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 2020  יולי 05
 תש"ף  י"ג תמוז

 
 תכנית מתחם מל"ת ברח' דורות -בנושא ועדת תכנון דיון פרוטוקול 

 
 17.30, בשעה 2020 וליבי 01ביום  שהתקיים

 בחדר הישיבות במועצה המקומית זכרון יעקב

 השתתפו חברי הוועדה לתכנון: 
 ראש המועצה ויו"ר הוועדה  מר זיו דשא 

 חבר מועצה, חבר ועדה  יהודה ברונר מר 
 מר אריה פולק 
 גב' צילה רשף 

 מר מאיר ליאני 
 

 חבר מועצה, חבר ועדה 
 חברת מועצה, חברת ועדה 

 חבר מועצה, חבר ועדה 

 השתתפו:
 אדר' אהרן דינור 
 עו"ד יוסי ברזלי 

 אל יניר -אדר' תמר בר
  מר עמוס כהן 

 מהנדס המועצה ומרכז הוועדה
 יועמ"ש המועצה 

 מח' הנדסה 
 נציג המועצה בוועדה לתו"ב "יישובי הברון" 

 נעדרו:
 מר אבי הוסמן 

 
 גזבר המועצה 

 השתתפו אורחים:
 הקהילה החרדית של זכרון יעקב נציג  מר רפי מנת 

 עורך התכנית  פרוינד   אלאדר' ארי
  

 דיון והחלטות:
 , מתחם דורות זכרון יעקב. 353-0344358עמדת המועצה המקומית לתכנית : נושאתיאור ה

 
 ישיבת זכרון יעקב  –מרכז לחינוך תורני : התכנית מבקש

 אריאל פרוינד אדר' : עורך התכנית
 

 : דיון
 מציג את התכנית:  ,אריאל פרוינד

   מרח' הזית.גבולות התכנית מצפון לרח' הכובשים, בין רח' הכובשים ורח' דורות. כולל חלק 
 מבנים מוצעים.  9- מבנים קיימים ול 8-יח"ד ל מדובר בתוספת 

בני   יהיו  ויוספו להם    5כל המבנים  יותר  נמוכים  הינם  היום  קומות    2קומות. המבנים הקיימים 
 קומות.  5לסה"כ 

 יח"ד. 275ר, מ" 120- מ"ר ל 60שטח הדירות המוצעות נע בין 
 "ד. תקן החנייה הוא מקום חנייה אחד, לכל יח 

 . הקיימת הקרובה למתחםמוצגת תחנת האוטובוס 
גני ילדים בלבד בשטח    2מוצג סקר מבני ציבור שנעשה על ידי המכון החרדי, לפיו צריך תוספת של  

 התכנית. הפתרון המוצע הוא הקמת גני ילדים בקומת הקרקע במבנים, על חשבון יח"ד.
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 יעקב: מציג את הקהילה החרדית בזכרון   ,רפי מנת
חתונות בשנה,    30- משפחות. הקהילה מחתנת כ 600- שנה וכיום מונה כ 40- הקהילה קמה לפני כ

חתונות מבין תלמידי הישיבה. הזוגות הצעירים הולכים להתגורר באזור דרך שרה   40-50-ועוד כ 
   ורמת צבי.

 מציין לגילוי נאות, שיש לו נכס במתחם הנדון. 
לא מעוניינים  ן בסובלנות ובפתיחות, מנהיגי הקהילה החרדית  למרות שהיישוב זכרון יעקב מאופיי

שחלק מחברי הקהילה יגורו בשכונות שהן לא חרדיות ולכן מבקשים להוסיף יח"ד בשכונה  
 שלהם.

וניבנו. אך בפועל   38כל המבנים של הקהילה החרדית קיבלו היתרי בנייה לפי תמ"א ברמת צבי, 
הגבוהות, מעל הקומה החמישית, אין ביקוש בקרב הציבור החרדי,  מתברר כי קומות המגורים  

 והן שוות פחות, מאחר ובשבת לא משתמשים במעלית.
מבחינת מוסדות החינוך של הקהילה, רובם נמצאים ברמת צבי. הכיתות במוסדות אלו לא  

גני  מלאות, ולכן ראו בסקר שנערך שגם לאחר שימלאו את הכיתות, יהיה צורך רק בהוספת שני  
 ילדים ואולם ספורט. 

