 ב' 
6 מאפשר הסדרת היתרי בניה לתשתיות בקווי הולכה, היתרי בניה לקווי מים וצנרת 

ודברים כאלה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ואיזה עוד תמ"א?  כי אנחנו אומרים  - 13.5. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
הכוונה ברורה. 

הסעיף האחרון גם, הוא פשוט היה דומה מאוד לתשתיות, ורק העמיס וגרם לבלבול, אז 
אנחנו נמחק אותו.

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
את ד' ולמחוק ואת ו' למחוק. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בעצם לסיכום, אנחנו רואים את שמורת הטבע, שהיא מאוד.. בשלב א'. הגענו למסקנה 

שעדיף להגיש אותו בתמיכת המועצה וקיבוץ מעגן - מיכאל. גם זו היתה דרך ארוכה ולא 
פשוטה. שלב ב', ההרחבה צפונה. אנחנו בעצם מאוד רוצים לבחון אותו במסגרת ראייה 

כוללת. ... כל חופי המועצה. יש הרבה חופים למועצה האזורית חוף כרמל. ועדת ההיגוי גם 
הוקמה כבר. אולי אסף ירחיב על זה, כי יושבים על פורום החופים, מה שנקרא. גם יש 

תוכנית מתאר כוללנית של המועצה האזורית. זה בהחלט איזשהו טריגר שיכול להניע את 
המהלך הזה, ואנחנו  יושבים בוועדת ההיגוי הזאת, נציגים שלנו. 

כמובן, תשמר גישה חופשית נאותה ברגל  .. זאת אומרת, אם יש איזה שאלת קינון או 
איזשהי, השחפיות באיזשהי מצוקה, אז נוכל למנוע את זה לכמה מים. 

תותר הסדרת המתקנים, כמו שדיברנו, הקיימים בלבד, ותחזוקתם, בכפוף לתיאומים בין 
בעלי עניין, כמו שהבהרנו בסעיפים המעודכנים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני רוצה לשאול את מעגן מיכאל  - מה דעתכם על שלב ב'. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
אנחנו שוחחנו לא מעט עם הרשות.  אנחנו ניגשים לתוכניות כאלה בזהירות. אנחנו מציעים 

שננסה לראות איך אנחנו חיים בממשקים האלה, לראות שלא יוצרים בעייתיות מיוחדת. 
בעקרון אנחנו די תומכים גם ב.. אבל רצינו ליצור איזשהו מדרג של זמנים , שיאפשר לנו 

לבחון, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אז אני רוצה לשאול אותך - אם יש לדעתך,  אני יכולה להעלות בדעתי איזשהו רעיון לגבי 

זה, אבל אם יש לדעתך איזשהי אפשרות להסדיר את המדרג הזה בתוכנית הזאת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה זאת אומרת?  למה את מתכוונת? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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אני שואלת, הם אומרים - אנחנו שוקלי ם את זה מאוד בחיוב. אבל אנחנו מרגישים, אם 
אני מתרגמת אותך נכון, אם לא, אז תסבירו את עצמכם יותר טוב ממה שאני מבינה. אנחנו 

רוצים לראות את שלב א', לראות איך עובדים BACK TO BACK עם שמורת טבע, לראות שזה 
עובד בסדר, ובהנחה שהכל מתפקד, נהיה מוכנים להגדיר את השמורה צפונה. כך אני 

מבינה. אז אני שואלת - האם הכוונה זאת, 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
ואולי יהיו לה הגדרות קצת שונות. אני לא בטח שזה יהיה בדיוק אותו דבר. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אז אני שואלת   - האם את שלב ב' הזה, האם את הכוונה הזאת, יש לדעתכם דרך 

סטטוטורית להסדיר כבר היום.  בלי להגדיר אותה כשמורת טבע היום, אלא להגדיר את 
הכוונות שזו תהיה שמורת טבע. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
אני חושב שבמסגרת מה שנאמר, ואני חושב שכדאי שאסף יוסיף מילה על זה, במסגרת 

הסתכלות על כל החופים, והצרכים השונים, כי יש גם צרכים לאנשים, לא רק לציפורים 
ולזה, אלא גם לדייגים, אז אני מניח ששם זה ידון. אני לא חושב שנכון כבר עכשיו למסמר 

את, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני רוצה לשאול - מה זה צפונה?  עד איפה זה צפונה?  את מבינה, צריך אולי לחלק את זה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני חושבת שצריך להפריד את חוף מעיין צבי מהתמונה, כי אין ספק שהוא חוף שמתנהג 

אחרת, בגלל עומס מבקרים. הוא חוף שמושך אליו היום הרבה מאוד קהל ולנהל אותו 
כשמורת טבע יהיה מאוד מאוד מורכב. אז הוא דורש התייחסות, אולי לא בלתי אפשרית, 

אולי כגן לאומי, לא יודעת. זה משהו שדורש מחשבה. 
מנגד, יש את החוב שנמצא, צריך לראות את זה על רקע תצ"א, אבל נמצא מול הקיבוץ.  

שהיום לכל דבר ועניין מתפקד כחוף רחצה פרטי של הקיבוץ.  הוא נמצא מול רכס הכורכר 
המערבי, מה שאנחנו מכירים, האיים. אי היונים שהוא שמורת טבע והאיים האחרים שאני 

מקווה שיהיו יום אחד, או המכלול הזה יהיה יום אחד שמורת טבע. זה חוף לא שונה, 
במהות האקולוגית שלו הוא לא שונה מהחוף הדרומי. 

למעגן מיכאל יש את האינטרסים שלהם להסכים לשלב א' הזה. זה שלהם. 
בגלל שאני רוצה, אני מדברת בשמו של הטבע, ובשמו של הטבע, אני הייתי רוצה לראות את 
החוף לפחות עד בריכות מעיין צבי, מוגן כשמורת טבע. אני חושבת שהוא ראוי לזה מבחינה 

אקולוגית. אני חושבת שבהתייחס לרכס הכורכר המערבי, לדינמיקה שאנחנו מכירים, של 
חוף חולי וחוף לח, עם ים איכותי ועם עורף חקלאי של בריכות דגים, אני חושבת שהוא 

מאוד ראוי לזה.  לו לא היתה מניעה ממעגן - מיכאל אני הייתי מצפה שזה יקרה כבר היום. 
אני מבינה שיש פה מורכבות, אבל אני חושבת שאפשר, 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
יש מורכבות, יש חשש. כן. אני לא יודע, מחר בבוקר אנחנו נגלה שכל הסיפור הזה מתהפך 

עלינו,  אז יכול להיות שאנחנו מממש לא נתלהב בהמשך הזה. אם יהיה שיתוף פעולה טוב, 
ולמרות שאתה חייכת, אני אישית חובב טבע. אני יודע שבמעגן מיכאל חובבי טבע. נכון שלא 

תמיד הכל מסתדר. 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אנחנו מגדלים שם מנכ"לים של החברה להגנת הטבע. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
בית גידול למנכ"לים. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אני אומר - אני כרגע לא רואה שום, אני רואה שאנחנו משתפים פעולה  ונראה לי שנוכל 

להסתדר והכל יהיה בסדר. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
תפסת מרובה לא תפסת. אנחנו בהדברות טובה עם רשות הטבע. רזיה יכולה להעיד על זה. 

אנחנו בהדברות טובה ורציפה, נכונה, בונה. אין פה התחכמויות. בואו נלך לזה בזהירות. 
אני חושב שזו אבן דרך מאוד מאוד מהותית. הכוונה שלנו גם בשיחות שלנו,  גם להרחיב על 

זה צפונה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני מזכירה לכם שיש הרבה מאוד לחץ ציבורי שמופעל ובמידה מרובה של צדק, דרך 
עמותת אדם, טבע ודין, על סוגיית השימוש ה - SO CALLED פרטי בחופים והנגישות של 

הציבור הרחב אליהם. בגלל הרגישות האקולוגית, אני לא חושבת שצריכה להיות פה נגישות 
רחבה לציבור, אבל מצד שני, מעגן מיכאל לא יכולים לאחוז את המקל משני קצותיו ולהגיד 

- מצד אחד החוף הזה לא יקבל את ההגנה הסטטוטורית, ומהצד השני אנחנו גם לא 
פותחים אותו לציבור הרחב, ואנחנו  נהנים בו, אנחנו מכירים גם את ה.. וגם את המצללות 

שלכם וחוף הרחצה שהוא בעצם, חוף שלכם. זו פרבילגיה שאין לאף, 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אני מזמין אותך לבוא ביום שבת, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
השער של הקיבוץ פתוח ואפשר להגיע לחוף. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
זה כמו שנכנס לך דרך הבית, נעבור דרך הסלון ונגיד, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
דרך הסלון? כבישי הקיבוץ  הם הסלון שלך? 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
יש הבדל קטן בין החוף של מעיין צבי ומעגן מיכאל.  אבל גם החוף של מעגן מיכאל הוא לא 

חוף של מעגל מיכאל. רוב מי שנמצא שם ביום שבת, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
הוא מעולם לא היה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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נכון, הוא לא חוף של מעגן - מיכאל. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
הוא לא בחוק.  מי שנמצא שם, זה אנשים מכל מדינת ישראל. גם מבחינת רכבים, נסיעת 

רכבים, גם מבחינת השתלטות על החוף, גם מבחינת אוהלים. זה לא חוף של מעגן מיכאל. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
מבחינת נסיעת כלי רכב, אני מזמינה אותך, יש בעל בית שיש לו את כל האמצעים לאכוף 

את הדבר הזה. בדיוק כמו שאנחנו עושים בקטע הדרומי. המחשבה שלי היא שניתן את 
הכוונה, בהנחה שהיא כוונה אמיתית, את הכוונה או את הרוח החיובית ביחס לקטע הזה. 
אני חושבת שניתן לעגן אותה, אולי, אני מעלה את זה כשאלה, באמצעות סימון של שטח 

לתכנון בעתיד כשמורת טבע. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מצפון לחוף הקיים? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כן. להגדיר עוד פוליגון, ולהגדיר אותו כתכנון בעתיד לשמורת טבע. לא שמורת טבע עכשיו, 

הוא ישאר חוף מוגן בתמ"מ, כפי שהוא היום. אבל הכוונה הזאת  תקבל איזשהו עוגן 
סטטוטורי, שכישרצו לקדם אותו, יגידו - הנה, זה שם, מכוח תוכנית זו וזו. 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל :
אנחנו הקמנו פורום חופים, עם הרבה שותפים, כל הגופים הירוקים. זימנו גם את נציגי 

רמ"י ולשכת התכנון המחוזית. לעשות בחינה מדוקדקת של כל הצרכים. קודם כל למפות 
את המצב הקיים, למפות צרכים עתידיים, ולדעת איך לנהל את זה. לא להיות מובלים. יש 
פה איזשהו תא שטח שברור שהוא שמורה, עם איזשהו קו כחול, שלכולנו יש הסכמה כבר 
עכשיו, בצורה חד משמעית, מה נכון שיהיה שם היום וגםיהיה שם מחר ולדורות הבאים. 
אנחנו, במסגרת אותו פורום והבחינה, והתוכנית שאנחנו מקבלים לכל רצועת החוף, שם 
נשב עם כולם, נשב יחד אתכם, עם כל הגורמים הסביבתיים ונבחן בדיוק מה כן ומה לא 

ואיזה הגבלות ליצור. אבל אם יש לנו הסכמה כרגע ששלב א' זה פוליגון מאוד ברור,  שזה 
מה שאמור להיות פה ואנחנו  מדברים על צרכים, פרק ב', שלבים עתידים, אז בואו נעשה 

את הבחינה הזאת יחד אתכם. יש פורום כזה. הוא מתכנס אחת לכמה חודשים, ונבחן יחד 
אתכם את התהליך. למה כבר כרגע למזער או לקבע או להגדיר הגדרות בקו הכחול הזה, או 

כן או לא לשנות אותו, לדבר על תכנון עתידי, מה שפעם היה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כי לקח עשרים שנה,  ומה שקיבלנו זה שמורת טבע באורך 1.2 ק"מ. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
למה לקח 20 שנה?  

