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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
נתחיל לפני שפותחים את ישיבת הועדה נתחיל בברכה של שנה טובה וחג שמח ,בריאות,
המשך עבודה פורייה של כול מוסדות התכנון ושל כול הרשויות המקומיות במחוז הדרום.
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה הסטטוטורית של הועדה המחוזית לתכנון ובניה
של מחוז הדרום מספרה  .2010012אני אעדכן ,אני מקווה שכול החברים קיבלו את
העדכונים האחרונים ,במקום  21יש לנו  22סעיפים לסדר היום .התוכנית האחרונה שנוספה
לסדר יום ל 22 -זה תוספת לסדר יום .תוכנית  107/02/15ישוב פרברי חירן ,מועצה מקומית
מיתר ,מטרת הדיון בתוכנית זה דיון בחידוש החלטת ההפקדה של אותה תוכנית.
ולפי סדר היום כהרגלנו אנחנו מתחילים בסעיף .1
סעיף : 1

תוכנית  – 532/03/7אזור התעשייה צוחר  -צוחר
מועצה אזורית אשכול

מטרת הדיון  :דיון בבקשת המועצה – תיקון ההחלטה של הועדה מ17/5/2010 -
מי יכול בבקשה להציג לנו את ההחלטה ? ומה בקשתה של המועצה ? מדוע טוענים
ומבקשים לשנות את החלטה זו ? ראש המועצה חיים.
בואו שימו ברקע את התוכנית.
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
התוכנית הזאת שהוגשה בועדה המחוזית בעצם באה מתוך איזה שהיא מחשבה של הרבה
מאוד שנים .ולפחות גם אתה וגם אליסיה והמינהל .אני רץ בין כולם לנסות להסדיר את מה
שנקרא הבניה הלא כול כך מוסדרת של כול המושבים והישובים עצמם במשך הרבה מאוד
שנים .ובמסגרת של פל"ח שכבר היום כנראה זה נקרא גם טל"ח ואלוהים רק יודע עוד
שנתיים איך יקראו לתוכנית הבאה .אנחנו מנסים להסדיר את כול מה שלא צריך להיות
בתוך הישובים ,להוציא את זה החוצה .האזור הזה הוא בעצם אזור מוסדר חקלאי שיוציא
את בתי האריזה וכול הטיפול החקלאי מחוץ לישובים ,לזה זה מיועד.
למי שמכיר אותי ,אני לא ציני אני קצת ציוני .אני לא בא לא לגבות יותר ארנונה ולא לגבות
יותר הכנסות ולא נדל"ן ולא בטיח אלא כול מה שאני רוצה זה להגיע למצב שיש לנו מועצה
מסודרת וזה תחילת התהליך .בלי שיהיה לי מה שנקרא מגרש חניה אני לא יכול להוציא את
המכוניות מתוך החניות הפנימיות ולהוציא אותם החוצה .אלא אני דרש פה לתת פתרון לא
רק מקל אלא גם גזר לאותם אנשים שמשתפים פעולה יחד עם המועצה להוציא אותם
החוצה ולזה זה מיועד .אני מבין שהיו כמה אי הבנות כי אני לא הייתי בפעם הקודמת ,לגבי
מה המהות של אותו אזור ,אני מאוד מקווה שגם המכתב שגם התקבלו על ידי עלי פורטי
וגם התשובה שלו נמצאת פה יספק את כולנו ונוכל לצאת לדרך .זה לא אזור שהולך לשרת
את מח"א ,ממש לא ,זה שנמצא ליד כחלק מהתוכנית ,זה דווקא האחרונים שזה ישרת זה
אותם .אולי יסדיר יותר יפה את האזור וכול תוכנית הבינוי תהיה הרבה יותר רלבנטית כלפי
כולנו ,אבל זה בא לשרת במיוחד את רוב תושבי מועצה אזורית אשכול ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה רק בעניין החניה חיים ?
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
לא ,לא ,זה ציורי ,כאילו אני מנסה לצייר מצב שכולם חונים ופתאום יש לך " ביג " עכשיו
שכולם חונים ב" ביג " מסודר נכון ? אז אין לי מספיק מקומות בשביל להוציא את כול
הבניה הלא מוסדרת במסגרת הפל"ח .ולכן בלי זה ,גם אם מחר בבוקר לצורך העניין
תאושר כול תוכנית הטל"ח ,פל"ח ,אנחנו לא יכולים ליישם אותה ,אתה מה שאנחנו צריכים
להוציא .ולכן סגירת המעגל מבחינת האזור זה ההחלטות שאתם צריכים לקבל פה לגבי
האזור עצמו.
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אבל הדיון הוא בדבר תיקון החלטה ,
מר טל פודים  ,לשכת תכנון מחוזית :
תיקון החלטה ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
נכון ,נכון ! את צודקת אבל עכשיו אני אומר את מה שלא אמרתי בפעם הקודמת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רצינו לשמוע בדיוק את  ...בהחלטה ,שמפריעה לכם בהפקדה
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אני מתנצל ,אני אמרתי את מה שהייתי צריך להגיד פעם קודמת ואז אין שום בעיה.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
חיים אבל תראה גם בהחלטת הועדה נאמר שמלפנים משורת הדין למרות שזה ממש לא
צמוד דופן וככה הועדה כן רואה לנכון לקדם שם את אזור התעשייה ובתנאים שהתוכנית
בסך הכול הוחלט להפקיד אותה בתנאים .השאלה עכשיו בעצם ,מה אתם מבקשים ?
אני פשוט אתמול חיפשתי ,לא ראיתי את התיק ,מה אתם מבקשים ? כי כול מה שאתה
אמרת בסדר ,הועדה החליטה לפנים משורת הדין בגלל ,
מר יורם בר סיני  ,א.ב .תכנון בע"מ :
אני חושב שבטעות בדיון הקודם במאי נתקבל הרושם כאילו שמדובר באזור תעשייה שתפור
על משקי חבל עזה שיושבים במקום .והתבקשנו לעשות דרך זה גם תכנון חקלאי וגם
להסדיר בניות לא חוקיות שנעשו בעבר .ולהגיד מאיזה משקים תגיע התוצרת אל אותו,
להגדיר את השטחים של מח"א מאיפה תגיע התוצרת אל אזור האריזה והמיון של מח"א.
אבל לא זו הייתה הכוונה ,הכוונה בהמשך לתוכנית האב של המועצה האזורית אשר אושרה
בועדה המחוזית והוגדרה כתוכנית מנחה ,התוכנית אב של המועצה שדרך אגב עכשיו
מתקדמת בתוכנית מפורטת כתוכנית מתאר אזורית.
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
היום מציגים אותה ,
מר יורם בר סיני  ,א.ב .תכנון בע"מ :
ההחלטה הייתה לעשות במקום הזה אזור תעשייה אזורי אשר נקרא אזור תעשייה " אשכול
מרכז " אשר אמור לקלוט לתוכו את כול עיבוד תוצרת חקלאית " פוסט ארבסטינג " מה
שנקרא ,עיבוד לאחר הקטיף של התוצרת החקלאית שנעשית היום במשקים בתוך אזור
צוחר ומהווה מטרד .הכוונה הייתה לספק היצע של שטחים כדי שהחקלאים באזור גוש
צוחר יוכלו להקים מפעל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אולי תרשה לי לעזור קצת ולא תבלבל את הועדה יותר מדי ? אפשר ?
מר יורם בר סיני  ,א.ב .תכנון בע"מ :
אני לא מנסה לבלבל ,להיפך ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
לפי התשובה שלך עלי ,זה הרבה יותר פשוט.
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה ?
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אבל בערב ראש השנה אז אתה גם רוצה לתת קצת ציונות והתיישבות אז זה מה שעשיתי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לא ,אני לא מדבר עליך.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לגופו של עניין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני אומר ,אולי אני אתאר את הנסיבות יהיה יותר פשוט לועדה להבין על מה אתם
מדברים .אנחנו בשעתו דנו בתוכנית שהייתה לה גרסה ראשונה שזה היה המגרש הזה
והמגרש הזה .שהיא הייתה אכן בעיקר עבור משקי חבל עזה ועל רקע התוכנית הזאת כבר
ניתן פטור מהיתר לבית האריזה  ...עזה על פי חוק ההתנתקות וכיוצא בזה .אבל בשעתו
השטח  ...היה הרבה יותר קטן ,הוא לא היה אזור תעשייה .הועדה ,אפשר לראות את
ההחלטה הקודמת מ ,2007 -הועדה החליטה לצרף לשטח של התוכנית גם את השטח ...
כתוצאה מהעמדה של המשרד להגנת הסביבה ,אתר הפסולת הפיראטי שנמצא במקום הזה
וככה התקבלה ההחלטה והיא החלטה מנומקת שכוללת את כול הרציונאל גם לפי תמ"א
 .35התוצאה הסופית אבל שבסופו של יום חזרתי עם תוכנית אחרת ,אני לא זוכר אם זה
בגלל שעשינו דיון מחדש ,כן ,אני מניח שכן .כאשר בינתיים החלטתם במועצה שהמקום
הראוי לאזור תעסוקה חקלאי עבור המשקים השונים יהיה באזור הזה ולכן צירפתם לשטח
התוכנית לא רק מצרכים של שיקום אתר הפסולת הפיראטי אלא גם להשתמש בשטח
לצורך הרחבת אזור התעסוקה.
כאשר קיבלנו החלטה בתוכנית הזו ,בעצם לקחנו חלק מההנמקות שהיו בתוכנית המקורית
והכנסנו לפה ,מן העתק הדבק ,כאשר נעשו שם כמה טעויות הייתי אומר לא בשגגה .ואכן
ישנו איזה שהוא סעיף שמתייחס לנושא הזה של משקי חבל עזה עם תשריט שיש לצרף של
שטחי העיבוד של משקי חבל עזה ויצא כאילו לטעמכם שהתוכנית הזאת נועדה אך ורק
לתת מענה או בכלל לקבל את הכותרת של משקי חבל עזה .ואתם באים ואומרים שלא זאת
הייתה הכוונה .מה שאתם מבקשים מאיתנו למיטב הבנתי ,זה לשנות את כול הרציונאל
שעמד לפני ההחלטה עצמה של ההפקדה עם תמ"א  ,35שינוי שטח כזה ,שינוי שטח אחר,
שטחים חקלאיים ...
ישבנו וניסינו לגבש מחדש את כול הרציונאל שעמד בפני החלטה ,כי הפרטים של ההחלטה
בסופו של יום ,הם עדין כנראה עומדים על כנם למעט ,תחליט הועדה אם כן לצרף או לא
לצרף את אותה מפה של השטחים החקלאיים שמשמשים לעיבוד של משקי חבל עזה וגם
של אחרים ,כי נכון להיום  ...גם זה בעצם פלוס מיועד לשמש למשקים .למה משמש היום
השטח הזה ?
מר יורם בר סיני  ,א.ב .תכנון בע"מ :
יש שמה מפעל לעיבוד שמן חוחובה !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
או קי ... ,לעיבוד ... ,אריאלה אולי תקראי את ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה ?

" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ישבנו ,ניסחנו ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
את התיקון של ההחלטה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לתקן את הרציונאל ,אנחנו בעצם לא באים לתקן בסופו של את החלטת ההפקדה אלא
יותר ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אלא את הפתיח ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
את הפתיח.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...הרציונאל של התוכנית הזו.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
מדובר בתוכנית  ...המועצה האזורית אשכול במטרה לתת מענה הולם להקמת מפעלים
חקלאיים עבור משקים גדולים ,מגדלים גדולים הממוקם בקרבה יחסית לשטחים
החקלאיים המעובדים על ידם .בשטח הנדון קיימים בפועל מבנים שהוקמו למטרה זו ללא
היתר כדין וכן בית אריזה השייך למשקי חבל עזה שהוקם מכוח תקנות  ...לפי תקנות
ההתנגדות .יצוין כי להמלצת הועדה בדיונים הקודמים חלק ניכר מהתוכנית חלה על
שטחים מופרים ,אתר פסולת פיראטי באופן שיש בפיתוח המוצע כדי לתרום משמעותית
להסדרתם .עוד יצוין כי התוכנית ממוקמת בתחום מרקם כפרי בשטח שאינו בעל רגישות
נופית סביבתית גבוהה על פי מסמכי תמ"א  .35על כן אין הועדה רואה מניעה לאשר את
השימושים המבוקשים בהתאם ובכפוף להוראות תמ"מ  4/14המתייחסות לקרקע חקלאית.
עם זאת מציינת הועדה כי ככלל עדיפה עליה שטחים ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עדיפים עליה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
שטחים מבונים למטרה כגון למטרה המבוקשת בצמידות דופן לישוב או לבנייה מאושרת
בתוכניות מפורטות .אולם נראה כי במקרה הנדון לא ניתן לדרוש הצמדה כאמור ,שכן
השטחים במועצה האזורית אשכול שיימצאו לכאורה מתאימים ,מרוחקים שטחי העיבוד
כאמור ולא יוכלו לשמש לייעודם  ...מכול האמור מחליטה הועדה כדלקמן להפקיד את
התוכנית בתנאים הבאים ובאותם תנאים שהיו בהחלטה שהחלטנו לגבי הקודמת .פשוט
בפתיח זה השתנה .להקריא את התנאים ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,תקריאי את התנאים.
מר יורם בר סיני  ,א.ב .תכנון בע"מ :
את מפרטת את התנאים ? את מקריאה ?
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,כן ! הוראות התוכנית נכללו הוראות בדבר הסדרה לשיקום אתר פסולת הפיראטי
בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה .השימוש בשטח לאחר שיקום יאפשר בין היתר
הקמתה של תחנת מעבר לפסולת חקלאית .ייקבע בהוראות התוכנית כי תנאי למתן היתר
בתחום התוכנית לרבות בדיעבד יהיה שיקום אתר הפסולת הפיראטי ,בד בבד עם הוצאת
היתר הבניה הראשון .ביצוע שיקום האתר יהיה באחריות המועצה האזורית.
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
תיאום התוכנית עם החברה  ...לעניין התחברות לדרך מספר  ,232חברת מקורות בעניין
תשתיות המים ומשרד התמ"ת .תיקון התוכנית בהתאם להערות משרד החקלאות שיועברו
בנפרד ...
) מדברים ברקע (
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אני העברתי להם מייל ב... 29 -
) מדברים יחד לא ניתן לתמלול (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הועברו ,הועברו ,עזבי ,זה לא משנה ,זה לא משנה פה את ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
תיקון התוכנית בהתאם להערות לשכת התכנון ,אישור הקלה מתמ"א  3לעניין התחברות
דרך מקומית מספר  ...עם דרך אזורית מספר  ,232תיאום עם המשרד להגנת הסביבה ...
) הדברים לא נשמעים (
קבלת אישור הועדה המקצועית למים וביוב בהתאם להוראות תמ"א /34ב 5/בסעיף 13.4
לתמ"א  .34ייקבע בהוראות התוכנית ,זה תוספת להחלטה הקודמת ,כי כשמדובר באזור
תעשייה סעיף  13.4בתמ"א  34חל על התוכנית וצריך לקבל את חוות דעת הועדה המקצועית
לביוב ...
מר יורם בר סיני  ,א.ב .תכנון בע"מ :
אין בעיה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
ייקבע בהוראות כי בתחום התוכנית לא  ...תחנת תדלוק ,תעשייה ואחסנה ...
) מדברים ברקע (
ייקבע בהוראות התוכנית שהיתרי בניה  ...התחברות המבנים לפתרון שפכים שיאושר על
ידי  ...והגנת הסביבה על פי תמ"א /34ב 4/התוכנית מצויה באזור המוגדר כבעל  ...לפיכך
ככול שיותר שימוש בחומרים מסוכנים יש לבחון את השפעתם על מי התהום בהתאם
לסעיף  30להוראות התמ"א .ככול  ...שימוש בחומרים מסוכנים יש לאסור את כול
השימושים המפורטים בסעיף  ...להוראות התמ"א.
סעיף  ,2להמליץ בפני הולנת"ע על אישור הקלה מתמ"א  3לעניין התחברות דרך מקומית
מספר  3עם דרך אזורית .232
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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עכשיו רק צריך פשוט לציין בהחלטה הקודמת ראש העיר של נתיבות הסתייג לגבי איזה
שהוא משהו ,אז השאלה אם עדין יש הסתייגות ואם כן ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זכור לך במה מדובר ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,היה כתוב !
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...אם אני זוכרת נכון ,
) מדברים יחד (
מסתייג ,או משהו כזה.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
לא ניתן לדון בתוכנית ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
בדיוק ,אם אני זוכרת נכון ,אז אם זה עדין רלבנטי אז נוסיף את זה להחלטה.
אם זה תותאם עם ממ"י ? עוד לא !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בשמת ,יש לך משהו להוסיף ?
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אני לא שמעתי בהחלטה בשום מקום שמבקשים מכם מה ...
מר יורם בר סיני  ,א.ב .תכנון בע"מ :
זה מתואם בכלל עם ממ"י כול הדבר הזה מבחינתנו.
) מדברים יחד (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אנחנו צריכים להחליט להוריד מההחלטה את הצורך לצרף מפות כאלה ואחרות כי לא
מדובר רק במשקי חבל ,מדובר בכול מיני שאנחנו לא יודעים עדין .אנחנו חושבים שאפשר
לוותר על הסוגיה .זה בעצם כמעט מרכז ההערה של המועצה האזורית שראתה בהחלטה
כאילו שמשייכת את התוכנית למשקי חבל עזה.
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
כול גוש צוחר צריך לעבור לשם.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שלא יהיה כאילו תחת הכותרת משקי חבל עזה.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...זה לכלל המועצה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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לכלל .טוב ,הערות נוספות ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מקובל ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,שתקדמו עם כול התנאים כדי שנוכל לשלוח לולנת"ע ולקדם את התוכנית.
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
כשהבית אריזה ,כשהמבנה הראשון יעבור מגוש צוחר לשם אנחנו ניפגש פה ,זה ייקח ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,תודה רבה .סעיף  2לסדר היום.
סעיף : 2

תוכנית  – 301/03/30כריית פוספטים – הור ההר מערב

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
 .1דיון בחוות דעת המשרד להגנת הסביבה למסמך הסביבתי
 .2דיון בהפקדת התוכנית
מר טל פודים  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...אני רוצה להציע שבנושא הזה מתחלק הדיון לשלושה חלקים ...
) מדברים ברקע (
אני אציג אותו ,לאחר מכן נשמע את המשרד להגנת הסביבה ...
) מדברים ברקע (
סליחה ,קודם כול רקע ,לאחר מכן הצגת התוכנית על ידי מגיש התוכנית צוות התכנון
ולאחר מכן הצגה של חוות דעת המשרד להגנת הסביבה על המסמך הסביבתי ...
) מדברים ברקע (
כאמור התוכנית הזאת נדונה לראשונה  ...בספטמבר  2005והיא החליטה לקיים דיון עקרוני
בתוכנית הועדה הסטטוטורית על פי בקשתו של שי טחנאי מהחברה להגנת הטבע ... .האם
להכין לתוכנית הזאת תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי .לאור המידע והנתונים
שהוצגו בדיון שהתקיים בועדת המשנה הסטטוטורית ב 31/10/2005 -כי יש מקום לקדם
את התוכנית .ביקשה הועדה ממגישי התוכנית להכין מסמך סביבתי בהתאם להנחיות
שהכין המשרד להגנת הסביבה .ב 21/10/2007 -הוגש המסמך הסביבתי למשרד להגנת
הסביבה לבדיקה ,האתר נמצא בתחום תוכנית מתאר חדשה  ...לאזור " אורון צין " ,זה
נחשב לאחד השדות שנמצאים בקונפליקט בין חברת " רותם אמפרט " לבין הגופים
הירוקים .לאור הסכמה בין רשות הטבע והגנים לבין חברת " רותם אמפרט " לפיה ניתן
לכרות  ...בתנאים מסוימים נמשכו הליכי ההדברות ביניהם .ב 30/9/2009 -הובאה התוכנית
לדיון בועדה משנה הנפתית לאור אי הגשת חוות דעת המשרד להגנת הסביבה למסמך
הסביבתי וזאת כנדרש בהחלטת הועדה מאוקטובר  .2005בינואר  2010התקבלה חוות דעת
המשרד להגנת הסביבה למסמך כולל בקשה להשלמות  ...בנושא קינון ...

" חבר "  -למען הרישום הטוב
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) מדברים ברקע (
לחברת " רותם " ישנן הערות רבות בחוות הדעת שכללו בקשה להשלמות .בינואר 2010
התוכנית בועדה הנפתית והוחלט לקיים ישיבה בלשכת התכנון על מנת לבחון את ההשלמות
 ...ב 21/2/2010 -התקיימה ישיבה בלשכת התכנון ונתקבלו החלטות בנושאים הבאים.
העתקה ונושא של שימור עצים מוגנים ,התייעצות עם צפר מומחה ,הגדרת  ...טבע מינראלי,
היבטים נופיים באזור הנחלים ,באזור הכרייה נכללים  6ערוצי נחלים משניים והנחלים
האלה יעשו עבודות כרייה בכפוף להשלמות הנדרשות ,בכול פעם יכנסו לשני ערוצים.
באפריל  2010התקיים סיור לשדה בהשתתפות של גופים ירוקים ,בין היתר החברה להגנת
הטבע ,רשות הטבע וגנים ומגיש התוכנית ובו סוכם להשלים את סקר הדורסים ... ,הכרייה
באזור הדרומי ייקבע בהסכמה בין הרשות לבין המשרד להגנת הסביבה וחברת " רותם ",
לפני הדיון בהפקדת התוכנית .תוכנית שיקום תעודכן באופן שיותאם לסטנדרט השיקום
שחברת " רותם " מבצעת כעת ויכלול בין היתר כיסוי של " טופ סוי " שכבת הקרקע
העליונה ,שחזור ערוצי הזרימה ועוד ,עדכון תוכנית השיקום ,לא יהיה תנאי לדיון בהפקדת
התוכנית אלא יהווה את אחד התנאים להפקדת התוכנית בפועל .ב 18 -באוגוסט קיבלנו
סוף סוף את חוות דעת המשרד להגנת הסביבה בבקשה להשלמות והיום אנחנו כאמור דנים
בהפקדת התוכנית .נבקש מאורי או שרון להציג את התוכנית לאחר הסיור שהתקיים
באפריל ...
מר שרון כהן :
רגע ,אורי יגיד כמה מילות פתיחה ואז אני אראה את התיקונים ,
מר אורי יסעור :
אני אזכיר ,אחד ,השדה נמצא צמוד דופן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תוכל להרים את הקול טיפונת בבקשה.
מר אורי יסעור :
והור ההר מערב נמצא צמוד דופן למכרות החברה בנחל צין .השדה הזה נמצא בהסכם 2000
שנחתם בשנת  2000כשמו בין הרט"ג לחברת " רותם " בברכת המשרד להגנת הסביבה .אני
חייב לציין שהוא בין האחרונים שנשאר עוד על השולחן ,כול שאר נעשה דו"ח  ...בהסכם
כולל ויתור של עשרות אלפי דונמים של חברת " רותם " בבקעת צין בחלק הדרומי כולל
קבלת של שדות אחרים כמו " גוב " " ,חצבה ב' " ו" סייף " באזורים אחרים בוצעו .ואנחנו
מדברם על שדה שמבחינתנו הוא האחרון בהסכם הזה .ב 2005 -החל קידום בועדה
המחוזית כפי שטל הציג ,בחודשים האחרונים היה דיון ברשותו של טל עם נציגים של
החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה והרט"ג .לאחר מכן על פי דרישה הוספנו סקר
עופות דורסים בשטח .בוצע סיור לשטח גם בנוכחות של רט"ג והמשרד להגנת הסביבה .על
פי בקשה לאחר הסיור בקשה או דרישה של רט"ג לוותר על קטע בחלק הדרומי של השדה
שנמצא דרומית להר חלק ,נתבקשנו לוותר על קטע שנכנס לתוך נחל צין.
מר שרון כהן :
נחל חלק זה הנחל הזה ולמעשה אפשר לראות כאן גוש שעובר את הנחל הזה ,כאשר למעשה
לאחר סיכום עם רט"ג למעשה כול השטח הזה כבר ,השדה נעצר לפני נחל חלק .כול הקטע
שהיה כאן ...
מר אורי יסעור :
אנחנו לא נתבקשנו על ידי גלעד ,לא להיכנס לתוך נחל צין בקטע הדרומי .זאת אומרת מה
שביקשו מאיתנו זה חלק קטן של החלק שנמצא דרומית לנחל חלק .ויתרנו על הקטע הזה
ועשינו בדיקות הנדסיות האם ניתן בכלל לכרות את הגוש הקטן שנשאר ,היות וזה שדה
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מאוד עמוק וצריך להיכנס לתוך עומק האדמה ,הגענו למסקנה שאין טעם להפר את השטח
הזה .להוציא הרבה תפל ומעט מאוד פוספט ,זה תא שטח וניתן בעצם פה בין מיליון למיליון
וחצי טון פוספט וקיבלנו את הדרישה לבצע כרייה רק בקטע הפנימי.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
גלעד ,זה תואם את הבקשה שלכם ? לימור ?
גב' לימור בר :
כאמור כמו שטל ואורי הציגו בחוות דעת הקודמת שלנו היו חסרים הרבה נתונים והוחלט
בישיבה בלשכת התכנון להשלים דברים עיקריים ,הראשון זה השלמה של סקר הדורסים
אשר הושלם והוגש .והתוצאות הראו בעיקר את החשיבות של נחל חלק ושני ערוצים מדרום
מערב לו שהם היוו בית גידול איכותי לעופות האזור ולכן ההמלצה שלנו כמו רט"ג לא
לאפשר כרייה מנחל חלק ודרומה .וכפי שנראה בשרטוט המעודכן באמת החלק הזה הורד.
והנושא השני היה השלמות לגבי ההיבטים הנופיים שהיו חסרים בתסקיר .וסוכם שתוכנית
השיקום וההסדרה תיתן מענה להיבטים הנופיים וזה בעצם הצגת תוכנית השיקום תהווה
תנאי להפקדה בפועל וכמו כן מבחינת הוראות התוכנית יש להטמיע את ההמלצות של
התסקיר בהוראות התוכנית וגם בהמשך לפי תוכנית השיקום גם יהיו עוד הוראות שיוכנסו
לתקנון.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה ,עוד מישהו ?
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
באמת מדובר פה על אזור שהוא בהחלט ראוי לשימור ,כול החלק הזה של המצלעות גם
הודגש בערכיותו הגבוהה בסקר טבע ,נוף ומורשת שנערך ואפילו " רותם אמפרט " ביקשו
להצטרף אליו בשלבים מסוימים וסך הכול קיבלו את הממצאים שלו ,כך שזה באמת אזור
שהוא בעל ערכיות גבוהה .יחד עם זה יש בתוכנית הגדולה יותר תוכנית המתאר של אורון
צין נשארו שלושה קונפליקטים .בעצם שלוש שדות שכרגע עדין לגביהם תוכנית המתאר ,יש
הסכמות רחבות מאוד לגבי היקף רוב השטח ואחד הקונפליקטים הוא פה בהור ההר מערב.
זה נכון שהשדה הזה ככה איך שהוא מקופל והם חתכו חלק גדול מהשדה רותם וזה בסדר.
אבל עדין אנחנו היינו רוצים לפני שאנחנו מביעים תמיכה רחבה בתוכנית הזאת לראות מה
עתידם של הקונפליקטים האחרים כי אחד בעצם קשור עם בשני .אחד קשור בשני בתוך
התוכנית הגדולה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה לא באותו תא שטח ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
זה באותה תוכנית מתאר שזה באותו תא שטח בעצם .אנחנו יושבים על המדוחה כבר די
הרבה זמן ,אני מקווה שזה יגיע להכרעה בזמן שבעצם יש עוד כמה תנאים וטל בטח יפרט
את זה אחר כך ,יש עוד כמה תנאים באמת להפקיד את התוכנית הזאת ואני מבקש שאחד
התנאים באמת יהיה גם סיום הנושא של הקונפליקטים .שוב ,מבלי להביע כרגע עמדה ,זה
בהחלט יכול להיות ,שוב אני אומר ברור לנו שאנחנו צריכים לעשות איזה שהוא ויתור ויכול
להיות שזה דווקא והוויתור יהיה דווקא כאן מבחינת הערכיות של השטח והכול ,שאנחנו
נגיד וואלה ,אנחנו נותנים את ברכתנו אבל אנחנו רוצים לראות שזה גם מתבטא בוויתור של
" רותם אמפרט " לגבי הקונפליקטים האחרים.
מר טל פודים  ,לשכת תכנון מחוזית :
צריך לציין שהנושא הזה הובא בפני הועדה המחוזית על ועדותיה ,ועדות המשנה שלה
בישיבות כאלה ואחרות והיה ידוע לחברי הועדה שהשדה הזה נמצא בקונפליקט והוא אחד
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מהשדות שנמצאים בקונפליקט .ביחד עם זאת החליטה הועדה שיש מקום בכול זאת לקדם
את השדה בנפרד בתוכנית מפורטת ואני חושב שצריכים במקרה הזה של הור הר מערב
לנתק נקודתית את הנושא של קידום התוכנית הזאת מתוכנית " אורון צין " ,נכון שנכלל
בשטח של תוכנית " אורון צין " הכוללת .אבל יחד עם זאת הוחלט כבר ב 2005 -וגם בועדות
שנעשו לאחר מכן ,שהתוכנית הזאת תקודם בתוכנית מפורטת ולכן אני חושב שיש מקום
להביא להפקדה ולא לעכב אותה יחד עם יתר ...
) מדברים ברקע (
אם אתם רוצים יש לנו הצעת החלטה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בקשה ,
מר טל פודים  ,לשכת תכנון מחוזית :
הצעת החלטה שלנו " ,הועדה לאחר ששמעה את לשכת התכנון ,נציגת המשרד להגנת
הסביבה ואת הגורמים השונים ,מחליטה להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים.
אחד ,הטמעת סיכום הישיבה שהתקיימה בלשכת התכנון ב 21 -בפברואר  2010במסמכי
התוכנית.
שתיים ,הטמעת המלצות המסמך הסביבתי בהוראות התוכנית.
שלוש ,השלמת תוכנית השיקום המפורטת והעברת עותק ממנה לבדיקת המשרד להגנת
הסביבה.
ארבע ,תיאום עם צה"ל.
הבוקר התקשרו אלי ממערכת הביטחון וביקשו ,הם סבורים שהשטח ,ככול הנראה נמצא
בשטח אש והם מבקשים על מנת שלא יהיה איזה שהיא ...
מר אורי יסעור :
טל ,אם אפשר רק לבדוק את זה ,כי אנחנו לא משוכנעים שזה בתוך שטח אש .במידה וזה
בשטח אש ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כול מסמך שתמציאו מטעם מערכת הביטחון ,
מר טל פודים  ,לשכת תכנון מחוזית :
הומצא ,
מר אורי יסעור :
אין בעיה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז אין בעיה ,
מר טל פודים  ,לשכת תכנון מחוזית :
הוא התקשר הבוקר ,הוא אמר שהוא בדק את זה והוא ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עשו את הבדיקה מולם ,
מר אורי יסעור :
בסדר גמור.
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,הערות ? תודה רבה .חברים ,סעיף  3לסדר היום.
סעיף : 3

תוכנית  – 9/239/03/7מושב ישע הרחבת נחלות – ישע

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
אילנה ,מי מטפל בתוכנית הזאת ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
אריאלה !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הרחבת הנחלות.
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
מושב ישע קיבל אישור של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם תוספת  50נחלות ל50 -
הנחלות שקיימות בישוב .הנחלות האלה כוללות מן הסתם כבר גם שטחי מגורים וגם
חלקות א' .היות והארגון של המושב הוא  ...בעצם סוגרות מסביב לאזור המגורים הקיים.
לא הייתה לנו ברירה מאשר להפריד את חלקות א' מאזור  ...וההצעה שאנחנו מגישים היא
הצעה של פריסת הנחלות בסמוך לחלקות א' הקיימות וחלקות א' שלהם מנותקות במרחק
של כמה מאות מטרים מחלקות ג' של המושב החלקות המשותפות .יחד עם זה יש מספר
חלקות מגורים שהוצבו מאחורי מגרשים קיימים מתוך רצון שחלק מהתושבים שהבן
הממשיך יבנה את ביתו ליד ביתם ,כאשר באמת החלקות א' שלהם עוברות לשם וכמובן
חלקות א' של התושב הוא מוותר על החלק היחסי למגורים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
סך הכול כמה ?
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
במושב כרגע יש ,מוצעות  100נחלות ויש עוד כ 45 -יחידות בנה ביתך שאושרו בתוכנית
קודמת שאנחנו כללנו אותם .כלל המגרשים החדשים האלה שיצרנו בפנים הם חייבים גם
לכלול את כול הישוב.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה ,הערות לשכת התכנון ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,יש הערות לשכת התכנון .הנושא תואם מע"צ ,יש כול מיני דרישות למיניהם נכון ? או
שזה לגבי ההערות האחרונות ?
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
מע"צ סגור ומאושר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה זה עם מע"צ ? יש התחברות חדשה ?
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
הם דרשו ,ההתחברות של הדרך המקורית לכביש הראשי לא הייתה מוסדרת ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
הסדרה ,
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
יש הסדרה שהם ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עוד משהו ? אריאלה עוד משהו ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
התוכנית טעונה הקלה מדרך ארצית ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
איזה ארצית ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,לא ,זו ,זו ,
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
מע"צ דרש להתנתק ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
נכון ,אבל אתם מבקשים הקלה לגבי בניין ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש בניה שם ?
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
אהה בקטע הזה כן ,
) מדברים יחד (
בקטע הזה יש הקלה מקווי בניין ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
מ 80 -מטר ל 60 -מטר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז פה צריך לקבל החלטה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה במסגרת הועדה המחוזית ,צריך רק לציין את זה בהחלטה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה הופיע בהחלטה ,כן ,

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

14

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,התוכנית טעונה הקלה מקווי בניין דרך ארצית  232מ 80 -ל 60 -מטר .מה שרציתי
להגיד זה שכרגע ישנה תוכנית בתקופת הפקדה של מושב  ...שסופחה לתוכנית הזו ...
המשותף ביניהם .ויש חוסר התאמה בכיכר הזו לדוגמא שהיא נוגסת חלק  ...של שני
הנחלות האלה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בתוכנית השנייה ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ! אז צריך לעשות התאמה לתוכנית הזו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איזו ? ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,זו כבר בהפקדה ! התוכנית של  ...לקראת אישור.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אתה מכיר את הסוגיה הזאת ?
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
אני מכיר את הסוגיה ,תיכף אני אתייחס אליה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
או קי ,זה ולגבי התוואי של הדרך הזו שהיא מקשרת בין  ...לבין ישע .אז צריך היה להיות
בתמ"א כי התוואי לא אותו דבר ויש חוסר התאמה וצריך  ...זה דבר אחד .והדבר הנוסף
הוא ,מה שקורה זה שאלה בעלי נחלות יחד עם זאת אלה נחלות נוספות חדשות .כאשר
הקרקע החקלאית של בעלי הנחלות האלה הם בעורף של המגרשים האלה ,שאין להם גישה
ישירה מול שום דרך .אז זה אחד הפתרונות שביקשנו ממנו להציע כי הם צריכים להגיע
לשטחים שלהם מדרך כול שהיא .אז זה אחד הדברים ,הוא יצטרך להציע את הפתרון.
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
כן ,כמה פתרונות ,אבל אני רוצה להתייחס לשלושת הסוגיות .מהקל אל הכבד ,לגבי
התאמה של ...
) מדברים ברקע (
לגבי הנקודה הזאת  ...בתוך הישוב .הישוב נושא לשפר את זה אבל התושב הוא יגיש
התנגדות לדבר הזה משום  ...שנוצרת פה גוזרת מהשטח החקלאי ,במסגרת הדיון יוחלט עם
התוכנית הזאת גובלת והיא תשתנה בהתאם להחלטה שאתם תקבלו .לגבי ההצעה הזאת
יש תוכנית מעודכנת ...
מר יחיאל זוהר  ,ראש הרשויות המקומיות :
למה אי אפשר ללכת להפקעה לצורך ...
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
בקטע הזה ?
מר יחיאל זוהר  ,ראש הרשויות המקומיות :
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

15

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

אז תעשה את זה ותפתור את הבעיה ,בשביל מה לך להסתבך ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
זה הוא צריך לעשות את זה ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר יחיאל זוהר  ,ראש הרשויות המקומיות :
 ...עוד התנגדות של תושב וזה יסחב אותו עוד זמן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אין ברירה ,הוא צריך לסמן את ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לסמן כן ... ,מבחינת דבר מעשי בשטח ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,אבל כדי לעשות ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לתקן את התוכנית בטח שצריך לתקן אותה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,בדיוק ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אבל מי שצריך לעשות הפקעה זה בתוכנית של ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כי הם אלה שיוצרים את הכיכר ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
לא ,הם ביקשו לעשות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הם הראשונים ,בסדר ,צריך לעשות את ...
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
אנחנו נצטרך להטמיע את התוצאה של או הדיון או הפקעה ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
נכון ,
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
כדי שלא תהיה לגבי התוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אבל מבחינת ההליך זה מומלץ ללכת על הדרך של ההפקעה ,כדי לחסוך את  ...של
ההתנגדות.
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אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
זה בהפקדה ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
כמה היא נוגסת שם הכיכר הזו ?
דובר :
 200מטר !
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
יש כמה מאות מטרים !  ...פה רדיוס ויש את הנגישות של הכיכר והיציאה והמגרש הזה ...
דובר :
יפקיעו דונם מה זה משנה ?
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה דרך הגישה ?
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
אנחנו הצענו בתוכנית המתוקנת ...
) מדברים ברקע (
 ...כדי שכול שני מגרשים  ...על הקטעים האלה ובקטע הזה גם כדי לאפשר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הקשר בין השורה הראשונה ...
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
אז הזיקת הנאה תהיה בגובה של  8מטר כמו שכבר קיימת ...
) מדברים ברקע (
 ...הקו  ...ביניהם יהיה דרך זיקת הנאה של המושב הזה ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יש התייחסות נוספת למישהו ? כן עופרי ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
קודם כול אני רוצה לשאול אם התוכנית כוללת שימושי פלח ואני רוצה להגיד שלתוכנית
הזאת הוגש נספח ביוב והנספח כולל תחנת שאיבה מקו סניקה למט"ש צופר שהוא הפתרון
לשפכי מושב ישע .אבל ,צריך לעגן את תחנת השאיבה שמופיע בנספח בתוך הקו הכחול של
התוכנית הזאת כדי שאפשר יהיה לבנות את התחנה  ...להוסיף ...
) מדברים ברקע (
אז צריך להשלים את תיאום התוכנית ואני רוצה תשובה לגבי הפל"ח ?
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אין פל"ח.
אדר' אברהם אידלשטיין  ,א .ב .מתכננים :
התשובות הן פשוטות ,בגרסה הראשונה של התוכנית ,התוכנית כללה פל"ח ,אנחנו ביטלנו
את הפל"ח וציינו באופן מפורש גם באזור מגורים וגם באזור החקלאי שלא תינתן אופציה
של פלח .המושב מקדם במקביל אזור תעסוקה צמוד דופן לאזור הזה .התוכנית הזאת כבר
נמצאת בלשכה בחלקה הראשוני  ...אמור להיות הפעילות הלא חקלאית של המושב.
לגבי התוכנית הזאת היא ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
היא תבוצע במקום הזה והתוכנית המתוקנת כבר כוללת  ...אנחנו התמהמהנו בגלל מערכת
התיאומים שיש .הרי אנחנו בעצם יוצרים מן נקודת סניקה שקולטת את כול המושב
ומתכוונת למערכת אזורית גדולה יותר ויש פה שלושה גורמים מתכננים שהיה צריך ביניהם
ליצור תיאום .אנחנו נדרשנו לקלוט גם במסגרת הנספח את הקו שמגיע מאזור התעשייה ...
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
התוכנית הראשונה  ...כאן הבוקר בעצם ...
) מדברים ברקע (
דובר :
רק בשביל זה הבאנו את הסעיף הראשון ...
) מדברים יחד לא ניתן לתמלול (
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
מה הבעיה ?
דובר :
לא ,לא ,הוא קרא לזה אזור תעשייה מח"ל ,זה אזור תעשייה צופר .רק על זה באנו על זה
בסעיף הראשון.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
לא ,העניין הוא שאת זה לא מקליטים.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
לא ,אבל אליסיה ,חשוב שייכנס להחלטה של פתרון הביוב  ...ושיש נספח בינוי ,כי אחר כך
מקבלים ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הערות מינהל התכנון ,
) מדברים יחד (
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
רגע ,אליסיה ,
דובר :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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התוכנית מתוקנת ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
במתוקנת אין שום בעיה ,יש את כול מה שאת רוצה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,אבל עד שלא נראה את זה ...
דובר :
בסדר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה חלק ...
) מדברים יחד (
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
כול מה שביקשתם מוטמע בתוכנית המתוקנת הכול.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
צריכים לראות את זה חיים ,כי הגרסה הזאת צריכה להיות ,זאת הגרסה שהולכת להפקדה.
עופרי סיימת ?
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
כן !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עוד מישהו ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,אני רק רוצה לאומר שעניינו בתוכנית ובהוראות ... ,פתרון השפכים יש מענה לפתרון
השפכים ולסעיפים סביבתיים אחרים.
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אני לא שומע סליחה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זאת אומרת שזה להסיר את הדרישה לתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות :
 ...רק אמר דברים טובים ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
גם כשאומרים דברים טובים צריך לשמוע אותם.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
היה שווה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה ,יש הצעת החלטה מגובשת ? או שצריכים להקריא ?
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,צריך רק לסמן ולציין את הנושא של הביוב ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו מחליטים להפקיד את התוכנית בתנאים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הפקדת התוכנית בתנאים ,רק תיאום עם משרד הבריאות להשלים אותו ולגבי המיקום של
המתקנים ...
) מדברים ברקע (
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אבי ,אני רוצה להגיד משהו לפני שאני הולך ,זהו הופקדה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אתה יכול ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני לא סתם אומרת ,כי כול התוכנית טעונה ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
לא ,לא על זה ,אני לא הולך לדבר על זה.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...תמ"א  ,34האם הועדה דנה בנושא הביוב כן או לא ,אז רצוי ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל הפתרון הוא פתרון אזורי ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
זה לא משנה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,אבל בוא נגיד ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש פתרון ביוב לישוב ...
) מדברים ברקע (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה  50יחידות דיור ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 50יחידות דיור ? או  50נחלות ?
דוברת :
! 51
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז זה  100יחידות דיור ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
מה זה  ? 51זה לול אחד וחצי רפת ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
 50נחלות ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה ,ראש המועצה רוצה ...
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
לא ,לא לזה ,אבל אני רוצה להגיד משהו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בוא נסיים את ההחלטה ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
תגמרו את זה ואז נלך.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה הבעיה אריאלה ?
) מדברים כולם ברקע הדברים לא נשמעים (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כי אם זה נכון ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 50נחלות זה  ...זה  100יחידות דיור ...
) מדברים כולם יחד *
 ....נספח תשתיות של חשמל ,ביוב ,מים ,ניקוז ,תחבורה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
והנושאים האלה לא נבחנו עד כה בתוכנית ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ! ...
) מדברים יחד (
גב' אילנה רויץ ברונין :
מדובר בהרחבה ניכרת ,על כן יש להגיש את כול הנספחים כמפורט בסעיף ,
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
, 12.1.1
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
.12.1.1
) מדברים כולם יחד (
מר חיים ילין  ,ראש מועצה אזורית אשכול :
יהיה ביוב עוד לפני שזה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צריך פה ,נספח תנועה תחבורה יש ?
אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
תחבורה יש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נספח תשתיות המתייחס למערכות ,
) מדברים כולם יחד לא ניתן לתמלול (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה פתרון הפסולת ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אולי תהיה איתנו קצת ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אני כול הזמן ,
גב' אריאלה חדד  ,לכת תכנון מחוזית :
מה פתרון הפסולת חברה ,
דוברת :
אין בעיה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז אין בעיה ,אז אפשר לפתור אותם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...פתרון ,אין בעיה ?
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אליסיה ,עוד מעט זה מגיע ,יש לנו תב"ע ,אנחנו מתחילים שלב ב' בכלל והכול הולך לשם
כולל מחזור ,כולל הכול.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כולל אתר מוסדר ומאושר ?
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מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
כן !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
פתרון לפסולת קיים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בוא נוציא רגע שנייה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מתבטל הצורך בנספח ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נספח ביוב יש להם ? יש להם !
) מדברים כולם יחד (
אילנה ,ייקבע שיוספו נספחים לסעיף  12.1.1למעט נספח פסולת לאור העובדה שקיים
פתרון אזורי ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
כן ,כן ! זה אזורי ,
דובר :
דיה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
פתרון הפסולת הוא באתר אזורי ,
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
זה מרוחק מעזה אריאלה ,אין לך מה לדאוג.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה אתר דיה ,איפה זה ?
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
עכשיו דיה נמצא בין גבולות לצאלים.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אתר דיה ,או קי ,
גב' אריאלה חדד
זה ליד גבולות נכון ?
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
בין גבולות לצאלים.
דובר :
בין גבולות לצאלים.
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עניין זה יצוין בהוראות התוכנית .כמו כן מציינת הועדה לעניין הביוב ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
לעניין הביוב ,לעניין פתרון הביוב ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
פתרון הביוב מציינת הועדה כי קיים פתרון אזורי בצוחר ?
דוברת :
צוחר !
דובר :
כן ,כן ,כן !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צוחר.
) מדברים כולם יחד (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הנספח אושר בועדה המקצועית לביוב ? נספח ביוב שלהם ?
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
הנספח לא צריך ...
) מדברים יחד (
התוכנית עצמה לא כוללת ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש התניות לשלביות או ש ?
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אני חושבת שכן ,יש לי פשוט הוראות ...
) מדברים ברקע (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן תכלול התוכנית הוראות לביצוע מערכות התשתית ,
) מדברים כולם יחד (
אז אני אגיד ,כן תכלול  ...מערכות התשתית בהתאם לנספחים ,בהתאם לקבוע בסעיף
 12.1.2להוראות התמ"א.
גב' אילנה רויץ ברונין :
אבל את זה כבר אמרנו לא ?
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא !  1.1זה היה הנספחים עצמם.
גב' אילנה רויץ ברונין :
בהתאם לקבוע בסעיף ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 12.1.2להוראות התמ"א .שזה ההתניה של  ...בדיוק .מה עוד היה לנו ? זה בקשר להרחבה
ניכרת מה עוד ?
) מדברים יחד (
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אני הולך אז אני רוצה לאחל לכם שנה טובה .ביום רביעי שבוע שעבר חיברו שני ישובים
" נווה " ו" בני נצרים " לתאורת ביטחון ,אני חייב להגיד לכם שגם המצרים וגם
הפלשתינאים לא מבינים בכלל איך באמצע החולות צצה תאורה ב 3.5 -קילומטר קוטר
מסביב .אני אומר את זה מכול הלב שבלעדיכם זה לא היה קורה ,אבי ,אתה יודע את זה,
את כול התלאות שאנחנו עברנו .ואחד הדברים החשובים זה שלאחר  5שנות התנתקות עם
כול מה שמשתמע סוף סוף מוסדות החינוך הקבע והבתים שלהם עד סוף השנה הם יהיו
בישובים .אני חושב שמגיע להם ואין דבר יותר משמח מלפתוח את השנה החדשה עם
התחדשות והתיישבות .אז תודה רבה לכם.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חיים ,יש לך חובה אחת בפני הועדה ,אחרי סוכות להזמין את הועדה לסיור.
מר חיים ילין – ראש המועצה האזורית אשכול :
אנחנו נעשה את זה ,באמת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חבריה ,אפשר להתקדם ,סעיף  4לסדר היום.
סעיף : 4

תוכנית  – 7/160/03/7הרחבה קהילתית  70יחידות דיור – מושב מסלול –
מועצה אזורית מרחבים

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
מי עורך התוכנית בקשה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תקריאי אולי את ההחלטה הקודמת ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
שנייה ,בדיוק ,אני רוצה להראות את הוורסיה הקודמת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו מחדשים ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אנחנו לא מחדשים ,אנחנו ...
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
גרסה קודמת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שלמה ,בבקשה במה מדובר ?
מר שלמה עמית  ,עורך התוכנית :
אנחנו מדברים על מסלול ,זה מועצה אזורית מרחבית וכאן אנחנו רואים את התוכנית .יש
תוכנית שאושרה לא מזמן במרץ  .2008ויש גם הרחבה קהילתית מאושרת ...
מה שעושים כרגע מוסיפים עוד יחידות  ...וסך הכול מותר במושב  500יחידות  ...כרגע אחרי
כול ההרחבה יהיה  ,332שהם  88כפול  2זה הנחלות ועוד  67ועוד ...
) מדברים ברקע (
מגרשים של חצי דונם כול אחד.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,מי מייצג את המושב ?
מר עמרם ישראל  ,יו"ר ועד מושב מסלול :
שלום !
גב' אילנה רויץ ברונין :
מה השם שלך ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה יש לכם לאומר על ההרחבה הזאת ?
מר עמרם ישראל  ,יו"ר ועד מושב מסלול :
בשעה טובה ,אנחנו מקווים שזה כבר יאושר.
גב' אילנה רויץ ברונין :
מה השם בקשה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
את השם שלך לפרוטוקול ,
מר עמרם ישראל  ,יו"ר ועד מושב מסלול :
עמרם ישראל ,יושב ראש הועד.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
ועדה מקומית ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ועד המושב ,יש ועד מוניציפאלי במושבים.
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רק  ...לציין שהתוכנית הייתה כבר בדיון  ...הגרסה שהועברה בזמנו לדיון שאנחנו המלצנו
לפני שהיה הדיון לצמצם את השטח עד כמה שיותר ...
) מדברים ברקע (
 ...מבונה ,שזה יהיה קצת יותר צמוד דופן ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
הייתה החלטה נכון ? זה היה בדיון והועדה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ! בהתאם להוראות תמ"א ... 35
) מדברים ברקע הדברים לא ניתנים לתמלול (
 ...הרחבת המושב כמה שניתן בצמוד למבנה הקיים .לאור זאת ...
לא משנה ,הרעיון הוא כמו שאמר עלי ,צריך להיות צמוד דופן כמה שניתן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כפי שהוצג עכשיו ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הם הביאו איזה שהיא גרסה ללשכת התכנון ,הם לא בדיוק עמדו בכך ,החזרתי אותם
חזרה ,הוצאתי את סיכום הישיבה כמו שהקראתי כרגע ,הם שוב לא עמדו ושוב הלכו ועשו
שיעורי בית ,אחר כך בסופו של דבר הגיע הגרסה האחרונה הסופית שהורנו להם  ...והיא
מוצגת כאן ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תנאים נוספים להפקדה ? טוב ,אפשר להמליץ על הפקדת התוכנית ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
אבי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן עופר ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
התחיל תיאום לא הסתיים ,אז אני מבקש ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז להשלים את התיאום עם רשות הניקוז ומשרד הבריאות.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
איתנו לא התחיל תיאום.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,לבצע את התיאום .בסדר גמור ,בקשה מיטל עוד משהו ?
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
למועצה אזורית מרחבים אין פתרון לפסולת יבשה ,לפסולת מעורבת הם מעבירים לדודאים
כמובן .יבשה מושלכת בסביבה ובשטחים הפתוחים ובוודאיות וכמובן גורמת למפגעים
סביבתיים ואנחנו מבקשים מאחר ויש פה תוספת של  70יחידות דיור להכניס שני סעיפים.
אני לא מבקשת תיאום עם המשרד ,אני מבקשת להוסיף את שני הסעיפים של מערך
ההתניות של הפסולת .אני יכולה להקריא אותם עכשיו ,אני יכולה להעביר לאילנה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
נא להעביר אותם בבקשה.
גב' אילנה רויץ ברונין :
שתעביר אותם.
מר עמרם ישראל  ,יו"ר ועד מושב מסלול :
פסולת בניה הולך לדודאים.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
להוראות התוכנית סעיפים של מערך התניות.
מר עמרם ישראל  ,יו"ר ועד מושב מסלול :
כן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תנאי להוצאת היתר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
תנאי למתן היתר בניה ,אישור הועדה המקומית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תנאי להיתר.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הועדה המקומית לתוכנית פינוי פסולת ולוודא שבאמת הפסולת שנוצרה במהלך הבניה
תפונה לאתר מוסדר ומאושר .לא תנאי להפקדת התוכנית ,לא ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ברור ,ברור.
מר שלמה עמית  ,עורך התוכנית :
יהיה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...ערבויות אם אתה רוצה לשמוע לי ... ,ערבויות שכול מי שבונה שהוא מפנה את האתר
והוא מביא לכם אישור שהוא ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז זה בדיוק מה שאני מבקשת שיכניסו ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז תעבירי את הנוסח כפי שהוא.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
חשוב לציין שהגרסה שמובאת לדיון כוללת למעשה את כול המושב .כתוספת יחידות דיור
מחייבת הכללת כול המושב כולו ,נכון שיש לנו  ...כאן בחלק הזה יחולו הוראות התוכנית
התקפה ...
) הדברים לא נשמעים (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,תודה רבה ,שנה טובה וחג שמח .הלאה ,בואו תורידו את זה בבקשה .אנחנו
מקדימים ב 5 -דקות .תני צלצול לחגי ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני אתן צלצול לחגי ובואו נעשה את התוספת .היא מסודרת ,אין בעיה ,רק צריך לאשר את
ההחלטה ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אנחנו מתקדמים לתוכנית מספר  5בסדר היום.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אמרנו נעשה את התוספת לסדר היום.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
איזו ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
התוכנית של חירן .
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
טוב ,טוב ,סליחה ,על פי בקשתכם סעיף  22לסדר היום.
סעיף : 22

