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 שלום רב,

 התנועה הקיבוצית התנגדות - 1025תמ"ל/הנדון: 

 

 התייצבות התנועה הקיבוצית 

)'צפון מערב קרית אתא'( על קיבוצי עמק זבולון,  1025לאור ההשלכות השליליות הקטסטרופליות של תמ"ל/ .1

לנכון להתייצב בהליך  (התנועה הקיבוצית -אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן  -מצאה התנועה הקיבוצית 

 ף לתכנית הרסנית זו.תכנוני זה ולהתנגד בכל תוק

 254התנועה הקיבוצית הנה אגודה שיתופית מרכזית, המאגדת כיום את מרבית הקיבוצים בישראל )

)אושה, כפר מכבי, רמת יוחנן, שער העמקים( הם חברים בתנועה  1025קיבוצים(. הקיבוצים נפגעי תמ"ל/

 הקיבוצית. 

כלכלי -ותר, באינטרס הלאומי, באינטרס המשקיהיא אסון תכנוני. היא פוגעת, בצורה קשה בי 1025תמ"ל/

בשטחים חקלאיים פוריים  -ללא כל צורך ענייני  -מורשתי של מדינת ישראל. היא פוגעת -ובאינטרס הערכי

בין היתר,  -המעובד לנפש בישראל התדרדר  דונם; זאת, שעה שבלאו הכי השטח החקלאי 4,800-בהיקף של כ

 -לא פחות ולא יותר  -)!( 80%תחתית הדירוג ההשוואתי העולמי; ירידה של ל -עקב מדיניות תכנונית מופקרת 

 .60-מול השטח החקלאי המעובד לנפש בישראל בשנות ה

שער העמקים, קיבוץ  קיבוץ -בקיבוצי עמק זבולון  -יני ללא כל צורך עני -התכנית פוגעת, בצורה אנושה, שוב 

ל גד"ש רא"ם( ובכפר ביאליק; יש להדגיש במיוחד את אושה, קיבות רמת יוחנן, קיבוץ כפר המכבי )כול

הפגיעה המצטברת בקיבוץ אושה, העלולה להותיר קבוצה רחבה של חברים גמלאים וחברים נזקקים )בעלי 

 תזרימי, תוך גרימת אסון אנושי ופגיעה חריפה בכבוד האדם.-צרכים מיוחדים( ללא כל בסיס כלכלי
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עצמם וועד הפעולה האזורי  התנועה הקיבוציתלהתנגדות מטעם  התנגדות התנועה הקיבוצית באה בנוסף .2

 )חלקו חברי קיבוצים וחלקו תושבים מהאזור כולו; ועד הפעולה להצלת שרידי החקלאות בעמק זבולון(.

מהווה אקט שלטוני קלאסי של חריגה מסמכות עניינית. התכנית  1025התנועה הקיבוצית סבורה כי תמ"ל/ .3

חוק לקידום הבנייה במתחמים השל  -בעל התוקף החוקתי המפוקפק  -חירום מקודמת במסגרת מסלול ה

התכנון  -(. עובדה זו, היינו חוק הותמ"ל )הוראת שעה( -)להלן  2014-מועדפים לדיור )הוראת שעה(, תשע"ד

במסלול החירום המיוחד של חוק הותמ"ל )הוראת שעה( היא רבת חשיבות. היא תוחמת את גבולות הסמכות 

 (.1025תמ"ל ושל התכנית )תמ"ל/של הו

 החלטת חיסול החקלאות בעמק זבולון כהחלטה אסטרטגית של הרשות המחוקקת - 1025תמ"ל/

 -חקלאי של עמק זבולון כולו -ולמעשה אבדן הצביון הכפרי -לאור ההיקף המונומנטלי של ההרס החקלאי  .4

ור כזה, יכול להתקבל, אם בכלל, רק אין לאשר תכנית זו. שינוי דרמטי וחמהתנועה הקיבוצית סבורה כי 

 ברמה הלאומית של הרשות המחוקקת.מפורשת החלטה ב

של  ההחלטה האם לחסל או לא לחסל את החקלאות העברית בעמק זבולון באמצעות המהלך המשולב

הינה החלטה אסטרטגית ראשונה במעלה. החלטה זו, מטבעה, איננה נתונה  - 1024יחד עם תמ"ל/ 1025ל/"תמ

סמכות פקידי הותמ"ל, בדיוק כפי שההחלטה לחסל או לא לחסל את ההתיישבות החקלאית בגוש קטיף כלל ל

 -לא הייתה ניתנת לסמכות צה"ל או פקידי משרד המשפטים. זו אך ורק החלטה של נבחרי העם, דהיינו 

 הכנסת.

נה לשמיעת ועדת המשבפני התנועה הקיבוצית מבקשת להציג את הדברים במישרין בפני הותמ"ל, הן 

 הנמנים על השוק הפרטי. -באמצעות גורמים מתווכים  רקולא  -התנגדויות של הותמ"ל והן מליאת הותמ"ל 

מן הראוי כי במקרה חריג וקיצוני זה, ועדת המשנה לשמיעת התנגדויות אכן תממש את תוארה הרם ותשמע 

 מסך ברזל' באמצעות גורם מתווך(.בפועל התנגדויות של נפגעי התכנית )ולא רק באופן סטרילי, מאחורי '

זבולון. זו החלטה  חקלאית של עמק-להרס התשתית הכפריתתכנית מתאר רגילה. זו תכנית  איננה 1025תמ"ל/ .5

 החורגת מעל ומעבר לכל שאלה תכנונית צרה.

כאן נדרשת ראיה לאומית ואסטרטגית כוללת; הראיה הרחבה נדרשת על רקע ההרס המצטבר של כל עמק 

של קיבולות נתפס -הבלתי)באמצעות תכניות מתאר מאושרות למגורים שהחלו וננטשו( והעודף האדיר זבולון 

הן מגורים והן מסחר ותעשייה בקרית אתא ובמרחב חיפה והקריות  -ממומשות -הבניה המאושרות והבלתי

שמונה על  -הא יהא מוכשר ככל שי -כולו. מטבע הדברים, ראיה רחבה זו איננה נמצאת כלל בידי חוקר פרטי 

 ידי פקיד משרד האוצר המכהן כיושב ראש ועדת המשנה להתנגדויות של הותמ"ל.

ת בכל הגזרות המרכזיות של השיבוש חל בעת ובעונה אח היא מצטברת. 1025מסמכות של תמ"ל/ החריגה

  -התכנית 

  תכנית חורגת מצו ההכרזה.ה

  .35זה לזה; התכנית נוגדת את תמ"א  יםלשני מתחמים מרוחק -סוד צו אחד על י -התכנית התפשטה 
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 דונם. 4,800התכנית רומסת, דורסת והורסת שטחים חקלאיים בהיקף מונומנטלי של 

-התכנית חורגת מהתכלית של מגורים אל עבר תכנון מתחם מטרופוליני של מבנים ציבוריים אזוריים ועל

 .םאזוריים )אוניברסיטה, בית חולים( ללא כל קשר לתכלית המגורי

דית הנדרשים כדי להפעיל את סמכויות החירום )חוק יהתכנית חורגת לחלוטין ממימד הדחיפות והנחיצות המי

חוק התכנון  -)להלן  1965-הותמ"ל )הוראת שעה(, תחת המסלול הרגיל של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 ((.והבניה

לשטח המסחר  נוסףשטח עיקרי( במ"ר ) 1,400,000התכנית כוללת שטח מסחר ותעסוקה בהיקף דמיוני של 

מ"ר  870,000נשר )פארק הקישון( והן -מ"ר באזור חיפה 600,000באזור זה, הן  2018והתעסוקה שאושר בשנת 

 בשערי עכו.

 .1025ראשית חכמה, יש לעמוד על נתוני ביסוד של תמ"ל/

 נתוני היסוד - 1025תמ"ל/

  - שטח התכנית .6

 ; רובו ככולו חקלאי.דונם 6,985.2

  - קף וסוג העיבוד החקלאיהי

השטח  -החקלאות. השטח החקלאי מורכב משתי חטיבות מרכזיות  פועלדונם מתוך השטח משמש ב 4,800-כ

בחות מערבי. שתי חטיבות הקרקע הן קרקעות עידית, מהמשו-מערבי והשטח במתחם החדש, הדרום-הצפון

השטח משמש  -ישורי, מנוקז ורציף עמק זבולון. השטח בכל אחת מחטיבות הקרקע הוא שטח מ בקרקעות

 בפועל לגידולים חקלאיים מניבים.

  - הבסיס המשפטי

 - אתא קרית לדיור מועדף מתחם על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום הצו

 במתחמים הבנייה לקידום צו; צו זה בוטל והוחלף ב2017 במאי 14-מה, 2017-ז"תשע( מערבי צפון מתחם

 .2018-תשע״ח(, צפון-אתא קריית - לדיור מועדף מתחם על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים

  - מספר יח"ד למגורים

יח"ד דיון מוגן )קיבולת  1,400-מ"ר )שטח עיקרי(( ו 1,409,300יחידות דיור למגורים )קיבולת בניה של  14,099

 מ"ר )שטח עיקרי((. 116,000בניה של 

  - ולת מ"ר מבונה(מבני ציבור )קיב

 מ"ר )שטח עיקרי(.  1,088,241

  -קיבולת בניה זו משתרעת בעיקרה בשלושה מתחמים עיקריים 
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 מ"ר( 733,116) מבני ציבורדונם קרקע ל 733-, שטח בגודל של כהאחד

 . גן ציבוריו פארקלמ"ר(  1,205,122דונם ) 1,205, שטח קרקע בגודל של שניה

 מ"ר( בשטח ציבורי פתוח. 795,034דונם ) 795בגודל של שטח  - השלישי

  - מ"ר מבונה( מסחר )קיבולת

 מ"ר )שטח עיקרי( 384,022

  - תעסוקה )קיבולת מ"ר מבונה(

 מ"ר )שטח עיקרי(.  1,021,843

  - , במונחי שטח1025אלו שטחי המסחר והתעסוקה הנכללים בתמ"ל/

  - מגורים מסחר ותעסוקהשטח 

 .דונם 236-כ

  - וקהמסחר ותעסשטח 

 .דונם 703.2-כ

 - מסחר ספורט ונופששטח 

 דונם. 11-כ

  - מסחר מעסוקה מבנים ומוסדות ציבורשטח 

 דונם. 48.5-כ

  - מסחר תעסוקה ותחבורהשטח 

 דונם. 48.8-כ

 מ"ר; שטח 1,405,865בתכנית עומד על קיבולת בניה )שטח עיקרי בלבד( של  סך כל שטחי התעסוקה והמסחר

, המרכז המסחרי הגדול ביותר בכל מרחב חיפה והקריות; שטח זה פי שלושים )!( מ'הקריון'זה עומד על  מבונה

 מכל שטחי המת"מ גם יחד. -הוא גדול פי ארבע  -הבא על חשבון שטחים חקלאיים ופוריים  -

מוקרבים למולך  -רובם ככולם על שטחים חקלאים מעובדים  -דונם )!( מתוך שטח התכנית  1,048-כ

 מרכזי המסחר ושטחים כלכליים. הקניונים,

 (.2018באוגוסט  17-תכנית מופקדת )פרסום ההפקדה ב - מעמד סטטוטורי
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עטות והתדלדלות החקלאית נוכח התמההיבט ההשוואתי: החשיבות בהגנת הקרקע  -המעט שנשאר 

 בישראל לנפש השטחים החקלאיים

ההולכים  -ות החקלאיות ואבדן השטחים מקנן בחברה הישראלית כולה; זהו סרטן הרס הקרקע סרטן ממאיר .7

 .עלוות העצים( -, של ערכים ומורשת, של מקור חמצן וקליטת מזהמים )קרי של יצור מזון לאדם -ומתמעטים 

חשיבות רבה ביותר נודעת לראיה כוללת של סוגיה הרסנית זו; שהרי, מטבע הדברים כל ועדה וכל גוף עוסק 

 זו תמונת הכיליון וההרס של החקלאות בישראל. -אה את התמונה כולה בענייניו הספציפיים, ואיש אינו רו

יש לעמוד על נתוני הרס זה, כפי שהם באים לידי ביטוי בהשוואה הבינלאומית המחייבת והמוסמכת; מכאן 

כוללת בתוכה הכחדה של  1025על המעט שנותר; והנה, תמ"ל/ -חלטת, ללא פשרות מו -החשיבות שבהגנה 

 דונם. בקיצור, הורסים את המעט שנותר. 4,800-ם בהיקף של כשטח חקלאי עצו

(, הסוכנות המוסמכת של FAO-ה -; להלן Food and Agriculture Organization-ארגון המזון והחקלאות )ה .8

 האו"ם, מתריע, זה שנים, על הירידה המדאיגה והרצופה בשטח חקלאי מעובד לנפש במדינת ישראל.

לגבי  FAO -את נתוני החקלאות של מרבית המדינות החברות באו"ם. נתוני האוסף, מרכז ומתעד  FAO-ה

)!( בשטח החקלאי המעובד לנפש 76%, על ירידה חדה ומצטברת של 60-ישראל מצביעים, מאז תחילת שנות ה

 (.Arable Landבישראל )

הקטאר בשנת  1460.) דונם לנפש 1.5עמד שטח חקלאי מעובד זה בישראל על כמעט  60-בעוד שבראשית שנות ה .9

 1.0-צנח השטח החקלאי המעובד לנפש בישראל לכ 70-דונם(, הרי שבראשית שנות ה 10; הקטאר הוא 1961

היא הגיעה  90-(; המגמה השלילית הלכה ונמשכה ובראשית שנות ה1974הקטאר בשנת  0.100) דונם לנפש

, ובעשור 90-נמשכה במהלך שנות ה (; ההתדרדרות החדה1989הקטאר בשנת  0.075) שלושת רבעי דונם לנפשל

 0.050בלבד ) דונם לנפש 0.5פחת בעוד שליש השטח המעובד לנפש, והתמעט כדי  21-הראשון של המאה ה

 (.2003הקטאר בשנת 

נוסף, והשטח המעובד לנפש בישראל  עמד  שלישלדאבון הלב, בעשור שחלף מאז, חלה התמעטות של עוד כ .10

:  FAO-ה של 2015)נתוני  לנפשדונם(  0.35) שליש דונםעל כ -כנים ביותר אלו הנתונים המעוד - 2015בשנת 

 (.הקטאר 0.035

פרי  הייעודעוד טרם התרוממות הגל ההרסני של שינוי  -; היינו 2015אלו הם נתונים נכון לשנת  -ויושם נא לב 

 הותמ"ל והרס רבבות דונמים חקלאיים מעובדים. 

( בישראל, בהצגה גראפית Arable Landלאי המעובד לנפש )מצ"ב הטבלה ההשוואתית של השטח החק

 להתנגדות זו. א-1, כנספח FAO-וטבלאית של ה

בייחוד במדינה  -קרקע חקלאית מעובדת  -הזנחה זו של משאב אסטרטגי ולאומי מהמעלה הראשונה, קרי  .11

 ההשוואתי.בולטת מאוד על רקע הדירוג הבינלאומי  -אסטרטגי רגיש כמו ישראל -בעלת מבנה גיאו

את המדינות החברות באו"ם, וזאת  - 2015על יסוד נתוני  -, ֵדרג FAO-ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, ה

 (.Arable Landבאמת המידה של השטח החקלאי המעובד לנפש )
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דונם  2.8)ראו, למשל, צרפת ) שניים וחצי עד שלושה דונם לנפשבעוד שבמדינות המערב שטח זה עומד על כ

 4.1) פינלנדו דנמרק)ראו, למשל,  ארבעה דונם לנפשדונם לנפש(( או  2.6דונם לנפש(; שבדיה ) 2.7(; ספרד )לנפש

דונם לנפש((, הרי שבישראל, כאמור,  4.7)ראו, למשל, ארצות הברית ) חמישה דונם לנפשדונם לנפש(( ואף 

 דונם לנפש(. 0.35) דונם לנפש 1/3-שטח זה הצטמק לכלל כ

; ישראל התדרדרה אחד המקומות האחרונים בעולם המערביערי זה ְמדרג את ישראל בשטח חקלאי מז

 מדינות. 190מתוך  160-למקום )המביך( שהוא ה

מיליון תושבים על שטח שהוא  17-)כ הולנדאפילו מדינות מערביות צפופות מאוד מבחינת אוכלוסייה, דוגמת  .12

מישראל( מגינות  1.5ים של שטח שהוא פחות מפי מיליון תושב 11.5-)כ בלגיהפחות מכפול מישראל( או 

 בקנאות על השטחים החקלאיים המעובדים בארצן.

מאשר  -( Per Capitaבמונחים השוואתיים ) - יותר מכפולהשטח החקלאי המעובד לנפש במדינות אלו הוא 

 דונם לנפש בהתאמה(. 0.7-ו 0.6ישראל )

-נמוכה של קרקע מעובדת לנפש, כמו ישראל; מדינות יםאין למעשה מדינות מערביות ומתקדמות עם רמה כה  .13

 דונם לנפש. 1.1-תיכוניות צפופות אוכלוסין כמו איטליה או פורטוגל מטפחות חקלאות המעבדת למעלה מ

דונם לנפש; פי  1.5מקפידות על שטח חקלאי מעובד של  -כמו גרמניה  -אפילו מדינות תעשייתיות מובילות 

 דונם לנפש(. 1.5הדין במדינות הרריות וקשות לעיבוד חקלאי כמו אוסטריה )ארבעה מאשר בישראל; הוא 

, של שטח 2015(, על יסוד נתוני FAO-מצ"ב הטבלה ההשוואתית של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם )ה

 .להתנגדות זו ב-1חקלאי מעובד לנפש, כנספח 

 המשמעות הקטסטרופלית של התמעטות השטח החקלאי המעובד

השחיקה של שטחים חקלאים מעובדים בישראל הוא בגדר אסון לאומי; זה, כאמור, אסון לאומי האבדן ו .14

-ְמַסְרֵטן, בהיותו שקט, חרישי; הוא בעל השלכות קטסטרופליות הן בתחום הצרכני, הן בתחום הסביבתי

 הלאומי.-נופי והן בתחום האסטרטגי-האקולוגי, הן בתחום התיירותי

לנגד עינינו, של הרס פרוע, סיטונאי, המוני, של קרקע חקלאית מעובדת ופוריה האסון הלאומי המתרחש ממש 

 35בישראל, הוא מצעד איוולת. מצעד איוולת זה נוגד את מדיניות התכנון המחייבת, המעוגנת בתמ"א 

 .35ובמסמכי המדיניות של תמ"א 

ת המערב הנורמה התוצאה היא התמעטות השטח החקלאי המעובד מכלל שטח המדינה; בעוד שבמדינו

, 48%המקובלת היא כי לפחות מחצית מהקרקע של המדינה היא קרקע חקלאית מעובדת ומטופחת )בגרמניה 

-נותרו כ - 2015-נכון ל -(, הרי שבישראל 70%( UKובממלכה המאוחדת ) 62%, בדנמרק 52%בצרפת וספרד 

נוכח עקירות הענק של  -ן הלב בלבד מקרקעות המדינה כקרקעות חקלאיות מטופחות. מאז, לדאבו 24.5%

שטחי האבוקדו בגליל המערבי )הרחבת שלומי; חרף העקירה, ההרחבה לא התממשה(; הרחבת נהריה )חרף 

 הלך ופחת אף שיעור עלוב זה. -העקירה, מרבית ההרחבה לא התממשה( 

 .להתנגדות זו ג-1מצ"ב נתוני השטח היחסי מסך המדינה המשמש לחקלאות, כנספח 
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היא מאלפת.  -הולנד, בלגיה  -שוואה המעניינת היא אל מול המדינות המערביות הצפופות ביותר ושוב, הה

( כנתח יחסי מסך שטח המדינה Agricultural Landדווקא במדינות הצפופות הללו, שיעור השטח החקלאי )

 )בלגיה(. %44-)הולנד( ו %54.4עומד על 

העיניים  -עינינו )העיניים העצומות )מרבית הציבור( או נוכח הקטסטרופה הלאומית ההולכת ומתרקמת לנגד  .15

אין להרוס ואין לפגוע עוד באדמה חקלאית מעובדת ופוריה  - צו השעההמשתאות )מיעוט הציבור((, זהו 

 בישראל אלא במקרים חריגים, יוצאי דופן ונדירים ביותר.

 איננה נמנית על מקרים אלו. 1025י ובוודאי שתמ"ל/בוודא

-סוגיה אידיאולוגית או אסתטית או היסטורית איננהובת ההגנה על שטחים חקלאיים ופתוחים ויודגש: ח

 והן מכוח ההלכה הפסוקה. 35נוסטלגית; זהו חיוב נורמטיבי מחייב, הן מכוח תמ"א 

; לאחריה ההלכה הפסוקה שעניינה חשיבות ההגנה על 35אחרון: תחילה, תמ"א  -ראשון, ואחרון  -ראשון 

 ת.קרקע חקלאי

 עקרון ההגנה על שטחים חקלאיים ופתוחים - 35תמ"א -חוק התכנון והבניה והמדיניות העקרונית של 

)היינו, 'תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור'( היא הנורמה התכנונית בעלת  35תמ"א  .16

ב בראש פירמידת היא המסמך התכנוני המחייב, הניצ 35הגבוה ביותר, ה'חוקתי', בישראל. תמ"א  המעמד

הנורמות התכנוניות בישראל. מעמדה הוא רם עד כדי כך שככלל אין בכוחה של תכנית בסמכות הותמ"ל לגבור 

 עליה. 

)ו'( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( )"כוחה של תכנית 4על העליונה; ראו סעיף  35יד תמ"א  -והותמ"ל  35תמ"א 

למעט תמ"א וח תכנית אחרת שאושרה לפי כל דין, מועדפת לדיור שאישרה הוועדה לפי חוק זה יפה מכ

35 .)"..., 

, המיושמת במסגרת תכניות המתאר המחוזיות ותכניות המתאר המקומיות, נועדה לאזן בין צרכי 35תמ"א 

: "שמירה על שטחים שימור)"מתן מענה לצרכי הפיתוח הצפויים בטווח התכנון"( לבין צרכי ה פיתוחה

 ומורשת". נוף, אותחקלפתוחים ועל ערכי טבע, 

חוק התכנון והבניה יצר מבנה מאוזן, המעניק משקל סגולי נכבד לערך של שמירת שטחים פתוחים וחקלאיים,  .17

 נועדה ליישם את חוק התכנון והבניה. 35תמ"א באחת המדינות הצפופות בעולם המערבי, היא מדינת ישראל. 

חקלאי של קרקעות  יעודקול המרכזי של "שמירה על בשי -לאורכו ולרוחבו  -חוק התכנון והבניה שזור כולו 

העיקרון ; ( לחוק התכנון והבניה; שיקולי היסוד לעריכת תכניות מתאר ארציות(1)49המתאימות לכך" )סעיף 

-( ו1)57המנחה הוא ההבחנה בין "שטחים וגבולות לפיתוח עירוני וכפרי" וקביעת "שטחים חקלאיים" )סעיף 

(. אחת המטרות המרכזיות של כל תכנית מתאר מחוזיתיה; שיקולי היסוד לעריכת ( לחוק התכנון והבנ2)57

חקלאי של  יעודהיא "פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על  תכנית מתאר מקומית

( לחוק התכנון והבניה(. ברוח זו, נקבע כי "מגיש תכנית רשאי לקבוע 1)61קרקעות המתאימות לכך" )סעיף 

החקלאי של קרקעות המתאימות לכך, הוראה בכל ענין שיכול  הייעודבתכנית מתאר מקומית, תוך שמירה על 

 רישה לחוק התכנון והבניה(.  63להיות נושא לתכנית מפורטת" )סעיף 
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)א( לחוק התכנון והבניה 156חוק התכנון והבניה כולל מנגנון הגנה מידתי כנגד הרס שטחים חקלאיים; סעיף  .18

 הי "לא ישתמש אדם בקרקע חקלאית אלא בהתאם לאמור בתוספת הראשונה". התוספת הראשונקובע כ

 לחוק התכנון והבניה הקימה את הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, היא הוולקחש"פ. 

-הוולקחש"פ הוא פורום פלורליסטי: נציגים של משרדי הממשלה לצד נציגי החקלאים "שימנה שר האוצר" ו

 נציגי הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה.

לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה קובע כי אישור תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת,  6סעיף  .19

( לתוספת הראשונה(; לֲחלופין, רשאית 1)א()6החלה על קרקע חקלאית, טעון אישור הולקחש"פ )סעיף 

או ועדת משנה )הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים( לאשר תכנית כזו חרף  המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 ( לתוספת הראשונה(. 2)א()6ההרס שנגרם לקרקע חקלאית )סעיף 

)א( לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה קובע כי כל בניה או שימוש ל'מטרה לא חקלאית' 7סעיף 

לתוספת הראשונה או  6נית מתאר שאושרה לפי סעיף )ב( לתוספת הראשונה( טעונים תכ7)כהגדרתה בסעיף 

 אישור ספציפי של הוולקחש"פ. 

נוגדת את תמ"א  -המעט שנשאר  - 1025קלות הדעת הבלתי נסבלת של הרס קרקע חקלאית במסגרת תמ"ל/ .20

 ואת ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון. 35

בו נגזר גורל  2018בינואר  21-ת הותמ"ל מההעיון בפרוטוקול הדיון של מליא -'קלות הדעת הבלתי נסבלת' 

היה  1025עיקר החקלאות של קיבוצי עמק זבולון הוא מדאיג ביותר. הדיון על ההיבט החקלאי של תמ"ל/

 אפסי. 

אין בו שום דיון על השאלה האם יש מקום למיצוי השטחים המאושרים  -בו  איןהדיון בולט מאד במה ש

רית אתא, כולל בתכניות מתאר מאושרות לפני הרס השטחים בתכניות העתק המאושרות בתוככי ק

מדוע יש צורך באישור דחוף של הרס שטחים  -החקלאיים. אין רמז לדיון באשר לשאלת היסוד המתבקשת 

 מודרניות, שטרם מומשו.     -ענקיות  -קרית אתא משופעת בתכניות מתאר -חקלאיים פוריים, שעה ש

כך שעומדים להרוס את עצם התשתית החקלאית באחד האזורים המזוהמים ל ון הקצרצר רמז כלשהואין בדי

 ביותר בארץ.

 דונם. 4,800-מ -לא פחות ולא יותר  -בקיצור, דיון רדוד ושטחי להחריד נוכח הרס 

 חוקיות.-מחדל זה מבטא אי

יש לעמוד על ובכלל לא שמו לב שפועלים בניגוד גמור לחוק.  - 35בשפה פשוטה: סטו לחלוטין מהוראות תמ"א 

 .35סטיה ניכרת )תרתי משמע( זו מהוראות תמ"א 

 35לאור הפרת הוראות תמ"א  1025אי חוקיות תמ"ל/

( והן לכרך אמצעי המדיניות. 35לתמ"א  6.5.1: הן להוראות התכנית )סעיף 35כפופה לתמ"א  1025תמ"ל/ .21

 .35הפרה את תמ"א  1025תמ"ל/
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 נגדות זו.להת 2כנספח  35מצ"ב הקטע הרלבנטי בתמ"א 

בבניה מסחרית של קניונים ובניינים, יש למצות את  דות חקלאייםלפני שהולכים להרוס עוד ש - זהו הכלל

היגיון  הנה כי כן, מעבר לעובדה שאין שום .35א "תמהתכנון הסטטוטורי התקף והקיים. זהו עקרון העל של 

ה שאלפי יח"ד למגורים לא מומשו, הרי , שעקלאיים ופתוחים של קיבוצי עמק זבולוןענייני בהרס שטחים ח

 היא דין. 35תמ"א  הוראת דין מפורשת. תכנית היא דין.שזו פעולה הנוגדת 

( לחוק 2)ב()8; ראו סעיף 35א "תמאינה יכולה לסטות מהוראות  בתור 'תכנית מועדפת לדיור' 1025תמ"ל/ .22

צו ההכרזה לא היקנה . "35הותמ"ל )הוראת שעה(: "לא תאשר הוועדה תכנית בסטייה מהוראות תמ"א 

כפופה לדין  1025. לפיכך, תמ"ל/35א "ניה לפי תמלותמ"ל את הסמכות של המועצה הארצית לתכנון ולב

  כל משפטו וחוקתו.( כ35א "תמהמחייב )

ה אחד עם , חייבת לעלות בקנ1025ת'. כל תכנית מתאר, כולל תמ"ל/עוסק ב'מטרות התכני 35א "תמל 3סעיף 

ְרבּור, זאת בניגוד לסעיף  1024תמ"ל/ .35מטרות תמ"א  חותרת תחת מטרות אלו. היא מגלמת את תופעת הפִּ

)ב( 3)בניגוד לסעיף  השטחים הפתוחים'(; היא פוגעת בעקרון הרצף של פרבור)'צמצום תופעת  35א "תמ)א( ל3

(. הוראה זו, 35א "תמ)ו( של 3)תוך סתירה משוועת לסעיף  יתקרקע חקלאית ערּכ(; היא פוגעת ב35א "תמל

הינה, בין היתר, לשמור על עתודות קרקע לדורות  35א "תמקובעת כי מטרת  ,35א "תמ)ו( ב3הוראת סעיף 

אופי הכפרי של ההתיישבות "שמירה על ה-". וחקלאות, נוף ומורשתהבאים, תוך שמירה על ערכי "

 . 1025סות תחת גלגלי תמ"ל/ת הללו נרמכל אדם שעיניו בראשו, רואה תיכף ומיד כי כל המטרו ".החקלאית

. היות ומדובר 35א "בתמ 6.5.1סעיף להוראת  1025יש בין תמ"ל/ -סתירה חזיתית ממש  -פגיעה קשה במיוחד  .23

 .1025ם זה כשלעצמו יש לבטל את תמ"ל/, הרי שמטע35א "תמבנורמה שהיא כפופה להוראות 

: 1025לו חלות בכל תכנית, כולל תמ"ל/א קובע 'הוראות תכנון כלליות'. הוראות כלליות 35א "תמל 6סעיף 

אלו הם יחולו על כל תחום התכנית, אלא אם נאמר במפורש אחרת".  6.1 - 6.5"ההוראות המפורטות בסעיפים 

 עקרונות היסוד, 'עיקרי האמונה' של התכנון הסטטוטורי בישראל.

  -קובע כך  35א "תמל 6.5.1סעיף 

הפקדתה רק לאחר ששקל את הצורך  יחליט על בינוייתוח או ללפ תוספת שטחמוסד תכנון הדן בתכנית ל"

 ."כתנאי לתוספת שטח לפיתוח או לבינויואת האפשרות לבצעם, הקיים  הרווית הבינויבחידוש עירוני וב

א "תמהוא כפוף ל ,( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(2)ב()8מכוח סעיף כאמור, הותמ"ל הוא 'מוסד תכנון'. לכן,  .24

שטח מיועד "קובע כי  35א "סעיף ההגדרות של תמ. בינויכוללת תוספת שטח לתכנית ה היא 1024תמ"ל/ .35

 ...." שניתן להקים בו מבנים לפי תכנית מקומיתשטח " הוא, ככלל, "לבינוי

ו של שטח יעודהמשנה את תכנית מקומית " היא "תכנית לתוספת שטח לבינוי" -וכאן ההגדרה המרכזית 

; בינויכוללת תוספת שטח ל 1024ניתוח בסיסי זה מלמד כי תמ"ל/ ."מיועד לבינוילשטח ה שאינו מיועד לבינוי

בעל יעוד תכנוני חקלאי שלא ניתן להוציא בו היתרי  שטח המהווה 'מרקם עירוני' לפי תכנית מתאר מחוזית

". וישטח מיועד לבינ" -דהיינו  בו מבנים לפי תכנית מקומית,...", ייהפך כעת ל"שטח שניתן להקיםבניה, 

 .35א "תמ' לפי תכנית לתוספת שטח לבינוי. לכן, זו '1024הייעוד של השטח נעשה באמצעות תמ"ל/שינוי 
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את המסקנה כי היא חייבת לעמוד בעקרון של סעיף  ר 'תכנית לתוספת שטח בינוי' מולידבתו 1025סיווג תמ"ל/ .25

א "תכנית "בסטייה מהוראות תמ של הכלל על פיו הותמ"ל לא תאשר מעשיתזו המשמעות ה. 35א "תמל 6.5.1

היא לא , 1025תמ"ל/במהלך קידום, הפקדה ואישור היות ו 6.5.1". הותמ"ל הפרה את הוראות סעיף 35

 קרית אתא." בשטח המיועד כבר לבינוי במרחב תכנון הרווית הבינוי הקיים" העמידה לנגד עיניה את עקרון

)המדינה הצפופה  עקרון יסוד בעולם התכנון הישראלי והוא - 35א "תמל 6.5.1ההיגיון המונח ביסוד סעיף 

הפיכת  טרםשיועדו לבינוי,  מיצוי שטחיםהוא העיקרון של  -ביותר בעולם המערבי )צפונית לבאר שבע(( 

 .'בינוי'שטח המיועד לל)כולל 'שטח המיועד לפיתוח' בטווח הארוך( שטחים נוספים 

ננת המשפטית של סעיף המסהתהליך המוקפד, א עברה את היא תכנית בלתי חוקית היות והיא ל 1025תמ"ל/ .26

כי היות והשטח מיועד  -בטעות משפטית  -. הותמ"ל פשוט התעלמה מהוראה זו. היא הניחה 35לתמ"א  6.5.1

לחוד, ושטח  -שטח המיועד לפיתוח  הרי שזהו שטח המיועד לבינוי; ולא היא. הו מרקם עירוני(ז -לפיתוח )קרי 

והן  פיתוחמסדיר כל אחת משתי האפשרויות, הן תוספת שטח ל 35לתמ"א  6.5.1סעיף לחוד.  -המיועד לבינוי 

 יכולה להיות על שטח המיועד לפיתוח.  בינויתוספת שטח ל . בינויתוספת שטח ל

, לא נערכה כל בדיקה 35א "תמל 6.5.1מתוך שהניחו בותמ"ל, בטעות גמורה, כי הם פטורים מעּולֹו של סעיף  .27

מיצוי )כולל הקלות( של תכניות המתאר  -שר לצורך ב"הרווית הבינוי הקיים", רוצה לומר עניינית בא

של תכניות אלו הייתה  -מתוך הגינות, יושר ויושרה  -. סקירה למגורים, בקרית אתא הקיימות, המאושרות

בראה; היא מיותרת לחלוטין; מוטב היה לה שלא נבראה משנ 1025לה למסקנה האחת והיחידה: תמ"ל/מובי

 היא בלתי נחוצה לחלוטין, בוודאי ובוודאי שלא בטווח הזמן הקרוב והבינוני.

ועד מקומי -ו נווה מדברבימים ההם )החל מ -סותרת את ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון  1025תמ"ל/ .28

ית ( היא כלל איננה טורחת לשלול את פסיקת בנוף-תחנת התדלוק באזור תלועד הזמן הזה )כולל  (סביון

 המשפט העליון, היא פשוט מתעלמת ממנו 'מצפצפת' עליו.

בולטים  -( התנועה הקיבוציתעל חשבון  -הכל 'על חשבון הברון' )דהיינו  - 1025הפזרנות והבזבזנות של תמ"ל/

 מאוד בהשוואה לתכנון המודרני באזור מרחב חיפה. 

, כפי שהוא מעוגן ומפורט בכרך 35תמ"א  להיגיון המונח ביסוד 1025יש לעמוד על הסתירה החריפה של תמ"ל/

 , ולעבור לסתירתה את ההלכה הפסוקה. 35אמצעי המדיניות של תמ"א 

 : רק במקרה של "צורך לאומי חיוני"תיחקלאשינוי יעוד קרקע  - 35כרך אמצעי המדיניות של תמ"א 

טוטוריים של תכנית : האחד, הוראות התכנית עצמה )'כלים סט35שני מרכיבי יסוד עומדים בבסיס תמ"א  .29

מתאר ארצית משולבת'(, השני, כרך אמצעי מדיניות: 'מסמך עקרונות הסוקר אמצעי מדיניות ליישום 

( הוא מסמך מרכזי, כרך אמצעי מדיניות -)להלן  35כרך אמצעי המדיניות להגשמת יעדי תמ"א  התכנית'.

 .35מכונן, במסגרת הבנת ופירוש תמ"א 

 זו. להתנגדות 3כנספח  35אמצעי המדיניות להגשמת יעדי תמ"א כרך מצ"ב הקטע הרלבנטי של 

מדיניות עומד על הרציונל הממלכתי המונח ביסוד הגנת קרקע חקלאית  אמצעי כרךהקטע הרלבנטי של  .30

בישראל: "לענף החקלאות תפקיד חשוב בכלכלה ובעיצוב המרחב של ישראל". לאור הגיון זה, המעוגן בתמ"א 

כך מסביר כרך  -"החקלאות" העברית ו"עיצוב המרחב של ישראל". בהגנת החקלאות , ישנה חשיבות רבה 35
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ונת שוק, של ו  כְ "מאפשרת אספקה יציבה, מּו -( 243, לעיל, כרך אמצעי מדיניות) 35אמצעי המדיניות של תמ"א 

 4,800-)כ מזון טרי לאוכלוסייה במחירים סבירים לאורך כל עונות השנה". ואכן, השטח החקלאי נשוא הדיון

 קשות, אבטיחיםמ -דגנים כגון , במקום לייבא אלפי טונות של יבול מעולה -, יבול נאה מדי שנהדונם( מניב, 

במקום  -דהיינו  -לישראל יש מחסור בדגנים בשוק המקומי ויש יבוא של דגן  -וכידוע , ושטחי דגןמטעי פרי 

  .מגדלים אותם כאן בעמק זבולוןלייבא דגנים לישראל, 

ה עושים 'חכמינו'? הורסים את 'ים השיבולים שמסביב' לטובת עוד קניונים ושטחי משרדים ומסחר, ומ

הדירות  15,000-מ"ר)!( ואלפי יחידות דיור שאין כל צורך בהן לאור כ 1,405,865כאמור, שטח בניה עיקרי של 

 מאוישות בקרית אתא לבדה.-המאושרות והבלתי

על חשיבות החקלאות: "לענף החקלאות חשיבות בשמירה על הריאות כרך אמצעי המדיניות מוסיף ועומד  .31

ם את מעט 'הריאות מימגל התנועה הקיבוציתים של המטופח וקות ובהגנה על קרקע הלאום". השדותהיר

זהו הביטוי המוחשי של ההגנה על 'מקרקעי ישראל'  רוקות' שנותרו בישראל, ובאזור מוכה זיהום זה.הי

 .אין בשטח פולשים ,שהרי ,)'קרקע הלאום'(

ים )מי  כרך אמצעי המדיניות מדגיש את השימוש היעיל והאפקטיבי של החקלאות הישראלית במים מּוָשבִּ

 -בשטח זה  יעילות וחסכון במשאבי מים. הגידולים הצומחיםשופכין מטוהרים(. שימוש זה הוא סמל ומופת ל

י זה. זו המסקנה של כרך אמצעי המדיניות יעד לאומ מגשימים -בים ומשקעי גשמים טבעיים שפרי מים מּו

יש לבסס ולחזק את היישובים הכפריים שהם המסגרת הנושאת את " -( 243, לעיל, כרך אמצעי המדיניות)

 ".שמירת הקרקע החקלאית

לאור הטעמים העומדים ביסוד ההגנה על שטחים חקלאיים, כמפורט בכרך אמצעי המדיניות, ַמְתווה מסמך  .32

 -( כך 243, לעיל, כרך אמצעי המדיניותצעי מדיניות בחקלאות' )מרכזי זה את 'אמ

לצורכי הפיתוח  שינוי יעוד של קרקע חקלאית ייעשה רק לצרכים חיוניים וכדי לתת מענה"מדיניות קרקע: 

יעול מרבי בניצול הקרקע הזמינה הנוכחית , לאחר שהוכח צורך לאומי חיוני. השינוי ינבע משל מדינת ישראל

"לצורך קבלת החלטה על שינוי יעוד  -ובהמשך  רך בשימור שטחים פתוחים למטרות איכות חיים"ונשקל הצו

, שמירה על משאבי איכות הקרקע והתאמתה לשימוש חקלאישל קרקע חקלאית יישקלו הגורמים הבאים: 

 טבע, מערכות טבעיות ונכסים אקולוגיים".