 

 אריאל פרוינד ורפי מנת יוצאים מחדר הישיבות.   •
 

 :נערך דיון פנימי
זה, ואת השתלשלות  הדיון  הטרם  התייחסות שנשלחה לחברי ועדת תכנון ה  את אהרן דינור מציג

האירועים. מדגיש כי יוזמי ועורכי התכנית ערכו עם הוועדה המקומית מס' ישיבות עבודה אך  
 עודכנה בהן. הוזמנה ולא  המועצה המקומית לא 

   –סוקר את הבעיות הרבות בתכנית 
ובין  בין המוצע בתכנית המתאר )כאמור גם אליה המועצה המקומית מתנגדת(  י צפיפות פער -

הצפיפות המוצעת .  כללי מבחינת מס' יח"ד ןהן מבחינת צפיפות יח"ד/דונם, וה  ,התכנית
 יח"ד/דונם.  8-יח"ד/דונם בממוצע, לעומת המלצת תכנית המתאר ל  15בתכנית היא  

א  והישיבה הקיימת היום המבנה מציין כי  יישוב )בהקשר זה  לשכונה ו ל חריג   המבנים ובהג -
גן ילדים בקומת   שהקמת  בתוכנית סמוכה ברחוב הזית המחוז קבע  וכי  ,הגבוה ביותר ברחוב

 . (יםבגובה המבננוספת   יגרור עלייההקרקע, 
,  הכוללת תוספת גדולה של יח"ד כדוגמת התכנית הזו. בתכנית  בתכנית שטחים פתוחיםהעדר  -

 לנושא זה.   מקוםיש לתת 
הפרוגרמה המפורטת שהוכנה ע"י היזם לא   . עודמקווה, מרפאה ו גוןמבני ציבור כ העדר -

 הועברה/הוצגה למועצה. 
   .חסר נספח תחבורה -

 לא מקובל על המועצה.  1:1תקן החנייה המוצע   -
   –מציין כי 

עורך התכנית הודיע בסוף חודש מאי, שהיזם החליט להגיש את התכנית ללא תהליך תכנון עם   -
 המועצה המקומית. 

 התכנית הוגשה בו זמנית לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית.   -

 הוועדה המחוזית תומכת בתכנית.  -

יש לתת חוות דעת תקיפה כדי לעצור את התכנית ולהחזיר את היזם לעבודה מול המועצה   -
 לתכנון חדש. 

 
יחידות כל שנה   20היזם מציין כי יבנה  .היתכנות כלכליתחסרה חסרה בתכנית שלביות,  זיו דשא:

  איך ייבנו החניונים התת קרקעיים שעלות הקמתם יקרה. –
 מהצפיפות המוצעת בתכנית המתאר.  2התכנית מציעה צפיפות של פי 

מציין שהתכנית נדחתה על ידי המועצה לכל אורך הדרך. התכנית יכולה להתאשר בוועדה  
 המחוזית למרות שהמועצה מתנגדת לה. 

 



 
 

 

3 

עמוס כהן מציין, כי לדבריו, הוא עצר את התכנית בדיון בוועדה המקומית, ושואל האם נעשה  
 שינוי בתכנית בעקבות הפגישה בוועדה המקומית.  

זיו דשא ואהרן דינור משיבים שלא נעשה שינוי בתכנית ושהיא הוצגה בדיון זה כפי שהוצגה  
 בוועדה המקומית. 

