תרגיל במסגרת הקורס :תכנון הלכה למעשה ) (49819
מנחה :אדר' צופיה סנטו

הורדת ידיים
תמ"ל

><VERSתמ"א ,תת"ל ,תמ"מ

מגישים :
אורן בן אריה 203082565
נועם דהרי 311527998
נורית זעירי 05567823
ג'מאל אבו חנא 201154051
מרץ 2020

מבוא
▪

מבוא
▪
▪
▪
▪

ותמ"ל
פרוגרמה
איזון
קונפליקט

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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▪

עבודה זו באה לבחון קונפליקטים בין תוכניות ותמ"ליות
ותוכניות אחרות שוות הירארכיה ,כלומר תוכניות
במדרג ארצי.

▪

העבודה מתחקה אחרי מהות הניגודים ,באיזה שלב
נתגלו וכיצד טופלו ויושבו.

▪

התוכניות הותמ"ליות משתרעות על פני שלוש סביבות
גיאוגרפיות שונות במהות ,שלושה קני מידה שונים
ושלושה איפיונים דמוגרפיים שונים ,ומבטאות
קונפליקטים בשלושה מישורים שונים.

▪

המחקר מהווה הצצה אל מרחב הקונפליקטים המתקיים
בין תוכניות ותמ"ל ותוכניות ארציות אחרות ,ממקד פן
אחד של איזון וקונפליקט ברמה ארצית ועם זאת אינו
מהווה מחקר השוואתי או מודל מייצג.

ותמ"ל
▪

מבוא
▪
▪
▪
▪

ותמ"ל
פרוגרמה
איזון
קונפליקט

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום

3

▪

▪

הותמ"ל ,הועדה לתכנון מתחמים מיוחדים לדיור,
הוקמה בתוקף החוק לקידום הבנייה במתחמים
מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד – .2014

לועדה סמכויות המקבילות לסמכויות המועצה הארצית
ותוכנית תמ"ל כוחה יפה מכל תוכנית אחרת (בהסתייגות
מסויימת) למעט תמ"א .35

פרוגרמה
▪

מבוא
▪
▪
▪
▪

ותמ"ל
פרוגרמה
איזון
קונפליקט

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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▪

ככל תוכנית ,גם תוכנית ותמ"לית מתחילה מפרוגרמה,
אשר מהווה את השלד המחשבתי של התכנון.

▪

הפרוגרמה מתייחסת לנושאים כדוגמת אופי המקום,
ייחודו ,הקצאת שטחים ליעודים ושימושים ,תכולת
יח"ד ואיפיונן ,איפיון והקצאה של שטחים פתוחים,
שימור איכויות קיימות בתחום התכנון והתייחסות
למרחבים הסמוכים.

▪

פרוגרמה אמורה לשקף ולכמת מדיניות תכנונית
כוללנית .

איזון
▪

מבוא
▪
▪
▪
▪

ותמ"ל
פרוגרמה
איזון
קונפליקט

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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▪

אחת מסוגיות היסוד של הפרוגרמה הינה איזון.

▪

איזון צריך לבוא לידי ביטוי בכל רמות התכנון מן
החשיבה הארצית והלאומית אל התכנון הפיזי
מקומי ובאופנים שונים המתייחסים לנושאים
התכנוניים המגוונים אשר עולים לאורך כל תהליך
התכנון.

קונפליקט
▪

▪

מאידך ,בהעדר תכלול שיקולי איזון וביטויים
בפרוגרמה של התוכנית יתגלו קונפליקטים במהלך
התכנון.

▪

כך התכנון יידרש למתן פתרונות עבור סתירות אלו
בהמלך התכנון המוקדם או במסגרת ההליך
הסטטוטורי.

מבוא
▪
▪
▪
▪

ותמ"ל
פרוגרמה
איזון
קונפליקט

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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▪

ככל שפרוגרמת התכנון תכלול התייחסות למנעד
הצרכים המגוון הנדרש לאיזון ,כך יוכל התכנון
לתת מענה פרוגרמטי מיטבי.

עבודה זו בוחנת קונפליקטים שעלו בין תוכניות
ותמ"ליות לתוכניות אחרות באותו מדרג וכיצד הם
יושבו אם בכלל.

מבנה
העבודה
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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▪

לאחר מבוא זה מוצגת שאלת המחקר ולאחריה סקירת
רקע קצרה המתייחסת לנושאי החקירה :חוק הותמ"ל
ושאלת האיזון והקונפליקט.

▪

מתודולוגיית החקירה נבנתה בהתאם לשאלת המחקר
וכוללת את השלבים המתוארים שם :איזון ,סתירה,
גישור ותוצאה.

▪

בהמשך מוצגות שלוש תוכניות כולל התייחסות
לנושאים תכנוניים המייחדים כל תוכנית

▪

תכלול של תוצאות החקירה מוצג בפרק הדיון בממצאים
אשר כולל גם מסקנות וסיכום.

שאלת
המחקר
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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באיזה אופן מתייחסות התוכניות הנבחנות
לקונפליקט הנגלה בינן ובין תוכניות
ארציות אחרות בתחומן
מתוך הכרה כי תכנון הינו תהליך המאזן בין צרכים שונים ולעיתים
תכופות אף מנוגדים ,בחינת הקונפליקט מתבססת על:

▪

זיהוי והגדרה של האיזון הנדרש במסגרת הפרוגרמה

▪

איתור הניגוד הפוטנציאלי בין התוכנית המיועדת
והתוכניות החלות או הנמצאות בתהליך

▪

בחינת הטיפול בקונפליקט לאורך התכנון המוקדם
והסטטוטורי

▪

בדיקת התוצאה הסופית  -התוכנית

סקירת רקע:

חוק
הותמ"ל

▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע
▪
▪
▪

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור הוראת שעה,
(תשע"ד – )2014
מטרות לפעילות הועדה:

חוק הותמ"ל
איזון  -פרוגרמה
סתירה  -הירארכיה

▪
▪
▪

הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור

יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך
יצירת

היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת

מתכונת הפעולה שנקבעה לועדה כדי לאפשר את פעילותה המואצת:

▪

מתודולוגיה

הוועדה פועלת במתכונת של "תוכנית אחת בוועדה

▪

בחינת התוכניות

אחת" ,והוקנו לה מרבית הסמכויות של המועצה

▪

ממצאים ,דיון וסיכום

הארצית לתכנון ולבנייה
תוכניות ותמ"ל יוצרות לעיתים קונפליקט עם תוכניות ארציות.
מאז הקמתה עמדה הותמ"ל במרכזן של סערות שונות ואף עוררה ביקורות.
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סקירת רקע:

איזון
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע
▪
▪
▪

חוק הותמ"ל
איזון  -פרוגרמה
סתירה  -הירארכיה

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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איזון מתייחס לנושאים התכנוניים המגוונים אשר עולים
לאורך כל תהליך התכנון.
דוגמאות למישורים בהם נדרשת הפרוגרמה או נדרש התכנון
לאיזון:
▪

מתן מענה לצרכים של מגוון פלחי אוכלוסיה ,לדוגמא על
ידי הקצאות יעודיות על פי מאפיינים סקטוריאליים.

▪

הגדרת שיווי המשקל בין פיתוח לשימור ,לדוגמא על ידי
שימור פרוזדורים ירוקים או מרחבים פתוחים ומאידך
תוספת שטחי בינוי או ציפוף מרחבים מפותחים קיימים.

▪

יצירת תשתית פיזית לחוסן קהילתי תוך שמירה על מרחב
הפעולה של הפרט ,לדוגמא על ידי מדרג של מרחבים בין
המוני /ציבורי למשפחתי /פרטי.

▪

תכנון לטווח ארוך במקביל לתכנון לטווח קצר ,כדוגמת
הבטחת שטחים לתשתיות עתידיות.

סקירת רקע:

סתירה
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע
▪
▪
▪

▪

חוק הותמ"ל
איזון  -פרוגרמה
סתירה  -הירארכיה

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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▪

▪

דוגמאות לכלים תכנוניים העומדים לרשות צוות התכנון
לצורך טיפול בקונפליקטים ואיזון הם תאום מוקדם,
שולחנות עגולים ,שיתוף ציבור ,התוועצות ועוד.

דוגמאות לכלים סטטוטוריים לטיפול בקונפליקטים הינם
הליכי פרסום והגשת התנגדות או ערר וסמכויות הועדות
השונות והחוקר לברור ההתנגדות.

כאשר לא מושג פיתרון לקונפליקט במהלך התכנון
הסטטוטורי ,במקרה של סתירה בין תוכניות (במדרג
זהה) תגבר התוכנית האחרונה מכוח החוק.

