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  ראשוןפרק 
  

 כלליות -מהותיות  טענות

  הטענה .1

במתכונתה המופקדת ולהורות על עריכה מחדש תוך יישום עקרונות תכנוניים  276יש לדחות את מח/

ולא כאלה המגבילים אותו.  ההאוכלוסיישמאפשרים לקדם פתרונות תכנוניים לפיתוח בהתאם לצרכי 

כמעט אינה תורמת דבר לפיתוחה של העיר ו האמתיותמוצעת אינה מתמודדת עם הבעיות התכנית ה

התכנית אינה מתמודדת עם מצוקת הדיור של  –ת שטחים מצומצמים לבנייה למגוריםמעבר לתוספ

זוגות צעירים וחסרי קרקע, אינה מציעה תוספת שטחים לתחום הפיתוח המבוסס על קרקעות מדינה 

  למי שאינם בעלי קרקע. פתרוןשיכולות להוות 

  זו ההזדמנות היחידה לתת מענה לצרכי מגורים עבור מי שהם חסרי קרקע. –מדינה מותיש צורך באד

שנה ממועד אישורה המשוער  20על תכנית מתאר מקומית לדאוג לפתרונות תכנוניים בראייה של 

  .המתארלפחות כשנת היעד של תכנית  2035ולפיכך יש לראות בשנת 

  המלצה ונימוקיה

חדשה תגרום לנזק ופגיעה באוכלוסיית העיר בשיעור העולה על  רמתאדחיית התכנית ועריכת תכנית 

מקומית חדשה תתפרש על פני מספר שנים שאיש אינו  מתארהתועלת שכן עריכה ואישור של תכנית 

במתכונתה המופקדת  276ה גם הפתרונות המוצעים בתכנית מח/במצב דברים ז יכול לערוב למניינן.

  ות כך הבעיות המגולמות בטענה יתעצמו ויחריפו.יידחו ויש יסוד סביר להניח שבעקב

יחד עם זאת יש ממש בטענה שטווח התכנית (שנת היעד) הוא שש שנים בלבד ושאין בה כדי לתת 

פתרון מערכתי כולל ומשולב למצוקת הדיור הן בהיבט ציר הזמן והן בהיבט הבעלות במקרקעין (העדר 

  אדמות מדינה בתחום השטח המיועד לפיתוח).

מקומית ליתן  מתארוכי על תכנית  2020היא  276בהינתן כי שנת היעד לתכנית מח/ –זו אף זולא 

מקומית דומה כי  מתארשנה מהשנה המשוערת לאישורה של תכנית  25מסגרת תכנונית לטווח של 

  .2040מענה לשנת יעד של  שאין בנמצאאין מנוס מהמסקנה 

סטטוטוריים ברמה הארצית והמחוזית שהלכה נתונה בסד של הגבלות ואילוצים  קלנסואההעיר 

 –ני נקבע משילוב של שני "וקטורים"למעשה כבלו את ידי עורכי התכנית וגבול תחום הפיתוח העירו

הגבלות פיתוח  -ני, והש2020תחזית צרכי הפיתוח בהיבט הפרוגרמתי לשנת יעד  -האחד

  .22ותמא/ 3/ב/34/, תמא10, תמא/21/3, תממ/3, תמא/35עות מתמא/סטטוטוריות הנוב

ולשיטתו נותן מענה תכנוני  21/3, שינה במידת מה את תממ/276התוצר התכנוני שהתקבל, מח/

גבולות שיפוט,  –חר המצטרפות להגבלות הסטטוטוריות. הגבלות מסוג א2020לצרכי העיר לשנת 

כ"כביש  משבצות חקלאיות של אגודות שיתופיות, רדיוסי מגן מבארות והכל באופן שהדרך הידועה

דרום מערבי לא וה עת בלבד שכן כל החלק הדרום מזרחיהטבעת" מהווה בסופו של יום מחצית טב

אינו מתחבר לכל  הדרומי ובחלקכולל כביש טבעת ואילו בחלק המערבי של התכנית כביש הטבעת 



  צבי יושע - זאב עמית 

    בע"מ תכנון ערים                                        
  

2  

  054-4366447,050-5506144נייד:   03-6022905טלפקס:   03-6045850טל':    6249713אביב -תל  81יהושע בן נון רח' 

 office@amityosha.comכתובת למשלוח דואר אלקטרוני: 

 

  דרך שהיא.

 אלא קלנסואהבנוסף, יש לתת את הדעת להיבט הנורמות הנוהגות בחברה הערבית, שאין 

מיקרוקוסמוס שלה לבין הנורמות הנהוגות בחברה היהודית בכל הנוגע לאופן השימוש במקרקעין 

  בבעלות פרטית.

ראשון לציון  –נון הפיסי במושבות לשעבר, דהיינווהדינמיקה של התכ ההתפתחותכל ניתוח של 

המושבה ), פתח תקווה, חדרה, רחובות וכדומה מעלה כי ב"גרעין הישן" של 4(ממזרח לדרך מס' 

 ובסביבתו לא היו בנמצא קרקעות מדינה אלא קרקעות פרטיות בלבד. באזורי המגורים עד סוף שנות

למעשה יחידת דיור על מגרשים בגדלים משתנים (מגורים א').  –הייתה מקובלת צפיפות נמוכה 50-ה

ו את החל תהליך של ציפוף אזורי המגורים באמצעות תכניות מפורטות שהגדיל 50-מסוף שנות ה

ולסדר גודל של  60-יחידות דיור בשנות ה 6-8זכויות הבניה מיחידת דיור אחת למגרש לסדר גודל של 

  דונם). 2 –0.75מגרשים בגדלים משתנים בין  –יחידות דיור ומעלה למגרש (שוב 10

קומבינציה דהיינו העברת מימוש הביצוע  עסקתלמימוש תהליך זה, בדרך כלל נהוג היה לבצע 

ליזם (קבלן) שבתמורה היה מעניק לבעל הזכויות במגרש מספר יחידות דיור על פי הערכה  והזכויות

התחלף הנוף העירוני במרבית המושבות לשעבר  70-וה 60-שמאית. באופן זה במהלך שנות ה

מבתים חד או דו משפחתיים בעלי קומה אחת לתופעה הידועה כ"בתים המשותפים בעלי מרפסות 

תיפקד באופן יעיל וכוחות השוק הכתיבו את הקצב ובתוך כשני עשורים כמעט  התריסים". מנגנון זה

  ונעלמו "בתי המושבה" ל"בתים משותפים".

תרבותי במובן זה -ערכי-שכן הקרקע מהווה בסיס כלכלי בקלנסואהתהליך כזה לא יכול להתרחש 

כויות בניה שתכליתה לשמש ולספק את צרכי המגורים של בני המשפחה על ציר הזמן. מימוש ז

 3על ציר זמן ארוך של עד  בקלנסואהשבראשון לציון מזרח התפרש על שני עשורים עשוי להתממש 

  דורות.

פן נוסף שיש ליתן עליו את הדעת הוא המוביליות הגיאוגרפית. בעל המגרש בראשון לציון שמימש 

רר באחת מהן ומכר ו/או יחידות דיור מכר אותן בשוק החופשי או התגו 2 לדוגמאזכויות וקיבל תמורתן 

ואילו בניו קבעו את מקום מגוריהם על בסיס שיקולים "קרים" של  ההשנייהשכיר את יחידת הדיור 

בנים של אותו בעל מגרש עברו להתגורר  –גישות ועלות יחידת הדיור, דהיינותעסוקה, חינוך, נ

רפית מוחלטת. מוביליות מוביליות גיאוג –באלה וכביוצאבמקרים רבים בעיר אחרת, בחבל ארץ אחר 

. בנים של בעל חלקת מגורים אינם משתתפים בהליך ההגירה הפנימית בקלנסואהזו אינה מתקיימת 

המקובלת בחברה היהודית ואינם קובעים את מגוריהם בערים יהודיות או בערים ערביות, כמובן שיש 

יר המקור אך בטווח הנראה יוצאים מהכלל וייתכן שבטווח הארוך מגמה זו תתהפך והמיעוט יישאר בע

  .בקלנסואה לא תתקייםלעין יש יסוד סביר להניח כי מוביליות גיאוגרפית זו 
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החוקר סבור כי יש לנתח לעומק את ההגבלות והאילוצים הסובבים את העיר, להסיק מסקנות ולאורן 

לבין  2035-2040לשנת יעד  קלנסואהרכי הפיתוח של העיר בין צלבחון האם מתקיים האיזון הראוי 

  עקרונות היסוד של התכנון הארצי והמחוזי.

  554דרך אזורית מוצעת מס' 

לגריעה מרשת  מיועדת לקלנסואהבקטע הרלוונטי  554בבדיקה שערך החוקר עולה כי דרך מס' 

  וטרם באה לעולם. דיוןארצית שנמצאת בשלבי עריכה ו מתארתכנית  –42הדרכים הארצית בתמא/

 הגיעוועמם ועדת ההיגוי המלווה את התכנית  42עולה כי עורכי תמא/מערכתי -חבורתיבהיבט הת

  בקטע הרלוונטי. 554דרך  תלהתוויימערכתי -לכלל תובנה שלא מתקיים רציונל תפקודי

ה כך, שכן היא כפופה מטר, ובדין עשת 300ברוחב  554סימנה רצועה לתכנון לדרך  276תכנית מח/

היא  7שינוי  3צועה לתכנון ואיסור בניה בה. תמא/קובע רה 6סעיף  –7שינוי מס'  3להוראות תמא/

אינה אלא בגדר ביצה שלא נולדה ואיש אינו יכול לערוב  42התכנית התקפה והמחייבת בעוד שתמא/

  למועד אישורה.

  .554, מטבע הדברים, הטמיעה גם היא את דרך אזורית מס' 21/3תממ/

וממליץ לפנות לאלתר לוועדה לתחבורה  42/ה סיבה להמתין עד לאישורה של תמאהחוקר אינו רוא

 –, דהיינובקטע הרלוונטי 554יבשתית שליד המועצה הארצית לתכנון ולבניה בבקשה לגרוע את דרך 

. גריעה זו 3י לתמא/שינו –ומהות הבקשה 57עם דרך  554לצומת עד  553עם דרך  554מצומת 

  .276ך בקביעת הרצועה לתכנון בתחום מח/תייתר את הצור

 ור נחל וסביבותיואז

 21/3תממ/ –מקבל ביטוי בשלוש תכניות מרכזיותאפיק ה –עובר אפיק נחל אלכסנדר 276מח/בתחום 

  כנטיעות בגדות נחלים. 22כעורק ניקוז ותמא/ 3/ב/34כאזור נחל וסביבותיו, תמא/

כפי שהופקדה קבעה אזור פיתוח עירוני בתחום אזור נחל  276בפתח הדברים יש לציין כי מח/

  סביבותיו.ו

  במה דברים אמורים?

 מעלהיצקה תכנים שונים לאזור נחל וסביבותיו לעניין היקף השטחים ופרישתם במרחב.  21/3תממ/

-מטר הופך בהמשך לרצועה ברוחב כ 100-200-בין כוכב יאיר לצור נתן רוחבו כ בקטענחל אלכסנדר 

רוחב דומה ומתל אשקף במורד  עד בורגתה קלנסואהבהמשך צפונה בין  לקלנסואהק"מ בין טירה  1

  הנחל רוחב של מספר קילומטרים.

 הנחל מערבה, ובמעלה 4מורד הנחל מדרך מס' ק"מ ב 1-ולג נמצא רוחב ממוצע של כמנגד בנחל פ

  מטר. 150-200-ת בלב אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח ברוחב כמזרחה רצועת נחל העובר 4מדרך מס' 

מתייחסת לאזור נחל וסביבותיו לעניין היקף השטח ופרישתו לפי  21/  3מהאמור לעיל עולה כי תממ / 

וזרת גזירה שווה, מטבע הדברים, לכל הנחלים ולכל קטע וקטע העניין ובאופן דיפרנציאלי ואינה ג
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אין אזור נחל וסביבותיו והאפיק הופך  קלנסואהבתחום אזור פיתוח עירוני  –באותו הנחל. לא זו אף זו 

  .276ת מים ופארק ליניארי המלווה את האפיק בתכנית מח/הולכעל פי התממ לקו 

לבחון איזו קביעה תכנונית לעניין אזור נחל וסביבותיו תביא לאיזון הראוי בין  הוא אם כך כל שנותר

ערכי טבע נוף ושטחים פתוחים הבאים לידי ביטוי באזור נחל וסביבותיו ובכלל זה הרצף הדרוש 

  . קלנסואהוהפיתוח של העיר  לקיומם של אלה לבין צרכי הקיום

מוקף בשטחים חקלאיים מעובדים בבעלות פרטית. אם  1מעלה נחל אלכסנדר מצפון לדרך מס' 

בריכוז של ערכי טבע, נוף ומורשת עסקינן אזי בשילוב ערכים אלה עם אפיק הנחל מתקיים רציונל 

  ף כפרי פתוח).יל מאזור חקלאי/נווסביבותיו כשטח פתוח איכותי (להבדלקיום אזור נחל 

על רקע הטענה ונימוקיה ועל רקע העובדה שהתכנית המופקדת מציעה שטחים לאזור פיתוח עירוני 

השיגה את האיזון הראוי בין  276יש לשאול האם מח /  בהיקף מסוים במקום אזור נחל וסביבותיו

ישתו לבין צרכי ובכלל זה היקפו ואופן פר החשיבות המחוזית והאזורית לקיום אזור נחל וסביבותיו

נתנה אך פתרון חלקי בעניין זה, ב"גיבוי"  276הקיום והפיתוח הנדרשים לעיר. החוקר סבור כי מח / 

  .35תחום המרקם העירוני שנקבע בתמא / 

מטר לא תיפגע בהיבט המערכתי  600-700 -החוקר סבור כי הרחבת אזור הפיתוח העירוני צפונה בכ

בתמא /  מטר כקבוע 150-חל אלכסנדר, אפיק הנחל ייקבע ברוחב כהכולל של אזור נחל וסביבותיו לנ

תישאר על כנה  1, דרך הטבעת, דרך מס' 4בדומה לאפיק נחל פולג ממזרח לדרך מס'  3/ ב /  34

  ומנגד הרחבה זו תהווה חלק "מסל" פתרונות כולל שייתן מענה מאוזן וראוי לצרכי העיר.

  21/  3אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח בתממ / 

אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח מקיף את המרקם הבנוי והמתוכנן של העיר ממערב ומצפון מזרחי. 

קבעה את גבול הפיתוח של העיר במערב ברצועת המוביל כאשר בצמוד וממערב לרצועת  21/3תממ/

  .554המוביל מתוכננת כאמור דרך 

ובכך ניתן ליישם  554י היא דרך קו תיחום מרקם עירונ -הרציונל בקביעה זו של התממ גלויה וברורה

בין אם עירוניים ובין אם  -קביעת שטחים פתוחים וחייצים פתוחים בין יישובים -מטרה ממטרות התממ

 ההייתמטר לא  300ברוחב  7תיקון  3קביעת רצועה לתכנון כהגדרתה בתמא/ -כפריים. יתרה מכך

  צועת המוביל הארצי.קובעת אזור פיתוח עירוני ממערב לר ההייתאפשרית באם התממ 

מטר אין כל  300הצורך בקביעת רצועה לתכנון ברוחב  ועמומתייתר  554הינתן כי הצורך בדרך ב

סיבה שלא לאזן בין צרכי הפיתוח של העיר לבין עקרונות התכנית המחוזית בעניין השטחים הפתוחים 

רוני באזור חקלאי/נוף כהגדרתם כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח ממש כשם שנקבעו אזורים לפיתוח עי

  ברחבי המחוז ולא כאן המקום לנקוב ולציין את הדוגמאות לכך. 21/3אישור תממ/ לאחרכפרי פתוח 

  35מרקם עירוני בתמא/

) בקלנסואה(אזור התעסוקה  10קבעה את השטחים הפתוחים שממזרח למתחם תכנון מס'  35תמא/

י, ואף הגדילה לעשות וכללה את שער כמרקם עירונ אפריםעד לשטחי "המחנה" וההרחבה של שער 
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אזור  -. דא עקא6בתחום המרקם העירוני עד בסמוך לדרך מס'  444הממוקמת ממזרח לדרך  אפרים

מסכלים  קילוואט 400) ותוואי הולכת חשמל בקו מתח על 10התעסוקה של העיר (מתחם תכנון מס' 

שממזרח לקו  35רוני על פי תמא/כל אפשרות לקבוע מרקם עירוני הכולל מגורים בתחום המרקם העי

  .444מתח העל עד לדרך 

  ברחבי מחוז המרכז 35עדכון תמא/

התכנון במשרד הפנים ואת המועצה הארצית  מנהלמצוקת הדיור והפער בין הביקוש להיצע הביאו את 

את התכניות המחוזיות) בדגש ובהתמקדות במחוז  ועמה( 35לתכנון ולבניה לבחון מחדש את תמא/

ישובים עירוניים כמו יהוד, באר יעקב, גן יבנה והרשימה עוד  35במסגרת הליך עדכון תמא/המרכז. 

עם בעיית הפער שבין ההיצע  ארוכה, נקבעו כישובים מיועדים להרחבה וזאת כאמור כדי להתמודד

נה הבעלות על המקרקעין והן חריפה שבעתיים עקב מב קלנסואהלביקוש. דומה שהבעיה בעיר 

הארציות ולפיכך נעלמו מעיני החוקר הסיבות  המתארטוטוריים השונים בתכניות האילוצים הסט

 שמנהלבעיקר על רקע העובדה  35תמא/ עדכוןבמסגרת הליך  קלנסואהוהטעמים שלא לכלול את 

השנים הבאות  6-7 -נותנת מענה ל 276התכנון המועצה הארצית והוועדה המחוזית יודעים כי מח/

ר מדוע כפר סבא או יהוד או באר יעקב מיועדות לקחת חלק בהגדלת מצאי בלבד! לא ברור כלל ועיק

אינה לוקחת חלק  קלנסואהעל חשבון אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח ואילו העיר  -הקרקעות למגורים

  בכך.

  ההמלצה 

 מתארהגעתי לכלל מסקנה כי דחיית התכנית במתכונתה המופקדת ועריכת תכנית המקובץ מכל 

גם ונזקה רב מתועלתה,  קלנסואההראויה שתביא לפתרון הבעיות והמצוקות בעיר  חדשה אינה הדרך

. יחד עם זאת, אין התכנית 8-ו 7,6אם בינתיים מקודמות ומאושרות תכניות מפורטות למתחמים 

לשנת  -יוצרת פתרונות תכנוניים ראויים אלא לטווח הקצר מאד, כפי שהתכנית מעידה על עצמה

2020.  

קידום  -ת תשתית תכנונית ראויה לעיר היא בעיניי שילוב של שני מהלכים עיקרייםדרך המלך ליציר

במתכונתה המופקדת ובכפוף להמלצות שיובאו בהמשך בד בבד עם מהלך תכנוני שיכלול  276מח/

ובין אם ביוזמה לשינוי  35תמא/ עדכוןהרחבת המרקם העירוני של העיר (בין אם באמצעות 

  ).21/3תממ/

השני של ההמלצה דלעיל שכן אין היא אלא אמירה כללית ולפיכך מצאתי לנכון לטרוח  אין די בחלקה

לבדוק ולנתח את מכלול ההיבטים המקופלים בחלק זה של ההמלצה על מנת לצרף להמלצה הכתובה 

" של המרקם העירוני הקו הכחול"ובו מופיע הפוליגון הראוי שיהווה את  1:50,000תשריט בקנה מידה 

ווח הבינוני והארוך, פוליגון המבוסס על איזון ראוי בין עקרונות התכנון הארצי והמחוזי של העיר בט

  וצרכי העיר בעיקר בהיבט המגורים וצרכי הציבור מאידך.מחד 
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מאות מבנים לא  "הכשרת"כאן המקום לומר בקול רם וצלול כי משמעות המלצה זו מקפלת בתוכה 

קבע של  "משבצת"שטחי חלק מת המוביל, סיפוח חוקיים שנבנו במרוצת השנים ממערב לרצוע

האגודות תנובות וכפר יעבץ ומתן אפשרות למדינה ליזום תכניות מפורטות לבניה רוויה על קרקעות 

אפשרות ליזום תכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה חדשה על קרקעות מדינה  -מדינה ויותר מכך

  וקרקעות פרטיות.

ולמכשולים הצפויים להמלצה זו במישור התכנוני/המשפטי ועל אף זאת החוקר מודע היטב להתנגדות 

  המתווה המוצע. אינו יכול שלא לכלוללפתרון מצוקת המגורים בעיר דומה שניסיון 

קרקעות מדינה הן משאב ציבורי והמדינה מחליטה בסמכות על אופן חלוקתה הקצאתה וניצולה. 

מתן אמצעי ייצור חקלאיים לאגודות שיתופיות  -םהשיקולים שהיו נכונים וראויים בשנות החמישי

להתיישבות חקלאית אינם מתקיימים בהכרח לנצח וצרכי הזמן והמקום עשויים לשנות טעמים 

כשם שהמדינה מתכוונת (ואף פעלה כך בעבר) ליזום ולתכנן  שינוי מדיניות. -ולים ובמילה אחתושיק

י מגורים על מנת להרחיב יישוב עירוני כזה או על קרקעות "משבצת" של אגודה חקלאית פלונית אזור

 קלנסואהאין כל סיבה נראית לעין שלא לכלול את  35תמא/ עדכוןאחר ברחבי המחוז במסגרת 

, המלצתי היא ביצוע המהלך במסגרת אם כיכאמור במסלול נפרד של שינוי תממ,  במהלך זה (או

  ).35תמא/ עדכון

בכפוף לתיקונים שיומלצו  276קידום מח/ -דהיינו: לקבל את הטענה בחלקה, לסיכום ההמלצה

כפתרון תכנוני  35תמא/ עדכוןבהמשך כפתרון תכנוני לטווח הקצר וקידום "תשריט הפוליגון" במסגרת 

  לטווח הבינוני והארוך.
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 הטענה .2

הקרקעות . 1/16/א/31שנקבעה בתמא/ 444קיימות קרקעות חקלאיות מעובדות ממזרח לדרך 

להבטיח אפשרות נגישות לבעלי המקרקעין  276. על תכנית מח/7860-ו 7858בגושים  נמצאות

  המעבדים את הקרקע.

  המלצה ונימוקיה

מקומית ואין  מתארשהיא תכנית  276אמנם כלולה בחלקה בתחום מח/ 444לדחות את הטענה. דרך 

 16/1/א/31מא/. לגופו של עניין הוראות ת1/16/א/31תמא/ -ארצית מתארבכוחה לשנות תכנית 

"מיקום סופי הקובע בס"ק א' כי  19מתייחסות לעניין הנגישות לקרקעות מעובדות וזאת על פי סעיף 

של מעברים חקלאיים ודרכים חקלאיות ייקבע בתכניות העבודה לביצוע תוך תיאום מלא עם הרשויות 

  ."שות המקומית ובאישור הצוות המלווהרהמוסכמות ועם ה

"צוות המלווה לא יתיר את סלילת הדרך קובע כי  16/1/א/31א' להוראות תמא/ 22סעיף  -לא זו אף זו

אלא אם שוכנע כי תכניות העבודה לביצוע הדרך כוללות מעברים חקלאיים ודרכי גישה לחלקות 

  .העיבוד כנדרש"

מכל האמור לעיל עולה כי תפקיד הסדרת מעברים חקלאיים ודרכי גישה לחלקות עיבוד בכל הנוגע 

  .276ולא על מח/ 1/16/א/31מוטל על כתפי תמא/ 444ות שממזרח לדרך לקרקע

  

 הטענה .3

עוברות תשתיות לאומיות באופן שמונע פיתוח הולם וראוי ולפיכך הרזרבה  קלנסואהבשטח העיר 

"אזור הנחיות -הקרקעית העיקרית של העיר לפיתוח הוא האזור הצפוני המיועד בתכנית (המופקדת) כ

אזור נחל וסביבותיו. לפיכך מבוקש לבטל את הסימון "הנחיות מיוחדות"  -21/3מיוחדות" ובתממ/

  ולייעד את האזור כשטח חקלאי על פי תכנית תקפה.

  המלצה ונימוקיה

הרציונל המונח בבסיס הטענה הוא לאפשר ביתר קלות שינוי יעוד השטח לאזור לפיתוח עירוני, 

אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח) לפיתוח  -חוזיתשינוי יעוד מקרקע חקלאית (או המקבילה המ -דהיינו

הורדת עוצמת "ההגנה" מאזור  -עירוני ולא שינוי יעוד אזור נחל וסביבותיו לפיתוח עירוני ובלשון אחרת

נחל וסביבותיו לאזור חקלאי. הדרך הראויה לשינוי יעוד חלק מאזור נחל וסביבותיו (או אזור הנחיות 

לאזור לפיתוח עירוני היא לדעת החוקר הדרך שהומלצה  לנסואהלק) מצפון 276מח/ כהגדרתמיוחדות 

  לפרק הראשון בדו"ח החוקר. 1בסעיף 

לעניין אזור נחל  21/3הטענה תקעקע מן היסוד את התפישה התכנונית המונחת בתממ/קבלת 

וסביבותיו ולא תשיג דבר לעניין המטרה והרציונל של הטענה שכן כל שהטענה מבקשת היא ליצור 

  להשגת המטרה ולא השגת המטרה עצמה. מכשיר
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הטענה גם לא תביא לאיזון הראוי בין צרכי התפתחות העיר לצורך לשמור על רצף מושכל ומידתי של 

  כפר מונש.זור טייבה למורד באזור בית הלוי ואזור סביבות נחל מהמעלה בא

 1אוי ומושכל בסעיף יש לדעת החוקר מתווה ר ותוהשתרעבכל הנוגע להיקף אזור נחל וסביבתו ואופן 

את הסימון אזור  276לפרק הראשון ולפיכך מומלץ לדחות את הטענה ולהשאיר במסגרת מח/

מחוזית חלקית לאזור  מתארהמשך עיבוד חקלאי עד להכנת תכנית  -"הנחיות מיוחדות" שמשמעותו

תיו חלקית לאזור נחל וסביבומחוזית  מתארתכנית  1נחל וסביבותיו ובצירוף ההמלצה בסעיף 

  המומלץ באותו סעיף. 35לתמא/ עדכוןשתטמיע את ה

  

 הטענה .4

 35להוראות תמא/ 16.1מטר צפונה מכח סעיף  400-יש להרחיב את גבול הפיתוח באזור הצפוני ב

"כביש הטבעת" -לעניין סטיות הנובעות מקנה מידה. באופן זה, ניתן יהיה להתוות את הדרך הידועה כ

ימזער את הפגיעה הקניינית באותן חלקות. בטענה זו מקופלת בקצה הצפוני של החלקות באופן ש

  ביטול רצועת השצ"פ המקביל לכביש הטבעת מדרום בקטע הדרך בין שני הנחלים. -טענה נוספת

  המלצה ונימוקיה

התייחסות והמלצה נפרדת לכל מרכיב: המרכיב  תןיולדומה כי יש לפרק את הטענה לשני מרכיבים 

 35להוראות תמא/ 16.1מטר בהתבסס על סעיף  400-ירוני צפונה בכהרחבת המרקם הע -הראשון

 10,9,2פגיעה לא מידתית בחלקות וביניהן חלקות  -לעניין סטיות הנובעות מקנה מידה. המרכיב השני

  רצועת שצ"פ.-מטר ובמקביל זו מדרום 24ברוחב  1דרך מס'  -בהן מותווה חלק מכביש הטבעת 11-ו

 1ור החוקר כי הרציונל המונח בבסיס הטענה דומה לטענות בסעיף סב -לעניין המרכיב הראשון

הרחבת המרקם העירוני צפונה ולעניין זה דומה כי אין להתבסס על סעיפי גמישות  -לעיל 3ובסעיף 

אלא יש לחתור לפתרון כוללני ומושכל לטווח הבינוני והארוך כפי  35וקנה מידה הקבועים בתמא/

מטר" הוא נגזרת של רזולוציות קו תיחום  400"-אשון. גם טווח הבפרק הר 1שהומלץ בסעיף מס' 

ונראה על פניו כי קו זה הוא קו שרירותי ללא ביסוס  המתארמרקם עירוני בקנה מידה של תכנית 

בפרק  1תכנוני ופרוגרמתי. לפיכך, ממליץ החוקר לדחות את הטענה ולצעוד במתווה שהוצע בסעיף 

  נה ונימוקיה.לדחות את הטע -הראשון, דהיינו

באזור המדובר חופף להתוויית קו  1יש ממש בטענה שכן גבול רצועת דרך מס'  -לעניין המרכיב השני

ובכך אמנם נוצר מצב, דרך  276לקנה המידה של תכנית מח/ 35התיחום של המרקם העירוני בתמא/

כזי מיועד "הנחיות מיוחדות") חלקה המר ני הוא חקלאי (עםשחלקה הצפו 11משל של חלקה מס' 

אזור מגורים. הדעת נותנת כי במקרה זה של החלקות בהן  -לדרך ושצ"פ והנותר בחלק הדרומי

ין אפיק הנחל לרצועת המוביל ) והן באזור שב7הן בין שני הנחלים (מתחם מס'  1מס'  ךעוברות דר
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הפיתוח  גבול 7גבול הפיתוח העירוני בתכנית זו באופן שבמתחם מס' ) יש לקבוע את 8ם מס' (מתח

  .8הדין במתחם מס' גבול החלקות הצפוני והוא יהא 

 7אינו עקבי בין מתחם מס'  35היצמדות התכנית לגבול  המרקם העירוני של תמא/ -זו אף זו לא

 1דרך  -נסיגה. דהיינו -8מוצעת חפיפה והיצמדות ומתחם מס'  7במתחם מס'  -8למתחם מס' 

  מותווית מדרום לגבול המרקם העירוני.

יות מפורטות יהיו תכניות הכוללות איחוד וחלוקה חדשה ולפיכך כניסת החלקות דנן תבוצע באופן תכנ

  שוויוני יותר ומידתי ללא פגיעה קיצונית בזכות הקניין.

תכנית מפורטת היא  -מקומית עסקינן ולא בתכנית מפורטת, דהיינו מתארנוסיף ונאמר כי בתכנית 

 -של מבנים ובנייני ציבור, שצ"פים ודרכים. ולראיה ויקתמדהמסגרת התכנונית המתאימה לקביעה 

(לעניין שצ"פים) בהוראות התכנית המופקדת  4.7.2(לעניין בנייני ציבור) וסעיף  4.3.2סעיפים 

לפיכך, מומלץ סעיף גמישות  מאפשרים לשנות את מיקום ופרישת יעודים אלה בתכנית מפורטת.

ום התכנית (ובכלל זה "כביש הטבעת") ובכך ליצור דומה לעניין התוויית דרכים מקומיות בתח

  קוהרנטיות בין מבני ציבור ,שצ"פים ודרכים.

  מכל המקובץ מומלץ לקבל את הטענה בכל הנוגע למרכיב השני הכלול בה באופן שהומלץ לעיל.

  

 הטענה .5

תיק להע -מטר) 300בתכנית (ועמה רצועה לתכנון ברוחב  ההתווייתכפי  554יש לבטל את הדרך מס' 

  אותה מערבה מחוץ לתחום השיפוט של העיר או לחילופין לבטל אותה.