  - 35א מצעי המדיניות של תמ"המסקנה האופרטיבית של כרך אזו  .33

 ."שינוי יעוד של קרקע חקלאית ייעשה רק לצרכים חיוניים"

  - ו 

 ". השינוי ינבע מצורך לאומי חיוני"

( וכורח; אך ורק לאחר שנבחנו כל necessityלהרוס שטח חקלאי, אלא במקרה של צורך ) איןהמסר הוא כי 

ך החלופות ו"לאחר שהוכח ייעול מרבי בניצול הקרקע הזמינה הנוכחית", ת ּוקרב קרקע חקלאית על מזבח מול 

הוא  1025של תמ"ל/פירושה  .35. הם נותרו על כנם בשינויי תמ"א 2005דברים אלו נקבעו בשנת  .הייעודשינוי 

 של אדירשטח חקלאי מעובד בהיקף  לאיים המעובדים. המשמעות של הריסתהרס ושחיקת השטחים החק
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ת המשך השחיקה והבזבוז של המעט שנותר: הקרקעות היא משמעות הרסנית מבחינ דונם 4,800-למעלה מ

 החקלאיות המעובדות בישראל.

ריסון "הממותה העירונית השולחת את זרועותיה לכל  -עקרון הגנת הקרקע החקלאית בהלכה הפסוקה 

 עבר"

(בישראל עמד, כאמור, על פי per capita, שעה שהשטח החקלאי המעובד לנפש )70-עוד בראשית שנות ה .34

ביחס לנפש( הדגיש בית המשפט  דונם 1/3-כ -לנפש; כיום  דונםכ - 70-יותר מאשר בימינו אנו )בשנות השלושה 

 העליון, שוב ושוב, את החשיבות המכרעת של שמירת הייעוד של קרקע חקלאית. 

הוועדה לשמירה על קרקע . נ ליטור בע"מ-ו מדור השקעות בע"מ הנוו 445/71)בג"ץ  מדור הנוובפרשת 

 70דונם, מתוכו  79( )השופט צ' ברנזון ז"ל(( נדונה הכרזת שטח פרדס )שטח של 1973) 300, 296( 1כ"ז) חקלאית

 דונם פרדס( כקרקע חקלאית על פי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה.

השופט צ' ברנזון ז"ל עמד על חשיבות תכלית הגנת הקרקע החקלאית בישראל )והחשיבות המוסדית של  .35

 -: הולקחש"פ( 1995-(, התשנ"ה43ל מחוק התכנון והבניה )תיקון מס' הולק"ח; הח

במדינה לבל ייבלעו ללא מחשבה וללא  לשמור על השטחים החקלאייםתפקידה המרכזי של הוועדה הוא "

והופכת חבלים שלמים ליער של  ידי הממותה העירונית השולחת את זרועותיה לכל עבר-צורך חיוני על

  ."בניינים ושיכונים

 -מהמשל לנמשל 

זו הותמ"ל; אין זכר בדיוני הותמ"ל למשקל הסגולי של שמירת "השטחים החקלאיים   - 'ללא מחשבה'

 במדינה" כמצוותו של בית המשפט העליון.

ועדיין בית המשפט העליון מחייב, את הרשויות  והרי, עדיין ישראל היא מדינת חוק,                                        

נהליות; ומנין שאבו פקידי הותמ"ל, בחורינו המצוינים ממשרד האוצר, את המ

שאלה,  -התעוזה לרמוס ולצאת חוצץ כנגד פסיקת בית המשפט העליון?! השאלה 

 ותשובה היא צריכה.

; מלאה קרית אתא תכניות מתאר מאושרות למגורים ולתעסוקה; 1025זו תמ"ל/  - 'צורך חיוני'ללא 

ומדוע לא לממש את הקיים?  -ם מופרים נטושים ומוזנחים מלאה קרית אתא שטחי

 שאלה, ותשובה היא צריכה. -ושוב, השאלה 

זו קרית אתא; שהיא אימפריה של שטחי שיפוט מוניציפליים. קרית אתא, עוד טרם    - 'הממותה העירונית'

, גדולה בשטחה פי חמישה)!( מקרית 1025היציאה ל'סיפוח נוסף' בדמות תמ"ל/

 , ופי ארבעה)!( מקרית ים.מוצקין

מן הראוי להפנות זרקור להיבט זה, הממחיש את הבזבזנות המשוועת בשטחי קרקע בכלל, וקרקע חקלאית  .36

 .1025בפרט, במסגרת תמ"ל/
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 מדור הנוובפרשת  70-בזבזנות משוועת זו נוגדת את הקו העקבי של ההלכה הפסוקה שהונח עוד בשנות ה

, 103( 1ל"א) הוועדה לשמירה על קרקע חקלאיתנ.  ועד מקומי סביון 601/75ץ )בג" ועד מקומי סביון ןובעניי

לשמור על ( )השופט צ' ברנזון ז"ל((. בפרשה זו הודגשה חשיבות המערך התכנוני המוסדי שתפקידו "1976) 106

 ".השטחים החקלאיים במדינה לבל יבוזבזו למטרות אחרות ללא צורך חיוני

הקרבת האדמות רצה למנוע עד כמה שאפשר " - ועד מקומי סביון ןבענייעליון כך בית המשפט ה -"המחוקק" 

מבלי ההתפתחות העירונית, המוכן לבלוע עוד ועוד כל חלקה חקלאית טובה  ְךל  הראויות לניצול חקלאי למו  

 ".שנודע כי באה אל קרבו

; אין מקום להקריב 35א תכלית חוק התכנון והבניה, המוגשמת על ידי תמ" -דברים נוקבים עד תהום: זו  .37

 " את מיטב הקרקעות החקלאיות של ישראל.למולך ההתפתחות העירונית"

 וכאן מדובר על הרס היהלום שבכתר: שדות של קרקע עידית מעובדים ומטופחים, מהשופרא דשופרא.

במונחים  -משקל סגולי מיוחד יש לדברים אלו של בית המשפט העליון על רקע ההתמעטות וההיעלמות 

 של הקרקע החקלאית בישראל; ועמדנו על הדברים. -שוואתיים בינלאומיים ה

המודרנית: צורך ש"התחזק מאוד  הפסוקה ההלכה -פתוחים הגנה על שטחים חקלאיים ושטחים הצורך ב

 בעשור האחרון"

במדינה  העלתה על נס את ערך שמירת השטחים החקלאיים והשטחים הפתוחיםהמודרנית ההלכה הפסוקה  .38

 . כמו ישראלקטנה 

מועצת מקרקעי נ.  פורום הערים העצמאיות 1027/04)בג"ץ  פורום הערים העצמאיותכך, למשל, בפרשת 

השופטת ע' ארבל(( עמד בית המשפט העליון על חשיבות ה"שמירה על עתודות קרקע עבור ( )2011§ )49 ישראל

אופי הכפרי של ההתיישבות הדורות הבאים, תוך הקפדה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת, ועל ה

 . 35החקלאית", כפי שהיא באה לידי ביטוי בתמ"א 

משרדי, לבחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי -בית המשפט העליון הביא, בהסכמה, מדברי 'הצוות הבין

בניה בהיקף רחב (, על פיהם "2000; חודש דצמבר ה של קרקע חקלאית' )בראשות מר ד' מילגרוםיעוד

, שכן לשטחים קלאיים במסגרת הכפלת השטח הבנוי בישראל עלולה להיות בכייה לדורותבשטחים ח

 הפתוחים יש ערך רב חשיבות". 

ים המעובדים על דוגמת השטחים החקלאיים הפורי -ביטוי מקיף וממצה לערך של שמירת שטחים פתוחים  .39

)ע"א  תדלוק באזור גבעת עדהתחנת ה ןבעניי ניתן לראות בהכרעה -בעמק זבולון  התנועה הקיבוציתידי 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון, נירי דנית נ.  אגודה ישראלית להגנת הסביבה -אדם טבע ודין  8116/99

השופט י' אנגלרד עמד על כך כי )השופט פרופ' י' אנגלרד((.      (2001) 200, 196( 5נ"ה) סונול ישראל בע"מ-בע"מ ו

, עת הפכה ישראל לאחת המדינות הצפופות התחזק מאוד בעשור האחרוןם "הצורך בשימור השטחים הפתוחי

כך דברי השופט י' אנגלרד "כי בהיעדר תכנון מתאים ילך השטח הבנוי  -ביותר בעולם". "הכל מסכימים" 

 ויכסה את שטחי הנוף וְיַכל ה את ערכי הטבע והמורשת". 

, עומד טבין ותקילין םדונ קרוב לחמשת אלפיםום, לנגד עינינו ממש: שטח עצ שחזון אימים זה עומד להתממ

 על מנת להגדיל סטטיסטיקה ולהאדירה.  -צורך ענייני וממשי  ללאו שוואלהיהרס ל
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עירוני בתוך קרית -הרי ברור לכל אדם בעל יושר ויושרה, שתחילה יש לבנות בקיים תוך יצירת רצף מרחבי

 אתא.

השופט סיכם בית המשפט העליון ) - 204, לעיל באזור גבעת עדה תחנת התדלוקענין  -במסגרת הלכה זו, היינו  .40

  -וף פתוח כך י' אנגלרד( את מעלות השמירה על נ

 מרחב שניתן לצאת אליו 'מן העיר'"."נוף פתוח הוא ה

ואכן, רבים מתושבי הסביבה )ובראשם תושבי קרית אתא(, יוצאים להליכה, לריצה, לרכיבה באופניים, 

 .בשטחים פתוחים אלו

  -ובהמשך 

בסיס  ןלנוף הפתוח חשיבות במגוון תחומים. מבחינה אקולוגית, הוא מהווה תנאי לקיומם של בתי גידול, שה"

המאפיין את הארץ. בנוסף, ְמַשֵמר הנוף הפתוח אזורים של החדרת מים למאגרי מי מגוון החי והצומח ל

ה יי. הוא מגונן על האוכלוסכות החייםשטח הפתוח גם תרומה חיונית לאיהמספקים מי שתייה. ל ,התהום

. מבחינה חברתית, הנוף הפתוח מהווה מוקד אספקת אוויר ראוי לנשימהותורם למטרדי רעש וזיהום מ

לפעילות נופש בחיק הטבע, אשר הדרישה לה עולה עם גידול האוכלוסין והתארכות הזמן הפנוי. לבסוף, יש 

וההיסטוריה  תרבותה, על מראה דמותה של הארץמעצב את , כחשיבות החזותית של הנוף הפתוחלזכור את ה

 ".שלה, ואשר מהווה אבן שואבת לתיירות

מילים  תחנת התדלוק באזור גבעת עדה ןבעניימן הראוי לומר על רקע דברים אלו של השופט פרופ' אנגלרד  .41

בה בעמק אחדות, על קצה המזלג ממש, באשר לתרומה האקולוגית של החקלאות, לאיכות האוויר והסבי

 זבולון.

 1025שתחול בתמ"ל/ ההתעלמות הותמ"ל מהתרומה האקולוגית של הצמחיי

 בולט לרעה בעיקר במה שאין בו. 1025להחריד בעת אישור תמ"ל/-השטחיעמדנו על כך כי הדיון  .42

. אין בו מילה 1025שיושמדו במסגרת תמ"ל/על ההרס האקולוגי של הצמחים  -ולו ראשוני  -אין בו שום דיון 

, על ידי המשרד להגנת 2017, באזור שתואר בחודש יוני 2008-אחת על הפגיעה ביעדי חוק אוויר נקי, התשס"ח

' )יוני 2017, כולל רבעון ראשון של שנת 2016תמונת מצב: סיכום שנת  -'איכות האוויר במפרץ חיפה הסביבה )

2017 )2 :www.sviva.gov.il )- 

לריכוזי  אוויר בישראל, בשל ריכוז גדול של מפעלי תעשייה בסמוךמפרץ חיפה הוא אחד ממוקדי זיהום ה"

טופוגרפיה ואקלים  אוכלוסייה, עומסי תחבורה, פעילות הנמל, מקורות נוספים של פליטת מזהמים ובשל נתוני

 ". המקשים על פיזור מזהמים

שרד האוצר, אשר ימצא , ט':(. מה לו לחבר הותמ"ל דוגמת פקיד בכיר בנסנהדריןאכן, אדם קרוב אצל עצמו ) .43

תאגידים  -עצמו, כמו כל הדורות לפניו, מן הסתם, בתפקיד בכיר בהנהלת אחד הגופים הפיננסיים )בנקים 

וחברות ביטוח( בגוש דן, אל איכות האוויר של התושבים החלשים שנאלצים להתגורר באזור מוכה זיהום זה?! 
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 -(, קרי Filter Naturalסנני האוויר' הטבעיים )מה אכפת לו מההשלכה הבריאותית ההרסנית של כריתת 'מ

 ' )'אחַרי המבול'(.après moi le déluge'-ו excelבעמק זבולון?! הוא עוסק בטבלאות הצמחייה 

  - 1025באזור זה כמו תמ"ל/ הנקודות עיקריות רלבנטיות בסוגית התרומה האקולוגית של הצמחיי .44

 בייחוד דברים אמורים באזורים מוכים זיהום דוגמת הם בעלי תרומה אקולוגית משמעותית;  הצמחים

 מפרץ חיפה.

 

 מבצע פעולה של פוטוסינתזה: קליטת פחמן דו הצמח-( חמצניCO2.ופליטת חמצן נקי לאטמוספירה ) 

 

 חומר חלקיקי רעיל )הן  -לספוג תרחיפים רעילים, היינו  ונה מרכזית נודעת ליכולת של הצמחיםתכ

10PM  5.2והןPMאבק; חו-( ו( מר חלקיקי זה עשוי להיות מתכות רעילות דוגמת עופרתPb( ניקל ,)Ni ,)

 (. Cd(, וקדמיום )As(, ארסן )Hg(, כספית )Br(, ברום )Liליתיום )

היא עצומה; רשימה ידידותית ופשוטה נכתבה על ידי ישראל  ה על היתרונות האקולוגיים של הצמחיםהכתיב .45

 .48( 2011) 4 גן-דעחיים המופלאים" דגנית עצמון "העצים: היצורים ה-גלון ו

בלב האזור גלון ועצמון עומדים על החשיבות המכרעת של העצים דווקא בסמיכות לאזורים עירוניים; דווקא "

 גז פסולת שפולטות המכוניות והמכונות ופולטים גם בני האדם ובעלי החיים בעת -חמצני -בפחמן דו המזוהם

רבבות עצים. -ובוודאי למטע האבוקדו המרכזי באזור זה, המורכב    מ " יש חשיבות לכל עץ: בוודאינשימתם

רבה בזכות השפעתו על ריכוז גזים אלה  הוא בעל חשיבות" -( 48, לעיל, גלון ועצמוןכותבים גלון ועצמון ) -העץ 

 ".מרעילותו אותנו 'מציל'כמותו ו חמצני, מפחית את-באטמוספרה. הוא קולט את הפחמן הדו

המי האוויר על אזור עמק זבולון וקרית אתא הולך וגדל; האזור כלוא בין שני עורקי תנועה העומס של מז .46

מצד מזרח. הנסועה של כלי רכב בכבישים אלו, ובייחוד  6)נתיבי המפרץ( מצד מערב וכביש  22מרכזיים: כביש 

ישראל בלמעלה גדלה מצבת כלי הרכב ב 2000בשנה; מאז שנת  5%עד  4%-נסועת המשאיות גדלה בקצב של כ

 ; והינה לנו מצעד איוולת: הורסים את מעט העצים שנשארו.60%-והנסועה בכ 75%-מ

 האיוולתמצעד בספר המונומנטלי )ב' טוכמן, March of Folly -ההגדרה הקלאסית של  ה -'מצעד איוולת' 

(1986 ;)The March of Folly, Tuchman .B ,בפני דרג מקבלי ( היא מציאות בה הנתונים ידועים וגלויים

 ההחלטות, בזמן קבלת ההחלטה, וחרף זאת מתקבלת החלטה הפוכה להיגיון ולשכל הישר.

טיעון פשטני שאין לחסל צמחים, הקוטלים זיהום ומסננים  איננו תנועה הקיבוציתיודגש כי הטיעון של ה .47

השטחים החקלאיים  משקל לעקרון של הגנתכל לא ניתן  1025ליך אישור תמ"ל/; הטיעון הוא כי בתהאוויר

-ובהלכה הפסוקה, הוא עקרון רב עוצמה, ויש לו טעמים ערכיים 35והפתוחים. עקרון זה, המעוגן בתמ"א 

 צרכניים חזקים במיוחד במדינה צפופה ומזוהמת כמו ישראל.-אקולוגיים-מורשתיים

 צורך "בעל עוצמה מיוחדת" בישראל -הגנת שטחים חקלאיים ופתוחים 

נווה הן הקלאסית ) -לחלוטין מהקו העקבי, המודרני, השזור כחוט השני, בהלכה הפסוקה הותמ"ל התעלמה  .48

 (.תחנת התדלוק באזור גבעת עדה-ו פורום הערים העצמאיות( והן המודרנית )ועד מקומי סביון-ו מדור
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וק תחנת התדלחשיבות ההגנה על קרקע חקלאית במדינה קטנה, צפופה ומזוהמת כמו ישראל הודגשה בעניין 

פז חברת נפט בע"מ והוועדה המקומית לתכנון נ.  מחוז המרכז -ועדת ערר מחוזית  2528/02)ע"א  באזור תל נוף

 מאיתדונם )כ 17.5( )השופטת פרוקצ'יה((. הסוגיה שנדונה הייתה הרס שטח של 2008§ )21 ולבניה זמורה

-פטת פרוקצ'יה עמדה על כך שנוף. השו-( לצורך הקמת תחנת תדלוק באזור תל1025ל/"תממהשטח שנהרס ב

צורך בעל עוצמה מיוחדת להגן על אינטרסים "במדינה קטנה כבישראל, שמשאביה הקרקעיים מוגבלים, קיים 

 ונוף". ארוכי טווח של הציבור בשימור ערכי קרקע

גישה זהירה מגשימים את "הצורך בנקיטת  - 35קרי, בראש ובראשונה תמ"א  -על רקע זה, "דיני התכנון" 

החשיבות שבשימור שטחים פתוחים שנועדו למטרות בהיקף ניצולה של הקרקע, מתוך ראיית  מדודהו

 המאיינת לפגוע בייחודם". ובהגנה עליהם  בפני בניה מואצתולשימור ערכי נוף וטבע,  חקלאיות

 תחנת התדלוק באזורהוא כבד במיוחד היות ומדובר על קטיעת השטח הפתוח, והרי )כאן ההרס המתוכנן  .49

 -( 205(, לעיל, גבעת עדה

בצורך השטח הפתוח, הנותר פנוי וזמין, אלא גם, ואולי בעיקר,  בהיקף"מצוקת השטח בארץ אינה מסתכמת 

של המרחב המבונה; הבא לידי ביטוי ברשת צפופה של ישובים ודרכים, הסוגרת ועומסת את  הפרישה

 המרחב".

 -השופטת א' פרוקצ'יה  (211לעיל,  עדה תחנת התדלוק באזור גבעתזה ) ןבעניימחזיקה -המחָר 

"חשיבות רבה לשמירה על ערכי נוף וטבע בארצנו הקטנה, כמו גם לצורך בחיזוקם ועידודם של הגופים 

השונים השוקדים באמונה על שמירת ערכי איכות הסביבה. עם זאת, שמירת ערכים אלה נעשית במסגרת דיני 

שבמסגרתה פועלים  תות, המגבשים יחדיו את התשתית הנורמטיביהתכנון והבנייה והתכניות לדרגותיהן השונ

 גורמי התכנון וניתנים היתרים לפעילות בנייה בשטח". 

  -ולבסוף, התכנון הסטטוטורי התקף, מייֵחס 

רם איכות הסביבה "משקל משמעותי ביותר לאינטרס השימור של ערכי הנוף והטבע במרחבים הפתוחים ולגו

 במובנו הכולל". 

עקרונות בדבר "גישה זהירה ומדודה" ביחס למשאבי הקרקע מּוקעים, מּושמים ללעג ולקלס כל ה .50

א הידיעה, לבזבוז משווע של קרקע; ובמקום לממש את . קרית אתא עצמה, היא הדוגמה, בה"1025בתמ"ל/

 .התנועה הקיבוציתלהרוס שדות חיטה ושעורה ותירס של מעשה שטן: מבקשים  - הקיים

  -יטען הטוען  .51

אכן, יש חשיבות לשטחים חקלאיים; ואכן, יש חשיבות מרכזית לשטחים חקלאיים באזור המזוהם ביותר 

בישראל. אבל עדיין, בהתנגשות בין צרכי השיכון של הזוגות הצעירים לבין צרכי הקיבוצים והחקלאים, אין 

 מנוס אלא להקריב את הזכויות של הקיבוצים והחקלאים לטובת הזוגות הצעירים.

ענה זו היא שגויה מן היסוד. היא מבוססת על בורות משוועת. אין שום מחסור בקרית אתא, ובמרחב קריות ט

מבחינת עיקרון החוקיות, אין לעשות בותמ"ל קרדום לחפור בו  -כולו בשטחי מגורים מאושרים. מעבר לכך 
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חולים אזורי במסווה  למטרות שהן שרות לפתרון משבר הדיור, דוגמת שטחי מסחר ותעסוקה או הקמת בין

 של פתרון משבר הדיור.

מן הראוי לעמוד על היקף התכנון המאושר בשני המעגלים: המעגל המיידי של שטח שיפוט קרית אתא; המעגל  .52

 הרחב של תכניות מתאר מרכזיות באזור הקריות כולו.

 היצף של תכניות מאושרות למגורים -המעגל המיידי: קרית אתא 

למעמדה של  יחידות דיור. ללא קשר 20,150-על כ, 2016-קרית אתא עומד, נכון למספר יחידות הדיור ב .53

(, ישנה בקרית אתא קיבולת מאושרת )תכניות מתאר תקפות(, הן תכניות מתאר 1024ל/"תמ)ו 1025תמ"ל/

בהיקף של  -טרם נבנתה(  -שטרם נוצלה וטרם מומשה )קרי  -בחטיבות חדשות והן תכניות מתאר בעיר עצמה 

 יחידות דיור.  15,000-כ

 -שתי תכניות מתאר, בלב שטח השיפוט של קרית אתא, בולטות במיוחד 

 (248גבעת הכלניות )כ/האחת, 

 (450)כ/ קרית אתאמערב השניה, 

יחידות  3,470תכנית מאושרת להקמת שכונת מגורים בעלת אופי עירוני של : (248גבעת הכלניות )כ/האחת,  .54

 דונם. 1,082בור, פארק שכונתי ושטחי מסחר על פני שטח כולל של , כולל מבני צידיור למגורים

כולה נמצאת בתוך שטח  -היא תכנית מודרנית שהושקעו בהכנתה ואישורה כספי ציבור רבים מאוד  -התכנית 

. 2018ופורסמה למתן תוקף בחודש יוני  2017שיפוט קרית אתא. התכנית אושרה באופן עקרוני כבר ביולי 

לבין שכונת  קרית אתאהכלניות היא מתבקשת, היות והיא מאחה את הקרע הפיזי בין העיר  הבנייה בגבעת

 גבעת אלונים המרוחקת והמנותקת )סוג של 'מוצב קדמי' של העיר קרית אתא(.

אף יחידת דיור אחת לא הוקמה בגבעת הכלניות. יוצא כי רק בשכונה זו יש מלאי תכנוני אדיר לשנים הרבה, 

 השטחים החקלאיים של הקיבוצים.ללא צורך בהרס 

יחידות  6,000תכנית מאושרת להקמת שכונת מגורים חדשה בהיקף של  :(450)כ/ קרית אתאמערב השניה,  .55

מ"ר  22,000( כוללת הקמת מרכזי מסחר ומשרדים של 450; בנוסף לכך, התכנית המאושרת )כ/דיור למגורים

 ומבני ציבור למכביר )מבני חינוך, בריאות ודת(.

, טעון, כמקובל בתכניות מתאר בהיקף זה, אישור קרית אתאימוש תכנית זו, הנמצאת בלב שטח השיפוט של מ

. בפועל, קרית אתאתכנית איחוד וחלוקה ביחס למקטעים בתכנית בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 , לא נעשה דבר.2014אף על פי שהתכנית פורסמה למתן תוקף בחודש אפריל 

דונם )רובו ככולו, שטח שהיה בעל יעוד  1,195שטח של  -( 450ח העצום של 'מערב קרית אתא' )כ/בכל השט

 לא נבנה בית אחד, לא הוקם מבנה אחד לרפואה. -חקלאי( 
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יחידות דיור בשנה; יוצא, כי כל אדם בעל  500-ל 300נע בין  קרית אתאמספר התחלות הבניה השנתי בעיר  .56

תכניות בשלבי  ללאתכניות מאושרות למגורים ) קרית אתאמבין כי יש כבר ביושר ויושרה, שעיניו בראשו 

 .מענה לביקוש של שלושים שנה ומעלה -יח"ד. קרי  15,000-התחדשות עירונית( בהיקף של כ ללאתכנון ו

הנה כי כן, זו הוכחה ניצחת כי עושים בחוק הותמ"ל )הוראת שעה( קרדום לחפור בו. ניתן היה, תאורטית, 

תכנית מתאר זו באמצעות חוק התכנון והבניה. אולם, וזו הרבותא: ברור לגמרי כי שום מוסד תכנון  לתכנן

שפוי וסביר לא היה מאשר בניה זו, על שטחים חקלאיים פוריים ובשטח הנמצא מחוץ לתחום השיפוט של 

י מיצוי עתודות עיריית קרית אתא )ומחוץ למרחב התכנון של ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אתא( לפנ

 הקרקע המאושרות לבניה בתוך קרית אתא.

 מימד הזמן -חריגה מסמכות עניינית מהותית 

 חמש שנים -טווח הזמן הרלבנטי 

"הגדלה  -כי חוק הותמ"ל )הוראת שעה( הוא בעל תכלית מוגדרת הוא  התנועה הקיבוציתטיעון היסוד של  .57

, אין מקום לעשות ך בהגדלה דחופה, הגדלה מהירהצור אין במקרה בושל היצע יחידות הדיור".  מהירה

 שארית השטחים החקלאיים בעמק זבולון,כל צורך ענייני בהרס  אין -שימוש בסמכות זו. המסקנה הינה 

במרחב למגורים לאור קיבולת הבניה המאושרת  ,והפעלת סמכות החירום לפי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(

  ., שטרם מומשהקרית אתאהתכנון 

קרית אם יש צורך אובייקטיבי להגדיל את היצע יחידות הדיור למגורים בעיר מסוימת, כמו  ,הוא כי הדין

מן הראוי לפסוע בדרך הסלולה של חוק התכנון והבניה. אך ורק אם הצורך  -דחוף  איננו, אולם צורך זה אתא

הליכי התכנון הרגילים, קמה ולא ניתן להמתין ל - דחיפות וחירוםבהגדלת היצע יחידות הדיור לובש מימד של 

 קונבנציונלי. -ההצדקה להליכה אל הנשק הלא

לבין  ,ביחידות דיור למגורים בעיר מסוימת או באזור מסוים הכלליההבחנה האנליטית בין שאלת הצורך  .58

או באזור  )קרית אתא( , ביחידות דיור למגורים בעיר מסוימתemergency-, ההמיידי ,הדחוףשאלת הצורך 

  היא מכרעת. ,מסוים

 אם נדרשת הגדלה של היצע יחידות הדיור למגורים בטווח הזמן הבינוני והארוך, הרי שמן הראוי לגשת

חוק התכנון והבניה. רק אם נדרשת  -ענה על צורך זה. תכנון זה ייעשה בדרך הרגילה, קרי לעבודת התכנון שת

אזי  -יחידות דיור מתוכננות נוכח הביקוש  הגדלה של היצע יחידות הדיור למגורים בטווח הקצר, ואין בנמצא

 החירום.אין מנוס אלא לפנות אל מסלול 

. פרק זמן זה )חמש שנים( הוא פרק הזמן הנקוב בהצעת החוק חמש שניםטווח הזמן הרלבנטי הוא טווח של  .59

על יסודה חּוקק חוק הותמ"ל )הוראת שעה(; ראו הצעת חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור 

כי אחת הסיבות  ,הצעת החוק קובעת .354( 3.2.2014) 841תשע"ד  הצ"ח; 2014-תשע"ד ,הוראת שעה()

הוא "פרק הזמן הארוך הנדרש לשני שלבים מרכזיים במכלול  ,המרכזיות "למחסור בהיצע הדירות למגורים"

ון של תכניות כי "השלב הראשון הוא הליכי התכנ ,הליכי הבניה של דירות". הצעת החוק מוסיפה וקובעת

 ".שנים 5נמשכים בממוצע כמעט " -כך הצעת החוק  -"הליכים אלה"  רחבות היקף של בניה למגורים".
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נתון זה נתמך בדברי אחד מהוגי רעיון חוק הותמ"ל )הוראת שעה(, מי שכיהן בתור הממונה על התקציבים 

ו בדיון הפותח בוועדת הפנים והגנת במשרד האוצר, מר אמיר לוי. מר לוי הציג את ההיגיון המונח בחקיקה ז

 חמש שנים(: "הליכי תכנון לוקחים היום 11, עמ' 17.2.2014 ועדת הפנים והגנת הסביבההסביבה של הכנסת )

 בוועדות המחוזיות. מרגע שהממשלה רוצה לקדם תכנית עד שהתכנית מאושרת, חמש שנים".

היצע מתוכנן של יחידות דיור למגורים, כך שהוא הינה כי אם במקום מסוים ישנו די והותר  לוגיתהמסקנה ה .60

, הרי שאין צורך אובייקטיבי בהליכה בקרית אתא ובסביבתה מַסֵפק את הביקוש של חמש השנים הקרובות

גיון הפנימי של חוק הותמ"ל )הוראת שעה( מבוסס על כך י, ההסלול חוק הותמ"ל )הוראת שעה(. כמוסברלמ

שנים"; מבקשי הדירות מתדפקים וצובאים על הפתח, ואין  5ן "כמעט שישנם מקרים בהם לא ניתן להמתי

אפשרות להמתין את פרק הזמן הרגיל של הליכי התכנון. לפיכך, אין מנוס אלא לתכנון בהליך חירום. זו 

 הוראת שעה.

היצע מאושר של יחידות דיור למגורים בעיר מסוימת  ישנואולם, אם התשתית הראייתית מצביעה על כך ש

 בחוק הותמ"ל )הוראת שעה(.וח של חמש השנים הקרובות, הרי שנשמטה הקרקע מתחת לבחירה לטו

במילים אחרות, מתן תשובה לשאלה האם נדרשת "הגדלה מהירה של היצע יחידות דיור למגורים" איננה  .61

ה'( )'הגדלה מהיר מימד הזמן לאוריכולה להיות מנותקת מכל תשתית עובדתית. היא טעונה עיגון ראייתי. 

אין בהיצע יחידות הדיור  -חמש שנים  -כי בפרק זמן קצוב  ,יש להראות( לחוק( 1)1בסעיף מטרת החוק )סעיף 

 ביישוב מסוים כדי לענות על הביקוש. כיוםהמאושר 

  - במימד הזמן 1025סיכום החריגה מסמכות של תמ"ל/ .62

נו מחסור ביחידות דיור מתוכננות מותנית בכך שיש חוק הותמ"ל )הוראת שעה(ההצדקה לשימוש בסמכות לפי 

והסביבה. מחסור זה ביחידות דיור בנויות למגורים הוא  קרית אתאומאושרות למגורים באזור מסוים, דוגמת 

חריף, עד כי אין אפשרות להמתין להליך תכנון רגיל על פי חוק התכנון והבניה, העשוי להימשך בין ארבע -כה

 לחמש שנים.

תוקף אדיר של יחידות מגורים וביקוש צנוע, אין שום -ו מאגר תכנוני מאושר ובראם המצב הוא הפוך, וישנ

. המאגר התכנוני המאושר למגורים, על פי נתונים חוק הותמ"ל )הוראת שעה(בסיס משפטי לשימוש ב

אובייקטיביים של מנהל התכנון וקרית אתא עצמה, קובע כי הוא עשוי לספק את הביקוש של השלושים השנים 

נבנו;  טרםמומשו ו טרםיחידות דיור למגורים, ש 15,000בלבד על  קרית אתאבעיר  -: מאגר זה עומד הבאות

יחידות דיור למגורים. ברור, איפוא, בעליל כי אין בסיס  400-הביקוש השנתי הממוצע בקרית אתא הוא לכ

 .חוק הותמ"ל )הוראת שעה(משפטי לשימוש בסמכות הבלתי קונבנציונלית של 

 2040 -חיצונית: שנת היעד למימוש  ראיה -ן מימד הזמ

שנת היעד למימוש מלא של הפרויקט  ,קובע כילהוראות מסמך הבה"ת )בדיקת היתכנות תחבורתית(  2סעיף  .63

 - 2040הוגדרה כשנת 

 "2040: יעדהת . שנ2"

תכנית, ומצורפת כנספח ל 1025ל/"תמאכן, מעיון מתוך הבה"ת )בדיקת היתכנות תחבורתית(, המהווה חלק מ

כל כך  מושתכנית מתאר הקובעת תקופת מי .2040שנת היעד למימוש הפרויקט הוגדרה כשנת עולה כי 
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( שנה, אינה מתיישבת עם הרציונל העומד בבסיס חוק 25ארוכה, הנפרשת על פני למעלה מעשרים וחמש )

 צורך ענייני ודחוף ממושכת ובין-יעת תקופת מימוש כההותמ"ל )הוראת שעה(. ישנה סתירה מוחלטת בין קב

 בהגדלה 'מהירה' של היצע יחידות הדיור.

 2017השלכות תחבורתיות )בה"ת(', עדכון מנובמבר בחינת  1025/המתחם הדרומי תמ"ל -מצ"ב 'קריית אתא 

 זו. להתנגדות 4כנספח 

היא  -יוער כי עיון במסמך התחבורתי )בה"ת(, המהווה את התשתית התחבורתית של עיר חדשה זו  .64

 מלמד על השטחיות המחרידה של הליך התכנון. - 1025ל/תמ"

מערבית וצפונית לקרית אתא -הפרויקט לפי המסמך התחבורתי המרכזי של התכנית משתרע אך ורק צפונית

 (.4, לעיל, בה"תבדו"ח התחבורתי ) 1; ראו סעיף דונם 5,330-על פני שטח של כ

-דונם )כ 7,000-( בכלל משתרע על שטח של קרוב ל)'הפרויקט' בשפת המסמך התחבורתי 1025בפועל, תמ"ל/

 1,650שטח תכנית של  -לא פחות ולא יותר  -נשכחו מהמסמך התחבורתי של התכנית  -דונם(; בקיצור  6,985

 דונם.

מבוסס על  - 1025המסד והבסיס לכל התכנון התחבורתי של תמ"ל/ -יש לקרוא שוב: המסמך התחבורתי  .65

גדלה  1025, שעה שבכלל תמ"ל/דונם 5,330-וצפונית לקרית אתא על שטח של כמערבית -תכנית שהיא צפונית

 7,000-על של קרוב ל-לקרית אתא ותפחה למימד מערבית-דרומיתוהתפשטה אל עבר השטחים החקלאיים 

 .דונם

 תוהו ובוהו. -בקיצור 

 צפוי כאן. יאסון תחבורתמורשתי צפוי כאן: גם -כלכלי וערכי-מה הפלא שלא רק אסון תכנוני, משקי

  -יתר על כן  .66

 600,000-מ הנופלהמסמך התחבורתי מנתח את הצורך הפתרון תחבורתי עבור שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף 

 מ"ר(. 590,750ליתר דיוק, מ"ר )

 .מ"ר 1,400,000על  העולהכוללת שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף  1025והנה, תמ"ל/

טחי מסחר ותעסוקה ללא פתרון תחבורתי; טעות בהיקף מ"ר ש 800,000-זהו פער מונומנטלי של למעלה מ

 קומית.-קולוסאלי, כמעט טעות שהיא טרגית

(: "טעיתי, טעה, טעות, טועים, חסכו ואמצושלישיית הגשש החיוור )הגשש החיוור,  אם לשאול מלשונה של

 טעינו".

-דונם ו 5,330טת התכנית )עוד בגלגול קודם של טיו - מכל מקום, הנקודה המרכזית כאן היא כי הבה"ת עצמה .67

; על אחת כמה וכמה שעה 2040כי שנת היעד היא שנת  -קובע  -מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה(  590,750

 שהתכנית תפחה והכפילה את עצמה.
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 שנה" 20-ראיה חיצונית: הודעת ראש עיריית קרית אתא כי "התמ"לים לא ייבנו בעוד כ -מימד הזמן 

, ראש (1024ל/"תמ)ו 1025ל/"תמראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בעניין נועדו  2016באפריל  13-ביום ה .68

עיריית קרית אתא מזה, וראש המועצה האזורית זבולון מזה )עם צוותו(. הפגישה תועדה ונרשמה לפרטיה 

 בזמן אמת, על ידי עובד המועצה )ראש מחלקת היישובים, מזכיר במועצה האזורית זבולון(, מר אמיר יעקב. 