מתודולוגיה
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
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▪

▪

סקירה של התוכניות כוללת עבור כל תכנית הצגה של
ההקשר הגיאוגרפי שלה ,מטרות התוכנית ועקרונותיה,
עיקרי התכנון התשריטים והתקנון ,מידע כמותי ,יעודי
קרקע ,שימושים ועוד.
וכן ,על פי ההקשר מוצגת התייחסות לנושאים
המייחדים כל תוכנית ואשר באים לידי ביטוי במסמכים,
בתהליך התכנון והאישור ועוד ,וכן חקירת
הקונפליקט/ים על פי מתודולוגיית החקירה שהוגדרה,
כולל פרוטוקולים ,דוח חוקר ועוד.

מתודולוגיה
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום

בחינה יחודית זו של כל תוכנית ניסתה לתת מענה למכלול
הסוגיות שלהלן
▪

איזון:
▪

מהי הפרוגרמה של התוכנית והאם ומהם הנושאים
שידרשו לאיזון במסגרתה
דוגמא :מספר יח"ד וצרכים מקומיים נלוים כגון שטחים
חומים וירוקים ,ומנגד תשתיות ברמה מחוזית או ארצית.

▪

▪

מהו האיזון הנדרש ,מה הביטויים שלו

סתירה:
▪

האם נוצר קונפליקט במהלך התכנון או בתוכנית ומהו
דוגמא :דריסת שטח ללא מתן מענה לצורך

▪

גישור:
▪
▪
▪

באלו כלים נעשה שימוש כדי לפתור את הקונפליקט
באיזה שלב (תכנוני או סטטוטורי)
כיצד באה הסתירה לידי גישור
לדוגמא חלופות במהלך התכנון ,שינויים ,כפיית סמכות,
התנגדות ,דוח חוקר ,ועדת ערר הפעלת סמכות המדרג

▪
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פיתרון הסתירה:
▪
▪

מהו פתרון הסתירה בתוכנית המופקדת
מהן תוצאות והשפעות על תוכניות אחרות

בחינת התוכניות

14

רשימת התוכניות לבחינה
 .1תמ"ל  - 1047אשקלון מתחם 6
מחוז דרום ,כ - 4,700יח"ד ,מדד קומפקטיות  ,7פריפריה

שינוי תמ"א  23וכפיפות לתמ"א 39

 .2תמ"ל  - 1029אכסאל שכונה מערבית
מחוז צפון ,אוכלוסיה ערבית
קונפליקט עם תמ"א  8ותמ"א 22

 .3תמ"ל  - 3006הרצליה הרובע הצפוני
מחוז ת"א ,כ  10,000 -יח"ד ,מדד קומפקטיות  ,2אזור ביקוש
קונפליקט עם תת"ל  , 15תת"ל  ,18תת"ל /101ב ,תת"ל 95
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 .1אשקלון מתחם מ6-
תמ"ל 1047

16

תמ"ל 1047
אשקלון מתחם מ6-
מחוז :דרום
בתחום :העיר אשקלון ומועצה אזורית
חוף אשקלון
מגיש ,יזם ובעלים :ר.מ.י

פרסום לאישור ברשומות11/02/2018 :
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אשקלון
מספר תושבים :כ 140,000 -נפש (למ"ס )2018
•

מדד קומפקטיות  = 7עיר מפוזרת
( ,1 ,1-10הקומפקטי ביותר ,למ"ס )2006

•

אשכול חברתי כלכלי 5
( ,1 ,1-10גבוה ביותר ,למ"ס )2015

•

מדד הפריפריאליות 5
( ,1 ,1-10הפריפריאלי ביותר ,למ"ס )2015

18

סביבה תכנונית
תמ"ל  1047תוכננה כאחת מתוך רצף תכנוני
וגיאוגרפי של שלוש תוכניות ותמ"ליות.
תמ"ל  1047אשקלון מתחם  ,6הינה הצפונית,
משיקה לתחום השיפוט של העיר ולישוב באר
גנים הסמוך מצפון ואושרה ב – .10/2017
תמ"ל  1006אשקלון מתחם  ,7תוכנית ראשונה
שאושרה במסגרת הותמ"ל .היא המרכזית
במתחם ואושרה ב .1/2016-
תמ"ל  1048אשקלון אבן עזרא מתחם  7דרום
תוכננה ואף אושרה במקביל ל –  ,1047ב –
.10/2017

תמ"ל  ,1022הדרומית ,אינה מהווה חלק מרצף
זה.
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רצף מקבץ התוכניות
●

המתחם מכיל כ –  20,000יח"ד

●

תוספת של כמעט  50%יח"ד לגודלה
הקיים של העיר אשקלון כיום.

באר גנים

אשקלון

20

תמ"ל  1047מ6-

מתוך דברי ההסבר לתוכנית

הדמיה מתוך תשריט הבינוי
צ

כמותית:
מגורים
שטח התוכנית :כ –  1991דונם.
מספר יח"ד4,740 :
צפיפות ממוצעת עד  15יח"ד לדונם
▪
▪
21

צפיפות גבוהה :בביניינים בגובה מירבי  20קומות
צפיפות נמוכה :יח"ד גדולות ( 5-6חדרים) משולבות בדירות
גן.

תעסוקה
▪
▪

 275דונם
 680,000מ"ר

תשתיות
▪

הרחבת מט"ש ולשם כך הרחבת קו כחול

מבני חינוך
▪

▪

שני בתי ספר מקיף ושלושה בתי ספר
יסודי
מבני ציבור ,גני ילדים ומעונו

מתוך דברי הסבר לתוכנית  -המשך
מבנה השכונה:
ציר ירוק מערב למזרח
במערב נחל חממה ,ובמזרח שכונות חדשות
ואזור תעסוקה.
אזור התעסוקה
הוא המשך של אזור התעסוקה מדרום (מ)7-
וביחד יוצרים רצועת הפרדה בין המגורים
והרכבת.
כיכר פתוחה

במרכז התוכנית המשלבת מגורים ומסחר.
בתי ספר מקיפים
תוכננו בצמוד לדרכים ראשיות בעיר  -לפי
מדיניות העירייה.

מבני ציבור וחינוך וגני ילדים
מפוזרים ברדיוסי הליכה בשכונה.
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זיהוי וסיווג

▪

זוהי כאמור תוכנית ותמ"לית ,בסמכות ארצית.

▪

התוכנית כוללת הוראות של תוכנית מפורטת וניתן מכוחה להוציא היתרים.

▪

התוכנית אינה כוללת איחוד וחלוקה ,כל הגושים מוסדרים.

מסמכי התוכנית
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▪

התוכנית כוללת את שלושת המסמכים המחייבים המחוייבים :הוראות ,תשריט ,מצב
מוצע ונספח עצים בוגרים.

▪

כמו כן  2מסמכי רקע ו 32-מסמכים מנחים.

▪

תשריט מצב מוצע ,המוצג בקנה מידה  1:1250על פני  5גיליונות.

תמצית עיקרי הוראות התוכנית

נתונים כמותיים

▪

שינוי מחקלאות לשימושים עירוניים שונים.

▪

כלל יח"ד 4,740 -

▪

מגורים כולל יח"ד קטנות ומיוחדות והוראות בהתאם.

▪

כלל המגורים  446,550 -מ"ר

▪

קביעת מגרשים ,קווי ביניין ,זיקות הנאה.

▪

מבני ציבור  243,100 -מ"ר

▪

תנאים למתן היתר כולל עיצוב אדריכלי.

▪

מסחר  218,88 -מ"ר

▪

הוראות לשמירת ערכי טבע ושמירה על הסביבה.

▪

תעסוקה  128,197 -מ"ר

▪

הוראות למרחב ציבורי ,שטחים פתוחים ,מבני ציבור ,דרכים
ותשתיות.
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תשריט התוכנית (מחייב)

גיליון  3מתוך 5
25

המקטע התואם של נספח הבינוי

(מנחה)

נספח הבינוי מעביר מסר של בינוי מרקמי באזורי המגורים ואת המבנה השילדי של תשריט יעודי
הקרקע ,הכולל כיכר מרכזית היושבת על מפגש צירים ,ואזורים מובחנים של מבני חינוך במערב ומבני
תעסוקה במזרח.
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תשריט נספח בינוי

(בשלמותו ,מנחה)

נספח הבינוי של התוכנית מציג את רשת הרחובות של התוכנית הסמוכה ( ,)1006ואינו מייחד כל
נוכחות לרצועת השטחים הפתוחים ממערה (בתחום התוכנית) ,אף כי כן צובע בירוק את השצ"פ
מזרח-מערב
גם ההדמיה נמיגה את כלל רצף הפרוייקטים ללא הבחנה או הכוונה לקו הכחול של התוכנית
ההדמיות אינן תואמות את הבינוי המוצג בתשריט
27

קובץ הגיליון מאוד מאוד כבד ,ואינו יכול לשמש ככלי לעיון או עבודה

אתגרים תכנוניים
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▪

ריבוי תשתיות על קיימות
בתחום התוכנית אשר בנוסף
נדרשות לשדרוג והרחבה
לטובת העיר כולה.
מקבץ התוכניות המסויים
כולל תוואי מסילה ,תחנת
רכבת ,קו חשמל עילי ,מערכת
ניקוז ,קו ביוב עירוני ראשי,
מט"ש ובריכות קולחין.