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
מכל מיני טעמם. אני לא הייתי שותפה למשא ומתן הזה, אבל אני לא רוצה לחכות עוד 

עשרים שנה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
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אני רוצה להגיד ליעל משהו - טוב ציפור אחת ביד מאשר כמה וכמה על העץ. 
יש פה הסכמות על השטח הזה, בואו נזרום עם זה. לגבי כל השאר, אנחנו לא סותמים את 
הגולל על כל השאר. אבל כרגע אלה ההסכמות. יאללה, בואו נתקדם, בואו נסגור את זה, 

אחרת הדיון ימשך לאין סוף. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני רציתי, לאור מה שויקטור אמר ולאור מה שיעל אמרה, יש את, אני לוקח את זה ככה - 

החוף הדרומי, חוף הרחצה של הקיבוץ, שזה פלוס מינוס פה ואתה חוף שמצפון. אני לא 
יודעת איפה לגמור, החוף שמצפון לחוף הרחצה, איפה לגמור אותו. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
ראש הנקרה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל את קטע החוף זה, שבין חוף הרחצה לגבול התוכנית, אני לא כל כך הצלחתי להבין מ 

בדיוק פה נגמר. אני לא יודעת כרגע, 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אני אשאל אותך ברוח מה שאת שואלת? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כן. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
למה לא עוד? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כי טיפה פלוס מינוס זה כבר חוף הרחצה, זה משהו אחר.  (מדברים יחד). 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש פה את רכס הכורכר המערבי, שמתוכו, זה אי היונים. זה שמורת טבע מוכרזת. 

כשמסתכלים עם הפנים לעתיד, מבינים שכל בית הגידול הזה, אני, אגב, שוחה קבוע 
במשחה של חוף תנינים, עושה פה את ההקפות מסביב לאי. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
איך את מגיעה? ברגל או ברכב? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
באירוע הזה פותחים אתה שער ונותנים, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה לא מצחיק שחוסמים פה גישה לים לציבור. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בסדר, אבל אנחנו דנים כרגע בזה. 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
מבינים שפה יש בית גידול סופר סופר איכותי. 

הדינמיקה הזאת, היום כבר לא מסתכלים בכלל, להגיש היום, זו תוכנית שרצה כל כך 
הרבה זמן, אז כבר מריצים אותה כמו שהיא, אבל להגיש היום חוף בלי להסתכל רגע 
מערבה ולהבין שחוף וים זה אותו אחד וזה דינמיקה משותפת, זה דבר לא נכון. ואם 

מסתכלים על מה באמת שמורת הטבע, אז היא תהיה כל המכלול הזה. ולכן הקטע הזה 
שמול האיים, בעיניי, הוא קטע אקולוגי, רלוונטי לחלוטין לשמורת טבע כבר היום. 

עו"ד שי גרנות, ב"כ  מעגן - מיכאל :
יעל, בהסכם ההבנות של מעגן מיכאל, יחד עם רשות הטבע והגנים, כבר לפני 10 או 15 שנה, 
אנחנו מסתכלים על כל האזור הזה, לרבות גם על הקטע המערבי בתך הים, מתוך ראייה של 

שמירת טבעת. אנחנו רק הולכים כמנהג הקיפודה, בזהירות.  תפסת מרובה לא תפסת. 
אני מציע - בואי נגדיר את זה. נלך לשלב הבא. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
הבעיה שההסכמים האלה שקופים לחלוטין למערכת התכנון, הם לא מקבלים ביטוי תכנוני.  

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני עדיין לא הצלחתי להבין מה קרה כאן. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני מרגישה זה לא מאיים עליכם בשום צורה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
רזיה ומעגן מיכאל, מה קרה בדיוק בקו הזה? 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אם היינו חותכים פה, את שואלת - למה פה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
למה לא?  ואם היינו חותכים פה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כי מבחינתי יש אזור חוף הרחצה, שהוא אחר מאשר כל הקטע הדרומי לו והצפוני לו. עזבו 

רגע אם זה בדיוק נגמר כאן או כאן, חוף הרחצה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא, חוף הרחצה, המצללות שלכם, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הוא פה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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אני חושבת שהוא טיפה יותר צפונה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא. הנה הכביש.  הוא פלוס מינוס כאן. מה קרה בדיוק פה ולמה לפחות לא לסגור את 

המרחב הדרומי כשמורה? אני לא יודעת, אני עכשיו חושבת בקול רם, לפחות באיזה סוג של 
שטח מוגן, את היתרה עד חוף הרחצה. זאת אומרת, גם אם אני מקבלת את הגישה של 

הנושא של התכנון הכולל, שהשטחים מצפון לחוף הרחצה, צריכים להבחן במסגרת אחרת, 
אבל פה משהו לא סגור לי. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
אף אחד לא ברוח שלילית ואומר - לא נלך צעדים קדימה. אנח לא אומרים את זה. אנחנו 

רק אורמים - אנחנו רוצים ללכת  עקב בצד אגודל. לראות שאנחנו מסתדרים, לראות שהכל 
הולך ומתנהל כמו שצריך, גם על פי רוחנו. אני מראש אומר - אנחנו לא פוסלים את זה. 

ממש לא פוסלים א תזה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש הבדל בין  - לא פוסלים את זה ל - מסכימים לזה בשלב ב'. זה מטריד אותי. אני חושבת 
שיש לכם את האינטרסים שלכם להסכים לקטע הזה. לא יהיו לכם את האינטרסים האלה 

הלאה וזה מטריד אותי. כי אני, בכל הכבוד, לא פה בשביל מעגן - מיכאל. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הם לא יגידו לנו - כן. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה גם לא יהיה הוגן לתפוס אותם במילה כרגע. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. אבל אני בהנחה, אני רוצה בכל זאת לשאול על הקטע הזה, עד למוצא הזה, כין מפה 

זה כבר משהו אחר. למה את זה לפחות לא?  לפחות. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
מה שרואים שם זה הקרוואנים האלה.  יש לזה איזשהי הסדרה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה מבחינתי מרחב, הוא כמו חוף רחצה, זה מוטה פיתוח יותר. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא, מה פתאום ? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הוא לא שמורת טבע. הוא גם לא יכול להיות כזה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אין שום סיבה שהוא לא יהיה שמורת טבע. שום דבר שם לא מוסדר.  (מדברים יחד). 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל :
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בשביל זה הקמנו את הפורום של החופים, שנבדוק את כל הדבר הזה אתם רואים שיש גם 
פה, בשולחן הזה, חילוקי דעות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
התלבטויות. 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל :
התלבטויות. בשביל זה הקמנו את הפורום של החופים, עם כל הגופים. יש לנו 40 ק"מ 

רצועת חוף. אנחנו בוחנים את זה מול הנציגים הירוקים, מולכם, מול רמ"י, מול היישובים. 
איך רזיה התחילה?  יש פה תוכנית שכבר חוגגת בר מצווה. הגענו כבר להסכמה על איזשהו 

פוליגון שידוע ומוסכם עם כולנו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אני שואלת שוב - לפי מה נגמר פה הפוליגון? מה קרה כאן? 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל :
הדר, שוב פעם, אפשר היה ללכת אחורה וקדימה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אני רוצה להגיד משהו - אסף, אמרת שפוליגון מוסכם על כולנו, וזה גם היה במסמך של 
רט"ג, רזיה, שכאילו גבול התוכנית הוא בהסכמה, לשכת התכנון וכולם, וזה לא נכון. זה 

שהגשתם את התוכנית של הפוליגון הזה, 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל :
עד לפוליגון הזה, לכולנו יש הבנה מאוד ברורה שזו שמורה, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לקיבוץ יש. אתם רוצים שמורה יותר גדולה?  - בוודאי. רוצים שמורה יותר גדולה?  - 

בוודאי. מי מסכימים? הקיבוץ. 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל :
והמועצה. בשביל זה כבר לפני שנה הקמנו את הפורום הזה עם כל הגופים, לבחון לאורך כל 

רצועת החוף, מול כל הגורמים, כל הארגונים והיישובים, למפות את המצב הקיים, ללמוד 
אותו, להחליט מה נכון ומה לא נכון. יש אזורים שבהם נצטרך לאפשר קצת יותר ויש 

אזורים שנצטרך לאפשר פחות. 

מר ניר ברכה, יושב ראש מעגן - מיכאל :
יכול להיות שזה יוגדר, לא המשך השמורה אלא יכול להיות שהקטע הצפוני יהיה המשך 

השמורה. לא יודע. נעשית פה עבודה רצינית, שמסתכלת על כל התמונה הגדולה. 

מר אסף וחנר, מהנדס מועצה אזורית חוף - הכרמל :
התחלנו את התהליך בערך לפני שנה.  אנחנו קודם בוחנים תכנונית מה נכון ואחרי זה נלך 

לתאגד את זה לסטטוטוריקה. אנחנו כבר בתהליך. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש לנו עוד כמה דברים?
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גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
הגבול הדרומי של התוכנית, אנחנו רוצים להבין למה חתכתם אותו שם, בלי הגשר, ועד 

בעצם הגבול של ג'סר. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כי זה בשמורת טבע מוכרזת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
במש"ח אין שום הוראות. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אבל זו שמורת טבע מוכרזת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אם אנחנו רוצים שזה יהיה לשימור, אז את לא יכולה רק רבע גשר לשימור. במש"ח 

אין הוראות ואין כלום. 

דובר :
זה גשר וילן? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כן. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אבל עכשיו, קודם כל יש את העבודה על גשר וילן, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
עכשיו הוא עובר שיקום. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
פשוט הלכתי לתוכנית גובלת מאושרת סטטוטורית, זה הכל. זו שמורת טבע מ וכרזת כבר 

היום. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
את מדברת על ש/782 א'? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא, על המש"ח. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אבל המש"ח גם חל פה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
במצב הקיים יש פה שמורת טבע מוכרזת. 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
הכרזה זה לא ייעוד. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אם רוצים לעשות פעולות של שימור, ומעבר לזה הצהרתית, שזה יהיה לשימור, למה לא 

לפחות את כל הגשר? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כי אני לא רוצה להכנס לשמורת טבע מוכרזת ולהכפיף עליה דברים שהם לא, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
עקרונית, הכרזה זה לא ייעוד. מדברים על ייעוד קרקע. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אבל יש שם שמורת טבע מאושרת, בייעוד הקרקע של מש"ח 12. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אי אפשר להכריז בלי זה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
זה סתם יבלבל, זה סתם יטעה. היא כבר מוכרזת. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
בייעוד שמורת טבע? לא בייעוד שמורת טבע. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה שמורת חוף או משהו. רוב הגשר הוא בכלל מחוץ, 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
שמורת חוף. 

לגבי הגבול המערבי - אתם קבעתם אותו לפי ה - 0.75? 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
כן. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
עוד דבר, יש לכם פה איזשהו סעיף בדברי ההסבר על מגבלות של טיסה. אנחנו קיבלנו חוות 

דעת, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ראיתם את חוות הדעת של הצבא?

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
לא. הם אישרו את התוכנית בכפוף, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :

57



ועדת משנה לתוכנית א'                                                                              21/2/18 - ח.ע

________________________________________________________________
                                                                    "חבר" - למען הרישום הטוב

                     תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

איזה ייעוד קרקע יכול להיות להם רלוונטי, אם לא בונים כלום? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
היא כתבה שאסורה בניה עד לגובה של 24 מטרים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
וששמורת טבע זה רעיון טוב. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ושזה הופך, במילים אחרות, לשטח אש. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
מה הם כתבו? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תקראי. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
הם מאשרים את התוכנית בכפוף לתנאים, שגובה התוכנית לא יעלה על 24 מטרים. נדרש 

להטמיע סעיף בטחוני מפורט ונספח לתוכנית. כל שינוי בבקשה יובא לאישור.. ותוקף 
האישור לשנתיים. הסעיף שהם מבקשים זה סעיף שטחים בטחוניים סטנדרטי כזה. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אנחנו באופן קבוע, בכל התוכניות שלנו, כמו שאנחנו שמים עתיקות, אנחנו שמים גם סעיף 

בטחוני. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
כזה? לא בכל מקום. זה סעיף שאומר, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תקראי אותו. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
סעיף זה, שטח בטחוני, מתקן בטחוני. 

