
  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �המחוזי בתל אביב בית המשפט 

  מנהליי�

    

  כרמלי ואח' נ' מתחמי�  מועדפי� לדיור ואח' 2043�05�16 עת"מ
  

מסיאס ואח' נ' הועדה הארצית לתכנו! ובניה של  מתחמי� מועדפי�  9077�09�16 עת"מ
  ואח'

  
  מועדפי� ואח'עזרא נ' למתחמי דיור  42352�04�16 עת"מ

  
 דפי�תכנו! מתחמי� מועואח' נ' הוועדה לומית לתכנו! המק הועדה 42187�04�16 עת"מ

  ואח'
  

                                                                      
  

 53מתו�  1

   1 

  אליהו בכר  שופטה כבוד  פניל

 
 

  עותרי�
  2043�05�16בעת"מ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  אלו! צבי כרמלי .1
  דרור ב! עמי .2
  אור! מיטס .3
  02445210רו! ברק ת.ז.  .4
  ר� זאבי .5
  ער! תור .6

  אורלי אריאבכול� ע"י ב"כ עוה"ד 
  אד� טבע ודי! .7

  ע"י ב"כ עוה"ד אלי ב! ארי ע"י ב"כ עו"ד
  

  נגד

 

  
  משיבי�
  2043�05�16בעת"מ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  העותר
  42352�04�16בעת"מ 

  
  
  

  המשיבי�
  42352�04�16בעתירה  

  

  
  הוועדה לתכנו! מתחמי�  מועדפי� לדיור .1
  הוועדה מחוזית לתכנו! ובניה ת"א .2
  רשות מקרקעי ישראל .3

  שלושת� ע"י פרקליטות מחוז ת"א אזרחי
  עיריית הרצליה .4

עוה"ד אילנה ברא) ו/או אס) הראל ממשרד ע"י ב"כ 
  טויסטר ושות'הררי  עו"ד

  רשות הטבע והגני�  .5
  אור סיו! ע"י ב"כ עו"ד

  
  

  דרור עזרא
  

  נגד           
  
  הוועדה לתכנו! מתחמי�  מועדפי� לדיור .1
  . הועדה לשמירת הסביבה החופית2
  . ועדת משנה לעררי� של הולחו")3



  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �המחוזי בתל אביב בית המשפט 

  מנהליי�

    

  כרמלי ואח' נ' מתחמי�  מועדפי� לדיור ואח' 2043�05�16 עת"מ
  

מסיאס ואח' נ' הועדה הארצית לתכנו! ובניה של  מתחמי� מועדפי�  9077�09�16 עת"מ
  ואח'

  
  מועדפי� ואח'עזרא נ' למתחמי דיור  42352�04�16 עת"מ

  
 דפי�תכנו! מתחמי� מועואח' נ' הוועדה לומית לתכנו! המק הועדה 42187�04�16 עת"מ

  ואח'
  

                                                                      
  

 53מתו�  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  העותרי�
  9077�06�16בעת"מ 

  
  
  
  

  המשיבי�
  9077�06�16בעת"מ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  העותרות
  42187�04�16בעת"מ 

  
  
  
  

  ישראל רשות מקרקעי .4
  ע"י ב"כ עוה"ד אור סיו!  רשות הטבע והגני� .5

  הררי טויסטר ושות' ע"י ב"כ עוה"ד עו"ד
  ממשלת ישראל .6
   . ועדת השרי� לענייני דיור7

  ע"י פרקליטות מחוז ת"א אזרחי �6�7ו 1�4המשיבי� 
  
  
  
  נריקו מסיאס. א1
  . יוס) בוכניק2

  ע"י ב"כ עוה"ד יהושע דיאמנט ויעקב כה!.
  

  נגד             
  

מתחמי�  מועדפי� ובניה של לתכנו! הארצית . הוועדה 1 
  לדיור

  רשות מקרקעי ישראל .2
  ע"י פרקליטות מחוז ת"א אזרחי תיה!ש
  . עיריית הרצליה3
  . הוועדה המקומית לתכנו! ובניה הרצליה4

ע"י ב"כ עוה"ד אילנה ברא) ו/או אס) הראל  שתיה!
  ושות'ממשרד עו"ד הררי טויסטר 

  . הוועדה המקומית לתכנו! ובניה חו) השרו!5
  . מועצה אזורית דרו� השרו!6

  שתיה! ע"י ב"כ עוה"ד נשב!
  
  
  
  . עיריית הרצליה1
  . הוועדה המקומית לתכנו! ובניה הרצליה2

ע"י ב"כ עוה"ד אילנה ברא) ו/או אס) הראל שתיה! 
  ממשרד עו"ד הררי טויסטר ושות'

  
  נגד             



  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �המחוזי בתל אביב בית המשפט 

  מנהליי�

    

  כרמלי ואח' נ' מתחמי�  מועדפי� לדיור ואח' 2043�05�16 עת"מ
  

מסיאס ואח' נ' הועדה הארצית לתכנו! ובניה של  מתחמי� מועדפי�  9077�09�16 עת"מ
  ואח'

  
  מועדפי� ואח'עזרא נ' למתחמי דיור  42352�04�16 עת"מ

  
 דפי�תכנו! מתחמי� מועואח' נ' הוועדה לומית לתכנו! המק הועדה 42187�04�16 עת"מ

  ואח'
  

                                                                      
  

 53מתו�  3

  
  המשיבי� 

 42187�04�16בעת"מ 

  
  הוועדה לתכנו! מתחמי� מועדפי� לדיור. 1
  מחוז ת"א –. הועדה המחוזית לתכנו! ובנהי 2
  . רשות מקרקעי ישראל3
  . רשות הטבע והגני�4
  . רשות המי�.5
מושב עובדי� להתיישבות חקלאית שיתופית �. רשפו!6

  בע"מ
בי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה . נתי7

  בע"מ.
  בכר ווהל אוריו! ושות' ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד פישר

  . מועצה אזורית חו) השרו!.8
  . תאגיד מי הרצליה  בע"מ.9

  . עמותת אד� טבע ודי!.10
  אנשי� פרטיי�. .11�15

ארגו! צרכני לתחבורה ציבורית בישראל �דקות 15. 16
  (ע"ר)
  אנשי� פרטיי�. 17�38

  ע"י ב"כ עוה"ד אבני. 28המשיבי� 
  ע"י ב"כ עוה"ד שוב. 38המשיבי� 

  . האוניברסיטה העברית בירושלי�.39
  אנשי� פרטיי�. 40�42

  . עמותת אדריכלי� מאוחדי� בישראל43
  . עמות תנו לחיות לחיות44
  וולפסו! ב"כ עוה"די ע"
  
  
  
  
  

 

 פסק די!

  1 



  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �המחוזי בתל אביב בית המשפט 

  מנהליי�

    

  כרמלי ואח' נ' מתחמי�  מועדפי� לדיור ואח' 2043�05�16 עת"מ
  

מסיאס ואח' נ' הועדה הארצית לתכנו! ובניה של  מתחמי� מועדפי�  9077�09�16 עת"מ
  ואח'

  
  מועדפי� ואח'עזרא נ' למתחמי דיור  42352�04�16 עת"מ

  
 דפי�תכנו! מתחמי� מועואח' נ' הוועדה לומית לתכנו! המק הועדה 42187�04�16 עת"מ

  ואח'
  

                                                                      
  

 53מתו�  4

 1מועדפי� לדיור  החלטת הועדה לתכנו� מתחמי� �עניינבע עתירות שאוחדו לכלל דיו� אחד ולפני אר . 1

 2 16"05"2043עתירות בבה נדחו התנגדויות העותרי�  2.3.16) מיו� "הותמ"ל"או "הוועדה" (להל�: 

 3עתירת הועדה (להל�: " 16"04"42187"), עתירת עזרא(להל�: " 16"04"42352"), עתירת כרמלי(להל�: "

 4אפולוניה  –/א 1004תמ"ל לתכנית ") עתירת מסיאס(להל�: " 16"09"9077") ועת"מ הרצליה תהמקומי

 5אושרה הקמת שכונה  במסגרתה )"תכנית אפולוניה"או  "התכנית"ושכונת מגורי� (להל�: ג� לאומי  –

 6   .למגורי� כמו ג� מבני ציבור, בתי מלו� ועוד יחידות דיור 2,687ובה בי� היתר 

  7 

 8  הליכי התכנו! � רקע עובדתי

 9"תשע"דחוק לקידו� הבנייה במתחמי� מועדפי� לדיור (הוראת שעה), הפורס�  7.8.2014. בתארי� 2

 10  ").חוק הותמ"ל) (להל�: "2469(ס"ח תשע"ד מס'  2014

 11  :כדלקמ�לחוק קבע את מטרתו  1סעי.  

 12     חוק זה בא לקבוע, כהוראת שעה, הסדרי� מיוחדי� לתכנו! מתחמי� מועדפי� .1"

 13  לדיור, לרבות לש� השגת מטרות אלה:      

 14  הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור;  )1(

 15  יחידות דיור להשכרה לטווח ארו0;יצירת היצע של   )2(

 16  ."יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארו0 במחיר מופחת  )3(

  17 

 18עדת שרי� שמינתה להכריז בצו על קרקע שמתקיי� לגביה ווללחוק מאפשר לממשלה או  3. סעי. 3

 19מתח� אפולוניה, המשתרע ממערב  תנאי מהתנאי� המפורטי� בסעי. כעל מתח� מועד. לדיור.

 20 וכ� מצפו� לשכונת נו. ,במערב ,בתחומי הג� הלאומי אפולוניהלרבות  ,עד לחו. הי�ורח זבמ 2כביש ל

 21לג� הלאומי חו. השרו�, הוכרז כמתח� מועד. לדיור עפ"י געש ולשטחי רשפו�,  ודרומית .י� בהרצליה

 22לעתירת  5(נספח ע/ 22.9.2014של ועדת השרי� לענייני דיור מיו�  52חוק הותמ"ל בהחלטה דר/

 23עדה והחליטה הו ,35וני על פי תמ"א חלק מהתכנית חורג מגבולות המרק� העירשכרמלי). מאחר 

 24תכנו� נמסרה לוועדה הארצית ל/ב 1004כאשר תמל/ ,/ב1004תמל/ל/א ו1004התכנית לתמל/לפצל את 

 25  .35כנדרש לש� התאמה לתמ"א  גבולותהובניה לש� שינוי 

  26 
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 1 16"שבקידומה הוחל עוד לפני כ 2053תכנית אפולוניה מבוססת על תכנית הר/כא� המקו� לציי�, כי 

 2לא הושלמה עד להכרזת המתח� כמתח� מועד.  זוא�  ,שנה בוועדה המחוזית לתכנו� ובניה בת"א

 3  לדיור.

  4 

 5התקיימה ישיבת ה"שולח� העגול" של הותמ"ל בה הציגו לראשונה צוותי התכנו�  17.12.2014. ביו� 4

 6ליל הישיבה התקבלה התייחסות המשתתפי� לנושאי� השוני� (תמו את מסמכי התכניתשל הוועדה 

 7  .לעתירת כרמלי) 13צור. כנספח ע/

 8 13סעי.  לפילתכנית במסגרתו נדרש להכריע בהפקדתה  בהתייחסהתקיי� דיו� שני  20.1.2015ביו� 

 9, היוע0 התחבורתי לחוק הותמ"ל. קוד� לדיו� זה הופצו בקרב חברי הותמ"ל חוו"ד מתכננת הועדה

 10  וכ� היוע0 הסביבתי. 

 11השולח� ישיבת בדיו� הוצגה התכנית לרבות השינויי� שהוכנסו בה בעקבות הישיבות שנערכו לאחר 

 12, הוצגו ממצאי התסקיר 35 העגול וכ� ישיבות עבודה בעקבותיו. הוצג היחס שבי� התכנית לתמ"א

 13בורה, שצ"פי�, זיהו� הקרקע בשל החלקי שהוגש לוועדה, הוצגו פתרונות מוצעי� לנושאי תח

 14מי באפולוניה, המצוק הימצאות מפעל התעשייה הצבאית במתח� בעבר, רעש, הממשק ע� הג� הלאו

 15כבר בשלב יחידות דיור  200מעל  מהיר שלהוצגה כוונה לשווק המי� לשכונה והביוב, ו החופי, אספקת

 16  לעתירת כרמלי). 18פח ע/הראשו� למרות שכל השכונה טר� פותחה (עותק התמליל צור. כנס

 17, הוצגה ע"י מתכננת הוועדה ש, הראשונה .הוועדה על שתי הצעות החלטהחברי  בתו� הדיו� הצביעו

 18הוצגה ע"י נציגת ארגו� הגג של הגופי� הציבוריי� שעניינ� שמירה על איכות הסביבה שייה והשנ

 19בותמ"ל. הוועדה החליטה לאמ0 את התכנית שהוצגה ע"י מתכננת הוועדה ולהפקיד התכנית בכפו. 

 20  ה� כדלקמ�:בתמצית ימי�. התנאי�  90בתו� בה שיבוצעו לשורת תיקוני� 

 21רקעות מזוהמות, הוראות התכנית הנוגעות להיתרי בניה מאחר וקיימות בתחו� התכנית קכי א. 

 22יחודדו באופ� שתעשה אבחנה בי� שטחי� בה� קיימת קרקע החשודה בזיהו� לשטחי� שאי� 

 23יובהר בהוראות בה� חשש לזיהו� הקרקע. באשר לשטחי� בה� יש חשש לזיהו� הקרקע, 

 24סקר הינו יהו� קרקע היתרי חפירה/בניה בשטחי� בה� קיי� חשש לזתנאי להגשת שהתכנית 

 25במידה ובסקר הסיכוני� כמו כ� ייקבע בתכנית, כי תכנית. הסיכוני� שייער� להקרקע וסקר 
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 1יימצא כי קיי� זיהו� במי התהו�, תנאי למת� היתר הבניה יהיה הצגת תכנית לטיפול במי 

 2  התהו�.

 3במי�, צרכי והתשתיות תו� מת� מענה לטיפול בקרקע,  �בכל הקשור ע� שלביות פיתוח המתחב. 

 4שיהא זה שיקבע את "סל" צוות מלווה הקמת  החליטה הוועדה על התחבורה והאנרגיה,

 5יורכב מנציגי  הוא ,כולל שיעודכ� מעת לעת המלווה יסתייע במסמ� שלביותהפתרונות. הצוות 

 6משרד התחבורה, משרד הגנת הסביבה, המשרד להאוצר, רמ"י, משרד  ,(יו"ר) משרד הפני�

 7יבח� ויגדיר לכל מתח� המיועד לשיווק  . הצוותורשות הטבע והגני� הרצליהעיריית האנרגיה, 

 8את אופ� יישו� המעני� בנושאי� הקשורי� לטיפול בזיהו� הקרקע והמי�, צרכי תחבורה, 

 9  אנרגיה, מי� וצרכי ציבור. 

 10יבח� ויגדיר לכל מתח� המיועד לשיווק מה� המעני� הנדרשי� לו, תו� ג� הצוות המלווה   

 11התייחסות לפעולות הטיפול בקרקע והמי�, לרבות החדרת מי הנגר בהתא� לתכנית הדיגו� 

 12, מי� וצרכי ציבור. הצוות והטיפול, וכ� יישו� מעני� קבועי� בתכנית לצרכי תחבורה, אנרגיה

 13  ידית ויפעל עד להשלמת ביצוע המתח�. יוק� מ

 14ר נוס. למער� המי� העירוני דר� כי יש לתק� את התשריט והוראות התכנית כ� שיכלול חיבו  ג. 

 15  מ'.   6שכונת נו. י�, לרבות דר� שירות ברוחב 

 16נספח התחבורה בהתא� לחוו"ד יוע0 התחבורה של יש להשלי� את כי  ,אשר לתחבורה, הוחלט. ד

 17, בעיקר בהיבט התחבורה הציבורית ובחינת ההשפעה על מחל. רבי� בתיאו� ע� לשכת הוועדה

 18וכי יש לערו� תכנו� מפורט  2ורתי המוצע הינו מחלפו� על כביש פתרו� התחבההותמ"ל, כי 

 19למחל. זה ולהרחיב את הקו הכחול של התכנית עד לגבולותיו בהתא� לתשריט צוות התכנו�. 

 20המיגו� האקוסטי לעניי� לרבות תסקיר ההשפעה על הסביבה שנער� לתכנית יעודכ� בהתא�, 

 21  ספר המצויי� בסמיכות לו. בבתי המגורי� ובתי ה ,מת המחל.הנדרש בשל הק

 22את השימושי� המתוכנני� כי זכויות הבניה בשטח הג� לא כוללות  ,נקבע . אשר לג� הלאומיה

 23כמו כ� במקרה זה ולפיכ� יש להבהיר באילו שימושי� מדובר ולתק� את התכנית בהתא�. 

 24רו שימושי נופש ופנאי בשטחי הג� הלאומי בלבד, יתוראות התכנית בתחו� הג� הלאומי יה

 25לרבות מרכז מבקרי�, הסעדה וכו', כי תנאי לאישור התכנית יהיה שינוי יעוד בתחו� הג� 
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 1הלאומי לטובת שטחי הפיתוח וביטול ההכרזה על שטח זה כחלק מתחו� הג� הלאומי המוכרז 

 2  .8וזאת לצור� התאמה לתמ"א 

 3עפ"י הערות היוע0 הסביבתי של הוועדה, המלצות המסמ� הסביבתי כי מסמכי התכנית יתוקנו  ו. 