התוויה זו תגרום להפקעת מאות דונמים, עוברת על בתים ומבנים קיימים, על מחסנים חקלאיים 

עוברות ממערב (דרך השתי דרכים קיימות ותגרום להרס ענף החקלאות וכלל אין צורך בדרך זו כאשר 

  ).444) וממזרח (דרך 4

  מלצה ונימוקיהה

, שכן קלנסואהמקומית  מתארבפתח הדברים, יש לומר כי מקומה של טענה זו אינה במסגרת תכנית 

 3הארצית הרלוונטית היא תמא/ המתארזו ממלאת אחר הוראות חוק התכנון והבניה והוראות תכנית 

ה בשעתו . מקומה של הטענה הי554המקומית סמכות ויכולת לבטל את דרך  המתארואין לתכנית 

לעת הפקדתה ו/או במסגרת הערות הועדה המחוזית מחוז מרכז לפני סעיף  21/3בהתנגדויות לתממ/

  .3לחוק לתמא/ 52

לעיל, על רקע התפישה החדשה במסגרת הבחינה מחדש של מערכת האמור יחד עם זאת ולמרות 

אלתר לביטול דרך מומלץ לפעול ל 42הדרכים כפי שבאה לידי ביטוי בהליך העריכה והדיונים בתמא/

יבשתית ובמועצה הארצית לתכנון ולבניה כשינוי  תחבורהל הבוועדעל ידי העלאת הנושא  554

. הטעם לכך הוא 554בפרק זה בעניין דרך  1, המלצה העולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 3לתמא/
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וויית דרך ועמם הועדה לתחבורה יבשתית הגיעו לכלל דעה כי אין מקום וצורך בהת 42שעורכי תמא/

  .57עם דרך ראשית מס'  554בדרום עד לחיבור  553עם דרך  554אזורית מצומת 

) תייתר את עיגון 42(אין להמתין בנושא זה לאישור תמא/ 3גריעת הדרך בקטע שתואר לעיל בתמא/

לפיכך, מומלץ לפעול לאלתר לביטול הדרך בקטע שהוגדר  .276הדרך והרצועה לתכנון בתכנית מח/

בתכנית  554וכנגזרת מכך לבטל את הרצועה לתכנון לדרך מס'  3גרת שינוי לתמא/לעיל במס

  .276מח/

  

 הטענה .6

מטר לאורך ובמקביל ממערב לרצועת המוביל והתווייתה בתחום  18ברוחב  4יש לבטל את דרך מס' 

  רצועת המוביל.

קרקעות  של 100%המוצעת פוגעת בבתים קיימים ובמחסנים חקלאיים ותגרום להפקעת  ההתוויה

  פרטיות.

  המלצה ונימוקיה

לא ניתן לסלול דרך בתחום רצועת המוביל (למעט דרכים חוצות בתיאום עם מקורות) ומנגד חשיבות 

"כביש הטבעת" המהווה חלק מובנה מהתפישה התכנונית -רבה שכן היא מהווה חלק מ 4דרך מס' 

  כפי שבאה לידי ביטוי בתכנית.

). 914יעה בבתים ומחסנים בחלקה הדרומי של הדרך (תא שטח יחד עם זאת, יש ממש בטענה על פג

לדרך כלשהי ובכך יש "ויתור" על רצף  4התכנית אינה קובעת חיבור של דרך מס'  -לא זו אף זו

להותיר את התוואי על כנו  -וקוהרנטיות של "כביש הטבעת". לפיכך, מומלץ לקבל את הטענה בחלקה

מנע פגיעה במבנים ישם ייקבע התוואי באופן שת 914 כפי שנקבע בתכנית פרט לאזור תא שטח

והן  12הן לדרך מס'  4על מנת שיתאפשר חיבור דרך מס'  12עם דרך מס'  4חיבור דרך מס'  -ובנוסף

  .14לדרך מס' 

הוראה בהוראות התכנית כי לעת הכנת תכנית מפורטת  תןילחלק בלתי נפרד מההמלצה היא 

לפרק הראשון תכלול התכנית הוראות  1שום ההמלצה בסעיף לשטחים שממערב לרצועת המוביל כיי

  הקבועה בתכנית זו. 4של איחוד וחלוקה חדשה שתכלול את דרך מס' 

  

 הטענה .7

התוואי יפגע קשה בחלקות המעובדות  -444לדרך מס'  5614מדרך מס'  19יש לבטל את דרך מס' 

  בהן התוואי מוצע.
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  המלצה ונימוקיה

ולהוות ציר כניסה לעיר.  5614"כביש הטבעת", לדרך -ל 444ן דרך מס' לחבר בי 19מטרת דרך מס' 

  )1(להלן: חיבור מס' 

המוליכה הישר  1ודרך מס'  5614דרך מס'  -חיבור נוסף לעיר הוא באמצעות הכניסה הקיימת, דהיינו

  )2למרכז ההיסטורי של העיר. (להלן: חיבור מס' 

התכנית באמצעות חיבור (תיאורטי בשלב זה) לדרך מס' חיבור נוסף המוצע ככניסה לעיר נקבע על ידי 

  )3בדרום העיר. (להלן: חיבור מס'  18

 -שבאמצעותו ניתן להגיע לשתי כניסות לעיר הקבועות בתכנית 444הוא החיבור לדרך  1חיבור מס' 

. נוסיף 5614עם דרך מס'  20בחיבור דרך מס'  הוהשניי 5614לדרך מס'  10האחת בחיבור דרך מס' 

  "כביש הטבעת".-ממזרח מהווה חלק מ ההתעסוקהתוחמת את אזור  3נציין כי דרך מס' ו

בין חיבורה במערב עם דרך מס'  19מתיאור וניתוח מערך הכניסות לעיר הנני סבור כי ביטול דרך מס' 

הכניסות לעיר ובתנאי שיימצא חיבור חלופי  מערךלא יקעקע את  444לחיבורה במזרח עם דרך  3

על בסיס הרחבת  21המשך התוויית דרך מס'  -. חיבור זה הוא החיבור כמוצע להלן444לדרך מס' 

 20" לרוחב מטרוקהכרם. בהיבט הקנייני, הרחבת "-לטול קלנסואההיסטורית שחיברה את " מטרוקה"

  המוצע בתכנית. 19לעומת תוואי דרך מס' בהיבט הקנייני מטר תהא מידתית וסבירה 

כמוסבר לעיל והתוויית חיבור  19לבטל את דרך מס'  -ענה בחלקה, דהיינולפיכך, מומלץ לקבל את הט

העירוני פתרון מוצע זה יעצים את פעילות ותפקוד דרך  התפקוד. בהיבט 21חלופי באמצעות דרך מס' 

  כציר עירוני. 20מס' 

  

 הטענה .8

  לדרך. ממזרח  קלנסואהמזרחה באופן שתשאיר שטח מינימלי לאדמות  444יש להסיט את דרך מס' 

 35-ל 444העובר בתחום העיר ולהקטין קו בניין מציר  444להוסיף חזית מסחרית לאורך דרך מס' 

  מטר.

  המלצה ונימוקיה

מקומה של הטענה, אם בכלל, היה במסגרת הערות  את הטענה לעניין הסטת הדרך. מומלץ לדחות

. התכנית 16/1/א/31תמא/ לחוק בתכנית 52והשגות הציבור ו/או הערות הוועדה המחוזית לפי סעיף 

ארצית ברמה מפורטת המאושרת כדין  מתארהיא תכנית  לקלנסואהבקטע הרלוונטי  444לדרך מס' 

עומדת  444חזית מסחרית לאורך  לא לגופו של עניין ולא בהיבט המשפטי. -ואין כל מקום לשנותה

שירה מהדרך ומנגד אזור בניגוד מוחלט למושכלות היסוד בתכנון המחוזי שכן מחד לא תהיה נגישות י

מסחר כמוצע יחליש עד מאוד את המרקם העירוני של העיר כמוצע בתכנית. מומלץ לצמצם את קו 
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הבניין למינימום ההכרחי על מנת לאפשר קיום חקלאות ומבנים חקלאיים וזאת במסגרת הפניית 

  התכנית ועמה הבקשה למועצה הארצית.

  

 הטענה .9

מטר והתוואי עובר על מבנים קיימים  24כתוואי דרך ברוחב נקבעה בתחום התכנית  18דרך מס' 

  מאושרים בתכנית תקפה. 

יעוד רצועת מגורים מדרום לדרך תוך הסטת ציר הדרך דרומה על מנת להימנע מפגיעה  -פתרון מוצע

  והריסת מבנים קיימים כדין.

  המלצה ונימוקיה

  יות ובצוותא גובש מתווה כדלקמן:הוזמן מהנדס העיר טייבה לדיון בהתנגדו לצורך ליבון הטענה

מטר בלבד ובאופן שתהא תואמת את התכנית  12ברוחב  18תסומן דרך מס'  קלנסואהבתחום העיר 

על גבי מבנים ובתים קיימים כדין. מנגד, בתחום העיר  התוואי לא ייקבע -המאושרת, דהיינוהמפורטת 

מטר וציר  24יהא לפיכך ך הכל הדרך בס במטר כאשר רוח 12טייבה תסומן דרך גם היא ברוחב 

  על גבול הרשויות. הדרך ייקבע

 -בכך תושג מטרת הדרך ומאפייניה הגיאומטריים ללא פגיעה בזכויות מוקנות. הפתרון המוצע בטענה

  יעוד רצועת מגורים נדחה מכל וכל ואין בו כדי לסייע למהות הטענה.

ת המתווה שהוסכם על טייבה משכך, מומלץ לקבל את הטענה בחלקה כמתואר לעיל ולאמץ א

  כאחד. וקלנסואה

  

 הטענה .10

  יש לתקן רוחב הדרכים במצב המאושר ובמצב המוצע על פי מצב מאושר בתכניות המפורטות.

  המלצה ונימוקיה

בתשריט מצב מוצע אין עקביות והיגיון פנימי בקביעת רוחב הדרכים, ובסימון הרוזטות. כך למשל, 

היא דרך מקומית  17דרך מס'  -מטר 15ברוחב  17ה דרך מס' נקבע 7במתחם לתכנון מפורט מס' 

מטר.  16ברוחב  3במתחם לתכנון מפורט מס'  8פנימית בלב אזור מגורים. הוא הדין לגבי דרך מס' 

  דרכים אחרות דומות לא נקבע רוחב.בה בעת ל

  דרך מוצעת. -רובן המכריע של הדרכים בתחום התכנית הן בגדר דרך מאושרת ומיעוטן

המוצעת היא תכנית מתאר מקומית  המתארההסבר לתכנית ("תכנית  ירקע האמור בדבר על

כוללנית") ועל רקע מטרות התכנית (יצירה של היררכיה במערכת הדרכים הפנימית לצורך הסדרת 

להימנע כלל מקביעת רוזטות  -התנועה וחיזוק מבנה היישוב) מומלץ לקבל את הטענה בחלקה, דהיינו

  "כביש הטבעת".-בתכנית פרט לורוחבי דרכים 
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דרך עורקית עירונית, דרך  -סוגי דרכים ההקרקע מצב מוצע לקבוע שלוש יייעודמומלץ בתשריט 

ביטוי להיררכיה המבוקשת ובלא צורך לקבוע  תןילמקומית וציר מיוחד (שכבר מסומן ונקבע) ובכך 

  לקבל את הטענה בחלקה. -וחב דרך, שייקבעו בתכניות מפורטות, דהיינבאופן אקראי רוזטות ורו

  

 הטענה .11

חלקות מס'  7874גוש מס'  -התכנית כוללת יעוד חלקות בשלמותן כשצ"פ או כבנייני ציבור (לדוגמא

  ), יעוד שמשמעו פגיעה בלתי מידתית בזכות הקניין. 27-ו 24

  המלצה ונימוקיה

ניתן מכוחה להוציא מקומית כוללנית אשר לא  מתארמעידה על עצמה כי היא "תכנית  276תכנית מח/

היתרי בניה. התכנית מגדירה את כיווני הפיתוח של העיר ועקרונותיו וקובעת מתחמים שבהם יוכנו 

תכניות מפורטות אשר יאפשרו את מימושה". מצד שני, רמת הרזולוציה כפי שבאה לידי ביטוי 

צורכי ציבור מקומית. יעוד הקרקע ל מתארבתשריט מצב מוצע הולמת תכנית מפורטת ולא תכנית 

(שצ"פ ושב"צ) ברמה של מגרשים ותאי שטח הינה קביעה תכנונית הפוגעת בבעלי הזכויות במקרקעין 

אכן ישתנו ותימצא  קוע לכף ידם שקביעות תכנוניות אלהבאופן שאינו מידתי שכן איש אינו יכול לת

פורטות יכללו ת ומידתית של שטחים לצרכי ציבור גם אם הכוונה שתכניות מהדרך לפרישה מאוזנ

קובעים  4ס"ק א' 4.3.2-ו 1ס"ק א' 4.7.2במה דברים אמורים? סעיפים הוראות איחוד וחלוקה חדשה. 

יתן גם על פי לשון סעיפים אלה שלא לעשות כן נ -לשנות מיקום של שב"צ ושפ"צ, דהיינו ניתןכי 

  ולהותיר יעודים אלה על כנם בתכניות מפורטות.

  .כמאפשריםולא  כמחייביםלהפוך את הסעיפים שנזכרו לעיל  -, דהיינולפיכך, מומלץ לקבל את הטענה

  

 הטענה .12

. יש לקבוע חזיתות מגורים ומסחר גם 1התכנית קובעת חזית של מגורים ומסחר לאורך דרך מס' 

  במקומות אחרים המתאימים לכך.

  המלצה ונימוקיה

מסחר ושירותים יסייעו  יש ממש בטענה שכן יצירת רחובות עירוניים נוספים המשלבים מגורים,

להוראותיה. לפיכך, מומלץ לקבוע סעיף בהוראות  2.1להשגת מטרות התכנית כהגדרתן בסעיף 

התכנית כי ניתן יהיה בתכנית מפורטת לקבוע אזורים נוספים לשימושים מעורבים לאורך דרכים 

  (מגורים, מסחר ושירותים) ולא יהא בכך שינוי לתכנית זו.

וסיף ולומר כי במקרא מצב מוצע אנו מוצאים חזית מסחרית בעוד שבתשריט גופו לעניין זה יש גם לה

חזית  מכללאבאין בנמצא חזית מסחרית ומכאן מומלץ שהסעיף שהוצע לעיל יכלול אם במפורש ואם 

  .מסחרית
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 הטענה .13

 אין לבסס אזור ספורט לכלל העיר ותושביה על קביעת יעוד זה בקרקע פרטית שכן אין כל אפשרות

(כלכלי) שהוא באופיו ציבורי. לפעילות עלי הזכויות במקרקעין בהקמת מיזם שית להכריח את במע

הספורט בקלנסואה מקום חשוב ביותר במרקם החיים ולפיכך כמו בכל יישוב אחר בישראל יש לקבוע 

במתחם לתכנון מפורט מס'  650אזור ספורט בקרקע ציבורית ולא פרטית. הטענה מכוונת לתא שטח 

  .1חלקה  7874גוש  -). יש לייעוד שטח ספורט באדמת מדינה7825בגוש  3-ו 2לק מחלקות (ח 9

  המלצה ונימוקיה

דונם בבעלות פרטית. שתי דרכים אפשריות למימוש המקרקעין  40.5השטח המדובר משתרע על 

הפקעה ורישום המקרקעין על שם העירייה או לאפשר לבעלי הזכויות במקרקעין  -לספורט ונופש

הן  -מש בתכנית מפורטת את המיזם המוצע. החוקר סבור כי שתי הדרכים אינן ישימות במקרה דנןלמ

בהיבט הפרקטי והן בהיבט המהותי שכן אין להשית על בעלים פרטיים הקמת מיזם ציבורי ולחילופין 

קביעת שטח פרטי כמיועד לצורך ציבורי כמו ספורט מוביל בהכרח להפקעה שלא תהיה מידתית 

  קת במקרה דנן.ומוצד

אין מנוס  2.1.1-ו 2.1.4החוקר סבור כי על מנת להשיג את מטרות התכנית כהגדרתן בסעיפים 

ודרך גישה אליה כפתרון ראוי וישים לקביעת אזור הספורט של העיר. דא  1חלקה  7874מקביעת גוש 

  כנית מחדש.את המתחם דנן לאזור ספורט בהכרח יוביל להפקדת הת בתכנית זוהמלצה לקבוע  -עקא

או בתכנית שינוי  276במסגרת תכנית מח/ -לפיכך, מסתמנות שתי חלופות לקביעת אזור הספורט דנן

מתאר (מפורטת) נקודתית. ניתוח שתי החלופות על ציר הזמן ובשקילת היתרונות והחסרונות לכל 

ובכפוף  חלופה, הגעתי לכלל מסקנה כי הדרך המועדפת לקביעת אזור הספורט תהא בתכנית נפרדת

ליזום תכנית שינוי מתאר  554. מכאן מומלץ עם ביטול דרך מס' 554להמלצה בעניין דרך מס' 

 650לקבוע את תא שטח  276בתכנית מח/מנגד ו 1חלקה  7874(מפורטת) לאזור ספורט בגוש 

  .1המלצה זו עולה בקנה אחד עם ההמלצה בפרק זה בסעיף  לאזור מגורים.

  

 הטענה .14

). יש לקבוע 1103ין בתחום קו מתח על במקרקעין בבעלות פרטית (תא שטח אין לקבוע בית עלמ

  כפתרון חלופי את הרחבת בית העלמין הקיים.

  המלצה ונימוקיה

ניים ט הקנייני והן בהיבט התכנוני ולפיכך מומלץ לייעד מקרקעין מצראכן יש ממש בטענה הן בהיב

מין עדיפות ראשונה ממזרח לבית העללבית העלמין הקיים כשטח לבית עלמין על קרקע מדינה ב

  .1103ממערב, ולבטל את היעוד המוצע בתא שטח  -הקיים ובעדיפות שנייה
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 הטענה  .15

ישנם מבנים קיימים מערבית למוביל ומצפון לעיר בתחום שיפוט העיר ובתחום תכנית המתאר. יש 

אה שמבנים אלה להכשיר את כל הבתים הקיימים מנקודת זמן אישור התכנית להפקדה ולקבוע הור

  עם אפשרות תוספת בניה בקומות.הקיים יקבלו היתר על פה קונטור הבינוי 

  המלצה ונימוקיה

 ד ובעיניים פקוחותה שראוי להתייחס אליה בזהירות מחהטענה מקפלת בתוכה סוגיה מורכבת וסבוכ

לעמוד  האמתי מאידך בניסיון לאזן בין הצורך להתמודד עם הפרת חוק ובניה בלתי חוקית ובין הצורך

  הקיימת בעיר. האמתיתמול מבנה ומורכבות הבעלות על המקרקעין ומצוקת הדיור 

  .500-על כ תההערכה במהלך הדיון בהתנגדויות למספר המבנים למגורים שאינם בנויים כדין עומד

בראשית הדברים יש להעמיד דברים על דיוקם: במהלך שמיעת ההתנגדויות בסוגיה זו המונח "מבנה 

להוראות התכנית  6.16מבנה קיים.  לעומת זאת, "מבנה קיים" על פי סעיף  -ם" משמעו פשיטאקיי

  .1965משמעו, מבנה בנוי כחוק מכח תכנית מאושרת ומבנה קיים (בפועל) לפני שנת 

מהבדל זה בהגדרות עולה בבירור כי למרבית המבנים הלא חוקיים שמחוץ למרקם העירוני המוצע 

  התכנית אינה קובעת דבר לאותם מבנים. -ינו רלוונטי, דהיינוא 6.16בתכנית סעיף 

המרקם  בתוך תחוםעל פי לשון הסעיף למבנים הנמצאים  רלוונטי 1ס"ק  6.16סעיף  -לא זו אף זו

למרקם העירוני ,שכן, אין כמעט   שמחוץהעירוני המוצע בתכנית והוא אינו רלוונטי ואינו ישים למבנים 

  וריים מחוץ למרקם העירוני.בנמצא דרכים ושטחים ציב

ות בתי מגורים להוראות התכנית מאידך ינציח מצב של מא 6.16דחיית הטענה מחד ואימוץ סעיף 

וניתן יהיה לקבוע כי בכך נשמר ערך שלטון החוק וכי אין לעודד תופעה של  ללא מסגרת תכנונית

  עשיית דין עצמי ולקיחת החוק לידיים.

מבנים שנהרסו, מאות מבנים אחרים נבנו ונבנים ללא  פרט למספרורים מקיפים בשטח התברר שמסי

  שננקטו כנגדם צעדים אופרטיביים של הריסה.

היתכנות לפעולה כוללת מקיפה ותכליתית של הריסת לחוקר יש יותר מסיבה אחת טובה לקבוע כי אין 

ן בהיבט התכנוני מאות מבנים הבלתי חוקיים, וכי הותרת המצב על כנו היא החלופה הגרועה ביותר ה

  והן בהיבט הקנייני והאנושי.

, שנה שבה החליף "חוק התכנון 1965למעלה מן הצורך נציין כי לא ברור הטעם המיוחד שניתן לשנת 

" שכן קיימים תאריכים משמעותיים ורלוונטיים יותר 1936" את "פקודת בניין ערים 1965והבניה 

  .35תמא/ דרך משל או 21/3לסוגיה כמו מועד אישור תממ/

בנוסף, יש לומר בקול רם וצלול כי המדינה (הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון 

עצמו את עיניהם שכן אחרת  קלנסואההפנים, משרד המשפטים) ובצוותא עמם עיריית  דולבניה, משר
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ונגלו לעיני החוקר  לא ניתן להסביר כיצד המצב של הבניה בפועל שלא כדין הגיע למצב שהוצג בדיונים

  בסיוריו בשטח.

(או לחילופין שינוי  קלנסואהלגבי העיר  35לפרק זה לעניין עדכון תמא/ 1 על רקע ההמלצה בסעיף

  תממ) אין לחוקר אלא המלצה זו:

  יבוא: יבוטל ובמקומו 6.16סעיף 

פקדת מבנים קיימים לעניין סעיף זה הם מבנים שהוקמו בפועל שלא כדין ואוכלסו עד למועד ה •

מטר מציר אפיק נחל  100מבנים שנבנו בתחום רצועת המוביל או במרחק עד  למעט 276מח/

 אלכסנדר.

יסומנו בתכנית  מטר מציר אפיק הנחל 100ובמרחק עד  מבנים שנבנו בתחום רצועת המוביל •

 זו להריסה.

ן מבנים קיימים בתחום התכנית יוגדרו כשימוש חורג בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנו •

 והבניה.

יהיו כדין שימוש  35מבנים קיימים שיהיו מחוץ לתחום המרקם העירוני הכלול בעדכון תמא/ •

 תכסית המבנה.חורג שהותר ותותר לגביהם תוספת קומות ללא שינוי בשיעור 

יחולו לגביהם הוראות  35מבנים קיימים שיהיו בתחום המרקם העירוני הכלול בעדכון תמא/ •

 שרנה בתחום.התכניות המפורטות שתאו

  

 הטענה  .16

ההליך התכנוני לא כלל הליך אמתי וראוי של שיתוף הציבור. היה על מוסדות התכנון להטות אוזן 

קשבת להשקפת התושבים וצרכיהם באמצעות שיתוף הוועד המקומי בעיר ובכך להגיע לגיבוש תכנית 

התכנית מלמד על  טובה יותר, הנותנת מענה לצרכי העיר ותושביה. מהלך העניינים עד להפקדת

חוסר שקיפות וחוסר רצון מוחלט לאפשר לתושבים ונציגיהם לבטא את רצונם לגבי אופן התפתחות 

  העיר ואופייה.

  המלצה ונימוקיה

חשיבות הרבה שיש לשיתוף הציבור בהליך התכנון ועל הפוטנציאל הרב הטמון בהליך האין חולק על 

שיתוף הציבור אינו חובה בחוק התכנון והבניה ולא  זה לשיפור התוצר התכנוני. יחד עם זאת, הליך

נפקא לעניין שיתוף הציבור ואין  276תמיד ישים ואפקטיבי (ראה הבעיות שצצו במהלך עריכת מח/

  מינה במי האשם).

מילא את התוצר התכנוני כפי מאין באי קיום ההליך או בקיומו החלקי כדי לפסול את ההליך התכנוני ו

  נית המופקדת.שבא לידי ביטוי בתכ
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 הטענה  .17

התכנית אינה מספקת פתרונות תעסוקתיים הולמים באמצעות הקצאת שטח לתעסוקה ותעשייה קלה 

באמצעות הקמת מרכז מסחרי מצפון  6בעיר ובכלל זה ניצול מקומה של העיר בסמוך לכביש מס' 

  לעיר.

  המלצה ונימוקיה

ונם ואזור מסחר ותעשייה בהיקף של ד 90המקומית קובעת אזור תעשייה בהיקף של  תכנית המתאר

  דונם, ולפיכך אין ממש בטענה ודינה להידחות. 140

הקמת מרכז מסחרי מצפון לעיר אין לו ולא כלום עם "פתרונות תעסוקתיים", שכן במרקם העירוני 

הקיים מאפשרת התכנית לקיים ולפתח שימושי מסחר וזאת בכוונת מכוון לחזק את המרקם העירוני 

מרכזים מסחריים מחוץ למרקם העירוני מחליש את המרקם העירוני הקיים. מומלץ  בעת שהקמת

  לפיכך לדחות את הטענה.

  

 הטענה  .18

ת תכנית בינוי לכל המגרש בו מתבקש ם מתן היתר בניה למבנה חקלאי בהגשהוראות התכנית מתני

ויפגע בחופש  תנאי לא סביר. יש לבטל תנאי זה שימנע מימוש זכות הקמת מבנים חקלאיים -ההיתר

  העיסוק.

  המלצה ונימוקיה

ככלל כוללת התכנית הפניה  -בהוראות התכנית לא העלה סעיף כנטען. לא זו אף זו ניתוח מדוקדק

שעניינה קביעת הוראות בניה למבנים חקלאיים  3/1-0והסתמכות על תכנית מפורטת תקפה הצ/

  באזור חקלאי.

 עניין שימוש בקרקע חקלאית ואינו כולל סעיףלוראות התכנית קובע הוראות שונות לה 4.10פרק 

קובעת כי כל עוד לא הוכנה תכנית מתאר  21/3כנטען בטענה. יחד עם זאת, יש לזכור כי תממ/

 4.10.2יראו בשטח כשטח חקלאי/נוף כפרי פתוח ולפיכך סעיף  מחוזית חלקית לאזור נחל וסביבותיו

תיאום כי הקמת מבנים חקלאיים טעונה  276מח/ סותר הוראה זו ודינו להתבטל. בנוסף, קובעת 3ב' 

. החוקר סבור כי הדרישה לתיאום עם משרד 3/1-0בנוסף להוראות הצ/ עם משרד החקלאות

החקלאות היא בלתי סבירה בנסיבות העניין שכן היא הוראה כללית לכל מבנה חקלאי בעוד שתכנית 

לבטל את הדרישה  ולפיכך מומלץ יםבמקרים מיוחדדורשת תיאום ואישור משרד החקלאות  3/1-0הצ/

 -א' 4.10.1וכך תושג גם קוהרנטיות עם הוראות סעיף  4.10.2לתיאום עם משרד החקלאות בסעיף 

  שם לא נדרש תיאום עם משרד החקלאות.

למעלה מן הצורך נעיר כי עצם הדרישה ל"תיאום" היא הנחיה כללית שגבולותיה לעניין מהות התיאום 

  רת התיאום ולא במהותו של התיאום.לא בצו -אינם ברורים

  לאמור לעיל מומלץ לדחות הטענה.כפוף ב



  צבי יושע - זאב עמית 

    בע"מ תכנון ערים                                        
  

18  

  054-4366447,050-5506144נייד:   03-6022905טלפקס:   03-6045850טל':    6249713אביב -תל  81יהושע בן נון רח' 

 office@amityosha.comכתובת למשלוח דואר אלקטרוני: 

 

על תכנית  2013בשולי הדברים מצאתי לנכון להסב את תשומת לב הועדה כי הסתמכות בשלהי שנת 

) אינו ראוי בנסיבות העניין שכן כל המעיין 3/1-0שנה (הצ/ 30-מפורטת שאושרה למעלה מ

ן רלוונטיות ומדיניות מוסדות התכנון בצוותא עם משרד החקלאות בהוראותיה נוכח שמרביתן אינ

המדיניות הנוהגת בכל רחבי המדינה הקמת רפתות.  -השתנתה מקצה לקצה והדוגמא הבולטת לכך

לסגור רפתות ולהקים את מה שמכונה "רפתות  -היא לא לאשר הקמת רפתות "נקודתיות" אלא להיפך

 להוראותיה ביצוע פעולות בניגוד למדיניות שהוכרזה 4עיף מאפשרת בס 3/1-0מרכזיות" ואילו הצ/

  לעיל. ונוהגת

בתכנית  המחוזלפיכך, יש מקום לקבוע הוראות חדשות בכל הנוגע להקמת מבנים חקלאיים בכל רחבי 

  בצוותא עם משרד החקלאות על מנת שלא להיקלע למצב שתואר לעיל.

  

 הטענה  .19

התכנית מטילה הגבלות  ;אי להיתר לסככה חקלאיתהתכנית דורשת חוות דעת משרד החקלאות כתנ

אלה הן דרישות מכשילות ובלתי סבירות שיחייבו בעלי קרקעות   ;על חומרי בניית מבנים חקלאיים

חקלאיות וחקלאים להיכנס לסרבול הליכים בירוקרטיים ארוכים ומייגעים עד כדי הכשלת כל הליך 

  הוצאת ההיתר ודין הוראות אלה להתבטל.

  ונימוקיההמלצה 

לא מצאתי בהוראות התכנית הוראות כנטען לעיל ולפיכך דין  -לא נמצא בסיס עובדתי לטענה, דהיינו

  הטענה להידחות.

  

 הטענה  .20

 -מגורים רצוף ים בכפוף להגשת תכנית בינוי למבנןלשימושי מגורהיתר בניה  הוראות התכנית מתנות

  תנאי בלתי סביר שדינו להתבטל.

  המלצה ונימוקיה

ח מדוקדק של הוראות התכנית העלה כי אין בנמצא הוראה כנטען לעיל ולפיכך דין הטענה ניתו

  להידחות.

  

 הטענה  .21

התכנית קובעת כי לא יותר שימוש למגורים בקומות כניסה למבנים באזור מרכז אזרחי ודין הוראה זו 

  לחייב הקמת מסחר.להתבטל, שכן, אין לשלול אופציה לבניה של יחידות דיור בקומות כניסה למבנים ו

  המלצה ונימוקיה

ניתוח מדוקדק של הוראות התכנית העלה כי אין בנמצא הוראה כנטען לעיל ולפיכך דין הטענה 

  להידחות.
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 הטענה .22

 -ההתייחסות לרצועה המקיפה את הכפר לתכנון עתידי כמקשה אחת היא בלתי הגיונית ובלתי סבירה

יש  -נן בעתיד לפי הצורך של בעלי הקרקעותיש לחלק רצועה זו למתחמים כאשר כל מתחם יתוכ

  לבטל לפיכך הוראה זו.