 
 :  םתעמדאת חברי וועדת תכנון מביעים 

 : מאיר ליאני
 נושא התחבורה בתכנית לוקה בחסר.  ללא תכנית תחבורתית, לא ניתן לדון בתכנית.   -
 לא מספק.  1:1תקן החנייה  -
ילדים צעירים שיצטרכו לעבור את כיכר  מבחינת חינוך וקשר למוסדות החינוך של הקהילה,   -

 מגיע להם יותר.  .לא פתרוןשכטר בדרך לגנים ולבית הספר, זה 
 חסר גן משחקים ציבורי לילדים. -
 במקום תהיה נוראית.   הפיזית צפיפותה -
 הנראות של השכונה תהיה של עיר ולא של יישוב כפרי. -
 חסר קשר תחבורתי בין רחוב הזית לרחוב הכובשים.  -
 

  :יהודה ברונר
 תכנית המתאר, שגם אליה אנו מתנגדים. המוצע בהתכנית רחוקה מאוד מ -
בקרבתם, היא מובנת   המשפחות הצעירותהסוגיה שהוצגה, שהמבוגרים רוצים את מגורי   -

. זכרון יעקב היא יישוב הזה , אבל לא זאת הדרך לממש את הרצוןומוכרת, גם באופן אישי
 לשמור עליו ככזה ולא להרוס אותו בבנייה צפופה.  רוציםיוקרתי ואיכותי ואנחנו 

חלק מהאופי של היישוב זה להסתובב ברחובות שאינם צפופים. זו עוד סיבה שהצפיפות  -
 המוצעת אינה הגיונית.  

. תכנית שחסרה בשטחי ציבור לא מתאימה  היישובצד נוסף באופי של שטחי הציבור מהווים  -
 לזכרון יעקב. 

 אולי הציבור יחליט לרכוש מכוניות בעתיד. ,ו חייב להישמר בקפידהתקן החנייה שהגדרנ -
 כל התכנית פוגעת באופי הכפרי של היישוב.  -
 

 צילה רשף: 
על פי הפרוטוקול של הוועדה המחוזית הינה חובבנית, כפי שצוין   אבולוציית התוכנית -

כה לא   ועד  2019בפרוטוקול התוכנית הוצגה לראש המועצה והמהנדס )הקודם( עוד בשנת 
  בוצעה שום עבודת מטה למציאת תוכנית התואמת את עקרונות התכנון ובניה בזכרון יעקב.

  מבקשת לדעת היכן נמצאים עוד שטחים בבעלות הקהילה החרדית, בראיה ארוכה קדימה. -
המיועד יצמח  האזורכל לכך ש ךלהיעריש   38במידה ושכונת חזון איש עומדת בתנאי תמ״א  -

  קומות. 5לגובה  
  מוסדות חינוך )גני ילדים( חייבים להיות מבנים נפרדים ולא בתוך בנייני מגורים. -
  יש לתכנן שצ״פים באוריינטציית קהילה חרדית בתוך הקו הכחול של התוכנית. -
הכי פשוט להתנגד אך יש למצוא   .מבקשת לקיים דיון נוסף ולבחון את האלטרנטיבה -

 םהבנייני ינים בגובה ימותאמת לקהילה החרדית בזכרון יעקב, לדוגמא: בנ אלטרנטיבה 
  הקו הכחול.  ךהחדשים בקרבת בית העלמין ולא מעבר, תכנון מוסדות חינוך ושצ״פ בתו

 
 אריה פולק: 

 של מוסדות חינוך, יש מספיק כיתות לימוד לקהילה החרדית.  בעיהאין כלל  -

 מתרעם על היעדר התייחסות המועצה המקומית וראשיה בנושא זה לאורך השנים.  -

 ראו כלל מרחוב הכובשים.יהמבנים שייבנו לא י -

 . כפי שהיא מבקשת לה החרדית את המבוקש ולאפשר לה לגדולצריך לתת לקהי -

 נה, לא הכל ייבנה בבת אחת אלא לאורך מס' עשורים.מדובר בצמיחה הדרגתית של שכו -
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 החלטת הוועדה לתכנון:
 .התכנית, כפי שהיא הוצגהמתנגדת לקידום ואישור הוועדה 

 אחד תומך בה(.חבר , מתנגדים לתוכנית  חברים ארבעה –)בהצבעה 

 


