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בעת האחרונה מתמודדים ארגוני הסביבה ואזרחים עם תכניות מאושרות ישנות העומדות להתממש תוך פגיעה סביבתית קשה. בעת האחרונה מתמודדים ארגוני הסביבה ואזרחים עם תכניות מאושרות ישנות העומדות להתממש תוך פגיעה סביבתית קשה. 
תכניות אלו, שחלקן אושרו לפני שנים רבות, אינן תואמות עוד את נורמות התכנון המקובלות, וברור כשמש כי לו היו מוגשות תכניות אלו, שחלקן אושרו לפני שנים רבות, אינן תואמות עוד את נורמות התכנון המקובלות, וברור כשמש כי לו היו מוגשות 
כיום, היו נידחות על הסף. בכדי למנוע מצבים כאלו, מקודמת על ידי אדם טבע ודין הצעת חוק, אך זו מצויה בשלביה הראשונים. כיום, היו נידחות על הסף. בכדי למנוע מצבים כאלו, מקודמת על ידי אדם טבע ודין הצעת חוק, אך זו מצויה בשלביה הראשונים. 
בין תכניות אלו נמנות תכנית המלונאות בעמק ססגון בתמנע, כפר הנופש בפלמחים, כפר הנופש בכורסי, כפר הנופש בבצת, תחנות בין תכניות אלו נמנות תכנית המלונאות בעמק ססגון בתמנע, כפר הנופש בפלמחים, כפר הנופש בכורסי, כפר הנופש בבצת, תחנות 

הדלק בשוני, שער הגלבוע ועוד. הדלק בשוני, שער הגלבוע ועוד. 

פגיעהפגיעה בעלותבעלות מאושרותמאושרות תכניותתכניות עםעם להתמודדלהתמודד כליםכלים האחרונההאחרונה, , ולפתחולפתח העתהעת מןמן אירועאירוע חקריחקרי ממספרממספר ללמודללמוד היאהיא המפגשהמפגש מטרתמטרת
בסוגיותבסוגיות: :  נדוןנדון היתרהיתר סביבתיתסביבתית .  . ביןבין

• 	• הציבוריהציבורי, , כליםכלים	 מאושרתמאושרת: : המאבקהמאבק בתכניתבתכנית שמדוברשמדובר למרותלמרות דחייתןדחייתן אתאת ולהשיגולהשיג אלואלו תכניותתכניות עםעם להתמודדלהתמודד הכליםהכלים מהםמהם
זכויותזכויות. .  ורכישתורכישת ניודניוד כמוכמו המקרקעיןהמקרקעין מדיניותמדיניות מתחוםמתחום משפטייםמשפטיים, , כליםכלים

• 	• החדשותהחדשות? ? וכיצדוכיצד	 ולתפיסותולתפיסות המאושרותהמאושרות? ? למצבלמצב האישורהאישור -   -  לתכניותלתכניות להליךלהליך שותפיםשותפים שהיושהיו הסביבההסביבה ארגוניארגוני מחוייביםמחוייבים למהלמה
אלואלו. .  מעיןמעין ממצביםממצבים מראשמראש להימנעלהימנע ניתןניתן

• 	• חדשותחדשות. . 	 בתכניותבתכניות דומיםדומים מצביםמצבים שלשל למניעהלמניעה כליםכלים איתוראיתור

תכניותתכניות בנושאבנושא( בנושאבנושא( ( בנושאבנושא ודיןודין טבעטבע אדםאדם עםעם החוקהחוק ) )בשיתוףבשיתוף הצעתהצעת הסביבההסביבה, , מגישמגיש והגנתוהגנת הפניםהפנים וועדתוועדת יו״ריו״ר פינספינס,, אופיראופיר פתיחהפתיחה: : ח״כח״כ דברידברי
מאושרותמאושרות. . 

דובריםדוברים: : 
יוחנן דרוםיוחנן דרום: על המורכבות שבעבודה ארוכת טווח בוועדות התכנון- הדגמה דרך חקרי אירוע ממחוז הצפון. : על המורכבות שבעבודה ארוכת טווח בוועדות התכנון- הדגמה דרך חקרי אירוע ממחוז הצפון. 

ערן שפירא: ערן שפירא: הצגת המקרה של עמק ססגון בבקעת תמנע.הצגת המקרה של עמק ססגון בבקעת תמנע.
שלי קורן: שלי קורן:  הצגת המקרה של חוף פלמחים.  הצגת המקרה של חוף פלמחים. 

עו״ד אלי בן ארי, עו״ד אלי בן ארי, אדם טבע ודין: כלים משפטיים להתמודדות עם תכניות מאושרות ישנות אדם טבע ודין: כלים משפטיים להתמודדות עם תכניות מאושרות ישנות 
מגיביםמגיבים::

אדראדר'' נעמי אנג נעמי אנג''ל ל , מתכננת מחוז תל אביב, משרד הפנים. , מתכננת מחוז תל אביב, משרד הפנים. 

המפגש ייערך בהנחיית יואב שגיא, ראש מכון דש״א.  המפגש ייערך בהנחיית יואב שגיא, ראש מכון דש״א.  

רקערקע

תכנית המפגשתכנית המפגש



יואב שגיא, ראש מכון דש״א: פותח את המפגש, מציג את נושאי הדיון, ואת סדר הדוברים. 

ח״כ אופיר פינס: התוודע לנושא הדיון במלוא חריפותו בעת ההתגייסות כנגד היוזמה לבנייה בחוף פלמחים. וועדת הפנים הגיעה 
למקום והסתבר שמדובר בתכנית ישנה. הדבר מעורר מחשבה – כיצד ניתן לאשר ולבנות כיום על בסיס תוכניות שאושרו לפני 
שנים רבות. אין מדובר במקרה יחיד, אלא בתופעה: פתאום נשלפת תוכנית שאושרה לפני שנים רבות מאחר ופתאום יש מימון, 
או יזם שמעוניין לקדם את הנושא. המציאות, כללי המשחק, החקיקה, נורמות התכנון – כל אלו התשנו, אבל התוכנית עודנה 

עומדת. 
הוגשה על ידי הצעת חוק מינורית בנושא, לפיה כל תוכנית בת למעלה מ-8 שנים תידרש לאישרור ולבחינה מחודשת. מה שנדרש 
8-10 שנים- תבוטלנה. יש קושי עם הסדר כזה, מאחר ולהתחיל את התכנון  היה בחקיקה הוא שתוכניות שלא מומשו במשך 
מבראשית זו בעיה, אבל מהותית זהו המצב הרצוי. הסדרים כלו מקובלים בתחומים אחרים כמו הלוואות או תמריצים, התקפים 

לפרק זמן מסוים. סבור כי המחוקק צריך להחמיר בעניין זה, שכן תוכניות מגירה במציאות משתנה הם עניין מסוכן. 

לגבי תוכנית המלונאות בעמק ססגון בתמנע: סבור שהוועדה המחוזית שגתה, וחשוב שוועדות מחוזיות לא תשגנה. ראינו כי גם 
היזם היה מוכן לבחינה של חלופות, ומצד שני, גם הקיצוניים שבמתנגדים מוכנים לראות מלון בעמק. 