  המלצה ונימוקיה

,שכן, אין כל הוראה במסמכי התכנית לאזור תכנון עתידי. המרקם העירוני  אין לטענה זו במה להיאחז

אף מאפשר הכנת תכנית מפורטת  6.12.4נקבע בתכנית והוא חולק למתחמים לתכנון מפורט וסעיף 

  חם לתכנון מפורט, לפיכך, אין לה לטענה כל בסיס ודינה להידחות.לחלק ממת

  

 הטענה  .23

פרק הוראות עיצוב אדריכלי בהוראות התכנית מטיל מגבלות על הבניה כחלק מ"פאזל לא מושלם" 

ולפיכך הוראות התכנית מהווים יצור כלאיים נטול כל אופי וראיה שלמה וברורה לגבי אופי היישוב. 

  יכלי מקומן בתכנית בינוי מקיפה לעיר.הוראות עיצוב אדר

  המלצה ונימוקיה

מדוקדק של הוראות התכנית העלה כי אין בנמצא פרק כנאמר בטענה ולפיכך דין הטענה ניתוח 

  להידחות.

  

 הטענה  .24

מערכת אשר מוסכמת בין תושבי ובעלי הקרקעות,  מתעלמת מקיום מערכת דרכים היסטורית התכנית

ופן שוויוני יחסית בין בעלי הקרקע: מערכת הדרכים המוצעת בתכנית מחלקת את הנטל הציבורי בא

  אינה הגיונית, אינה סבירה ואינה משקפת את המצב הקיים בשטח.

  המלצה ונימוקיה

בהיבט העקרוני הסכמות בין תושבים ובעלי זכויות במקרקעין אינן יכולות לקבוע מערכת דרכים וטוב 

במסגרת שיקוליו הרחבים גם היבטים קנייניים  חייקדרכים  שכך. יחד עם זאת, רצוי שתכנון מערכת

הפנימי של המערכת ועקרונות של רציפות  ןההיגיועל מנת למזער פגיעה בקניין והכל ללא קעקוע 

  והיררכיה במערכת הדרכים.

דין הטענה להידחות שכן התכנית מאזנת  19לעיל לעניין דרך מס'  7 לפיכך, בכפוף להמלצה בסעיף

  ן ההיבטים והשיקולים שהוזכרו לעיל.כראוי בי

למעלה מן הצורך נעיר כי בטענה זו קופלה גם התחייבות להגיש חוות דעת מומחה לעניין הכבישים 

לא זו ולא זו הוגשו לחוקר עד למועד מסירת  -חלופה תכנונית למערכת דרכים -המוצעים ובנוסף

  הדו"ח לוועדה.
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 הטענה .25

ת עבודה בלתי סבירות בעניין היקף ההפרשות לצרכי ציבור התכנית המופקדת מקפלת בתוכה הנחו

 -מימוש מלא במקום כ 100%ברמה השכונתית), צפי מימוש פוטנציאל בינוי ( 25%במקום  15%(

יחד"ר לדונם שהיא צפיפות  5יחד"ר לדונם במקום  7.6כפי שקיים היום), צפיפות מגורים ( 50%

-אין פתרון תכנוני לכ 2020. לפיכך, לשנת 8במתחם מס'  ריאלית בנסיבות העניין) ופוטנציאל הבינוי

, לפי צפיפות 50%נפש למשק בית. לפי אחוז מימוש של  5.7תושבים לפי  2,320-יחד"ר עבור כ 410

בהיקף  25%יחד"ר לדונם בקרקע פרטית בתוספת שטח הנדרש לצרכי ציבור ומקדם בטחון של  5של 

לאוכלוסיית  2020דונם ברוטו למגורים עד לשנת  350 -השטח ברמה המתארית יש מחסור של כ

  נפש. 25,700-היעד שנקבעה ל

  אינה נותנת מענה למחסור זה ולפיכך יש לדחותה ולהורות על עריכתה מחדש. 276תכנית מח/

  המלצה ונימוקיה

התרופה  יש ממש בטענה לגבי הנחות העבודה המונחות בבסיס התכנית והפרוגרמהגם אם 

 -ום למעשה לנזק שיאפיל על התועלת בתרופה המבוקשת שכן משמעהתית ותגרהמבוקשת אינה מיד

כניסה להליך מחודש שאיש אינו יודע מתי וכיצד יסתיים, מה גם שבטענה מקופלת בקשה לכלול 

). על רקע 7874בגוש  1בפתרון גם קרקעות מדינה שאינן בנמצא בתחום שיפוט העיר (פרט לחלקה 

בפרק זה מומלץ לפיכך לדחות את התרופה המבוקשת בטענה  1ף בסעי 35ההמלצה לעדכון תמא/

-ו 1 וגם לטווח הארוך) על ההמלצה בסעיפיםולבסס את הפתרונות לבעיות שתוארו (גם לטווח הקצר 

  לפרק זה. 5

  

 הטענה  .26

שהיא שנה קרובה למדי במונחים תכנוניים לפיכך אינה  2020קובעת שנת יעד  276תכנית מח/

  יר למימוש חזון תכנוני של עיר בטווח בינוני וארוך.ממלאת תפקידה כמכש

 ההאוכלוסיילפחות, לעדכן בהתאם את תחזיות  2035יש לתקן את שנת היעד של התכנית לשנת 

  והפרוגרמה לצרכי ציבור.

  המלצה ונימוקיה

שנים לשנת היעד שנקבעה בתכנית ובמונחים של תכנון עירוני  6נותרו  לעת חיבור דו"ח החוקר

זמן סביר לעריכה ואישור של תכניות מפורטות  -מתאר אכן שנת היעד היא "מחר בבוקר" ותכנית

החדשים לתכנון מפורט (שחלקן כבר בשלבי עריכה ודיונים) והנה נמצאנו "מחר" בפני למתחמים 

שנה ממועד אישורה של תכנית מתאר  20-25שוקת שבורה ללא מסגרת תכנונית ראויה לטווח של 

  פי המדיניות הנוהגת במשרד הפנים.מקומית וזאת על 

לפחות ועדכונה בהתאם" היא  2035יחד עם זאת, "תיקון שנת היעד של התכנית (המופקדת) לשנת 

עריכת תכנית מתאר חדשה ולפיכך ההמלצה להלן זהה להמלצה  -תרופה שמשמעה פשוטה בתכלית
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נוק עם המים" שכן הנזק גם אם יש ממש בטענה יש להימנע מ"שפיכת תי -לעיל, דהיינו 23בסעיף 

 21/3ו/או שינוי לתממ/ 35במקרה זה יעלה לאין שיעור על התועלת ודרך המלך היא עדכון תמא/

  בפרק זה. 1כמומלץ בסעיף 

  

 הטענה  .27

ומספר נפשות למשק בית בתוספת הצורך להביא בחשבון מקדם  ההאוכלוסייעל בסיס ניתוח תחזית 

יש  2035צפי המימוש בקרקע פרטית הרי שלשנת ו דיור לצורך חישוב מספר יחידות 25%בטחון של 

הבינוי (המתוקן) של יחד"ר מעבר לפוטנציאל  7,680-כ -יחד"ר דהיינו 16,150צורך לתת מענה עבור 

יחד"ר לצפיפות נטו לדונם  5התכנית המוצעת. עבור יחידות דיור אלה ובהתבסס על הנחות של 

  דונם ברוטו. 2,570-בתוספת של כ לצרכי ציבור יש צורך 40%ולהפרשות בהיקף 

  המלצה ונימוקיה

המבוקשת המקופלת בטענה היא עריכת תכנית מתאר מקומית חדשה ולעניין זה ראה  התרופה

  בפרק זה. 1לעיל ובעיקר ההמלצה בסעיף  26-ו 25המלצות בסעיפים 

  

 הטענה  .28

אינה נותנת פתרון  למעשה דנה את כל המבנים הקיימים ללא היתר להריסה בצורה גורפת, התכנית

  לבניה מחוץ לתחום הפיתוח המוצע בתכנית וחוסמת כל אפשרות לפתרון עתידי.

הפתרון המבוקש הוא להגדיר מבנים קיימים ככאלה שקיימים עד מועד הפקדת התכנית שהפתרון 

גדיר שני מתחמים גדולים של יבחן במסגרת תכניות מפורטות. בנוסף, מוצע להיהתכנוני להסדרתם 

חקלאיות (שיהוו עתודות קרקע לפיתוח עירוני בעתיד) ממערב  -לא היתר כשכונות כפריותל בניה

  מזרח לעיר.-לרצועת המוביל ומצפון

  המלצה ונימוקיה

הנמצאים מחוץ לתחום המרקם  נה ומסגרת סטטוטורית למבנים הקיימיםאכן התכנית אינה נותנת מע

 -ופתרון, דהיינו תהתייחסוקביעה זו היא סוג של העירוני המוצע בתכנית, ויתכן שלשיטת התכנית גם 

לקבוע שהמבנים הקיימים (בפועל) מחוץ למרקם העירוני המוצע אינם מבנים קיימים כלל כפי 

  שהתכנית מגדירה מבנה קיים.

חקלאיות היא תרופה לכאורה בלבד -קביעת מסגרת של שכונות כפריות -מנגד התרופה המבוקשת

עירוני  אופן ראוי, שכן זהו פתרון תכנוני זמני (עתודות קרקע לפיתוחואינה מתמודדת עם הבעיה ב

אות התכנונית ואת העמימות. לדעת החוקר יש להתמודד עם הבעיה בעתיד) שמגבירה את אי הוד

, את הבעיה הקניינית האנושית והתכנונית באופן שיצור ודאות מוחלטת ובאופן שיסדיר, לכאן או לכאן

  המורכבת.

  בפרק זה. 15לקבל את הטענה בחלקה על פי ההמלצה בסעיף לפיכך מומלץ 
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 הטענה .29

להציע אזורים חדשים לפיתוח, בעיקר למגורים, ובכלל זה אדמות מדינה, חלקם  המתארעל תכנית 

  .2035וחלקם לשנת יעד  2020על מנת לתת מענה מיידי לצרכי פיתוח עד לשנת 

  המלצה ונימוקיה

לעיל ולמעשה מציעה פתרון קצר  27-ו 26, 25, 1בסעיפים  הטענה מקפלת בתוכה את מהות הטענות

בהתאמה) לטענות אלה ולפיכך מומלץ לקבל את הטענה בחלקה  2035-ו 2020טווח וארוך טווח (

  .27-ו 26, 25, 1כעולה מההמלצות בסעיפים 

  

 הטענה  .30

על תכנית המתאר להבטיח אפשרות יישום התכנית תוך התחשבות במאפיינים החברתיים 

רבותיים של התושבים. על התכנית, לפיכך, לתת הוראות להכנת תכניות מפורטות באופן שאלה והת

כמו אופי כניסות לבניינים משותפים, היבט  ההאוכלוסיייכללו הוראות בינוי חיוניות בהתאמה לצרכי 

החצרות ושיוכן (אפשרות הצמדתן לדירות) והתייחסות למרפסות וזאת כדוגמאות בודדות להמחשת 

  יון "הוראות בינוי מכוונות".רע

  המלצה ונימוקיה

שורשה של הטענה בחוות דעת חברתית שהוגשה לחוקר שעניינה הצעת מסגרת להטמעת היבטים 

  תרבותיים בהוראות התכנית.-חברתיים

יש לומר בפתח הדברים כי היבטי בינוי מקומם בתכניות מפורטות אלא שאחד מתפקידיה של תכנית 

להוראות  6.12ן הוראות והנחיות לעריכת תכניות מפורטות (ראה פרק מתאר מקומית הוא מת

  ).276מח/

במקום ושחוברה על ידי יועצת לאחר עיון בחוות הדעת החברתית שהוגשה לחוקר (על ידי עמותת 

להוראות התכנית  6.12חברתית לעמותה) דומה כי יש מקום לייחד הוראות והנחיות במסגרת פרק 

ליתן הוראות להכנת תכניות מפורטות שיתנו מענה להתחשבות  -מכוונות", דהיינו לעניין "הוראות בינוי

אין נושאי החצרות, חדר המדרגות ומרפסות  -תרבותיים של התושבים ודוק-במאפיינים חברתיים

  בייעוץ חברתי. רלהיעזממצים את הנושא אלא בגדר דוגמאות בלבד ולפיכך ניתן 

  להוראות התכנית. 6.12בפרק  בינוי מכוונותהוראות  מומלץ לקבל את הטענה ולהטמיע ךמשכ

  

 הטענה  .31

 ית חיוב להקצאת חלק מיחידות הדיור בתכנית מפורטת המעניקהניש מקום לעגן בהוראות התכ

זכויות בניה למגורים ואינה כוללת מטרה ציבורית אחרת (כגון הקמת שצ"פ) לדיור בר השגה. לפיכך, 

ראות מחייבות לעריכת תכניות מפורטות הכוללות פיזור יחידות יש לקבוע בהוראות תכנית המתאר הו

דיור המיועדות לדיור בר השגה בין המבנים השונים ולהבטיח בכך הטרוגניות בהרכב משקי הבית בכל 
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מבנה. בניית דירות בגדלים שונים באותו בניין תאפשר למשפחות מורחבות לייצר סביבת מגורים 

  נים של משפחה רב דורית.מענה לצרכים משת ןשתיתדינמית 

  המלצה ונימוקיה

על פני הדברים נראה לחוקר כי נושא דיור בר השגה מתאים למסגרת תכניות על אדמות מדינה 

ז שהמדינה מפרסמת ופחות רלוונטי לתכניות מפורטות כרגרת הוראות תכנית מפורטת ותנאי הממסוב

ברמת המבנה של משפחה מורחבת שכן יצירת דיור בר השגה  -, דהיינובקלנסואהבקרקעות פרטיות 

מטבע הדברים תכנית נותנת סף עליון לזכויות בניה ובעל הקרקע יחליט על שלביות ביצוע ויגיש 

  בקשות להיתר בהתאם.

יחד עם זאת, נראה לחוקר כי מקומה של הטענה, אם בכלל, יכול להיכנס בגדר הטענה הקודמת, 

ם בגדר "תרגום" היבטים חברתיים ותרבותיים וזאת מהטעם שגם נושא זה תחו 30טענה מספר 

להוראות תכנית ולפיכך מומלץ לדחות את הטענה כטענה עצמאית והמלצה לצרפה למכלול ההיבטים 

  .30שייבחנו בהמלצה לטענה מספר 

  

 הטענה  .32

מערב על -מערב. יש צורך חיוני בדרך מזרח-יש לתכנן לקבוע ולקדם במסגרת תכנית זו כביש מזרח

בלבד כציר  57למערב כדי להימנע מהישענות על דרך  וקלנסואהקשר של תושבי טייבה מנת לאפשר 

  מערב.-מזרח

  המלצה ונימוקיה

) של דרך 444המשך מזרחה (עד לדרך  רקמעלה כי דרך כמבוקש יכולה להיות  21/3"מ בדיקה בתמ

561.  

את הכלים המתאימים לקבוע מסמרות בעניין ואין לתכנית  276החוקר סבור כי אין ביכולתה של מח/

  ליתן מסגרת סטטוטורית לדרך מעין זו.

דרך כמבוקש היא דרך אזורית כהגדרתה וצריכה להיכלל ברשת הדרכים הארצית. לפיכך, יוזמה 

מתגבשת והולכת לקראת ה 42לדרך אזורית כמבוקש צריכה לבוא בהערות הוועדה המחוזית לתמא/

ור החוקר שדרך כמבוקש אינה ישימה עקב מיקום לחוק. בנוסף, סב 52העברתה להערות לפי סעיף 

. ככל שהוועדה המחוזית 276היישוב צורן ומושב גאולים ולפיכך, דין הטענה להידחות במסגרת מח/

תהא סבורה כי יש מקום לדרך כזו (והחוקר סבור שאין צורך ומקום לדרך כמבוקש) חזקה עליה 

  .42בהערותיה לתמא/ 52שתפעל במסגרת סעיף 

  

 הטענה  .33

על תכנית המתאר לקבוע מערך דרכים חקלאיות שישמשו את המבנים הקיימים שנבנו ללא היתר, 

  ובכך ליתן בסיס לתכנון עתידי של המתחמים הכוללים בניה ללא היתר.
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  המלצה ונימוקיה

דרך היא דרך  -חוק התכנון והבניה אינו מאבחן בין דרך לדרך חקלאית (או דרך שירות או דרך המלך)

דרך מוצעת ועל הרשות  -דהיינו -בדרך מוטל עליו ליעד רצועת מקרקעין בצבע אדום וכל החפץ

  המקומית להפקיע את המקרקעין ולבצע את הדרך.

כל המבקש להתמודד עם בעיית המבנים שאינם חוקיים יתכבד ויאחז את השור בקרניו  -לא זו אף זו

  שכן, לכאן או לכאן זו דרך המלך להתמודדות.

"חקלאיות" כבסיס עתידי להכשרת המבנים בלתי חוקיים אינה ראויה לא בהיבט התווית דרכים 

התכנוני ולא בהיבט הקנייני לעניין ההפקעות הנדרשות לדרכים אלה ולא זו הייתה כוונת הטענה 

  לפיכך המלצת החוקר לדחות את הטענה מכל וכל.

  

 הטענה  .34

מצב הקיים (בפועל) ויש לבחון את תכנית המתאר לוקה בחסר בהיבטים רבים לעניין ההתייחסות ל

מידת התאמתה של תכנית המתאר למציאות בשטח. התכנית במתכונתה המופקדת מלמדת על חוסר 

  התייחסות למצב הקיים בשטח.

  המלצה ונימוקיה

הטענה מטילה חובה על עורכי התכנית להתייחס ולאמץ מצב קיים בפועל ולפיכך הטענה מקוממת 

הטעם הראשון נעוץ בכלליותה שכן אין החוקר יכול להתייחס "לאי  ואינה ראויה משני טעמים:

התאמה" זו אלא לפירוט והתייחסות לגופו של עניין (ראה כדוגמא ההמלצה לעניין המבנים למגורים 

זכותה וחובתה של תכנית מתאר מקומית לאמץ או  -שאינם חוקיים). והטעם השני שהוא המהותי

חינים שמהותם התאמתם למטרות התכנית וליעדיה. לפיכך מקומה לדחות מצב קיים בפועל על פי תב

לכך ניתן מענה  -של טענה כללית זו להידחות מכל וכל. ככל שיש פירוט וטענה לאי התאמה ספציפית

 קלנסואהוהמלצה בסעיפים השונים בדו"ח החוקר (ראה לדוגמא התייחסות והמלצות לטענות עיריית 

  בהתנגדותה).

משמעות שתקעקע מן היסוד כל  -התייחסות למצב קיים (בפועל) ואימוצוקבלת הטענה משמעה 

  רציונל לתכנון מסדיר.

בהיבט העקרוני חזקה על עורכי התכנית ומוסד התכנון שהחליט על הפקדתה שבחנו והתייחסו למצב 

  קיים בפועל ובררו מתמונת מצב זו מה ראוי להיכלל בתכנית ובאיזה אופן ודי לחוקר בחזקה זו.

  

 טענהה  .35

ובכך למנוע אובדן מקומות עבודה לתושבים ומקורות  5614ר על הציר המסחרי לאורך דרך שמויש ל

  יש לתת מענה תכנוני ראוי למציאות הקיימת. ;הכנסה לרשות המקומית
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  המלצה ונימוקיה

לדרך מספר  קלנסואהמבוסס על הימצאות דרך מקשרת בין העיר  5614הציר המסחרי לאורך דרך 

לא  -, דהיינו57לדרך  5614בוטל החיבור בין  57י תכנית מפורטת מאושרת לדרך מספר . על פ57

אלא  קלנסואהלעיר  5614באמצעות דרך  קלנסואהלעיר  57תהיה בעתיד נגישות בין דרך מספר 

  .57ומחלף על דרך  444באמצעות דרך 

פיתוח  -בתכנית המוצעת פוגע באבן יסוד 5614בנוסף קיום ציר מסחרי תעסוקתי ליניארי לאורך דרך 

וחיזוק המסחר והשירותים במרקם העירוני הקיים. עיגון  5614אזור תעסוקה ומסחר ממזרח לדרך 

הפעילות המסחרית והתעסוקתית כמבוקש תפזר מוקדים ומאמצים במקום לרכזם ותפגע באבני 

ציר המסחרי כמבוקש לעיל. לפיכך, הגעתי לכלל דעה כי אין מקום "להכשיר" ולעגן את ה שצוינוהיסוד 

  ומכאן מומלץ לדחות הטענה.

  

 הטענה  .36

כצירים עם חזיתות מסחריות כדי לעודד פיתוח כלכלי  קלנסואהיש להגדיר את הרחובות הראשיים של 

  של העיר ולתת הזדמנות ליצור מקומות עבודה עבור תושבי העיר.

  המלצה ונימוקיה

יזוק המרקם העירוני הקיים והמתוכנן ועל בסיס לעיל לעניין ח 35בהמשך לרציונל ולנימוקים בטענה 

בפרק זה יפה גם  12לפרק זה מומלץ לקבל את הטענה וההמלצה בסעיף  12ההמלצה בסעיף 

  לטענה זו.

  

 הטענה  .37

ד מסוף אוטובוסים בוולט לחניונים לרכב כ-קילו 400יש לנצל את הגבלות הבניה של קו מתח על 

ה תיתן פתרון לבעיה של הפקעת קרקע בצורה רחבה על וכדומה וכך תכנית מפורטת לשימושים אל

ידי כך שהשטח יצורף למתחמים לאיחוד וחלוקה במסגרת התכנית המפורטת של אזור התעשייה 

  הסמוך.

  המלצה ונימוקיה

  הטענה ראויה לפירוק למרכיביה וזאת למען הדיוק, הסדר והבהירות:

קרקע עתירי שטח  ושימושי ילייעודהמתח  ניצול הגבלות בניה ופיתוח המוטלות מכח קו -1מרכיב 

  וזאת כדי להביא לאופטימיזציה בניצול הנסיבות של הגבלות הבניה.  nimbyשהם בדרך כלל

ושימושי הקרקע המוצעים לתכנית מפורטת שתצטרף להליך  יייעודצירוף המקרקעין על  -2מרכיב 

  מקרקעין רחבה.האיחוד והחלוקה של אזור התעסוקה החדש כדי "לפצות" על הפקעת 
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: אין הפקעת מקרקעין מכח קו מתח אלא יש הגבלות בניה 2למען הנוחות במרכיב מספר חיל תנ

ני טועה שופיתוח בקרקע שבמילא מיועדת לחקלאות ומשמשת לחקלאות ולפיכך הטענה במרכיב ה

  ולא תהיה. ההייתומטעה. מכאן נשמט גם הרציונל "לפצות" כביכול על הפקעה שלא 

צירוף המקרקעין בתחום קו המתח  -הצורך נעיר בשולי הדברים כי התרופה המבוקשתלמעלה מן 

ומנוגד לכללי הצדק הטבעי שכן  לחוקלאיחוד וחלוקה וללוח האיזון של אזור התעסוקה המתוכנן מנוגד 

אישור  אחרי -קבלת הטענה תשמיט את הבסיס האיתן של כל הליך האיחוד והחלוקה שכן ממה נפשך

להליך האיחוד  נוספיםת הכוללת הוראות איחוד וחלוקה ניתן יהיה לצרף מקרקעין תכנית מפורט

והחלוקה החדשה?! אין להעלות על הדעת מצב כזה שכן הוא יקעקע את כל הליך האיחוד וחלוקה 

  בתחום תכנית מאושרת!

  תהא זו פגיעה אנושה באינטרס ההסתמכות בכללי הצדק הטבעי ובהוראות חוק התכנון והבניה.

  מכל וכל. 2לעיל מומלץ לדחות את מרכיב  ופיכך, מהטעמים שהוסברל

מגנטית -: הרציונל בקביעת הגבלות בניה ופיתוח מבוסס על הגנה מקרינה אלקטרו1מרכיב מספר 

  מחד ועל בטיחות ותפעול קו המתח מאידך.

ום קו יחד עם זאת, התכנית מציעה בית עלמין בתחום קו המתח ללמדך שניתן ליעד מקרקעין בתח

  המתח ליעודים ושימושים העונים על התבחינים דלעיל.

קרקע ושימושים  יייעודמכאן מומלץ, בתיאום עם חברת החשמל והמשרד להגנת הסביבה לקבוע 

מקו הגבלת בניה  מתוכנןמיקום השימושים יהיו מצרניים ובמקביל לאזור התעסוקה ה כאמור לעיל.

לדרך  444דופן המזרחית של אזור התעסוקה ובין דרך מהתייל המזרחי ועד לכביש הטבעת העובר ב

לפרק זה  14בטענה, בכפוף להמלצה בסעיף  1מומלץ לקבל את מרכיב מספר -, דהיינו19מספר 

  ולשיתוף העירייה בהליך קבלת ההחלטה.

  

 הטענה  .38

או לחלופין  444לתחום הרצועה של דרך מספר על יש לבדוק את האפשרות להעתיק את קו מתח 

  .6ספר לדרך מ

  המלצה ונימוקיה

העתקת קו מתח על כרוכה בעלויות גבוהות ביותר. אכן ראוי היה מלכתחילה כי על בסיס עקרון איחוד 

  .6ו/או דרך מספר  444תשתיות פרוזדור קו המתח היה נקבע לאורך דרך 

מאחר והקו קיים ועל בסיס המרחקים ממנו נבנתה שכונת ההרחבה בשער אפרים אין זה סביר 

. החוקר סבור 6ונותרה האפשרות להעתיקו לרצועת דרך מספר  444יבות העניין להעתיקו לדרך בנס

בשטח שיתפנה אינה  בקלנסואהכי בהיותו עלות העתקת הקו אל מול אפשרויות הבניה והפיתוח 

 1הם למערב ולצפון (ראה סעיף  םהראוייהצדקה להעתקה שכן ניתוח כיווני הפיתוח עילה ומקימה 

  ולפיכך דין הטענה להידחות. בפרק זה)
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  הטענה .39

הנמצאים בתחום שיפוט טייבה ולב השרון  קלנסואההתכנית כוללת שטחים מחוץ לתחום שיפוט העיר 

 2689/00 בבג"ץולפיכך יש להקדים למעשה התכנוני הליך שינוי גבולות על בסיס הכללים שנקבעו 

  .161)4מועצה אזורית גליל תחתון נ' שר הפנים פ"ד נה (

ל שהדברים נוגעים ללב השרון המקרקעין ביעוד חקלאי, משמשים בפועל לחקלאות לרבות שטחי ככ

חממות ונמצאים בתחום משבצת כפר יעבץ. לפיכך, לא היה מקום להפקיד התכנית בטרם הוסדר 

  תחום מרחב התכנון המקומי). ובמלאהשיוך המוניציפלי (

  המלצה ונימוקיה

מול המעשה המוניציפלי היא סוגיה עתיקת יומין וימיה כימי חוק סוגיית עיתוי המעשה התכנוני אל 

התכנון והבניה ואף פקודת בנין ערים. אין בנמצא קביעה סטטוטורית בחוק התכנון והבניה או בפקודת 

העיריות לעניין זה והפרקטיקה מלמדת שלגופו של עניין ועל פי הנסיבות יש פעמים שהמעשה התכנוני 

גם לפני פרשת גליל תחתון וגם אחריה. יחד עם  -יציפלי ולעיתים בא אחריומקדים את השיוך המונ

  זאת, אין להתעלם מהכללים שנקבעו בפרשת גליל תחתון וגם בפסקי דין אחרים.

נשמט הטעם מהטענה ובמצב  2לפרק  5על אף האמור לעיל, על בסיס ההמלצות הפרטניות בסעיף 

הטענה אינה רלוונטית עוד, אם כי  2לפרק  5סעיף דברים שבו הוועדה תקבל את המלצות החוקר ב

השאלה המהותית מה קודם למה נשארת תלויה ועומדת. לדעת החוקר יש מצבים בהם ראוי להתחיל 

בהליך תכנוני קודם להחלטה על שיוך מוניציפלי ולעומתם יש מצבים בהם ראוי להקדים את ההחלטה 

יה בנסיבות המיוחדות לכל מקרה. יחד עם זאת, על שיוך מוניציפלי למעשה התכנוני והאבחנה תלו

  מומלץ לרענן את חוזר מנכ"ל משרד הפנים לעניין נוהל שינוי תחום שיפוט ולהתייחס בו לסוגיה דנן.

  מכל האמור, לגופו של עניין מומלץ לדחות את הטענה. 

עמ"ש והיואין מנוס מלהעיר כי למרות שהחוקר ביקש את עמדת הלשכה המשפטית במשרד הפנים 

לא הומצאה לידיו העמדה  הדיונים בשמיעת ההתנגדויות בעתלמהות הטענה לוועדה המחוזית 

  חוקר ועל כך אין אלא להשתומם.הכמבוקש עד לעת חיבור דו"ח 

  

 הטענה  .40

החקלאי של שטחי לב השרון הכלולים  םייעודתשריט מצב קיים מוטעה ומטעה שכן אינו מסמן 

  בתכנית.

  המלצה ונימוקיה

קרקע במקרקעין דנן. במצב דברים זה חובה היה על עורכי התכנית  יייעודן בתשריט מצב קיים אכן אי

לסמן יעוד חקלאי בשטחים אלה על פי תכנית מפורטת תקפה אלא שחובה זו מתייתרת נוכח 

 2לפרק  5. ככל שהוועדה לא תקבל את המלצות החוקר בסעיף 2לפרק מס'  5ההמלצה בסעיף 

  ה אלא שיתכן כי המשמעות במקרה כזה עלולה להיות פרסום מחדש להפקדה.מומלץ לקבל את הטענ
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 הטענה  .41

התכנית חלה בשלושה מרחבי תכנון מקומיים ולפיכך עליה להיערך במסגרת תכנית מתאר מחוזית 

  אשר הסמכות להפקידה נתונה למועצה הארצית בלבד.(חלקית) 

  ת ולהפקידה שכן היא נעדרת סמכות לכך.הוועדה המחוזית אינה יכולה במצב דברים זה לדון בתכני

  המלצה ונימוקיה

מזרח השרון, טייבה  -אכן עובדתית התכנית כוללת מקרקעין החלים בשלושה מרחבי תכנון מקומיים

לחוק התכנון והבניה תכנית מתאר מקומית יכולה לחול על מרחב  62-ו 61ולב השרון, ועל פי סעיפים 

במפורש או במכללא כי ניתן לערוך תכנית  -לא עולה מלשון החוק תכנון מקומי בשלמותו או בחלקו אך

לחוק לעניין  261מתאר מקומית על שטחים החלים במספר מרחבי תכנון מקומיים (למעט סעיף 

  הדרכים).

  יחד עם זאת, לדעת החוקר הפגם שנפל הוא פגם שניתן לריפוי, נבאר:

גם באמצעות קבלת המלצות החוקר כאמור לעניין מרחב תכנון מקומי לב השרון ניתן לרפא את הפ

  ("המשולש" ובית העלמין). 2לפרק  5בסעיף 

) הרציונל 555, 444, 182, 554, 166, 183, 523מרחב תכנון מקומי טייבה (תאי שטח  לעניין

ובנייה קיימת  קלנסואהבהכללת שטחים אלה בתכנית הוא כנראה בעלות במקרקעין של תושבי העיר 

  בשטח.

דעת החוקר מהתייחסות לחטיבת קרקע זו כתכנית מתאר מקומית טייבה שכן הוראות אין מנוס ל

דיון בוועדה המקומית  -, דהיינוקלנסואההחוק אינן מאפשרות הכללת המקרקעין בתכנית מתאר 

  טייבה המלצה למחוזית להפקדה והפקדה מחדש.