)נציגי אושה, מ' זבולוני ומ' שביט ונציגי קיבוץ רמת יוחנן, י' יבור ונ' שגיא( נכחו  התנועה הקיבוצית נציגי

 בישיבה.

 זו. להתנגדות 5כנספח  2016באפריל  13-מצ"ב סיכום מפגש נציגי ישובים עם ראש עיריית קרית אתא מה

לקריית יר במפורש, כי "להשקפתו, ראש עיריית קרית אתא פרס את תפיסתו לגבי התכנון הסטטוטורי והבה .69

, שכ' גבעת אלונים, גבעת המשטרה, ]תכנית גבעת הכלניות אתא שטחים גדולים לבינוי לפני מתחמי התמלי"ם

 ".שנה 20-להערכתו, התמלי"ם לא יבנו אלא בעוד כושטחים רבים ריקים בתוך העיר.  450ר.ר.[, מכ/ -

מה  -שנה". ואם כך  20-לא יבנה "אלא בעוד כ 1025ל/"תמא: ואכן, האמת ניצבת לימין ראש עיריית קרית את

 ?בוער? מדוע לעשות שימוש בסמכות החירום? האם רק לתפארת המליצה )ויחסי ציבור והודעות הדוברות(

השימוש בסמכות יחודית, חריגה זו, לפי חוק הותמ"ל )הוראת שעה( איננו מוצדק לחלוטין. שימוש בחוק 

 ניה שתיעשה עוד שנות דור איננו שימוש כדין. זהו שימוש בלתי חוקי.הותמ"ל )הוראת שעה( לב

כי מדובר ב"תכניות לאומיות לטווח ארוך המאפשרות בבוא  -וניכרים דברי אמת  -שוב ושוב הדגיש מר פרץ 

העת, ולאחר הבשלה לתת מענה לאיכלוס ע"פ צרכי מדינת ישראל"; במילים אחרות, יהא מונח עד שיבוא 

 אליהו.

)הבה"ת(; השני, ראש העיר אליו מיועדת  1025ל/"תמפי שניים יקום דבר': האחד, המומחה התחבורתי של  'על .70

 חתן השמחה. -; קרי  1025ל/"תמ

. ברור לגמרי כי בטווח זמן כה ארוך, ניתן לקדם את התכנון 2040היא סביב שנת  1025ל/"תמשנת המימוש של 

 תוח שיטתי של הנתונים מוביל לאותה מסקנה ממש.ניעל פי הדין הרגיל; אין הדברים כצעקתה. 

 בחינת התקיימות רכיבי היסוד -מימד הזמן 

 שניהתשובה לשאלת קיום מימד הדחיפות, המצדיק את פעולת חוק הותמ"ל )הוראת שעה(, היא פונקציה של  .71

 -פרמטרים מרכזיים 

 תכנית המקודמת ע"י הותמ"ל.של יחידות הדיור למגורים ביישוב העירוני נשוא ה ההיצע המאושר, אחדה

של יחידות הדיור ביישוב העירוני נשוא התכנית המקודמת ע"י הותמ"ל, כולל  קצב הביקוש הטיפוסי, שניה

 הנחה של הגדלת קצב הביקוש.

 200יח"ד מאושרות למגורים. אם קצב הביקוש השנתי בפועל )היתרי בניה( הוא  4,000טול, למשל, עיר ובה 

-)עליה ב יוכפלעשרים שנה. אפילו אם קצב הביקוש בפועל -שוב זה קיבולת בניה מאושרת ליח"ד, הרי שיש ליי
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(, עדיין יש עשור שלם של תכנון מאושר. המסקנה הינה כי ביישוב זה יש צורך בהגדלה של היצע יחידות 100%

 - ת אומרת', זאהיחידה לטיפול נמרץ תכנונימקרה שיש להפנות אל ' איננוהדיור למגורים אולם המקרה 

 הותמ"ל.

  - אלו נתוני היסוד של קרית אתא .72

 יחידות דיור. 20,143   - מספר יחידות הדיור הקיימות

 יחידות דיור. 15,000-כ  - הקיבולת המאושרת והבלתי בנויה

 יחידות דיור לשנה. 400-כ    - קצב המימוש השנתי

 ספר יחידות הדיור הקיימות בקרית אתאמ .73

לפי מרשם מבנים לדירות,  יקה, מספר הדירות למגורים בקרית אתאכזית לסטטיסטעל פי נתוני הלשכה המר

 .יחידות דיור 20,143על  - 2016נכון לשנת  -עמד 

 יחס למספר הדירות הקיימות בקרית אתא, ב2016ועד שנת  2010בטבלה שלהלן מרוכזים כל הנתונים משנת 

 כפי שתועדו בדו"חות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 0201 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

מס' דירות 

 למגורים

18,541 18,683 18,916 18,822  19,465 19,772 20,143 

 

)כולל(, הוא  2016ועד  2010סך כל הגידול במספר יחידות הדיור למגורים בקרית אתא במהלך שש השנים שבין 

 .שנהיחידות דיור ל 315קצב ממוצע של  -יחידות דיור, היינו  1,890

ניה וגמר בניה, אלו הנתונים הכמותיים המופיעים בדו"חות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע להתחלות ב .74

  - 2016עד  2010, היינו בין כל אחת ואחת מהשנים בשנים הרלבנטיות בקרית אתא

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 644 433 310 538 527 180 240 התחלות בניה

 401 408 615 231 276 111 172 גמר בניה

 

 410-, הוא כ2016ועד  2010מספר התחלות הבניה הממוצע, בכל אחת משבע השנים הנקובות החל משנת 

 . דירות לשנה 374התחלות בניה בשנה; מספר הדירות הממוצע שבנייתן הסתיימה עומד על ממוצע שנתי של 
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 פרספקטיבה של קיבולת קיימת והביקוש בפועל  - ף התכנוני במרחב התכנון של קרית אתאהערכת העוד

י, במרחב התכנון המקומי של , באופן סופאושרו ונכנסו לתוקףהוא כי  התנועה הקיבוציתהטיעון היסודי של  .75

טרם אשר  -; תכניות מתאר אלו בהיקף נכבד ביותר , שתיים מהןתכניות מתאר למגורים ארבע קרית אתא

כמעט מאפשרות, יחד עם קיבולת הבניה המאושרת,  -י ביצוע מוקדמים( )אחת מהן נמצאת בשלב נבנו בפועל

 . את הכפלתה של קרית אתא

 בנין למגרשים אלו היא צנועה. -לעת הזאת, הביקושים על ידי יזמים וקבלני

, אין צורך בהליכה למגורים בעיר קרית אתא לפיכך, על רקע רווחה תכנונית זו, והעודף הקיים בתכנון מאושר

 של שטחים מעובדים חקלאיים ופעילים. סיטונאיהסקאלה של האמצעים התכנוניים, תוך הרס לקצה 

 קיבולת בניה מאושרת ובלתי ממומשת בהיקפי ענק -קרית אתא 

אלו ארבעת המתחמים העיקריים המתוכננים והמאושרים למגורים בתחומי שטח השיפוט של העיר קרית  .76

 -אתא 

 ת אתא'(/ב )'מערב קרי450תכנית כ/ , האחד

 )'גבעת הכלניות'( 248תכנית כ/ , השני

 /ג )'גבעת אלונים'(256כ/מק/-ו 256תכניות כ/ , השלישי

 )'אחוזת מולר על הפארק'( 468תכנית כ/ , הרביעי

 /ב )'מערב קרית אתא'(450תכנית כ/ , האחד .77

משטח תכנית זו היה ; חלק יח"ד למגורים 6,000-. היא כוללת כ2014תכנית מתאר זו נכנסה לתוקף עוד בשנת 

 במועצה אזורית זבולון, והוא כבר הועבר לעירית קרית אתא. התנועה הקיבוציתבעבר שטח חקלאי של 

דונם, בתוך שטח  1,195/ב )'מערב קרית אתא'( היא תכנית מתאר המשתרעת על שטח של 450תכנית כ/

 השיפוט של קרית אתא. 

יחידות דיור; בנוסף לכך, תכנית זו, היא  6,000יקף של תכנית זו כוללת שכונת מגורים חדשה, כאמור, בה

מ"ר, מבני ציבור  22,000-תכנית 'מערב קרית אתא', כוללת הקמת מרכזי מסחר ומשרדים בהיקף של כ

למכביר )ארבעה)!( בתי ספר יסודיים; שלושה)!( בתי ספר על יסודיים, בתי כנסת, מעונות, מרפאות(; ועל כל 

 ירוני ושטחים ציבוריים פתוחים.ע-אלה פארק ציבורי כלל

באפריל  1-; התכנית פורסמה למתן תוקף ב2011ביוני  26-/ב( נעשה עוד ב450דבר פרסום הפקדת התכנית )כ/ .78

2014  . 

ארבע שנים וחצי מאז שהתכנית פורסמה למתן תוקף; שש שנים וחצי מאז שמועצה -הנה כי כן, חלפו למעלה מ

, ומה 2015ותר על השטח; שטח השיפוט הועבר באופן פורמלי בשלהי אזורית זבולון הסכימה, בהסדר, לו

 התוצאה בשטח?
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זו מציאות של  - אחתיחידת דיור  אין, אחדקומות -רב איןבנוי לרפואה;  בית אחדולו  איןהתוצאה הינה ש

 'שום דבר ולא כלום'.

ן עירית קרית אתא ומועצה מה הועילו חכמי התכנון בתכנונם )ועימם חכמי ועדת החקירה לשינוי גבולות בי .79

 (. לא דובים ולא יער.non est factum)((? בפועל לא אירע דבר 2015-אזורית זבולון )ועדה מ

תוך פעולה,  -ללכת בדרך המלך ולממש את התכניות המאושרות  -, היינו ןהיגיובמקום לנהוג לפי מידת ה

תשתיות ביוב ואיכות סביבה וכיו'; ראו בהתמדה ובנחישות, לקיום התנאים להוצאת היתר )תכנון מפורט; 

: החליטו להרוס עוד שטח חקלאי שיגעון/ב(, חכמינו, בחכמתם, אימצו את מידת ה450לתכנית כ/ 6.9סעיף 

 ולתכנן עוד תכנית. 

הוא חזרה שוב ושוב על אותה פעולה בדיוק, בציפייה לקבל  - Einstein Aלפי ההגדרה של  -כידוע, השיגעון 

 (.'Insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results'תוצאה שונה )

החקלאי המגיע לַעֵבד את  -בינתיים, כל התכנון הסטטוטורי וכל ועדות החקירה הביאו לשינוי אחד ויחיד  .80

לדונם ₪  9ארנונה של : אם עד כה הוא שילם מיסים/ב )גידולי שדה( צריך לשלם עוד 450האדמה של תכנית כ/

 (. ₪ 75-)כ פי תשעהחקלאי, הוא נדרש כעת לשלם 

גבוהה, בקול תרועה רמה, על פתרון 'משבר הדיור' ומסיימים בקול ענות חלושה, -צחוק הגורל: מדברים גבוהה

לטובת עירית בהגדלת נטל המס על עובד האדמה, פרי עבודת אנשי היישובים של המועצה האזורית זבולון, 

 . אתא קרית

 )'גבעת הכלניות'( 248תכנית כ/, השני .81

; 2018ביוני  5-ופורסמה ברשומות ב 2017ביולי  12-, אושרה למתן תוקף בתכנית המתאר 'גבעת הכלניות'

 יח"ד למגורים. זו תכנית מפורטת שניתן להוציא מכוחה היתרי בניה. 3,470-תכנית זו כוללת  כ

ת בניה למגורים העשויה לספק בשפע, בבחינת 'שבענו והוַתרנו', את תכנית גבעת הכלניות, לבדה, כוללת קיבול

הביקוש למגורים בקרית אתא לתקופה של שמונה שנים. זאת, עוד לפני הקלות על פי דין, ואפילו בהנחה 

 יחידות לשנה. 430-שמספר היתרי הבניה השנתי הממוצע בקרית אתא יגדל ל

הוא צעד מתבקש וחיוני מבחינת ההיגיון והשכל הישר. מדובר מימוש קיבולת הבניה בשכונת גבעת הכלניות  .82

על "גבעה הצופה על נופי המפרץ  -כדברי ההסבר לתכנית  -בתכנית מתאר מודרנית ונאה, הממוקמת 

והכרמל"; השכונה אמורה להיות בנויה סביב פארק הממוקם "בשיא הגבעה והוא מעצב את שלד השכונה 

 ודמותה". 

מ"ר לדירה  142ת מגורים בגבעת הכלניות הוא מרשים: שטח עיקרי ממוצע של הגודל הממוצע של דיר

 יחידות דיור(. 3,470-מ"ר שטח עיקרי ל 493,870)

מרחבי בין מעשי הטלאים של תכנית קרית אתא. -גבעת הכלניות היא חיונית ליצירת רצף אורבני שכונת

 שכונת גבעת אלונים. מהעבר האחד, השכונות הוותיקות של העיר עצמה, ומהעבר השני,
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זהו העיקרון הבסיסי של נוסח תכנית המתאר הכוללנית של קרית אתא, שנותרה מיותמת לאור קידום  .83

 .1025תמ"ל/-ו 1025ל/"תמ

נספח היישום של תכנית המתאר הכוללנית, שאושרה להפקדה, קבע כי מרחב התכנון, הכולל את השטח עליו 

השלמת  לאחר, נועד לפיתוח רק בטווח הרחוק, 1025ל/"תמתוכנן במסגרת חוק הותמ"ל )הוראת שעה( 

 המרקם העירוני המאושר, והשלמת הפערים של השטחים הריקים בתוך קרית אתא עצמה.

לפיתוח ובינוי אזורים לאור עיקרון זה, נקבע חד משמעית בנוסח תכנית המתאר הכוללנית כי תינתן עדיפות 

 פיתוח אזורים חדשים. לפניאת בקרית אתא, וז המשלימים את הרצף העירוני

באה הותמ"ל ועקפה, מימין, את הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה; לפנינו, סוג מוזר של 'מירוץ סמכויות' בין 

)תחילה, רצף  במידת ההיגיוןבעוד שרשויות התכנון על פי חוק התכנון והבניה נוהגים ש רשויות התכנון. אלא,

אלו של חוק הותמ"ל )הוראת שעה(( נוהגים במידת השיגעון לפי הגדרתו שהרי אורבני ומילוי חללים ריקים(, 

 .A. Einsteinשל 

דבר וחצי  -בדיוק כפי שלא הוקם ב'מערב קרית אתא'  -מכל מקום, לעת הזאת, לא הוקם ב'גבעת הכלניות'  .84

 דבר; לא בית ולא בנין; לא כלום ושום דבר.

אושרת למגורים בקרית אתא, הרי שהצפייה הינה כי ייעשו של קיבולת בניה מ ור היקף נכבד זהעל פניו, לא

 מאמצים אכן לממשה.

במקום לממש את הקיים, ְלַמצות את ה'יש', רודפים אחרי תכניות גרנדיוזיות חדשות, הכרוכות  -וראו זה פלא 

יבהרס ובהשמדה המונית של עצי פרי למאכל; האם נשכח להם, לחברי הותמ"ל, איסור מפורש מדאורייתא "  ּכִּ

ל ָתצּור יר א  ים עִּ ים ָימִּ ָלֵחם ַרבִּ יהָ  ְלהִּ ית ֹלא ְלָתְפָשּה ָעל  ת ַתְשחִּ ְנֹדחַ  ֵעָצּה א  ן ָעָליו לִּ י ַגְרז  ּנּו ּכִּ מ   ֹלא ְוֹאתוֹ  ֹתאֵכל מִּ

ְכֹרת י תִּ ה ֵעץ ָהָאָדם ּכִּ ָפנ יָך ָלֹבא ַהָשד   (.19, כ דברים" )ַבָמצֹור מִּ

 /ג )'גבעת אלונים'(256/מק/כ-ו 256תכניות כ/, ההשלישי .85

 הן תכניות תקפות למגורים.  ג/256/מק/כ-ו 256תכנית מתאר כ/

א /256/; תכנית כ2004אוגוסט -. היא פורסמה למתן תוקף עוד ביח"ד 1,902כללה במקור  256תכנית כ/

 . 2009פורסמה למתן תוקף בפברואר  ג/256/מק/, ותכנית כ2006פורסמה למתן תוקף בספטמבר 

 71א, והגדילה את מספר יחידות הדיור בעוד /256/ולכ 256אפשרה הקלות לתכנית כ/ ג/256/מק/ת כתכני

 יח"ד. 

 תכניות נקודתיות(.   לפני יח"ד 1,973) יח"ד 2,000-סך כל יחידות הדיור במתחם 'גבעת אלונים' הוא כ

ניה מומש והוצא אל הבניה בגבעת אלונים מתנהלת לה לאיטה, זה שנים אחדות. חלק נכבד מקיבולת הב

 הפועל. למיטב הידיעה, ישנם עוד מגרשים שהם 'מקרקעי ישראל' בגבעת אלונים שטרם שווקו.
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 )'אחוזת מולר על הפארק'( 468תכנית כ/, הרביעי .86

; היא פורסמה למתן תוקף בחודש היא תכנית תקפה )'אחוזת מולר על הפארק'( 468תכנית המתאר כ/

 יחידות דיור לצד פארק מרכזי. 700-קמת שכונת מגורים ובה כ. התכנית כוללת ה2014אוקטובר 

 אף תכנית זו טרם מומשה.

שהוכן עבור טיוטת תכנית המתאר הכוללנית, אלו הן  2016ויודגש, כמפורט בנספח הפרוגרמה מחודש מאי  .87

 תכניות מתאר חדשות בחטיבות קרקע מרכזיות, ללא מיצוי הבניה למגורים בקרב כל אלה.

  - מות בשכונות קיימות בקרית אתאתכניות קיי (א)

 .יח"ד למגורים 3,557קיבולת זו הועמדה על 

 ,קיבולת מאושרת זו ( הוא פרי מימוש2016עד  2010בשנים הנסקרות )חלק ניכר מהבניה בקרית אתא 

 פנויים ונטושים.מתוכננים, , לאורכה ולרוחבה, במגרשים קרית אתא הפזורה ברחבי העיר

  - התחדשות עירונית )עיבוי( בניה למגורים במסגרת (ב)

יח"ד  3,350-נספח הפרוגרמה, שהוכן עבור עיריית קרית אתא, מעמיד קיבולת זו על הצד הנמוך ב

 .למגורים

 - 38תמ"א  (ג)

 מגדילים את פוטנציאל אפשרות הדיור בקרית אתא. 38רכיבי תמ"א 

( ישנה עוד קיבולת 38רויקטי תמ"א פרויקטי עיבוי עירוניים )פרויקטי התחדשות עירונית ופ ללאיוצא, כי אף  .88

חטיבות הקרקע  בארבעלמגורים  דיח" 12,170-, וזאת בנוסף ליח"ד למגורים 3,557ריאלית מאושרת של 

 החדשות.

 של קיבולת מאושרת למגורים בקרית אתא. יח"ד 15,000-על רקע זה, קמה ועולה המסקנה בדבר למעלה מ

  -אה מן הראוי להפנות את תשומת הלב לנקודה הב .89

האינטרס של קרית אתא הוא מיצוי התכנון הקיים לצורך יצירת רצף מרחבי פיזי )להבדיל מטלאים 

תכנוניים(; מיצוי שטחים מתוכננים אלו עשוי להביא את קרית אתא למעמד של 'עיר שחוברה לה יחדיו' )העיר 

 הוותיקה עם גבעת אלונים(.

ית בקרית אתא, תוך עיבוי עירוני )כולל חיזוק מבנים במקביל, זהו אינטרס מובהק לעודד התחדשות עירונ

וחותרת תחת היגיון זה; מה טעם יש להשקיע  1025ל/"תמישנים ורעועים מפני סיכון רעידות אדמה(. באה 

אנרגיות תכנוניות בפרויקטי התחדשות עירונית, שעה שניתן להרוס שדה חקלאי מישורי ריק ונקי? 'הושט היד 

 וגע בם'.
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 הכמות הבסיסית למגורים על פי התכנון לבין הכמות בפועל: מנגנוני ההקלות ההבחנה בין

 לפנייח"ד למגורים( היא כמות יחידות הדיור  15,000-הכלולה בתכניות המתאר בקרית אתא )למעלה מכמות ה .90

גדיל את מספר יחידות הדיור: מנגנון ההקלות הסטנדרטי המסמיך את הועדה המקומית לתכנון ולבניה לה

 יחידות מספר הגדלת) 2002-ב"תשס( מתכנית ניכרת סטיה) והבניה התכנון לתקנות( ד()9)2 , למשל, תקנהראו

 מ"ר(. 70; גודל דירה ממוצע לפי הקלה של מסוימים לתנאים בכפוף, 30%-ב ואף'( שבס תיקון)' 20%-ב הדיור

( 2014-ד"תשמ( 101' מס תיקון) והבניה התכנון חוק) 2014 מהשנים והבניה התכנון בחוק החקיקה תיקוני וראו

  (.2015-ה"תשע(, שעה הוראת( 103תיקון מס' ) והבניה התכנון חוק) 2015-ו

; המגרש משטח 20% עד של בהיקף ,למגורים הבניה שטח הגדלת בשורת את לעולם הביא 2014 משנת התיקון .91

 תיקון; והאדירה תורה הגדיל 2015 משנת התיקון .והבניה התכנון לחוק( 16()א)א62-ו( 12()א)א62 סעיף ראו

 התכנון לחוק( ד()1()3ב)151 סעיף את העולם לאוויר הביא', כחלון-שבס תיקון'כ התכנוני רגון'בז הידוע, זה

 20%-ב קרית אתאזכויות הבניה במגרש ב'רשות עירונית' כמו  של הגדלה מאפשרת זו חוק הוראת. בניההו

מספר יחידות הדיור  שלנוספת  לצורך הגדלה וזאת, המתאר ניתתכ לפי הקבועה לקיבולת מעבר, הדיור יחידות

 .בתכנית המותרות הדיור יחידותמספר ל מעבר 30% בשיעור של

 לפניפרויקטי 'התחדשות עירונית',  לפנייח"ד למגורים( הוא  15,000-ויוזכר, היקף זה של תכנון מאושר )כ .92

מיצוי בניה  לפני( ו38ני רעידות אדמה )תמ"א פרויקטי בניה לפי תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפ

 בתכניות מתאר מפורטות )'תב"ע נקודתית'(.

יח"ד  12,000-של כ בתכניות חדשות כי אמנם ישנה קיבולת מאושרת למגוריםהינה  התפיסה של הותמ"ל .93

ו ניתן וחלקה אינ ,עקב העדר תכנון מאושר ברמה מפורטת מיידיבקרית אתא, אולם חלקה אינו ניתן למימוש 

 עקב בעלות פרטית של הקרקע. מיידיימוש מל

 %90-'פחת תכנוני' של למעלה מ -הסבר תמוה 

 הוא תמוה. ה הותמ"לעל פניו, ה'הסבר' אשר סיפק .94

יש להבחין בין הנחת עבודה נורמלית, רגילה, על פיה חלק מסוים מהתכנון הסטטוטורי המאושר אינו מובא 

 %90-למעלה מם או פיזיים, לבין מצב פתולוגי, מעוות, המניח כי בחשבון עקב חסמים משפטיים, תכנוניי

 הוא ָעַקר. מהתכנון המאושר

כי יש כבר בקרית אתא קיבולת מאושרת  מודהוזו בדיוק הנחת העבודה על פיה פועלת הותמ"ל; בעוד שהיא 

יחידות דיור  01,00בתכניות חדשות בתוקף, היא מניחה כי בעצם יש רק  יחידות דיור 12,000למגורים של 

בהרס  -לפי שרשרת סיבתית מוזרה זו  -יחידות דיור זמינות, הרי שיש צורך  1,000'אמיתיות'; ואם יש 'רק' 

 .1025ל/"תמעוד שטחים חקלאיים ובאישור 

האבסורד הוא שתכנון מאושר וקיים זה מבוסס בחלקו על שטח חקלאי, בו שונה הייעוד, תוך העברתו  .95

 עירית קרית אתא. -לממועצה אזורית זבולון 

קרית אתא, כדי לפתור את -'שיטה' זו מובילה ל'מעגל שוטה': מועברים שטחים ממועצה אזורית זבולון ל

'משבר הדיור'; חל שינוי יעוד בקרקע חקלאית; שטח השיפוט מועבר לקרית אתא; הבניה לא ממומשת עקב 
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ור את 'משבר הדיור', תוך שינוי יעוד והרס נדרשים עוד שטחים כדי לפת -היינו  ;חלילהחסמים; ושוב חוזר 

 . הקרקע חקלאית פוריי

על כך שבעצם אין  תמבוסס ראינו כי הנחת העבודה על פיה יש צורך בעוד שטחים למגורים עבור קרית אתא .96

הקלות ולפני פרויקטים של  לפנייח"ד )כאמור,  12,000וטורית המאושרת של רלבנטיות לקיבולת הסטט

וזאת משני  (,(38ובניה במסגרת התכנית הארצית למיגון מפני רעידות אדמה )תמ"א  התחדשות עירונית

 :עיקריים טעמים

 תכנון סטטוטורי מאושר למגורים, הטעון השלמה לתכנון מפורט. - האחד

 תכנון סטטוטורי מאושר למגורים, על קרקע בבעלות פרטית. - שניה

 ון מפורטתכנון סטטוטורי מאושר למגורים הטעון השלמה לתכנ

 תמצית טיעון זה: התכנון הסטטוטורי המאושר טעון תכנון מפורט.  .97

ענק )דוגמת רעיון העוועים של -( של מתחמיFrom scratchבתכנון מבראשית ) ןשאלה רטורית: מה ההיגיו

)נכס  הרס צמחיה ירוקה(, תוך שינוי גבולות מוניציפליים, הרס שטחים חקלאיים ופתוחים, 1025ל/"תמ

שעה שפתרון המגורים נמצא מתחת לפנס  -ראשון במעלה באחד האזורים המזוהמים ביותר בארץ(  אקולוגי

. כמוסבר, שטח זה מהווה תקף למגורים יעוד/ב הוא כבר שטח בעל 450ממש. כאמור, השטח הכלול בתכנית כ/

ל ועדה מקומית משטח השיפוט )המוניציפלי( של עירית קרית אתא ומרחב התכנון )התכנוני( ש חלק אינטגרלי

 לתכנון ולבניה קרית אתא. הוצאת היתר הבניה מותנית בהשלמת תכנון מפורט. 

 מדוע לא להשלים את המהלך המתבקש מבחינה תכנונית, ולאשר תכנון מפורט לצורך הוצאת היתרי בניה?

ם יש בהרס שטחים חקלאיי ןהשטח הקיים של קרית אתא, מה ההיגיו בתוךאם יש פתרון זמין, נגיש,  .98

-תעשייתית( כמו קרית אתא, הנמצאים הרחק-מעובדים, מניבים ופוריים לעיר )בעלת אוריינטציה מסחרית

לקרית אתא? מדוע לא ללכת על הפתרון הפשוט? האם מכיוון שהוא 'מצטלם' פחות טוב לצרכי  מחוץהרחק 

rating !?ופרסום 

 תכנון סטטוטורי מאושר למגורים על קרקע בבעלות פרטית

 , כי יש בתחומי שטח השיפוט של עירית קרית אתא תכניות מאושרות למגורים על קרקע בבעלותיןאין עורר .99

 קרקע שאיננה 'מקרקעי ישראל'. -פרטית, היינו 

והשכל הישר מחייבים את המסקנה, כי אילו היה ביקוש ֵער לדירות מגורים בעיר קרית אתא, הרי  ןההיגיו

נון המאושר למגורים, היו מוציאים תיכף ומיד, מהכוח אל שהבעלים הפרטיים של המגרשים, בעלי התכ

ו מניב תקבולים )הוניים( הפועל, את התכנון הסטטוטורי המפורט. כרגיל, מה בצע לו לאדם בנכס ריק שאינ

 , שעה שהוא יכול לממש אותו ולקבל תמורות כספיות? והכנסה שוטפת

ל ידי יזם שהוא בעלים פרטי של הקרקע; ללמדך כי ואכן, בשכונת גבעת אלונים, חלק הארי של הבניה נעשה ע

אין שום בסיס ב'הסבר' המשונה על פיו יש להתעלם מקרקע בבעלות פרטית; זו בעצם טענה שיוצאת מנקודת 
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לבנות כדי להחריף את משבר הדיור.  לאהנחה קונספירטיבית, כאילו בכוונת מכוון אנשים פרטיים מבקשים 

 אין לדברים אלו שחר.

עמדת הותמ"ל. הרי אין עוררין כי מידי שנה מוצאים כל שנה היתרי בניה פחות על פני ת הפשוטות טוהעובדו

יח"ד, וישנם פרויקטי  12,000כי ישנו תכנון מאושר מעבר לאותן  -יח"ד למגורים בקרית אתא. ללמדך  400-ל

 .38תמ"א 

את כלל הביקוש  -גבעת אלונים( )יחד עם השלמת  לבדו -האמת הינה שמתחם 'גבעת הכלניות' יכול לספק  .100

זכויות בניה למימוש בהיקף  -לפני הקלות  -. יוזכר, מתחם זה כולל בתוכו 2030שנת  עדבקרית אתא למגורים 

 יחידות דיור למגורים. 3,470של 

מעבר לתכניות המאושרות למגורים בתוככי שטח השיפוט של קרית אתא, יש לעמוד על העודף האדיר של  .101

 מאושרות למגורים במרחב הקריות, בסמיכות לקרית אתא, השוכבות כאבן שאין לה הופכין.תכניות מתאר 

 עודף תכנוני אדיר מאושר למגורים -המרחב הסמוך לקרית אתא 

, ממתינות 1025שתי תכניות ענק מאושרות למגורים, שאושרו על שטחים חקלאיים פוריים, בצמידות לתמ"ל/ .102

 כאבן שאין לה הופכין.

  -התכניות  אלו הן שתי

 הרחבת קרית ביאליק'( -)'שכונת מגורים אפק  425ק/  -האחת 

התכנית אושרה על ידי הוד"ל )הוועדה לדיור לאומי )מחוז חיפה(( שפעלה מכוח חוק הוד"לים )הוא 

 (. התכנית פורסמה2011-חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראת שעה( תשע"א

 .3057( 27.2.2013) 6554תשע"ג  י"פ: 2013ר בחודש פברוא למתן תוקף

 קרית ביאליק'( -)'הרחבת גבעת הרקפות  301-0186817תכנית   -השניה 

התכנית אושרה על ידי הוד"ל )הוועדה לדיור לאומי )מחוז חיפה(( שפעלה מכוח חוק הוד"לים )הוא 

; התכנית פורסמה (2011-חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראת שעה( תשע"א

 .2878( 19.1.2016) 7191 תשע"ו י"פ:  2016למתן תוקף בחודש ינואר 

  -אלו הם נתוני שתי התכניות הללו  .103

 הרחבת קרית ביאליק'( -)'שכונת מגורים אפק  425ק/

   - שטח התכנית

רכים )בעיקרן דונם ד 98.4דונם בעל יעוד חקלאי;  947.1; רוב רובו של השטח בעל יעוד חקלאי )דונם 1,127

 שטחים חקלאיים מניבים של קיבוץ אפק(. -חקלאיות 

   - מספר יח"ד למגורים
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 מ"ר )שטח עיקרי((. 567,960יחידות דיור למגורים ) 4,573

  - מבני ציבור )קיבולת מ"ר מבונה(

-דת כדונם )ובנוסף שטח מבנים ומוסדות ציבור ל 93.1 -מ"ר; שטחי מבנים ומוסדות ציבור לחינוך  98,022

 דונם(. 1.13

   -  מסחר )קיבולת מ"ר מבונה(

 מ"ר. 7,560

   - תעסוקה )קיבולת מ"ר מבונה(

 מ"ר. 3,779

 דונם. 6.3 -סך שטחי מסחר ומשרדים 

 קרית ביאליק'( -)'הרחבת גבעת הרקפות  0186817-301תכנית 

  - שטח התכנית

 ביאליק.דונם: השטח היה בעל יעוד חקלאי, רובו ככולו שטחי כפר  273.4

  - מספר יח"ד למגורים

 מ"ר )שטח עיקרי((. 114,414יחידות דיור למגורים ) 948

  - מבני ציבור )קיבולת מ"ר מבונה(

דונם עבור 'שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות  23.9-דונם עבור 'מבנים ומוסדות ציבור' וכ 22-מ"ר; כ 24,139

 ציבור'. 

  - )קיבולת מ"ר מבונה( מסחר

 מ"ר. 4,000

קרית ביאליק, טרם נבנה בית אחד, ולא מבנה אחד ויחיד  -בתכנית הרחבת גבעת הרקפות  -הנקודה המרכזית  .104

 בתכנית.

 קיפאון מוחלט וכישלון בשיווק במרחב הקריות: 'שכונת אפק' -ברים תמונת הד

בפברואר  27-הרחבת קרית ביאליק'(, כאמור, פורסמה למתן תוקף ב -)'שכונת מגורים אפק  425תכנית ק/ .105

משטח התכנית היו  %84-דונם; כ 947-דונם; רובם ככולם )כ 1,127; התכנית משתרעת על שטח עצום של 2013

דונם סומן כ'דרך'(. התכנית כוללת שטח להקמת  98.5-חקלאים של קיבוץ אפק( )עוד שטח של כהאדמות של ה

 יח"ד לצורך הרחבת קרית ביאליק ממזרח לשכונת צור שלום. 4,573שכונת מגורים חדשה בהיקף 
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ם רשות מקרקעי ישראל ביקשה לשווק ליזמי נדל"ן וקבלנים חטיבות קרקע לבניית מאות יחידות דיור למגורי

 יח"ד(. 308)בדרך כלל, מתחמים של 

מכרזי השיווק של קרקע למגורים בתחומי התכנית  13מתוך  12, 2017על פיה, בשנת  האמת הפשוטה .106

הרחבת קרית  -: 'שכונת מגורים אפק 425המרכזית בקרית ביאליק בה נהרסה קרקע חקלאית )תכנית ק/

 -כך  ע מאושרת ומתוכננת זו,לא פורסם אף מכרז על קרק 2018, ובשנת נכשלוביאליק'( 

יח"ד לבניה רוויה בקרית ביאליק וכישלון המכרז  308-ז של מתחם ראשון לשיווק קרקע לשלון מכריכ (1)

 החוזר

מתוך שטח 'שכונת מגורים  דונם 15-כלל חטיבת קרקע בשטח המשתרע על פני קרוב ל 378/2016חי/ מכרז

 308לפי התכנית(( לבניית  2-ו 1)מגרשים  24חלקה  01016מ"ר; גוש  14,750הרחבת קרית ביאליק' ) -אפק 

. זו החלטת ועדת 2017ביולי  3-. המכרז נכשל בהעדר הצעות; זו החלטת ועדת מכרזים מהיח"ד למגורים

 .2017ביולי  3-מה 378/2016המכרזים במכרז חי/

 רשות מקרעי ישראל לא אמרה נואש.

ביקוש גבוה יותר אל מול קרית אתא; השטח נמצא חלק מקרית ביאליק )הנהנית מ -אותה חטיבת קרקע 

; והוא, 206/2017הוצעה לשיווק במכרז חי/ שוב -( 1025מצפון לשטח נשוא העברת השיפוט הנגזר מתמ"ל/

 יח"ד.  308-מ"ר המיועד ל 14,750כאמור, מגרש של 

 30-חלטה מההמתינו עד בוש. מה שהיה הוא שיהיה. בהעדר מציעים, נאלצה ועדת המכרזים לקבוע, בה

באוקטובר  30-מה 206/2016. זו החלטת ועדת המכרזים במכרז חי/נכשל שוב, כי המכרז 2017באוקטובר 

2017. 

 -זו התובנה העיקרית  .107

חקלאי פורה הועלה קורבן על מזבח שינוי הייעוד, במרחב סמוך לשטח נשוא בקשת העברת השיפוט, כבר  שטח

 הוא טרם שווק.   2018כל דורש; למותר לציין כי אף בשנת אין לו  - 2017. והנה בשנת 2013ראשית ב

 קרית ביאליק'.  -תובנה זו מחזקת את המסקנה העולה מכישלון שיווק תכנית 'הרחבת גבעת הרקפות 

עוד של קרקע חקלאית, בעוד שינויי י -לכל הפחות בטווח הזמן הקרוב והבינוני  -ברור לגמרי כי אין צורך 

 ת של עמק זבולון. יש למצות את השטח שהופר ונעקר.והרס התשתית האקולוגי

 יש להקדיש מילים אחדות על פרשת הרחבת גבעת רקפות.

 בקרית ביאליק וכישלון המכרז החוזריח"ד  308-ללבניה רוויה לשיווק קרקע  ניכישלון מכרז של מתחם ש (2)

חוזר(, חטיבת קרקע נוספת  ( )כישלון וכישלון1לצד חטיבות הקרקע נשוא ס"ק ) -כלל  378/2016חי/המכרז 

 בתכנית(. 6-ו 5; מגרשים 26חלקה  10260מ"ר; גוש  16,197דונם ) 16-המשתרעת על פני למעלה מ

 יח"ד למגורים. 308נועדה להכיל קיבולת של עוד  -( 1אף היא כקודמתה נשוא ס"ק ) -קרקע זו  חטיבת
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 ₪40,564 )מיליון  40-סביר לחלוטין )כ אף על פי שמחיר השומה עבור הקרקע היה -כלום יש צורך לומר? 