תוכנית  – 107/02/15ישוב פרברי חירן – מיתר

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
 .1דיון בחידוש החלטת הפקדה
 .2דיון בהחלטת ועדה מקצועית לביוב
אריאלה איפה התוכנית ? חגי ,בוא תעזור ,תיקח את התוכנית תפרוש אותה ,תן קצת רקע
לגבי התוכנית של חירן .מה מעמדה כיום ? שנוכל לחדש את ההפקדה.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...זו התוכנית הכי קשה שבדקתי אי פעם בחיי.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
היא התחילה בשנת .2000
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מר חגי סלע  ,מינהל מקרקעי ישראל :
כן ,זה התחיל ב, 2000 -
גב' פלביה סונטג רשות העתיקות :
מיטל.98 ,
מר חגי סלע  ,מינהל מקרקעי ישראל :
זה התחיל לאור התחלה של שינוי תמ"מ שאושר לצורך הרחבת ישוב חדש לאזור של ...
) מדברים ברקע (
 ...זה נכנס לגבולות השיפוט של הישוב מיתר .שכונה במיתר ,חיראן ,כרמית ,יתיר בעתיד ...
של מיתר .למעשה הוחלט על תוכנית משולבת שגם  ...חלק ברמה מתארית וחלק ברמה
מפורטת .כלומר סך הכול  2600 ...יחידות דיור אבל ברמה המפורטת בשלב הראשון שלב א'
 700יחידות דיור .זו היא התוכנית ,במשך היא התגלגלה ועברה כול פעם תיאום עם
מתכננים חדשים בעקבות תמ"אות שנכנסו .בסופו של דבר היום אנחנו כבר נמצאים
בנקודת מצב שבעצם אנחנו השלמנו את כול התיאומים ממש כבר כולל החלטות של ועדה
מקצועית לביוב .כולל  ...האחרונים שהיו ?
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
עתיקות ,
מר חגי סלע  ,מינהל מקרקעי ישראל :
עתיקות ,ניקוז ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רשות עתיקות פעמיים ,
מר חגי סלע  ,מינהל מקרקעי ישראל :
כן ,כן ,כול פעם  ...דברים חדשים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חגי ,אפשר להוסיף משפט אחד לטובת התוכנית או לטובת הפרויקט .יש כאן ברקע גרעין
פוטנציאלי התיישבותי שמבחינת מרגע שלמעשה התוכנית הזאת תקבל תוקף מיידי ניתן
לצאת לדרך להקמת אפילו את המחנה הארעי לקליטה של אותן המשפחות שמעוניינות
להתיישב באזור הזה.
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
הם נכנסו שעבור שעבר אבי ,למחנה יתיר.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זמני ,לטובת חירן.
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
נכון ,לטובת חירן.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בקשה מיטל.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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אני רוצה לאומר כמה מילים ,כבר משנת  2000נערכו פגישות עם המשרד להגנת הסביבה.
אנחנו העלינו את כול הסוגיות הסביבתיות ואת הצורך בקבלת מידע סביבתי .ב2004 -
הוצגה בועדת ההיגוי במשרד הפנים בפעם הראשונה תוכנית על ידי היזמים ,תוכנית
מפורטת ואז זה כבר נדרש על ידי המשרד הכנה של מסמך סביבתי .במאי  2004הוגשה
תוכנית אדריכלית נופית .לא משנה כול ההיסטוריה אבל משנת  2000הוגשו למשרד
מסמכים שונים בפערים של שנתיים עד ארבע שנים ולא מסמך אחד שמרכז את כול
הדרישות הסביבתיות שהועלו במהלך הדיונים השונים ,כולל דרישות של ועדת ההיגוי.
לבסוף החליטה הועדה המחוזית במרץ  2009להגיש ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הנה פה ,שכונה אחת פה ,שכונה אחת מתוך התוכנית הזאת .למיתר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
למיתר יש ישובים ,
) מדברים יחד (
מר חגי סלע  ,מינהל מקרקעי ישראל :
מועצה מרחבית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
היא מועצה אזורית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מיתר בתחום שיפוטה יש כמה ישובים שכאילו ...
) מדברים יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל עוד לא סיימתי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בקשה מיטל ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בקיצור ,רק ב 2009 -קיבלנו את המסמך הסביבתי שמאגד את כול הנושאים שיתייחס
לפתרון של מיקום תחנת השאיבה ,פתרון השפכים ,בעיקר הנושא המרכזי היה פתרון
הפסולת ,סקר ארכיאולוגי .עלו שם הרבה הרבה נושאים ומבחינתנו הטיפול והתיאום
הסתיים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יופי ,מאה אחוז .אפשר להמליץ על הפקדת התוכנית ?
מר חגי סלע  ,מינהל מקרקעי ישראל :
יש שם סעיף של ועדה  ...למים וביוב נכון ? ...
) הדברים לא נשמעים (
מר יחיאל זוהר נציג הרשויות המקומיות :
 ...במקומות חדשים ,זה המהות של כול התנועה  ...הולך להתחבר לישוב כמו להבים ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מיתר ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
או כמו מיתר זה בדיחה.
גב' אילנה רויץ ברונין :
מה ההסתייגות ?
גב' אריאלה  ,לשכת תכנון מחוזית :
הסתייגות מהתוכנית ,מהמיקום שלה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מעקרונות ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא ,ההסתייגות אולי אם אפשר ברשותך ,הכוונה מי האוכלוסייה המיועדת לאכלס את
ההרחבה הזאת.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הוא לא מדבר על  ...הוא מדבר על עצם העובדה של הקמת הישוב ...
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אם אנחנו באים ומאשרים ...
) הדברים לא נשמעים (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בתחום המוניציפאלי ,
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
בתחום המוניציפאלי זה במרחב ...
) הדברים לא נשמעים (
גב' אילנה רויץ ברונין :
אבי ,בוא תעזור לי מה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הועדה מחליטה על הפקדת התוכנית ,יש תנאים משהו ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
אריאלה ,יש תנאים ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ! הערות הלשכה אבל ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הערות הלשכה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הערות הלשכה מעטות ,בסדר ,ישלימו את זה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,השלמת הערות הלשכה.
אריאלה
וצריכים לאמץ את החלטת הועדה המקצועית לביוב.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
היו שתי החלטות ,אני רוצה רגע לפרט .החלטה אחת הייתה לגבי נושא הביוב שהוגשה
תוכנית אב לביוב לכול אזור צומת שוקת שהיא כללה בין היתר את הישוב חירן שהוא
התחבר בקו די ארוך  ...הטיהור בשפכים של שוקת ...
) מדברים ברקע (
 ...והוא מסוגל לקלוט את השפכים ,
מר חגי סלע  ,מינהל מקרקעי ישראל :
יש תוכנית אב למים וביוב ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
בבקשה שנייה ,רגע ,החלטה שנייה הייתה לנושא בריכות המים שנכנסות לתחום התוכנית
...
) מדברים ברקע הדברים לא נשמעים (
 ...ב 21/7/2010 -בועדת הביוב האחרונה ורשות הטבע והגנים ביקשו להוסיף סעיף להוראות
התוכנית שצריך להוסיף אותו לעניין תיאום  ...צריך לאמץ את זה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בועדת המשנה לביוב ,
גב' דפנה עופרי  ,משרד הבריאות :
מתוך החלטת הועדה למים וביוב .עכשיו ,אני רוצה להגיד עוד משהו .התיאום איתנו היה
לפני כמה שנים טובות ואני עוברת עכשיו על ההוראות של התוכנית .הרבה סעיפים שהם
פשוט לא נכונים כבר ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כי הם לא רלבנטיים ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אז אני ארצה הזדמנות לעבור ככה על התקנון בשקט במשרד ולהעיר עליו את ההערות ...
התוכנית תהיה יותר נכונה ...
) מדברים יחד (
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עופרי ,בואי תקחי לעצמך את הזמן המינימאלי ,עשי את הדבר ,האם טעון משהו איזה
שהוא עדכון כדי לא לעצור את התוכנית.
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יש לי רק נושא נוסף ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
כן ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
למה את לא מבקשת עכשיו מתן היתרים בתנאי ?
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אז בדיוק בשביל זה ביקשתי תיאום נוסף ...
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...של הפרוטוקול ,אני אגיד לך למה כי אותו דבר נהגתם ...
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אבל אתה ראית את ההוראות של התוכנית ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
רגע ,אבל אני לא ...
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אימצנו ,אימצנו ,בדיוק בשביל אני רוצה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אותה התניה ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
בוא אני אסביר לך ,מה שמופיע זה תנאי להיתרי בניה ,אלה היתרי בניה של חיראן זה בניית
המכון בשוקת .המכון בשוקת כבר בנוי אז התנאי לא רלבנטי.
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ברור ,ברור ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
להתאים את התנאים למשהו ...
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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זה ברור .טוב ,אפשר להשלים בבקשה .אז איפה הגענו ? הפקדת התוכנית ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
להפקיד את התוכנית ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
השלמת ההערות של לשכת התכנון ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
 ...החלטות ועדת מקצועית למים וביוב ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לגבי מענה של חיבור מים וביוב ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
 ...להוסיף הוראה ...
) הדברים לא נשמעים (
 ...של רשות הטבע והגנים.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
זה רק בשביל הפרוטוקול ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
במקרה יש חתימת ממ"י ,כי הוא היזם ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יש סוג של התנגדויות שמוטל  ...זה לא מהסוג הזה ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ? נגמר חגי ,תוריד את זה..
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...אני רוצה שנתקדם קצת ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה כבר כמה ?  10שנים ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז הם ישלימו את זה בתקופת ההפקדה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
בינתיים הם מודעים לזה ,הם בינתיים לוקחים יועצים ,הם יעשו  ...לאישור ,אנחנו נגיע עם
מסמך ...
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אין ויכוח ,אין ויכוח ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אני  ...על עצמי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה תודה .נחזור לסדר היום ,סעיף  5לסדר היום.
סעיף : 5

תוכנית  - 21/311/03/7הגדלת זכויות בניה במגרש  - 226שכונה 2
 -ערערה

מטרת הדיון  :הפקדת התוכנית – דיון חוזר בהפקדת התוכנית עקב תום תקופת המועד
להפקדת התוכנית וכן שינויים בקווי בניין
מי עורך התוכנית ?
מר פוקרא ראיד  ,עורך התוכנית :
אני !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה המספר ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
! 21/311
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...שתקופת ההפקדה פגה ובגלל זה  ...אנחנו חוזרים לדון ,יש שינויי בקווי הבניין .אז בוא ,
מר פוקרא ראיד  ,עורך התוכנית :
במה מדובר ,קודם כול היא הייתה להפקדה בחודש ינואר  ...חודשים ,אנחנו כמעט הגענו
לסיום ,היו כבר  ...התוכנית והשלמנו את כול התוכניות ,כול מה שצריך ...
) מדברים ברקע (
 ...של המודד... ,
) מדברים ברקע (
 ...קווי בניין פה בצד הזה .אז אנחנו מגישים  ...בקשה להפקדה  ,כאילו להפקדה מחדש ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש עדין תנאים שצריך למלא ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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לא ,לא ,התוכנית תוקנה ,היא הייתה מוכנה להפקדה ,
מר פוקרא ראיד  ,עורך התוכנית :
בדיוק ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ושמנו לב שהמועד למילוי התנאים הסתיים וההחלטה בטלה ,אז אנחנו רוצים להפקיד את
מחדש רק עם השינויים שהוא הציג.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אילנה ,את יכולה לרשום ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
להפקיד בלי תנאים ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בלי תנאים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הפקדה ללא תנאים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ללא תנאים.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש שינוי בזכויות או שרק בקווי בניין ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אין שינוי ,נכון ?
מר פוקרא ראיד  ,עורך התוכנית :
לא... ,
) מדברים ברקע (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה רבה.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אתה הגשת כרגע ,
מר פוקרא ראיד  ,עורך התוכנית :
כן ,הצגתי את ...
סעיף : 6

תוכנית - 6/199/03/6חלקות - 15 ,14מושב זוהר

מטרת הדיון  :דיון בתוכנית  -דיון בדחיית התוכנית בהמשך להחלטת הועדה מיום
17/5/2010
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אני מבקש קודם כול אם אפשר ,זאת התוכנית ? מי עורך התוכנית ? בוא תסביר לנו בבקשה
מה התוכנית ומה הבעיה לגבי הנושא של המשך הטיפול בתוכנית ומה כרגע עמדת המושב,
מי מייצג את המושב פה ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מי מהמושב ?
דובר :
לא הגיע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אף אחד לא בא מהמושב ?
מר גרשון דוד :
באופן עקרוני הם אמרו בישיבה הקודמת שאין להם התנגדות אם אנחנו נעמוד בנושא הזה
של חלוקת המשבצת לשניים ,בנוסף לאישור של השכן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
השאלה היא כרגע ,אנחנו מחזיקים פה הודעה בפקס מטעם הועד ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אם נקרא את ההחלטה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נקרא את ההחלטה ...
) מדברים כולם יחד (
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
רגע ,אולי קודם נגיד מה התוכנית רוצה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
סליחה ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה התוכנית ?
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
מה מהות התוכנית ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בקשה.
מר בנימין כהן  ,עורך התוכנית :
זו התוכנית כפי שהוצגה פעם שעברה והמטרה שלה ...
) מדברים ברקע (
המטרה של העניין הזה זה לאפשר הסדרה של איזה שהיא תוספת בניה בבית ההיסטורי ...
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) מדברים ברקע (
אני אציין פה שהבית ההיסטורי הוא עמד על הגבול ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש פה שני מגרשים ,אחד משק עזר והשני נחלה ,
מר בנימין כהן  ,עורך התוכנית :
נכון ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
המטרה היא ...
) מדברים ברקע (
 ...את הבניה בפועל.
מר בנימין כהן  ,עורך התוכנית :
זו מטרת העניין הזה ,ככה גם  ...פעם שעברה .היה פה המזכיר ,אני אקדים ואומר
שהתוכנית הזו למרות שאין פה חתימות ... ,גם המינהל ,גם ועד המושב וגם השכן ,כולם
חתמו בעצם הגענו לפה שהועדה המליצה  ...לקראת הפקדה ממש ואז בא מזכיר המושב ...
והוא רצה שהשכן ...
) מדברים ברקע הדברים לא נשמעים (
ואז חזרנו כדי להחתים אותו ואז עלתה דרישה של המושב  ...פעם ראשונה .לקחת את
המשק עזר הזה ולגרוע ממנו חתיכה ...
) הדברים לא נשמעים (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מחייב הכנת תוכנית חדשה ,
מר בנימין כהן ,עורך התוכנית :
 ...למעשה עשינו את הדבר הזה ואז באנו למושב שוב ,דיברנו על זה שעכשיו כן אפשר
לחתום ,אז הוא טען טענות  ...התכנון ,אלא לעניינים של חוזה התקשרות בינו לבין ועד
המושב ...
) מדברם ברקע (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
והתוכנית הזאת לא רלבנטית ?
) מדברים ברקע הדברים לא נשמעים (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
וגם אם מדובר בתוספת יחידת דיור צריך לכלול את כול המושב לפי  811בתמ"א.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז אם ככה יש כוונה להגיש תוכנית חדשה מסודרת ?
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר בנימין כהן  ,עורך התוכנית :
יש !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עם הסכמות בשטח מבחינת מיקומה של כול יחידה וכול תא שטח ?
מר בנימין כהן  ,עורך התוכנית :
כן ,רק יכול להיות שהמושב שוב יקשור את העניין לעניינים ...
) מדברים ברקע (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חברים ,חברים ,תנו לנו גם להבין במה מדובר ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני חושב שלצורך העניין אין שום קשר ואין שום התאמה בין התוכנית ההיא לבין התוכנית
 ...נוריד אותה משולחן הדיונים ואז  ...ונפתח את התוכנית הזאת החדשה ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
עם ההחלטות של ועדה מקומית גם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עם החלטה של ועדה מקומית כמובן בהסכמת המושב בצורה מסודרת ואז נריץ אותה כמו
שצריך.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא לכאורה ,אני רק אקריא את ההחלטה הקודמת כדי שהמסגרת תהיה ברורה " .הועדה
החליטה לשוב ולדון בתוכנית תוך  60יום .שתיים ,בתקופה זו תתקבל ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ,מתי ? מתי זה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה היה במאי !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה ב 17/5/2010 -בתקופה זאת תתקבל תוכנית מוסכמת וחתומה על ידי ועד אגודת המושב.
שלוש ,לאחר שתתקבל הסכמה וחתימת אגודה תתקיים ישיבה בלשכת התכנון לבדיקת
ההיבטים התכנוניים של התוכנית לרבות גבולותיה .ככול שאמור לעיל לא התקיים תוך 60
יום מחליטה הועדה על דחייתה של התוכנית.
לכאורה החלטנו כבר לדחות אותה ,אלא מה שבאה כנראה היועצת המשפטית והמליצה
שנדון ספציפית בדחייה.
גב' אילנה רויץ ברונין :
היועץ המשפטית אמרה שרק הועדה יכולה להחליט על דחייה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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אבל זה הדחייה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
לא ,זה לא היה חד משמעית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זו התוכנית שאתם רואים אותה כראויה לקידום ?
מר גוזלנד מיכאל :
בהחלט ,בוודאי !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אתם מבינים שבין התוכנית הזו והתוכנית שנמצאת על שולחננו אין שום התאמה .אלה שתי
תוכניות נפרדות אחת מן השנייה ,
מר גוזלנד מיכאל :
כן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
למעשה מה שאתם רוצים להגיע למציאות שתואמת את השטח ,זו התוכנית שמבטאה
נאמנה את המציאות שבשטח .אז מן הראוי מה שאנחנו באים ואומרים ,אנחנו הולכים
לבטל את התוכנית הזאת הישנה ,את התוכנית הזו החדשה אתם לוקחים אותה
ומתייחסים אליה כתוכנית חדשה באמת במלוא מובן המילה ,מקבלים את ההסכמה של
ועד המושב ,הולכים דרך ועדת שקמים מחדש ומקבלים על המלצת הועדה המרחבית
ומביאים אותה אלינו חזרה  ...ולאישור.
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...תחזיר גם את זאת לתיקון ,למה לדחות את התוכנית ? להתחיל את כול ההליך מחדש ...
אבל אם לא תהיה הסכמה מחר ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בכול מקרה אם לא תהיה הסכמה אז ...
) מדברים ברקע (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בואו נעשה דיון סגור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
טוב ,בסדר ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לא ,השאלה אם היועצת משפטית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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נשאל אותה ,נביא אותה ,בסדר תאפשר לנו לעשות בדיקה יחד עם ,אילנה,
גב' אילנה רויץ ברונין :
כן ,את דיינה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תבקשי את דיינה שתבוא תצטרף אלינו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אין צורך ,אבי ,אין צורך ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תאפשרו לנו לקבל החלטה בפורום סגור.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני לא יודע משפטית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אין לנו מה לעשות עם התוכנית הזאת ,אני לא יודעת ,עלי ,יש טעם להשאיר את התוכנית
החדשה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שישאיר ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,תשאיר אין בעיה.
) הדברים לא נשמעים (

דיון פנימי
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אפשר להגיד משהו ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הכול אפשר ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
בלי שום קשר לזה שהמושב כן מסכים או לא מסכים ,כן חתם או לא חתם ,אני חושבת שיש
להם תוכנית חדשה .משום שקודם היו מגרשים ועכשיו יש לנו שלושה מגרשים .אז אין
מניעה ,אין ברירה אלא להתחיל את הדרך מחדש.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מה שהיועצת משפטית תגיד ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לא ,זה לא עניין משפטי ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יש להם מגרשים ,מישהו תיקן את התוכנית ,הביאו אותה ,זו תוכנית ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה זה מישהו ? זה שטחים ששייכים לאגודה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ביקשנו תיקון כזה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה שטחים ששייכים לאגודה והאגודה לא חותמת פה על התוכנית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יחיאל ,זה לא קשור עכשיו ,זה לא היבט משפטי בלבד ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אני לא מבינה למה צריך ללכת ליועצים המשפטיים לפי דעתי יש יותר מדי מהם .כי
לפעמים השכל הישר גם הוא יש לו מקום ,זו תוכנית חדשה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
דווקא דברים יותר קטנים מחזירים את התוכנית לועדה המקומית ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
כן ,זה שהם כולם מסכימים זה על הכיפק ,זה נפלא ,אבל זו תוכנית חדשה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה החותמות שהיו בתוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש לנו ,לא צריכים ,יש את זה פעם אחת פה.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש ביניהם הסכמה ,בין שלושת השכנים.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כול פעם להישען על אותה חותמת ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
השכן שהיה פה טוען שאין לו שום בעיה.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
שלושתם ,הם שלושת השכנים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה שלושתם ,הגיעו להבנה ביניהם ,
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גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
שהם מדברים יפה ,הם אומרים אנחנו מסכימים אבל זו תוכנית חדשה ,זה שלושה מגרשים
ולא שניים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ושהאגודה יוזמת ולא חתומה גם ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אני אומרת מעבר לזה ,מעבר לעניין הזה .פשוט מדובר ביציר תכנוני חדש ,לא צריך לזה
תואר מתקדם לא במשפטים ולא ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אם הכול כול כך בסדר ,התוכנית תועבר לדיון בועדה המקומית ,תגיע אלינו ,נדון ,נקבל
החלטה להפקדה באופן מסודר .נחכה לתקופת התנגדויות ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
יחיאל למה אתה ...
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
נחכה לתקופת התנגדויות.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...נדמה לי שהויכוח הוא לא תכנוני ,הם רצו להעיף אותו ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
מהמשק עזר שלו ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז אני שואל את עצמי למה להיכנס לזה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
איך הגעת למסקנה הזאת ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
שהיועצת המשפטית  ...אם אתם כול כך צודקים אז היא שתגיד כן אנחנו ...
) מדברים יחד (
גב' אילנה רויץ ברונין :
הוא אמר לא ,אמרת לא ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל הבעיה היא לא בעיה משפטית יחיאל ,מבחינה תכנונית התוכנית בגרסתה החדשה
צריכה לכלול את כול המושב כי זה הנחיות של תמ"א  .35תוספת יחידת דיור מחייב המושב
הכללת המושב כולו ,זאת אומרת נכון שלא יגידו דברים חכמים במיוחד לגבי המושב אבל
זה לא אותו קו כחול .המהות של התוכנית השתנתה ,במקום חלוקת גבולות בין מגרשים
קיימים יש פה תוספת של מגרש נוסף.
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה תכנון חדש ,זה צץ ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
המהות משתנה ביחס ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
או קי ,נניח שאתה צודק ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז זהו ,זה לא עניין משפטי ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ננסה לקבל אותה במצב שזה תיקון תוכנית  ...אני אגיד לך מה אני חושב ,אני חושב  ...את
כול הסיפור מחדש .אם אני אומר לא ,את אותם דברים שאתה אומר ...
) הדברים לא נשמעים (
 ...אתה רוצה מגרש נוסף סימנת אותו ,סימנת פה את המגרש ,הוספת מגרש נוסף ,לך
תחליט תעשה  ...בקשה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני הייתי הולך על המסלול הזה עלי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אין לנו בעיה ספציפית ,העניין הוא ,השאלה כמה זמן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,ניתן פרק זמן ,רגע ,רגע ,עלי ,הקטע של הזמן אפשר לקצוב אותו והפעם אם לא בסיבוב
הזה כן להוריד אותו מהמדף ולבטל אותו.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא המטרה שלנו להוריד תוכניות ,אנחנו רוצים לקדם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,אבל אם לא יתקיימו אותם התנאים שאנחנו מדברים כרגע ,אז בואו ניקח טווח של
חודשיים 60 ,יום ללא החגים לצורך העניין ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז מה זה שונה מההחלטה הקודמת ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,זה שונה כי יש לך תוכנית מתוקנת אחרת.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הועדה המקומית לא מכירה אותה ,זה משהו שנולד פה עכשיו ,אני לא יודעת אם המושב
מכיר אותה .האגודה יוזמת את התוכנית ואני לא יודעת מי מכיר את המסמך הזה ?
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אנחנו !
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גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא באמת ,האגודה לא רוצה לחתום ,אני לא יודעת מה השיקולים ,יכול להיות ,אני לא
יודעת מתעללים אמרת ? אבל איך זה יכול להיות שהאגודה יוזמת והיא לא חותמת ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...לשלוח  3חודשים ... ,יכול להיות שהוא ילך יעשה מה שהוא רוצה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה ממאי  ,2009אנחנו כבר שנה ו 4 -חודשים מחכים שהאגודה תחתום .לא ,בלי לעשות
כלום.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חגית ,על הזמן שבוזבז אנחנו מודאגים ,וברקע בערך גם מבינים ויודעים את הסיבות למה
לא להגיע לסיום.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז מי מבטיח שעכשיו זה יקרה עוד פעם.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
נקצוב פה כרגע לוח זמנים קצוב ומסודר ,יעמדו בכך מה טוב ,אם לא ילך לטיפול פעם אחת
וזהו ,נדע את זה ,אבל נתנו את ההזדמנות.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
נתנו כבר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הבעיה שהשינוי בתוכנית החדשה ,אני לא יכולה לראות את זה כתיקון ,אם הייתי יכולה
לראות את זה כתיקון מהתוכנית שבהערות שנתנו וביקשנו ,אבל זה לא תיקון ,זה פתאום ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
המינהל גם לא ראה תוכנית כזאת ,המינהל גם לא חתום ,לא יודעת ,מה זה ? כול אחד
שעושה סקיצה ,
) מדברים יחד (
לא את זה ,את זה ,זה התוכנית שאנחנו מכירים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה עכשיו הוצא ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
עכשיו הוא הוציא את זה מהשקית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זו פעם ראשונה שזה עולה על הלוח ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הוא אומר במקום זה אני רוצה את זה ,ממתי אנחנו החלטנו ,
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גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אז אנחנו מסכימים איתו ,אנחנו מבטלים את זה ושיריץ את ההוא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,זה אנחנו סוגרים ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
נכון ,קיבלנו את בקשתו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
נגיש את זה ,תגיש הועדה המקומית ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
גם ככה זה היה מטרת הדיון לדחות את התוכנית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בדיוק ,אותו יום שזה יגיע למחרת אני מביאה לדיון ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זו הייתה מטרת התוכנית לדחות את התוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא נראה לי שאפשר ,מה ? הוא מציג לי דבר כזה ,מאיפה אני מכירה את זה ? הוא מוסיף
מגרש חדש ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...התוכנית הקודמת התקבלה החלטה לבטל אותה עד  60יום אם לא יתקנו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
עברו  60יום היא מתוקנת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
למה צריך לקבל החלטה ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני אסביר לך
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אני לא רוצה לקבל החלטה לגבי התוכנית הזאת ,התוכנית החדשה אל תקבלי אותה
כתיקון ,אל תקבלי אותה  ,תגידי לו שהתנאים הבסיסיים ,תני לו את ה 4 ,3 -תנאים
בסיסיים שהוא יעמוד בהם כדי שזה ייכנס לדיון .הוא יצא מפה בתחושה טובה ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
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לא ,זה לא קשור לתחושה ,אבל רק שנייה ,אם אתה מדבר על התוכנית ההיא שאנחנו כבר
דנו והחלטנו מצידנו ,התוכנית הזאת נדחתה מבוטלת ,את זאת אנחנו לא מכירים ,זו
תוכנית חדשה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...עם מה שאת אומרת ,אמרתי ,נתקבלה החלטה לדחות את התוכנית הזאת בתום  60יום
כי לא קרה כלום ,לא קרה כלום.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
נגמר ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
זהו נגמר ,לא צריך להודיע לו שום דבר .עכשיו הוא הביא תוכנית חדשה ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה זה הוא הביא ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
הביא עכשיו תוכנית חדשה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,הוא סתם מציג ,הוא לא הביא ,הוא לא הגיש לאף אחד ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זו לא סוג של הגשה ,הוא הציג אותה ,הוציא אותה עכשיו מהשקית ,אף לא מכיר ,לא שום
גוף ,לא המינהל חתום ,לא האגודה ,לא ועדה מקומית שקמים .מה זה נראה תקין ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז תגידי לו ,כול התנאים שאת אומרת כרגע ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז נגיד את זה בהליך מסודר ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
משהו מציק לך ,מה ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הוא רוצה לעזור להם לזרז ,
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כלום ,היהודי הזה היה כבר פה ,לא מציק לי כלום.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל היהודי הזה היה לפני שנה ומשהו ? אני לא זוכרת ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שנה ! שנה וחצי התוכנית הזאת עומדת ,
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,היהודי הזה לא מקדם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא קורה כלום ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כלום ,כלום ,כלום.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כשאני אומרת אנחנו מביאים לסגור סופית ,הוא מביא לי תכנון חדש ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
ומה אנחנו אמורים לעשות עם זה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זאת אומרת אנחנו מבינים לבד שהמושב ,מי שאמור להגיש את התוכנית לא מעוניין
בתוכנית הזאת .זו בעצם האמירה ,זה גם מה ,שלחו לנו מכתב ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תן לי רגע את התיק של התוכנית בבקשה.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני הבנתי ,אני לא אמרתי משהו שונה ממה שהם אמרו ,
גב' בשמת גלין  ,לשכת תכנון מחוזית :
אולי הם לא מתנגדים אבל הם לא עושים מעשים חיוביים כדי שזה יעבור ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יכול להיות ,יכול להיות שזאת ההגדרה היותר מדויקת ,הם באמת לא הביעו התנגדות
נחרצת אבל גם הם לא חותמים.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
זה לא שלא טרחו ,לא הגיעו ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז יכול להיות שאפשר להציע לו להגיש את התוכנית שלא בהסכמת בעלים ,אני לא יודעת,
עלי ,מה אתה אומר על ההליך שלו בהסכמת בעלים ? איך הוא יכול לצאת מהפלונטר הזה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הם לא יכולים להגיש את התוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
למה ? הוא בעל עניין ,הוא גר שם שנים ,אני לא יודעת איזה סוג של זכויות יש לו ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הזכויות הם של האגודה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
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נכון ,אז בגלל זה אני אומרת שלא בהסכמת בעלים אבל יש לו עניין בקרקע .הוא גר שם
שנים ,הוא רוצה לזה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש איזה שהוא הסכם ,משהו ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש איזה משהו קנטרני בעיניהם ,אני לא יודעת.
) מדברים יחד (
גב' אילנה רויץ ברונין :
 ...הוא מבחינתו הגיש את התוכנית ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא !
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה פתאום ,זה בתוך התיק ...
) מדברים יחד (
גב' אילנה רויץ ברונין :
אבל אולי צריך להחזיר את זה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה מה שאני אמרתי ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
למה צריך לקבל את זה ? הוא מצידו הגיש את זה היום.
חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הוא רק הציג ואפשר להחזיר לו את זה .הציג ,הוא לא נתן ולא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
במידה ותוגש תוכנית חדשה ומוסכמת על  ...במידה שתוגש תוכנית מוסכמת ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אבל היא לא מוסכמת ,הוא יכול להגיש ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז שיגיש תוכנית שלא בהסכמת בעלים ,היא תעבור דרך ועדה מקומית נטפל בה .אתה
היית מסכים שתגיע לפה תוכנית שנתיבות לא מכירה ,שהועדה לא מכירה ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
איך ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אתה היית מסכים להליך כזה שתוכנית בנתיבות שרוצים לדחות אותה ומגישים פה במהלך
הדיון תוכנית שאתם לא מכירים ואנחנו פתאום נקדם אותה ? זה נראה לך תקין ?
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
קודם כול עשיתם את זה אבל בסדר ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא עשינו את זה ,אין דבר כזה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יש דבר כזה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אין דבר כזה.
) מדברים יחד (
מה פתחתי ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...השטח גובל איתם ,אתם שולחים אותי לתאם איתם.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא גובל ,זה חלק מהתוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה ? בית העלמין ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כול תוכנית אגב שהשטח שלי גובל איתם אתם שולחים אותי לתאם ,אתם אותם לא
שולחים לתאם ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אתה מדבר על בית העלמין ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יחיאל ,בוא נסגור את הדבר הזה קודם כול.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בואו נתייחס לזה בפשטות ,הוא ביקש תוכנית אחרת נקודה ,מה אתם רוצים ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא יודעת ,זה פשוט.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הוא הודיע שהוא רוצה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז אנחנו לא יכולים לדון בתוכנית אחרת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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בואו נעשה דבר כזה ,יחיאל ,ננסה ככה ,שהיות שבמהלך הדיון הוצגה בפני הועדה תוכנית
ששונה במהותה מתוכנית שעמדה בדיון בפני הועדה ועל פי הודעת הועד המקומי מתאריך
ה 5/10/2010 -הועדה מנחה את יוזמי התוכנית על הכנת תוכנית חדשה המבטאת נאמנה את
המציאות שבשטח אשר תוגש בצינור הסטטוטורי המחייב את ועדת שקמים לועדה מחוזית
שתטפל בזה .בסדר ? תרשמי אילנה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תחזור ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
זה מוקלט ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
אבי ,אתה לא הזכרת את ה 60 -יום החלטה קודמת .כאילו בגלל זה אנחנו פה ,לא צריך
לשכוח את זה.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בהמשך להחלטת הועדה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בהמשך להחלטה של הועדה מתאריך ה 17/5/2010 -חזרה הועדה ודנה בתוכנית הנ"ל על
ביטול התוכנית ,מה קרה אילנה ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
לא יכולה לכתוב ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בהמשך להחלטת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מתאריך של הועדה ,מתאריך  17למאי.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מתאריך  17במאי ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
בה הוחלט לבטל את התוכנית ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בה הוחלט על ביטול התוכנית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
דחיית התוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
דחיית התוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
על דחיית התוכנית ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שבה הועדה ודנה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ולאור הודעתו של ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לאור דעתו ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לאור הודעת הועד ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ולאור הודעת ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,תסיימו משפטים .ללא הודעתו של ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,ולאור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לאור ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לאור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לאור הודעתו של ועדה המושב מתאריך ה.5/9/20010 -
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מבקשים לדחות את הדיון ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לאור הודעתו של ועדה המושב מיום ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לפיו ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לפיו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
על החלטתו ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לפיו רגע ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
להגיש תוכנית חדשה לשינוי התב"ע ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לפי מה ? אני לא הבנתי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש בכוונתו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בכוונתם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בכוונתם ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
שיש בכוונתם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
להגשת תוכנית חדשה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
להגיש תוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חדשה ,מחליטה הועדה לאפשר בפני יוזמי התוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לאפשר בפני יוזמי התוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הכנת תוכנית חדשה אשר תוגש ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הכנת תוכנית חדשה אשר תוגש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אנחנו לא צריכים לאפשר ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
סליחה ?
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
הועדה יכולה שלא לאפשר ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
מחליטה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
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מחליטה הועדה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לדחות את התוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לדחות את התוכנית שבנדון קודם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שבנדון ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
וזהו ,מה עוד ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
צריך לאומר דבר לגבי הגשת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אתה לא יכול להתחייב אבל ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה תמיד ,זה תמיד אנחנו יכולים להגיש ,אנחנו לא מונעים מאף אחד להגיש תוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לכשתוגש תוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אמירה אחת ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ולכשתוגש ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כשתוגש תוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
חדשה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חדשה ,הועדה תדון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תובא התוכנית לדיון ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תובא התוכנית לדיון ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בפני הועדה לאחר קיום דיון ,
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גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
כמקובל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
קבלת המלצת הועדה המקומית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בהתאם להמלצת הועדה המקומית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בהתאם להמלצת הועדה המקומית שקמים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אפשר להמשיך חברים ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,התוכנית הבאה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אנחנו בסעיף .7
סעיף : 7

תוכנית  - 5/142/03/6שטח לגדר ביטחון בקיבוץ בית ניר

מטרת הדיון  :הפקדת התוכנית  -דיון חוזר בהפקדת התוכנית עקב תום תקופת המועד
להפקדת התוכנית
וזה גם פה דיון חוזר.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
המתכנן התקשר שהוא לא יוכל להגיע ,יש פה מישהו ? אנחנו עומדים בזמנים ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,כן ,כן !
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
התוכנית הוגשה על ידי קיבוץ בית ניר אם אני לא טועה ,כן ,קיבוץ בית ניר .המטרה של
התוכנית היא זה רצועה ירוקה סביב הקיבוץ עצמו ,סביב השכונה על מנת לבנות גדר
ביטחון .מבחינת היזמים והמתכנן התוכנית מתוקנת ,מתואמת ,מאחר והשטח חל לפי
תמ"א , 35
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
משהו נופי ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,אני לא זוכרת בדיוק כרגע את ההגדרה ,הוגש נספח נופי סביבתי ,הועבר להתייעצות או
לבדיקה של המשרד להגנת הסביבה.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
ומשרד החקלאות ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
וגם רט"ג ?
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
ומשרד החקלאות ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
וגם משרד החקלאות נכון.
) מדברים יחד (
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
איתי לא נעשה תיאום ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל את לא בעסק ,
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
לא.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
שנייה ,אנחנו החלטנו להפקיד את התוכנית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מתי ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ב ,2009 -משום מה המועד ה 6 -חודשים חלפו ,אנחנו ביקשנו לבקש הארכה כי ראינו שהם
מטפלים .בסופו של דבר הבנו ששוב הנושא של אי חתימת מינהל מקרקעי ישראל לתוכנית
מעכבת את ההפקדה בפועל .התוכנית כמעט תוקנה במלואה ואני בכול זאת הבאתי את זה
לדחייה מאחר והתוכנית לא קודמה ,אני לא ידעתי את הסיבה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא כתוב ,דיון חוזר להפקדה כתוב ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
פה זה הפקדה מחדש ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ! אנחנו כבר הבאנו את התוכנית עכשיו לא מזמן באוגוסט  2010ואני אקריא את
ההחלטה " .הועדה מציינת כי העיכוב שחל בקידום התוכנית אינו נובע מטעמים תכנוניים
אלא בסיסו בחילוקי דעות בין מינהל מקרקעי ישראל לקיבוץ .וזאת בשל היות השטח מחוץ
למשבצת החקלאית של הקיבוץ .עוד מציינת הועדה כי לדעתה אין מדובר בתוכנית איחוד
וחלוקה באופן המחייב קבלת הסכמת מינהל מקרקעי ישראל במובן הקנייני " ובכול מקרה
הקרקע היא בבעלות מינהל ,ממ"י " .משכך ולאור חשיבות התוכנית לביטחון הקיבוץ
ובשים לב לכך שהתוכנית תוקנה לפי רוב ההערות של לשכת התכנון מחליטה הועדה שלא
לדחות את התוכנית ולהעבירן לדיון בדבר הפקדה מחדש בהקדם האפשרי ".
התוכנית הובאה לדיון ,כרגע מטרת הדיון היא הפקדת התוכנית ,
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גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
דיון להפקדה מחדש ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן !
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ! לדעתי נתנו מספר ממש קטן של הערות ,אפשר להפקיד את התוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...מוסדר העניין ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא צריך ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,לא !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אמרנו שלא צריך ,
מר יובל ויג'ניצר  ,יושב ראש קיבוץ בית ניר :
רגע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
מר יובל ויג'ניצר  ,יושב ראש קיבוץ בית ניר :
שמי יובל ויז'ניצר  ,יושב ראש הקיבוץ.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל אני יצאתי ואף לא אחד ענה ,אני ראיתי אותך בחוץ ,לא הוא היה בחוץ אבל כנראה לא
שמע אותי.
גב' אילנה רויץ ברונין :
מה שמך ?
מר יובל ויג'ניצר  ,יושב ראש קיבוץ בית ניר :
יובל ויז'ניצר ,יושב ראש קיבוץ בית ניר .המחלוקת עם מינהל מקרקעי ישראל הוסדרה
מזמן רק במינהל עד שחומר עובר מקומה א' לקומה ב' יכול לקחת שנה .כרגע נמסר לנו בעל
פה מהנהלת מחוז ירושלים אישרה את חילופי השטחים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בשעה טובה ,
מר יובל ויג'ניצר  ,יושב ראש קיבוץ בית ניר :
ככה שאני מניח שמתי שהוא גם נקבל אסמכתא בכתב ,אבל זו מדינת ישראל ואתם מכירים
אותה יותר טוב.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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בסדר ,תודה רבה על ההודעה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה ?
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
אני רוצה השלמת תיאום ,כי לא נעשה תיאום עם רשות העתיקות.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל ביקשנו פעם ,ביקשת פעם תיאום ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תיאום של רשות העתיקות ?
מר פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
רשות העתיקות ?
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
על הגדר ?
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
כן על הגדר ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אני אומר משהו אחר  ...שהוא שומע אותי ,אני מתנגד להפקדת התוכנית ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,זה יהיה תנאי ,אחד התנאים .פה תוכנית שאף אחד לא הכיר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא נפרסם ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
תנאי להפקדה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
היא לא תופקד עד ש ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,גם אנחנו החלטנו ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
בדיוק כפי שאתם נוהגים איתנו ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מי זה איתנו ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אחרי שהמינהל יאשר אנחנו ...
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גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,זה לא קשור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה חילופי שטחים ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
למה איפה אנחנו התנינו ?
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל זה ייעוץ משפטי ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
איפה אנחנו התנינו ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אצלי ,לא דנים לא מפקידים לא נוגעים בתוכנית עד שהמינהל יחתום.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו לא ,אין לנו תנאים כאלה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
או קי ,אז אין לכם תנאים ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו לא מפקידים ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אין שום בעיה ,תקראו לה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
בסדר ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
לקרוא לה אבי ?
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
הם רוצים להקים את הגדר שמה ? מה הם רוצים להקים גדר לפני שהתוכנית ?
) מדברים יחד (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זו החלטה ,אהה זה עלי ,איפה עלי ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
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זה בהתייעצות עם היועצת המשפטית ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני לא יודעת ,זה עלי ,אני לא מוציאה את ההחלטה.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
 ...גדר ביטחון ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,כן ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה גדר ביטחון ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
זה גדר ביטחון להרחבה מאושרת ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
להרחבה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
זה התוכנית על הגדר ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,רק על הגדר ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
רק לגדר ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
רק לגדר ביטחון ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...לקיבוץ כולו.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יחיאל ,בוא תסתכל זה רק  ...בשביל הגדר ,הם לא יכולים להקים את הגדר .אז התוכנית
באה להסדיר רק ,השטח נשאר חקלאי ,
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
כן ,זה רק להקים את הגדר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
התוכנית מאפשרת הקמת גדר ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
גדר הביטחון של קיבוץ .אבל גם במקרה הזה בדיוק כמו במקרה הקודם ,אפשר להגיש את
זה ללא הסכמת בעלים ,זה גם בסדר .יש בחוק תוכנית ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
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לכן אני רוצה שהיועצת משפטית שתגיד את זה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אין בעיה ,אין שום תנאי שלא ניתן אפילו להחליט על הפקדה ללא חתימת מינהל.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יש את זה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אין דבר כזה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז אני מודיע לך ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה היתר ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אני מודיע לך שיש התניה ,תקשיבי ,לא לדון בתוכנית ,לא לדון בתוכנית ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא לדון בתוכנית ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כן !
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
איפה יש ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כן ,לא המחוזית ולא המקומית ולא ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הנה בקשה ,בסדר ,אני לא מכירה חוק כזה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
בסדר ,אני אשאל את היועצת המשפטית תקראו לה.
) מדברים יחד (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני חושבת שבהיתר אבל לא בתוכנית אבל אפשר גם.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הנה היא בדרך ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,בסדר.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
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מה אנחנו עכשיו ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
דקה המתנה כן !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מתי אתה אומר שהסתיים התיאום עם ממ"י ? הסתיים כבר ,
מר יובל ויג'ניצר  ,יושב ראש קיבוץ בית ניר :
אנחנו מנהלים עם ממ"י משא ומתן שנתיים ! החומר הולך לאיבוד לא מוצאים את החומר,
זה לא שמישהו מתנגד ,בסך הכול שינו  7דונם ,הועברו ממקום למקום כדי שכול הגדר
תהיה משבצת הקיבוץ .הליך המיפוי הושלם ,בעל פה נמסר לנו שישנה החלטת הנהלת מחוז
ירושלים .מתי אנחנו נקבל פרוטוקול אני לא יודע ,אבל מדובר על גדר ביטחונית על פי
דרישת פיקוד העורף .זה לא מצב שבו מישהו התאהב בגדר הזו .בית ניר נמצא במרחב
התפר וישנם דרישות של פיקוד העורף.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
דיינה ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
מה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יש לנו תוכנית פה של קיבוץ בית ניר ... ,בשטח חקלאי לגבי הקמת גדר ביטחון ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לא ,לא ,כול תוכנית ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,רגע ,בסדר ,כרגע הייתה בעיה של הסכמה של מינהל מקרקעי ישראל לגבי  7דונם.
עכשיו ההסכמה הזאת אין אותה בכתב ,יש אותה רק בעל פה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
היא לא קיימת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא קיימת ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
לצורך העניין ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
איך ?
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
זה שהוא אמר זה נחמד ,אבל היא לא קיימת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
טוב ,השאלה היא אם יש התנאי הזה של חתימת מינהל מקרקעי ישראל יכול לשמש
כמגבלה לאי הפקדת התוכנית.
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גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
על החלטת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לקבלת החלטה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
להחלטה להפקדה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
החלטת הפקדה בתנאים ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
התשובה היא לא ! ואני רק אפרט ,בסדר .רשאי להגיש תוכנית מי שהוא בעל עניין בקרקע
לא רק הבעלים .לכן העובדה שמינהל מקרקעי ישראל חתמו או לא חתמו לא משנה בהקשר
הזה .זה יכול להיות שאלה רלבנטית בהקשר של הועדה המחוזית ,אם הועדה המחוזית
רוצה או לא רוצה לקדם את זה בלי שהבעלים עצמם נותנים את הדעת לעניין .צריך לזכור
שבכול מקרה אנחנו מדברים פה על נושא של תכנון ועל ייעודים בתכנון .זאת אומרת כשהם
ירצו יום אחד להוציא היתר הם לא יכולים לעשות שום דבר בלי חתימת הבעלים וזה ...
עכשיו השאלות שאנחנו שואלים הן שאלות ברמת התכנון .וכאן ,עוד פעם ,אין מחסום
משפטי ,ברגע שזה הקיבוץ ,הם בעל עניין אין בכלל מחלוקת בעניין בוודאי לא להפקדה.
אלא אם כן בשיקול דעת שלכם אתם חושבים שדבר כזה ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
הוא רוצה להקים גדר ,מחר הוא יכול להקים גדר ?
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
לא ,זה לא קשור ,זה לא קשור .אני אומרת ,אם הוא ירצה להקים גדר הוא יהיה חייב
חתימה של הבעלים .כי בהיתר ,בתקנות ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מה הבאתם את זה לדיון עכשיו ? כי אמרתם דחוף זה גדר ביטחון ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
לא ,אבל אי אפשר להתחיל עם זה בכלל ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל זה צריך תוכנית ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
אי אפשר להתחיל בכלל בלי הנושא של התוכנית ולהריץ את התוכנית כרגע אין מניעה .יכול
מאוד להיות דרך אגב שגם במהלך ההתנגדויות ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
להפקיד ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
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להפקיד .ויכול מאוד להיות שבמהלך ההפקדה תוגש התנגדות של מינהל מקרקעי ישראל
לצורך העניין .ואני אומרת וגם אם התוכנית בסוף היום תאושר ובמינהל מקרקעי ישראל
לא יתנגדו ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
או קי ,אז במילים פשוטות ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
הוא לא יכול להוציא היתר בלי ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז במילים פשוטות כול תוכנית שתוגש לועדה ללא חתימת ממ"י אפשר לדון בה.
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
תיאורטית משפטית כן.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
בסדר ,בסדר ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
אני רק אומרת ,אני חוזרת ומסבירה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
זה מה שרציתי רק את התשובה הזאת ... ,לפרוטוקול ,
) מדברים יחד (
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
אבל אני רק שמה לך את זה בקונוטציה,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אני מצביע בשבילו ,בשביל האדון הזה ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
אני רק מסבירה את הקונוטציה ,כשאין לך חתימה של בעלים זה בדרך כלל שיקול של האם
...
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...דחו דיון ,לא רצו להכניס תוכנית לועדה.
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
נכון ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כי אין חתימת מינהל כשזה קשור לנתיבות ,עכשיו אתם מאשרים ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

65

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

איפה יש דבר כזה ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אין לי בעיה אני לא מעכב שום תוכנית של החברה מקיבוץ בית ניר ... ,בפרוטוקול כשתבוא
תוכנית בפעם הבאה ואני אביא תוכניות כאלה תדונו בהם ,זה הכול.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בוא תגיד לי איזה תוכנית ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
גודל שכונה זה לא ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לא ,אין דבר כזה ,אין דבר כזה ... ,גודל שכונה זה לא גדר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא משנה בגלל התוכנית ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...או כן או לא ,
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
להביא לדיון אפשר תמיד להביא לדיון.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לא ,להפקיד.
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
לא ,להפקיד זה כבר שיקול אחר ,כי אני אסביר משהו ,אני אסביר משהו ,יש עניין של
שיקול דעת כשאתה אומר אם בעלי הקרקע מאחר ובסופו של דבר לצורך הוצאת היתר,
אתה לא עושה תוכנית שתהיה על המדף תוכנית תיאורטית .אם בעלי הקרקע לא עומדים
מאחורי התוכנית אז זה יוצר קושי ולפעמים זה שיקול טוב למה לא להפקיד מלכתחילה
תוכנית .אבל זה ברמת שיקול הדעת לא ברמת  ...זה התשובה היותר רחבה ,להשאיר
לשיקול דעתה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אני מעדיף את התשובה הקודמת .התשובה הקודמת היא יותר טובה ...
) מדברים כולם יחד (
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אבל דיינה ,חלק משיקול הדעת זה איזה תוכנית בפנינו לא ? מדובר בגדר ...
) מדברים יחד (
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
אבל לכן אני אומרת הכול זה חלק משיקול הדעת הזה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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בואו רגע ,אני רוצה רגע לשהות שנייה ברובד התכנוני כדי להבין דברים .קודם כול יש פה
שכונה מאושרת של קיבוץ בית ניר ?
מר יובל ויג'ניצר  ,יושב ראש קיבוץ בית ניר :
כן !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
השכונה הזאת היא שכונה קהילתית ,הם נמצאים בשטח פתוח ,אני יוצא מתוך הנחה
שבאזור שבו הם נמצאים ולא רוצים להיכנס ,לאכלס או לבנות בכלל ,זה נבנה כבר ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
השכונה נבנתה ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
היא בבניה !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
היא בבניה ,אני מניח שאנשים לא רוצים להתאכלס בלי שיהיה להם גדר ביטחון .עכשיו,
משום מה הגדר ביטחון נמצאת בחלק שהוא לא במשבצת המוגדרת של המושב ,מה שנקרא
 ...עסקה לגבי רצועה קטנה כזאת ,כדי לאפשר את הקמת הגדר לפי מרכיבי ביטחון ,לפי
מרחק מסוים .אפילו תמ"א ... 35
) מדברים יחד (
נעזוב שנייה ,עניינית אפילו תמ"א  35מחייבת אותנו כשאנחנו  ...במרחב הכפרי להגדיר גם
את מרכיבי הביטחון וגם את הגדר .התוכנית הזאת אושרה כבר לפני הרבה שנים .כנראה
שבאותו מועד הדבר לא בא בפתחנו והיום התוכנית הזאת משלימה את ...
) מדברים ברקע (
 ...שמבחינה תכנונית יש לנו הצדקה מלאה לדון ולאשר את  ...של התוכנית ,גם אם בעל
הקרקע לא מעוניין למרות שהוא מת לשווק את השטחים האלה ,אני משוכנע שהוא מת
לבנות אותם ויכנס לו הרבה כסף .אז זה עניין קנייני נורא פעוט ופשוט וחבל על הזמן.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
זה עניין משפטי ואני חוזר ,גברתי היועצת המשפטית .אני חוזר לשאלה משום שזו שאלה ...
להבא ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
היא ענתה לך ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
התוכנית שמונחת בפני הועדה לא חתמו על ידי מינהל ...
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
התוכנית אפשר להגיש אותה בלי חתימת ...
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מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
עכשיו היא נכנסת להפקדה ואני מדבר על זה כתוכנית ,אל תגידו  ...ואל תגידו לי סכנה ולא
ביטחון .תוכנית שלא חתומה על ידי ממ"י ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
האם ניתן לדון בה ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
האם ניתן לדון בה לצורך הפקדה ?
גב' דיינה ירום רייזנר  ,יועצת משפטית לועדה המחוזית :
כן !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לגופו של עניין ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אפשר לדון ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יאללה ,מתקדמים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תיאום עם רשות העתיקות.
גב חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש עוד ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הערות לשכת התכנון ,
גב חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה 5/1/2010 -שהועברו למתכנן.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מי זה המתכנן ?
גב חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
דודי דרורי ! הוא תפקד בסדר גמור אבל פשוט הנושא של מול המינהל עיכב והתוכנית
טעונה אישור ולקחש"פ.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,אז שמעת לגבי החלטת הפקדה ,יש לכם שני תנאים .השלמת תיקון ,
גב חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
והולקחש"פ ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הערות לשכת התכנון ,תיאום עם רשות העתיקות ,
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גב חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
והועדה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה אנחנו נשלח ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה אנחנו צריכים לשלוח ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו נשלח כשנקבל תוכנית מתוקנת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זהו חגית ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן זהו !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
סעיף  8לסדר היום.
סעיף : 8