 4  שנער� לתכנית ובתיאו� ע� לשכת הותמ"ל.

 5כי יש לצר. לתשריט הנספח הנופי הוראות כתובות המפרטות את עקרונות פיתוח השטחי�  ז. 

 6הציבוריי� לסוגיה�, כמו ג� יש לקבוע בהוראות התכנית כי ביעוד מגורי� מסחר ותעסוקה 

 7עדו שטחי בניה עבור מעונות יו� שירשמו ע"ש הרשות המקומית וכי הוראות התכנית יכללו ייו

 8  אפשרות הקמת מתקני� הנדסיי� בשצ"פי�.  

  9 

 10טח ישוב, משטח חקלאי לש 13לאשר את שינוי הגבולות הייעודיי� עפ"י תמ"א החליטה בנוס. הוועדה 

 11לשמורת טבע,  35המיועד עפ"י תמ"א כי מאחר והתכנית מצמצמת את גבולות השטח כמו כ� ציינה 

 12מ'  300כי מאחר והתכנית חלה בתחו� עוד הוסיפה נדרש אישור המועצה הארצית לעניי� זה ולבסו., 

 13עותק ( )"ולחו")"הלוועדה לשמירת הסביבה החופית (להל�: מחו. הי� יש להעביר את הדיו� בה 

 14  .  )לעתירת כרמלי 19טה בהפקדה צור. כנספח ע/תמצית ההחל

  15 

 16לחוק לא הובאה התכנית פע� נוספת לבחינת הוועדה ובחינת עמידתה בתנאי  14. עפ"י סעי. 5

 17ההפקדה, אלא רק לבדיקת מתכננת הוועדה באופ� שבחינת כל הנדרש להשלמה, לרבות שינויי� 

 18  ותיקוני� עליה� החליטה בהחלטתה זו, לא הובאו לבחינת חברי הוועדה פע� נוספת.

  19 

 20 1965"כ"הה לחוק התכנו� והבניה, תשילתוספת השני 4ת הובאה עפ"י סעי. התכני 18.3.15ביו� . 6

 21החליטה בתו� דיו� לאשר  הולחו". . לדיו� בולחו".לחוק,  8וכ� סעי. ) "חוק התכנו! והבניה"(להל�: 

 22חלוקה לתאי שטח המאפשרי� פיתוח בתחו�  ,בי� היתר ,, ובה�את התכנית בכפו. למספר תנאי�

 23ועוד. כמו כ�, צוי�  לבינוי המותר בכל אותו שטח, הגבלת הבניה לקומה אחתהסביבה החופית באשר 

 24כי בכל הקשור ע� הצוות המלווה סמכויותיו יחולו בכל תחו� התכנית לרבות שטח הג� הלאומי, כי 

 25תוגדרנה  הלאומי תובא לצוות המלווה, כי בהוראות התכנית ייקבע שתכנית הבינוי והפיתוח בג�
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 1פיתוח וביצוע הג� הלאומי והטיילת, הות המלווה בכל הקשור ע� קביעת שלביות בתכנית סמכויות הצו

 2תו� התייחסות בי� היתר לשבילי� להולכי רגל וכיו"ב, כי הצוות המלווה ידאג להבטחת מעבר חופשי 

 3לציבור בתחו� הסביבה החופית וכ� יבטיח בדיקות נדרשות והגנה על בטיחות המצוק ופגיעה 

 4ייחסות לשבילי� במצוק, גישה לחו. ושימושי� מותרי� בתחו� המבצר (ר' מינימלית בו תו� הת

 5  לעתירת כרמלי). 20החלטת הולחו". נספח ע/

 6קבעה ועדת המשנה לעררי� של  ,לכרמלי) 21(נספח ע/ 22.4.15ערר שהוגש על החלטה זו ביו� בעקבות 

 7הולחו". כי יש להבהיר בהוראות התכנית שבמסגרת השימושי� הנוספי� המותרי� בשטח הג� 

 8  הלאומי לא יותרו שימושי� מסחריי�.

  9 

 10השונות עליה� הוכרז התקיי� דיו� בקבינט הדיור לביצוע תיקוני� שוני� בתכניות  26.10.15. ביו� 7

 11ת ינט התבקש להוסי. לתכנית אפולוניה שטח מצפו� מזרח לתכני. הקבהותמ"ל חוקבעבר במסגרת 

 12וכ� שטח בדרו� המתח� לצור� טיפול ותשתיות. באותו דיו� העניק  2לצור� הקמת מחל. על כביש 

 13 35ותמ"ל את סמכויות המועצה הארצית לתכנו� ובניה לצור� דיו� בסטייה מהוראות תמ"א להקבינט 

 14  לעתירת כרמלי).  23(החלטת קבינט הדיור צורפה כנספח ע/ הותמ"ל ) לחוק2(ב)(8בהתא� לסעי. 

  15 

 16. 5.11.15לאחר שהתנאי� להפקדה מולאו, הופקדה התכנית בפועל ופורסמה ביו� ו 21.10.15ביו� . 8

 17קבוצות מתנגדי� ובה�: רשויות ממשלה,  8 –שקובצו ל  התנגדויותעקבות ההפקדה הוגשו לתכנית ב

 18רשויות השלטו� המקומי, שומרי הטבע והסביבה, בעלי חלקות שביקשו לשנות את הקו הכחול, 

 19כי ואח'. במסגרת ההתנגדויות נטע�,  מארסו.כביש החו., שכני התכנית מנו. י�, מתנגדי המחל. על 

 20אינה היא בעיות ניקוז קשות; כי  יוצרתהיא התכנית יוצרת כשלי� ומפגעי� תחבורתיי�; כי 

 21פוגעת בערכי טבע ייחודיי�; כי אי� היא מתמודדת כראוי ע� זיהו� הקרקע הקיי� בשטחה; כי 

 22מבוססת על תשתית עובדתית חסרה;  הללא פתרו� אספקת מי� לשכונה החדשה; כי הפקדת הלאשר

 23מנוגדת לתכניות  הינהכי אינה מתאימה לתכנו� במסגרת הותמ"ל ואינה מגשימה את מטרתה;  היאכי 

 24נעדרת ראיה תכנונית כוללת וסותרת את  הינהמתאר ארציות ללא הרשאה וללא הצדקה תכנונית; כי 

 25אינה קובעת הוראות חיוניות בנוגע לשלביות הפיתוח  היאמגמת התכנו� הארציות והמחוזיות; כי 
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 1להשלי� את דיגו� הקרקע כי יש מלווה לאחר אישורה; � להשלמה ע"י צוות ומותירה תנאי� מהותיי

 2וסקר סיכוני� לפני אישור התכנית וכ� להשלי� את הטיפול בקרקע כתנאי להגשת היתר בניה ראשו� 

 3בתכנית כולה, לרבות אישור תכנית ניקוז כוללת; כי יש להתנות את ביצוע עבודות הקרקע והיתר 

 4יש להבטיח שלביות בניה  הבניה הראשו� לתכנית בביצוע המחל. לרבות פתרו� ניקוז הנדרש לו; כי

 5באישור תכנית קו מי� לראש השטח; כי התכנית אינה מתייחסת לערכי טבע; כי יש לקבוע שלביות 

 6 2ביצוע פתרונות התחבורה; כי יש לבצע אלמנטי� בפועל כגו� חיבור מי�, בניית המחל. בכביש 

 7ת בתחו� ניקוז הביוב וטיהור הקרקע כתנאי להוצאת היתרי בניה, כמו ג� שינוי בהוראות התכניו

 8וכו'; כי יש לבצע סקר מוקד� לאיתור מוקדי זיהו� במי התהו� עפ"י הנחיות רשות המי� וכ� להוסי. 

 9  תשתיות ומתקני� לטיפול במי תהו� מזוהמי� בהתא� לתכניות הטיפול.

  10 

 11: מונה עו"ד גדעו� ויתקו� לשמש כחוקר לצור� שמיעת ההתנגדויות לתכנית (להל� 10.1.16. ביו� 9

 12את מסקנותיו (העתק דו"ח החוקר  ופרס�קיי� שלושה דיוני התנגדויות . החוקר )"החוקר"

 13  �ובה המתנגדי�במסגרת המלצותיו נדחו בד"כ טענות ). לעתירת כרמלי 49ע/ והמלצותיו צור. כנספח

 14הטענות, כי די� התכנית להתבטל, כי יש לשמור על המתח� כאתר טבע, כי חסרה תכנית לטיפול 

 15(בהקשר זה קיבל החוקר את תשובת עורכי התכנית שלא נית� להתקד�  הקרקע וסקר סיכוני� בזיהו�

 16כשל בפרסו� דבר ההפקדה של קיי� , כי בביצוע התכנית ללא מענה לסיכוני� ולזיהו� הקרקע)

 17כי התכנית אינה מתאימה  ")אט"דעמותת אד�, טבע ודי� (להל�: "נדחתה טענת כמו כ�,  התכנית.

 18לתכנו� בותמ"ל, כ� ג� נדחתה טענת אט"ד ולפיה הועברו סמכויות תכנו� לצוות המלווה שהינו גו. 

 19חסר מעמד סטטוטורי, עת החוקר מציי� כי הצוות המלווה לא בא להחלי. את סמכות מוסדות התכנו� 

 20  אלא לסייע בביצוע התשתית הדרושה עבור הגופי� המוסמכי�.

 21 "ובה� המלצה להתנות קבלת היתרי בניה מעבר למתנגדי� התקבלו חלקית מספר טענות  במקביל,

 22ראות התכנית בדבר שלביות הביצוע יחידות דיור בהקמת מחל. אפולוניה, כמו ג� למלא את הו 220

 23בהוספת הוראה לתכנית שכל היתר בניה יותנה באישור האג. תוכ�, להתנות את מת� התוק. לתכנית ב

 24והמות במשרד להגנת הסביבה, תו� דחיית הערת הוועדה המחוזית כי תנאי להיתר מעבר לקרקעות מז

 25 .יחידות דיור יהיה טיהור שטח התכנית כולה כולל שטחי הג� הלאומי השצ"פי� ושטחי הציבור 220 "ל
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 1הסדרת נושא הניקוז לונית� להסתפק באישור המשרד להגנת הסביבה לעניי� זה של החוקר  לטעמו

 2 בנושא זה קיבלבדבר אספקת מי� לשכונה. רשות המי� ת קבלת היתרי הבניה באישור ולהתנות א

 3ר בניה ו/או חפירה בקרקע, כתנאי למת� היתכי ג� את התנגדות רשות המי� להוסי. לתכנית  החוקר

 4סקר איתור מוקדי זיהו� במי התהו� בהתא� להנחיות רשות המי� וקבלת אישור רשות המי�  יבוצע

 5לתכנית הוראה  סבר כי יש להוסי.רה והערכת היק. הזיהו� במי התהו�. כמו כ�, על השלמת החקי

 6ולפיה תנאי למת� היתר בניה או חפירה בקרקע יהא קבלת אישור רשות המי� על הכנתה, ביצועה 

 7  והפעלתה של תכנית לטיפול במי התהו� ובגזי� העולי� מה� בהתא� לצור�. 

 8שזו לא תעבור בתחומיה  החוקר התכנית, המלי0 ח�למתמחו0 אל מזוהמת הקרקע ההובלת ל אשר

 9הבנויי� של העיר הרצליה וכ� המלי0 על הוספת הוראה לתכנית בדבר ניטור הקרקע במטרה למזער 

 10נזקי� עתידיי�, ג� לאחר מת� היתרי בניה ואכלוס והכל מבלי לעג� במסגרת מסמכי התכנית את 

 11רי� מסוכני� שכ� התחייבות שכזו אי� התחייבות המדינה לטפל ולטהר את שטח התכנית מחומ

 12  מקומה בתכנית מתאר. 

  13 

 14והוועדה עצמה. ועדת המשנה  הותמ"להתכנסו ועדות המשנה להתנגדויות של  2.3.16. ביו� 10

 15בפניה הוצגו עיקרי דו"ח החוקר והמלצותיו ביחס להתנגדויות וכ� המלצות מתכננת  ,להתנגדויות

 16המלצות החוקר, למעט במספר חלק מ לאחר אימו0המליצה לותמ"ל לאשר את התכנית  ,הוועדה

 17לגביה סברה  המבוססת על השעיית נגר בשטחי� פתוחי�, נושאי� ובה� תכנית הניקוז של השכונה

 18להתחייבות רמ"י לקד� ועדת המשנה הוועדה כי אי� צור� באישורי� נוספי�. כמו כ� התייחסה 

 19הציעה להוסי. זאת למטלות הצוות המלווה בבחינת מעקב והתקדמות ו 2הסדרת ניקוז לכביש 

 20התכנית בנושא זה; בכל הקשור ע� הוספת סעיפי שלביות, החליטה הוועדה להמלי0 חלקית על 

 21ביוב, וראה המבטיחה ביצוע תשתיות מי�, ניקוז, המלצת החוקר ולהוסי. על הוראות התכנית ה

 22י� ומבני הציבור, בד בבד ע� פיתוח המגורי� בשכונה. מערכת הדרכי�, השטחי� הציבוריי� הפתוח

 23ותנה ת הדיור, ייחידו 220 "לעניי� בניית מחל. אפולוניה המליצה הוועדה, כי היתר הבניה, מעבר ל

 24מתחו� התכנית את לגרוע הוועדה בתחילת פיתוח המחל.. בכל הקשור ע� תנועה ותחבורה, הציעה 

 25בכל הקשור לטיפול בזיהו� קרקע ומי�, המליצה הוועדה  הכלול בתכנית; 2השטח הדרומי של כביש 
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 1לקבל חלקית את המלצות החוקר, כאשר לתכנית התווספו סעיפי� בדבר הקמת מתקני� זמניי� 

 2, תתאפשר בנוס.ע� תכנית הניקוז ובאישור הצוות המלווה.  שמיקומ� יתוא�לטיפול במי� ובקרקע 

 3באישור הצוות לטיפול במי� ובקרקע � יותר הקמת מתק� קבוע וכ� הקמת מתקני� נוספי� קטני

 4המלווה ובמרחק מתאי� משכונת נו. י�, כאשר תכנית הטיפול ומיקו� המתקני� תוצג בפני הצוות 

 5המלווה שיבטיח שאי� בה כדי לפגוע בשטחי� הפתוחי� בשכונת המגורי�. באשר להתניות נוספות 

 6ישור סקר הסיכוני� ע"י המשרד להגנת בתכנית צוי�, כי תנאי להיתר בניה/חפירה ראשו�, הוא א

 7היתר הבניה או החפירה להסביבה. בשטח בו יהא צור� בטיפול בקרקע עפ"י סקר הסיכוני�, תנאי 

 8יהא באישור המשרד להגנת הסביבה על סיו� הטיפול בקרקע לאחר ביצוע דיגו� מוודא. בשטח בו 

 �9 רשות המי� על ה בהתייעצות עיימצא זיהו� במי התהו� יהא צור� באישור המשרד להגנת הסביב

 10בטיח בעת פיתוח ימנת לקבוע כי אי� בזיהו� סכנה בשימוש המוצע בהיתר. כמו כ� הצוות המלווה 

 11כי אי� בפיתוח כדי לסכל את ביצוע תכנית הטיפול במי� שתיקבע במסגרת  ,ייעודי הקרקע בתכנית

 12בו מתוכננת חפירה ובניית סקר הסיכוני�. בכל מגרש בו יימצאו זיהומי� בקרקע ובמי התהו� 

 13מרתפי�, יידרש איטו� נגד חדירת גזי קרקע בהתא� לממצאי סקרי הזיהומי� בקרקע, במי התהו� 

 14ובסקר הסיכוני�, ובהתא� להוראות המשרד להגנת הסביבה. בכל הקשור למסלול שינוע פסולת 

 15טה הועדה להמלי0 ג� הלאומי, החליבאשר לקרקע מזוהמת, זו תיעשה לפי הנחיית הרשות המקומית. 

 16על קבלת המלצת החוקר באופ� חלקי ולא לאשר שימוש מוש� קהל בשטח "מתח� תע"ש", כפי 

 17אלא באישור המשרד  ,בתסקיר ההשפעה על הסביבה בתרשי� כ"מתחמי� חשודי� בזיהו�" שמסומ�

 18  להגנת הסביבה. 

 19פתרו� אספקת בכל הקשור לאספקת המי�, המליצה הועדה שלא לקבל את המלצות החוקר באשר 

 20המי� לאפולוניה ומתחמי� נוספי� מקוד� ע"י מקורות ורשות המי�, כאשר השלמת הצנרת מתכוננת 

 21שני�. בכל מקרה, על מנת  6שני� ואילו אכלוס ראשו� למתח� יתבצע לכל המוקד� בעוד  5לטווח של 

 22  לזרז יישו� הפתרו�, הועבר הנושא לטיפול הצוות המלווה.

 23דונ� בדרו� התכנית  2 "ה הועדה לקבל את המלצת החוקר ולקבוע מגרש של כבכל הקשור לביוב, הציע

 24לתחנת שאיבה לביוב ולשנות את ייעודי הקרקע בהתא� למגבלות. עוד המליצה לא לקבל את המלצת 
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 1אישור משרד הבריאות מאחר ושכונת אפולוניה כלולה בתכנית אב לביוב של קבלת החוקר ולא לחייב 

 2  הרצליה. 