לגבי שטחים בטחוניים, שתוכנית זו חל עליהם, יחולו ההוראות הבאות. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
אבל אין פה שטחים בטחוניים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל מחילים על זה. עושים את זה שטח בטחוני. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
"מותרים  כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הבטחון או שלוחותיה, ובאישורם, בלבד 

שהאישור משרת את האינטרסים של מערכת הבטחון או של שלוחותיה. זאת בלא כל היתר 
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או אישור לפי תוכנית זו ובניגוד לייעוד הקבוע בשטח. כל שימוש טעון אישור ראש ובכתב 
של נציג שר הבטחון בוועדה המחוזית". 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
נעמה, אני לא פניתי אליהם בכלל. את פנית אליהם. לא  מבינה למה פנית אליהם. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אנחנו פנינו אליהם, כי יש פה סעיף של מגבלות טיסה בתוך התקנון שלכם. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
..טיסה, בגלל שזה אזור חשוב לציפורים מבחינה בינלאומית. אחל"ת. יש פה מגבלות טיסה, 

דובר :
יש נתיב טיסה בינלאומי. 

גב' רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים  :
יש שם חוף רחצה. יש שם נתיב טיסה. תקנות הטיס, שהסברתי בדברי ההסבר, הם אלה 

שחלות על השטח הזה. אז זה בכלל מדובר על נתיב טיסה, בגלל הסיפור של הציפורים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
בכל מקרה, שמורת הטבע לא  משנה פה את הדינמיקה. היא כבר קיימת, לשמחתנו. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אנחנו לא רואים את הרלוונטיות של הסעיף הזה. אנחנו כתבנו להם פה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אולי אני תמימה פה, אבל הם גוף, הם הגישו התייחסות. אנחנו ועדה, אנחנו יכולים למחוק 

את ההתייחסות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
פנינו אתמול שוב. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
לשיקולכם. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אנחנו מסכימים שלא יהיו פה בניינים של 24 קומות בשמחה רבה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז לכתוב בתקנות - תאסר בניה של בניינים? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כן. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
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אני רק אגיד שקיבלנו התייחסות של רשות ניקוז, שאין להם בעיה עם התוכנית, בגלל הנחל, 
שהוא רחוק 100 מטרים מהגבול הנוכחי שלה תוכנית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לי יש משהו להגיד לפרוטוקול. כפי שאתם יודעים, ג'סר הגישו ערר על ההחלטה לאשר את 
התוכנית של מתאר ג'סר, שבין היתר נדחתה ההתנגדות של המועצה. הם רצו לעבור מעבר 

לנחל תנינים. ההתנגדות נדחתה והם הגישו ערר למועצה הארצית. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה ערר בזכות? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בזכות, כי זו מועצה. כל מי שהגיש נשמע לפי 106 ב', יהיה משיב, מן הסתם. רק לנו חשוב 

להגיד שככל שהוועדה תחליט להפקיד את התוכנית, אז אנחנו חושבים שזה לא יסכל 
אפשרות, אם ועדת הערר תחליט בכל זאת לקבל את ההתנגדות  ולאפשר פיתוח כזה או 

אחר מצפון לנחל.  זה גם שטח שהוא כבר שמור, גם בתמ"א 13 זה שמורת חוף וגם בתמ"מ 
6. חשוב לנו, כלשכת התכנון, חשוב להבהיר את הסוגיה הזאת. בכלל הסיטואציה שנוצרה 

כאן. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא ידעתי שהם הגישו ערר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו קיבלנו את זה מהמועצה הארצית לפני שבוע - שבועיים. 

תודה רבה. 

                                         =   סוף פרוטוקול הדיון הפומבי   = 
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מדינת ישראל

יחידת סמך משרד האוצר

ועדת משנה לתוכניות א'

ישיבה מס'   2018004

פרוטוקול דיון פומבי

מיום רביעי, ו' באדר  תשע"ח  (21.2.18)

דיון  פנימי - סעיף 1 :    תוכנית 0347278 - 355, מכ/884 אתר למבני ציבור ומסחר ברח' 
     הרב משקובסקי 1, רכסים

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
הנכון ביותר זה בלי טבלה, כי אני לא בטוח שהמועצה תרצה לחתום על זה. יש פה ויתור, 

לכאורה, ויתור קנייני. 
אני רוצה לחדד, במקרה הזה  טבלת הקצאה היא כלי לביטול ההפקעה,  ואני לא בטוח שזה 

הכלי המתאים.

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לכן אני אומרת שניר ייתן את ההתייחסות שלו. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
במידה ותתקבל חוות דעת אחרת, הנושא יובא לעדכון חברי הוועדה. ככה תעשי. כי יכול 

להיות שהוא יגיד שהוא לא מוכן להליך הזה, אז נביא את זה עוד פעם לעדכון הוועדה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
בהתאם לחוות הדעת. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
במידת הצורך תובא התוכנית לעדכון חברי הוועדה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לסעיף א - בהתאם להנחיית היועץ המשפטי שתנתן בכתב תוך 14 ימים תנאי להפקדת 

התוכנית יהיה אישור שר הפנים ושר האוצר. 
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גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אולי נעשה ככה - שיועץ המשפטי יתן התייחסותו בכתב תוך 14 ימים לשני הנושאים 

הבאים. 1. לנושא של האישור, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני לא רוצה לתקוע את התוכנית. שיוכלו בינתיים לבקש תנאי שר הפנים ושר האוצר. 

התנאי השני - תתקבל חוות דעת היועץ המשפטי. אפשר גם את זה ב - 14 ימים. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בפרק זמן זה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לעניין הליך איחוד וחלוקה בתוכנית, כתנאי להפקדת התוכנית. בצירוף טבלת הקצאה, 

בהסכמת בעלים. בהתאם לחוות דעת. במידת הצורך תובא התוכנית לעדכון חברי הוועדה. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
רציתי לשאול   - אם את צריכה לתת הארכה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לא, עכשיו אני חוזרת על החלטת הוועדה להפקיד את התוכנית. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ואת צריכה לכתוב שאת נותנת הערכה. אז תתני הערכה. 

אנחנו נותנים הערכה, בואי תגידי לכמה זמן את נותנת הערכה. מתי היא נקלטה? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
 .20.7.17

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
שנה וחצי כבר. שנה וחמישה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לשכת התכנון פונה. הפנייה לשר הפנים. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תני הארכה של עוד תשעים ימים ואחר כך נבקש הארכה של שר הפנים. כי אנחנו נחרוג. 
אנחנו נהיה מעל שנה וחצי, שנה ושמונה ואין לנו החלטה לאישור. כרגע נותנים הארכה 

שלנו עד שנה ושמונה חודשים. אני תוך שנה ושמונה חודשים צריכה לקבל החלטה לאישור 
תוכנית. זו עדיין לא מופקדת ועברו שנה וחמישה חודשים. מה אני עושה ? נותנת הארכה של 

שלושה חודשים ואז נותנת הארכה של השר? 

גב' איריס רביץ, מזכירת הוועדה :
לא יודעת אם את יכולה לתת הארכה של שלושה חודשים. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז אני צריכה לפנות לשר האוצר. 
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גב' איריס רביץ, מזכירת הוועדה :
...הפקדה מחדש ואז זה מייתר את התהליך. אבל עדיף שתדברי עם ניר על זה. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נתייעץ איתו. בכל מקרה אנחנו נבקש הארכה פה, באיזה הליך שאפשרי.  נוסיף את זה 

להחלטה ונתייעץ איתו אם זה החלטה. כי יכול להיות שברגע שאני חוזרת על ההחלטה, אני 
עכשיו יכולה לספור חצי שנה. אבל אני צריכה לכתוב שאני נותנת הארכה בהחלטה. 

גב' איריס רביץ, מזכירת הוועדה :
אבל את צריכה להחליט שמפקידים מחדש. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אני אמרתי, להפקיד מחדש. אני חוזרת על ההחלטה להפקיד מחדש. חוזרת על החלטת 

הוועדה להפקיד מחדש. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ואז אני לא צריכה לתת החלטה שאני מאריכה? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה מה שאני הבנתי. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נשאל אותו. בכל מקרה נותנים הארכה. 

מחוץ לסדר היום:    תוכנית מכ/67 א' - הארכת תוקף לתוכנית

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון  מצטרפת:

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זו תוכנית בנה ביתך בנשר. תוכנית שיש לו סעיף למימוש התוכנית, שמאפשר, התוכנית, 

קודם כל פורסמה לאישור ברשומות ב - 16.12.12. היה לה פג תוקף של חמש שנים. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה בנה ביתך, זה תוספות. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אותה תוכנית עם כל השורה של הבתים. מה שקרה הוא שפשוט היה סעיף שנקרא 7.2 

בתוכנית מכ/67 א', של פקיעת תוקף תוך חמש שנים. יש מספר לא קטן של בקשות 
שנמצאות בקנה, גם תוכניות, בקשות שהוצאו מכוח התוכנית הזאת וחייבים את התוכנית 

הזאת. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ניתנה פה ארכה אחת פעם? 
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גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לא, אף פעם. לא ברור גם מה הרציונל של להגביל את זה בלוחות זמנים. זאת אומרת, אין 

לזה, מאחר והתוכנית כן מתממשת וכן נעשית, נבנית, אנחנו מקווים, הרי המטרה שלה 
היתה להסדיר, שכן מסדירים, 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
מה שאני זוכרת, היתה שם תוכנית, לא זוכרת בדיוק, לתת גושפנקא לכל הצימרים. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
נכון. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
וכל מיני תוספות ולגליזציות. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה כל השכונה, ברמות יצחק בנשר. זו תוכנית מאושרת, היא כבר בנויה. 

מר מיכאל ברויאר, נציג השר להגנת - הסביבה :
מה זה אומר שהיא פגה תוקף? השימוש שלה? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זו בדיוק הזאת. אי אפשר להוציא מכוחה. אז אתה חוזר לתוכנית הקודמת. 

מר מיכאל ברויאר, נציג השר להגנת - הסביבה :
אחרי כמה שנים אי אפשר להוציא יותר היתר. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מסתבר כן, אם פג תוקפה. 

היום אנחנו בתוכניות חדשות לא נוהגים לקבע או לתת תקופה מוגבלת לתוקף של תוכנית. 
אנחנו לא נוהגים לעשות את זה היום, אבל בתוכניות ישנות כן היה ניתן את פרק הזמן הזה. 

אנחנו חושבים שזה לא נכון לקבע הגבלה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אבל מה גם כתוב באותו סעיף? בסמכות הוועדה המחוזית להאריך את תוקף יישום 

התוכנית. הוועדה המקומית תדווח לוועדה המחוזית תוך שנתיים, מיום אישור התוכנית על 
אופן מימושה. כן היה דיווח וכן מתממש. זה פשוט יהיה חוסר של המשך תכנוני רציף, ואז 

נצרך לעשות עוד פעם תוכנית, ובאמת חבל, כי התוכנית הזאת, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הבעיה אם להאריך לצמיתות. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה מה שאני מבקשת, להאריך אותה. אני חושבת  שצריך לצמיתות. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה אתה חושב? 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
להאריך לצמיתות. לעולמי עולמיא, עד לבוא המשיח. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
עד שיעשו תוכנית אחרת. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
בכולם יש מגרשים שיש בהם בינוי. זו מדידה מעודכנת. אין פה מגרשים ריקים. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
על מה המדובר?  בגלל הטופוגרפיה ההררית? הם פשוט סגרו את הקומות למטה. מי 

שלמטה, מי שלמעשה. 