תוכנית  - 126/102/02/5אזור עמק שרה  -שלב ו'  -צפון
באר  -שבע

מטרת הדיון  :דיון בתוכנית  -דיון בהערות רכבת ישראל בהמשך להחלטת הולנת"ע
יום  27/4/2010וישיבה שנערכה בלשכת התכנון
מי עורך התוכנית בבקשה ?
דוברת :
עורך התוכנית לא נמצא כאן ,זה אלי ארמון.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יוספה ,אתם עיריית באר – שבע מייצגים את ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
את עצמנו.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ורכבת ישראל יש פה מישהו ? הנה הגברת פה ,בסדר גמור .אז בואו תשימו את התוכנית.
תורידו את זה של בית ניר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני רוצה להגיד ...
) מדברים ברקע (
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דוברת :
הוא במילואים והאיש שלו בחו"ל ,אבל זה לא דיון בתוכנית עכשיו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...בדיון בולנת"ע ,כול מיני הקלות ועניינים .ואם אני זוכרת נכון ,תוך כדי הדיון היו הערות,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
חדשות של הרכבת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
חדשות של הרכבת בולנת"ע .הולנת"ע לא קיבלה החלטה על ההערות שנשמעו תוך כדי
הדיון .והעבירה את ההערות האלה לדיון בועדה המחוזית ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אני רק רוצה להזכיר שלתוכנית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ,עוד שנייה ,זו תוכנית שמתגלגלת אצלנו הרבה זמן ,אני כמה פעמים רציתי לקיים
ישיבה יחד עם הרכבת בלשכת התכנון ,כי אני באופן אישי הייתה לי בעיה עם ההערות .לא
כול כך הבנתי ,כי לא ידענו בדיוק איך להכין את עצמנו לדיון של היום .אז כמה פעמים
ניסינו לקיים דיון עם הרכבת בלשכת התכנון .הם לא הופיעו ,הם לא באו ,בסופו של דבר
הישיבה התקיימה בלשכת התכנון עם כול מיני משתתפים ,אני באופן אישי לא הייתי .אבל
זאת מטרת הדיון של היום ,לדון בהערות של הרכבת שהיו בולנת"ע והולנת"ע שולחת אותנו
לדון היום .התוכנית נדונה להפקדה לפני הרבה זמן ,
דוברת :
התוכנית מוכנה להפקדה ,כול התיאומים הסתיימות בהתאם להחלטה ורק הנושא הזה
נמצא כרגע על הפרק.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אני רק רוצה להזכיר שיש לנו אישור של הרכבת לתוכנית .ההערות האלה זה הערות
שפתאום צצו בדיון הזה למרות שיש לנו אישור לתוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היה תיאום עם הרכבת ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
כן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,רגע ,בבקשה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היה לנו תיאום מסודר עם הרכבת ,
דוברת :
כן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
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אני חוזרת ואומרת תוך כדי דיון בולנת"ע הם העלו כול מיני הערות והולנת"ע לא קיבלה
החלטה על זה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,מי האדון ? שם לפרוטוקול בבקשה ?
מר מוטי פריד ,יועץ תנועה :
מוטי פריד ,יועץ התנועה .אני רוצה לאומר לכם שההערות של הרכבת מתייחסות לנתונים
שאינם סטטוטוריים .למשל הכביש גישה שהם מבקשים לבטל בתוכנית זה כביש לא
סטטוטורי ,כך שאין מה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בואו  ...אחד אחד ובוא נקבל החלטה ונגמור עם ...
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
טוב ,הגברת את מייצגת את רכבת ישראל ? אז בואי תגידי לנו ,תשתפי אותנו מה ההערות
שלכם על התוכנית ,נקודה נקודה שנוכל להתייחס וגם יועץ התנועה.
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
קודם כול אני רוצה בקשר להערות שפעם הרכבת נתנה אישור ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
השם שלך ?
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
גולדשטייין קלרה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
שהרכבת נתנה אישור ופתאום כאילו  ...אז מבחינת התוכנית ,התוכנית גם שונתה בלי
ידיעה ואנחנו קיבלנו תוכנית לקראת הדיון שונה ממה שאנחנו התייחסנו ,גם נתחיל מזה.
ברוחב רצועה ,בקווי בניין שהוצגו לנו ,זה היה שונה בתכלית ממה שאנחנו נתנו אישור .זה
" אוף דה רקורד ".
נתייחס לנושא השני וזה נושא של הפרדה מפלסית .ולמה ? לפני הרכבת לא הוציאה
התייחסות ועכשיו כן .נושא של הפרדות מפלסיות זה נושא חם ברכבת והרכבת קידמה
הרבה הפרדות מפלסיות לאישור כולל המפגש הזה ,של דרך גישה לבית סוהר .שזה מפגש
 ,291הוא קודם ,התוכנית אושרה ,הממשלה בשלב מסוים חילקה את כול המפגשים
לקטגוריות והזיזה את המפגש הזה מ " פריורטי " מספר  1ל –  .3מפה נובעת גם
ההתייחסות שלנו היא שונה ממה שאנחנו עמדנו לפני ביצוע הפקדה מפלסים ,מה שהיום
אנחנו לא יודעים בכלל מתי זה יתבצע .זה לענות על כמה שאלות למה זה ומדוע.
עכשיו ,אנחנו מעלים את הנושא הזה כי זה מאוד חם בלבנו נושא בטיחות .יש פה מפגש של
מסילה שאנחנו עומדים לקראת הכפלת המסילה הזו .אנחנו עומדים לקראת מסילה לעיר
הבה"דים ,אנחנו עומדים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אולי תעצרי שנייה ,תעצרי שנייה ,אני אתן הסבר לגבי מה קיים בפועל היום .ככה ,מה
שאתם רואים פה זו התוכנית  ...באר – שבע ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
קודם כול תסביר על מה מדובר ואיפה זה נמצא.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל אני מתחיל מהתחלה ,יש פה תוכנית מאושרת לבית הכלא ,כאשר אתם רואים הדרך
הזו היא דרך מאושרת בתוכנית שכוללת הפרדה מפלסית במקום הזה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הפסים האלה זה הפרדה מפלסית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה הפרדה מפלסית ,בפועל ,תיכף אני אראה את זה גם על תשריט .בפועל דרך הגישה לבית
הכלא אינה מתחברת למקום הזה ,אלא אתם רואים פה יש ,רואים ברקע ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
דרך גישה לא סטטוטורית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הדרך הקיימת שחוצה את  ...בנקודה הזאת .ואם אני אבוא לכאן אז מה שאתם רואים פה
זה למעשה התוכנית המאושרת ...
) מדברים ברקע (
שדורשים  ...עם הפרדה מפלסית רחבה יותר ,כאשר ברקע הנה בית הכלא והנה הדרך כאשר
בפועל החצייה היא באותו מפלס נכון ?
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
כן ! נכון להיום כן ! זה מה שקיים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה שקיים בפועל ,סטטוטורי לא סטטוטורי זה מה שקיים .עכשיו ,למעשה התוכנית ברגע
שהיא מתלבשת כדרך גישה לאזור התעסוקה כולו  ,היא מסתמכת על מכה שמאושר
בתוכנית הזו עם הרחבה כזאת או אחרת .אבל התוכנית לא קובעת שום דבר לגבי המעבר
הנוכחי על מסילת הברזל .המעבר ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
הלא חוקי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הלא חוקי ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
שמשרת רק את בית הכלא ולא את אזור התעסוקה שלנו.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עכשיו כמובן שזה במידה מסוימת מכניס מקטלג את בית הכלא לשקלול התחבורתי הכולל.
וברגע שמועבר ,אמור להיות מועבר הפרדה מפלסית לכאן ,רכבת ישראל דורשת שהתוכנית
תכלול את הביטול נכון ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
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נכון ,נכון !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הביטול של המעבר הנוכחי ותקבע הוראות לגבי העברה ...
) מדברים ברקע (
כאשר מאחר והתוכנית של אזור התעשייה נשען בין היתר על החיבור הזה ,דורשת רכבת
ישראל ,אחר כך תגידי את זה בעצמם אבל בגדול אם אני מבין ,לתת ביטול ולעשות הוראות
של שלביות כאלה שיבטלו ויאפשרו את זה ,כאשר  ...מעצם לתוכניות ,אם אני מסתכל על
הצד השני של מפתחי אזור התעשייה שבכלל לא רוצים להתעסק עם זה בשלב הראשון אם
הבנתי נכון ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
זה לא ממש ,לא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
למה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה מה שאני הבנתי מהישיבה המוגבלת שלא הצלחנו להבין כלום ולא הסכמנו בנינו ,חבל.
אבל אני מבין שהשלביות בכול אופן לא כול כך מתאימה והם לא רוצים לסמן פה את ...
) מדברים ברקע (
 ...מערכת המכלול שיקולים גם את הנושא של תחבורה  ...במסגרת הדיון אנחנו הצענו
כפתרון ביניים שהגישה ,ככול שלא רוצים לבנות בשלב א' את המערכת הזו ,שהמעבר לבית
הכלא יהיה דרך המערכת הקיימת של אזור התעשייה אלא בשלב ב' כאשר יבנו את הדבר
הזה יוכל בית הכלא גם להתחבר למקום הזה .ועל זה קיבלנו תשובה שהם לא רוצים
להעביר ,אני אומר מה שהיה בדיון .לא רוצים להעביר את כול התחבורה של בית הסוהר
דרך אזור תעשייה ,זה כן יאה זה לא יאה סיבות מהסוג הזה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה הרקע הכללי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה הרקע בגדול ,כי אחר כך ההוראות שהם מבקשים זה נגזר כמובן ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
זה הכול נגזרת מזה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ייגזר מזה ,אז ההחלטה היא החלטה עקרונית .החלטה של הועדה צריכה להיות עקרונית,
איך פותרים את הסוגיה הזאת שבעצם  ...לא נכלל בתוכנית .מה שאתם רואים פה כחום זה
לא דרך אלא זה חלק מהייעוד קרקע של בית הכלא .או קי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יוספה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
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מה שאנחנו מדברים כאן זה על מצב קיים היום שיש מעבר שהוא מעבר שלדעתנו וגם
לדעתה של הרכבת הוא לא בטוח ,הוא מעבר מסוכן .למעבר הזה אין שום קשר לתוכנית
שלנו של עמק שרה .מכיוון שהתוכנית שלנו נשענת לפחות בשלב ,יש לנו ,עשינו בדיקה
תחבורתית בה"ת ולפחות עד שלב מעבר ל 40 -אחוז אין לנו שום ,אנחנו לא מסתמכים על
הדרכים החדשות ואנחנו נכנסים לעמק שרה מהדרכים הקיימות ,מרחוב הכשרת הישוב,
מעמק שרה מהצפון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מצפון ,
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
מצפון ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
מצפון ,אין לנו שום נגיעה לדבר הזה ,מה שמבקשת הרכבת זה בעצם לשים אותנו כבני
ערובה ולא לתת לאכלס אפילו מטר אחד מאזור התעסוקה הזה עד שלא יבוצע המעבר.
מבחינתנו ,לנו אין ,אנחנו בעצם אדישים ,המעבר הזה לא משרת אותנו ,הוא לא ישרת
אותנו .הוא מעבר קיים ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
אז למה אתם כללתם את זה בקו הכחול ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
מכיוון שבשלב עתידי אנחנו מסדירים את הצומת .בשלב עתידי ...
דוברת :
רק את הקטע הסטטוטורי הקיים.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אנחנו מסדירים מכיוון שיש כאן שינוי מסוים אנחנו מסדירים את הצומת .אנחנו לא
נדרשים לזה בשלבים הראשונים לפחות של האכלוס .עכשיו עמק שרה עד עכשיו ,עמק שרה
החלק הצפוני כמעט כבר מלא ,מאוכלס כמעט כולו ושווק כמעט כולו .אנחנו מאוד מאוד
זקוקים לשטחי התעסוקה האלה .אנחנו לא יכולים להיות בני ערובה של מתי שהמדינה
תחליט שהיא מתקצבת את אותו מעבר מפלסי כמו שאת אומרת שזה ירד לקטגוריה  .3מה
שאנחנו מבקשים זה להוציא אותנו מהתמונה הזו ,לתת לנו ,בעצם להיצמד לשבלים של ,
דוברת :
לפי הבה"ת ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
של הבה"ת ,שאומרים שהיתרי בניה עד  30אחוז מזכויות הבניה יינתנו ללא פיתוח כניסות
ויציאות נוספות ,בעצם מסתמכים על הקיים .היתרי בניה לבינוי מעל  30אחוז ועד ל40 -
אחוז מזכויות הבניה יינתנו בתנאי הרחבת הכיכר ברחוב הבונים בשני נתיבי תנועה .זה שוב
משהו שמתייחס פנימי לכניסה מהצפון .ושלב ג' היתרי בניה לבינוי מעל  40אחוז ועד ל70 -
אחוז מזכויות הבניה יינתנו רק לאחר מילוי התנאים הבאים.
תיערך בדיקה תחבורתית בה"ת חדשה שתתבסס על ספירות ותחזיות תנועה מעודכנות
לאותה עת .הבדיקה התחבורתית הנ"ל תכלול הצעות לשיפורים תחבורתיים נדרשים כתנאי
לתוספת הבינוי ,הבדיקה ומסקנותיה יאושרו על ידי משרד התחבורה והחברה הלאומית
לדרכים וסיום ביצוע השיפורים התחבורתיים שנדרשים מהשלב הזה .ואחר כך יש עוד
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מעבר ל .70 -אנחנו חושבים שלנו ,פשוט לא יתכן שתתפוס אותנו הרכבת ולא תיתן לנו
לאכלס את המטרים האלה בדבר שלא לחלוטין לא נוגע ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
השיקול שלהם הוא בטיחותי לחלוטין ,
דוברת :
טוב בסדר זה לא קשור לתוכנית ,
) מדברים יחד (
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
 ...שיקדימו ויעשו את זה מיד
דוברת :
שיעשו ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אם יש כאן סכנה אז שיעשו את זה מיד ,מה הקשר אלינו ?
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
בשלב זה מיידי אין שום סכנה ,המפגש הזה לא נכלל בקטגוריה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אז מה הסכנה ?
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
בגלל שזה משרת אך ורק אזור קטן של בית כלא ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אבל זה ימשיך לשרת ,אותה זה לא ישרת ,
דוברת :
זה ימשיך ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
ימשיכו לזרום שמה משאיות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הם לא  ...על הכניסה הזאת ,
) מדברים יחד (
דוברת :
לא ,אנחנו גם לא נוכל להתחבר לשם ,אי אפשר ,איך אפשר להתחבר לשם ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
זה לא ישרת אותם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
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אתם לא זקוקים ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
בוודאי שלא ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
לא זקוקים ,מה יהיה בשלבי ביצוע ? אם המשאיות עמוסות ,איך ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כלא באר – שבע היום זה חלק אינטגראלי מהתחום המוניציפאלי של העיר באר – שבע ,לא
סתם עשינו את ההרחבה .לא בשביל של התשלום של הארנונה  ...זה גם בשביל איזה שהיא
אחריות ציבורית כוללת .אז גם את ההרחבה שלב ו' זה חלק מבורך והוא טוב .אבל צריכים
להתייחס גם להיבט התחבורתי ... ,הנגישות  ...יעשה היום או מחר בעוד שנה או בעוד
שנתיים ,
דוברת :
יש לנו פתרון ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז הדרך הארעית שהייתה טובה  20שנה או לא יודע כמה ,מאז שהוקם הכלא יש להתייחס
אליה .היום בטווח הנראה לעין ...
דוברת :
נכון ,התוכנית עושה את זה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
לקשור אותה ...
) מדברים יחד (
דוברת :
התוכנית מאפשרת גישה לבית הכלא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז צריכים להתייחס לזה ,אולי לא מחר בבוקר אבל  ...איזה שהיא הצעה לפתרון כזה או
אחר ,שלביות  50 ,40 ,30ועד  70אחוז .הדבר הזה צריך להילקח בחשבון ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
הוא נלקח ,בעצם הפתרון הזה נמצא בתוכנית רק השאלה מתי באיזה שלב ...
) מדברים יחד (
עכשיו אני רוצה עוד לעדכן ,שאנחנו מבחינתנו בהחלט רוצים מאוד לקדם את הביצוע
המיידי ,כי אנחנו גם לא מרוצים מהמעבר הזה .והתקיימה ביום חמישי פגישה של אנשי
הנהלת העיר עם מנכ"ל הרכבת ודובר על הנושא הזה ודובר על זה שאנחנו מבקשים
להקדים באמת את המימון .והרכבת אמרה שהיא לא יכולה ,שכרגע אין לה לוח זמנים
והיא לא יודעת.
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
אבל לא הרכבת מממנת ,אנחנו לא הגורם לדון בזה ,
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גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
נכון ,נכון  ,נכון ,אבל היא גם לא מבקשת ...
) מדברים יחד (
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
מחר אנחנו נרצה בזה ,אתם צריכים לדבר עם משרד התחבורה ,אתם צריכים ...
) מדברים יחד (
דוברת :
אבל התוכנית אושרה על ידי משרד התחבורה וגם מע"צ.
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
כי גם אנחנו ,יש לנו תוכנית מאושרת למעבר הזה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אבל אם ביניכם זה כרגע מסוכן אז תפעלו.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,מר פרידמן בבקשה.
מר מוטי פרידמן  ,יועץ תנועה :
אני מבקש רגע לגשת לתוכנית להראות פה עוד משהו .להזכיר לכם שיש את מה שנקרא
כביש עוקף באר – שבע כביש מספר  ,30שהוא בעצם מגיע מפה ואמור להגיע ,היה צריך
להיות המשך של הדרך הזאת .והתכנון המקורי היה להמשיך וליצור פה רצף תנועתי כולל
מעבר מעל ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
, 40
מר מוטי פרידמן  ,יועץ תנועה :
כביש  406היום כי  40הוא הופך להיות שם .וכשפנינו לרכבת הייתה התנגדות קטגורית של
הרכבת מאחר שזו תוכנית סטטוטורית שקודמה על ידי הרכבת .התנגדות קטגורית שלהם
לבטל את זה ולהכניס את הדבר הזה בתוכנית שלנו ,כי הם לא רצו להתנות את הביצוע של
המעבר המפלסי הזה ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
נכון ,נכון ,זה היה כבר בשלביות ,
מר מוטי פרידמן  ,יועץ תנועה :
בתוכנית שלנו שכבר מתעכבת מספר שנים .ואז בתיאום עם הועדה המחוזית אנחנו שנינו
את התוואי של הכביש הזה והוספנו אותו פה כדי שאנחנו נשתמש בתחום של הרכבת .והיום
באה הרכבת אחרי שפעם קודמת עיכבה אותנו ,היום אומרת ,רגע אנחנו עכשיו לא
מסכימים.
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
אתה צריך להבין דבר אחד ,שלא הרכבת מעכבת את הביצוע של ההפרדה המפלסית הזו.
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מר מוטי פרידמן  ,יועץ תנועה :
גם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
אבל לאשר את זה ,זה מבחינה בטיחותית בלתי אפשרית ,היום לאכלס ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אבל אנחנו לא משתמשים במעבר הזה ,
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...צריכה לפתח אזורי תעשייה ולשווק אותם כמה שיותר מהר ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
אז אנחנו מתנגדים לזה ,אז יש לרכבת מה להגיד ...
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כשמדובר במעברים אחרים ,במקומות אחרים בארץ אתם מוצאים כסף תמצאו גם כאן,
אם את רוצה את התשובה ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
מי זה אנחנו ? אנחנו לא מוציאים כסף ,אנחנו לא מקציבים כסף ,הממשלה עושה את זה,
זה לא אנחנו ואנחנו לא מחליטים על סדרי עדיפויות ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז הממשלה תדבר ואל תפילו את זה על ...
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אנחנו לא נשתמש במעבר הקיים ,לא תהיה כאן סכנה בטיחותית ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
יעברו משאיות ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
נסגור את זה פיזית ,
גב' קלרה גולדשטיין  ,רכבת ישראל :
את יכולה באמת לפקח שמשאיות מלאות לא יעברו דרך המפגש הזה ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אפשר בוודאי לחסום פיזית את הכניסה לעמק שרה ו' ,אין שום בעיה עם זה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חברי הועדה מישהו עוד רוצה להתייחס ?
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו נקיים בפורום סגור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז תאפשרו לנו לקבל החלטה בפורום סגור ,תודה.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אליסיה ,זה סעיף ,14
דוברת :
ה 19 -לשלבים ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
 14ט"ז.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
אולי חשוב להבהיר שאין היום שום אפשרות לעבור מהכניסה לבית הכלא לעמק שרה ,אין
שמה חיבור בכלל.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אין ,
דוברת :
נכון אין ,זה מה שאנחנו מנסים להגיד כול הזמן לרכבת.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
אני לא יודע למה היא אומרת אבל אין שם שום חיבור ...
) מדברים יחד (
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
כן ,אין בעיה ,שלא יהיה שום חיבור ...
) מדברים ברקע (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איך נכנסים לכלא היום ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הדרך קיימת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איך נכנסים ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
מאותה דרך ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא היום ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איך נכנסים ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
 ...דרך זמנית שהיא לא סטטוטורית ,בצורה כזו .אבל אנחנו מבחינתנו אין לנו שום בעיה
לחסום .אנחנו לא ניתן ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא נכון שהדרך לא סטטוטורית ,דבר אני רוצה להגיד לך ,דבר היחידי שלא סטטוטורי
בה ,זה הקטע של המעבר הזה ,כיוון שהוא לא אושר בתוכנית כמעבר .בתוך תחום המגרש
כפי שהתוכנית  ...היא סטטוטורית ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
בסדר ,בתוך תחום זה חלק מהמגרש ,אבל כאן במקום הזה ,זה גם אל מעבר ,אין כאן ,לא
מסומן כאן שיש כאן מעבר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נו באמת ,
דוברת :
אבל דרך אגב אנחנו הסדרנו פה גישה לכלא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בין סימון ובין מציאות ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אז אני אומרת משתמשים ,אבל היא לא סטטוטורית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כולנו יודעים שיש שימוש.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו נקיים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שי ,מה שאמרת הוא לא מדויק כיוון שברגע ,
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הם כן משתמשים ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אם כן משתמשים אז כן יש בעיה בטיחותית ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
מה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מה שאמרת לא כול כך מדויק ,כי ברגע שיתחילו לבנות כאן ,אני לא מדבר על עמק שרה
הנוכחי שנמצא פה .כן ,אז יש נתק די ברור .אבל ברגע שיתחילו לבנות פה ,יתחילו לפתח .יש
להניח שחלק שחלק מהקבלנים ישתמשו יכנסו פה חופשי ,אין פה ,
דוברת :
נכון ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
בואו נפריד ,יש היום את הכניסה שהיא בין הכניסה לבית הכלא ובין הכניסה הראשית
הצפונית לעמק שרה .יש שמה את הכניסה איפה שהטרקטור שמה עומד ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן בסדר ,אז זה ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
אז זאת הכניסה ,אין חיבור היום מהכניסה ההיא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,בסדר אבל החשש של הרכבת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שברגע שיתחילו לעשות פה עבודות עפר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יפרצו לעצמם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן  ...ויתחילו משאיות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אם לא נעבור דרך מערכת הדרכים הפנימית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
באמת זו סכנה נפשות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כפי שהם מתכננים עם כול המשאיות האלה ...
) מדברים יחד (
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
היום רוב המגרשים של עמק שרה אלה שעדין לא מאוכלסים  ...הם לא פה.
מר ג'אבר עומר  ,משרד התחבורה :
כן ,אבל ברגע שיתחילו לבנות אז החשש הוא שיתחילו להיכנס משם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
למרות הכול צריך ליצור שמה מחסום דרכים שלא תתאפשר חיבור לדרך ...
מר ג'אבר עומר  ,משרד התחבורה :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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אמצעי פיזי שיחסום את הכניסה ,שלא יקצרו.
) מדברים יחד (
לדעתי צריך להבטיח את זה באמצעים פיזיים ולא להשאיר את זה ,כי ברגע שהולכים
לעבוד הקבלנים יקצרו ,ברגע שזה משאיות זה עוד יותר מסוכן כי הזמן המעבר על המסילה
הרבה יותר ארוך מרכב פרטי .כדי שלא תהיה תוספת לתנועה הקיימת היום.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
במקום לעשות כול מיני סוללות ומחסומים ודברים ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
היא אמרה שיעשו שם תעלה ...
מר ג'אבר עומר  ,משרד התחבורה :
פיזי ,משהו פיזי.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
צריך להבטיח את הדבר הזה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מחסומים פיזיים שימנעו התחברות.
) מדברים יחד (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כול העניין הוא שהעירייה לא רוצה להתעסק עם ההתחברות הזו עכשיו .היא רוצה לפתוח
פה מתוך המערכת כול זה ואת הדבר הזה להשאיר לשלב ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לשלב מאוחר יותר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לשלב שני ,שלישי לא משנה ולכן הסעיף שאתה מדבר עליו לא נותן מענה כי מה כתוב פה ?
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
תקרא אותו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
פתיחת חיבור  ,30התחברות של דרך  30עם  40מותנה בניתוק כול החיבורים לדרך  .406זה
בסדר ,ניתוק וכו'.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל כול עוד לא יגיעו ,לא יסללו את זה בפועל ,אין מה לפתוח נכון ? ואז ההתניה הזאת לא
קיימת.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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היא קראה אבל מערך התניות אחר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אנחנו צריכים להגיד שחייבים להבטיח כול מיני דרכים פיזיות בשטח ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מחסומים לא דרכים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא דרכים ,רציתי להגיד מחסומים או מכשולים למיניהם כדי להבטיח שאין שום כניסה
מדרך הזאת לאזור התעשייה החדש.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,יוספה לא אמרה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
היא אמרה ,יעשו תעלה ,יעשו בטונים ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא יכולים לחסום את זה ,זה לא יכולים לחסום זה המעבר היחידי ,היום כדי להגיע לבית
הכלא עוברים פה אז לכן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
פה לא ,אתה לא חוסם את הדרך לבית הכלא ,אתה חוסם ,הירידה מהקשת ,הקשת הזו
מהכפל הזה לכיוון אזור התעסוקה .מי שנכנס לבית הכלא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זאת אומרת רק מי שהולך לבית הכלא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כמו שהיום גם מחר.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זאת אומרת בשורה תחתונה מה שאתה אומר ,בעצם שצריך לגדר ,לגדר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אפילו את האזור ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,לגדר לאורך הדרך עד בית הכלא ,זה הדבר היחידי שלא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אפילו כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל קודם כול זה לא נמצא בתחום התוכנית ,אני יכול להגיד מה שאני רוצה .לא הקטע
הזה בתוכנית ולא הקטע הזה בתוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל רגע עלי ,הקטע הזה אתה אמרת שזה כבר בתחום בית הכלא ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

83

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
נכון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז אני מה אני ידבר בתחום בית הכלא ,בית הכלא זה כול בית הכלא ...
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עלי ,הנקודה הקשה היא זה החיבור הזה פה ,אף אחד לא ינסה לפרוץ מפה לשם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
למה לא ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
למה לא ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הבעיה היא פה ,פה איך אומרים העין של הנהג היא פה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...זה שיש לך גבול מלאכותי בין תוכניות זה לא אומר כלום.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא ,זה ברור.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
פיזית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
פיזית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
פיזית אם אתה נוסע פה ,אתה חופשי יכול לרדת לכול כיוון מכול מקום.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ,ואם אנחנו נגיד שבשלב הראשון לגדר את הקו הכחול של אזור תעשייה .אם אני עושה
גדר כבר ואני פה בתחום התוכנית שלי ,אני סגרתי את העניין.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה הכי טוב ,זה הכי טוב.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני עושה עטיפה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הכי פשוט והכי טוב.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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הנה כול זה כבר גדר ,אני לא יודעת מה יפתחו ,גדר פה גדר פה ,
מר ג'אבר עומר  ,משרד התחבורה :
ולאפשר כניסות בנקודות מסוימות לא לכול האורך ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...הגדר באזור שלנו ,
מר ג'אבר עומר  ,משרד התחבורה :
וגם לאפשר ,אליסיה ,וגם לאפשר כניסות בנקודות מסיימות לא לכול האורך.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אין ,אין ,אין בחלק הזה כניסות.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני הייתי מגדרת את האזור הזה שאף אחד לא יכנס לא מפה ולא מפה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תיחום הגדר של האזור לפיתוח.
מר ג'אבר עומר  ,משרד התחבורה :
אם המינהל יחתום ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עם או בלי אישור של המינהל.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
זה מחוז אחר אז זה בכלל מעניין.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אנחנו לוקחים מנפת אשקלון.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
או קי ,זה אפשר לקבל .מה שכן לטעמי כן צריך לסמן את זה להריסה במקום הזה ,ליצור
את השלביות כמו ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כמו שכתוב בתוכנית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל גם לסמן להריסה ולעשות מה שהם מבקשים אבל כמובן את ההוראות שהם מבקשים
להכניס לתוכנית אבל לא לקשור אותם עם שלב א' של התכנון אלא עם השלבים
שמתוכננים מלכתחילה בתוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא הבנתי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הם מבקשים להכניס פה כול מיני הוראות נוספות למה שקיים בתוכנית ,אנחנו אם תרשו
לנו אנחנו נשב ונעשה את זה אחר כך  ...אבל נחייב לעשות פה את הגידור שיבטיח ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בדיוק ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שיבטיח שלא תהיה גישה מכביש  40לתחום הזה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בדיוק ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בטרם הפתרון ...
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עד שלא יבנו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זהו ועד לביטול הדרך ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עד שייבנה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כן ,בסדר.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
נגמר ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,התקדמנו רק.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
לא יש בחוץ המשך באר – שבע ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
רגע ,רגע ,אבי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני איתך ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
החלטה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עלי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הועדה מחליטה לקבל את הערות רכבת ישראל ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה בהמשך להחלטת הועדה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה בהמשך להחלטה הועדה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הולנת"ע ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הולנת"ע ,לא היה לנו כבר ישיבה קודמת ...
) מדברים יחד (
גב' אילנה רויץ ברונין :
בישיבה הקודמת לא דנו בזה בכלל.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
גם כן עמק שרה ,עוד תוכנית אחת.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
תוכנית אחרת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,רגע ,יחיאל תן לנו להוציא את ההחלטה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עוד כמה דקות.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ולאחר ששמענו את עמדת הרכבת ועמדת עיריית באר – שבע .מחליטה הועדה לקבל
עקרונית נאמר את זה הערות רכבת ישראל וליישמן כמפורט להלן בהתאם לעקרונות
הבאים נאמר ככה ,בהתאם לעקרונות הבאים.
אחד ,המעבר הקיים על המסילה יסומן לביטול.
שתיים ,ייקבע במסמכי התוכנית תחום לגידור אזור התעשייה באופן שיבטיח ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כדי למנוע מעבר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
באופן שיבטיח כי לא תתאפשר גישה של רכב כול שהוא הקשור עם פיתוח אזור התעשייה.
גב' אילנה רויץ ברונין :
רגע ,רגע ,תתאפשר גישה של רכב ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כול שהוא הקשור עם פיתוח אזור התעשייה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
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רכב כול שהוא ,זה לא משנה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,כי רכב כול שהוא שיבטיח ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אבל אזור תעשייה  ...בכול מקרה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
או קי ,נאמר אחרת ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
תתאפשר גישה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...גישה לאזור התעשייה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בדרך הקיימת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא תתאפשר מדרך הקיימת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תתאפשר גישה בדרך הקיימת אך ורק לבית הכלא ולא תתאפשר גישת רכב לתחום אזור
התעשייה.
שלוש ,יוטמעו בהוראות התוכנית דרישות רכבת ישראל .ואולם דרישות אלה יותאמו לשלבי
הביצוע ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
ואולם דרישות אלה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יותאמו לשלבי הביצוע כפי שנקבעו במסמכי התוכנית.
ארבע ,אופן ביצוע ההטמעה ייקבע על ידי לשכת התכנון כי כרגע אני לא יודע בדיוק מה,
בסדר ? זהו.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,יורי תקרא להם בחזרה לגבי התוכנית הבאה .אנחנו עוברים לסעיף  9לסדר היום.
סעיף : 9

תוכנית  – 51/167/03/5שינוי ייעוד קרקע מתעשייה למסחר בעמק שרה
באר – שבע

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
מי עורך התוכנית ? האדון בבקשה בוא ,את השם לפרוטוקול.
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
אדריכל משה חכמון.
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז בבקשה בוא תשתף אותנו גם כן ,איפה זה מדובר על השינויים.
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
בעיקרון יש פה שלושה מגרשים ,אחד ,שניים ,שלוש ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
זה היה מגרש אחד ,פיצלו את המגרש לשלושת המגרשים ,מגרש אחד זה ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
רגע ,איפה זה בעמק שרה ?
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
בואי נגיד ככה ,אני יכול להגיד ...
) מדברים ברקע (
בחוצות להב זה מצד ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
פריד ,זה שאת נוסעת בכביש  25לדימונה יש תחנת דלק ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה אגמים שם ?
דוברת :
נרניה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
נרניה ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
התחנת דלק זה האדום שמה ,את רואה את הכתם האדום זה התחנת דלק ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה יש מאחורה ?
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
פה יש כביש גישה לתוך אזור התעשייה עמק שרה .למעשה מה שקיבלתי זה מגרש תעשייתי
 ...מחולק ,תוך כדי התקדמות נעשתה פה חלוקה על ידי בעלים קודמים של הקרקע
לשלושה מגרשים .מגרש אחד שהוא כ 8 -דונם של גן האירועים ,עוד מגרש לתחנת הדלק
ועוד מגרש ריק שעדין אני לא יודע מה הייעוד שלו ,אני גם לא קשור .אני בעיקרון כמתכנן
פיזית תכננתי את הקטע הזה וערכתי את ההגשה על כול האזור הזה כי כך ביקשו ממני
בעירייה .זאת אומרת אם זה היה תלוי בי ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
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 ...לבצע גן אירועים באזור תעשייתי כאשר הכול היה מתואם עם עיריית באר – שבע ,נעשה
דרך שימוש חורג לכמה שנים ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מה שלמעשה אנחנו הופכים את כול הייעוד לייעוד מסחרי של כול האזור וזה למעשה מה
שקורה שם ,יש שם תחנת דלק עם איזה שהיא מסעדה או משהו כזה שאמור להיות
בהמשך .יש פה את גן האירועים שהוא משתרע על  8דונם  ...ויש עוד מגרש ריק שהוא
למעשה יכול להיות  ...של כול הדבר הזה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה יש מסביב  ...התעשייה ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
נרניה !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מעבר לקו הכחול ...
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
אני יכול להגיד מה שאני יודע ,פה יש איזה שהוא מפעל לאבן ,מאחור יש איזה מישהו
שקוראים ...
) מדברים ברקע (
מגרש שיש  ...חומרי בניה או משהו כזה .החניה הזאת שם  ...שפנינו תוך כדי הביצוע של
הגן הזה כדי לקבל  ...של כניסה אחורית גם המגרש הריק שנמצא פה  ...פה יש תחנת דלק
קיימת ,פה יש בניין שומם ונטוש הרבה מאוד שנים.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
מה זה המפעל אבן ? זה מפעל למה ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מפעל שיש לדעתי ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
אני ראיתי שיש שם לוחות שיש וכול מיני ,בואו נגיד ככה שזה נראה  ...עוזר מאוד לסביבה
פה ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
גם המפעל שיש מאוד עוזר ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
מפעל שיש לא חייב להיות על אם הדרך באיזה שהוא מקום ...
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אפשר להקריא רגע את השימושים ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה השימושים המותרים ?
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אולם אירועים ,מסעדות ,קיוסקים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,אנחנו מכירים את ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
שימושים המותרים אזור המיועד למסחר משולב בעסקים ויותרו בו השימושים הבאים.
תחנת דלק ,מסעדות ,קיוסקים ומשרדים .זה מסחר ,שם ייעוד מסחר ,אהה יש כמה
מגרשים של אותו מסחר .זה בעצם חוזר על עצמו כול פעם ,יש גם גן אירועים ,אולם
אירועים ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
קיים ,קיים היום פיזית ,פועל על פי שימוש ...
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל לא סטטוטורית ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
סליחה ?
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל לא סטטוטורית ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
לא ,אם היה סטטוטורית הייתי מבקש שינוי תב"ע.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עכשיו אנחנו מכירים את ...
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש פה גם תחנת דלק ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יוספה ,מה עיריית באר שבע אומרת ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אין לנו הערו ואין לנו התנגדויות .השימוש הזה קיים ומסדירים אותו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,אבל הבעיה שאנחנו מכניסים שימוש מסחרי בלב אזור תעשייה כשיש תעשיות קיימות.
השאלה אם אין קונקרטיות בין התעשיות הקיימות למסחר שמושך קהל במימדים גדולים.
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
אני יכול להעיר הערה אדריכלית על זה ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

91

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

רק שנייה ,שנייה ,מבחינת השימוש של אולמות שמחות אנחנו דווקא מכוונים לאזור הזה
את אולמות השמחות מכיוון שהם לא מהווים מטרד ,מכיוון שאין כאן שכונת מגורים אז
זה לא מטרד .ואנחנו כן רואים במקום הזה מקום לדבר הזה .אם לפתח שם מסחר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אם תמשיכי ותגידי שבשעות הפעילות של אולמות השמחות התעשייה לא פועלת.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
זה עוד נקודה ,זה מחייה את האזור ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
התב"ע מאפשרת ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
התב"ע לא מאפשרת בגלל זה הם עושים ,הם פועלים היום כשימוש חורג .הם פועלים
כשימוש חורג והיום ...
) מדברים ברקע (
לא מאפשר ,לא .עכשיו דרך אגב השאלה הזו של להכניס מסחר כן או לא לאזור תעשייה
היא שאלה שעלתה בדיוק בועדה המקומית האחרונה ואנחנו נעשה על זה אצלנו דיון עקרוני
בנושא הזה אם כן וכמה ולמה .אבל לגבי המגרש הספציפי הזה ,בסך הכול השימוש הזה
קיים .הועדה המקומית אישרה אותו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,תראי זה שהשימוש קיים ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
קיים זה לא אומר שיש סכנה ,
) מדברים יחד (
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
לא ,הועדה המקומית אישרה ,היא אישרה את השימוש הזה כי הוא חשבה שהוא מתאים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אתם אישרתם שימוש חורג ,לכמה זמן אישרתם שימוש חורג ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אני לא זוכרת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
פג התוקף ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שאלתי את זה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אני לא ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זאת לא תשובה ,העניין ,אם המגרשים המיועדים לתעשייה הסמוכים שהם על פי החוק ועל
פי דין ומותר להם כול מיני.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אם זה לא יהפוך לאיזה שהוא מטרד ,זאת אומרת אם זה לא יטיל מגבלות על סביבתו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שפתאום בגלל שאת מכניסה מסחר את פוגעת בתעשיות הקיימות שמותר להם לעשות כול
מיני דברים עם חומרים מסוכנים אפילו ,אני לא יודעת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
או עתידות להגיע ,
אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שיש אנשים שיש להם זכויות בקרקע ופתאום את מצמידה להם איזה שהוא שימוש מושך
קהל ...
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
יכול להטיל עליהם מגבלות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בדיוק ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אני מבינה מה שאת אומרת ,אם כי עוד פעם ,השימוש הזה של אולמות שמחה הוא בהחלט
שימוש שאנחנו רוצים לראות ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל אתם לא מציעים רק אולמות שמחה ,אתם מציעים להם מסחר ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
גם מסעדות ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אפשר להגביל את זה קצת יותר ,אפשר להגביל קצת יותר את השימושים ככה שזה יהיה
באמת ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איך את יכולה להגביל את השימושים ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
במסחר !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
במסחר ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
לא ,אני אומרת במסחר אפשר ,
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מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...זו שאלה פוליטית  ...מעדיפים את זה ,זה הכול ,עדיף להוציא את האולמות מאשר ...
בתוך העיר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
טוב בסדר
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,בוא נגיד שזה בסדר אבל צריך לעשות את זה באופן ,בצורה חכמה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן מיטל ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כפי שכבר באמת נאמר זו תוכנית שמציעה שימושים מסחריים לאזור תעשייה ,מציעים פה
אולם אירועים ,מסעדות ,קיוסקים ומשרדים .כשהשימושים כמו שגם נאמר על ידי אליסיה
הם מושכי קהל באזור שמקיים פעילות תעשייתית עם כול המשתמע מכך עם זיהום אוויר
והחזקה של חומרים מסוכנים ,פעילות תעשייתית ...
) מדברים ברקע (
אנחנו לא יודעים .ומה שאני מבקשת שיגישו למשרד לפני שאנחנו בכלל דנים בתוכנית או
מפקידים אותה סקר שימושים וייעודי קרקע מפורט .גם סקר שימושים מתוכנן וגם ייעודי
קרקע ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
בסביבה ,ברדיוס של ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,כלומר בטווח של  500מטר אנחנו רוצים רשימה וסקר מפורט מה קיים בתוכניות ,מה
קיים בפועל ,איזה תוכניות מאושרות והכול בדגש של חומרים מסוכנים ופירוט של
המפעלים שנמצאים בסביבה.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
תראו ,אני רוצה להגיד משהו ,אנחנו מבחינת האולמות אירועים ,מסעדות ,קיוסקים ,אני
חושבת שזה בהחלט רצוי שיהיו כאלה באזור תעסוקה ואני כן מבקשת לשים .אני חושבת
שאפשר להוריד את הנושא של משרדים למעט כמובן משרדים שמשרתים את הזה .אם יש
אולם אירועים ,הוא צריך את המשרדון הקטן.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
משרדים זה ...
) מדברים ברקע (
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
משרד אנחנו לא רוצים ,
) מדברים ברקע (
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יכול להיות שאין בעיה ואת לא צריכה להוריד את הרשימה ,יכול להיות שבסקר שתכינו
תראו שאין בעיה בסביבה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
לא ,אבל אני חושבת שזה גם לא נכון ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אולי באמת יש שמה רק חנויות לחומרים בניה או באמת שימושים תעשייתיים קלים ואין
חומרים מסוכנים .אז כן תוכלו לאפשר את אולם השמחות ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
תראי ,ברגע שהם קיבלו היתר לשימוש חורג הדבר הזה נבדק .שקיבלו שימוש חורג זה
נבדק.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,אבל לנו כמשרד אין את המידע הזה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יוספה ,בסוף תגיעו  ...שימושים חורגים שם ...
) הדברים לא נשמעים (
משולב או מסחר ,כי מה שיקרה ,אם אתם רוצים להוציא את האולמות  ...ליד אולם שם ...
ובזה תגמרו את העניין אחרת כול דיון ...
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
צריך לבדוק מה עוד המגרשים הזמינים שאפשר שמה ,זה לא כול כך פשוט כי יש שם דברים
מאוכלסים.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,אז צריך לבחון את זה ,אין לכם ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אבל מה שכן אני חושבת שמשרדים כמשרדים ,שעומדים בפני עצמם אין להם מקום כאן.
זה בהחלט אפשר להוריד מכאן.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הבעיה זה לא בגלל המשרדים ,מה שהעלינו זה בגלל ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הפעילות המושכת קהל ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
מגבלות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
התוכנית של גן אירועים ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
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כשעשינו ,כשנתנו שימוש חורג ,
) מדברים יחד (
כשנתנו שימוש חורג נתנו את דעתנו לעניין הזה ואל הייתה מגבלה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
שנתנו שימוש חורג אז התייחסנו לנושא ,היחידה לאיכות הסביבה שלנו התייחסה לנושא
הזה ,זו לא הייתה המגבלה.
) מדברים ברקע (
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
אני מוכן להגיד את זה בקול רם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אתה יכול להגיד גם בקול רם ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
שנייה ,אני לא רוצה פשוט לייצר פה אנטגוניזם או משהו כזה  ...סליחה אני בא מתל –
אביב בסדר .עכשיו ,אני מכיר את אזור התעשייה .עד כמה שאני הסתובבתי שם והסתובבתי
במשך השנה הזאת באזור לא ראיתי שום תעשייה שהיא תעשייה ברמה מזיקה .מי שיכול
להינזק אגב זה לא התעשייה זה גן האירועים ,זאת אומרת גן אירועים לקח את הסיכון ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה מה שאנחנו אומרים ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
שנייה ,שנייה ,אני הבנתי מה את עושה .אני אומר ,גן האירועים עלול להינזק .אילו הייתה
שם תעשייה בעייתית אף אחד לא היה פותח שם גן אירועים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אוי תתפלא ,תתפלא ,ליד  3.000טון אמוניום ניטרט פתחו גן אירועים.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש לנו דוגמאות ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש לנו דוגמאות פה ...
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
יש פה כביש ראשי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
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יש איזה שהיא רצועה שהיא רצועה חיצונית לכול אזור התעשייה הזה .יש מפה לפה הרבה,
הרבה ,הרבה אדמה ריקה ומגרשים ריקים .אני אומר שוב ,זה כביש  ,30יש פה תחנות דלק,
יש פה כמה ,ראיתי כול מיני גני אירועים פרוביזוריים וכו' וכו' .זאת אומרת יש איזה שהוא
וואקום שהוא נוצר באזור הזה והוא דרש למעשה איזה שהיא פעילות מסוימת .באנו ועשינו
את הכול באיזה שהוא אופן שבו יידענו את העירייה ,נדמה לי שאפילו את הועדה המחוזית
תוך כדי התכתבות איתם בזה שאנחנו עושים את הדבר הזה .עכשיו לגבי השימושים שיהיו
פה ,יהיו משרדים לא יהיו משרדים וכו' וכו' .אז באמת מתאים הסקר הזה להגיד אם שייך
לעשות פה משרד לא שייך לעשות משרדים .היום יש שם איזה שהיא פונקציה קיימת
שאנשים השקיעו מאמץ מאוד גדול באזור שלא משקיעים בו בדרך כלל מאמץ גדול .אז
לדעתי ההתייחסות צריכה להיות קצת יותר עניינית ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אף אחד לא אומר שלא רוצים פה ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
אפשר להגיד איזה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן שי ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
כול העניין הוא פה זה תמהיל שימושים שבאמת האזור יוגדר ולא יתאפשר שמה לעשות
ממקומות של מפעלים חומרים מסוכנים וכדומה .על מנת לא לסכן את בעל הגן האירועים,
שלידו יש מצבור אמוניה או כול מיני דברים כאלה ,זאת ההייתה הכוונה.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
שי ,זה בכול אזור התעשייה עשינו את הדברים האלה ...
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
ולכן אז צריך לראות גם בהוראות התוכנית .ולכן אני חושב שזו דרישה מאוד מוצדקת גם
לראות שזה בהוראות התוכנית ולצערנו אנחנו מכירים את זה שהרבה פעמים השימושים
שמתבצעים בפועל אינם תואמים את ההוראות של התוכניות .ולכן הדרישה הזאת לסקר
שימושים היא מאוד מאוד נכונה.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
סקר שימושים גם על פי תוכניות ,שזה מה שאתם מכירים וגם מה קיים בפועל.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
בדיוק ,מה קיים בפועל ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
עכשיו יכול להיות שאתה צודק שזה באמת המקום לפתח פה מסחר וגני אירועים ויכול
להיות נכון .אבל מהסתובבות שלך בשטח זה לא סקר ממשי שבאמת בודק מה קיים בפועל.
אי אפשר מהסתובבות עם רכב לראות באמת איזה מפעלים ומה הם מחזיקים בפועל .אז
מה שאנחנו מבקשים ,אנחנו לא מתנגדים ,אנחנו רק אומרים תגישו לנו סקר שיבחן את כול
הפעילויות בסביבה.
גב' מירב מורד  ,נציגת הועדה המקומית באר  -שבע :
איזה רדיוס ?
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
ברדיוס של  500מטר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עופרי ,היה לך משהו ? לא !
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
 500מטר זה ? אפילו מפעלי הגז אין להם כזה רדיוס של  500מטר ,אז בוא ניקח רדיוס
סביר של  100מטר שזה גם הרבה.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
נציגת חומרים מסוכנים אצלנו במשרד מבקשת טווח של  500מטר.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
חומרים מסוכנים אסורים בכול עמק שרה ,התב"ע אוסרת את זה ,התב"ע אוסרת.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אין לנו את המידע ...
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
ויש"י ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל יש גם בפועל ,אולי נתנו שימוש חורג ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
לא ,לא ,אין ,זה לא בטווח של חומרים מסוכנים ,זאת אומרת אסור לשים שם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אם התוכנית המאושרת אוסרת ...
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אזור התעשייה בזמנו של עמק שרה למיטב זכרוני חולק לאזורים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
היה אזור למשל שהיו מותרים בו מפעלי מזון ,היה אזור לתעשיות פחות מסוכנות ,אז
אפשר לבדוק ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אבל אפשר אולי להביא את התב"ע כי באמת היא אוסרת ,התב"ע התקפה אוסרת שמה
שימושים מסוכנים.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
יותר כדאי להביא ...
) מדברים יחד (
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מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
יש פה שינוי מאזור תעשייה למסחר ולכן צריך לעשות את ...
) מדברים ברקע (
זה הגיוני מה ,
) מדברים יחד לא ניתן לתמלול (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבי ,בגדול הרי המדיניות של הועדה המחוזית בקשר ,באופן כללי לגבי מיקום של אירועים,
אנחנו דווקא  ...באזורים פתוחים ,לא לעשות את זה ...
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
נכון ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בסדר גמור ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אין בעיה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...יחד עם זה מאחר והוקם פה משהו לפי שימוש חורג ,זאת אומרת אם נתנו שימושים
חורגים  ...אין לנו מידע לגבי מה קרה בטרם ניתן השימוש החורג הזה והאם אכן ,הרי לא
התייעצו איתנו ובטח ...
) מדברים יחד (
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
 ...חובת הזהירות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זו האחריות הציבורית שלנו לוודא כשאנחנו מאשרים תוכנית כבר באופן פורמאלי
סטטוטורי ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לוודא ש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אנחנו לא נסכן ציבור אם כן יכול להיות שניתן שימוש חורג בניגוד להוראות התוכנית אז
צריך יהיה לפנות אותו .העירייה תצטרך לקחת על עצמה ...
) מדברים ברקע (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ואם הועדה המחוזית נתנה שינוי ייעוד ?
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
במה ?
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
כמו במקרה שלי ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
גם יכול להיות ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
למסחר ומישהו אחר נתן ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,עד היום פעלו פה לפי ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לא ,אני אומר לך אצלי ועדה מחוזית אישרה אולמות שמחות באזור התעשייה ,באה איכות
הסביבה ואישרו אמוניה  100מטר משם .מה לעשות,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני יוצא מתוך הנחה שהמשרד להגנת הסביבה לא פעל כנגד ...
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו יותר ערים לדברים האלה ואנחנו בכלל לא רוצים שיקרו דברים כאלה ,זה ברור.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אני חושבת שאנחנו נראה שהתב"ע אוסרת ,אם אתם מביאים את התב"ע ,התב"ע אוסרת
על שימושים שהם מסוכנים.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני מבקש סקר גם תכנוני וגם מה קיים בפועל ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אבל  500מטר זה כבר כמעט כול ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
למה ? למה ? מה זה  500מטר ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אל תגזימו 500 ,מטר זה מרחק שהוא לא ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה טווח מאוד ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה שום דבר ,זה זריקת אבן ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

100

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

לא ,רדיוס של  500מטר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה זריקת אבן ,
) מדברים כולם יחד (
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
זה  250דונם למי שלא יודע ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בסדר ,זה סקר שימושים ,לא ביקשנו תכנון ...
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
אני אומר  250דונם אפשר להקים ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ביקשנו להקים בטווח  500מטר ...
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
לא ,אבל בואו נלך למשהו שהוא סביר ,שהוא הגיוני ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה לא  ...זה נשאל על ידי איש מקצוע וזה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
את לא יכולה לשנות את מדיניות של המשרד להגנת הסביבה ,זה לא ...
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אפילו הם דיברו על  300מטר אז במכתשים וזה ,אתם לא דיברתם אף פעם על  500מטר ,אז
על מה ,אז איך פתאום צצו , 500
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
עכשיו הם יתקנו הכול אחורה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה הדרישה לסקר ,זה לא אומר שעכשיו יהיה טווח הרדיוס סיכון ,יכול להיות ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אל תגזימו ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כי יש טווח רדיוס ויש ...
) מדברים ברקע (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
השאלה אם אנחנו יכולים לקבל החלטה סופית בתנאי ...
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) מדברים ברקע (
דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
לדעתי אי אפשר ,צריך קודם לראות את הסקר ואחרי זה להחליט.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
הנה אזור תעשייה א' ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אזור א' אנחנו ?
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
אם זה  500מטר אז צריך להתייחס לכול האזורים ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
" אזור תעשייה א' מיועד למלאכה ותעשייה נקייה יחסית שאינה פוגעת בסביבתה מבחינת
זיהום אוויר ,יצירת אבק ,עשן ,פליטות גזים העלולים להפריע למיקום תעשיות נקיות
לידה .אישור הקמת מפעלים באזור זה מותנה בעמידה בדרישות מהנדס העירייה על פי ,לא
יודעת מה ,הפירוט המופיע בשאלון למפעלי תעשייה למניעת זיהום אוויר .במקרה של
חילוקי דעות יסוכם הנושא על ידי לשכת המדען הראשי ,משרד התעשייה והמסחר.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מאיזה שנה התוכנית ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היא ישנה !
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש שמה מפעל שיש שגורם למטרדי אבק ,
) מדברים יחד (
לא יודעת ,מה שאני מכירה ,
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
נדמה לי שהם מביאים את השיש ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יכול להיות שהכול בסדר ,אנחנו מבקשים את המידע ,זהו ,רק את הסקר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כמה זמן ייקח לכם להכין את הסקר ? כמה ימים ,
גב' מירב מורד  ,נציגת הועדה המקומית באר – שבע :
לא ,לא ,גם מצב בפועל ,הם רוצים גם מצב בפועל ,זה ממש לא מיידי ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
זה לא מיידי בכלל ,
גב' מירב מורד  ,נציגת הועדה המקומית באר – שבע :
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אני לא יודעת מי יעשה את זה בכלל ? איך יעשו את זה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
היזם צריך ללכת ולעשות סקר רגליים ,
דובר :
אני אגיד את זה ליזם ,
) מדברים יחד (
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אנחנו יכולים לתת טפסי ארנונה ,אבל מעבר לזה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יוספה ,אם אין שינוי ואתם יכולים להוכיח שאין שינויים ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,לא יכולים ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
התוכנית הזו היא הופכת למסחר ,יש שינוי ,היא הופכת את זה למסחר.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ויש להניח יוספה שגם בסביבה של המתחם הזה בעתיד גם תרצו שימושים דומים ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
לא בהכרח ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אנחנו גם יודעים שבמתחם ליד יש ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יוספה ,זה מחזק את הבקשה את הזאת שתקבעו לעצמכם איזה שהוא דגם מה אתם רוצים
לעשות בכול תא שטח הזה.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אז אמרתי שאנחנו נכנסים לדיון עכשיו עקרוני של באמת איזה סוג מסחר ...
) מדברים יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל אתם צריכים לדעת מה יש בסביבה שלכם אם אתם מתכננים ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
וכולנו מכירים את אותה רצועה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אנחנו יכולים לעשות את אותו סקר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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זה דבר פשוט ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אבל קודם כול אני מציעה  500 ...מטר אלא באמת משהו שהוא בסביבה הקרובה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אל תוציאי דבר שהם לא יכולים לאשר לך ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא אין 500 ,מטר.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
למה את מציעה את זה ? בשביל מה ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
כי ה 500 -מטר אף פעם לא היה מגבלה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה לא מגבלה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה לא מגבלה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אתם דנתם בשימושים חורגים ולא בתוכניות .אז עכשיו יש תוכנית אז אתם צריכים
להתמודד כמו שאנחנו מתמודדים בישובים ובערים אחרות .בנתיבות יש את אותה בעיה,
אילת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יוספה ,זאת לא מגבלה שברדיוס הזה אל תעשה דבר ,אומרים לך הפוך ,לכי תעשי בדיקה
שתקבעי לעצמך את הרדיוס הזה ,שלא תצרי איזה שהיא מגבלה שתטיל על התוכנית
הזאת.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
בסדר ,מה שתחליטו נעשה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא ,שתהיה גם הבנה שתבינו מה מבקשים מכם ,לטובת העניין ,ההיפך .בקשה עלי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לגבי ההצעת החלטה ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
זה לא מיידי ,זה ייקח ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,על פי בקשת המשרד להגנת הסביבה ,
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אילנה רויץ ברונין :
לאחר ,סקר מה שאמרת ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
סקר שימושים לייעודי קרקע מפורט.
גב' אילנה רויץ ברונין :
בטווח של ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רדיוס של  500מטר מהמתחם.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
שיוכן על פי הנחיות של המשרד ,אנחנו יכולים לפרט ,יוכן על פי הנחיות של המשרד.
נא לציין שתוכניות מאושרות ...
) מדברים כולם יחד לא ניתן לתמלול (
מר משה חכמון  ,עורך התוכנית :
מי אמור לעשות את הבדיקה ומי אמור לממן אותה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הועדה המקומית תקבע.
גב' אילנה רויץ ברונין :
לאחר  ...סקר שימושים וייעודי קרקע ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בהתאם להנחיות ...
) מדברים ברקע (
דובר :
אתם הופכים את היזמים הפרטיים לשוטר שאמור לעשות את הבדיקה במקום הגופים
האלה שצריכים לעשות את זה יעשו את זה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה בדיוק ההיפך ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אתה בא לאזור תעשייה ומשנה ייעוד ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אם אתה בא ומבקש שינוי ייעוד ,אתה צריך לקחת אחריות על כול מה שכרוך בזה .זה לא
יוזמה שלנו.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,תודה רבה ,עקרונית מה שאנחנו רוצים לוודא  ...סביבתי או משהו שיכול לסכן את
הכמות של האנשים ...
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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דובר :
תודה רבה ,תודה לכולם.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יוספה ,הערת ביניים לא היה מזיק שאתם מאשרים שימושים חורגים מהסוג הזה לעשות
בעצמכם כבר את מה שצריך .למה צריך לבוא לפה ולהטיל לפתחנו ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
יש לנו יחידה לאיכות סביבה ומה שהיא דורשת אנחנו עושים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל זה לא מספיק ,עובדה שמגיעה תוכנית ויש לנו מדיניות וכללים ויש לנו דוגמאות כבר
איך אנחנו פועלים כשיש לנו מקרים כאלה.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
אז נשמח ללמוד ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כשאתם מאשרים שימוש חורג זה אחריות שלכם.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
וודאי ,אבל יש לנו יחידה לאיכות הסביבה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בוודאי ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר  -שבע :
מה שהיא בודקת היא בודקת ,מה שהיא מנחה אותנו אנחנו עושים ,אני לא מומחית
בתחום.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יש פה מישהו מאילת בחוץ ? סעיף  10לסדר היום.
סעיף : 10