הרחבת בית העלמין  -1רק לפ 14נעיר כי במסגרת זו ניתן יהיה לכלול גם את המלצת החוקר בסעיף 

  הנמצאת גם היא בתחום מרחב תכנון מקומי טייבה. 7824בגוש  3לחלקה 

גם כאן מצאתי לנכון להעיר כי למרות בקשת החוקר את עמדת הלשכה המשפטית במשרד הפנים 

למהות הטענה בעת הדיונים בשמיעת ההתנגדויות לא הומצאה העמדה והיועמ"ש לוועדה המחוזית 

  למועד חיבור הדו"ח.כמבוקש עד 

ככל שנופלת שגגה משפטית בהמלצה דלעיל והוועדה הנכבדה לא תקבל את המלצות החוקר לעניין 

  ניתנת בזאת התנצלותי מראש על השגגה. -זה על בסיס חוות דעת משפטית

  

 הטענה  .42

לא ניתן משקל ראוי לעמדת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון עובר להפקדת התכנית 

תעלמת באופן מובהק מהתנגדותה הברורה של הוועדה המקומית (כמו מהלטת הוועדה המחוזית והח

   גם של המועצה האזורית לב השרון) הינה בלתי סבירה.
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  המלצה ונימוקיה

עמדת הוועדה המקומית נשמעה גם נשמעה עובר להפקדת התכנית והטענה עוסקת במשקל שניתן 

ן בבואו להפקיד תכנית שוקל שיקולים שונים, לעיתים לעמדה זו בהחלטת ההפקדה. מוסד תכנו

אלה ולעיתים הולמים ומשלימים אלה את אלה ובמסגרת שיקול דעת זה מייחס משקל למנוגדים אלה 

הרציונל של הליך כאן מגיע זו זכותו של מוסד תכנון ואף חובתו.  -כזה או אחר לעמדות שונות

  ש התנגדות.כל הרואה עצמו נפגע רשאי להגי -ההתנגדויות

מטעם זה סבור החוקר כי משניתנה הזדמנות לוועדה המקומית לב השרון להשמיע את עמדתה נושא 

שהיה במתחם הסבירות המשקל שיש לתת לעמדה זו נמצא במסגרת שיקול דעת מוסד התכנון 

  ולפיכך דין הטענה להידחות.

  

 הטענה  .43

א  61יו"ר ועדת ההיגוי ולפי לשון סעיף התכנית הוגשה על ידי הוועדה הבין משרדית נחתמה על ידי 

(ב) לחוק התכנית הוגשה בידי מי שאין בסמכותו להגישה, ומכאן יש להורות על בטלות הפקדתה של 

  א (ב) לחוק. 61ההיגוי "משרד ממשלתי" כמשמעותו בסעיף  תבוועדהתכנית. אין לראות 

  המלצה ונימוקיה

דת היגוי מקצועית המלווה את הליך עריכת התכנית. בטענה אינה אלא וע כמצויןהועדה הבין משרדית 

כיו"ר ועדת ההיגוי שליוותה את הליך עריכת התכנית אך מר יוסטמן הוא אותו  כיהןמר יוסטמן אמנם 

  משרד ממשלתי (משרד הפנים) שבסמכותו ליזום ולהגיש תכנית מתאר מקומית.

א (ב) להגיש תכנית אלא אף  61סעיף אותו משרד ממשלתי לא רק רשאי ובעל זכות לפי  -לא זו אף זו

ראה את הרשות כחובה וכך אמנם  -קבע לעצמו מדיניות פעילה להכנת תכניות מתאר מקומיות, דהיינו

  נהג כאשר זרועו הארוכה היא מר יוסטמן.

החוקר מפרש את חתימתו של מר יוסטמן על התכנית במסגרת הליך האצלת סמכויות המקובלת על 

לי בין במפורש ובין במכללא כנציג מוסמך של אותו משרד ממשלתי, משרד פי כללי המשפט המנה

  הפנים במקרה דנן ליזום ולהגיש תכנית מתאר מקומית.

  מהמקובץ עולה כי יש לדחות את הטענה.

גם כאן חוזר החוקר על השתוממותו שכן למרות בקשותיו החוזרות ונשנות לחוות דעת משפטית זו 

בוששה לבוא ואינה בנמצא.
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  פרק שני

  עיקרי ההתנגדויות וההמלצות

  

. 6חלק מחלקה  7870גוש  .קלנסואה, 231, ת.ד. 035239821סאלם עבד אל רחים ת.ז.  נאטור .1

)1732(  

, 24חלק מחלקה  7872גוש כתובת).  צוינה(לא  54421110קשקוש עבדאל ראזק בן מוסטפא ת.ז. 

  )1739(. 6חלק מחלקה  7873גוש 

 .4חלק מחלקה  7870גוש . קלנסואה 231ת.ד   035239821ת.ז  נאטור סאלם עבד אל רחים 

)1733(  

  )1714( .19חלק מחלקה  7861גוש  .קלנסואה, 2700, ת.ד 35234459'יוסי מוניר עומר  ת.ז ג

  )1090( .4חלק מחלקה  7862גוש . קלנסואה, 447, ת.ד 058184409נאטור נזיה  ת.ז 

  )1078( .4חלק מחלקה  7862גוש . נסואהקל, 447, ת.ד 035240266נאטור נזאר  ת.ז 

  )1088( .4חלק מחלקה  7862גוש . קלנסואה, 447, ת.ד 35242288נאטור פהמי  ת.ז 

  )603(. 22, 21חלק מחלקות  7863גוש . קלנסואה, 243, ת.ד 57615213כמאל עטא  ת.ז 

  )1146( .13חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה, 3747 ת.ד, 304991375 ת.זמתין אבו צאפי  

  )969( .6חלק מחלקה  7870גוש . קלנסואה, 1941, ת.ד 035239854 ת.זזוהיר מוחמד נאטור  

  )1709( .5חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה, 2043, ת.ד 02619279'יוסי טאהר מוחמד  ת.ז ג

  )1722(. 5חלק מחלקה  7871גוש  . קלנסואה, 1722, ת.ד 065633539מאהר ג'יוסי  ת.ז 

  )1144( .9חלק מחלקה  7871גוש . קלנסווה, 25, ת.ד 058581455אל  ת.ז סלאמה ג'מ

  )588( .16חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה, 2097, ת.ד 309669380אמין שאוי  ת.ז 

  )968( .21חלק מחלקה  7871גוש . האקלנסו, 1941, ת.ד 035239854היר מוחמד נאטור  ת.ז זו

 .21חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה, 231, ת.ד 035239821אל רחים  ת.ז נאטור סאלם עבד 

)1731(  

  )1143( .7חלק מחלקה  7872גוש  .קלנסואה, 243, ת.ד 34889790א עדנאן  ת.ז קשקוש מונ

 .18חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, (ללא כתובת), 027588169עין עותמאן מרעי  ת.ז  מו

)1703(  

. 19חלק מחלקה  7872גוש  . קלנסואה, 2417ת.ד  ,035260215לטיף יוסף מתאני  ת.ז עבד אל 

)1148(  

 .19חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, (ללא כתובת), 052566627בד אל פתאח מתאני  ת.ז ע

)1728(  

ללא ( .19חלק מחלקה   7872גוש . האקלנסו, (ללא כתובת), 35261411חסן מתאני  ת.ז 

  מספר)
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  )1735( .19חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה), , (ללא כתובת35976456מתאני אניסה  ת.ז 

  )1707( .24חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 2147, ת.ד 2830255זוהר סלים מרעי  ת.ז 

ללא ( .24חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 2147, ת.ד 2979004אחמד סלים מרעי  ת.ז 

  מספר)

  )1713( .29חלק מחלקה  7872ש גו. קלנסואה, 2700, ת.ד 35234459 ג'יוסי עומר מוניר  ת.ז

  )594( .33חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 243, ת.ד 035241157נאטור איברהים  ת.ז 

  )667( .37, 36חלק מחלקות  7872גוש . קלנסואה, 56, ת.ד 035238500סאלח נאטור  ת.ז 

  )1730( .38חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 960, ת.ד 035261411חסן מתאני  ת.ז 

 .38חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 2731, ת.ד 035260215לטיף יוסף מתאני  ת.ז עבד אל 

  ללא מספר)(

ללא ( .38חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 960, ת.ד 052566627ד אל פתאח מתאני  ת.ז עב

  מספר)

  )1734(. 38חלק מחלקה  7872גוש  . קלנסואה, (ללא כתובת), 35976456מתאני אניסה  ת.ז 

  035056365מוחמד סעוד קשקוש  ת.ז 

  029946704עלי סעוד קשקוש  ת.ז 

  026336008עדאם סעוד קשקוש  ת.ז 

  )952( .47חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 1849 .כולם בת.ד

  )1128( .47חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 2675, ת.ד 23268352ד"ר ראשד קשקוש  ת.ז 

  )1717( .48חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה, 106, ת.ד 056268675טור  ת.ז יוסרא מחמוד נא

  )1711(. 2חלק מחלקה  7873גוש  . קלנסואה, 24, ת.ד 035242130נאטור נאסרה  ת.ז 

  )1712(. 3חלק מחלקה  7873גוש  . קלנסואה, 2043ת.ד , 026196279יוסי טאהר מוחמד  ת.ז ג'

  .4סעיף  1ק , ראה פר35לתמ"א/ 16.1באשר לטענה לגבי סעיף 

  )1720( .3חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה, 2043, ת.ד 665633539ג'יוסי מאדר  ת.ז 

  )760( .4חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה, 1018, ת.ד 058933326ג'ואד ג'מהור  ת.ז 

  )1719( .4חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה, 779, ת.ד 35244920וחמד מוסטפא כמאל  ת.ז מ

  )1706( .6חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה, 2326, ת.ד 035244300ת.ז  קשקוש מוחמד 

  .4סעיף  1, ראה פרק 35לתמ"א/ 16.1באשר לטענה לגבי סעיף 

  ) 1708(. 6חלק מחלקה  7873גוש  . קלנסואה 2329ת.ד   050646405קשקוש אחמד  ת.ז 

  .4סעיף  1, ראה פרק 35לתמ"א/ 16.1באשר לטענה לגבי סעיף 

  )1704( .8חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה 2409ת.ד   052527017מוד  ת.ז חמודה מח

  .4סעיף  1, ראה פרק 35לתמ"א/ 16.1באשר לטענה לגבי סעיף 

  )1740( .8חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה 2518ת.ד   054455258חמודה ראידה  ת.ז 

  .4סעיף  1, ראה פרק 35לתמ"א/ 16.1באשר לטענה לגבי סעיף  
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  )595  609( .9,10חלק מחלקות  7873גוש . קלנסואה 243ת.ד   035241157איברהים  ת.ז  נאטור

  )1710( .11חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   3523678אבו שאח מוחמד  ת.ז 

  )1715( .11חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   35236769אבו שאח אחמד  ת.ז 

  )1705( .5חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 850ת.ד   056322993בדר כאמלה  ת.ז 

  )761( .6חלק מחלקה   7875גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   35244102קשקוש מוסטפא  ת.ז 

  .4סעיף  1, ראה פרק 35לתמ"א/ 16.1באשר לטענה לגבי סעיף 

  )759( .7חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 3398ת.ד   203016142אחמד חדיג'ה  ת.ז 

  

  א' הטענה1

על פי התכנית המוצעת במקרקעין שבבעלותי נקבעו יעודים של אזור נחל וסביבותיו (קרקע חקלאית 

הנחיות מיוחדות) ונטיעות. קביעה זו תימנע את ניצול החלקה לחקלאות שמהווה עבורי מקור הכנסה 

ן מרכושו. התכנון והקרקע מופקעת. הדעת אינה סובלת והצדק אינו מתיר תכנון שמנשל בעל מקרקעי

והוא ימיט אסון על תושבי העיר. יש להותיר את יעוד  קלנסואהשל אזור נחל וסביבותיו אינו משרת את 

  קרקע חקלאית על כנו ולאפשר את ניצולה לצרכי חקלאות.

  ב' המלצה ונימוקיה1

 -ייננובראשית הדברים יש לומר כי התכנית המופקדת כפופה לתכניות גבוהות ממנה בהיררכיה ולענ

אימצה תכניות  276(אזור סביבות נחל) ולפיכך מח/ 21/3(נטיעות בגדות נחלים) ותממ/ 22תמא/

לא ניתן להפקיע מקרקעין ועניין ההפקעה מקומו בתכנית הכוללת  276מכח תכנית מח/ -אלה. בנוסף

תכנית מתאר מחוזית כל עוד לא אושרה  21/3גם על פי תממ/ -תכנית מפורטת ולבסוףהוראות 

להמשיך בעיבוד  -חלקית לנחל וסביבותיו ניתן לנהוג במקרקעין כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, דהיינו

  מסכלת הוראה זו. 276הקרקע ואין מח/

באזור סביבות נחל ניתן גם ניתן לעשות שימוש חקלאי בקרקע ולראיה ראה ההוראות לעניין תממ 

  חלקית לנחל שורק ולמעלה נחל אלכסנדר.

אינה מפקיעה מקרקעין לאזור סביבות נחל ואינה  276טענה להידחות שכן תכנית מח/לפיכך, דין ה

  .21/3מגבילה כל עיבוד חקלאי בקרקע ואינה משנה את המצב הסטטוטורי התקף מכח תממ/

לאזור נחל וסביבותיו למורד נחל  לתכנית מתאר מחוזית חלקית תבהתנגדוענה זו מקומה יהיה ט

  אלכסנדר אם וכאשר תיערך.

  

  )615( .1חלק מחלקה  7828. גוש קלנסואה, 243, ת.ד. 057002859ת.ז.  עבד אל קאדרסלאמה  .2

  )1071( .29חלק מחלקה  7875גוש  .קלנסואה, 1619 ד.ת.  26335521איאד חדיג'ה  ת.ז 

  )599( .7חלק מחלקה  7867גוש . קלנסואה 243ת.ד   035234772מחמוד יוסף טויל  ת.ז 

  )1156(. 7חלק מחלקה  7867גוש  . קלנסואה 2660ת.ד   28305142סאמי חדיג'ה  ת.ז 
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  )1157( .7חלק מחלקה  7867גוש . קלנסואה 2660 דת.  35248855קניע חדיג'ה  ת.ז 

, גוש 19חלק מחלקה  7870גוש  . קלנסואה 2322ת.ד  023113418ג'ואד סלמאן קשקוש  ת.ז 

  )527(. 12חלק מחלקה  7869

  )536( .4חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 24ת.ד   035242130נאטור נאסרה  ת.ז 

  )591( .4חלק מחלקה  7871גוש .  קלנסואה 2107ת.ד   035238153נאטור אחמד עבדול  ת.ז 

  )505( .5חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 2043ת.ד   065633539מאהר ג'יוסי  ת.ז 

  )506( .5חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 2043ת.ד  034886812זולפה גאנם  ת.ז 

 7873, גוש 5 החלק מחלק 7871גוש  . קלנסואה 5177ת.ד   033587130זאהר מוחמד ג'יוסי  ת.ז 

  )529(. 3חלק מחלקה 

  .035412584פרידה מוסטפא ג'יוסי  ת.ז 

  .054421599ואאיל עבדאללטיף ג'יוסי  ת.ז 

  .055220438מוחמד עבדאללטיף ג'יוסי  ת.ז 

  .059512343יוסי) תאיה  ת.ז יסמין עבדאללטיף (ג'

  .023121452סלים עבדאללטיף ג'יוסי  ת.ז 

  .027525609נסרין עבדאללטיף ג'יוסי  ת.ז 

  .026274894מחמוד עבדאללטיף ג'יוסי  ת.ז 

  .028309276מהא עבדאללטיף (ג'יוסי) קשקוש  ת.ז 

  .034130187סברי עבדאללטיף ג'יוסי  ת.ז 

  .040281156רנא עבדאאלטיף ג'יוסי  ת.ז 

  ) 664( . 6חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 3861כולם ת.ד 

  )502(. 9חלק מחלקה  7871גוש  . קלנסואה 1530ת.ד   023401524אזברגה עבד אלעזיז  ת.ז 

  )548( .9חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 1530ת.ד   036719367זבארגה סמעין  ת.ז 

  )537(. 14חלק מחלקה  7871גוש . ואהקלנס, 24ת.ד   035242130נאטור נאסרה  ת.ז 

  )590( .14חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 2107ת.ד   035238153נאטור אחמד  ת.ז 

  )1076( .14חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 447ת.ד   035240266נאטור נזאר  ת.ז 

  )1087( .14חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 447ת.ד   35242288נאטור פהמי  ת.ז 

  )1092(. 14חלק מחלקה  7871גוש  . קלנסואה 447ת.ד   058184409אטור נזיה  ת.ז נ

  )539( .4חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה 24ת.ד   035242130נאטור נאסרה  ת.ז 

  )1079( 4.חלק מחלקה   7872גוש  . קלנסואה 447ת.ד   035240266נאטור נזאר  ת.ז 

  )1086( .4חלק מחלקה  7872גוש . לנסואהק 447ת.ד   35242288נאטור פהמי  ת.ז 

  )1091( .4חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה 447ת.ד   058184409נאטור וזיה  ת.ז 

  )524(. 4חלק מחלקה  7873גוש  . קלנסואה 2614ת.ד   056893613ג'ואד חדיג'ה  ת.ז 
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  .35לתמ"א/ 16.1לעניין השימוש בסעיף  4סעיף  1בנוסף מופנה המתנגד לפרק 

  )610(. 1חלק מחלקה  7874גוש  . קלנסואה 243ת.ד   035241157טור אברהים  ת.ז נא

חלק  7874גוש  . קלנסואה 1300ת.ד   028308435ראבוס  ת.ז  ג'מאל מוחמד עבדאל פתאח

  )673  553(. 2,4מחלקות 

  )528( .2חלק מחלקה  7874גוש . קלנסואה 703ת.ד   035261932ד  ת.ז חמוזמירו אחמד מ

  )531(. 2חלק מחלקה  7874גוש  . קלנסואה 877ת.ד   029807955זמירו  ת.ז נביל 

   )555( .2חלק מחלקה  7874גוש . קלנסואה 767ת.ד    5371174סועאד זמירו  ת.ז 

  )571(. 2חלק מחלקה  7874גוש  . (ללא כתובת)  53056842מרעי קייס יונס  ת.ז 

  )1116(. 2חלק מחלקה  7874וש ג . (ללא כתובת)  056890965זמירו פארוק  ת.ז 

  )1117( .2חלק מחלקה  7874גוש . קלנסואה 243ת.ד   035241009זמירו מוחמד  ת.ז 

  )501, 948( .4חלק מחלקה  7874גוש . קלנסואה 2097ת.ד   300266673האני אקרע  ת.ז 

  .054831581עומר אחמד קשקוש  ת.ז 

  .023372360ר קשקוש  ת.ז כוות

  )551(. 4חלק מחלקה  7874גוש  . נסואהקל 5413ת.ד שניהם 

  )552, 947( .4חלק מחלקה  7874גוש . קלנסואה 2097ת.ד   203990817מוניר אקרע  ת.ז 

 .4חלק מחלקה   7874גוש . קלנסואה 1302ת.ד   35242759סאלח עבד אלרחמאן פרוגה  ת.ז 

)598(  

  )635(. 4חלק מחלקה  7874גוש  . קלנסואה 1893ת.ד   23371222חאלד סאלח פרוג'ה  ת.ז 

  )955( .4חלק מחלקה  7874גוש . קלנסואה 1103ת.ד   02329318חנאן מוחמד גמיל פרוג'ה  ת.ז 

  )1138(. 4חלק מחלקה  7874גוש  . קלנסואה 2728ת.ד   029132750וסאי  ת.ז חקשקוש 

  )1159( .6חלק מחלקה  7874גוש  . קלנסואה 5177ת.ד   033587130ת.ז   יוסי'גזאהר מוחמד 

  . 4סעיף  1, ראה פרק 35לתמ"א/ 16.1באשר לטענה לגבי סעיף 

  )538(. 24חלק מחלקה  7874גוש  . קלנסואה 24ת.ד   035242130נאטור נאסרה  ת.ז 

  )573( .3חלק מחלקה  7875גוש .  קלנסואה 243ת.ד   032649816סלאמה עארף מחמוד  ת.ז 

  ) 1141( . 3חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 200ת.ד   060718277ד  ת.ז יסלאמה חוסיין מחמ

  )1142( .3חלק מחלקה  7875גוש , (ללא כתובת). 312481062סלאמה מוחמד מחמיד ת.ז 

  .023121932עבד אל רחים אחמד עזבה  ת.ז 

  .027528439עבד אל פתאח אחמד עזבה  ת.ז 

  .203289376אחמד נסים אחמד עזבה  ת.ז 

  .028303287ז עבד אל רחמאן אחמד עזבה  ת.

  .037162831זוהיר אחמד עזבה  ת.ז 

  )542, 543( .4חלק מחלקה  7844גוש . כולם ללא כתובת



  צבי יושע - זאב עמית 

    בע"מ תכנון ערים                                        
  

35  

  054-4366447,050-5506144נייד:   03-6022905טלפקס:   03-6045850טל':    6249713אביב -תל  81יהושע בן נון רח' 

 office@amityosha.comכתובת למשלוח דואר אלקטרוני: 

 

  )1160( .12חלק מחלקה  7859גוש . קלנסואה 5177ת.ד   0335387130זאהר מוחמד ג'יוסי  ת.ז 

  )1161( .83/5חלקה  7866גוש . קלנסואה 1628ת.ד   53800769זיאד סאפיה  ת.ז 

  )616( .1חלק מחלקה  7828גוש . קלנסואה 243ת.ד   026445437רף  ת.ז סלאמה עא

  )1130(. 1חלק מחלקה  7828גוש  . קלנסואה 38ת.ד   300121993אחמד אברהים סלאמה  ת.ז 

  )1131( .1חלק מחלקה  7828גוש . קלנסואה 38ת.ד   302564091סלאמה תאמר  ת.ז 

 7869; גוש 19חלק מחלקה  7870גוש . נסואהקל 2327ת.ד   055797260אינשרח קשקוש  ת.ז 

  )526( .12חלק מחלקה 

  )510( .4חלק מחלקה  7864גוש . קלנסואה 336ת.ד   054421060קשקוש חאלד  ת.ז 

  (ללא מספר) .4חלק מחלקה  7864גוש . קלנסואה 1424ת.ד   027665314קשקוש וליד  ת.ז 

  )577(. 1חלק מחלקה  7866גוש  . (ללא כתובת)  026306167ראיד סלאמה  ת.ז 

  )544( .3חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 231ת.ד   035239821נאטור סאלם עבדאלרחים  ת.ז 

  )965( .3חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1941ת.ד   035239854נאטור זוהיר מוחמד  ת.ז 

  )600( .6חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 917ת.ד   051070126חדיג'ה אחמד  ת.ז 

  )1118( . 6חלק מחלקה  7866גוש . (ללא כתובת)  056321680תכרורי אחמד  ת.ז 

  )512(. 7חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 2623ת.ד   056934417אלגדייב סלמאן  ת.ז 

  )1120( .8חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 924ת.ד   035240712עבד אלעזיז פרוג'ה  ת.ז 

  )613( .9חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1551ת.ד   313640328אברהים סלמאן סולטאן  ת.ז 

  )614( .9חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1551ת.ד   313640310סעיד סלמאן סולטאן  ת.ז 

  )1096(. 9חלק מחלקה  7866גוש  .קלנסואה 1551ת.ד   025917089סלטאן ג'מילה  ת.ז 

  )1097( .9חלק מחלקה   7866גוש . לנסואהק 1551ת.ד   026347393פריח אלגדיים  ת.ז עביד  

  )1098( .9חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1551ת.ד   032994444אלגדיים איימן  ת.ז 

 .10חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   050119494מוסא מחמוד עבד אל כרים  ת.ז 

)508(  

  )511( .10חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 753ת.ד   035239037ואויה מוחמד  ת.ז 

 .10חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 753ת.ד   052523305מוסא אחמד עבד אל כרים  ת.ז 

)534(  

  )572(  .10חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3142ת.ד   058934993מוסא עבד אללה  ת.ז 

 .10מחלקה חלק  7866גוש . קלנסואה 1835ת.ד   056894660מוסא חמדאללה עבד אל כרים  ת.ז 

)574(  

  )1119( .13חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3747ת.ד   039646260אבו צאפי עידי  ת.ז 

  )516( .4חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 3319ת.ד   056090999עבד אלראזק אמין מרעי  ת.ז 

  )954(. 5חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה(ללא כתובת)   056864093ג'אדה נעים קשקוש  ת.ז 
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  )514(. 6חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה 850ת.ד   056322993כאמלה עבד אלחמיד בדר  ת.ז 

  )768( .6חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   037161072אזברגיה אחמד  ת.ז 

  )1121( .6חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 917ת.ד   036480705חדיג'ה איאד אחמד  ת.ז 

  )550(. 7חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 2567ת.ד   027549591דה  ת.ז עמאר פתחי עו

  )1145( .9חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 243ת.ד   058581455ג'מאל סלמה  ת.ז 

  )1102( .11חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 917ת.ד   051070126חדיג'ה אחמד  ת.ז 

  )1718( .13חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 779ת.ד   055220016סובחיה מוסטפא כמאל  ת.ז 

  )517( .14חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 860ת.ד   058580978מרעי זכי עבדאלחפיז  ת.ז 

  )521( .14חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 860ת.ד   055220388מרעי נאג'י עבד אל חפיז  ת.ז 

  )503( .15חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 860ת.ד   057002958חלמיה מרעי  ת.ז 

  )515( .15חלק מחלקה   7875גוש . קלנסואה 3319ת.ד   027534536מרעי איימאן  ת.ז 

  )520( .15חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 860ת.ד   027528298חאג' יחיא נעמה  ת.ז 

 .15חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 860ת.ד   056263254מרעי נעימה עבד אל רחים  ת.ז 

)522(  

  )519( .17חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 142ת.ד   035249468סלאמה עאישה  ת.ז 

  )1105( .17חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   027547223סלאמה מוסטפא  ת.ז 

  )1106( .17חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   026271932סלאמה גאהד אחמד  ת.ז 

  )1107( .17חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   059984682סלאמה חמודה  ת.ז 

  )1108( .17חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   059511931סלאמה עבד אל מגיד  ת.ז 

  )1101( .18חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   0599846882סלאמה חמודה  ת.ז 

  )1103( .18חלק מחלקה  7875וש ג. קלנסואה 243ת.ד   027547223סלאמה מוסטפא  ת.ז 

  )1104(. 18חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה 243ת.ד   026271932ג'אהד סלאמה  ת.ז 

  )575( .18חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 2556ת.ד   058174392אבו ראס פאייד  ת.ז 

  )576( .18חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 5629ת.ד   051079457אבו ראס מופיד  ת.ז 

  )959( .18חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 310ת.ד   040286379רנא עודה  ת.ז 

, 674( .24חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 38ת.ד   035238369עבדאללה עארף סלאמה  ת.ז 

1164(  

  )1165( .24חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 38ת.ד   05107305איברהים עארף סלאמה  ת.ז 

  )518( .25חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 142ת.ד   035249408ד  ת.ז סלאמה עאישה מוחמ

  )1081( .25חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 168ת.ד   203348297יאסר חאלד סלאמה  ת.ז 

  )533( .25חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה(ללא כתובת)    035239573סלאמה כנעאן חסן  ת.ז 

  )1084(. 25חלק מחלקה   7875גוש  . קלנסואה 168ת.ד   200761096יוסף חאלד סלאמה  ת.ז 
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  )1093( .25חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 168ת.ד   200351013מחמוד מחמד סלאמה  ת.ז 

 .25חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 168ת.ד   042344424סלאמה עבדאלרחמאן ריאד  ת.ז 

)1099(  

 .25חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 168ת.ד   059916205אחמד עבד אל רחמאן סלאמה  ת.ז 

)1100(  

  )593( .32חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 3040ת.ד   027563766פריד ורדה  ת.ז 

  )592( .32חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 3039ת.ד   024770299מופיד ורדה  ת.ז 

  )602( .32חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   035262104ורדה סאלח  ת.ז 

. 39חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 1350ת.ד   034466854עומר מוסא חוסין נסאסרה  ת.ז 

)953(  

  )1150( .39חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 941ת.ד   23120389חוסין עידה  ת.ז 

  .055797385יונס עארף סלים תאיה  ת.ז 

  .056894546סלים עארף סלים תאיה  ת.ז 

  .058183120ף תאיה  ת.ז עבד אל סלאם עאר

  .058994245פאדל עארף סלים תאיה  ת.ז 

  .058934621אחמד עארף סלים תאיה  ת.ז 

  .059916478חנאן עארף (תאיה) מתאני  ת.ז 

  .023121700עבד אל רחמאן עארף תאיה  ת.ז 

  .023372683ודאד עארף (תאיה) עוקבי  ת.ז 

  .02756322עדאלה עארף (תאיה) קשקוש  ת.ז 

  .026272039עארף סלים תאיה  ת.ז פדוא 

  .029809365חסן עארף סלים תאיה  ת.ז 

  )671( .11חלק מחלקה  7873גוש . האקלנסו 3681כולם ת.ד 

  )554( .46חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   029137486תאיה עבד אל גני  ת.ז 

  )622(. 46חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה 1893ת.ד   035078427תאיה עבד אל ראזק  ת.ז 

  )623( .46חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 1893ת.ד   029809365תאיה חסן  ת.ז 

  )624(. 46חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה 1893ת.ד   058182775תאיה נמר  ת.ז 

  )625(. 46חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה 1893ת.ד   035246131תאיה עדנאן  ת.ז 

  )611(. 46חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה 1893ת.ד   029137486גני  ת.ז  תאיה עבד אל

  )1163( .13חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3747ת.ד   040277626אבו צאפי מוזהיר  ת.ז 

  )540( .14חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 2698ת.ד   024764391עאדל אלקדיים  ת.ז 

  )631(. 14חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 1918ת.ד   035260185פרוג'ה סובחיה  ת.ז 
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  )632( .14חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1893ת.ד   058961426פרוג'ה עבד אל ג'אפר  ת.ז 

  )633( .14חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1893ת.ד   026368928פרוג'ה פאדיה  ת.ז 

  )634( .14חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1893ת.ד   026272435 פרוג'ה אינתסאר  ת.ז

 .14חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   056890908שלבאיה עבד אל רחים  ת.ז 

)1115(  

  )549(. 16חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 1886ת.ד   30004751ראיד אסעד עזבה  ת.ז 

  )1126( .26חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 699ת.ד   35078476נסרה אחמד  ת.ז 

, 28, 27, 18חלקי חלקות  7866גוש . קלנסואה 2098ת.ד   026422188אלקדיים אברהים  ת.ז 

29 . )500(  

  )1124( .28חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 699ת.ד   57615122נסרה עבד אל חלים  ת.ז 

  )1127(. 29חלק מחלקה  7866 גוש . קלנסואה 699ת.ד   35078476נסרה אחמד  ת.ז 

  )541( .30חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 5379ת.ד   200444305סלאמה פהד  ת.ז 

  )523( .31חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   3523678אבושאח מוחמד  ת.ז 