▪

התחברות לשלד הירוק
האזורי והעירוני ,תוך שימור
איכויות אקולוגיות בשטחים
הפתוחים והתמודדות עם
מגבלות ניקוז וביוב מורכבות.

דיונים בותמ"ל
באתר תכנון זמין מתועדים  4דיונים:
▪
▪
▪
▪

הצגת התכנית ע"י צוות התכנון ודיון בה.
דיון בהפקדת התכנית.
הצגת דו"ח חוקר ,דיון פנימי.
דיון בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות
והחלטה למתן תוקף.

נושאים עיקריים שעלו בדיונים
תואמים את האתגרים התכנוניים:

▪
▪

תשתיות :פירוט ,קשיים ,פתרונות.
הנחיות סביבתיות.

אין כל איזכור של מטרת התוכנית על פי תמ"א :39

יצירת מרחב הקליטה של רבים מן המפונים
באופן שיאפשר שימור המסגרות הקהילתיות

ככל שמופיע בתמלולים ובפרוטוקולים

בהתייחס למימדי
התוכנית

עומק התכנון והתוכנית
עובדות:

● סוג התוכנית :התוכנית כוללת הוראות של תוכנית מפורטת וניתן
מכוחה להוציא היתרים.
● היקף התוכנית 4,470 :יח"ד 1,991 ,דונם.
● משך הטיפול בתוכנית (ללא תכנון מוקדם):
קבלת התוכנית .13/12/2016 -
פרסום לאישור ברשומות –  ,2/10/2017פחות מ –  11חודשים.
● אתגרים עיקריים :ריבוי ומורכבות של תשתיות-על ,התממשקות
לשמורה מוכרזת והכלה של שטחים פתוחים ברמה עירונית.
● הכרח לתאם עם כל אחד מן הגורמים הרלוונטיים.

ביקורת על התוכנית:
האומנם יכולה תוכנית בהיקף הנ"ל להכיל מורכבות תכנונית כה
גבוהה בלוח זמנים כה קצר ,ולהפיק מוצר עמוק דייו כדי להכיל
הוראות של תוכנית מפורטת אשר מיכוחם ניתן יהיה להוציא
היתרים.
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מסמכי התוכנית
מסמכים מחייבים:
▪

הוראות

▪

תשריט מצב מוצע

▪

נספח עצים בוגרים

 2מסמכי רקע
32

מסמכים מנחים

תשריט מצב מוצע המוצג בקנה
מידה 1:1250משתרע על פני 5
גיליונות באורך כ 2 -מ' כל
אחד ,וקבצי  PDFכבדים
לקריאה.

ביקורת על התוכנית:
זהו עומס שאינו ניתן
להכלה ע"י קורא התוכנית.

מתוך תקנון התוכנית:
●

●
●
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בפרק  1של הוראות התוכנית ,זיהוי
וסיווג התוכנית:
○ התוכנית “כוללת הוראות
של תוכנית מפורטת”
○ ניתן מכוחה להוציא היתרי
בניה
בפרק  ,2עיקרי הוראות התוכנית:
○ קביעת תנאים
○ קביעת הנחיות לעיצוב….
בפרק  ,6הוראות נוספות:
○ …יש להגיש תוכנית עיצוב
אדריכלי …… 1:500
○ תנאי למתן היתר ראשון
אישור הועדה …תוכנית …
 1:500לכל שטח התוכנית.

בהתייחס
להוראות
התוכנית
ביקורת על התוכנית:
● קיימת סתירה פנימית בין הגדרת התוכנית כתוכנית שמכוחה ניתן
להוציא היתרים (כוללת הוראות של תוכנית מפורטת) לבין סעיף
 6.2בתקנון התוכנית.
● קיימת סתירה בין פרק  2בתקנון  -קביעת תנאים וקביעת הנחיות
לעיצוב ,לבין סעיף  6.2המציג כאמור דרישה לאישור תוכנית פיתוח
 1:500לכל שטח התוכנית או המתחם.

בהתייחס לסוגיית
עירוב שימושים

מתוך התקנון והתשריט:

ביקורת על התוכנית:
● בסעיף  4.6.2סעיף קטן  :2תותר בניית קומת מסחר...מיקום
החזיתות המסחריות תהיינה ע"פ המסומן בתשריט".
● לא נמצא בתשריטים כל סימון לחזית מסחרית ,לא במקרא ולא
בתוכנית עצמה.
זוהי זריקת סיסמא ללא כיסוי בתוכנית
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1047

קונפליקט

תמ”א 39

בהתייחס
למטרת
התוכנית
לאן הלך לאיבוד
אחד היעדים
המרכזיים של
התוכנית
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1047

התעלמות בפועל מן היחס המחוייב להנחיות תמ"א 39
כפיפות לתמ"א 39
▪

תמ"א  39הינה תוכנית מתאר ארצית חלקית ליישוב מפוני תוכנית ההתנתקות (.)2005
התוכנית התייחסה אל העיר אשקלון כאל מרחב הקליטה של רבים מן המפונים באופן
שיאפשר שימור המסגרות הקהילתיות או החברתיות שלהם ובמסגרתה הוקצו מתחמים
ליישוב המפונים ובינהם מתחם מ  6-ותמ"ל  1047הינה בחלקה מימוש חלקי של תמ"א .39

▪ תמ"א  39היא למעשה הפרוגרמה הרעיונית של תמ"ל 1047
לאור האמור למעלה ,יש לצפות למצוא בתמ"ל  1047ביטויים של תכנון המתייחס לערכים
חברתיים וקהילתיים (מעבר למדידת מרחקי הליכה לגני ילדים).
ערכים כגון זהות מקומית ,שימור ערכי מורשת או תרבות וביטויים אחרים המעוררים חיזוק של
קהילה והיקשרות למקום.
ככל שעולה מן מתוכניות הבינוי וההדמייה הרי המבננים הינם שיכפול של תמ"ל  ,1006והחללים
העירוניים נטולי פוטנציאל לפתח זהות מקומית וקהילתיות.

זוהי למעשה התעלמות ממטרה שהוגדרה בתמ"א לתוכנית המפורטת ואשר
לשמה תוכננה תוכנית זו.
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קצת על תמ"א 39
רקע

● ב 10/05/2005 -הורתה המועצה הארצית לתכנון ובניה על פי סעיף 50
לחוק התו"ב על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לקליטת
מפוני תוכנית ההתנתקות ,זאת לאחר החלטה על תוכנית ההתנתקות
והתוכנית לקליטת המפונים במרחב ניצנים.
● המועצה הטילה זאת על הולנת"ע  -ועדת המשנה לנושאים תכנוניים
עקרוניים ,ומגדירה שלוש מטרות לתוכנית:
א .לאפשר באמצעות הוראות מפורטות מתן היתרי בניה.
ב .לשמר את מרחב החולות.
ג .להבטיח יחסי גומלין עם ההתיישבות הקיימת ערכי הנוף והסביבה והפיתוח
העירוני של אשקלון.

● כמו כן בדברי ההסבר להחלטה הודגש גם כי על התוכנית לתת מענה
לצורך הלאומי של הבינוי וכן להבטיח את שימור וטיפוח ערכי הטבע
והנוף הייחודיים במרחב.
● בתוכנית עצמה
○
○
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מטרת על :הקמת מרקמי מגורים קהילתיים תוך טיפוח מרחב השטחים
הפתוחים והבטחת יחסי גומלין עם ערכי הנוף והסביבה.
מטרה ראשונה מבין מטרות התוכנית :קביעת אזור מגורים באשכולות
קהילתיים בהתאמה להרכב האוכלוסיה.

