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 2020  מרץ 08

 ף תש" אדר בי"
 (  1/20) 17תכנון מס'  תועד פרוטוקול

 17.30, בשעה 2020בינואר   22-דיון ב

 עדה לתכנון: וחברי הו השתתפו
 ראש המועצה ויו"ר הוועדה  מר זיו דשא 

 חבר מועצה, חבר ועדה  מר יהודה ברונר 
 מר אריה פולק 

 
 חבר מועצה, חבר ועדה 

 נעדרו חברי הוועדה לתכנון:
 חבר מועצה, חבר ועדה  מר מאיר ליאני  

 חברת מועצה, חברת ועדה  גב' צילה רשף 
 

 :השתתפו
 אדר' אהרן דינור 
 עו"ד יוסי ברזלי 

 מר אבי הוסמן 
 אל יניר -אדר' תמר בר
 מר עמוס כהן 

 מהנדס המועצה ומרכז הוועדה
 יועמ"ש המועצה 

 גזבר המועצה 
 מח' הנדסה 

 "יישובי הברון" לתו"ב   הבוועדנציג המועצה 
  

 רשימת הנושאים: 
 התנגדות המועצה –  מעיין צביתכנית מתאר  303-0591636תכנית  .1
 230חלקה  11321מתחם ספורט ונופש גוש  353-0746040תכנית  .2
3. 
4 

 אבן וסיד  מחצבת 304-0821272תכנית 
 התנגדות המועצה  –זכרונה  353-0332429תכנית 

 
 :דיון והחלטות

   – מלונית ברמת הנדיב 353-0076653תכנית  -
תידון בוועדת תכנון הבאה, לבקשת חבר הוועדה מאיר  הייתה על סדר היום לדיון זה אך 

ליאני שנבצר ממנו להגיע לדיון הנוכחי. דחיית מועד הדיון בתכנית הינה בתיאום עם  
 המבקשים/בעלי הקרקע. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 מעיין צבי תכנית מתאר  5916360-303 . תכנית1
 

 . מתאר מעין צביתכנית התנגדות המועצה המקומית ל: נושאתיאור ה
 

 אזורית חוף הכרמל וקיבוץ מעין צבימועצה : התכנית מבקש
 אילן איזןאדר' : עורך התכנית

 
 עיקרי התכנית: 

וייעוד שטח חדש   עיבוי שטח המגורים הקיים  ישוב כפרי קיים,  הגדרת מסגרת תכנונית לפיתוח 
היא להביא לאינטגרציה טובה    ת התכניתשאיפ בדברי ההסבר לתכנית, נכתב בין השאר כי  למגורים.  

 . ככל הניתן בין נכסי העבר, המצב הקיים ופיתוח עתידי בר קיימא
התכנית כוללת את כל השטח המיועד לבינוי בישוב, ומציעה תוספת שטח לפיתוח ולבניה לטובת  

 יחידות דיור.    400שהינה   35מימוש מכסת יחידות הדיור המותרת בישוב על פי תמ"א  
 
 



 
 

2 
 

ים המוצעת בתכנית מאפשרת חיבור דרומי למערכת הדרכים של זכרון יעקב. חיבור  מערכת הכביש

 .המאושר  ף, התכנית מבטלת את אזור התעשייהזה ישמש לרכב חירום, להולכי רגל ואופניים. בנוס
 

 ת מח' הנדסה: התייחסו
 נקודות עיקריות , להלן:  3-התנגדות המועצה המקומית הינה ל

החיבור    -  רית רשמית של מעין צבי( לשכונת "השמורה" סטטוטודרך  )  5חיבור דרך מס'   .1
 מוצע לסימטת תרשיש ודרכה לרחוב הפנינה.  