מר מיכאל ברויאר, נציג השר להגנת - הסביבה :
זו פשוט לגליזציה של הכל. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה לא לגליזציה של הכל. נתנו פה זכויות אבל לא אישרו את כל המופרעות שהיתה שם, 

הבלתי סבירה. נתנו פה ממש במשורה. התוכנית הזאת פר מגרש יש זכויות בניה . 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש התניות פה מאוד מאוד מגבילות והמון מגיעים לוועדות ערר. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
ולבתי משפט גם. כי הזכויות שניתנו לא ממלאות את כל הפנטזיות. 

אני ממליצה לצמיתות. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
זה מקובל בכלל? 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כן. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני תמיד חושבת - אולי המדיניות משתנה, ואז פתאום אחרי שלוש - ארבע שנים, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מדיניות משתנה, עושים תב"ע חדשה. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
גם של משרדים אחרים, יש עוד בדיקות, יש עוד זהו. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הכל קיים שם. לא תגידי תוכנית חדשה שעוד לא בנוי. 
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גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
הוועדה המקומית ביקשה, בעקבות בקשות שנמצאות אצלה. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז :
בצנרת. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
זה מה שאומרים. אנחנו חייבים את ההארכה הזאת. זה מכתב שהועבר אלינו. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הוחלט פה אחד לתת הארכה לצמיתות, ללא הגבלת זמן. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני לא מכירה כאלה החלטות. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש לי כמה כאלה. 

מחוץ לסדר היום:    תוכנית מכ/386 ב'  - הארכה למתן תוקף

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון  מצטרפת:

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אלי כהן בטירת כרמל. התוכנית פורסמה לאישור ב -  25.9.08. התוקף של מימוש התוכנית, 

אותו סעיף 7.2 למימוש התוכנית הוא עשר שנים, ושוב גם בסמכות הוועדה המחוזית 
להאריך תוקפה לאחר שיוצגו בפניה הנתונים. 

השבוע פנתה מהנדסת הוועדה גם כן לבקשה להארכה. היא כותבת שיש רשימה של בקשות 
שהתקבלו והיתרי בניה שניתנו מכוח התוכנית הזאת. יש פה עוד פעם טבלה כזאת ארוכה 

וגדולה, עם כל הבקשות. היא מבקשת להאריך את התוקף, כי התוכנית מתממשת. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
במקביל, יש חלק מהקו הכחול של התוכנית זה התחדשות עירונית. יש לנו פרויקט שרוצים  

לעשות בו שינויים, וגם אם לא יעשו שינויים וילכו על שינויים בסמכות מקומית, אנחנו 
רוצים כן לאפשר את המימוש של ההתחדשות העירונית הזאת. ולכן אנחנו כן רוצים 

להאריך את זה. גם פה זה לצמיתות, לטעמי. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
גם בגלל שזה במרכז של טירת הכרמל. בגלל כל השינויים שמערכת התחבורה שעוד לא 
סגורים, גם מבחינת צירים, יכול להיות חד סטרי, יכול להיות BRT. חלק סגור, חלק לא 

סגור. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל הם הוציאו כבר היתר בניה על רחוב הרצל למסחר. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
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מבחינת הבדיקות התחבורתיות אנחנו מתייחסים למספר מסוים. אם זה פתאום גודל וכל 
יחידה, 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לא, זה המצב המאושר. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה הרצל. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
חלק, זה כולל את רחוב הרצל. הקו הכחול. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אבל יש לך פה כבר בינוי קיים. הופכים את זה לשצ"פ עם הרחבה של כביש. נעשתה פה 

הרחבה. הורסים את כל אלה ובונים פה. תהיה פה הסדרה אחרת. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני רואה שיש פה קו בניין אפס. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
אבל אם יש פה שצ"פ, כאן, במקום הזה, 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
לכל האורך. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל הוציאו כבר היתרי בניה על כל המתחם הזה.  

מה הטעמים שלך שאת מגבילה לעוד חמש שנים? הרי המבנים, הוציאו היתר בניה. תהרסי 
אותם בעתיד?

מר מיכאל ברויאר, נציג השר להגנת - הסביבה :
איפה יש היתרי בניה? 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
על כל זה. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני מדברת מטעם משרד התחבורה. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הכל מעוגן בתוכנית מאושרת. אני מבינה, כשאתה רוצה לתת הארכה מוגבלת, כי עדיין לא 
הוצאו היתרי בניה ויש רצון לעשות תיקונים ושינויים. לא יודעת מה להגיד לך. אבל במצב 
כזה, כשהתחילו כבר לבנות והתחילו להוציא היתרי בניה מכוח תוכנית מאושרת, להגביל 

אותו בזמן, נראה לי הליך קצת לא נכון. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
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יצאו פה היתרים, לפי הטבלה. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
כל ההיתרים כבר יצאו? יכול להיות שחלק עוד רק בדרך. ואז אני, עוד פעם, אני חוזרת 

לנושא של תחבורה , בגלל שיש השלכות מציר ראשי, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה 25 מטרים הכביש. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
לא הבנתי מה הרציונל שאת מציגה. בואי נגיד שאנחנו מעריכים רק לחמש שנים. במילא הם 

יוכלו להוציא פה את היתרי הבניה. לפי מה שאני רואה פה, הם כבר רשומים. אזור מסחר 
ותעסוקה, בדוח שצרפה מהנדסת הועדה. במילא הם יכולים לאשר את זה. ההרחבה פה, 

שניתנה היא קיימת, היא שרירה, היא נמצאת.  החמש שנים או עשר שנים לצורך הבקשה 
כבר לא ממש ישנו. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני שאל אותך שאלה - מה את חושבת, מה את מרגישה באזור הזה? מה שמאושר ומה 

שמוציאים היתרים, זה מצב סופי או שיהיו עוד בקשות? כי לפי הרגשה שלי, המקום מאוד 
אטרקטיבי. זה בלב ליבה של טירת כרמל. לאור שינויים שיהיה פה BRT וכולי, גם המקום 
מאוד נגיש. אנחנו גם יודעים איזה בניה יש בטירת כרמל, כמה שהכל פה דינמי והכל פה 
משתנה. לא רמות יצחק, שאנחנו דיברנו היום, זה בקצה היישוב, פחות או יותר הכל שם 

סטטי. פה לא. בגלל זה אני חשבתי. אני מתלבטת עם עצמי - האם יהיו השלכות ויהיו עוד 
בקשות. זה לא בקשות בודדות. אני מדברת על איזשהי מסה של בקשות לעוד היתרים. ואז 

כל הנושא של הצומת. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואי ניתן חמש שני.  

אנה, ניתן עוד הרכה של חמש שנים. כמה זמן סעיף 7.2 נתן לך? 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
הוא נתן עשר שנים. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז בואי ניתן עוד עשר שנים. אני אתן עוד עשר שנים ולא לצמיתות.  

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
ההצעה שלי היתה לצמיתות. 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני יכולה להבין את הטענה, כי פה יש. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני רוצה לספר לכם שאני מופיע פה במשפטים שמתנהלים בין בעל הזכויות לבין, זה לא 

סיפור פשוט. יש פה סיפורים משפטיים. ולכן צריך להאריך לתקופה ארוכה. 
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גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז עשר שנים. עדיין תוסיפי שאם ירצו הערכה נוספת צריכים לפנות לוועדה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אם התוכנית מתקדמת ומתממשת, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ויקטור, אנה צודקת.יהיו כאן שינויים. פה כבר רוצים לשלש את זכויות הבניה ו, 

עכשיו עושים תוכנית אחרת פה.  לעוד עשרים ומשהו קומות. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
כשדנים אז זה, 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז דנים, אז יש לזה השלכה.  

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני לוקחת פחות או יותר היתרים שכבר באמת קיבלו.. אבל מי שהגיש בקשות או מתכוון 
לזה, אני לא לוקחת בחשבון. אם זה בודדים  בסדר, אבל אם לא, אז כל המערכת פה היא 

בעייתית. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל זה דיון במסגרת תוכנית, אם תוגש. זה לא הדיון עכשיו. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
היא לא מתנגדת לזה שזה יהיה לפרק זמן מסוים. אבל היא לא רוצה לצמיתות. אנחנו 

אמרנו  - עשר שנים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
למה לא לצמיתות? 

גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה מה שהיא הסבירה, אתה לא הקשת. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל אם תהיה פה תוספת זכויות בניה, היא תבוא במסגרת של תוכנית חדשה. לא בתוכנית 

הזו. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
לא תמיד. לפעמים אנחנו מבקשים לעשות תוכנית כוללנית. אנחנו אומרים - או.קי, ניקח 

קיים. מה לוקחים את הקיים?  ולקיים יכול להיות לא תהיה פה התייחסות לבקשות. כי על 
הקיים מוסיפים את השכונה החדשה. איך בודקים את הקיים?  לפי כמה היתרים, רק אלה 
שקיבלו. אלה שמתכוונים לעשות או מתכוונים להגיש בקשות, אני לא לוקחת אותם בכלל. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בסדר, זה כשדנים בתוכנית חדשה. 
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גב' שרון ברקת, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
עדיין היה מלכתחילה המגנון שהגביל. מסיבה מסוית.  יש הבדל בין תוכנית הקודמת של 

רמות יצחק, שהיא שכונה שהכל לגליזציה וזה קיים, לבין משהו שהוא ציר ראשי של טירת 
הכרמל, שאנחנו הולכים להעמיס עליו, וזה ה - BRT, ועדיין לא סופי התוואי שלו, ולכן הייתי 

נותנת כאן הגבלה. אבל עשר שנים זה פרק מספיק. ניתן סעיף שאם רוצים הארכה נוספת 
עוד פעם , צריכים לפנות לוועדה המחוזית. מקסימום יבואו לפה עוד עשר שנים. אנחנו לא 

נהיה פה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
במקרה הכי גרוע יוציאו צווי הריסה. 

גב' עפרה הראל, נציגת  לשכת התכנון :
תודה רבה. 

סעיף 2 :    תוכנית 0522466 - 351 - משתלת מגדי השלום

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אין מה להוסיף. אני מתנגדת לתוכנית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה בכלל לא משנה אם יבואו קצת מזרחה, קצת מערבה, זו לא הפואנטה. אני ולשכת 

התכנון, לא נתמוך עכשיו בשום סדרה של תוכנית מסחרית, שגם מעלה מאוד את ערך 
הקרקע, כשהרכבת עוד לא גמרה והם כבר יצאו לתכנון מפורט. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
גם דרך הכל ביחד. זה פרוזדור של תשתיות לאומיות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. צריך להזהר עם המונח - פרוזדור של תשתיות. אבל מה שאנחנו ביררנו בבוקר, שכבר 
יש החלטה של ועדה לתחבורה יבשתית. בחלופת המקרו זה יעבור שם. הרכבת יוצאת כבר 
באמצעות נתיבי ישראל לתכנון מפורט. כבר יש להם תקצוב ויש להם מינהלת פרויקט והם 

בתהליכים מול מינהל התכנון, מול האגף הזה של התמ"אות. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
כמה רוחב היא צריכה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו לא יודעים. זה גם לא משנה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שימוש מסחרי, לא מקומו באמצע שדה חקלאי. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז אנחנו מוציאים צו הריסה לג'למה, למנסור, וגם לגבע כרמל?  מוציאים צווי הריסה כאן 

ועכשיו?  מוציאים או לא מוציאים? 
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גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני רוצה להגיד לך שזה טעות  לדורי דורות  עם הנושא של מנסור. אנחנו בנינו שם מחלף 

יגור והכל תקוע בגלל המשתלה הזאת.  לא יכולים לסגור אותם לפניות ימניות. הם פנו 
לבג"ץ. אז טעות אחת של עבר, תראה איך אנחנו, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה קופת המדינה, אחרי זה. בכלל לא משנה כרגע אם יקח חמש שנים או עשר שנים. זו 

אחריות שלנו. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שימוש מסחרי, לא מקומו באמצע שדה חקלאי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
על זה אני חולקת עליך, אבל נראה לי כרגע לא רלוונטי, אם נכון שם משתלה כזאת או לא. 