לסיכום, לא יכולה להימשך המציאות בה אישור התוכנית נעשה במועד אחד, והביצוע במועד אחר. ייתכן ובעניין זה יש לפנות 
גם למועצה הארצית לתכנון ובניה. 

מצב הצעת החוק: הצעת החוק לא הוכרעה עדיין בקריאה טרומית. ההצעה הוגשה בשלהי תקופת הכהונה של הכנסת, הממשלה 
לכך  להגיע  מקווה  פחות.  לא  חשובות  אחרות,  סביבתית  חוק  הצעות  של  ולקידום  להשלמה  הופנה  והמאמץ  כמובן,  מתנגדת 

בקדנציה הבאה של הכנסת. 
לגבי משך התכנון: תכנון אורך זמן, וחשוב להבין שתכנון פזיז גורם לנזק. בזמנו, כאשר כהן כשר הפנים, ביקש דיווח על סטטוס 

של תוכניות, בחינה של מקרי הקיצון – מהן התוכניות שאישורן הוא מהיר מאוד, ואלו שאישורן נמשך תקופות ארוכות מאוד. 

יוחנן דרום: החברה להגנת הטבע, נציג ארגוני הסביבה הבלתי ממשלתיים בוועדה המחוזית צפון. 
מצ״ב מצגת )ראו נספח א'(. 

ישנם 3 מרכיבים בעבודה ארוכת טווח של מוסדות התכנון: )1( מעקב )2( בקרה )3( ביצוע שינויים. בהיבטים אלו מתקיימים עבור 
כל תכנית תהליכים מאוד אינטנסיביים של מעקב, אבל כל אלו מסתיימים עם אישור התכנית. הדבר נכון הן לגבי מעקב, הן לגבי 

בקרה והן לגבי ביצוע שינויים, אך כל אלו מסתיימים עם אישור התכנית. 
מרגע שתכנית מקבלת מעמד של תכנית מאושרת, היא ״מעשה עשוי״, היא נכנסת למגירה. וועדות מחוזיות נמדדות לפי מועד 

אישור התכנית. ההישגים של הוועדה המחוזית נמדדים לפי היקף התכניות המאושרות. 
ישנם כמה סוגים של תכניות בהקשר של מעקב ובקרה: 

תכניות נרחבות -  כמו תמ״אות ותכניות מתאר עירוניות. מהוראות התכנית נגזרות הוראות על שלביות ובקרה.  
תכניות חד שלביות – מתכניות נקודתיות כמו תחנות תדלוק, ועד תוכניות כמו הרחבת אזור תעשייה. 

תוכניות שונות כוללות משך ביצוע )הוראה בתכנית הקובעת מה אורך החיים של התכנית( וכן תכניות עם תאריך תפוגה – הוראה 
בתכנית הקובעת שבמידה ותכנית לא תבוצע במשך זמן מסויים – התכנית תפקע, התכנית מבוטלת. יש יותר תכניות עם משך 

ביצוע מאשר תכניות עם תאריך תפוגה. 
הבעיות העיקריות הן עם תוכניות רב שלביות, וכן עם אלו שיש להן משך ביצוע או תאריך תפוגה. 

מעקב ובקרה בתוכניות השונות: 
בתמ״א 31 היו מובנים תהליכי מעקב ובקרה, כך גם בתמ״א 35. דוגמא אחרת – תמ״א 13 – אינה כוללת כלל מעקב ובקרה. 
בתמ״א 13 לחופי הכנרת למשל, התברר שהוגשו 100 הקלות, מבלי שמוסדות התכנון בעצמם ערכו מעקב מצטבר אחר הקלות 

אלו. תמ״א 13 הפכה לכן מאוד מורכבת מבחינת הביצוע. 
תמ״מ 2 – ב1999-2000 התברר כי מוסדות התכנון ממשיכים לאשר אזורי תעשייה, על רקע עודף של שטחים מאושרים לתעסוקה. 

מסקנה – אין מעקב ובקרה. 
בול״לים – נקבע בחקיקה כי התכניות בעלות תפוגה. 

רוב רובן של התכניות במוסדות התכנון אינן עוברות תהליכים מובנים של מעקב ובקרה: יזמויות פרטיות קטנות וגדולות, תכניות 
ממשלתיות ותכניות פרטיות למגורים ולמטרות אחרות. 

תכניות למגירה – אין יזם, אין כוונה מיידית לביצוע. יש תכניות שמקודמות לביצוע, והופכות לתכנית מגירה )כמו אזור תעשייה 
צ.ח.ר, שמעת לעת מוצעות לו תכליות שונות(. 

מינהל מקרקעי ישראל: היזם העיקרי של תוכניות מגירה הוא מינהל מקרקעי ישראל. המינהל מקדם תכניות מגירה רבות, שרק 
מאוחר יותר, לעיתים לאחר שנים, יוצאים למיכרוז. לדוגמא: תכנית שער הגלבוע, מרכז מסחרי של 2000 מ״ר בגלבוע, ביוזמת 

ממ״י. 

סיכום עיקרי הדברים



חוף בצת: השטח היה מיועד לתיירות בתמ״א 13. התכנית המפורטת אושרה בשנת 1992, עם משך ביצוע של 15 שנה. ביוני 2007 
57,000 מ״ר זכויות. מדובר בבנייה בשטח  נופש,  3 כפרי  יוזמה של מינהל מקרקעי ישראל, כוללת  תם משך הביצוע. התכנית, 
פתוח, במקום בו החוף מתרחב, חוף חולי פתוח. התכנית מאושרת ולא הוגשו לה התנגדויות, אם כי יש ספקות לגבי כל הפרטים 

באשר לתקינות ההליך. כיום יש התארגנות להחזרת הגלגל לאחור. 
חוף כורסי בכנרת: מדובר בחוף הפתוח של מזרח הכנרת, שפך נחל סמק. בתמ״א 13 אושר במקום מתחם נופש. באמצע שנות 
שטח  של  וייעוד  הבינוי,  של  אחרת  פריסה  של  לחלופה  והסכימה  התנגדה,  הטבע  להגנת  החברה  תכנית,  ממ״י  יוזם  התשעים 
לשמורת טבע. לפני כשנתיים הוציא המינהל את התכנית למיכרז, שזכה בו נקש. המיכרז יצא 8-10 שנים אחרי שהתכנית אושרה. 
כיום עולה שאלה האם נכון היה לחתום על הסכם כזה עם המינהל, יש כיום הבנה שהשטחים נדירים יותר, מה שהסכמנו בעבר 

אינו היה נעשה היום. כנגד מיכרוז השטח נאספו 42,000 חתימות בזמן קצר. 