 �3 נושא התכנו�, הוצע שלא לקבל את המלצת החוקר ולהותיר את התכנו� בממשק ע� הקשור ע בכל

 4מבני ציבור, המליצה הועדה שלא קע המוצעי�. בכל הקשור ע� תכנו� שכונת נו. י� ע� צמודי הקר

 5לקבל את המלצות החוקר ולהרחיב השימושי� המותרי� לשטחי ציבור. אשר להתנגדות מועצה 

 6לבינוי בגבול שבי� הרצליה לחו. השרו�, הוצע לקבל את המלצת החוקר  באשראזורית חו. השרו� 

 7בחלקה ולהותיר את המבני�, תו� הוספת הנחיות לדירוג מבני� במגרשי� הצפוניי�, לכיוו� השטחי� 

 8  הפתוחי� שמצפו�. 

 9עוד המליצה הועדה לקבל המלצת החוקר בחלקה לעניי� מנגנו� שיפוי למועצה האזורית חו. השרו�, 

 10לחוק התכנו� והבניה בשל מיקו� המחל. העתיד לקו�  197שתידרש לשל� תביעות לפי סעי. ככל 

 11  בשטחה.

 12הציעה הועדה לשנות את הוראות התכנית באופ� שלא להוסי. לה אמירות בנוגע לכוונות  בנוס.

 13אלה מופיעות בתכנית באשר השיווק של רמ"י, בכל הקשור ע� תכנית עיצוב אדריכלי לג� הלאומי, 

 14הומל0 לרכז הוראות הפיתוח לג�  יחד ע� זאתאי� צור� בתוספת הוראה כפי המלצת החוקר,  ולכ�

 15לבסו. הומל0 שלא לקבל המלצות החוקר בנושא תשתיות חשמל תת . הלאומי שיהיו בהירות יותר

 16  קרקעיות.

  17 

 18לקבל את ה טהועדה החליאשר להתנגדויות העותרי� ובחלקי� הרלוונטיי� בלבד לעתירותיה�, 

 19כאשר  ,שר התווית דר� זמנית עד לפיתוח השטחואיריית הרצליה ולתק� התשריט כ� שתהתנגדות ע

 20נגישות למבני ציבור אחרי� בתחו� התכנית אפשרית בהתא� לחוות דעת יוע0 התחבורה בותמ"ל. 

 21באשר התכנית מאפשרת הקמת  ,כמו כ� בכל הקשור ע� סימו� תחנות אוטובוס נדחתה ההתנגדות

 22תחנות אוטובוס בדרכי� ואי� צור� בסימו� ספציפי בתכנית, כ� ג� נדחתה ההתנגדות לחדרי שנאי� 

 23בתחו� השצ"פ באשר הוראות התכנית מאפשרות הקמת חדרי שנאי� לצרכי המגרש עצמו. עוד 

 24ות באשר למיגו� התנגדונדחתה ההתנגדות לעניי� עמידה בתק� בניה ירוקה כתנאי להיתר בניה, 

 25  האקוסטי באשר התכנית כוללת הוראות מיגו� אקוסטי.
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  1 

 2כפי המלצת החוקר ובנוס. לדחות את הטענות  �המליצה הועדה לדחות אט"ד,אשר להתנגדויות 

 3בתחו� התכנית תו� שיקו� בהתייחס לאפשרות הכללת ג� לאומי בתכנית ותמל"ית ככזו שנכו� לכלול 

 4ור ע� זיהו� מי התהו� כתוצאה מניהול הנגר, נדחתה ההתנגדות הג� הלאומי ופיתוחו; בכל הקש

 5באשר ניהול הנגר תוכנ� כמערכת ויסות והשהיות ללא החדרות לקרקע; באשר לבדיקות 

 6התחבורתיות, נדחתה ההתנגדות באשר כל ההשלמות שנדרשו נערכו ע"י יוע0 התנועה של הועדה. 

 7עפ"י הוכ� , נדחתה התנגדות באשר התסקיר לתסקיר השפעה על הסביבה, זיהו� קרקע ומי� באשר

 8מקי.,  �,, כ� צויהמשרד להגנת הסביבה ויוע0 הסביבה של הותמ"ל ואושר על ידו. התסקירהנחיות 

 9ממצה וכולל את כל הבדיקות הדרושות לאישור התכנית, כאשר הוראות התכנית יכללו התניות 

 10המשרד להגנת הסביבה; בכל הקשור  להוצאת ההיתרי� ככל שידרשו במסגרת סקר הסיכוני� בשיתו.

 11לעניי�  35, ציינה הועדה כי התכנית אינה סותרת את  מסמכי תמ"א 35ע� סתירת התכנית את תמ"א 

 12  חריגה מהמרק� הלאומי ולעניי� שינוי יעוד מג� לאומי לשכונת מגורי�.

  13 

 14העדר ועדת  כי בכל הקשור ע� ,אשר להתנגדות דרור עזרא, זו נדחתה כהמלצת החוקר ובנוס. צוי�

 15מחסור בדירות העדר ערר עפ"י החוק, טענות אלה יש לתקו. בדרכי� אחרות. אשר לטענה בדבר 

 16נכס ע"י זוגות צעירי�, ציינה הועדה כי היא סבורה  לרכישתפשרות איוקרה במערב הרצליה ואי מת� 

 17ר שוק להביא לירידת מחירי�, כאששתוספות של יחידות דיור לשוק הדיור והגדלת ההיצע סופה 

 18בגודל ובמחיר מגוו�, מה ג� שבתכנית קיימות ג�  ,הדיור זקוק למגוו� דירות במיקומי� גאוגרפי�

 19יחידות דיור קטנות ויוקמו בה דירות להשכרה. בכל הקשור ע� זכויות בניה בג� הלאומי, המליצה 

 20  .הועדה על תיקו� באופ� שמבהיר שהשימושי� המותרי� והיק. הבינוי יאושרו ע"י הולחו".

 21אשר לטענות כי צו ההכרזה אינו כולל את שטח המחל. הבהירה הועדה כי הקו הכחול הורחב בהתא� 

 22  לחלופת המחל. שנבחר ולכ� בוצע תיקו� לצו ההרחבה. 

 23, ציינה 8בכל הקשור לטענות כי אי� בסמכות הותמ"ל לדו� בתכנית בשל סתירת התכנית את תמ"א 

 24בתחו� המסומ� כג� לאומי לטעמה, מציעה התכנית ג�  באשר 8הועדה כי זו אינה סותרת את תמ"א 

 25  לאומי.
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 2מי� מסויבעקבות המלצות ועדת המשנה להתנגדויות החליטה הועדה לאשר המלצותיה בשינויי� 

 3) 2ב(8עפ"י סמכותה בס' כמו כ�, וומיקו� תחנת השאיבה במקו� חלופי.  ובה� סימו� גשר להולכי רגל

 4לשטחי�  35היעוד משטחי שמורות וגני� לאומיי� עפ"י תמ"א  את שינויהחליטה הוועדה לאשר לחוק 

 5  לעתירת כרמלי).  2ע/ "ו 1נספחי� ע/ר' (המיועדי� לבינוי של שכונת אפולוניה 

 6  מכא� העתירות. 

  7 

 8  ככל הנית! טענות העותרי� בקצרה

 9  ואט"ד טענות כרמלי

 10גמי� בשל פ 1החלטות המשיבה  על בטלותעתרו להורות ") כרמלי: "יחד ואט"ד (להל�כרמלי . 11

 11התכנית אינה מתאימה להיות מקודמת במסגרת החוק בשל  לטעמ� שנפלו בהלי� התכנו� ותוצריו.

 12תכנית לא נית� לדו� ולהחליט ב בירה לטיפול מערכת התכנו� הרגילה. לטעמ�יש להע ולכ�מורכבותה 

 13י לא נית� לדו� מחדש בהפקדתה בה. עוד עתרו לקביעה כשנפלו מחדש אלא א� ורק לאחר תיקו� פגמי� 

 14  ובלא השלמת ביצוע פתרו� תחבורתי לתכנית.  13בלא קבלת אישור סטטוטורי וסטייה מתמ"א 

  15 

 16טענת כרמלי, תכנית אפולוניה הופקדה למרות שורה של נושאי� מהותיי� שבדיקת� והסדרת� טר� ל

 17מרבית המידע הנדרש לתכנו� מושכל כ�, הסתיימה ושהינ� חיוניי� לצור� ההלי� התכנוני התקי�. 

 18בנסיבות הינו מידע סביבתי כאשר במסגרת הלי� תכנו� רגיל נדרש "תסקיר השפעה על הסביבה", 

 19הנחיות לביצועו (ההנחיה  ונתנו 2053במסגרת הליכי תכנו� הר/שא. הוזמ� ע"י הועדה המחוזית ת"א 

 20אלא שהכנתו  2014ירות לותמ"ל בדצמ' מסר יששהוכ� נ). התסקיר 12.1.12 "מ 39ע/ "צורפה לעתירה כ

 21תקנות התכנו� והבניה (תסקירי בעבר את כל ההליכי� הסטטוטוריי� הקבועי� לא הסתיימה והוא לא 

 22  ").תקנות התסקירי�(להל�: " 2003"השפעה על הסביבה), תשס"ג

 23 1.7דלעיל (סעי. , מידע שנדרשה השלמתו בהנחיה זיהו� הקרקע והמי�המידע החסר מתייחס ל

 24הנחיות התסקיר) וכ� ג� הוצע לציי� הוראות בתכנית כמתחייב מהמסקנות והמלצות התסקיר ל

 25". משהכנת התסקיר הוראות בדבר שלביות ביצוע התכנית ומש0 זמ! ביצוע השלבי� השוני�ולרבות "
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 1לא הסתיימה ולא כללה את ממצאי הסקרי� המעודכני� לבחינת הזיהו� בקרקע ובמי�, לא היה בידי 

 2סוגי המזהמי� בקרקע, היקפ�, מיקומ� המדויק ודרכי התפשטות�  אודותידע מקי. ואמי� הועדה מ

 3ולכ� ג� לא היה בידי הועדה מידע בדבר סיכוני� הנובעי� ממזהמי� אלה, השיטות והפעולות לטיפול 

 4בה�, מיקו� המתקני� ההנדסיי� הדרושי� לטיפול, סיכויי הצלחת הטיפול, עלויותיו והשפעת כל 

 5כאמור, הינה בלתי סבירה  התכנו� בשטח. הפקדת התכנית ואישורה לפני השלמת הסקרי�אלה על 

 6  עלול להביא לפגיעה בבריאות תושבי השכונה. בעליל באופ� ה

  7 

 8ופגיעה בה� וכ�  מתייחס לערכי הטבע בתחו� התכניתלתסקיר ההשפעה על הסביבה מידע חסר נוס. 

 9(נספח  2053מבלי שהעובדות לאשור� ישוקפו. סקר ערכי טבע שנער� עבור הר/ לאמצעי� לשימור�

 10לעתירת כרמלי) מתעל� מסקרי� שנערכו שני� קוד� לכ� ע"י רשויות מקומיות והמחוז אשר  40ע/

 11מציגות תמונה הפוכה ממסקנות התסקיר שהובא בפני חברי הועדה והופקד במסגרת התכנית. 

 12נית מיני ציפורי�, יונקי�, זחלי� המצויי� בסכנת הכחדה וקיומ� באזור התכ ,במסגרת סקרי� אלה

 13תלוי ברמת הפיתוח במקו�. מכא�, שהתסקיר שצור. לתכנית אינו  משק. את ערכיות השטח, לוקה 

 14בחסר ומוטעה בהצגת ערכי הטבע והשפעת הבינוי עליה� בניגוד לתסקירי� אחרי� שנערכו קוד� לו 

 15  רת. וא. תסקיר שצור. להתנגדות העות

  16 

 17המתייחסת  בדיקה תחבורתית עדכניתבמועד הפקדת התכנית לא עמדה בפני חברי הועדה בנוס., 

 18למחל. אפולוניה והשפעותיו התחבורתיות והבטיחותיות על המרחב הכולל. לאור העדר תשתית 

 19. עובדתית בסוגיות אלה, נעדרת ג� תשתית עובדתית בנושאי� כמו חשיפה לרעש הצפויה מהמחל.

 20. משקבעה הועדה כי בנושא התחבורתי נדרשות סקר ארכיאולוגי לא בוצע טר� ההפקדה �מעבר לכ

 21  השלמות היה עליה להמתי� להשלמות טר� החלטתה להפקיד התכנית. 

 22הפקדת תכנית שאינה ברורה ומפורטת דיה ואינה מבוססת על מידע מלא ומפורט משמעה, כי חברי 

 23זכות ההתנגדות של הציבור � נפגעת . כמו כבמלואה אינ� יודעי� מה משמעות החלטת�מוסד התכנו� 

 24אינו יודע מה� פרטי התכנית לאשורה ולכ� למה להתנגד. במיוחד כ�, כאשר התכנית המופקדת ש

 25כפופה לתנאי� מהותיי�. מעבר לכ�, הצור� לביסוס תשתית עובדתית מתעצ� עת עסקינ� בתכנית  
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 1לא הליכי תכנו� נוספי�. מכא�, שלא נית� יהיה למכוח ותמ"ל המאשרת ג� קבלת היתרי בניה מכוחה 

 2את השינויי� הנדרשי� בתכניות מפורטות במידה ותוצאות הסקרי� והמידע שיתקבל בהמש� לבצע 

 3במיוחד כ�, עת לא נית� להגיש ערר על החלטות הועדה בנוגע להתנגדויות ו י בתכניתההלי� יחייב שינו

 4ורת כי משלא קיבלו חברי הועדה מענה מספק בש בדומה להלי� "רגיל". לפיכ�, טענו העותרי�,

 5ותי נוס. וא. חוו"ד על מנת לקבל החלטה מושכלת נדרש מידע משמעהסתייגויות שהוצגו בדיו� ו

 6היה על חברי הועדה לכ� (ג) לחוק, 13ימי� כאמור בסעי.  14לא נית� לקבל בתו�  מקצועיות אותה

 7ועדה המחוזית. משהוחלט להפקיד את התכנית לדחות את התכנית או לכל הפחות להעבירה לדיו� בו

 8ולאשרה שלא על בסיס איסו. מלא של תשתית עובדתית רלוונטית ההחלטה נשענת על יסוד תשתית 

 9  ל. טבומקצועית רעועה ודי� ההחלטה להת עובדתית

  10 

 11טענו העותרי�, כי נפלו בהלי� התכנוני פגמי� מהותיי� שהובילו לאישור תכנית בלתי סבירה  עוד

 �12 קיצוני שתביא לפגיעה קשה באיכות חיי העותרי�, תושבי השכונה העתידיי� וערכי טבע באופ

 13המצויי� בשטחה. כ� למשל התכנית תיצור מפגעי� תחבורתיי� עת הותמ"ל החליט לאשרה ללא 

 14שהוא, לפי עמדת הועדה עצמה, הפתרו� ההכרחי להקמת השכונה. כ� ג� יישו�  2מחל. לכביש  הקמת

 15סתמכות על הכבישי� הצרי� בשכונת נו. י� שאינ� יכולי� להכיל את נפחי התנועה התכנית יחייב ה

 16יחידות דיור, מבלי לקבוע מועד  220 "מעבר לרק . החלטת הועדה להתחיל פיתוח מחל. המצטברי�

 17 220לסיו� פיתוח המחל., כמוה כאישור תכנית ללא התניה בדבר הקמת המחל. בה. ג� בניית 

 18תו� פגיעה  בי שכונת נו. י� לתנועה מאסיבית של כלי רכב בשכונת  מגורי�היחידות תחשו. את תוש

 19קשה באיכות חייה� ומעבר כלי רכב בתחומי השכונה. לפיכ� סברו העותרי�, כי בניגוד לעמדת יועצי� 

 20תו� כיפו. ידו של משרד התחבורה, אישרה הועדה פתרו� תחבורתי העלול ליצור מפגע  ,שוני�

 21  בכייה לדורות.  הוותחד הכבישי� החשובי� והעמוסי� במדינה ולתחבורתי ובטיחותי בא

  22 

 23ו� יש להשלי� את הטיפול בזיהו� הקרקע והפעלת מתקני� לטיהור מי התהעוד הוסיפו העותרי� כי 

 24הקרקע, תו� וידוא כי השלמת הטיפול בכל המתח� תתבצע  הבכל שטח התכנית עוד בטר� שווק

 25ניקוז. כל עוד לא קיי� מידע אמי� לגבי סוגי המזהמי�, בטר� יבוצעו שינויי� כלשה� בתוואי ה
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 1ריכוז�, מיקומ�, היקפ� ודרכי התפשטות�, וכל עוד לא נקבעו דרכי הטיפול המומלצות ונבחנו 

 2באמצעות פיילוט כפי שדורש המשרד להגנת הסביבה במסגרת הנחיותיו לטיפול בקרקע לצור� 

 3וודא כי השטח המתוכנ� יוכל לשמש ליעוד לא נית� ל ,שיקו�, אשר יבטיח את הצלחת הטיהור

 4 "צורפה כ 21.1.16מתארי� המבוקש (הנחיות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקע לצור� שיקו� 

 5  . כרמלי)לעתירת  44ע/

  6 

 7התנהלות אחרת, שלא עפ"י תוצאות הסקרי� ובחינת ייעודי הקרקע עפ"י תוצאות אלה, תביא לחוסר 

 8למצב בו לא נית� יהיה לבצע את היעוד המתוכנ� בחלק מהשטחי� אפשרות לשנות התכנית, ולגרו� 

 9לאור� שני� בשל דרישת טיפול ארוכה בטיהור הקרקע ובמי התהו� או קביעה כי לא נית� להשלי� 

 10  ניקוי ברמה הנדרשת.

