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 2020  ינואר 19

 תשפ"א ו' שבט
 

 שכונת המצוק המערבי - ( 2020/4) 20תכנון מס'  תועד דיון פרוטוקול והחלטות 

 17.00, בשעה 2020  רנובמבל 23-בישיבה מקוונת )זום( שהתקיימה 

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

 חבר מועצה, חבר ועדה  ברונר מר יהודה 
 חבר מועצה, חבר ועדה  מר מאיר ליאני 

 חברת מועצה, חברת ועדה  גב' צילה רשף 
  

 נעדרו חברי הוועדה לתכנון:
 חבר מועצה, חבר ועדה  מר אריה פולק 

  
 : שהשתתפו בדיון מוזמנים נוספים

 מר עמוס כהן 
 אדר' אהרן דינור 

 יישובי הברון" " המקומית הבוועדנציג המועצה 
 מהנדס המועצה ומרכז הוועדה

 עו"ד יוסי ברזלי 
 מר אבי הוסמן 
 אל יניר -אדר' תמר בר

 יועמ"ש המועצה 
 גזבר המועצה 

 מח' הנדסה אדריכלית 
 

 העתקים:
 חברי הוועדה 

 מוזמנים 
 

 " יישובי הברוןמהנדס הוועדה המקומית " אינג' מנדי שפיגלר 
 " יישובי הברוןמתכנן הוועדה המקומית "  אדר' מחמיד מחמוד 

 " יישובי הברוןהוועדה המקומית "אחראית רישוי ז"י,   אינג' אלה קוסטובצקי 
  תיקי בניין 

  
 682ש/המצוק המערבי  פרויקטתכנית בינוי 

 פרויקטולאחר קבלת חוות דעת יועץ תנועה לגישת כלי רכב ל 19.10.2020מיום  דיון פנימיהמשך 
 

בינויתיאור הבקשה:   ל682לתב"ע מאושרת ש/   תכנית  גישה  כולל כביש  גשר    פרויקט,  באמצעות 
 היוצא משד' ניל"י וגן דורזיה( יהוואד מעל גשר ) 652מכביש 

 
 , אלון עמרם, עופר ביטון צחי ברקו מיםיזמבקש: 
 מבל אדר' ערן מתכנן: 

 
 רקע:

ש/ משנת    682תכנית  ל2005המאושרת  תכנון  קבעה  של    68- ,  בשטח  המערבי,  המצוק  על  יח"ד 
, במדרון מתחת  המשכי ורצוף  בינוי  –בתבנית "רחוב"    פרויקטהתכנית הציגה  טופוגרפיה תלולה.  

 .פרויקטהראשי והיחיד ב  רחובל
בהקלה מכוח חוק   יח"ד 30% ולהוסיףתכנית הבינוי המובאת כאן מבקשת לשנות את צורת הבינוי 

 .יח"ד 20, שהן שבס
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 המבוקשת: הבינוי  עיקרי תכנית

ללא שינוי  יח"ד.  88בהקלה מכוח חוק שבס, לסה"כ   יח"ד המאושרות, 68-יח"ד ל   30%תוספת  -
 בשטחים. 

לא בינוי המשכי, אלא מבנים    –  מנספח הבינוי )מנחה בלבד( של התב"ע המאושרתבינוי שונה   -
   ."הרחוב " קומות, משני צידי  5בגובה של עד 

עיקריים   - מבנים  טיפוסי  מ  –שני  שעולים  מבנה  2בני    "הרחוב"מבנים  בכל  ומבנים  יח"ד   ,
  5-4מתחת לרחוב, בני    קומות  5ומלווים את הטופוגרפיה עד לגובה של    "הרחוב "משיורדים  

 .  יח"ד בכל מבנה 
 בנייה לצורך מיגון )שלא נכללו בתכנית המאושרת( ולצורך נגישות. תוספת שטחי  -
 בניין.  יהקלה בקוו  -

 . 652גשר מכביש  באמצעות פרויקטגישה ל  -
 

 )ישיבה מקוונת(: 19.10.2020ישיבה של ועדת תכנון נערכה ביום 
  :בעלי עניין ואנשי מקצוענכחו 

  אדריכל עורך תכנית הבינוי  אדר' ערן מבל 
  מתכנן התנועה בפרויקט  זילברשטיין מר רן 

  אדריכלית הפרויקט  אדר' אורית רייטר ליכנטנשטיין 
  יזם הפרויקט  מר עופר ביטון 

  יזם הפרויקט  מר צחי ברקו 
  מנהלת הפרויקט  גב' מרב  

 
 :19.10.2020 דיוןשעלו בות סוגי

 בינוי:
ש/ - בתב"ע  שהוצע  מיושן.    682הבינוי  המבוקשת,  נראה  הבינוי  בתכנית  הבינוי  לעומתו,  מסת 

מופרדת לנפחים קטנים עם מרווחים ביניהם, המכניסים מבטים לנוף ואויר ליח"ד, לחצרות  
 מ'.  8מינימום מרחק בין מבנים הוא .   "רחוב השכונתי"ביניהן ול

   הבתים "צומחים" בהתאם לטופוגרפיה הטבעית. -
גובה המבנים וגובה הכביש ללא שינוי ממה שאושר בעבר. בין השאר כדי להימנע מהתנגדות   -

 גובלים. 
  250מ"ר )לעומת דירות של    190-מ"ר ל  110תמהיל הדירות המוצע הוא דירות בשטחים שבין   -

 מ"ר כפי שהיה בתכנון הקודם(.
מקירות   - נימנע  המוצע  קומות  התכנון  הוספו  שניתן,  מקום  בכל  ובמקומם,  גבוהים  תומכים 

 מ'.    2מגורים. מתחת לבתים, יהיו קירות תומכים מדורגים בגבהים של 
 לצד הכביש יש קירות תומכים גבוהים יותר, שלא ניתן להימנע מהם. 