מסכם בכמה תובנות: 
 תהליכי מעקב, בקרה ושינוי מתקיימים בד״כ עד אישור תכנית	
 בין 	 ישנות  ארציות  מתאר  שלא ״לפתוח״ תכניות  מובנית  נטייה  קיימת  כמעט...   ...  fait accompli = מאושרת תכנית 

היתר מחשש ליציאת ״השד הנדל״ני״...
 מעט תהליכי מעקב ובקרה מחויבים בתכנית מתאר ארציות,מחוזית ומקומיות גדולות	
 קיומן של הוראות המחייבות מעקב ובקרה, בד״כ אינו מבטיח ביצוען למעט בתכניות ארציות משולבות	
 חיוב מעקב ובקרה בחוק )חוק הול״לים( היה יעיל במידה לא מעטה 	
 אנו די רחוקים ממצב בו קיים מנגנון מובנה של מעקב ובקרה בכל הרמות. מצב כזה מחייב עדכון ממוחשב של תכניות	
  למרות הכל, יש מקרים )מעטים( בהם לשכת תכנון תפעל לחיוב וועדה מקומית להכנת תכנית חדשה בשל הצורך להגיע 	

להתאמה עם מדיניות התכנון המעודכנת
 ושטחי 	 בכלל  רגישים  שטחים  על  חל  מהן  מבוטל  לא  וחלק  ישראל  מקרקעי  מנהל  יוזמת  הן  מעטות  לא  מגירה  תכניות 

חופים בפרט

אפשרויות לשיפור מעקב ובקרה: 
 קביעת מנגנוני מעקב, בקרה ותפוגת תכניות בחקיקה	
  קביעת מנגנונים מחייבים ומפורטים בהוראות תכניות	
  הקמת מערכת מעקב ובקרה ברמה הארצית, המחוזית והמקומית	
 עיצוב קריטריונים והנחיות לקביעת מנגנוני תפוגת תכניות לאחר עבודת מטה	

ערן שפירא: חבר קיבוץ אליפז, מייצג קבוצת פעילים מאזור הערבה כנגד תכנית הבניה בעמק ססגון. 
מצ״ב מצגת ובה חומר גרפי רב )ראו נספח 2(. 

מציג היסטוריה קצרה של התוכניות למלונאות בעמק ססגון, את האזור המדובר ואת התכנית )ראו במצגת המצורפת(. 
לפני כשנה וחצי, כשהחל המאבק כנגד התכנית, נשמעו קולות רבים שאין סיכוי וכי מדובר בתכנית מאושרת. מבחינת התושבים 
– כל עוד לא עלו הדחפורים על השטח – יש סיכוי להצליח. לכל מי שאינו ״ירוק מקצועי״, כלומר כל תושבי האזור -  אין סיכוי 

לדעת על קידומה של התכנית ולהתנגד לה. אין שום סיכוי לדעת כי מופקדת תכנית. 

לאוויר  עלה  ולתקשורת.  לאינטרנט  פנייה  היה  הראשון  הדבר  מקומי.  מאבק  גרעין  וקם  המקומי,  בעיתון  בכתבה  החל  המאבק 
אתר, והופצו עצומה ומצגת שצפו בה עד היום מאה וחמישים אלף איש. היתה פנייה לגופים הירוקים. אדם טבע ודין פנו לבימ״ש, 
זה  בשלב  תקשורת.   ביועץ  להיעזר  החלו  חתימות  לאחר 20,000  תקשורתית.  עבודה  היתה  הדרך  כל  לאורך  לכנסת,  פניות  היו 
רק  יהיה  במאבק  נצחון  הסתיים.  טרם  המאבק  בבימ״ש.  היה  הגדול  ההישג  ולשנות,  בהם  לחזור  קשה  יותר  החלטות  למקבלי 

לאחר שעמק ססגון יהפוך להיות שמורה, וכל פיתוח בעמק תמנע ייעשה באזורים המופרים, בדרך של שיקום. 

שניתן  מה  את  זיהינו  זה  במאבק  ידועות.  לא  חלקן  בצנרת,  רבות  ויוזמות  תוכניות  ישנן  מהמאבק:  שעלו  תובנות  כמה 
טבע.  שמורות  לאשר  בכדי  המקומית  הרשות  להסכמת  זקוקה  והגנים  הטבע  רשות  הטבע״.  להפרטת  כ״שיטה  לכנות 
איכותיים  שטחים  על  כך  ומוותרת  איכותיים,   שטחים  שהם   – לה  שיש  בנכסים  סוחרת  הרשות  המו״מ,  במהלך 
הסכימו״.  ש״הירוקים  העת  כל  ומוצג  מאחר  כולו,  במאבק  מחבלת  רט״ג  שהסכמת  היא  הבעיה  לשימור.   ראויים 

לקחי בניים: 
• יש להוציא ממנגנון ההכרזה את הסכמת הרשויות המקומיות, מנגנון ההכרזה צריך להיות מנותק מהסכמת ראש הרשות. 	
• יש לחייב את חברי הוועדה, בדרך של חקיקה – לצאת לשטח בו מדובר, לפני קבלת החלטה. 	
• קבלת היתר בנייה בשטחים רגישים תהיה מותנית בשיקום מפגעים סביבתיים סמוכים. 	
• יצירת חזית סביבתית מאוחדת. 	
• לאנשי המקום יש תפקיד מכריע בשמירה על הסביבה בישראל, דרך שמירה על הנכסים המצויים בקירבת מקום מגוריהם. 	
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שלי קורן, הוועדה להצלת חוף פלמחים: 
המאבק על חוף פלמחים החל כאשר עלו הדחפורים לשטח. בינתיים הבנייה נעצרה. התהליך שארע בפלמחים דומה מאוד למה 
שתואר בעמק ססגון. קבוצת אנשים פרטיים התארגנה להצלת המקום. במדינות אחרות ברור שלא בונים יותר על החוף בגלל אי 

ההפיכות של הדבר. חוף הים מיועד לשהות של ציבור, ואסור למנוע זאת. 
כמה נקודות: 

• העובדה שממ״י מחזיק תכניות מגירה, ללא כל התחשבות ברצון התושבים – היא דבר לא תקין. לא ראוי כי תוכניות יקודמו 	
הנוגע  כל  לגבי  החלטות  לקבלת  שותף  להיות  צריך  והציבור  ציבורית,  היא  הקרקע  החלטות.  ומקבלי  המינהל  יזמים,  בין 

לנעשה בקרקע. 
• חוף פלמחים הוא החוף הטבעי היחיד שנותר טבעי ופראי בין נתניה לבין אשדוד. חשוב היה לבחון עובדה זאת בעת הדיון 	

בתכנית. התכנית לייעד את המקום למלונאות היא ישנה. 
• 72 דונם הוצאו למכרז תמורת 8 מליון ₪. 	
• למבנים 	 תכנית  היתה  במקור  אינטנסיבית.  מאוד  תכנית  לראות  ניתן  במכרז,  שזכתה  אבלון,  חברת  של  לאתר  נכנסים  אם 

מפוזרים, תכנית דלילה יותר. 
• יקיר פלסנר ערך בחינה כלכלית, והראה שאין היתכנות לתכנית תיירותית, והחשש הוא שהתכנית תהפוך למגורים. 	
• כיום פועלים יחד עם ארגוני הסביבה, עם וועדת הפנים, ומבקר המדינה בוחן את ההתנהלות. 	