תמ"א 39
• תכנית מתאר
ארצית חלקית
למרחב ניצנים
וצפון אשקלון
.2005
• התפרסות
המגורים במרחב
נעשתה תוך שימת
דגש על המבנה
הקהילתי.
• התוכנית הקצתה
אשכולות של
מגורים בינהם
מתחם –  6לימים
תמ"ל .1047
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תמ”א 39
מתחם מ6-
בתשריט מוגדר
המתחם ליעוד:
עתודה לפיתוח
עירוני  -קהילתי
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שמורת
החולות

קומפילציה מצב
מאושר תמ"ל
1047
מ6-

באר גנים

-6מ 1047ל ”תמ

מצב מוצע תמ"ל  1047מ6-
שמורת
החולות

באר
גנים

אשקלון
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סיכום ביניים תמ”ל  - 1047ביקורת מרכזית
תמ"ל  1047הינה התוכנית המפורטת של מתחם מ 6-שנקבע במסגרת תמ"א  ,39תוכנית מתאר
ארצית חלקית ליישוב מפוני תוכנית ההתנתקות.
הפרוגרמה של התמ"ל הוגדרה בתמ"א :

קביעת אזור מגורים בישובים ובאשכולות קהילתיים בהתאמה להרכב אוכלוסיית
היעד
בתמ"ל אין כל התייחסות תכנונית או איזכור מילולי למטרת על זו
תוכנית תמ"ל זו נראית כשכפול הבינוי של תוכנית התמל הסמוכה  1022שאושרה מעט
לפניה
ואין בה כל אוריאנטציה לחברה  -קהילה  -מורשת או שורשיות
ערכים המצופים לבוא לידי ביטוי במקום המותאם להתיישבות של אשכולות
קהילתיים.
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 .2אכסאל – שכונה מערבית
תמ"ל 1029

39

תמ"ל – 1029
שכונה מערבית אכסאל
מחוז :צפון
בתחום :מועצה אזורית עמק יזרעאל
שטח התוכנית 306 :דונם

מספר יח"ד900 :
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אכסאל –
נתונים דמוגרפיים
אכסאל  -כפר ערבי ,הממוקם בעמק

יזרעאל
מחוז :צפון
מספר תושבים :כ  15,000 -תושבים
שטח שיפוט 9000 :דונם
גודל משק בבית ממוצע5.0 :
 40%מהאוכלוסייה בגילאי 17 - 0
דירוג סוציו-אקונומי 3
מדד פריפריאליות 4
מדד קומפקטיות 2
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מיקום אתר התכנית
•

תחום התכנון נמצא
ממערב לישוב הקיים

•

התוכנית מציעה הקמת
שכונה חדשה באכסאל
והרחבת אזור התעשייה
הקיים ,התוכנית נמצאת
מחוץ לתחום שיפוט
אכסאל.

• השכונה המוצעת
ממוקמת על המדרונות
הדרומיים של הרי נצרת,
בצמידות לשכונה
הנמצאת בשלבי ביצוע,
וסמוכה לאזור מלאכה
ותעשייה קיים.

מצב מאושר
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בעלויות
•

סה"כ שטח התכנית :כ 310 -דונם.

•

סה"כ פרטי :חלקה  2כ 65 -דונם.

•

חלקות  20 ,10ומתוך  2כ 10 -דונם.

•

סה"כ מדינה כ 238 -דונם (77%
מדינה ו 23%-פרטי).
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מצב סטטוטורי  -התנגשויות תכנוניות
התוכנית נמצאת בשטח פתוח אשר מתאפיין כיער וחורש טבעי ,התכנון המוצע מתנגשת עם
התוכניות הבאות:
● תמ"א  :35אזור התכנון נמצא במרקם שמור משולב בשטח שמורות וגנים ויער ויעור.
אזור התכנון נמצא באזור רגישות נופית סביבתית גבוהה.
● תמ"מ  :2אזור התכנון נמצא בשטח של:
א -שמורת נוף ויער טבעי לשימור.
ב -יער טבעי לשימור
ג -אזור חקלאי/נוף כפרי
רוב אזור התכנון נמצא בשטח מוגן מפיתוח וחלקו בשטח לפיתוח קרקע מוגדר.
בתחום התוכנית שטח בעל חדירות גבוהה למשקעים.
● תמ"א  :22יער טבעי לשימור.
● תמ"א  :8שמורת נוף.
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מטרות התכנון
השכונה ברובה מתוכננת על אדמות מדינה ,מאחר וקרקעות המיועדות
למגורים בתכניות המתאר מאושרות לאכסאל נמצאות ברובן בקרקע פרטית
שהמימוש בהן נמוך ונדרש פתרון לחסרי קרקע .התכנית כוללת גם מתחם של
שטח פרטי המחבר בין היישוב הקיים לשכונה המתוכננת.
▪ מתן פתרון למצוקת הדיור עבור תושבים מחוסרי קרקע באכסאל.
▪ תכנון בשיתוף בעלי הקרקע והגורמים במועצה.
▪ תכנון שכונת מגורים עם איכות חיים גבוהה :פיתוח רחוב הכולל מסחר
לשימוש מקומי ,חניה ונטיעות.
▪ פיתוח אזור תעסוקה ותעשיה כהמשך לאזור תעשייה הקיים.
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התוכנית
המוצעת
סה"כ שטחי מגורים
נטו בדונם:
 40 + 81פרטי.
סה"כ:
 896יח"ד
(מתוכם  288יח"ד
בקרקע פרטית).
צפיפות:
 7.8יח"ד לדונם.
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נספח בינוי
 Aמגרשים של  500 – 400מ"ר
 Bמגורים ומסחר של  500מ"ר
 Cמגרשים מגורים ג'
 Dתעסוקה ומסחר
 Eתעשיה
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נספח נופי
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בחינת השפעת התוכנית על פי הנספח הסביבתי
התכנית המוצעת כוללת שלושה מתחמים השונים מבחינה נופית סביבתית:
•

מתחם דרומי על גבעה צמוד לאזור תעסוקה קיים בדרום ועד נחל כסלות בצפון.

•

מתחם מרכזי מצפון לנחל כסלות ,שטחים פרטיים חקלאיים ומעובדים  -עיקר זיתים.

•

מתחם צפוני חלק תחתון של מדרונות.

מתחם דרומי (מתחם  )1הוא על גבעה מיוערת ,צמוד דופן לאזורה תעשייה/תעסוקה קיים ומיועד בחלקו
הדרומי לתעשייה ,חלקו המרכזי למסחר לתעסוקה ולמבני ציבור .מצפון לו מגורים ומסחר ובחלקו
הצפוני מגורים .חלק צפוני ,הסמוך לנחל כסלות ,מיועד לשצ"פ.
מתחם צפוני (מתחם  )2מיועד בעיקרו למגורים ג 'ולמבני הציבור הנדרשים.
מתחם מרכזי (מתחם  )3מתחם של שטחים פרטיים המיועד למגורים .מגרשים גדולים שיחולקו בעתיד
למגרשים קטנים יותר למגורים .בחלק הדרומי ,סמוך לנחל כסלות שטח ציבורי פתוח ונחל.
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טענות כנגד קידום התוכנית
● החברה להגנת הטבע טענה שאין לקדם את התכנית משתי סיבות עיקריות:
 .1ניתן לקדם בינוי באכסאל על פי תכנית המתאר המאושרת
 .2השטח המוצע בתכנית זו בעל רגישות נופית-סביבתית גובהה והתאמה נמוכה לבינוי.

● התכנית סותרת מדיניות תכנונית שאושרה בתכנית המתאר אכסאל (ג)16578/

התכנית חורגת מתחום הקו הכחול
של תכנית המתאר ,וכופה על
אכסאל פיתוח בשטחים רגישים
וקשים לפיתוח.
הפיתוח הטבעי של היישוב על פי
תכנית המתאר הוא במתחמים
המקיפים אותו (מסומנים באותיות
א' עד יד')
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רגישות נופית  -סביבתית של השטח
•

התכנית הוכרזה על שטח נרחב יותר מצפון מערב לאכסאל ,וצומצמה בשל רגישות השטח.

•

השטח נבחן באופן מפורט ,נבחנו חלופות לפיתוח ,ונמצא שהשטח בצד המזרחי נותן מענה לצרכי
היישוב ויוצר איזון בין פיתוח לשימור.

•

גבול הבינוי בתכנית דויק ,נוספו יח"ד ועובו מגרשים תוך ניצול מיטבי של השטח ביחס לשיפועים

•

בתרשים שלהלן מוצג תחום החלופות שהוצעו:
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רגישות השטח
היער בתחום התכנית מתחלק ל 2-חלקים:
שטח :1
השטח הדרומי ,מדרום לנחל כסלות ,מבחינה נופית
סביבתית רגיש פחות מאחר שהוא צמוד דופן למתחם
תעסוקה קיים ונמצא בשולי המסדרון האקולוגי .
עוד בשנת  ,2009מתוך הבנה לצרכי ההרחבה של אכסאל,
הוסכם על גריעתו מיער ומשמורת יער ע"י קק"ל.

שטח :2
השטח הצפוני ,רגיש יותר מבחינה סביבתית.