דיור(, לא הוגשו הצעות למתחם זה; זו  בתוספת מע"מ ליחידת ₪אלף  130 -בתוספת מע"מ, קרי ₪( א' 

 .2017ביולי  3-מה 378/2016החלטת ועדת המכרזים במכרז חי/

קעי ישראל; זהו (, גם זו הועמדה למכרז חוזר של רשות מקר1בדומה למכרז על חטיבת הקרקע נשוא ס"ק )

 .206/2017מכרז חי/

נאלצה ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל לקבוע את כישלונו של מכרז  2017באוקטובר  30-ביום ה

 .2017באוקטובר  30-מה 206/2016החלטת ועדת המכרזים במכרז חי/עות למתחם זה"; זו זה: "אין הצ

וכישלון המכרז  יח"ד בקרית ביאליק 412יה של לשיווק קרקע לבניה רוו שלישיכישלון מכרז של מתחם  (3)

 החוזר

מתחם קרקע ( למעלה, פרסמה רשות מקרקעי ישראל לשיווק 2)-ו (1שלונות המתוארים בס"ק )יהכ נילצד ש

 425דונם במסגרת אותה תכנית, היא ק/ 12-, המשתרע על פני שטח של כ378/2016נוסף במסגרת מכרז חי/

 (.29חלקה  10160; גוש 11-ו 10; מגרשים 'רית ביאליקקהרחבת  -מגורים אפק )'שכונת 

 -בתוספת מע"מ )היינו ₪ מיליון  33-יח"ד תמורת שומה )נמוכה( של כ 412המתחם נועד לבניה רוויה של 

 (.יחידת דיור)בתוספת מע"מ( בלבד ל ₪אלף  80-מאוד של כ-עד-עלות קרקע צנועה

החלטת ועדת המכרזים במכרז בהעדר הצעות; זו  נכשל המכרז -הקרקע  והנה, חרף השומה הנמוכה של

 .2017ביולי  3-מה 378/2016חי/

בתכנית( במסגרת  11-10יח"ד; מגרשים  412מ"ר;  12,022רשות מקרקעי ישראל שבה והציעה מכרז זה )

 .206/2017מכרז חי/

חיר אפסי של בניה רוויה תמורת מיח"ד  412אף התוצאות ביחס למתחם זה )שוב,  -כלום יש צורך לומר? 

החלטת ובמפח נפש: 'אין הצעות למתחם זה'; זו ערך קרקע ליחידת דיור!(, נסתיימו באכזבה ₪  80,000

 .2017באוקטובר  30-מה 206/2016ועדת המכרזים במכרז חי/

וכישלון המכרז  יח"ד בקרית ביאליק 267רביעי לשיווק קרקע לבניה רוויה של כישלון מכרז של מתחם  (4)

 החוזר

, (1בס"ק )הרחבת קרית ביאליק' כללה, בנוסף למתחמים נשוא הכישלונות  -שכונת מגורים אפק 'תכנית 

( לבניית 425מ"ר( ומיועד, בתכנית התקפה )ק/ 9,152דונם ) 9-(, עוד מתחם המשתרע על שטח של כ3)-( ו2)

 יח"ד למגורים. 267

 .378/2016המתחם פורסם לשיווק במסגרת מכרז חי/

ביולי  3-מה 378/2016החלטת ועדת המכרזים במכרז חי/'אין הצעות למתחם זה'; זו ז זה נכשל: גם מכר

2017. 

החלטת ועדת המכרזים (; שוב, המכרז נכשל; זו 206/2016כמקובל, הוא שוב פורסם לשיווק )מכרז חי/

 .2017באוקטובר  30-מה 206/2016במכרז חי/
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 קרית ביאליק' -בעת הרקפות תכנית חירום במסלול חוק הוד"ל )הוראת שעה(: 'הרחבת ג

דונם במסלול  273.4-שטח נכבד של כעל  , כאמור,אושרה קרית ביאליק' -גבעת הרקפות 'הרחבת  תכנית .108

)הֹלא הוא, כאמור, חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים  חוק הוד"ל )הוראת שעה(החירום של 

 (.2011-)הוראת שעה( תשע"א

אושרה על ידי גוף התכנון  -( 301-0186817)תכנית  קרית ביאליק' -הרקפות  גבעתהיא 'הרחבת  -התכנית 

 לדיור לאומי )מחוז חיפה(.הוועדה  -, היינו חוק הוד"ל )הוראת שעה(המיוחד, שהוקם מכוח 

היה שטח בשימוש חקלאי של אנשי כפר ביאליק. השטח שיֵמש  - דונם 327-כאמור, כ -השטח נשוא התכנית 

 ים לגידולי שדה )פלחה(. במשך עשרות בשנ

 קודמה בקצב רצחני. התכנית .109

במרץ  23-; ההחלטה על ההפקדה בתנאים נעשתה כבר ב2015בפברואר  26-שלב בדיקת תנאי הסף הושלם ב

 2015והיא פורסמה להפקדה בשלהי יולי וראשית אוגוסט  2015ביולי  16-; התנאים להפקדה קוימו ב2015

 2015בנובמבר  23-(; ההחלטה בהתנגדויות ניתנה ב2015באוגוסט  4; רשומות: 2015ביולי  24-ו 23)עיתונות: 

בינואר  11-)תוך דחיית ההתנגדויות והחלטה על אישור התכנית(; מילוי התנאים לאישור התכנית הושלם ב

 (.2016בינואר  19)רשומות:  2016בינואר  15-וב 14-; התכנית פורסמה למתן תוקף בעיתונות ב2016

קובע כי תחילת תוקף התכנית איננו צריך להמתין, כרגיל, לפרסום ברשומות, אלא  "ל )הוראת שעה(חוק הוד

תחילת תוקפה של התכנית )תכנית 'הרחבת גבעת  -התכנית נכנסה לתוקף עם הפרסום בעיתונות, דהיינו 

 .2016בינואר  15-קרית ביאליק'( הוא ה -הרקפות 

, אז המועד הקבוע בדין לסיום שלב 'תחילת הביצוע' 2016בינואר  15-היות ומועד האישור של התכנית הוא ה

 .2018ביולי  15-של התכנית הוא ה

 אחוזים מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית". 25תחילת ביצוע התכנית הוא "ביצוע בפועל של 

 -המחוזית לתכנון ולבניה הזמן איננו מפקיע כשלעצמו את תוקף התכנית, אולם הוא מחייב דיון בוועדה  חלוף

(. הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה "רשאית לשנות את חוק הוד"ל )הוראת שעה()ב( ל27מחוז חיפה )סעיף 

 התכנית, להתלותה או לבטלה".

תרחש האירוע ולא ה 2018יולי חודש במתחם התכנית; חלף לו מסתבר, כי טרם החלו עבודות תשתית ופיתוח  .110

ע בחוק הוד"ל סף המינימום הקבו התכנית לא חצתה אתתכנית". במילים אחרות, של "תחילת ביצועה של ה

 מעבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית. 25%כי  יבוצעו  -, קרי )הוראת שעה(

 -הרואות  עינינו

ומכאן ההצדקה להרס שטחים חקלאיים ופתוחים  -תכנית חירום לפתרון משבר דיור תכנית, שהוצגה כ

 שוכבת כאבן שאין לה הופכין.  - ים )כולל מטעי זיתים(בדים ומניבמעו
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אין ולו בית אחד לרפואה  -רצים לתכנון היסטרי, באותו אזור ממש, תחת זעקות 'זאב זאב'; ובפועל -אצים

 העומד על תילו.

 קרית ביאליק( -ביצוע תכנית החירום )התכנית להרחבת גבעת הרקפות -ההשלכה המשפטית של אי

קרית ביאליק'( כוללת שינוי יעוד אדיר של שטח ותיק ומטופח בעל יעוד  -גבעת הרקפות  התכנית )'הרחבת .111

המהוות 'דירות קטנות'(. סך שטח המגורים המתוכנן בתכנית  יח"ד 238)מהן  יח"ד 948חקלאי, לצורך הקמת 

ית שטחים מ"ר(; בנוסף לכך, כוללת התכנ 114,414אלף מ"ר ) 114-יח"ד למגורים( עומד על למעלה מ 948)

 מ"ר(. 4,000מ"ר( ואף שטחי מסחר ) 20,653נרחבים למבני ציבור )

בשכונת גבעת הרקפות בקרית  יח"ד 948כבר תכנית מתאר מאושרת להקמה מיידית של  ישנההנה כי כן, 

 אף יחידה אחת.וחצי ואיש איננו בונה מזה למעלה משנתיים ימים  -ביאליק 

לכך  ראיה מוחצתקרית ביאליק'( מהוות  -תכנית 'הרחבת גבעת הרקפות דומה, כי תולדות אירוע תכנוני זה ) .112

 -דעת, 'אצבע קלה על ההדק', בצעדי חירום ובחקיקת החירום בתחום התכנון והבניה -שנעשה שימוש קל

 ."ל )הוראת שעה(; בגלגול הנוכחי: חוק הותמחוק הוד"ל )הוראת שעה(בגלגול המקורי: 

 -ממה נפשך 

התכנונית, כי בעצם אין צורך בשימוש באמצעים הבלתי  ָהָאמֹוק-ם הזנקת ריצתאם איש לא בדק, טר

 קונבנציונליים, הרי שלפנינו רשלנות מינהלית )ביורוקרטית( פושעת מן המדרגה הראשונה.

האמוק התכנונית, וראו כי אכן אין צורך במניפולציה תכנונית זו, וחרף זאת -ואם בדקו, טרם הפתיחה בריצת

הרי שיש כאן  -והאדרתו  excel-בין לשם מטרות פוליטיות או לצורך הגדלת הסטטיסטיקה וה -נקטו בה 

 שימוש מּוָדע, מכוון, בחקיקת חירום למטרה זרה. זו ַהְזנייה של חקיקת החירום; שימוש זר ופסול.

ום בין שמדובר בפגם של רשלנות מינהלית סתם, ובין שמדובר במעשה מֻכוון של שימוש זר בסמכות חיר .113

קרוב לאלף יחידות דיור מתוכננות ומאושרות במסגרת חוק הוד"ל  -תכנונית, אין חולק על התוצאה בפועל 

 .)הוראת שעה(, מזה שנתיים ומחצה, ואין בית אחד עומד על תילו

  -קרית ביאליק' הוא בעל חשיבות משני טעמים  -המרכזי של תכנית 'הרחבת גבעת הרקפות  המקרה .114

הוועדה נ.  מועצה אזורית זבולון 27118-01-16ה נשוא לביקורת שיפוטית: עת"מ )חי'( התכנית הית האחד, 

 -בפרספקטיבה בת שנתיים  -השופטת ע' ורבנר(. קריאת פסק הדין בפרשה זו ( )2016) לדיור לאומי

 מאלפת.

עט קרית ביאליק', הכוללת כאמור כמ -הקיפאון המוחלט בביצוע תכנית 'הרחבת גבעת הרקפות  השני, 

אלף יח"ד, מלמד על ההעדר המוחלט של צורך אובייקטיבי כלשהוא להגדלה מיידית, 'מהירה', של 

(, 1025היצע יחידות הדיור במרחב הקריות בכלל, ובאזור הנושק צפונית לקרית אתא )מרחב תמ"ל/

 התכנית המופקדת, בפרט. 

וניים, סיטונאיים, של מכרזי ויודגש: זהו ביטוי ספציפי, אחד מני רבים, לתופעה של כישלונות המ

 .2017הקרקע למגורים על 'מקרקעי ישראל', באזור הקריות, החל משנת 
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 -הדעת נותנת כי תחילה יש לשווק ולבנות את הקיבולת המאושרת הכלולה בתכנית 'הרחבת גבעת הרקפות  .115

כאן ועכשיו, את  אדרבא:  ישווקו, -קרית ביאליק'. אם מתכוננים, באמת ובתמים, לפתור את משבר הדיור 

 יחידות דיור למגורים טבין ותקילין. 948הקרקע המאושרת לבניה נשוא התכנית )הרחבת גבעת הרקפות(: 

 .חכמת הפשטותזו 

ם(. כאן, שולטים יועצי התדמית והתקשורת, -ָהי תר' )ה-אלא, שבארצנו הקטנטונת, פשה נגע 'חכמת ר חּוכ  או  ב 

והרי מבקשים לבשר לעם עוד 'בשורות דרמטיות' על 'פתרון משבר  הדימוי והספין ולא המהות העניינית.

הדיור'; ומה יגידו ומה יספרו? 'חייבים' להביא עוד תכניות מתאר תוך הרס עוד שטחים חקלאיים על מנת 

יָך ַהָדָבר ְמֹאדלייצר תחושה מדומה בקרב הציבור; והרי, '  '. ַלֲעשֹתוֹ '; המצווה היא 'ָקרֹוב ֵאל 

 2018-ו 2017מעשיות הנובעות מכישלונות שיווק 'שכונת אפק' בשנים המסקנות ה

הרחבת קרית ביאליק', פרי  -של שיווק הקרקע למגורים ב'שכונת אפק  -והכישלונות החוזרים  - הכישלונות .116

 -וכישלון הרחבת גבעת הרקפות, הם בעלי חשיבות מרובה לאור הצטברות ההיבטים הבאים  425תכנית ק/

 (: תכנית חירום425הנורמטיבי של התכנית )ק/הבסיס   - ההיבט האחד

 קרקע חקלאית של ההתיישבות -הקרקע נשוא השיווק הכושל   - ההיבט השני

 סמכות גיאוגרפית והשפעה מצטברת של הרס החקלאות בעמק זבולון  - ההיבט השלישי

 ינותיולא 'תחזיות' מדומ -ית ואמפירית תמונת מצב אקטואל  - ההיבט הרביעי

 ( והרחבת גבעת הרקפות: תכניות חירום425הנורמטיבי של התכנית )ק/הבסיס   - ההיבט האחד .117

אושרה במסלול . תכנית זו, כמו תכנית הרחבת גבעת הרקפות, 425מכרזי הקרקע שנכשלו הם חלק מתכנית ק/

ל( בהתאם החירום שקדם לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(; זו תכנית שאושרה על ידי הוועדה לדיור לאומי )וד"

 )'חוק הוד"לים'(. 2011-לחוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראת שעה( תשע"א

הורתה של  חקיקת החירום שהייתה)הוראת שעה,  חקיקת חירום, במסלול חירוםעינינו הרואות: תכנית 

ר )הוראת שעה( חקיקת החירום הנוכחית )'חוק הותמ"לים': החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיו

 והכל ללא שום צורך ענייני. - ((2014-תשע"ד

 קרקע חקלאית של ההתיישבות -הקרקע נשוא השיווק הכושל  - ההיבט השני .118

הרחבת קרית ביאליק'( היא תכנית שהוקמה על חורבות שדות חקלאיים,  -)'שכונת מגורים אפק  425ק/

 1,127' ההיסטורי(. היא משתרעת על שטח עצום: מטופחים ופוריים של קיבוץ אפק )הוא קיבוץ 'משמר הים

דונם. עיקרה של התכנית הוא "שינוי יעוד משטחים חקלאיים" )ושטח לתכנון עתידי( ל"מגורים, דיור מיוחד 

 מבני ציבור, מסחר ומשרדים, מתקנים הנדסיים" וכיוצא באלה.
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פק לדורותיהם, הועלתה קרבן , שטופחה ביד אוהבת על ידי חברי קיבוץ אאלף דונם של קרקע חקלאית-כ

ים; כרגיל: לטובת שינוי יעוד יאִּ ם  -)פרסומים דרמטיים על שיווק מכרזי קרקע(  ְורּוחַ  )תכניות חירום( ְנשִּ ש  ְוג 

ן  .ָאיִּ

 2013ראשית משעה שקרקע מאושרת לבניה עוד  1025מה טעם יש בהרס שטח חקלאי נוסף בשטחי תמ"ל/ .119

 מונחת לה בקרן זווית, כלי אין חפץ בו?! - 1025ד והקרוב לתמ"ל/באזור הצמו -אלפי יח"ד למגורים 

אלפיים כ -מדוע לא לנהוג באופן הגיוני ורציונלי, ולשווק תחילה את הקיבולות האדירות הבלתי משווקות 

(, לפני שמעלים את 425במסגרת שטח חקלאי שנהרס כבר, )שטח קיבוץ אפק: תכנית ק/ -יח"ד למגורים 

 וס עוד ועוד שטחים חקלאיים?!הבולדוזרים להר

 לא: מכרזי הקרקע למגורים נכשלו. פירושו של דבר, שהיצע יחידות הדיור בפועל נותר כמות שהוא. הוא ודוק .120

מחירי הדיור למגורים אינם מושפעים מתכנון  -ממש ובאופן אקטואלי  -גדל. ממילא, בהעדר גידול בהיצע 

 .בת קרית ביאליק'הרח -, פרי 'שכונת מגורים אפק אגרסיבי זה

חסר: זה, קרקעותיו החקלאיות נהרסו;  (הזוגות הצעירים)וזה  - לא נהנה (ההתיישבות)זה זו מיטת סדום: 

 .נהרסו -נוף, שטח פתוח, מטע פורח, שדה מלבלב  - וזה, אינו זוכה לדירה במחיר סביר, ואיכות חייו

 ?!הותמ"ל( בתקנתםחברי הוד"ל וחברי מה הועילו חכמים )

 כות גיאוגרפית והשפעה מצטברת של הרס החקלאות בעמק זבולוןיסמ - בט השלישיההי .121

של שטח חקלאי בעמק זבולון. שטח זה סמוך מאד לשטח החקלאי הרס הוא  התוצר של 'שכונת אפק'

מועצה אזורית והעברתם משמבקשים להשמיד במסגרת 'תנועת המלקחיים' המוניציפלית )שינוי שטחי שיפוט 

קבל החלטה בסוגיה המונחת בפני ועדת (. מן הראוי ל1025קרית אתא( והתכנונית )תמ"ל/ יתלעיריזבולון 

של הרס סיטונאי של עוד ועוד שטחים )עיקרון האפקט המצטבר(  ההשפעה המצטברתהחקירה לאור 

 -של שטחים חקלאיים  בה הגיאוגרפית של ההרס הקודםְר כות והקִּ ילאור הסמ , והרי,חקלאיים בעמק זבולון

 .בכיה לדורות - מהלך הנוכחי עלול להיותה

 ,ושינוי שטח השיפוט 1025לא הרי מציאות בה יוותר שפע של שטח חקלאי מטופח בעמק זבולון לאחר תמ"ל/

 .של עמק זבולוןהעברית שרידי החקלאות על כף המאזניים  יםכהרי מציאות בה מוטל

, שנעשה על הקרקעות החקלאיות של 425רי ק/החקלאי בעמק זבולון הולך ומצטמצם; שינוי הייעוד, פ השטח .122

קיבוץ אפק הנחית מהלומה על המאגר המדולדל של הקרקע החקלאית. מכה נוספת על האדמה החקלאית 

והאבסורד הרי זועק  -ניחתה עם תכנית 'הרחבת גבעת הרקפות'. כעת, שינוי יעוד נוסף, מיותר לחלוטין 

עלול להנחית מהלומה סופית,  -ומוניציפלי )שינוי שטח שיפוט( ( 1025במסגרת מהלך תכנוני )תמ"ל/ -ומשווע 

 , על שרידי החקלאות בעמק זבולון.מכת מוות

יש לזכור כי הרווחיות ההולכת ופוחתת בחקלאות, מחייבת עיבוד שטח חקלאי רציף ואיכותי; אם עולה 

ם, אין עוד טעם כלכלי בעיבוד , וגודע חלקים נרחבים מהשטחים החקלאיים, תוך הותרת שיירים מדולליַהֹּכֵרת

 של המעט שנותר.
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 ינותיולא 'תחזיות' מדומ -ית ואמפירית תמונת מצב אקטואל - ההיבט הרביעי .123

( הם נתונים בעלי חשיבות 2017)כולל שלהי  2017שלונות שיווק מתחמי הקרקע ב'שכונת אפק' במהלך יכ

ה, ההיצף, של קרקעות למגורים במרחב זה של יווָ ְר מכרעת: מדובר בנתון מעודכן, 'חם מהתנור', המלמד על הַ 

 .קרית ביאליק וקרית אתא

לא פורסם אף מכרז לשיווק קרקעות במסגרת  2018הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שבשנת 

. האם לא פורסם אף מכרז מתוך חשש שהדבר עלול 'לקלקל' את הרחבת קרית ביאליק' -'שכונת מגורים אפק 

והרס עוד שטחים חקלאיים?! והרי אפילו אם עוצמים עין אל הכישלונות והכישלונות  1025אישור תמ"ל/

 החוזרים של המתכננים, הם עדיין מביטים עלינו מאחורה.

היא אחת ויחידה: אין כל צורך  -שווא -מציאות, ולא דמיונות -המפוכחת מהתבוננות במציאות  המסקנה .124

יכי החירום התכנוניים. התוצאה הוודאית מהעברת שטח ענייני בהרס עוד שטחים חקלאיים במסגרת הל

  .השיפוט )התחום המוניציפלי( ושינוי הייעוד החקלאי )התחום התכנוני( היא קטסטרופה

אם בקרית ביאליק, היהלום שבכתר הקריות, נכשלים, שוב ושוב, כל  -הדברים נאמרים על דרך קל וחומר 

 .על אחת כמה וכמה בקרית אתא שיווקי הקרקע )במחיר מגוחך ליחידת דיור(,

 1025היצף התכנון המאושר במרחב הצמוד לתמ"ל/ -סיכום 

; ואם לא עושים שימוש היסק מסקנות על יסוד עובדותיש להצטער כי לא מופעל כאן שכל ישר ולוגיקה של  .125

ב וַלא אלןמהניסיובשכל ובלוגיקה, מן הראוי היה ללמוד  ְסַאל אל ְמג'אר  ים.-; הרי, אִּ  ַחּכִּ

 -, ולא מצגות מהודרות נתונים, ולא סיפורי אלף לילה ולילה; נתונים -הנתונים הכמותיים, האמפיריים 

מוכיחים כאלף עדים: אין שום צורך בהליכי חירום תכנוניים. אין שום צורך בהרס עוד שטחים חקלאיים. אין 

 שום צורך בהעברת עוד שטחי שיפוט כדי לשרת תכנון חירום. 

יח"ד למגורים )בנוסף  אלףנית 'הרחבת גבעת הרקפות קרית ביאליק' מאמת נקודה זו: עוד כהאירוע של תכ

לקיבולת המאושרת בשכונת אפק(, שאושרו בריצת אמוק תכנונית. המסקנה הינה כי יש לממש את הקיים, 

ה'יש', לפני שהורסים את ארצנו הקטנטונת. שימור החקלאות הוא בראש ובראשונה אינטרס הציבור; 

 חקלאיים.-מסגרת זו, הוא אף אינטרס של הישובים הכפרייםב

יגאל אלון ז"ל, אשר נהג להביא של התנועה הקיבוצית כולה,  -איש המופת  -המנהיג מי יגל ה עפר מעיניך,  .126

 G. Santayana - Those who cannot learn from history are doomed toהלכה מפורשת )על יסוד דברי 

repeat it),  אלה שלא לומדים מההיסטוריה נידונו לחיות אותה שוב' -נשתכחה מישראל והיא'. 

אכן, בדיוק כפי ששטחי קיבוץ אפק הוחרבו, ואין דורש, ובדיוק כפי שהשטח הצפוני של כפר ביאליק הוחרב, 

ואין דורש, זהו הגורל הצפוי לשטחים החקלאיים הנוספים המבקשים כעת לטרוף: אין דוֵרש. בשביל מי 

 יל מה?!ובשב
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 שטחים החקלאיים בפרויקטי ריכוז הפרמטרים האמפיריים הרלבנטיים הנגזרים מכישלונות הרס ה

 'הרחבת גבעת הרקפות' ו'שכונת אפק' 

טיעון זה איים נוספים בעמק זבולון. להוא כי אין שום בסיס להרס שטחים חק התנועה הקיבוציתשל  הטיעון .127

ת אומרת, תכניות המתאר האגרסיביות למגורים שאושרו אמפירית מוצקה. זא-נתמך בתשתית עובדתית

 .1025במרחב הקריות, בואכה שטחי תמ"ל/

היא בעלת  אלו, פרי חוק הוד"ל )הוראת שעה(מתאר געת לשתי תכניות של הסקירה העובדתית הנו הרלבנטיות .128

  -משקל סגולי נכבד, לאור ההיבטים הבאים 

 בעמק זבולון שינויי יעוד מסיביים של קרקע חקלאית, האחד

קרית ביאליק'( הן  -הרחבת קרית ביאליק'; 'הרחבת גבעת הרקפות  -)'שכונת מגורים אפק שתי התכניות 

קרקע חקלאית בעמק ב. שינוי הייעוד נעשה שינוי יעוד של קרקע חקלאיתתכניות למגורים המבוססות על 

 .זבולון

שגויה, הקונצפציה, על פיה, ניתן לבנות באופן של הטענה ה הפרכה מדעיתנקודה זו היא חשובה היות ולפנינו 

 .ואין בניה בפועל -קרקע חקלאית נהרסה מהיר אך ורק במחיר של הרס קרקע חקלאית. עינינו הרואות: 

  -שתי מסקנות נגזרות מהיבט זה בלבד  .129

 אין להרוס עוד קרקעות חקלאיות בעמק זבולון. יש למצות את התכנון המאושר. -הראשונה 

יש לפעול לבניה למגורים, באופן צנוע, באמצעות מיצוי מגרשים פנויים בתוך המרקם העירוני הבנוי   -השניה 

 הקיים )'הרווית הבינוי'( ובאמצעות שיקום והתחדשות עירונית. 

 .תפסת -תפסת מועט 

 ההיקף המצטבר של שינוי יעוד קרקע חקלאית בעמק זבולון: אחד האזורים המזוהמים בארץ ,השני

אחד האזורים  -ה, האדמות הראויות לעיבוד חקלאי בעמק זבולון היו מועטות; רוב עמק זבולון מלכתחיל

הוא אזור מבונה; רבים בו מאוד מפעלי תעשיה  -)יש אומרים: המזוהם ביותר בארץ(  המזוהמים בארץ

כלל לתועלת  המעט שנשארשזיהמו את הקרקע, את האוויר, את הסביבה. הרצועה החקלאית המקוטעת היא 

 )ובייחוד קרית אתא( ולתועלת ההתיישבות הכפרית בגוש זבולון. תושבי הקריות

לא הרי שינוי ייעוד זהיר, כירורגי, של קרקע חקלאית )בפרפרזה אירונית: 'דונם פה דונם שם'( כהרי שינוי יעוד 

 סיטונאי.

חבת קרית ביאליק'( עמד על הר -)'שכונת מגורים אפק  425שינויי הייעוד של קרקע חקלאית הכלול בתכנית ק/

301-(; שינוי הייעוד של קרקע חקלאית הכלול בתכנית          דונם 1,127)מתוך סך שטח התכנית  דונם 947

(. דונם 273-כ -)מתוך סך שטח התכנית  דונם 250-קרית ביאליק'( עמד על כ -)'הרחבת גבעת הרקפות  0186817

 ללא דרכי גישה, תשתיות וכיוצא בזה. ודוק: זהו השטח החקלאי הטהור )שטח נטו(,
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( הוא הרסני; זו 1025תמ"ל/-ו 1025ל/"תמשל הרס שטח חקלאי בעמק זבולון )עוד טרם  האפקט המצטבר

 קרית אתאמסה קריטית של הרס, אליה מצטרפים שינוי יעוד רבים מספור של קרקעות חקלאיות בתחום 

 /ב בקרית אתא(.450)כגון: תכנית המגורים כ/

בבואנו לקבל החלטה על שינוי סטטוס )מוניציפלי ותכנוני( של שטחים  -, מן הראוי התנועה הקיבוצית לשיטת

. המבט הרחב, על כלל שינויי הייעוד, להסתכל על התמונה כולה -עקירות נוספות של נטוע(  -חקלאיים )קרי 

 הוא המפתח לקבלת החלטה מושכלת.

קרקע שלא תשוב עוד להניב את תנובת  -הקרקע החקלאית ובייחוד דברים אמורים שעה שמסתבר כי הרס 

 נעשה ללא שום צורך ענייני. -השדה ולתת פרי 

 הכישלון הטוטלי של מימוש הבניה למגורים בשטחי התכניות ,יהשליש

קרית ביאליק' הוא כישלון מהדהד. זו,  -הכישלון של הבניה למגורים במתחם תכנית 'הרחבת גבעת הרקפות 

יח"ד(;  948יח"ד ) 950-וכוללת כ 2016חירום )חוק הוד"ל )הוראת שעה(( שאושרה כבר בינואר  כאמור, תכנית

 .לא נבנה כלוםמגרש;  אףהיתר בניה למגורים )או למבני ציבור או למסחר( ב אףמגרש; לא הוצא  אףלא שווק 

ם לבניה למגורים בעצם השיווק של מגרשי -ולכישלונות החוזרים ונשנים  -כישלון זה מצטרף לכישלונות 

הרחבת קרית ביאליק'. מספר יחידות הדיור בקרקע המאושרת למגורים ב'שכונת אפק'  -במתחם 'שכונת אפק 

החלה הבנייה  לאצלחו את מסלול הרישוי וקל וחומר בן בנו של קל וחומר ש לאשווקו כלל )קל וחומר,  לאש

 .יח"ד למגורים 2,000עולה על ממש ובפועל( 

י תכניות מתאר מאושרות בקרית אתא, רה: מעל ומעבר לעודפים האדירים למגורים, על פהתמונה היא ברו

 יח"ד 3,000-, ממתינה קרקע שנהרסה ועליה ניתן לבנות, ללא דיחוי, כ1025הרי שאף בשטח הגובל בתמ"ל/

 ואין דורש. -למגורים 

ר לא תמומש בפועל מרבית איננו מחייב קביעה כי עד אש -השכל הישר, הענייני  -גיון הפשוט יהאם הה

אין מקום לעוד הרס ועוד חורבן?  -הקיבולת המאושרת בתכניות אלו )תכניות שאושרו על קרקע חקלאית( 

, איננו מחייב תחילה לַמצות את השטחים האינטרס של החברה הישראלית כולה, האינטרס הציבוריהאם 

' שכבר נהרסו מבחינה חקלאית( לפני שבאים קרית ביאליק -המאושרים והמופרים )דוגמת שטחי 'שכונת אפק 

 להמשיך ולהרוס את שרידי החקלאות בעמק זבולון?

 אירוע טרי -אקטואליות התכנון , הרביעי

קרית ביאליק' ותכנית 'שכונת  -ענק אלו )תכנית 'הרחבת גבעת הרקפות -הנתונים שפורטו ביחס לשתי תכניות

. 2018-ו    2017ליים ומעודכנים; זו תמונת הדברים בשנים הרחבת קרית ביאליק'( הם נתונים אקטוא -אפק 

 מקור ראשוני, בלתי אמצעי, המוצלב עם נתונים רשמיים של רשות מקרקעי ישראל. -מקור המידע הוא מהימן 

, הן בתוככי קרית אתא , ישנו עודף אדיר של היצע מאושר לשנים הרבה2018נכון לסוף שנת פירושו של דבר כי, 

. אין טעם לקדם מהלך של שינוי יחידות דיור מאושרות( והן באזור סובב קרית אתא 15,000-עלה מ)כאמור, למ

מוניציפלי לצורך עוד בניה למגורים או למסחר או למבני ציבור, שעה שמבט ימינה ושמאלה מגלה, על נקלה, 

 תכנון מאושר עד להתפקע. 'ָמְלאּו ֲאָסֵמינּוש'
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 הקרוב והבינוני: העשור הקרוב היצף ורוויה לטווח הזמן, החמישי

לא נעשה  קצר אחד:קרית ביאליק' הינה, במשפט  -תמונת הדברים בתכנית המתאר 'הרחבת גבעת הרקפות 

דבר. פירושו של דבר שטרם החלו עבודות הפיתוח והתשתית במתחם. יש להבחין ב'קו הייצור' של דירת 

עפר; פריצת דרכים; תשתיות ניקוז וביוב; סימון  )עבודות פיתוחמגורים בין השלב הראשוני, המוקדם, של 

 .השיווקמבני תשתית וכיוצא בזה( לבין השלב של 

הרחבת קרית ביאליק, טרם חצו  -הן השטח של תכנית הרחבת גבעת הרקפות והן יתרת תכנית שכונת אפק 

 את רף השיווק.

היא ארוכה )כולל, למשל,  -ה( )המצאת היתרי בני רישוי)החלטה על זכייה במכרז( ועד ה שיווקהוהדרך מ

הצורך בסגירת המימון הבנקאי; למיטב הידיעה, התאגידים הבנקאיים בישראל מסרבים למימון בניה נוספת 

 למגורים במרחב הקריות(.

ותמ"ל( -סיון מלמד כי ישנם מתחמים רבים של 'מקרקעי ישראל' פרי תכנון רגיל או תכנון חירום )וד"ל ויהנ

 ולא נבנו. -( 2016-ו 2015ולל שיווקי ששווקו זה מכבר )כ

 . שלב התחלת הבניהעד  רישויועל כך יש להוסיף כי הדרך עוד ארוכה משלב ה

, כולל בקרית אתא, איננו 1025האמיתי במרחב הסובב את תמ"ל/, המסקנה הבהירה הינה כי המחסור בקיצור .130

 -המחסור האמיתי  בביקוש למגורים.מחסור  יש .אין מחסור כזהבפשטות, ון מאושר למגורים. מחסור בתכנ

, בעלי ערך מוסף מחסור במקומות עבודה איכותיים ורווחייםהוא  -מחסור כרוני, משווע, חריף ביותר 

עוד מחסור בבקרית אתא(;  (ה'קניונים')י )להבדיל מעוד מוכרנים ומוכרניות במרכזי הקניות עדטכנולוגי ומ

ישקר, עוד אלתא, עוד עוד -הוא ב העילית: הצורך האמיתי טכנולוגיה מחקר ופיתוח או ייצור של-זרכמ

 ., שייצרו ביקוש לשפע התכנון המאושרעשויים למשוך אוכלוסיות איכותה מקומות עבודה - רוניקסטמי

מאי? טיפוח המדע, המחקר, התעשייה המתוחכמת, הטכנולוגיות המתקדמות, הקשרים המסחריים  אלא .131

הם פרי  ;בלחיצת כפתור של וד"ל או ותמ"ל , אינם נעשיםבי העולםלרח לשוניים-והתרבותייםהכלכליים 

הרבה מעבר לאופק של יועצים פוליטיים -עת, מפרכת. זו עבודה לטווח בינוני וארוך, הרבהגעבודה קשה, מיי

 (.Public Relationsיחסי ציבור )וצי תקשורת ותדמית, מומחי 'ספין' )'יועצים אסטרטגיים'(, יוע

וכפר )על חשבון הקיבוצים החקלאיים ם שטחיהשתלטות על הית השווא של יל ואשל, קסם הותמ"אכן .132

 לרעה.  והשמור לבעלי עושרהם בבחינת  (ביאליק

ולכן ניתן לנוח על אלו כלים ביורוקרטיים המעניקים תחושה מדומה, פסיכודלית, כאילו 'עשינו משהו גדול' 

 ,ספק אילוזיה ;המציאות. אמונה בדבר שאינו קיים שלמעוותת וחיזיון שווא, תפיסה שגויה  הזרי הדפנה. ז

ינְצָיה.  ספק ַהלּוצִּ

 מ"ר. 1,400,000-הינה התרכזותה בשטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של למעלה מ 1025רעה חולה של תמ"ל/ .133

בשטח שהוא דרומית מערבית  -באופן תמוה ובנסיבות מוזרות  -חלק נכבד משטחי מסחר ותעסוקה נוספו 

 לקרית אתא.
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 6,500-דונם וממנה ל 5,500-דונם ל 3,500-ציאות זו של תכנית הצוברת תאוצה ותופחת כמו כדור שלג: ממ

דונם, היא מציאות מופרעת ומטורפת מבחינה תכנונית  6,985דונם ולבסוף המונה נעצר על  6,600דונם, דרך 

 ורה מסמכות עניינית.)ואין מנוס אלא לומר את האמת(. היא אף איננה חוקית באשר לפנינו חריגה בר

בשלב הראשון, יש לעמוד על החריגה כפולה מסמכות עניינית, ולאחר מכן לעמוד על התקלה באישור שטחי  .134

מחסר ותעסוקה במסגרת שנועדה לפתור את משבר הדיור למגורים )חוק הותמ"ל )הוראת שעה( בהיקף 

 פנומנלי זה.

 צווי ההכרזה

 -כך  ( הוא2018בפברואר  26-)פרסום ב 2018ה המתוקן משנת בצו ההכרז 'המתחם המועדף לדיור'תיאור  .135

 בתחום מצוי המתחם; הצפון ומחוז חיפה מחוז בתחום מיקומו, דונם 6,500-כ הוא המתחם של "גודלו

 צפונית, אשר ומטה זבולון האזוריות והמועצות ביאליק קריתו אתא קרית המקומיות הרשויות של השיפוט

 וכביש אבליים לצומת ודרומית 70 לכביש מערבית, 22 לכביש מזרחית, אתא יתקר של הצפוניות לשכונותיה

 מועדפים למתחמים הוועדה במשרדי הציבור לעיון מופקדים ממנה שהעתקים במפה כמסומן הם גבולותיו; 79

 חיפה מחוז ולבנייה לתכנון המחוזיות הוועדות במשרדי, ירושלים, 22 נשרים כנפי' רח, האוצר במשרד לדיור

 .האמורה" המקומית הרשות ובמשרדי הצפון ומחוז

  -עינינו הרואות  .136

'צפונית לשכונות הן צו ההכרזה המקורי והן צו ההכרזה המתוקן הגדירו את המתחם כמתחם הנמצא 

דרומית  -, היינו ההפוך. פשוט וברור הוא כי אין סמכות לותמ"ל לתכנן במקום 'הצפוניות של קרית אתא

 נות הדרומיות )והמערביות( של קרית אתא.מערבית לשכו-ודרומית

מערבי, בניגוד משווע לתיאור מיקומו -שהתכנון במתחם הדרום, הרי 1025בתמצית, בכל הנוגע לתמ"ל/

בזכות הטיעון של כל  , יסודית ומהותיתפגיעה קשהוגבולותיו של המתחם בצו ההכרזה המתוקן, גורר עימו 

תחם תעסוקה ענק, צמוד , הכלול בנוסח תכנית זו. זהו ממערבי-מתחם הדרוםבעלי הזכויות בקרקע הצמודה ל

 .אתרי דשנים וחומרים כימיים בע"מ בואכה תחנת המשנה של חברת החשמל לישראל בע"מ ומול, 772לכביש 

 -מערבי )כגון -המתגוררים בסמיכות למתחם הדרום כות הטיעון הן של תושבי קרית אתא,מדובר בפגיעה בז

השדות אשר נהנים מהנוף הפתוח הנשקף מביתם אל  שכונת התימנים וקרית בנימין(,נד, תושבי קרית שט

בזכות הטיעון של החוכרים  ועתיד להיהרס על ידי שטחי תעסוקה ואחסנה עצומים, והן בפגיעה החקלאיים

 קיבוץ שער העמקים וקיבוץ רמת יוחנן. מערבי,-לדורות בשטח המתחם הדרום

הייתה  1025נובע מהעובדה שמלכתחילה תמ"ל/ , עקב החריגה מסמכות,בזכות הטיעוןהרעה שורש הפגיעה  .137

לקרית אתא. מן הראוי לקרב מבט אל  מערבית-צפוניתאמורה להיות תכנית שתחול על 'מתחם מועדף לדיור' 

 צווי ההכרזה. -בסיס הסמכות של הותמ"ל, קרי 

; זוהי הרחבה של שם המתחם לפי 'ית אתא צפוןקרצו ההכרזה המתוקן קבע בכותרתו מתחם מועדף לדיור: ' .138

נותר לצו ההכרזה המתוקן  1'; במקביל, למרבה הפליאה, סעיף מתחם צפון מערבי -קרית אתא 'הצו המקורי: 

 .'קרית אתא מתחם צפון מערביהתיאור נותר ' -, כמו הצו המקורי, קרי בעינו
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 1025כי שם המתחם המועדף לדיור בתמ"ל/ -י לבן שחור על גב -אדם נורמלי, הקורא את צו ההכרזה, בו כתוב 

מוליך אותו  איננומניח כי השלטון  מתחם צפון מערבי' -א הוא 'קרית אתא צפון', וכי המתחם הוא 'קרית את

 שולל.