חיים מוועד הפעולה מוסיף שפרויקט פלמחים מסתמך על תסקיר סביבתי שהוזמן על ידי היזם. 

עו״ד אלי בן ארי, אדם טבע ודין
כאשר עוסקים בנושאי תכנון, חשוב לזכור מהם היעדים, מהם האילוצים ומהן המטרות בנושאים של תכנון ובנייה. יש לשים לנגד 

עיננו את הצפיפות הקיימת והצפויה, ואת בעיית המחסור בשטחים הפתוחים. 
חשוב שמערכת התכנון תדע כל העת לתקן את עצמה, ולא תתקבע.  

ס' 133 לחוק קובע שמוסד תכנון שיאשר תכנית יכול להתלותה או לשנותה, ויש הזדמנות ליזם בתנאי שניתנה אפשרות ליזם 
מוסד  של  הדעת  שיקול  את  שצמצמה  רבה  פסיקה  יש  זה  סעיף  לגבי  לבדו.  אינו  החוק  אבל  פשוט.  נראה  עמדתו.  את  להשמיע 
התכנון. בפסיקה נקבע כי כל צמצום בזכויות או שינוי בהן – מהווים פגיעה במחזיק הזכויות. לדוגמא – ההרחבה בגעש שאושרה 
לבנים חוזרים, ובסוף היתה אמורה לקום שם שכונת יוקרה. במקרה זה הוועדה המחוזית הגבילה את התכנית כך, שתוגש עוד 
תכנית שתבטיח את הכוונות המקוריות ולא תאפשר בנייה מעבר לכך. ביהמ״ש ביטל את החלטת הוועדה המחוזית, בטענה כי 
זו פגיעה מוגזמת בזכויות היזם, וביהמ״ש שאינו נוהג להתערב בהחלטות וועדות תכנון – ביטל את החלטת הוועדה והטיל עליה 

250,000 ₪ הוצאות. 

זה  חסר  לאור  שינוי.  שדורשות  בתכניות  שינויים  לאפשר  חשוב  אבל  לגיטימיים,  הם  וההסתמכות  הקניין  זכות  של  השיקולים 
הוגשה הצעת החוק שאופיר פינס הזכיר. מרחיק לכת לקבוע שכל תכנית תהיה בעלת מועד תפוגה, יש בכך קושי כי כאשר תכנית 
הקבוע  תכנית  של  חיים  אורך  לגבי  פסיקה  יש  רצוי.   זה  תמיד  ולא  הקודמת,  התכנית  הוא  מקומה  את  שתופס  מה  מתפוגגת 

כהוראה – נקבע בפסיקה כי זו הצהרת כוונות. 
העיקרון הרצוי הוא ביקורת על כלל התכניות. 

אחד הפתרונות האפשריים הוא ניוד זכויות, ואין שימוש בכלי הזה, למעט מקרים ספורים. נעשה למשל נסיון למצוא איתור חלופי 
לתחנת הדלק בשפיה, אפילו עם מנגנון של הגדלת הזכויות. כולם מסכימים שהרעיון נכון, אבל ליישם זאת בפועל – מאוד קשה. 

פתרונות אפשריים
• ס' 197 ממשיך לחול. כאשר משנים תוכנית עם הרעה בזכויות, אפשר לפצות. 	
• ניוד זכויות.	
• קידום הצעות חוק – קיומו של מאגר תוכניות באינטרנט כדי שהציבור יוכל לעיין בהן. המטרה היא שהציבור יכול לדעת מה 	

מתוכנן בכל מקום. 
• פתוחים, 	 לשטחים  מספק  באופן  דואג  המינהל  את  רואים  איננו  המינהל.  ביוזמת  הן  שראינו  התוכניות  המינהל – כל  לגבי 

אינו פועל בנושא זה כנאמן הציבור. מה שנדרש הם תיקונים קצרים בחוק מינהל מקרקעי ישראל לגבי המטרות של ניהול 
המקרקעין, ותיקון בס' 197 בחוק התכנון והבניה כך שתוגבל זכותו של המינהל לתבוע פיצוי מכוח סעיף זה. 

נירית לוטן, ייצגה את אט״ד במקרה של עמק ססגון: דובר בתכנית ישנה, שאפשרה בניית מלון, ואחריה הגיעה תכנית מפורטת. 
הטענה הייתה כי אין קשר בין התכנית הכללית למפורטת. טענה זו אינה מספקת, מאחר והיא עלתה בשלב מאוחר מדי. במקרה 
זה הטענה המשפטית שביהמ״ש קיבל היא הוראת סעיף המעבר של תמ״א 35 שחלה במקרה זה. הוראת המעבר קובעת כי תכנית 
שנדונה לאחר אישור תמ״א 35 מחייבת דיון מחודש לאור התמ״א. המדינה טענה כי אם היתה אי התאמה, היא היתה נדונה – 

טענה זו לא התקבלה. לו היתה חקיקה שהייתה מחייבת בחינה מחודשת – לא היה נדרש הליך משפטי. 



 

יואב שגיא: מציג שתי נקודות עיקריות לדיון: 
• מהם הכלים להתמודד עם תכניות ארכאיות	
• מה קורה בקרב אירגוני הסביבה, שהיו שותפים להליכי התכנון, ונתנו הסכמה כזו או אחרת לתכנית – האם הם מחוייבים 	

לתכנית? האם כדאי שארגוני סביבה ייכנסו להסכמות ופשרות?

נעמי אנג'ל, מתכננת מחוז ת״א, משרד הפנים: הנושא מאוד חשוב ומרתק. חוזרת לדברים של אופיר, לעניין מקרי הקיצון. במחוז 
ת״א התכניות המתכלות הן התכניות עם הזכויות הרבות ביותר. סבורה שכדי לעשות בקרה על הדברים, הכלים שאלי הציע הם 
נכונים. אבל בכדי לערוך בקרה בתכניות שאושרו בעבר- מתחייבת חקיקה, אחרת הוועדות המקומיות ייחשפו לתביעות פיצויים 

רבות. 
בכל תכנית ותכנית יש לחשוב על מנגנוני בקרה ותפוגה. 

חשוב לזכור שאיש לא ערך סקירה של תכניות ישנות שאיננו רוצים לשנותן, וחשוב לנו שייוותרו כמות שהן. אולי כדי להציל כמה 
תכניות ארכאיות בעייתיות – נסכן תכניות ראויות ישנות כמו פארקים וכו'. 

להיות  צריכות  אינן  גמישות,  תכניות   ,76 תיקון  לפי  אלו  בעיקר  כוללות,  תכניות  מנקודתיות.  שונות  גבוהה  בהיררכיה  תכניות 
תכניות לשמונה שנים. 

לתוכניות  התכלות  להיות  צריכה  מחדש.  הפקדה  לבחון  מקום  כולל – יש  תכנון  שלהן  ברקע  שאין  נקודתיות  תכניות  יש  כאשר 
החלות על שטחים פתוחים, כלומר שלכל שינוי ייעוד של שטח פתוח יהיה תאריך תפוגה.