 11הצוות המלווה יקבע את שלביות הפיתוח בהתא� לסקר הסיכוני�  ההפתרו� אותו מציעה התכנית לפי

 12קיימת  כמו כ�מענה לכשל מאחר ולצוות המלווה אי� סמכות לשנות את הייעודי�.  לא יכול לשמש

 13סכנה כי גזי� שהתגלו בסקר גזי הקרקע כוללי� חומרי� מסרטני�, לה� עלולי� להיחש. תושבי 

 14  ות קרקע מזוהמת בסמו� לבתיה�. י� והרצליה פיתוח בשל מעבר משאיות נושאנו. שכונת 

  15 

 16לא נית� יהיה לספק מי� לשכונת אפולוניה עד לקידו� ש נטע� החדשה,אשר לאספקת המי� לשכונה 

 17הנחת קווי מי� אות� צריכה להניח חברת מקורות על מנת להגדיל את כמות המי� שיכולה לספק 

 18לעיר הרצליה. ג� החוקר סבר כי לא נית� להוציא היתרי בניה בלי אישור רשות המי� בדבר אספקת 

 19תו� קביעה כי יש להסתפק בהערכות כלליות שניתנו  לדחות המלצתוהועדה בחרה ש אלאמי� לשכונה 

 20ע"י רשות המי� ומקורות באשר למועד ביצוע משוער להנחת הצנרת, מה שעלול ליצור לח0 נוס. על 

 21מערכת המי� של נו. י� והרצליה פיתוח וא. אכלוס מבני� בשטח התכנית בלא יכולת לספק מי� 

 22  לשכונה. 

  23 

 24באופ� שבניה ופיתוח בשטח זה יביא לאובד� בלתי  ,בערכי טבע ייחודי�ג� � לטעמהתכנית פוגעת . 12

 25הפי� של מגוו� ביולוגי ושטחי� פתוחי� ערכיי� יפגעו עבורנו ועבור הדורות הבאי�, כעולה מחוו"ד 
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 1. כ�, המשולש הדרו� 2015ת בעריכת ד"ר אדיב גל וד"ר כרמל ציטרונבלט מדצמ' והעותר ושצרפ

 2בערכיות גבוהה וכ� ברגישות בינונית בתסקיר השפעה על הסביבה של תכנית זו  מזרחי לתכנית דורג

 3א� התכנית מתעלמת מכ� לחלוטי� ולא מעניקה לו כל הגנה ושימור, כ� ג� רוחב שטח הג� הלאומי 

 4שסבל מהפרעות ניכרות לאור� השני� אמור להיות משוק�, א� רוחב השטח הינו צר באופ� שמרבית 

 5ומגורי�  בתי מלו�כשבצמוד לו  ,מ' 185 "ל 160ילות בעלי חיי� היא ברוחב שבי� השטח האפקטיבי לפע

 6שיגרמו לו הפרעה. לפיכ�, טענו העותרי� כי הועדה לא בחנה ולא ביצעה איזו� ראוי בי� התועלת 

 7  שבאישור התכנית במתכונתה לפגיעה הבלתי הפיכה בערכי טבע. 

  8 

 9רוניות, עת לא נדונו בוועדה נושא ניתוק הבינוי . כ� ג� התכנית אינה מתמודדת ע� נושא העי13

 10  צרכי התושבי� באופ� עצמאי. את המתוכנ� מהקיי� וממרכז העיר ויכולתה של התכנית לספק 

  11 

 12בתכנית המופקדת לא נקבעו הוראות שלביות להבטחת תנאי המחייה של התושבי� ובפרט בנוס., . 14

 13מורשת, התפתחות תקינה של המרחב ויישומו של בנושא בריאות הציבור, השמירה על ערכי טבע נו. ו

 14שתכנית אפולוניה כפופה לה, מחייבת דרישה להוראות  35. העותרי� הדגישו, כי תמ"א התכנו�

 15הוועדה, וקביעה  תלה. פתרו� נושא השלביות באמצעות הצוות המלווה, כגיש 12.1.2שלביות בסעי. 

 16מי�, הניקוז, הביוב, מערכת הדרכי�, כי תתווס. בתכנית הוראה המבטיחה את ביצוע תשתית ה

 17השטחי� הציבוריי� הפתוחי� ומבני הציבור בד בבד ע� פיתוח המגורי� בשכונה, מרוקנת מכל תוכ� 

 18את ההכרעות התכנוניות העקרוניות במסגרת� נקבע בפועל מה יהיו השלבי� בה� תבוצע התשתית 

 19בהתפתחות התקינה של המרחב כולו, בי� הנדונה. אי� לוותר על שלבי� חיוניי� בתכנו� שהעדר� יפגע 

 20בנושא תחבורה, בי� בנושא טיהור הקרקע והמי�, בי� בנושא שימושי הקרקע והקישור שלה� לקיי�, 

 21וכ� בי� בנושא תפקוד המקו� כאזור אורבני נוס. באזור השרו� בדגש על פיתוח שטחי ציבור 

 22עצמה ולא להותירה בידי צוות מלווה  והתחבורה הציבורית. שלביות זו, כ� טענו, יש לקבוע בתכנית

 23  י חוק, באופ� המנוגד לכללי היסוד של ההלי� התכנוני. שאינו בעל הסמכה וסמכויות עפ"

  24 
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 1. עוד הוסיפו, כי ההחלטה לאשר את התכנית בניגוד להמלצות יועצי הועדה עצמה, כמו ג� החוקר, 15

 2ה� פני הדברי�, עת לא קיימת זכות  ניתנה ללא הנמקה ואינה סבירה לאור הקבוע בדי�. במיוחד כ�

 3ערר על החלטות ההתנגדות ומכא� שכל סטייה מעמדת החוקר חייבת להיות מבוססת מהותית 

 4ומנומקת היטב, בהיותה בגדר סטייה מהמלצת מי שהינו חלק מובנה בהלי� התכנוני. הועדה החליטה 

 5בניה בהקמת מחל. אפולוניה לסטות מהמלצות החוקר בשני נושאי� עקרוניי� ובה� התניית היתרי ה

 6וקביעת הוראות שלביות בתקנו� התכנית, ומבלי שנימקה זאת באופ� סביר, ומכא� שהינה החלטה 

 7  שרירותית ובלתי סבירה באופ� קיצוני שדינה להתבטל. 

  8 

 9הוסיפו וטענו, כי הוועדה העבירה שלא כדי� מסמכויותיה לצוות מנהלי חסר העותרי� כרמלי . 16

 10אינו רשות תכנו�. עסקינ� במנגנו� חלופי למילוי התכנית בתוכ�, ש  "הצוות המלווה  – מעמד סטטוטורי

 11מקו� בו הינה ללא פירוט נדרש, באמצעות גו. שאינו מוסמ� לכ� בחוק תו� עקיפת ציבור המתנגדי� 

 12וחברי הועדה עצמה. הצוות המלווה מורכב מנציגי רמ"י, משרד הפני�, משרד האוצר, משרד הביטחו�, 

 13שרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד האנרגיה, רשות הטבע והגני� ועיריית הרצליה, המ

 14ומכא� שהוא מייצג את הרוב הממשלתי בוועדה ופוגע במיעוט של השלטו� המקומי והציבור. בעצ� 

 15הקמת הצוות המלווה יכולה רשות התכנו� בפועל להתפרק משיקול דעתה, שיקול דעת המסור בלעדית 

 16וא. חמור מכ�, מקו� בו רשאי הצוות לקבל החלטות מהותיות הקובעות את דמות התכנית,  לה בדי�,

 17והכל ללא מנגנוני שקיפות  ,טיהור הקרקעואת שלביות יישומה על הסדרי תנועה, שטחי ציבור, 

 18שיבטיחו את חשיפת שיקול הדעת של הצוות לציבור וללא מת� אפשרות לציבור להתנגד או להשפיע 

 19צוות. העותרי� הדגישו, כי אינ� מבקשי� לטעו� כי אי� מקו� לסעיפי גמישות בתכנית, על החלטות ה

 20עותרי� הדגישו, כי עת עסקינ� בתכנית אלא שהגמישות המתאפשרת לצוות המלווה רחבה מהסביר. ה

 21שאמורה להיות מפורטת וכוללת את כל ההוראות הרלוונטיות לשלביות ביצוע, לא נית� להפריט 

 22ת בידי גור� חיצוני ויש להכריע בה� כבר בשלב התכנוני, כמו בנושא תחבורה וטיפול הכרעות עתידיו

 23  בזיהו�.

  24 
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 1כנדרש  13, כי עד היו� לא קיבלה התכנית אישור ממשלה לסטייה מתמ"א כרמליעוד הוסיפו . 17

 2) לחוק ולפיכ� לא נית� לאשרה, במיוחד לא לאחר מועד הפקדת התכנית, שהרי ללא 1(ב)(8בסעי. 

 3החלטת ממשלה כוללת התכנית המופקדת רכיב שאינו בסמכות הועדה ומכא� שההחלטה על ההפקדה 

 4מהווה למעשה חריגה מסמכות. משהופקדה התכנית קוד� למת� החלטת הממשלה, הרי שאינה 

 5  ודינה להתבטל.  ,כמו ג� המש� ההלי� התכנוני לאחר מכ� ,תקפה

  6 

 7ה מתאימה לתכנו� במסגרת הותמ"ל והיה מקו� . מעבר לאלה טענו העותרי�, כי התכנית אינ18

 8להעבירה להליכי תכנו� רגילי�, וזאת בשל היותה מתוכננת בשטח בעל מורכבות רבה הדורש מספר 

 9של תנאי� מקדימי� טר� התחלת הבניה, לרבות סקרי�, חוו"ד מקצועיות, הסכמות של גופי� רב 

 10וציא את הפרויקט לפועל במהירות שוני� ומהלכי� התלויי� האחד בשני, ומכא� שלא נית� לה

 11  הנדרשת. 

  12 

 13, קיימת סבירות גבוהה כי לא נית� יהא להתחיל בבנייה במהירות וזאת בשל הצור� בהכשרת בנוס.. 19

 14  הקרקע, בניית מחל. וכו', באופ� הנוגד את מטרות החוק להגדלת היצע יחידות הדיור במהירות. 

  15 

 16תכנית את הג� הלאומי, שהליכי תכנו� חפוזי� בו עלולי� . עוד הוסיפו העותרי�, כי לא נית� לצר. ל20

 17לגרו� לתוצאה תכנונית בעייתית ופגומה הפוגעת באינטרס הציבור לאור� זמ�. עסקינ� בג� לאומי 

 18המיועד לצרכי נופש לציבור בחיק הטבע ולהנצחת ערכי� שיש לה� חשיבות ארכיאולוגית, ולא נית� 

 19  עד להשלמת טיהור הקרקע. לממש את הפוטנציאל הארכיאולוגי שבו

  20 

 21. העותרי� הוסיפו, כי אחת ממטרות החוק העיקריות הינו קיצור הליכי התכנו� מקו� בו אי� 21

 22הצדקה להתארכות�, אלא שעסקינ� בשטח בו הצדקה ברורה וחיונית להימשכות הליכי התכנו� באשר 

 23לא רק שהשימוש בחוק לא מחיר ההלי� המזורז עלול להסב נזק לבריאות הציבור והסביבה, ומכא� ש

 24יביא לבנייה מהירה, אלא ידרוש השקעת משאבי� גדולי� ולא יתרו� לעיבוי העיר הקיימת 
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 1רות יוקרה לעשירי� ולא יספק את מטרות והתחדשותה, הוא צפוי להימש� שני� רבות תו� ייצור די

 2  החוק כאמור. 

  3 

 4  י� דירות להשכרה כקבוע בחוק. . העותרי� הוסיפו, כי התכנית לא כוללת תנאי� מהותיי� בעני22

  5 

 6  עתירת עזרא

 7עתר לביטול ההלי� התכנוני במסגרת הותמ"ל בשל  , המתגורר בסמו� לשטח התכנית,. מר עזרא23

 8כי יש לקבוע כי התכנית אינה עומדת בתנאי הס. של הולחו". ועתר חוסר סבירות קיצוני ולחלופי� 

 9ולקבוע, כי היא חייבת לכלול סקר  תכניתה הפקדתלבטל עתר  ,לחלופי�. להחזירה לדיו� בולחו".

 10סיכוני� ותכנית טיהור הקרקע והמי� ולחלופי� לקבוע כי יש לקיי� דיו� חוזר בהתנגדות העותר 

 11  עדת המשנה לעררי�.וולאפשר לו להגיש ערר לו

  12 

 13 ורדי במקו�טענותיו של עזרא, עוסקות בעובדה ולפיה עסקינ� בתכנית לבניית דירות יוקרה  י. עיקר24

 14פגיעה קשה  באופ� המהווההמיושמת  ,בניגוד לסיבות שביסוד החוק ולהבטחות השלטוניות ,בר השגה

 15הלי� דורסני ומזורז. עוד טע�, כי התכנית והכל במסגרת  ושאר תושבי השכונה � של העותרבזכות הקניי

 16הוגשה לולחו". בניגוד לתנאי הס. של הולחו". הדורשת טיהור וסימו� עבירות בנייה בתחו� התכנית 

 17התייחסות מספקת  העדרולבסו. כי קיימי� בתכנית כשלי� ובה� התעלמות מהמלצות החוקר, 

 18 יכת סקר סיכוני� מתאי�. מעבר לכ�לערכי שמירת הטבע במתח� עפ"י חוות דעת שצורפו וללא ער

 19מסלול יקבע ויכול במת� אפשרות לרשות המקומית לקבוע מסלול שינוע הקרקע המזוהמת כי , טע�

 20 לקיי�בקשתו לצר. חוקר טבע וכי ההתנגדויות נדחו ברוב� ללא נימוקי� וכי סמו� לביתו של העותר. ה

 21מהתנגדותו זו  עדת המשנה להתנגדויותולפיכ� לאור התעלמות וו ,סקר טבע נוס. לא נדחתה לגופה

 22  ולקיי� דיו� חוזר בוותמ"ל. יש לקבל עתירתו

  23 

  24 

  25 
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 1  עתירת הוועדה המקומית לתכנו! ובניה ועיריית הרצליה

 2עותרות אלה עתרו לחייב הותמ"ל לתק� החלטותיה ביחס לסוגיות הנוגעות לטיהור הקרקע ומי . 25

 3בהוראות התכנית הוראות התנייה/שלביות התהו� שבתחו� התכנית וכ� בהתייחס להכרח לעג� 

 4דות הדיור הראשונות שבתחו� התכנית) לבי� ניקוי ייח 220"הקושרות בי� מת� היתרי הבניה (מעבר ל

 5ר וזאת לנוכח חוסר סבירות וטיהור שטח התכנית כולה ובמיוחד שטחי הג� הלאומי וכל שטחי הציבו

 6תוח מכוח התכנית. כאלה כתנאי לעיקר הפיהחלטות הותמ"ל שלא לכלול במסגרת התכנית התניות ש

 7בעל  לפיה ניקוי וטיהור הקרקע יבוצע באופ� פרטני ונקודתי של כל מגרש בנפרד בידיהחלטת הותמ"ל, 

 8עלולה להותיר מגרשי� מזוהמי� ללא  ,, וזאת רק ככל שתוגש בו בקשה להיתר בניההזכויות הרלוונטי

 9הג� הלאומי, ככל שלא וכל הקשור ע� שטחי הציבור, גנו� אכיפה לניקוי� וטיהור�, במיוחד בכל מנ

 10יוצאו בה� היתרי בניה. עוד התייחסו עותרות אלה להעדר התייחסות כוללת לקביעת התניות/שלביות 

 11בי� הפיתוח והבינוי לבי� ניקוי וטיהור הקרקע ומי התהו� במלוא שטח התכנית, היינו קביעת הועדה 

 12 יות הקמת מתקני� זמניי� לטיפול במי� ובקרקע בכל יעודולפיה יש לכלול בהוראות התכנית אפשר

 13תנאי למת� היתרי הבניה מעבר למספר הגבלת מיקו� ומבלי שתותנה הסרת� כקרקע בתכנית ללא ה

 14יחידות דיור מסוי�, כאשר אופ� התנהלות זה עלול לפגוע בשלביות הפיתוח. מעבר לכ�, אפשר הותמ"ל 

 15מ"ר, בי� היתר בשדרה ירוקה בשכונה  1,000רקע בשטח של להקי�  מתקני� קבועי� לטיהור מי� וק

 16ובסמיכות לבי"ס מתוכנ� באופ� שיפגע בפיתוח השטחי� הציבוריי� ועלול להוות סכנה לתלמידי בית 

 17לבסו. התייחסו העותרי� להחלטת הותמ"ל המשנה ת חל. יעוד מגרש מיוחד למטרה זו. הספר וזא

 18שנע קרקע מזוהמת עפ"י הנחיית הרשות המקומית מהמלצת החוקר ומהמלצת מתכננת הותמ"ל ל

 19ולא דר� יציאה זמנית במחל. המתוכנ� בכביש החו.. שינוי זה מגביל את אפשרות העותרות לשנע 

 20קרקע שכזו דר� שטח שאינו בתחו� אחריות הרשות המקומית, ועלול להוביל לכ� שפתרו� ההובלה 

 21  � לפגיעה בתושבי�. היחיד יתבצע דר� שכונת נו. י� וכפועל יוצא יביא ג

  22 

 23כי עותרות אלה אינ� מתנגדות עקרונית  ,. על מנת שלא לחזור על טיעוני� שנטענו כבר לעיל יצוי�26

 24, א� כי בדיו� האחרו� כבר נשמעו מפי ראש העירייה דברי� מעט לתכנית אלא לאופ� יישומה כאמור

 25  . �שוני
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  1 

 2  עתירת מסיאס 

 3החלטת הותמ"ל לאשר את תכנית אפולוניה ולת� לה  לבטלאלה  עותרי�במסגרת עתירת� עתרו . 27

 4עתרו להורות לותמ"ל לכלול את מקרקעי העותרי� במסגרת הקו הכחול של תכנית  ,תוק.. לחלופי�

 5אפולוניה ולחילופי חילופי�, להורות לותמ"ל לכלול את המקרקעי� של קבוצת הבעלי� שכונתה 

 6ל. בנוס. עתרו לכלול בתכנית אפולוניה במסגרת הקו הכחו 1" בראש� העותר 1 �"קבוצת בעלי

 7  הוראות איחוד וחלוקה של מקרקעי העותרי�. 