פיתוחו צומצם ביחס לחלופות קודמות וצומצמה הפגיעה
במסדרון האקולוגי הצר.
לאחר הצמצום קק"ל נתנה הסכמתה לתכנית,
ובסופו של דבר החדירה לתחום היער הוא בשוליים ואין חסימה של המסדרון האקולוגי .ניתנה התייחסות מיוחדת
לנחל כסלות ונקבע שצ"פ משני צידיו.
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היחס בין תוכנית המתאר לתוכנית הותמ"ל
תכנית המתאר שאושרה בשנת  2013מהווה בסיס טוב לתכנון בינוי ביישוב ,אשר יכלו לתת
מענה לצרכי היישוב לשנים רבות .אך אליה וקוץ בה ,מאחר ומרבית השטח לבינוי על פי תכנית
המתאר נמצא בבעלות פרטית ,קיים קושי בלתי מבוטל במימוש של המתחמים לכדי בניה בפועל.
בחלוף השנים ,לא הוחל בבנייה באף אחד מהמתחמים שנקבעו בתכנית המתאר ,ונראה כי גם
אישור תכניות מפורטת אינו מבטיח את המימוש ,בגלל ריבוי הבעלים והמורכבות הכרוכה
באישור איחוד וחלוקה.
יתרה מכך ,גם אם ניתן היה לממש את הבינוי במתחמים שנקבעו בתכנית המתאר ,מאחר
שבקרקעות הפרטיות מחזיקים כ 20% -תושבי היישוב בלבד ,ומאחר וכמעט ואין מסחר
בקרקע ,לכ 80% -מתושבי היישוב אין אפשרות לרכוש יחידות דיור.
בתכנית זו ,רכיב הקרקע הממשלתית הינו משמעותי ,ועתיד הן לאפשר חזרה של בני היישוב או
דיירים אחרים והן מענה לגידול טבעי של מספר שנים.
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רגישות נופית  -סביבתית של השטח
פתרון הסוגייה
השטח הכלול בתכנית הינו שטח רגיש שחשיבותו הן באיכויות הנופית-סביבתיות שלו ,מרבית שטח
התכנית בקרקע המדינה הוא יער טבעי לשימור על פי תמ"א .22
בניתוח החלופה המוצע לבינוי בתכנית כמתאים ביותר ,נוצר איזון בין הפיתוח לשימור מהנימוקים
העיקריים :
● בתכנית שני מתחמים משמעותיים בבעלות המדינה שנדרשים לפיתוח היישוב ,וכהשלמה למתחמי
הבינוי הכלולים בתכנית המתאר שאינם מקודמים לכדי בניה בפועל ,ואינם מספקים מענה למרבית
תושבי היישוב .לשם כך הוגדלה הצפיפות המתוכננת ,כך ששטח שמיועד לבינוי ינוצל באופן
המירבי.
● על אף הכרזה נרחבת של הממשלה ,השטח צומצם באופן משמעותי במטרה לצמצם את הפגיעה
בסביבה.
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● השטח המוצע לבינוי בתכנית הינו צמוד דופן ,ואף יוצר רצף בינוי בין אזור
התעשייה למתחמי המגורים של היישוב.
●

על פי תמ"א  1/35אכסאל הינו יישוב לפיתוח מיוחד אשר אין מגבלה על גידולו,
הבינוי המוצע בתכנית הינו צמוד דופן ,ואינו עולה על מכלול נוף ,מסדרון אקולוגי
או שמורות וגנים.

● הגריעה של שטח היער היא מידתית ,שכן היער הינו חלק ממכלול גדול של
יערות הקשת הגדולה ,אשר כוללים שטחים נרחבים הפרוסים לכל רוחב המתלול
שלמרגלות גוש יישובי נצרת.

● נערך תיאום מפורט עם קק"ל ,במסגרתו נבחנו גם חלופות מיקום לבינוי שהוצעו
על ידי קק"ל .נוכח צמצום שטח התכנית ופעולות נוספות שננקטו במטרה
לצמצם את הפגיעה ביער ובכלל ,ניתנה הסכמת קק"ל לקידום התכנית.
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● התכנית אינה פוגעת בתפקוד המסדרון האקולוגי ,שכן על אף שתיווצר הצרה של
המסדרון ,הרי שהוא יישאר ברוחב של כ 400-מ' ,בעוד שקיימים מקטעים אחרים
בהם רוחבו צר יותר.
● התכנית אינה פוגעת בשביל דרך הבשורה שכן השביל עובר מצפון לשטח המיועד
למגורים ,ונקודת הממשק היחידה עם שטח התכנית ,הוא במקטע לאורך דרך הגישה
למיכל המים .חפיפה זו קיימת כבר כיום ,ואינה יוצרת כל הפרעה או שינוי בתנועה
החופשית של מטיילים לאורך השביל.
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שיקולים מקומיים המצדיקים
את הקמת השכונה:
● שיקולים תכנוניים :הרחבת השטח המיועד לפיתוח (מגורים ,דרכים ,שטח ציבורי פתוח
ושטח למלאכה ותעסוקה) של אכסאל.
● שיקולים קניינים :השטח בחלקו בבעלות פרטית של תושבי אכסאל.
● שיקולים ניהוליים ומוניציפליים :המועצה המקומית אכסאל תפעל לביצוע התכנון
המפורט ,כולל תיאום עם רמ"י לשיווק השטחים למגורים וגם לתעסוקה ,ופיתוח המרחב
הציבורי.
● שיקולים כלכליים :הגדלת ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית.
● שיקולים חברתיים :העמדת פתרונות מגורים ותעסוקה לתושבי אכסאל שהן כיום
מחוסרי קרקע לבניה ויצירת הזדמנויות תעסוקה ויוזמות כלכליות.
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עמדת הרשות המקומית:
• מועצה מקומית אכסאל יוזמה תכנון ופיתוח שכונת מגורים על אדמות בניהול רמ"י
בצפון מערב היישוב .התוכנית נמצאת בתחום שיפוט מועצה אזורית עמק יזרעאל,
התוכנית נמצאת בשטח צמוד דופן לאכסאל.
• מועצה אזורית עמק יזרעאל נתנה הסכמתה מראש למועצה מקומית אכסאל לקדם את
התוכנית ,כאשר שטח התוכנית עדיין בבעלותה ,לאחר סיום התכנון הסכימה מועצה
אזורית עמק יזרעאל להעברת הבעלות כל שטח התוכנית למועצה מקומית אכסאל.
• באכסאל ישנם הרבה זוגות צעירים מחוסרי קרקע אשר מבקשים לפתור את המחסור
בדיור עבורם בטווח הקצר .עקב המציאות שרוב הקרקע הנכללת בשטח תכנית המתאר
המורחב היא קרקע פרטית מחד ,והיות תכנית המתאר מחייבת הכנת תכניות מפרוטות
עם מימוש מנגנון איחוד וחלוקה מה שלוקח זמן עד הפיכת הקרקע המתוכננת והנכללת
בתכנון מתאר לבניה ,מה שמחייב יזום תכנון מפורט על קרקע בבעלות מדינה.
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מכלול שיקולים להצדקה התכנונית:
 .1העמדת שטחי מגורים זמנים ליצירת מענה למחוסרי קרקע ומגורים ביישוב.
 .2הגדלת ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית.
 .3עידוד יזמות מקומית להתפתח.

 .4לבקר על הפיתוח ויצירת מנגנוני תמיכה ביזמים.
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סיכום ביניים תמ”ל  - 1029ביקורת מרכזית
• תמ"ל  1029הינה התוכנית ממערב לכפר אכסאל ,המציעה הקמת שכונה חדשה והרחבת אזור
התעשייה הקיים.
• על פי הפרוגרמה השכונה ברובה מתוכננת על אדמות מדינה ,על מנת לתת מענה למצוקת הדיור,

מאחר ורוב הקרקעות המאושרות לבנייה נמצאות בבעלות פרטית.
• מאחר והקרקעות המיועדות למגורים בתכניות המתאר המאושרות לאכסאל ,נמצאות ברובן
בקרקע פרטית ,המימוש בהן נמוך ונדרש פתרון לחסרי קרקע.
• התמ"ל מתוכנן באזור שטח פתוח אשר מתאפיין כיער וחורש טבעי ,ומתנגש עם התוכניות :תמ"א
 ,35תמ"מ  ,2תמ"א  ,22תמ"א .8
• נבחנה השפעת התוכנית מבחינה סביבתית ואף נבחנו חלופות לפיתוח ,כך שהחלופה הנבחרת -
מהווה פגיעה פחותה בשטח המיוער.