ניוד זכויות הוא עניין לא פשוט. יש מקומות בעולם עם זכויות צפות, ועם סחר בזכויות. יש מקום לחשוב על כלי זה, הדבר תלוי 
באווירה הציבורית. ישנם כלים שניתן להטמיע בתוך הוראות התכנית, דרישות שנדרשו מהיזם ומנעו שימוש למטרות אחרות 
– דוגמת המלון במירמר. אנו רואים שהגישה השתנתה – בעבר היתה עדיפות למטרות תיירות ונופש בחופים, כיום יש עדיפות 

גבוהה יותר לשמירת השטח הפתוח. 
חייבים לזכור ששינוי ייעוד של שטח פתוח יהיה תמיד עם תאריך תפוגה, בכלים מגוונים, אין דרך אחת. 

דינה רצ'בסקי, ראש מינהל התכנון לשעבר: קשה שלא להיזכר בדיון בדבריו של יוסי שריד בהיותו השר לאיכות הסביבה, בדיון 
על כביש 672, יחד עם ארגונים ירוקים שונים. שריד אמר שפעם נותנים, ופעם לוקחים. אכן, באמצעות הידברות, בלי חקיקה, 

הגיעו להסכמה. מאוד חשובה הידברות בין אנשים, בצד כל הכלים האחרים שהוצעו. 
למרבה הצער מנהל מינהל מקרקעי ישראל נמדד לפי גובה הצ’ק שמועבר למדינה. קשה להאמין שתעבור חקיקה שמגבילה פיצוי 

למינהל. 
חשוב ליצור בנק ידע אמין, מאגר תוכניות, כפי שצוין. 

מהליך  יוצאים  כיצד  יודעים  לא  אבל  רוצים,  אנו  מה  יודעים  אנו  חקיקה  בהליכי  חקיקה.  ללא  לעשות  ניתן  מה  לראות  חשוב 
החקיקה ומה תהיה התוצאה. 

ישנו תזכיר חוק שהופץ לאחרונה, לגבי משקיפים בוועדות המקומיות – נציגים בעלי דעה מייעצת, שהם נציגי ארגוני הסביבה 
הלא ממשלתיים. גם נציגי ארגון הגג של המתכננים משקיפים בוועדות המקומיות, אך זה לא מספיק. תזכיר הצעת החוק פורסם, 
מציעה לחשוב על כך שהנציגים שישבו בוועדות יהיו בעלי זכות הצבעה, כל שתהיה בוועדות קבוצה של נציגים מקצועיים שאינם 
נבחרי ציבור. כיום לנציג שר הפנים, לנציג המשרד להג״ס ונציגי ארגון המתכננים – אין זכות הצבעה בוועדות המקומיות, כך 

שאין ביטוי מספק לאנשי מקצוע. 
לגבי ממ״י: המינהל מכין תוכניות, משרד האוצר אוהב תוכניות ללא תאריך תפוגה, תוכניות מגירה. יש החלטות ממשלה רבות 

לפיהן מוסדות התכנון, ממ״י, ומשב״ש מחוייבים לדאוג לכמויות מינימלית של יחידות דיור ומלאי לתעסוקה. 

בתמ״א 13 היתה הוראה שחייבים להתאים אליה תוכניות תוך 5 שנים, ולא נעשה דבר. 

סעיף 109 )תוכניות הטעונות אישור השר( – הוא כלי חשוב. בתוכנית למלון חוות הברון למשל, היו עוד שתי יחידות דומות לזו 
שהוקמה, המשתרעת על פני כל המדרון, ובשלב של אישור שר הפנים, הוצע שלא לאשר אותם. אכן המבנים הללו לא אושרו ללא 

מחאת המינהל. 

ישנה חשיבות רבה למאבק הציבורי. 

 דיון



גיא קו ונקי, מתכנן מחוז ירושלים, משרד הפנים: יש תוכניות שהיה רוצה לראות אותן נעלמות מן העולם. אבל חשוב להכיר 
את הקשיים: בחינה מחודשת של תוכניות תעמיס על המערכת, ותדרוש דיונים מחודשים בתוכניות רבות. כמו״כ יש לבחון מה 

השכבה שמתחת לתוכניות בהן מדובר, כלומר מה ייכנס לתוקף אם תוכנית תבוטל, האם זו שכבה רצויה. 

מציע לבצע הבחנה בין תוכניות רחבות וכוללות, ארציות ומחוזיות, תכניות למימוש ארוך טווח – שהן תוכניות שמעניקות זכויות, 
אבל גם מעגנות שטחים פתוחים, לבין תוכניות נקודתיות. תוכניות כוללות  יוצרות איזון בין שימור ופיתוח, ומבטיחות ערך חשוב 

של יציבות וודאות. 
בית מפא״י בירושלים – היזמים קיבלו התראה על פקיעת תוקף התכנית, והם הגישו אכן תוכנית חדשה. ביהמ״ש קבע כי כאשר 

יש סעיף פקיעת תוקף – הסעיף תקף. 

סבור שנדרש שינוי חקיקה, כך שתוכניות נקודתיות – ניתן יהיה לבטל ללא עילה לתביעת פיצויים. תביעות הפיצויים הן החשש 
הגדול במקרים אלו. חשוב שגם מתנגדים לתוכניות יגישו התנגדויות הכוללות דרישה לסעיפי פקיעת תוקף. יש בירושלים תוכניות 

עם סעיף תפוגה, שאכן כבר אינן בתוקף. 
עם זאת, לא רוצה לראות תפוגה של תכניות ארוכות טווח. 

בתוכניות מתאר עירוניות כדאי לחשוב על כלים אחרים למעקב ובקרה, כמו דרישות לתוכניות המשך. 

אלי בן ארי: מבהיר שהצעת החוק בכל מקרה חלה רק על תוכניות שניתן יהיה להוציא מכוחן היתרים. 

יזמו  רבות  וערים  מומשו,  מרינות   4 למרינות.  עוגנים   13 משרטטת  לחופים   13 תמ״א  מלר״ז:  סביבתי,  יועץ  מורגנשטרן,  דני 
מרינות משלהן. היום ברור כי אין צורך במרינות אלו. 

דורון קופמן, רו״ח ומתכנן ערים: ארגון המפגש מוטה לכיוון אחד, אין ביטוי ליזמים בתוכנית המפגש. תמ״א 35 אמורה לתת 
אדיר,  מלונאי  פיתוח  נעשה  בעקבה  למשל,  רע.  דבר  אינה  יזמות  הפיתוח,  צורכי  את  גם  להכיר  חשוב  נפש.  מליון  לעוד 2  מענה 
ואילת עשויה להפסיק להיות רלוונטית. דובר על חוף פלמחים. הסקר הסביבתי נעשה ע״י יועץ סביבתי בשם רון לשם, ולא ע״י 

אדריכלים כפי שנאמר. השטח בהתחלה היה 74 דונם ולא כפי שנאמר. 