  8 

 9. לטענת עותרי� אלה, תכנית אפולוניה רומסת את זכויות הקניי� הבסיסיות של העותרי�, תו� 28

 10הפעלת כוח שלטוני בלתי חוקי ובלתי סביר באופ� קיצוני, עת הותמ"ל ורשות מקרקעי ישראל מנצלות 

 11דת היות� בעלות המקרקעי� ובעלות כוח שלטוני לשנות יעוד הקרקע באמצעות חוק הותמ"ל, את עוב

 12מופלי� כבעלי� פרטיי� עת מקרקעיה� לפיכ� א� באופ� שמשביח רק את מקרקעי רמ"י. העותרי� 

 13עי המדינה המצויי� בסמו� מיועדי� לבניה, קבעוד שמקר, לדר� ומחל., נותרו בייעוד לצרכי ציבור

 14, תו� דחיית טענות העותרי� בעניי� זה ומבלי שנתנה מענה תכנוני הוג� לעותרי� באופ� דמסחר ועו

 15שיאפשר לה� לממש זכויותיה� הקנייניות במקרקעי�, במיוחד כשעסקינ� בתכנית כה רחבה. 

 16העותרי� הסבירו, כי מקרקעיה� רחוקי� ממפגע זיהומי חרי. המצוי במפעל תע"ש נו. י� ואי� בה� 

 17  י כלשהו. סיכו� בריאות

  18 

 19. העותרי� ציינו, כי הגישו בעבר עתירות בנושא תכנו� השטח וגורל מקרקעיה� לבתי המשפט (ר' 29

 20כי רשויות התכנו�  ),")בג"1 בוכניק(להל�: " )18.3.07( בוכניק נ' המועצה הארצית ואח' 9402/03בג"צ 

 21הינ� מייעדות את מרחב המקרקעי� שבי� הרצליה לנתניה כשטח על כ� שוהבניה עמדו לאור� כל הדר� 

 22פתוח לטובת הציבור, אלא שהכרזות אלה השתנו במסגרת תכנית אפולוניה באופ� המנוגד לחלוטי� 

 23למדיניות התכנו� שנקבעה ע"י המועצה הארצית לתכנו� ובניה, תו� הפקעת מקרקעי� פרטיי� לצרכי 

 24וק� על המקרקעי� ומצויה כאמור בבעלות המדינה. לטעמ�, דרכי� שישמשו את שכונת המגורי� שת

 25לוקה  בהיותהנפל פג� מהותי בהליכי אישור הפקדתה של התכנית, בפרסו� הפקדתה של התכנית, 
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 1העותרי�   לוקתי, תו� אפלייתפוגעת בעקרו� הצד החה ככזובחוסר סבירות קיצוני ולכ� דינה להיפסל, 

 2ולכ� ג� נוגדת  35 תמ"ארקעי המדינה, היא חורגת מהוראות העדפה בולטת ובלתי סבירה למקלרעה ו

 3את החוק ומכא� שלא היתה בסמכות ועדת הותמ"ל לאשרה. מעבר לכ�, הותמ"ל אינה מוסמכת עפ"י 

 4החוק לייעד ולהפקיע שטחי מקרקעי� הנמצאי� בידי בעלי� פרטיי�, כי הותמ"ל מפעיל שיקולי� 

 5ולי� זרי� ובה� הרצו� להגדיל ערכ� של אדמות המנהל תכנוניי� בעלי סטנדרט כפול ובה� ג� שיק

 6, לכ� יש לבטל החלטת הותמ"ל בהיותה בלתי חוקית בעליל, חורגת מהוראות ע"ח מקרקעי העותרי�

 7החוק הרלוונטי ומפסיקת בתי המשפט בדבר אופ� הפעלת שיקול דעת תכנוני בכלל וספציפי מכוח 

 8קעי� המזוהמי� שבאפולוניה ולאפשר בניה על החוק. נכו� היה לטעמ� להותיר דווקא את המקר

 9מקרקעיה� ה�. על מנת שלא לשוב ולהארי� בטיעוני עותרי� אלה יצוי�, כי העותרי� העלו בעתירת� 

 10את הליכי אישור התכנית וטענותיה� לעניי� ביטולה בהרחבה. העותרי� הדגישו, כי במסגרת דו"ח 

 11הותמ"ל, אי� התייחסות רצינית ועניינית לכלל החוקר והחלטות הועדה להתנגדויות, לרבות החלטת 

 12  טענותיה�. 

  13 

 14  לכלל העתירות ועדות ורשות מקרקעי ישראל (להל!: "המדינה")עמדת ה

 15. לעצ� התכנית, נית ושיהוי ולקיומו של מעשה עשוילהעדר סמכות ענייתחילה טענה המדינה, . 30

 16יחידות דיור, מתוכ� למעלה  2,700 "כ עתידה להביא לבניית� של בהיותה הציינה את חשיבותהמדינה 

 17שבמקביל יוסדר ויפותח הג� הלאומי של כיחידות דיור מוג�,  313יחידות דיור קטנות ובנוס.  20% "מ

 18אפולוניה. כמו כ�, התכנית מתניעה בפועל תהלי� טיפול בזיהומי הקרקע והמי� הקיימי� במתח� 

 19יא יוצרת ג� תמריצי� כלכליי� לטיפול שנה, וה 20 "בשל פעילות מפעל תע"ש במקו� שפעל לפני כ

 20זיהומי� אלה בהקד� האפשרי. המדינה הפנתה למשבר הדיור במדינה כמניע לתכנית, ליחודיותה ב

 21אפשר תפתח ג� לאומי לטובת כלל הציבור ות ,תכנית שתצמיח אלפי יחידות דיור במרכז המדינההשל 

 22ית הינ� רמ"י ורשות הטבע והגני� ידועי� זה מכבר. יזמי התכנטיפול בזיהומי הקרקע במקו� ה

 23הלי� התכנו� בותמ"ל היה לטעמה כאשר  ,שקיעו בקידו� התכנית משאבי� רבי�הש"ג) "רט(להל�: 

 24מורכב ויסודי לנוכח ייחודיות התכנית וחשיבותה הציבורית. לפיכ�, סברה כי יש מקו� לדחות את 

 25  העתירות על הס. או למצער לגופ�.
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  1 

 2, כי זו מופנית כנגד חוקיות הצו בו הוכרז המתח� כמתח� טענהזרא . בכל הקשור ע� עתירת ע31

 3שתי טענות אלה נטענות בחוסר סמכות עניינית ובשיהוי וא. יש תיות החוק. מועד. לדיור וכנגד חוק

 4לדחות� לגופ� בהעדר עילה להתערבות מנהלית. בכל יתר טענות העותר, עסקינ� בטענות תכנוניות 

 5  חלטת הותמ"ל ולפיכ� דינ� להידחות. המהוות למעשה ערעור על ה

  6 

 7התכנית  רתל ההליכי� בותמ"ל ולהעבוטי, לבשהוגשה יחד ע� אט"ד בכל הקשור ע� עתירת כרמלי. 32

 8למערכת התכנו� הרגילה, ג� טענות אלה דינ� דחייה על הס. מחמת העדר סמכות מקומית ושיהוי, 

 9י� תכנוני מיוחד בו יאושרו תכניות בניה למגורי� כאשר בקשה זו א. מנוגדת לחוק שנועד לגבש הל

 10בהיק. נרחב בתו� זמ� קצר יחסית. אשר ליתר טענות כרמלי, בכל הקשור ע� העדר תשתית עובדתית, 

 11חוסר סבירות וכיו"ב, עסקינ� בטענות תכנוניות המופנות כנגד שיקול דעתה המקצועית של הותמ"ל 

 12  ודינה להידחות. 

  13 

 14ת עיריית הרצליה, א. זו אינה מגלה עילה להתערבות ביהמ"ש בהיותה בכל הקשור ע� עתיר. 33

 15  תוקפת שיקול דעת תכנוני של הותמ"ל. 

  16 

 17. לטענת המדינה, החלטת הותמ"ל בדבר אישור התכנית התקבלה כדי� על יסוד תשתית עובדתית 34

 18יבה בכל שבפניה עמדה עמדתו המקיפה של המשרד להגנת הסבכ ,מלאה ושיקולי� תכנוני� מקצועיי�

 19הקשור לסוגיית הזיהומי�, נשקלו ע"י הועדה כלל טיעוני המתנגדי� והחלטתה עולה בקנה אחד ע� 

 20הוראות חוק הותמ"ל וע� המטרה הלאומית לשמה הוקמה הותמ"ל, היינו מלחמה במשבר הדיור. 

 21עצי המדינה הדגישה, כי עוד בטר� אושרה התכנית עמדו בפני הותמ"ל המסמ� הסביבתי שנבח� ע"י יו

 22, וכ� עמדו 1996כבר משנת במסגרתו נבחנו ג� סקרי� קודמי� שנערכו לתא השטח המיועד  ,הותמ"ל

 23בפניו שני סקרי� חדשי� מפורטי� בהתייחס לקרקע ולגזי הקרקע כחלק מנספח הסביבה לתכנית וכ� 

 24סקר היסטורי שסקר את הפעילויות שבוצעו בשטח התכנית על ידי המפעלי� השוני�  העמד בפני
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 1פעלו בו, ומצביע על פוטנציאל לזיהומי� שוני� וחומרת�. לפיכ�, עמד בפני הותמ"ל מלוא המידע ש

 2  הדרוש לאישור התכנית. 

 3המדינה הדגישה, כי בשי� לב לממצאי� שהיו ידועי� בעת הפקדת התכנית ובוודאי בעת אישורה, 

 4הס. הנדרשי� עפ"י ברור היה כי נית� לטפל בזיהומי הקרקע בכל שטח התכנית ולהביא� לערכי 

 5הנחיות המשרד להגנת הסביבה, באופ� שלא תהיה כל מגבלה במימוש ייעודי הקרקע כפי שנקבעו 

 6בשטח התכנית. מכל מקו�, עיקרי זיהומי הקרקע אותרו במערב התכנית ולא בשטח המיועד למגורי�, 

 7כי נית� לטפל  ,ומכא� שלנוכח העובדות וחוות הדעת המקצועיות המקיפות שהובאו לותמ"ל מה� עלה

 8בכל הזיהומי� העלולי� להתגלות בשטח התכנית ושרוב� הגדול היה ידוע זה מכבר, כי אז לא נפל כל 

 9פג� בהוראות התכנית ובקביעת הייעודי� בה בהתא� לשיקולי� התכנוניי� בלבד, בכפו. לקביעת 

 10לכ�. הוראות  תנאי� המבטיחי� כי הפיתוח יבוצע לאחר התיקו� הנדרש ויתקבל אישור הרגולטור

 11התכנית כוללות שלביות טיפול בזיהומי הקרקע והמי� ומבטיחות כי הזיהומי� יטופלו ע"י המדינה 

 12 נ' שר האוצר ואח'אד� טבע ודי!  2907/06בכל מתח� אפולוניה כפי שהתחייבה המדינה בבג"צ 

 13  והטיפול בזיהומי הקרקע כבר החל בהנחייתו ופיקוחו של המשרד להגנת הסביבה. 

  14 

 15המדינה הדגישה, כי ביהמ"ש לענייני� מנהלי� אינו יושב כטריבונל עליו� לתכנו� וכי התכנית . 35

 16ראויה ומקדמת מטרות ציבוריות מהמעלה הראשונה, כאשר קבלת העתירות משמעה התערבות בוטה 

 17בשיקול הדעת התכנוני תו� פגיעה במדיניות הממשלה והתעלמות מהעובדה ולפיה התכנית יוצרת 

 18  לטיפול בזיהומי� הידועי� בקרקע ובמי�.  תמריצי�

  19 

 20, לטענת המדינה, נבחנו לעומק מלוא הסוגיות קוד� לאישור התכנית ובמיוחד בכל . ביתר פירוט36

 21הקשור ע� פתרו� בעיית זיהו� הקרקע במתח� תע"ש, וזאת באמצעות חוו"ד מתכננת הועדה 

 22מ"ל והיוע0 התחבורתי לותמ"ל, עפ"י והיועצי� המקצועיי� שלה, לרבות חוו"ד היוע0 הסביבתי לות

 23תו� מת� פתרונות לנושא השלביות ופתרו� סוגיות הזיהו� באמצעות הקמת  ,(א) לחוק12דרישות סעי. 

 24צוות מלווה ומת� מענה הול� כאמור באמצעות הצוות המלווה לטיפול בקרקע, במי�, החדרת מי הנגר 

 �25 מהתכנית נבדקו במלוא� במסגרת "הנושאי� הסביבתיי� העוליועוד. המדינה הדגישה, כי 
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 1. מסמ� זה צור. לתכנית, נסרק ונבח� ע"י היוע0 הסביבתי של הועדה כחלק מחוות המסמ0 הסביבתי"

 2דעתו שצורפה לחוו"ד מתכננת הועדה וקיבלה מענה מקי. והול� בהחלטות הועדה ובתכנית עצמה 

 3בר לחוו"ד זו, עמד בפני בה). מעלתגו 6צור. כנספח  –תסקיר השפעה על הסביבה  –(המסמ� הסביבתי 

 4הכולל את פעילות המפעלי� בשטח,  1996הועדה עוד טר� אושרה התכנית סקר היסטורי משנת 

 5היינו בפני הותמ"ל, כ� נטע�, עמדו כלל הנתוני� על זיהומי�  .פוטנציאל הזיהומי� וחומרת�

 6  � מזה שני�. , והובהר כי קיימות טכנולוגיות לטיפול בה1996פוטנציאליי� עוד משנת 

  7 

 8המדינה הדגישה, כי השיקו� בפועל לא התאפשר מטעמי� כלכליי� ולא מטעמי חוסר ידע ונועדו . 37

 9לגבש שיטת עבודה מדויקת לטיפול בנושא זה. התכנית עצמה מאפשרת טיפול בקרקע, לרבות הקמת 

 10הטבע נעשה באופ� מתקני� שוני� בלעדיה� לא נית� יהיה לבצע את הטיפול. ג� מיפוי רגישות ערכי 

 11וזו סווגה כבעלת רגישות בינונית או נמוכה להפרעה  ,מפורט תו� התייחסות לפני השטח והתנאי� בו

 12ולנדירות בתי הגידול ושכיחות המיני� שנותרו בו. המדינה הבהירה, כי הניתוח שבוצע בסקרי� 

 13ביצוע הערכת החדשי� שבוצעו הינו ברמת פירוט גבוהה בהרבה מהקודמי� ואלה שימשו לצור� 

 14ערכיות השטח. ג� תכנו� השכונה עצמה הותא� למסקנות המסמ� הסביבתי באופ� שעיקר השטח בו 

 15בנושא פיתוח עודי שצ"פ ומוסדות ציבור שוני�, כאשר התכנית מציינת יקיימת רגישות גבוהה יכללו י

 16  השצ"פי� כי זו תעשה תו� הקפדה על ערכי טבע ונו. קיימי�.