 לחיבור המוצע מהסיבות להלן: ת המועצה מתנגד

לשטח פרטי בייעוד חנייה    של מעין צבי  מחבר בין דרך סטטוטורית   המוצע חיבור  ה .א
תרשיש( )סימטת  יעקב  פרטית  בנוסף  בזכרון  ויחייב    הוא.  שצ"פ,  רצועת  חוצה 

 ייעוד ולוותר על שטחי שצ"פ שברשותה.    נותלשהמקומית לכאורה את המועצה 

החיבור מוצע כדרך יציאה/כניסה נוספת של הקיבוץ ויכניס תנועה רבה לשכונה,   .ב
 . ושקטה דדיתצשכיום מאופיינת כשכונת קצה 

ובמצפור   .2 מלונאות  במתחם  השמורה,  בשכונת  במגורים  הגובל  צבי  במעין  מגורים  אזור 
למתחמים אלו יש חשיבות רבה לקשר עין ולנוף הפתוח המערבי. כדי לשמור    -השמורה  

שאלו לא ייפגעו על ידי אזור המגורים המוצע בקיבוץ מעין צבי, המועצה מבקשת להוסיף  
טיפול החזית החמישית של מבני המגורים שייבנו והן הגבלות לגובה  הנחיות בתכנית, הן ל

 המבנים שיהיה ניתן לבנות. 

, המגדיר חיבור רגלי בין קיבוץ מעין צבי 521תחום זיקת הנאה למעבר הולכי רגל בשפ"פ   .3
יעקב   הנחיות    -לזכרון  בתכנית  לקבע  ומבקשת  הזה  הקשר  בקיום  מעוניינת  המועצה 

 הביצוע של קשר זה.והגדרות למימוש 

 
 החלטת הוועדה לתכנון:

 הגשת ההתנגדות.  פה אחד בעד
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 : נכחו מוזמנים
 קפלן משה מר 

 מר רובי קפלן 
 צוקרמן  שימר 

 מבקש
 מבקש
 מבקש

 מתכנן    אלי רובינשטייןאדר' 
 

מתחם ספורט ונופש, במורדות מערביים של היישוב בין  תכנית מפורטת להקמת  תיאור הבקשה:  
 .מנחם לרח' ההגנה מעלה

 
 צוקרמן  ונעמי  קפלן, אלכסנדר חיהמשה ומבקש: 
 רובינשטיין ואדר' טל מסורי אלי אדר' תכנון: 

 צוקרמן  ונעמי  קפלן, אלכסנדר חיה משה ו  בעל הנכס:
 

 התייחסות מח' הנדסה: 
 .  בין רחוב ההגנה למעלה מנחם( 230, חלקה  11321תכנית בתא שטח פנוי )גוש  

 מ"ר.   71,230-תכנית כחלקה והשטח ה
   -במצב המאושר, החלקה נחלקת למס' ייעודי קרקע 

 מ"ר.   54,800-בשטח של כ ב'155לפי ש/ -  שמורת טבע
 מעלה מנחם ורצועות טיפול נופי )משני צדי הדרך(.  -דרך 
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 : ב'155המאושרת ש/ מתוך תקנון התכנית
ות   –שטח שמורה  " ציבור  בניני  לבניית מגורים או  בנייה של מבנים    ותרלא ישמש  בהם 

המיועדים לצרכי נופש וספורט בלבד, כדי לשמור על האופי המקורי של השטח, כגון: בריכת  
עם כל המתקנים, מתקני ספורט או מחנאות )קמפינג( ומבני השירותים הדרושים    יהשחי

 "לנ"ל. כל בנייה בשטח זה מותנית באישורה של הוועדה המחוזית על יסוד תכנית בינוי.
 ב' לא הגדירה זכויות בנייה בשמורת טבע. 155תכנית ש/ 

 
תא  בהתכנית נמצאת    המתאר","תכנית    -, להלן  )בהפקדה(  353-0440131  הכוללנית  בתכנית המתאר

 :שמורת טבעבייעוד ( 14)חלק ממתחם  703שטח מס' 

 353-0440131מתוך נספח סביבה ונוף  
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 בהוראות תכנית המתאר: 

 
 

 :נוף  ושמורות טבע  שמורות, לאומיים  לגנים ארצית מתאר  תכנית 8תמ"א   מתוך תקנון
 

 –  "שמורת נוף" תהגדר
או חשיבותו לצרכי נופש או מטעמי איכות הסביבה לא    וטבעשטח אשר מבחינת ערכי נוף  "

יהיה מיועד לבנייה ולשימוש אחר לצורכי מגורים, תעשייה או עסק אחר, למעט בנייה או  
שימוש המותרים לפי התוספת הראשונה לחוק התכנון, כשהוא מותחם בתשריט בקו בצבע 

 " שחור וצבוע בצבע סגול.
 