• התוכנית תורמת לכפר אכסאל להתפתח ע"י תכנון על קרקע מדינה והרחבת אזור התעשייה הקיים.
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 .3הרצליה – הרובע הצפוני
תמ"ל 3006
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תכנית תמ"ל 3006
▪ שם התכנית :הרובע הצפוני הרצליה
▪ מחוז :מטה
▪ מרחב תכנון מקומי :הרצליה

▪ סוג תכנית :תכנית מועדפת לדיור
▪ סה"כ יחידות דיור 10,000 :מתוכן 700
יחידות דיור מוגן.

▪ סה"כ שטחי מסחר :כ 80,000 -מ"ר
▪ שטח התכנית 2518 :דונם
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מיקום התכנית

▪ תכנית הרובע הצפוני הרצליה ממוקמת בעתודות קרקע פנויות בצפון העיר
הרצליה ובמזרח כפר שמריהו ,בין רחוב הבריגדיה היהודית/דרך מנחם
בגין מדרום ,כפר שמריהו ממערב וכביש  531מצפון.
▪ לתכנית שלושה מתחמי פיתוח ראשיים:
במזרח מתחם הרובע הצפוני בהרצליה  -המשך פיתוח עירוני של העיר.
במרכז בין הרובע הצפוני לכביש  ,20פארק עירוני גדול ,חלק מרצף ירוק
המלווה את העיר מדרום לצפון.
במערב בין כביש  20לכפר שמריהו ,מתחם "כפר שמריהו מזרח" המהווה
המשך פיתוח של הכפר על עתודות הקרקע המזרחיות.
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הרצליה
▪ אוכלוסייה 95,000 :איש.
▪ מחוז :תל אביב
▪ שכר חודשי ממוצע לשכיר 12,150 :ש"ח
▪ מדד חברתי כלכלי 8 :מתוך 10
▪ תחנות רכבת בעיר :תחנת רכבת הרצליה.
▪ כבישים מרכזיים באזור.20 ,531 ,4 :
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, 2017ס"ח הלמ"מתוך דו

רעננה
▪ אוכלוסייה 74,000 :איש
▪ מחוז :מרכז
▪ שכר חודשי ממוצע לשכיר 12,300 :ש"ח
▪ מדד חברתי כלכלי 8 :מתוך 10
▪ תחנות רכבת בעיר :רעננה דרום ורעננה מערב.
▪ כבישים מרכזיים באזור.20 ,531 ,4 :
, 2017ס"ח הלמ"מתוך דו
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מטרת תכנית
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▪

הקמת רובע עירוני חדש ,אינטנסיבי ומעורב שימושים ,מוטה תחבורה
ציבורית ,הליכה ורכיבה על אופניים בצפון הרצליה.

▪

הקמת שכונת מגורים בבנייה צמודת קרקע בעתודות הקרקע המזרחיות של
כפר שמריהו.

▪

בשני המתחמים סה"כ  10,000יח"ד ו 700 -יחידות דיור מוגן ,שימושי
מסחר ותעסוקה ,מסוף אוטובוסים ושטחים ציבוריים פתוחים ובנויים.

תחבורה מתוכננת בתוכנית
▪ חיבור לתחנת הרכבת רעננה מערב.
▪ הקמת מסוף אוטובוסים ליצירת מרכז תחבורה המשלב
בין אמצעי תחבורה ציבורית שונים.
▪ הקצאת נתיבים לתחבורה ציבורית ברחובות המרכזיים
של הרובע.

▪ עידוד ההליכה והשימוש באופניים על ידי פיתוח מארג
רחובות ידידותי ומזמין לכלי רכב אישיים ולהולכי רגל.

68

סביבה תכנונית
▪ התוכנית מתייחסת בהרחבה לכפר שמריהו ,תוך
שמגדירה מספר עקרונות פיתוח:
 .1שמירה על שלוליות החורף כנכס טבעי ערכי.
 .2קביעת מגורים צמודי קרקע בעלי אופי כפרי.
 .3ניצול קרקע שהתפנתה בעקבות הסטת המסילה מזרחה
במסגרת פרויקט נתיבי איילון לטובת הרחבת היישוב.
 .4פיתוח פארק ליניארי לאורך תוואי המסילה הישן.
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שימור בתכנית
▪ שימור חורשת האקליפטוסים מצפון.
▪ שימור מחסני התחמושת בחורשה.

▪ שימור שדרות הברושים ברחוב יבנה ובין החלקות
החקלאיות.
▪ שימור מגדלי המים ההיסטוריים בתחום שדה התעופה.

▪ שימור עצים בוגרים ערכיים.
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תמ"ל  3006הרצליה הרובע הצפוני  -קונפליקט עם:
תת"ל  ,15תת"ל  ,18תת"ל /101ב ,תת"ל 95

71

פגיעה בקווים כחולים של הות"ל
תמ"ל 3006
תכניות תת"ל
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תכנית תת"ל /101ב
▪

שם התכנית :קו המטרו M1N

▪

מחוז :מרכז ,תל אביב

▪

מרחב תכנון מקומי :הוד השרון ,הרצליה ,כפר
סבא ,רמת השרון ,רעננה ,תל אביב-יפו ,דרום
השרון ,גלילית מחוז תל אביב.

▪

סוג תכנית :תכנית לתשתית לאומית

▪

מוסד תכנון המפקיד את התכנית :ארצית

▪

שטח התכנית 93.719 :דונם

▪

תאריך אישור התכנית19/04/2019 :

מטרת התכנית:
התוויה של קו מטרו ,המתקנים המהווים חלק ממנו והמתקנים הנחוצים
להקמתו והפעלתו בתחומי בתכנית.

תכנית תת"ל /101ב
תיאור מקום רלוונטי:

עיקרי הוראות התכנית:

קו המטרו המוצע בתכנית זו מתבסס ברובו על דרכים מאושרות
עוד קודם לתכנית .הקו מתחיל מ 2זרועות -
 .1זרוע מערבית המתחילה ממזרח לכביש  ,4סמוך לאזור
התעשייה הצפוני של רעננה.
 .2זרוע מזרחית המתחילה ברח' אלקלעי – אזור התעשייה
כפר סבא.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
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שטחים להקמת תחנות לתחב"צ.
שטחים למרכזי תחזוקה ותפעול.
שטחים לרצועת מתע"ן ,בכדי
להקים מנהרות ומסילות למטרו,
תאנ"ה ,מתקנים ותשיות להפלה
ומבני דרך נוספים..
הוראות להריסת מבנים.
הוראות להפקעת קרקעות לצרכי
ציבור.
הוראות לבינוי פיתוח בכדי
לחסוך תכנית מפורטת נוספת.
שטחים לחניוני "חנה וסע".

תכנית תת"ל /101ב
▪

מדובר בתכנית בעלות של  150מיליארד שקל לפי הערכות האוצר ,ולמרות זאת לא
נעשה תיאום של הותמ"ל אל מול הות"ל מבעוד מועד ,כך שקודמה תמ"ל בשטח
המיועד למטרו.

▪

אף על פי שהמטרו עתיד להיות בתת הקרקע ,שהרי שצריך יהיה לעבוד ולהקים שם את
התשתית ,כך שאי אפשר לבנות באזור שכונת מגורים בטרם הדבר בוצע.

▪

שוב עולה כאן חוסר התיאום בין הצדדים ,כשהות"ל מקבל התראה על ידי מערכת
הקווים כחולים של מנהל התכנון ,קרי כשכבר יש קו כחול לתמ"ל אשר מתוכננת על
שטח המיועד להקמת תשתית לאומית.
פגיעה בקו הכחול של תת"ל /101ב

תמ"ל 3006
תת"ל /101ב
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תכנית תת"ל 18
▪

שם התכנית :חישמול מערך המסילות
הארצי

▪

מחוז :כל המחוזות

▪

מרחב תכנון מקומי :חיפה ,צפון ,מרכז,
ירושלים ,תל אביב ,דרום.

▪

סוג תכנית :תכנית לתשתית לאומית

▪

מוסד תכנון המפקיד את התכנית :ארצית

▪

תאריך אישור תכנית 22/10/2014 :
מטרת התכנית:
קביעת הוראות מפורטות לצורך בניית מערכת חישמול לאורך מסילות ברזל
קיימות ו/או מאושרות הכלולות בתכנית הנ"ל.
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תכנית תת"ל 18
תיאור מקום רלוונטי:

עיקרי הוראות התכנית:

מסילות קיימות ו\או מאושרות -

▪

ת"א ,בני ברק ,פתח תקווה ,ראש העין (צפון) ,כפר
סבא ,רעננה ,הרצליה.