  17 

 18. עוד ציינה המדינה, כי בדיו� להפקדת התכנית נדונה בהרחבה סוגיית רמת הזיהו� באזור והובהר, 38

 19כי התקבלו ערכי� נמוכי� של מזהמי� ולכ� אי� צור� בהרחקה או שינוי ייעודי הקרקע המוצעי� 

 20קר בתכנית. המדינה הדגישה, כי הועדה קבעה שתנאי להיתר ראשו� בכל שטח התכנית יהיה השלמת ס

 21הסיכוני� שהוא זה שיקבע מה תהא הפעילות אותה יש לבצע בכל שטח המגרש לצור� ניקוי הזיהו� 

 22המוכר כאמור מזה שני� רבות והמשרד לאיכות הסביבה סבור כי נית� לטפל בו. תנאי זה הינו תנאי 

 23  י�. מחמיר על זה שהוצע לוועדה ודרש כי היתרי בניה בשטח תע"ש יהיו כפופי� להשלמת סקר סיכונ

  24 
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 1כי המדינה הדגישה, כי עתירות העותרי� חוזרות למעשה על התנגדויותיה� שנדחו ע"י הוועדה, . 39

 2מירב המידע הרלוונטי המהותי ביחס לזיהומי� במתח� אפולוניה עמד בפני הותמ"ל קוד� לאישור 

 3' ותוצאות תכנית דיגו� 96 "התכנית. מעבר לחווה"ד הסביבתית המקיפה ולסקר ההיסטורי מ

 4דגימות, עמדו בפני הועדה ג� דו"ח סקר גזי קרקע מפברואר  1,000 "וממצאי� במסגרתה בוצעו כ

 5לה, כי מוקדי הזיהו� לתגובת המדינה). מכל אלה ע 17"14(נספחי�  2015וכ� סקר קרקע משנת  2013

 6מצויי� באזור מפעל תע"ש לשעבר, כי נית� לטפל במוקדי הזיהו� בטכנולוגיות  בשטח התכנית

 7בשטחי� שאינ� חשודי� בזיהו�, כאשר עמדת  ותבתחו� זה ומצוי �ות, רוב הקרקעות לבינוי אינקיימ

 8כי לכל היותר יהא צור� למג� את החללי� התת קרקעיי� למניעת חדירה  היא המשרד להגנת הסביבה

 9והצטברות מזהמי� נדיפי� שמקור� בגזי הקרקע, כאשר להערכת רשות המי� לא צפויי� להימצא 

 10  זיהומי מי� משמעותיי� באזור זה. ריכוזי 

  11 

 12י� את הטיפול במזהמי� לא תשל ו, כי החשש העולה מהעתירות ולפיבנוס. . המדינה הדגישה40

 13הקיימי� במתח� אפולוניה במלוא�, אינו חשש אמיתי. תנאי מקדמי לכל הוצאת היתר בניה הינו 

 14סי סיכו� מקומי והמלצות השלמת סקר הסיכוני� כאמור שמטרתו לקבוע ערכי ס. מעודכני� מבוס

 15לטיפול ו/או פינוי הקרקע המזוהמת שיוצגו לאשור המשרד להגנת הסביבה ורשות המי� בהתא� 

 16להוראות התכנית. המדינה הדגישה, כי מדובר בסקר סיכוני� בעל תכלית פונקציונלית ומטרתו להביא 

 17תח�, תו� מת� אפשרות ת� תמונה מדויקת על הזיהומי� במכו� בעלויות השיקו� והינו עתיד לחסל

 18נערכו בדיקות  2907/06להכנת תכנית טיפול אופטימלית. המדינה הדגישה, כי עפ"י התחייבותה בבג"צ 

 19סביבתיות רבות להשלמת סקר הסיכוני� ואלה הושלמו זה מכבר בתיאו� ע� המשרד להגנת הסביבה 

 20 2016דש דצמבר ורשות המי�. כ� למשל, נער� סקר גזי קרקע בחלק המזרחי של התכנית בחו

 21שתוצאותיו הראו כי רק בשליש מהשטח נדרש מיגו� מרתפי�, בחלק הקרוב למפעל תע"ש לשעבר, 

 22ואילו במרבית השטח אי� כלל חריגות ביחס למזהמי� בגזי הקרקע, מכא� שאי� מניעה לשימוש כפי 

 23  שנקבע בתכנית. 

 24המיושמות כבר במאות אתרי� קיי� זיהו�, נית� לת� לה� מענה בשיטות ידועות בה� ביחס למקומות 

 25  לתגובת המדינה).  18במחוז ת"א, הכוללות מיגו� מרתפי� וקומות הקרקע (נספח 
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 1בארות ניטור מי תהו�  12קידוחי קרקע, כמו ג� התקנה של  234וכלל  2016סקר נוס. נער� באוגוסט 

 2 4אותרו  . במסגרת הסקר1996 "חופיי� וממצאיה� תואמי� במידה רבה את ממצאי סקר הקרקע מ

 3י� ירד במרבית תאי השטח. מהוכח כי ריכוז המזה כאשרתאי שטח מרכזיי� בה� חריגות במזהמי� 

 4לא נמצאו א� כ� ריכוזי מזהמי� נדיפי� בקרקע, ואלו שנמצאו בעבר, עת המפעל היה עדיי� קיי�, לא 

 5  אותרו במלוא� בסקר זה. 

 6הבארות שמוקמו ממערב  12מתו�  2 "בבדיקת מי התהו� החופיי� נמצאו ריכוזי חומרי� מזהמי� ב

 7  לתגובת המדינה).  19צור. כנספח  2016למבצר אפולוניה (סקר קרקע מאוגוסט 

 8 12. בהתא� להנחיות רשות המי� נקדחו 2016מר0 "נער� סקר מי תהו� בחודשי� פברוארכמו כ� 

 �9 במוקדי זיהו� פוטנציאליי� לאור ממצאי הסקר ההיסטורי, סקר גז קידוחי ניטור למי התהו

 10הקרקע וסקרי הקרקע שבוצעו במתח� וגבולות המתח�, פרט לגבול המערבי לכיוו� חו. הי�. 

 Tri-fluoro-11במסגרת הסקר נתגלו ריכוזי� משמעותיי� של חומרי� אורגניי� השייכי� לקבוצת 

methyl-benzene's  12נכללי� בשיטות זיהוי סטנדרטיות. כמו כ� נמצאו במי שחלק� נדיפי� ואינ� 

 13(חומר שככל שמגיע לגו. האד� גור� לתת פעילות בלוטת התהו� שאריות חומרי נפ0, פרכלורט 

 14שעיקר� בחלקו הדרומי של מתח�  ,ומתכותהתריס ולכ� לפגיעה בחילו. החומרי� ובהתפתחות) 

 15דינה, אלה יטופלו לאחר השלמת סקר תע"ש באופ� התוא� את פעילות המתח� בעבר. לטענת המ

 16באמצעות מתקני טיהור שיוקמו ומבלי שיהא בכ� כדי להשפיע על הבינוי, כאשר לכל אלה הסיכוני� 

 17בהתא� להנחיות ואישור רשות המי� ובמסגרת הוראות השלביות  וויטופל ,פתרונות במסגרת התכנית

 18 2016"'96פת קידוח באתר בי� השני� , כמו ג� מ2016בליווי הצוות המלווה (סקר מי התהו� לשנת 

 19  לכתב התשובה).  21 "ו 20צורפו כנספח 

   20 

 21עוד ציינה המדינה, כי לצור� ביצוע סקר הסיכוני� נשכרו שירותי חברת אינוורו� המתמחה . 41

 22בסקרי� מסוג זה. המדינה הדגישה, כי נדרשות השלמות באמצעות קידוחי� ובדיקות לצור� ביצוע 

 23מטרתו לקבוע ערכי ס. מעודכני� מבוססי סיכו� מקומי וכ� ש ,2018להסתיי� בתחילת הסקר הצפוי 

 24די� החלופות לטיפול בהתא� לשיטות המומלצות, כאשר פוטנציאל הזיהו� והשטחי� החשו נויבח

 25ה, כי כבר היו� מתוכננות פעולות שיקו� בקרקע בשטחי� המזוהמי� ידועי� מראש. המדינה הדגיש
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 1ה במשרד להגנת הסביבה שתבוצע ע"י החברה לשירותי איכות הסביבה שאושר עפ"י תכנית פיילוט

 2וכוללת בי� היתר טיפול במוקדי זיהו� עיקריי�, בריכת תשטיפי�, טיפול במכני המזוט התת 

 3קרקעיי�, סילוק תכולת המכלי� והמכלי�, בטו� מזוה� וקרקע מזוהמת סביב ותחת המכלי�, מכא� 

 4עד להוצאת לה ותסתיי� עוד בטר� השלמת סקר הסיכוני�, כאשר שתכנית הטיפול בקרקע כבר הח

 5  יטופלו כלל זיהומי הקרקע. היתר הבניה הראשו�

  6 

 7, כי אי� כל מקו� להתערב בהחלטת הותמ"ל. נקודת המוצא מעבר לאמור לעיל טענה המדינה. 42

 8כי כל  ציינה,, כ� ברור פול במפגעי� ככל שקיימי� בה.ה, כי לא תהיה בניה בקרקע טר� טיהינ

 9בי� השלב התכנוני לבי� סמכויות הרגולטורי� במשרד  , כ� טענה,המפגעי� הינ� ברי טיפול. יש להבחי�

 10ופועלי� להסדרת הטיפול במפגעי�  להגנת הסביבה ורשות המי� שסמכות� אינה קשורה לתכנית כלל

 11מצויות בשטחה  י�,בכל רחבי המתח�. המדינה הדגישה עוד, כי רוב הקרקעות לבינוי, עפ"י הממצא

 12אינ� מזוהמות. המשרד להגנת הסביבה א. נת� אישור עקרוני לשווק� ומכא� והמזרחי של התכנית 

 13דונ�, מה  1,000 "שאי� כל היגיו� להקפיא המימוש עד לטיפול בכלל מתח� אפולוניה המשתרע על כ

 14  אפולוניה.בלאומי הג� הג� שיש בכ� כדי להוות אמצעי כלכלי לטיפול בקרקע ובמי� המצויי� בשטח 

  15 

 16ג בפני האחר. . באשר לאיזו� בי� האינטרסי� המתנגשי�, טענה המדינה כי לא אחת האחד נסו43

 17טבעי כי צרכי שמירת הטבע  ,מדינת ישראל הינה בעלת משאב קרקע מוגבל ובשל משבר הדיור החרי.

 18ינטרסי� יתנגשו ע� צרכי הפיתוח והקדמה ומחובת הוועדה לתת משקל מתאי� לכל אחד מהא

 19המתנגשי� ולאזנ� במסגרת התכנית, באופ� שיבטיח קידו� בניה מחד ועל הגנה על ערכי טבע ונו. 

 20מאיד� וכ� עשתה התכנית בנסיבות. כל הטענות ביחס לאיזו� זה הינ� טענות תכנוניות טהורות שאי� 

 21וי נמו� יחסית להתערב בה�. כ� למשל, קיי� בתכנית תמהיל בי� בינמוסמ� בימ"ש לענייני� מנהליי� 

 22תו� ניצול הקרקע  ,הסמו� לג� הלאומי והמבצר, כמו ג� שכונת נו. י�, תו� עליה בצפיפות כלפי מזרח

 23תו� התחשבות במידע המצוי ג� ביחס לזיהומי�. צוות התכנו� הותיר את ייעודי ו ,להשתלבות בסביבה

 24  י טבע ונו. בפיתוח�. השצ"פ ומוסדות הציבור לשטחי� בעלי הרגישות הגבוהה תו� הקפדה על ערכ

  25 
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 1בהמש� התייחסה המדינה לכל טענה וטענה שהעלו העותרי� בעתירות כרמלי, עזרא ועיריית . 44

 2  הרצליה ודחתה אות� לגופ� בהמש� לדחיית� ע"י הוועדה עצמה.

  3 

 4כי מטרת העותרי� הינה להשביח את קרקעותיה�  ,. בכל הקשור ע� עתירת מסיאס, טענה המדינה45

 5. העותרי� ג� ומטעמי� כלכליי� תו� כניסה לנעלי הוועדה ,כניתבאמצעות הכנסת איחוד וחלוקה לת

 6על העתירה לטענת המדינה ללא כל טע� שבדי�. מטיחי� האשמות שווא בגורמי המדינה השוני� 

 7תרי� שלא הגישו התנגדויות לחוקר, מבלי בהתייחס לחלק מהעו להידחות על הס. מחמת העדר עילה

 8חלק , מקרקעי בנוס. א הגיש התנגדות כאמור.שיכלה להצביע פרטנית על מי מהעותרי� של

 9מצויי� אינ� מקרקעי חלק אחר מהעותרי� שיי� בתחו� הקו הכחול ביעוד לדר� בעוד מהעותרי� מצו

 10עתרה למצער שלא כדי�. י� ות בעלשני סוגי קבוצאיחדו בעתירה אחת ש . מכא�בתחו� הקו הכחול כלל

 11ש, עת לגופה באשר לא נפל כל פג� בהחלטות המשיבי� המצדיק התערבות ביהמ"לדחיית העתירה 

 12אישור התכנית התקבל כדי� על יסוד תשתית עובדתית מלאה ושיקולי� תכנוניי� מקצועיי�, ולאחר 

 13וע� המטרה הלאומית  שנשקלו כלל הטיעוני� כאשר ההחלטה עולה בקשנה אחד ע� חוק הותמ"ל

 14המדינה ציינה, כי עפ"י  היינו מלחמה במשבר הדיור הפוקד את ישראל. "לשמה הוקמה הותמ"ל 

 15אי� לו לאד� זכות קנויה שמקרקעיו יפותחו כאשר ), 1 בוכניקבג"פסיקת ביהמ"ש העליו� בנושא דנא (

 16קיי� שוני רלוונטי בי� קרקעות העותרי� לבי� קרקעות המדינה ומכא� שבעצ� פיתוח קרקעות 

 17מחו0 לקו הכחול  ה�מקרקעיטענות העותרי� שהמדינה אי� אפליה ביחס למקרקעי העותרי� ודי� 

 18יה אסורה יהכחול באשר הינה מהווה סט מעבר לכ� אי� אפשרות להוסי. בניה מחו0 לקולהידחות. 

 19כי בשטח שמצפו� לתכנית אי� לגעת ולכ�  21/3וכ� ג� קבעה תמ"מ  ,במנוגד לחוק הותמ"ל 35מתמ"א 

 20עותרי� ג� אי� להרחיב את הקרקע למקרקעי העותרי� שמקרקעיה� מחו0 לקו הכחול. אשר ל

 21ל את מקרקעיה�, בעוד ומבקשי� לבצע איחוד וחלוקה שתכלומקרקעיה� בתו� הקו הכחול, ש

 22 2שהתכנית שינתה את מקרקעיה� לדר� על מנת שנית� יהיה להקי� את מחל. אפולוניה לכביש 

 23והורתה על הפקעת מקרקעיה�, טענה המדינה כי די� עתירת� דחיה מאחר ואי� הצדקה תכנונית 

 24עלול לפגוע לאיחוד וחלוקה ובניגוד לפסיקה נועדה בקשת עותרי� אלה לצרכי פיצוי בלבד באופ� ש

 25המדינה סברה כי כאשר  ביעילות התכנו� ובעקרונות הצדק החלוקתי כמו ג� עסקינ� בשיקול זר ופסול.
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 1יחידת הקרקע המופקעת מצויה בסמו� למתח� אי� כל הצדקה לכלול את המתח� הנוס. (שטח 

 2העותרי� בתו� הקו הכחול המיועד כאמור למחל.) בשטח הקרקע עליה מופעל הכלל של איחוד 

 3להיות  ר� של מת� זכויות. הפתרו� לה� צרי�וחלוקה רק על מנת לפצות את העותרי� הרלוונטי� בד

 4ירה כי המחל. הבדר� של מת� פיצוי המתווה בחוק למקרה של פגיעה תכנונית בקרקע. המדינה הב

 5 המתוכנ� אינו נדרש לשירות שכונת המגורי� המתוכננת באופ� ייחודי באשר הינו משרת את כל סביבת

 6התכנית ואי� בסיבה כי הינו מיועד ג� לשרת את מתח� המגורי� כדי ליצור זיקה מיוחדת הנדרשת 

 7י� שטחי� המיועדי� לצרכי ציבור שכונתיי� בלהצדקת הכללתו לש� איחוד וחלוקה. יש ליצור אבחנה 

 8קיע לשטחי� המיועדי� לצורכי ציבור כלל לאומיי�. המחל. המתוכנ� הינו מהסוג השני ולכ� יש להפ

 9משכלל הציבור נהנה מהמחל., עקרו� הצדק החלוקתי וההגנה על קניי� הפרט מחייב כי כלל  הקרקע.

 10הציבור יישא בעלויות מימונה. מכא� שתשתית ארצית אינה מצדיקה בנסיבות תכנית איחוד וחלוקה. 

 11ונה עוד ציינה כי למרות העובדה ולפיה בעלת הקרקע היא המדינה אי� בכ� כדי  לגזור מסקנה ש

 12  מהאמור לעיל.

  13 

 14נטע� כי  . על טענות נוספות שטענו העותרי� בדבר הצור� בפרסו� על דר� משלוח פרטני לעותרי�46

 15לחוק אינו מחייב משלוח הודעות אישיות מה ג� שתכנית המחל. אינה עיקר התכנית ולכ� ג�  15ס' 

 16מדינה מקו� להתערב לחוק התכנו� והבניה אינו חל על הפרסו�. מעבר לאלה אי� לטענת ה 92ס' 

 17בשיקול הדעת של מוסדות התכנו� והבניה באשר ביהמ"ש המנהלי אינו משמש ערכאת ערעור על 

 18  מה ג� שכאמור החלטותיה מעוגנות בשיקולי� תכנוניי� ראויי� וסבירי�. ,החלטות הוועדה

  19 

 20   השרו! זורית חו)הוועדה המקומית לתכנו! ובניה חו) השרו! והמועצה הא תגובת

 �21 ה� בתכנית תויעכלול את מקרקבמסגרת תגובת� לעתירת מסיאס התייחסו לדרישת העותרי� ל .47

 22הכללת הוראות לאיחוד וחלוקה בתכנית ע� מקרקעיה�. לטעמ�, קבלת סעדי� אלה משמעה העברת 

 23קרקעות העותרי� מתחו� המועצה האזורית חו. השרו�, אל העיר הרצליה ושינוי מרחב התכנו� של 

 24מית תו� עקיפת ההליכי� הקבועי� לכ� בפקודת העיריות ובחוק התכנו� והבניה לשינוי הוועדה המקו

 25  גבולות מוניציפאליי� ומרחבי תכנו�.
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  1 

 2את נושא העתירה בדבר  ותמותיר �. בתשובת� לעתירת עיריית הרצליה ציינו משיבות אלה, כי הינ48

 3א� כי בכל הקשור ע� שינוע הקרקע  ,מרכיבי טיהור וניקוי הקרקע ומי התהו� לשיקול דעת ביהמ"ש

 4המזוהמת הביעו המשיבות את חשש� כי זו תשונע דר� תחו� המועצה האזורית חו. השרו� וכי ככל 

 5  שהשינוע יבוצע דר� תחו� עיריית הרצליה אי� לה כל בעיה ע� נושא זה.