זה היה נכון אם לא היתה לנו שם סוגיה של רכבת. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
למה זה היה נכון? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
היה נכון לסוגיה, לדון בסוגיה. אני חושבת שכרגע מתייתרת הסוגיה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
כל המשתלות שאני מכיר, הן או בשטחים חקלאיים ממש או גובלים בהם בצורה, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לא מצאתי עוד משתלה באמצע יישוב עירוני. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
רק יגור. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אז אולי ככה זה צריך להיות? 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
בדלית אל -  כרמל כל המשתלות שם לאורך.. (מדברים יחד). 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אפשר לשים ממ"ד באופן נורמלי. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
גם ביגור, זה לא באמצע היישוב. 
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מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא אמרתי - באמצע היישוב. פה למטה יש אחלה משתלה. בכיכר פריס. שתיים אפילו. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל בכל יתרת הצדדים שלה גובל בשטחים חקלאיים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא נכון, בדרכים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני הייתי שם. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
גם אני. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אין שטחים חקלאיים מסביב? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה באמצע היישוב? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא באמצע היישוב. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
יפה. אז זה באמצע שטחים חקלאיים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא, זה לא באמצע. זה בין 75 למבני המשק. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל יש שם מסביב שטחים חקלאיים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה מסכים איתי שמיותר עכשיו להכנס לויכוח הזה? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
כן. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז לא נכנס. נראה לי פשוט. 
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ויקטור, אני חושבת שזה בכלל לא משנה כרגע אם זה יהיה החנות במערבי או במזרחי. אני 
עכשיו, כלשכת התכנון , כיושבת ראש ועדה, לא חושבת שאנחנו יכולים לקחת בכלל 

אחריות ציבורית לאשר פה משהו, שאחר כך המדינה אולי תצטרך לשלם לו פיצויים. אם 
ידעו כבר איפה עוברת הרכבת, יהיה תוואי סופי וזה בעבודה, אז א הוא רוצה שיגיש תוכנית 

חדשה ויבחנו אותה מחדש, ואז יעלו הויכוחים אם זה נכון או לא נכון שם משתלה בכלל. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה בתחום הנבואה. כמו שהוא אמר - יש פה כביש 61, התכנון שלו קיים מקדמת דנא ואף 

אחד לא תקצב אותה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה יודע. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לא משנה למה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בווודאי שכן. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לא משנה למה. אנחנו מדברים על משהו עתידי ופה כן רוצה להשתמש בשטח כאן ועכשיו. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
הוא משתמש בשטח כאן ועכשיו. יש פה הבן אדם ואמר שזה מה שהוא עושה. 

גב' ליאת פלד, מ. מ. יושב ראש הוועדה :
המדינה אחר כך, אתה, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מחר בבוקר היא משלמת? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
מה זה משנה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה זה משנה? מחר בבוקר הרכבת תעבור שם, אתה תצטרך לשלם לו. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז בואו נעצור את כל הפיתוח בארץ , כי..  (מדברים יחד). 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
במקום שאתה יודע בוודאות שעוברת רכבת, ממזרח לכביש הזה, זה אנחנו יודעים בוודאות, 

כבר נאמר לנו. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
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באמת, הבן אדם עובד, הוא בנה לא חוקי, את הזה או את השימוש או לא יודע מה, אף אחד 
לא עוצר שום דבר. בואו נתקדם עם הדיון הזה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ויקטור, אתה רוצה להסתייג? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אנחנו מדברים על תכנון. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא, אנחנו מדברים על לגליזציה שיש בשטח ועל סיכול של תכנון. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני מרגיש שיש פה - האויב של הטוב זה העוד יותר טוב. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בתוכנית שלו אין שום אינטרס ציבורי, זה אינטרס פרטי. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אינטרס פרטי הוא לגיטימי והוא משרת גם מטרות ציבוריות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה לגיטימי, כל עוד הוא לא פוגע במטרות ציבוריות. אם אנחנו עכשיו מעדיפים את 

האינטרס הפרטי וכתוצאה מזה אולי האינטרס הציבורי יפגע, כי זה יסכל לנו את ההתוויה 
של רכבת, או כתוצאה מזה, קופת המדינה תפגע, כי יצטרכו לשלם לו פיצויים, לא על חממה 

חקלאית אלא על משתלה מסחרית, אז אני חושבת שאנחנו לא יכולים, 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני גם לא יודעת להסדיר לו נגישות עכשיו. כי אני לא מבינה למה הוא יתחבר, לאור 

השינויים של כל הכבישים ומסילת הברזל. איך אתה נותן נגישות לכל המתחם שלו. אני לא 
יודעת לתת נגישויות פה ולא יודעת לאשר את זה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
הוא יפשוט את הרגל אם לא תהיה לו נגישות. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אז בינתיים הוא איכשהו, בדרכים חקלאיות, הוא איכשהו9 מוצא את זה. אבל לאשר את 

זה, 
גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :

אתה רוצה שנעשה הצבעה? 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לא. 

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
כי לחממות מותר דרכים חקלאיות. אבל זה משהו אחר. 
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גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אחר כך הוא יגיש תוכנית מפורטת. איך אפשר לאשר לו את הנגישות? לא יודעת. לי זה 

בררו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני חושבת שיש הסכמה שאי אפשר להפקיד את התוכנית . 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
כן. בשלב זה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נדגיש שבשלב הזה. 

גב' אנה אובסטרובסקי, נציגת שר התחבורה :
אני לא חושבת שלעתיד. אבל בשלב זה,

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני ל לא חושב שגם בעתיד המקום הזה הוא מקום ראוי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז בואו נגיד - מבלי להכנס לסוגיה אם ראוי שתהיה במקום הזה משתלה מסחרית, נגיד 

את זה ככה.  אני חושבת שמיצינו. שני, יש לך מה להגיד? 
בהחלטה נפרט קצת יותר. 

אנחנו דוחים את התוכנית לאור הסוגיות שאמרנו ואנחנו , גם בהתייחס להצעה של נציג 
המינהל, אנחנו חושבים שבשלב זה אין טעם להכנס לסוגיה אם השימוש המסחרי יהיה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אם דוחים אז ההצעה לא רלוונטית. 

מחוץ לסדר היום:  תוכנית 0529494 - 353 - תוספת יחידת דיור ושטחי בניה  - זכרון יעקב

גב' שני זיו,  נציגת לשכת התכנון מצטרפת:

גב' שני זיו, נציגת  לשכת התכנון :
זה משהו מאוד קטן, מגרש נקודתי, שעשו לו רה - תכנון והיום אפשר לעשות בו ארבע 
יחידות במקום השלוש המאושרות. ונותנים לכל אחת מהיחידות 180 מ"ר, שזה מאוד 

לגיטימי, ושטחים,  50 מ"ר בתת הקרקע. יש שתי כניסות לחניות, הכל מוסדר. 
החלטנו להפקיד, לא הוגשה התנגדות, לא נקבעה טעונה אישור השר ולכן אנחנו מאשרים 

את התוכנית. 

דיון פנימי - סעיף 3 :    תוכנית 0563619 - 303 - שמורת טבע חוף נחל תנינים

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואו נדבר על גבולות ואחר כך על תשתיות. תשתיות ושימושים.

גבולות יש לנו בצפון ויש לנו בדרום. 
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מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
את האמת, אני אגיד משהו בקשר למארבים. אתם יכולים לראות בתצ,א שהוא לא מגיע עד 

קו אפס. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
את שאלת את זה ואז אמרתי - למה 0.75. 

קו 100 מטרים, כשפני הים הם -.75, ואז זה תופס שטח חוף יותר רחב. זה מאוד משמעותי 
כשאת מתכננת בניה על חוף. אבל כשאת רוצה, כשאת עם פנייך מערבה ואתה רוצה לתפוס 

את כל הרצועה החופית, את רוצה את ה - אפשר אפס. אחרת יש פס חוף שהוא לא תפוס. 
זה גובה אפס אפס. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אתם יכולים להסביר למה הכוונה? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש אפס - אפס כאילו מוחלט. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
נניח שזה קו האפס אפס. זה כשהים, עם עליית מפלס מי הים, עם הגאות הוא מגיע לפה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה ההפרש ברוחב? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
תלוי בתצורה של החוף. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
בפרופיל כזה הוא יהיה ככה. בחוף שהוא יורת רדד, אז ה - 0.75 יהיה כזה דבר. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יהיה רחוק, ובחוף שהוא מצוקי, לא יהיה הבדל בכלל. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה משנה לנו בעצם? הרי אף אחד לא יהיה שם. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
צריך להחיל את זה מפה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה משנה לנו? הרי אף אחד לא יהיה שם. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
את רוצה שזה יתפוס את כל הרצועה החולית ולא שיהיה מצב מצחיק כזה, שיש 10 או 15 

מטרים, 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה נקרא אפס האיזון הארצי. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
בדיוק. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
זה האפס אפס. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כי קו החוף מוגדר כקו המוגדר בקואורדינטות, מסומן על מפה בגובה 0.75, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה מחוק החופים? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כן. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
עכשיו הם ידרשו למדידה בטימטרית בתוך הים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה רק הגבול המערבי. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בואו לא נשלח אותם אל הלא נודע. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה לא - אל הלא נודע. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל אין לך מיפוי בתוך המים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה לא בתוך המים. יש קו, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אתה רוצה להרחיב מערבה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
מה שקרה זה שחלק מהחוף התפספס, כי ה- 0.75 הוא קצת יותר רחוק מזרחה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה קו, לא קשור למדידה, זה קווים מוגדרים. אם זה קו ארצי, אני אראה לך אותו. זה קו 

ארצי. 0.75 הוא מוגדר כבר. זה כל זה, זה הצהוב. 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל זו דיגיטציה של תמ"א. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
זו חוק שמירת הסביבה החופית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. זה קו ארצי. אז גם יש את הקו הארצי של האפס אפס. זה נמדד מאיפשהו. אני מניחה 

שזה, זה גם האיזון, זה לא קו גובה אפס, שעכשיו הוא צריך ללכת למדוד את הגבהים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אם זה לא ככה, אז בסדר.  בואו נשמר על פשטות. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
גבול אחד סיכמנו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
הגבול הדרומי יהיה יותר קל. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו גם רצינו להכנס לשמורה מוכרת, כדי לסמן את זה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אין צורך. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו כן נשים סמבול של שימור של הגשר, בכל זאת, בפינה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
בנספח. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא, בתשריט. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
את לא יכולה. זה בתוך הקו הכחול. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא, זה קצת חל. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה הסיפור של הגשר זה? 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה מהתקופה העותמנית. השר הגרמני הגיע לביקור. כדי שיוכל לחצות את נחל תנינים עשו 

בשבילו גשר. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
לגבי הגשר  - אנחנו מסמנים בחתיכה שבפנים לשימור, והם יטמיעו הוראות, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ישימו סמבול של שימור, בדיוק. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
בתיאום איתנו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יעל, אני גם חושבת שצריך להפריד בין התכנון הכולל והתהליך שנעשה כאן עכשיו, מצפון 

למעגן מיכאל, לבין התוכנית הזאת, שהוא סוג של הישג, גם אם הוא אולי מאוחר אבל נותן 
לנו משהו. לא הייתי רוצה להכנס, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה ברור. כשהיו התשתיות הבעייתיות בפנים, אני חשבתי שזה מתנדנד. ברור שאם 

ההוראות האלה הן בחוץ, אנחנו בוודאי מעדיפים שמורה מאשר לא מעדיפים שמורה.  על 
זה אין מחלוקת. השאלה כמה צפונה היא הולכת. אני גם מבינה את המגבלה, כל עוד 

הסוללה בפנים. למה שאלתי את מעגן מיכאל אם הם מסכימים?  משום שבלי הסכמתם את 
לא יכולה להכניס את הסוללה לשמורה ולקטע הצפוני. 