מערבית לקרית -, בכלל בצד ההפוך, דרומיתםלמעלה מאלף דונמסתבר, כי בעצם יש תכנון עצום של רצועה בת  .139

 אתא.

 מכות מצד הותמ"ל וזו פגיעה קשה ומהותית בזכות האזרח להתגונן בפני צו ההכרזה.זו חריגה מס

 "גודלו של המתחם המועדף לדיור, מיקומו וגבולותיו" -הוראת ההסמכה 

"מתחם מועדף לדיור  -כמוסבר  -לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(, הוא  2'מתחם מועדף לדיור', כקבוע בסעיף  .140

 )ז(".3ת הרחבה של מתחם כאמור לפי סעיף , לרבו3שהוכרז בצו לפי סעיף 

צא לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( קובע, איפוא, את גדר ההסמכה להוצאת צו הכרזה. צו הכרזה מּו 3סעיף 

לענות על הדרישות המעוגנות לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(; הוא חייב  3בהתאם למסגרת המעוגנת בסעיף 

 .לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( 3בסעיף 

 4)ז( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(, כפי שתוקן בתיקון מס' 3בחוק, ובכלל זה: הוראת סעיף  3סעיף הוראת  .141

קובע כי בהכרזה על מתחם מועדף לדיון לפי סעיף קטן  - אם הוראה זו חלה -לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(( 

  -במסגרת צו הכרזה, הרי ש  -)א(, קרי 

 ".לרבות הדרכים והתשתיות הנלוות לוקומו וגבולותיו, יצוינו גודלו של המתחם המועדף לדיור, מי"

, אם כן, את הרשות המנהלית, המתקינה את צו ההכרזה לפי מחייבתהוראות ההסמכה בחקיקה הראשית  .142

 ".גבולותיו" והן את "מיקומו, הן את "גודל המתחםחוק הותמ"ל )הוראת שעה(, לקבוע הן את 

דף לדיור צו ההכרזה צריך להיות אמיתי ונכון; הוא חייב פשוט וברור הוא כי התיאור של המתחם המוע

להסביר, בצורה בהירה ובשפה שווה לכל נפש, את מיקומו של המתחם המועדף לדיור ואת גבולותיו. כך, 

למשל, צו ההכרזה המתאר את השטח בתור "מזרח" )העיר( שעה שבעצם חלק מהמתחם המועדף לדיור הוא 

פסול. הוא איננו מקים ואיננו מכוֵנן כדין 'מתחם מועדף לדיור', בדוגמה זו,  בכלל ב"סוף מערב" )העיר( הוא

 ב'סוף מערב' )העיר(. 

התאמה מוחלטת( בין תיאור "מיקומו וגבולותיו" של המתחם -התאמה ממשית )בוודאי ובוודאי אי-אי .143

ל. הותמ"ל המועדף לדיור בצו, לבין המתחם המועדף לדיור, מקעקעת את הבסיס החוקי לפעולת הותמ"

מוסמכת לפעול אך ורק בהתאם למתחם המועדף לדיור, שעולה בקנה אחד עם החוק, ותואם את תיאור 

 "מיקומו וגבולותיו" בצו ההכרזה.

 "מיקומו" של המתחם המועדף לדיור

 מתחם על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום צו' צו ההכרזה המתוקן )היינו, .144

 את "גודל המתחם, מיקומו וגבולותיו".   2( קובע בסעיף 2018-ח"תשע( צפון - אתא קרית - יורלד מועדף
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מתחם מועדף לדיור 'קרית אתא צפון' )כותרת צו ההכרזה  -המיקום של המתחם המועדף לדיור, הווי אומר 

ית ובתיאור מילולי לצו(, מוגדר בחתך של רשות מקומ 1 סעיףמתחם צפון מערבי'( ) -המתוקן( )או 'קרית אתא 

 מפורט.

בחתך על פי רשויות מקומיות, נכתב בצו ההכרזה המתוקן כי המתחם )ה'מתחם המועדף לדיור'( כלול בשטח  .145

לצו  2מועצה אזורית מטה אשר; ראו סעיף -שיפוט קרית אתא וקרית ביאליק, מועצה אזורית זבולון ו

 ההכרזה.

. הרי, )או 'מתחם צפון מערבי'(צפון'  -'קרית אתא תור תיאור זה עולה בקנה אחד עם הגדרתו של המתחם ב

 קרית ביאליק.-לשטחה של קרית אתא, מועצה אזורית זבולון ו צפוןשטח המועצה האזורית מטה אשר גובל מ

העובדה ששטח עירית קרית ביאליק כלול במתחם המועדף לדיור מחזקת את ההבנה, העולה מפשט הטקסט, 

מערבית לקרית אתא; הרי, קרית ביאליק -ף לדיור שהוא צפונית וצפוניתכי אכן מדובר על מתחם מועד

 לקרית אתא. מערבית-צפוניתו צפוניתמשתרעת בשטח שהוא 

מצ"ב תשריט סכמטי של ממשקי שטחי השיפוט הרלבנטיים בין הרשויות המקומיות מטה אשר, קרית 

  -מועצה אזורית זבולון  -ביאליק, קרית אתא ו

 

ם המועדף לדיור בהתאם לחתך לתחומי השיפוט המוניציפליים, מופיע התיאור המדויק תיאור המתח אחרל .146

 של המתחם המועדף לדיור 'קרית אתא צפון'.

מן הראוי לעמוד על תיאור מילולי מפורט זה בצו ההכרזה המתוקן באשר ל'גבולותיו' של המתחם המועדף 

 לדיור.

 התיאור המילולי המדויק -ן'( גבולותיו של המתחם המועדף לדיור )'קרית אתא צפו

 -לצו החדש מתאר את גבולות מתחם 'קרית אתא צפון', וקובע את גבולותיו של המתחם בזו הלשון  2סעיף  .147
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ודרומית לצומת אבליים  70, מערבית לכביש 22, מזרחית לכביש צפונית לשכונותיה הצפוניות של קרית אתא"

 ".79וכביש 

ורה מפורטת בצו ההכרזה המתוקן. הוא תחום בארבע רוחות שטח המתחם המועדף לדיור מתואר בצ

 השמיים. צו ההכרזה המתוקן מקפיד לתאר את שטח המתחם המועדף לדיור בלשון בני אדם; הרי, אם תורה

 דיברה בלשון בני אדם, על אחת כמה וכמה צו ההכרזה של מתחם 'קרית אתא צפון'.

רבה, על פי התיאור הסטטוטורי בצו ההכרזה, את שטח  כל אדם המתגורר בקרבת מקום יכול לזהות, בקלות

 המתחם המועדף לדיור.

 מחוקק המשנה דובר אמת -נקודת המוצא 

צפונית באופן קונקרטי, אם צו ההכרזה קובע, בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים, כי הוא חל על שטח שהוא " .148

הדרומיות לשכונות  דרומיתוא בעצם חל של קרית אתא", אין זה מתקבל על הדעת כי הלשכונותיה הצפוניות 

 .)או מערביות( של קרית אתא

 -נקודת המוצא של האזרח המתבונן בצו ההכרזה המתוקן )הבא במקום צו ההכרזה המקורי, הוא 'קרית אתא 

הינה כי מחוקק המשנה דובר אמת. חזקה על מחוקק המשנה כי הוא איננו מטעה את  -מתחם צפון מערבי'( 

 מערבי חורג מתוכן צו ההכרזה.-ון במתחם הדרוםהאזרחים. תכנ

 האזרח נותן אמון בשלטון.  .149

 צפוניתמסוים, המוגדר בצו ההכרזה ומשתרע "אם השלטון מודיע כי הוא הסמיך את הותמ"ל לפעול באזור 

באמת ובתמים זהו שטח המתחם. האזרח  -כך מניח האזרח התמים  -אתא", אזי  קריתשל  הצפוניותלשכונות 

 דרום. -ון מתכוונים לכיוון הנגדי מעלה על דעתו כי בעצם מוליכים אותו שולל, ושעה שאומרים צפ איננו

 1984)'השיח הכפול'( הוא מושג ספרותי של הספר הדיספוטי: ג' אורוול,  speakdouble -האזרח סבור שה 

דעתו כי שיח זה חדר אל  ((. הוא איננו מעלה עלG. Orwell, Nineteen Eighty-Four( )2003)תרגום: אריוך, 

 תוככי השלטון בישראל. 

 Ultra Vires-מערבי כ-המסקנה המשפטית: המתחם הדרום

-הצפוןהמסקנה העולה מעיון בצו ההכרזה הינה כי אין מקום לחרוג אל עבר השטח שנמצא דרומית לשכונות  .150

 מערביות של קרית אתא.

אולם, מכאן ועד התיזה היצירתית כאילו הוא אכן, הותמ"ל מוסמך לבצע התאמות נדרשות בגבול המתחם; 

; אם כמרחק מזרח ממערב, המרחק רב, מן העבר השני של צפון קרית אתארשאי לפעול במתחם אשר נמצא 

 מערביות(.-תרצו, כמרחק צפון )לשכונות הצפוניות( מדרום )לשכונות הדרומיות

כל רבותא. העיון של האזרח )וכל רשות צו ההכרזה כולל פירוט של עשרות ומאות גושים וחלקות. אין בכך  .151

מינהלית הפועלת בתום לב ובהגינות( ברשימת הגושים והחלקות יקום אך ורק אם השטח בו הוא מעונין 

 '(. וגבולותיו מיקומו, המתחם גודלממוקם בשטח המתוחם בתיאור העיקרי )'
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נבכי הגושים והחלקות; הרי כך, למשל, אדם המחזיק בחלקות דרומית לקרית אתא, לא יטרח כלל לחקור ב

'קרית אתא צפון'. אם צו ההכרזה מעיד  -כשמו כן הוא  -לקרית אתא, והמתחם המועדף לדיור  דרומיתהוא 

על עצמו שהוא משתרע צפונית לשכונות הצפוניות של קרית אתא, מה עניין אנשים המחזיקים קרקע דרומית 

 לדרום. -לצפון, ואשר לדרום  -; אשר לצפון לשכונות בדרומיות בקרית אתא?! אדם קרוב אצל עצמו

 על פי החלטת ועדת השרים 1025מיקום תמ"ל/

 15-( מה179צו ההכרזה המתוקן נעשה על יסוד החלטת ועדת שרים לענייני תכנון, בניה, מקרקעין ודיור )דר/ .152

 .2018בפברואר  1-( ב3498, שקיבלה תוקף של החלטת ממשלה )החלטה 2018בינואר 

( 33)דר/ 698לתקן את החלטת הממשלה מס' ' -ביחס ל'קרית אתא צפון', כי  ת השרים קבעההחלטת ועד

 .'דונם עבור הוספת שטחי תעסוקה 3,000-כך שהמתחם יורחב בכ 12.11.2015מיום 

 -ההחלטה קובעת את 'מיקום הפרויקטים' כך 

 Yקוארדינטות  Xקוארדינטות  שם הפרויקט ישוב

 747500 210500 צפון קרית אתא

 

 .מערבי לקרית אתא-צפוניהעלאת נקודת ציון על גבי המפה מובילה את הקורא למתחם שהוא 

מערבית( לשכונות הצפוניות של -יוצא, כי גם ועדת השרים הבינה כי מדובר במתחם שהוא צפונית )וצפונית .153

-לאית דרומיתעוד כמה מאות דונמים של קרקע חק -בהזדמנות חגיגית זו  -קרית אתא. ה'יוזמה' להרוס 

סותרת, איפוא, הן את צו ההכרזה המתוקן והן את  קרית אתאמערבית לשכונות הדרומיות והמערביות של 

 החלטת השרים על יסודה הוצא הצו.

 יה שאין כדוגמתה.יזו שערור

  -מעבר לכך  .154

 המתחם הצפוני והמתחם -מנותקים האחד מן השני  שני מתחמיםמשתרעת על  1025הלכה למעשה, תמ"ל/

 מערבי.-הדרום

 'מתחם מועדף לדיור' אחד, ולא 'שני מתחמים מועדפים לדיור' -צו ההכרזה 

 חוק הותמ"ל )הוראת שעה( הביא לאוויר העולם את המושג הנורמטיבי של 'מתחם מועדף לדיור'. ה'מתחם .155

 ה(.לחוק הותמ"ל )הוראת שע 3המועדף לדיור' הוא, כאמור, שטח קרקע שהוכרז בצו הכרזה מכוח סעיף 

תא שטח מוגדר; המתחם הוא שטח קרקע תחום, מסומן,  -ה'מתחם המועדף לדיור' הוא 'מתחם', היינו 

השבת'(, קבע גבול, הגביל, קבע תחום )השוו 'תחום  -לשון תח"ם, קרי  -המיועד למטרה מסוימת. מתחם 

 .הגדיר

מסוימת. הכוונה היא לשטח  שטח רצוף ומוגבל לצורך מטרה -כלום יש צורך לומר?  -המתחם, אם כן, הוא 

 רציף המשורטט על גבי תשריט ובו מוסמכת לפעול הותמ"ל.
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. אין בכוחו של צו הכרזה אחד, ליצור מספר אחדיוצר מתחם מועדף לדיור  אחדפשוט וברור הוא כי צו הכרזה  .156

ועדפים והצו המוליד אותו. לא תופסים שני מתחמים מ -מתחמים מועדפים לדיור. כל מתחם מועדף לדיור 

 לדיור בצו הכרזה אחד.

הפרשנות הרגילה, הנורמטיבית של חוק הותמ"ל )הוראת שעה( הינה כי המחוקק הסמיך את הרשות המנהלית 

לשון רבים, שהם  -, ולא מתחמים בצו הכרזה אחדשהוא 'מתחם מועדף לדיור'  -לשון יחיד  - מתחםלסמן 

אין זה סביר לפרש את צו ההכרזה כאילו הוא כולל מספר מתחמים לדיור בצו הכרזה אחד. מכאן נובע כי 

)במסגרת צו הכרזה 'קרית אתא  -: האחד, מתחם המשתרע צפונית לקרית אתא, והשני בעצם שני מתחמים

 . מערבית לקרית אתא-צפון'( מתחם המשתרע דרום

 אזור אחד מוגדר -'מתחם מועדף לדיור' 

אחת אף עולה מהדרישה הסטטוטורית, הקבועה בחוק המסקנה כי 'מתחם מועדף לדיור' הוא חטיבת קרקע  .157

של  -האחד והיחיד; מיקומו  -הותמ"ל )הוראת שעה(, לקבוע את "גודל המתחם, מקומו וגבולותיו"; המתחם 

 גבולותיו; מיקומםולא  - מיקומו)ולא שניים או שלושה( וגבולותיו של המתחם המועדף לדיור.  אחדהמתחם ה

 .גבולותיהםולא  -

; הרי, כאן ישנו מרחב רב ומשמעותי, 1025דברים אמורים על רקע התשתית העובדתית כאן, בתמ"ל/בייחוד  .158

ק"מ, בין הקצה הקרוב ביותר של שטח ה'מתחם המועדף לדיור' בקרית אתא צפון, לבין השטח  2.5-למעלה מ

עדף לדיור, מערבי אצל המתחם המו-מערבי, אשר חורג מהגדרת צו ההכרזה. מה ענין המתחם הדרום-הדרום

 שעניינו קרית אתא צפון?

 מתחם מועדף לדיור בראי הפרקטיקה

כי צו הכרזה מכוח חוק הותמ"ל )הוראת שעה( יוצר 'מתחם מועדף לדיור' )לשון יחיד(, ולא מספר  התפיסה .159

מהפרקטיקה של מתחמים, שכל אחד ואחד הוא 'מתחם מועדף לדיור' בפני עצמו, עולה ומשתקפת אף מתוך 

 י הכרזה במסגרת חוק הותמ"ל )הוראת שעה(.הוצאת צוו

 שני מתחמים מועדפים לדיור; כל אחד ואחד זכה לצו הכרזה נפרד.  אותו ישובבמקרים רבים הוכרזו ביחס ל .160

 צו לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( -, היינו אחדלכן, אין מקום לקבוע בצו הכרזה 

במכה אחת: האחד, המתחם  שני מתחמים, 2018-ח"תשע( צפון-אתא תקרי-לדיור מועדף מתחם על הכרזה)

 מערבית לקרית אתא.-המשתרע צפונית לקרית אתא, והשני, המתחם המשתרע דרום

 צווי הכרזה. שנישני מתחמים )או יותר( ביחס ליישוב אחד, יש להוציא  עלהכלל הוא כי אם מבקשים להכריז  .161

וצו ההכרזה מכוחו  -הגולן הוצאו שני צווי הכרזה; מתחם, מתחם ברמת  קצריןכך, למשל, במועצה מקומית 

-לדיור מועדף מתחם על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידוםצו  -הוא קיים )ראו 

 על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידוםצו  -; וכן 2016-ו"התשע, (12 רובע-קצרין

 (. 2016-ו"התשע, (13 רובע-קצרין-לדיור מועדף מתחם
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 על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידוםצו  -)ראו  אבו גושהוא הדין עם הישוב 

 לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידוםצו  -; וכן 2017-ז"התשע, (צפוני מתחם-גוש אבו-לדיור מועדף מתחם

 (. 2017-ז"התשע, רובע מערבי(-גוש אבו-לדיור דףמוע מתחם על הכרזה( )שעה הוראת)

 על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידוםצו  -)ראו  קרית אתאכך אף נעשה הדבר ב

 הבניה לקידוםצו  -וכן  (;)'חורשת נח' 2016-ו"תשע (שכונת הפארק - קרית אתא - ורלדי מועדף מתחם

 (. 2016-ז"התשע, חדשים( קרית אתא-לדיור מועדף מתחם על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים

 מועדף מתחם על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום צו)ראו  אשקלוןהוא הדין ב

(; צו לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( 2016-ו"תשע(, מזרח אגמים אשקלון – לדיור

 . 2016-( תשע"ו6-אשקלון מ -על מתחם מועדף דליור )הכרזה 

 הוראת) לדיור מועדפים במתחמים יההבנ לקידוםצו  -)ראו  קרית אתאלבסוף, אחרון אחרון חביב: כך נהגו ב

 במתחמים הבניה לקידוםצו  -(; וכן 2018-ח"התשע, (דרום-קרית אתא-לדיור מועדף מתחם על הכרזה( )שעה

רבים -( ורבים2018-ח"התשע, (צפון-קרית אתא-לדיור מועדף מתחם על הכרזה( )עהש הוראת) לדיור מועדפים

 אחרים.

מערב, מן הראוי היה להכריז על -אם ביקשו להגדיל את שטח המתחם המועדף לדיור בקרית אתא באזור דרום .162

 מתחם נוסף בדרום מערב קרית אתא, ובא לציון גואל.

 אלא מה עשו?

מערב', זאת אומרת, מתחם מועדף לדיור בדרום -לדיור 'קרית אתא דרוםבמקום להכריז על מתחם מועדף 

)'קרית  הגדרת המתחם)קרית אתא צפון(, וחרף  כותרת צו ההכרזהמערב קרית אתא, החליטו להתחכם: חרף 

)'צפון לשכונות הצפוניות של קרית אתא'(,  התיאור המילולי המפורטמתחם צפון מערבי'( וחרף  -אתא 

-לנסות ולדחוף, עד להתפקע, במיטת סדום זו, עוד מתחם עצום, המשתרע דרום -נתחכמה לו' החליטו 'הבה ו

 מערב לקרית אתא. 

 אל מול צו ההכרזה 1025החריגה מסמכות עניינית של תמ"ל/ -ביניים ראשון  סיכום

ין בנוף צו ההכרזה הוא היסוד המכונן של הסמכות הפונקציונלית של הותמ"ל. הותמ"ל הוא גוף חריג לחלוט .163

 התכנון הסטטוטורי בישראל. זהו גוף שהוקם בהוראת שעה והוא בעל סמכויות בלתי קונבנציונליות.

 על רקע זה, נודעת חשיבות מרובה, מכרעת, לגבולות הסמכות של 'סוס פרא' נורמטיבי זה. יש לרסן אותו.

של המתחם המועדף לדיור, נקודת המוצא היא כי צו ההכרזה מגדיר מתחם, 'מתחם מועדף לדיור'; התיאור 

בצו ההכרזה, צריך להיות נהיר וברור. הוא חייב להיות שווה לכל נפש, כדי שאדם בישראל ידע האם שטח 

 האדמה המוחזק והמעובד על ידו כלול במסגרת חוק הותמ"ל )הוראת שעה( אם לאו.

 , אם לאו.1025המטרה היא להביא לידיעת אדם מישראל, האם הוא מושפע מצו ההכרזה ותמ"ל/
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 מתחם על הכרזה( )שעה הוראת) לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום צו'ה -צו ההכרזה המתוקן, היינו  .164

חם המועדף לדיור בשטח שתואר שהוא צפונית ', קובע את המת2018-ח"תשע( צפון אתא קרית - לדיור מועדף

 . זהו שטח ה'מתחם המועדף לדיור' כמתואר בצו ההכרזה.לקרית אתא

 ור כי זהו איננו גבול מדויק לחלוטין. יש לדייק אותו.בר

 אל צידה השני של העיר. לבין קפיצת צפרדע דיוקאולם, יש להבחין בין 

מערבית מהשכונות הדרומיות והמערביות של קרית אתא, מכוח צו, הקובע מתחם -פעולה בצד השני, דרומית

יות של קרית אתא, היא פעולה מחוץ לסמכות מועדף לדיור ב'קרית אתא צפון' וצפונית לשכונות הצפונ

 העניינית הפונקציונלית. 

 הוא בטל ומבוטל. -היות ותכנון זה )החטיבה הדרומית מערבית( נמצא מחוץ לסמכות העניינית הפונקציונלית 

המצג בצווי ההכרזה כאילו שטח המתחם למועדף דיור משתרע אך ורק צפונית  -סיכומה של נקודה זו  .165

מערבי במסגרת -פוניות של קרית אתא מוליד את המסקנה כי כל התכנון במתחם הדרוםלשכונות הצ

 עקב הפגיעה בזכות הטיעון. , הן עקב חריגה מסמכות והןאיננו חוקי 1025תמ"ל/

 צו ההכרזה רשאי לקבוע 'מתחם' מועדף לדיור. מתחם אחד ויחיד, ולא שני מתחמים במכה אחת. -מעבר לכך 

החוקיות -מאי טיעון נפרדמשמעי בצווי ההכרזה הוא -מערבי עקב הניסוח החד-הדרוםביטול התכנון במתחם  .166

 דונם(. 485-)חריגה של כ עקב החריגה מסמכות עניינית 1025של תמ"ל/

 .ענייניתיש לעמוד כעת על היבט זה של חריגה מסמכות 

 דונם 500-חריגה של קרוב ל - מצו ההכרזה המתוקן 1025החריגה של הליכי התכנון של תמ"ל/

צפון'( תחם  -)'קרית אתא  1025צו ההכרזה המקורי, המהווה את המסד והתשתית להליכי התכנון של תמ"ל/ .167

תחם את  1025דונם"; צו ההכרזה המתוקן הרלבנטי לתמ"ל/ 3,500-את גודל ה'מתחם המועדף לדיור' על "כ

 31-ביום ה -רסם לאחר שהוחלט דונם"; צו ההכרזה המתוקן פו 6,500-גודל ה'מתחם המועדף לדיור' על "כ

 .1025על הפקדת תמ"ל/ - 2018בינואר 

 -וראו זה פלא 

 מצו ההכרזה המתוקן. במאות דונמים, חורגת 1025מסתבר כי התכנית, תמ"ל/

הוא  1025כי שטח תמ"ל/ -מעשה שטן  -דונם", מסתבר  6,500-בעוד אשר שטח המתחם המועדף לדיור הוא "כ

דונם( משטח  485.2דונם ) 500התכנית המועדפת לדיור חורגת בשטח של כמעט  -, דהיינו דונם 6,985.2

 .המתחם המועדף לדיור

( משטח מתחם מועדף לדיור, שהיה 1025, חריגה של תכנית מועדפת לדיור )תמ"ל/התנועה הקיבוצית סבורה כי .168

ים לדיור )הוראת שעה( )מועד פרסום החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפ 2017באוגוסט  7-קיים עוד לפני ה
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, ותוקן לאחר ((לחוק הותמ"ל )הוראת שעה 4תיקון מס'  או 4תיקון מס'  -)להלן ( 2017-( תשע"ז4)תיקון מס' 

 היא בלתי חוקית.  -מועד זה 

היא ועדת  -" זה ןלענייהממשלה או ועדת שרים שמינתה לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( קובע כי " 3סעיף  .169

", ובענייננו, אכן, מדובר על קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל צוב רשאיות להכריז" -השרים לענייני דיור 

 ."מתחם מועדף לדיור כעלב'מקרקעי ישראל', "

צא על ידי ועדת השרים לענייני דיור. זוהי " נעשית בצו, המּומתחם מועדף לדיור" ההכרזה של קרקע בתור

 .של ישראל בקובץ התקנותכך, היא טעונה פרסום כדין נורמה בת פועל תחיקתי; לפי

. היא תלויה על בלימה. אם הותמ"ל פועלת ללא צו בהיעדר צו הכרזה, אין תקומה לעצם הסמכות של הותמ"ל .170

(. פעולה ללא סמכות עניינית היא, ככלל, Ultra Viresהכרזה, הרי שהיא פועלת מחוץ לסמכות העניינית )

מחייב את  -האל"ף בי"ת של המשפט המינהלי  -יות (. אין לה תוקף משפטי, שהרי עקרון החוקVoidבטלה )

 כל הרשויות המינהליות לפעול אך ורק במסגרת הסמכות העניינית המעוגנת בחוק. 

אכן, הותמ"ל היא רשות מינהלית. בתור רשות מינהלית, הותמ"ל מחויבת לפעול אך ורק במסגרת הסמכות 

 העניינית; והדברים ידועים.

והיא טעונה  -את "גודלו של המתחם המועדף לדיור, מיקומו וגבולותיו". ההכרזה הוא הקובע -הצו עצמו הוא

 היא הבסיס, המסד, לכלל פעולות הותמ"ל. הצו קובע את גבולות המתחם המועדף לדיור.  -עיגון בצו 

 התכנית נשענת, איפוא, על צו ההכרזה, המּוצא מכוח חוק הותמ"ל )הוראת שעה(.

וק דל"ת אמות צו ההכרזה. ככל שהדברים אמורים בצווי הכרזה שניתנו מכוח חאין התכנית יכולה לחרוג מ .171

החוק לקידום הבניה במתחמים )הוא לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(  4תיקון מס' עד  הותמ"ל )הוראת שעה(

שהותמ"ל מוסמכת "להתאים את הגבולות  , הרי(2017-( תשע"ז4מועדפים לדיור )הוראת שעה( )תיקון מס' 

ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות  של המתחם, למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, המדויקים

 ."המתחם

, 2017באוגוסט  7-עד ה -לתוקף, היינו  4במילים אחרות, בכל הנוגע לצווי הכרזה שניתנו עד כניסת תיקון מס'  .172

; נוסח זה מאפשר 4' תיקון מס טרם)ג( סיפה לנוסח 3שאלת הסמכות העניינית מוכרעת בהתאם לסעיף 

ובלבד שלא יהיה בכך שינוי " , של שטח התכנית לשטח המתחם נשוא צו ההכרזה,Fine Tuningהתאמה, 

 ."מהותי בגבולות המתחם

( החוק 2017באוגוסט  7-)עד ה 4ביחס ל'מתחם מועדף לדיור' שהוכרז עד פרסום תיקון מס' קיצורו של דבר,  .173

כי הותמ"ל רשאית להתאים את גודל שטח  -וק הותמ"ל )הוראת שעה( )ג( סיפה לח3ראו, שוב, סעיף  -בע ק

 -התכנית )התמ"ל( בהתאם "למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים" תוך הבחנה בין שני מצבי יסוד 

בין שטח 'מתחם מועדף לדיור' לפי צו ההכרזה, לבין שטח 'תכנית  שולית אי התאמה  ,מצב יסוד אחד

 מועדפת לדיור'.
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בין שטח 'מתחם מועדף לדיור' לפי צו ההכרזה, לבין שטח 'תכנית   מהותית אי התאמה , מצב יסוד שני

 מועדפת לדיור'.

 ומה בין מצב יסוד אחד )אי התאמה שולית( לבין מצב יסוד שני )אי התאמה מהותית(?  .174

 .בלתי חוקי ומצב יסוד שני הוא חוקי שמצב יסוד אחד הוא

ולל שינוי שולי, בלתי מהותי, בשטח 'מתחם מועדף לדיור'; היא לחהייתה 'תכנית מועדפת לדיור' רשאית 

 לחולל "שינוי מהותי בגבולות המתחם" )המועדף לדיור(. -זו מצוותו של המחוקק  -איננה רשאית 

, נגועה 1025לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(, הרי שתכנית זו, היא תמ"ל/ 4ברור לחלוטין כי אלמלא תיקון מס'  .175

)!(  מ"ר 485,200-ות והיא איננה חוקית. פשוט וברור הוא כי חריגת תכנון )ובניה( של כבנגע של חריגה מסמכ

 .ְלמֹוָתר אך מילים ורובהיא בגדר שינוי מהותי בשטח המתחם, 

 לרפא פגם זה. - 4לאוויר לאחר תיקון מס' העובדה שצו ההכרזה המתוקן יצא אין בכוחה של 

לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( עצמו(  4א( באשר להוראות תיקון מס' )12כולל הוראת תחולה )סעיף  4תיקון מס' 

 -על פיה, בין היתר 

"הוראת החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו על תכניות מועדפות לדיור לגבי מתחמים שניתנה לגביהם 

 (".הפרסוםיום  -)להלן  מיום פרסומו של חוק זה ואילך)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, 3הכרזה לפי סעיף 

  -מבחינה בין שני סוגי מתחמים מועדפים לדיור  4הוראת התחולה של תיקון מס' 

 7-ה עד -, היינו 4מתחמים מועדפים לדיור שהוכרזו עד יום פרסום תיקון מס'   - הקטגוריה האחת

 .2017באוגוסט 

 מתחמים אלו כפופים להוראת החוק המקורי.

-ה לאחר -, היינו 4דיור שהוכרזו החל מיום פרסום תיקון מס' מתחמים מועדפים ל   - הקטגוריה השניה

 .2017באוגוסט  7

)ז( לחוק הותמ"ל )הוראת 3למשטר הנורמטיבי החדש )סעיף מתחמים אלו כפופים 

 .שעה((

 עקרון ההתאמה בין שטח המתחם המועדף לדיור לבין התכנית המועדפת לדיור

( לבין 1025ומיקום ה'תכנית המועדפת לדיור' )כאן, תמ"ל/ עקרון ההתאמה בין שטח -עקרון ההתאמה, היינו  .176

 .ל"הסמכות של הותמשטח ומיקום ה'מתחם המועדף לדיור', עומד ביסוד מסגרת 

. הוא חל אף במתחמים 4עקרון ההתאמה חל במלוא עוזו במתחמים מועדפים לדיור שהוכרזו לפני תיקון מס' 

; אלא שכאן, לגבי מתחמים מועדפים 4ם לאחר תיקון מס' לאוויר העול -לראשונה  -מועדפים לדיור שבאו 

 -במקרים חריגים ומוגדרים היטב  -, קמה סמכות של הותמ"ל עצמו 2017באוגוסט  7-לדיור שנולדו לאחר ה
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שימוש בסמכות יוצאת דופן זו איננו רלבנטי כלל שעה שהמתחם להרחיב את המתחם המועדף לדיור. 

 .4ורק תוקן לאחר צאת תיקון מס'  4תיקון מס'  המועדף לדיור עמד על כנו לפני

על כל פנים, ההליך החריג של ההרחבה העצמית של הסמכות מצד הגוף המנהלי )הותמ"ל( מותנה בהליך מּוָדע  .177

מֻכוון ומתועד, תוך שקילת המשמעות מרחיקת הלכת של צעד זה; הוא קם אך ורק בעיתוי מסוים )"בעת הכנת 

 מטרה ממוקדת בלבד.תכנית מועדפת לדיור"( ול

במקרה בו היה קיים כבר שטח מתחם מועדף לדיור לפני תיקון מס'  -אכן, אפילו אם הותמ"ל הייתה מוסמכת 

לסטות מעקרון ההתאמה, הרי שהתנאים הבסיסיים לסטייה )ניכרת( זו לא  -, ומתחם זה תוקן לאחר מכן 4

 בלתי חוקית.שהיא פסולה ו 1025נתקיימו וממילא מדובר בהפקדה של תמ"ל/

שלו עצמו, היא קריאת תיגר על -סמכות משפטית המסמיכה גוף מנהלי להרחיב, על דעתו, את סמכותו .178

כוחה של הגבלת . דמוקרטיה חוקתית מבוססת על עקרונות יסוד של שלטון החוק ודמוקרטיה חוקתית

 יש לפרשו בזהירות מרובה. - האדמיניסטרציה בחוק. כרסום בעקרון יסוד זה

ה הדבר דומה? הדבר דומה להסמכת רשות מינהלית להטיל קנס כספי בגבול מירבי של תקרה משל למ

מסוימת, תוך הסתמכותה על דעת עצמה, כולל קריטריון עמום דוגמת "אם יש צורך לאור המצב להגדיל את 

 ".20%הקנס המירבי בעוד 

מצמצם ומרוסן של 'הוראת ספק אם הסמכה זו היא חוקתית; אולם בכל מקרה יש לחתור לפירוש זהיר,  .179

מכוחה הוא פועל  לשנות חקיקת משנההסמכה' מסוג זה של רשות מינהלית. יש כאן הסמכה של גוף תכנון 

 ובמסגרתה הוא מתכנן.

 6,500; שהרי, אזרח סבור כי חקיקת המשנה מכריזה על שטח )עצום( של חקיקת סתרהתוצאה עלולה להיות 

 דונם(. 7,500דונם )ואף על  7,000כנית משתרעת על דונם; ובעצם הוא עלול לגלות כי הת

 חקיקת סתר ומדינה דמוקרטית הם, כמובן, תרתי דסתרי.

 .עניינית מסמכות חריגה מהווה דונם 500-כ של ענק-חריגת כיהמסקנה הינה  .180

משטח המתחם המועדף לדיור, כפי שהוא הורחב כבר בצו ההכרזה  1025זהו היקף החריגה של תמ"ל/

 המתוקן.

, הרי שיש לזכור כי 4לאור תיקון מס'  (שעה הוראת) ל"הותמ לחוק( 2()ז)3ף אם הייתה תחולה לסעיף א .181

כאן, שטח של לא פחות ולא  -הסטייה מעקרון ההתאמה היא היוצא מן הכלל. ככל שסטייה זו גדולה יותר 

 לחוק( 2()ז)3 ראת סעיףהוכך יש להיזהר בהפעלת הסמכות המיוחדת.  - דונם( 500מ"ר )!( ) 500,000-מכיותר 

 המתחם שטח את להרחיב" לדיור מועדפת תכנית הכנת בעת" ל"לותמ מאפשרתה ,(שעה הוראת) ל"הותמ

למטרה ספציפית, היא כלי נשק בלתי קונבנציונלי בתוך חקיקה שהיא מלכתחילה הוראת שעה  לדיור, המועדף

 בלתי קונבנציונלית.

 (ל"הותמ, הגוף המנהלי )ןהענייבתמצית  - חריגה פעולה היא יורלד המועדף המתחם הרחבת של הפעולההיות ו

הרי שאף בהנחה שקמה סמכות להפעיל את הסמכות  -המגדירה את סמכותו  משנה חקיקתסוטה מהוראת 
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יש לטפל בכלי  -עמדתנו  איננהוזו  - 1025( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( במקרה של תמ"ל/2)ז()3לפי סעיף 

 בעדינות, בזהירות מרובה. בלתי קונבנציונלי זה

 .כידוע ממקומותינו, טיפול בלתי זהיר בכלי נשק בלתי קונבנציונלי עלול לגרום לאסון סביבתי אדיר

בלאו הכי,  המורחבהמועדף לדיור,  המתחםהרחבה עצמית נוספת של  כי ברור, זו חריגה סמכות רקע על .182

 בהירותב ת, בזמן אמת,מוגדריא חייבת להיות מצד הותמ"ל; ה מודע ומתועדפרי צורך הכרחי  להיותחייבת 

; היא חייבת להיות פרי מּוָדעּות של הותמ"ל לפעולת ההרחבה הנוספת; היא חייבת ובוודאות על ידי הותמ"ל

להיות תוצאה של הפעלת שיקול דעת מהותי, האמנם יש מקום להרחיב עוד יותר את המתחם המועדף לדיור, 

 מתוקן.המורחב בלאו הכי בצו ההכרזה ה

הוא, דרך -רשאי להרחיב, באופן עצמי, את סמכותו -אפילו בראשו עומד פקיד משרד האוצר  -אין גוף מינהלי 

 אגב, באקראי או באופן רטרואקטיבי.

 המועדף המתחם לפעולת ההרחבה העצמית של 1025ל בעת הפקדת תמ"ל/"הותמ פעולות בכל רמז אין, בפועל .183

 - הפקדתה על ההחלטה בעת ואף - 1025/ל"הכנת תמ שבעת ובוודאי ודאיבו; לדיור פרי צו ההכרזה המתוקן

 .המתוקן ההכרזה וצו המקורי ההכרזה צו הוא ל"הותמ לפעולת הבסיס כי הייתה העבודה הנחת

 לדיור המועדף המתחםהרחבת  -הסמכות, היינו  שלעצמית  הרחבהראיה לאקט מודע של פעולת  כל ואין היות

 -( 4' מס תיקון טרם עוד שלידתו לדיור מועדף במתחם שמדובר שעה) כזו סמכות ילהמלכתח ישנה בכלל אם -

 .עניינית מסמכות חורגת 1025/ל"שתמ הרי

( ג)4 בסעיף הנקובה המטרה לצורך לו צץ - דונם 485-כ - החורג שהשטח , ואין שמץ של ראיה,ראיה כל אף אין .184

 (.שעה הוראת) ל"הותמ לחוק

סמכות העניינית של גוף התכנון )הותמ"ל( לאישור תכנית איננה יכולה להיעשות הרי, ההרחבה העצמית של ה

)ג( 4בעלמא; הרחבת המתחם המועדף לדיור נועדה לתכלית הספציפית של הוספת "שטחים לפי סעיף 

 הנדרשים לשמש בעיקר את יחידות הדיור במתחם".