כולם  לא  רצוי,  דבר  היא  פלמחים  בחוף  תיירות  מוצדקות.  במטרות  פוגעים  וכך  העובדות,  את  מסלפים  הציבוריים  במאבקים 
רבים  מלון  בתי  אין  דבר.  לכל  ציבורי  ייעוד  היא  מלונאות  בחוף.  מלונאות  הרוצים  ויש  מפותח,  לא  בשטח  לבד  לבלות  רוצים 
בישראל. האם מישהו בודק את המאזנים של בתי המלון? מספר שערך בדיקה כלכלית לגבי המלון בפלמחים – אמורים לעבוד 

שם 300 איש, אין זה עניין של מה בכך. יש יזם שמעוניין להשקיע מכספו ללא מענקים, ויש להעריך זאת. 

במאבקים הציבוריים לא שואלים את כולם לדעתם, מעוררים מאבק בשם כלל הציבור, מבלי שהציבור נשאל לעמדתו. 

שלומית דוטן, וועדה מקומית אור יהודה-אזור: מאמינה מאוד בתוכניות בעלות מנגנון השמדה עצמית. מנסיון במחוז המרכז, 
יש תוכניות רבות שמטרתן היא השבחת הקרקע כדי לסחור בה במחיר גבוה יותר, ולא כדי לבנות באמת. מה שקורה הוא שמה 
שאושר בזמנו הופך להיות רצפה, סף תחתון מבחינת זכויות, ואח״כ יש קושי להתמודד עם טענות שהזכויות הללו לא מספיקות, 

שהתוכנית לא כלכלית וצריך להוסיף עוד. מנגנון הפקיעה בול״לים היה טוב. 

זאת,  בכל  כתמריץ.  מפליגות,  זכויות  ומתן  ליזמים  רבות  הקלות  יש  בהן  בינוי,  פינוי  לתוכניות  האנשים  לב  תשומת  את  מפנה 
בתוכניות אלו במקרים רבים אין מנגנוני השמדה עצמית. סבורה שחשוב שיהיה מנגנון כזה. אלו התוכניות עליהן נדבר עוד כמה 

שנים ונתהה כיצד מבטלים אותן. 

יוחנן דרום: מהנאמר מאוד מתחזק הצורך במנגנונים שונים. חקיקה אינה פותרת הכל. 

גדעון השמשוני, יועץ תחבורה: יש ליקוי במערכת התכנון, צריך לעשות שינוי יסודי במערכת התכנון כך שיהיה דינמי ונמשך. 

איריס האן, מכון דש״א :  מבקשת להדגיש שתי נקודות - 
האחת נוגעת לתוכניות לתשתית לאומית. החוק מאפשר לאשר בהליך מקוצר תוכניות שאינן מיועדות לביצוע בטווח הקרוב. נוצר 
בתוכניות  מדובר  ובכלל  הסביבתית,  ובבחינה  בהתנגדויות  זמנים  לוחות  קיצור  תוך  בות״ל,  בזריזות  מאושרות  תכניות  בו  מצב 

שמיועדות לביצוע עוד שנים רבות, כאשר התכנון אולי לא יהיה רלוונטי. לדוגמא: כביש 9. 



נקודה שנייה: דיברנו על הזירה החקיקתית והתכנונית. אבל, חשוב להדגיש את תפקידו של ממ״י, שראינו בדיון כי הוא אחראי 
גדיש,  וועדת  המלצות  בעקבות  התכנונית  הפעילות  היקף  את  לצמצם  אמור  ישראל  מקרקעי  מינהל  רבות.  ארכאיות  לתוכניות 
אך לגבי תוכניות מאושרות משכבר, מוצע לעשות שימוש בכלים מינהליים, ולקדם בדרך של החלטות מועצת ממ״י בחינה של 
תוכניות ישנות והתאמתן למציאות התכנונית העדכנית. חקיקה חשובה בעניין זה, אך ניתן להחל לפעול גם לפני השלמת חקיקה. 

ישנות  בתוכניות  למאבק  מוקדש  שלי  מהזמן  גדול  חלק  הטבע:  להגנת  החברה  מרכז,  מחוז  טבע  שמירת  רכז  רוטשילד,  אלון 
מאושרות. חשוב לפנות למינהל מקרקעי ישראל, זהו המנוע שמניע את כל התופעה. עיסוק בוועדות התכנון לא פותר את הבעיה 

מהשורש.

ערן שפירא: בדיון לא עלה מספיק הנושא של יידוע ומעורבות הציבור. חשוב להסביר מהי תמ״א 35 עוד בבתי הספר, להסביר 
לציבור מהן תוכניות וכיצד הוא יכול להשפיע ולהיות מעורב. 

חלק מהצלחת המאבק בעמק ססגון היתה שלא תקפנו את היזם, אנו לא חושבים שהיזם הוא איש רע, ולא פעלנו כנגד היוזמה 
בעיקרון, אלא כנגד המיקום המסויים. העבודה הייתה עם היזם ולא נגדו. 

יואב שגיא: מסכם כמה נקודות שעלו בדיון – 
• הולכים 	 המדינות  מסמכי  נקודתיות.   תוכניות  לבין  כללי,  באופן  מדיניות  מסמכי  שהן  כלליות,  תוכניות  בין  הבחנה  עלתה 

ומשתפרים עם השנים מבחינה סביבתית. בנושא זה חל שינוי. ברור כי בדיון על תפוגת תוכניות לא מדובר בתוכניות אלו. 
הבעיה היא עם תוכניות פרטניות שנותרו מאחרי המדיניות החדשה. 

• הקפדה על הכנסת הוראות מעבר ברורות בתכניות ארציות ומחוזיות שהן למעשה מסמכי מדיניות המחייבות בחינה מחודשת 	
של תכניות מפורטות ישנות הסותרות את התכניות הללו.

• חשוב להפנים את הבעיה שבהתיישנות של תוכניות, כדי לשלב את הסייגים מראש בהליך התכנון, בגיבושן של תוכניות.  	
• יש לבחון מהי השכבה שקדמה לתוכנית המדוברת. חשוב שיהיה מנגנון תפוגה לתכניות המשנות ייעוד של שטחים פתוחים, 	

וחשוב לבחון תוכניות נקודתיות שאין ברקע שלהן תכנון כולל.  עם זאת, ישנם מקרים בהם תפוגה של תוכנית תכניס לתוקף 
שכבה קודמת בלתי רצויה. 

• בקרקע ציבורית היזם הוא במקרים רבים המינהל. 	
• לגבי מינהל מקרקעי ישראל: זו זירה חשובה, צריך להגיע למצב בו המינהל יראה עצמו כנאמן של הציבור, כשהקרקע היא 	

נכס לכלל הצרכים, ולא רק לפיתוח. יש מקום לחקיקה, אך חשוב לעבוד גם ללא חקיקה כזו. סוכם כי תהיה ישיבה מיוחדת 
במועצת מקרקעי ישראל בנושא שמירת השטחים הפתוחים, וחשוב להתחיל לדבר על הנושאים הללו. 