אני חושבת שכן, לפחות כאמירת ועדה, אנחנו צריכים להגיד למעגן מיכאל שאנחנו מאוד 
מליצים להם לבדוק את זה ובטווחים נראים לעין. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
איזה מהקטעים את מדברת? הקטע מפה ועד לחוף הרחצה או גם צפונה מחוף הרחצה? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
בעיניי עד לחוף מעיין צבי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל חוף מעיין צבי הוא לא, איך הוא נקרא? הוועדה הכוללת הזאת שהם עשו, ועדת ההיגוי 
הזאת.  אולי לא כולו יהיה שמורת טבע? אולי חלק ממנו חוף מוגן? אני לא יודעת, זה נראה 

לי גדול מדי. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לכן אני לא מדברת על חוף מעיין צבי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני לא יודעת להגיד לך אם נכון שכל זה יהיה שמורת טבע או משהו אחר. אני מכירה את 

זה אישית,  אני עושה שם צעידות. לא יודעת להגיד לכם שהכל נכון שיהיה שמורת טבע. 
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הנושא הזה צריך באמת להבחן במסגרת אחרת.  הנושא מחוף הרחצה של מעגן מיכאל 
הקיים, עם המתקנים. עזבו רגע מי משתמש שם מבחינת הפונקציות. משם צפונה צריכה 

להבחן מסגרת אחרת. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה חוף ציבורי שהוא לא פתוח לציבור. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בסדר. שים לב מה קורה - אנחנו מתחילים לחשוב מה צריך להיות שם, אני חושבת שזה לא 

במסגרת התוכנית הזאת. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני מקבלת את זה.  מה ששאלתי זה האם אתה יכול לסמן כוונה, באיזשהי צורה, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
למה זה טוב?  זה לתפוס טרמפ. אנחנו לא רואים תמונה כוללת וזה לא רציני. זו לא אמירה 

רצינית.  אני צריך לתקן אותה? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה מפורטת. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
הייעוד הזה, מ זה תכנון בעתיד? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
יש שמורת אפיק לכל האורך. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז בוא נדחה את התוכנית ונעשה תוכנית חדשה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
למה לא מרחב חיפוש? 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
ואז לפי מה נגדיר אותו? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
למה להפיל את זה על רט"ג? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה לא להפיל על רט"ג, זה לתת להם מקפצה, כי הדבר הזה עוגן, הוא אומר לך, בהסכם עם 

רט"ג, שיהיה שלב ב' כזה, עוגן כבר לפני 15 שנה, כשהם דנו על גבולות המשבצת. יש הסכם,  
(מדברים יחד). 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אזור חיפוש למה? 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כי אני רוצה לתת להסכם הזה עוד מדרגה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני חושבת שצריך לצמצם את הדבר הזה עד לחוף הרחצה. לפחות את הקטע הזה. משהו 

להגיד עליו. אני חושבת שמפה וצפונה זה גדול מדי בשביל שנגיד על זה משהו. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
יש לנו קו כחול. הוא מוגדר. הוא סופי. בואו נסיים את הדיון פה. לא נגמור את זה אף פעם. 
אם זה תכנון בעתיד, אז גם יכול להיות פה מתחם מלונאות. מה זה תכנון בעתיד? זו אמירה 

לא ברורה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אני לא חושבת שהכל צריכה להיות שמורת טבע. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז נדחה את התוכנית, נעשה שמורה חדשה. אבל זה לא פה ולא שם. אנחנו פה יודעים שיש 

הסכמות, בואו נגמור את זה פה. לא לתקן את כל העולם בבת אחת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני גם חושבת שהפרקטיות צריכה לגבור. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לאן מסתכלת הפרקטיות הזאת? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לפחות אנחנו משיגים משהו. את המרחב, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
את המרחב הפרטי, הופכים אותו לעוד יותר פרטי? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני מתנתקת בין הדברים. כולנו, יש לנו את הכלים. אם אנחנו רואים בעיה, בחוף שעושים 

אותו פרטי, איך לפעול, והמדינה על זרועותיה, כולל שלוש הזרועות שיש פה, כנראה לא 
מצליחה להתמודד עם זה. ואני מנתקת את זה שיש כאן שמורת טבע, שזה אינטרס ציבורי 

מזה שלא מצליחים לטפל בחוף הפרטי שלהם. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
הגישה  לשמורה רק תהיה מדרום? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
רגלית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
רגלית, ממעגן מיכאל. 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה זה רגלית? דרך איפה? גם רגלית צריך, 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
היא הראתה לך את מגרש החניה בג'סר שהוא פה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה רק מדרום. כרגע אנחנו מדברים רק על נגישות מדרום. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני אראה לכם את התוכנית של הקיבוץ, המאושרת. יש לי פה מגרש חניה מאוד מאוד גדול. 

ליד בית הספר. אל תשכחו שאמורה לעבור דרך לבית ספר מפה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זו אמורה להיות דרך ציבורית 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
לא של הקיבוץ. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נכון. ויבואו ברגל. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
לפי התוכנית אמור גם להיות שביל בתוך בריכות הדגים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
הן לא ציבוריות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ויקטור, לא אמורה להיות דרך לציבור עד לחוף. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז אין להם נגישות כרגע. רק מדרום. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אמורה להיות להם דרך. מצפון. לא מדרום. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נגישות מדרכים חקלאיות קיימות. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
גם שטח חקלאי אתה יכול לגדר. אתה לא חייב להשאיר אותו פרוץ. 

82



ועדת משנה לתוכנית א'                                                                              21/2/18 - ח.ע

________________________________________________________________
                                                                    "חבר" - למען הרישום הטוב

                     תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא הבנתי מה אתה אומר. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני אומר ששטח חקלאי אפשר לגדר. לא חייבים להשאיר אותו פרוץ. זה אומר שהנגישות 

היחידה לשטח היא רק מדרום. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
הוראות התוכנית מדברות על שביל לציבור. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה מגרשי חניה ציבוריים עם שביל ציבורי שאפשר להגיע לפה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
השאלה אם אנחנו רוצים להרחיב את הגבול עד לחוף, כמו שעלה בדיון. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש גם פה מגרש חניה גדול. התוכנית של הכביש חוצה את בית ספר השדה. כאן יש גם מגרש 

חניה גדול. פה יש מעבר להולכי רגל, אפשר ללכת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה שביל סטטוטורי שהיה עכשיו עם כל התכתובות עם אדם טבע ודין שהם לא ביצעו אותו. 

אתם רואים את השביל הזה? זה שביל סטטוטורי לחוף, בתוך בריכת הדגים. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
שאדם טבע ודין לא ביצעו? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש פה מעבר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש מעבר. ויקטור, הם לא יכולים לחסום. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני מדבר על סטטוטוריקה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הם לא יכולים לחסום את בריכות הדגים, כי זה דרכים חקלאיות שהם עושים, לצורכי 

תחזוקה, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני מדבר על סטטוטוריקה. בשטח תמיד מסתדרים. אפשר גם לשחות דרך הבריכה. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואו נסכם את הנושא של התשתיות והשימושים. 

למעשה הם תיקנו, ממה שראינו פה, את התיקון של כל התוכנית. ירד כל ההתפלות. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
הכל צריך לרדת. לא מטרת התוכנית לשמורת טבע להסדיר את הפעילויות של מעגן מיכאל. 

אני לא מאשר חצי צינור. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש סוללה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
נכון, יש סוללה, יש הזרמות ויש צינור. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הזרמות שזה מוצא ניקוז וצינור. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה מנוקז אבל לצד השני, כי הוא גרביטציוני. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני בכוונה מפרקת, כך נוכל למקד את הסוגיות. 

יונתן, אתה אומר שאי אפשר, לא סוללה, לא מוצא לניקוז ולא צינור? אי אפשר , זו 
דינמיקה של השטח. המוצאים לים בין היתר זה  מה, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
המוצאים לים זזים. המוצאים לים הם היום ככה, מחר אחרת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
עם זה אין לנו בעיה. אבל אתה חייב להגיד את זה. אתה חייב להגיד שמותר. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
א'. מבטלים את תאי השטח. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אבל אנחנו רוצים שני תאי שטח עורקיים. אחד תא השטח של בית הגידול הלח ואחד, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל הוא מתנגד בכלל גם לסוללות. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
מורדות הסוללה, בית גידול לח, אותו  דבר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הסוללה - תא שטח נפרד. 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
תא השטח של הסוללה יכלל בשמורה או לא? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כן. ויחולו עליו הוראות של הטיפול, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה ה- 20 מטרים שהם בתוך המשבצת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בלי התייחסות למשבצת, הוא יוגדר תפקודית תכנונית, שמותר בו סוללה לעיצוב הבריכה, 

שמותר בה תחזוקה.  תכף נדבר. 
הנושא של הזרמות מוצא ניקוז לים. אתה חייב לכתוב את זה כי זה שימוש מותר בשמורה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה מים שזורמים על חוף. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא, אתה לא צודק. אני אגיד לך למה - כי מחר זו שמורת טבע, רט"ג יכולים לבוא ולהגיד - 
אני לא מוכן שתהיה פה את ההזרמה הזאת.  זה פוגע לי. בכל זאת, זה משהו של דינמיקה, 
איך אומרים? דינמיקה של שימושים שלובים זה בזה, של שתי יישויות שחיות ביחד. אתה 

לא יכול לא לאפשר את זה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
קודם כל הם לא מאושרים בכל מקרה. לא מטרת תוכנית של שמורת טבע, אלא להסדיר את 

הפעילות של מעגן מיכאל. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אבל היא יכולה לאפשר את השמירה הקיימת. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
..מוצא קיים. עכשיו אנחנו מנסים לצמצם אותם. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
היום הוא אסור? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא יודע מכוח מה הוא מתר. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הזרמות לים של בריכות הדגים? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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המוצא עצמו לא הוסדר מעולם. אין לו איזה הסדרה סטטוטורית, תוכנית שקובעת מוצא. 
זו הזרמה פתוחה כזאת שזורם על החוף, זה דבר אחד. והיתרי ההזרמה, הפעילות, היא 

מותרת בהיתרי הזרמה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל זה היתרי הזרמה שזה חוק אחר. זה לא קשור לסטטוטוריקה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
נכון. בגלל שזה זורם פתוח על החוף, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
הנחת היסוד בדמוקרטיה ובכל משטר נאור, שמה שלא נעשה בצורה מפורשת, מותר. זו 

הנחת הייסוד. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני חושבת שבמקרה הזה בדיוק יפרשו את זה הפוך. אם לא תגיד שזה מותר, יגידו שזה 

אסור. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני שאלתי אם זה אסור. אין תשובה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כי זה לא שימוש אינהרנטי לשמורת טבע, הזרמה של מי בריכות לים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אז למה שמורת טבע צריכה להסדיר את השימוש הזה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה לא מסדיר, אתה מתיר אותו, כי זו הדינמיקה. אם אתה אומר ככה, אז יהיה כתוב 

בתוכנית, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא, לא, אז אני רוצה שהם יעשו בדיקה של איכויות, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הגזמת. לא, לא. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
למה הגזמתי?  אנחנו מדברים על שימושים. למה לצמצם אותם? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
היתרי הזרמה, לא החליטו אם לצמצם או לא לצמצם. 