  )1716(. 31חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 2346ת.ד   035236769אבושאח אחמד  ת.ז 

  )767(. 32חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 1336ת.ד   052523404לוף עפיף  ת.ז מכ

 .33חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3807ת.ד   35077023עדנאן עבד אל פתאח עזבה  ת.ז 

)545(  

 .33חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3807ת.ד   053802799מחמוד עבד אל פתאח עזבה  ת.ז 

)546(  

חלק מחלקות  7866גוש . קלנסואה 3807ת.ד   5700157עבד אל פתאח עזבה  ת.ז עבד אל האדי 

33 ,34. )547(  

  )1123( .28חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 699ת.ד   57615122נסרה עבד אל חלים  ת.ז 

  )1125( .35חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 699ת.ד   35078476נסרה אחמד  ת.ז 

  .3524840ם  ת.ז קשקוש פאטמה עבד אל כרי

  .50116748קשקוש ג'בר בן מוחמד  ת.ז 

  .058996364קשקוש עבד אל ג'ואד בן מוחמד  ת.ז 

  )884(. 56חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואהכולם (ללא כתובת) 

  )509( .57חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 336ת.ד   054421060קשקוש חאלד  ת.ז 

  (ללא מספר) .57חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 825ת.ד   027665314קשקוש וליד  ת.ז 

 .57חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 733ת.ד   021637251פידאאי קשקוש (נאטור)  ת.ז 

)1136(  
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 .57חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 4035ת.ד   313864985חולה עבד אל לטיף קשקוש  ת.ז 

)535(  

 .57חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 2415ת.ד   033586892עבד אל כרים נבהאן קשקוש  ת.ז 

)570(  

(ללא . 57חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 2415ת.ד   042341362ראסק נבהאן קשקוש  ת.ז 

  מספר)

  )1139( .57חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 733ת.ד   023370620קשקוש עומר  ת.ז 

  )601( .58חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 2440ת.ד   026337337מוסטפא עלי חשב  ת.ז 

  )504( .61חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1328ת.ד   029790888חשב יוסף מוסטפא  ת.ז 

. 61חלק מחלקה  7866גוש  .קלנסואה 1328ת.ד   026273029חשב עבד אל באסט מוסטפא  ת.ז 

)507(  

  )617(. 61ה מחלקה חלק 7866גוש  . קלנסואה 3747ת.ד   040277626מוזהר אבו צאפי  ת.ז 

  )558(. 61חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה(ללא כתובת)   035230812חיירי מחמוד חשב  ת.ז 

  )559( .61חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   59433961ג'ואד יוסף חשב  ת.ז 

  )562( .61חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   35230853יונס מחמוד חשב  ת.ז 

  )564( .61חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   035230861סעאדה מחמוד חשב  ת.ז 

  )620( .61חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3747ת.ד   039646260אבו צאפי עידי  ת.ז 

  )621(. 32חלק מחלקה  7875גוש  . קלנסואה 1893ת.ד   035262104עלי יוסף ורדה  ת.ז 

  )636( .61חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3747ת.ד   026274290י  ת.ז ג'יהאן אבו צאפ

  )1140( .61חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   3523082חמדאן מחמוד חשב  ת.ז 

  )513( .62חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 2408ת.ד   056325822ראס עבד אל האדי  ת.ז 

  )525( .62חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1031ת.ד   033990615חמודה סאיד  ת.ז 

  )532( . 62חלק מחלקה  7866גוש  .קלנסואה(ללא כתובת)  27550599קשקוש מוחמד  ת.ז 

  )556(. 62חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה(ללא כתובת)   51077972ראבוס מוחמד  ת.ז 

  )557( .62ק מחלקה חל 7866גוש . קלנסואה(ללא כתובת)   30026886ראבוס חמזי  ת.ז 

  )1132( .62חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1415ת.ד   051073039קשקוש פואז  ת.ז 

  )1133(. 62חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 1415ת.ד   053764551קשקוש עזאם  ת.ז 

  )1134( .62חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1415ת.ד   035246552קשקוש פאוזי  ת.ז 

  )1135( .62חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1415ת.ד   054786280ת.ז   קשקוש ג'מיל

  )1158( 62חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 2372ת.ד   059901025עומר סעיד חטיב  ת.ז 

  )1152( .82חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1422ת.ד   058960311אבו צאפי ריאד  ת.ז 

  )596( .83/4חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1628ת.ד   53800769זיאד סאפייה  ת.ז 
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  )1137(. 83חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 3747ת.ד   050646454נבהאן אבו צאפי  ת.ז 

  )1149( .83חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1419ת.ד   036350940אבו סאפי ראלב  ת.ז 

  )1151(. 83לק מחלקה ח 7866גוש . קלנסואה 1422ת.ד   58960311ריאד אבו צאפי  ת.ז 

  )1153(. 83חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 3747ת.ד   304991375מתין אבו צאפי  ת.ז 

  )1154(. 83חלק מחלקה  7866גוש  . קלנסואה 1419ת.ד   054456223אבו סאפי עמאד  ת.ז 

  )1155( .83חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1420ת.ד   057615809אבו סאפי נסר  ת.ז 

  )1162( .83/4חלק מחלקה  7866גוש . קלנסואה 1628ת.ד   53800769יאד סאפייה  ת.ז ז

  618( .85, 84חלק מחלקות  7866גוש . קלנסואה, 3747ת.ד   ,050646454נבהאן אבו צאפי  ת.ז 

619(  

  )630(. 14חלק מחלקה  7866. גוש קלנסואה, 1893, ת.ד. 23372428פריגה עבד אל באסט ת.ז. 

  )497(. 3חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 2229, ת.ד. 057035008דל ת.ז. מתאני עא

  )498(. 37חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 2229, ת.ד. 057035008מתאני עאדל ת.ז. 

 )1737(. 38חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 2229, ת.ד. 35976456מתאני אניסה ת.ז. 

. קלנסואה, 5413, ת.ד. 023372360ר קשקוש ת.ז. , כוות054831581עומר אחמד קשקוש ת.ז. 

  )829(. 4 חלק מחלקה 7874גוש 

, 17חלקות  7875, קלנסואה. גוש 1271, ת.ד. 054455605חמדאללה חוסין אחמד סלאמה ת.ז. 

24 .)949(  

  )589(. 6חלק מחלקה  7875, טייבה. גוש 037161072אחמד מוסא זבארקה ת.ז. 

  

  א' הטענה2

יפגעו במקרקעין בבעלותי  554מטר לדרך  300מטר והרצועה לתכנון ברוחב  18 ברוחב 4דרך מס' 

  .עמהפגיעה שאיני מסכים לה ולא משלים  -מקרקעין בבעלותיההפקעת כל  -בצורה טוטאלית, דהיינו

  ותושביה ויש לבטלו. בקלנסואהתכנון זה יביא לאסון 

  ב' המלצה ונימוקיה2

מהווה  4"כביש הטבעת" שדרך מס' -היא הדרך הידועה כ 276אבן יסוד בתפישה התכנונית של מח/

  .3לתמא/ 7חלק ממנה ואילו הרצועה לתכנון הוטמעה בתכנית מכח הוראות שינוי מס' 

  לא ניתן להפקיע מקרקעין והפקעה רלוונטית רק לתכנית מפורטת. 276מכח תכנית מח/

לתכנון וראה לעניין זה את  את הרצועה ועמה 554יחד עם זאת, החוקר סבור כי יש לבטל את דרך 

סבור החוקר כי ביטולה יקעקע יסוד  4לפרק הראשון לדו"ח. לעניין דרך מס'  1וסעיף מס'  5סעיף מס' 

 6אך יש להימנע מהפקעה לדרך בלבד ולעניין זה ראה סעיף  ,"כביש הטבעת" -מיסודות התכנית

  לפרק הראשון לדו"ח ומכאן ההמלצה לקבל את הטענה בחלקה.
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(ללא כתובת), , 051076891, מחמד תייסיר טאהר ג'יוסי ת.ז. 035234392טאהר ג'יוסי ת.ז.  חליל .3

 )886(. 5-ו 1חלק מחלקות  7858. גוש קלנסואה

  ) 579( .12חלק מחלקה  7859גוש . קלנסואה 2043ת.ד.   039648472עבדאללטיף ג'יוסי  ת.ז. 

  )628( .21חלק מחלקה  7860ש גו. קלנסואה 243ת.ד.   035230499גזאוי עאישה  ת.ז. 

  )1077( .25חלק מחלקה  7860גוש . קלנסואה 447ת.ד.  035240266נאטור נזאר  ת.ז. 

  )1085( .25חלק מחלקה  7860גוש . קלנסואה 447ת.ד.   35242288נאטור פהמי  ת.ז. 

  )1089( .25חלק מחלקה  7860גוש . קלנסואה 447ת.ד   058184409נאטור נזיה  ת.ז 

  )582(. 7חלקה מחלקה  7861גוש . (ללא כתובת)  027525344נבהאן תאיה  ת.ז  לובנה

  )580( .5חלק מחלקה  7871גוש . קלנסואה 2043ת.ד   039648472עבד אל לטיף ג'יוסי  ת.ז 

  )584( .5חלק מחלקה  7872גוש . (ללא כתובת)  29807955נביל זמירו  ת.ז 

  )1095( .7חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה 2067ת.ד   058183120תאיה עבד אלסלאם  ת.ז 

  )629( .44חלק מחלקה  7872גוש . קלנסואה 243ת.ד   35243393קאסם ג'מאל  ת.ז 

  )581( .3חלק מחלקה  7873גוש . קלנסואה 2043ת.ד   039648472עבד אל לטיף ג'יוסי  ת.ז 

  )578(. 6חלק מחלקה  7874גוש  . קלנסואה 2043ת.ד   039648472עבד אל לטיף ג'יוסי  ת.ז 

  )627( .32חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   035262179ורדה חוסין  ת.ז 

  )626( .46חלק מחלקה  7875גוש . קלנסואה 243ת.ד   035246131תאיה עדנאן  ת.ז 

  

  א' הטענה3

 444ך דר -המקרקעין מעובדים ונטועים ובבעלותנו. התכנית פוגעת במקרקעין בשני היבטים: האחד

מנתקת את יתרת המקרקעין  444דרך  -. השני444עוברת במקרקעין ומכאן צפויה הפקעה לדרך 

  נגישות לקרקע ממזרח ולא נוכל לעבדה. מאתנוממזרח לדרך ולפיכך תימנע 

  ב' המלצה ונימוקיה3

ת ואושרה ת הדרכים הארציהיא דרך ברש 444הטענה. דרך מס'  לדחות את -לעניין ההיבט הראשון

דינה של הטענה  ולפיכך 1/16/א/31ברמה מפורטת היא תכנית תמא/ יה תכנית מתאר ארציתלגב

  ומקומה היה להישמע בהערות והשגות הציבור לתמא.

קובעת בהוראותיה  1/16/א/31לדחות את הטענה שכן אין בה ממש. תמא/ -לעניין ההיבט השני

עניין זה ראה ההמלצה בפרק הראשון פתרונות נגישות למקרקעין לגביהם נטען שאין גישה אליהם ול

  .2בסעיף 

  

 )22(. קלנסואה, 70, ת.ד. 038054789נסאר עאיד ת.ז.  .4

 )24(. קלנסואה, 240, ת.ד. 021939400אבו עמאש אחמד ת.ז. 

  )25(. קלנסואה, 2728, ת.ד. 313330110אדהם קוסאי קשקוש ת.ז. 
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  )26( .קלנסואה, 2280, ת.ד. 301843686ג'יוסי מוחמד אחמד ת.ז. 

  )27(. קלנסואה, 2040, ת.ד. 301841946מג'ד נאדי תאיה ת.ז. 

  )28(. קלנסואה, 1844, ת.ד. 313230294עבדאל קאדר עבד אלכרים תאיה ת.ז. 

  )29(. קלנסואה, 1844, ת.ד. 208142224דיאא עבד אלכרים תאיה ת.ז. 

  )30(. קלנסואה, 2040, ת.ד. 300928504מוחמד נאדי תאיה ת.ז. 

  )31(, קלנסואה. 1312, ת.ד. 312275308דאוי ת.ז. אתיאר ל

  )32(, קלנסואה. 1533, ת.ד. 206316283רמאא סלאמה ת.ז. 

  )33(, קלנסואה. 5812, ת.ד. 312278138סאברין חטיב ת.ז. 

  )34(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 205697469נאטור נור ת.ז. 

  )35(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 312127038ביאן קשקוש ת.ז. 

  )36(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 312276017אם סלאמה ת.ז. מר

  )37(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 206238970יסמין מתאני ת.ז. 

  )38(, קלנסואה. 1006, ת.ד. 206317539שדא רעד ת.ז. 

  )39(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 312752282מוחמד קשקוש ת.ז. 

  )40(, קלנסואה. 2724ת.ד.  312275837הודא נאטור ת.ז. 

  )41(, קלנסואה. 243, ת.ד. 206346744גומאן חטיב ת.ז. 

  )42(, קלנסואה. 243, ת.ד. 206125445מרים מרעי ת.ז. 

  )43(, קלנסואה. 1312, ת.ד. 206348302למיס נאטור ת.ז. 

  )44(, קלנסואה. 56, ת.ד. 312122682סאלח נאטור ת.ז. 

  )45(, קלנסואה. 811, ת.ד. 312278781ענאן פרוג'ה ת.ז. 

  )46(, קלנסואה. 171, ת.ד. 206128084אויה סלאמה ת.ז. ר

  )47(, קלנסואה. 3238, ת.ד. 312479348מווחסף נאטור ת.ז. 

  )48(, קלנסואה. 243, ת.ד. 31275239חסן נאטור ת.ז. 

  )49(, קלנסואה. 243, ת.ד. 206316143מייסם חדיג'ה ת.ז. 

  )50(, קלנסואה. 2520, ת.ד. 206283319מתאני הייא ת.ז. 

  )51(, קלנסואה. 74, ת.ד. 206318065רואה שריף ת.ז. 

  )52(, קלנסואה. 150, ת.ד. 312275753יארה זמירו ת.ז. 

  (ללא מספר), קלנסואה. 106, ת.ד. 204594105דימה נאטור ת.ז. 

  )53(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 206316481אחמד אבו ראס ת.ז. 

  )54(סואה. , קלנ243, ת.ד. 312481278אמיר אבו ראס ת.ז. 

  )55(, קלנסואה. 243, ת.ד. 311309561אמל אבו ראס ת.ז. 

  )56(, קלנסואה. 685, ת.ד. 312480577עבד אל חמיד ת.ז. 
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  )57(, קלנסואה. 688, ת.ד. 312272354ראפת גמהור ת.ז. 

  )58(, קלנסואה. 258, ת.ד. 312222104יוסף מוחמד תאיה ת.ז. 

  )59(, קלנסואה. 2089, ת.ד. 206125916אמיר זמירו ת.ז. 

  )60(, קלנסואה. 5, ת.ד. 206316952מוחמד זמירו ת.ז. 

  )61(, קלנסואה. 1386, ת.ד. 206316606עבד אל מגיד פרוג'ה ת.ז. 

  )62(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 312122179עדן פרוג'ה ת.ז. 

  )63(, קלנסואה. 243, ת.ד. 206284143עביר סלאמה ת.ז. 

  )64(, קלנסואה. 243, ת.ד. 312270325סמאח סלאמה ת.ז. 

  )65(, קלנסואה. 602, ת.ד. 312276937גדיר פרוג'ה ת.ז. 

  )66(, קלנסואה. 1944, ת.ד. 312279938מחמד סלאמה ת.ז. 

  )67(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 312477235איימן ת.ז. 

  )68(, קלנסואה. 40640, ת.ד. 206280414מוחמד כבדרה ת.ז. 

  )69(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 206346652רחים קשקוש ת.ז. 

  )70(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 205385933בושרא תאיה ת.ז. 

  )71(, קלנסואה. 243, ת.ד. 206282428בראא בחאש ת.ז. 

  )72(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 312271075אסמא תאיה ת.ז. 

  )73(, קלנסואה. 117, ת.ד. 206125098והבי נאטור ת.ז. 

  )74(, קלנסואה. 243ת.ד.  ,206129934מאי סלאמה ת.ז. 

  )75(, קלנסואה. 1893, ת.ז. 205386501רשא חטיב ת.ז. 

  )76(, קלנסואה. 72, ת.ד. 312124571תענים נסאר ת.ז. 

  )77(, קלנסואה. 243, ת.ד. 313953325שירין ת.ז. 

  )78(, קלנסואה. 243, ת.ד. 312274590מלק רעד ת.ז. 

  )79(קלנסואה. , 1893, ת.ד. 206349136פרוק גנאם ת.ז. 

  )80(, קלנסואה. 1010, ת.ד. 312126303אלין מתאני ת.ז. 

  )81(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 206282725חנאן עאבד ת.ז. 

  )82(, קלנסואה. 73, ת.ד. 312480205איאת נסאר ת.ז. 

  )83(, קלנסואה. 61, ת.ד. 206128571אסמא עידדחאש ת.ז. 

  )84(נסואה. , קל243, ת.ד. 313171621באסל מוסא ת.ז. 

  )85(, קלנסואה. 1312, ת.ד. 206129827סועד ברהם ת.ז. 

  )86(, קלנסואה. 2342, ת.ד. 313238586חירי חשב ת.ז. 

  )87(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 206266363אחמד נאטור ת.ז. 

  )88( , קלנסואה.1893, ת.ד. 313135519רוטה גמיל ת.ז. 
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  )89(סואה. , קלנ243, ת.ד. 206267684מונא מתאני ת.ז. 

  )90(, קלנסואה. 243, ת.ד. 313171878אימאן חטיב ת.ז. 

  )91(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 313330193מונין פרוג'ה ת.ז. 

  )92( , קלנסואה.1901, ת.ד. 313174179נאטור אחמד ת.ז. 

  )93(, קלנסואה. 2388, ת.ד. 316298637איברהים חמודה ת.ז. 

  )94(, קלנסואה. 3987, ת.ד. 313230229אזברגה אנאס ת.ז. 

  )95(, קלנסואה. 275, ת.ד. 206269201עבדאללה בדרה ת.ז. 

  )96(, קלנסואה. 320, ת.ד. 205267508מועדאם נאטור ת.ז. 

  )97(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 313138745שאפון איסא ת.ז. 

  )98(, קלנסואה. 243, ת.ד. 30639061123ת.ז.  ------------

  )99( , קלנסואה.243, ת.ד. 316517374אחמד עבד קשקוש ת.ז. 

  )100(, קלנסואה. 144, ת.ד. 316518125קייס אחמד תכרורי ת.ז. 

  )101(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 316992262מוסטפא אבו ראס ת.ז. 

  )102( , קלנסואה.5079, ת.ד. 316499979מרעי נביל ת.ז. 

  )103(, קלנסואה. 5079, ת.ד. 316499987מרעי שדאד ת.ז. 

  )104(, קלנסואה. 243, ת.ד. 316493170מתאני ת.ז. אווס 

  )105(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 313236762ספא מסארה ת.ז. 

  )106(, קלנסואה. 243, ת.ד. 313237401ליזא סלאמה ת.ז. 

  )107(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 206267122ס ת.ז. אנאא ראבו

  )108(, קלנסואה. 135, ת.ד. 313333742אסיל שריף ת.ז. 

  )109( , קלנסואה.1893, ת.ד. 3164196מאר ת.ז. ס

  )110(, קלנסואה. 243, ת.ד. 313331464זמירו ראמה ת.ז. 

  )111(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 313135022אתאר אבועלי ת.ז. 

  )112(, קלנסואה. 243, ת.ד. 313170151הנאדי זמירו ת.ז. 

  )113(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 313332371חלא מתאני ת.ז. 

  )114(, קלנסואה. 845, ת.ד. 316516004איא מרעי ת.ז. ה

  )115(, קלנסואה. 2429, ת.ד. 313232530למא אבו שאח ת.ז. 

  )116(, קלנסואה. 243, ת.ד. 205389141סאמי רעד ת.ז. 

  )117(, קלנסואה. 243, ת.ד. 316491042סומא נאטור ת.ז. 

  )118(, קלנסואה. 1893, ת.ד. 316498686חנין קאסם ת.ז. 

  )119(, קלנסואה. 243, ת.ד. 316492792רואה תכרורי ת.ז. 

  )120(, קלנסואה. 57, ת.ד. 205839281רואה מסעוד יאסין ת.ז. 
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  )121(, קלנסואה. 2357, ת.ד. 206268898קשקוש אסרא ת.ז. 

  )122(, קלנסואה. 243, ת.ד. 313458945אסיל מחמוד תכרורי ת.ז. 

  

  א' טענה4

צעירה ולפיכך יש להבטיח שירות  האוכלוסיימאופיין בשיעור גבוה של  אהבקלנסו היהאוכלוסיהרכב 

היכלי תרבות, מועדוני נוער, מועדוני נשים, אולם מופעים, מתנ"סים  -ראוי לנושא החינוך והספורט

  , בריכות שחיה ומגרש כדורסל (טניס?).אצטדיוןומגרשי ספורט ובכלל זה 

יועדים לספורט על קרקע ציבורית או קרקע בבעלות עולה שאין שטחים מ 276מעיון בתכנית מח/

  המדינה.

העדר תשתית פיסית לפעילות ספורט היא אחד הגורמים לאלימות ופלילים, בהעדר מסגרות 

  אלטרנטיביות ועל כן יש להבטיח בנייני ציבור ומתקני ספורט.

  ב' המלצה ונימוקיה4

  אזור ספורט. -נייני הציבור והאחרנושא ב -דומה כי יש לפרק את הטענה לשני מרכיבים: האחד

ולעניין שנת היעד  2020התכנית המופקדת מתבססת על פרוגרמה לשנת היעד  לעניין בנייני הציבור

לפיכך מומלץ להטות אוזן לטענות בדבר הצורך בבנייני ציבור לטווח הבינוני  1סעיף  1נדרשנו בפרק 

לא מצאתי בסיס  -, דהיינו35עדכון תמא/ והארוך במסגרת תכניות מפורטות לשטחים שיהיו במסגרת

  לשנת היעד של התכנית. עדר בנייני ציבור בתכנית המופקדתלה

. החוקר מבקש להסב את 13סעיף  1לעניין אזור הספורט מומלץ לקבל את הטענה בהתאם לפרק 

מסגרת המפחיתה באופן חס לתשתית ספורט ולפעילות ספורט כתשומת לב הועדה למשקל הרב המיו

  עותי פעילות עבריינית בעיר.משמ

  

, יו"ר האגודה השיתופית כפר יעבץ, בשם האגודה השיתופית כפר 056008097מנשה עפרי ת.ז.  .5

 )662(יעבץ. 

 

  א' הטענה5.1

, 366-, חלק מ208תאי שטח  -התכנית כוללת מקרקעין בתחום משבצת האגודה (להלן "המשולש"

 -על סף ו/או לגופה ו/או להימנע מכל דיון בתכנית) ולפיכך יש לדחות את התכנית 590-וחלק מ 209

  השטח מעובד ואף קיימות חממות עליו.

  ב' המלצה ונימוקיה5.1

בבדיקת הטענה אל מול מפת המשבצת אל כפר יעבץ עולה כי אכן שטח "המשולש" נמצא בתחום 

  המשבצת.
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א עם המועצה גודה בצוותהחוקר סבור כי בנסיבות בהן היה מתקיים תיאום וקבלת הסכמה מהא

השרון היה בהחלט מקום, בהיבט התכנוני, לכלול את שטח "המשולש" בתכנית ובה בעת  האזורית לב

לפעול, בהסכמה, לשינוי גבול שיפוט ומרחב תכנון מקומי שכן "המשולש" מאפשר חיבור מושכל של 

  .590, מאפשר רצף שצ"פ בתא שטח 12ודרך מס'  14דרך מס' 

תן כי תי חלקות מגורים וחלקת שצ"פ ובהינש -מ"המשולש" קלנסואהיר בניתוח התועלת שתצמח לע

תיקלע לסבך  276אל מול האפשרות שתכנית מח/ 14מדרך מס'  12קיים חיבור חליפי לדרך מס' 

עולה כי הכף נוטה להמלצה הבאה: שטחי משבצת כפר יעבץ יוצאו  משפטי שאת סופו מי ישורנו

מוסמך. הנזק לתכנית יהיה שולי אל מול האפשרות  וזאת לאחר קביעת מודד 276מתחום מח/

מומלץ לקבל את  -עלולה להיות מעוכבת במשך זמן רב בערכאות משפטיות, דהיינו 276שתכנית מח/

  הטענה לעניין "המשולש".

  א' הטענה5.2

  , למעשה דרך זו היא דרך ללא מוצא. 4התכנית אינה מצביעה על ההמשך דרומה של דרך מס' 

  ונימוקיהב' המלצה 5.2

אה לעניין זה בחלקה הדרומי, ור 4תשריט מצב מוצע אין בנמצא חיבור של דרך מס'  אכן על פי

  . 6סעיף  1ההמלצה בפרק 

  א' הטענה5.3

  הקיים נועד להרחבה על שטחי משבצת האגודה בעוד שהאגודה מתנגדת לכך. בית העלמין

  ב' המלצה ונימוקיה5.3

אל מול מפת משבצת כפר יעבץ עולה כי אין ממש בטענה  שערך החוקר לתשריט מצב מוצע מבדיקה

יחד עם זאת ולמען הזהירות, מומלץ כי מודד מוסמך יקבע את המצב  והיא אינה נכונה עובדתית.

לאישורו ואם אכן מיועדת הרחבה דרומה לשטחי המשבצת מומלץ לבטלה ולקבל את הטענה 

  מהנימוקים הבאים: 

 בפרק זה. ב'5.1הנימוקים והשיקולים בסעיף  .1

 .1פרק  14המלצת החוקר לעניין בית העלמין בסעיף  .2

  

 )448( , קלנסואה.3781, ת.ד. עו"ד רעד אחמד .6

 

  א' הטענה6.1

ליקוים בהליך שיתוף הציבור בתהליך התכנון. תכנית המתאר אינה מקובלת על תושבי העיר והתכנית 

  יינים בלתי סביר.הופקדה ללא התחשבות בדעת הוועד המקומי בקלנסואה. זהו מהלך ענ

  ב' המלצה ונימוקיה6.1

  .16סעיף  1מומלץ לדחות את הטענה כעולה מפרק 
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  א' הטענה6.2

שטחי הציבור מצומצמים ביותר. יש ליעד שטחים  -התכנית פוגעת באיכות החיים ובזכות לפיתוח

  לצרכי ציבור בקרקעות ממ"י.

  ב' המלצה ונימוקיה6.2

בתכנית  תן לשנותור כאשר בכל מבנן לתכנון מפורט ניי ציבהתכנית נערכה על בסיס פרוגרמה לצרכ

מפורטת את הפרישה אך לא את היקף השטח. חזקה על עורכי התכנית כמו גם ועדת ההיגוי שנתנו 

מענה לצרכי הציבור בתכנית וטענה כללית כי התכנית אינה כוללת שטחים דרושים כמו ספריה 

-לה על מה לסמוך שכן התכנית מייעדת שטחים "חומים" ו ציבורית, בריכת שחיה ובית ספר תיכון, אין

"ירוקים" וההחלטה על סוג השימוש תיעשה על ידי הרשות המקומית, לפיכך, דין הטענה לעניין זה 

להידחות. באשר לטענה כי יש מקום לייעד את המקרקעין בבעלות ממ"י לצרכי ציבור מומלץ לקבל את 

  .13סעיף  1הטענה כעולה מההמלצה בפרק 

  א' הטענה6.3

על  6התכנית אינה מספקת פתרונות תעסוקתיים הולמים, כמו, ניצול מיקום העיר בסמוך לדרך מספר 

  ידי הקמת מרכז מסחרי.

  ב' המלצה ונימוקיה6.3

  .17סעיף  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה6.4

בי העיר קלנסואה ואינה התכנית אינה מאפשרת סביבת מחיה המתאימה לסגנון ואופי החיים של תוש

שומרת על אופיו הכפרי של היישוב. על התכנית להיות מותאמת לצרכיהם החברתיים הכלכליים 

  והמרחביים של תושבי קלנסואה.

  ב' המלצה ונימוקיה6.4

  עיר או כפר? -המתנגד למעשה טוען וטוען שכנגד שכן טענתו כוללת את הדילמה המובנית בקלנסואה

מסגרת תכנון לעיר, ליישוב עירוני מגובש המבוסס על אזורי מגורים, תעסוקה תכנית המתאר מציעה 

ושטחים ציבוריים, ולצד זאת מאפשרת המשך הפעילות החקלאית במקרקעין העוטפים את המרקם 

להידחות. באשר להתאמת התכנית לצרכים חברתיים ותרבותיים  העירוני המוצע, ולפיכך דין הטענה

  .30סעיף  1את הטענה כעולה בפרק של התושבים מומלץ לקבל 

  א' הטענה6.5

מתן היתר בניה למבנה חקלאי יותנה בתכנית בינוי לכל  -הוראות התכנית קובעים תנאי שאינו סביר

המגרש. יש לבטל תנאי זה. בנוסף, קובעות ההוראות כי הקמת מבנה חקלאי טעון אישור משרד 

  החקלאות והמשרד להגנת הסביבה.

  וקיהב' המלצה ונימ6.5

  .19-ו 18סעיפים  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 
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  א' הטענה6.6

יש לבטל סעיפים בהוראות לעניין איסור שימוש למגורים בקומות כניסה למבנים ולעניין הכפפת היתרי 

  בניה למגורים בהגשת תכנית בינוי למבנן מגורים רצוף.

  ב' המלצה ונימוקיה6.6

  .21-ו 20 סעיפים 1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה6.7

ההתייחסות לרצועה המקיפה את הכפר לתכנון עתידי כמקשה אחת הנה בלתי הגיונית ובלתי סבירה. 

  יש לחלק הרצועה למתחמים וכל מתחם יתוכנן בעתיד לפי הצורך של בעלי הקרקעות באותו מתחם.

  ב' המלצה ונימוקיה6.7

  .22סעיף  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  ענהא' הט6.8

פרק הוראות עיצוב אדריכלי בהוראות מטיל מגבלות על הבניה כחלק מפאזל לא מושלם כאשר שאר 

  החלקים אף לא ידועים ואין כל ראיה ברורה לגביהם.

  ב' המלצה ונימוקיה6.8

  .23סעיף  1לדחות הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה6.9

  התכנית אינה מתחשבת במערכת הכבישים הקיימים ההיסטוריים.

  ב' המלצה ונימוקיה6.9

  .19סעיף  1ובכפוף לפרק  24סעיף  1מומלץ לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  

 )361(. קלנסואה, 1893, ת.ד. 056896231מרעי מוחמד ת.ז.  .7

  )963(, קלנסואה. 2599, ת.ד. 29133964רעד ריאד ת.ז. 

  

  א' הטענה7.1

ע אדמות, הורס מבנים, מזיק למגרשי "כביש הטבעת" מיותר, גורם לנזק למקרקעין על ידי כך שיפקי

מהווה גבול לגטו שבתוכו  -בניה מאושרים ופוגע ביכולת ניצול החקלאים בעיבוד חלקותיהם ובנוסף

  הכפר.