  6 

 7  תגובת רשות הטבע והגני�

 8הקרקע ג� בתחומי הג� הלאומי  בע והגני� להסיר החשש מטיהורט. בתגובתה ביקשה רשות ה49

 9על מנת למנוע סכנה  ,לא יטופל בה� ל כל עוד נושא הזיהו�העת שטחי� אלה לא ייפתחו לק ,אפולוניה

 10  לציבור הרחב. עוד טענה כי הינה מקדמת את התכנית ויש לבר� על שילובה בתכנית הבנייה באפולוניה.

  11 

 12  תנו לחיות לחיותעמותת עמדת 

 13לחיות לחיות בעתירת עיריית הרצליה, מתח� התכנית משמש מגורי� לחיות תנו עמותת . לטענת 50

 14רבות שעניינ� לא הועלה כראוי בפני הוועדה ולא היו בפניה הנתוני� המספיקי� על מנת שתוכל לקבוע 

 15שכמעט כול� כ ,עמדתה ביחס לתכנית ובכ� נשלה הוועדה את בעלי החיי� ממרחב המחייה שלה�

 16בסכנת הכחדה (צבאי�). עוד ציינו כי הועדה בחרה שלא לערו� תסקיר  חיות מוגנות לרבות חיות

 17וכאשר אי� מדובר בוועדה לה מומחיות מתאימה בתחו�  השפעה על הסביבה בטר� תאושר התכנית

 18רטה פיכשלה בבחינת הפגיעה בערכי החי בתחומי התכנית. תנו לחיות לחיות  וכי הוועדה בעלי החיי�,

 19מבלי שהוועדה נתנה דעתה  ,תחומי התכנית וכ� את הפגיעה הצפויה בובתגובתה את החי המתגורר ב

 20  ל את שיקול דעתה בעניי� זה.ייבת להפעת בצורה מסודרת מקו� בו הינה מחווא. לא תיעדה זא

  21 

 22  ארגו! צרכני תחבורה ציבורית בישראל�דקות 15עמדת 

 23מידתה בחוק הותמ"ל . לטענת ארגו� זה יש לערו� שינויי� ותיקוני� מהותיי� בתכנית לש� ע51

 24והבטחת אפשרות ההתניידות בתחבורה ציבורית עבור דיירי המתח� העתידיי�. לטעמ� אישור 

 25התכנית לא לווה בתכנו� תחבורתי נאות שיבטיח קשור הול� בי� אזור המגורי� ליתר חלקי העיר 
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 1ולה הנחפז אינה הגו. המתאי� לדו� בתכנית לאור מורכבותה ואופ� הפע , כ� נטע�,והאר0. הועדה

 2 והשטחי שלה ולכ� יש לבטל את התכנית ולהחזירה לדיו� מחדש בוועדה המחוזית לתכנו� ובניה.

 3הארגו� הוסי. כי התכנית חסרה התייחסות להיבטי� מרכזיי� נדרשי� לפיתוח התחבורה הציבורית 

 4על ותחבורת האופניי� כאשר יש במסגרת התכנית להעדי. באופ� ברור תחבורה ציבורית, רכיבה 

 5, ולהטמיע בתכנית את עקרונות הפיתוח 2פניי� והליכה ברגל תו� קישוריות נוחה לתנועה בכביש וא

 6לתחבורה בת קיימא והנחיות תכנו� ערי� ורחובות של משרד התחבורה והשיכו�. המשיבה הפנתה לכ� 

 7עיר ול 2שהתכנית אינה כוללת מערכת להסעת המוני� והתחבורה אמורה להתבסס על החיבור לכביש 

 8יש לצר. לצור� הסדרת התחבורה הציבורית  הרצליה. עוד התייחסה התגובה פרטנית לצרכי� אות� 

 9ולרבות התאמת רשת הרחובות, הוספת תחנות תחבורה ציבורית, תכנו� תחנות הקצה לאוטובוסי� 

 10הגדלת דרומי של השכונה ויצירת אפשרות תמרו� לאוטובוסי�, תו� הוספת מסו. בחלקה ה

 11כמו ג�  , בחינה מחדש של מיקו� המחל. המוצע וסוגו,2לתחבורה הציבורית שבכביש הקישוריות 

 12  הכנת תשתית לרוכבי אופניי�, סימו� נתיבי התחבורה הציבורית, עדכו� מתווה החניה בתכנית ולבסו. 

 13  .הכנת תשתיות התחבורה הציבורית לצור� הפעלתה ע� אכלוס השכונה

  14 

 15  לעתירת עיריית הרצליה 'חתגובת ברו0 פלו� ואח' וכ! מסיאס וא

 16  .אלה על טיעוניה� בעתירת מסיאס. בתגובת� חזרו 52

  17 

 18  שבי! הצדדי� הפלוגתות

 19  . לאור כל האמור לעיל הפלוגתות מתייחסות לשני נושאי� עיקריי�:53

 20  העתירות.למחיקת המדינה  שהעלתהא. טענות מקדמיות       

 21  עת החליטה  בדבר פגמי� שנפלו בעבודת הוועדה ,חלק מהמשיבי� לעתירותו ב. טענות העותרי�      

 22  ובה�: לאשר התכנית           

 23           במגוו� תחומי� ובה� לקבל התכנית ולאשרההוועדה עת החליטה  במידע עובדתי  מחסור. 1           

 24  לרבות בחינת חלופות להסרת הזיהו�. ,זיהו� המי� והקרקעבי� היתר                 

 25    ובי� פתרו� אחר ברמה  2מוצע במחל. המתוכנ� בי� בכביש ה. אי בחינת הפתרו� התחבורתי 2           
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 1  , כאשר לא נית� הארצית והמקומית והכללת הפתרו� התחבורתי המפורט בחלק מהתכנית               

 2  להתחיל בביצוע התכנית ללא הקמת המחל..               

 3  בי� הממצאי�  בחינה מחודשת של ערכי הטבע בשטח התכנית לאור ממצאי� סותרי�אי . 3           

 4  שעמדו לנגד עיני הוועדה וממצאי� אחרי� שנאספו לפני ואחרי הפקדת התכנית ולא עמדו               

 5  .במועד ההחלטה על ההפקדה עיניהנגד ל              

 6  .תכניתות הדיור הכלולות באספקת מי� ליחידל. אי הכללת פתרו� 4           

 7  . העדר פירוט וקונקרטיזציה בתכנית כמו ג� הוראות ברורות וחד משמעיות לרבות שלביות 5           

 8  הביצוע כנדרש בדי�.               

 9  אצילת סמכויות לצוות המלווה שלא כדי� בכל הנוגע לתוכ� הפרטני של התכנית ושלבי                . 6           

 10  ביצועה.                

 11  מיחידות הדיור ייועדו להשכרה לטווח ארו� כנדרש  30%. העדר מנגנו� בתכנית הקובע כי 7           

 12  בחוק.               

 13  . בתכנית איחוד וחלוקה תרי� מסיאס במסגרתהא� היה נכו� לכלול את מקרקעי העו. 8           

             14 

          15 

 16המתנגדי� ונציגי  התבטאו זה התקיימו שתי ישיבות ארוכות במסגרת� כי בהלי� ,יי�כא� המקו� לצ

 17 .מיטב הבנתו ועמדת משרדוכל אחד כ �רבות נציגי משרדי הממשלה הרלוונטייהמדינה השוני� ול

 18עניי� הפלוגתות כי ככל  שאלה לא עלו במסגרת ההתנגדויות אי� בכוונתי לדו� בה� עתה יובהר לעוד 

 19אי! להעלות בעתירה המוגשת לבית המשפט לענייני� " בבתי המשפט ולפיו:על פי הכלל הנקוט 

 20אברישמי נ'  5937/14מ "עע(ר'  ."מינהליי� טענות תכנוניות שלא הועלו בהליכי התנגדות לתוכנית

 21  .)")עניי! אברישמילהל�: " )19.7.15( ה המחוזית לתכנו! ולבניה חיפהיו"ר הוועד

  22 

 23  המתווה הנורמטיבי

 24חוק הותמ"ל חוקק, כעולה מדברי הצעת החוק, כנית אפולוניה אושרה מכוח חוק הותמ"ל. ת. 54

 25שני� מיו� תחילתו וזאת לש� בחינת השפעת היצע הדיור על מחירי  4כהוראת שעה לפרק זמ� של 

 26  :כלשו� דברי הצעת החוק הוא חוקק לאורהדיור. 
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 1"עלייה ניכרת במחירי הדיור בישראל המקשה על זוגות צעירי� לרכוש דירה ומטילה  

 2נטל כלכלי כבד על כלל משקי הבית אשר בוחרי� לרכוש דירה...למחסור בהיצע 

 3הדירות למגורי� תור�, בי! השאר פרק הזמ! הארו0 הנדרש לשני שלבי� מרכזיי� 

 4הליכי התכנו! של תכניות רחבות  במכלול הליכי הבניה של דירות. השלב הראשו! הוא

 5היק) של בניה למגורי�, המתנהלי� ברוב� על פי חוק התכנו! והבניה...הליכי� אלה 

 6הקרקע המיועדת שני�. השלב השני הוא הלי0 השבת  5נמשכי� בממוצע כמעט 

 7לבנייהת דירות על פי אות! תכניות מידי מחזיקי�, ככל שמדובר בקרקעות מדינה. הלי0 

 8  יתי� שני� רבות".זה נמש0 לע

  9 

 10קצר שני הליכי� אלה המהווי� חסמי� משמעותיי� להגדלת היצע הדירות, לא� כ� הינה  החוקמטרת 

 11שבו יאושרו תכניות באמצעות קיצור הזמ� להכנת�  , תחת ועדה אחת,באמצעות הלי� תכנוני מיוחד

 12. ניות בנייה למגורי�"מהיר' לאישור תכ"מסלול התכנו! המוצע יהיה 'נתיב וכלשו� דברי הצעת החוק 

 13הצעת החוק הלי� שיאפשר השבת קרקעות למדינה, הלי� שאינו מענייננו דברי עוד הוצע כחלק מ

 14   בעתירות דנא.

  15 

 16  לא מיותר לציי�, כי:מעבר לצור� בבחינת עמידת הוועדה בהיבטי החוק השוני�, . 55

 17המשפט אינו ש� עצמו בנעליה! של רשויות התכנו! ואי! �כלל נקוט הוא בידינו כי בית"

 18הוא מעמיד את שיקול דעתו שלו תחת שיקול דעת! המקצועי של אות! רשויות. 

 19המשפט בהחלטות של רשויות התכנו! נעשית במשורה, בעילות �התערבותו של בית

 �20חריגה מסמכות, חוסר תו� מובהקות המצדיקות התערבות במעשה המינהלי, כגו!:

 21התנועה למע� איכות  2324/91לב או חריגה קיצונית ממתח� הסבירות (ראו: בג"1 

 22; בג"1 688, 678) 3, פ"ד מה(השלטו� בישראל נ' המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה

 23; 469�468, 441) 3, פ"ד נ(אד� טבע ודי� נ' המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה 2920/94

 24  ."))13(טר� פורס�, בפיסקה  מלו� רג'נסי ירושלי� בע"מ נ' שר הפני� 4776/03בג"1 

  25 

 26 מילגרו� נ' הוועדה המחוזית לתכנו! ובניה 2418/05מ "עעכב' הש' חיות בשל  פסק דינה(ר' 

)24.11.2005((.  27 

 28אגודה ישראלית להגנת הסביבה, עמותה  �אד� טבע ודי!  2920/94וכלשונו של כב' הש' חשי� בבג"צ  

 29  ):1996( 441) 3נ ( פ"ד, נ' המועצה הארצית לתכנו! ולבנייהרשומה 

 30נזכור, בראש ובראשונה, כי אי! אנו יושבי� לדי! כטריבונל עליו! לתכנו!. הסמכות "

 31לתכנו! הופקדה בידיה� של גופי התכנו! המנויי� בחוק, ובמרחב שיקול הדעת הנית! 
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 1של סבירות, רשאי� לב ובמידה ראויה �לה�, ועל יסוד הנחה שפועלי� ה� בתו�

 2משפט, לא �דעת�. אנו, כבית�פי שיקול�ומוסמכי� ה� אות� גופי� לנוע כרצונ� ועל

 3נתערב בפעילות� של גופי התכנו! אלא א� תימצא בה סירכה מאלו סירכות המצדיקות 

 4לב או שלא בסבירות �התערבותנו, כעשייה שלא כחוק, שלא בסמכות, שלא בתו�

 5  ."ראויה

  6 

 7כזו ת הוועדה ע"י ביהמ"ש דנא תיעשה א� ורק בכל הקשור ע� היות החלטתה מכא�, שבחינת עבוד

 8בחוסר  הפעל או שמאדי�, לא כשסמכותה  הפעלתו בגדר חריגה מסמכות, היינשניתנה שלא כחוק או 

 9חוסר תו� לב בפעולת כי בכל הקשור ע�  ,ממתח� הסבירות. כבר עתה אציי� בחריגהתו� לב או 

 10חינת בבשעיקר הדיו� ישתרע  ,הסתייגות ממשית מצד העותרי� השוני�. מכא�הוועדה לא נשמעה 

 11משו� חריגה ממתח� הסבירות. ככל  במסגרת החוק והא� יש בפעילות זואופ� התנהלותה הוועדה 

 12  שיתברר שלא כ� ה� פני הדברי�, יידחו העתירות.

  13 

 14  טענות מקדמיות

 15(ס'  יש לסלק על הס. את עתירת עותרי� שלא הגישו התנגדות בעתירת מסיאס כי ,. טענה המדינה56

 16חובת לא נית� לנתק בי� ש העליו� שקבע ביהמ" בעניי! אברישמי. כפי שכבר ציינתי לעיל, לעתירה) 9.5

 17עתירה. מכא� שמי שלא הגיש התנגדות אינו רשאי להגיש עתה ההגשת לתכנית לבי� התנגדות הגשת 

 18ברור כי עותרי� אלה אינ� רשאי�  אלא שהמדינה אינה יודעת מה� אות� עותרי�. מכל מקו� ,עתירה

 19  קהל העותרי�. להיכלל ע�

  20 

 21כי בי� העותרי� קיימי� כאלה שהינ� בעלי מקרקעי� המצויי� בתחו� הקו  ,טענה המדינה ד. עו57

 22מאחר וחלק�  הכחול וכאלה שמחוצה לו. אלה שמחו0 לקו הכחול אינ� רשאי� לעתור לביהמ"ש

 23בו דחה ביהמ"ש העליו� את עתירת�  ,1 בוכניקבג"במסגרת  3/21הגישו בעבר בג"צ כנגד תמ"מ 

 24לפיכ� מחמת  המשתרעת על שטחי� דומי� לתכנית אפולוניה. 3/21להיכלל במסגרת תכנית תמ"מ 

 25  מעשה בית די�, די� עתירת� להידחות.

 26  באותו פס"ד קבעה כב' הש' נאור (כתוארה אז) כ�:
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 1קודת המוצא לבחינת טענותיה� של העותרי� צריכה להיות כי אי! לו לאד� זכות נ"

 2קנויה להיכלל בתכנית משביחה ולא תישמע טענה מפי אד� שהוא זכאי לסעד א0 ורק 

 3בשל העובדה שמקרקעי שכניו פותחו ומקרקעיו שלו לא זכו לפיתוח. יפי� לעניי! זה 

 4לחוק התכנו!  197אות לפיצוי לפי סעי) דבריו של הנשיא שמגר שד! בסוגיית היק) הזכ

 5  והבניה:

   6 

 7לחוק, אשר בגינה מוקנית הזכות לפיצוי, היא פגיעה  197הפגיעה בה מדבר סעי. '

 8בערכ� של מקרקעי� בהשוואה לער� שהיה לה� עובר לתוכנית הפוגעת. קרי, 

 9הנתוני� המושווי� ה� ערכ� של המקרקעי� לפי התוכנית הפוגעת ולאחריה. 

 10זו אי� להביא בחשבו� את העובדה שהמקרקעי� לא נועדו להשבחה בהשוואה 

 11בתוכנית החדשה לעומת מקרקעי� אחרי� אשר ערכ� עלה בגי� אותה תוכנית, 

 12(ע"א  'כנית בכלל ובתוכנית משביחה בפרט.שכ� אי� זכות מוקנית להיכלל בתו

 13 234, 228) 3, פ"ד מב(יפו�בירנב0 נ' הועד המקומית לתכנו! ולבניה, ת"א 483/86

)1988    .((  14 

    15 

 16זוהי נקודת המוצא לדיו! וזוהי ג� נקודת הסיו�. על מנת שתקו� חובה לרשויות התכנו! 

 17לשנות החלטת� באופ! שקרקעות העותרי� ה! שיפותחו היה על העותרי� הנטל 

 18להראות כי ההחלטות התכנוניות מקור! בשיקולי� זרי� או בהפליה אסורה כלפי 

 19לא מצאתי כי יש בטענות העותרי� כדי להצדיק התערבותו  העותרי�. בסופו של יו�

 20  .   "של בית המשפט בהחלטות רשויות התכנו!