במסגרת הליכי היתרי ההזרמה, אני העברתי לא מעט חומר ליחידה הארצית.  ברור שאם 
ייעוד הקרקע הוא שמורת טבע, אז בהיתרי ההזרמה הם יצטרכו לראות מה הסטנדרט 

המתאים להזרמה בתחום שמורת טבע. 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
התייחסות של רשות שמורות הטבע. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה חייב שיהיה כתוב לך בשמורת הטבע שזה שימוש מותר.  

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני חושבת שאפשר לאפשר את השימוש שלא במסגרת תאי השטח, כי אז, אם זה לא 

במסגרת תאי השטח אין שום מניעה לצמצם אותם. אבל עצם השימוש, אני כן חושבת 
שצריך לאפשר אותו. לדעתי שכן צריך לאפשר אותו בתוכנית. גם אי אפשר להתעלם מזה 

שחלק ממה שעושה את החוף הזה חוף לח עם עושר סרטנאים, הוא קשור לזה שהוא לח, כי 
יש עליו או חלחול מהדופן הכורכרית של הבריכות, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אז אני אומר - מכיוון שזה לא ברור, לא מה גורם לזה ולא מה המעמד של זה, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני לא רוצה לאסור את זה. אם אתה לא מתיר את זה, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אם אתה לא אומר שמותר זה כאילו שאתה אוסר. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
המוצא עצמו הוא מחוץ לתוכנית, נכון?  הזרימה של המוצא היא בתוך התוכנית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
למה? המוצא הוא בחוץ. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא. זה לא צינור, זה מוצא פתוח. הוא מתפזר. 

אם אתה לא מאפשר את הדבר הזה, אתה לא מאפשר את המחיה של שתי יישויות על 
שמורת טבע, עם בריכות הדגים ביחד.  

מחר הקו הכחול יהיה פה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
מה הקשר? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בוודאי , כי זה המוצא. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא. המוצא הוא בסוללה. הוא למעלה. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה מתכוון לפתח ניקוז? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
מה המוצא? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
השאלה מה זה מוצא. מבחינתי, כל הדבר הזה, עד לכאן. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא, אבל הדבר הזה, זה בדיוק מה שאני אומר, הדבר הזה לא זז. הדבר הזה כן זז. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אתה רוצה לשים שם סכר, לעצור את המים? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מותרת הזרמה, ניקוז פתוח לים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
מותרת זרימה של מים בים לחוף. זה מה שאת אומרת. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אנחנו נעצור את כל הנחלים? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יונתן, אם אתה לא כותב את זה, מחר באים אנשים כמוך ועוצרים אותם. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
המוצא הוא פה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני חייבת להודות שבעיניי ני תן לאפשר את זה בשמורת הטבע ובכפיפות לכל דין. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
המוצא, לפי דעתי, הוא בכלל לא בתוך השמורה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה לא משנה מאיפה יוצאים המים, כי  מחר הם שמים, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יש שם, הרי זה צינור כזה, עשיתי סיבוב, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה רואה פה איפה המוצא? אני לא יודעת איפה המוצא. מה זה משנה איפה המוצא? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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אתה רואה את כל המים האלה? זה חלחול, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני לא אומר שהמים לא יזרמו שם. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
פה, מה שקורה זה שפה יש מין בריכה שאליה מנקזים ואז מהניקוז זה, פה יש מין צינור 

כזה שהוא נקז. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
זה נקרא - מעביר מים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אם הצינור הזה הוא פה או פה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה זה משנה לך? זה לא משנה  איפה הקצה של הצינור, משנה הפעולה של ההזרמה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אפשר להגדיר את זה כהזרמה פתוחה? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
היינו בדיון, אמרנו - אתה מאשר את זה, אחר כך לך תוציא את זה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה המטרה, יונתן? מה המטרה? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
הזרמה פתוחה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מוצא ניקוז פתוח לים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה לא מוצא ניקוז. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מה זה משנה המוצא או הניקוז. משנאה הפעולה עצמה. לא איפה נגמר הצינור. 

הזרמה פתוחה אל הים.  הזרמה פתוחה של ניקוז לים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
בכפוף לכל דין. מחר לא יתנו להם היתר הזרמה, לא יהיה להם היתר הזרמה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
יש פה הזרמה טבעית, אני מתאר לעצמי. 
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גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא, רק הנחל זורם זרימה טבעית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש את הנושא של הצינור שהם שואבים. מה אתם מציעים לעשות עם זה? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני חושבת שפה צריך לעשות השלמה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
איך אתם מציעים לעשות את זה?  יש שתי אפשרויות. או לחזור ולדון. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא צריך. זו תשתית שעוברת בשמורת טבע, היא לא מתחילה בו ולא מסתיימת בו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז אפשר לומר שמותר תשתית תת קרקעית. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
תמ"א 8 אומרת שתשתית מותר להעביר בשמורת טבע. אבל אנחנו לא מסדירים אותה פה. 

אנחנו לא צריכים להגיד, 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
בתמ"א 8, זה צריך להיות קשור. יש תמ"א" 8/2. לא כל תשתית אתה יכול להעביר. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אם יש לזה היתר של ולחו"ף אני בוודאי לא מתערבת בזה היום. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נגיד אין היתר? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני לא רוצה להסדיר שום דבר שאין לו היתר. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
למה אנחנו צריכים להכנס לכל הפרטים? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אתה יכול להיות בגישה של יונתן. להגיד - - או.קי, אני לא מסדיר כלום, אני נותן את ייעוד 

הקרקע של שמורת טבע. מה שמותר להם מותר להם, מה שלא - לא. זו גם אפשרות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל למה לא לאפשר צנרת תת קרקעית?  בשלוש תמ"אות שונות מותר צנרת תת קרקעית 

לשמורות וגנים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :

90



ועדת משנה לתוכנית א'                                                                              21/2/18 - ח.ע

________________________________________________________________
                                                                    "חבר" - למען הרישום הטוב

                     תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אבל יש הליך, איך להניח אותה, אם יש לה היתר. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אנחנו לא בשלב של היתר. אנחנו בשלב של ייעוד קרקע. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אבל הצנרת כבר שם, ויקטור. אני לא יודע. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז מה, אתה רוצה לסמן אותה להריסה? מה אתה רוצה? למה אתה חותר? לסמן אותה 

להריסה? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני לא יודע מה ההשפעה שלה על החוף. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אני גם לא יודע הרבה דברים. יונתן, תתמקד בדברים שאנחנו כן יודעים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני מתמקד. אתה  מאשר את הצנרת בלי התחלה שלה, בלי סוף שלה. אתה לא יודע אם 

מותר לו להיות שם, האם יש לה היתר, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
כי זה ידון במסגרות אחרות. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני לא בטוח. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אנחנו לא נגמור את הדיון הזה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
ויקטור, בכל תוכנית של הסדרה אתה מקבל דוח פיקוח, ואתה יודע. מותר, לא מותר, 

אומרים לך - תציג היתר קודם. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אנחנו נותנים ייעוד קרקע שמאפשר גם מעבר לצנרת בפיקוח של רשות הגנים. מספיק. למה 

אנחנו צריכים לחפור יותר מזה? אנחנו לא נגמור. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה לא נכון, אבל. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
מה לא נכון? אתה רוצה לנהל את שטח הזה במקום רשות הגנים? אתה לא סומך על רשות 

הגנים? 
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מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה לא קשור בכלל. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אנחנו לא נגמור. למה זה קשור? מי מנהל את זה? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
..אם תהיה לך העברת תשתית, לא צריך להבחן בתוכנית שמורת הטבע. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז איפה צריך להבחן,? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
הם רוצים להסדיר את הפעילויות שלהם, שיתכבדו הקיבוץ, יגישו תוכנית, 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
באיזה מסגרת? תב"ע? בקשה להיתר? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל מה זה קשור עכשיו? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני לא יודע. אני לא יודע במה כרוך הצינור, אני לא יודע איפה הוא נמצא.  

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
בוא נתמקד, יונתן. בוא נתמקד במה שאנחנו כן יודעים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בשלוש תמ"אות שונות, אני מכירה מהן שתיים, תיקנו את ההוראות של התמ"אות גם ב 13 

א' 5 וגם בזאת, שמותר צנרת בשמורות טבע. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
נכון, אני לא אמרתי שלא. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אז אני חושבת שאפשר לאפשר את זה. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
זה שני דברים. האם מותר והאם את מאשרת את זה עכשיו בדיעבד. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני לא מאשרת  בדיעבד שום דבר. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
מותר. לא צריך לרשום את זה. 
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מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אז בשביל מה להתייחס לזה? זה ייעוד קרקע. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
תמחק את זה מהשימושים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אנחנו עכשיו בשמורת טבע אחרת. אני מתכננת שמורת טבע. את כותבת בה, אם לא עובר 

בה צינור, את כותבת בה מראש שמותר להעביר צינור וזה? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כן. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
לא, התמ"אות מאפשרות לך. כשבאים להגיש צינור, אז השאלה היא  - הצינור הספציפי 

הזה, ועל הצינור הספציפי הזה צריך לראות תיעוד. אם הוא מאושר, מבחינתי אפשר לאשר 
אותו. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
באיזה מסגרת?  

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
הם אומרים שיש להם אישור של הולחו"ף. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אבל לא במסגרת של היתר. לא במקרה של תב"ע. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה לא משנה. זה עבר איזשהו תהליך. אני לא רוצה לתת יד להסדרה של משהו שאולי לא 

הוסדר מעולם.  אם אתה עכשיו מתכנן שמורת טבע חדשה, שלא, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואו נכתוב - צנרת תת קרקעית קיימת, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
תותר במסגרת התוכנית, ובלבד שיוצג לה אישור. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני מסכימה עם יעל. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
למה? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אם יש לזה היתר, אני לא הולכת להתווכח איתו. 
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מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
בסדר, אם יש לזה היתר, תוכנית לשמורת טבע מתירה לזה לעבור, אז אין פה שום בעיה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אתה צריך לקבוע את זה בתוכנית מפורטת. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שמה? שמותר להעביר צנרת? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
כן. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
התוכנית לא תסתור את תמ"א 8. מותר יהיה להעביר צנרת. אל תתייחסי לצינור הספציפי. 

אל תתייחסי לשאיבה, אל תתייחסי לשאיבה, אל תתייחסי להתפלה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
זה לא קשור. תמ"א 8 אומרת לך שהתוכנית תקבע.  (מדברים יחד). זה מה שיעל אומרת, 

אם הם יוכיחו לך שעבר היתר, 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אני מתרגמת את זה אחר כך למה שאנחנו נצטרך לעשות עם ההחלטה הזאת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אם זה כבר בוצע כחוק, עם אישורים כאלה, אני עכשיו אלך לבדוק אם הם עשו בדיקות 

סביבתיות? אתם, יש לכם את הכלים שלכם לבדוק אם, כלים אחרים, שלא קשורים לחוק 
התכנון והבניה, את החוקיות של הפעילויות האלה. אי אפשר תמיד להפיל הכל על תוכניות. 