  ב' המלצה ונימוקיה7.1

"כביש הטבעת" שהוא אחד מיסודות התכנית מטרתו לאפשר לעיר לתפקד באופן סביר מבחינה 

להתמודד  יהיה כפוף להכנת תכנית מפורטת ברזולוציה שתאפשר תחבורתית וחשיבותו גדולה. ביצועו

כראוי עם הנושאים שהובאו בטענה ובכלל זה מעברים חקלאיים על מנת לאפשר לכלים חקלאיים 
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 1ראה פרק  -נגישות לקרקעות החקלאיות. במקום בו צריך וניתן בתכנית זו למזער בעיה מקומית

  ענה.. מכל המקובץ מומלץ לדחות את הט9סעיף 

  א' הטענה7.2

  התכנית אינה מקדמת את היישוב אלא מנציחה את המצב כמו שהוא.

  ב' המלצה ונימוקיה7.2

קובעת מערך עירוני חדש בנסיון למלא את מטרות  -התכנית אינה מנציחה מצב קיים אלא להיפך

  .1סעיף  1ראה פרק  -זו . מעבר לשנת יעד2020עד לשנת היעד התכנית 

  א' הטענה7.3

  ת אינה נותנת מענה לצעירים הן בדיור והן בתעסוקה.התכני

  ב' המלצה ונימוקיה7.3

התכנית מציעה ככל שניתן בסד הגבלות תכניות גבוהות בהיררכיה אזורי מגורים חדשים. יחד עם 

  .1סעיף  1זאת, יש ממש בטענה בהיבט טווח התכנית ולעניין זה ראה פרק 

  א' הטענה7.4

  מחוץ לאזור התעסוקה המוצע בתכנית. כמות גדולה של עסקים נותרים

  ב' המלצה ונימוקיה7.4

 .35סעיף  1מומלץ לדחות את הטענה כעולה מפרק  5614ככל שהטענה מכוונת למציאות לאורך דרך 

  א' הטענה7.5

יעוד הספורט על קרקע פרטית כמוצע בתכנית אינו ישים. יש לקבוע בהוראות התכנית כי תינתן 

רט ונופש אם תוגש יוזמה מבעלי קרקע המעוניינים בכך ורק כך אזור ספורט אפשרות שינוי יעוד לספו

  ונופש יהיה ישים.
  ב' המלצה ונימוקיה7.5

  .13סעיף  1מומלץ לקבל את הטענה בחלקה כעולה מפרק 
  

: כתב ההתנגדות כולל בנוסף לטענות דלעיל טענות כלליות בהיבט ציבורי חברתי, תרבותי הערה
  המתאים לגביהן אינו מוסד תכנון.ומוסרי שמקום הדיון 

  
  

 )198(, ירושלים. 36עמותת "במקום", רח' עזה  .8

  )198( , עילבון.572המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ת.ד. 

  )198( . (ללא כתובת)קלנסואההוועד העממי של תושבי 

  

 1כל הטענות וסעיפי ההתנגדות של כתב ההתנגדות והמלצות החוקר לגביהם מופיעים בפרק 

  .38-ו 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 16, 1בסעיפים 
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 )123(. קלנסואה, 1, ת.ד. קלנסואה, בשם עיריית קלנסואהתאיה נאדי, מהנדס העיר  .9

 

סעיפים  1כל הטענות וסעיפי ההתנגדות של כתב ההתנגדות והמלצות החוקר לגביהם מופיעים בפרק 

  .35-ו 15, 14, 13, 10, 9 ,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

ההתנגדות כוללת הצהרה כי העירייה תומכת בהתנגדות עמותת "במקום" ו"המרכז הערבי לתכנון 

 לעיל. 8אלטרנטיבי" ולפיכך אני מפנה את ההמלצות גם לסעיפים המפורטים בסעיף מספר 

 

רון. בית עוז, דרך אבא כהן וילצ'יק קמחי ושות' עורכי דין בשם הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הש  .10

 )640(, רמת גן. 14הילל 

  
  א' הטענה10.1

התכנית מציעה כבישים שאינם מתחברים לשום מקום  -תכנון מערך הכבישים בתכנית אינו ראוי

בעתיד במקרקעי המועצה האזורית לב אלו ולפיכך החשש הוא שישנה כוונה נסתרת להמשיך כבישים 

כמצוין  14במערבה (ולא דרך  12ומה, דרך מספר בדר 4דרך מספר  -השרון ועל חשבונה

  בהתנגדות).

  ב' המלצה ונימוקיה10.1

מערבה אין המשך ולפיכך לא מתקיים חיבור ועיקרון כביש  12אכן על פני הדברים נראה כי לדרך 

. יחד עם זאת, הוברר במהלך הליך הדיונים 12לדרך  4בהעדר חיבור בין דרך הטבעת אינו נשמר 

קיים גם קיים בתכנית מפורטת ו"העלמותו" בתכנית זו הינה "תקלה  12שהמשך דרך בהתנגדויות 

. בהיבט הגרפי יש לתקן 14לדרך  4גרפית" שכן הקו הכחול כיסה עליו, לפיכך מתקיים חיבור בין דרך 

  תהיה ברורה ונראית. 12את התכנית באופן שדרך 

", דחיה העולה בקנה אחד עם ההמלצה מומלץ לדחות הטענה ובכלל זה את נושא "הכוונות הנסתרות

  . 6 סעיף מספר 1בפרק 

  א' הטענה10.2

) אינו ראוי 19החדשה לעיר והדרך הרוחבית המקשרת אליה (כביש מספר המזרחית תכנון הכניסה 

ממוקם  444ואינו נכון תכנונית והוא יהווה פגיעה ישירה בישוב שער אפריים. הצומת המוצע עם דרך 

ובקניינם. חלופה עדיפה גם שער אפריים תוך פגיעה קשה בתושבי שער אפריים אל מול בתי הישוב 

  .444עד לדרך  21המשך דרך מספר  -קלנסואהלשער אפריים וגם לעיר 

  ב' המלצה ונימוקיה10.2

והן הן בסיור בשטח החוקר בדק את הטענה לפרטי פרטיה הן במהלך הדיונים והצגת הטענה בפניו 

 444עם דרך  19לכלל מסקנה כי לכנות את הצומת המוצע של דרך מספר לעת חיבור הדו"ח והגיע 
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קביעה  -"פגיעה קשה בתושבי שער אפריים ובקניינם" היא קביעה מרחיקת לכת ושאינה במקומה

שאינה סבירה בנסיבות העניין, עד כדי כך שאין גם מקום למסמך סביבתי בעניין, קל וחומר תסקיר 

מהישוב שער אפריים ועצם קיום תכנית מתאר ארצית ברמה  השפעה על הסביבה. מרחק הצומת

אינם הופכים לדעת החוקר את הצומת כמוצע "למפגע קשה" לתושבי  444מפורטת מאושרת לדרך 

ולפיכך  כללנשמעת  ההייתמוטב שהטענה לא  -שער אפריים וקניינם וכפי שאמר החוקר במהלך הדיון

  הטענה להידחות. נימוקידין 

מטעמים ונימוקים אחרים כמומלץ  -תוצאה אותה מבקשת הטענה להשיג אכן מושגתיחד עם זאת, ה

  . 7 סעיף 1בפרק 

  א' הטענה10.3

וראוי יותר היה לתכננו על רצועת  554) תוכנן על בסיס כביש אזורי 4הכביש העוקף המערבי (כביש 

  התשתיות.

  ב' המלצה ונימוקיה10.3

הצדקה וצורך  4. לדרך מספר שתי הדרכיםין קשר בין וא 554לא תוכננה על בסיס דרך  4דרך מספר 

  .554ובלעדי דרך  554עם דרך 

המוצעת ומכל מקום  בהתוויההחוקר מתקשה להבין היכן הפגיעה במועצה האזורית לב השרון 

בתחום רצועת המוביל אינה ישימה סטטוטורית  4החלופה המוצעת על ידיה להתוות את דרך 

  ) ומכאן דין הטענה להידחות.6סעיף  1ופרקטית (ראה פרק 

  א' הטענה10.4

 הקיימים בפועל ואין םתשריטי התכנית מוטעים ומטעים שכן אינם מסמנים את המבנים הבלתי חוקיי

כל סימון להריסה של מבנים אלו. התוצאה תהיה לגיטימציה לבניה בלתי חוקית עד קצה הישוב באופן 

  לב השרון. ייישובשנושק לקרקעות 

  ה ונימוקיהב' המלצ10.4

  גם כאן מתקשה החוקר להבין היכן הפגיעה במועצה האזורית. יחד עם זאת לגופה של הטענה

אין כל חובה על תכנית מתאר מקומית לסמן מבנים להריסה ותכנית מתאר מקומית אינה תכנית 

ן מבנים להריסה. רק תכנית מפורטת ועל רקע המדידה ומיבהיררכיה המתאימה לסברזולוציה ו

  מה לתכנית מפורטת יש להתייחס לנושא, אם בכלל.המתאי

אלו שנבנו כדין ואלו שנבנו שלא כדין מופיעים בתכנית כחלק מהמדידה הפוטוגרמטרית של  -המבנים

  התכנית המופקדת ואין זה מתפקידה כתכנית מתאר מקומית לסמנם להריסה.

  ית.להוראות התכנ 6.16ראה פרק  -הוראות התכנית מתייחסות לבניה בפועל

  דין הטענה להידחות. –מהמקובץ 

  

  



  צבי יושע - זאב עמית 

    בע"מ תכנון ערים                                        
  

52  

  054-4366447,050-5506144נייד:   03-6022905טלפקס:   03-6045850טל':    6249713אביב -תל  81יהושע בן נון רח' 

 office@amityosha.comכתובת למשלוח דואר אלקטרוני: 

 

  א' הטענה10.5

ת שלב השרון הסמוכים ולפיכך יש לערוך שינוי בפרי יביישובתם עלול לפגוע שתכנון מבני הציבור ופרי

מבני הציבור באופן שתימנע מראש הפרעה ליישובים הסמוכים ובעיקר אמורים הדברים למטרדי רעש 

  ממסגדים.

  מטר מבתי שער אפריים. 400ר עולה כי יש כוונה למקם מסגד במרחק על פי נספח מוסדות הציבו

  ב' המלצה ונימוקיה10.5

בפתח הדברים יש להדגיש כי נספח מוסדות הציבור הוא נספח מנחה ולא מחייב אך מטבע הדברים 

  אין בכך כדי להרגיע את המתנגד ולפיכך ניכנס לעובי הקורה: 

ת שטחים לבנייני ציבור ואין צורך ואף חובה לקבוע בתכנית, על פי חוק התכנון והבניה תכנית מייעד

גם לא בתכנית מפורטת את אופי הבניין הציבורי שכן בית ספר, בית כנסת, מתנ"ס, מסגד, כנסיה, 

ספריה ציבורית וכו' הם מבני ציבור כאשר ההחלטה על סוג מבנה הציבור ואופיו נקבע מחוץ לחוק 

   .על ידי הרשות המקומית קרקעיןהתכנון והבניה באמצעות הקצאת מ

לקבוע מסגד או כל מבנה ציבורי אחר ברחבי העיר  קלנסואהעיריית לנכון החוקר סבור שאם תמצא 

הקביעה תהיה על פי תבחינים רבים וביניהם הצורך באותו מבנה מיקומו ומרחקו מהמבקשים לבוא 

  בשעריו.

  מהאמור לעיל דין הטענה להידחות.

  א' הטענה10.6

ה מקום להפקיד את התכנית המוצעת עוד קודם הוסדר הליך מוניציפלי לבחינת ושינוי תחום לא הי

  שיפוט.

  ב' המלצה ונימוקיה10.6

  .39מומלץ לדחות את הטענה על בסיס הפרק הראשון סעיף 

  א' הטענה10.7

  תשריט מצב קיים מוטעה ומטעה שכן אינו מסמן יעוד חקלאי של שטחי לב השרון הכלולים בתכנית.

  ב' המלצה ונימוקיה10.7

  .40סעיף  1ראה פרק 

  א' הטענה10.8

התכנית חלה בשלושה מרחבי תכנון מקומיים ולפיכך עליה להיערך במסגרת תכנית מתאר מחוזית 

  אשר הסמכות להפקידה נתונה למועצה הארצית בלבד.

  ב' המלצה ונימוקיה10.8

  .41סעיף  1ראה פרק 

  א' הטענה10.9

  מדת המתנגדת בדיוני הועדה המחוזית עובר להפקדת התכנית.לא ניתן משקל ראוי לע
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  ב' המלצה ונימוקיה10.9

  . 42 סעיף 1מומלץ לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה10.10

  רשאית להגישה ויש להורות על בטלות הפקדתה. ההייתמגישת התכנית כלל לא 

  ב' המלצה ונימוקיה10.10

  .43סעיף  1מומלץ לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  

 )124(. קלנסואה, 226, ת.ד. 204115943עבד אלחלים נאטור ת.ז.  .11

  )125(, קלנסואה. 1955, ת.ד. 035236835גמהור סובחיה ת.ז. 

  )126(, קלנסואה. 1955, ת.ד. 302814397ראמי ג'מהור ת.ז. 

  )127(, קלנסואה. 1955, ת.ד. 034900084תהאני ג'מהור ת.ז. 

  )128(, קלנסואה. 1955, ת.ד. 039644356. עבד אל רחמאן ג'מהור ת.ז

  )129(, קלנסואה. 243, ת.ד. 029807849חדיג'ה סלאם ת.ז. 

 )130( , קלנסואה.959 ת.ד. ,037161478חשב מוחמד ת.ז. 

 

  א' הטענה11

על תכנית המתאר לענות על צרכים של צעירים מחוסרי דיור וקרקע. על המדינה לספק פתרונות 

  לה בכלל ולצעירים בפרט.ש למצוקת דיור לתושבים

  ב' המלצה ונימוקיה11

  .1סעיף  1ראה פרק  -לקבל את הטענה בחלקה

  

 . בשם:קלנסואה, 265עו"ד פיראס נאטור, ת.ד.   .12

  )1122, 642(. 18חלק מחלקה  7875. גוש 031548399ויסאם מוחמד אבו ראס ת.ז. 

  )641((ללא חלקה). 7887ש וגו 9חלק מחלקה  7866גוש  053802880עדנאן מוחמד נאטור ת.ז. 

  

  א' הטענה12

התכנית פוגעת במקרקעין שכן המקרקעין מיועדים להפקעה לטובת דרך. הפגיעה היא בלתי מידתית 

לייעד את המקרקעין לבניה ובכך לסייע  -ובלתי סבירה. לפיכך מבוקש לבטל את הדרך ואף יותר

  לפתרון בעיית המחסור בקרקע לבניה.

  ב' המלצה ונימוקיה12

לא מדובר כלל בהפקעה ואף לא יעוד של דרך  -, דהיינו554הדרך לגביה נטענה הטענה היא דרך 

  .7שינוי מס'  3אלא סימון רצועה לתכנון על פי הוראות תמא/
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בטענה זו אלא מהנימוקים לטענות בפרק  שצוינומומלץ לקבל את הטענה בחלקה אך לא מהנימוקים 

  .5-ו 1סעיפים  1

  

 )672( 2חלקה  7825. גוש קלנסואה, 232, ת.ד. 023267339ת.ז.  סלים אחמד ג'יוסי  .13

 

  א' הטענה13

מ"ר שהוקם בהיתר. התכנית מציעה דרך שתביא להריסת המחסן המשמש אותי  40בעל מחסן בגודל 

ומהווה חלק ממקור ההכנסה. השטח שמסביב למחסן מיועד לנחל. לא מדובר בנחל כלל אלא בנתיב 

  .ניקוז מקומי ויש לבטלו

  ב' המלצה ונימוקיה13

מטר כחלק מ"כביש  24ברוחב  2דרך מספר  -הכולל דרך 9המדובר במתחם לתכנון מפורט מספר 

) מתחם שעניינו קביעת 4במתחם לתכנון מפורט מספר  18הטבעת" (שאינה מתחברת לדרך מספר 

  מגורים, דרכים מקומיות, אזור ספורט ונופש, שצ"פ ונחל.

לק מ"כביש הטבעת" ולפיכך גדולה חשיבותה (יש לפעול לחיבורה עם דרך היא כאמור ח 2דרך מספר 

להוראות  6.16בתכנית בתחום העיר טייבה) ולפיכך דין המחסן יהא בהתאם לקבוע בסעיף  18מספר 

התכנית שכן על פי הנטען המחסן נופל בגדר הגדרת "מבנה קיים" בהתאם להגדרת המונח בסעיף 

  בתכנית מפורטת. 2של דרך מס'  מדויקתועל פי התוויה  6.16

הוא חלק  9מעלה שקטע הנחל המסומן במתחם מספר  21/3גם סימון הנחל במקומו שכן עיון בתממ/

  . מטעמים אלה דין הטענה להידחות.מאפיק נחל אלכסנדר (או יובל שלו)

לעניין אזור הספורט והנופש  13סעיף  1יחד עם זאת, החוקר מפנה את הוועדה להמלצתו בפרק 

כחלקים שיכנסו לתכנית איחוד  2בנחל ובדרך מספר ,  561-ו 560ולפיכך יש לראות בתאי שטח 

  .2897בצוותא עם המגורים המוצעים מחוץ לתכנית מפורטת טב/ 9וחלוקה חדשה במתחם מספר 

  

 )675( 4חלק מחלקה  7828. גוש קלנסואה, 1598, ת.ד. 057550741גאסם חסן ג'יוסי ת.ז.  .14

 

  א' הטענה14

ם הדרך בתכנית המתאר פוגע במגרשים מאושרים ובנויים בפועל כחוק על פי תכנית מפורטת מקו

. בנוסף, 2897. לפיכך, יש למקם את הדרך על פי התוואי המאושר בתכנית מפורטת טב/2897טב/

ולפיכך יש לצמצם את היקף השצ"פ  40%המיועד לשצ"פ משמעותו הפקעה מעל  523תא שטח 

  ההפקעה לשצ"פ. 40%באופן שלא תעלה על 
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   ונימוקיה ב' המלצה14

מטר אין כל סיבה שלא לאמץ  10מאחר ואין מדובר בדרך עירונית חשובה אלא בדרך מקומית ברוחב 

  את התוואי שנקבע בתכנית המפורטת ולפיכך לעניין הדרך מומלץ לקבל את הטענה.

מטר לא יפגע פגיעה  15-כנראה כי צמצום השצ"פ בחלקו המזרחי ב, 523לעניין השצ"פ, תא שטח 

תן ליעד הרצועה שצומצמה לפרטי יויאזן כראוי לעניין ההיבט הקנייני ונ ובתפקודושל ממש בשצ"פ 

  , לפיכך, מומלץ לקבל את הטענה.או מגורים פתוח

  

  .035234392כליל טאהר ג'יוסי ת.ז.  .15

  .051076891מוחמד תיסיר טאהר ג'יוסי ת.ז. 

  .035238252מויסר טאהר ג'יוסי ת.ז. 

  )669( .20חלקה  7861גוש . כתובת) צוינה(לא 

  

  א' הטענה15

מסמנת בחלקה חנייה. יש בכך  276יעוד החלקה מגורים וקיימים בה בפועל בתי מגורים. תכנית מח/

  פגיעה בקניין ואין כל אפשרות מעשית לשמש את המגרש לחניה.

  נימוקיהוב' המלצה 15

הקרקע. עיון בתשריט מעלה כי במתחם  יייעוד" בתשריט אכן בחלקה המדוברת מסומן יעוד "חניון

  (גרעין העיר) מוצעים מגרשים נוספים לחניון. 1לתכנון מפורט מספר 

החוקר סבור כי הרזולוציה הנדרשת לקביעת מגרשים לחניונים בהיקף ובגודל המוצעים בתכנית 

ולפיכך מומלץ  1:1,250לפחות וייתכן  1:2,500המתאר היא הרזולוציה של תכנית מפורטת בקנ"מ 

שלא ליעד את החניונים בתכנית זו, והיה ואם יעלה הצורך בקביעת חניונים יש לתת לכך מענה 

  בתכנית מפורטת.

  .1לפיכך, מומלץ לקבל את הטענה ולבטל את יעוד החניונים במתחם לתכנון מפורט מס' 

  

 )1074( . קלנסואה .2606, ת.ד. 35238831תקרורי יוסף ת.ז.   .16

 

  א' הטענה16.1

הוא  35בתמא/ 16.1מטר צפונה בהתבסס על סעיף  400 קלנסואהיש להרחיב את גבול הפיתוח של 

סעיף הגמישות הנובע מקנה מידה. במצב זה של הרחבת גבול הפיתוח ניתן יהיה להתוות את "כביש 

  ) בקצה הצפוני של החלקות על מנת למזער פגיעה בחלקות אלה.1הטבעת", (דרך מספר 

  ' המלצה ונימוקיהב16.1

  לקבל את הטענה בחלקה. -, דהיינו4סעיף  1ראה פרק 
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  א' הטענה16.2

. רצועת הדרך קלנסואהולהעביר אותה מחוץ לתחום שיפוט  554יש לבטל רצועה לתכנון לדרך 

והורסת את ענף החקלאות. התוואי , על מחסנים חקלאיים 1965עוברת על בתים קיימים מלפני 

  עלויות פרטיות.בואינו מתחשב ב דונם 700מפקיע מעל 

  ב' המלצה ונימוקיה16.2

  .5סעיף  1לקבל את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה16.3

כיוון שדרך זו עולה על בתים קיימים ומחסנים  ולאורך המוביל וממערב 4יש לבטל את דרך מספר 

  מטר. 14חקלאיים ולהתוות את הדרך בתחום רצועת המוביל בחלקה המערבי ברוחב 

  ב' המלצה ונימוקיה16.3

  .6סעיף  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה16.4

יש לקחת בחשבון את תכנית  ;צדיואין הצדקה לממדי השצ"פ ממערב לאפיק הנחל וגם משני 

אין הצדקה למיקום רצועת שצ"פ צרה וארוכה שלא תהיה ניתנת לניצול לאורך כביש  ;304מח/ש/

  הטבעת.

  יהב' המלצה ונימוק16.4

  .569-ו 570, 600בתאי שטח  7הטענה עוסקת בחלק הצפוני של מתחם לתכנון מפורט מספר 

הקירבה לנחל ולפיכך יש לקביעה זו הצדקה, ולפיכך, דין  -למיקום שצ"פ בהיקף שנקבע קיים רציונל

  עניין זה להידחות.להטענה 

  .4 סעיף 1ראה פרק  )569לעניין רצועת השצ"פ לאורך כביש הטבעת (תא שטח 

  א' הטענה16.5

יש ליעד הרצועה בין שני תוואי הנחל שנקבעה כרצועת הנחיות מיוחדות (נחל וסביבתו) לפי 

  ליעוד חקלאי. 21/3תממ/

  ב' המלצה ונימוקיה16.5

  .3סעיף  1לדחות הטענה מהטעמים בפרק 

  א' הטענה16.6

ים להיקף השצ"פ מבוקש ליעדן למגורים ומתנגד 3-ו 2חלקות  7825גוש  -במתחם הדרום מזרחי

  והשב"צ.

  ב' המלצה ונימוקיה16.6

  .9המדובר במתחם לתכנון מפורט מספר 

  מיועדות הן למגורים הן לבנייני ציבור הן לספורט ונופש והן לשצ"פ. 3-ו 2חלקות 
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קיים צורך לבנייני ציבור ושצ"פ ועניין המידתיות בהפקעה יבוא על פתרונו בתכנית מפורטת שתכלול 

  חדשה.איחוד וחלוקה 

 13סעיף  1) בפרק 650החוקר מפנה לעניין זה את המלצתו לעניין אזור הספורט והנופש (תא שטח 

  .בחלקה עותו קבלת הטענהשמשמ

  א' הטענה16.7

יש לקבוע את נקודת הזמן לאישור מבנים קיימים מחוץ לתחום הבניה כיום החלטת הוועדה המחוזית 

  ממשיך.מוביל תוספת קומה לבן למתן תוקף לתכנית, ולאפשר למבנים ממערב ל

  ב' המלצה ונימוקיה16.7

  .12סעיף  1הטענה כעולה מהמלצה בפרק  מומלץ לדחות את

  א' הטענה16.8

השטח פרטי ואי אפשר להפקיעו ללא זכויות בניה.  -אין לקבוע בית קברות מתחת לפרוזדור החשמל

  יש לאפשר הגדלת בית הקברות הקיים.

  ב' המלצה ונימוקיה16.8

  .14סעיף  1ל את הטענה כעולה מפרק לקב

  א' הטענה16.9

  בתחום התכנית. םויש לכלול אות קלנסואהבצד דרום מזרחי של התכנית המקרקעין בבעלות תושבי 

  .ב' המלצה ונימוקיה16.9

, דהיינו והתשריט הנלווה להמלצה דלעיל 1סעיף  1לקבל את הטענה בחלקה כעולה מהנימוקים פרק 

  .1לפרק  1המבוקש ולקבל את הטענה במסגרת ההמלצה בסעיף לדחות את העיתוי  –

  א' הטענה16.10

 צדיולתת תוקף למבנים הקיימים בשני  5614דרך  צדייש לשמור על רצועת פיתוח עתידי משני 

  הדרך.

  ב' המלצה ונימוקיה16.10

  . 35 סעיף 1לדחות הטענה כעולה מפרק 

ספורט  תקריירטיבית יש לקחת בחשבון שמקום בהעדר מגרש כדורגל ושטחים לפעילות ספוא' 16.11

  היא החלופה היחידה. 1חלקה  7874בגוש  בקלנסואה

  ב' המלצה ונימוקיה16.11

  .13סעיף  1לקבל את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה16.12

  בצומת הקיים כיום. 57לכביש מספר  5614יש לשמור על הכניסה המחברת את כביש 

  ב' המלצה ונימוקיה16.12

  .57לכביש  5614הסטטוטורי המאושר קובע כי אין חיבור בין דרך  המצב
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ימינה) יש לפעול לשינוי התכנית התקפה לדרך מספר -ככל שיש צורך בחיבור זה (רק בפניות ימינה

ולא ניתן להמליץ או לפעול לקידום הרעיון בתכנית זו שכן הצומת המדובר אינו בתחום תכנית זו,  57

  ות.ומכאן דין הטענה להידח

  א' הטענה16.13

  .444דרך  צדייש לעגן בתכנית אזור מסחר או תעשיה משני 

  ב' המלצה ונימוקיה16.13

  .8סעיף  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה16.14

  ולהעבירו לגבול הצפוני של התכנית. 5614לכביש  444יש לבטל את הכביש המחבר בין כביש 

  ב' המלצה ונימוקיה16.14

גבול הצפוני של העיר שכן מצב ב 5614-ל 444תכנוני ותחבורתי לקביעת דרך מחברת בין  אין היגיון

כמבוקש כעולה  19זה יקבע דרך שאינה מהווה ציר כניסה לעיר. מנגד מומלץ לבטל את דרך מספר 

  .7סעיף  1מההמלצה בפרק 

  

 7869. גוש 03524563. בשם מוחמד יוסף סלאמה ת.ז. קלנסואה, 265עו"ד פיראס נאטור, ת.ד.  .17

 )1075(. 2חלק מחלקה 

  

  א' הטענה17

הפקעה  -התכנית המוצעת פוגעת במקרקעין באמצעות התוויית דרך וקביעת רצועת שצ"פ והמשמעות

  שאינה סבירה ואינה מידתית.

  ב' המלצה ונימוקיה17

  .7בחלק הצפוני של מתחם לתכנון מפורט מספר  1המדובר בהתוויית דרך ("כביש הטבעת") מספר 

  .4סעיף  1מומלץ לקבל את הטענה כעולה מהנימוקים בפרק 

  

 . בשם:קלנסואה, 265עו"ד פיראס נאטור, ת.ד.  .18

  .03523674אבו שאח גאזי מוצטפא ת.ז. 

  .03523676אבו שאח אחמד מוצטפא ת.ז. 

  .03523677אבו שאח מחמוד מוצטפא ת.ז. 

  .03523678אבו שאח מוחמד מוצטפא ת.ז. 

  .03523681וצטפא ת.ז. אבו שאח עבד אלחלים מ

  )639( .11חלקה  7873וגוש  31חלקה  7866גוש 
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  א' הטענה18.1

מערב ועליה קובעת התכנית שצ"פ דרך -החלקה צרה וארוכה בכיוון מזרח -11חלקה  7873לגוש 

   .65%עולה ששיעור ההפקעה הכולל יהא מכאן ומגורים ויתרת החלקה אזור הנחיות מיוחדות 

  קיהב' המלצה ונימו18.1

. מומלץ 7("כביש הטבעת") בחלק הצפוני של מתחם לתכנון מפורט מספר  1המדובר בדרך מספר 

רצועת  עמהבאופן שהדרך תוסט צפונה עד לגבול החלקה,  4סעיף  1לקבל את הטענה כעולה מפרק 

  השצ"פ ובכך ניתן יהיה להרחיב את שטח המגורים.

  א' הטענה18.2

צועה הירוקה במקביל למוביל ומשמעות הדבר הפקעת נמצאת כולה בר 7866בגוש  31חלקה 

  החלקה ללא כל אפשרות של שימוש סביר מה שמזכה את בעלי הקרקע בקרקע חלופית.

  ב' המלצה ונימוקיה18.2

סימון רצועה לתכנון  -עשתה 276אין כל הפקעה על פי תכנית זו למקרקעין שבנדון שכן כל אשר מח/

אינה רלוונטית לעניין ודין הטענה והתרופה המבוקשת  . לפיכך, התרופה המבוקשת554לדרך 

  להידחות.

  

 . בשם:קלנסואה, 265עו"ד פיראס נאטור ת.ד.  .19

  .יורשי עבדול פתאח אסעיד מתאני ז"ל

  .יורשי עבד אלראזק סעיד מתאני ז"ל

  .יורשי עבד אלרחמאן סעיד מתאני ז"ל

  .יורשי עבד אלקאדר סעיד מתאני ז"ל

  .ני ז"ליורשי עבדאללה סעיד מתא

  .יורשי חוסני מוחמד חטיב ז"ל

  .6חלקה  7859גוש 

  

  א' הטענה19

הקבועה בתשריט התכנית המופקדת גורמת להפקעה שאינה מידתית ולפגיעה קניינית  444דרך 

שינוי  -קשה במקרקעין שכן יתרת החלקה בלתי ניתנת לשימוש ולניצול סביר. התרופה המבוקשת

והן בקווי הבניין באופן שיאפשר לבעלי הזכויות שימוש סביר  מערך הכביש הן במיקום הן ברוחבו

  בחלקה.
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  ב' המלצה ונימוקיה19

היא דרך אזורית ברשת הדרכים הארצית, לגביה נערכה ואושרה תמ"א מפורטת  444המדובר בדרך 

שהיא תכנית נמוכה בהיררכיה  276. מקום הטענות הנטענות אינו בתכנית מח/1/16/א/31היא תמא/

  אימצה תכנית מאושרת. -א וכל שעשתהמתמ"

  לעיל ולפיכך דין הטענה להידחות. שצוינהמקום הטענות היה בהשגות הציבור לתמ"א 

  

 )646(. קלנסואה, 177, ת.ד. 035242106עבד אל כרים נאטור ת.ז.  .20

  )647( מערב. קלנסואה, 035242148עבד אלפתאח נאטור ת.ז. 

  )648(. קלנסואה, 177, ת.ד. 034887844מיסון נאטור ת.ז. 

  )649((ללא כתובת).  023265176ז.חאלד נאטור ת.

  )650(. קלנסואה, 177, ת.ד. 034896316כאמל נאטור ת.ז. 