• שוב לבצע מהלך של איתור תכניות אשר סותרות את מדיניות התכנון ותכניות מדיניות וטיפול בהן בהקדם ולפני שיהפכו 	
לבעיה אקוטית

• לפעילות הציבורית יש משקל מכריע במאבק כנגד תוכניות ארכאיות. 	



נספחיםנספחים



נספח א: מצגת של יוחנן דרום



המורכב ות שבעבודה ארוכת טווח 

בוועדות התכנון

"עבודה ארוכת טווח"

 קיום מעקב על תכנית•

 ביצוע בקרה על תכנית•

 ביצוע שינויים יזומים בתכניות•

מעקב הדוק עד לאישור

בקרה הדוקה עד לאישור

שינויים רבים עד לאישור

של  טי פ ו ל בכלל ) יי זום  עד   אישור ( בשלבים  ה ראשונ יי ם  
מת קיימ י ם ת הליכים  ,  התכני ות ו בכלל רמו ת ה תכנון

בקרה  וביצו ע שינ ו יי ם  בתכניו ת, אינ ט נ סיב יי ם  של מעקב



סוגי  תכניו ת בהקשרי מעקב ובקרה

, א"תמ: שלביות עם תאריך יעד- תכניות רב

מקומית כוללתתכנית מתאר, מ"תמ

תכניות לפרויקטים : שלביות- תכניות חד
ייחודיים גדולים וקטנים

 תכניות שונות עם משך ביצוע או מועד 
תפוגה

מעקב ובקרה ברמות התכניות השונו ת

 13  א " ת מ, 35  א " ת מ, 31א  " תמ;   תכניו ת מת אר אר ציות

חו פי   י ם  תיכ ון  וכינ רת

ת עשיי ה   ,  2מ  " לתמ4שי נו י  ; תכנית  מתא ר מח וזיו ת

2מ  "תמ

תכניו ת מת אר מ קומיו ת לערים 

,   ת כניות  משך ביצו ע, ל"ולתכנ ית ; תכניו ת מ פ ורטות 

!כל השא ר, תכניו ת ת פו גה



כל השאר

;    לביצועע"תב פרויקטים  י זומי ם המצריכים 

תכניו ת פרטיות , תכניו ת ממשלתיות למגורים

י זמות פרטית  ,  י זמות פרטית שונה, למגורים

)ר.ח.צ(גדולה 

, תכניות מגירה ממשלתיות;  תכני ות למגירה

תכניו ת מגירה פרטיות

 תכני ות ביצוע שהפכו לתכניות מגירה 

)ר.ח.צ(

אזור שער הגלבוע
צו מ ת נב ות 

תל  יזרעא ל 

מעי ן חר וד 

גדע ונה 

נורית 

לג לבו ע 



הגן הלאומי מעין חרוד
צו מ ת נב ות 

תל  יזרעא ל 

מעי ן חר וד 

גדע ונה 

נורית 

לג לבו ע 

5609/תחום תכני ת ג
צו מ ת נב ות 

תל  יזרעא ל 

מעי ן חר וד 

גדע ונה 

נורית 

לג לבו ע 



5609/תכנית ג

דרכ ים  לרכב  ולהולכי ר גל

חניון וספורט

חניות לחניון

כביש וחניות

מבני שרות

8.7.1990תכני ת  מא ו שר ת  מיו ם  

אזור בצת

ראש הנקרה

לימ ן 

קיבוץ ראש הנקרה

גשר הזיו 

שפך נחל כזיב

נחל בצת

יב
כז

ל 
ח
נ

 צפ ו ן מיל ואות

חוף בצת

תחום תכנית 

חוף נחל בצת

יועד כמוקד 
א "נופ ש בתמ

 ובתכנית 13

2914/ג



6005/תחום תכני ת ג

חוף ב צ ת 

 צפו ן מיל וא ו ת אזור  תע שי יה  

שפך נח ל 

בצת 

18.6.1992אישור ביום 

 שנה 15 –משך ביצוע מוגדר 

  י יעודי קרקע ו זכויות בניה6005/תכנית ג

חוות סו סים 
חו ף רח צה צי בו רי 

קמפינג

כפר נופש 

כפר נופש 

כפר נופש 

אגם נופש 

פארק 

שעשו עים 

שטח לת כנון 

בעתי ד 

מתקן הנדסי

חו ף רח צה 

חו ף רח צה 

מרכז 

שירותים 

מרכז
שירותים

מרכז
שירותים

כ  זכוי ו ת בני ה  בת חו מי  ה מכר ז"סה
ר"  מ28,145

7,875 
ר בניה"מ

120
ר בניה"מ

5,450 
ר בניה"מ

4,450 
ר בניה"מ

8,250 
ר בניה"מ

8,800
ר בניה"מ

2,875 
ר בניה"מ

2,625
ר בניה"מ

11,500
ר בניה"מ

144
ר בניה"מ 456

ר בניה"מ

ר בניה" מ1000

ר בניה" מ1000

ר" מ2,125 

  6005/ כ  זכוי ו ת בני ה  בת חו מי  תכני ת  ג"סה
ר"  מ57,051



7944/תכנית  ג

25.2.2000 –אישור   תכנ ית  

שפך  נחל סמק 



13א " ת מ

' אכסון ב

' אכסון ה 

נופש עורפי 

נופש עורפי 
שרותי נופש

נופש חופי

פ"שצ

מעגן  משני לשייט 

וספורט ימ י  

7944/ג

' פ  ב"שצ

'פ  א"שצ

'אכסון ב

'אכסון ב

שרותי  נופש 

נופש  חופי 

'אכסון ה

'אכסון ה

חוף
לת 
ט יי



כמה תובנות גולמיות

כ עד אישור תכנית"בקרה ושינוי מתקיימים בד, תהליכי מעקב

" לפתוח"קיימת נטייה מובנית שלא ... כמעט ... fait accompli= תכנית מאושרת 

"...ני"הנדלהשד "תכניות מתאר ארציות ישנות בין היתר מחשש ליציאת 

מחוזית ומקומיות גדולות,מעט תהליכי מעקב ובקרה מחויבים בתכנית מתאר ארציות

כ אינו מבטיח ביצוען למעט בתכניות "בד, קיומן של הוראות המחייבות מעקב ובקרה

ארציות משולבות

היה יעיל במידה לא מעטה ) לים"הולחוק (חיוב מעקב ובקרה בחוק 

מצב כזה . אנו די רחוקים ממצב בו קיים מנגנון מובנה של מעקב ובקרה בכל הרמות

מחייב עדכון ממוחשב של תכניות

בהם לשכת תכנון תפעל לחיוב וועדה מקומית ) מעטים(יש מקרים ,  למרות הכל

נתלהכנת תכנית חדשה בשל הצורך להגיע להתאמה עם מדיניות התכנון המעודכ

הן חל על תכניות מגירה לא מעטות הן יוזמת מנהל מקרקעי ישראל וחלק לא מבוטל מ

שטחים רגישים בכלל ושטחי חופים בפרט

אפשרויות לשי פור מעקב ובקרה

בקרה  ותפ וג ת תכנ יות  בחקיק ה,   קביע ת מ נג נונ י  מ עקב

 קביע ת מ נג נונ ים   מחי יבים  ומ פור טי ם  בהו ראות  תכניו ת

ה מחוז י ת  ,   הקמ ת מער כת מע קב וב קרה ב רמה  הארצית

והמקו מית 

עיצוב  קריט ריונ ים  וה נח י ות לקביעת  מנגנו נ י ת פ וג ת  

תכניו ת לאח ר עבודת מ ט ה



נספח ב: מצגת של ערן שפירא



  ס סגוןהמ אבק  לה צלת עמ ק 
בבקעת תמנע 

)מקוצרת בי ותר(היסטוריה 

הוכנה תוכנית לח לוקת בקעת תמנע לש י מושים   ', 90-בתחילת שנות ה•
  מה ם  8%,  לתי ירותססגון דונם בע מ ק 300במסגרת זו יועד ו .  שונים