   –( 7)סעיף היתר בדבר ייעוד שטחים 
בתכנית לפי חוק התכנון, מותר לייעד לתכלית שאינה גן לאומי או שמורת טבע או שמורת  "

או  טבע  לשמורות  או  לאומיים  לגנים  זו  בתכנית  המיועדים  מהשטחים  אחד  בכל  נוף 
ממספר הדונמים כפי שמפורט    1/3לשמורות נוף, שטחים, שביחד אינם עולים בגודלם של  

גבי כל אחד מהשטחים המיועדים לגנים לאומיים, שמורות טבע  לתכנית זו, ל  1בנספח מס'  
 " או שמורות נוף, ובלבד שיבוא על ייעוד כאמור אישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

 
   –שימושים מותרים 

מיתוג  " תחנות  יותרו  שבהם  שטחים  מפורטת  בתכנית  לקבוע  ניתן  זו  תכנית  בתחום 
מרכזיות   ובלבד וטרנספורמציה,  מלאכותיות  מים  תעלות  לרבות  מים,  ומכוני  טלפוניות 

לתכנית זו, ויבוא על   1ממספר הדונמים כפי שמפורט בנספח מס'   1/3שגודלם לא יעלה על 
בסעיף   כאמור  הכל  ובנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  אישור  כאמור  ובלבד 7שימוש   ,

נית זו לגנים לאומיים, או  שיובטח התנאי שלא ייפגע אופיים של השטחים המיועדים בתכ
 " לשמורות טבע או לשמורות נוף.

 
 דיון: 

 על שאלות חברי הוועדה והמשתתפים. יםאת התכנית ועונ   יםמציג המבקשים והמתכנן 
 

 התכנית המבוקשת: עיקרי 
 הגדרת בינוי על פי נספח הבינוי של התכנית.  -
 :הגדרת שימושי ספורט ונופש  -

 מתקני ספא, סאונה, חדר כושר ובריכות שחייה.   -

 אזור קמפינג ומתקני מחנאות. -

 מבני מנהלת האתר וחדרי שירות. -

 מסעדה.  -

 מלתחות, שירותים ומתקני שירות לכל באי האתר.  -

 דרכי גישה וחניות.  -
 : קביעת זכויות בנייה -

 מ"ר שטח עיקרי.  1,910 -
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 פיקוד העורף.מ"ר שטח שירות + ממ"מים על פי הנחיות   960 -

 מ', קומה אחת. 4.5גובה מבנה מעל הכניסה הקובעת יהיה  -
 קביעת קווי בניין.  -

 מ' בשאר הכיוונים.   4מ' לכיוון מעלה מנחם,  10 -
 הוראות בינוי:  -

המדרון   - במבנה  שילובם  תוך  המוצעים  לחתכים  בהתאם  יהיו  והמבנים  הפיתוח  כל 
 ובטופוגרפיה הקיימת.

נופי של אזורי הפיתוח המשולב, אשר ייבחן מול אזורי  כל פגיעה במדרון תחייב שיקום   -
 הניצפות הקיימים. 

מהיתר   - נפרד  בלתי  חלק  שתהיה  פיתוח  תכנית  הגשת  יהיה  בנייה  היתר  למתן  תנאי 
התכנית תיערך על רקע מדידה עדכנית, חתך לאורך ולרוחב המגרש, פריסת   הבנייה.

 . קירות תומכים, תכנית שימור עצים, תכנית השקייה וכו'
 

 המבקשים והמתכנן יוצאים מחדר הישיבות.   •
 נערך דיון פנימי. 

 
 : הוועדה ת שעלו בדיוןסוגיו

  המיקום המוצע מרוחק מדי ממרכז המושבה היישוב זקוק לתוספת של אזור ספורט ונופש, אך   -
לא ניתן בתכנון המוצע מענה לצרכים העולים ממרחק זה, כגון אפשרות    ומשכונות המגורים.

 להגעה בתחבורה ציבורית וכו'.

ב התחבורה  ה תחנת   - ממוקמת  ביותר  הקרובה  בציבורית  מנחם,  כ מעלה  של    ' מ  100-מרחק 
 מנקודת הכניסה למתחם. 