  )651(. קלנסואה, 624, ת.ד. 058961236קשקוש רסאם ת.ז. 

  )652(. קלנסואה, 2193, ת.ד. 2312169-2יאסין מוסטפא ת.ז. 

  )653(. קלנסואה, 1833, ת.ד. 055220214יאסין אחמד ת.ז. 

  )654(. קלנסואה, 648, ת.ד. 054829528גזאוי סיהאם ת.ז. 

  )655(. קלנסואה, 1895, ת.ד. 200349595יאסין מועתסם ת.ז. 

  )656( .קלנסואה, 1895, ת.ד 066251117יאסין יוסף ת.ז. 

  )657(. קלנסואה, 1896, ת.ד. 056326218יאסין מחמוד ת.ז. 

  )658( .קלנסואה, 1895, ת.ד. 039321377יאסין עבד אלפתאח ת.ז. 

  )659( .קלנסואה, 1895, ת.ד. 043184373יאסין מוחמד ת.ז. 

  )660(, (ללא כתובת). 035242130נסרה כאמל נאטור ת.ז. 

  )661(. קלנסואה, 1942, ת.ד. 0352421222מוחמד עאטף כאמל נאטור ת.ז. 

גע לטענות והתנגדות לגבי מקרקעין מתייחס לחלק הכללי בטענות. בכל הנו 20סעיף מספר  :הערה

  ).23, 22, 21ספציפיים יבואו להלן המלצות ספציפיות (סעיפים 

  

  א' הטענה20.1

קבעה לעצמה מספר מטרות ובראשן חיזוק העיר, שיפור איכות החיים, קידום העיר  276תכנית מח/

הקיים בקרקעות לצרכי מבחינה כלכלית, ביסוס העיר כעיר היסטורית ועיר תיירות, מתן מענה למחסור 

. 2020לשנת  האוכלוסייציבור, מתן מענה לנושא איכות הסביבה, הבטחת זמינות קרקע לגידול 

  התכנית אינה נותנת כל פתרון לנושאים אלה.
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  ב' המלצה ונימוקיה20.1

כל תכנית מתאר קובעת מטרות ויעדים ומנסה ליצור תשתית תכנונית שמכוחה ניתן יהיה להשיג 

ה, אלא שיש לזכור כי אין בנמצא, בכל תכנית מתאר, פתרונות מיטביים שכן עולם התכנון מטרות אל

כולל הגבלות, אילוצים ונסיבות המונעים מראש פתרון מיטבי. יחד עם זאת, תכנית מתאר מזהה 

  בעיות, קובעת מטרות ויעדים וקובעת כאמור תשתית תכנונית לפתרונות האפשריים.

מפגמים. יחד עם זאת, הטענה כי התכנית אינה נותנת כל פתרון אינה חפה  276תכנית מח/

  למטרותיה הינה אמירה כללית שאינה משקפת את העובדות, וזאת בלשון המעטה.

באשר לפגמים שזוהו במהלך שמיעת ההתנגדויות ולימודן והאפשרות להתמודד אל מול פגמים אלה 

  ראה המלצות החוקר בדו"ח זה.

  ות.לפיכך, דין הטענה להידח

  א' הטענה20.2

בביסוס  תמסייעואינה לעיר כל שירות  תנתואינה נ 554נקבעה בתכנית. דרך  554רצועת תכנון דרך 

הסביבה. אין כל הצדקה תכנונית  יליישוב קלנסואהכמרכז עירוני, ובביסוס הקשר בין  קלנסואההעיר 

  .554ו/או תחבורתית בדרך 

  ב' המלצה ונימוקיה20.2

  .5 –ו  1סעיפים  1שעולה מפרק  לקבל את הטענה כפי

  א' הטענה20.3

ואינה מספקת פתרון  554התכנית אינה מתייחסת למבנים הקיימים בתחום הרצועה לתכנון של דרך 

. התכנית מתעלמת מעתיד 554צורך בפינוי והריסה שלהם בתחום רצועת דרך  הלמבנים שיהי

עשה, התכנית מעדיפה תשתיות . למ554האנשים והמשפחות שייפגעו כתוצאה מהתוויית דרך 

תפגע בחקלאות,  554המתגוררת בשטח התכנית. דרך  ההאוכלוסיי) על פני 554עתידיות (דרך 

  להתפתח ותגרום להעלאה במחירי הקרקעות. קלנסואהתפגע ביכולת 

  ב' המלצה ונימוקיה20.3

ענות לגבי התוויית ולפיכך סימנה את הרצועה לתכנון וכל הט 7שינוי  3התכנית כפופה להוראות תמא/

  .3ובהערות הוועדה המחוזית לתמא/ 21/3מקומן היה בתממ/ 554דרך 

  .5 –ו  1סעיפים  1יחד עם זאת, לגופו של עניין, החוקר ממליץ על צעדים לביטול הדרך כעולה מפרק 

  א' הטענה20.4

ות . תוואי הדרך חוצה חלק100%יחייב הפקעת מקרקעין עד לשיעור של  19תוואי דרך מספר 

  ומשאיר שאריות שלא יהיו ניתנות לניצול.

  ב' המלצה ונימוקיה20.4

  .7סעיף  1לקבל את הטענה כעולה מפרק 
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  א' הטענה 20.5

ר בעיר יש לעגן את הפעילות סחאם התכנית אכן מתיימרת לקיים את מטרת קידום הכלכלה והמ

  חר בעיר.והמס ההתעשייעיגון זה יקדם את  -בתכנית זו 5614המסחרית לאורך דרך 

  .19לחילופין יש לתת חזיתות מסחריות לאורך דרך מספר 

  ב' המלצה ונימוקיה20.5

  .35סעיף  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה 20.6

זכות הקנויה להם מכח כללי הצדק הטבעי ומכח יסוד  -לא היה שיתוף של התושבים בהליך התכנוני

נעשה בניגוד גמור למצב בפועל שכן הוא עובר בחלקות  19תוואי דרך  -כבוד האדם וחירותו ולראייה

  באופן שמותיר חלקי חלקות שלא ניתנות לניצול.

  ב' המלצה ונימוקיה20.6

  לעניין שיתוף הציבור. 16סעיף  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה 20.7

לקות צפונה באופן שתאזן איזון ראוי את ההפקעה הנדרשת בח 1יש להסיט את דרך מספר 

מטר צפונה, תוך ניצול סעיף הגמישות  400-הרלוונטיות ובנוסף יש להרחיב את המרקם העירוני בכ

  .35בתמא/

  ב' המלצה ונימוקיה20.7

לעניין הרחבת . 4סעיף  1צפונה ומומלץ לקבלה כעולה מפרק  1יש ממש בטענה להסטת דרך 

  .4יף סע 1ראה פרק  לדחות הטענה -מטר צפונה 400-המרקם העירוני בכ

  א' הטענה20.8

והשיקולים לעניין שינויים בכניסות וביציאות אל ומן העיר  5614העורק הראשי של העיר הוא כביש 

לשיקולים התחבורתיים לפיכך, יש  בנוסףצריכים להיות רחבים ולכלול היבטים כלכליים וחברתיים 

  .והתכנית צריכה להבטיח את פיתוחו והרחבתו 5614להימנע מחסימת כביש 

  .ב' המלצה ונימוקיה20.8

  בפרק זה. 16.12וסעיף  35סעיף  1לדחות את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה20.9

תפגע במבנים קיימים ויש לעשות שימוש בדרך החקלאית בתחום רצועת המוביל ולבטל  4דרך מספר 

  .4את דרך מספר 

  ב' המלצה ונימוקיה20.9

  .6סעיף  1לדחות הטענה מהטעמים בפרק 
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  א' הטענה20.10

אין התאמה בין רוחבי הדרכים שנקבעו בתכנית למצב הקיים בפועל ולרוחב הדרכים שנקבעו בתכניות 

מטר בעוד שתכנית מפורטת תקפה  24ברוחב  18מפורטות מאושרות וכדוגמא מובאת דרך מספר 

מטר בעוד שרוחבה בתכנית מפורטת  16המסומנת לרוחב  8מטר, דרך מספר  12קובעת רוחב 

 10מטר בעוד שרוחבה בתכנית מאושרת  16מסומנת ברוחב  17מטר, דרך מספר  12שרת מאו

  מטר. 12 -מטר ובפועל בתכנית מאושרת 16מסומנת ברוחב  1מטר, דרך מספר 

  ב' המלצה ונימוקיה20.10

זכותה ואף חובתה של תכנית מתאר מקומית לקבוע רוחב דרכים הנגזרת מראייה מערכתית כוללת 

  אופן אוטומטי מצב קיים בפועל או מצב מאושר בתכנית מפורטת.ולא להטמיע ב

  לפיכך, דין הטענה להידחות.

  .9סעיף  1ראה פרק  -מטר 24 -נמצאה הדרך למימוש רוחבה ל 18יחד עם זאת, באשר לדרך מספר 

בנוסף, יש לזכור כי לא ניתן מכוחה של תכנית זו לבצע דרכים אלא על פי תכנית מפורטת וחזקה על 

ית מפורטת שיש בידיה הכלים הנכונים להימנע ככל הניתן מפגיעה בזכויות מהריסת מבנים שנבנו תכנ

  כדין ומהתאמת מערך הדרכים המוצע בתכנית זו לתנאים המקומיים.

  א' הטענה20.11

יש להותיר את המקרקעין המיועדים לאזור נחל וסביבתו (אזור הנחיות מיוחדות) כאזור חקלאי ללא כל 

ן ערך נופי לרצועת הנחל ויש להעדיף צרכים דחופים כמו הקצאת שטחים למבני ציבור על הגבלה. אי

  נחל אלכסנדר. שלפני שימור הערך הנופי 

  ב' המלצה ונימוקיה20.11

לגבור עליהן ועל  276ובנוסף אין בכוחה של מח/ 22ותמא/ 3/ב/34הטענה מתעלמת מהוראות תמא/

  .3סעיף  1ענה להידחות כעולה מפרק תכנית מתאר מחוזית לעניין זה. דין הט

  א' הטענה20.12

קביעת חניות מיוחדות בשטחים פרטיים  -קיימים ליקויים רבים לעניין אזור העיר העתיקה וגרעין העיר

  וביטול דרכי גישה ודרכים קיימות.

  ב' המלצה ונימוקיה20.12

  .15סעיף  2פרק מומלץ לקבל את הטענה לעניין אזורי החניה כעולה מההמלצה ונימוקיה ב

לא בוטלו בתכנית זו דרכים מאושרות ולראייה לא מצאנו סימון של דרכים לביטול  :הדרכים לעניין

  בגרעין העיר ומכאן דין הטענה לעניין הדרכים להידחות.

  א' הטענה20.13

יש להרחיב את בית הקברות הדרומי על קרקע מדינה ולבטל את בית העלמין המוצע במזרח העיר 

ו החשמל. בנוסף, יש לבטל את בתי העלמין המסומנים במרכז העיר העתיקה שכן השטח תחום קב

  אינו משמש כבית קברות.
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  ב' המלצה ונימוקיה20.13

מומלץ לקבל את הטענה בעניין ביטול בית העלמין במזרח והרחבת בית העלמין בדרום כעולה 

  .14סעיף  1מההמלצה בפרק 

מומלץ לקבל את הטענה מאותו רציונל של ההמלצה לגבי  לעניין שני בתי העלמין במרכז העיר,

מיקומם והיקפם אינם מצדיקים הכללתם בתכנית מתאר ויש להותיר את קביעתם ו/או  -החניונים

  .1 ביטולם בתכנית מפורטת למתחם מספר

  א' הטענה20.14

  סימון מבני הציבור בנספח אינו תואם את המצב בתכניות המאושרות.

  ימוקיהב' המלצה ונ20.14

נספח מבני הציבור אינו מסמך מחייב ועל פי הוראות התכנית ניתן בתכנית מפורטת לקבוע פרישה 

שונה (בכל מתחם לתכנון מפורט) של מבני ציבור ובלבד שיישמר היקפם. לפיכך, חזקה על תכנית 

כדי מפורטת בכל מתחם לתכנון מפורט כי תיקבע את בנייני הציבור הן על בסיס מצב מאושר והן 

  להגדיל את ההיצע לעתיד.

  א' הטענה20.15

יבור עליו היא משפיעה באופן ישיר והכוונה צהתכנית לא הביאה בין שיקוליה את האינטרס של ה

  לשיתוף הציבור בהליך התכנוני ומתן ביטוי לרצון הציבור לעצב מחדש את המרחב שלו.

  ב' המלצה וטיעוניה20.15

  .16סעיף  1שיתוף ציבור כעולה מפרק  מומלץ לדחות את הטענה בנושא זה של

  .א' הטענה20.16

התכנית אינה נותנת מענה לצרכי העיר מעבר לשנת היעד. התמשכות הליך עריכת התכנית הביאה 

אלא לטווח של שנים בודדות מיום  ההאוכלוסיילמצב לפיו התכנית בעת הולדתה אינה מתאימה לצרכי 

  .2020 -אישורה

  ב' המלצה וטיעוניה20.16

  .26 –ו  1סעיפים  1יש טעם של ממש בטענה ומומלץ לקבלה כעולה מפרק 

  

, 4חלק מחלקה  7871גוש  .קלנסואה, 1942, ת.ד. 0352421222מוחמד עאטף כאמל נאטור ת.ז.  .21

 )661(. 4חלקה  7872, גוש 14חלקה  7871גוש 

  )660(. , (ללא כתובת)035242130נסרה כאמל נאטור ת.ז. 

  :באותם המקרקעין

  )648(. קלנסואה, 177, ת.ד. 034887844ון נאטור ת.ז. מיס

  )646(. קלנסואה, 177, ת.ד. 035242106עבד אל כרים נאטור ת.ז. 
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  א' הטענה21

של המקרקעין ואבדן  100% -הפקעה ב -והמשמעות 554במקרקעין נקבעה רצועה לתכנון לדרך 

  הכנסה מהחקלאות.

  ב' המלצה ונימוקיה21

קביעת רצועה  -7שינוי מספר  3יישום תמא/ -זו וכל מה שהתכנית עשתהאין הפקעה מכח תכנית 

  .5סעיף  1בפרק  554לתכנון. לגופו של עניין ראה המלצת החוקר לביטול דרך 

  

  )651(. קלנסואה, 624, ת.ד. 058961236קשקוש רסאם ת.ז.  .22

  )652(. קלנסואה, 2193, ת.ד. 2312169-2יאסין מוסטפא ת.ז. 

  )653(. קלנסואה, 1833, ת.ד. 055220214יאסין אחמד ת.ז. 

  )654(. קלנסואה, 648, ת.ד. 054829528גזאוי סיהאם ת.ז. 

  )655(. קלנסואה, 1895, ת.ד. 200349595יאסין מועתסם ת.ז. 

  )656( .קלנסואה, 1895, ת.ד 066251117יאסין יוסף ת.ז. 

  )657(. קלנסואה, 1896, ת.ד. 056326218יאסין מחמוד ת.ז. 

  )658( .קלנסואה, 1895, ת.ד. 039321377עבד אלפתאח ת.ז. יאסין 

  )659( .קלנסואה, 1895, ת.ד. 043184373יאסין מוחמד ת.ז. 

  

  א' הטענה22.1

כוללת חלק  276. תכנית מח/7861בגוש  4מ"ר מתוך חלקה מספר  3000אני הבעלים של 

מטר  18ברוחב  3פר כביש מס -ובנוסף התכנית קובעת דרך ההתעשיימהמקרקעין בתחום אזור 

  .60%-בתחום החלקה לפיכך ההפקעה צפויה להגיע ל

  ב' המלצה ונימוקיה22.1

ותכלול הוראות  3לא ניתן להפקיע מכח תכנית זו. התכנית לאזור התעסוקה כוללת גם את דרך מספר 

לאיחוד וחלוקה חדשה שמטרתה לאזן בין היקף הבעלות הקצאת קרקע לצרכי ציבור ובכלל זה דרכים 

  לפיכך מומלץ לדחות את הטענה. וזכויות הבניה.

  א' הטענה22.2

. החלקה נמצאת צפונית לבית ספר חאלד אבן אלוליד 7864בגוש  18בבעלותי חלק מחלקה מספר 

. בחלקה קיימים ארבעה מבני מגורים שהוקמו בהיתר על פי 7864בגוש  19שהוקם בחלקה מספר 

החלקה בבעלותי נקבעה כקרקע ציבורית בתשריט. ובניגוד לכך  7/1/32תכנית מפורטת מש/במ/

  )10972(היתר בניה מספר 
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  ב' המלצה ונימוקיה22.2

מומלץ לקבל את הטענה ולהימנע מקביעת צרכי ציבור במקרקעין פרטיים שנקבעו בתכנית מפורטת 

  כדין. רים ונבנו עליהם בתי מגוריםכשטח מגו

  

 )647(. 2חלק מחלקה  7873גוש בת). , (ללא כתו035242148עבד אל פתאח נאטור ת.ז.  .23

 

  א' הטענה23

מטר וכן רצועת שצ"פ ומכאן שיעור הפקעה גבוה. הפתרון הצודק  24במקרקעין נקבעה דרך ברוחב 

  הוא איחוד וחלוקה חדשה.והנכון 

  ב' המלצה ונימוקיה23

מש ולפיכך יש מ 1בפרק  7במתחם לתכנון מפורט מספר  1אכן הדעת ניתנה לתוואי דרך מספר 

  .7סעיף  1בטענה ומומלץ לקבלה כעולה מההמלצה בפרק 

  

 )1080(. 34חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 648, ת.ד. 039833421גזאווי סעיד ת.ז.  .24

  )1082(. 34חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 1643, ת.ד. 027535301גזאווי זיד ת.ז. 

  )1083(. 34חלק מחלקה  7875ש . גוקלנסואה, 1545, ת.ד. 035232529גזאווי מוסא ת.ז. 

  )1094(. 34חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 648, ת.ד. 039685214גזאווי יזיד ת.ז. 

  

  א' הטענה24

מטר)  24) וכן דרך ("כביש הטבעת" ברוחב 456על המקרקעין מיועדת חלקה לבנייני ציבור (תא שטח 

  ומכאן שצפויה להיות הפקעה בשיעור גבוה.

  מוקיהב' המלצה וני24

בסמוך לנחל אלכסנדר. מכח תכנית זו  8המדובר בחלק הצפון מזרחי של מתחם לתכנון מפורט מספר 

ניתן בתכנית מפורטת  276אין הפקעות אלא רק מכח תכנית מפורטת ובנוסף על פי הוראות מח/

תכנית מפורטת תכלול הוראות של איחוד  -לשנות את פרישת השטחים הציבוריים והחשוב ביותר

  וקה חדשה.וחל

למזער פגיעה אפשרית  מראשיחד עם זאת, מומלץ לקבל את הטענה בחלקה שכן יש מקום 

במקרקעין אם אכן אפשרי הדבר ואין בכך פגיעה במטרות התכנית וביסודותיה, לפיכך, יש מקום 

  .7סעיף  1צפונה עד לגבול החלקות הצפוני כעולה מההמלצה בפרק  1להסיט את דרך מספר 
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 )950(. 5חלק מחלקה  7828. גוש קלנסואה, 1849, ת.ד. 03524429מאן קשקוש ת.ז. חלמיה סל .25

 

  א' הטענה25

מטר בתחום החלקה.  24החלקה חקלאית ומעובדת בפועל. התכנית המוצעת קובעת דרך ברוחב 

  הכביש יפקיע את האדמה ויגרום נזק לחלקה ויפגע במקום הפרנסה. יש לבטל את הדרך.

  הב' המלצה ונימוקי25

 276במלואה נמצאת מחוץ לתחום תחולתה של מח/ 5העובדות המובאות בטענה מוטעות שכן חלקה 

  לא נקבעה בתכנית זו כל דרך כנטען, לפיכך, דין הטענה להידחות. ובמלא

  

 7824, גוש 7חלק מחלקה  7828. גוש קלנסואה, 1849, ת.ד. 03523096סעיד אחמד קשקוש ת.ז.  .26

 )951(. 4חלק מחלקה 

 

  הטענהא' 26

מטר לכל אורך שתי  24החלקות חקלאיות ומעובדות בפועל. התכנית המוצעת קובעת דרך ברוחב 

החלקות בתחומן. הכביש יפקיע את האדמה ויגרום נזק לחלקה ויפגע במקור הפרנסה. יש לבטל את 

  הדרך.

  ב' המלצה ונימוקיה26

חלק  7828גוש  -1נות. מרכיב יש לפרק את הטענה לשני מרכיבים על פי המקרקעין שכן הנסיבות שו

  ולפיכך דין הטענה להידחות. 276: המקרקעין נמצאים מחוץ לתחולתה של תכנית מח/7מחלקה 

מטר, דרך חיונית לכל  24ברוחב  18: המדובר בדרך מספר 4חלק מחלקה  7824גוש  -2מרכיב 

  הדעות כחלק מ"כביש הטבעת".

מטר בתחום טייבה  12-ו קלנסואהמטר בתחום  12הומלץ להתוות את הדרך  9סעיף  1על פי פרק 

) על מנת להימנע מהריסת מבני מגורים קיימים שהוקמו כדין על פי תכנית מאושרת. 4(בחלקה 

  לקבל את הטענה בחלקה.לפיכך, מומלץ 

  

 )964(. 30חלק מחלקה  7859. גוש קלנסואה, 1941, ת.ד. 035239854זוהיר מוחמד נאטור ת.ז.  .27

  )966(. 27חלק מחלקה  7860. גוש קלנסואה, 1941, ת.ד. 035239854ת.ז.  זוהיר מוחמד נאטור

  

  א' הטענה27

מטר בתחום החלקה שיעודה חקלאי והיא מעובדת בפועל.  24ברוחב  19התכנית מציעה דרך מספר 

  הפקעה לדרך וחוסר אפשרות להיכנס לחלקה. יש לבטל את הדרך. -הנזק שייגרם כפול
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  ב' המלצה ונימוקיה27

  .7סעיף  1בל את הטענה כעולה מההמלצה בפרק לק

  

   )967( .14חלק מחלקה  7870גוש . קלנסואה, 1941, ת.ד. 035239854זוהיר מוחמד נאטור ת.ז.  .28

 

  א' הטענה28

 -מטר והפגיעה כפולה 24החלקה מעובדת ועל פי התכנית מיועדת לעבור בחלקה דרך ברוחב 

  יש לבטל את הדרך.הפקעת מקרקעין וחוסר יכולת להיכנס לחלקה. 

  ב' המלצה ונימוקיה28

. אין חולק על חיוניות 7("כביש הטבעת") בצפון מתחם לתכנון מפורט מספר  1המדובר בדרך מספר 

ומכל מקום אין להפקיע מקרקעין מכח  5614קטע זה של הדרך בסמוך לצומת המתוכנן עם דרך 

ד וחלוקה חדשה וחזקה עליה שתיתן כלל בתכנית מפורטת הכוללת הוראות איחויתכנית זו והדרך ת

  דעתה גם למעברים לכלים חקלאיים לקרקעות מצפון לדרך ולפיכך דין הטענה להידחות.

  

 )1113(. 26חלק מחלקה  7870. גוש קלנסואה, 243, ת.ד. 58932203מוחמד מתאני ת.ז.  .29

  )1114(. 26חלק מחלקה  7870. גוש קלנסואה, 243, ת.ד. 035357268סלימה מתאני סלאח ת.ז. 

  )1147(. 7חלק מחלקה  8157. גוש קלנסואה, 2417, ת.ד. 35260215מתאני עבד אל לטיף ת.ז. 

  )1736(. 7חלק מחלקה  8157, (ללא כתובת). גוש 35976456מתאני אניסה ת.ז. 

  )496(. 30חלק מחלקה  7870, (ללא כתובת). גוש 057035008מתאני עאדל ת.ז. 

  )1738(. 34חלק מחלקה  7870(ללא כתובת). גוש , 35976456מתאני אניסה ת.ז. 

  

  א' הטענה29

לכל היא התנגדות כללית לתכנית אשר יש בה כדי לפגוע פגיעה קשה בתושבי  ההתנגדות בראשית

  .קלנסואההעיר 

ממרכז הדרך (ציר הדרך)  -מטר, דהיינו 30ברוחב מאושר של  5614המקרקעין גובלים בדרך  -בנוסף

  מטר לכל צד. 15

מטר מזרחה ולפיכך פוגעת במקרקעין. רוחב הכביש המוצע  11 5614ית מסיטה את תוואי דרך התכנ

ומיקומו וקביעת קווי הבניין פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות במקרקעין ולפיכך אין לאפשר הפקעה 

  זו ויש לשנות את הכביש במיקום, ברוחב ובקווי הבניין.

  ב' המלצה ונימוקיה29

מטמיעה את רצועת דרך  276ות בטענה אינן משקפות את המצב הסטטוטורי. מח/העובדות המתואר

הסימון הוא דרך  -כמות שהיא מעוגנת בתכניות מאושרות ואינה מציעה להרחיבה, דהיינו 5614



  צבי יושע - זאב עמית 

    בע"מ תכנון ערים                                        
  

69  

  054-4366447,050-5506144נייד:   03-6022905טלפקס:   03-6045850טל':    6249713אביב -תל  81יהושע בן נון רח' 

 office@amityosha.comכתובת למשלוח דואר אלקטרוני: 

 

כדי לפגוע בבעלי הזכויות במקרקעין ולפיכך דין הטענה  276קיימת/מאושרת, לפיכך, אין בתכנית מח/

הוטמעה על פי  5614ת ולמען הזהירות מומלץ כי מודד מוסמך יוודא שאכן דרך להידחות. יחד עם זא

  התוואי המופיע בתכנית מאושרת.

  

 )645( .27חלק מחלקה  7870גוש , , (ללא כתובת), טירה059512376ניהאיה חטיב ת.ז.  .30

  )644(. 27חלק מחלקה  7870גוש  ., טירה4349, ת.ד. 035422666ערפת עבד אלכרים עתילי ת.ז. 

  

  א' הטענה30

יש ליעד את החלקה והאזור הסמוך לה לאזור מסחר או תעשיה קלה שכן מרחק החלקה מתחנת 

שלפיה קיימים  5614מטר ולאור המציאות לאורך דרך  50-כ -ושירותי דרך מצפון הינו מזערי תדלוק

  כבר בפועל תעשיה קלה, מסחר ושירותי דרך.

  ב' המלצה ונימוקיה30

ושירותי הדרך אינה נימוק תכנוני משכנע והוא הדין לגבי המציאות  התדלוקחנת קירבת המקרקעין לת

  של הבניה הקיימת.

יעוד החלקה והאזור הסמוך לה לאזור מסחר או תעשיה קלה עומדת בניגוד למושכלות היסוד של 

 ,חיזוק המרקם העירוני והרחובות העירוניים במרקם הקיים ובלב העיר ולפיכך דין הטענה להידחות

  .35סעיף  1כעולה מפרק 

  

 .20חלק מחלקה  7860, טירה. גוש 4349, ת.ד. 035422666ערפת עבד אל כרים עתילי ת.ז.   .31

 )644(  

  )956, 1180(, (ללא כתובת), טייבה. 2059969פריאל נאשף ת.ז. 

  , (ללא כתובת), טייבה.5953264רג'ב עאסם אלנאשף ת.ז. 

  כתובת), טייבה., (ללא 2320047אנמאר עאסם אלנאשף ת.ז. 

  , (ללא כתובת), טייבה.2343428איסרא עאסם אלנאשף ת.ז. 

  , (ללא כתובת), טייבה. 2756041מיסון עאסם אלנאשף ת.ז. 

  )956, 1180(, (ללא כתובת), טייבה. 2630723רולא עאסם אלנאשף ת.ז. 

  

  א' הטענה31

. החלקה חקלאית וכוללת 19ופעם על ידי דרך מספר  444פעם על ידי דרך  -החלקה נפגעת פעמיים

  באר מים פרטית.
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  ב' המלצה ונימוקיה31

 19. באשר לדרך מספר 1/16/א/31תמא/ -היא עובדה מוגמרת על פי תמ"א מפורטת 444דרך מספר 

  .7סעיף  1מומלץ לקבל את הטענה כעולה מההמלצה בפרק 

  

 )665(. 16 חלקה 7870. גוש קלנסואה, 56, ת.ד. 035238500סאלח מוסלח נאטור ת.ז.  .32

 

  א' הטענה32

מטר  150על פי התכנית יש פגיעה בזכויות במקרקעין בגין הצבת קו חשמל ברוחב רצועה של 

  הפקעת כל שטח החלקה. -והמשמעות

  ב' המלצה ונימוקיה32

ואין  10אין הפקעת מקרקעין בגין קו המתח (המדובר בקו מתח על קיים). הקו הוקם מכח תמא/

לא שינתה את מצב החלקה ולפיכך דין הטענה  276ותכנית מח/מתח  הפקעת מקרקעין בגין קו

  להידחות.

  

 .3560111מוחמד גהאד ג'יוסי ת.ז.  .33

  .3560112אחמד סלים ג'יוסי ת.ז. 

  .35601137יחיא אל ג'יוסי ת.ז. 

  .3560115יוסף אל ג'יוסי ת.ז. 

  )1724(. 2חלק מחלקה  7825. גוש קלנסואה, 2484ת.ד.  -כולם ב

  )1723(. קלנסואה, 232, ת.ד. 23267339ג'יוסי ת.ז.  סלים אחמד

  

  א' הטענה33

מיועדת על פי התכנית המוצעת בחלקה המזערי למגורים ואילו כל יתרת החלקה מיועד  2חלקה 

 40לשצ"פ, לאזור ספורט ונופש, לבנייני הציבור ולדרך. בחלקה הצפוני של החלקה קיים עסק מזה 

להקים מיזם של ספורט. התכנית  2רבים (במושע) של חלקה  שנה. לא ייתכן לכפות על בעלים

מפקיעה את רוב החלקה. יש ליעד את החלקה למגורים תוך הקצאה סבירה ומידתית של מקרקעין 

מטר) היא דרך שאין  24ברוחב  2לצרכי ציבור. בנוסף, הדרך באזור המזרחי של החלקה (דרך מספר 

  היא מסתיימת בלא כלום. -בה צורך והראיה

  ב' המלצה ונימוקיה33

חשיבות רבה שכן היא מהווה חלק מ"כביש הטבעת" שהוא אחד מאבני היסוד של  2לדרך מספר 

התכנית ומערכת התחבורה. גם אם במתכונת המופקדת אין המשך דרומה של "כביש הטבעת" יש 

כל שהיא חשיבות רבה בשמירת האופציה להמשך דרומה, לפיכך דין הטענה לעניין הדרך להידחות וכ
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עולה על מבנה קיים חזקה על תכנית מפורטת להתוות את הדרך באופן שימזער כל פגיעה בבניה 

  קיימת.

  .650תא שטח  9לדו"ח לעניין מבנן מספר  13סעיף  1מומלץ לקבלן כעולה מפרק  -ליתר הטענות

  .21/3/מומתמ 22זהו אפיק נחל אלכסנדר ויש להותירו על כנו כעולה מתמא/ -לעניין הנחל

  

 .025896911סלמה תחריר מוסטפא ת.ז.   .34

  .033150954חשב נסרין מוסטפא ת.ז. 

  .028309896פרוגה סועד מוסטפא ת.ז. 

  .034895052סלאמה לינה מוסטפא ת.ז. 