תוכנית  – 104/101/02/2מרכז תיירות דרך יותם – אילת

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית – דיון לאור החלטה של הולנת"ע
מיום  9/8/2010שלא לאשר הקלות לפי הוראות תמ"א ,3
ותמ"א 23
מי עורך התוכנית ?
אילנה רויץ ברונין :
עוד שנייה ,דיאנה תבוא עם התיק.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
במה דנה התוכנית ,במה  ...הולנת"ע ?
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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היא דנה בתוספת זכויות במרכז תיירות ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
שיגיד על מה מדובר ואחר כך נראה ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
תוספת של כ 800 -מטר מרובע עיקרי ועוד  880מטר מרובע שירות ,תוספת למצב הקיים.
קווי בניין אפס בין המגרשים ,בעיקר  ...יש הרבה הרבה חריגות ...
) מדברים ברקע הדברים לא נשמעים (
 ...בעצם לאחד את כול המצב הקיים בחלקות ולהפוך את זה לבינוי שיתאים למצב הקיים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה הקסבה של אילת ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
אבל באמת ברצון באותה תוספת זכויות לאפשר חידוש של המקום .עכשיו זה גם בא
כתוספת  ...כבר אוטוטו לפני הליך של הפקדה של מלון אדומית שמדבר על השיפוט של כול
המבנה הקיים יחד  ...חדש ובמקביל כרגע למשהו שאנחנו מדברים אולי גם לגבי המבנה
הזה בועדה המקומית ,כדי ליצור כאן איזה שהיא  ...חדשה לכול המרכז ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
התעוררה בעיה עם הסיפור של דרך יותם בבדיקה של דרך מצרים עם הולנת"ע שלכן היינו
פה פעם שנייה בועדה הקודמת ,לאחר מכן התכנסנו בישיבה פנימית אני יחד עם עלי
ודיאנה ,שבה נתבקשנו לבצע כמה תיקונים בתוכניות ובעצם לפנות לועדה ולהסביר כי
פשוט הייתה פה איזה שהיא אי הבנה .הם דיברו על  ...קווי בניין וזה יכול להפריע לגישה
הטבעית שלהם  ...מעבר של רכבת והתייחסו גם איך שהוא גם לדרך יותם ,אז התיקונים
בוצעו והועברו ...
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני רוצה להסביר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בואי דיאנה ,בואי תסבירי ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
התוכנית הייתה בדיון בשנה שעבר ביולי והוחלט להפקיד אותה בתנאים .סוכם שבנושא
הקלות בקווי בניין זה יובא לדיון בועדה אחרת ובפברואר היא הייתה בדיון פה בנושא
המלצה בנושא קווי בניין .החלטנו להמליץ וזה עבר לולנת"ע .ובנת"ע קטלו את התוכנית,
גם יש איזה שהיא טעות שהיה כתוב שחניה פרטית במקרה ,למרות שבהוראות כתוב
ציבורית אבל טעות כזאת שהם ראו שהחניה המתוכננת היא כביכול חניה פרטית ,אז הם
אמרו ,איך יכול להיות שבסמוך לכביש  90חניה פרטית כזאת גדולה ,זה אזור שצריך לשמור
בשביל הכביש ,אולי גם הרכבת תעבור ובאמת בולנת"ע ישבו מרכבת ישראל והם טוענים
שיש תוכניות חדשות לרכבת שיתכן והיא תעבור במפלס תת קרקעי בצד הזה של הכביש,
בצד המערבי לכביש  .90דבר שזה לא הגיע אלינו אבל הם גם אומרים שהתוכנית אם זה
חניה פרטית בכלל איך אפשר להעביר רכבת ,אם זה ציבורית מילא.
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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זה נכלל בתמ"א החדשה של אילת בכלל מדובר שבכלל אין פה רכבת.
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,יש הרבה תוכניות לרכבת אבל צריך לשריין בכול מקרה ואף אחד לא התכוון שזה
יהיה משהו פרטי כאן ,פשוט טעות במקרא .היא הייתה בדיון אצלנו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אמרתם שישבתם בישיבה ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,אבל היא הייתה גם בדיון פה אחרי שקיבלנו את החלטת הולנת"ע הבאנו אותה לדיון
והוחלט לאחר קבלת הבהרות  ...לתוכנית ושמיעת החלטת הולנת"ע מיום ה3/2/2010 -
מחליטה הועדה בשלב זה של הדיון להורות ללשכת התכנון לקיים התייעצות עם מינהל
התכנון באופן שניתן יהיה להחזיר את התוכנית לדיון בולנת"ע ולאשר את ההקלות
הנדרשות בהתאם.
אנחנו לא קיימנו התייעצות עם מינהל התכנון ,כי אחרי שישבנו עם המתכנן ועם עלי,
החלטנו שאין צורך ,פשוט צריך לעשות את התיקונים הנדרשים בתוכנית ושהתוכנית תהיה
ברורה בלי טעויות ונחזיר אותה לדיון בולנת"ע כי אנחנו תומכים בה ,אבל מאחר ואנחנו
כבר יודעים שהנושא של רכבת ישראל ,אני חושבת שכדאי לתאם איתם כי בכול זאת הם
ביקשו והם יכולים עוד פעם .אני חושבת שאפשר להחליט על אימוץ קבלת החלטה של שנה
שעברה .כי הם קיבלו הארכה לפני כשבועיים ,אני לא יודעת אבל קיבלו הארכה לעוד שנה
מדצמבר  2009זאת אומרת עד סוף השנה.
) מדברים ברקע (
אבי חתם כן ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
בגלל כול הסיפור הזה.
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז כנראה שלא צריך להחליט עוד פעם על הפקדה .כי הם קיבלו הארכה לתקופה של 12
חודשים החל מה .1/1/2010 -זאת אומרת שיש להם ,החלטה יש להם.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כמה חודשים ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
 12חודשים אבל רטרואקטיבי ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
זה ינואר ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה עד סוף שנה זו ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אבל זה היה באוגוסט עכשיו לפני שבוע זה היה ,רטרואקטיבי ,
) דיבורים (
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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אז לא צריך להפקיד מחדש ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
אבל אם יש הארכה זה פשוט ...
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
אז לשלוח שוב לולנת"ע וזהו ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו צריכים אבל לדון בהמלצה חוזר לולנת"ע על ההקלות האלה ,אולי להוסיף תנאי שזה
תיאום עם רכבת ישראל כדי שלולנת"ע לא נגיע בלי ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
דיאנה ,אני רק רוצה להוסיף ולאומר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אם הרכבת ...
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
הרכבת עוברת בצד השני בתוכניות ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
היא עוברת בצד השני אבל גם אין פה שום הקלה בכבישים ,איזה הקלה יש בכבישים ? הקו
הזה פה ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
את זה גמרנו ,יש הקלות ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
לא ,אבל אין הקלות ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אתה כבר יודע שיש הקלות ,עוד פעם הויכוח הזה אם אין הקלות ,סטטוטוריות לא קיבלו
אף פעם הקלה כי זה כביש ארצי.
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
בכביש הזה יש תב"ע קיימת ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אבל צריך הקלה ,אנחנו הסברנו לו את זה כבר ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
אין בעיה ,עוד פעם צריך להגיע לולנת"ע ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,עוד פעם צריך להגיע לולנת"ע .מאחר וכבר קיבלו הארכה כנראה לא צריך להמליץ שוב,
צריך רק להמליץ בפני הולנת"ע על קבלת ההקלות.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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הקושי העיקרי ,סליחה שאני  ...הבעיה העיקרית שהייתה בתוכנית שיצא כאילו ...
) מדברים ברקע (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,דיברנו על זה חניה לא פרטית ציבורית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ציבורית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
למה צריך לקבל עוד הפעם החלטה ? לא הבנתי למה ? צריך פשוט לקחת את התוכנית ...
להסביר שזה לא פרטי זה ציבורי ...
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,אבל מאחר וזה היה בולנת"ע אז אולי כדאי להגיד את זה פה ,לסמן את זה כחניה
ציבורית.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
קראת את ההחלטה ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,יש לי אותה פה ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
יצא פרוטוקול ש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל קראת אותה ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,לא הקראתי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כי בשורה התחתונה ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
את ההחלטה של הולנת"ע ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן !
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
ויש גם את העניין של הרכבת.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לפני הולנת"ע הוצגה התוכנית ויחסה לתמ"א  3ותמ"א  " .23לאחר שהוצגה בפניה עמדת
רכבת ישראל ולאחר שדנה בכול אלו החליטה הועדה שלא לאשר את ההקלות הנדרשות
לתוכנית ".
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה הולנת"ע החליטה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ! מהטעמים הבאים  " :שטח תוכנית סמוך למעברים הכרחיים עבור דרכים ארציות.
אישור ההקלות שבמסגרתן מבוקש קו בניין אפס ,עלול לפגוע באפשרות הרחבת הדרכים
הארציות בעתיד " .
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לחניה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
התוואי המדויק של מסילת הברזל עדין לא אושר ויש להשאיר עתודת קרקע עבור מטרה זו.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,אנחנו יכולים להגיד שהשטחים האלה מיועדים כרגע בתוכנית לחניה ציבורית.
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
ציבורית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז לא פוגע ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל צריך להגיד את זה כי אנחנו צריכים שבהחלטת ועדה לחזור לולנת"ע ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
במענה להחלטת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
טוב בסדר ,לכן אנחנו מחזירים את זה לפה כי אנחנו נבקש דיון חוזר.
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
או קי.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
עם המלצה שלנו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עם המלצה שלנו ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...בדין חוזר יחזיר אותו ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בוודאי !
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מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
יש מצב שאני אוכל להיות בדיון הזה ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
עכשיו ,יש עוד משהו שצריך לעשות ,רק שנייה לפני שנחליט .צריך לשנות את ייעוד הקרקע.
כשישבנו איתו ,אני לא זוכרת אם אתה היית נוכח או זה אחרי .צריך לשנות את זה ,הם
אומרים אזור משולב אכסניה ,מסחר ותיירות .ואנחנו אומרים למחוק את האכסניה ,מסחר
ותיירות .בתיירות יש אכסון שזה יהיה בתוך ההוראות וצריך לתקן את ההוראות ,לכתוב
כמה אכסון ,כמה חדרים.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה הבעיה ...
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
לא דיברנו על זה ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
דיברנו בישיבה עלי ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו דנים בהחלטה של הולנת"ע ,לא ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל כדי שהתוכנית תגיע ,אז שיתקן את זה לפני שהתוכנית תגיע לולנת"ע ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
אבל בסדר ,לא קיבלתי ...
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
המכתב יצא ,זה הגיע לפני כמה ימים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז בסדר ,זה הערות שלך ...
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
בסדר ,אין בעיה ,אני בכול מקרה צריך לתקן גם החניה הציבורית והכול ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני חושב שצריך לתת כמענה להחלטת הולנת"ע ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו נוציא לך הערות ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
בסדר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
גם לועדה המחוזית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

112

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

עכשיו תראו ,המשפט שקדם להחלטה שלהם שהוא בעצם מבהיר את הסוגיה שעמדה
לפניהם ולא פירטו אותה .הלל זוסמן " ,בשטח התוכנית קיים מעבר ציבורי חשוב שסומן
כחניה פרטית ויש חשש שייחסם " .אחר כך בהחלטה הם לא אומרים אבל זה המניע לכול
ההחלטה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,בסדר ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה הכול טעות במקרא בסך הכול ,כי בהוראות כתוב חניה ציבורית.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עכשיו מה ,איזה שינויים עשינו פה ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
הם צריכים לעשות שינוי ,קצת לתקן את המצב הקיים ,כול מיני ייעודי קרקע ,
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
תיקנו ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
תיקנת ? עברתי ? תיקנת חלקית ,בתרשים הסביבה זה לא מתוקן ,יש בעיות.
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
תיקנו את כול מה שביקשתם ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא הכול ,עשית חלק ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עכשיו ,התוכנית התקפה אפשרה קו בניין אפס ?
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
כן !
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עם דרך יותם ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ?
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
יש תוכנית קיימת קו אפס ! ...
) מדברים ברקע (
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אבל  ...בעצמה יש קו אפס ,החניה היא לרוזטה של ה 100 -מטר
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
ההקלות זה מהתמ"א ולא מהתוכנית.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
או קי ,התוכנית תובא לדיון בפני הועדה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
הועדה דנה בתוכנית בהמשך ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לאור החלטת ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
להחלטת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תובא לדיון בועדה לאור החלטת הולנת"ע שלא לאשר את ההקלות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מ 9 -באוגוסט , 2010
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
המבוקשות ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
 9בפברואר , 2010
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 9לאוגוסט ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לפי תמ"א  3ותמ"א .23
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
פה כתוב שזה אוגוסט ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,זה טעות .באוגוסט ?
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
זה טכנית ועדה שאני אוכל להופיע שמה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה ?
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
אולי יש פה אי הבנות  ...אדריכל מציג את התוכנית ,
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גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה טעות , 9/2
גב' אילנה רויץ ברונין :
החלטת הולנת"ע ממתי ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
, 9/2
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כתוב פה מ 9 -לאוגוסט ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אבל זו טעות ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זו טעות ? זה מפברואר ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
 9לפברואר  ,2010כנראה ש 2 -ו... 8 -
מר אייל לוגסי  ,עורך התוכנית :
יש אפשרות  ...לועדה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מי יהיה אחר כך בדיון זה סיפור אחר .או קי ,שלא לאשר את ההקלות הנדרשות לפי תמ"א
 3ותמ"א  .23בהתייחס להחלטה כאמור רואה הועדה לציין כדלקמן.
אחד ,מעבר הציבורי ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
מובטח אולי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שהוזכר כמניע עיקרי של הולנת"ע ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
בהחלטה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
בהחלטת הולנת"ע ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בהחלטת הולנת"ע שלא לאשר את ההקלות סומן בשוגג כחניה פרטית ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא סומן ,רק במקרא ,כי פה זה סומן נכון.
גב' אילנה רויץ ברונין :
סומן במקרא ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צוין ,צוין במקרא ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
צוין ,זה הסימון הנכון על הציון.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צוין בשוגג במקרא ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
בשוגג במקרא ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כחניה פרטית .ואולם מדובר בחניה ציבורית לכול עניין ודבר נקודה .זאת באופן שאינו מונע
הרחבה של דרכים ארציות ו  /או סלילת התוואי הסופי של מסילת הברזל כפוף לאישור
תוכניות בהתאם.
שורה חדשה ,כן מציינת הועדה כי התוכניות התקפות לאורך דרך יותם במקטע הכלול
בתוכנית מאפשרות בניה בקו בניין אפס כפי שאכן ,נכון ,יש בניה בקו בניין אפס או לא ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש בניה ! אבל זה לא לכול אורך הגדר ,חלק זה בקו בניין אפס ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כפי שאכן בוצע בפועל בחלק מהמגרש נקודה .לפיכך אין בתוכנית כדי להוסיף או לגרוע
מהאמור לעניין זה בתוכנית התקפה ,בתוכניות התקפות .לסיום מציינת הועדה ,וכן מציינת
הועדה כי בהתאם לתוכניות התקפות נשמרה רצועה לתכנון מסילת הברזל ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
נשמרה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נשמרה ,רצועה לתכנון ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה רצועה לתכנון ,רצועת המסילה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רצועה ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
מסילת הברזל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רצועה למסילת הברזל ,בסדר ,רצועה למסילת הברזל לאורך ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
לכול האורך ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
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מזרחית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לאורך ,לא לכול האורך ,לאורך דרך אילת ,איך זה נקרא ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
דרך מצרים ,דרך מספר ! 90
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
דרך מספר  90או  901זה היה לא ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ! אבל פה לא  ,אם כבר קוראים לזה ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
דרך מספר  90מהמבואה הצפונית דרך ...
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
התיירות לא ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...התיירות ולאורך גבולות התוכנית כמפורט בתרשים הסביבה המעודכן שהוצג בפני
הועדה .לאור כול האמור סבורה הועדה כי יש מקום לאשר את ההקלות המבוקשות ועל כן
ממליצה בפני הולנת"ע לשוב ולדון בהקלות כאמור.
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אתה לא רוצה לציין שקו הבניין לבינוי מדרך מספר , 90
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,כן ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
מדרך מספר  90זה לא אפס ,הם כול הזמן דיברו כאילו שיש קו בניין אפס.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
דיאנה ,תקשיבי בבקשה רגע לאדון.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,רגע ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
שנייה ,אני מדברת פה ,אני מתייעצת עם עלי .הם התלוננו  ...בקו בניין אפס זה משהו פרטי.
בעצם ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
קו הבניין למעט לחניה נקבע במרחק גדול מהכביש.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ביקשנו קו בניין ...
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

117

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,ביקשנו  ...אפס לחניה ו 70 -ומשהו מטר לבינוי.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אולי תחזרי רגע אחורה ,כשדיברנו על המגרש קו בניין אפס לדרך יותם ,נכון ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
כן מציינת הועדה הכי התוכניות התקפות לאורך דרך יותם  ...הכלול בתוכנית אפשרות בניה
בקו בנייה אפס ...
) מדברים ברקע (
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
דרך יותם ,דרך , 90
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נקודה .ואילו לכיוון דרך מספר  90קו הבניין המבוקש הוא ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
נע בין  74מטר ל 77 -מטר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בין  74ל 77 -מטר ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
דבר שמאפשר שמירה על רצועה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
בין ,כמה ?
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
, 74
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,רגע ,שנייה ואילו קו הבניין עוד פעם ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
המבוקש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לבינוי הוא נע בין , 77
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
לאורך מספר , 90
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לאורך דרך מספר  ,90נע בין  ,74איך זה ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
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? 77
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
בין  74ל 77 -מטר .דבר המאפשר קיום רצועה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
דרך מספר , 90
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נע בין  74ל 77 -מטר ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
דבר המאפשר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ולגבי החניה זה אפס ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
טוב ,לגבי החניה כבר דיברנו ,זהו ,נעזוב.
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
פשוט יש לאשר רצועה ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,זה כבר אמרנו ,זה כבר אמרתי ,זהו.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בבקשה אדוני סליחה.
מר מקס ראובן  ,יזם :
קודם כול יום נעים שיהיה לכם ,אני רק רוצה לציין שאני אחד מהבעלים של המקום
והיזמים .אנחנו  5שנים מנסים לקדם את התוכנית ,לצערי אנחנו נתקלים בכול מיני דברים
שעדין לא יכולים לסיים אותם .אני רואה שיש לכם יחס טוב לפי מה שאני מרגיש עכשיו,
אני מאוד מבקש את עזרתכם כמה שיותר שנוכל לקדם את הנושא.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תפנה גם למתכנן שלך ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
המתכנן גם כן יעשה את התיקונים הדרושים ומה שמוטל עלינו בו זמנית.
מר מקס ראובן  ,יזם :
ברצון ,אתם רק בבקשה תגידו מה אתם רוצים ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו נגיד ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מההחלטה שניסחו אותה כרגע המתכנן כבר יודע פחות או יותר מה התיקונים שדרושים ...
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו נוציא מכתב על הסט שקיבלנו שבוע שעבר שיש עוד כמה דברים שעוד לא הושלמו.
מר מקס ראובן  ,יזם :
בסדר גמור ,אני מודה לכם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה רבה ,
מר מקס ראובן  ,יזם :
תודה רבה לכם.
סעיף : 11

תוכנית  – 17/115/03/8חלופי שטחים בין קרקע חקלאית לבין
בית עלמין כפר ורבורג – כפר ורבורג

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
שמי רונית קיסר  ...השטח שאנחנו מדברים עליו ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מה שקרה זה שבית העלמין הקיים הוא זה ,ופה  ...כאן יש נחלה של משפחת יעקבי,
משפחת יעקבי בדיון עם המושב ... ,הסככות החקלאיות שלה על הגבול ובעצם ...
הדבר הזה בעצם נעשה כבר לפני עשרות שנים .ובשנים האחרונות ניסו גם המושב וגם
המשפחה לטפל ולהסדיר את החריגה הזאת .מה שאנחנו הצענו בעצם לעשות חילופי
שטחים לכול האזור הזה שיש בו בניינים  ...מצרף אותו לא לנחלה חקלאית אלא לחלקה ב'
הזאת שיש לה ...
סך הכול בית העלמין הוא  8דונם  ...התבקשתי לעשות נספח בינוי קווי בינוי וישבתי עם ...
וביחד אנחנו גיבשנו איזה שהיא מדיניות לגבי התכנון העתידי ,בעצם האזור האפור הזה מה
שאתם רואים כאן זה אזור שקיימים בו קברים והוא פעיל .כיום נכנסים מכאן  ...עוד לא
כול כך פעיל כן .זה האזור שכבר קיים ,זה השטח של  ...שאני לא מתייחסת בכלל לשטח
שהוא כבר יצא מחוץ לתוכנית ואת הנספח הזה אני הערכתי לפי תמ"א  19בקו בניין של 5
מטר מגבול התא שטח שקבעתי ויצרנו פה איזה שהוא מערך מסודר יותר ממה שקיים
היום ,אזור של חניה כשהכניסה לחניה היא מפה ,בעצם זאת הדרך .יש פה נושאים שכבר
העירו לי עליהם בהערות ואני נתקלתי בהם כמו  ...בפועל באמת זה אזור החניה  ...ובעצם
השתמשתי בעוד כניסה נוספת שקיימת גם פה שהיא תהיה כניסה מאזור החניה.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
עכשיו שאני רואה חניה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
את מי משרת בית העלמין הזה ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אזרחי וצבאי ,
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גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש בית עלמין צבאי ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
זה זה ,זה זה ,בית העלמין הצבאי פה ,אפשר לראות אותו כאן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לא ,אני שואל אבל בית העלמין הזה את מי משרת ?
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
את אנשי המושב !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 8דונם זה ...
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
תשמע ,הוא מתמלא לצערנו וחוץ מזה המושב עוד יגדל.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,אם תגיע לנו הערה ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
אני גם אשמור לי מקום פה .
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
 400מטר יחידה זה תמ"א .35
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
מה ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
צפיפות.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לכאורה אם את שואלת אותי ,אני עכשיו לא ממש מתמחה בתמ"א  ,19אבל מה שנשאר לך
כי אחרי שגזלו ,העבירו שטחים לכאורה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא היה צורך לעשות החלפה ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
אלא רק ביטול ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
תראו ,אם ימשיכו  ...ככה בצורה לא מסודרת  ...אבל אני כשבאתי לעשות את הנספח
באמת ראיתי שהתוכניות הם הרבה יותר יעילות וסימנתי ...
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נראה לי שמתאים יותר לאזורים ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה רק מקומי ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
כן ,זה מקומי ! על הצבאי לא ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ברור ,בסדר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,על הצבאי ברור שלא דיברנו ,דיברנו ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
לא ,בסך הכול לקחה את השטחים הקיימים ועשתה המרה ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
זה מצב שכבר קיים ,כול זה כבר תפוש ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא בסדר ,אף אחד לא  ...אם הכול כבר תפוש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה זה תפוש ,בטוח שאפשר עוד להטמין בו כהנה וכהנה ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
לא ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ?
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
לא !
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אין בעיה להקטין טיפה ,זה לא ייתן אבל ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא הכול מלא ...
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
מה בין הקברים ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,אבל זה שטח ,הם לא מוסיפים מעבר למה שכבר אושר להם ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
הם לא מוסיפים ,
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גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
רק משנים אתה הפריסה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל באים היום לפי הוראות מעודכנות של תמ"א  ,19יותר מ 2 -דונם לא יאשרו להם פה3 ,
דונם .ההערה הזאת תגיע ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
קיים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל זה מאושר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז מה אם הוא מאושר ,בהזדמנות הזו שחלק מזה כבר נלקח ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ההתייחסות היא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני לא הייתי נכנסת ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
גם אני ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עלי ,אומרים פה האפור כבר מומש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני פשוט צופה את ההערה ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
הסוסים ברחו מהאורווה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז שיגידו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסדר ,או קי ,שיגידו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה שיהיה יהיה בהמשך ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש הערות ?
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
יש לי שאלות בעצם ,אתם מפנים אותי לתמ"א  19ואומרים שהנספח בינוי בעצם אמור
לעמוד בתנאים של תמ"א  .19יש כול מיני נושאים שהם מפורטים יותר לתמ"א  19והייתי
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רוצה להעביר אותם תקנון לשלב של היתרי בניה ... .יציבות הקרקע שנגרמות למניעת
פלישת קרקע ,להבטיח שמפלס מי תהום בשטח בית העלמין יהיה לפחות  3מטר מתחת
לפני הקרקע ,הבית עלמין קיים אני לא יכולה להבטיח את מי התהום כרגע.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
תראי ,יש הראות שהן אמורות באמת להיטמע בהוראות התוכנית ויש נושאים שצריכים
לטפל בהם טרם הפקדה ויש דברים שצריכים לבוא לידי ביטוי בתוכנית הבינוי ,כול רצועת
החיץ מסביב וכול מה ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
להוסיף את הרצועת חיץ ויש פה קו בניין  5מטר ויש הרבה פעמים שכן הכנסתי וגם תיקנתי
לפחות את ההערות אבל למשל הסידורים לאספקת מים ראויים לשתיה ...
) מדברים יחד (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
תראי ,את צריכה לעשות הנחיות ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
וסידורים לאספקת חשמל ,הרי אני לא מראה תשתיות ,איך אני אמורה להכניס את זה ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,זה הוראות ,
גב' רונית קיסר פרידמן  ,עורכת התוכנית :
בדיוק ,זה כבר כתנאי ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו נסגור את זה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני מציעה ...
) הדברים לא נשמעים (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בגדול צריך להפקיד את התוכנית בתנאים ,לתקן את התוכנית בהתאם למכתב הערות מיום
 5/7/2010והתוכנית טעונה אישור ולקחש"פ .עכשיו בהתחלה התלבטתי כי ,אבל אני בדקתי
את זה ,התוכנית היא במפות הכרזה ,מדובר בקרקע חקלאית מוכרזת ומקסימום הם
יחליטו שזה לא טעון.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש טיעונים שבדקת ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אפשר ,שר הדתות במסגרת הסעיפים אולי אפשר לציין שתמ"א  19מבקשת תיאום עם שר
הדתות ,למרות שזה ספור מההפטרה להמציא את האישור הזה אבל זה ,זה חייבים.
) דיבורים (
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זה לא קשור למימון ,זה לפי התמ"א ,
) דיבורים (
לא ,זה בגדר ההמלצות ,היא לא קובעת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חגית סיימנו ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
סעיף .12
סעיף : 12

תוכנית  – 73/101/02/8מפעל טופ אפ – אזור תעשיה באר – טוביה -
באר טוביה

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית – יש לדון גם בהקלות על פי תמ"א  3מדרך
מספר 40
שאול ,מה זה הדבר הזה מפעל ? באזור התעשייה באר – טוביה ? " טופ אפ ".
יואב ,אתה מטפל בתוכנית הזו ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כן !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה הוא מבשל שמה ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
בתי קירור בעיקר !
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
המיקום של התוכנית הוא באזור התעשייה קסטינה ,באר – טוביה ,כביש  .40זה כביש ,40
יש פה  ...מפעל " טופ אפ " מפעל שעוסק ביותר אחסנה ולוגיסטיקה של הצ'יפסים וכאלו.
בתוכנית המאושרת יש שטח שמיועד ,שטח מאוד גדול שמיועד לחניה ציבורית .חניה
הציבורית הזאת אמורה לספק איזה שהוא שירות למשהו שהוא ציבורי פה באזור ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
לא ,לא ,לא יואב ,בתוכנית הקודמת שתכננו את החניה היה שמה מרכז ירידים ,רצינו
להעביר  ...ואז ביטלנו את מרכז הירידים היה שם מפעל לעיבוד ברזל יעקובי ,שעשה  ...זאת
אומרת אין לנו צורך יותר בחניה כי אין שמה יותר מרכז מסחרי והיום כול מפעל משתמש
בחניה בתחום המגרש שלו ,החניה הציבורית מבוטלת.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
פה המגרש הסמוך באמת היה מרכז הירידים ,אפשר לראות את זה פה והוא הפך להיות ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
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 ...ברזל ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
מפעל לייצור ברזל .ולכן אין צורך פה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צריך להגיד את זה ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
מה ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
צריך לכתוב את זה בדף המבוא ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
דברי הסבר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כי אחרת איזה הסבר יש לנו ...
) מדברים יחד (
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
לא ,לא ,זה בדיון עם המינהל והכול ,תוכנית קודמת  8ב -ת 23/היא ייעדה את כול הייעודים
השונים ...
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
או קי ,בסדר .בשורה התחתונה כרגע אין צורך בחניה הציבורית הזאת והמועצה רוצה ...
) מדברים ברקע (
לפתח פה חניות של המפעל עצמו ,יש פה קו בניין כביש  40שלא מאפשר פה בניה של מבנים
או משהו כזה אלא רק פיתוח של חניות באזור הזה .בנוסף לזה יש פה מספר  ...קטנים
שהתוכנית כבר מסדרת ,יש כאן חריגה של המפעל לתוך שצ"פ פה באזור הזה  ...מסדרת את
העניין הזה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היא מסדרת את השצ"פ ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
מסדרת את השצ"פ ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מסדרת אותו ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
מאפשרת אחוזי בניה נוספים למגרש ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
היא מאפשרת אחוזי בניה נוספים ,
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מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
מאפשרת ,בעקבות הזה מאפשרת הגדלה של זכויות בניה בהתאם  ...זהו ,זאת בעצם
התוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
והחניה הופכת להיות חניה פרטית ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כן ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
תפעולית שלך המפעל ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
חניה תפעולית ,חלק מהחניות של ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
קו הבניין לא השתנה ,זה רק נשאר לטובת חניה אבל ייעוד הקרקע השתנה בתחום קווי
הבניין אז יש צורך בהקלה בכול זאת מתמ"א , 3
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
המפעל מעוניין להקים מבנה חדש של  4.000מטר ,שאין לו תקן חניה ואז יהיה לו.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,אנחנו צריכים לתת את ההקלה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו צריכים להמליץ ,מה זאת אומרת ...
מר אבי הלר הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה בסמכות מחוזית ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לא בסמכותנו ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
כן ,מחוזית !
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לא בסמכותנו.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה לא בסמכות ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
לא מקומית זה מחוזית.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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אז כמו שאמרנו חייבים לתת הנמקה תכנונית בדברי המבוא לתוכנית ,שונו פה תוכניות
ברקע שלא נדרש ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה רשום אבל זה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אין לנו הסבר לזה ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
בסדר ,או קי ,אז אני אחדד את זה בדברי המבוא ,זה רשום אבל אני אחדד ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לפרט בדברי ההסבר ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
אני אחדד.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה רשום אבל זה לא מספיק ברור.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
עכשיו לגבי ,יש פה הקלות לחניות ולכביש ,שהכביש הזה בעצם הוא אחרת אבל נכנסתם
בקשר לתת הקלה לעניין הזה.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
גם התוכנית הקודמת לא עסקה בהקלה ולא ניתנו הקלות.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
לא ניתנו הקלות מהתוכנית הקודמת ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
אז למשל הכביש הזה הוא נמצא בתוך קו הבניין ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
וגם החניה וגם ...
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
של הכביש הראשי ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אבל הוא מאושר ...
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
אז נדרשת פה הקלה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
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לזה כן צריך תוכניות קודמות ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,כן ,כן ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אבל למושב יש שתי תוכניות קודמות ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו ממליצים ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
גם  8ב -ת 4/וגם ב -ת.23/
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
הוא לא עבר הקלה במועצה הארצית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
פה קו בניין משתנה גם ,זה לא אחיד.
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
וגם ב -מק, 2057/
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,יש למיטל.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
טוב ,המפעל הזה יש בו חדרי קירור ,הוא מחזיק ברשותו  6טון של אמוניה ,שזו כמות לא
מבוטלת של חומר מסוכן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז אי אפשר לגור שם ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
סליחה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז אי אפשר לגור שם ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא נורא ,בביתן שומר אתה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הוא עומד בכול הדרישות של המשרד ,הוא פועל עם היתר רעלים תקף ,הוא עומד בכול
התנאים של המשרד .מה שאני מבקשת ,מה שאני מבינה שהתוכנית בעצם מציעה שהשטח
יהפוך לחניה של המפעל .לסמן את השטח הזה שלא יהיה בו אכסון או ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא תותר בו חניה ,סליחה בניה.
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גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
תותר חניה בלבד.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא תותר בניה אבל שגם לא יהיה אכסון ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
מפעלים מסוכנים אבל דברים אחרים כן ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
או כול דבר של חומרים מסוכנים כי זה בעצם השטח הזה כמו שאתם רואים בתצ"א הוא
מתקרב לכביש  ,40הוא יכול להוות סכנה לעוברים ושווים .אז רק ששם לא יהיה אכסון.
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
עוד מעט תהיה פה תחנת כוח ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
 ...של חומרים מסוכנים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
עוד מעט תהיה פה תחנת כוח.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
לא ,אבל יש פה קו בניין אז אי אפשר לבנות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אפשר להבין מזה שאתם מסכימים ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז אפשר לאכסן ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
אחסון בכלל או רק ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אסור לך לבנות אבל אתה יכול לאכסן ,אם זו לא הכוונה שלך אין שום סיבה ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אפשר לרשום את זה מפורשות ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
לרשום את זה באופן מפורט בסדר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
 ...שין שמה ,לא יהיה אכסון של חומרים מסוכנים.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
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היזם ,הבעלים של מפעל " טופ אפ " ,
) דיבורים (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה אזור תעשייה ,לא מציעים פה עכשיו ייעוד הפוך ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
זה גם מפעל קיים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה מפעל קיים שיש לו ,
) דיבורים (
זה מפעל קיים שהוא כבר תוכנית מאושרת לאזור תעשייה שהיא כנראה נבדקה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אם יש לו היתר רעלים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש לו היתר רעלים ,לסביבה שלו זה השימושים עם אזורי תעשייה ,
שי טחנאי נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
ומבקשים חניה רק  ,זה לא ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
ואם הם היו מבקשים עכשיו מסחר ליד אז היינו מבקשים הפוך .אבל  ...זה באזור תעשייה
כשמציעים תעשייה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אם זה בין תעשייה לתעשייה זה משהו אחר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,אין בעיה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ואין מסחר שם ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אין צמוד ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מה המרחק ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
המרחק של  200מטר ,אחרי יעקובי יש את הקניון ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יופי ענית לי  200מטר ...
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ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

131

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,רגע ,לא  200מטר ,אחרי קובי  200מטר ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
סקר סיכונים הוא לא צריך על  200מטר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה התוכנית של ה " ביג " קסטינה אם אני לא טועה ,שם אנחנו מטפלים ובדיוק הפוך ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
יש תוכנית בהליכים ,
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לפרוטוקול ,אני אומר סקר סיכונים חובה ,חובה ,לא רק חובה ,המרחק על ידי ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אנחנו מאשרים עכשיו את ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
הוא לא פחות מ 300 -ויש שם מרווח של  300מטר מסחר ,הנה כל הועדה שומעים את זה.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
לא הבנתי ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
ראה נתיבות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תסבירו לי ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ראה נתיבות ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה כול הארץ ,אנחנו בעצם מאשרים עכשיו את ...
) מדברים ברקע הדברים לא נשמעים (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
המפעל מאושר כבר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
המפעל מאושר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
המפעל המאושר ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה שלדיון זה שיוני מחניה ציבורית ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני יודעת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה חניה בתחום המפעל בקו אפס.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
זה קשור איך שהוא לגלידות ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא !
) מדברים יחד (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה שאומר חבר הועדה  ...צריכים עכשיו לסמן רדיוס ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לבקש סקר סיכונים ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
סקר סיכונים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה כבר מאושר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לסמן רדיוס ל 300 -מטר שמהווה סיכון למפעל ולקבוע ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא  300מטר אולי יותר ,קודם כול לעשות סקר סיכונים ולבחון מה הרדיוס הסיכון ואז
לסמן בהתאם.
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
השאלה בכלל אם זה רלבנטי ,הם לא באו לשנות שום דבר במפעל ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
השאלה אם אני יכולה לדרוש ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
המפעל כבר קיים 13.000 ,מטר בנוי ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
של התוכנית למפעל ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
 13.000מטר בנוי  ,הוא לא בנה יותר.
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מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
נתתי דוגמא לפני כן קיצונית ,אמרתי שלי יש תב"עות מאושרות למסחר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אתה צודק יחיאל ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מאושרות למסחר ובאים ונותנים היתר רעלים במרחק של  50מטר משם .עכשיו שיסבירו
לי.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אתה צודק ,אתה צודק ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז אם אני צודק ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני חושבת שאנחנו נעשה איזה שהוא סדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יחיאל ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שלא תהיה הבנה ,זה מסחר וגם מפעל ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אני יודע ,אני אומר ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
או קי ,אז אנחנו תכננו לבקש את זה בעצם בתוכנית של ל " ביג " של קסטינה ,היא מציעה
את המסחר ,זה עדין לא מאושר ,קיים בפועל אבל לא מאושר ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
הם הופכים מתעשייה למסחר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אפשר באמת גם בתוכנית הזאת לבקש סקר סיכונים ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ובלי קשר לתוכנית אני יכול לאומר לך ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
שיבחן את השימושים המסחריים באזור ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
בדיוק ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אם אנחנו רוצים לתת ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
שיקבע את רדיוס הסיכון.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ובלי קשר לתוכנית ולפרוטוקול מי שנתן שם היתר רעלים עבר על החוק .אחר כך יצא מכתב
אין שום בעיה.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
המנכ"ל של המפעל ביקש ממני שיהיה אפשר לבנות בכניסה ,יש שם הרי ,מייצרים שם
כניסה חדשה בעצם למפעל ,לבנות שמה בודקה לשומר.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
איפה ? איפה ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כבר שבתחום קו הבניין אפשר יהיה להכניס ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
של הכניסה !
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
בשער הכניסה יהיה בודקה לשומר.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
איפה שער כניסה ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
איפה זה פה בתוכנית הבינוי ? איפה זה ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כאן ,כאן יש כניסה מפה ,יהיה פה בודקה לשומר ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה ? יש חיבור מכביש  ,40אהה מהכביש שירות.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
מהכביש שירות ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מהכביש שירות ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
שתהיה אפשרות לשים פה בודקה לשומר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני לא חושבת שצריך לסמן את זה ,
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גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
ולמה אי אפשר ? מחסום ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
לא ,שאפשר יהיה לרשום את זה ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
מחסום ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
איפה שיש מחסום שיעמוד.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
למה צריך ? כאילו אפשר ממילא ,למה צריך ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
בודקה שיהיה לו צל ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אבל למה אי אפשר עכשיו ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כי אם יש קו בניין מכביש עדיף בודקה ,אז בתחום קו בניין אפשר יהיה להקים בודקה
לשומר.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
בודקה לצל ושמש לא למשהו אחר ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כן ,רק לצל ושמש !
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
אז שאלו מה ...
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
שירותים ? לשתות ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
יש לו שירותים במפעל.
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
ככה הוא יפקיר את העמדה ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
זה שער נעול ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
זה שער נעול ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
צריך גם לבקש את סקר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...הרדיוס ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא השאלה ,רק רגע ,התוכנית הזאת מאושרת והשימושים גם מאושרים .השאלה מה
עושים עם זה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
השאלה אם מותר ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אז השאלה אם זה נכון לדרוש עכשיו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,מה שאנחנו אומרים ...
) מדברים כולם יחד (
מהנקודה הזאת של המרכז של המפעל ברדיוס  ...שנמצא בסביבה שיש מפעל מאושר
ואנחנו ממשיכים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יהיה רדיוס סיכון או ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רדיוס סיכון וגם ...
) מדברים יחד (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זאת אומרת שאם יתקרבו ייעודים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
או שהמפעל יצטרך ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
להקטין ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
להקטין בעצם את רדיוס הסיכון לעבור מאמוניה ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אם הוא חודר לאזורים נגישים אחרים ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
אבל למה זה קשור לדיון בועדה ? זה היתר רעלים מול המפעל ,
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בכול מקרה משרד מודע ,זה לא שפתאום גילינו ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כן ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
המשרד מודע לכול הסיכונים  ...פועל נגדם אבל בכול מקרה מבחינה תכנונית ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אבל אותו משרד פוסל אצלי על  310מטר ולא בגלל שזה נוגע  ...אלא זה נוגע בחניה .פה
אנחנו הולכים לאשר חניה ופה ישבה יועצת משפטית ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
יש כבר חניה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אבל גם חניה זה אותו דבר ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אבל יש כבר חניה ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז פה אנחנו הולכים ...
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אנחנו יכולים לתת להם להשתמש בחניה וזהו בלי להגדיל להם .אבל יש חניה.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זו מדיניות חדשה שעושה סדר במחוז ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
כן ,הרי סך הכול אף אחד אחר לא יחנה בחניה הזאת ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כול המפעלים שיוצרים סיכון לסביבה.
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
הם יכולים לחנות שם בשקט.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...ויכוחים בתוכניות אחרות לאחר אישור התוכנית הזאת תהיה תוכנית מפעל ברדיוס של
סיכון ,צריכים לדעת מה לעשות עם זה ? אם הסיכון יהיה כזה אז יהיה כזה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...הסיכון ללא ספק ,זה הרבה יותר מסובך מאשר באילת ,הרבה הרבה יותר מסובך.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בגלל הכמויות של האמוניה ,
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) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...כמו שהיא לקחה עכשיו על בית העלמין היא לקחה סקר סיכונים אז היא תיקח לפה מה
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע והתוכנית זה הקו הכחול של התוכנית ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הבעיה כאילו שהמפעל מאושר ,אז מה עכשיו  ...לסקר סיכונים ,
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הסקר זה מידע נוסף ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בסדר ,אבל נגיד סקר הסיכונים יצביע שיש באמת בעיה ...
) מדברים כולם יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
במקום סקר סיכונים ,כמו שאנחנו  ...בכרייה וחציבה או בתוכניות אחרות שאנחנו
מקדמים את הרדיוס  ...התוכנית צריכה  ...ברדיוס שלה.
) מדברים כולם יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,אליסיה במקרה הזה אם התוכנית  ...מאושרת  ...אם הייתה תוכנית חדשה למפעל ...
שמשתמש באמוניה היינו מבקשים ממנו סקר סיכון .לא היינו מאשרים את התוכנית בגלל
המסחר .אבל יש לי פה בעיה פה תכנונית סטטוטורית ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...היתר רעלים חדש ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,תעזוב עכשיו את ההיתר רעלים ,אני אומרת אם המפעל לא היה מאושר אז היינו
מתנגדים לתוכנית ,אומרים עד שהוא לא מצמצם את הסיכון שלו ,עובר לחומר אחר אנחנו
לא מאשרים אותו ,בלי ליצור רדיוס  ...אבל יש פה בעיה כי הוא מאושר ,
) מדברים יחד (
אליסיה ,את מבינה מה אני אומרת.
גב' בשמת גלין  ,משרד החקלאות :
כן ,גם יחיאל מבין מה שאת אומרת ,אבל הוא לוקח את הקטע המתאים.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
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לא הבנתי אז מה ההחלטה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הם רוצים לכלול את החניה הציבורית בתוך המגרש ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לחזור ולדון רק לאחר ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אבל לחניה ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
על פי ההמלצה של משרד להגנת הסביבה ליצור רדיוס מסביב למפעל של התניה של סיכוני,
על שימוש בחומרים מסוכנים.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
ואם מחר הם מחליפים את הזה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יקטן אולי הרדיוס ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
אז להגיש תוכנית חדשה עם רדיוס אחר ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה דבר פשוט ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
מה זה אומר ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
זה לא הגיוני ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...רישוי עסקים ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...את המעגלים האלה מכניסים בתב"ע ,אצלי אסור להכניס בתוכנית מתאר.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,מה שזה אומר שאתם צריכים ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
שאלה תשובה ,סליחה על האיחור ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
הנושא הזה הקירור באמוניה ,אתם מקררים שמה באמוניה ?
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מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
כן ! כמו בכול אזור התעשייה ,אנחנו לא לבד שם ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
יש כאן מפעל של תנובה ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
יש תנובה ,יש ...
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כן מלא ,זה הכול ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
לצערי הרב ,כולם שם.
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
יחיאל ,לפי התיאוריה שלך קריית מלאכי ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
כן ,קודם כול צריך להיות רדיוסים פה מסביב ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...לכולם ,מה לעשות ,התוכנית מתאר התעכבה פה בדיוק  8שנים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כמות האמוניה שכרגע ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
אני רוצה להעיר הערה .מפעל " טופ אפ " נשרף ב 2004 -כולל מערכות האמוניה שלו ,לא
היה שום נזק ,שום דבר ,קיבלנו ציון לשבח על ההתנהגות בשריפה ,נשרפו שם  10.000מטר
כולל מערכת אמוניה מאוד מורכבת .אחרי השריפה אנחנו קיימנו את כול הוראות פיקוד
העורף ,איכות הסביבה ומשרד הבריאות .הקמנו שם מערכות כיבוי סופר משוכללות ,כאשר
אנחנו עומדים בכול הדרישות הכי חמורות לגבי אמוניה בארץ.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז יכול להיות  ...הסיכון שלו הרבה יותר ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יכול להיות ,אני אמרתי ,אני פתחתי ואמרתי שיש לכם היתר רעלים תקף ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
יש לנו היתר רעלים תקף ויש לנו ציוני שבח מכול הסביבה ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
היתר רעלים תקף זה לא ...
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
לא ,לא רק  ...איכות הסביבה ,פיקוד העורף ,משרד הבריאות ,כול גורם ממשלתי אישר
אותנו מלפני ומלפנים.
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מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
לא יכול להיות שמשרד הבריאות יחתום לך ...
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
יש לי רישיון עסק ,הכול יש לי ,נו מה לא יכול להיות ? אתה מוזמן לבוא לראות.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יש לי את זה אצלי ,אני לא צריך לראות אצלך ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
אתה יכול לבוא לראות אצלי ,מחולק לקטעים ,גלאי אמוניה ,מה שאתה רוצה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
סליחה ,מה השם שלך ?
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
קובי פורת ,אני מנכ"ל " טופ אפ " !
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני מציעה שנשוב ונדון רק לאחר הגשת הסקר סיכונים.
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
את נותנת הנחיות ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
הוא רוצה סקר סיכונים לאמוניה ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
אנחנו עשינו כול מה שנדרש לו ,אני לא יודע אם יש לנו כרגע סקר סיכונים ,אני חושב
שהגשנו אותו.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יש לך ,אם קיבלת היתר רעלים אז יש לך סקר סיכונים ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
קיבלנו ,כן קיבלנו ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אז הגשת אותו כסקר ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
בוודאי שהגשתי ,הגשתי כול מה שצריך ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע ,מיטל ,ההנחיה הזאת ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הבעיה זה השימושים החורגים של המסחר שמאשרים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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אם אנחנו יוצרים פה התניה ,מה הסיכונים שהמפעל יוצר לסביבה ,אז אנחנו צריכים על פי
הנתונים לבוא ולאומר לו מה אנחנו מצפים ממנו לקבל כנתון ,שבסופו של דבר את תבואי
ותגידי ,הרדיוס של הסיכונים הוא  100מטר 200 ,או  300מטר לצורך העניין.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
אם ככה ,מה שאני מציע באמת שסקר הסיכונים הזה יוגש למשרד להגנת הסביבה ,על פי
דרישות הגנת הסביבה ואין צורך לשוב ולדון בזה ,אלא באמת לקבל את האישור של
המשרד להגנת הסביבה לסקר סיכונים ולרוץ עם זה הלאה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תראו ,מה שקיים כרגע זה ...
) מדברים יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל הוא מאושר ה " ביג " ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,מה פתאום !
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
זה " ביג " מאושר ,יש לו ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...אנחנו לא יודעים מה נמצא פה וכדי לסבך את העניינים ...
) מדברים יחד (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...בא אחרי ובסוף המפעל מקבל את הזה ,זה פשוט אבסורד ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
אין שמה איסורים לחומרים מסוכנים.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
רגע ,ה " ביג " הזה בשטח שיפוט של מישהו אחר ?
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
לא !
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
שלהם באר טוביה ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
גם באר – טוביה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
באר – טוביה כולם.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
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בסדר ,מעגל הסיכונים לא נעצר בגבול השיפוט ,יש את קריית מלאכי ויש ישובים ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מעגל הסיכון הזה נעצר בנתיבות .שמה הוא נעצר כי בקריית מלאכי כול קריית מלאכי
נמצאת במעגל סיכון ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
וזה נכון ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ושם הכול מאושר ... ,הכול מאושר.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,גל הסיכון הוא סביב לך ,אם נעביר אותו למקום אחר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז אפשר לבקש הכנת ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
סקר סיכונים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
סקר סיכונים שימושי קרקע ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
סיכונים ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
סיכונים ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
המפעל כלפי חוץ ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ובדיקה של שימושים מסחריים בסביבה.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
ייעודים ,סקר שימושים וייעודי קרקע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שאול ,אתם יודעים ,יש לכם את המיפוי של כול השימושים שישנם מסביב למפעל ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
בטח ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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אז על פי זה לעשות את המיפוי של כול השימושים שישנם ברדיוס של  200 ,100עד 300
מטר .שהמשרד להגנת הסביבה יבוא ויאמר .יש אפשרות להקטין את כמות האמוניה שכרגע
בשימוש המפעל ? יש מצב כזה ?
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
סליחה ,לא שמעתי אפשרות ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
האם יש אפשרות להקטנת כמות האמוניה למרות ההיתר שימוש ברעלים שקיים במפעל
היום.
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
אנחנו משתמשים בכמות יחסית יותר נמוכה מה שהייתה בעבר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני מבין ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
כי הפסקנו לייצר צ'יפס ,אז אנחנו משתמשים בפחות ,אבל עדין יש שמה כמות ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא ,מדובר פה על כמה טונות ?
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
כמה טונות וודאי ! זה מפעל על  10.000מטר.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בגלל זה השאלה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יכול להיות שההסדרים שלהם מאפשרים רדיוס קטן יחסית.
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
אבל יש לנו מערכות באמת ,חתכנו לקטעים ומה שצריך עשינו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...ודווקא ברוח הדברים שאתה מציין ,את אותם השדרוגים ושיפורים שנעשו במפעל
בשימוש בחומרים המסוכנים יאפשרו הקטנת הרדיוס של הסיכונים שהמפעל יוצר כלפי
חוץ ,מחוץ לגדר המפעל .זה מה שאנחנו מבקשים מכול הדבר הזה ,שהדבר הזה המשרד
להגנת הסביבה יאשר ואז ,יש פה ריבוי של שימושים בתחום המסחר מסביב למפעל.
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
אני רוצה רק לשאול שאלה ,אנחנו מבקשים לגבי  4דונם שבחלק המזרחי של המפעל ,הכי
רחוק מחדר המכונות ומהאמוניה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא ,לא ,לא ,
מר קובי פורת  ,מנכ"ל " טופ אפ " :
רגע ,רגע ,שנייה ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
המונח הזה לא בא בחשבון ,כי ברגע שיש דליפה של גז ,לא משנה הרוח נושבת ולוקחת אותו
לכול כיוון שלא יהיה בהתאם לכך .זה לא עניין של מזרח מערב ,צפון דרום ,זה לא נתון
בעניין הזה .איפה יהיה ממוקם מגרש החניה הזה שאנחנו מדברים כרגע ,אתם רוצים
להכניס אותו לתחום התוכנית ,זה לא לדיון.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
סיכמנו כבר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,אבל רצינו להבהיר את הסוגיה מה המפעל מתבקש לעשות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מיטל ,המפעל מתבקש להכין סקר סיכונים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הבאת עזרא ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
שנייה ,אז תנו לנו רגע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בקשה ,התייעצות מקצועית.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בינתיים אני רוצה לשאול שאלה ,אנחנו ביקשנו לתאם את התוכנית עם מע"צ ,הגנת
הסביבה ורשות המים .ראשית רציתי לשאול אותה אם בזה נגמר הסיפור אחרי סקר
הסיכונים או שהיא רוצה ?
גב' בשמת גלין  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...היא עכשיו מדברת ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,לגבי מע"צ ,אתם תיאמתם את התוכנית עם מע"צ ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
הלכנו למע"צ ודיברתי איתם והם אמורים לחזור ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,אז עדין יש לתאם את התוכנית עם מע"צ ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
אבל זה קווי בניין שהועדה המחוזית יכולה ,אנחנו לא מבקשים איזה משהו ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אני רוצה לקבל את חוות דעתם לא את האישור שלהם.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