אי אפשר. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
מה כתבת? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
צנרת תת קרקעית קיימת תותר בתנאי שיוצג שקיבלה את אישורי מוסדות התכנון. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
מבחינתי, אם היא קיימת כבר וקיבלה את אישור מוסדות התכנון, מבחינתי, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
איזה מוסדות תכנון? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ולחו"ף. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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הם אומרים שהם היו בולחו"ף. שיציגו אישור ולחו"ף. אני לא הולכת להתווכח עם הולחו"ף 
עכשיו, 15 שנה אחורה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
היתרים ינתנו כחוק והיטל השבחה יגבה כחוק. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אני רוצה להבין את התרגום של הסעיף הזה. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
אם לא נכתוב, הם ינתנו שלא כחוק. באמת. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
בגלל שאחר כך אנחנו צריכים למלא את ההחלטה ועושים את הדבר הזה מולנו, אני לא 

רוצה עכשיו, לא להכנס לבדיקות הסביבתיות שלהם ולא לכל מיני דברים כאלה. אני, 
מבחינתי, אם התוכנית עברה את הולחו"ף, אז, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
את הולחו"ף, כן. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
תכתבתי - אישור ולחו"ף. אם לא, לא יכתב השימוש הזה. בכל מקרה אנחנו מוחקים, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא יכתב השימוש הזה, ובכל מקרה בשמורת טבע מותר להעביר תשתית. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
לא, אבל אתה מבין שזה שהתמא מאפשרת ואתה לא מעגן את זה בתוכנית אחר כך, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אם יש תשתית שלא הונחה כדין, אני לא צריך לאשר אותה בתוכנית. הם רוצים, שיכינו 

תוכנית, שמורת הטבע תאפשר לתשתית לעבור, היא לא תמנע ממנה, אבל הם כן יצטרכו 
לעשות תוכנית לתשתית. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בכל מקרה אנחנו לא מאפשרים, לאור מה שגם רזיה אמרה, אנחנו לא מאפשרים את כל 

המתקנים ההנדסיים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
נכון. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
איזה מתקנים הנדסיים?  (מדברים יחד). 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
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רק עוד הבהרה על השימושים. הם לא עשו פה פירוט של השימושים של שמורת הטבע והם 
כן צריכים להכניס את זה לפי החוק ותמ"א 8 וכל השינויים שלה.  אבל אנחנו כן רוצים 

להבהיר, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
שמירת החי, הדומם והצומח. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
הם רשמו. זה הם אמרו שהם לא יורידו. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא, הם כתבו לפי תמ"א 8. זה לא שימושים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
לא,   - יותרו פעולות ממשק, של החי והצומח (מדברים יחד). 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
שימושים - שמורת טבע כהגדרתה בחוק הגנים. זה לא שימושים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
למה?  4.1.2 א'. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
4.2.1 א', 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
יותרו פעילויות לשמירת בתי הגידול. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל בשימושים בתוכנית אתה כותב, אתה לא מפנה לחוקים אחרים. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יותר לצבות הים לעשות מרתפים תת קרקעיים. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אנחנו רוצים להבהיר שלא תותר בניית מבנים, התקנת דרכים, משטחי חניה, שירותי חוף 

וספורט ימי ומתקנים לקליטת קהל, כי חשוב לנו להבהיר את זה. זה עלה פה בכל הדיונים 
המקדימים. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
נראה לי קצת מטופש לכתוב את זה בתקנון. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אם לא התרת את זה אז לא התרת את זה. אין לי שום התנגדות לזה. מבחינתי זה סעיף 

מבורך, אבל במילא לא הכרת את זה. 
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גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
הוועדה מבהירה שזה לא חוף רחצה ולא יותרו.. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
עוד משהו אמרנו על הסוללות, שהסוללות יהיו מחומרים שמשתלבים בסביבה, הם לא יעשו 

פה קירות תומכים או משהו מהסוג הזה. וזה כמובן יהיה באישור רט"ג וכפוף לכל דין. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
יש את הנושא הזה של השוטף ויש את הנושא של הדחוף. הם אומרים רק יידוע. מה הבעיה 

להרים טלפון לרט"ג? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
יידוע זה לא להרים טלפון? 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
ואולי ידעו אחרי? 

יידוע מיידי. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
דרך אגב זה גם סותר את הוראות החוק. הוראות החוק, גנים לאומיים ושמורות טבע 

מחייבות אישור שלהם ולא יידוע. זה לא מסתדר. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
למה אנחנו צריכים לקבוע את זה בתוכנית? יש חוקים. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
כי הקיבוץ פה רוצה לעשות עבודות. זה פעולות שאתה רוצה לעשות בחוף. 

מר ויקטור פילרסקי, נציג רשות מקרקעי - ישראל :
החוק לא מכסה את זה? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני חושב שכן. הרי היום כבר מבצעים פעולות. ממה שאני ביררתי עם אנשי החופים אצלנו, 

הסוללות מעולם לא נפרצו. אז פעולות חירום לא קיימות . פעולות תחזוקה בוודאי 
שקיימות. אבל פעולות תחזוקה, משהו שהוא לא קריטי. עכשיו נפרצה הסוללה וכל הבריכה 

זורמת החוצה, 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כתוב ככה - לא תאושר תוכנית בשטח שמורת טבע ולא תעשה בו כל פעולה הטעונה היתר 
לפי חוק התכנון והבניה, או כל פעולה אחרת שנקבעה בתקנות לפי חוק זה, למעט חפירת 

הצלה, אלא על פי היתר שניתן עלי די הרשות. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אבל אם זה דברים שלא צריכים היתר בניה אז מה עושים? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
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לא, או כל פעולה אחרת, שנקבעה בתקנות, לפי חוק זה. יש תקנות לפי חוק זה? אני אבדוק. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואו נגיד ככה - יידוע מיידי של רט"ג ובכפוף לכל דין. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
עוד פעם, אירועי חירום זה אירועי חירום. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
חס וחלילה יקרה, בשנה הבאה, לא יודעת, יבוא איזה אירוע גשם קיצוני או לא יודעת מה, 

אז יתפרץ זה. אנחנו לא רוצים לקבוע איזה הוראה בכל זאת? 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אירוע חירום הם אירועי חירום. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אתה לא מעדיף שיהיה לנו משהו להגיד על החירום? 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
זה מה שאמרת - פעולות חירום, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
תחזוקה זה משהו שוטף. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בתחזוקה אין לנו בעיה. זה מוסכם על כולם. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
תאי השטח המוצעים, אנחנו ביטלנו אותם. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
מבטלים את הרוחבים ועושים שניים, 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אנחנו צריכים לפי תמ"א 8/4, יש שם שני מסמכים שאפשר לדרוש ואפשר לפטור. אז אנחנו 

רוצים לבקש שבדברי ההסבר לתוכנית  תהיה התייחסות לערכי השטח , הגבולות של 
התוכנית והמטרות שלה, לפי סעיף 9 ג' א' בתמ"א ואנחנו  רוצים לפטור מהסמך שנדרש 

בסעיף 9 ג' ב' לתמ"א, כי יש פה, זה מתייחס לכל מיני שימושים ובינוי, ואין פה בניה ויש פה 
שימושים מצומצמים, אז אנחנו רוצים לפטור. 

אנחנו רוצים שיצויין בהוראות התוכנית שישמר מעבר הולכי רגל אל החוף ולאורכו ולא 
יתאפשר גידור שטח התכנית, למעט גידור נקודתי לצורך הגנה על בעלי החיים, צמחייה, 

מתחמים לקינון. 
לגבי הנסיעה בכלי רכב בתחום התוכנית. אמרנו קודם שלפי תאי השטח, תא השטח האורכי 

המזרחי, יותר רכב, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
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אל תגידי תאי שטח אורכי. צריך להגיד - ככלל ימנע, יוצבו מחסומים, 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אמצעים פיזיים למניעת כניסת כלי רכב לחוף, למעט כניסת רכב תפעולי לטובת תחזוקה,  

ובכפוף למגבלות החוק.

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
אני באמת שואל - האם צריך שם את המתקנים, כלי רכב נוסעים שם, חוץ משל הקיבוץ? 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אני חושבת שאם זו תהיה סוגיה, אז עדיף שיהיה לך, 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
רכב תפעולי לטובת תחזוקה. תחזוקה ותפעול שוטף. 

נושאים קנייניים, נושא תפעול ונושא ממשק עם הקיבוץ, הם ימחקו, בתיאום איתנו. 
רשות העתיקות ביקשו להוסיף כמה סעיפים. 

אנחנו מקבלים את  זה שהשטח הוא אתר עתיקות מוכרז, וכל עבודה תתואם ותבוצע. אבל 
הם ביקשו איזשהי אמנה, להטמיע איזה סעיף שנוגע לאמנה, ואנחנו  לא מאפשרים את זה. 

אי אפשר להכניס את זה לתוך התוכנית. אישור ולחו"ף, אנחנו צריכים. אישור ולקשח"פ 
אם ידרש. 

לגבי משרד הבטחון, אנחנו פשוט לא מקבלים את הדבר הזה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בואו נגיד ככה שנעמה פנתה. אנחנו נפנה שוב וניתן 30 ימים להתייחסות חוזרת. 

לא יהיו שם דברים שאנחנו לא יודעים. ראינו את זה בחדרה, שהיתה לנו תוכנית שפתאום 
הגבילו את הגובה בגלל דברים, 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
שיגישו התנגדות. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
אין לך פה מחלוקת. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
רציתי להגיד שיש לפעמים דברים שאנחנו לא יודעים. לא יודעת מה, עדיף לפנות שוב 

ולראות. נעמה כבר פנתה לנרקיס אמרה לה - בואי תבדקי את עצמך. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אנחנו ניתן להם 30 יום, ואם הם לא מגיבים אז, 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
בדיוק. 

מר יונתן סטרול, נציג השר להגנת - הסביבה :
השאלה פה אם הפעילות מתקיימת. אם לא, אני לא יודע. 
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________________________________________________________________
                                                                    "חבר" - למען הרישום הטוב

                     תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אני לא יודעת להגיד לך. אני לא נמצאת שם כל יום. אני לא יודעת. אני רק למדתי ממקומות 
אחרים, מה שהתחלתי להגיד, שלא הבנו למה הטילו מגבלות מסוימות על איזה שכונה, ואז 

הסתבר שיש שם דברים שאנחנו לא יודעים. זה הסתבר בסוף, אבל אנחנו לא יודעים את 
הכל. זה מה שאני מנסה להגיד. אני לא מקלה ראש. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
אנחנו פוטרים מנספח נופי סביבתי לפי תמ"א 35. יש את זה גם בתמ"מ 6/5. 

אנחנו צריכים לתת אישור לפי תמ"א 13/5 א' לנושא של צנרת תת קרקעית וכל מה 
שדיברנו. אז אנחנו נותנים את זה בכפוף לכל מה שאמרנו מקודם. ולפי הוראות תמ"א 8/2,  

תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון. 
אני  אגיד עוד דבר אחרון על תמ"א 13, יש שם ייעוד של בריכות לשימוש חקלאי ויש ייעוד 

לשמורת חוף. אנחנו רואים את זה כסטייה מקנה מידה, כי זו חטיבת שטח שהיא צריכה 
להיות שמורת חוף ולכן אנחנו לא שולחים להקלות. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
מה שרק רציתי להגיד - תציצו על סעיף 6.2 לגבי ניהול מי נגר.  כתוב - שטח התוכנית 

מאופיין ברגישות מבחינת איכות מי תהום. מים עיליים, לא יודעת מה הם רצו להגיד. מה 
זה המילה הזאת? לא יודעת. שמירת מים עיליים. לפיכך תבטיח התוכנית שינקטו אמצעים 

הדרושים למניעת זיהום מי נגר.  לא בעת היתר בניה. אלא פשוט לגמור את המשפט ב - 
מיטיבי. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
לא צריך בכלל את הסעיף הזה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
כן צריך את הסעיף הזה, כי אם רשות הטבע תרצה להגיד את עמדתה לגבי איכות המים 

והיתרי הזרמה וכולי, זה יהיה המקום שלה. 

גב' נעמה עזריאלי, נציגת  לשכת התכנון :
דרך אגב יש כן היתר, בשביל כל מיני עבודות, אם יצטרכו לעשות בסוללות, יכול להיות שכן 

יצטרכו היתר לעבודה. 

גב' יעל לביא - אפרת, נציגת הגופים הירוקים :
זה היתר עבדוה, זה לא היתר בניה.  זה היתר עבודה לפי חוק רשות הגנים. זה לא היתר 

בניה. 

גב' הדר סלע, מ. מ. מתכננת המחוז, יושבת ראש הוועדה :
אולי זה עבודות שפטורות מהיתר. עבודות חקלאיות הרי פטורות. 

תודה רבה. 

                                         =   סוף פרוטוקול הדיון הפנימי   = 
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