" ור, השטחים הציבוריים הפתוחים והחניהמבני הציב)ג( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( הוא "4עניינו של סעיף 

ו"הסדרת הדרכים והתשתיות"; אין שמץ של הסבר או תיעוד או ראיה כאילו השטח החורג, בעת הדיון על 

 דונם נוספים שסופחו בהזדמנות חגיגית זו, נועד לתכלית זו בלבד. 485-עוד כ -, הווי אומר 1025הפקדת תמ"ל/

 עניינית מסמכות 1025חריגת תמ"ל/ -סיכום 

 -סיכומם של דברים  .185

; הצו 4הוכרז עוד טרם תיקון מס'  1025, המתחם המועדף לדיור של 'קרית אתא צפון' נשוא תמ"ל/ראשית

המתוקן, המגדיר את המתחם המועדף לדיור במרחב זה, לא בא לקרקע בתולה; הוא תיקן את המתחם 

 הקודם. 

ולכן הוא כפוף למשטר הנורמטיבי המקורי. משטר  4ס' לפנינו מתחם שניתנה לגביו הכרזה עוד טרם תיקון מ

 זה הסמיך את הותמ"ל לבצע התאמות שאינן עולות כדי "שינוי מהותי בגבולות המתחם".
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דונם(, הרי  6,500-דונם ל 3,500-אין הדעת סובלת מציאות בה לאחר שמּוצא צו הכרזה מתוקן ומוגדל )מ

הרחבות עצמיות, מטעם הותמ"ל עצמה, של מתחם מועדף שהמתחם המועדף לדיור, הוא עצמו בסיס לעוד 

 הוראת) ל"הותמ לחוק( 2()ז)3 לדיור. המסקנה הינה כי מלכתחילה בנסיבות אלו אין מקום תחולה לסעיף

 .(שעה

הותמ"ל )הוראת שעה(, הרי  לחוק (2)(ז)3תחולה לסעיף  אף אם הייתהולחלופין )מטעמי זהירות בלבד( , שנית

ופן של הרחבת תחולת הסמכות של הותמ"ל על ידי הותמ"ל עצמה טעונה קיום תנאים שהסמכות יוצאת הד

 -כך  -לא מניה ולא מקצתיה  -מצטברים, קפדניים, שלא קוימו 

על הרחבת המתחם המועדף לדיור מכוח הודעה כל פרסמה לא הותמ"ל   - תדעּומישור המּו, התנאי הראשון

סמכות אין כל תיעוד מודע בדבר שימוש הותמ"ל ב. (שעה הוראת) ל"הותמ לחוק( 2()ז)3הסמכות לפי סעיף 

הרחבת שטח המתחם צו ההכרזה המתוקן. המתחם המועדף לדיור באת  להרחיב הסמכות -, היינו זוחריגה 

וי בחקיקת משנה, מן הראוי היה לפרסם היא מחוללת שינהמועדף לדיור מחוללת שינוי של צו ההכרזה. היות ו

 .ימוש יוצא הדופן בסמכות זולציבור כדין את הש

ההרחבה העצמית הנוספת מצד הותמ"ל של שטח המתחם המועדף לדיור לא  - הזמןמישור , שניהתנאי ה

 התבררה ולא נקבעה "בעת הכנת תכנית מועדפת לדיור".

אין שום ראיה כי ההרחבה מעבר לצו ההכרזה המתוקן נדרשת לצורך מבני    - מישור העניין, התנאי השלישי

 יבור ושטחים ציבוריים פתוחים.צ

ה אין מקום להגשת דו"ח , ובכלל ז1025מבוקש לקבוע, אם כן, כי אין מקום להמשך הליכי ההפקדה של תמ"ל/ .186

 והפגיעה הקשה והמהותית בשלטון החוק. בתנאי שתתוקן החריגה מסמכות ענייניתחוקר, אלא ה

שעה שבכוחה של הותמ"ל להסיר פגם  -זמן אמת ב - כאן ועכשיומובהר ומודגש כי הדברים נמסרים לותמ"ל, 

 משפטי זה.

-אל מול צו ההכרזה, מן הראוי להקדיש מחשבה לאי 1025לאחר ניתוח החריגה מסמכות עניינית של תמ"ל/ .187

של הקמת מתחמי מסחר ותעסוקה אדירי מימדים בחסות תכנית של  החוקיות )שלא לומר: האבסורד הגמור(

 הותמ"ל.

משבר דיור, ובפועל הורסים לדור הצעיר את השטחים החקלאיים והפתוחים לטובת עוד  בקיצור, באים לפתור

מרכזי מסחר ותעסוקה, שעה שיש עודף אדיר של שטחי מסחר ותעסוקה, הן בקרית אתא עצמה והן במעגל 

 הצמוד לקרית אתא.

 מימד המטרה: מגורים ולא 'עיר קניונים' -חריגה מסמכות עניינית מהותית 

של  עניינוהמטרה: דיור למגורים.  מימד"ל )הוראת שעה( חייב לעמוד באבן הבוחן של הותמוק בח השימוש .188

"ל )הוראת שעה( הוא הגדלת היצע הדיור למגורים. אין להפוך כלי חריג זה קרדום לחפור בו; כך, הותמחוק 

( של עיר עסוקהותלמשל, אין מקום לעשות בכלי זה שימוש זר של הגדלת 'השטחים הכלכליים' )שטחי מסחר 

 מסוימת. 
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, לערים שהממשלה חפצה ביקָרן, בין per seהחוק נועד לפתור את משבר הדיור. הוא לא נועד להעניק הטבות, 

"ל )הוראת שעה( צריכה הותמהבחירה בנתיב הצר של חוק  .יניים ובין מטעמים בלתי עניינייםמטעמים עני

מסחר ותעסוקה שאין בינם  יקטיפרוולא  -מגורים  יקטיפרו מגורים. יקטילפרולהוביל, ביסודו של דבר בעיקר 

 פרויקטישירה לצורך מסחר ותעסוקה הם, כמובן, לגיטימיים אם הם בעלי זיקה  פרויקטילבין מגורים דבר. 

מסחר, משרדים  -מגורים: הטפל  -"ל )הוראת שעה(. על כל פנים, העיקר הותמ)ד( לחוק 4המגורים. זהו סעיף 

 ים'.ו'מבנים כלכלי

התכלית של החקיקה )חוק הותמ"ל )הוראת שעה(( היא תכלית של קידום ואישור תכניות מתאר, בהיקף נכבד,  .189

)'מטרת החוק'(  1"; סעיף לדיורשמו של החוק הוא החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים "למגורים. 

( לחוק(, הן יחידות דיור 1)1" )סעיף הדיורמצהיר במפורש כי מטרתו הינה "הגדלה מהירה של היצע יחידות 

( לחוק(; החוק מבוסס על צו הכרזה של 'מתחם מועדף לדיור' 3)1-( ו2)1למכר והן יחידות דיור להשכרה )סעיף 

לחוק )הגדרת  2לפחות" )סעיף  דיוריחידות  750ואישור תכנית ביחס למתחם זה, "הכוללת הוראות להקמת 

)א( לחוק(; ייזום 4תירה ליעד של רישוי מבני מגורים )סעיף ((; מצוות החוק היא חלדיור''תכנית מועדפת 

)הכנה והגשה( של תכנית מועדפת לדיור נתונה בידי הגופים המופקדים על פתרון משבר הדיור: רשות מקרקעי 

להשכרה )סעיף  דיורישראל, משרד הבינוי והשיכון )ולא משרד הכלכלה והתעשייה( והחברה הממשלתית ל

לחוק( חלות לגבי 'תכנית רחבת היקף  1-ת נטילת הקרקע ממחזיקי קרקע חקלאית )פרק ג')א( לחוק(; הוראו9

 לחוק(.  29)סעיף  לדיור'

סם החיים, תכלית קיומו, של חוק הותמ"ל )הוראת שעה( הוא דיור ומגורים. לכן, נציג שר  -במשפט אחד  .190

חוק )הוא חוק הותמ"ל(; לכן, אם יש )ב( ל5-)א( ו5הכלכלה והתעשייה איננו חבר של קבע בותמ"ל; ראו סעיף 

אין לה תקומה כתכנית ב'מתחם מועדף  -יחידות דיור  750שטחי מסחר ותעסוקה איכותיים, אך אין בתכנית 

לדיור'; לכן חוות דעת מתכנן הותמ"ל נוגעת לעיקרי התכנית ו"לשטחים המועדפים למבני ציבור, לשטחים 

 ( לחוק(, אך לא לשטחי מסחר ותעסוקה. 5)א()12יה" )סעיף ציבוריים פתוחים, לתשתיות, לתחבורה ולחנ

 , רואה כי יש בה אלמנט מרכזי ביותר של מסחר ותעסוקה.1025מת זאת, המעיין בהוראות תמ"ל/לעו .191

מיליון מ"ר בניה למטרת מסחר ותעסוקה. זוהי עיר של  1.4-כוללת כ 1025תמ"ל/ -הנתונים  ר אתזכייש לה

 מסחר ותעסוקה. 

 אלף מ"ר )מעל למיליון מ"ר מבונה( למבני תעסוקה.  1,021אלף מ"ר מבונה למסחר ועוד  384-יש בה כ

 . מאה מ"ר)!( מסחר ותעסוקה-זכאית לכ 1025כל אחת ואחת מיחידות הדיור בתמ"ל/ -להמחשה 

 הייתכן ?!

ת, מהגדולות בארץ. זו תכני תעסוקהומשרדי ה מסחרמתכניֹות שטחי ה היא אחת 1025יוצא, כי תמ"ל/

. נוקטים בנוסח 'הבה ונתחכמה לו', בכפל לשון דיורכתכנית מתחם מועדף ל -בטעות גמורה  -הידועה בציבור 

(Doubletalk )-  עיר קניונים ומסחר(. פנים)סיסמאות על פתרון משבר 'דיור'( ואחד כלפי  חוץאחד כלפי( 

שטחי מסחר ותעסוקה, לא היה  - והדברים הם ביד נדיבה -, כמה עשרות אלפי מ"ר 1025ל/"תמאילו כללה  .192

ה פה ומצפצף. מטבע הדברים כי, מתחם מגורים חדש זקוק למרכז מסחרי נאה. כך, למשל, מתחם  פֹוצ 
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מ"ר )לאחר  48,500-משתרע על פני כ -מרכז הקניות המוביל בצפון הארץ  -ה'קריון' )בבעלות מליסרון בע"מ( 

 מ"ר. 25,000-ים לרוב; קניון אילון אוחז בכהגדלתו( ובו כשלוש מאות וחמישים חנויות ועסק

עשו בחוק הותמ"ל )הוראת שעה( קרדום לחפור בו: תחת זעקות השבר של 'פתרון משבר הדיור'  בפועל, .193

בהיקף מונומנטלי. משבר הדיור משמש  -מסתתר לו פרויקט יזמות מסחרי )'נדל"ן מניב' בשפת סוחרי הנדל"ן( 

צטלה,  תוך תאוות הרס רעבתנית  -ח מסחרי מסיבי של נדל"ן )"שטחים כלכליים"( לפיתו ְּכסּותכאן, בתור אִּ

של שטחים חקלאיים. חוק הותמ"ל )הוראת שעה( איננו מיועד על דרך הסתם לעקוף את הליכי התכנון והבניה 

הרגילים. הוא נועד לקצר הליכים אלו לתכלית מוגדרת של מגורים. המשבר הוא משבר דיור. אין בישראל 

הקניות. לכן, אם העיקר חסר מן ומרכזי  י מסחר. רבו עד מאוד ה'קניונים', מרכזי המסחרבשטחמחסור 

הספר, ובעצם יש כאן תכנית הכוללת שטחי מסחר ותעסוקה, בהיקף מונומנטלי, הרי שהתכנית חורגת 

 מהסמכות העניינית המהותית המוקנית לותמ"ל לפי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(.

ושכל ומסודר, כפי שקבוע בחוק התכנון והבניה, יחליטו קברניטי עולם התכנון כי יש אפשר, ולאחר הליך מ

לנדל"ן מסחרי; אפשר ויחליטו כי  - דמה עבור חקלאי הקיבוצים )וכפר ביאליק(מא אלהפוך את האדמה, זו א

יץ ית מתאר מסוג וכי 'הכושי עשה את שלו'. אולם, תכנ על חזון ההתיישבות והחקלאות בעמק זבולון ַהֵקץ ֵהקִּ

 נתונה לסמכות רשויות התכנון הסטטוטוריות ולא ל'כוח המשימה המיוחד' של הותמ"ל. - 1025"ל/תמ -זה 

בסדרי העדיפויות התכנוניים; אין טיעון זה עוסק כלל בשאלה האם זו החלטה ציבורית  יםעוסקהדברים כאן  .194

של ממש, לשטחי נדל"ן מסחרי 'מניבים';  , גאווה ישראליתחקלאות מניבים בעמק זבולוןראויה להפוך שטחי 

של סמכות עניינית מהותית. לפנינו אחת מתכניות המסחר ומשרדי התעסוקה הגדולות  השאלה היא שאלה

הרחק מחוץ לגבולות הגזרה של מסגרת החירום על -ביותר במדינת ישראל. תכנית ענק מסוג זה נמצאת הרחק

מחייב התבוננות בשטחי  1025ההיקף המגלומני של תמ"ל/ ה שלפי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(. הבנה מלא

אלף מ"ר( של שטחי מסחר  488; הכמות האדירה )בקרית אתאוהמתוכננים המסחר והתעסוקה המבונים 

 .)ד( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(4ותעסוקה חורגת לחלוטין מגבולות סעיף 

 תי ממומשיםמיליון ורבע מ"ר מאושרים לשטחי מסחר ותעסוקה בל -קרית אתא 

  -אלו נתוני היסוד  .195

בינואר  18-מתכננת המחוז, הסמכות המקצועית העליונה של לשכת התכנון המחוזית, כתבה במסמך רשמי מה

  -אל הממונה על המחוז  2015

אלף מ"ר תעסוקה ומסחר. היקף הזכויות  410-וקיימים בה היום כתושבים,  60,000-"קרית אתא מונה כ

 ".מיליון וארבע מאות אלף מ"ר-עסוקה ומסחר עומד על כ, תהלתעשייהמאושרות 

ורית הינה כי כן, עוד טרם מסירת המלצות ועדת החקירה לשינוי גבולות בין עיריית קרית אתא והמועצה האז .196

הוספת שטחי  בדברלאמץ ולהרחיב את ההמלצות  2015, ועוד טרם החלטת השר מדצמבר 2015זבולון משנת 

ה נוספים ממועצה אזורית זבולון לעיריית קרית אתא, היה בתוככי שטח השיפוט שיפוט לצורך שטחי תעסוק

 מאושרים)!( של שטחי תעסוקה )'שטחים מחוללי ארנונה'(  מיליון מ"ר -של עיריית קרית אתא עודף אדיר 

 )בלתי ממומשים(. בלתי מנוצליםו
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דונם עם קיבולת של  320ל הוחלט על העברת שטח התעסוקה של 'פארק רמת יוחנן' )שטח ש 2015בשנת  .197

 מ"ר( ממועצה אזורית זבולון לעיריית קרית אתא. 245,000

מ"ר מבונה; מתוכם רק כרבע מומש.  1,650,000-בכך גדל שטח המסחר והתעסוקה המאושר בקרית אתא ל

ף דרמטי, מן הראוי להקדיש דקות אחדות לעיון בנתונים הכמותיים והאמפיריים של עוד-היות והעודף הוא כה

 שטחי תעסוקה אלו.

 תובנות מרכזיות -העודף העצום של שטחי תעסוקה מאושרים בקרית אתא 

רמת יוחנן' )'פארק  - ההתעשייהגדלה ועודף שטחי התעסוקה לאור העברת 'פארק  -התובנה האחת 

 המפרץ'( ממועצה אזורית זבולון לעיריית קרית אתא

-, על קיבולת מאושרת של כ2015נכון לראשית  סך שטח התעסוקה המאושר של עיריית קרית אתא עמד, .198

 מומש בפועל. 30%-מ"ר )שטח עיקרי(; מתוכו, כאמור, רק כ 1,400,000

רמת יוחנן', פרי היוזמה התכנון והעשייה של קיבוץ  -העברת השיפוט ב'פארק תעשיה  לפניכל זאת, כמוסבר, 

ט הנלווה לצו השיפוט, המעביר אף שטח רמת יוחנן, ממועצה אזורית זבולון אל עיריית קרית אתא. התשרי

ביוני  5-רמת יוחנן'( נחתם ע"י שר הפנים אריה דרעי ב -'פארק תעשיה  124שיפוט זה לקרית אתא )שטח זב/

2016. 

שטח  מ"ר 245,000עוד קיבולת בניה של  -כמוסבר  -, כולל בתוכו 124רמת יוחנן', נשוא זב/ - ההתעשיי'פארק 

 עיקרי למטרות תעסוקה.

 מ"ר שטח עיקרי. 1,650,000-שטח המאושר לתעסוקה בקרית אתא עומד על כה

 שיעור הניצול הנמוך של שטחי תעסוקה ויחס הניצול השולי של השטח המאושר -התובנה השניה 

-מעל להיה שטח מאושר לתעסוקה בהיקף שטח עיקרי מאושר בלתי מנוצל של  2015העובדה שכבר בשנת  .199

. שיעור זה, שיעור הניצול הנמוך של שטחי תעסוקהזאת, בייחוד על רקע  היא מאלפת; מ"ר 1,000,000

 רמת יוחנן' הוא אף פחות מכך. -מהשטח המאושר, ולאור העברת 'פארק תעשיה  30%כאמור, עמד על 

לתוצאה הרסנית יחס הניצולת הנמוך של שטחי תעסוקה )תעשיה ומסחר( אל מול השטח המאושר מוביל 

מבחינת תשתיות  מפותח. התוצאה היא הרסנית היות והשטח כולו תכנונית וסביבתיתמבחינה מוניציפלית, 

 לחלוטין מבחינה סביבתית ואקולוגית. רומֹופָ 

הפיתוח המלא, מהצד האחד, והניצולת הזניחה, מהצד השני, יוצרים את אותה תמונה עגומה, כואבת, של 

סוקה, שנהפכים לשטחים עמוסי גרוטאות עזובה, הזנחה ושטחים ריקים, בעלי תוקף מאושר לתכלית תע

 לעיתים קרובות, כאתרי אשפה, זבל ופסולת בניין. -המשמשים בפועל 

ותעשיה קלה; השטח  הלתעשיידונם בעלי יעוד  859.9 /ג( ישנם155אתא' )כ/קרית  - ההתעשייבמסגרת 'פארק  .200

ממחיש כאלף עדים את התוצאה באזור זה חזותי מ"ר. סיור  1,290,000 -, היינו %150המותר לבינוי הוא 

 הקטסטרופלית של הנצולת הנמוכה, הזניחה, של השטחים התעסוקתיים והתעשייתיים המאושרים.
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אתרי זבל ואשפה( או שטחי ל הפכו בפועלהתופעה הממארת של שטחי תעסוקה ריקים ונטושים )חלקם 

אזור  -עשיה קרית אתא'(, היינו /ג )'פארק ת155תעסוקה מבונים ונטושים, אינה מצטמצמת לאזור תכנית כ/

 המערבי. ההתעשיי

בואכה שכונת נווה חן )אזור רחוב הגבורה, בין רחוב קרן  ההתעשייתמונה דומה נגלית למי שמסייר באזור 

החזות היא עגומה ומדכדכת. חלק מהשטח הוא שטחים ריקים ונטושים; חלקו שטחים (. היסוד לרחוב קק"ל

 ה, ואין דורש.ומבנים ריקים המוצעים להשכר

 קיפאון באיוש שטחי התעסוקה -התובנה השלישית 

כי ייעשה מאמץ לשקם ולאייש  -נוכח שטחי תעסוקה מאושרים ובלתי ממומשים אלו  -הציפייה הסבירה הינה  .201

 אזורי תעסוקה אלו בקרית אתא.

 המסחר והתעסוקהשטחי התוצאות בפועל, כפי שהן מפורטות בנתוני הלמ"ס, מוכיחות את ההיפך; אלו נתוני 

  -( בתחומי קרית אתא על פי פרסומי הלמ"ס , חיוב בארנונה)אלפי מ"ר

 בנקים עסקים תעשיה ומלאכה שנה

2009 262.4 95.1 3.0 

2010 259.8 102.4 2.9 

2011 260.3 103.5 2.9 

2012 258.3 102.1 2.9 

2013 259.3 119.1 3.3 

2014 272.7 124.0 2.4 

2015 278.2 134.6 2.4 

בשטחים המאוכלסים למטרות  זעירהמלמד כי חלה עליה  -שבע שנות ארנונה רצופות  -עיון בנתונים אלה 

בודד, וזאת בפרק זמן של  1%מ"ר מאושרים אוכלס רק  ןממיליובלבד(; מתוך למעלה  6%תעשיה ומלאכה )

 שבע שנים תמימות.

בצומת קרית אתא וקניון  IKEAמרכז  -ה עיקר הגידול בפעילות הוא בהוספת שטחי מסחר )למיטב הידיע .202

 'שער הצפון'(.

; זאת, שעה שסך אלף מ"ר 415-לכ אלף מ"ר 360-במשך כל תקופה זו, חל גידול בשטחים מניבי הארנונה מכ

 .אלף מ"ר 1,650-לכ אלף מ"ר 1,400-פוטנציאל השטח המאושר המניב גדל מ

 .מהשטח המאושר %30-כבמילים אחרות, שיעור הניצולת נותר נמוך מאוד; סביב 
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  -עינינו הרואות  .203

בלתי  -יש כבר בתוך תחומי השיפוט של עיריית קרית אתא שטח מתוכנן ומאושר למטרות תעסוקה ומסחר 

 .מיליון מ"ר-מעל לבהיקף קיבולת של  -מנוצל 

של שטח זה יכולה להיעשות ע"י השוואתו למוקד התעשיות המתקדמות של  זהו שטח עצום; המחשת גודלו

או למרכז המוביל של תעשיות טכנולוגיות  ,בירת ישראל, פארק תעשיות ההייטק, הר החוצבים בירושלים

 .)מת"מ( העילית בחיפה

; שטח מ"ר 350,000-דונם והשטח הבנוי בו הוא כ 500-הר חוצבים פרוס על פני שטח של כ ההתעשייאזור 

 .מ"ר 270,000-ו שטח בנוי של כדונם מתוכ 220-המרכז לתעשיות מדע )מת"מ( בחיפה עומד על כ

הרזרבה המאושרת של קרית אתא עולה על השטח של מרכזי טכנולוגיית העילית הגדולים בכל  -בקיצור  .204

מועצה אזורית זבולון כדי לספק ן יש בהרס שרידי החקלאות העברית במדינת ישראל. מה הטעם ומה הגיו

 תאוות שטח נוספת לקרית אתא?!

הן לפארק הר חוצבים בירושלים והן בשטחו שטח השווה  , כאמור,ת אתא מספקהרי, העודף הקיים בקרי

 .גם יחד -למת"מ בחיפה 

להעביר הן את  -חרף המלצות רוב החברים  -, הוחלט 2015יצוין, כי במסגרת ועדת החקירה לגבולות משנת  .205

-1מתחם , הוא ם נוסףמתחמ"ר שטח עיקרי לתעסוקה( והן  245,000תכנון מאושר של  דונם 320) 124זב/שטח 

 הטעון תכנון, לשטח השיפוט של עיריית קרית אתא. דונם 291-המשולש'( בשטח של כ ב )'מתחם

א -4כי אין מקום להעברת הרצועה, נשוא שטח  - 2015וכך הוחלט בוועדת החקירה של שנת  -במקביל, הוסכם  .206

 .772מזרחית לכביש דונם(  109.5ב )-4-דונם( ו 148.5)

  -ה ישראלית' והנה, 'חוצפ

, ודורשים לא רק 2018מקום להעברת שטח זה, באים כעת, בשנת  איןכי  2015אף על פי שהוחלט בשלהי שנת 

 )!( אלף דונםכ אלא שטח גדול פי ארבעה. זהו שטח של להעביר שטח זה,

  -צלעות זה -נא מחזה אבסורד מרובע-וראו .207

סוקה )תעשיה, מסחר( מתוכנן ומאושר, אשר קרית אתא נהנית מעודף אדיר של שטח תע  - מהצד האחד

עומד כאבן שאין לה הופכין, זה שנים רבות. שטח זה אף הוגדל בעקבות ועדת החקירה של 

 מ"ר קיבולת )שטח עיקרי(. 1,650,000-מ"ר קיבולת )שטח עיקרי( ל 1,400,000-מ 2015שנת 

 -אלף מ"ר; קרי  415-מגיע לכ שיעור הניצול של השטח למטרות תעסוקה )תעשיה, מסחר(

 מנוצל. איננוממומש ו איננוולמסחר  הלתעשיימהשטח המאושר  70%-כ

 לא קּודם שום פרויקט, 2015( בשנת 124בשטח שהועבר לרשות קרית אתא )שטח זב/  - מהצד השני

. הפרויקט הפעיל היחיד הוא פרי קונסטרוקטיבי למטרת תעשיה או מסחר או אחסנה

ת קיבוץ רמת יוחנן )חניון ה'מטרונית'( עבור חברת יפה נוף. עסקה שנעשתה, בשעתו, ביוזמ



 
 

59 

י ָבֵשל לידי קרית אתא במסגרת יוצא, כי שטח מתוכנן  ְפרִּ ומאושר לתעסוקה שנפל ּכִּ

, הצטרף ל'מאגר', ונותר מוזנח. בפועל, יש בשטח 2015המלצות ועדת החקירה של שנת 

 שדות תירס של גד"ש רא"ם.

חם המשולש'( שהועבר לקרית אתא, לפי דרישתה, והמוקף כולו ב )'מת-1יתר על כן, מתחם 

בפועל, אתר פסולת  -פּו  תח. הוא נותר בקרן זווית; חלקו  לאתּוְכנן ו לאשטחי תעסוקה, 

 וחלקו עדיין שטח חקלאי פעיל.

הפיתוח המפוזר והבזבזני של שטחי תעסוקה יצר בקרית אתא 'קוקטייל הרסני' ורעיל של   - מהצד השלישי

 שטחים ריקים, שטחים נטושים, שטחים עזובים. -'ָקרחות תכנוניות' 

את עצמו: חברות טכנולוגיית עילית ותעשיות מתקדמות ין זִּ זהו מעגל של הזנחה המֵ 

 שיקום זה.-נרתעות מאזור מוזנח וטעון

וד עיקר מאמצי עיריית קרית אתא רתומים לתפיסה האימפריאליסטית של תפיסת עוד וע  - מהצד הרביעי

 שטחים מוניציפליים. 

רותמים את עיריית  ח המשווע לאכלוס,במקום לאכלס ולַמצות את הקיים, לשקם את השט

שטחים חקלאיים הנמצאים בתחום השיפוט של  עודלהרס של  -Idée Fixe -כ -קרית אתא 

התנהגות רציונלית והגיונית אלא היא  איננהמועצה אזורית זבולון; ברור, כי התנהגות זו 

ְסָתר'-ַנעת מסיבות נסתרות; ומּו  '.ַלה' ֱאֹלֵהינּו' ' כידועתוֹ ַהּנִּ

 סיכום ביניים .208

 מ"ר 415,000-. מתוכו רק כמ"ר 1,650,000-קרית אתא זכתה לשטח מאושר של מסחר ותעסוקה, בהיקף של כ

קיבוץ  הוא שטח שמומש )ובנוסף לכך, קטע מתחם 'פארק רמת יוחנן' לשעבר )כיום: 'פארק המפרץ'(, ביוזמת

 רמת יוחנן מול חברת יפה נוף(.

מ"ר נוספים של שטחי  1,400,000-אין שום הצדקה עניינית בשינוי יעוד קרקע חקלאית לצורך הוספת עוד כ

והודבק באופן  -מערבי -המתחם הדרום -מחסר ותעסוקה, כולל מתחם שלם שנועד אך ורק למסחר ותעסוקה 

 .1025גופה )השחוח( של תמ"ל/ מלאכותי לחלוטין בתור 'גלגל חמישי', על

 עובדתי-ותעסוקה נודעת הן מטעם משפטילשיטת התנועה הקיבוצית, העדר הצדקה לאישור עוד שטחי מסחר  .209

-והן לגוף הדברים, וזאת לאור אישור ופרסום למתן תוקף של אזור תעסוקה ומסחר נשר )סמכות הותמ"ל(

 (.ק קישוןאזור מסחר ותעסוקה, פאר -חיפה בפארק הקישון )להלן 

( ביחס 1023ל/"החשיבות המכרעת של פסק הדין בפרשת כפר אז"ר )תמ -התכנון המפוזר מכפר אז"ר 

 לסמכות הותמ"ל לאשר תכנון של שטחי תעסוקה ומסחר

)עת"מ )ת"א( : כפר אז"רשאלת הסמכות לאשר שטחי מסחר ותעסוקה במסגרת הותמ"ל הוכרעה בפרשת  .210

הועדה הארצית לתכנון ולבניה נ.  ם להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מכפר אז"ר מושב עובדי 67657-11-17

( 2018( )ועדת השרים לענייני דיורנ.  עירית רמת גן 30761-12-17עת"מ )ת"א( -ו של מתחמים מועדפים לדיור

 )השופט חגי ברנר(.
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 התכנית השתרעהידי הותמ"ל.  דרום'(, שאושרה על-)'תל השומר 1023ל/"היה תמ כפר אז"רעניינה של פרשת 

)ולישוב אור  461תל השומר, צפונית לכביש  -דונם, דרומית למתחם בית החולים שיבא  558.2-על שטח של כ

כללה שטח נכבד של  1023ל/". התכנית כלולה בשטח השיפוט של עירית רמת גן. תמ4יהודה( ומזרחית לכביש 

 מ"ר. 360,000-תעסוקה ומסחר בהיקף של כ

בית המשפט לעניינים מנהליים  .1023ל/"תמ ותמ"ל חרגה מסמכותה בעת אישורכי ההשופט ח' ברנר קבע  .211

קבע כי מוסדות הותמ"ל חרגו מסמכות "עת אישרו תכנית שמבקשת לייצר מבני ציבור, §( 51, לעיל, פסק הדין)

ת שלא נועדו לשרת בעיקר את צרכי יחידות הדיור הנכללושטחים ציבוריים פתוחים ושטחי תעסוקה ומסחר 

, אלא בראש ובראשונה את צרכי הישוב הישן, קרי, את חלקי העיר רמת גן, הנמצאת בתכנית ובסביבתה

 ובריחוק גיאוגרפי מתחומי התכנית". 4ממערב לכביש 

פסק הדין סוקר את עיקרי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(, עומד על כך ש"נקבע מסלול תכנוני מזורז והוקנו 

פלא -אולם חוק הותמ"ל )הוראת שעה( איננו תרופת§(. 52, לעיל, פסק הדין)סמכויות מרחיקות לכת לותמ"ל" 

לכל תחלואי מערכת התכנון. זהו מוסד חירום המיועד להקמת שכונות מגורים )כולל מבני הציבור ושטחי 

החוק לא נועד " -§( 52, לעיל, פסק הדיןהציבור ושטחי התעסוקה והמסחר הנדרשים לשכונה זו(; והעיקר )

את כלל הבעיות התכנוניות הקיימות בערים הוותיקות, אשר דינן להיות מטופלות במסלול המקובל  לפתור

 , ולא במסלול המקוצר המיועד להקמתן של שכונות מגורים חדשות".והשמרני של חוק התכנון והבניה

נית דוגמת על תכ כפר אז"רברור לחלוטין כי החלת קביעות עקרוניות וברורות אלו, פרי פסק הדין בפרשת  .212

, מובילה למסקנה כי אישור תכנית זו מהווה חריגה מהסמכות העניינית של הותמ"ל. היא איננה 1025ל/"תמ

מ"ר(, פרי מיליון וחצי כמעט  -מ"ר )קרי  1,450,000-ותעסוקה של כ כל הוכחה כי שטחי מסחר חוקית. אין

. אין שום תחשיב כלכלי המבסס כמות 1025ל/"תמ, נדרש וחיוני לצורך יחידות הדיור הכלולות ב1025ל/"תמ

, הרוויה כבר, מעל לראשה, בשטחי קרית אתאזו של עוד שטחי משרדים ותעסוקה עבור  -הזויה  -דמיונית 

 תעסוקה ומסחר בלתי מנוצלים.

מטבע הדברים, הקמת מתחם מגורים מחייב שטחי מסחר ותעסוקה, שישרתו את תושבי המתחם. ישנם  .213

לשטחי המסחר הטיפוסיים הנדרשים לכל יחידת דיור למגורים באזורים עירוניים  פרמטרים מקובלים באשר

הוא עומד בישראל  2017מ"ר לנפש הוא שטח נדיב למדי )נכון לשנת  1.5בישראל. כך, למשל, שטח מסחר של 

אלף  30-לדיור ובה מתוכננים להתגורר כ מ"ר לנפש(. לכן, אם ישנה תכנית מועדפת 1.0-על ממוצע של כ

 אלף מ"ר למסחר. 45עד  40-הרי שהם יזדקקו באופן טיפוסי לושבים, ת

הדיור חוק הותמ"ל )הוראת שעה( מסמיך את הותמ"ל לאשר שטחי תעסוקה או מסחר לשימוש יחידות  .214

; (בדומה לסמכות של אישור שטחי מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וחניההנכללות בתכנית ובסביבתה )

הותמ"ל לאשר שטחי תעסוקה או מסחר "הנדרשים לרשות המקומית שהתכנית חלה  בנוסף לכך, מוסמכת

( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(. ניתן 1)ד()4בתחומה בשל ההשלכות הכלכליות הנובעות ממנה"; ראו סעיף 

לאשר, במסגרת הותמ"ל, גם מסחר ותעסוקה שאינם משרתים בעיקר את יסוד המגורים בתכנית, אם יש לה 

 .וכדי גובה השלכה שלילית זוילית על העיר לכה כלכלית שללתכנית הש

מטבע הדברים, הרשויות המקומיות בישראל שואפות להגדיל את שטחי התעסוקה והמסחר הכלולים בשטחן.  .215

שטחים אלו הם שטחים המניבים תקבולי מס )ארנונה( נכבדים ביחס לעלויות הכרוכות בטיפול בשטחי 

ישנה, איפוא, הטיה מוְבֵנית לטובת שטחי  ים כלכליים' בעגה המקובלת.התעסוקה והמסחר; אלו הם 'שטח
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סכנת 'המדרון התלול' בכל הנוגע לתכנון שטחי תעסוקה ומסחר תעסוקה )כולל משרדים( ומסחר; מכאן 

 .במסגרת תכניות בסמכות הותמ"ל

ח זה עמד, את היקף שטחי התעסוקה והמסחר שנכללו בתכנית. שטפוסל בית המשפט  כפר אז"רבפרשת  .216

מ"ר  337,070מלמד כי היא קובעת שמדובר על  1023ל/"מ"ר )עיון בנתוני תמ 360,000כמתואר בפסק הדין, על 

שטח התעסוקה והמסחר האדיר נועד לפצות את עירית רמת גן על מיעוט  מ"ר מסחר(. 22,956-תעסוקה ו

ר את בעיית המחסור בשטחי "הצורך לפתו שטחי תעסוקה ומסחר בעיר. השופט ח' ברנר פוסל טעם זה.

 -§ 55, לעיל, פסק הדין -תעסוקה ומסחר בחלק הישן של רמת גן, המרוחק מרחק פיזי רב משטחי התכנית" 

, על אחת כמה וכמה 1023ל/"ואם כך בתמ )ד(".4באים בגדרו של המנדט המוקנה לותמ"ל לפי סעיף  אינם"

 .1025ל/"תמב

מ"ר עסקי לנפש בעיר  6.7-ת ממיעוט שטחי תעסוקה ומסחר: כדובר על העיר רמת גן, שסובל 1023ל/"בתמ .217

, שיש בה כבר כיום עודף קרית אתאמדובר על העיר  1025ל/"תמלעומת זאת, ב§( 37, לעיל, פסק הדיןרמת גן )

על פי חוק  נפסלת תכניתבעיר הקיימת. לפיכך, אם מקום בו  בלתי ממומשיםאדיר של שטחי תעסוקה ומסחר 

בשטחי תעסוקה  חוסרהמוסיפה שטחי תעסוקה ומסחר לעיר קיימת, הסובלת מ ,עה(הותמ"ל )הוראת ש

המוסיפה שטחי תעסוקה ומסחר  - 1025ל/"תמזו  -על אחת כמה וכמה שיש לפסול תכנית  ומסחר מאושרים,

 אדיר של שטחי תעסוקה ומסחר מאושרים. עודףבהיקף אגדי לעיר הנהנית מ

הוספת שטחי תעסוקה ומסחר שאינם משרתים בעיקר את רכיבי  מדגיש בית המשפט כי כפר אז"רבפרשת  .218

המגורים בתכנית, על בסיס המסד החלופי של "ההשלכות הכלכליות הנובעות ממנה" טעונה הוכחה וראיה 

משרתים  אינםאין לעשות בסמכות תכנונית זו )אישור שטחי מסחר ותעסוקה ש ., פרי תחשיב מדויקמפורטת

הסוטה מהתכלית המרכזית של מגורים  -דעת; השימוש בסמכות זו -ת( שימוש קלאת יחידות המגורים בתכני

היות  שטחי תעסוקה ומסחר. כמותוהן באשר ל עצם הצורךבאשר להן  צורך ראייתיייעשה אך ורק אם מוכח  -

, "על השלכות כלכליות הנובעות מן התכנית -§ 57, לעיל, פסק הדין - 1023ואיש לא הצביע בעניינה של תמ"ל/

אשר מצדיקות קביעת שטחי מסחר ותעשייה שנועדו לשרת את העיר רמת גן", הרי שאישור שטח זה חורג 

 מסמכות ואיננו חוקי.

שנותרו כמותיות, -שאלת שטחי תעסוקה והמסחר בתכנית בסמכות הותמ"ל מעוררת שתי שאלות כלכליות .219

  -כך , 1025ללא מענה בתמ"ל/

מהו השטח של התעסוקה והשטח של המסחר  -ם ליחידות הדיור שטחי התעסוקה והמסחר הדרושי , האחת

המיועד, באורח סביר, לשרת את המגורים בתכנית. כמות זו נגזרת מפרמטרים מקובלים, כאמור, 

 של מסחר לנפש בישראל.