  )830, 1721(. בקלנסואהוחצר בגוש הישן  2חלק מחלקה  7869. גוש קלנסואה, 199כולם: ת.ד. 

  

  א' הטענה34.1

אזור נחל וסביבתו. יעוד הקרקע הוא חקלאי והחלקה אכן למיועדת בתכנית  2חלקה מספר  7869גוש 

  מנוצלת לחקלאות.

הרעיון של אזור נחל וסביבותיו הינו רעיון שאינו ישים ואינו ניתן למימוש בסקטור הערבי ולפיכך יש 

  לבטלו.

  ב' המלצה ונימוקיה34.1

בטענה אינן נכונות.  המצוינותת בדיקה מדוקדקת של הטענה מעלה כי אין בה ממש שכן העובדו

מהמקרקעין מיועד  מזערימשטח החלקה מיועד למגורים כמו גם לשצ"פ ולדרך וחלק  95% -למעלה מ

  לאזור נחל וסביבותיו (אזור הנחיות מיוחדות).

כמקרקעין לגביהם נקבעו  7משמעות הדבר כי המקרקעין ייכנסו לתכנית מפורטת למתחם מספר 

ם ולעניין הזכויות, התכנית המפורטת תכלול הוראות איחוד וחלוקה חדשה. בראש ובראשונה מגורי

ובכך להימנע מהותרת  2צפונה עד לגבול חלקה מספר  1יחד עם זאת מומלץ להסיט את דרך מספר 

  שטח שאינו רגולרי ואינו מוסיף דבר לאזור סביבות נחל, ולפיכך מומלץ לקבל את הטענה בחלקה.

  א' הטענה34.2

מגורים  נית מוצע חניון מערבית לבית המגורים בגרעין הכפר במקום המהווה חלק ממגרשעל פי התכ

  ולפיכך יש לבטלו.

  ב' המלצה ונימוקיה34.2

  .15סעיף  2מומלץ לקבל את הטענה, וראה ההסבר והנימוקים לעניין החניונים במרכז העיר בפרק 
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 )962(. 4חלק מחלקה  7873. גוש אהקלנסו, 2599, ת.ד. 26364745מנאל אניס מתאני רעד ת.ז.   .35

 

  א' הטענה35

התכנית במתכונתה המופקדת תחסום את הגישה לחלקה המעובדת ותימנע ממני האפשרות לעבד 

  אותה.

  ב' המלצה ונימוקיה35

. הדרך אמנם 7בצפון מתחם לתכנון מפורט מספר  1מדובר ב"כביש הטבעת", בקטע דרך מספר 

  לקות חקלאיות, לפיכך, יש ממש בטענה.מנתקת דרכים חקלאיות קיימות לח

 ולפיכךלמעשה הטענה יפה לא רק לקטע הדרך הנדון אלא לכל דרך חדשה מצרנית לקרקע חקלאית 

מומלץ לקבל את הטענה כטענה גורפת לכלל התכנית ולקבוע סעיף בהוראות התכנית לפיו על תכנית 

  מפורטת להבטיח מעברים חקלאיים וגישה לחלקות חקלאיות.

  

 .054456124ייה עבדאלכרים ג'מהור ת.ז. פת .36

  .053763520עבד אל רחמאן ג'מהור ת.ז. 

  )586(. 32חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 1496ת.ד. 

  .56263445מוסטפא מחמוד מוחמד ורדה ת.ז. 

  .23120322האני מחמוד מוחמד ורדה ת.ז. 

  .27555929עאדל מחמוד מוחמד ורדה ת.ז. 

  .26332171ת.ז.  ראיד מחמוד מוחמד ורדה

  .29805587איאד מחמוד מוחמד ורדה ת.ז. 

  )885(. 32חלקה  7875. גוש קלנסואה, 4022ת.ד. 

. 32חלקה  7875. גוש קלנסואה, 3774, ת.ד. 33529124ת.ז. מוחמד חמדאללה מוחמד ורדה 

)889(  

  

  א' הטענה36

כאשר  16דרך מספר ול 1התכנית פוגעת בחלקה בכך שהיא מייעדת את רובה לשצ"פ לדרך מספר 

 90%חלק מזערי ממנה מיועד למגורים. לפיכך, הפגיעה במקרקעין קשה וההפקעה תגיע עד כדי 

  ממנה.

  ב' המלצה ונימוקיה36

אין הפקעות מכח תכנית זו ולהיקף ופרישת שטחים ציבוריים אין להלכה השפעה על מקרקעין בהם 

  ה) תכלול הוראות איחוד וחלוקה חדשה.במקרה ז 8הם קבועים שכן תכנית מפורטת (למתחם מספר 
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) בין 1להסיט את "כביש הטבעת" (דרך מספר  8יחד עם זאת, יש מקום לדעת החוקר במתחם מספר 

ובכך ליעד שטח גדול יותר  34-ו 32נחל אלכסנדר לרצועת המוביל צפונה עד לגבול הצפוני של חלקות 

  לקבל את הטענה בחלקה. -למגורים והמשמעות

  

וחצר בגרעין  19חלק מחלקה  7861. גוש קלנסואה, 2700, ת.ד. 35234459ר ג'יוסי ת.ז. עומר מוני .37

 )961(העיר. 

  

  א' הטענה37

התכנית קובעת בתחום המקרקעין חניה דרך לריצוף ושטח לנוי ועצים. קביעות אלה אינן ישימות, 

  נקבעו בתחום קרקע פרטית ויצרו מטרדים למשפחה המתגוררת במקום.

  ונימוקיה ב' המלצה37

הטענה מבוססת על נספח שאינו מהווה נספח מחייב. יחד עם זאת, התשריט קובע במתחם תכנון 

ארבעה חניונים. היקף גודל ופרישת החניונים מוטב שיעשו בתכנית מפורטת שהיא המסגרת  1מספר 

רעין גמרחקי ההליכה ב -המתאימה לקביעות כגון אלה ולפיכך מומלץ לקבל את הטענה. לא זו אף זו

ניה ציבורית לבאי ) לח412שטח  וע לא ינוצל השטח לבנייני ציבור (תאהעיר הם מזעריים ולא ברור מד

  ומבקרי מרכז העיר ובכך יהא שימוש משולב כמקובל במקומות רבים.

  

 )666(. 38חלק מחלקה  7875. גוש קלנסואה, 56, ת.ד. 035238500סאלח מוסלח נאטור ת.ז.  .38

 

  א' הטענה38

כנית המוצעת נפגעות הזכויות במקרקעין ולא יהיה אפשר ליעד את החלקה למגורים בהתאם לת

  בעתיד.

  ב' המלצה ונימוקיה38

הטמיעה את רצועת המוביל  -התכנית אינה פוגעת בזכויות קיימות על המקרקעין וכל שעשתה התכנית

גיעה בזכויות. שהיא רצועה סטטוטורית על פי תכנית תקפה, לפיכך, דין הטענה להידחות באשר לפ

  .1סעיף  1ראה פרק  -באשר לשאיפתו של המתנגד ליעד החלקה למגורים בעתיד

  

 )499((ללא כתובת).  53695912ד"ר תאבת אבו ראס ת.ז.  .39

 

  א' הטענה39.1

הסעיף הראשון לכתב ההתנגדות כולל שורה של טענות על ההליך טרם הפקדת התכנית. כך למשל, 

מכהן לא שותפו ולא עודכנו בתכנית, התכנית לא אושרה או הנהגת העיר ובראשם ראש העיר ה
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ועדה המקומית, התכנית לא לקחה בחשבון רעיונות שהועלו על והובאה לדיון במליאת העירייה ו/או ה

ידי התושבים בישיבות שיתוף ציבור בשנתיים הראשונות להליך הכנתה, התכנית במתכונתה 

ליהם מעולם והם דברים חדשים מבחינתם, החלופה המופקדת מציעה דברים שהתושבים לא שמעו ע

  הנבחרת לא הוצגה בפני התושבים והמתנגד כחבר בצוות התכנון לא ראה ולא עודכן במוצר הסופי.

  ב' המלצה ונימוקיה39.1

בראשית הדברים תמוה בעיני החוקר שחבר צוות תכנון מגיש התנגדות שכן מהות צוות תכנון הוא 

של היועצים בתחומים השונים. בכל הטענות הנוגעות להליך שקדם להפקדה  עיבוד וניתוח של תוצרים

והיא אכן  -סמכות החוקר הוא לדון בטענות לגופה של התכנית המופקדת ככל שהיא הופקדה כדין

הופקדה כדין. באם המתנגד סבור שנפל פגם משפטי בהליך, פתוחה הדרך בפניו לנקוט בצעדים 

ומכאן דין הטענות  16סעיף  1ור ראה התייחסות החוקר בפרק המתבקשים. לעניין שיתוף הציב

  בסעיף הראשון לכתב ההתנגדות להידחות.

  א' הטענה39.2

ברמה העקרונית התכנית לא לוקחת בחשבון שהתכנון נעשה על קרקע פרטית ולכן התכנון לא ייחס 

שימוש בקרקע חשיבות מספקת למידת הפגיעה בחלק מהתושבים. היה מן הראוי בדיקת אופציית ה

  מדינה לשימוש למטרות ציבוריות.

  ב' המלצה ונימוקיה39.2

ממסמכי התכנית כמו גם מדברי ההסבר עולה כי התכנית בהחלט לוקחת בחשבון את המציאות של 

הכנת תכניות מפורטות בעלות על הקרקע ולפיכך נקבעו מנגנונים של איחוד וחלוקה חדשה כהוראות ל

ות. בעלות על הקרקע מהווה אילוץ והגבלה קשה על התכנון והתכנית טענה זו להידחולפיכך דין 

  נערכה ככל האפשר במסגרת אילוץ זה.

סעיף  1יחד עם זאת, לעניין שימוש בקרקעות מדינה מומלץ לקבל את הטענה בחלקה כעולה מפרק 

1 .  

  א' הטענה39.3

ת שאושרו בישיבת מטרות התכנית שנקבעו בהוראותיה בתכנית המופקדת שונות ממטרות התכני

  .2006-ועדת ההיגוי מ

  ב' המלצה ונימוקיה39.3

כאמור אין לחוקר סמכות וכלים להתמודד עם טענות על פגמים לכאורה בהליך התכנון וראה לעניין זה 

ועדת היגוי אינו מוסד תכנון ולפיכך מי  לעיל ולפיכך דין הטענה להידחות. 39.1ההמלצה בסעיף 

  כולל מטרותיה הוא מוסד התכנון המוסמך.שהחליט על הפקדת התכנית 

  א' הטענה39.4
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מטר לדרך אזורית. יש  300פוגע אנושות בפעילות החקלאית ואין צורך ברצועה של  554תוואי דרך 

למקם את הדרך בתחום רצועת המוביל או לחילופין להסיט את הדרך מערבה אל מחוץ לתחום 

  .קלנסואההשיפוט של 

  ב' המלצה ונימוקיה39.4

בעניין ההבדל בין רצועה לתכנון ורצועת דרך  7שינוי מספר  3מתנגד אינו ער להוראות תמא/ה

  .3ומבחינתו חד הם ולפיכך מומלץ למתנגד ללמוד את תמא/

בתחום רצועת המוביל והצעתו להתוות את  554לא ניתן תכנונית הנדסית ומשפטית להתוות את דרך 

  ינם להידחות.פיכך כל הטעמים בטענה דה ישימה ולהדרך מערבית לתחום השיפוט אינ

סעיף  1פויים ממנה נמצאת בהמלצה בפרק והנזקים הצ 554ופה לטענתו על דרך יחד עם זאת, התר

5.  

  א' הטענה39.5

התכנית קובעת בדברי ההסבר כי "יש מחסור בקרקע המיועדת לבניה למגורים ואת מעט הקרקעות 

הם  קלנסואהההמשך". הרוב המכריע של צעירי הזמינות למגורים המשפחות שומרות עבור דור 

  מחוסרי דיור או קרקע. התכנית אינה מציעה פתרון לבעיות אלה.

  ב' המלצה ונימוקיה39.5

לפיכך מומלץ לקבל את הטענה כעולה מפרק  2020התכנית נותנת מענה חלקי לבעיות דלעיל לשנת 

  .1סעיף  1

  א' הטענה39.6

  ים שנבנו ללא היתרי בניה.התכנית אינה נותנת מענה ברור לבת

  ב' המלצה ונימוקיה39.6

הקרקע  יייעודהן בעצם קביעת תשריט  -התכנית קובעת מדיניות ברורה באשר לבניה ללא היתרי בניה

  להוראות התכנית. 6.16והן בפרק 

ומכאן  15סעיף  1לבעיה מקופל בהמלצות החוקר בפרק לדעת החוקר יחד עם זאת, המענה הראוי 

  את הטענה בחלקה. מומלץ לקבל

  א' הטענה39.7

  כאזור הספורט של העיר. 7874בגוש  1יש לקבוע את חלקה מספר 

  ב' המלצה ונימוקיה39.7

  . 13סעיף  1הטענה כעולה מההמלצה בפרק מומלץ לקבל את 

  א' הטענה39.8

  קומות. 4-ו 3לגבי היקף בתי המגורים בעלי  מדויקיםבדברי ההסבר מופיעים נתונים לא 
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  ב' המלצה ונימוקיה39.8

ככל שניתן  מדויקיםדברי ההסבר אינם מהווים חלק מחייב ממסמכי התכנית. יחד עם זאת, ראוי שיהיו 

  ומשקפים את האמור בהם, לפיכך, ככל שיש ממש בטענה מומלץ לתקן בהתאם.

  א' הטענה39.9

להשיג את מטרת "כביש הטבעת" בחלקו הדרומי צר מלהיות כביש אזורי רוחבי ולפיכך אין בו כדי 

  התכנית שהיא חיזוק הקשר בין העיר לבין הישובים המקיפים אותה.

  ב' המלצה ונימוקיה39.9

"כביש הטבעת" תפקידו בראש ובראשונה להיות חלק חשוב ובסיסי במערך התחבורה של העיר 

  "כביש הטבעת" אינו כביש אזורי רוחבי. לאסוף תנועות כלי רכב מהעיר ולפזר ברחבי העיר.

ביש הטבעת" בחלקו הדרומי הותווה על בסיס אילוצים רבים ובאופן מיטבי כנובע מאילוצים אלה "כ

  ולפיכך דין הטענה להידחות.

  א' הטענה39.10

יחד"ר לדונם  5יהיה ממוצע של  35הוראות התכנית קובעות כי צפיפות המגורים המינימלית לפי תמא/

  של יותר מכך. סוימותמנטו בעוד שהתכנית מציעה צפיפות דיור בשכונות 

  ב' המלצה ונימוקיה39.10

וטוב  -צפיפות מינימלית משמעה שניתן להציע צפיפות גבוהה יותר על פי העניין וכך עשתה התכנית

  שכך, לפיכך, דין הטענה להידחות.

  

חלק מחלקה  7875, קלנסואה. גוש 3774, ת.ד. 33529124מוחמד חמדאללה מוחמד ורדה ת.ז.   .40

32 .)585( 

 

  ' הטענהא40

מהמקרקעין מיועדים לצרכי  90%-המקרקעין מעובדים בפועל וקיימים בהם מבנים. לפי התכנית כ

מטר.  16מטר ודרך נוספת ברוחב  24ציבור ללא כל זכויות בניה. במקרקעין נקבעה דרך ברוחב 

החקלאות המקוימת במקרקעין מפרנסת עשרות אנשי משפחת ורדה. התכנית, לפיכך, אינה מאזנת 

  ין צרכי הציבור לזכויות בניה למגורים.ב

  ב' המלצה ונימוקיה40

, בשצ"פ 16) בדרך מספר 1ב"כביש הטבעת" (דרך מספר  -8המדובר במתחם לתכנון מפורט מספר 

מחולקת בתכנית באופן הבא: חלקה הצפוני של החלקה  32). אכן חלקה מספר 504-ו 503(תא שטח 

תא  -, חלק לשצ"פ1י, חלק מהמקרקעין מיועד לדרך מספר יימצא מחוץ למרקם העירוני כאזור חקלא

 90%עדת מגורים. יש ממש בטענה שהתכנית מייל -, והחלק הנותר בדרום504-ו 503שטח 

  בערך לזכויות בניה. 10%-מהמקרקעין לצרכי ציבור ו
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יתן ככל שנאמנם, תכנית מפורטת תכלול הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה אך יש מקום בתכנית זו ליצור 

הרחבת  -בעלי הזכויות ללא פגיעה בעקרונות התכנית, דהיינומסגרת תכנונית מיטבית המתחשבת ב

תוך צמצום היקף השצ"פ לרצועת שצ"פ בדומה  34-ו 32המרקם העירוני צפונה עד לגבול חלקות 

  . לפיכך, מומלץ לקבל את הטענה.569לתא שטח 

  

 )23(. 4חלקה  7828ספא גאבר. גוש  , טייבה. בשם4957עו"ד ע.חכים חאג' יחיא, ת.ד.  .41

 

  א' הטענה41

כולה וליעד אותה למגורים. לא זו בלבד אלא ראוי, עקב הצורך בשתי  4על התכנית לכלול את חלקה 

דרומה) לכלול את  2מזרחה והמשך דרך  18הדרכים המוצעות מחוץ לגבולות התכנית (המשך דרך 

  העירוני של קלנסואה ולייעד אותם למגורים. כל המקרקעין "הכלואים" בין שתי הדרכים למרקם

) שהיא למעשה 3417הכוללת שינוי יעוד מחקלאי למגורים (טב/ 4 הוגשה תכנית לגבי חלקה 2008-ב

במתכונתה המופקדת יגרום נזק . אישור התכנית 2897מאושרת טב/תכנית המשך לתכנית מפורטת 

   .4 חלקה מספר -בלתי הפיך לזכויות בעלי המקרקעין

  ב' המלצה ונימוקיה41

לדרך  2עצמה מעידה(בעקיפין) על הצורך בחיבור דרך מספר  276אכן יש ממש בטענה שכן מח/

לפיכך, מומלץ  שכן במצב שלא יהיה חיבור התפישה של "כביש הטבעת" אינה מתקיימת. 18מספר 

א בתחום ליזום תכנית שינוי מתאר לעיר טייבה (שכן השטח נמצ -לקבל את הטענה בחלקה, דהיינו

וחלקות  4את חלקה מספר  -מרחב תכנון מקומי טייבה) שתכלול את כל המקרקעין הכלואים, דהיינו

  .1סעיף  1. המלצה זו עולה בקנה אחד עם ההמלצה בפרק 7825נוספות ובכלל זה מקרקעין בגוש 

  

 בשם:  , קלנסואה.2372עו"ד חטיב עבד אלסתאר, ת.ד.  .42

  03524494חסן מוחמד סלאמה ת.ז. 

  053695243ואף חוסני סלאמה ת.ז. נ

  035239060עקל חאלד סלאמה ת.ז. 

  )670(. 3חלקה  7825גוש 

  

  א' הטענה42

השטח מיועד לספורט ונופש. יש לבטל קביעה זו וליעד השטח למגורים. אין להכריח בעלי מקרקעין 

להקים אזור ספורט  להקים אזור ספורט ונופש וקביעה זו פסולה ואינה רלוונטית שכן אין להם כל כוונה

  ונופש, וכברירת מחדל יש להותירה ביעוד החקלאי הקיים.
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  ב' המלצה ונימוקיה42

  .13סעיף  1מומלץ לקבל את הטענה כעולה מפרק 

  

 , קלנסואה.80, ת.ד. 027588391נואף זמירו ת.ז.  .43

 

  א' הטענה43.1

  קיים מחסור בקרקע למגורים לדור הצעיר.

  ב' המלצה ונימוקיה43.1

  .1סעיף  1את הטענה בחלקה כעולה מפרק לקבל 

  א' הטענה43.2

  אין פתרון לקרית ספורט שתרחיק בני נוער וצעירים מהתדרדרות לפשע.

  ב' המלצה ונימוקיה43.2

  .13סעיף  1לקבל את הטענה כעולה מפרק 

  א' הטענה43.3

  .התכנית אינה מאפשרת התקדמות כלכלית ועסקית של התושבים עקב מחסור באזורי תעשיה

  ב' המלצה ונימוקיה43.3

 12סעיף  1בצירוף ההמלצה בפרק  5614לדחות את הטענה. עיגון אזור התעסוקה ממזרח לדרך 

  מהווים מסגרת תכנונית ראויה לתשתית כלכלית ועסקית בעיר.

  

 )587(. 9חלק מחלקה  7825, קלנסואה. גוש 1851, ת.ד. 35230986נעים אחמד קשקוש ת.ז.  .44

  

  א' הטענה44

מטר שאין בה כל צורך והיא תיפגע  24חקלאית ומעובדת. התכנית מציעה דרך ברוחב החלקה 

  במקרקעין ובאפשרות העיבוד החקלאי.

  ב' המלצה ונימוקיה44

ולת התכנית ובמילא ן. המקרקעין נמצאים מחוץ לתחום תחהטענה מבוססת על רקע עובדתי שאינו נכו

ין נפגעים על ידי התכנית, לפיכך, דין הטענה לא מיועדת דרך מוצעת על פי התכנית ואין המקרקע

  להידחות.
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(ללא . 20חלק מחלקה  7863, קלנסואה. גוש 5413, ת.ד. 054831581עומר אחמד קשקוש ת.ז.  .45

 מספר)

  א' הטענה45

מטר ותיפגע  24מטר. על פי התכנית המוצעת הדרך תהיה  12על פי מצב מאושר קיימת דרך ברוחב 

  ים. במקום שישה מגרשים מאושרים לבניה על פי תכנית מפורטת.במגרשים מאושרים למגור

  ב' המלצה ונימוקיה45

  .9סעיף  1לקבל את הטענה כעולה מפרק 

  

 , ירושלים. בשם:19919, ת.ד. 15עו"ד קייס נאסר, רח' צלאח א דין  .46

  .040287013אריסאן פרוגה ת.ז. 

  .042346361יזאן פרוגה ת.ז. 

  .066247974סאהר פרוגה ת.ז. 

  )20(. 9-ו 8חלק מחלקות  7864גוש 

  

  א' הטענה46

. בתכנית 7864בגוש  9-ו 8הכוללת גם את חלקות  32/1-7אושרה תכנית מפורטת הצ/ 2001בשנת 

. בפועל לאחר ביצוע מדידה הוברר כי התכנית 40%נקבעו שטחי ציבור בשיעור שאינו עולה על 

המקרקעין בצוותא עם עיריית קלנסואה תכנית ולפיכך יזמו בעלי  50%סימנה שטח ציבורי בשיעור של 

  הפקעה. 40%-שביקשה להחזיר המצב ל 290/7-1מפורטת מש/

מיתר  9-ו 8כפי שהיא. אין הצדקה להפקעת יתר לחלקות  32/1-7תכנית המתאר הטמיעה את הצ/

  .32/1-7החלקות שבתחום הצ/

  ב' המלצה ונימוקיה46

) מיזערי ביחס לתועלת 543ר( צמצום תא שטח לקבל את הטענה. "הנזק" שייגרם לתכנית המתא

  .32/1-7שבשמירת עיקרון השויון שנקבע בתכנית הצ/

  

 )1681(. 9חלקה  7828, קלנסואה. גוש 1853, ת.ד. 201026432אשרף קשקוש ת.ז.  .47

 

  א' הטענה47

מקום הדרך בתכנית המתאר פוגע במגרשים מאושרים ובנויים על פי חוק. יש למקם את הדרך על פי 

. הקרקע 40%. יש להקטין את השטח הציבורי הפתוח עד לסך 2897כנית מפורטת מאושרת טב/ת

  חקלאית, מעובדת והתכנית פוגעת במקרקעין.

  ב' המלצה ונימוקיה47



  צבי יושע - זאב עמית 

    בע"מ תכנון ערים                                        
  

80  

  054-4366447,050-5506144נייד:   03-6022905טלפקס:   03-6045850טל':    6249713אביב -תל  81יהושע בן נון רח' 

 office@amityosha.comכתובת למשלוח דואר אלקטרוני: 

 

נמצאת בשלמותה מחוץ  7828בגוש  9תכנית: חלקה מפורט בטענה אינו משקף את הקבוע בה

  סמוך ומכאן מומלץ לדחות את ההטענה.ולתה ולפיכך אין לאמור בטענה על מה ללתחום תח

  

. בשם יורשי 40400, טייבה, 689עו"ד וסים נאשף, (רחוב ראשי, טייבה, ליד בית ספר "עמל")ת.ד.  .48

 )668, 638(. 33חלקה  7870וגוש  19חלקה  7872המנוח עבד אלחי עבד אלחלים מתאני ז"ל. גוש 

  

  א' הטענה48.1

את החלקה  מחלקה חקלאית לאזור נחל וסביבתו. קביעה התכנית הופכת  -19חלקה  7872לגבי גוש 

  זו פוגעת קשה במקרקעין ויש להותיר את היעוד החקלאי על כנו.

  ב' המלצה ונימוקיה48.1

ותוכן תו כי המקרקעין יהיו אזור נחל וסביבהקובעת  21/3לדחות את הטענה. התכנית כפופה לתממ/

יחס למקרקעין י. עד לאישור תכנית זו ניתן להתתכנית מתאר מחוזית חלקית לאזור נחל וסביבותיו

  ניתן להמשיך ולעשות שימוש חקלאי במקרקעין. -כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, דהיינו

מחוזית חלקית לאזור נחל וסביבותיו יהיו גם  למעלה מן הצורך נעיר כי יתכן שבמסגרת תכנית מתאר

  שיהוו חלק ממערך השטח הפתוח.חקלאיות  קרקעות

  הטענה א'48.2

מטר לכל אורך החלקה וכך  30על פי התכנית יופקעו מקרקעין מהחלקה,  -33חלקה  7870לגבי גוש 

יהיה מצב שיווצרו שאריות שאינן ניתנות למימוש ו/או ניצול סביר. ההפקעה אינה סבירה ואינה 

  מידתית.

  ב' המלצה ונימוקיה48.2

אינה עושה דבר  276ובדתי. תכנית מח/לדחות את הטענה מכל וכל. אין להתנגדות זו כל בסיס ע

. לחוקר יש הרושם שההתנגדות 276המשנה לטובה או לרעה את מצב החלקה ערב הפקדת מח/

כבוד האדם וחירותו  :לעניין חוק יסודשל טיעונים חוברה ו/או מולאה בפרטים בנימוקים ובתילי תילים 

  במצב של "טייס אוטומטי" ועל כך יש להצטער.

  

. גוש 054829650ם עבד אלחלים מתאני ת.ז. יברהי, טייבה. בשם א689שף, ת.ד. עו"ד וסים נא .49

 ).663, 637( .4חלקה  7874וגוש  19חלקה  7872

 

  א' הטענה49.1

  . 48.1הטענה וההמלצה לגביה זהה לסעיף 

  א' הטענה49.2

  טר.מ 18ברוחב  4והן מדרך מספר  554תהיה פגיעה הן מרצועה לתכנון דרך  4חלקה  7874בגוש 
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  ב' המלצה ונימוקיה49.2

  .6-ו 5סעיפים  1ראה פרק  -לקבל את הטענה בחלקה

  

חלקה  7860. גוש 03507015, טייבה. בשם מרים מוחמד ג'בארה ת.ז. 689עו"ד וסים נאשף, ת.ד.  .50

23 .)1073(  

  

  א' הטענה50

ד לצורך הדרך ויש הצדקה לשנות את יעו תיפגע במקרקעין מאחר ותופקע קרקע 19דרך מספר 

  החלקה למגורים.

  ב' המלצה ונימוקיה50

ראשית מוצא לנכון החוקר להעיר שגם התנגדות זו חוברה ונחתמה במצב של "טייס אוטומטי" ויש 

  להצטער על כך.

יעוד החלקה למגורים שכן אינה עולה בקנה  -יש לדחות את התרופה המבוקשת -לגופה של הטענה

מומלץ לבטל את הדרך  19ת. לעניין דרך מספר אחד עם התפישה התכנונית עליה נשענת התכני

  ולפיכך מומלץ לקבל את הטענה בחלקה. 7סעיף  1כעולה מפרק 

  

 7872וגוש  14-ו 4חלקות  7871, קלנסואה. גוש 257, ת.ד. 525651124עו"ד עזאת נאטור ת.ז.  .51

 )1129, 1110, 1109(. 4חלקה 

 

  א' הטענה51

. אין הגיון בסלילת דרך זו והיא דרך 554מטר לדרך  300על המקרקעין נקבעה רצועה לתכנון ברוחב 

  מיותרת שנזקה יהיה רב מתועלתה.

  ב' המלצה ונימוקיה51

  .5סעיף  1מומלץ לקבל את הטענה כעולה מפרק 

  

 (ללא מספר). 26חלקה  7860, קלנסואה. גוש 257, ת.ד. 525651124עו"ד עזאת נאטור ת.ז.  .52

 

  א' הטענה52

מטר. מדובר בדרך פנימית של  16ברוחב  21דרך מספר  -המקרקעין התכנית קובעת דרך בתחום

קלנסואה ולפיכך יש לצמצם את רוחבה. הדרך תיפגע במקרקעין שלא לצורך ופוגעת בזכות הקניין 

  שהיא זכות יסוד.
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  ב' המלצה ונימוקיה52

רוקה חשובה לעיר והיא מהווה את אחד מצירי הכניסה לעיר. הותרת דרך זו ברוחב המט 21דרך 

בנגישות לאזור התעסוקה ולמרכז העיר. אין מכח תכנית זו הפקעה  הקיימת משמעה פגיעה קשה

אלא מכח תכנית מפורטת וההפקעה תהיה מידתית וסבירה שכן הרחבת מטרוקה היא הצורה 

  ת כנגד חלופות אחרות, לפיכך, דין הטענה להידחות.השוויונית והמידתית ביותר האפשרי

המצטברים כתנאי להפקעה מקומם במעשה ההפקעה עצמו ולא בתכנית  הטענה בדבר התנאים

  מתאר המייעדת מקרקעין לצרכי ציבור.

  

 )1111(. 25חלקה  7860, קלנסואה. גוש 257, ת.ד. 525651124עו"ד עזאת נאטור ת.ז.  .53

  

  א' הטענה53

ת את מיועדת להיות דרך מחברת בין שער אפריים לתנובות כדרך אזורית ואינה משרת 19דרך 

  תושבי קלנסואה. 

  שאין כל הצדקה לרוחבה המוצע. 21ההתנגדות מכוונת גם לדרך מספר 

  ב' המלצה ונימוקיה53

  לעיל. 52מומלץ לדחות את הטענה כמפורט בסעיף  21באשר לדרך מספר 

 -19החוקר דוחה את הטיעונים המבוססים על הבנה לקויה בתפקיד דרך מספר  19באשר לדרך 

ת שתפקידה לחבר את שער אפריים ותנובות אך מקבל את התוצאה המבוקשת דרך אזורי שאינה

, מהנימוקים בפרק 19תרופה באשר לדרך מספר ולפיכך מומלץ לקבל את ה 7סעיף  1כעולה מפרק 

  ולא מנימוקי המתנגד. 7סעיף  1

  

 )1112(. 24חלקה  7874, קלנסואה. גוש 257, ת.ד. 525651124עו"ד עזאת נאטור ת.ז.  .54

  

  הטענה א'54

  החלקה מיועדת בשלמותה לצרכי ציבור ויש לבטל קביעה זו.

  ב' המלצה ונימוקיה54

  .11סעיף  1לקבל את הטענה בחלקה כעולה מפרק 

  

  