לבני ית מ לון)  דונם 24(
 אושרה בוועדה ה מקומית תוכנית להקמת ארבעה  מ לונות על 2004-ב•

ססגוןבין הר  מכרות לגבעת  ,  דונם200-שטח  ש ל כ 
ובה הוצגו , האזורית התפרסמה כת בה בע ל ון המועצה 2007בספט מ בר •

 ומ יקומו הפרוי יק טלראשונה לצ יבור התושבי ם  פרט יו של  
, כתוצאה מה פרסום וכשהסתבר שכל  מ ע רכות הסינון והבקרה כשלו•

ע ל מנת לשמר  , התארגנה קבוצה של  תושבי ה ערבה  ה דרומית  למאבק
 ל טובת הדורות הבאי ם – במצבו ה טבע י  ססגוןאת עמק 



?על מה מדובר
וק
מצ

פארק ממוסחר בתשלום 

)
כולל  

עריכת אירועים מופעים וחתונות

הר תמנע

אזורי כריה מופרים

, הרי אבן חול

אזור בלתי נגוע

 של  המישארבחל ק  זה ש ל  ב ק ע ת  תמ נע נ מ צאים הרי 
 היח ידים בישראל נובי תאבן חול 

ססגוןעמק , ובתווך



מבט מהר  מכ רו ת

עלול לקום מתחם , ססגוןעל פני כל עמק , בפנינת נוף זו
 משטחו של אצטדיון טדי10בשטח הגדול פי , מלונות ענק



ששטח ענק ויפהפה ז ה , הבעיה  היא

על השטח עצום התחום בקו כחול ייבנה מתחם המלונות 
.של קבוצת איגרא

שביל ישראל

  משטח מתחם  המלונות 35%הוא רק 
)בתמונה למטה(המתוכנן 



???מלון אקולוגי שיקרב את אוהבי טבע לשטח אהבתם

)מ תוך דירה להשכיר של לאה גולדברג(כך ולא כך 

 ס סגוןלמה  יצאנו ל מא בק  להצלת עמ ק 

 שאסור שיאבד מרהיב וייחודי הוא מקום כה ססגוןכי עמק •

)ריםפוטרם חורב על ידי הדחהשטח (כי עוד יש מה להציל •

מאבק רא וי בלי קשר לסיכויי ההצלחהמכאן שהמאבק היה •

  הקיימת גם על המאבק הבא נשמע רק וטוריתכי בשיטה הסטט•
וחלוף מועד ההתנגדויות וריםלאחר מתן האש

) הציבור(כי הבנו שאין במערכת הקיימת על מי לסמוך מלבדנו •
כדי לתקן את הטעות ולמנוע את הפגיעה

 כי זו הזדמנות נדירה לעצור את המגמה המתגברת של •
הפרטת המקומות היפים בישראל



גרעין ה תנגדות  
מקו מ י 

גופים יר וקי ם

)ט"חל, ד"אט(

תקשורת 

אינטרנט
הצ יבור 

הרחב

בי ת ה משפ ט
כנסת

מקבל י החלטו ת 

 מת קדם  יפה  ססגו ןהמאבק על הצלת עמק 
אך טר ם  ת ם 

ע מק  ,  ו ל הן ית רונות וחסרונות, ישנן חלופו ת רבו ת•
 איננו אחת מהן ססגון

, כ ל אחת מן  החלו פות ה אחרות ראויה  לדיון פתו ח•
כן וברצון טו ב מ צ ד כל  הצדדים

יש  לפעול לצרוף עמק , במ קב יל  ל מ ציאת  חלופ ה•
  ל מ ען   לש מורות הטבע המקיפות אותוססגו ן

הדורות ה ב אים 



בראיה רחבה יותר

גורל השטחים הפתוחים בישראל



יזם

מעונ י י ן  
בשטח בעל 
ערך נופ י 
למ ל ונא ות 

ג"רט
מעוניינים 

בהכרזה על 
שמורות טבע 

חדשות
זקוקים 

להסכמת ראש 
המועצה 

ונדרשים לחלופי 
שטחים

רא ש   מ וע צ ה 

מע וניין  בבני יה   
לתי סוף   ה א רנונה  

ולה ש א רת   
" מ ור ש תו"

זקוק לי זם  
ג "ה רטולה סכ מת  

יזם
מעוניין בשטח 
בעל ערך נופי 
למלונאות

זקוק לאישור 
ראש המועצה 

ג"והרט

אבדן ש ל שטח פתו ח בעל ער ך  , התוצאה
נופ י ו הוצאתו מר שות הציבור 

בפנייה משולשת לוועדות הבינוי מובטחת העברת 
השטח לידי היזם 

  של  הש טחים הפתוחים בישראל הטרגדיה 

כדי להפ סיק את הסחר מכר לגבי פ ני נ י  טבע ונוף השי יכ ים לכ ל ל  •
הציבור יש לי יצר  מנגנון הכרזה על שמורות טבע העוקף את ראשי 

המועצות

כחלק מהחקיקה החיובית המוצעת יש ל ח י י ב את חברי הוועדה  •
המחוזית לצאת לשטח בט רם קבלת ההחלט ה ולראות בעיני י ם את האתר 

שאת דינו הם קובעים ואת החלופות המוצעות

יש להצי ע שקבלת היתרי בני יה מחי יבת יזמים בהשתתפות בשיקום •
מפגעים סביבתיי ם סמוכים

להפסקת הפרטת הטבע נדרשת חזית סביבתית מאוחדת בתובנה שלכל  •
 ושההצלחה תלויה בכולם וטובה לכו לםיחודיאחד מהגופים תפקיד 

אוהבי הטבע בכל מקום ושל יד מקום מגוריהם מתבצעת פעילות •
הרסנית ובלתי מידתית צריכ ים לר אות את עצמם כנאמני הטבע 

בסביבתם כלפ י כ ל ל הציבור שאינו יכו ל  לדעת על כך  

לקחי ביני י ם



המ אב ק הוא בשב יל  המחר  אז