▪

פגיעה בקו הכחול של תת"ל 18

▪

▪
▪
▪
▪
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תמ"ל 3006
תת"ל 18

הוראות מפורטות לבניית
מערכת חישמול.
קביעת ייעוד שטחים והוראות
מפורטות לבניית  14תחנות
השנאה רכבתיות.
קביעת ייעוד שטחים והוראות
מפורטות לבניית מערכת
החשמול המסילתית ,וביטול
מסדרון הולכת חשמל ותחמ"ש
מתכנית קודמת.
קביעת מגבלות בנייה ופיתוח
בשטחים סמוכים לרצועת
המסילה.
הנחיות להגנה על הסביבה.
עקרונות להכנת מסממי תכנון
מפורט ותכולתם.
קביעת התניות ושלביות ביצוע.

תכנית תת"ל 95
▪ שם התכנית :רצועת קרקע לקווי
הולכת נפט ומתקנים נלווים ,קצא"א.
▪ מחוז :דרום ,מרכז ,חיפה ותל אביב.
▪ מרחב תכנון מקומי :הרצליה ועוד.
▪ סוג תכנית :תכנית לתשתית לאומית
▪ מוסד תכנון המפקיד את התכנית:
ארצית
▪ שטח התכנית :שטח רצועת הצנרת,
והמתקנים הנלווים.
▪ תאריך הכנת התכנית25/03/2019 :
קו קצא"א

מטרת התכנית:
קביעת זכויות בניה בהתאם לאישורי שר האוצר מכוח חוק הזיכיון ,וכן הצגת אופק
תכנוני להתפתחות בעתיד בתחום נכסי הפעילות בהתאם לקבוע בחוק.
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תכנית תת"ל 95

פגיעה בקו הכחול של תת"ל 95

תיאור מקום רלוונטי:
▪

תחום התכנית חל על השטח של כל רצועת הצנרת והמתקנים הנלווים
אליה ,מסוג של – משדרי לחץ ,הגנה קטודית ,מגופים וכן  5תחנות
שאיבה.

▪

הצנרת היא רצועה הנמצאת בקרקע ,ברוחב משתנה של  5-60מ'
מאילת ועד חיפה ,באורך כולל של  750ק"מ.

▪

קו קצצ"א מוגדר כתשתית בטחונית ,מה שמציב כמה מגבלות
מהותיות על תכניות אחרות ,כולל על תמ"לים.

▪

מאחר ומדובר במתקן בטחוני ,אין אפשרות להזיזו או לבצע כל שינוי
בתוואי או בתפקוד ללא הסכמת מערכת הביטחון.

▪

חרף כך ,הותמ"ל הציג תמ"ל אשר עתידה לעשות שימוש בשטח בו
עובר קו קצצ"א ,וזאת מבלי לקבל אישור או לתאם את משמעות
הדבר עם הות"ל או עם בעלי העניין בתת"ל .95

▪

משמעות הדבר היא שתוכננה תמ"ל אשר לא תוכל להיבנות
במתכונתה הנוכחית ,שהרי קו הדלק של קצצ"א שריר וקיים גם אם
מתעלמים ממנו.
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תמ"ל
3006
תת"ל 95

תכנית תת"ל 15
▪ שם התכנית :מסילת השרון ודרך מס' 531
▪ מחוז :מרכז ,תל אביב
▪ מרחב תכנון מקומי :תל אביב יפו ,רמת
השרון ,חוף השרון ,הרצליה ,רעננה ,הוד
השרון ,דרום השרון וכפר סבא.
▪ סוג תכנית :תכנית לתשתית לאומית
▪ מוסד תכנון המפקיד את התכנית :ארצית
▪ שטח התכנית 4,369 :דונם
▪ תאריך אישור התכנית09/09/2007:
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תכנית תת"ל 15
עיקרי הוראות התכנית:
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▪

קביעת הוראות מפורטות בדבר התוויה של מסילת ברזל (מסילת השרון) ,המאושרת
בשינוי  12לתמ"א  ,23בקטע שבין תחנת סוקולוב בכפר סבא לבין התחברותה עם
מסילת החוף;
והוראות בדבר תוספת מסילות לאורך התוואי הקיים של מסילת החוף בקטע בין
תחנת האוניברסיטה בתל אביב לבין אזור רשפון.

▪

קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך (כביש מס'  )531המאושרת בתמ"א 3/על שינוייה,
בקטע שבין מחלף מלל לבין מחלף שמריהו מזרח ,ודרך (כביש מס'  )20המאושרת
בתמ"א 3/על שינוייה בקטע שבין מחלף שבעת הכוכבים לבין חיבורה עם כביש 2
מצפון לקיבוץ שפיים ,כולל מחלף שפיים.

▪

קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית בין רעננה לבין שפיים ,כולל מחלף
במפגשה עם דרך מס'  20ומחלף שפיים במפגש עם דרך מס'  ,2ומערכת דרכים
מקומית ברעננה לפיזור התנועה ממחלף חן ואליו.

▪

ייעוד שטחים למסילת ברזל ,לדרך ,לדרך חקלאית ,לשטח משולב לדרך ולשיקום נופי,
לנחל ,לשטח ציבורי פתוח  ,לשטח לפיתוח נופי ,לשביל ,לשטח לעבודות עפר זמניות
ולחניון ,וקביעת הוראות לגבי יעודים אלה.

▪

ועוד...

תכנית תת"ל 15
תיאור מקום רלוונטי:
▪
▪
▪
▪

מסילת השרון :הקטע שבין תחנת סוקולוב בכפר סבא לבין ההתחברות עם מסילת החוף ,הכולל
את תחנות רעננה דרום ורעננה מערב.
מסילת החוף :הקטע שבין תחנת האוניברסיטה בתל אביב לבין אזור רשפון ,הכולל את תחנת
הרצליה.
דרך מס'  :531הקטע שבין מחלף מלל ליד כפר סבא לבין מחלף שמריהו מזרח ,ליד כפר שמריהו,
הכולל גם את מחלף רעננה דרום ,מחלף חן ומחלף הרצליה מזרח.
דרך מס'  :20הקטע שבין מחלף שבעת הכוכבים בהרצליה לבין התחברותה לדרך מס' .2
פגיעה בקו הכחול של תת"ל 15
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תמ"ל 3006
תת"ל 15

סיכום ביניים תמ”ל  - 3006ביקורת מרכזית
●
●
●

●

●
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בין הוועדה לתשתיות לאומיות לותמ"ל ישנו קוצר תקשורת קרדינלי אשר
מעיב על עבודתן של הוועדות.
ראיה עיקרית לכך עולה מחוסר התיאום בין השתיים .ותמ"ל איננו מודיע
לות"ל מבעוד מועד על פגיעה בקו כחול.
במקום זאת ,הוועדה מקבלת התראה במערכת הקווים הכחולים .משמעות
הדבר  -הות"ל לא מקבל התראה עד לשלב מתקדם בתכנון ,כשיש לותמ"ל
קו כחול הדורס תת"ל.
ראיה שנייה היא באופי התכניות הנדרסות  -הותמ"ל לא מוודא אם השטח
עליו הינו מתכנן פנוי ואם לא קיימת במקום תשתית אחרת .לראיה ,מפת
הקווים הכחולים מוכיחה כי הותמ"ל לא רק שאיננו מתאם מול תכניות
עתידיות ,אלא שהוא לא בודק האם השטח פנוי וניתן לבנות עליו.
משמעות הדבר  -הותמ"ל מתכנן על שטח תפוס מבחינה תכנונית ובמבחינה
פיזית ,מבלי לוודא מה ניתן להקים באזור.

ממצאים
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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▪

ממצאים
דיון
מסקנות
סיכום

▪

הסמכות החוקית אשר הוקנתה לוועדת הותמ"ל לתכנון
מתחמים מועדפים יוצרת ,מעצם קיומה ,יחסי גומלים
בין הותמ"ל לוועדות התכנון השונות ,אשר נובע מעצם
הסמכות המקבילה בין הועדות.
שלושת התוכניות אשר נדונו במסגרת עבודה זו
מייצגות קונפליקטים תכנוניים במגוון תחומים ,ונבחנו
דרכי התמודדות של ועדת הותמ"ל איתם.

ממצאים
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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ממצאים
דיון
מסקנות
סיכום

▪

בתוכנית מתחם מ 6-באשקלון הקונפליקט נוצר
במישור הקהילה והזהות המקומית ,ובנושא שימור
ערכי מורשת או תרבות וביטויים אחרים המעוררים
חיזוק של קהילה והיקשרות למקום.

▪

בתוכנית שכונה מערבית אכסאל התכנון על קרקע
מדינה מחוץ לתחום שיפוט הכפר יוצר קונפליקט מאחר
והתוכנית המוצעת מתוכננת על שטחים פתוחים אשר
מתאפיינים ביער וחורש טבעי.