146

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

ואם הם לא יאשרו אז מה ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אז אני רוצה לקבל את חוות התגובה שלהם ,כי זה הולך להקלה מתמ"א  3במועצה
הארצית וחשוב מאוד את ההתייחסות שלהם.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
ההקלה היא לדרך המאושרת ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ההקלה היא לשינויים ולשינוי קווי הבניין וגם לשינויי הייעוד בתחום קווי הבנין.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
לא ,ההקלה בסמכות מחוזית ,מה שאתם נותנים זה הקלות ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו כבר שולחים הכול ,ממליצים הכול.
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
כי ההקלות שנדרשות במועצה הארצית זה לדרך מאושרת ,לא ל ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,ההקלה היא שינוי ייעוד בתחום קווי הבניין .זה היה מיועד לחניות ,אתם משנים את זה
לתעשייה .זה בסמכות ארצית ,אנחנו לא מאשרים את זה .ורשות המים גם ביקשנו ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
שלכנו לכולם ,עוד לא החזירו לנו תשובות ,שלחתי לך מכתבים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מע"צ ורשות המים ,תיכף נשאל את הגנת הסביבה מה קורה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה הסיכום מיטל ?
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
באופן עקרוני באזור התעשייה הזה בבאר – טוביה יש שמה כמה מפעלי אמוניה שבאמת
לפני שבועיים או שלושה קיבלו מכתב עם דרישה להצגה של כול מיני נתונים ועל סמך
הנתונים האלה שהם יציגו אנחנו נעשה איזה שהיא הערכת סיכונים .ובעצם אם נראה גם,
זה רשום במכתב שזה מפורט ,אם באמת אנחנו נראה שיש איזה שהיא חריגה מחוץ
לגבולות שטח המפעל אנחנו נבקש לעשות כול מיני אמצעים לצמצום הטווחים שם .אז כול
המפעלים קיבלו את זה כולל המפעל " טופ אפ ".
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...להכניס אותם בתחום ...
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
אנחנו נבקש לעשות כול מיני אמצעים ,אמצעים טכנולוגיים כאלה או אחרים ,יש כול מיני
שיטות שיצטרכו בעצם לצמצם את טווח הסיכון לתוך גבולות המפעל.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
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כלומר הדרישה שלנו עכשיו מהועדה תואמת את מדיניות המשרד ,את המכתב שיצא ואת
הפעילות שאנחנו מבצעים מול המפעלים שהם יוצרי סיכון.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא כול כך ידענו שיש בדיקות כאלה בבאר – טוביה.
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
שמה יש ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ידענו שאתם ...
) מדברים יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ספציפית בכלל במחוז ,לא בבאר – טוביה ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
במחוז זו המדיניות החדשה ,אנחנו עושים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בכלל במחוז ,בכלל כול המחוז הנחיה של השר ,על כול המחוז ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
אנחנו עושים סקירה כוללת של כול מפעלי האמוניה .אנחנו הראשונים שמאוד דוחפים
לכיוון הזה .אבל באופן עקרוני כול המחוז הולך לקבל את הדרישה הזו ,כול מפעלי
האמוניה שנמצאים במחוז הולכים לקבל את הדרישה הזו .באר – טוביה כבר קיבלו ,שער
הנגב ,שדרות קיבלו ,נתיבות קיבלו.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כלומר הדרישה עכשיו לסקר סיכונים תואמת את המדיניות ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
לא להיפך ,לדעתי זה מייתר את הסקר סיכונים מכיוון שזה מטופל בהליך אחר.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה תאמה תכנונית למה שאנחנו ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,אבל היא אמרה שאתם הולכים לעשות להכין סקר סיכונים ,
)מדברים יחד (
חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
השאלה אם יש צורך בהכנת סקר סיכונים.
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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לא ,לא ,אני אנסה להבין לילך ,אם הבנתי אותך נכון .את מבקשת נתונים של כמויות של
אמוניה שקיימים בתוך המפעל ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
אני מבקשת נתונים מסוימים לא רק כמויות ,אני מבקשת נתונים לגבי היחידות ציוד ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ברור ,ברור ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
לגבי המבנים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ואתם רוצים להגיע למצב שכול הסיכונים יהיו בתחום הגדר של המפעל ,זהו ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
נכון ,בדיוק ככה.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אז זה מייתר את הסקר סיכונים ...
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
כן ,כן ,כן !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו יכולים לרשום תיאום עם המשרד להגנת הסביבה ,כתוצאה מהתיאום ...
) מדברים יחד (
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
יש כבר ,יש כבר בקשה לתיאום ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז רק שנייה ,בוא ננסה לנסח את הסעיף הזה במקום סקר סיכונים.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
למה במקום סקר סיכונים ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,כי לאור מה שהיא אמרה.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
בוא נשמע ,שהיא תגיד  ...סקר סיכונים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אתה צודק ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
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הערכת סיכונים ,על סמך הנתונים שיגישו המפעל על סמך מה שביקשתי ,אני אעשה את
הערכת סיכונים ,לפי הנתונים שיש לנו ולפי המדיניות החדשה שלנו ועל סמך זה בעצם ,אם
אני אראה שהטווח סיכון יוצא מחוץ לגבולות המפעל אנחנו נבקש מהמפעל לנקוט
באמצעים מסוימים כדי שיקטין את הטווח סיכון ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ואם יש סיכון ?
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
אנחנו נבקש מהמפעל להקטין את גבולות ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יפה ,אז סקר סיכונים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז תיאום התוכנית עם המשרד להגנת הסביבה לעניין ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
לעניין הסיכונים מהחומרים המסוכנים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הסיכונים הקיימים כתוצאה מאחסנת חומר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אחזקה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אחזקה ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אחזקה ואחסון חומרים מסוכנים.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
והוא יושב  150מטר מה " ביג " ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ה " ביג " התקרב אליו ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
ה " ביג " התקרב אליו ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ה " ביג " אושר פה .או שתקטינו את המעגלים או שתחליטו שזה לא חומר מסוכן ונפתרה
הבעיה.
אילנה רויץ ברונין :
לעניין מה ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז אמרנו תיאום עם המשרד להגנת הסביבה ,לעניין ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לעניין אחזקה ואחסון חומרים מסוכנים בשטח המפעל.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בוא נראה כתוצאה מזה מה יוצא ויכול להיות שנצטרך לחזור לדיון ולשנות משהו ולקבוע
רדיוסים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,אילנה בצמצום טווח ,צמצום ,מניעת ,מניעת טווח הסיכון .
אילנה רויץ ברונין :
ומניעת טווח הסיכון ...
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ידעתי שאתם יצאתם למבצע כזה ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
לא ,לא ,זו הנחיה שלי בתור ראש ענף חומרים מסוכנים במחוז .כולם ,כול מפעלי האמוניה
הולכים לקבל את זה כולם.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז בעיה כזאת בואי נגיד משפיעה באופן עקרוני על החלטות שלנו בועדה.
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
בסדר גמור ,אין בעיה ,יכול באמת להיות שצריך להוציא איזה שהוא מכתב שתי שורות ,אין
שום בעיה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
דבר כזה תודיעו לנו ,
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
בסדר גמור ,אין שום בעיה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לפחות תודיעי למיטל.
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אילנה ,תנסי להקריא את זה  ...חברים ,רגע הקשבה בבקשה.
גב' אילנה רויץ ברונין :
התנאים להפקדה ,בדף המבוא יש לפרט את הסיבה לביטול החניה הציבורית .בהוראות
התוכנית יש לקבוע כי לא תותר כול בינה ו  /או אחסנה בתחום קווי הבניין מדרך מספר .40
תיקון התוכנית בהתאם להערות לשכת התכנון מיום ה .8/8 -אישור הקלות מדרך  40על ידי
המועצה הארצית ,ההקלות מתייחסות לקו בניין מ 100 -ל 79.5 -עד  85.5כמסומן בתשריט.
ולכן לעניין שינוי ייעוד קרקע מחניה ציבורית לאזור תעשייה .תיאום עם המשרד להגנת
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הסביבה לעניין אחזקה ואחסנה של חומרים מסוכנים בתחום המפעל מניעת טווח הסיכון
ותיאום עם מע"צ ורשות המים.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צריך הקלה גם לגבי הדרך המקומית ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מה הייתה החלטה ...
) מדברים יחד לא ניתן לתמלול (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אילנה ,את הקראת צמצום טווחי הסיכון ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
וצמצום ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
מניעת טווח הסיכון ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
מה זה מניעת טווח הסיכון ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
זה מה שהיא אמרה מה ?
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
לא ,לא ,לא ,אמרתי במידה והטווח סיכון יחרוג מגבולות המפעל אנחנו נדרוש שהמפעל
ינקוט אמצעים לצמצום טווחי הסיכון.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה כתוצאה מתיאום ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
זה תוצאה מתיאום ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז אל תרשמו אבל גם ,את הסוף ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
את מה ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
לא לכתוב את זה ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ! רק לעניין אחזקה ואחסון חומרים מסוכנים.
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
לעניין ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צריך גם הקלה על הדרך המקומית ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יכול להיות שלא נאשר ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
רגע ,אני רוצה להבין ,אין דרישה לסקר סיכונים ?
גב' לילך ,ראש ענף חומרים מסוכנים מחוז הדרום :
לא ,אין דרישה לסקר סיכונים !
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
יפה ,עוד משהו ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אילנה ,צריך הקלה ...
) מדברים יחד (
גב' אילנה רויץ ברונין :
הקלה מהדרך המקומית מספר ...
) מדברים כולם ברקע (
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ואם כבר לדרך אז גם לחניה שבתחום קווי הבניין ,כול שטח החניה שמיועד לא צריך
הקלה?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז גם זה .גם הדרך וגם החניה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא לשינוי הייעוד ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,זה משהו אחר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לשינוי ייעוד אני לא צריך הקלה ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בטח שכן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
וודאי שלא ,
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גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בטח שכן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אם משנים את ייעוד הקרקע בתחום ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני לא צריך אישור מהם לשינוי הייעוד ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,חד משמעית אני אומרת את זה .הם כתבו לנו את זה כבר מספר פעמים.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שמה ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
שאם ייעוד הקרקע משתנה בתחום קווי הבניין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה מצריך הקלה לא לקו הבניין לשינוי הייעוד .וזה קרה לנו בבאר – טוביה על כביש מספר
 ,3שהם לא שינו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,את צריכה להגיד הקלה בגין ,
גב' דיאנה קורץ  ,לשכת תכנון מחוזית :
שינוי ייעוד ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הקלה בקו בניין בגין שינוי הייעוד ,אבל זה לא ...
) מדברים ברקע (
הקלה בקו בניין בגין שינוי ...
) מדברים ברקע (
מ 100 -מטר ל ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
אנחנו פה בהקלות בקווי בניין ,
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גב' אילנה רויץ ברונין :
אז דיברנו על הקלה בגין שינוי ייעוד מחניה ציבורית לאזור תעשייה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תעשייה ,הקלה  ...היא  100מטר ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
ולהוסיף את הביתן שומר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא נוסיף כלום ,תעשו מה שאתם רוצים ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
לא ,תרשום שבתחום קווי בניין יותר ביתן שומר.
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
איך נוציא לו היתר ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
איך נוציא לו היתר לביתן ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תעשו לו סככה ,
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
סככה זה מבנה ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
תוסיף מה יש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל צריך זכויות בניה לזה ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
יש לו זכויות בניה ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,שם אין לו זכויות בניה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה זכויות בניה למגרש עלי  ,זה לא זכויות בניה ,
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
זה לא זכויות בניה ל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
טוב ,אז תוסיפי ולהקמת ביתן שומר ,
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גב' אילנה רויץ ברונין :
מה להקמת ? איפה ?
מר יואב אבריאלי  ,מרש אדריכלים בע"מ :
בתחום קו הבניין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בחניה ,שינוי בחניה ,תותר חניה בלבד .הקלה בגין שינוי ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
הקלה בגין שינוי ייעוד מקרקע  ...לחניה ציבורית לאזור תעשייה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ! וזה בעבור מה ? החניה והקמת ביתן שומר.
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
זהו ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זהו ,סיימנו את זה.
מר שאול פלקוביץ  ,מזכיר הועדה המקומית באר  -טוביה:
תודה רבה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
צהריים טובים ,אנחנו עוברים לסעיף  13בסדר היום.
סעיף : 13

תוכנית  – 117/101/02/3אזור התעשייה הדרומי – מספר  - 4אשדוד

מטרת הדיון  :דיון בתוכנית – דיון בנושא היקפי המסחר ומערכת הדרכים בתוכנית
מי עורך התוכנית בבקשה ?
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
גדי הלר אדריכל .
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בבקשה אדוני ,רקע מיקום התוכנית ,מטרות התוכנית.
מר גדי הלר  ,העורך התוכנית :
אני מצטער שלא התכוננו לזה כי חשבנו ...
) מדברים ברקע (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בשביל אלו שלא יודעים ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
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אזור התעשייה הדרומי זה מגרש של  400דונם שהיה מיועד לתעשייה רגילה  ...ונעשתה
תוכנית חדשה לאזור תעשייה עתירת ידע .זה הצטלב עם הרבה תוכניות אזוריות שחלות על
האזור .כתוצאה מכך הייתה איזה שהיא תוכנית שסופחה על ידי כולם ונקראה תוכנית
הרוויזיה .אחרי תוכנית הרוויזיה הסתבר שישנם כול מיני אתרי נוף שהיו חשובים לכול
המערכת וכתוצאה מכך גם מתוכנית הרוויזיה שהייתה הוקטנה ב 40 -מטר לערך כדי למלא
אחר הבקשות של כול החברים מאיכות הסביבה ... ,שמירה על עצים וערכים נופיים.
) מדברים ברקע (
התוכנית שמוצגת פה היא כבר עברה את המשוקלל  ...שכול זה היה אותו מגרש ,הוא
צומצם לדבר הזה כי כאן ישנו ריכוז של עצים ,כאן ישנו ריכוז של עצים וכאן ישנה שדרת
שקמים שאמורה לנוע לדרום הארץ ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא אמורה היא קיימת ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
 ...היא לא קיימת אבל היא אמורה להיות .התוכנית הזאת מתבססת על שני כבישי גישה,
שני מישורים .אחת מהכביש שמחבר מהצומת הזאת שהולכת לרכבת בכיוון תוכנית צפון
ודרום והחיבור השני לאותה צומת ומכאן שיוצר טבעת שלמה שהוא לפי ההערכה של היועץ
שלנו היה הגבול העליון של קיבולת שיכול להחזיק את התוכן שנמצא בו במשך התהליך
היה כאן מגרש שיועד לצרכי ציבור ,המגרש הזה  ...שיש פה די הרבה שקמים ולכן הוא ...
של השטחי ציבור והופרד גם הוא למגרש לצרכי ציבור .לאחר עיון נוסף בבקשות נוספות של
החברים שישנם פה ,כול הקטע הזה של המגרש לצרכי ציבור והועבר לפה ועוד מגרש
לתעשיות עתירות ידע .נתבקשנו לוותר גם עליהם כדי לתת רצף של שמירת השקמים ,רצף
שבעצם ,אנחנו רואים את ההשתנות  ...הזה ,נאמר שעד השקמים  ...רצועה לאורך זה,
לאורך הכביש של השקמים ,גם זה הצטרף  ...כיוון שהורדו הרבה שטחים ,כול אותם
סיכונים שהיו נתבקשנו להכין שתי אלטרנטיבות .אלטרנטיבה אחת שנבדקה על ידי
העירייה ,הייתה לרדת עם האזורים האלה יותר דרומה כדי לקבל פיצוי לשטחים האלה ...
והאלטרנטיבה השנייה הייתה להעמיד פה מגרש שחוסם למעשה את הכביש הסטטוטורי
הגדול שישנו ,שרק חלק מהרוחב שלו משרת את הפרויקט שלנו בחיבורים שלו.
בישיבה שהייתה בלשכת התכנון ,אתם רואים שהגבולות האלה פרצו דרומה כדי למלא את
 ...בלשכת התכנון אם אני מותר לי לדבר בשמם ,חשבו שהגבולות האלה  ...בצד דרום הם
גבולות שיתחשבו בטופוגרפיה קיימת .אתם רואים פה הולך ממש  ...של כול מיני גבעות ולא
כדאי לעשות את זה ולכן ההצעה שלהם וההחלטה שלהם באותה ישיבה  ...ובמקביל גם
העירייה ביקשה מגרש שלה לצרכי ציבור בניגוד לאיזה שהוא ניסיון שהיה לקחת מגרש
קיים ולהגיד שהוא מגרש לתעשיות עתירות ידע אבל בתוכו ניתן יהיה לבנות גם את המבני
ציבור בקומת קרקע כמו גני ילדים ,בתי כנסת וכדומה ...
ההחלטה בישיבה האחרונה הייתה מגרש בנפרד והמגרש נבחר במקום הזה וזה מגרש של 4
דונם לצרכי ציבור .התוכנית הזאת בעצם ממלאת את הבקשות ואת הסיכום שהיה בישיבה
האחרונה עם לשכת התכנון .כאשר נושא אחד היה אמור להיבדק על ידי לשכת התכנון
והיועץ  ...שלה שהוא הקטע הזה ,מכיוון שגם פה ישנם עצים בתוך הכביש ,היה ניסיון לבטל
את הקטע הזה של הכביש ולהשעין את כול המערכת הזאת רק על החיבור מכאן .יועץ
התנועה שלנו  ...והוא יוכל להסביר כמובן בדיוק למה שזה בלתי אפשרי ,שגם ככה שני
החיבורים בקושי מספיקים .מכיוון שלשכת התכנון לא הייתה לגמרי משוכנעת בעניין ,היא
אמרה שהיא תעביר את זה להחלטה של היועץ תנועה של הועדה המחוזית .שזה ישיבה של ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
חוות דעת ,
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מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
סליחה ,יועץ התנועה שלהם אדון גוליק ואנחנו לא קיבלנו תשובה לעניין הזה מהישיבה
הקודמת עד היום.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הנושא נבדק ,
מר גדי הלר ,עורך התוכנית :
או קי ,אז  ...אנחנו לא קיבלנו שום תשובה ,לא אנחנו ולא יועץ התנועה .כך שהתוכנית
שמוצגת היום היא התוכנית הזאת .שיש פה רצף גדול מאוד של שדרת השקמים .המגרש
לצרכי ציבור נמצא פה ,תוספת השטח שמדובר עליה נמצאת במקום הזה ובמקום הזה
מצאנו קטע שאין בו שקמים ואספנו מעט מהמגרש כדי לפצות על כול ההפסדים שהיו בדרך
עד שהגנו לנקודה הזאת .כך שתוכנית הבינוי הזאת כוללת בתוכה את כול אותם סיכומים,
כולל נקודה נוספת שדובר בה בישיבה בלשכת התכנון ,ליצור פה למעשה כיכר שממנה ניתן
יהיה לפנות ולרדת אל האזור של  ...הגדולה  ...כך שהתוכנית שאנחנו רואים פה למעשה
משקפת את ההחלטות של לשכת התכנון כפי שהתקבלו בנוכחות ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
המלצות ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
המלצות .נושא נוסף אחר היה נושא של השטחים המסחריים שזה הוצג כנושא העיקרי פה.
אנחנו כול הזמן בדעה ובאמונה מלאה כמו שהיה אומר יהודי מאמין ,שהתוכנית מהתחלה
הוצגה כאזור תעשיות עתירות ידע ומסחר .התעוררו ספקות ולשכת התכנון אמרה שהיא
תבדוק מה התוכנית ,ההחלטות שקיבלה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
התוכנית שנדונה בועדה ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
התוכנית שנדונה בועדה להחלטה ,מה כתב בה .ואחד הסעיפים אמר ,יבואו לפה ויגידו מה
כתוב פה בהחלטה .על כול מקרה ,מה שסוכם באותה פגישה והומלץ סליחה באותה פגישה,
היה שיהיה לא שטח מסחרי אלא הוא יוגדר כחזית מסחרית .והחזית הזאת תהיה לא יותר
מ 50 -אחוז מקומת הקרקע של אותו מבנה באותו מגרש ובכול מקרה לא יותר מ1800 -
מטר .זאת אומרת אם המגרש הוא  10דונם וקומת הקרקע שלו היא נניח  5.000מטר אז זה
לא יהיה  2.500הגבול העליון יהיה  .1.800על הנושא הזה היזם יעורר את הנושא מבחינת
הפעילויות והשימושים שצריכים להיות בשטח  ...וזה הנושא שעומד היום לדיון,
כשההמלצה בישיבה כאמור הייתה  50אחוז משטח קומת הקרקע ולא יותר מ 1.800 -מטר.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש פה שטחים גדולים ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
יש גדולים יותר וקטנים .אני חושב שזה ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה רבה לך אדוני.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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רק להשלים את המידע לגבי הנושא התנועתי ,יועץ התנועה שלנו טוען שיש חובה גם לדרך
המשנית ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
זאת אומרת שאי אפשר לבטל ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אי אפשר לבטל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מבחינה תנועתית אי אפשר להסתדר על ידי החיבור הזה ,נסינו למצוא דרכים אחרות אבל
תחום התוכנית הוגבל לתוכנית של עיריית אשדוד ,אני מבין שפה  ...אבל מועצה אזורית ...
) מדברים ברקע (
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לא קשור לאיזה מועצה ,זה עניין שיועץ התנועה חשב שמבחינת המקום שממנו באים
הרכבים לאזור והתחבורה הנכונה במתחם חייב להיות מהצפון ולא ממזרח בלי קשר לאיזה
מרחב תכנון .אפשר להגיע דרך מרחב תכנון אחר.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ראיתי שאפשר היה להתחבר ככה ,אבל זה לא ,זה רק מאריך את ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ההתחברות הנכונה היא כפי שמוצגת כאן על פי יועץ התנועה שלנו.
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
זאת אומרת בנושא התחבורה אם ככה קיבלתם את המלצות היועץ שלנו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
השאלה היחידה שנשאלת ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
במובן הזה שהדרך הזו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לטעמי ,משהו שאני מעלה פה לדיון ,גם בינינו לא חשבנו ,חשבתי אולי לראוי ,נכון שהדרך
הזאת עולה על שקמים אבל  ...במידה מסוימת מתרצת את  ...שראוי שהיה .אני חושב שלא
רק העניין של השקמים אלא יותר  ...הרצף .ויכול להיות שאפשר לפתור את זה עם גישור
בקטע הזה .עם גישור זאת אומרת להגביה קצת את הזה ולאפשר מעבר מתחת .זה אני
מעלה פה עכשיו כרעיון אבל ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אולי עדיף תת קרקע עם גודל העצים ,מנהרה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בואו נלך לפי סדר ההתייחסויות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,העצים עצמם אולי צריך להעתיק ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עיריית אשדוד ,שלמה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני רק רוצה להזכיר לחברים שהתוכנית הזאת כבר הייתה בדיון .לא שאנחנו דנים פעם
ראשונה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ב... 2008 -
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו  ...להפקיד אותה בתנאים ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל פרויקטים :
הוחלט להפקיד אותה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כמה פעמים ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בדיון האחרון מ.28/5/2007 -
גב' אליסיה סביר  ,מתכננת המחוז :
כן ,אז אנחנו מתארגנים עם כול מיני תיאומים ומסקנות ,הסכמות ושינויים שלאט לאט
אנחנו מתכנסים לאיזה שהיא תוכנית שתהיה מוסכמת על ידי כול הגורמים או לפחות כמה
שיותר גורמים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן שלמה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
גדי ,הפתרון הזה אמור להיות גם פה נכון ?
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
מה זה זה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הרצף הזה של השטח ?
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
כן ,כן ,זה הסיכום היה על השטחים הפתוחים בחלק הצפוני ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש פה שני דברים שונים ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הסיכום היה שהחלק הצפוני של המגרשים האלה יהיה פתוח לציבור ,בהוראות התוכנית זה
רשום כשטח פתוח לציבור ,יש להם זכות מעבר ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,אבל גם מסומן כירוק ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
אבל זה אותו דבר ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לא יסומן כירוק ,זה לא אמור להיות מסומן כירוק אבל בא לידי ביטוי בהוראות
התוכנית ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
חופש גישה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
חופש גישה לאזור השקמים ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
יהיה בתחום המגרש בלי גדר ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה מה שסוכם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא משנה ,הנושא של הדרך הזאת ,העניין של ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חיבור ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
החיבור הוא בעייתי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בוא נשמע את עיריית אשדוד ,מה אתם רואים בתוך התוכנית.
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אני מצטרף לכול מה שנאמר כאן ,התוכנית הזאת התחילה עוד לפני שהתחלתי באשדוד.
יחד עם זה אני מקבל אותה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
סליחה ,רק שנייה אחת לתקן ,השטח יוגדר לפי מה שבסיכום ישיבה ,שטח של השקמים
באותם מגרשים כשטח טבעי לשימור.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בדיוק ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה ככה סוכם בישיבה האחרונה.
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
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אנחנו באמת רואים כאן אזור של תעשיית היי טק שחסרה בעיר .אין לנו מקום כזה בעיר
והעיר מספיק גדולה ובשלה לקבל  ...אני מקווה שהתוכנית הזאת תצליח ואנחנו רואים
בעיני רוחנו מן רמת עתידים ,קריית עתידים אשדודית שצריכה לקום כאן עם כול התוכניות
כמובן שישנם שם .כול מה שישנו כאן פחות או יותר זה נראה לי בסדר למעט דבר אחד.
אני מדבר כאן על המקום הזה ,המקום הזה כאן יש כאן את הכביש  ...מגרשים שחוסמים
כאן את  ...היה כאן שתי וורסיות ,ורסיה אחת הייתה לשים את זה פה ...
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
למטה ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
 ...מה שאני רוצה להגיד שלראות את התמונה הזאת עכשיו זה בערך חצי תמונה .כי בעצם
אנחנו עוסקים במקביל על תכנון החצי השני שהוצג גם לפני לשכת התכנון.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה הרובה המיוחד ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
זה הרובע המיוחד שמתפתח ואני חושב לובש עור וגידים בצורה חיובית .והדרך הזאת היא
גם דרך הגישה גם לאזור הזה ,כאן מתוכננת להיות אוניברסיטה ,כול האזור הזה כאן
מתוכנן להיות אוניברסיטה וכאן באזור הזה יש  ...מסחרי ,כאן וכאן יש את שני הדברים
האלו .אני לא רואה מצב שאנחנו  ...ומה שאנחנו קובעים מול העיניים בסופו של דבר זה
שערים של מפעל .זאת אומרת אני חושב שהדיונה כאן  ...הצד הזה להישאר פתוח ,במיוחד
לאור ,אני אומר את כול ההערות לתוכנית שעשינו ואני רוצה שיחזרו לוורסיה הזאת
שמשלימה את המגרשים בצד היותר הדרומי שזה מאזן לדעתי את התמונה לגמרי .אנחנו
נציג בהמשך בפני ועדות התכנון את הקומפילציה של שתי התוכניות האלה ביחד ואז יראו
בדיוק למה אני מתכוון .אבל כרגע הכיכר הזאת ...
) הדברים לא נשמעים (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...הנזק שתקבל מזה ,החלק שמאחורי המגרשים הוא הרבה יותר גדול ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
איזה חלק ? באיזה חלק ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...שדות העפר שצריך לעשות  ...וכל זה ,הנזק יהיה הרבה יותר גרוע מאשר המפגש הזה,
שאם אתה מסית את הדרך ככה ,אין לך ...
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אין לאן ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הרי זה דיונה ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
עלי ,אין לי לאן לשים את הדרך .הדרך הזאת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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אבל זה דיונה מכול הצדדים.
) מדברים יחד (
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אני אומר את דעתי ... ,גם לשכת התכנון משני הצדדים של הדבר הזה ,הכביש הזה יותר
מדי חשוב בשביל שייסתם בשביל איזה מגרש אחד שחסר פה מקום .אני לא חושב שיש
בעיה להמשיך אותו לכאן ולהגיע לאיזון הנכון שלא על ידי הסדרת הכניסה הזאת .כול
השאר ניתן לתכנן במאה אחוז לתוכנית הזאת כאן ,כולל כול הצמתים וכול התנועות שישנן.
אני מקבל כאן את השדרה עם כול השינויים שישנם שם גם מבחינת תחבורה  ...נכונה.
אני חושב  ...את השטחי ציבור כאן היא גם מתאימה ואני מבקש כאן בהערה הזאת שחשוב
מאוד לא לראות את זה בצורה החד סטרית  ...אני חושב שזה נזק אמיתי שיכול להיגרם ...
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
שלמה ,אני רציתי לשאול ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן שי ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...ביקש את זה גם קודם לכן והיא אומרת שחשוב להם ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אני נתתי בכמה מקומות של הזה ,וזה נדון גם בפורומים שהיה של התכנון ,בדיוק ראינו איך
זה ...
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
אני רציתי לשאול שלמה לגבי המבנה ציבור ,מה בדיוק הכוונה ,כי פעלו גני ילדים ודברים
כאלה .אין כאן מקום לגני ילדים ,זה אזור תעשייה עתירת ידע ופה עולה ,למה אתם צריכים
את זה ומה בדיוק הייעוד שלה.
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
זה יהיה כאן אזור היי טק ,אני חושב שבאזור ,יש כאן גם האוניברסיטה וגם זה ואני חושב
שמה שיקרה כאן זה פונקציות ציבוריות .קשה כרגע להגיד מה הכיוון שזה ילך ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
פחות או יותר ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
 ...חייבים להבטיח כאן איזה מקום שמחר  ...שירותים ,בטח לא גני ילדים וזה בטח לא בתי
ספר.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אין כאן אוכלוסייה של ילדים ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים :
אבל באמת קצת יותר ,אני אומר ,השטח הזה כפי שאנחנו רואים הוא באמת כול כך רגיש
ואנחנו בצורה מאוד ,אני חושב שהיא מאוד פתוחה מתדיינים ופה אפשר לציין ,אני חושב
שגם המתכנן וגם היזמים שיש כאן דיון שהוא פתוח ואנחנו ממש מתדיינים פה על כול מטר
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ועל כול עץ .ולכן אני באמת שואל ,מה הכוונה הספציפית של העירייה ולא איזה משהו
עתידי אמורפי כזה שאולי פעם יצטרכו אולי לא וזאת השאלה].
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...זה חשוב לדעת בדיוק ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
זה חשוב לדעת מכיוון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ,תן לי דקה ,המגרש הזה היה תפוש במשהו תעשייתי גם ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הוא היה תעשייה ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
נכון ,הוא היה תעשייה ועבר למימון ציבור על פי בקשה של הועדה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בדיוק ,אם זה היה נשאר תעשייה לא היית שואל את השאלה הזאת.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
לא ,אני כן אשאל כי כאשר דיברנו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שי ,אני אנסה לעזור לך ואני אעזור גם לעירייה ,במונחים ובניהול המוניציפאלי של מהנוכחי
בעיר כמו אשדוד שהולכת ומתפתחת ,הניהול המוניציפאלי לא יכול להתקיים רק מבית
עירייה  ...יש היום מגמה של מימון רובעי ואם פה הולך לקום אזור היי טק שזה יכול ואני
לא התבדחתי שאמרתי שלוחה של העירייה לצרכים ושירותים מוניציפאליים .עכשיו מישהו
יכול להתווכח איתי אם צריך ומספיק  4דונם או צריך  2.5דונם ,זה כבר עניין אחר.
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד:
זה בהחלטת ועדה ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
כי ברגע שאנחנו מדברים על המגרש ההוא שכרגע בויכוח ,אז זה בדיוק ה 4 -דונם ,יכול
להיות שזה  4דונם שחסרים.
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
ניתן לשים גם מבני ציבור כאן ...
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
לא ,לא ,אני אומר ,אם אתה מוריד את המבנה ציבור ,את הדרישה למבנה ציבור אז יש לך
אזור תעשייה ושלום על ישראל ואז לא צריך ,המגרש הזה מיותר.
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אתה חייב שיהיה לך פונקציות עירוניות ששולטות בדבר הזה ...
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
בדיוק ,
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) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הבנתי ,שלמה ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
 ...כול דבר שאתה שם ,כול ועד שאתה רוצה להקים ,כול גוף בקרה אתה צריך בשבילו
מקום .לא יהיה לך את המקומות האלה ,אני לא בטוח שזה מספיק אבל נניח שזה מספיק ,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
בדיוק ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אני לא פותח עכשיו את כול התוכנית אלא הגודל שהיה פה אני אומר ...
) מדברים יחד (
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
בדיוק ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אם לא תהיה לך דריסת רגל אז לא יהיה לך כלום שמה בדבר הזה ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
 4דונם ?
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
בהחלטות קודמות של הועדה המקומית ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
 4דונם ? כמה מטר אפשר לבנות ב 4 -דונם ,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
רגע ,אני אסביר ,בתוכנית המקומית ...
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :כמה מטר אפשר לבנות
? אני שואל ברצינות ,כ 5 ,4 ,3 -קומות ,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
תן לי לדבר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
 7קומות ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
 7קומות ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לא בטוח ש 7 -קומות ,
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גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
תן לי משפט אחד ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
חברה 3 ,קומות  40אחוז לקומה ,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
בתוכנית הראשונה שנשלחה והומלצה על ידי הועדה המקומית שלנו לכאן ,ההחלטה של
הועדה המקומית שלנו דיברה על  6דונם ,היו  2מגרשים 3 ,ו ,3 -הייתה גם וורסיה שהם היו
 6יחד .לאחר מכן אחרי כול הדיונים וצמצום השטח בהסכמות מתוך הבנה שהשטח יהיה
שטח רגיש מדרום ,גם הועדה שלנו באה ודנה שוב וצמצמה .אבל עדין יש החלטה ועדה שלי
שהיא אמרה שהיא רוצה שיהיה כאן מגרש של  4דונם לשימושים ציבוריים ,איזה שהם
שימושים .אם לשימושים באמת שירותי עירייה או שיכול להיות שיהיה כאן סוג של חינוך
מסוים כן.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
לא השתכנעתי ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מדובר ב 4.500 -כמעט  20מטר מרובע ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אתה לא יכול להיקלט על אזור שלם לעזוב אותו ,זה רובע ענק ,אתה לא יכול לעזוב אותו
בלי שתהיה לך נגיעת רגל ציבורית שמה .שתכוון את זה ,שתשתמש בזה.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
בסדר ,הבנתי את הצורך והשאלה מה הגודל.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מיטל בבקשה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
טוב ,לפני שנכנס באמת לדיון של היקפי המסחר ושטחי המסחר שמציעה התוכנית ומערכת
הדרכים אני בחרתי להכין פה איזה שהיא מצגת כי חשוב לנו להראות למי שמכיר את
השטח וחלקנו היינו וביקרנו בשטח .ופשוט להזכיר ומי שבעיקר לא מכיר אז שתוכלו
להתרשם מהערכיות של השטח ומיופיו ,אני אציג את התוכנית בקצרה ,את התכנון המוצע
על רקע תוכנית הרוויזיה וגם את עמדת המשרד שהייתה לאורך כול הדרך ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מיטל ,את פותחת את ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,לא ,לא ,ממש לא ,ממש בקצרה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו היינו כבר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,לא ,ממש לא ,
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גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
גם צריך לציין שזה בהתאם לסיכום ישיבה כול הדיון ,
) מדברים יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אנחנו הגענו להבנו ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
 ...הגענו להבנות ...
מר מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
והגענו עם המתכננים ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה מטרת המצגת ?
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
יחיאל לא מכיר את השטח ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש פה אנשים שלא מכירים ויש כאלה גם שלא זוכרים ,אז כדי להבין .בעצם פה אנחנו
רואים תצלום אווירי שממחיש את המיקום של אזור התעשייה במרחב מלמעלה ,רואים פה
את כביש  ,4אזור התעשייה עולה על הדיונה הגדולה ועל שדרת השקמים .ממש בקצרה,
מדובר שטח שמוצע לאזור התעשייה הוא שטח חולות בעל איכויות נופיות וסביבתיות
נדירות .אני רוצה להציג לכם תמונות נוספות שמציגות את הצמחייה .השטח כולל בתוכו
עצי שקמה עתיקים בני מאות שנים ,בוסתנים נדירים בערכם ועצי שיטה מלבינה .השטח
הוא אזור טיולים אטרקטיבי שמהווה חוליה מקשרת עם אזור הדיונה הגדולה ,טיולים
שמאורגנים על ידי החברה להגנת הטבע ,קק"ל ורשות הטבע בית ספר שדה שקמים.
ממש בקצרה ,האזור מהווה מערכת אקולוגית ייחודית בארץ ,בגלל השילוב של אקלים ים
תיכוני עם קרקע בעלת אופי יובשני ,יש שמה צמחייה ,צמחים ובעלי חיים ,אוכלוסייה של
צבעים ,תנים ,שועלים ,כוח אפור שזה סוג של לאטה שנמצא בהכחדה .טוב ,פה אני לא
אפרט וכפי שניתן לראות באמת .אנחנו כולנו מכירים פה את התוכנית של הרוויזיה ולכן
ממש בקצרה ,הועדה החליטה לאחר שבחנה את כול הפרמטרים הסביבתיים וסיירה בשטח
והתרשמה מהאיכויות של השטח מבחינת ערכי טבע ,נוף וסביבה שיש לשנות את הקו
הכחול של התוכנית ולרכז את הבינוי בשטח הצפוני .כלומר לצמצם את הבינוי בחלק
הדרומי ולאפשר פיתוח ובינוי צפונה ככול שניתן .מה שאנחנו ,לאחר שהוכן מסמך סביבתי
בהתאם להחלטת הועדה אנחנו קיבלנו לידינו תוכנית מבחינתנו תוכנית חדשה שרשמה כך.
היא רשמה יצירת מסגרת ,סליחה מהתחלה המטרה של התוכנית כפי שהוצגה בהחלטה של
הועדה שהחליטה להפקיד את התוכנית וגם כפי שהוצג בישיבות של הועדה המחוזית
בתנאים הייתה יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה לתעשייה עתירת ידע בלבד.
לעומת זאת מטרת התוכנית על פי מסמך הוראות התוכנית והתשריט שהוגשו למשרד היה
אזור משולב לתעשיות עתירות ידע ,משרדים ומסחר .ונוספו לתוכנית הזאת שימושים
מסחריים כמו אולמות שמחה ,מסעדות ובתי קפה ,מרכזי בילוי ובידור חנויות ,סופר
מרקטים ,מזנונים ,בנקים ,משרדי מפעלים ,משרדי חברות ,משרדים יועצים ,תצוגה
ומכירת מכוניות ,מכירת רהיטים ,תצוגת מכירת כלי בית ,תצוגת מכירת חומרי בניין.
הרשימה עוד ארוכה ,מכירת ביגוד והנעלה וכו' .זאת אומרת לאורך כול הדרך דיברו איתנו
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על תעשייה עתירת ידע כי אמרו שיש צורך חסר ,אזור של תעשיות עתירות ידע באשדוד
בכלל ובמיקום הזה ,אמרו שזה קרוב לאוניברסיטה ולתחנת הרכבת ולקמפוס האקדמי.
הסכמנו איתם שהמיקום הוא טוב אבל לא חשבנו שיש הצדקה פה לשטחי מסחר ואנחנו
חושבים שיש לצמצם את שטחי המסחר שמציעים ואת השימושים וליצור רק חזית
מסחרית .פשוט לצמצם את השימושים.
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...אם את מבקשת שירכז את השטחי מסחר בסמוך למסחר הצפוני שיש לו ...
) מדברים ברקע (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מבחינתנו שלא יהיה שמה מסחר בכלל והרוויזיה מדברת ככה ,הרוויזיה אומרת באזור
תעשייה עתירת ידע יהיו בנייני משרדים ושירותים מסחריים והנדסיים הקשורים במישרין
לתעשייה ולמחקר באזור .עם זה אין לנו שום בעיה .סופר מרקט הוא לא במישרין לתעשייה
ולמחקר ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תסבירי לנו אם כבר האזור ,נעזוב לא היה פה פיתוח בכלל ,אבל ברגע שאת מאשרת פיתוח
עירוני ,מה בדיוק הבעיה עם שימושים מעורבים .אנחנו לא ...
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
אם זה היה אזור ...
) מדברים יחד (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ישבנו וסיכמנו בינינו בישיבה לגבי חזית מסחרית עם היקף בינוי מסוים שהוא לא איזה
שינוי מגה ...
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
וגם השימושים סוכמו בישיבה ,זה נכתב בישיבה ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
עברנו סעיף סעיף וסיכמנו את הדברים כולל את ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
האם תעשייה עתירת הידע תשמור פה על גרגרי החול יותר טוב מאשר מסחר ,אנחנו לא
מבינים ? באמת אנחנו כשלכה לא מבינים ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
בוא אני אסביר לך במילה מאוד ובצורה מאוד ברורה .על מנת לפתח את השטח הזה צריכה
להיות סיבה סופר סופר מיוחדת ,זה שטח שהוא כול כך רגיש והוא כול כך איכותי ,היא
צריכה להיות סופר סופר והסיבה ולכן גם בתוכנית הרוויזיה ב... 96 -
) מדברים יחד (
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...אם הייתי אמור לעשות את התוכנית עכשיו ...
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) מדברים יחד (
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
שנייה יחיאל ,שנייה אחת .ולכן הפיתוח שצריך להיות הוא צריך להיות באמת במסורה
בשביל דבר מאוד מאוד ייעודי וייחודי .וזה לא סתם נקרא הרובע המיוחד ,כי הולכים לפתח
שם דברים אחרים ,שאפשר לפתח.
) מדברים כולם יחד (
שנייה אחת ,שנייה ,תנו לי אני אסיים .אבל ברגע שאפשר את כול הדברים האלה להכניס
לתוך השטח העירוני ,תעשו את זה בשטח העירוני ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אם הפנסים יהיו כבויים בלילה זה שומר על השטח ?
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
לא ,לא ,לא ,אני אומר ברגע שאתה מציף רף גבוה ,רף גבוה שהיא תעשייה עתירת ידע בלבד.
ואתר אומר ,רבותי ,לא יכנסו שמה כול מיני שימושים אחרים .אתה צריך לשמוע על האופי
של המקום ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה ההבדל ? ...
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
ההבדל הוא מאוד ...
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
ההיי טק בהרצליה אין שמה מסעדות ?
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
בטח שיש ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
לא ,יש ,אם זה דברים ,מבנים ,משרדים שקשורים בשירותי תעשייה עתירת ידע ומחקר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל לא סופר מרקט ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
במישרין לתעשייה ולמחקר באזור ,
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוז :
חבריה ,לא כולם מדברים ,מדברים אחד אחד.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני אומר אני הייתי מצטרף אליך בשמחה אם זה היה הדיון הראשון תוכנית מלכתחילה.
אני חושב שכבר כמה שנים העניין הזה מתמשך ...
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גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
ב 2007 -היא אושרה להפקדה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 3שנים לפחות ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
אם הייתי בא ביום הראשון שהביאו את זה ...
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
היא פה מ, 2005 -
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...מעבר לכביש ,יעשו שם פארק היי טק של  2.000דונם  ...כי זה לא מקום לבנות  ...אבל
החברה השקיעו כול כך הרבה ...
רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
גם הועדה החליטה להפקיד ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
 ...שינויים לפי מה שאתם ביקשתם ,לפי מה שכול משרדי הממשלה ביקשו ,אנחנו נמצאים
עכשיו בפני מה ?
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו הבאנו את התוכנית רק לעדכון לגבי שימושים  ...לא כדי לפתוח את הדיון ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,אנחנו לא פותחים את הדיון ,אנחנו הגענו להבנות ולהסכמות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,את פותחת את הדיון ...
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
אבל אליסיה ,כתוב דיון בתוכנית ואחרי זה דיון בנושא היקפי ,כן את פותחת את התוכנית,
אם את רשמת דיון בתוכנית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הדיון היום הוא לעניין המסחר ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
דיון בנושאים של המסחר ומערכת הדרכים בתוכנית ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מערכת הדרכים ,הדיון היום על נושא המסחר ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מערכת הדרכים כבר דיברנו ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה שהיה דיון בלשכת התכנון נכון ,
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
דיון בתוכנית ודיון בנושא הזה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל הדיון עכשיו הוא לעניין המסחר ,
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
היקפי המסחר והוצג פה את הסיכום שהיה בלשכת התכנון ביחס ...
) מדברים כולם יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אף אחד לא פתח פה לדיון את הקו הכחול של התוכנית ,את ההסכמות שזה יגיע צפונה,
דרומה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נו בטח שלא ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
ברור ,בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צמצמנו את ...
) מדברים יחד (
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,מצוין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נו ,אז יש לזה מחיר תביני לבד ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בסדר עלי ,מה שאנחנו מדברים עכשיו זה על השימושים כמו סופר מרקט שמצריך אחריו
שטחי חניה רבים של תנועה ,של מסחר ,ממרכז העיר החוצה לגבולות ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אז תגידי שאת נגד סופר מרקט ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אין לנו שום בעיה עם בתי קפה ומסעדות ופעילות שהיא במישרין ,תובא במישרין לאזור
התעשייה .מעבר לזה ,להעביר מסחר את מרכז הכובד לאזור הזה ...
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...לא יבואו לקנות פה ,
) מדברים כולם יחד (
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
למה לא ? אליסיה ,למה לא ? יבואו מהשכונות ,יבואו מהסביבה ,מהישובים בסביבה ,למה
שלא יבואו ? יהיה כאן אחלה ...
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הם יבואו להיפך ,אני מעדיפה שיבואו ,
) מדברים כולם יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ה " ביג " זה ממול ,
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חברים ,מה קרה ?
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
עדיף שיבואו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אמנם זה יום שני אבל זה לא שוק הבדואים ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הבדואים ביום חמישי לא ?
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
זה גם וגם.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בואו ננהל דיון תרבותי ,יש לכול אחד ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ומה תהיה הפעילות שבפנים הממשק ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני רוצה רגע ,מותר לי רגע ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רגע רחל ,צבי ,מה יש לך לאומר ?
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
אנחנו מלווים את התוכנית הזו הרבה זמן ובאמת הם קיבלו מאיתנו ,היה דיאלוג ארוך
וממושך והגענו לסיכום ,הסיכום האחרון היה בישיבה באמת בלשכת התכנון ועברנו סעיף
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סעיף גם עם שימושי המסחר עברנו מה כן מה לא ,עשינו זה לא זה כן וקבענו נגד רצונו של
היזם ,הגבלנו גם את השטח שמותר זאת אומרת קבענו את החזית המסחרית בגודל מסוים
ועד גודל מקסימאלי כדי שלא יהיה אזור מסחר כפי שהם חשבו .כבר הגענו לסיכום אז בואו
נכבד את הסיכום הזה .ואם יש להם הסתייגות מסעיף כזה או מסעיף אחר שיעלו את
הנקודות .אבל חבל לפתוח עכשיו את כול הדיון כשמה שנשאר זה אולי הסתייגות אם היא
קיימת אבל אני חשבתי שאנחנו הבאנו סיכום לאישור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
צבי ,אני מבין מה שמיטל אומרת ,ההסתייגות היא לגבי שימוש ספציפי אחד או שניים מבין
הרשימה.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל יש פה סיכום ישיבה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הבנתי ,יש סיכום כנגד זה.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
סליחה אבי ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
סיכמנו שנביא את זה לדיון בועדה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,סליחה רק שנייה ,אני אחדד את הדברים בדיוק מה סיכמנו .הטלנו ספק בכך מה אתם
ראיתם ולכן אמרנו במידה ונמצא שהתוכנית שעמדה לנגד עיניכם לא כללה מסחר,
התוכנית תובא לדיון חוזר בועדה לעניין המסחר .ואמרנו והמשכנו ואמרנו ,אני מזכירה
לכם וחבל שהשיחות שם לא מוקלטות .שהיה ונצטרך להביא לדיון חוזר בואו נקבל איזה
שהיא הסכמה ,מה אנחנו חושבים שנכון לקבל שם .זה נכתב יחד אתכם יחד אתכם בעת
הדיון בישיבה וסיכום הישיבה הזה הוצא ב 22/7 -שכלל את זכויות ,את כמות המסחר
המותרת .אף אחד מכם לא כתב לי שזה לא מקובל עליכם ,שזה בספק ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
 ...שימושים בסיכום ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
השימושים הם נכתבו אתכם בעת הדיון.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,השימושים לא מופיעים בסיכום שהפצת ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
נכון ,אבל הם נכתבו יחד בעת הדיון.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
היה ויכוח לגבי הסופר מרקט ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
רחל ,זה לא הופץ ,זה בכתב יד ועט ,זה לא הופץ ,
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גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה זאת אומרת לא הופץ ? אז אתה טוען שזה לא היה ,רגע להבין ? אתה טוען שלא היה ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
רחל ,רחל ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,לא ,אני רוצה להבין ,אתה טוען שזה לא היה ?
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
זה כן היה !
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז זה היה וסיכמתם ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
שי ,נדמה לי שאתה יצאת אבל עברנו סעיף והיא סימנה ...
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני אקריא אין לי בעיה ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
והיא סימנה מה כן מה לא ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בדיוק ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
כול מה שנאמר עכשיו על ידי רחל הוא נכון ,הוא נכון והיה זה .מה שאני אומרת ,למעט ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
אין ויכוח ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אין ויכוח ,אין ויכוח ,בוא תרדו רגע למה שאנחנו אומרים .רק לגבי השימושים היה ויכוח,
הסכמנו על ה 50 -אחוז ועל ה 1.800 -מטר ועל חזית מסחרית ,יש הבנה אנחנו לא מתווכחים
על זה .לעניין השימושים כן היה ויכוח ,לעניין השימושים ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
וזה התוצאה של הויכוח ,זו התוצאה של ההסכמות.
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אני לא הבנתי מה מפריע ,
דובר :
שתגיד מה השימושים שמפריעים ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לעניין הסופר מרקט היה בינינו ויכוח ,נכון לא הגענו לאיזה שהוא ,
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גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
אז זהו רק הסופר ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הסופר מרקט ,אנחנו מבקשים ,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
אז אולי רחל תקריאי ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אנחנו מבקשים ,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
את רוצה רגע שחל תקריא ואתם ...
) מדברים כולם יחד (
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,גם הסופר מרקט היה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
היה ויכוח ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל זה סוכם ,היה ויכוח ,ואמרתם ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מר הלר בבקשה ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
תודה מר הלר.
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מיטל ,אנחנו שמענו ,
מר גדי הלר ,עורך התוכנית :
חברים תראו ,אני כי צד אחד לבי עם מיטל ושי שהם רוצים להגן על טוהרת התעשייה
עתירת ידע .כאילו אם זה מה שבאמת נחוץ לעיר אז רק זה .מצד שני ,האם אנחנו יכולים
לתאר את אזורי התעשייה עתירת הידע בהרצלייה פיתוח ,באזור עתידים כאזורים
שוממים...
) מדברים יחד (
שי ,לא התפרצתי  ,אנחנו רוצים ליצור מקום שנעים להיות בו יותר מאשר אותם  12או 10
שעות עבודה ולכן הדבר הזה הוא נחוץ .כמויות יש ,שימושים יש ,אני מציע לאשר את זה.
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ברור ,תודה .שלמה אחרון ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
עוד משהו אחד ,אני בקש לתכליות אני מסכים עם כול מה שנאמר כאן .ואני חושב שאם יש
משהו ספציפי שהם חושבים שהוא לא נכון אז שיגידו אותו ,נדבר עליו ולא לשלול באופן
קיצוני את כול .לא הבנתי את הדבר אז תגידו את זה ,רק הדבר הספציפי הזה ,אם הסופר
מרקט הזה מפריע אז תגיד מפריע לי רק הסופר מרקט.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שלמה ,ההערה היא רק לגבי שימוש אחד ספציפי ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
עוד לא גמרתי ,אני חושב משהו אחר שאולי יעזור גם להם לעניין הזה  .אני חושב שאם יש
חשש ,אם לנו יש חשש מהדבר הזה ,שהאזור הזה יהפוך כאילו לאזור מסחרי .אנחנו רוצים
אזור היי טק ,זה האזור היי טק שלנו .זאת אומרת שאני חושב שרק צריך כאן במסגרת
התנאים להיתר לקשור את המסחר עם ההיי טק ,זאת אומרת לא ייבנה רק מסחר ,יבנה
כול הקומפלקס הזה ביחד ואז זה יובטח שאנחנו מדברים על כזה דבר ולא כזה ,זה אולי
ירגיע אתכם בשימושים שלכם .אז בואו נקבל את זה בצורה כזאת בסדר.
דובר :
אז לא להגביל במסחר בקומת הקרקע ? אם הוא דורש כך עלול להגביל ,יהיה כדאי לבנות.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא הבנתי מה ...
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
שההיתר בניה יהיה ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
שהיתר שלא יבוא מצב שיבנו רק את המסחר ,יוציאו היתר חלקי רק למסחר ,יגידו יש
זכויות למסחר יבנו רק קומה ראשונה ,וזה קומה ראשונה וזה קומה ,יהיה לי בסוף אזור
מסחרי ,זו לא הכוונה ,הכוונה היא לבנות אזור היי טק ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אנחנו מדברים על חזית מסחרית ,אין חזית מסחרית ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
אני אומר יצא היתר לחזית המסחרית ,אז אני אומר צריך בתנאים למתן היתר לקשור את
הבניין למסחר ביחד .הכול יצא ממגרש אחד כמקשה אחת ,
מר גדי הלר  ,עורך התוכנית :
שיבוא להיתר ...
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
שיבוא להיתר כן .אני אומר זה בתנאים למתן היתר וזה יבטיח לכם שבאמת זה ייבנה מה
שאנחנו רוצים ולא יתחיל לסטות שמאלה וימינה .אין לנו כוונה להקים אזורים מסחריים.
זה לא אזורים מסחריים מתחרים לא בתחום שישנו ליד ולא ברחובות הראשיים ,זה בא
להפיח חיים במקום הזה.
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גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
האם יש לך בעיה להוריד את השימוש של סופר מרקט ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
של הסופר ,בוא נראה מה את קורה כאן ,אם זו הבעיה .יכול להיות גם בחומרי בניין אני לא
רוצה למכור מלט שמה ,זו לא הכוונה .אז בבקשה ,אז בואו תגידו מה מפריע לכם ורק על זה
נדון .אני גם לא רואה באמת מה זה חזית מסחרית ,זה המסחר הזה שיש שמה ,זה לא קשור
הקו הסגול הזה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הנושא השני זה היה ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
תחבורה ,תחבורה הוסכם ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
רגע ,השאלה אליסיה ,עדין לגבי העניין .רשימה באמת של הדברים ,כי יש פה גם אולמות
שמחה וגם ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז אולי נקריא כי רשום פה עדין בנקים ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
בואו תקריאי א ה ת הרשימה כי עדין בנקים ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני אקריא את הרשימה שהיא סוכמה  ...היא פשוט הועתקה בצורה נקייה .מסעדות ובתי
קפה ,אולמות שמחה ,מועדונים ופאבים ,מרפאות ו/או בית מרקחת ,חנויות ,סופר
מרקטים ,בנקים ושירותי דלפק .זאת הרשימה שנשארה ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
האמת שרק מה שנשאר זה הסופר מרקטים.
דובר :
 20.000יעבדו שמה ,לא יהיה להם איפה לקנות לחם ?
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יש הבדל בין לקנות לחם ושמנת ,
) מדברים כולם יחד (
דובר :
 20.000עובדים ייקלטו שמה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ישרת באופן עקרוני את אותם האוכלוסיות שיהיו בסביבה.
) מדברים כולם יחד (
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דובר :
יש קניונים ממול ,הכול יש ממול מה הבעיה ?
) מדברים כולם יחד (
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בוודאי שאפשר ,יש חנויות ,נמחק את המילה סופר מרקט ויהיה כתוב חנויות ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חנויות ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
חנות זה חנות ואפשר לעשות חנות גדולה חנות קטנה.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז אפשר למחוק את המילה סופר מרקט ולכתוב חנויות ,
) מדברים כולם יחד לא ניתן לתמלול (
אז נשארה המילה חנויות ,
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שלמה ,צבי ,לדעת כולנו הורדנו את המילה סופר מרקט ,נשארה המילה חנויות ,
מר שלמה נער  ,מהנדס הועדה המקומית אשדוד :
בסדר.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זהו ,בסדר ? לדעת כולם.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה לגבי מערכת הדרכים ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לגבי מערכת הדרכים אני חושב שיש פה הבנה והסכמה שהדרך הגישה היא למרות עצי
השקמים ,צריך לתת להם את החיבור ואין מנוס מזה .לתת את המענה התכנוני לזה.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
אני חושב שכדאי לקחת את הרעיון של עלי ולנסות לעשות שמה איזה שהוא משהו של ,
מר יחיאל זוהר  ,נציג הרשויות המקומיות :
תבחנו את האפשרות ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניים איכות הסביבה :
איזה שהוא גישור ,זה חוצה ,זה ממש בתוך הפארק.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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אז נחבר בין שתי הגדות.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה חוצה מקבץ גדול של עצי שקמה עתיקים ,שהיו שמה כמה מאות שנים.
)מדברים יחד (
צריך למצוא פתרון אי אפשר לבוא ולהרוס ככה ...
) מדברים כולם יחד (
סליחה ?
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
הגשר לא יהיה מעל העצים שיהיה תכנון מול ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...לך יש מענה לחיבור הזה ,עד כמה שלא לפגוע בעצים .
דובר :
לא ,הוא לא ניתן לבצע דו מפלסי ,אל תשכח שמצפון ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא ,לא ,לא אמרנו דו מפלסי ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
לא דו מפלסי ,מעבר ,איזה שהוא מעבר מעל ,מעבר עילי.
) מדברים כולם יחד (
דובר :
מעבר לאן ? אבל נכנסים לצומת מעבר לאן ?
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
חלק נכניס לאי תנועה ,חלק ...
) מדברים כולם יחד (
דובר :
אנחנו נעשה כול מאמץ לא לפגוע יחד איתם בשום עץ ,
) מדברים כולם ברקע לא ניתן לתמלול (
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
נשארנו שני דברים שלא קיבלנו תשובה.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
רק שנייה אחת  ,דרך מספר  2תסומן ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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בהרחבה שדובר עליה אם זה דרומה או על חשבון הכביש לא התקבלה בזה החלטה .עמדת
העירייה ,היא לא רוצה לכיוון הכביש ,העמדה שלכם אתם לא רוצים ללכת דרומה אז צריך
לקבל החלטה.
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני לא רואה לנכון לחסום את ...
) מדברים יחד (
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
אז בואו נקבל את המלצת העירייה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא נשים מול הפרצוף ...
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
אין בעיה ,
) מדברים יחד לא ניתן לתמלול (
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,לגבי הכביש יירשם ככה ,דרך מספר  ,2תסומן כמעבר עילי שיאפשר מעבר רגלי בערוץ
הנחל.
) מדברים יחד (
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
אפשר לעבור מתחת ,
) מדברים כולם יחד לא ניתן לתמלול (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני מקווה ,אם אני עושה ספירת מלאי מה נשאר לנו פתוח .הנושא של ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
הכביש שיורד דרומה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הנושא של השימושים סגרנו את העניין ,לגבי המגרש אני קורא לזה המערבי ,הבקשה של
העירייה ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
התקבלה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
התקבלה ,
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
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תהיה הרחבה דרומה במקום מערבה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
התיאום עם רשות העתיקות בתקופת ההפקדה רשמנו ,מה עוד יש לנו פתוח ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
השלמת התיאום עם המשרד למכתב הערות שלנו ,זה גם הוחלט בישיבה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה ברור ,זה ברור.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,יש עוד משהו פתוח ?
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
לא השלמנו את התיאום ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,את ...
) מדברים יחד (
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
לא באמת אני לא הבנתי ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
העברנו חוות דעת ב 9 -במאי  2010וכתבנו שאתם צריכים להשלים את הנתונים החסרים
בהוראות התוכנית המעודכנות וגם בסיכום ישיבה אמרנו את זה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
דיברנו על זה בישיבות זה לא חדש ,
דובר :
זה מילים שהולכות וחוזרות כול הזמן סתם.
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בוא לא נתווכח צבי בבקשה ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כול התיאומים נדרש לסיים אותם וזה לא התיאום היחיד שנדרש לסיים .הישיבה לא
תחליף לתיאומים האלה ,מה שנדרש לתאם עם כול הגורמים שעוד נשאר פתוח עדין
בתוקף.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז בואו בדקה אחת ,רחל ,הצעת החלטה כפי שרשמת אותה כדי שיהיה ברור לכולם.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז זה קודם כול המשך להחלטה מיום ... 25
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לגבי ההפקדה לגבי השימושים ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בדיוק ,אז אחד ,שטחי המסחר והמגרשים יוגדרו כחזית מסחרית בקומת הקרקע ולא יעלו
על  50אחוז משטח קומת הקרקע ובכול מקרה לא יותר מ 1.8000 -מטר רבוע למגרש.
שתיים ,השימושים המותרים יהיו מסעדות ובתי קפה ,אולמות שמחה ,מועדונים ,פאבים,
מרפאות ,בתי מרקחת ,חנויות ,בנקים ושירותי דלפק.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני מבקש בלי הערות ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לגבי השימושים .שלוש ,בהוראות התוכנית יירשם כי תנאי למתן היתר בניה יהיה
הוצאת היתר בניה למבנה בשלמותו כמקשה אחת.
ארבע ,דרך מספר  2לגבי זה אני לא יודעת מה סוכם ,תסומן ,אני כתבתי כמעבר עילי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לא מעבר ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אלא ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רצינו שיאפשרו דווקא מעבר ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כתבתי המשך ,
) מדברים יחד (
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כתבתי שיאפשר מעבר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יסומן פה גישור ואפשר יהיה לעבור מתחת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לתת מענה בתכנון המפורט ,
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ,יש את הגובה כדי לעבור ...
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש ,אני גם רשמתי שיש מתחת ערוץ ,נכון ? אז רשמתי שיאשפר מעבר רגלי בערוץ.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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לתת מענה בתכנון המפורט ,רחל ,לתת מענה בתכנון המפורט ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
מעבר להולכי רגל ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
כתבתי ,המפורט למעבר הולכי רגל בערוץ ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בהסדרת השקמים ,
דובר :
מתחת לכביש ,מתחת לכביש לא בערוץ ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
דרך מספר ,2
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 2אם זה נקרא ככה ,הלאה.
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
התוכנית תתוקן כך ששטח המגרשים המבוטלים בעקבות המצאות השקמים יועבר לחלק
הדרומי של התוכנית ויאפשר מבטים פתוחים מדרך מספר ,אני לא זוכרת אני אוסיף,
לדיונה הגדולה.
מר צבי בר יוסף  ,מנהל הפרויקט :
כן ,מאה אחוז ,
גב' רחל קטושבסקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
והדבר האחרון ,בתקופת ההפקדה בהתאם לבקשה של רשות העתיקות ,בתקופת ההפקדה
התוכנית תתואם עם רשות העתיקות.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה רבה ,שנה טובה וכול טוב.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תנאים אחרים שנשארו מהפקדה ,חיה,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
כן,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כול התנאים להפקדה הם בתוקף ,
גב' חיה גרינברג  ,נציגת הועדה המקומית אשדוד :
נשארים כן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תמלאו את כול הדברים ,תגישו סט מלא מתוקן.
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מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שיקמה בשור :
מיטל ,מה שאני מתפלא עליכם שלא הכרזתם על זה כשמורת טבע וזהו ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אתם לא מכירים את ההיסטוריה ,ההיסטוריה שהייתה תוכנית הרוויזיה שאישרו את
השמורת טבע ובתמורה נתנו את השטח הזה לאזור תעשייה שזה היה בהבנות עם רשות
הטבע ועם המשרד .ואנחנו עוד צמצמנו.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
יוגשו התנגדויות אל דאגה ,יוגשו התוכנית עוד לא הופקדה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
סעיף  14לסדר היום.
סעיף : 14