תחשיב ההשלכה הכלכלית השלילית הנובעת מרכיבים גרעוניים מנקודת מבט מוניציפלית, ככל  , השניה

טעון ביסוס. למיטב הידיעה, הותמ"ל איננו עורך תחשיב פומבי ושקוף. כך, למשל,  שישנם כאלה,

מ"ר )!( של שטחים עסקיים וחצי מיליון ל יין צמחה התכנית המפלצתית של קרובאיש איננו יודע מנ

מה  -בתכנית המיועדת לפתור את מצוקת הדיור; מה הקשר בין עיר מסחר ותעסוקה לבתי מגורים 

 ברות?לכהן בבית הק

להוספת עוד שטחי מסחר  -בנסיבות של קרית אתא  -לשיטת התנועה הקיבוצית, אין מקום כלל ועיקר  .220

היא קיבלה לידיה את פרי עמלו של קיבות רמת יוחנן: שטח  2015ותעסוקה; זאת, בייחוד לאחר שבשנת 
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א הדין עם אזור מ"ר קיבולת בניה מאושרת. רוב רובו של שטח זה ריק. הו 250,000תעסוקה מאושר של 

התעשייה הראשי של קרית אתא, בו יש מבנים נטושים )כמו 'מוסך אגד המרכזי'( בהיקף של עשרות אלפי מ"ר 

 מבונים.

 (, אשר אושרה במסלול התכנוני הרגיל, סרבו רשויות התכנון248כך, למשל, במסגרת תכנית גבעת הכלניות )כ/

מסחר ותעסוקה מעבר לכמות נומינלית, הכרחית, של  הפועלות בהתאם לחוק התכנון והבניה, לאשר שטחי

מ"ר  5,000יחידות דיור למגורים ואושרו לה לתכנית  3,470מ"ר. זהו תכנון מודרני ומשוכלל, כאמור, של  5,000

מסחר. אין כל יסוד לנצל את מסלול הותמ"ל כדי לדחוס, בדלת האחורית, יותר ממיליון וארבע מאות אלף 

 מסחר ותעסוקה על חשבון שטחי הקיבוצים. זו שערורייה ציבורית. מ"ר קיבולת בניה של

המעמד המשפטי של פסק דין של בית משפט לעניינים מנהליים כלפי רשות מנהלית: מעמד פסק הדין 

 ר "בענין כפר אז

 פסק דין של בית משפט מחוזי הוא פסק דין מחייב מבחינת הרשות הציבורית כמו הותמ"ל.  .221

 .ר"כפר אזגמת הותמ"ל, חייבת לנהוג בהתאם לפסק הדין של בית משפט מחוזי בענין הרשות המנהלית, דו

 -משמעית -ההלכה בסוגיה זו היא חד .222

הרשות המנהלית מחוייבת לנהוג על פי פסק הדין של בית המשפט המחוזי. היא מחויבת לנהוג כך, בין שהיא 

 מסכימה עם פסק הדין ובין שאיננה מסכימה עם פסק הדין.

סגן נציב מס נ.  לאור בע"ממבע מוציאים  653/83)בג"ץ  מבע מוציאים לאורה של הלכה זו הוא בפרשת שורשי

עוגנה והורחבה במסגרת הדיון  מבע מוציאים לאור( )כבוד השופט ד' לוין ז"ל((. פרשת 1985) 29( 3ל"ט) הכנסה

 ((.2011) "מאיקאפוד בענ.  3פקיד שומה ירושלים  3993/07)דנ"א  איקאפודהנוסף בפרשת 

גורעת מהחובה המוטלת על הרשות המנהלית )הותמ"ל(  איננההעובדה שפסק הדין נתון לביקורת ערעורית 

 הדין, וזאת כל עוד לא התבקש עיכוב ביצוע של פסק הדין כולו.-לנהוג על פי פסק

יפוטית( כלפי פנים )המערכת הש -בעניין כפר אז"ר המעמד המחייב של פסק הדין של בית משפט מחוזי 

 וכלפי חוץ )הרשות הציבורית והאזרח(

 -הדין של בתי המשפט בישראל כלפי פנים; דהיינו -חוק יסוד: השפיטה קובע את המעמד הנורמטיבי של פסק .223

כלפי המערכת השיפוטית פנימה. הכלל הוא כי "הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט", 

 התקדים המחייב. עקרון זהו)ב( לחוק יסוד: השפיטה(. 20עיף זולת בית המשפט העליון עצמו )ס

וגמת פסק דין של בית משפט", ד בבית שנפסקה )א( לחוק יסוד: השפיטה מוסיף וקובע כי "הלכה20 סעיף

מהווה  ר"כפר אזממנו". במילים אחרות, פסק הדין בענין  נמוכה דרגה משפט של בית "תנחה משפט מחוזי

 לכה מחייבת( לבית משפט שלום.הלכה מנחה )להבדיל מה

עלתה שאלת המעמד הנורמטיבי של פסק דין של בית משפט מחוזי ביחס למדיניות  מבע מוציאים לאור בפרשת .224

 הרשות המנהלית )במקרה ההוא: נציבות מס הכנסה; כאן: ותמ"ל(.
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חדש[( על  ( לפקודת מס הכנסה ]נוסח4)2סבה סביב שאלת מס )מועד החיוב במס הכנסה )סעיף  המחלוקת

הפרשי שער בפיקדונות במטבע חוץ: האם במועד צמיחת הפרשי השער, מדי שנה, או במועד ההמרה למטבע 

, פעל על יסוד פסק דין עקרוני של בית משפט מחוזי, אשר קבע כי מועד מבע מוציאים לאורישראלי(. הנישום, 

למטבע ישראלי. ערעור הרשות חיוב מס הכנסה על הפרשי שער במטבע חוץ הוא אך ורק במועד ההמרה 

המנהלית )נציבות מס הכנסה דאז )כיום, רשות המיסים(( לבית המשפט העליון, התקבל; נקבע כי יש לשלם 

קן את השומה בהתאם ושילם את המס. קמה מחלוקת ית הנישום מס על הפרשי השער מידי שנה בשנה.

 תשלום המס במועד.-בשאלת הפרשי ההצמדה והריבית עקב אי

, טען כי הוא הסתמך על פסק דין של בית משפט מחוזי ופעל על פיו. הרשות מבע מוציאים לאור, שוםהני

המנהלית טענה כי אין מקום לביטול הפרשי ההצמדה והריבית על המס היות ולא היה מקום להסתמך על פסק 

 דין של בית משפט מחוזי, אשר היה נתון להליכי ערעור.

( עמד של שאלת מעמד הפסיקה 41, לעיל, מבע מוציאים לאורהשופט ד' לוין ) מפי כבודהמשפט העליון,  בית .225

? נורמאטיבית נפקות כל לה לייחס האין? הרחב הציבור כלפי היא משמעות מחוזי: "החסרתשל בית משפט 

 המשפט בית ידי-על אחרת נפסק לא עוד כל, הנישומים כלל ואת המס שלטונות את מחייבת היא האין

 ".?העליון

  -( היא בהירה לחלוטין 41, לעיל, מבע מוציאים לאורבית המשפט העליון ) ובתתש

 אלא המחוזי המשפט בית של הדין פסק ינחה יותר הנמוכות השיפוט ערכאות את רק שלא, הוא הגיוני "אך

 העולה ההלכה פי-על, האמור הדין שפסק, קושיה בפני הניצבים, האזרחים וציבור המשפטנים ציבור את גם

 אותה". מתרץ, נוממ

 -( הינו אם כן 42-41, לעיל, מבע מוציאים לאורההלכה ) סיכום .226

 ואין, חוק של לפרשנותו באשר דין בעלי בין משפטית מחלוקת מתעוררת כאשר כי, איפוא היא מסקנתי

 זה בנושא הלכה לפניהם מצויה אולם, העליון המשפט בית מאת זה בנושא ומחייבת ברורה הלכה לפניהם

 המשקפת, עקרונית פסיקה בה ולראות הלכה באותה עצמם להנחות להם מותר, מחוזי משפט-תבי מאת

 ."המשפטי לאשורו המצב את נאמנה

מחייב את רשויות המס ובין אם נראה אותו יר כי בין אם נראה "את פסק הדין ההשופט ד' לוין מע כבוד

 את החיוב הנוסף(.כמנחה בלבד", הרי שהיתה הצדקה לפעולת הנישום )ולכן יש לבטל 

, היה תלוי ועומד ערעור על פסק הדין. בית המשפט ר"כפר אז, כמו בפסק דין מבע מוציאים לאור בפרשת .227

העליון קובע כי אין לכך כל נפקות: "הלכה פסוקה היא, שגם פסק דין שאיננו סופי הינו תקף, כל עוד לא 

 (.42, לעיל, מבע מוציאים לאורבוטל" )

ט העליון היא ברורה: "התקופה שבין הגשת הערעור לבין הדיון וההכרעה בו עלולה של בית המשפ ההנמקה

" ומכאן על הציבור ועל שלטונות המס לדעת כיצד לכלכל את צעדיהםלהימשך זמן רב. במשך תקופה זו 

"אין זה סביר, שבזמן זה יתעלמו מקיומו של פסק הדין. העובדה שההלכה בו עלולה להשתנות  -המסקנה 

 דין של בית המשפט העליון, אינה צריכה לפגום במעמדו, כל עוד היא לא נהפכה".בפסק 

 -של מסקנה זו יפה אף כאן  כוחה .228
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מחייב ומנחה את הותמ"ל. הותמ"ל מחויבת לפעול על  ר"כפר אזבענין  הדיןפסק   -  מסקנה ראשונה

ל פיו. הותמ"ל כרשות מנהלית מחויבת, באופן מיוחד, בכיבוד הלכות פסוקות ש

 בתי משפט מחוזיים.

 משפט לעניינים מנהליים. שאין הלכה נוגדת של בית בייחודזאת, 

נתון לביקורת ערעורית איננו גורע מתוקפו;  ר"כפר אזהעובדה שפסק הדין בענין   - מסקנה שניה

כפר בשלב הביניים, עד להכרעה השיפוטית, יש לנהוג בהתאם לפסק הדין בענין 

 .ר"אז

 : כפיפות רשות מנהלית לפסיקת בית משפט מחוזיעיגון והרחבת הכלל

 איקאפודשל כפיפות רשות מנהלית לפסיקת בית משפט מחוזי שבה ועלתה בעשור האחרון, הן בפרשת  הסוגיה .229

( )כבוד 2015) עירית פתח תקווהנ.  אדגר השקעות ופיתוח בע"מ 6847/13)ע"א  אדגר השקעותוהן בפרשת 

 (.השופטת )כתוארה( א' חיות(

ואף העמיקה  מבע מוציאים לאורכה המנחה שיצאה מלפני בית המשפט העליון פסעה בתלם של פרשת ההל

 אותו.

( הונחו על ידי מי 2015( ופרשת אדגר השקעות )משנת 2011)משנת  איקאפודפרשת  -שתי הלכות יסוד אלו 

)כתוארה( א' חיות  השופטת( ואיקאפודהשופטת )כתוארה( מ' נאור )פרשת מערכת עצמה: ש'כיהנו' כראשי ה

 (.אדגר השקעות)פרשת 

: "במקרה הרגיל ובהעדר נסיבות מיוחדות, מן הראוי אדגר השקעותביטוי קלאסי לקו זה ניתן לראות בפרשת  .230

דין הניתנים -רשות מנהלית תנחה את עצמה לפעול בהתאם לפסקיכי  מבע מוציאים לאורכפי שנפסק בענין 

מעמד של פסק דין מנחה גם בהירארכיה השיפוטית, וזאת כל עוד לא , אשר להם על ידי בית המשפט המחוזי

 (.§12 , לעיל,אדגר השקעותניתן באותה סוגיה פסק דין של בית המשפט העליון" )פרשת 

דין הניתנים על ידי בית -מן הראוי כי הותמ"ל "תנחה את עצמה לפעול בהתאם לפסקי -המסקנה, שוב, פשוטה 

 .ר"כפר אזהדין בענין המשפט המחוזי", דוגמת פסק 

כי הגישה העקרונית של כפיפות להלכה המנחה  אדגר השקעותכבוד השופטת א' חיות מסבירה בפרשת  .231

 -§( 12, לעיל, אדגר השקעותהכלולה בפסק דין של בית משפט מחוזי מיוסדת על שני טעמים )

נהלית כלפי אלה הנזקקים "חובת ההגינות" ו"עקרונות שוויון ותום לב שבהם מחוייבת הרשות המ  - האחד

 לשירותיה".

"עקרון ההסתמכות הצפויה כי הרשות תפעל כדין ותמלא אחר פסיקת בתי המשפט אשר להם תוקף  - השני

 מנחה".

את פרשנות הותמ"ל לסמכותה לפי חוק  מאמץהיה  ר"כפר אזאין ספק שאילו פסק הדין בענין  -מהכא להתם  .232

יה מחייב. עקרון השוויון וההגינות מחייבים כי פסק הדין יחול כלפי הותמ"ל )הוראת שעה(, הרי שפסק הדין ה

 את פרשנות הותמ"ל. דוחההותמ"ל מקום בו פסק הדין 
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כוחם של דברים אלה יפה במיוחד "מקום שבו ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין שהרשות המנהלית 

כפר הותמ"ל עצמה היתה צד לפסק הדין בענין הנוגעת בדבר היתה היא עצמה מעורבת בו כבעלת דין". כידוע, 

 .ר"אז

 מוציאים לאור מבעפסק הדין בענין  -שוב  -, אושרר אדגר השקעותובין פרשת  מבע מוציאים לאורבין פרשת  .233

 יש לעמוד, בתמצית, על פסיקה זו. .איקאפודבפרשת 

ההתיישנות בהשגה,  עסק בשאלת התחולה בזמן של ההלכה על פיה מירוץ איקאפודהדיון הנוסף בפרשת 

במסגרת דיני מס הכנסה, נעצר רק עם העברת ההחלטה של פקיד השומה בהשגה, וזאת בפרק הזמן הקצוב של 

 שנה אחת )ולא רק את עצם קבלת ההחלטה(.

השופט ד'  ובהסכמה, את פסיקתו של המנוח, בהרחבה איקאפוד השופטת )כתוארה( מ' נאור מביאה בפרשת .234

, וזאת על רקע העובדה כי הפסקה שקבעה את כלל עצירת ההתיישנות ציאים לאורמבע מולוין ז"ל בענין 

קובעת §( 5, לעיל, איקאפודהשופטת מ' נאור ) בהסגה לפי דיני מס הכנסה היתה פסיקה של בית משפט מחוזי.

כי היה על הרשות המנהלית )פקידה השומה( לנהוג בהתאם לפסיקה זו של בית משפט מחוזי: "לא היה מקום 

כי פקיד השומה יתעלם מהסף הגבוה יותר שנקבע בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בענייננו. היה עליו 

 לכלכל את צעדיו בהתאם למה שנפסק כאן".  

היות ופקיד השומה לא נהג בהתאם לפסק הדין של בית המשפט המחוזי הרי שהוא "נהג באופן פסול: הוא נטל 

 ."ה להגנהסיכון על עצמו ואין הסתמכותו ראוי

 מעמד פסק הדין כפר אז"ר  - סיכום

הוא פסק דין של בית משפט מחוזי )בית משפט לעניינים מנהליים(. חרף זאת, ולאור  ר"כפר אזפסק הדין בענין  .235

, על אדגר השקעותואושרר שוב, בפרשת  איקאפוד, נמשך במבע מוציאים לאור הקו המנחה שהונח בפרשת

הדין הוא חזק על רקע שתי העובדות הבאות -נהוג בהתאם להלכה שביסוד פסקהותמ"ל לנהוג על פיו. החיוב ל

- 

 .  ר"כפר אזהדין בענין -הותמ"ל עצמה הייתה צד לפסק , האחת

פסק דין של בית משפט מחוזי, קל וחומר, פסק דין של בית המשפט  -אין פסיקה כלשהיא )כגון  , השניה

אין כאן מחלוקת פוסקים בין בתי המשפט  -; לשון אחרת ר"כפר אז העליון( השוללים את פסק הדין בענין

 לעניינים מנהליים.

אזור מסחר ותעסוקה פארק  - 1025בתמ"ל/ מסחר ותעסוקהיעוד לצורך הוספת שטחי  בשינויהעדר ההיגיון 

  קישון ואזור מסחר ותעסוקה שערי עכו

 למסחר ותעסוקה. לבדה, אושרו בעמק זבולון )מפרץ חיפה( שתי תכניות ענק 2018בשנת  .236

 1042תמ"ל/ - האחת

 אזור מסחר ותעסוקה פארק הקישון - השניה
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שתי תכניות אלו יוצרות היצע עצום של שטחי מסחר ותעסוקה בתא שטח צפוף זה, וזאת מעל ומעבר לעודף 

 התכנוני המאושר של שטחי מסחר ותעסוקה בתוככי שטח השיפוט של קרית אתא.

הרס השטחים של הקיבוצים, לצורך יצירת שטחי מסחר ותעסוקה שלאיש אין על רקע זה, אין שום היגיון ב

 צורך בהם.

  - 1042תמ"ל/ .237

רובה ככולה על מטעי האבוקדו של  -קיבולת הבניה המאושרת של שטחי המסחר והתעסוקה בתכנית זו 

  -)שטח עיקרי(, כך  מ"ר 870,000-על למעלה מ -הקיבוצים 

 יקרי()שטח ע מ"ר 64,237  - שטחי מסחר

 )שטח עיקרי( מ"ר 806,659  - שטחי תעסוקה

החווה  18561-02-18עת"מ )חי'( תלויה ועומדת בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה )חוקיות תכנית זו 

 3,463.5-(. על כל פנים, מדובר על תכנית ענק, של שטח של כהותמ"לנ.  האזורית לניסיונות בגליל המערבי

 .2018ר בינוא 9-דונם, שאושרה ב

 ק הקישוןראחיפה, בפ-אזור תעסוקה ומסחר נשר -מסחר ותעסוקה מרכזי  פרויקט .238

  - שטח התכנית

 דונם. 2,939.7

 דונם קרקע חקלאית. 2,465.7התכנית כוללת שינוי יעוד של 

  - מסחר )קיבולת מ"ר מבונה(

 .)שטח עיקרי( מ"ר 138,267

  - תעסוקה )קיבולת מ"ר מבונה(

 מ"ר )שטח עיקרי(. 414,802

 606,384המסחר והתעסוקה בתכנית עומד על קיבולת בניה )שטח עיקרי בלבד( של  השטח המבונה שלסך כל 

 מ"ר. 78,354לכך, שטח בניינים ציבוריים של  נוסף)שטח עיקרי(. ב מ"ר

  - הבסיס המשפטי

 -ולבניה  שרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנוןאו 1965-התכנית, הפועלת על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 .2018באוקטובר  4-)פרסום למתן תוקף ברשומות ב 2018בינואר  29-מחוז חיפה ביום ה

 .2018התכנית היא פרי הליך תכנוני סדור שהחל עוד בחודש אפריל 
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; אין שום הצדקה 1025קיצורו של דבר, אין שום בסיס לשטחי מסחר ותעסוקה נוספים במסגרת תמ"ל/ .239

הרי שאין מקום לאשר שטחי מסחר  -ואפילו הייתה לה הצדקה עניינית לתכנון במסגרת הותמ"ל  -לתכנית זו 

 ותעסוקה נוספים.

היא מבני ציבור  -וקל קראות כי היא איננה חוקית  - 1025גבה של תמ"ל/ חטוטרת נוספת, שהולבשה על .240

שנועדו לשימוש מטרופוליני; בי החולים )בית החולים הרגיל ובית החולים הגריאטרי( והמוסד להשכלה 

 גבוהה.

 ניתן לקצר בדברים. -החוקיות גלויה על פני התכנית -אי -היות והדברים פשוטים 

 ל )הוראת שעה(: מבני ציבור ושטחים ציבוריים המיועדים בעיקר לתושבי המתחם  )ג( לחוק הותמ"4סעיף 

מבהיר כי תכנית מועדפת לדיור חייבת לכלול הסדרה של "מבני  )ג( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה(4סעיף  .241

 -הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים והחניה שיהיו בתחומה" של התכנית, תוך הבחנה בין שתי קטיגוריות

בעיקר את יחידות הדיור הנכללות לשמש מבני ציבור או שטחים ציבוריים פתוחים הדרושים "  , אחתה

 ".בתכנית ובסביבתה

את תושבי  גם)ובכלל זה  כלל תושבי העירמבני ציבור או שטחים ציבוריים פתוחים המשרתים את   , שניהה

 התכנית המועדפת לדיור(.

הלכת שהוקנו לותמ"ל. כוח אדיר זה נועד לתכלית -מרחיקות הראשי היה מודע היטב לסמכויות המחוקק .242

ממוקדת וספציפית: פתרון משבר הדיור. המחוקק סבר כי אין הצדקה לעשות שימוש בחקיקת חירום זו 

לצורך תכנון מזורז של מבני ציבור, החל בבתי ספר וכלה בבית כנסת. ההצדקה הינה אך ורק כאמצעי משלים 

 וחיוני למערך המגורים.

אם רשות מקומית או גוף שלטוני מבקשים לפתור את המחסור הכללי במבני ציבור או בשטחים ציבוריים 

תתכבד, תפשיל שרוולים  -והסיבה למחסור היא העדר תכנון )להבדיל מהעדר תקציב(  -פתוחים בעיר מסוימת 

 ותיגש למלאכת התכנון בדרך הרגילה של חוק התכנון והבניה.

 מזור לכל חוליי מערכת התכנון בישראל. panaceaאיננו תרופת פלא,  עה(הותמ"ל )הוראת שחוק 

מכאן נובע כי אם מבני הציבור והשטחים הציבוריים נועדו לשרת בעיקרו של דבר את מערך המגורים במסגרת  .243

אם מבני זאת  לעומתבסמכות;  -בהיבט זה  -(, הרי שהותמ"ל פועלת 1025ל/"התכנית המועדפת לדיור )תמ

או השטחים הציבוריים נועדו לשרת את כלל תושבי העיר או תושבים של חלק מהעיר )כגון, תושבי  הציבור

שכונות ותיקות(, הרי שהותמ"ל פועלת בחריגה  -המתחם ותושבי שכונות עירוניות סמוכות מאוכלסות 

 מסמכות.

בני ציבור וגודל רשויות התכנון פיתחו מתודולוגיה שיטתית לצורך קביעת הגודל של הקרקע הדרושה למ

הקרקע הדרושה לשטחים ציבוריים ופתוחים בתכניות מתאר בישראל. גוף ידע זה סוכם במדריך לצרכי ציבור 

. במילים אחרות, ישנו תחשיב מדויק של הפרוגרמה לצרכי ציבור: הן מבני ציבור והן שטחים 2016בחודש מאי 

 ציבוריים פתוחים.
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 מגורים מול שטחים למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים: היחס המעוות בין שטחים ל1025ל/"תמ

משטח  13%-, מלמד, כאמור, כי רק כ1025ל/"עיון בנתוני תכנית מפוזרת ובזבזנית זו, במונחי שטח, היא תמ .244

 התכנית משרת את תכליתה העיקרית, דיור למגורים )כולל שטח של דיור מגורים, מסחר ותעסוקה(.

  -דונם, ומתוכו השטח המיועד למגורים הוא  6,985.2סך שטח התכנית עומד על 

 .דונם 358.8    - מגורים ג'

 .דונם 288.5    - מגורים ד'

 .דונם 236.2   - מגורים מסחר ותעסוקה

 .דונם 34.5  -דיור מיוחד מסחר ותעסוקה

 .דונם 12.8   - דיור מיוחד ומסחר

_______________________________ 

 .םדונ 93.9     - סה"כ

 ( מיועד למגורים.1025משטח התכנית )תמ"ל/ 13.3%הינה כי כן, רק 

+  48,472=  781,588) דונם 781.5-של כ בהיקף עצום למבני ציבורלעומת זאת, התכנית כוללת שטחים  .245

733,116   .)  

-לה מל למעמ"ר )שטח עיקרי(, וסך הכ 1,088,241יבולת בניה מונומנטלית של בשטח זה נבנים מבני ציבור בק

 מ"ר )כולל שטחי שירות( עבור מבני ציבור. מיליון מ"ר מבונה 1.5

 -בנוסף, התכנית כוללת סדרה של שטחים ציבוריים ופתוחים 

 מ"ר(.  1,205,122)!( )דונם 1,205.1-ובו כ פארק וגן ציבורישטח   ,  ראשית

 דונם.  17-נית ענקית בת ככיכר עירומ"ר(, ועוד  795,034) דונם 795-ובו כ שטח ציבורי פתוח  , שנית

 83-נחל ותעלה )קרוב למ"ר(, ובנוסף לכך מתחם של  75,421) דונם 75.4-בהיקף של כ ספורט ונופש   , שלישית

 דונם(.

'קרקע חקלאית' ללא כל שימוש אפקטיבי בהיקף  -, העוטף את המתחם כולו ומסומן כירוק שטח   ,   רביעית

 דונם. 206.1של 

השטחים הציבוריים , (האלמנט של שטח יורק, ככר עירונית )וכיוצא באלהנתעלם מיוצא כי אפילו אם 

 (.1,205+  795+  75.4=  2,075.5אלפיים דונם ) והפתוחים בשטח התכנית עולים על ההיקף של
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ציבוריים והשטחים הנה כי כן, זו תכנית הנחזית להיות תכנית למגורים, אולם רב בה היקף השטחים ה .246

דונם(. בקיצור, מבקשים להרוס שטחים חקלאיים מעובדים  930.8-דונם( משטחי המגורים )כ 2,075הפתוחים )

גן שעשועים, שכיות  -בחסות 'פתרון משבר הדיור'  -על ידי הקיבוצים, תוך זריעת הרס מחריד, במטרה להקים 

 וצא באלה.חמדה של פארקים וגן ציבורי, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים על דרך הסתם וכי

 פרשת כפר אז"ר -)ג( לחוק הותמ"ל )הוראת שעה( 4ישום הוראת סעיף 

 - כפר אז"ר, נשוא הפסיקה בפרשת 1023אלו היו נתוני התכנון הרלבנטיים של תמ"ל/ .247

 דונם; רובם ככולם, שטחים בעלי יעוד חקלאי של מושב כפר אז"ר. 558-כ  - שטח התכנית

 יחידות דיור למגורים. 3,050כוללת  1023ל/"תמ   - מגורים

 מבני  -בעל  יעוד  של  שטח ציבורי  בנוי )שצ"ב(, כגון    דונם  90התכנית   כללה   שטח   של     - מבני ציבור

יחידות דיור בתכנית  3,050חינוך, תרבות וכיוצא באלה, אף על פי שהשטח שנדרש לאותן 

ל העיר רמת גן )מצידו המערבי דונם נוספו עבור השטח הקיים ש 23דונם בלבד.  67הוא של 

 (.4של כביש 

ששטח ציבורי  דונם שצ"פים, וזאת אף על פי 104( כללה שטח של 1023התכנית )תמ"ל/ - שטח ציבורי

 יחידות דיור(. 3,050דונם סיפק את צרכי המתחם החדש ) 67פתוח )שצ"פ( של 

בית המשפט לעניינים  .1023ל/"השופט ח' ברנר קבע כי הותמ"ל חרגה מסמכותה בעת אישורה את תמ .248

כי מוסדות הותמ"ל חרגו מסמכות "עת אישרו תכנית שמבקשת  ,קבע§( 51, לעיל, פרשת כפר אז"רמנהליים )

שלא נועדו לשרת בעיקר את צרכי לייצר מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחי תעסוקה ומסחר 

ונה את צרכי הישוב הישן, קרי, את חלקי העיר , אלא בראש ובראשיחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה

 ובריחוק גיאוגרפי מתחומי התכנית". 4רמת גן, הנמצאת ממערב לכביש 

מהותית, אפילו שהחריגה מהשטח הנדרש לא  תיש לשים לב כי התכנית נפסלה, עקב חריגה מסמכות ענייני

 -היתה דרמטית, כך 

 דונם()סה"כ  )דונם(השטח החורג  )דונם( השטח הדרוש  

 90 23 67 שטח למבני ציבור

 104 37 67 שטחים ציבוריים פתוחים

 

סוקר את עיקרי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(, עומד על כך ש"נקבע מסלול תכנוני מזורז והוקנו ה ,פסק הדין .249

אולם חוק הותמ"ל )הוראת שעה( איננו §(. 52, לעיל, פרשת כפר אז"רסמכויות מרחיקות לכת לותמ"ל" )

פלא לכל תחלואי מערכת התכנון. זהו מוסד חירום המיועד להקמת שכונות מגורים )כולל מבני הציבור -תרופת

 -§( 52, לעיל, פרשת כפר אז"רושטחי הציבור ושטחי התעסוקה והמסחר הנדרשים לשכונה זו(; והעיקר )
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להיות מטופלות החוק לא נועד לפתור את כלל הבעיות התכנוניות הקיימות בערים הוותיקות, אשר דינן "

, ולא במסלול המקוצר המיועד להקמתן של שכונות במסלול המקובל והשמרני של חוק התכנון והבניה

 מגורים חדשות".

על תכנית דוגמת  כפר אז"רברור לחלוטין כי החלת קביעות עקרוניות וברורות אלו, פרי פסק הדין בפרשת 

חריגה מהסמכות העניינית של הותמ"ל. היא איננה  , מובילה למסקנה כי אישור תכנית זו מהווה1025ל/"תמ

 חוקית.

מתחזק גם נוכח שטחי הענק של  - 1025ל/"החריגה מסמכות בהפקדה ובאישור של תמ -כוחה של מסקנה זו  .250

 2,075, ושטחים ציבוריים ופתוחים בהיקף של דונם 5785.: 1025ל/"שנכללו בתמ מבני ציבור ומוסדות ציבור

 .דונם

מלמדת כי  1023מול השטחים שנפסלו בפסק הדין ביחס לתמ"ל/ 1025ל/"של שטחים אלו בתמהשוואה יחסית 

כפר יח"ד נפסל בפסק הדין בפרשת  3,050דונם עבור  90הדברים הם על דרך קל וחומר: שטח מבני ציבור של 

. 1023מ"ל/יותר מקיבולת ת פי ארבעה וחצי -יח"ד, היינו  14,099-מתוכננות להיבנות כ 1025ל/"; בתמאז"ר

על  -מוקצה  1025ל/"(. והנה בתמ90 × 4.5=  405דונם ) 405בכפר אז"ר הוא  נפסלהשטח שווה הערך לשטח ש

 למבני ציבור. דונם 781.5שטח נדיב של  -חשבון הקיבוצים 

הוכרז כחורג מסמכות, על  1023ל/"בתמ דונם 104-הוא הדין באשר לשטחים ציבוריים פתוחים. אם שטח של כ .251

 דונם 2,075הקצאת שטחים ציבוריים ופתוחים של  -ממנו, היינו  ה וכמה, שטח בגודל של פי עשריםכמ אחת

משטח  יבורי פתוח בהיקף של פי ארבע וחציכללה שטח צ 1025ל/"היא בלתי חוקית לחלוטין. ויודגש: אילו תמ

במשקפי הביקורת (, היא היתה נפסלת 4.5 × 104=  468דונם ) 468 -תוח בכפר אז"ר, קרי הציבורי הפ

, הכולל הקמת שהוא פי חמישה מעל המותר; קל וחומר שעה שמדובר בשטח כפר אז"רהשיפוטית של פרשת 

 .1025ל/"פארקים ושטחים ציבוריים כיד המלך, בהזדמנות חגיגית זו של אישור תמ

 החריגה מהנחיות המדריך לצרכי ציבור -ני ציבור ושטחים ציבוריים במשטחים ל

לצרכי הוא המסמך התכנוני הרשמי, המעודכן והמחייב, שעניינו הנחיות להקצאת קרקע  י ציבורהמדריך לצרכ .252

: הן הקצאת קרקע למבני ציבור )חינוך, בריאות, דת, חברה, תרבות( והן הקצאת קרקע לשטחים ציבור

קרקע מבחין בין סך הקצאת קרקע במתחם התחדשות עירונית )סך הכל שטח  המדריך לצרכי ציבורפתוחים. 

 מ"ר לכל משק בית(. 35)שטח קרקע של  מתחם חדשמ"ר לכל משק בית( וסך הקצאת קרקע ב 26של 

מ"ר  19מ"ר לכל משק בית: קרקע של  35הוא מתחם חדש, ולכן הוא מבוסס על מפתח קרקע של  1025תמ"ל/ .253

 .שטחים ציבוריים פתוחיםמ"ר לכל משק בית עבור  16ועוד  מבני ציבורלכל משק בית עבור 

מבוגרת(. אפילו אם  היחידות דיור מוגן )בדרך כלל, לאוכלוסיי 1,400-יחידות דיור ו 14,099כולל  1025תמ"ל/

המדריך לצרכי על פי  - שטח הקרקע למבני ציבוריחידת דיור מוגן תובא בחשבון כיחידת מגורים רגילה, הרי ש

עבור מוסדות  נפשמ"ר ל 0.8((, ואף אם נוסיף 14,099+  1,400× ) 19=  294,481דונם ) 294.5-כעומד על  - ציבור

 .דונם 52.1-ניים נדרש שטח של עוד כציבור כלל עירו

(( סך כל השטח הנדרש למבני ציבור על פי המדריך לצרכי ציבור 14,099×  3.5+  1.400×  2× ) 0.8=  52,146)

 דונם. 346.6-הוא, איפוא, כ
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 דונם 781.5 -ניכרת ביותר על הוראות המדריך לצרכי ציבור  עולה בצורהבפועל, השטח המוקצה למבני ציבור  .254

 . דונם 346.6במקום 

שטחים ציבוריים פתוחים, כולל הקצאת שטח עבור מרחב ציבורי פתוח  ןבעניי המדריך לצרכי ציבורמימוש 

 דונם 824מ"ר לנפש(, מוביל לשטח בסיסי כולל של  3מ"ר לנפש( ומרחב ציבורי פתוח כלל עירוני ) 2עירוני )

שטח  -((, קרי 14,099×  3.5+  1,400×  2× ) 5=  260,730) דונם 260.7(( ועוד 14,099+  1,400× ) 16=  247,984)

 .דונם 508-כולל של כ

 דונם )!(. 2,075-על חשבון הקיבוצים )וכפר ביאליק( כ -בפועל, הוקרבו לייעודים אלו 

דונם  yדונם או שטח  xת, כשלעצמה, להקצאת שטח זו בהצדקה התכנוני כמובן, אין עניינה של התנגדות .255

למטרת מבני ציבור או שטחים פתוחים. שאלה זו איננה רלבנטית. יש להניח כי הקצאה נדיבה של שטחים 

. השאלה הינה שאלה ציבור ולשטחים ציבוריים ופתוחים, במדינה כמו קנדה או אוסטריה היא מבורכת למבני

)ג( לחוק 4גבולות הסמכות של הותמ"ל לתכנן מבנים שלא למגורים )סעיף  -של סמכות עניינת מהותית, קרי 

המחסור במבני  תכדי לפתור את בעיי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(הותמ"ל )הוראת שעה((; אין לעשות שימוש ב

כדי לסטות ממספר  1025; אין לעשות שימוש בתמ"ל/ציבור או שטחים ציבוריים ופתוחים בקרית אתא כולה

 .בורמבני צי

 פגיעה בזכויות היסוד של הקיבוצים וחברי הקיבוצים

בזכויות היסוד של קיבוצי עמק זבולון וחברי הקיבוצים היא הרסנית. זו פגיעה  1025פגיעתה הרעה של תמ"ל/ .256

קיבוץ כמו אושה, שחלק נכבד חקלאיים. -יבוצים בישובים כפרייםקשה ביותר בעצם המהות של הק

החקלאות היא בסיס  !וכל לשמור על צלמו ודמותו כקיבוץילא  -ר קרית אתא מאדמותיו נלקחות ממנו עבו

פרנסת הקיבוץ; לקיחת האדמות החקלאיות מקיבוץ כמו אושה היא החלטה אכזרית הגורמת בוודאות 

לפגיעה קשה ביותר בכבוד האדם: גדיעת המקור הכספי לתשלום גמלה פנסיונית על פי דין לחברי הקיבוץ 

 גמלאים( ולשמונה בעלי צרכים מיוחדים.  50-המבוגרים )כ

ְשַען ֹּכל ּוַמְשֵעָנה ןַמְשעֵ מסירים מקיבוץ חלש זה כל ' ם-מִּ ח  ְשַען ְוֹכל ל  ם-מִּ יִּ היא  הפגיעה בזכות היסוד לקניין'. ָמָֽ

הפגיעה האולטימטיבית: היות ושינוי הייעוד מפקיע את הקרקע מידי הקיבוצים, הרי שהקרקע כולה נלקחת 

. הפגיעה בקניין היא קשה במיוחד, על רקע היקף ההשקעות בקרקע, העבודה המסורה זה שמונים שנה מהם

בקרקע וה'יש' החקלאי המפואר והמרשים )כולל מאגרי מים, תשתיות השקיה, דישון, ניקוז, מטעים(. על כל 

י הקיבוצים. מטה . הקרקע מעובדת, בצורה יעילה ביותר, על ידי חברהפגיעה בחופש העיסוקאלה מצטרפת 

 לחמם ייגדע.