שטח לנגישות,    5%התב"ע המאושרת חוקקה לפני חוק הנגישות. לכן המתכננים ביקשו תוספת   -
 קר למעליות לכל בניין. בעי

,  4במבט מלמטה )כביש  מ'.    1-1.5במפלס הנמוך ביותר תתוכנן טיילת, מעל קיר תומך בגובה   -
 .ת הקיר התומךהצמחייה הטבעית תסתיר אדרך מנחם ועוד(  

הגגות יטופלו כגגות ירוקים, עם חלוקי נחל וכו'. יהיה שימוש    -התכנון תומך בגישה בת קיימא   -
מתק בידוד  עצים  ודמים  בחומרי  גדולה  נטיעת  מבכמות  העציםיותר  לצורך  ש   כמות  יעקרו 

 הבנייה. 
 תנועה בתוך המגרש:  

 . בכניסה למגרש מיקום חניות אורחים -
 מתוכנן לכניסת משאיות.  "הרחוב הראשי " -

 גישה אל/מ המגרש: 
 לתנועה זורמת. מתוכננות בפנייה ימינה בלבד,  פרויקטכניסה ויציאה של מכוניות מה -
עם גישה אחת בלבד לכלי    "שכונה". האם נכון לתכנן  652, מהגשר לכביש  פרויקטגישה אחת ל -

שמדובר   מכיוון  שוב  עולה  הבטיחותי  )ההיבט  רק  לא  אך  הבטיחותי  מההיבט  בעיקר  רכב, 
 , שעלול להוות מוקד לשריפה(.   ישגובל בוואד  פרויקט ב
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 : 19.10.2020החלטת הוועדה לתכנון, 

  של דרך אחת בלבד   בטיחותיתהבחינה  היה מהותית ויסודית, הן מ סוגא  וה   פרויקטהגישה ל גשר  
  , בשל עלות ההקמה הגבוהה של הגשר  והן מבחינת שאלת המימון)סכנת אש(  צמודת ואדי    "שכונה "ב

 . על המועצה  שתחול ,תשתית ציבורית המהווה
תיבחן   המועצה  נוספות,  החלטות  הגשר  טרם  באמצעות  רק  שלא  למתחם  אחרות  גישה  חלופות 

 שמתוכנן. 
גש ונדרש  אחרת  אפשרות  ואין  דרך  ר  במידה  להוספת  האפשרות  )תיבחן  רכב  כל  לכניסה/יציאת 

 (.מתחםמילוט מהפחות כדרך ה

הדיון  23.11.2020ביום   ולהמשך  שנבחנו,  הגישה  חלופות  לסקירת  לתכנון  הוועדה  התכנסה   ,
 הפנימי: 

 : להלן, (כפי שנבדקו על ידי יועצת התנועה)חלופות לגישה מהנדס המועצה הציג  

 נפסלה בשל הפרשי טופוגרפיה גדולים מדי.   –גישה ממעלה מנחם  .1

פחות נוחה מבחינת התחבורה מאשר החיבור הישיר לרח' ניל"י עם גשר,   –גישה מרח' אצל   .2
 מליון שח מעלות הגשר.   1-0.5אך אפשרית בעלות מופחתת של 

גבוהים    ,אפשריתעקרונית    –גישה מרח' ההגנה   .3 תומכים  קירות  בהקמת  צורך  יהיה  אך 
 והתאמת מפלסים ברח' ההגנה ולכן עלותה גבוהה גם כן. 

האפשרי  הגישות  לביצוע  שתי  ההגנה(  ות  ומרח'  האצ"ל  הפרויקט  )מרח'  את  יוזילו  לא 
 שיאפשר למועצה המקומית לבצע את הגישה.  באופן ת משמעותי

 
 החלטת הוועדה לתכנון:

 התכנית כוללת בנייתו של גשר שיחבר את פרויקט המצוק בלבד לשד' ניל"י.  
 גשר זה אמור לקום במקרקעין השייכים למועצה והמהווה תשתית ציבורית.  

המחייבות    ,תשתית נוספות  סוגיות  גם  המימוניות  לסוגיות  מעבר  וכוללת  מאוד  יקרה  שעלותה 
עצם היות הגשר המתוכנן לא רחוק מחורש הן לאור הטופוגרפיה במקום והן מ  ,בדיקה מעמיקה

 טבעי המחייב בין השאר גם בחינת הנושא מהיבטים של סכנת אש.  
אין מחלוקת שרצונם של היזמים להקים בעת הזו את הפרויקט איננו יכול לחייב את המועצה  

 להסיט ולשריין תקציבים לתשתית ציבורית זו דווקא.  
ברמה יישובית תוך בחינה כוללת ושיקולים רחבים של המועצה נעשית    קביעת מטלות הפיתוח

 הנשקלים ונגזרים מהמסגרות התקציביות הרלוונטיות. 
לאור כל זאת, למועצה נדרש פרק זמן נוסף לבחון את סוגיית דרכי הגישה לפרויקט, תוך הצגת 

הגבוהה אמירה ברורה כי בעת הזו אין ביכולתה לעמוד במימון הקמתו של הגשר וזאת לאור עלותו  
 וכן בשים לב לכלל מטלות הפיתוח ביישוב.

 
 

 