תוכנית  – 120/03/14פארק התעסוקה עומר – מועצה מקומית עומר

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית – חידוש ההחלטה בדבר הפקדת התוכנית
ובהחלטת הועדה המקצועית לביוב
מי עורך התוכנית ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אבינועם לוין.
מר אבנועם לוין  ,עורך התוכנית :
אני אתחיל  ...על גבי תשריט האב ,אחר כך אני אעבור לתוכנית הסטטוטורית .אנחנו
מדברים למעשה על החלק ,זו הכניסה הקיימת בתוך פארק התעשייה .אנחנו מדברים על
כול החלק שהוא נמצא מצד ימין של כביש הכניסה ,זה לא בדיוק מזרח כאן ,אבל אני אקרא
לזה מזרח לצורך הדיון .ועל הרצועה שנמצאת ...
) מדברים ברקע (
עכשיו מה שלמעשה בתוכנית הקיימת והמאושרת כאן בתוכנית .יש לנו כאן את האזור של
פארק התעשייה שלב א' שישנו והתוכנית נתנה עוד אזור תעשייה מרכזי שנמצא כאן ועוד
חלק שחלק ממנו ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
זה הקודמת ,זה הישנה.
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
שפה ,זאת התוכנית המאושרת ,החלק הזה התכונן איזה שהוא יזם יפני לעשות לפני מספר
שנים איזה שהיא תוכנית שלא צלחה .והקטע כפי שהוא נמצא כאן לרבות הגבולות שלו
מהווה את הבסיס לתכנון של התוכנית החדשה .מה התוכנית החדשה מבקשת לעשות ?
התוכנית החדשה מה שאני מציג אותה כאן ,מבקשת לעשות שינוי כיוון ,לשלב את התוכנית
שהיא תהיה לא רק אזור תעשייה אלא פארק תעשייה .לשלב ירוק בין אזורי התעשייה
שלמעשה הם נמצאים כאן ,כשבסך הכול השטחים של התעשייה כפי שהיו מתוכננים כאן
במקור הם הצטמצמו .ומה שמקבלים זה את שטחי התעשייה שנמצאים כאן ועוד רצועה
של תעשייה שנמצאת מצד הזה צפון ,צפון מערב לכיוון עם גן התעשייה סטף וורטהיימר,
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שנמצא כאן בתוך האזור הזה ,שאנחנו מנצלים לצורך הנושא הזה את התשתיות שקיימות
ואת הדרך שכבר נמצאת כאן בחלק הזה שמבדילה בין שני החלקים.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
והשטח כלוא בין הכביש של צומת גורל ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
בבקשה ?
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
זה שטח כלוא בין הכביש לצומת גורל לבין הפארק הקיים ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
נכון ,נכון !
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית :
שטח שיש עליו תשתית ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
אנחנו מנצלים גם את האזור הזה,
) מדברים יחד (
 ...שאנחנו עושים כאן בתוכנית הזו ,אנחנו מנצלים את מאגר הקיים כאן שהוקם על מנת
לטפל במים של נחל בתרים שהציתו כאן בזמנו ,יש כאן מאגר שהוקם על פי חוק המים,
נמצא פועל ...
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
לא ,לא חוק המים חוק הניקוז ,
) מדברים יחד (
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
חוק הניקוז ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
אנחנו יכולים להשתמש בחלק מהמים שלו על מנת לפתח אגם תיירותי שנמצא כאן בתוך
האזור הזה וסביב האגן הזה אנחנו יכולים לעשות מספר פרויקטים .פרויקט אחד זה
פרויקט של פארק גולף ,שנמצא כאן בכול האזור שאני מראה ,שבמרכז שלו ישנו מלון
" גולף " משהו מהסוג הזה ,הפרויקט הזה הוקם  ...של שר התעשייה ומשרד התעשייה
ומתוכנן גם ,מתוקצב גם ...
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
תיירות ,משרד התיירות ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
סליחה שר התיירות .דבר נוסף סביב האגם הזה אנחנו מתכוננים לפתח פעילויות של נופש
כולל מסחר שהוא בזיקה לנופש ...
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
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מסעדות ,בתי קפה ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
כאן באזור הזה ,מסעדות ,בתי קפה וכדומה ,עוד מספר מיזמים של חוות סוסים ,דברים
אחרים שמפוזרים כאן בשטח .ברמה הכללית זה הפרויקט .עכשיו הפרויקט הזה כבר הוצג
בפניכם ואנחנו נדרשנו לעשות מספר תיאומם לגבי הפרויקט הזה ואני רוצה להתייחס
לתיאומים שאנחנו עשינו .סליחה ,אני רק מחפש את הדף שרשמתי את זה.
או קי ,התיאום הראשון שאנחנו עשינו ,זה תיאום עם קרן קיימת ,שלחנו להם מכתב ולאחר
מכן נפגשתי אתמול עם הנציגה של  ...שלא נמצאת כאן היום ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
ויש התייחסות שלה ...
מר אבינועם לוין ,עורך התוכנית :
והסיכום איתה היה כדלקמן ,מה ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש את ההתייחסות שלה במייל ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
או קי ,אני גם שלחתי את הסיכום של ההתייחסות ,אני אגיד מה הנקודות שאנחנו  ...קודם
כול מבחינת הגבולות אנחנו דאגנו שהתוכנית יהיה מעבר לגבולות של היערות המוכרים כאן
באזור הזה .כללנו את היערות שנמצאים כאן בשלמותם בתוך התוכנית ,כולל שנתנו להם
ייעוד מפורט ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
דיוק של היער ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
ליערות האלה שנמצאים כאן .ובנוסף הגענו להבנה איתם מבחינת התקנון שהעתקת עצים
שנמצאים בתוך האזור של פארק הגולף ששם ניטעו עצים על מנת להפחית את מי הנגר כאן
בתוך כול האזור לרבות בנחל בתרים .תהיה בשיתוף בין מהנדס המועצה לבין קרן קיימת,
זאת אומרת תיאום .ויש עוד נקודה אחת שהמועצה התחייבה לטפל והיא תשלים את זה
וזה הנושא של באישור של פקיד היערות כאן לגבי הנושא ,סליחה ,סקר של העצים
הקיימים .אלה הנקודות שהגענו לסיכום ביחד איתם.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה המקומית עומר :
זאת אומרת כול העצים הקיימים אנחנו נטענו אותם לצורך הפרויקט הזה .כאן ,כאן ,הנה
שמורת טבע כאן ,לכיוון הזה ,את זה אנחנו עושים היום ואת החוחובות גם כן  ...וזה
החורשה המיוחדת ששמרנו אותה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
חורשת האיקליפטוס ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה המקומית עומר :
האיקליפטוסים אבל כול זה זה ייעור חדש ,העצים בגובה  3מטר ...
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
או קי ,נקודה נוספת מבחינת הנושא של התיאומים ,המשרד להגנת הסביבה בטח התייחס,
אנחנו מלאנו את הדרישות שלהם בשני נושאים  ...זה שיקום של שני אתרי פסולת
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פיראטיים שנמצאים כאן .נושא שני שקשור אליו ,זה מיסוד של אתר פסולת כאן במקום
הזה לרבות הכנסנו כאן סעיף  ...ושלחנו את הדבר הזה לתיאום עם רשות ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד החקלאות :
מה זה מיסוד ? זה הסדרה ? מה ? מה זה מיסוד ? הסדרה אולי ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
 ...כאן אתר חוקי ,מאגר זה לא הסדרה ,הסדרה זה לקחנו שני אתרים ואנחנו מפנים אותם,
מטפלים בקרקע ,כול מה שצריך לעשות.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
פסולת בניין ,זה פסולת בניין ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
יש שם פסולת יבשה  ...פסולת בניין .אנחנו  ...את הדבר הזה ,קיבלנו את כול האישורים
שאנחנו צריכים לגבי שתי תחנות דלק שאנחנו רוצים לעשות כאן בתוך האזור הזה .מבחינת
חברת חשמל שלחנו ,טרם קיבלנו את התיאום ושלחנו לגבי הנושא של התיאום של פרוזדור
החשמל את התוכנית לחברת החשמל ,אנחנו מחכים לקבל מהם את התיאום שלהם .לגבי
משרד התיירות תיאמנו את הנושא איתם .הכנסנו כאן איזה שהוא סעיף לתוך התקנון
שהסעיף הזה אומר ,שלא יתחילו להקים את המלון של הגולף לפני שיהיה כאן את כפר
הגולף .היה כאן עוד סעיף לגבי ועדת הביוב שדיברה כאן ...
) מדברים יחד (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,זה נושא בפני עצמו שצריך לתת את הדעת עליו ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אני אתייחס לזה אחר כך ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
את תתייחסי לזה ,אז אני שומר לעצמי את התגובה לשלב יותר מאורח .היה איזה שהוא
מכתב מחברת מקורות שאמרה לבדוק אם יש עוד קווי מים ,אז גם במצב הקיים וגם במצב
המוצע הכנסנו כאן ,את רואה אריאלה ,כול הדבר הזה זה קווי מים שנמצאים מחוץ לתחום
התוכנית .חותכים אותה כאן בנקודה הזאת ליד הצומת והכנסנו את הדבר הזה פנימה.
) מדברים ברקע (
מר פיני בדש  ,עורך התוכנית :
עשינו גם תיאום לגבי המפרט ,אנחנו עשינו כניסה מפה ...
) מדברים יחד (
כשהגיע של באר – שבע לפה ראינו שזה ...
) מדברים כולם ברקע (
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
אני מבקש מוטי ,בוא תרחיב לגבי הנושא ,
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מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית :
אנחנו התחברנו לחיבור של באר – שבע ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
 ...היה לעשות את זה הפוך אבל ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא חשוב ,נתחיל להזיז את כול באר – שבע ...
) מדברים ברקע (
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
קיים פה  ...יהלום שעדין לא מחובר ,אנחנו מתחברים אליו כאשר אנחנו מנצלים את הפרשי
הגובה מעל כביש  40וזה יהיה מעבר עילי .ומע"צ ביקש מאיתנו כאחד מהתנאים שנציג
בפניה את החיבור בשלב א' למרות שאני עדין לא מבין למה שלב א' ? משום היום כבר
אפשר להתחבר כבר שהכביש הוא דו מסלולי .הצגנו בפניהם ,שלחנו להם את התוכנית
והבטיחו לנו רק אחרי החגים התייחסות ,זה כבר חודש וחצי שם ,הבטיחו אחרי החגים
התשובה לגבי המחלף ,זאת הייתה הסתייגות ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית :
כן ,אבל זה ברמה של תב"ע ,
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
כן ,כן ,זאת הייתה ההסתייגות היחידה של מע"צ לגבי ...
) מדברים יחד (
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
הסברנו לכם  ...אם ההרחבה של שטח ...
) הדברים לא נשמעים (
זה תואם לחריגה מהמימדים של המחלף.
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
לא ,מה שאנחנו על פי התיקון נדמה לי , 56
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
, 56
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
בתב"ע  ,3המרחקים שמותרים זה  570מטר לכול כיוון ואנחנו מדברים על  ,350סך הכול
השטח שאנחנו מוסיפים פה זה בערך  36דונם לעומת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
טוב ,זה עכשיו ,
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
כן ,
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל בסך הכול ,
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
בסך הכול ,הסך הכול תכפילו את זה בשניים אז בערך  75 ,70דונם לעומת ... 162
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לא עובר את ה, 160 -
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
לא מגיע ל 162 -דונם ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
העיקר לא חורגים מהוראות התמ"א ,זה הכי חשוב ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז צריך להגיד בהחלטה שתוספת השטח ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,צריך רק להתייחס ,
) מדברים יחד (
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
בעיקרון אנחנו לא היינו מתים על החיבור הזה ,אבל ביקשו מאיתנו לעשות את החיבור
הזה .אנחנו לא ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...שטח למחלף הצפויה ...
מר מוטי פריד  ,יועץ תנועה :
לא תעבור את ה... 162 -
) מדברים יחד (
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אפשר לשאול את  ...על נפחים קצת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יוספה ,יש לך משהו לאומר ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
לשאול שאלה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בתור שכנים ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
כן בהחלט ,לכן אנחנו כאן.
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מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
מי את ?
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
אני אדריכלית העיר באר – שבע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עיריית באר שבע.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אהה באר – שבע.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
השכנים ,השכנים ,כן יוספה.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
על נפחים את יכול קצת ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
כן בהחלט.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
ועוד שאלה ,ושאלה נוספת זה למה מיועד היום השטח הזה שאתם מייעדים אותו לפארק
הגולף ,מה הייעוד שלו כיום ?
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
השטח הזה ?
גב' יוספה דברה ,אדריכלית העיר באר – שבע :
כן !
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
בתוכנית המאושרת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בתוכנית המאושרת ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
מה הוא ? הוא כלום ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
שטח ללא ייעוד על פי תמ"מ  4/14לכן את לא רואה ייעוד.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
או קי ,טוב.
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
אז ככה מבחינת שטחים ,שטחי תעשייה ,בתוכנית המאושרת טיפה מעל ה 400 -דונם,
בתוכנית ,
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גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
לא ,אני מדברת על נפחי בניה ,אם אתה יכול ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
כן ,אז זה מה שאני אומר 290 ,דונם ,זאת אומרת יש לנו פחות  110דונם בנושא תעשייה.
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
לא ,אני מדברת על נפחי בניה ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
מבחינת נפחי בניה ,זה כתוב לי ,אני לא מסוגל לחרוג ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
מהתב"ע המאושרת  ...מהתב"ע הזו אנחנו ירדנו ...
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
פיני ,תרשה לי ,היא ביקשה מספרים ,אני אתן מספרים .היה לנו מבחינת תעשייה 270.000
מטר מרובע של תעשייה בתוכנית המאושרת ,עכשיו יש רק  258מטרים מרובעים .יש כאן
בנוסף לזה עוד  41.000מטר מרובע של מסחר פלוס שטחים כאמור חזיתות מסחריות .נתנו
כאן ברחוב הראשי נתנו כאן חזית מסחרית לאורך הרחוב הראשי של אזור התעשייה ,שלא
יצטרכו ללכת ...
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
זה לא הסופרים ,זה אוכל ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
או דברים מהסוג הזה .ויש לנו עוד ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איזה אוכל ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא ,התכוונתי מסעדות ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
יש לנו עוד  200חדרים של מלונאות כאן ,שמי שיגיע לבאר – שבע שיהיה לו מקום ...
שיוכל ,
גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
או קי ,חשוב מאוד.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זהו ?
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
כן !
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אוכל התכוונתי מסעדות.
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גב' יוספה דברה  ,אדריכלית העיר באר – שבע :
כן ,כן ,הבנתי ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
סופר רודפים אחרי כול היום ,אני מתנגד ,זה מה שאמרתי לך קודם.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
התוכנית תואמה איתנו וגם נדונה בועדה המקצועית למים וביוב באוקטובר ב .2009 -היא
נדונה שם לגבי בריכות המים ,גם בריכת המים הקיימת וגם בריכת מים מוצעת ובריכת
קולחין מוצעת ,היא נדונה לגבי מאגר נחל בתרים והיא נדונה גם לגבי הבריכה הנופית
שנמצאת ,אבינועם מראה אותה ,כול האלמנטים האלה נדונו ואושרו בועדה המקצועית
לביוב.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אגם נופי ,לא בריכה.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אגם נופי בסדר.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא ,כי לבוחבוט במעלות תרשיחה ,אמרת לו שיש לו סירות באגני חמצון.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
פה זה לא היה אגני חמצון ,חוץ מזה התוכנית גם הוגשה לנו לתיאום ותואמה איתנו וגם
הוגש נספח הידרולוגי סביבתי לעניין תחנת התדלוק לפי תמ"א  1/4וגם מאושר ,אז
מבחינתנו התוכנית ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,אני רוצה להשלים או לדרוש איזה שהיא ,בהתייחס להערות של הועדה המקצועית
לביוב .הם ביקשו שאחד המגרשים הצמודים לגולף ,זה זה ,ה 312 -היום ,לפני כן הוא היה
 ,314שהוא יהיה מיועד לתחנת שאיבה.
) מדברים ברקע (
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
לא ,זה לא שם ,אין שמה ,לא אריאלה .אריאלה מה יש שם ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש  ...אבל אתם ביקשתם ,
) מדברים ברקע (
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
הרעיון הוא לאפשר שאיבה של המאגר  ...במידה ויהיה צורך ,אפשר להוסיף ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
ואז אתם ביקשתם להוסיף זכויות בניה בעבור התחנת שאיבה במגרש הזה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בהגדרה של מתקן ...
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,או קי ,אז לכן אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה שכמובן לאמץ את זה ,להקצות שטח
עבור מתקן הנדסי לטובת תחנת השאיבה ולהורות על הוספת הסעיף שהם ביקשו עבור
המגרש הזה ,
דובר :
על איזה תחנת שאיבה ?
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
רגע ,בואו ,בואו אולי ,אני קצת זה ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
עלה הנושא של שימוש במי מאגר לשטופות להשקיה .ובועדה המקצועית למים וביוב עלה
הצורך התחנת שאיבה כדי שתוכל לשאוב את המים האלה להשקיה ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אנחנו צריכים בונקר ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
מה שאריאלה אומרת צריך לאפשר את זה גם בהוראות של התוכנית.
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז זה זכויות ...
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
כן ,כן ,כן ,אנחנו צריכים לשים בונקר ,אם לא הגדר לא נשארה לי שלושה ימים .השקענו
המון כסף בגדר ,שלושה ימים  ...עמוד אחד.
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
שלושה ימים אתה לארג' פיני 12 ,שעות זה לא החזיק.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אתה לא מאמין באו עם מסורים חשמליים ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
קודם כול המאגר הזה שאתם מדברים עליו הוא לא על פי חוק המים ,הוא על פי חוק
הניקוז .זה חוק מאגר ויסות ,זה לא מאגר מים ,זה מאגר ויסות למניעת הצפות .במידה
ויחליטו בעתיד ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אל תבלבל הוא הולך להיות גם מאגר מים וגם ויסות ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
סבלנות פיני ,במידה ויוחלט בעתיד ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אני בכלל לא יודע מה צריך להגיד ,
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מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
במידה ויוחלט בעתיד להפוך אותו למאגר ... ,המים אז יש את האפשרות הזאת הנדסית
ככה הוא נבנה .נחל בתרים כפי שהוזכר הוא מוכרז על פי תמ"א /34ב 3/שבו כבר עשינו
פעולות הסדרה עוד הרבה לפני התמ"א ויש תוכנית על פי חוק הניקוז והיא מולבשת כאן,
אז כך שהתוכנית הזאת כבר תואמה איתנו והיא עומדת בדרישות של תמ"א /34ב.3/
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אבל זה נכון שצריך לשים ,אנחנו חייבים לשים משאבות ,אז צריך לשים סימון הנדסי.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
או קי ,אז ביקשנו ,אז הם יצטרכו להקצות מגרש בעבור זה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,עוד מישהו רוצה להתייחס ? רשות העתיקות ,
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
נעשה תיאום ,יש שמה אתרים ,יש מחשבות מה לעשות עם זה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן מיטל ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לפני מיטל ,בוא נסיים עם תמ"א  .34מכיוון שמדובר באזור תעשייה ,יש בתמ"א  34סעיף
 13.4שמבקש מהועדה המקצועית לביוב או הועדה המחוזית להתייחס לנושאי הקולחין אם
אני לא טועה ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
השפכים.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
השפכים ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
פתרון הביוב לתוכנית נמצא ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז צריך פשוט להתייחס ,להגיד שאין או יש ,לא משנה ,צריך פשוט להתייחס לסעיף הזה על
מנת שלא נחזור בדלת האחורית.
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אז אם זה לעניין הזה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
צריך ,כתוב פה ,רגע אני אגיד לכם במה הוא מדבר ,לא יאשר מוסד תכנון תוכנית מפורטת
באזור תעשייה ,אלא אם תכלול במידת הצורך הוראות בנוגע לפתרון לטיפול בסילוק
בתמלחות וחומרים נוספים העלולים לפגוע ביעילות הטיפול בשפכים במתקן הטיפול לרבות
חומרים כאמור שנאסרו להעברה למתקן בטיפול על פי כול דין וזאת לאחר שנועץ במשרד
לאיכות הסביבה או בועדה המקצועית לביוב ,
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מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
אין פה ,
) מדברים יחד (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז צריך להתייחס לזה בהחלטה.
) מדברים כולם יחד (
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
כדאי לציין שלתוכנית הזאת הוגש נספח ביוב ומתכנן הביוב גם נמצא פה ,הוא יפרט אחר
כך ,הוגש נספח ביוב .פתרון הביוב לשפכי התוכנית הוא מט"ש עומר ובמידה ויהיה צורך
במתקני קדם כאלה או אחרים ,אפשר יהיה לדעת את זה רק בשלב היתרי הבניה ,כרגע זה
מוגדר כמפעל תעשייה.
דובר :
וזה גם ייעשה בתוך המגרש ,בכול מגרש ייעשה טיפול ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
בתחום המגרש ,
דובר :
יהיה מישהו ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא יהיה ,בתקנון שלנו לא יכול להיכנס ,
) מדברים יחד (
מי שיקרא את התקנון שלנו ,לא יכולים להיכנס כאלה.
דובר :
מכול מגרש יוצאים שפכים סניטאריים ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מיטל אחרונה.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה:
כן ,התוכנית תואמה עם המשרד להגנת הסביבה .נשארו רוב הנושאים שדרשנו הוטמעו
בהוראות התוכנית .נדרש כפי שנאמר על ידי אבינועם מתחת למגדל המים יש אתר פסולת
פיראטי ענק שדורש כמובן שיקום וסגירה ,הוא כוסה בחול אבל זה כמובן זה לא שיקום
ראוי .נדרש על ידי המשרד לבצע שמה סקר שיקום מקיף ולהעביר אותו על פי הנחיות
המשרד ולהעביר אותו לאישורנו .הסקר לא הוגש למשרד ,אנחנו מבקשים להשלים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
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אני לא ראיתי את הדרישה הזאת ,יש לך ,את יכולה להראות לי את הדרישה ?
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה מופיע בדרישות שיעקב הוציא ,
דובר :
חוץ מאשר לעשות קידוח של משהו שמה שנעשה ...
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
וגם אז ,גם זה עשינו לכשיהיה היתרי בניה ,זה מה שהסיכום ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
רשום בצורה מאוד מפורשת וברורה.
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
האם זה לשלב הזה לעשות את הסקר או זה לשלב הוצאת היתרי בניה ,
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
זה העניין ,זה בדיוק הנקודה שככה ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
מבחינתנו אנחנו לא מעוניינים לעכב את התוכנית הזאת .אין לי שום בעיה שזה יעבור לשלב
של היתר הבניה כול עוד אנחנו מוודאים שהאתר הזה ישוקם ,אנחנו צריכים להבטיח ,אם
אתה רוצה לנסח איזה שהוא סעיף ולהעביר לאינו לבדיקה ,בצורה כזאת שהאתר הזה
ישוקם ויטופל לפני שמבצעים שם ביטוח ובינוי .בכול מקרה אתם תצטרכו לעשות את זה.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לפני היתרי בניה,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
השאלה אם אתם רוצים לעשות את זה עכשיו ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא נעכב את התוכנית אבל ההפקדה לפני היתרי בניה.
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אין בעיה ,רק תעבירו לנו בצורה כזאת שאנחנו נבחן את הנוסח ולוודא שבאמת יש פה מערך
התניות ברור ,שלא יהיה פיתוח על אתר הפסולת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אפשר לקבל החלטה ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,רגע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן עלי ,
) מדברים ברקע (
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
ככה ,גם מינהל התכנון טוען שלפי סעיף  12.5להוראות תמ"א  18שינוי מספר  ,4אנחנו
צריכים לאמץ את חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה ,של משרד הבריאות ושל רשות
המים שניתנת
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
למסמך ההידרולוגי ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לנספח הסביבתי ההידרולוגי .ואנחנו בעצם צריכים לאמץ את חוות הדעת האלה .אז מה
שקרה זה שכול אחד מהגופים האלה נתנו את חוות דעתם ,אנחנו באמת אימצנו את החוות
דעותיהם ופשוט כן ,שתלנו אותם בהוראות התוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הייתם צריכים להגיד ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,אז צריך להגיד ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כנראה צריך שכן ,התייחסנו ואימצנו ,זהו עכשיו לנושא האחרון .זה הנושא של רצועת נוף
על פי תמ"מ .4/14/23
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עולה פה שאלה ,כיוון שבהוראות מטרופולין באר – שבע ברצועת נוף השטח צריך להיות
פתוח זה בסדר .אבל אי אפשר גם לגדר אותו .ואני מבין שמדובר פה באתר גולף שיהיה מן
הסתם מגודר ,נכון פיני ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
גולף שהייתי עכשיו ,יום הולדת שלי ,אשתי ,מרוב שאני מדבר על גולף ,עשתה לי שיעור
בגעש ,לא מגודר כלום .הייתי בקיסריה לא מגודר בכלל.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,אז אני שואל ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
עכשיו במחוזותינו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
במחוזותינו ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
במחוזותינו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן יהיה מגודר ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
מחוזותינו אני לא יודע ,אני לא יודע להגיד לך במחוזותינו .אגב ,מה זה משנה במחוזותינו
אם הוא יהיה מגודר או לא ? אין לזה משמעות ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש לאפשר מעבר על פי הוראות התמ"א ,תמ"מ  4/14שינוי  ,23ברצועת הנוף הזאת שזה
הקו האדום שלך ,צריך להעביר מעבר לציבור.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
השאלה אם יהיה פה מעבר של הציבור ,
מר מוטי פרידמן  ,יועץ התנועה :
השאלה מאיפה יבוא הציבור ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה ?
מר מוטי פרידמן  ,יועץ תנועה :
השאלה מאיפה יבוא הציבור ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אתם שמים לב אם מסתכלים ,אני בכוונה פתחתי .אם אני מסתכל על המטרופולין למעשה
הרצועת נוף הזאת מתחילה בכביש עוקף באר – שבע והולכת צפונית מזרחית .פה נשאלת
שאלה ,רמת הדיוק היא מה שהיא זה אחד ל .100.000 -יש לנו שתי אפשרויות ,
) מדברים יחד (
יש לנו שתי אפשרויות או שאנחנו מורים ,כמובן נבקש איזה שהיא הקלה לגבי הצמצום של
הרוחב ,פה זה  500מטר באזור הזה ,זה עניין אחד ,דבר שני נצטרך להורות ברצועת הזה ,יש
נוסח של החלטת הולנת"ע במקרה אחר ...
) מדברים ברקע (
איך קוראים לפרויקט הזה ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
וואדי יתיר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
וואדי יתיר ,ששם נחשפנו לראשונה לסיפור הזה ,ואז צריך להורות שיישאר מעבר פתוח ...
ואפשרות שנייה שיש לנו ,זה למעשה לבקש אישור להטיה של ,כי בסופו של דבר ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
זה יכול לעכב נכון ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בכול מקרה זה ...
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא ,נשאיר את זה פתוח ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
פתוח ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
כן.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
או קי.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אני לא חושב שיגדרו סדר גודל ,לא נראה לי שיגדרו סדר גודל כזה וגם אם יגדרו אין לזה
משמעות כי הגדר לא תהיה.
) מדברים יחד (
הייתי עכשיו בקיסריה וגעש לא מגודל בכול מקום .יכול להיות שהאזור של המלון יהיה
מגודר ,
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
והמלון בחוץ ,
) מדברים יחד (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אנחנו נצטרך לצמצם פה את הרצועה לטובת השטח הזה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,גם הרצועה ...
) מדברים יחד (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
של  500מטר ,
) מדברים ברקע (
התייעצות עם הגורמים הירוקים ,לדעתי אפשר לצמצם אותה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,אבל אם יש חלק שיותר צר זה בסדר ,התמ"מ מאפשרת .בתוכנית מפורטת ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לצמצם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לצמצם ,לתוכנית המפורטת הזאת.
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
הקלה ,
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מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אבל לא הבנתי ,מה אי אפשר לעבור פה ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אפשר אבל צריך להורות על תחום הרצועה ,
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
צריך הקלה לא ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
בדיוק ,כן לדעתי ...
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
ומי מאשר את ההקלה פה ?
מר שי טחנאי  ,נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה :
פה אפשר לאשר אותה בתוכנית הזאת.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני לא חושבת שצריך הקלה ,תוכנית מפורטת זאת קובעת את הרוחב ככזה ,
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
כן ,מאה אחוז ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רוחב כזה ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
מאה אחוז ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בתוכנית הזאת ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
או קי ,
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
בסדר גמור ,היא כבר מפרטת ,בגלל זה היא מפורטת.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היא מפרטת בדיוק ,
) הדברים לא נשמעים (
 ...התנגדויות בקשר לנושא הזה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רצועת נוף ,אני גמרתי אבל אני מקריא ...
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) מדברים ברקע (
שטחים פתוחים ,שטחים בעלי חשיבות נופית ...
) מדברים ברקע (
בתוכנית המקומית החלה ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
זו בדיוק הנקודה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
באזור הזה כן הייתי מצמצם ...
) מדברים ברקע (
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
מה זה רציתי בית קפה למעלה ,משרד הבריאות לא אישר לי.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה שכן תמשיך את  ...אנחנו נגיד שמה לעשות ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
אני רוצה רק מבחינת השיקולים של הועדה בין היתר יש את כול האזור הזה של ייעור
שרואים את זה במצב הקיים ,שהוא ההמשך או ההרחבה או  ...לגבי הרצועת נוף .כול הדבר
הזה ,זה ממש ...
) מדברים כולם ברקע (
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
עלי ,בהקלה אפשר גם לאשפר גידור ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה אפשר ?
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
בהקלה אפשר גם לאפשר גידור ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא שומע ,
) כולם מדברים ברקע (
מר אלי כהן  ,מהנדס מועצה מקומית עומר :
אם באותה הקלה כמו שעשינו עכשיו אפשר לאפשר את הגידור ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ! כי אז ...
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) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אין גידורים.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני חושבת שהתייחסנו לכול הנושאים ואנחנו צריכים לקבל החלטה מסודרת .כול מה
שדיברנו עליו צריך לציין את זה בהחלטה על מנת שהועדה.
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה מפריע בבקשה ,אנחנו לא סיימנו ,אני לא רוצה לסלק אף אחד החוצה ,אבל אל תפריעו.
הועדה מחליטה על הפקדת התוכנית ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,אני מחכה התייחסות של ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
של מה ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני צריכה לברר משהו עם שרון ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר... ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
או קי ,בסדר ,פשוט בדקתי את החלטת הועדה ומה שכבר בוצע ,אנחנו לא נחזור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אין לחזור ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כי הוא כבר עשה אותם .מה שנשאר אני פשוט העברתי להחלטה הזאת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תקריאי ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
תיקון התוכנית בהתאם להערות הלשכה מיום ה... 5/9 -
) מדברים ברקע (
להפקיד את התנאים ,תיקון התנאים בהתאם להערות הלשכה מיום ה ,5/9 -זה יגיע אליכם
עוד לא נעשתה הגהה ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
יש שמה דברים עקרוניים ?
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,הרוב טכני.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
או קי ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
סימון רצועת פרוזדור החשמל בתיאום עם חברת חשמל.
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
סימנו ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
סימנו ,אבל בתיאום עם חברת חשמל או קי.
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
אני מבקש רק את התיאום הזה לעשות בתקופת ההפקדה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא הייתי מציעה ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
למה לא ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כי יש להם הרי איזה שהיא תוכנית של פרוזדור חשמל שהם מכינים ואיך אומרים הם
מסתמכים על הרצועה הזו ,אז רצוי באמת שבשלב הזה בתוכנית המפורטת יהיה סימון
בתיאום איתם ולא יהיה מצב כזה .הרי הם רוצים לעביר שם קו של  400מגה וואט.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא ,לא ,אנחנו אגב כולם מתנגדים ,יש להם אלטרנטיבה אחרת ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אז לכן צריך שיהיה בתיאום איתם ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז תעשה אותו בתיאום ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לכן אז כדי שלא ייווצר מצב כזה שהם יתנגדו לתוכנית שלך בתקופת ההפקדה ,למה לעשות
את זה בשלב הזה ?
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
סליחה ,אנחנו שלחנו את התוכנית לפני חודשיים בתיאום ולא קיבלנו ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אבינועם בסדר ,אבל אל תתחייב ...
) מדברים יחד (
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מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
יש לנו  60יום ,תשאירו לנו את זה ב 60 -יום ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בוא ניתן לוחות זמנים ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
פיני ,זאת החלטה הקודמת ,אנחנו רק מעתיקים ,זה לא משהו חדש שאנחנו ממציאים,
הועדה החליטה עוד בהחלטה הקודמת ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
כן ,אבל שזה יהיה בתקופת ההפקדה ב 60 -ואני אדאג שתהיה פגישה ב 60 -יום איתם .
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אני אדאג לזה ,לא ידעתי שהם לא ענו לנו.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אתה תסמן משהו ,אחר כך בתקופת ההפקדה אתה תעשה תיאום ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
רוצים להתנגד שיתנגדו ,שיתנגדו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ואם התוכנית תיראה קצת אחרת ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אין לי מה לשנות שמה ,התוואי הוא אותו תוואי ,גם אם יעבירו שם הם רצים על אותו
תוואי ,הם לא זזים עוד  200מטר ימינה או  200שמאלה ,הם הולכים על אותו תוואי.
אתם צריכים להתנגד למה שהם רוצים ,לתוואי שהם רוצים לעשות עכשיו.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מי ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
משרד הבריאות וכולם שם ,הגנה הסביבה אלה משוגעים ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה בואי ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז מה לגבי ...
) מדברים יחד (
אז שהועדה תחליט ...
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מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא ,גם אם הם נשארים על אותו תוואי ,זה זה נשאר באותו תוואי הם לא זזים לא  200מטר
ימינה ולא שמאלה ,אז אני רוצה בהפקדה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אתה כבר שלחת את החומר נכון ? לתיאום ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לכן אני אומר ,אני אדאג שיהיה מפגש איתם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
והרמת טלפון לבדוק מה קורה מה לא קורה ,מה לא קורה ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אני לא ידעתי ,על חברת חשמל אני שומע פעם ראשונה פה ואני עצבני על זה שלא אמרו לי,
זה לא משנה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא ,לא עליכם על האנשים שלי סליחה ,על האנשים שלי שלא אמרו לי חברת חשמל כי
בדקתי הכול .אז אני אומר ,אני שומע פעם ראשונה חברת חשמל ,לא אמרו לי את זה,
אחרת הייתי דואג אבל אני מבקש בהפקדה ,אני מייד אחרי ראש השנה אני דואג לפגישה
הזאת שיהיה בהפקדה .חבל לעצור את ההפקדה ,זה כבר  3שנים נתקעים עם הדבר הזה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תראה ,התוכנית הזאת לא הולכת לנוסח לפרסום ...
) מדברים ברקע (
אפשר עד אז ליצור קשר עם חברת החשמל ולראות מה קורה ,אם זה בסדר לא בסדר .חבל,
חבל לא לטפל במקביל ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
כי אני לא רוצה לפספס שום יום אבל אני רוצה שיהיה גם בתקופת ההפקדה .אני אישית עם
חברת חשמל אשב ,למה לא ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,כרגע זה נשאר ככה ?
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
שמה ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,סימון רצועת פרוזדור החשמל בתיאום עם חברת חשמל לתקופת ההפקדה אנחנו
מעבירים ?
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
כן !
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
שהועדה תחליט ,אל תגידו לי כן ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
כן ,כן.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אם הוא יעמוד בזה ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
נעמוד בזה תאמין לי ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...אפשר לעשות את המאמץ ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
כן ,אפשר גם לפני ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עד להפקדה ,
) מדברים יחד (
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
שזה יהיה בתקופת ההפקדה ,אני אטפל בזה אישית .יש שלושה משקיעים שמחכים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הלאה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,מהחלטה קודמת אני פשוט מעבירה תנאי ,קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה ,תהיי
איתי מיטל ,לסקר שיקום אתר פסולת בלתי מוסדר בתחום התוכנית שיוכן בהתאם
להנחיות המשרד להגנת הסביבה .יש לך משהו להגיד בעניין ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
היא אמרה שהיא רוצה להעביר את זה להיתר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אין לנו בעיה להעביר את זה כתנאי להיתרי בניה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
תנאי למתן היתר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל שהנוסח יהיה בדיוק אותו דבר.
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
תקבע כי תנאי
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
להוצאת היתר ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
בדיוק אותו נוסח ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לסקר השיקום אתר פסולת בלתי מוסדר ...
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
תעשו את זה לפני ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
או קי ,תיאום עם משרד הביטחון ורשות התעופה האזרחית לעניין מפגעי ציפורים ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
גם שלחנו להם ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,או קי ,אבל אנחנו לא יכולים להימנע כי יש פה אתר הפסולת וחייבים לקבל את
התיאום איתם.
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :איזה אתר פסולת ? אגם אולי ,מאגר ,איזה
אתר פסולת ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
את אתר הפסולת ,
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
האתר פסולת המורשה החדש כתבתי משהו שם על מפגעי ציפורים ...
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אבל זו פסולת יבשה ,
) מדברים יחד לא ניתן לתמלול (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה ,תמשיכי ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אבל אגב ,אם הקימו שמה תחנת מעבר ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...גם על המאגר ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אריאלה ,אם הקימו תחנת מעבר זה רק לפסולת בניין ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל המאגר ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
הציפורים אוכלים בטונים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אבל יש לך מים באזור ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
סביב המאגר ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
המאגר מים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז בדיוק ,אז צריך להיות תיאום עם משרד הביטחון ורשות התעופה.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
או קי ,קבלת אישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית בשטחים פתוחים ,כי זה ולקחש"פ.
אנחנו ממליצים לאמץ את החלטת הועדה המקצועית לביוב מן הסתם .הועדה מחליטה
לאמץ את החלטת הועדה המקצועית לביוב מתאריך ה 21/10/2009 -ולתקן את הוראותיה
בהתאם .לעניין הצורך בהקמת תחנת שאיבה בשצ"פ מספר  312הדרומי למאגר המים.
הועדה מחליטה כי יש להקצות לשימוש זה שטח בייעוד מתקן הנדסי ולהוסיף בעבורו
זכויות בניה בהתאם לרבות הוראה לפיה ,השימוש במים של המאגר ומערכות ההשקיה יהיו
באישור משרד הבריאות.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לסעיף ג' להחלטה ,הועדה מחליטה ,כי אתם פשוט לאור הדרישה שלנו בהתקדמות עם
התיאומים ,היועצת המשפטית טוענת שאין יותר אישור או תיאום עם המשרד הזה ,זה
התייעצות ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
נכון ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז במקרה הזה אני רק מתקנת את ההחלטה ומחליטה לסעיף ג' להחלטה ,הועדה מחליטה
כי היתרי הבניה לתוכניות לביצוע של הבריכה במערכות לטיפול במים שלה יהיו בהתייעצות
עם משרד הבריאות .בסדר ?
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
בסדר !
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אחד מהנושאים בהחלטה הקודמת היה בהתייחס לתמ"א  35לעניין הגדלת אזור התעשייה.
כשבדקנו את אזור התעשייה מסתבר שאין תוספת בזכויות בניה אלא צמצום זכויות בניה
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ביחס לתוכניות המאושרות התקפות .אז רק נציין את זה על מנת שבמינהל התכנון ידעו
שאנחנו התייחסנו לנושא הזה .הועדה מציינת כי התוכנית אינה מוסיפה זכויות בניה
לתעסוקה אלא מצמצמת אותה .ועל כן אין התוכנית נופלת בגדר של התוכנית להרחבה
ניכרת כהגדרתה בתמ"א  .35עכשיו אנחנו צריכים פשוט רק לתת את דעתנו לנושא של
תוספת השטח למחלפון של  40עם .24
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שני דברים ,אז אחד ,אנחנו מאמצים את חוות הדעת בקשר למסמך ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
הידרולוגי סביבתי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הידרולוגי סביבתי ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,עוד אל הגעתי זה השלב הבא.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
טוב.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לפי הנושאים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסדר ,אין בעיה ,אז בקשר למחלף ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
השטחים ש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הועדה מציינת כי תוספת השטח ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
תוספת שטח ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בהתחברות שבין ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הועדה מציינת לגבי תוספת שטח למחלף והתחברות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסך הכול השטח ,
) מדברים ברקע (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
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מדרך מספר ,התחברות מדרך מספר ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כי סך הכול השטח שיידרש לכול חלקי המחלף בהרחבה ככול שתידרש אינו ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
מהווה שינוי להוראות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לא ,לא ,אינו בגדר תוספת שטח החורג מהוראות תמ"א  3שינוי  56בדבר מידות להיקף
שטח ...
) מדברים ברקע (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
 ...ובהתאם לסעיף  12.1להוראות תמ"א  ... 18אנחנו צריכים לאמץ את חוות הדעת של
המשרד להגנת הסביבה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הועדה מאמצת ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,את חוות הדעת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
את חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה והשירות ההידרולוגי ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
ורשות המים !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ורשות המים ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הגנת הסביבה ,משרד הבריאות ורשות המים בקשר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,מאמצת כפי ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כפי שפורטו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שעוגנו בהוראות התוכנית.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,לגבי הפתרון לביוב ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יש את התיאום מכון הטיהור ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז ניסחתי יחד עם עופרי תוך כדי הדיון ,לתוכנית הוגשה תוכנית ביוב שפתרון הביוב הינו
באמצעות מט"ש עומר אשר מסוגל לקלוט את תוספת השפכים מתוכנית זו .הועדה מציינת
כי משימושי התעשייה המותרים בתוכנית לא צפויים שפכים תעשייתיים העלולים לפגוע
בפעילות המט"ש ,במידה ויהיו שפכים כאלה הם יטופלו באמצעות מתקני קדם בתחום ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בתחום המגרש ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
בתחום המפעלים וזאת בהתייחס לסעיף  13.4להוראות תמ"א .34
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מעולה ,זהו ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רצועת נוף ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
עכשיו לרצועת הנוף וסגרנו.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זהו.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לעניין רצועת הנוף על פי תמ"מ , 4/14/23
) מדברים ברקע (
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,רצועת נוף ,בהתאם לתמ"מ , 4/14/23
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הועדה מחליטה לצמצם את רוחב הרצועה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
הועדה מחליטה לצמצם את רוחב הרצועה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בהתאם לגבולות השטח ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
 ...ובהוראות התוכנית ייקבע כי בשטחים המסומנים בתשריט רצועת נוף לא יתאפשר בינוי
או גידור .רצועה זו תהיה פתוחה למעבר ...
) מדברים ברקע (

" חבר "  -למען הרישום הטוב
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אנחנו צמצמנו את הרוחב להנחיות  ...ובהוראות של התוכנית ייכתב שבשטחים המסומנים
בתשריט כרצועת נוף לא יתאפשר בינוי ,אתם לא עושים שם בינוי ממילא או גידור ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה ישמש למעבר לציבור ,
מר אלי כהן  ,מהנדס המועצה המקומית עומר :
או ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
או גידור ורצועה זו תהיה פתוחה למעבר הציבור .זהו.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יישר כוח ,תודה רבה.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עוד משהו ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני רק רוצה לציין לגבי ההוראה שקבענו בהחלטה הקודמת לגבי חורשת האיקליפטוס.
המתכנן כתב שני מילים " ,לא תתאפשר בניה " אבל אנחנו מבקשים שתנסחו את זה
בהתאם להחלטת הועדה הקודמת ככה שלא ,
) מדברים ברקע (
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
מה ? לא שמתי לב ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לגבי חורשת האיקליפטוסים הועדה בישיבה הקודמת אמרה ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
החורשה ,הזזנו  ...משם ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,לא תותר ,בהוראות התוכנית ייקבע כי לא תותר בו ביצוע כול עבודות בניה ופיתוח
לרבות שינויים במערכת הניקוז הטבעית.
מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
זה כבר מוטמע בתקנון ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אתה כתבת ,לא תותר כול בניה ,אבל אנחנו רוצים שיהיה כתוב בהתאם לנוסח שכתוב
בהחלטת הועדה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
וגם את השימושים קבענו ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר אבינועם לוין  ,עורך התוכנית :
אני רציתי לשפר אותו ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
אין בעיה מאחר ואנחנו לא הולכים לעשות ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
ובשטח הזה לא יתאפשר שום דבר חוץ מהחורשה הקיימת ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
גם דשא לא ?
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
כלום ,
מר פיני בדש  ,ראש מועצה מקומית עומר :
לא ,דשא מה כלום ? דשא אם נרצה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה רבה .אריאלה תודה רבה.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,אני נשארת פה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני יודע שאת נשארת ,רק התכוונתי לגבי התוכנית הזו .פיני תודה רבה .סעיף  15לסדר
היום.
סעיף : 15

תוכנית  – 128/03/23שכונת קריית מנחם  -הרובע הדרומי  -אופקים

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :
 ...שמוצגת כאן היא תוכנית שאושרה ב 91 -והיא כללה  2500יחידות דיור בבניה מעורבת ...
ביחידות בודדות ...
אנחנו התבקשנו לאור  ...שהייתה באופקים ,שום דבר לא קרה בשטח ,משרד השיכון
החליט לשנות את הפרוגראמה על פי צפי ביקושים יותר סביר  ...לא השתנתה כאשר  ...של
השכונה כפי שנעשה ...
) מדברים ברקע (
אנחנו רואים את הציר המרכזי ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
רק עבודות עפר ,רק עבודות עפר ,
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :

" חבר "  -למען הרישום הטוב
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אנחנו אישרנו  ...של דרכים ואוריינטציה כפי שהייתה  ...והגענו במקום ל 2.500 -יחידות
הגענו לסדר גודל של  1.900יחידות במכלול השלם .כאשר המשבצת הזו היא  ...מכלל
השינויים על מנת לאפשר בכול זאת שיווקים  ...שלא תלויים בשינויי תב"ע בחלק של
כ 500 -יחידות דיור בקטע הזה וזה בהחלט עומד להשתווק בזמן הקרוב.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בנייה רוויה או בניה צמודת קרקע ?
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :
זו בניה רוויה בעיקרה ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
אם יש  80יחידות קוטג'ים והיתר זה  400בניה רוויה.
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
רוויה אבל בצפיפות לא גדולה ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
כן.
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :
אנחנו למעשה במכלול הזה החדש ,אנחנו רואים את הבניה הרוויה בצבע הכתום עם
ווריאציות פנימיות שישנן פה שחלק זה בניה  ...וחלק זה בבניה רוויה רגילה ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
כאשר כול הצהוב המקווקו הוא בעצם בנה ביתך .יש בתוך המקבצים האלה בשורה הזו ...
יש גם קבוצת בניה של צמודי קרקע שמאפשרת בניה בשלבים .אבל זה בעצם בנה ביתך ...
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
לא בנה ביתך ,קבלנים ...
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :
זהו ,אז אנחנו נמצאים כאן ומבחינה תחבורתית באותה מסגרת שהיינו קודם ,יש כאן
שלושה כבישים  ...רחוב הטייסים ,הדרך הזאת שהיא דרך עוקפת והרחוב הזה שהוא
בעצם,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
אתה מדבר אל הנייר ,אולי אתה תתהפך ,אני לא שומע אותך ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
זה נכון ,קשה לשמוע ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
זהו ,עכשיו נוכל גם לשמוע אותך ,
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :
או קי ,שלושה כבישים  ...וכביש מאסף ,שכונת שפירא אני חושב זו השכונה הזאת ?
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
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שפירא ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
שפירא כן !
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :
בין הכביש הזה ,בין הרחוב הזה לבין הרחוב הזה ישנן למעשה שני רחובות מאספים
שהתוואי שלהם לאורך ,רואים את זה היטב ...
) מדברים ברקע (
וכאשר יש לנו רחוב פנימי שהוא רחוב שקט מאוד ,הוא רחוב ששוזר עליו את כול מבני
הציבור העיקריים של השכונה ,כולל המקבץ הקצה כאן ומקבץ קצה כאן .כאשר גני הילדים
הם גני ילדים שמפוזרים בשטח באופן כזה  ...מרחקים נוחים ברדיוסים סבירים מסביב
לכול המוסדות השכונתיים האלה .ויש לנו פארק על הגבעה והציר הירוק ... ,הירוק לצורך
העניין שקושר למעשה ...
) מדברים ברקע (
עובר דרך מרכז ספורט עירוני ,דרך קהילת חינוך עירונית ,מגיע לפסגה ,המקבץ הגבוה של
הבתים היותר גבוהים יחסית בפרויקט כולו .יורד לציר הירוק הרחב 40 ,מטר והגבעה
שמשקיפה על השטח .למעשה מי שהיום לשטח יכול לעמוד כאן ולראות את כול ההתוויה
הזאת שנעשתה כבר לדעתי לפני כ 15 -שנים .זהו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שטחים ירוקים יש פחות נכון ?
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
יש פה מתכנן הנוף גם כן ,
מר קלמן כץ  ,עורך התוכנית :
שטחים ירוקים ,אנחנו נמצאים כאן בערך בסדר גודל של  97דונם שבה גינות ציבוריות.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
מה שהשתנה מבחינת שטח ירוק ,אם אתם מסתכלים זה הרצועה שבין השכונה לכביש
המערבי .היה לנו גם יועץ אקוסטי שבדק אם יש איזה שהיא בעייתיות אקוסטית וקיבלנו
תשובה שלא ושאפשר להתקרב .והשטחים האלה הירוקים מחוץ לשכונה הם שטחים
שבדרך כלל קשה לטפל בהם ,הם מוזנחים ,לא תורמים לשום דבר .אז העדפנו לתת שטחים
בתוך השכונה לפי המכסות של משרד השיכון עם טיפול אינטנסיבי ובקצה בשוליים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לפי התקן ,
אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
לפי התקן ובשוליים זה שטחים אקסטנסיביים שבעצם מפרידים את השכונה מהכביש הזה
המערבי .יש גם עוד רצועה שאנחנו לא רואים אותה כאן ,שהיא בתוכנית של אזור התעשייה
הדרומי ,גם בצורה מאוד רחבה ירוקה כאן ...
) מדברים ברקע הדברים לא נשמעים (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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חזי בבקשה,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
אני רוצה להגיד משהו על התוכנית הזאת .אני אמנם הגעתי באמצע ההכנה שלה ,אני חושב
שעשו כאן עבודה נהדרת ,משרד השיכון והאדריכלים וכול נושא של תיאום התשתיות,
עבודה של  3שנים מאוד מאוד מדוקדקת ורצינית .הרובע הזה המתחם הזה מבחינת
אופקים הוא מפתח ,יש לו חשיבות אדירה ,אני חושב שעשרות שנים לא אישרו תוכנית
כזאת לאופקים .התוכנית הזאת אם היא תתאשר ותתקדם כמה שיותר מהר היא יכולה
להפוך את העיר .מבחינת המגמה לאן שהיא הולכת ,כולם מחכים לה ,כולם ממתינים לה.
זהו ,אנחנו גם יודעים על ,יש מצוקה גדולה מאוד של דירות ,בתים ,התוכנית הזאת היא
תוכנית המפתח.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מאה אחוז ,תודה.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
 ...רק שתראו את תוכנית הבינוי  ...ברמה של תוכנית בינוי לביצוע ...
) מדברים ברקע (
ה 00 -של כול המגרשים ,פתרונות בפיתוח ברמה מוקדמת של כול השטחים הירוקים ,ממש
תוכנית מאוד מאוד ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עופרי ,יש לך משהו להגיד ?
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
כן ,התוכנית תואמה איתנו ובאמת היה גם נספח מים וביוב שתואם עם משרד הבריאות
אבל מעבר לזה לעיר אופקים הוגשה תוכנית אב לביוב שאושרה בועדה המקצועית לביוב.
ופתרון הביוב של אופקים זה התחברות באמצעות תחנת שאיבה וקו סניקה למט"ש באר -
שבע.
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
אז אין צורך בתיאום עם משרד הבריאות ,
גב' דפנת עופרי  ,משרד הבריאות :
אין צורך בתיאום עם משרד הבריאות.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מיטל ,
גב' מיטל אמיתי  ,המשרד להגנת הסביבה :
התוכנית לא תואמה עם המשרד ,אנחנו מבקשים תיאום איתנו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עופר הגדול.
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
אני מבקש שהם יגידו כמה מילים על הניקוז לכול השכונה הזאת.
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גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
מתכנן הניקוז האמת היא שהוא לא יכול היה להגיע ,אני יכולה ,יש פה נספח ניקוז מאוד
מפורט לתוכנית.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
התוכנית לא הוגשה לרשות הניקוז ?
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
הוגשה ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
הוגשה ,היו תיאומים ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
יש תוכנית ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
לא הסתיים התיאום ,
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
 ...השכונה יחד עם השכונה  ...קיבלה תוקף  ...למקשה אחת לפתרון אחד .והמתכנן גילה
שבעצם ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
יש איזה שהיא בעיה של הצפה של כביש מע"צ לכיוון אופקים .הבעיה היא גם של הכביש ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
ואולי עופר במונחים מקצועיים אני פחות מבינה אבל אני הבנתי שהפתרון הוא מאוד יקר
שמציע המתכנן ,מדובר באיזה  24מיליון שקל ,כדי לתת פתרון ניקוז לתוספת היחידות
בשכונה הזאת כולל מישור הגפן שבעצם ...
אנחנו מצאנו פתרון נקודתי למישור הגפן  ...לכביש מע"צ ובזה נגמר הסיפור .כדי להוסיף
את כול היחידות של השכונה הזאת אמנם היא בדרום ,צריך לעשות מערכת תעלות ניקוז
שעוברת גם דרך העיר וגם מגיעה לנחל פטיש ,נשפך לנחל פטיש וגם צריך לטפל בתעלת
מע"צ שלאורך כביש מע"צ וגם  ...של הכביש .אנחנו באנו לקבל תקציבים ואמרו לנו בצדק,
אין בעיה  ...אבל אנחנו רוצים  ...את מע"צ ,אנחנו לא אשמים שהם ביצעו את הכביש איך
שהם ביצעו אותו ואין לנו בעיה לקבל השתתפות בתקציב .יש לנו כרגע ,אני לא זוכרת את
המספרים ,אבל לא משנה זה  ... 15שפותר ,נותן פתרון חלקי שהוא מספיק כדי לא להחזיק
את התוכנית ולא לקבל תוקף בגלל זה .אנחנו גם לא יכולים לקבל את התקציב אם אנחנו
לא מתחילים לשווק ,מן ביצה ותרנוגלת ,רק כשאני מתחילה לשווק אני מקבלת חלק
מהמימון אז אני יכולה  ...אז אני ביקשתי ממתכנן הניקוז לעשות חישוב לכמה יחידות דיור
אפשר לשווק ,עד כמה יחידות דיור אפשר לשווק בלי השקעות בכלל או עם השקעות
מינימאליות .ומאיזה יחידת דיור אנחנו צריכים לקבל תוכנית שצריך תנאי להיתר ,תוכנית
ניקוז מאושרת על ידי רשות הניקוז  ...יכול להיות שיהיה שליש מהביקוש אנחנו לא יודעים.
גם קשה לדעת מה הקצב שיווק באופק .יכול להיות היום לדוגמא אפשר להגיד  ...של
ה 149 -ששיווקנו היו לזה  400או  500בקשות .יכול להיות שכאן גם כן  ...יחידות יבואו לא
יודעת כמה ,יכול להיות יש פה  600ומשהו בנה ביתך ...
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דווקא אני מבינה שגם לבניה רוויה יש היום ביקוש באופקים ,כי אנחנו שיווקנו  ...ושפירא
בניה סמי רוויה ככה ופה כול הבניה חוץ מהאזור הזה  ...אין פה בתי קומות זאת אומרת יש
סיכוי גם לזה .אנחנו לא יודעים מה קצב השיווק ,אנחנו יודעים על קצב ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל הכיוון של הפתרון ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
הכיוון של הפתרון זה באמת לקבוע לפי שלבים של מספר יחידות דיור.
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
אפשר להוסיף ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...באיזה לוח זמנים יש לו מענה ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
חוץ מזה נושא של מע"צ נמצא  ...של ועדת המנכ"לים ,עכשיו הקימו מחדש את ועדת
המנכ"לים ואנחנו הכנסנו להם את הנושא  ...לדיון ,שנוכל לקבל תקציב כדי לקדם את כול
השכונה .אבל לפחות לאשר את התוכנית ולהתחיל אותה חלקית.
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
אפשר להוסיף משהו ? אני רוצה להוסיף רגע משהו.
אני רוצה רגע לעשות סדר במה שאמרה אירינה .יש פתרון הנדסי ,יש תוכנית ויש פתרון ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
כן ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
אין מינון מלא לכול הפתרון ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
צריך לממש אותו ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
כן ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
עכשיו ,כאן מדובר ב 1800 -יחידות דיור .קצב השיווק שאנחנו מכירים שאופקים יכולה
לעכל אותו מבחינת פיתוח ,מבחינת ביקושים הוא בערך כ 200 -יחידות לכול שנתיים ,זה
פחות או יותר קצב השיווק שאני אומר שגם יהיה כאן 300 ,200 .יחידות דיור .עכשיו אם
אנחנו נקבל נתונים ,הרעיון כרגע שהתוותה אותו אירינה ,זה בעצם לבנות כאן שלביות של
פתרונות כי השלבים הראשונים דורשים השקעות יותר קטנות שמתוך המסגרת של
התקציב שיש במשרד השיכון ובמהלך אני מניחה שעם הזמן ,תוך זמן די קצר גם נגיע
להסכמה עם מע"צ איך מביאים את כול הכסף .אבל הרעיון הוא ,מה שאנחנו מבקשים
שהתוכנית כן תיכנס להפקדה ונביא פתרון מתואם עם רשות הניקוז והמתכנן על שלביות על
מנת שנוכל להתחיל להפקיד את התוכנית הזאת ,כיוון שיש לחץ אדיר על מה שקורה כאן.
אני אומר ,התוכנית הזאת היא  ...מבחינת העיר הזאת לאן היא הולכת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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חזי ,אין לנו בעיה ,אנחנו מבחינתנו שיקבל תוקף עכשיו למעשה ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
או קי,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
השאלה היא שמחר בבוקר מי שירכוש את המגרש יש לו גם את המענה.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
לא ,יהיה לו מענה אם אנחנו נדע לכמה יחידות ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שלא יהיה מצב שיש לו היתר בניה ,הוא לא יוכל לקבל את ההיתר שמותנה בפיתרון.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
אנחנו לא משווקים ללא מענה.
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
המדינה נמצאת כאן והיא יזמית רצינית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אין פה מישהו שרוצה אחרת.
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
אפשר לבנות מנגנון כזה בתוך התוכנית ואני מציע שכולנו מספר שבועות לתאם עם רשות
הניקוז ,כיוון שאתם רציתם ,הייתה לכם כוונה טובה והבאתם את זה לדיון כמה שיותר
מהר ועל כך אנחנו כמובן מודים .אבל לא הספקנו לעשות את התיאום הזה איתם.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הבנו .אריאלה ,הערות לשכת התכנון.
מר עופר שאולקר  ,רשות הניקוז שקמה בשור :
רגע ,אולי אני אגיד ...
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז בוא נשמע רגע את עופר ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
אירינה דיברה איתי שבוע שעבר ומאז חשבתי על התוכנית הזו כמה פעמים .אני מציע
אירינה שאנחנו נפריד בין התכנון לביצוע .בשלב התכנון בואי נאשר את הפתרון ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
בסדר גמור ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
נתאם אותו ונאשר אותו ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
הפתרון ישנו ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז תביאו ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
ישנו ,הוא פה ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
ששמוליק יעביר אלי באופן מסודר ...
) מדברים יחד (
את הנייר ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
יש לך את זה ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
יש לך את זה כבר ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
או קי ,זה שלב התכנון ,שלב הביצוע איך לעשות  ...בשלביות ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה משהו אחר ,
מר עופר שאולקר  ,רשות ניקוז שקמה בשור :
זה משהו אחר ,בואו נפריד את זה.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
בסדר גמור ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
בסדר גמור ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
מצוין ,מעולה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז אנא מכם מול עופר לסגור את הקטע הזה של התכנון של פתרון הניקוז ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
אין בעיה ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
קחו מפה את המסמכים ואחר כך ביצוע ....
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זהו ,מבחינתנו ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
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אין בעיה ,מצוין.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה מצבנו לגבי הערות לשכת התכנון בתנאי להפקדה ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
הערות הלשכה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הערות הלשכה.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
שעוד לא קיבלנו אותם ,נקבל ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תקבלי אותם היום בערב אירינה.
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
אירינה ,קודם כול הבאנו אותה לדיון תעשי וי , 1
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
נו זה בסדר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 4פעמים וי ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
זה מצוין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה מובא לפה לפני ההערות לשכה ,רק שתדע ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
כן ,בגלל שביקשו ולחצו הבאנו את זה ,הבטחנו לראש העיר באותה ישיבה ,אם אתה זוכר
שהיינו באופקים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זאת תוכנית ,שינוי לתוכנית מוכרת ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
חשובה ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
חשוב מאוד ,חשוב מאוד.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כולנו בעד אופקים.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה כהגדרתה חשובה ניכרת ,
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גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
עכשיו ,אני רק רוצה להגיד למתכנן שאתה פה עשית ,הגדרת את ייעודי הקרקע על פי אחוזי
בניה .אני לא חושבת שזה טוב ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
מבע"ט ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אני חושבת שאפשר לדלג על זה ,לקבוע הכול כאזור מגורים א' .בסך הכול את כול
השינויים תעשה בהוראות בינוי ,גם כדי שיהיה לועדה המקומית קל להוציא היתרי בניה
ולא כזה מסובך ,אנחנו נפשט את הדברים ואנחנו נורה לך איך לתקן בהתאם בסדר.
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
ראינו שזה הולך ומסתבך ,ניסינו לעשות אתכם תיאום ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
נכון ,אנחנו ראינו שהסתבכת ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
קיבלנו את ההנחיות האלה וטוב שיש ...
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
ראינו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
נעזור לך לצאת מפלונטר ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
מתוך הפלונטר הזה בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אלא אם כן נתבדה.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
האמת היא שאנחנו רצינו לראות בבירור איפה באמת הבניה הרוויה ואיפה הצמודי קרקע.
וזה נותן את התמונה איפה בניה רוויה ואיפה צמודי קרקע ,אפילו שהצפיפות זה בהתאם
לאזור מגורים א' .אחרת אתה לא רואה שום הבדל.
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
אבל הוא הסתבך קצת ואני חושבת שאפשר לרדת מזה ,חבל ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
אפילו אם אני לא הסתבכתי הוא יסתבך עם זה אחר כך,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
אבל לנו זה יותר טוב ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
מה שיותר פשוט.
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גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
לא ,אבל לנו זה לא טוב ככה מה שהיא רוצה ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
תסגרי את זה בשולחן של ההחלטה.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
לא טוב ,למה ? כי אני רוצה לשווק בניה רוויה או צמודי קרקע ,אני רואה הבנות שפותחות
את התוכנית צריכות לראות את זה ,איפה זה ...
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
זו ישיבה אצלך על השולחן ,
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
כן ,
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
כן ,תקבלו את ההחלטה.
גב' אירינה ניידמן  ,משרד הבינוי והשיכון :
אני אומרת שלפעמים פשוט זה לא נכון.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הלאה ,
גב' אריאלה חדד  ,שלכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אז נשב נראה מה אפשר לפשט ...
גב' אירינה ניידמן  ,המשרד להגנת הסביבה :
בסדר ,אז תן לי להגיד מה שאני חושבת.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בבקשה ,הפקדת התוכנית בתנאים פעם אחת ,תיקון הערות לשכת התכנון ותיאום פתרון
הניקוז עם רשות הניקוז.
מר יחזקאל גולדשטיין  ,ועדה מקומית אופקים :
תודה רבה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה רבה ,חג שמח ,שנה טובה .סעיף .16
סעיף : 16

תוכנית  – 3/252/03/17מגרש  76ו – 77 -שכונה  – 33רהט

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
בוא ,מה מטרת התוכנית ?
) מדברים ברקע (
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מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
 ...מדובר פה במגרש בשכונה  33ברהט ,זה מגרש באזור מגורים א' ,אנחנו פה מתקנים טעות
של שביל או שצ"פ מתוכנן  ...שאושרה בעבר .אשר לא  ...פרצלציה ולא בכבישים ולא ...
) מדברים ברקע (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה הייתה ההחלטה הקודמת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
חגית ,בואי תהיי איתנו ,תשבי עם אירינה כרגע ,מה הייתה החלטה קודמת ?
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
ההחלטה לשבת עם העירייה ועם המינהל ,כולם מודעים לזה ואני גם הבאתי עוד מסמך
אחד כדי להראות לכם שגם בתוכנית של התרש"צ או של הגוש רישום ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בוא ,בוא ,עזוב עזוב ,תשאיר את זה שם ,
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
השביל לא קיים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
התוכנית הייתה בישיבה ב 21 -ליוני שנה זו ,הועדה החליטה לשוב ולדון בתוכנית לאחר
קיום ישיבה בלשכת התכנון במטרה להעביר את מטרות התוכנית ובלחון את גבולותיה על
זאת על מנת לגבש פתרון תכנוני מעשי .בישיבה השתתפו נציגי מהנדס העיר ,מגישי ועורכי
התוכנית .עכשיו הקושי היה כזה ,התוכנית המפורטת המאושרת שנמצאת פה ,כמו שנאמר
על ידי זוהדי ,ייקבע שביל ציבורי בין מגרשים לכול אורך הגבולות של המגרשים .כאשר זה
נראה לכאורה שמבטלים פה ,משנים את גבולות המגרשים את החלוקה בין המגרשים תוך
כדי ביטול שביל ,כאשר זה הופך להיות חלקי ,כיוון שהמגרשים האלה שבהמשך לכאורה יש
בהם שביל .אחרי שקיימנו ישיבות והובאה לנו מפת גוש לפי תרש"צ ,איפה אנחנו נמצאים
פה ? באזור הזה ! בעצם מסתבר שבתשריטי החלוקה שנעשו ונרשמו בפועל השביל הזה לא
נמצא .זאת אומרת שלמעשה אנחנו ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש סתירה גם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לכאורה יש סתירה בין התוכנית לבין החלוקה הקיימת ,כאשר זה קרה בעבר בכול מיני
מקומות ,גם בבאר – שבע מצאנו כול מיני מקומות כאלה ,שהחלוקה בפועל לא התחשבה
במציאות תכנונית כזאת או אחרת .אז למעשה יש לנו חלוקה ,יש לנו גבולות מגרשים
שכוללים כול אחד מהמגרשים כולל חלק מהשביל .ולמעשה אנחנו אמורים לבוא ולבטל את
הייעוד שיושב על החלוקה הקיימת ,זאת אומרת זה לא איחוד וחלוקה אלא זה בעקבות
חלוקה ,אלא זה בעקבות חלוקה ומה שאנחנו אמורים להחליט זה רק על ביטול הייעוד של
השביל שהוא למעשה לא חלקה.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,זה במסגרת התשריט ,אבל ההוראות מאפשרות ומבקשות תוספת זכויות בניה ותוספת
יחידות דיור ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסדר ,זה הצד הבעייתי היה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל מבחינתנו לראות מה המשמעות החלוקה בתוכנית ,זאת אומרת התוכנית היא לא
תוכנית איחוד וחלוקה נתחיל בזה .תוכנית שמתעסקת אך ורק בביטול השימוש הזה של
השביל על החלוקה הקיימת ותוספת זכויות לכול מה שנדרש.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז אני רק רציתי לשאול ,זוהדי הציג כבר את התוכנית ? אז מבחינת זכויות בניה יש פה
פשוט ,זה גם תוכנית יחסית אחרונה חדשה ,יש פה סוג של סתירה ואני רוצה ,פשוט זה
הנושא הכי מהותי ,הנושא של תוספת יחידות דיור כתבת שתי יחידות ובטבלת זכויות
הבניה יש  3ו ,3 -סליחה ,יש  6יחידות .אז פה יש סתירה וגם לגבי זכויות הבניה אתה
כביכול מוסיף  440ואתה מוסיף הרבה יותר .אז אני מבקשת שקודם כול תצהיר פה מה
באמת הכוונות בתוכנית ,כמה יחידות דיור בכול מגרש ואז ,
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
 ...אנחנו קיבלנו ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז הטבלה הזאת לא נכונה ?
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
כנראה שיש טעות ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אז או קי ,
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
מה שקורה זה  ...לזכויות ,ישבנו על זה ,דנו על זה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אנחנו רוצים לפחות את הזכויות ואת הזה כדי ,
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
בהמלצה שלך ,אנחנו בגלל שהמגרשים היו קטנים מאוד ...
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בהמלצה שלי מה ?
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
המגרשים ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אני לא המלצתי ,זה אתה הגשת ,
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מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
או קי ,בסדר .אז אני מתנצל על המושג .הסתפקנו ב 3 -יחידות דיור למגרש ,יש  3קומות כול
קומה יחידה אחת .מדובר ב 50 -אחוז לבניה עיקרית 8 ,אחוז למחסן ,מרתף  15אחוז ,ממ"ד
 30מטר ,חניה כמה אמרת  ... ? 36שני המגרשים האלה ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל סך הכול זכויות בניה בכול מגרש זה  100אחוז בניה ? זה מה שראיתי ?
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
כן ,זה מגורים א' .שימי לב רק שמגרש אחד עדין ריק עוד לא בנוי ואנחנו  ...עתידית שיהיה.
עדין לא ניצלנו אפילו במלוא  ...פה יש ניצול כמעט של בוא נגיד  70אחוז מזכויות הבניה,
אבל פה עדין ריק ,אני תכננתי את זה עתידית שזה יהיה אצל הילדים ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
קו בניין אפס ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
איפה אפס ? לא הוא הקטין את זה צ 5 -ל 3 -בכמה נקודות ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בעיקר בקדמי במקום  5ל 3 -ובהתאמה לבינוי הקיים ומאחורה גם  3במקום  5ופה 4.40
במקום  .5ואני מבחינתי אפשר להפקיד את התוכנית בתנאים .בתנאי תיקון התוכנית
בהתאם להערות מ 16 -למאי והשאלה היא ,אני רוצה לשאול ,האם יש צורך בתיאום עם
ממ"י או עיריית רהט ,עלי ,זה להחלטת הועדה והאם יש צורך במסירה אישית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא !
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לשכנים ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני לא חושב ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אז זהו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כי החלוקה כבר חלוקה.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה אמרת חגית ? להפקיד את התוכנית ,
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בהתאם למכתב מ 16/5/2010 -ולגבי תיאומים ממ"י ועיריית רהט לפחות שיתייחסו ,כי
בכול זאת זה ,
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לגבי הביטול של השביל ?
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
עיריית רהט המליצה ,הייתה החלטה בועדה המקומית של רהט.
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אני שואלת אם אין צורך אז גם אפשר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אם יש המלצה כזו ,
מר זוואד זוהדי  ,עורך התוכנית :
יש המלצה ,הועדה כבר המליצה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
תיאום התוכנית עם מי ?
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,לא ,עוד לא אמרו .אתה חושב שיש צורך בתיאום ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא !
גב' חגית ארלקי  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,אז לא.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אנחנו רק נציין בפתיח שמדובר בתוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שמטרתה בין היתר להתאים בין החלוקה הקיימת לפיה מגרשי המגורים ,לא ,לפיה גבולות
חלקות המגורים כוללות ייעוד של שביל ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
חלקות של שביל ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,ייעוד של שביל בגבול האחורי .תתחילי רגע מההתחלה ,סליחה ,
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
מדובר בתוכנית שמטרתה בין היתר להתאים בין החלוקה הקיימת לפיה גבולות חלקות
המגורים כוללות ייעוד של שביל בגבול האחורי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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באופן שייעוד השביל יבוטל ותחתיו ייקבע הייעוד של מגורים כפי שקיים למעשה בפועל.
זהו ,בהתאם לכך ולאחר שניתנו הבהרות לגבי זכויות הבניה במגרש בקווי הבניין ,מחליטה
הועדה להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים.
גב' אריאלה חדד  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,כתנאי הערות הלשכה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בתנאי תיקונה בהתאם להוראות הלשכה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תודה ,תורידו את זה בבקשה .אפשר להמשיך ,סעיף  17לסדר היום.
סעיף : 17

תוכנית  – 43/101/02/24פארק ערד  -ערד

מטרת הדיון  :דיון בהפקדת התוכנית
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
היא הייתה פה נאווה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
סליחה ?
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
היא הייתה פה המתכננת ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
אהה ,זה אלונה ליפשיץ ?
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
לא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בבקשה גברתי מה מטרת התוכנית ? ברקע ,המיקום ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
מה שמך בקשה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שמך לפרוטוקול בקשה ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
שמי נאווה רגב.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בקשה
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
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החורשה היא חורשה קיימת חורשת רן ,כמו איך שקוראים לה בערד פארק ערד .היא
קיימת בתמ"א  22והמטרה של התוכנית היא לדייק את גבולות היער .ומכיוון שבסמוך
לתוכנית הזאת אנחנו עושים תוכנית של מיזמים תיירותיים שכבר עברה פה בועדה .אנחנו
מנסים לדייק את גבולות היער באופן כזה שהם יתייחסו אל התוכנית הזאת .אני תיכף
אראה ,אנחנו עברנו כמה שינויים בגלל שפה נמצא מחלפון של מע"צ לכביש  .31אז אנחנו ...
מהשטח של המיזמים התיירותיים .מה אמרתי ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,לא ,אני אגיד לך למה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מייד ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
את לא אשמה.
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
אהה או קי ,בדיחה פנימית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,לא בדיחה פנימית אני אגיד את זה בקול רם ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
בסדר ,אז השתנו קצת הגבולות ואני אצטרך גם לדייק את הגבולות האלה .אין גריעה בסופו
של דבר מהיער ,למרות שבהתחלה הייתה איזה גריעה כי רצינו לייצר איזה שהוא סוג של
אינטראקציה .אנחנו ירדנו מכול הגריעה מהיער ,יש הרחבה מאוד מינימאלית ,הגבולות של
התמ"א הם אלה ,אפשר לראות את זה ברשת ,והגבולות ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
על המיקום שלו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא המיקום שלו זה הקיום שלו.
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
קיבלנו החלטה בתוכנית של כביש  ,31שבמקום לראות את התצורה הזאת ...
) מדברים ברקע (
אז הם אומרים בגלל החלטה שלנו יש להם בעיה לתת גישה לזה וגישה לעוד פרויקט ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
לתוכנית של פארק ערד ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
של התעסוקה ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ככול הנראה הם יגישו ערעור על ההחלטה שלנו לגבי  ...כשראיתי את המחלפון והיא אומרת
אנחנו כאילו משתמשים במחלפון כדי להיכנס ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נכון לעכשיו אין מחלפון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
נכון לעכשיו קיבלנו החלטה לכשתהיה תוכנית מפורטת באל פורעה התוכנית תכלול את
הזה,
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...יש לנו אל פורעה ויש לנו כסייפה ,
) מדברים כולם ברקע לא ניתן לתמלול (
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
זאת התוכנית כפי שהוגשה ,מכיוון שהמחלפון שאולי לא יהיה ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
יהיה ,יהיה ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
גלש ועלה על חלק מהמגרשים פה ,באמת אני ניסיתי איך שהוא אבל הם כול כך רוצים את
התוכנית והם לא רוצים שזה יעכב אותם ואמרו לי פשוט תורידי את המגרשים שיושבים על
המחלפון .אז הורדתי את כול המגרשים שיושבים על המחלפון .אז זה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,את הגשת שתי התוכניות ? גם וגם ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
אני הגשתי את שתי התוכניות.
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
עיקר הדיון היה דיון להפקדה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מחכים לתיאום עם מע"צ והתחברות למפרידן ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
היה סיפור של תיאום ,באמת באמת היה סיפור של תיאום עם מע"צ ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
 ...טוב או קי .מה? יש לנו הערות לתוכנית הזאת ?
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
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קודם כול קק"ל כתב מכתב ,רציתי להביא אותו ,שהוא תומך בתוכנית כמובן  ...הוא רוצה
שהחיבור ליער מדרך ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
גם אנחנו תומכים אבל לא תומכים ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
ויש לי גם מכתב של מע"צ  ...שמע"צ ומשרד התחבורה לבקש ממנו שיגיד את העמדה הזאת
בדיון אבל ...
) מדברים כולם יחד (
 ...ליער אין כניסה שמאלית ולא המפרידן הזה ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,יש ימינה ימינה ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
ימינה ימינה כן ,
גב' פלביה סונטג  ,רשות העתיקות :
רק מכיוון ערד ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
עיקר האטרקציה של היער ,לאו דווקא אלה שבאים מערד ונוסעים לבאר – שבע אלא אלה
שבאים מהצפון דרומה יוכלו להיכנס.
מר אבינועם לוין :
אני מבקש הערה לפרוטוקול ,בתור המתכנן של אל פורעה .מתקשר אלי הבוקר מנהל
הפרויקט מטעם מע"צ בנושא של ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
קיימנו ישיבה ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז מה אתה בתור מתכנן אל פורעה רוצה להגיד ?
מר אבינועם לוין :
כרגע אני רוצה להגיד שאנחנו בודקים כאן את הנושא לעניין המיקום של המפרידן ...
דיון ראשון לכול הבעיות האלה עם הצוות תשתיות שלנו ביום ראשון אצלי וכרגע אנחנו לא
יכולים עוד לדבר על הנושא הזה וזה מאוד נוח לנו שהסימבול יישאר כסימבול ולא ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 ...שאתה איש סימבולים ,בסדר אנחנו נצטרך לדון בזה ,
מר אבינועם לוין :
ואם לא אז אני מבקש גם כן להטמיע את  ...שלי שאם זה ישתנה מהרמה של הסימבול ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
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אבינועם ,ההערה של סימבול לנושא ,ההחלטה התקבלה במסגרת ועדה להתנגדויות וזאת
החלטה בינתיים ,
מר אבינועם לוין :
שזה סימבול ,גמרנו ,אין לי עוד מה להגיד.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כול עוד שלא יקרה עוד משהו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל זה כנראה  ...ונראה מה לעשות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,בינתיים זה המצב.
מר אבינועם לוין :
אז אני מבקש אם אפשר ,אם זה דיון שפתוח ברמת הערעור אז להיות מוזמן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לבוא ,
מר אבינועם לוין :
להיות מוזמן לזה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,לכשיהיה דבר כזה ,אם יהיה דבר כזה אנחנו ניקח את זה בחשבון.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
החיבור לאל פורעה הוא חשוב ,
מר אבינועם לוין :
בוודאי ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
כרגע  ...לפי תמ"מ ... 4/41
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,או קי בואו נתקדם.
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
יתר הדברים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש עוד משהו ?
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,הערות מבחינת הצעות החלטה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
איך הלימן הזה הסתדר עם הייעוד של הדרך ?
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גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
הוא לא מקום של תיירות ,זה פשוט כדי לשמור עליו.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,אני מבין ,אבל את שמה אותו כלימן אלה שמים אותו כחלק מהמחלפון.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,
מר אבינועם לוין :
שנה טובה לכולם.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תראה ,כול הגודל של המחלפון הזה הוא קצת רובוסטי ביחס לשטח .שוב אני אומרת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
למדת באיטליה ?
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
לא !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רובוסטו זה חזק ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
הוא פשוט חזק מאוד  ...במלים פשוטות ,אז השאלה היא ,כשאנחנו עשינו את זה ככה היה
נראה ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה אותו דבר ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
אבל הקו הגבולות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה רק התצורה שלו ,של מערך הדרכים בפועל.
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
לא ,אבל כשאתה מסתכל על זכויות הדרך ,פה זה מגבלות בניה נכון ? אז מבחינת זכויות
הדרך אם הדבר הזה היה ממשיך והיה נהיה קצת יותר קטן לא היה קורה שום דבר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב בסדר ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
אבל זה לא נראה לי ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,מה ?
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,זה בדיון בתוכנית ההיא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה ההערות ?
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים.
אחד ,קבלת אישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית בשטחים פתוחים .זה שטח אמנם
ללא תוכנית אבל שטח חקלאי ,בשטח פתוח בתמ"מ .4/14
שתיים ,תיקון התוכנית בהתאם להערות לשכת התכנון.
שלוש ,הנושא שדיברנו עליו קודם.
ארבע ,תיאום עם החברה הלאומית לדרכים לעניין התחברות למפרידן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
את זה משנה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
את זה אני הייתי מורידה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
את זה תשנה ,מבחינת הגישה לתוכנית בהתאם לתוכנית הדרך.
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
אותו דבר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,זה לא אותו דבר .מה הם יתאמו ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בהתאם לפתרון לתוכנית לכביש , 31
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
מבחינת הגישות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בתחום התוכנית ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
בתחום התוכנית בהתאם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ביחס לפתרון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בתוכנית דרך ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בתוכנית הדרך שאושרה ,שהוחלט על אישור ,
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מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
הדרך שהוחלט על אישורה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אנחנו בסופו של דבר אם נעשה דיון נוסף נביא את כול התוכניות ביחד ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בדיוק ,בדיוק ,זה בדיוק מה ...
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
תחום התוכנית יורחב באופן שיכלול את דרך מספר  31על צירה ובעצם זה אותו דבר.
) מדברים יחד (
גב' נאווה רגב  ,עורך התוכנית :
זאת אומרת אתה מדבר על הערות שלך או של הערות ...
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
על ההערות שלי.
גב' נאווה רגב  ,עורך התוכנית :
על ההערות שלך ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
טוב ,או קי נוותר על זה ,
גב' נאווה רגב  ,עורך התוכנית :
זה אתם ביקשתי ...
) מדברים ברקע (
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
את זכות הדרך ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
זאת אומרת יש מצב שיהיה גם כחול לבן וירוק ומשולב ,
גב' נאווה רגב  ,עורך התוכנית :
כן ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
כי אין סיבה לוותר על היער בתחום הזה ...
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
נכון ,נכון ,זה מה שקיים היום ...
) מדברים כולם ברקע לא ניתן לתמלול (
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תכתוב שגבולות התוכנית לפתרון ההתחברות ...
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
רגע ,יש לנו שתי תמא"ות ב .34 -תמ"א /34ב 4/הועדה מציינת כי התוכנית מצויה באזור
רגישות ג' ,רגישות נמוכה להחדרת מי נגר עילי ,התוכנית אינה מציעה שימושים העלולים
לפגוע במי התהום כמפורט בסעיפים  ,29 ,28לפיכך אין צורך בבדיקה ,במימוש התוכנית יש
סכנה למי תהום .זאת אומרת כי זה התמ"א מבקשת .אנחנו נגיד את זה בועדה .תמ"א
/34ב .5/בתחום התוכנית מסומנת רצועה לתכנון קו מים באיכות מי שתייה בקוטר  28צול.
יש לסמנו בתשריט ,יש לסמנו בתרשים הסביבה לתוכניות מתאר ארציות .זאת אומר לא
לתשריט לתרשים הסביבה ,ברוחב  50מטר .הועדה מאשרת הפקדת התוכנית ,תוכנית זו
שאינה תוכנית לביצוע קווי מים ,בתחום הרצועה לתכנון בכפוף לקיום התייעצות עם רשות
המים על מנת לוודא שלא תיפגע האפשרות לתכנן או לבצע הנחת קווי מים.
 ...אבל זה מה שהתמ"א מבקשת ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
אני אמורה לקבל ולהכניס את ...
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
את אמורה קודם כול לסמן ,אחר כך מגישי התוכנית אמורים לפנות לרשות המים לבקש
את האישור שלהם ,להגיד להם שזה לא מפריע לתכנן בעתיד את קו המים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
קו המים אמור לעבור דרך רצועת התוכנית או תחום התוכנית ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
הוא עובר בשטח הזה ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
לאורך ,כחלק מהתשתיות של כביש  ,31אז הוא עובר ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
דב ,והיו הערות של קק"ל ?
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
היה מכתב של קק"ל שתומך בתוכנית ,הרי התוכנית של קק"ל.
גב' לימור בר :
יש לנו הערה אחת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רק רגע  ...לראות אם הסוגיה הזאת ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסעיף , 3
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תחזור רגע לגבי הרצועה הזאת שהיא בהסכמה של רשות המים לגבי קו המים.
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מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
לחזור על הניסוח ? " בתחום התוכנית מסומנת רצועה לתכנון קו מים באיכות מי שתייה
בקוטר  28צול .יש לסמנו בתרשים הסביבה לתוכניות מתאר ארציות ברוחב  50מטר נקודה.
הועדה מאשרת הפקדת תוכנית זו שאינה תוכנית לביצוע קווי מים בתחום הרצועה לתכנון
וכפוף לקיום התייעצות עם רשות המים על מנת לוודא שלא תיפגע האפשרות לתכנן ולבצע
הנחת קווי מים ".
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
במילים אחרות היום צריכים לעשות ,לקבל את ההסכמה של רשות המים ?
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ! ואם נקבל אותה אנחנו מאשרים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,כבר בשלב זה צריך לבקש את ההסכמה של רשות המים ?
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ! אני אומר דבר כזה ,אם נקבל אישור אנחנו מאשרים את ההפקדה .זאת אומרת לא
דוחים את ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...צריך לסמן את קו המים ולבקש את ההסכמה של רשות המים בתוכנית ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שהסימון והתוואי של קו המים ...
) מדברים ברקע (
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא משנה ,זו רצועה לתכנון של קו המים .או להגיד שזה שטח פתוח לכן האפשרות לתכנן קו
מים לא תיפגע ,כי הם לא בונים פה.
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
פשוט ,זה מאוד חשוב לי שאנחנו נסכם ...
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא בתוכנית הזאת בתוכנית היער ,
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
זה לא משנה ,אתה אמרת ...
) מדברים ברקע הדברים לא נשמעים (
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל פה קשה ופה קשה יותר לאשר כי זו תוכנית לפיתוח ופה זה שטח פתוח.
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גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
הבנתי ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
לכן אנחנו יכולים מראש לאשר את זה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן לימור ,
) מדברים ברקע (
גב' לימור בר :
כעקרון התוכנית תואמה עם היחידה הסביבתית ...
) מדברים ברקע (
רק אנחנו רוצים לוודא ...
) מדברים ברקע (
גב' נאווה רגב  ,עורכת התוכנית :
אז ככה ,שביל האופניים ההתייחסות שלכם היא  ...למיזמים התיירותיים או ליער .אם את
מדברת איתי עכשיו על היער אז בתוך ההוראות יש התייחסות לשבילי אופניים ביער... .
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הצעת החלטה יש ?
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה מה שכתבתי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כתבת ,בסדר.
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני כבר אדפיס את זה מחדש.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אילנה ,תרשמי החלטה להפקדת התוכנית ,כפוף להערות של לשכת התכנון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
התנאים שהוא הקריא כרגע ,
מר דב גילברט  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני מקליד את זה עכשיו ,אני אביא את זה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אנחנו בסעיף .18
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תוכנית  – 186/101/02/4הודעה לפי סעיף  78 ,77שתחול על התוכנית
הצמודה למכלול קצא"א – אשקלון

מטרת הדיון  :דיון בהודעת בדבר הכנת תוכנית לפי סעיף  77לחוק לקביעת מגבלות
על הוצאת היתרי בניה לפי סעיף  78לחוק
סעיף : 19

תוכנית  – 160/101/02/4גן לאומי אשקלון – אשקלון

מטרת הדיון  :דיון בתוכנית – דיון בשינוי תחום מגבלות בניה ממכלול קצא"א
הסכמות שלמה ,אתה מציג או מי ?
מר אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
יש לי פה פרוטוקול של ועדת המשנה של אשקלון מיום חמישי האחרון ,אני אמסור לכם עוד
פעם.
דובר :
יש גם את המכתב קיבלתם אותו ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יכול להיות שכן ,ממתי זה ?
דובר :
זה מהיום ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בטח שעוד לא הספיקו.
דובר :
מאתמול ,
גב' נילי וייסמן  ,עורך התוכנית :
אתמול.
) דיבורים (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,שנייה ,עוד מעט אנחנו נשמע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שני עותקים זה בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבי ,אנחנו נדון בזה ביחד עם התוכנית של הגן הלאומי ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן ,זה מה שרציתי לבקש ,שאפשר לדון על זה ביחד ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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כן 160/101/02 ,תחום המגבלות זה נכון ,בואו תשימו את שניהם ביחד.
) דיבורים (
נילי ,בבקשה בואי קצת רקע על ההסכמות ,איפה מתחם קצא"א ? הגן הלאומי ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אני אסביר על התוכנית הזאת ,אנחנו רואים פה בורוד ,מסומן התחום הזה קיים  ...חברת
קצא"א .ואנחנו רואים פה בעצם  ...של המיכלים של חברת קצא"א ...
) הדברים לא נשמעים (
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
נילי ,תראי גם את הגדר בשטח.
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן ,הגדר בשטח עוברת כאן .על פי ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה מסביב לכול מיכל
יש תחום השפעה .אנחנו בדקנו את תחום ההשפעה ,את כול  ...ההשפעה  ...וסימנו פה
ברסטר של המגבלות בניה את הקו הכחול שצריך לעשות בתוכנית שצריכה להטיל את
מגבלות הבניה האלה על  ...אנחנו רואים פה את הסימון ברסטר גם באזור התעשייה וגם
באזור הגן הלאומי .בנוסף לכך באזור הגן הלאומי יש בעיה נוספת ,השטח הזה שהוא בתוך
התשריט של הגן הלאומי רואים שהוא בתוך  ...והמגבלות שסומנו בתוכנית של הגן הלאומי
והמגבלות  ...חלק הן יותר קטנות מהמגבלות הנדרשות של  ...הקיימת.
בעקבות זה יש צורך לעשות שינוי גם בתוכנית  ...ואחת מהשאלות היא איך ייעשה השינוי
...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בשביל זה הבאנו אותו לדיון כדי לאמץ את המגבלות האלה נכון ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
רק את המגבלות ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
הבעיה לא רק של המגבלות אלא גם של  ...בתוך התחום של  ...והשאלה ,האם אפשר לטפל
בתוכנית הזאת במסגרת התיקון שמוגש היום גם בתיקון הזה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זאת לא המטרה כרגע ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אז תטפלו בחדירה הזאת ,מה קורה פה .צריך גם לקבל החלטה איך לפעול ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
התוכנית הזו כבר הגיעה לאישור השר ... ,התחלנו להגיד קודם ,יש כול מיני דיונים בכנסת
על גבולות של איזה כפר נופש ...
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כפר נופש ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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או קי ,אבל היא כבר מבחינתנו קיבלה אישור והיא מחכה לחותמת של שר הפנים ואת
השינויים בייעודי הקרקע לא נעשו פה.
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אבל היא לא תואמה עם חברת קצא"א ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
היא תואמה ,היא תואמה נילי ,זה לא מקובל עלי ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
רגע ,אני רק אומרת מה ...
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
לא ,לא ,לא באמת ,
) מדברים יחד (
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
יכול להיות אבל תגישו את זה בנפרד.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הגדר קיימת ,בואו נתכנס רגע נילי ,הגדר במקום קיימת ,
) מדברים יחד (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רק שנייה נילי ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אתם רוצים לטפל בגבולות תעשו את זה בתוכנית שלכם אחר כך ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
בדיוק ,החדשה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני לא מטיל שום מגבלה בגלל זה ,זה לא המטרה.
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
טוב ,תראה הדרך ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,רגע ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
או קי ,אני הבנתי מה שאתה אומר ,הבנתי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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בתוכנית הזאת ההודעה לא באה לשנות את ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
ייעודי קרקע ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הייעודי קרקע ,היא לא מתארת מצב קיים חדש ,כלום .ולכן אנחנו הבאנו אותה על מנת
שלא נצטרך עם התוכנית של קצא"א להטיל מגבלות חדשות ולגן הלאומי ,מצאנו את זה
בקו התפר ,עצרנו וביקשנו לבוא ולהרחיב את תחום גבול המגבלות  ...זאת המטרה של
הדיון הזה ולא שום דבר אחר .קצא"א תרצה לעשות שינויים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מכתננת המחוז :
שזה עומד בנפרד ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אז ככה ,אז קודם כול מההודעה הזאת צריך יהיה להוריד את כול התחום הזה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נכון ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
של הגן הלאומי  ...גם את התחום שכולו בגן הלאומי ,זה דבר אחד .עכשיו לגבי התוכנית
הזאת קצא"א יטפלו בזה ומע"צ ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה זאת אומרת ? רגע ,לא הבנתי ,בתחום הגן הלאומי יש מגבלות ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
המגבלות ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
צריך להרחיב אותם ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הנה ,כמו שהתוכנית שלהם מראה ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
הם יצטרכו להיות עד כאן במקום עד כאן ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כמו שרשום ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מכאן לכאן ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אבל זה לא יהיה בתוכנית שלנו המגבלות האלה אלא בתוכנית שלהם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נכון ,
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גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
זה יורד מהתוכנית שלנו ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
איך זה יהיה בתוכנית שלהם ?
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
הנה ,זה כרגע מה שמחליטים ,זאת ההחלטה שמביאים עכשיו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מאחר והתוכנית הזו עוד לא קיבלה תוקף ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היא לקראת אישור סופי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש בה כבר מגבלות ,יש בה הוראות ,יש כול מה שצריך .הדבר היחידי שצריך ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז רגע ,זה החלטת ועדה כרגע ?
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן !
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
תצא החלטת ועדה ,הועדה החליטה בתאריך זה וזה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מחליטה לתקן ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
לתקן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הבאנו את זה לדיון בכוונה ביחד עם זה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה עכשיו דיון בתוכנית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,כן !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה בסדר היום ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יש לנו שני סעיפים ליאורה.19 ,18 .
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
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או קי ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
גן לאומי סעיף  19זה זה.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כי הרדיוס מגן הזה אומר ,אסור לשהות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שימושים מושכי קהל כן ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זאת אומרת לטייל אפשר ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
או קי ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כתוב ,בואו נקרא ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אחד אחד ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
איפה את רשמת את זה ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
לא ,אני אין לי בעיה שגם יחסמו את הדרך .אין לי בעיה כזאת בכלל ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כתוב ,אני חושבת שכדאי להגיד את זה ,כתוב ,לא יותר מסחר ,תיירות ,גני אירועים,
אולמות שמחה ,מקומות בילוי ומוסדות ציבור ,חנויות המיועדות לצורך השימושים הנ"ל
וכול בניה המיועדת לשימושי קהל.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה כתבת לגבי ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איפה זה כתוב ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כתוב ב! 78 ,77 -
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,השאלה מה כתוב בתוכנית של הגן הלאומי ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
בגן הלאומי צריך להיות כתוב ,לא יאושר היתר בניה או שימוש המושכים קהל או
מאפשרים שהייה אינטנסיבית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,לא צריך להמציא כלום סליחה  ,לא ,לא ,כבר יש מגבלות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה שכבר כתוב זה לא ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז זה אותו דבר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מכתננת המחוז :
אותו דבר רק שאנחנו משנים בתשריט את הקו ,במקום הקו שנמצא אנחנו מרחיבים אותו,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הוא עולה יותר למעלה זהו.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,זה לא ...
) מדברים יחד (
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
לא ,הייתה מגבלה ,היה רדיוס ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איפה את רואה ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אני לא זוכר ! יורי ,תסתכל ,אהה הנה בתקנון כתוב ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הנה ,הקו הזה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
תכלת ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה ,זה לא קו זה תחום ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ,בסדר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא חשוב ,עולה יותר למעלה ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יותר למעלה ,אבל מה שכתוב בהוראות זה ...
) מדברים יחד (
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
ליאורה ,מבחינת השימושים ,ליאורה תביני ,בהכרזה מה שמפורט ,השימושים המפורטים
מתייחסים כעיקרון לתוכניות הצמודות מצד המזרחי פה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,אבל יש כאן ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
זאת אומרת רוב השימושים מתייחסים לתוכניות אחרות ולא לגן לאומי ,כי פה ממש
שימושים מוגבלים.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,אבל יש פה ,נילי גם הוסיפה התייחסות,סעיף שמתייחס לתוכנית מספר , 160
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן כי ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
וזה משפט אחד שכתוב " ,לא יאושר היתר לבניה או שימוש המושכים קהל או המאפשרים
שהייה אינטנסיבית של קהל בשטחים הפתוחים " .אני חושבת שזה חשוב ,לכתוב את זה
בנוסח הזה שעבר ייעוץ משפטי מכול הכיוונים ולא להשאיר איזה נוסח שאני אפילו לא
יודעת מה היה כתוב בו.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ,בוא נראה איזה נוסח יש ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
מה כתוב ,זה לפי תמ"א  10לדעתי כתוב.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
במתחם דרום החומה בתחום של  150מטר ,עכשיו זה יהיה יותר ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
בדיוק ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מהגדר הצפונית של מתחם קצא"א ,תיאסר עבור פעילויות מושכות קהל וייאסר קיום
פעילויות כאלה ) אירועים ,מופעים ,ספורט ,שעשועים ( ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
לפי תמ"א  10של קצא"א ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זהו ,
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גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
ולכן מה שצריך לתקן פה זה מתחם של כמה רדיוס ? כמה המרחק הופך ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עומד  100ו ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
לא 150 ,זה היום ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
במקום  150זה בערך , 450
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
או קי ,אז לכתוב לתקן ל, 450 -
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
בסדר.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא רצוי ...
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
ל 450 -אבל מה שאני מבקשת שלא ייווצר ,לא יאושר היתר בניה ,כי אם נצטרך לעשות
איזה שביל והוא יהיה עם היתר בניה ,זה משפט לא נכון מבחינתנו .לא ,לא יאושר אלא אני
מבקשת להשאיר כמו שבתקנון כתוב.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה שכתוב ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
שמה ? עוד פעם תקרא ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
בלי המשפט " לא יאושר היתר " ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
במתחם דרום החומה בתחום המסומן בתשריט נעשה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
או קי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בלי רדיוס כי זה משתנה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
או קי,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בגבול עם הגדר הצפונית של מתחם קצא"א תיאסר בניה עבור פעילויות מושכות קהל.
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גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
רגע ,תיאסר בניה
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
עבור ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עבור פעילויות מושכות קהל וייאסר קיום פעילויות כאלה ) אירועים ,מופעים ,ספורט,
שעשועים וכו' ( .שטח מסחרי אין שם ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה זה בסוגריים כגון ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כגון כן !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסוגריים לא כתוב ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
זהו ,אם זה בסוגריים ולא כגון אז מישהו יגיד רק את זה אסור ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל מה את רוצה ? הם יקימו מסחר שם ,
) מדברים יחד (
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
וכדומה ,כתוב וכדומה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני לא רוצה ויכוחים על זה ,בגלל זה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
רגע ,אני אעזור לך ,בתקנון כתוב ,
) מדברים יחד (
נילי ,שנייה רגע .בתקנון כתוב שהחלק הדרומי הוא טבעי ללא בינוי מעין שמורת טבע רק
לא עשינו את זה .אבל מה שאני מבקשת שבמידה ונחליט שיהיה מחסום ,גם בשיתוף עם
קצא"א ,אולי יגידו אנחנו לא רוצים שיסעו ,אז אנחנו נוכל להוציא היתר להוציא שמה
מחסום .במידה וההסכמות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,גדר אפילו ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כן ,
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גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל אין בעיה כי זה לא פעילות מושכת קהל ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אני לא יודעת אבל אם כתוב " לא יאושר היתר " אז זה בעיה ,
) מדברים כולם יחד (
לא יאושר לבניה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לשימוש מושך קהל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תיאסר בניה עבור פעילויות מושכות קהל ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,בסדר ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זה מספיק ,זה הכי טוב ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז אני מבקשת רק להוסיף את המילה כגון ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אין בעיה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כגון בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
במקום סוגריים כגון ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כן !
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כדי שלא יהיה סגור ,כאילו שזה בתחום ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
בדיוק ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אין בעיה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
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זה כמו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסדר ,אז יירשם במקום בסוגריים ) אירועים ,מופעים ,ספורט (
גב' אילנה רויץ ברונין :
רגע ,רגע ,איזה תוכנית ? איזה סעיף ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסעיף  13.5בתוכנית ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
באיזה תוכנית ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסעיף ! 19
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז , :
, 19
גב' אילנה רויץ ברונין :
סעיף איזה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
! 13.5
גב' אילנה רויץ ברונין :
סעיף  13כן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
נקודה ! 5
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נקודה ! 5
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ייכתב ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ייכתב ,אני אקריא עכשיו הכול .במתחם דרום החומה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
במקום זה זה  ,במקום הסוגריים ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
במקום הסוגריים לכתוב כגון ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יוסף ,
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גב' אילנה רויץ ברונין :
כגון ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,במקום סוגריים כגון.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,אבל אנחנו צריכים גם לשנות את התיאור של הטווח בסדר .במתחם דרום החומה
בתחום ,איך ההגדרה שם ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
רדיוס מגן ,אני יודעת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ומגבלה ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
ומגבלות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בתחום המוגדר כאזור האסור בתחום ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
המוגדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
המוגדר בתשריט כאזור האסור לפעילויות מושכות קהל הגובל בגדר הצפונית של מתחם
קצא"א ,תיאסר בניה עבור פעילויות מושכות קהל וייאסר קיום פעילויות כאלה כגון ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
או לרבות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ייאסר קיום פעילויות כגון ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אירועים ,מופעים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אירועים ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
ספורט ,שעשועים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מופעים ,ספורט ,שעשועים ,מה עוד ?
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נופש ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נופש ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
וכדומה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
וכדומה.
גב' אילנה רויץ ברונין :
ספורט ,שעשועים ,נופש וכדומה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
וכדומה או קי ,מוכר גלידות לא יהיה שם גם ככה,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
גם ככה לא יהיה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אין לי למכור ,מה ,לא יהיה אף אחד.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אין למי למכור ,לדייגים.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,אז את סעיף  19עשינו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,וכמובן לסמן את תחום המגבלות בהתאמה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מכתננת המחוז :
ברור ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
להודעה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עכשיו מה לגבי ההודעה בסעיף ? 18
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,בתשריט זה בסעיף ,לפני זה בתשריט ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
לפני זה בעיקר כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בתשריט יורחב תחום איסור לפעילויות מושכות קהל ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
יורחב תחום איסור פעילויות ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

252

מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מושכות קהל בהתאמה לתחום המסומן בהודעה ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
ומגבלות ...
גב' אילנה רויץ ברונין :
הודעה מספר ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
בהתאמה למגבלות הבניה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בהתאמה למגבלות הבניה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
המותרים ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
לתחום המסומן בהודעה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לפי סעיפים  77ו, 78 -
גב' אילנה רויץ ברונין :
מספר זה וזה כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כמובן שזה לא יהיה בהודעה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
מדברים על השמורת טבע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עכשיו תעבור לסעיף  18להודעה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
יש לנו לדון על זה או שהכול ברור וידוע והוסכם ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
רוצים לדון על זה ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
חוץ מזה שיימחק ,
גב' אליסיה סיבר  ,מכתננת המחוז :
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כול החלק של השמורה ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
של הגן ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
של הגן לא צריך ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אם הנושא כבר נדון במליאת המועצה ובועדת ...
מר אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
כן ,יש איזה סעיף שהם ביקשו נדמה לי ,
) מדברים יחד (
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :אבל בינתיים אני נתתי מבע"ט לקראת הדיון אבל
שיהיה כתוב לפי הערות הלשכה.
גב' אילנה רויץ ברונין :
לאשר את ההודעה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
את ההודעה בכפוף ,לא ,ביטול גבול ההודעה בתחום הגן הלאומי ותיקון בהתאם להערות
לשכת התכנון ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,כן ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן ,זה כתוב בהודעה ,ההודעה אצלכם ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
לשכת התכנון אז ראוי שתעבור דיינה גם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
דיינה כבר עבר
) מדברים כולם יחד (
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
דיינה עברה כבר ,כול מיני הערות ללשכה.
) מדברים יחד (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
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הערות לשכת תכנון בתיאום עם היועצת המשפטית כי יכול להיות שתשנה משהו שלא ימצא
חן בעיניה ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
אולי היא תרצה לשנות משהו ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
זהו ,דיינה כבר אישרה את זה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,אבל אם נשנה משהו ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
בסדר ,אז בכול מקרה שיהיה ,לא לסגור את האופציה.
) דיבורים (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הועדה המקומית שדנה המליצה להשאיר את ההודעה כך שאולמות תצוגה לא יחשבו
שימושים מושכי קהל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שנייה ,במקום שניכנס לזה עכשיו ובהתאמה ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר  ...הועדה המקומית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אבל יש פה החלטה של מועצת עיריית אשקלון שהיא ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אנחנו יודעים תשובה ,אנחנו יודעים מראש שתשובה תתאפשר,אין בעיה.
) מדברים יחד (
לא חשוב עכשיו ,אבל בואי תני לנו לבדוק את זה מול ההחלטה שלהם אחד לאחד.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בהתחשב  ...בהמלצת הועדה המקומית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תוסיפי גם והתאמתה להמלצת הועדה המקומית ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
בתיאום עם היועצת המשפטית בהתאמה ל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
להחלטת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
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המלצת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
להמלצת הועדה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
להמלצת הועדה המקומית מיום ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מיום
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 1לספטמבר נדמה לי ,
מר אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
לא ,לא ,יום חמישי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 2לספטמבר ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
יש לכם עותק מזה בשבילי ?
מר אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
יש לי שני עותקים ,אם הועדה צריכה רק אחד את יכולה לקחת.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
יש את זה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
איפה ההחלטה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הנה כאן אצל אליסיה ,אילנה וגם את חוות הדעת המשפטית של הלשכה המשפטית.
גב' אילנה רויץ ברונין :
או קי ,אז עכשיו אני צריכה לתקן את התשריט בהתאם להחלטה בתוכנית הקודמת .גם את
הדברים של מה שגושים והחלקות ולהביא לכם את זה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ולבדוק שהכול יהיה בהתאמה ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כמה עותקים אתם צריכים ? תגידו כמה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
ארבעה ,לא יותר .תשריט ותקנות ,זאת אומרת הודעה בתשריט ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן ,אבל כמה עותקים ?
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ארבע ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ולגבי התוכנית הזאת לתיקון ,התוכנית של גן לאומי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,זה משהו אחר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,לגבי גן לאומי ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זה אני ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
גם צריך לתקן ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זה שבעה עותקים אני.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
גן לאומי לתקן ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
רגע ,איך הוא ימצא את התוכנית אבל ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
אבל כעיקרון אנחנו ממתינים להחלטת ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
צריך למשוך אותה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז זהו שצריך למשוך אותה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
למשוך אותה ולתקן אותה ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
מה יוחלט בעקבות העתירה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל צריך למשוך אותה בכול מקרה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
אתה לא יכול לתקן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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היא לא צריכה להישאר שם ,מה יש להם לעשות איתה.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
אני אגיד שוב ליסמין שהיא תשלח.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תגיד לה שדנו ועשינו שינוי ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
הודעתי לה שאנחנו עומדים לדון בזה ,לעניין הזה ,לפני שבוע וחצי שלחתי לה מייל.
) דיבורים (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אל תשאלי שאלות " קיטבג " אני לא דן עכשיו בתוכנית ,אני לא משנה כלום .נילי ,עשית
את תפקידך גם ככה ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
בסדר ,אני שואלת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בגלל שאנחנו מסתבכים ,דרך אגב לעשות שינוי ייעוד קרקע ,שום ועדה ,התוכנית הייתה
בכנסת בשביל מה להסתבך ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
וודאי היא עוד שם ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אז נשאר עוד עניין אחד לגבי ההודעה ,בעקבות ההודעה קצא"א רוצה לקבל את החתימה
משר האוצר בשביל לקנות את המיכלים .האם אפשר כבר להביא לכם תוכניות לצרוך הדבר
הזה ? צריך תוכנית לחתום עליה בשביל ששר האוצר גם יחתום עליה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אפשר לדון בזה לא פה ?
) דיבורים (
דובר :
אליסיה ,זו המטרה של הכול ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה ברור ,זה ברור ,
דובר :
כי זה מעל הכול ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסדר ,אז צריך לפרסם אותה וכשהיא תפורסם אז נוכל אני מניח להמליץ.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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נעבור לסעיף .20
סעיף : 20