 פגיעה קשה במיוחד בקיבוץ אושה - פגיעה בזכויות יסודה

 עמדנו על עיקרי הפגיעה בזכויות היסוד של הקיבוצים וחברי הקיבוצים, ולכן נקצר מקום בו ניתן להאריך. .257

תפות של הקיבוצים )באמצעות שוהמעובדים על ידי  ליטול את לב השטחים החקלאיים, מבקשת 1025ל/"תמ

 קיבוצי גוש זבולון(.
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קע היא אמצעי ייצור פגיעה חריפה ביותר בזכות החוקתית לעיסוק. הפגיעה היא בליבת העיסוק. קר לפנינו

זו פגיעה בחופש העיסוק של הקיבוצים חקלאי. -שטחים חקלאיים, לא ניתן לקיים עיסוק כפריחקלאי. בהעדר 

 אדמה צנועים.  כולל פיטורי חקלאים, אנשי -וחברי הקיבוצים 

בגרעין הזכות החוקתית וכידוע "לא הרי פגיעה שהיא בגרעינה של הזכות כהרי פגיעה בשוליה" )בג"ץ  פגיעהזו  .258

( 2008) 761, 715( 4ס"ב) רשות השידור-היועץ המשפטי לממשלה ונ.  המפקד הלאומי בע"מ 10203/03

חלק  החקלאי המעובד. יש כאן חיסול של)השופטת )כתוארה( מ' נאור((. אין כאן הקטנה שולית של השטח 

"ככל שהפגיעה נוגעת לעניינים המצויים בליבת הזכות,  של קיבוצי גוש זבולון.השטחים החקלאיים  הארי של

, 782( 1ס"ה) המוסד לביטוח לאומינ.  חסן 10662/04)בג"ץ  כך יקל להבחין בפגיעה ותורחב ההגנה על הזכות"

 .(( )הנשיאה ד' ביניש(2012) 825

הפגיעה בקיבוץ אושה, כפר המכבי, רמת יוחנן ושער העמקים היא קשה ביותר. היא מצטברת לפגיעות 

 .6והפקעות כביש  1024קודמות, כמו המכה האנושה פרי תמ"ל/

יד אשר יבחר לעצמו. כל זמן -כי "לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלח ןהעיקרו .259

אינה אסורה מטעם החוק" הוא מעקרונות היסוד של המשפט הישראלי;  יד-שההתעסקות בעבודה או במשלח

 ( )השופט ש"ז חשין ז"ל(.1949) 82, 80ב'  שר המשטרהנ.  בז'רנו 1/49ראו בג"ץ 

חופש , שעניינו 'סידור עניינים' והעברת מבחן רישוי )טסט( במשרד הרישוי זכאי להגנה על 'מאכער' ואם

 .ם של קיבוצי עמק זבולוןחקלאיההעיסוק, על אחת כמה וכמה 

הפעילות החקלאית מבוססת על עבודת החברים בקיבוצים, וצעירי הקיבוצים )בני המשקים(, העובדים בשטח 

הנדסיים, בצדדים -חברים העוסקים בקיבוצים בצדדים הטכניים -עצמו ועל מכלול המערך החקלאי; היינו 

כרוכים בפעילות החקלאית. מערך שלם של הפעילות מינהליים ה-כלכליים ובצדדים הלוגיסטיים-האגרונומיים

 הכלכלית בקיבוצי עמק זבולון עומד בפני הכחדה.

  -השוואתית  הערה .260

מבלי להרחיב בדבר, יצוין כי הדין ההשוואתי, דוגמת הדין החל ברוב המכריע של המדינות בארצות הברית, 

 . לזכות החוקתית של החקלאי לעיסוקהעניק משקל מיוחד 

 (.RTF-)ה Right to Farm-רמטיבי שלם זה מורכב מחוקי העולם נו

 70-ה ל מדינות ארצות הברית, בסוף שנותהם חוקים מדינתיים, אשר נחקקו בכ Right to Farm-חוקי ה

 Prof. Reinert (Alexander Reinert, "The Right toשל המאה הקודמת. כפי שכתב  80-וראשית שנות ה

Farm: Hog-Tied and Nuisance-Bound" 73 NYU Law Rev. [1998] 1694, 1695  הרי ש )-  

"RTFs exist in some form in all fifty states". 

להגן על העיסוק החקלאי ועל השטחים החקלאיים  ההייתמוסיף כי תכלית חקיקה מדינתית זו  Reinertפרופ' 

  -כנגד לחצי הפרבּור 
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"States have enacted RTFs with the stated purpose of preventing the slow destruction of 

farmland as a result of expansion of urban areas into traditionally rural land". 

על אחת כמה וכמה בישראל, בה החקלאות וההתיישבות הם  -ֵיָעֵשה להגנת החקלאות בארצות הברית  ואם כך

 בר בֹורוכוב( ובחזרת עם ישראל לארצו.-משנתו של דבערכי יסוד ב'היפוך הפירמידה' )ברוח 

 הזכות לחופש העיסוק כנורמה חוקתית. -כידוע  -חוק יסוד: חופש העיסוק, מעוגנת  צאת מאז .261

הפסוקה קבעה כי "השאלה, אם החלטה של רשות מהווה פגיעה בחופש העיסוק, צריכה להיבחן באופן  ההלכה

מנכ"ל משרד נ.  ארגון מאבחני ליקויי למידה -עמותת אמל -"ר לם וד 5936/97מהותי ולא פורמאלי" )בג"ץ 

( )השופטת ד' דורנר((. לפיכך, "גם שלילה בפועל של האפשרות 1999) 681, 673( 4נ"ג) החינוך התרבות והספורט

 לעסוק בעיסוק או במשלח יד מסוימים מהווה פגיעה בחופש העיסוק". 

, חקלאיתהוא עיסוק בחקלאות; לא פעילות משלימה לפעילות  שההקיבוצים, ובייחוד קיבוץ אושל  העיסוק

ַגש ולא פעילות 'נושקת' לפעילות חקלאית. חקלאות ממש, פעמים שנות בצורת ופעמים שנות ברכה, בבחינת " ְונִּ

ים ְבֹמֵשְך ַהָזַרע  (.13ט'  עמוס" )חֹוֵרש ַבֹקֵצר, ְוֹדֵרְך ֲעָנבִּ

ד: חופש העיסוק הוא כל "פעילות מתמשכת העשויה לשמש בסיס לחיים. המוגן על ידי חוק יסו ה'עיסוק' .262

פעמית או ארעית. לא נדרשת תדירות גבוהה, ואף לא נדרשת המשכיות -פעילות היא מתמשכת, אם אינה חד

 (. 201, 195( 1994ב' ) משפט וממשלבחיים שלמים" )א' ברק, "חוק יסוד: חופש העיסוק" 

 ומופת לנאמנות לדרך החיים החקלאית. קיבוצי עמק זבולון הם דוגמה

 כדי להמחיש את הפגיעה הקשה בחופש העיסוק.  בכךיש 

 פגיעהעשויים להוות  ,העליון קבע כי שינויי רגולציה, המובילים לייקור עלות הייצור החקלאי המשפט בית

' פוגלמן((; קל ( )השופט ע2013§ )16 שרת החקלאות ופיתוח הכפרנ.  לוטן 1789/13בחופש העיסוק )בג"ץ 

 של עץ העיסוק בפעילות כפרית חקלאית. -תרתי משמע  -וחומר שעה שעלה הּכֹורת על הגזע עצמו 

כן, קרקע חקלאית נועדה לפרנסה. אם גודעים את הקרקע, ברור כי אין כל אפשרות להמשיך ולהוציא  כי הנה .263

 . פגיעה אנושה, קטלנית, בחופש העיסוקלחם מן הארץ. זו 

ולאוטונומיה  לזהותיא אותנו אל הפגיעה בזכות החוקתית לקניין, ובייחוד בזכות לכבוד האדם, זה מב היבט

 של הרצון.

 הפגיעה בזכות הקניין

למעלה משלושים וחמש שנה קבע מורנו פרופ' ברק כי "זכות הקניין היא מזכויות היסוד של האדם  לפני .264

הועדה המקומית נ.  אדית פייצר 377/79ע"א  -כן אין לפגוע בה ללא הוראה מפורשת בדין" -בישראל, ועל

 .(1981) 656, 645( 3ל"ה) לתכנון ולבניה רמת גן



 
 

74 

מקבלים משנה  הדברים בזכות הקניין במסגרת הוראת הרס הקרקעות החקלאיות הינה, קשה ביותר. הפגיעה

ות השקיה בשטחים איכותיים אלו; השקעות בתשתי -שנים על גבי שנים  -העצומות תוקף לאור ההשקעות 

 .1025ל/"תמ בבוא היום, אם חלילה לא תיפסל -ירדו לטימיון אלה  ופיתוח חקלאי; כל

  -ארבע נקודות ראויות להדגשה בהיבט של הפגיעה בזכות הקניין  .265

 לצורך קיום הגמלאים והנתמכים התלות של קיבוץ אושה בפעילות החקלאית, האחת

או שער  ל מסוים בין קיבוץ אושה לבין קיבוץ רמת יוחנןמבחינת עוצמת הפגיעה בזכות הקניין ישנו הבד

. לא זו בלבד שמרבית נטל שינוי הייעוד של הקרקע החקלאית, ועימו ההפקעה והנטילה הכפויה של העמקים

הקרקע מהקיבוצים, מוטל על שכמו של קיבוץ אושה, אלא שעצם שרידותו הכלכלית עלולה להיות מוטלת 

 בספק.

ענף הפרנסה העיקרי של קיבוץ אושה. אין לו, לקיבוץ, פעילות תעשייתית; אין לו  הפעילות החקלאית היא

לקיבוץ, פעילות מסחרית )כגון, בניין או מרכז מסחרי(; אין לו, לקיבוץ, פעילות תיירותית. כל אשר נותר לו 

 )לאחר סגירת מפעל כושל( הוא עבודת האדמה.

תקנות האגודות השיתופיות ים )זכאי 'רשת בטחון'( על פי קיבוץ אושה הם גמלאים ונתמכ תכשליש מאוכלוסיי

 .  2005-)ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, תשס"ו

פנסיות צנועות לחברי הקיבוץ המבוגרים, ובנוסף לכך הוא  51הקיבוץ משלם, איפוא, ממקורותיו העצמיים, 

 זיות ונפשיות קשות ביותר(., פיתבעלי צרכים מיוחדים )כולל בעלי לקויות קוגניטיביו 8מממן אחזקה של 

מיליון  2.1עומד על  ןהיקף התשלומים השנתי שקיבוץ אושה מעביר לחברים הגמלאים ולנתמכי רשת הביטחו

    -בשנה, כך ₪ מיליון  2.2עד ₪ 

השלמות לגמלה פנסיונית מינימלית  שנה 

 ₪()אלפי 

תמיכה בבעלי לקויות 

 פיזיות ונפשיות תקוגניטיביו

 ₪()אלפי 

 ₪(אלפי ) סה"כ

2015 1,753 398 2,151 

2016 1,883 346 2,229 

2017 1,880 309 2,139 

 2,173 351 1,821 ממוצע

 

קיבוץ אושה נתון למתקפה על ליבת הפעילות החקלאית בתנועת מלקחיים: חלק מהשטחים מועלים קרבן 

דויות. סך כל השטח , הנמצאת בהליכי הפקדה ושמיעת התנג1024וחלק במסגרת תמ"ל/ 1025ל/"תמבמסגרת 

 , בסיס הקיום של הקיבוץ.דונם 1,612הנתון ב'סכנה ברורה ומוחשית' עומד על 
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הכנסות אלו הן ₪. אלף  3,422על ממוצע של  - 2017-ו 2016, 2015 -ההכנסות מחקלאות עומדות, בשנים אלו 

לי לקויות מהשכר הממוצע במשק( והתמיכה בבע 40%המקור לתשלומי הגמלה הפנסיונית )הצנועה; 

 , פיזיות ונפשיות )בעלי צרכים מיוחדים(. תקוגניטיביו

( מקצצים את העודף 1024בתמ"ל/ והן 1025ל/"תמלקיחת כל השטחים המתוכננים מקיבוץ אושה )הן ב

של ותיקי קיבוץ אושה, מהם שמירת הכבוד האנושי להוצאה השוטפת הנדרשת ל מתחת החקלאי הצנוע, אל

 ה.אנשים בגיל גבורות ומעל

-לפי הערכות אופטימיות, לאחר לקיחת השטחים מקיבוץ אושה, ההכנסה )נטו( מפעילות חקלאית תרד רק ל

 מהעלות הפנסיונית והסוציאלית השוטפת.  פחות -בשנה, קרי ₪ אלף  1,635

 הפגיעה בקניין עלולה להתדרדר בקיבוץ אושה אל סכנה של קטסטרופה אנושית ופגיעה בכבוד האדם.

 נה בין שטח משבצת קבע לבין שטח שהוא מעבר למשבצת הקבעההבח, השניה

הן חלק ממשבצת הקבע של הקיבוצים )להוציא שטח של  1025ל/"תמהקרקעות של הקיבוצים הכלולות בתוך 

בו זכאי הקיבוץ  -קיבוץ אושה, שהוסכם לגרוע אותו לטובת הסדר החוב(. זכות הקניין בשטחי משבצת הקבע 

 היא בעלת חוסן ועוצמה. -דורות למשטר של חוזה חכירה ל

 משך ההחזקה בקרקע, השלישית

, עוד מהימים של 'היישוב שבדרך', למעלה 1025ל/"תמעמדנו על כך כי הקיבוצים מחזיקים בקרקע נשוא 

משמונים שנה. ברור, כי ככל שמשך ההחזקה והעיבוד בקרקע הוא ממושך יותר, כך הפגיעה בקניין עקב הרס 

 גענית יותר.הקרקע היא קשה ופו

 היקף הנזק, הרביעית

ם כרוך באסון כלכלי של הרס הפעילות דונם חקלאיים מניבי (4,800) ארבעת אלפים שמונה מאות להרס ש

 .לאיות והכלים החקלאיים, ההשקעות החקהחקלאית

 אוטונומיה -בזכות היסוד לכבוד האדם  הפגיעה

קרקעות חקלאיות מהחקלאי מהווה  הזכות לכבוד האדם מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו; נטילת .266

 .עמק זבולוןפגיעה עמוקה בזהותו, באורח חייו, בבחירתו לחיות חיי כפר חקלאיים ב

לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו קובע כי "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא  2סעיף 

ם וחרותו מוסיף וקובע כי "כל אדם זכאי לחוק יסוד: כבוד האד 4אדם". זהו איסור הפגיעה בזכות. סעיף 

היסוד קובע, כאמור, הן איסור פגיעה בזכות לכבוד, הן חובת הגנה -להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו". "חוק

(. "כבוד האדם הנו הערך המרכזי הניצב במרכזו של משפטנו החוקתי" )בג"ץ 826, לעיל, חסןעליה" )ענין 

 ( )השופט א' א' לוי ז"ל((. 2006) 371, 346( 1ס"א) ממשלת ישראלנ.  עמותת קו לעובד 4542/02

ההגנה על כבוד האדם נושאת אופי הגנתי )הגנה מפני התערבות שלטונית( ואופי של הטלת חיוב על השלטון 

 )קידום הזכות לכבוד האדם(. 
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חוקתית מונחת מהו העיקרון החוקתי של 'כבוד האדם'? התשובה לכך היא כי "בגרעין ההכרה בו בזכות  .267

הוא יצור אוטונומי וחופשי, המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו, והכותב את  -כל אדם  -התפישה כי האדם 

 (.378, לעיל, עמותת קו לעובדסיפור חייו על פי בחירתו" )

לבנות את חייהם במסגרת ישוב להצטרף לקיבוץ או לחזור אל הקיבוץ והחליטו  החברים בקיבוצי עמק זבולון

חקלאי. הם הצטרפו לאגודה שיתופית להתיישבות. ההוויה של הכפר, הוויית החקלאות, היא "סיפור -כפרי

  קיבוצים.חייו" של כל אחד ואחד מחברי ה

. זו בחירתם האוטונומית. זהו רצונם. זו ובעלי זיקה לעבודה זו הם אנשי עבודת האדמההקיבוצים חברי  .268

"נביאה בבגדינו את  ם.החיימם האנושי. זהו תמצית אורח קיושורש זהו תבנית נוף מולדתם. זהו הווייתם. 

 (.'עוד לא תמו כל פלאייך'ריח הכפרים", דייק בשירתו חבר קיבוץ מהסביבה )יורם טהר לב, 

( 1999) 570, 526( 4נ"ג) בית החולים 'כרמל'נ.  דעקה 2781/93ע"א  -"לכל אדם זכות יסודית לאוטונומיה" 

"זכות זו הוגדרה כזכותו של כל פרט להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם  -אור( )השופט )כתוארו( ת' 

 לבחירותיו, ולפעול בהתאם לבחירות אלה".

כי "זכותו זו של אדם לעצב את חייו ואת גורלו חובקת  ,(570, לעיל, דעקה) דעקה ןהשופט ת' אור הסביר בעניי .269

; עם מי יחיה; במה יאמין. היא מרכזית יעסוקבמה היכן יחיה;  -את כל ההיבטים המרכזיים של חייו 

 להווייתו של כל פרט ופרט בחברה. יש להכיר בה ביטוי להכרה בערכו של כל פרט ופרט כעולם בפני עצמו".

חקלאית אינו קיום בגדר מגורים בשכונה רגילה; הקיום וההוויה במסגרת זו -הקיום במסגרת שיתופית

בחברה". אין זה נושא תכנוני במובן הצר. הרס השדות החקלאיים  משקפים את "הווייתו של כל פרט ופרט

. זו פגיעה באוטונומיה של הפרט ושל חברי הקיבוצים אושה ורמת יוחנןהוא מכה מוחצת לעצם הזהות של 

 האגודה השיתופית.

, אשר יש להקריב את אורח חייו, את מורשתו, את אמצעילכלי משחק, ל הקיבוציםאין להפוך את חברי  .270

)ולמעשה, בעיקר: פארקים ושטחי פנאי, נופש  ונותיו על מזבח 'אופציה' לתכנון של פרויקֵטי מגוריםרצ

 . ושעשועים(

כבוד האדם רואה באדם מטרה ולא כל תורת זכויות האדם, אשר בליבה כבוד האדם, מבוססת על כך כי "

אינו מהווה אמצעי אלא , ש. ביסודה של אלה עומד חופש ההכרעה של האדםאמצעי להשגת מטרות של אחרים

 (. 429( 1994) פרשנות חוקתית -פרשנות במשפט " )א' ברק, הוא מטרה בפני עצמו

לאמצעי. הם וקיבוץ שער העמקים  קיבוץ רמת יוחנן, קיבוץ כפר המכבי, קיבוץ אושהאין להפוך את אנשי 

 מטרה בפני עצמה. 

 הכושי יכול ללכת'.  -וח של 'הכושי עשה את שלו העיקרון החוקתי של כבוד האדם דוחה, בשתי ידיים, את הר .271

, האדם"נשען על ההכרה בשלמותו הפיזית והרוחנית של  -מסביר השופט ע' פוגלמן  -האדם"  כבוד"

איתן  8425/13" )בג"ץ לא קשר למידת התועלת הצומחת ממנו לאחריםבאנושיותו ובערכו כאדם, וכל זאת ב

 ((.2014§ )120 ממשלת ישראלנ.  מדיניות הגירה ישראלית
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 חשיבות המידתיות נוכח אווירת חירום

ריה. אין  מיוחדת נודעת להגנת זכויות האדם חשיבות .272 דווקא נוכח רוחות של אווירת חירום, על סף ההיסט 

 מכוחו אפופים אווירת חירום.הותמ"ל )הוראת שעה( והתכנית ספק כי חוק 

. הרי המחיר החברתי, 1025ל/"תמלתכנית מנם ישנה הצדקה היטב הא-דווקא על רקע זה, יש לבחון היטב

עשייה חקלאית, הרס טוטאלי של זהו התכנית הוא כבד מנשוא.  ציוני של-בתי, החקלאי והמורשתיהסבי

. לאור זאת מתחדדת השאלה של המידתיות, שהרי בראיית הרשות המנהלית מהמשובחות במדינת ישראל

דין, אין מקום לפגיעה גורפת, עיוורת, בזכות יסוד תוך פנייה לחקיקת היעילות היא ערך עליון; ובראיית ה

 חר שכלו כל הקיצים.חירום, אלא לא

הסבירה הנשיאה ד'  ,הרי שיעילות איננה בבחינת ערך עליון -שעה שמדובר בפגיעה מסיבית בזכויות אדם 

, 545 (2ס"ג) שר האוצר .נ המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 2605/05)בג"ץ  הפרטת בתי הסוהרביניש בפרשת 

632 (2009:)) 

)יהא מובנו של מושג זה אשר יהא( אינה בבחינת ערך  'יעילות'להשלים עם כך שר.ר.[  -]על המדינה עליה "

 ".עליון, כאשר עסקינן בפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות והחשובות ביותר שהמדינה מופקדת עליהן

הוועדה הארצית לתכנון נ.  אגודה ישראלית להגנה על הסביבה -ין אדם טבע וד 9409/05)בג"ץ  9כביש  בפרשת .273

עמד בית המשפט העליון על המתח בין קידום הליכי תכנון (( 2010) 316( 2ס"ד) ובנייה של תשתיות לאומית

 ובניה לבין עקרון ההגנה על הסביבה )דוגמת שטחים פתוחים וחקלאיים(:

זו עלולה להביא לעיכוב בהליכי התכנון ולפגיעה מסוימת ביעילות "ניתן לטעון כי עריכת בחינה מעמיקה מעין 

ד' ביניש קובעת כי "ספק בעיני אם יש ממש בטענות  ההנשיא(. 339, לעיל, 9כביש ההליך התכנוני" )פרשת 

 -( 340, לעיל, 9כביש אלה", ומכריעה כך )פרשת 

אין מנוס מלשלם 'מחיר' מסוים , יקףתכניות מתאר רחבות ה"בבואנו לבחון את השלכותיהן הסביבתיות של 

הנזקים הסביבתיים לטווח למנוע או לכל הפחות לצמצם את  על מנתבטווח הקצר  יעילותשיקולי מבחינת 

 ".הארוך

 הבחירה בסמכות הפחות פוגענית: פרשת פורז -הבחירה בין סמכויות מקבילות 

האפשרות הפוגעת פחות בזכויות יסוד הוא  על פיו בבחירה בין שתי סמכויות מקבילות יש לבחור את העיקרון .274

עיקרון מושרש במשפט הישראלי. הוא יושם אף נוכח משבר הדיור שהיה בישראל בימי ראשית העלייה 

( 1990) 317( 3מ"ד) ממשלת ישראל ושר הבינוי והשיכוןנ.  ח"כ פורז 2994/90ההמונית מחבר המדינות; בג"ץ 

נקבע כי אין מקום לעשות שימוש בכלי דרסטי לשעת חירום )תקנות  פורז)השופט )כתוארו( ש' לוין(. בפרשת 

( ואם ניתן, יש לטפל במשבר באמצעות כלי פחות 1990-שעת חירום )תכניות חירום לבנית יחידות דיור( תש"ן

 (.1990-פוגעני )חוק הליכי תכנון )הוראת שעה(, תש"ן

וש בכלים דרסטיים וקיצוניים בתחום התכנון עומד בית המשפט העליון על הסכנה הטמונה בשימ פורזבפרשת 

 -בדומה לפסילת השימוש בחוק הותמ"ל )הוראת שעה( כאן  -הסטטוטורי; הכלי החקיקתי, שהשימוש נפסל 

" מרחיקות לכת: השעיית הוראות דין של תכנית, התעלמות מתכניות לפי חוקי התכנון והבניהכלל "הוראות 
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יות תכנון סטטוטורי: "כל טעות בעניינים אלה עשויה להיות בכייה (. יש להיזהר בסוג321, לעיל, פורז)

 לדורות".

לפקודת סדרי  9על רקע זה נפסק כי אין מקום לעשות שימוש בכלי החירום )התקנות שהוצאו מכוח סעיף 

 (, אלא יש לעשות שימוש בכלי הפחות אגרסיבי.1948-השלטון והמשפט, תש"ח

 האם יצא שכרו בהפסדו? -השימוש בחוק הותמ"ל )הוראת שעה( 

רי בסמכויות החירום לפי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(  השימוש .275 הגשים את המטרה המונחת ביסודו  לאההיסט 

והיא הגדלת מספר התחלות הבניה של יחידות דיור בישראל. נהפוך הוא: השימוש בכלי אגרסיבי זה יוצרת 

 חדשות עירונית ולעיבוי עירוני.ודאות כלכלית ראשונה במעלה ופוגעת מאוד בכלים להת-אי

, כי ככל שמתרבה השימוש בחוק הותמ"ל )הוראת שעה(, כך פוחתות מלמדים הנתונים הכמותיים הרשמיים .276

 התחלות הבניה למגורים וההיצע של יחידות דיור למגורים הולך ופוחת.

בלבד( בהיקף אדיר של  2017בדצמבר  31-פעילות הותמ"ל הביאה לאישור 'על הנייר' של תכניות מתאר )עד ה

  -יח"ד, כך  105,000-כ

 מספר יח"ד מאושרות בותמ"ל  שנה

2015 ,2016  62,946 

2017   41,800 

יח"ד למגורים במסלול חוק  147,558, לגביהם קיימים נתונים סופיים, אושרו עוד 2016-ו 2015יצוין כי בשנים 

 התכנון והבניה.

הלשכה המרכזית ם בישראל נמצא במגמת ירידה מדאיגה ), מספר התחלות הבניה למגוריפלאוראו זה  .277

    -נתונים נבחרים'(, כך  -'בינוי  22.1לוח  לסטטיסטיקה

 מספר התחלות בניה     שנה

2015   53,611 

2016   55,030 

2017   48,177 

ה ברמתו , והוא דומ2016-ו 2015לעומת שנת  15%-( ירד בכ48,177) 2017מספר התחלות הבניה למגורים בשנת 

התחלות בניה(, בהן לא אושרו תכניות מתאר על  47,458) 2014-התחלות בניה( ו 47,837) 2013לרמה של השנים 

 פי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(.
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, כי במהלך השנה 2018בספטמבר  17-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הודעה, ביום ה - כןיתר על  .278

התחלות בניה של  44,000-, נמשכה מגמת הירידה והיא צנחה ל2018ועד יוני  2017האחרונה, החל מיולי 

 יחידות דיור בישראל.

 (.2017ועד יוני  2016מהתחלות הבניה מול השנה הקודמת )יולי  20%זו קטסטרופה, המבטאת ירידה של 

השימוש המינהלי בסמכות הדרקונית לפי חוק הותמ"ל  -העולה מהנתונים היא פשוטה בתכלית  המסקנה .279

 מגשים את המטרה המונחת ביסודו. איננואת שעה( )הור

)בג"ץ  הסדר הכבילה של העובדים הזריםלפנינו המציאות אותה היטיב לתאר השופט א' א' לוי ז"ל, בפרשת 

((: פגיעה קשה ביותר בזכויות היסוד של 2006) 346( 1ס"א) ממשלת ישראלנ.  עמותת קו לעובד 4542/02

ה של הקטנת העובדים הזרים השוהים שלא כדין, שעה שבד בבד עם הפגיעה העובדים הזרים כדי להגשים מטר

 בזכויות האדם, הבעיה הולכת ומוחרפת. אין קשר רציונלי בין האמצעי למטרה.

דו"ח מעקב אגף שימור סביבה וטבע,  -והוא הדין כאן )וראו הדו"ח מאיר העיניים: החברה להגנת הטבע 

(; 2018) 5נון ולבניה למתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל( דו"ח מס' תקופתי: פעילות הוועדה הארצית חתכ

www.teva.org.il אילו היו מתמקדים במימוש הקיים בקרית אתא, כולל תשתיות פיזיות והסרת חסמים .

 י אנשיה.מינהליים, לא היה צורך בכל הגיהנום התיכנוני ובהתעללות של המדינה בטוב

 הפגיעה בערך ההתיישבות -הפגיעה בערך חוקתי מוגן 

הותמ"ל בתור גוף הפועל במסגרת דמוקרטיה חוקתית, חייבת לפעול בהתאם ל'ערכיה של מדינת ישראל'. זו  .280

איננה המלצה. זו איננה סיסמה ריקה מתוכן. זהו חיוב נורמטיבי. החיוב הנורמטיבי מעוגן בנורמה חוקתית, 

לחוק  11נורמה מחייבת. זו נורמה, כאמור, ש"כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד" )סעיף  חוקית. זו-על

 לחוק יסוד: חופש העיסוק(.  5האדם וחירותו; סעיף  יסוד: כבוד

חקלאית, הביטוי -הכפרית ההתיישבותמוגדרת, במישור החוקתי, כמדינה יהודית ודמוקרטית.  ישראל .281

ק אינטגרלי מהחזון של קיום ריבונות ישראל בארצו; לכן, זהו חלק חיוני המוחשי של ישוב הארץ, מהווה חל

ערכי ישראל כמדינה  -מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. משמעות ערכי יסוד אלו, קרי 

ההתיישבות היהודית יהודית ודמוקרטית, הוסברו על ידי פרופ' א' ברק: "מדינה יהודית" היא מדינה ש"

)כרך ג',  פרשנות חוקתית -פרשנות במשפט בעריה ובמושבותיה, היא בראש דאגותיה" )א' ברק, ה, בשדותי

היא חלק אינטגרלי של "ערכיה של  -"ההתיישבות היהודית בשדותיה"  -(. ההתיישבות, דהיינו 332( 1994

פרשנות ברק, ראו, למשל, א'  -אחר פעם  פעם מדינת ישראל" כהגדרתם בחוקי היסוד של זכויות האדם. 

 משפטים; א' ברק, "דברים בבית המשפט העליון עם פרישתי מכס המשפט" 453( 2003) תכליתית במשפט

חזר והדגיש,  - 308( 2010) הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה -מידתיות במשפט ; א' ברק, 5, 3( 2008( )1ל"ח)

, בעריה ובמושבותיה היא הודית בשדותיהההתיישבות היפרופ' א' ברק, כי "'מדינה יהודית', היא מדינה ש

 בראש דאגותיה".

התחזק מאוד לאור חקיקת החקלאית בפרט, -ההתיישבות הקיבוציתהמשקל הסגולי של ההתיישבות בכלל, ו .282

הלאום,  של חוק יסוד 6(. סעיף הלאום יסוד חוק -מדינת הלאום של העם היהודי )להלן  -חוק יסוד: ישראל 

 -החוקתי של התיישבות יהודית, כהאי לישנא קבע במפורש את העיקרון 

http://www.teva.org.il/
http://www.teva.org.il/
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  התיישבות יהודית"

 ".המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה

זו, שעניינה החשיבות החוקתית של ההתיישבות היהודית, נמצאת בפסיקתו של בית המשפט  שורשי תפיסה .283

המועצה  1661/05, בעניין חוקתיות הוראות חוק יישום תכנית ההתנתקות: בג"ץ העליון, בהרכב המורחב

(. בית המשפט העליון קבע בפרשה זו, תוך ניתוח 2005) 565-564, 481( 2נ"ט) כנסת ישראלנ.  האזורית חוף עזה

תי גם היבט ציוני והיבט מורשהוראות חקיקת היסוד כי "ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הם בעלי 

 - 565, לעיל, המועצה האזורית חוף עזהראו  -(. "החזון הציוני" 564, לעיל, המועצה האזורית חוף עזה" )יחד

 "כולל כמובן את ישוב הארץ". ָנקֹוד על "כמובן".

ל ההתיישבות מעמודי התווך ש -ללא צורך ענייני  -במסגרת הליך חירום חיסול שדות חקלאיים יפהפיים, 

וק יסוד: כבוד את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהם עוגנו בחסותר הן בעמק זבולון, 

מדינת הלאום של  -את מהותו ועקרונותיו של חוק הלאום )הלא הוא חוק יסוד: ישראל האדם וחירותו, והן 

 העם היהודי(. 

 הפגיעה בכבוד החקלאי, האדם העמל -הפגיעה בערך חוקתי מוגן 

החשיבות ההיסטורית, הערכית והמעשית של החקלאות איננה עולה בקנה אחד עם  ,1025/, תמ"להתכנית .284

)ע"פ  קרטל הירקות הקפואים ןבעניי, 2007בפסק הדין משנת  -דרך משל  -לידי ביטוי באה כפי שבישראל 

הקבוע ((. בפרשה זו נותחה ההצדקה לקיום הפטור הסטטוטורי, 2007) אהרון לימורנ.  מדינת ישראל 7014/06

העסקיים(, המוענק ליצרני תוצרת חקלאית טרייה,  ההגבלים( לחוק 4)3בדיני ההגבלים העסקיים )סעיף 

 .מתחולת מערכת דינים זו

על הרקע לפטור מתחולת דיני §( 9, לעיל, קרטל הירקות הקפואיםבצד העקרוני, מצביע בית המשפט העליון )

 -ההגבלים העסקיים 

, שימש ם עובדי האדמה, כמי שמגלמים באישיותם את תמצית גאולת הארץהיחס המיוחד שניתן לחקלאי"

כשיקול מרכזי בהחלטת הכנסת להעדיף את טובתו של הסקטור החקלאי על פני שיקולים כלליים של מניעת 

 פגיעה בתחרות".

 -§( 9, לעיל, קרטל הירקות הקפואים) קרטל הירקות הקפואים ןבענייולבסוף, עומד פסק הדין שניתן 

על תפקידה המרכזי של החקלאות כמי שמימשה את רעיון גאולת הקרקעות כבסיס להתחדשות לאומית "

 ".בעשרות השנים שקדמו להקמת המדינה אך ודאי גם בעשורים הראשונים

מגדל נ.  בע"מבנק המזרחי המאוחד  6821/93)ע"א  חוק גלהנשיא מ' שמגר בפרשת היא קביעתו של  מפורסמת .285

 -(( ועל פיה 1995) 338, 221( 4מ"ט) כפר שיתופי

, מתן תשומת הלב לגורלו של האדם העמל היא סימן היכר ראוי ואף חיוני למשטר בעל ערכים אנושיים"

 אדם והנכון להעמיד כלים חוקיים, אשר ישרתו פתרונות אפשריים לבעיותיהם".-המכיר בשוויון בין בני
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השופטת א' פרוקצ'יה(( ( )2011§ )37 ועדת הזכאות -ראל מדינת ישנ.  בן ארצי 1015/01)רע"א  בן ארצי בפרשת

 עמד בית המשפט העליון על חשיבות הביסוס והגיבוי להתיישבות החקלאית )פיצוי נפגעי אסון טבע(:

 הערכה לחשיבותו של ענף החקלאות למשק המדינה והצורך להושיט יד לחקלאי האינדיבידואלי מתוך"

 .להתגבר על המשבר הקשה שפקד אותו"

"משתלבת  -השופטת א' פרוקצ'יה מוסיפה, כי המדיניות הראויה )באותו הקשר, הממלכתי על נזקי אסון טבע( 

חשיבותו של המגזר החקלאי לחיי הכלכלה והחברה במדינה ולתרומתו הייחודית למפעל בהכרה הציבורית ב

 ".הציוני

קצ'יה על "האינטרס הציבורי לסייע השופטת א' פרו, עומדת בן ארציושוב, במסגרת פסק דינה בפרשת  שוב

ועל תכלית החקיקה המיועדת לסייע לחקלאי לשקם את משקו ולחזור §(; 38, לעיל, בן ארצילחקלאים" )

 -§( 39, לעיל, בן ארצילפעילות היצרנית", במטרה להגשים )

מגזר חקלאי האינטרס הציבורי הכללי בקיומו של "הן את טובת החקלאי, הן את טובת הענף כולו, והן את 

 בין כלל מרכיבי המשק הכלכלי בישראל". יציב ויצרני

העליון, בפרשת בן ארצי, קבע כי היה מקום לפסוק פיצוי משוערך )הצמדה מלאה למדד המחירים  המשפטבית  .286

 -§( 63, לעיל, בן ארצילצרכן(, עבור הנזק הנגרם לחקלאים וזאת לאור )

 ".בות רבה הן במישור הפרטני והן במישור הציבורי הכלליבעל חשי, שהוא עניינם המהותי של החקלאים"

 -ובהמשך 

תורמים תרומה לא רק את אינטרס הקיום האינדיבידואלי שלהם, אלא  הם מקדמים בעיסוקם החקלאי"

 , ולאיזון הנדרש בכלכלתה של ישראל".בעלת משקל רב למשק המדינה כולו

-402, 385( 5נ"ז) חזןנ.  בנק לאומי לישראל בע"מ 3145/99לסיכום, נביא דברים בשם אומרם. במסגרת רע"א  .287

( )השופטת א' פרוקצ'יה( שעניינו חוקתיותו של תיקון לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, 2003) 401

 - , כיעמד בית המשפט העליון 1992-תשנ"ב

טרס ציבורי אינשראתה המדינה להיחלץ לשיקומו של המגזר החקלאי עולה בקנה אחד עם קיום  "הצורך

, שיסודו בשיקולים לאומיים, חברתיים וכלכליים. הוא מובן במיוחד בהשלכתו על המגזר החקלאי מובהק

טחונה, ולגיבוש התשתית יישובה של הארץ, לבנייתה, לביתרומתו הכבירה של מגזר זה ל על רקע בישראל

 ".החברתית והכלכלית שלה לפני קום המדינה ולאחריה

 -ובהמשך 

בבחינת כורח המציאות, מתיישבת עם ערכי  כלכלי ממשבר,-לה חקיקתית זו לשיקום מגזר חברתיפעולת הצ"

במגזר כאשר מדובר , בייחוד יסוד של המדינה הבנויים על תפיסות הומניסטיות ומושגים של רווחהה

להעריך את המפעל הציוני בישראל , אכן, קשה .שתרומתו לחיים הלאומיים של העם גדולה ללא שיעור

תרומה שאינה מתמצית בבניית ענף  ,לדורותיו בלא הכרה בתרומתו המכרעת של המגזר החקלאי להגשמתו



 
 

82 

דא, אלא ניכרת בכל תחום של חיי החברה, התרבות, הערכים והתפיסה הלאומית הכללית של העם יכלכלי גר

 ".בישראל

מדינה יהודית 'ותה של ישראל הי -המשפטית העולה מחובת כיבוד 'ערכיה של מדינת ישראל', דהיינו  המסקנה .288

 . ולכבוד האדם של החקלאי הינה כי יש להעניק משקל נכבד ל"התיישבות היהודית בשדותיה" 'ודמוקרטית

 את הערך החוקתי של החקלאות בארץ.  -להלכה ולמעשה  -מגלמת  חקלאי הקיבוציםהקיום והעשייה של 

היא פגיעה דרמטית באדמות  -המוצהרת  אף אם לא כוונתה -על רקע זה, תכנית מתאר אשר תוצאתה 

 .'מדינה יהודית ודמוקרטית'חקלאיות ומעובדות אלה, סותרת את ערכיה של ישראל כ

 פגיעה מסיבית בזכויות יסוד -סיכום 

פוגעת, בעת ובעונה אחת, בזכויות היסוד המוגנות של חברי קיבוצי עמק זבולון וקיבוצי עמק  1025תמ"ל/

וד: כבוד האדם וחירותו, הן מכוח חוק יסוד: חופש העיסוק, והן מכוח חוק יסוד: זבולון הן מכוח חוק יס

(. פגיעה זו נעשית תוך חריגה מהסמכות העניינית של הלאוםישראל מדינת הלאום של העם היהודי )חוק 

הותמ"ל על פי חוק הותמ"ל )הוראת שעה(; לחלופין, היא חורגת מגבולות המידתיות ואין לה שום הצדקה 

 ייניתענ

 תצהיר

  מ' דרורי, ראש האגף המשפטי של התנועה הקיבוצית.ד"ר התנגדות זו נתמכת בתצהיר עו"ד  .289
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