המוצע   - התכנון  למתחם.  להגיע  יתקשו  רגל  פרטיימהולכי  ברכבים  למתחם  בהגעה  ם  תחשב 
 בלבד.

יעקב - זכרון    אלו   םשטחי.  תא השטח המדובר הינו חלק מרצף שטחי המעטפת הפתוחים של 
בשל תנאי השטח בהם והגדרת חלקם כשמורות טבע  נשמרו טבעיים והינם בעלי ערך נופי גבוה 

והם מייצרים טבע על סף הבית לרבים מתושבי    )מקומיות או ארציות(,  ויערות מתוקף תכניות
מדובר    מסת הבנייה המבוקשת היא גדולה, ותפגע ב"שמלה הירוקה" של היישוב.  .זכרון יעקב

וגבוהים יחסית לסביבתם, כדוגמת בריכת השחייה המקורה הדורשת קירוי   במבנים גדולים 
 . המבוקשים לבנייה  גבוה ומתקנים נוספים

סקר עצים וצמחייה,    – לערכי טבע הקיימים בתחומה והטיפול בהם  התכנית חסרה התייחסות  -
 מוקדי עניין, שבילים טבעיים, גיאולוגיה, עתיקות וכו'. 

וכי המצג   - יותר  עוד  בנייה במקום תיפגע בה  כי  עולה החשש  הצמחייה במקום אינה שופעת. 
 טח זה. שנראה בהדמיות של "בנייה טובלת בצמחייה טרופית שופעת", רחוק מהמציאות בש

, מכאן.  החוף  ואזור  4  מכביש  והן  היישוב  מכיוון  הן,  רבים  מכיוונים שנצפית  נוף  ברצועת  מדובר -
 . זה בשטח והצמחייה   הטבעי  הנוף להשארת רבה חשיבות

לה  ענקודת הכניסה שנבחרה ממ  צוין כימיקום הכניסה לכלי רכב לשטח. כמענה לסוגיה זו,   -
 מבחינת הטופוגרפיה, וכמעט ללא שיפועים. מנחם היא הנקודה הנוחה ביותר 

זו, צוין כי חפירת חנייה תת קרקעית   - בחינת האפשרות לחנייה תת קרקעית. כמענה לסוגיה 
 תעשה "פצע" גדול יותר בצמחייה ובהר מאשר חנייה עילית.

 
 :החלטת הוועדה לתכנון

 לדחות את התכנית. 
 נמנע(   -בעד לדחות את התכנית. אחד  -רוב בהצבעה: )

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 הישנה  אבן וסידתכנון למחצבת  0821272-304תכנית . 3
 

 : נכחו מוזמנים
 אבישי קימלדורף, שיכון ובינוי  אדר'

 מר איתמר רגב  
 מבקש 

 מנכ"ל מגה אור 
 אדר' אירית גיל 

 אדר' ערן מבל 
 אדר' נוף שחר צור 

 מתכננת 
 מתכנן 
 מתכנן 

 
מרכז   תעסוקה הכולל משרדים מסחר ופנאי יחד עם לתכנון מרכז תכנית מפורטת תיאור הבקשה: 

 . במחצבת אבן וסיד הישנה אתגרי ספורט
 

 )שת"פ עם מגה אור לדרך גישה משותפת( . שיכון ובינוי מקבוצת אריסון: ובעל הקרקע מבקש
 תכנון ערים, סטודיו צורא אירית גיל ,ערן מבלאדר' תכנון: 

 
 

 :רקע
 דונם.   61-כ,  6ש/לפי תכנית השטח בייעוד תעשיה 

 החלקה בתוך השטח החצוב(. מבייעוד שמורת טבע )חלק  27חלק מחלקה 
 ייעדה אותו לשצ"פ/שמורת טבע.   (המופקדת) תכנית המתאר הכוללנית 

ג/  תכנית  עד  451לפי  בו  לבנות  ניתן  עד    40%,  בגובה  עיקרי,  הוועדה    10שטח  אישור  לפי  או  מ' 
 מ"ר(.  24,400)שהם  המחוזית

 
 דיון: 