תוכנית  – 184/101/02/4מפעל לגידול אצות  -חברת קצא"א
) חברת קצא"א מכלל אשקלון (  -אשקלון

מטרת הדיון  :דיון בתוכנית  -דיון בהשגה שהוגשה לתוכנית
מי הגיש את ההשגה ? קצא"א ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא אנחנו הבאנו את ההשגות ,אנחנו הגשנו את התוכנית ועיריית אשקלון הגישה השגות.
אבל אני רוצה להגיד כמה מילים על התוכנית.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אתם הגשתם את התוכנית ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כן !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ועדה מקומית ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
לא המליצה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא המליצה ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא המליצה ,המליצה על הפקדה התוכנית ,
אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
המליצה שהתוכנית הזו תיכלל במסגרת התוכנית הגדולה של קצא"א ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
הנה החלטה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
בעברית קלה לקחת את זה עכשיו לעוד  20שנה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,אבל אתה כתבת נו השגה ?
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גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן !
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
הנה ההחלטה ,
אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
יש לך את הפרוטוקול ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הם הגישו את ההשגה ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אנחנו הגשנו את ההשגה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אתם ,
) מדברים יחד (
אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
יורי ,יש לך את הפרוטוקול של ההחלטה ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
כן ,כן ,הנה ,הנה ההחלטה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא אני הגשתי את התוכנית ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אנחנו הגשנו את ההשגה להחלטה שלה ועדה המקומית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הבנו ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז תפרטו את ההשגה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,או קי .אז הועדה המקומית החליטה שהתוכנית הזאת תידון במסגרת תוכנית המתאר
הכללית שקצא"א מגישה לנו .עכשיו פה מדובר בתוכנית נקודתית שהיא דחופה מבחינת
קצא"א לביצוע .אין לה השלכות סביבתיות כי מדובר בסך הכול בגידור אצות ,שזה פרויקט
ירוק וטוב לסביבה .משתמשים  ...משתמשים במים שיוצאים מתחנת הכוח .ואנחנו
מבקשים לקדם את התוכנית הזאת בלי שום קשר לתוכנית המתאר הכללית.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ממתי הם מגדלים אצות ? ...
) הדברים לא נשמעים (
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
השטח הזה לא מוגדר כתשתיות  ...יש פה עודף קרקע בין המיכלים וליד הבריכה שלא ניתן
להשתמש לצרכים אחרים וטוב לנצל את זה לתוכנית כזאת של גידול אצות.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה לא רק גידול אצות ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
זה רק גידול אצות ומעבר לכך השימושים המותרים זה השימושים שיהיו מותרים לתעשייה
של קצא"א.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש שימושים ,יש שימושים ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה זה ? לא ,לא ,נילי ,בואי תשימי את הכול על השולחן ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אני שמה את הכול השולחן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה עוד יש ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא או שימושים אחרים ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
שימושים של קצא"א ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מה זה שימושים של קצא"א ?
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
 ...הייתה רשימה ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
תותר הקמת מבנים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בין אצות ומיכלי דלק יש מרחק רב ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,יש פה שימושים ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש הרבה כן !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
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תקראי את השימושים ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
עלי ,אתה רוצה לקרוא ? יש פה הרבה פשוט ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
רגע ,זה תעשייה ? תאי שטח  1ו? 2 -
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
תעשייה !
מר אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
כן ,כן.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שטח תעשייה המיועד לשמש מרכז אנרגיה לסוגיה ,לרבות אחסון וניפוק דלק גולמי
ומוצריו ,מתקני גז ,אנרגיה סולארית ,אנרגיית רוח וכן להקמת מזהמים תעשייתיים כגון
מפעל לגידול אצות ,בריכות לגידול דגים ,התפלה ומפעלים אחרים.
זאת אומרת גידול אצות ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה חלק ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
גידול דגים זה דרך אגב ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כמו כן לבצע ניסויים מדעיים לצורך כול השימושים הנ"ל .זאת אומרת כול מה שלא
אפשרת בתוכנית של קצא"א המקורית אפשר פה ,
מר אריק בר  ,אדריכל העיר אשדוד :
בגלל המלצנו שהיא תתאחד עם ההיא מהסיבה הזו בלבד ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אם ככה  ...שהיו צריכים בזיקים גם ...
) מדברים יחד (
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תותר הקמת מבנים ומתקנים הקשורים להפעלה ולאחזקה של מרכז הדלק והאנרגיה
ומפעלי התעשייה לרבות משרדים ושירותי רווחה לעובדים .אולמות עיצוב ,בתי מלאכה ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כבר הנדון הדבר הזה כבר פעם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ומחסנים ,חדרי קירור ,חדרי פיקוד ובקרה ,מרכזי תקשורת ,מיכלים לאחסון דלק גולמי
ומוצריו ,אחסון גז ומתקנים  ...בריכות לגידול אצות ועוד דגים .חבל שלא עשיתם את כול
שטח קצא"א אז הייתה לנו כבר תוכנית על הכול.
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) מדברים יחד (
נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אני רוצה להבהיר את זה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש פה שני היבטים בעצם ,אחד ,שבכלל באמת כאילו אני קצת מתפלאת על זה ,שאנחנו
מקבלים זה קצת  ...זה לא מראה על איזה ראייה רחבה של צרכים לאומיים מול צרכים
אחרים .והדברים האלה כבר עלו בדיון האחרון של ועדת ההיגוי .אמרנו ,אנחנו רוצים גם
לפי המדיניות של הועדה  ...החוברת הגדולה שיצאה .אתר קצא"א הוא נחשב כמוקד של
תשתיות לאומיות ויש אינטרס למדינה שהוא יהיה אתר לתשתיות לאומיות ויש גם לתצ"א
רצונות שלהם לקדם דברים כאלה ואחרים וזה בסדר גמור .אבל צריך לבחון אותם ,זה מול
זה ,מול צרכים שטח ,בראייה כוללת אבל לא נקודתית .הרעיון בכללותו לנצל לנצל שטחים
בין תשתיות הוא נכון ,אבל אני חושבת שזו לא הדרך לעשות את זה ,צריך לעשות את זה
במסגרת הכוללת ,אולי יהיו עוד שטחים כאלה .אז למה עכשיו ,למה עכשיו להגיש בדיוק
את הצורה הזאת ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כי עכשיו אנחנו רוצים  ,סליחה ,יש לנו עכשיו הזדמנות לפתח נושא במדינת ישראל כגידול
אצות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל זה לא ...
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
רגש שנייה ,בשטח שהוא שטח לכאורה הוא לא בשימוש והוא לא יהיה בשימוש ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא יודעת אולי כן ,אולי צריך להכניס עוד מיכלי דלק ,
) מדברים יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 ...לאצות ואל תעשו כולבויניקים ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
בסדר ,זה מה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אולי להעדיף להשאיר שם מיכלי דלק נוספים בקושי המיכלים ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
תקשיבי רגע  ,אי אפשר ,אלף תשימי לב זה ליד הגפ"מ ושמה יש איזה בעיה עם מיכלי דלק.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא פה ליד הגפ"מ ,יש ...
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
רק שנייה ,אחד זה בתוך צלחת של מיכלי דלק ,שימו לב לתוכנית ,הם לא מסתכלים על
התוכנית ,כול מה שאנחנו אומרים ,
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גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני רואה בצלחת של מיכלי דלק אתה הולך לגדל ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כן ,אני הולך לגדל שמה אצות ! את לפני רגע אמרת ,טוב לשלב תשתיות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז למה עשית שם צלחת כזאת גדולה ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
תני לי לסיים רגע ,שנייה ,אני רק אסיים ,לא סתם הלכתי למקום הזה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כדי לא לתפוש מקומות של מיכלי דלק ,הלכתי לפינה הזאת כי יש מקומות ,אני תיכף אספר
לך איפה המקום העדיף ? המקום העדיף זה ליד תחנת הכוח " ,דוראד " .לא הלכתי לשמה
כי משמה ,הלוא מה הפרויקט ,בואו נראה למה זה בצקא"א ? בואו נבין למה זה בקצא"א ?
יש בקצא"א ים זה אחד .שתיים ,יש בקצא"א  2COשזה האוכל של האצות ,זה עושה טוב
לסביבה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן נו ,זה תחנת הכוח עושה את זה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כי תחנת הכוח לוקחת חלק מה 2CO -שיוצא לשמיים ואנחנו משתמשים בזה .ויש שטח
שהוא פנוי ,לא פנוי סליחה ,אנחנו מעריכים שלא יהיו בו שימושים נוספים אחרים ,אולי
לבריכות דגים ,אולי לאיזה ,אי אפשר ,אולי למשהו דומה לזה .אני לא יודע עכשיו לצפות
את כול הדברים ,אז מה עכשיו את אומרת לי ,בוא חכה ,חכה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא חכה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
עם התוכנית הכללית ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני אומרת בוא תקדם את התוכנית ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
קידמתי אותה ,הייתי בדיון ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
את המתחם ,
מר שלמה כהן קצא"א :
סליחה ,אני  ...התוכנית הזאת קידמתי אותה ,
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גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כמה שנים אנחנו מדברים כבר על תוכנית אב ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אני אנסה לקדם אותה .עכשיו תראו באמת ,זה פרויקט משותף שלנו ושל תל – השומר ושל
חברה יפנית התוכנית הזו .אנחנו מדברים פה על אצות ,רצינו הרי את יתר הנושאים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל אצות הולך לאיבוד פה ,בים התובעני ...
) מדברים יחד (
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
בסדר ,אז האצות הולכות ,אנחנו מבקשים לאפשר לנו את השימושים הקיימים כיום פלוס
אצות בשטח הזה .זה כול מה שאנחנו מבקשים כרגע .ויכול להיות שטעינו שסחבנו את זה
לאיזה שהם מקומות רחוקים יותר ,אנחנו מבקשים כרגע אצות פלוס השימושים הקיימים
בשטח.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
תגיד ,אתם הולכים לעשות איזה פיילוט בשלב הראשון ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כן ,אבל אנחנו לא ...
מר חיים בר סלע :
יש כבר הפיילוט ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
הפיילוט לא יחכה לכך ,לא נשקיע בפיילוט ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
שבסוף הדרך יבואו פה ויגידו לא ,אי אפשר לקדם ...
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אבל בקצא"א יש בעיות של האצות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
למה שיגידו לא ? למה שיגידו לא ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא ,הפיילוט הוא פיילוט ,זה חקלאות דרך אגב ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זה בתוך המתחם של קצא"א אני הייתי שם ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
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יכול להיות שכול הפיילוט הזה לא יצליח כי השמש לא בסדר ,כי הים לא בסדר ,כי האצות
לא רוצות לגדול שמה .יכול להיות מצב כזה למרות שאנחנו חושבים שזה לא יקרה .דרך
אגב זה אצות למטרה רפואית ,שימו לב ,למטרות רפואיות " פרופרטי " ומאוד חשוב שזה,
אני לא רוצה לדבר ,אני לא מבין בזה .יש פיילוט ,אנחנו מבקשים לקדם את התוכנית ברמה
הסטטוטורית ,אם לא תהיה תוכנית ברמה סטטוטורית ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
איפה לו פיילוט דרך אגב ?
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
שמה ,שמה במקום !
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
במקום אנחנו עושים לו את הפיילוט ,בבריכות ,מתחילים ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
באיזה מקום ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
באמבטיות ,שמה באמבטיות ,לא צריכים היתרים בשביל זה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
מה שקיים היום ,שנייה רגע ,יש היום בקצא"א ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אין ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
שנייה ,אני הייתי שם.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
בשטח תחנת הכוח ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אני הייתי באזור כי באו אלינו לרשות וביקשו להעביר את זה ל .A 7 -יש שמה פיילוט,
אצות ,פטריות ,אני לא יודעת איך קוראים לזה.
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
סליחה ,זה שני דברים שונים ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
שנייה ,אז אני שואלת ,כי קיים שמה כבר פיילוט של כול מה שאתה תיארת קיים שמה
באזור .אני הייתי שם ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
ממש לא נכון ,יכול להיות שהיית שמה ,אני עכשיו בא משם ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
איפה ,איפה זה ?
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מר שלמה כהן  ,קצא"א :
יש פיילוט ואצות שונות בתחנת הכוח " רוטנברג ".
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
זה אחד ,יש שמה פיילוט לאצות מסוג שונה לגמרי ואצות לצרכי אומגה  ,3אנחנו מדברים
על האצות הכתומות של אילת .זה שני דברים  ...יש אצלנו מתקן לטיפול בדלק על ידי לא
אצות ,בקטריות ,שזה בכלל תחום שונה לגמרי ,אין שום פיילוט ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה בבריכות ליד הים ?
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
לא ,לא ,זה בבריכות דגים ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כן ,ושם בבריכות ליד הים זה נשפך לשם .הפיילוט של הבקטריות נשפך ליד הים ,אני יכול
להראות לך את זה פה במפה אם זה יעזור לך משהו ,אם אני יסמן כאן  ...אין שום פיילוט
בקצא"א כרגע לגבי אצות ,אין שום פיילוט ,לא היה פיילוט וכול מה שאנחנו מבקשים
לקדם תוכנית .אנחנו יודעים שזה לא ייקח אפס זמן ובמקביל אנחנו עושים פיילוט
באמבטיות ,בגיגיות ,זה לא צריך לא היתרים ולא שום דבר ,בגיגיות אנחנו מגדלים אצות
בשלב ראשון ,שלב שני יהיה חלק קטן יותר ואז נצטרך לקבל היתרי בניה.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אני אשאל אותך שאלה בוטה ,אתם היום לוקחים ואומרים שהשטח הזה יהיה לאצות.
עכשיו תשתיות לאומיות גדולות כול הזמן רק מתרחבים ,יהיה ,באיזה שלב יחסר לכם שטח
כמו שאנחנו מכירים ומה יצא ? סליחה אני אומרת את זה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אני אענה לך עכשיו ,רק שנייה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אני לא אומרת את זה לא בשביל להרע לאצות ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
האמיני לי שאם הייתי חושב לרגע שאנחנו יכול להקים תשתית לאומית ,שזה מרכז הביזנס
שלי לא הייתי מגדל כאן אצות.
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
הרגע ראית את המגבלות שיש בתוכנית שלך ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
יש מגבלות ,יש מגבלות ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
לא ,לא ,זה לא קשור ,לא ,
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גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
יש לי בעיות של גפ"מ ...
) מדברים יחד (
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
בדיוק אותם מגבלות ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
יש מגבלות אי אפשר ,
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
בדיוק ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אי אפשר  ...בין מיכל למיכל ,שום מיכל .יש מגבלות ואנחנו יודעים אותם ,בחוק ,הם
מופיעות בחוק .שני " קווטר " של מיכלים ,יש צלחות מיכלים .פה זה  ...לגפ"מ  ,שימו לב
למעגלים ,פה לא יכול להיבנות שום דבר .שום מיכל לא יכול להיכנס לפה .ושימו לב זה
בתוך צלחת מיכל בכלל .יכול להיות שאני לוקח פה סיכון עם יגלוש המיכל הזה לתוך
האצות אז הלכה לי בריכת האצות ,יכול להיות כזה מצב .הלוא זה מטרת הזה ,יש פה
שימוש בתשתיות ,פשוט שימוש בשטח שאי אפשר לעשות בו שום שימוש.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כול הדברים האלו ,כול השימושים האלו שברקע ,אני לא רוצה להשתמש במילה מוסרי,
שכול אותם שימושים מה שנקרא שמוגדר בחוק הזיכיון של קצא"א ,נכון ?
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
נוריד אותם ,תוריד אותם שלמה
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה מראה את הספק ,מראה את הספק.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני חושבת שזה ,
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
לא ,אנחנו רצינו סליחה ,אנחנו רצינו שבתוכנית הזו היא לא תמנע מאיתנו לעשות את
הדברים שקצא"א עושה .רק שנייה ,יש הלוא תוכניות היום ,היום אנחנו רואים שנתנו
למישהו נניח קו גז ,זה מטיל עלינו מגבלות .אז אמרנו בתוך התוכנית הזו נשאיר גם את מה
שיש לנו בקצא"א .עכשיו אתם יודעים מה ,אתם לא רוצים ,אתם רוצים רק אצות בסדר אז
אנחנו נפעל ,אני כבר לא יודע איך לפעול פה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אתם רוצים רק אצות ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא ! סליחה ,סליחה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כאילו הוא אומר אצות ומה שמותר בקצא"א ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

268

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

מר שלמה כהן  ,קצא"א :
כן ,זה מה שאני רוצה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מותר לקצא"א ,אני אגיד משהו או לא אגיד משהו ? אתה לא צריך אותנו בשביל הדברים
שמורת לך ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אתה לא צריך אותנו ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
בטח שאני צריך אתכם ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אתה לא צריך אותנו ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
לא ,לא ,לא ,תוריד את הדברים של קצא"א ...
) מדברים יחד (
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
זיכיון קצא"א ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אליסיה ,אני מבין היום טוב מאוד שאני כן צריך ,אני ככה מבין ,אז אם את אומרת לי זה,
חבל על הזמן תני לי פתק ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,היא התכוונה לא צריך אותנו ,לא צריך תוכנית סטטוטורית ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
דרך חוק התכנון והבניה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כדי לקדם משהו ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אבל אליסיה ,אם אני רוצה לבנות פה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לפי חוק הזיכיון ,
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מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אם אני מחר לא אקים את האצות האלה ,אני ארצה לבנות פה משהו שקשור לחוק הזיכיון
שאני לא יודע מהו .התוכנית הזו לא תאפשר לי את זה ואני יודע שזה המצב .כמו שמישהו
בנה פה חנויות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
טוב בסדר אבל ...
) מדברים יחד (
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אתה יכול לתת הסבר על חוק הזיכיון מה הוא אומר ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
חוק הזיכיון אומר שמותר לי לעשות כול פעילות  ...עד שנת  2017ללא קבלת היתרי בניה
קשורים לפעילות קצא"א .אנחנו קשורים ...
) מדברים יחד (
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
פעילות קצא"א זה מה שעלי הקריא ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא ,אני לא ...
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
לא ,זה יותר ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
זה יותר .זה נגרר ,המלל הזה נגרר מתוכנית שאנחנו מנסים להריץ ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
התוכנית הגדולה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
הסטטוטורית הגדולה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אז זה אני מכירה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
זה המלל נגזר משם ,אבל אם כרגע זה יוצר איזה שהיא בעיה אז אנחנו אומרים בסדר ,או
קי ,תנו לנו את קצא"א ,מה שמותר לנו בחוק הזיכיון במילים אחרות פלוס האצות .עכשיו
דיון על האצות חייב להתקיים ,כי זה לא בחוק הזיכיון .דיון על האצות ,אני לא יכול להקים
מתקן אצות כי זה לא בחוק הזיכיון.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הבנתי ,הבנתי ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
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אני צריך לבוא לפה ולקיים דיון על העניין הזה.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הבנתי .זה לא בתור זה בתוכנית ?
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
כן !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז אתם ...
מר אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
אנחנו המלצנו שהתוכנית הזאת תהיה במסגרת התוכנית הרחבה יותר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו נצטרך לקבל החלטה בפורום סגור.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אם התוכנית תצטמצם רק לנושא של האצות ,יש לכם בעיה עם זה ? בשלב זה ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אני לא יודע להגיד ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני חושבת שזה לא הנקודה פה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ליאורה ,שאלנו משהו.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני חושב שהבעיה שלהם היא שבשטח הזה חל חוק הזיכיון ,ברגע שאני מכין עליו תוכנית
אני משנה למעשה בשטח הזה כבר אי אפשר לפעול לפי חוק הזיכיון אלא לפי תוכנית.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
רק חוק ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ולכן הם הכניסו את כול הדברים האלה .ולא יודע איך אפשר להסתדר עם זה ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,אי אפשר.
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אפשר לכתוב ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
המתקן התפלה ... ,לחוק הזיכיון למתקן התפלה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נכון !
" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

271

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
להוריד את כול יתר השימושים ולכתוב שהפעילות לא תמנע את מה שמותר על פי חוק
הזיכיון.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אבל אז איך מקבלים היתרים שם ? לפי חוק זיכיון שזה כבר ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
את לא יכולה לפי חוק זיכיון ,
) מדברים יחד (
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני רוצה לאומר לכם שיש פה היבטים סביבתיים עוד בכלל שלא התחלנו לדבר עליהם .אני
בעקבות הסדר יום פה לא הצלחתי לאתר את התוכנית לפני כן ,עכשיו אני מבינה למה כי זה
השגה ,זה דיון אז זה לא עבר אלינו לתיאום אבל אני התקשרתי ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
אני העברתי לך ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הובא לדיון להשגה ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
כן ! התוכנית בארכיב ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
או קי ,בכול אופן אתמול הייתה ,לא יודעת אנחנו אתמול לא איתרנו אותם .בכול אופן
שאלה שהעליתי  ...ים בחופים לגבי גידול אצות .אז התשובה הייתה שזה דבר שצריך לבחון
אותו ,עד כמה ,מה הקשר בין הבריכות לים .אם בכלל יש קשר או שזו מערכת מנותקת
מהים .כי אם זו מערכת שהיא לא מנותקת מהים אז יש פה היבטים אקולוגיים שהם רוצים
לבדוק מה המשמעות של בריחת אצות כאלה לים.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
לים ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
עכשיו זו שאלה אחת ,סוגיה נוספת היא סוגיה שאתה העלית ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אנחנו לא רוצים ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני לא יודעת אבל זו נקודה שצריך לבדוק אותה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
אין בעיה זה נכון ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
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או קי ,אני אומרת זאת הבחינה שאנחנו צריכים בדיקה ,היא לא עברה בדיקה .לדעתי
התוכנית לא מוכנה היום לדיון בהפקדה זה בטוח לא ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
בטח שלא ,לא  ...היא בהשגה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,כאילו אבל כאן התחילו להציע כול מיני הצעות פרקטיות איך לקדם אותה.
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא ,לא ,זה דיון אחר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הדיון זה עקב ההשגה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
דיון עקב ההשגה לא ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,אבל גם אם הם ,נניח שהם לא היו מגישים השגה היינו צריכים לדון בה אחרי ה 60 -יום
של החלטת הועדה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
של הועדה המקומית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בסדר.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
בסדר ,או קי.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז זה לא כול כך משנה גם אם הם לא מגישים ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש פאן סביבתי שצריך לבדוק אותו אחד ,בהיבט הזה של ההשפעה על הסביבה הימית.
הדבר השני ,יש את הנושא של המעצרות ,שאני צריכה לשבת עם אנשי חומרים מסוכנים
אצלנו ולהבין מה המשמעות של הפיכת חלק מהמעצרות של הדלק לבריכות ,מה המשמעות
של זה ?
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
הדלק במקום להיכנס לקרקע הוא יצוף על המים ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
יצוף על המים ,
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
זה הדבר היחיד שיכול לקרות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
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בסדר ,אני זו נקודה שאני צריכה לבחון אותה.
מר חיים בר סלע  ,קצא"א :
כלומר זה רק טוב ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני לא יודעת אם זה טוב ,ממש לא יודעת ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
ליאורה ,אין לנו ויכוח ,אין במקרה זה ויכוח ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
עכשיו ,חוץ מזה אני חושבת אם קצא"א רוצים לעשות עכשיו פיילוט אז ייתכן שהועדה,
אנחנו והועדה המקומית צריכים לאפשר לכם שטח לפיילוט ועדין לא למה שנקרא לחווה.
והחווה צריכה לידון במסגרת התוכנית המכלל שלכם .כי צריך לשבת ולראות .אני חושבת
שצריך להתייחס בחיוב לבקשה הזו שלהם ,לשלב את נושא גידול האצות כחלק ממה שאתה
אמרת ,שימוש במים החמים של חברת חשמל ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
לא ,לא ,שימוש במים ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אהה גם לא מים חמים ?
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
שימוש במים המלוחים כנראה של מתקן ההתפלה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
של מתקן ההתפלה ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
המים שחוזרים לים ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
ומהארובה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
במקום שיחזור לים יעבור לשם ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
חלק כן ,חלק קטן מאוד ,עזבי ,בואו לא ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ברור ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
זה חלק קטן מאוד .ולקיחת ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
ה, 2CO -
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מר שלמה כהן  ,קצא"א :
ה 2 CO -מהארובה חלק קטן גם כן ,חלק קטן ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז אני אומרת שכעיקרון אנחנו צריכים להתייחס לזה בחיוב ולאפשר לקצא"א לעשות
איזה שהוא פיילוט לדעתי ,לא לעכב ,אבל בטח לא לאשר עכשיו את החווה הזו .ואת זה
צריך לשקול במסגרת .מה קורה דרך אגב עם התוכנית הכוללת שלכם ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ליאורה ,מה ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אנחנו צריכים לדון בפורום סגור ,לקבל החלטה ,זה כמו התנגדות כזו.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אהה כן ? זה כמו התנגדות ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
השגה זה כמו התנגדות.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
טוב ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
רק שנייה ,אני לא מקבל ,אני שומע את העמדה אבל כדאי שתשמעו את התגובה שלנו על
העמדה של ליאורה .אנחנו נקשרים עם חברות בינלאומיות יפניות ולא משחקים פה איזה
שהוא פיילוט וזה מעין עתיד ,אז אין ,אז אין בהתחלה ונעצור את הכול וזהו ,לא שזה זהו,
אנחנו לא יכולים להיקשר ברמה זו או אחרת אם אנחנו אין לנו  ...שבסופו של יום יש לנו
שטח ,כי אנחנו מעמידים פה שטח עם יכולות להקים בהם בריכות.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,
מר שלמה כהן  ,קצא"א :
דגים או אצות.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הבנו ,תודה .חברה ,תאפשרו לנו לקבל החלטה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נילי ,לאיזה מינהל תכנון את מתייחסת פה ?
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
בקשה ? מה זה לאיזה מינהל תכנון ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כתבת בהמלצת מינהל התכנון החליטה הועדה המקומית אשקלון שלא להמליץ לועדה
המחוזית על הפקדת התוכנית .מה זה מינהל התכנון ?
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גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
מינהל התכנון שלהם ,של עיריית אשקלון.
מר אריק בר ששת  ,אדריכל העיר אשקלון :
אנחנו ועדת משנה ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
ומה שהם כתבו בהחלטה שלהם .ככה הם כתבו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אין בעיה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
תנו לנו כמה דקות לקבל החלטה.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
חשבתי שאת מרחמת על קצא"א ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
לא ,אני מרחמת על חברי הועדה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה לא מינהל תכנון ,זה מינהל הנדסה ,
גב' נילי וייסמן  ,עורכת התוכנית :
או קי ,מינהל הנדסה ,תעיתי ,להתראות.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
להתראות.

דיון פנימי
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
איזה מן השגה זאת ,הם לא נתנו שום הנמקה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ההשגה היא ככה צולעת ודבר שני ,התוכנית כפי שהוגשה ונדונה בועדה המקומית ,זאת
התוכנית שמגיעה אלינו ,אי אפשר לקבל אותה ,אי אפשר לקדם אותה .אם הם מתכוונים
רק לאיזה שהוא פיילוט לאצות ,שיגישו תוכנית לפיילוט רק לאצות ,
מר אבי הלר ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הוא לא אמר פיילוט למפעל ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אני אומרת לך ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
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ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

276

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

הוא אמר שהוא לא צריך פיילוט ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הוא הולך על בטוח ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הוא לא רוצה פיילוט ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני הצעתי לו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
את אמרת שאם יהיו מוכנים ללכת על זה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
הם לא מוכנים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז לא מוכנים ,אז התוכנית כפי שהיא אני לא מוכנה לקדם אותה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני רק שואלת אתכם בעקבות דברים שאמרה פה מירה ,אולי נצא לראות על מה מדובר
בשטח.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה דבר אחר ,צריך לאמץ את החלטת הועדה המקומית שלא לקדם את התוכנית כפי
שהוגשה בשלב זה בצורה כזאת .אלא צריך להיות במסגרת התוכנית המתארית שלהם ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כי ? מה הנימוקים ? למה ? למה זה צריך להיות ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
תראי ,יש פה בעיה עם התמ"א מאפשרת את זה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שמה ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
התמ"א של קצא"א ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איזה תמ"א של קצא"א ?
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
איזה תמ"א של קצא"א ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
השימושים שיורי הקריא ,מאיפה זה ? עלי ,אני מתבלבלת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
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לא מירה ,לא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
התוכנית הזאת שהם הגישו ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הבנתי  ,זה מה שלא הבנתי ,הבנתי סליחה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
פה יש ניצול מה שנקרא ,אני לא רוצה להשתמש במילה לרע .פעם אחת שומרים על מה
שמותר להם בחוק הזיכיון שלהם ואומרים זה שלי ,אבל על זה תוסיף לי גם את השימוש
באצות.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
בסדר ,זה לגיטימי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זהו ,זאת הבקשה שלהם ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
יש להם פניה עסקית לעשות ביזנס על הקרקע ,לנצל את השטח בין לבין שהם לא יכולים
לעשות בו כלום לטענתם.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני רוצה להגיד לך ,אם היו מגישים לך מתקן התפלה בין הזה או היו מגישים לך מסוף
כימיקלים בין לבין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
את יודעת מה המשמעות של ההוראות כפי שנכתבו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היינו מבקשים אולי תסקיר משהו ,משמעות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,ברור ...
) מדברים יחד (
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זה נכון ,זה תשתיות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נכון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כול דבר גם אצות שזה הדבר הכי שולי שהם מתייחסים ,כי קודם כול מותר הכול ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
על יד אצות יעשו מפעל אנרגיה או מתקן אנרגיה או משהו ,

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

278

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מצפים מאיתנו שנפקיד תוכנית כזאת ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,להפקיד בטח שלא אבל כאן השאלה אם את מוכנה בכלל לדון ברעיון הזה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ליאורה ,את לא נוגעת בנקודה בכלל סליחה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה הנקודה אז בוא תסביר לי ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
חבל שלא קראת את הוראות התוכנית לפני שהגעת לפה .מכיוון שהאצות היא צורה מסכנה,
) מדברים יחד (
בשטח הזה מותר תחנת כוח ,מתקן ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל הם אמרו שהם מוכנים לוותר על הכול ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,אבל אני לא מוכנה לקבל תקנון שכותב לי ספר של שימושים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הם לא יכולים לוותר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ואחרון אחרון זה זה ואחר כך זה הופך להיות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
הופך להיות אצות ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
על איזה שטח מדברים ? כמה ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה לא שטח מבוטל ,זה לא מבוטל ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
די גדול ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני מליצת היושר של קצא"א ...
) מדברים יחד (
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
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תשמעי ,הם לא רוצים לעשות את התוכנית מתאר והם אומרים בואו נעשה חתיכות
חתיכות.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אפשר לקבל הקשה שנייה .הנה אתם רואים זה מתחם קצא"א ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כול מה שבינתיים אושר בתוכנית ,יש פה שני חלונות כאלה ,זה האזור שהם  ...עכשיו הם
כאילו נוגסים בתוכנית שלפי חוק הזיכיון ,חל עליה חוק הזיכיון ,הם עושים חור בלבנה.
למשל בכימיקלים הם לא אפשרו את כול מה שקצא"א מותר להם לעשות ,הם אפשרו רק
לחומרים כימיים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בדיוק ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
נכון ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הם גרעו את זה מתחום הזיכיון ,גרעו ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני לא בטוחה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הם גרעו מתחום ,לא חל עליו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הפכה להיות תוכנית בסמכות לפי חוק התכנון והבניה.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ברגע שאת מגישה תוכנית לפי חוק התכנון והבניה את הולכת לפי חוק התכנון והבניה
נקודה .את לא יכולה לעשות שום פעולה שלפי חוק הזיכיון בסדר.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל לדעתי הם בכול ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אל תגידי את דעתם אני אומר לך מה אני יודע ,חכי רגע ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
תוציא תוכנית ותראה שהם לא ויתרו על הסמכויות שלהם להעביר תשתיות של קצא"א לפי
חוק הזיכיון .תוציא תוכנית ותראה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא יודע ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
פה זה לא תשתיות זה פרויקטים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה פרויקטים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
פרויקטים ענקיים ,כול דבר זה פרויקט.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בגלל שיש סיכון ,לכאורה זה מה שהנחה אותנו לדעתי  .ברגע שהם עושים את החור הזה אז
אמרו טוב ,כול מה שמותר לי בתוכנית הזיכיון .וכול מה שאני רוצה בעולם שלא מותר לי על
פי חוק הזיכיון אני אעשה במקומות האלה ,אז בשביל מה את עושה אצות ,למה זה יפה ,אז
יהיה פה מכון התפלה ,יהיה פה תחנת כוח ,איפה יהיה המקום לאצות ,לא יישאר.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כזה קטן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
והם לקחו ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני שואלת אותך ואם זה היה רק לאצות ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז יכול להיות שהיינו ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אז  ...לתת להם דברים אחרים ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כול זה ?
) מדברים יחד (
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
נניח שהם היו אומרים לך אצות פלוס זיכיון קצא"א ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
זה מה שאמרו ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא ,לפי זיכיון קצא"א אי אפשר להקים תחנות כוח ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל אפשר מיכלי דלק ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
גם לא פי .וי.
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אבל מיכלי דלק אפשר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מיכלי דלק הוא לא ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
למה לא ? למה לא ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הוא רק אומר שהמרחקים בין המיכלים לא מאפשרים לו.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל אם הוא רוצה לבנות שמה מיכלי דלק ,להרוס את הישנים ,להקים תשתיות חדשות,
מה לא בסדר .זה מתחם הדלק.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ככה ? ככה ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
פתאום בין לבין בערוצים האלה ? אם זאת הייתה הכוונה הם היו לוקחים מתחם גדול
ולהגיד פה ,אנחנו רוצים לחדש ,לשנות ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני יכול לתאר לעצמי את התוכנית הגדולה של קצא"א ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסדר ,שהיא מוגשת נניח על כול שטח הזיכיון שנותר לה אחרי שנתנו לה את זה את זה ואת
זה .ואז אני מניח הם מחלקים את זה למתחמים שונים ומאפשרים כול מיני פעילויות ואז
עושים למשל בתחום קו מרוסק זורקים איזה שהוא תחום וקובעים שבתחום הזה יהיה
מותר גם מפעל אצות .בסדר ? ובתחום אחר מותר טורבינת גז ומותר טטט ,זה תוכנית
עתידית ,אחרי שהזיכיון של קצא"א הולך לאיבוד ,הרי הם באו לפה לספר את כול החלומות
שלהם אחרי שחוק הזיכיון יפוג ,אז הם לקחו את כול החלומות מאחרי חוק הזיכיון שיפוג,
הכניסו אותם לחללים האלה והכניסו גם אצות .אז לא תכנון ,התכנון זה באמת לראות את
הראייה הכוללת ,לחלק במתחמים שפה מותר גם זה ופה מותר גם את ההוא ואז את יכולה
לבחון את זה.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אי אפשר לקחת את כול הפרויקטים הגדולים האלה ,מתקן התפלה ,מתקן כוח ולהכניס את
זה פה ולהגיד גם אצות דרך אגב ,לא יודעת.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אם מה שאני מבינה מה שאתם אומרים זה בעצם מביאים רעיונות שבכלל לא ברור איך
אפשר ליישם אותם פה .למשל הם טענו דרך אגב ,אם ברשימה שמה יש מיכלי דלק הם
טענו ,כשהם בנו את המיכלים ליד הגדר הם טענו שאין מקום למיכלי דלק .אז פתאום יש
מקום למיכלי דלק ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
פתאום יש בדיוק ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
זאת אומרת זה לא ברור ,מה שאתם אומרים לא ברור איך הם ,באיזה אופן אפשר יהיה
לממש את ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אין להם תכנון ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
הייעודים האלה שאין תכנון בעצם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אין תכנון ,הם זרקו פה ...
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הם לדעתי יודעים שהם לא יספיקו עד  17 ,20ולכן הם מנצלים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לנצל ,טרמפ על משהו ,אני לא מצליחה להבין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני לא סיימתי לקרוא את הרשימה ,אני עוד אסיים לקרוא את הזה.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה מעניין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תותר הקמת מבנים ומתקנים הקשורים להפעלה ולאחזקה של מרכז הדלק ואנרגיה ומפעלי
התעשייה לרבות משרדים ושירותי רווחה לעובדים ,אולמות ייצור ,בתי מלאכה ומחסנים,
חדרי קירור ,חדרי פיקוד ,מרכזי תקשורת ,מיכלים לאחסון דלק גולמי ומוצריו ,אחסון גז
ומתקנים לניפוקם .בריכות לגידול אצות ודגים מה זה קשור עם האחזקה של קצא"א לא
ברור ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
מה ,יש מקום למיכלים ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא מותר ,לא אמרו שיש מקום ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אמצעי מיגון ,בטיחות ,ביטחון ,כגון מקלטים ,עמדות כיבוי אש אחרי כול זה מה נשאר ?
איפה השטח שנשאר ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
איפה האצות בסוף ? יכול להיות בדליים ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אין כבר מקום ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מתקנים טכניים כגון חדרי חשמל ,חדרי משאבות ,אמצעי פיקוד וקשר ,צנרת עילית תת
קרקעית ,משאבות ,מנופים ,דרכים פנימיות ,מגרשי חניה ,מסילת רכבת ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מסילת רכבת ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מבנים ומתקנים לשינוע ממיכליות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
הם מאפשרים לעצמם הכול בקיצור.
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
זה העתקה מתוכנית מתאר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה נראה לי בדיחה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זה מביש אפילו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ממש בדיחה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הוא הסכים עם זה ,הוא אומר ,תמחק את הכול תשאיר לי רק את האצות ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אז שיגיש תב"ע מסודרת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא רק זה אלא גם נקבעו גודלי מגרשים מזעריים  40דונם .שימושים עיקריים  48אחוז,
שירות  2אחוז ,סך הכול  50אחוז ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מאיפה הם יודעים ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בסדר נו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
טוב ,בוא נקבל החלטה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
סך הכול תכסית שטח  80אחוז ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה הועדה המקומית כתבו לגבי ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
הם אומרים שבתוך תוכנית המתאר הכללית שבהכנה להתייחס גם לנושאים האלה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני אקרא לכם ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כן ,בוא נשמע.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מהדיון ,הערות מינהל הנדסה שזה בסוף שורה תחתונה.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
" מטרת התוכנית הקמת מפעל לגידול אצות כאשר בפועל רשימת השימושים המוצעים
רחבה מאוד .רשימת השימושים המוצעים בתוכנית " ,כול הרשימה " ,במקביל לתוכנית זו
הוגשה תוכנית מתאר לכול מתחם קצא"א ,התוכנית נמצאת בשלב בחינה ראשונית בועדה
המחוזית .לאור כול הנ"ל המלצת מינהל הנדסה הינה לבחון את התכליות המוצעות
בתוכנית הנוכחית במסגרת תוכנית המתאר הכוללת של מתחם קצא"א אשר תבחן את כלל
התכליות במתחם " .החלטות " ,הועדה מקבלת את המלצת מינהל הנדסה לבחון את
התכליות המוצעות בתוכנית הנוכחית במסגרת תוכנית המתאר הכוללת לכול מתחם
קצא"א אשר תבחן את כלל התכליות במתחם ".
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני חושב שזה הכי ברור בעולם ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
יש צדק בזה.
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
ההחלטה בסדר גמור מה שהם קיבלו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אין צורך להוסיף שום דבר ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
נכון .ואנחנו מבקשים שימשיכו להכין את התוכנית מתאר.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הועדה דנה בהשגה ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עכשיו ההשגה לא מנומקת גם ,זה פשוט נוראי " .התוכנית הוגשה לועדה המקומית בסוף
חודש זה לצורך דיון והמלצה לועדה המחוזית על הפקדת תוכנית .התוכנית נבדקה במינהל
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ההנדסה של העירייה ונדונה בועדה המקומית אשקלון ,מספר כך וכך ותאריך כך וכך.
בהמלצת מינהל ההנדסה החליטה הועדה המקומית אשקלון שלא להמליץ לועדה המחוזית
על הפקדת התוכנית ,ראה צילום ההחלטה .לאור זאת אנו מבקשים להעביר את הטיפול
בתוכנית לועדה המחוזית וזאת בהתאם לסעיף  ) 62ג ( לחוק התכנון " .עכשיו גם אם היא
לא הייתה אומרת ,אם היא רק הייתה שותקת עוד  30יום ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
היינו צריכים להביא ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
היינו ממילא צריכים להביא את זה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,לא היינו צריכים לחכות ,ההחלטה של הועדה המקומית ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כן ,אפשר כבר להכניס את זה לדיון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה לדחות את התוכנית אז יש החלטה ,זה לא שאנחנו צריכים לחכות  60יום ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נכון ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
נכון ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
ההמלצה של הועדה המקומית לדחות ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אפשר היה להכניס את זה לדיון כבר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז אנחנו צריכים ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני רק שואלת אתכם שאלה עכשיו באמת ,אם יותר לי .אילו זו הייתה תוכנית רק לאצות
מה הייתם עושים ?
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הייתי קודם כול שומעת את הועדה המקומית ...
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
הם היו אומרים גם כן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז יכול להיות ש ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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תראו ,אז יכול להיות שצריך להגיד שאת התוכנית במתכונתה אנחנו גם כן לא מקבלים את
ההשגה .אבל אי אפשר להתעלם ממה שנאמר ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
למה אצות כן את מוכנה ולא איזה שהוא מתקן התפלה נוסף ?
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אני הייתי מוכנה אולי מתקן התפלה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אבל זה עניין של תוכנית בשל חשיבת ...
) מדברים יחד (
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אם הם מגישים לתוכנית אך ורק למתקן התפלה היית מוכנה ?
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
תראי ,קודם כול מתקן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
איך את יכולה לדעת איזה שימוש ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
רק שנייה ,זו לא פעם ראשונה שאנחנו אישרנו ,תסלחו לי טלאים כאלה ,עשינו את זה עם
מתקן ההתפלה ,עשינו את זה עם מסוף הכימיקלים ,עשינו את זה לא יודעת עם תחנת כוח,
עשינו אלף פרויקטים פה עם נקודות כאלה בתוך קצא"א ,מה חדש פה ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אבל זה מתאים לתשתיות לאומיות ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה נכון ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
זה מתאים לתשתיות לאומיות ,זה לא תשתית לאומית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
בתוכנית על משהו נקודתי ,זו תוכנית שהם רוצים הכול ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
אין פה חשיבה של תשתיות לאומיות ,זה ניצול של איזה רגע וזה לא מתאים לכול ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
למה דווקא פה ?
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כן ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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נכון ,זו באמת שאלה ,
גב' מירה אבנרי  ,החברה להגנת הטבע והגנים הלאומיים :
כן ,למה דווקא פה ?
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל אז הייתי באמת מבקשת ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
התוכנית היא לא כפי שאת חולמת והיא לא זה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
אבי ,יש אנשים  ...מתייבשים לגמרי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אז בואו ,קדימה לרשום ,הועדה דנה בתוכנית ובהשגה שהוגשה לתוכנית על ידי הנהלת
קצא"א ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בהשגה שהוגשה ללא כול הנמקה אפשר להגיד את זה .כי מה הם מבקשים שנעביר את זה
לבדיקת משרד הפנים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
עלי ,תעזור לאילנה בקשה .
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני אכתוב ,תגידי לי.
גב' אילנה רויץ ברונין :
הועדה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הועדה דנה בהשגה שהוגשה על ידי הנהלת קצא"א ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
על ידי קצא"א
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
על ידי קצא"א ללא שום הנמקה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ללא כול הנמקה תכנונית ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הנמקה תכנונית .הועדה אינה רואה את האפשרות לקידום התוכנית במתכונתה ומאמצת
את ההחלטה של הועדה המקומית אשקלון בישיבתה מתאריך ה.2/9/2010 -
גב' אילנה רויץ ברונין :
זה גם  2לספטמבר ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
לא ,זה היה התיק הקודם ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לא ,לא ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,לא ,מ 27 -לאפריל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כן ,כן ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא משהו פה לא מסתדר עם השנה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אהה סליחה ,נכון ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
בתאריך זה לא ,משהו טעות פה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
את צודקת ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,הנה כתוב אבל זה לא  ,2זה השנה כנראה ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
לא ,כי זה ממאי אז זה דווקא הגיוני ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
לא ,לא ,הנה כתוב  27לאפריל ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
, 2010
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
 2010צריך להיות פה כתוב  2בטעות ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
או קי ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסדר ,שתוכנית ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שממליצה על דחיית התוכנית ,
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הממליצה על דחיית התוכנית ולהתייחס במסגרת תוכנית האב נכון ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,התוכנית הכוללת ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הכוללת של מכלול קצא"א שהיא בתהליכי גיבוש ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לא ,היא הוגשה כבר ,הוגשה כבר התוכנית המתארית של קצא"א ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הוגשה ?
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
הוגשה אבל היא בשלב ההכנה ,עוד ועדות היגוי ועוד ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בשלבי גיבוש כפי שנאמר ,
מר יורי יסאייב  ,לשכת תכנון מחוזית :
קיבלנו את הכול אבל זה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
משהו להוסיף עלי ? משהו להוסיף ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
תוכנית הבאה חברים אחרונה .תקרא בקשה לאנשי נתיבות .טוב ,אנחנו דנים בתוכנית
האחרונה להיום.
סעיף : 21

תוכנית  – 132/03/22הקמת בית העלמין האזורי החדש – נתיבות

מטרת הדיון  :דיון בתוכנית  -דיון בהערות הועדה המרחבית שמעונים מיום 1/8/2010
מטרת הדיון להפקדת התוכנית.
בקשה ,עורכי התוכנית בואו תשימו את ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל לא כתוב פה מטרה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הפקדה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
" חבר "  -למען הרישום הטוב
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להפקדה ,למה ? רק דיון בהערות הועדה המרחבית ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הפקדה כבר הייתה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
כבר קיבלנו החלטה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אהה ,זה מה שרציתי להבין ,זאת אומרת זו הייתה הפקדה ורק אחר כך היה דיון בועדה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן !
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
או שהיו ,כי אני חושבת שזה בעקבות הדרישות שלנו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
היה בגלל העניין החיבור עם שדות נגב ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז צריך לעשות ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
שדות נגב במסגרת של שמעונים ,
דוברת :
זו הדרישה שלה ועדה המחוזית לתאם עם ועדת שמעונים.
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
לא צריך דיון בהפקדה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
מה ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ההפקדה תקפה ?
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
זה לא דיון בהפקדה ? למה לא ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
תקפה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ההחלטה להפקיד כבר הייתה ,
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גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
שאלתי אם זה דיון בהפקדה היום ?
גב' אילנה רויץ ברונין :
אבל כתוב שלא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
רק על ההערות של שמעונים ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אמרתי שכתוב שלא ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני התעקשתי ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אבל היושב ראש אמר שכן ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
נכון ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
אז אני שואלת.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
עוד לא קיבלנו החלטה על הפקדה ,
מר אלכס פינדרוס  ,עורך התוכנית :
אני אזכיר את העניין פה ,אנחנו מתוכננים ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
החלטת ההפקדה סליחה ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
כן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
כללה קבלת המבצעת הועדה המקומית שמעונים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
הייתה הפקדה מותנית ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לאור העובדה שהדרך הזאת שאתם רואים פה היא נמצאת בתחום הקו  ...של שדות נגב.
הגבול בעצם שבין הרשויות עובר כאן ,חלק מהדרך תחום משותף אבל פה בדרך ...
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
דרך לאן זה ?
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
זה התחברות לכביש , 25
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
כן ,
גב' ליאורה גולוב  ,המשרד להגנת הסביבה :
הדרך קיימת ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
קיימת לפי תוכנית ,
מר אלכס פינדרוס  ,עורך התוכנית :
 ...תוכנית מתאר החדשה במתחם שהם דרשו מאיתנו והומלץ להכין דרכי גישה מהעיר מר
שנמצאת כרגע פה לכאן ,בשלב הזה לא הבאנו  ...אז התבקשנו למצוא דרך חלופית להיכנס
למתחם .מצאנו את הדרך הסטטוטורית שנמצאת כאן ,היא  ...לגמרי עם הכניסה בגלל זה
לא כתוב ברור הדרישה של ועדה מרחבית כי הכניסה פה היא  ...לגמרי ,יש תוכניות שחלות
על הכניסה הזו .והעניין השני זה הכניסה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
חיבור ,
מר אלכס פינדרוס  ,עורך התוכנית :
חיבור ,שזה ברובד  ...מטר אולי אפילו פחות שנמצא בשטח של שמעונים כול היתר זה נמצא
בנתיבות.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אז מה ? בשביל ...
מר אלכס פינדרוס  ,עורך התוכנית :
ועדת מקומית כתבה מכתב.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא מכתב החלטה ,
דוברת :
יש לי אותו ,
מר אלכס פינדרוס  ,עורך התוכנית :
יש מכתב של ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הם קיימו דיון מתי ?
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
 1לאוגוסט !
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
 1לאוגוסט ,הועדה החליטה להמליץ בפני הועדה המחוזית על הפקדת התוכנית בתנאים
הבאים .אחד ,תיאום והסדרת הכניסה עם מע"צ בכביש  ,25ההתחברות פה לכביש  25ואני
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מניח שהם התכוונו להסדרי תנועה .הסדרת התנועה זאת אומרת  ...תנועה .ושתיים,
הירידה לחניה של בית העלמין תהיה בתחום שיפוט מועצה  ...נתיבות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
להזיז ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שגבול מרחב התכנון עובר כאן ,לכאורה כדי לקבל היתר להתחברות צריך לפנות לועדה
מקומית שמעונים על הקטע הקטנצ'יק הזה וכול היתר בתחום נתיבות ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ,איפה הגבול עובר ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
הנה ,את רואה פה השחור ...
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
יש שמה רצועה ...
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נשארה חתיכה קטנה שהיא ...
) מדברים יחד (
זאת אומרת לקבל היתר ,
דוברת :
זה ממש קטן ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עכשיו כדי לקבל היתר במקום הזה צריך לפנות לועדה המקומית שמעונים.
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בסמכותנו ולשחרר ,לפטור אותם מזה שהכול יהיה בתחום ובאחריות נתיבות.
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ניסינו להציע לא רצו לשמוע ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מי לא רצה לשמוע ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ניסינו להציע  ...קצת בדרך ,למשל במקום כזה ...
) מדברים ברקע (
 ...זה ממש על הקו הכחול ...
) מדברים ברקע (
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שמעונים  ...על ה 2 -מטר ? יש לשמעונים ...
) מדברים יחד (
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תראי ,כי אם אנחנו מסתכלים על זה אליסיה ,אז הם יגישו בקשה להיתר  ...בשביל ה2 -
מטר האלה .בשביל זה אנחנו לא נלך לעשות עכשיו תהפוכה והתוכנית ערוכה ,מוכנה
להפקדה .הדבר האחרון שנשאר זה הערות הועדה המקומית שמעונים ,כאילו החלטת
הועדה  ...שמעונים שאמרנו לפנים משורת הדין בוא נביא את זה לדיון בועדה על מנת ...
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
רגע ... ,בכול מקרה  ...שום בעיה ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בטח ,אין שום בעיה ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אני גם חושבת  ...בוא נשאיר את זה ככה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אני חושב לגבי הקטע של  ...הזאת ,בסדר זה חד פעמי להביא את זה ...
מר אלכס פינדרוס  ,עורך התוכנית :
 ...לעוד  20 ,10שנה  ...בכניסות לנתיבות ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בדיוק ,אבל צריך לציין שמדובר בדרך זמנית ,היא לא תבצע את זה ,הם לא ישתמשו ,עד
שהשכונה הדרומית תתפתח ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
מתוך העיר ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ואז יהיה חיבור מתוך העיר ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אנחנו הבנו את זה ,
) מדברים ברקע לא ניתן לתמלול (
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בואו נשאיר את זה למינהל התכנון.
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
אפשר לעשות בתקופת הפקדה ,אין שום בעיה ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בדיוק ,בתקופת ההפקדה אפשר לתאם ,
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גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
שיהיה ...
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נכון,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
זה מאוד חשוב ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נו זה מה  ...בתקופת ההפקדה ...
) מדברים יחד (
אתה הצעת גם את זה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
אני הצעתי אבל ...
) מדברים כולם יחד (
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אריאלה ,נוסח להחלטה יש ?
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא !
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
לא הכנת ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
נו מה החלטנו פה ?
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
עד היום הזה ,עד השעה הזאת כבר התעייפתי ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
מה ? קיבלנו את ההחלטה של הועדה של המקומית ...
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
סוף ,סוף ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לפני ששלחנו אותם ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
סוף סוף עד שקיבלנו ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
הועדה דנה בהערות ,
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גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מה שבדרך כלל הם לא דנים ,אבל בתוכנית הזו הם חפרו ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
אילנה תרשמי ,הועדה דנה בהערות ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
בהערות הועדה המרחבית שמעונים ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
בהערות הועדה המרחבית שמעונים ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מיום ה, 1/8/2010 -
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ומאמצת אותה ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,
גב' אריאלה פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לא ,לא ,לא ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
סליחה ,תיאום עם מע"צ
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
ומחליטה כדלקמן ,
גב' אליסיה סיבר  ,מתכננת המחוז :
לגבי תיאום עם מע"צ ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
תיאום עם מע"צ ייערך בתקופת ההפקדה ,
מר אבי הלר  ,הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית :
ההפקדה ולגבי חיבור דרך הגישה ,
) דיבורים (
גב' אילנה רויץ ברונין :
רגע ,מה לגבי ההערה השנייה ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
שתיים ,לעניין שינוי מקום ההתחברות ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
רגע ,רגע ,לעניין שינוי ,
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מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מקום ההתחברות ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
מיקום ההתחברות או מקום ההתחברות ?
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מקום ההתחברות בין הדרך לבית העלמין ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
בין הדרך המובילה לבית העלמין ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
לבין הדרך הקיימת ,
גב' אילנה רויץ ברונין :
הדרך הקיימת ,
מר עלי פורטי  ,ס  /מתכננת המחוז :
מחליטה הועדה שלא לקבל את ההמלצה.
) דיבורים (

) סוף פרוטוקול (

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

298

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

299

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

300

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

ישיבת ועדת משנה סטטוטורית

301

" חבר "  -למען הרישום הטוב

ישיבה מיום – 6.9.2010נ.ש.