▪

בתוכנית הרובע הצפוני הרצליה הקונפליקט הינו עם
תוכניות ארציות בתחום תשתיות כדוגמת חשמול קו
הרכבת ,תוכנית המטרו של גוש דן ותווי קו הנפט של
קצ"א.

דיון
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪

86

▪

ממצאים
דיון
מסקנות
סיכום

▪

חוק התכנון והבניה מסדיר את סמכויות ועדות התכנון
השונות ,כאשר הסמכות מתחלקת לשני מישורים
עיקריים :סמכות טריטוריאלית/מקומית וסמכות
מהותית/עניינית.
תהליך התכנון זוהה כחסם בהגדלת היצע הדירות
בשוק ,ועל מנת להתגבר על חסם זה ולתכנן יחידות
דיור בכמות גדולה יותר ותקופה קצרה יותר ,חוקק חוק
הותמ"ל.

דיון
▪

▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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ממצאים
דיון
מסקנות
סיכום

▪

הותמ"ל הוקמה בשנת  2014על מנת לתת מענה
למשבר הדיור במדינה ,ולהגדיל את היצע הדירות
הזמינות ,באמצעות הסדרת הפן הרגולטיבי לאישור
תוכניות בלוחות זמנים קצרים ,מכוח החוק הוענק
לוועדת הותמ"ל סמכות מקבילה לכל הועדות
והתוכניות הארציות למעט תמ"א .35
עצם הקניית סמכות מקבילה בין ועדת הותמ"ל לוועדות
התכנון השונות יוצרת קונפליקט ומתח תכנוני ,לכל
ועדת תכנון סמכות עיקרית אשר הוסמכה על פי חוק
לקדם אותה ,ואף לכל ועדה אינטרס ציבורי חשוב
מעצם טיבו .ובכל תוכנית נלקחו שיקולים שונים :

דיון

המישור הרגולטורי
▪

תמ"ל 1047

▪

יעיחעח.

▪

מבוא

▪

תמ"ל 1029

▪

מבנה העבודה

▪

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

נבחנה השפעת התוכנית מבחינה סביבתית ואף נבחנו חלופות
לפיתוח ,כך שהחלופה הנבחרת  -מהווה פגיעה פחותה בשטח
המיוער.

▪

מתודולוגיה

▪

תמ"ל 3006

▪

בחינת התוכניות

▪

▪

ממצאים ,דיון וסיכום

יש כאן כשל רגולטורי ברור ,שהרי המדינה מקדמת תכנית
אחת ועליה מקדמת תכנית אחרת.

▪
▪
▪
▪
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ממצאים
דיון
מסקנות
סיכום

▪

אף על פי שיש מדרג לכוחן של תכניות על פי חוק ,אנו
סבורים כי יש כאן מידה מסוימת של בעייתיות ,שהרי וועדה
אחת מתנגשת בוועדה אחרת ומבלי תקשורת ותיאום.

דיון:

איזון
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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תמ"ל 1047
▪

פרוגרמה :מתן מענה ליישוב מפוני תוכנית ההנתקות

▪

איזון נדרש :בין מגמה קהילתית עבור המפונים והגדלת היצע
יחידות הדיור בעיר

תמ"ל 1029
▪

פרוגרמה :מתן מענה מגורים לזוגות צעירים על קרקעות
מדינה

▪

איזון נדרש :הקצאת קרקעות מדינה לפיתוח כנגד שימור
שטחים פתוחים ברמה ארצית

תמ"ל 3006
▪

פרוגרמה :מתן מענה לכמות גדולה במיוחד של יחידות דיור
באזור הביקוש

▪

איזון נדרש :מתן מענה למתחם תכנון בצפיפות גבוהה אשר
עתיר בתשתיות כדוגמת קו קצ"א וקוי מערכות תחבורה
להסעת המונים ,אשר בחלקם כבר קיימים בשטח ובחלקם
קיימים במסגרת תוכניות מאושרות או תוכניות בשלבי אישור
מתקדמים.

דיון:

קונפליקט

תמ"ל 1047
▪

▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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התכנית אינה מתייחסת למטרה שהוגדרה עבורה בתמ"א , 39
והיא נראית כשכפול הבינוי של תוכנית התמ"ל הסמוכה
 1022שאושרה מעט לפניה ,ללא כל התייחסות לערכים
קהילתיים.

תמ"ל 1029
▪

התמ"ל מתוכננת באזור שטחים פתוחים המתאפיין ביער
וחורש טבעי ,ומתנגש עם התוכניות :תמ"א  ,35תמ"מ ,2
תמ"א  ,22תמ"א .8

תמ"ל 3006
▪

תהליך התכנון של התוכנית המיועדת לא כלל התחשבות
בתוכניות קיימות ,תת"ל  ,15תת"ל  ,18תת"ל /101ב,
תת"ל  , 95או פניה לגורם התכנון הרלוונטי שהוא הועדה
לתשתיות לאומיות ,לצורך קבלת התייחסות וביצוע
התוועצויות ותאומים במהלך תהליך התכנון.

דיון:

גישור ותוצאות

תמ"ל 1047
▪

▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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תוכנית זו התעלמה מן המטרה שהוגדרה עבור מתחם תכנון מ6-
בתמ"א  ,39והתוצאה הינה תוכנית בניה רוויה נעדרת איפיונים
ייחודיים של תכנון קהילתי כפי שנדרש עבור מפוני תוכנית
ההתנתקות.

תמ"ל 1029
▪

תהליך התכנון כלל שלב של בחינת חלופות והשפעתן מבחינה
סביבתית ,כך שהחלופה הנבחרת מהווה פגיעה פחותה בשטח
המיוער.

▪

התכנית מאפשרת הגדלת הצע הקרקעות לפיתוח מיידי עבור
מגורים ותעסוקה תוך הבטחת רקמה עירוני המשלבת שטחים
פתוחים ערכיים מתמ"א  22ומתמ"א  8בתוכנית המתאר של
השכונה.

תמ"ל 3006
▪

לא בוצעו במהלך התכנון הסטטוטורי פעולות לתאום וכך קודמה
תוכנית אשר גוררת סתירות תכנוניות כבדות אשר מייצרות אי
ודאות יישומית ועלולות לגרור הכרח לתכנון חוזר .התנהלות זו
גורמת לעיכוב בלוחות זמנים של מימוש יחידות דיור נדרשות
וכרוך באובדן משאבים צבוריים.

מסקנות
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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▪

הבדיקה במסגרת עבודה זו הינה בחינת השפעת
תוכניות תמ"ל על תוכניות אחרות ,בעיקר תוכניות
ארציות,

▪

התוכניות שנבחנו מלמדות על מורכבות מהותית באופי
תהליכי הפעולה של וועדת הותמ"ל ,עיקר המורכבות
מתבטא בגיוון הנושאים בתוכניות אשר נדרשת וועדת
הותמ"ל להתמודד איתם ,כאשר נושאים אלה לא
נמצאים בתחום מומחיותה הבלעדית של ועדת הותמ"ל.

▪

המומחיות בתכנון ושיתוף הפעולה בין ועדות התכנון
השונות משפיעה רבות על איכות התכנון וקצב העבודה
של הוועדות השונות ,ובמקרים שנבחנו בעבודה זו
בלטו דפוסי עבודה והשפעות שונות של תוכניות תמ"ל.

מסקנות
▪
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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▪

כאשר תכנון בהעדר התחשבות בנושאים קונקרטיים
אלא באמצעים פשוטים של בדיקת תא שטח ותיאום אל
מול גופי התכנון האחרים משפיע על מידת הבעייתיות
של התכנון ,דוגמת תוכנית אשקלון והרצליה.
ומנגד ,בתוכנית השכונה המערבית באכסאל לדוגמא,
תכנון באמצעות ועדת הותמ"ל יוצר הזדמנות לכפר
ערבי להתפתח כלכלית ולהוסיף יחידות דיור על קרקע
מדינה ,כאשר צמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים
נעשית באמצעות בחינת חלופת ובחירת חלופה
שפגיעתה מזערית ומשתלבת עם השטח המיוער הנותר.

סיכום
▪

מבוא

▪

מבנה העבודה

▪

שאלת המחקר

▪

סקירת רקע

▪

מתודולוגיה

▪

בחינת התוכניות

▪

ממצאים ,דיון וסיכום
▪
▪
▪
▪
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דיון
מסקנות
סיכום

▪

התוכניות הותמ"ליות שנבחרו מייצרות מרחב בדיקה
רחב מאחר והינן מגוונות שלושה סביבות גיאוגרפיות
שונות במהות ,שלושה קני מידה שונים ושלושה
אפיונים דמוגרפיים שונים.

▪

ניתוח התוכניות מציף פן אחד של איזון וקונפליקט
ברמה ארצית ועם זאת אינו מהווה מחקר השוואתי או
מודל מייצג.