 על שאלות חברי הוועדה והמשתתפים. יםאת התכנית ועונ  יםיגמצ המבקשים והמתכננים 
 

   :התכנית המבוקשתעיקרי 
ייעוד   ו  27חלק מחלקה  לשינוי  לייעוד תעסוקל)שמורת טבע(   ספורט/משרדיםה/שטח התעשייה 

 מסחר. /ופנאי
 דונם.  30-בלבד, כ )המופר( פיתוח השטח החצוב 

   .בחציבהאת הנפח שנגרע   "ישלימו"בניה  הנפחי 
 אחוזי בנייה.  58%- מ"ר, המהווים כ 35,500-נפחי בנייה המבוקשים הינם כ

 

 יוצאים מחדר הישיבות.    ניםהמבקשים והמתכנ  •
 נערך דיון פנימי. 

 
  :הוועדה נקודות שעלו בדיון

 חניית מבקרים במתחם, תת קרקעית או עילית.  -

 . ולכיוון צפון  הולכי רגל לגבעת עדן  ישבילתוספת  -

 תוספת תחבורה ציבורית למתחם. -

 מגה אור 
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 תוספת שבילי אופניים.  -

הסמוכים.  - הטבע  ואזורי  הסמוכות  בשכונות  פגיעה  שימנע  ותאורה  אקוסטיקה  תכנון 
 תאורה לא מסנוורת. איסור על הקמת אולמות אירועים. 

 חסר ניתוח כלכלי של ביקוש למשרדים באזור.  -

בשל מפגעי הרעש, התחבורה וזיהום האוויר שהוא    מרלו"גיאושר  לא    – מתחם מגה אור  ב -
 בלבד  תנועת משאיות מוגבלתהמאפשר  עלול לייצר: הכניסה למתחם היא מכביש צדדי וצר  

. שעות פעילות המשאיות )החל מאמצע הלילה( יחד כלי הרכבלשאר    הפרעה   מכן תיווצרו
הבטיחות   צופרי  מעם  רעש  וכן  סחורות,בהן,  וטעינת  פריקת  עבודה    פעולות  כלי  הפעלת 
       יהוו מטרד לשכונות המגורים הסמוכות.  )כדוגמת מלגזות( וכו'

איננה מתנגדת   - היא  כי  הדיון הראשוני, הבהירה המועצה  במהלך  אור  נציג מגה  לשאלת 
משרדים, מסחר וכיוצ"ב התואם את האזור ומבלי לפגוע בסביבה. יודגש כי    דוגמת לבינוי  

 לא תותר בנייה של שטחי מגורים. 

 סיבות לדחיית תכנית מגה אור. -

 תכנית הבינוי צריכה להיות משותפת למגה אור ולאבן וסיד. -

 השטח הירוק מעל המחצבה צריך להיות פתוח לציבור, הן בפועל והן בתכניות.  -
 

 הוועדה לתכנון:החלטת 
בתכנון המוצע של   אור שישתלב  כולל מתחם מגה  בעקרונות התכנית המוצעת,  תומכת  הוועדה 

 שיכון ובינוי.
 יש לבחון את התכנון שיוצע בהמשך תהליך התכנון לאור הנקודות שעלו בדיון.  

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 זיו דשא ראש המועצה, יוצא מהדיון.   •
 
   , דיון בהתנגדות המועצה לתכניתזכרונה 0332429-353. תכנית 4
 

 מטרת התכנית היא הקמת שכונת מגורים חדשה בזכרון יעקב, צמודת דופן לבינוי הקיים.  
   רשות מקרקעי ישראל. - יזם התכנית ובעל הקרקע ברוב שטחי התכנית

 פרטיים. – בעלי קרקע נוספים 
 . מועד ההתנגדויות לתכנית הוא חודשיים ממועד ההפקדה. 24.12.2019ה ב  פורסמה להפקדהתכנית  

 
 ות שעלו בדיון: סוגי 

 מסחר בתכנית. ים שטחיחסר -

 ידי המועצה המקומית.   יח"ד מהכמות שאושרה על 200-גבוהה בכהמבוקשת כמות יח"ד  -
מהנדס המועצה הקודם ביקש דו"ח המציג היתכנות כלכלית לדיור המוגן. דו"ח כזה לא   -

עלול    הואין ביקוש לדיור מוגן ביישוב וכי  הנוכחים סבורים כי אחלק מהתקבל במועצה.  
חלשה המחפשת דירות קטנות    המשיכה לאוכלוסיי הפוך להיות מוקד  המבנה י להיכשל ו 

 שהקמתו מתעכבת  , נווה רמזשכונת  בהקשר זה מציינים את השטח לדיור מוגן ליד    במיוחד. 
 . מזה שנים רבות

חלקן  שחלקן התקבלו ו   המועצה הציגה מס' דרישות   על התכנית,   בפגישות עבודה ודיונים -
   , או להתייחסות עקיפה ומעורפלת.במסמכי התכנית נותר ללא התייחסות

   – שלא קיבלו מענה או שקיבלו מענה חלקי בלבדהדרישות   להלן

גובה הבינוי המקסימלי לא יעבור את גובה הבינוי הקיים בשכונת "חלומות זכרון"   -
 הסמוכה.  

חניות(. - כל מס'  )נטיעות  כ"חניות מטע"  ציבוריות/עיליות  חניות  הנטיעות    תכנון 
שבחלק   כך  ביניהם  לא  אבל  החנייה  מקומות  מאחורי  הבינוי,  בנספח  שולבו 

 חנייה.   מקומות 25מהמגרשים בתכנית מתקבל רצף של 

 מסך החניות במגורים יהיו תת קרקעיות.  50% -
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מסך החניות יהיו תת קרקעיות. לשתי הדרישות הנ"ל יש ביטוי    100%בדיור המוגן   -
 (. מבין השניים בנספח הבינוי אבל לא בהוראות )המסמך המחייב

לכך,   - התנגד  התנועה  מתכנן  עצמם.  המגרשים  בתחום  אורחים  חניות  הקצאת 
 בר החניות הללו יהפכו לחניות פרטיות.בטענה שבסופו של ד

ציבורית  מתן - לתחבורה  קצה  לתחנת  צמוד  נהגים  למבנה  בנייה  תחנת  .  זכויות 
 הקצה מוקמה בצמוד לשב"צ וללא התייחסות נפרדת לזכויות בנייה למבנה זה. 

  , במקוםמי נגר עילי  משטחי המגרשים השונים יהיו חדירים לחלחול  25%לפחות   -
 . שנקבע בהוראות התכנית משטח המגרש 15% שלסף המינימום 

החני  - הה  ון בשטח  בית מוצע  למפעלי  )רשימת  -צמוד  לשימור  עצים  מסומנים  אל 
 העצים הינה מחייבת(. 

למתקן   - קרקע  ייעוד  לתת  יש  מים(  בריכת  )עבור  הנדסי  למתקן  סימבול  במקום 
 . 408הנדסי בתא שטח נפרד מתא שטח מס' 

מקצועית שמוכיחה כי מעגלי התנועה הקיימים יכולים לשאת  מבוקשת חוות דעת   -
 את התנועה העתידית. 

    :מציג נתונים מטעים(  2019)מעודכן לפברואר  הנספח הפרוגרמתי  -

בתי ספר על    5-בתי ספר יסודיים ו  11בתי ספר, מהם    16נרשם כי ביישוב פועלים   -
והאוכלוסיות השונות תחת  יסודיים, אך נתונים אלה כוללים את כל זרמי החינוך  

 . מטריה אחת וללא הבחנה ביניהם

נרשם כי ניתן לשלב בבנייני מגורים את מוסדות הציבור "הקטנים" )קרי גני ילדים,   -
ו  זה  לשילוב  בעבר  התנגדות  הביעה  כבר  המועצה  וכו'(.  כנסת  מבהירה  בתי  היא 

 זה.כמהלך  קידוםתפעל לשהיא לא  

בימים אלו בצמוד לזכרונה. קריית החינוך כבר  נרשם כי קריית חינוך ממ"ד נבנית   -
 בנויה ופועלת מזה מס' שנים.

 
 ועדה לתכנון:והחלטת ה

 הוועדה ממליצה להגיש התנגדות לתכנית. 
 מליאת המועצה.ביובא לדיון הנושא 

 