  21 

 22אינ� עוד ברי פלוגתא לאור פסה"ד  ,שמקרקעיה� מחו0 לקו הכחול ,העותרי�נטע� שבמילי� אחרות, 

 23הוכר הצור� בהכנסת מקרקעיה� לתחו� התכנית. העותרי� מצד� טענו במהל� בעניי� בוכניק עת לא 

 24העתירה מופנית כנגד הותמ"ל בשל אי בחינת חלופה לתכנית אפולוניה צפונית לה מקו� הו הדיו�, כי 

 25  מצויי� מקרקעי העותרי� שמחו0 לקו הכחול.

  26 

 27ית חדשה שאי� להשלי� לדו� בטענות המדינה כטענה מקדמית. עסקינ� בתכנ לא היה מקו�לטעמי 

 28ג� מעשה בית די�. משהמדינה בחרה לקד� תכנית חדשה במסגרת  בכלל זהעליה תכנית קודמת ו

 29דווקא, להבדיל למנוע מבעלי הקרקעות לטעו� כי במסגרת תכנית זו  רשאיתהחוק והותמ"ל, היא אינה 

 30מכא� שקביעת  .במסגרת עניי� בוכניקקיימת אפליה כלפיה�, אפליה שלא הוכחה , 3/21מתמ"מ 
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 1מ� הראוי שתבח� פע� נוספת לעניי� היותה  3/21לעניי� אפליה בתמ"מ ביהמ"ש העליו� בעניי� בוכניק 

 2  מפלה במסגרת תכנית אפולוניה. 

 3ת כלפי י לא מצאתי כל אפליה אפשריאקדי� מאוחר למוקד� ואציי� כבר עתה, כלמרות דברי� אלה, 

 4יה� בעתירה הינ� למעשה אות� שיקולי� שהנחו אות� קו הכחול. שיקוללבעלי קרקע המצויי� מחו0 

 5כל ומכא�, שאי� בפועל היינו שיקולי� כלכליי� גרידא להבדיל משיקולי� תכנוניי�, בעניי� בוכניק, 

 6די� עתירת� להידחות מסיבה זו בלבד. בכל הקשור ע� בעלי קרקע ליה כלפיה� בהיבט התכנוני ואפ

 7  ינ� בהמש�.סגרת הקו הכחול, אדו� בעניהמצויי� במ

  8 

 9. בהתייחס ליתר שלוש העתירות, טענה המדינה טענות מקדמיות המתייחסות להעדר סמכות 58

 10עניינית, שיהוי ומעשה עשוי. אשר להעדר סמכות עניינית טענה כי אי� כל אפשרות לתקו. בביהמ"ש 

 11אשר לטענת ג� בלענייני� מנהליי� את החוק כפי שביקש העותר עזרא בעתירתו ומקומה אינו כא�. כ� 

 12אט"ד כי תכנית אפולוניה אינה מתאימה להיות מקודמת בותמ"ל מבקשת לתקו. את החלטת קבינט 

 13הדיור ומכא� שאי� מקומה בבימ"ש זה מה ג� שחל לגביה שיהוי. בכל הקשור ע� העברת התכנית 

 14  כי מדובר במעשה עשוי באשר ההלי� התכנוני בותמ"ל הסתיי�. ,למסגרת תכנונית רגילה טענה

  15 

 16כבר עתה אומר, כי טענה המדינה מוצדקת בכל הקשור לטענות המופנות כלפי החוק וכלפי קבינט 

 17חוסר סמכות עניינית ובי� מחמת שיהוי. יחד ע� זאת, אי� לבוא ולומר כי עסקינ�  הדיור בי� מחמת

 18במעשה עשוי בכל הקשור ע� אפשרות העברת ההלי� למסגרת תכנונית רגילה באשר החוק קובע זאת 

 19ביהמ"ש כידוע בוח� את אופ� הפעלת  .(ג) סיפא לחוק) 13ורשות כחלק מסמכויות הוועדה (סעי. מפ

 20שיקול הדעת של הוועדה ובנסיבות יכול וייקבע כי היה על הוועדה לנקוט דווקא בהלי� זה כחלק 

 21הותמ"ל אינו מתאי� לדו� כי  ,מהתנהלותה הראויה. לא למותר להוסי., כי ניסיונה של אט"ד לטעו�

 22היא בבחינת הדר�  ,ולאחר דחיית ההתנגדות לטעו� אותה עתה ,במסגרת התנגדותהבתכנית אפולוניה 

 23נית� לאחר שהתנגדותה נדחתה בהיבט זה. כל דר� אחרת להתבונ� על הדברי� תביא לכ� שלא הנכונה 

 24בטענה  ,בכל עת שמאושרת תכנית ע"י ועדה זו או אחרת "מעשה עשוי"עתירות מחמת  יהיה להגיש

 25ות כנגד החלטות הגשת עתירלר' לעניי� המועד הראוי ( עמדה לנגד עיני הוועדה במהל� הכנת התכניתש
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 1הוועדה המחוזית המשותפת לתכנו!  2141/09של כב' הש' פוגלמ� בעע"מ  ועדות התכנו� פסק דינו

 2  .))5.2.2009( אחל"הולבניה  נ' 

  3 

 4  טענות לגופו של עניי!

 5  הותמ"לעובדתי קוד� להחלטת במידע חוסר 

 6. כזכור טענו העותרי� השוני�, כי לותמ"ל לא היה מלוא המידע העובדתי הרלוונטי ערב החלטתה 59

 7הינו צור� מובהק  מת� החלטה מנומקתלעיבודו קוד� ו. הצור� במידע רלוונטי מלא התכנית להפקיד

 8י הרשות של כל רשות מנהלית לרבות רשויות התכנו�. החלטה על הפקדת תכנית כוללת בתוכה ביטו

 9העותרי� שו התנגדויות היא אמנ� תאושר. לגמירת דעתה כי התכנית מוכנה לאישור וככל שלא יוג

 10 סקר מלא אודות השפעתמתבטא בתשתית המידע הסביבתי בהעדר  הוסיפו, כי החוסר העובדתי

 11שקדמה לתכנית אפולוניה  2053מכוח הר/ ההשפעה על הסביב ירקהתכנית על הסביבה (אמנ� הוכ� תס

 12 .)לא שסקר זה לא היה מושל�, הכנתו לא הסתיימה והוא לא עבר את הליכי תקנות התסקירי�א

 13של הוראותיו  נדרש לאור השפעה על הסביבהשל� של החוסר במידע סביבתי בדמותו של תסקיר 

 14כאשר לא הושלמה הערכת  ,לעתירת כרמלי) 39(נספח ע/ 2012המשרד להגנת הסביבה מינואר 

 15ולא התייחסו לנושא שלביות ביצוע התכנית  להנחיות) 1.7בשטח התכנית (ס' ות הסיכוני� לקרקע

 16להיבט זיהו� בי� היתר המידע החסר מתייחס להנחיות).  5ומש� זמ� הביצוע של השלבי� השוני� (ס' 

 17כי אמנ� נער� סקר בנושא  ,העותרי� הדגישוהתכנית. ויי� בוודאות בחלק משטח המי� והקרקע המצ

 18עמד בפני קוד� להגשת העתירה א� זה התייחס רק לשטח תע"ש. מכא� שלא  שני� 3גזי הקרקע 

 19סוגי המזהמי� בקרקע, מידת היקפ�, מיקומ�  אודותמקי. ואמי�  ,עדכנימידע  הוועדה סקר המציג

 20שג� אי� בפני הוועדה מידע על הסיכוני� הנובעי� ממזהמי� אלה,  ,. מכא�המדויק ודרכי התפשטות�

 21עלויות במזהמי�, סיכויי הצלחת הטיפול ו לטיפולהמיועדי� קו� המתקני� שיטות הטיפול בה�, מי

 22ג� היוע0 הסביבתי של העותרי� הפנו לכ� ש. המתח�תכנו� כמו ג� השלכות כל אלה על הטיפול 

 23לצור� התכנית לש� קביעת ערכי ס. למתח�  תאושרטר� בהוועדה המלי0 על השלמת סקר סיכוני� 

 �24 טיפול בקרקע ולתאו ת סדר הטיפול במתחמי� המזוהמי�עובמי�, לקבית� מענה לטיפול בקרקע מ
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 1החלטה בלתי מהווי�  ,בהעדר מידע זה ,חפירה ארכיאולוגית. הפקדת התכנית ואישורהביצוע לצור� 

 2  סבירה בעליל העלולה לסכל קידו� התכנית ולהביא לפגיעה בבריאות תושבי השכונה בעתיד.

  3 

 4אה. התקבלה על יסוד תשתית עובדתית מלאישור התכנית בותמ"ל  ההחלטה על המדינה סברה, כי. 60

 5אה ומפורטת של מתכננת הוועדה מלחוו"ד  הותמ"ל (א) לחוק הותמ"ל הונחה בפני12עפ"י סעי.  

 6הכוללת רקע על המתח�, מצבו התכנוני, היק. יחידות הדיור הפוטנציאלי, פירוט היבטי� אורבניי�, 

 7מסחר כמו ג� תשתית, תחבורה, סביבה, היחס בינה לבי� תכניות חברתיי�, צרכי ציבור, תעסוקה ו

 8לתגובת  5ואליה התווספו חוו"ד יוע0 התחבורה של הותמ"ל ויוע0 הסביבה של הותמ"ל (נספח  ,אחרות

 9המדינה). עוד הונחה בפני הותמ"ל חוו"ד סביבתית מטע� יזמי התכנית (רמ"י ורט"ג) הכוללת סקר 

 10סגרתו אותרה קרקע הזקוקה לשיקו�, בוצעה בחינת חלופות במ 1996היסטורי מפורט משנת 

 11 מלואקיי�  1997"טכניות/כלכליות והומלצו טכנולוגיות ושיטות לטיהור על עלויותיה�. מכא� שכבר ב

 12 156 כי בוצעו ,. המדינה הדגישההמידע הרלוונטי לתכנו� ושיקו� הקרקע כמו ג� ביצוע התכנית

 13דגימות מבורות מבח�  142דגימות מפני השטח וכ�  909טלו ינ� כדגימות,  526טלו יקידוחי�, מה� נ

 14קידוחי ניטור במטרה להערי� את מצב זיהו� מי התהו�. הזיהו�  5 1996"שנחפרו. כמו כ� נקדחו ב

 15בות רשת רהמוגבל שנמצא לא סיכ� קידוחי מי שתיה ולכ� הוחלט שלא לטפל במסלול חשיפה זה ול

 16  המזרחי של המתח�. וקידוחי ניטור מי תהו� בגבול

 17בדיקות גז קרקע וחלקיקי� נשימי� ולא נמצאו רמות משמעותיות של אדי חומרי  י�,, כ� צוועוד בוצע

 18  .ויר אינה מקור לדאגה באתרונפ0 או מזהמי� אחרי� ומכא� שהחשיפה לא

 19לטיפול בזיהומי� וכ� ג� קיימות  היו קיימות הטכנולוגיות 1996"ר בשכב ,המדינה הדגישה

 20לא היו בסקר הקרקע כל  הנוספי� שנמצאו בסקרי� האחרוני�, כ� ג� טכנולוגיות לטיפול במזהמי�

 21, דו"ח 2012"גילויי� מרעישי�". כ� למשל בוצע סקר גזי קרקע בשיטה פאסיבית ואקטיבית בשנת 

 22י הקרקע הפאסיבי ברוב האתר לא לתגובת המדינה). ביחס לסקר גז 16(נספח  2/2013"מסכ� הוגש ב

 23נמצא זיהו� ומס' מוקדי� אופיי� ככזה הקיי� בו חשש לזיהו� הקרקע. ביחס לסקר גזי קרקע 

 24אקטיבי נמצאו חריגות מערכי הס. בחלק המרכזי והדרומי של האתר בלבד. בחלק הצפוני לא נמצאו 

 25  ריכוזי מזהמי� החורגי� מערכי הס..
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 1הסקר  פיו� הזיהו� כיו�.ת לש� שפר איכות סביבה. סקר זה עסק  באע"י חבר 2015"סקר נוס. נער� ב

 2סקר זה נקדחו . כחלק מ1996לתגובת המדינה), והתייחס לסקר הקרקע משנת  17(נספח  12/15"הוגש ב

 3, התגלו באתר 1996"סקר זה נמצאה התאמה לסקר מ . במסגרתמ' 11"3קידוחי� לעומקי� שבי�  226

 4א� לרוב בריכוזי� נמוכי� יותר ולפיכ� הדגישה המדינה כי קיימת  ,תשטיפי� מהמי� ג� בסקר זה

 5  ירידה בריכוזי המזהמי� ברוב האתר.

 6והיותו מתאי� לותמ"ל, טענה המדינה כי הותמ"ל  2053אשר לתסקיר הוועדה המחוזית בהר/

 7סוברנית להחליט מה מתאי� לה ומה צרי� התסקיר לכלול על מנת לקד� את הליכי התכנו� אצלה 

 8. מכל מקו� נבדקו ג� הסקרי� 2053א אינה חייבת לסמו� על קביעות הוועדה המחוזית בהר/והי

 9שטח וכה ולכ� נדרשה בחינה מפורטת של , התברר כי אלה ברזולוציה נמהקודמי� שבוצעו למקו�

 10וזו אמנ� נערכה ע"י שני סקרי� סביבתיי� מפורטי� שנערכו ע"י גדעו� שגיא וניר  ,התכנית החדשה

 11רפו כחלק ממסמכי תסקיר ההשפעה על הסביבה לתכנית, במסגרת� בוצע מיפוי ברזולוציה מעוז שצו

 12גבוהה תו� חלוקת השטח לשטחי� קטני� בה� בוצע סקר לצומח ובעלי החיי�, כמו כ� מיפו את 

 13רגישות ערכי הטבע באופ� מפורט בסקר הסביבתי תו� סימו� אזור חו. הי�, המצוק החופי, חולות 

 14תכנית, חולות מיוצבי� במזרחו, ובתי הגידול שבה�. כ� סווגו השטחי� השוני� נודדי� בצפו� ה

 15בתכנית ככאלה בה� הפרה גבוהה של הסביבה הטבעית סווגו כבעלי רגישות בינונית או נמוכה נמוכה 

 16של לנדירות בתי הגידול ולשכיחות המיני� שאותרו בו ואילו שטחי� בה� קיימת הפרה נמוכה 

 17נטע�, הינו בעל רמת פירוט גבוהה  . פירוט זה, כ�כבעלי רגישות גבוהה הוגדרו הסביבה הטבעית

 18סקרי� הקודמי� ומכא� נבחנה ג� ערכיות השטחי�. מכא� שאי� כל פג� בסקר ערכי הטבע שעמד המ

 19וכ� סקרי� עדכניי� בחוו"ד אדיב גל וכרמל  2009"ו 2004"לנגד עיני הותמ"ל (סקרי� קודמי� מ

 20. מסקנת המדינה הינה כי החלטת הותמ"ל התקבלה רק לאחר )להתנגדות אט"דציטרונבלט שצורפו 

 21שקיבלה חוו"ד מתכננת הוועדה, שכללה חווו"ד היוע0 הסביבתי הפנימי שלה, ולאחר שנער� הלי� 

 22טענות הגורמי� השוני� לרבות התנגדויות שנבחנו ע"י החוקר והמלצותיו ומכא� נרחב של בחינת 

 23נסמכת על כנונית מובהקת המבוססת על תשתית עובדתית מליאה ושההחלטה הינה מקצועית, ת

 24  של מומחי� מתחומי� שוני�.  חוו"ד מקצועיות ומעמיקות

  25 
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  1 

 2  דיו!

 3לעמוד מלוא העובדות הרלוונטיות  ותתחילה אציי�, כי אי� חולק בי� הצדדי� כי בפני הוועדה אמור. 61

 4פקטו עמדו בפני "הינה הא� אמנ� דהקוד� למת� החלטה ה� להפקדת התכנית וה� לאישורה. השאלה 

 5  הוועדה כל אות� עובדות רלוונטיות.

 6על  24.12.14מתארי�  חוו"ד מתכננת הוועדה ה�וב עיינתי בחומרי� השוני� שעמדו לנגד עיני הוועדה

 7ת צועיי� שצורפו לה (יוע0 הסביבה יוסי גמליאל ויוע0 התחבורה רמי מנור). חווצי� המקחוו"ד היוע

 8  . סמכה באופ� מוחלט על חוו"ד יוע0 הסביבה ויוע0 התחבורההוועדה נדעת מתכננת 

 9  התכנית  תאושרטר� עוד ב מתייחס לצור� בעריכת סקר סיכוני� יוע0 הסביבה הוא"ד החווב

 10  :(ההדגשות שלי א.ב.) מציי� כ�ו "צוות מלווה"צור� בהקמת למתייחס וכ� 

 11ת תהלי0 טיפול במזהמי� לצור0 ביצוע התכנית נדרש סיו� הבדיקות בקרקע והתחל"

 12כפי שיקבעו תוצאות הבדיקה. ג� הלי0 זה אינו במסגרת הטיפול הסטטוטורי אול� 

 13הוא הכרחי ליישו� התכנית המפורטת הלכה למעשה...ביחס להוראות התכנית מומל1 

 14על מנת שייקבע את ערכי הס)  סקר הסיכוני� יושל� טר� אישור התכניתכי:...ג. ...

 15במתחמי� השוני� ואת יישו� המענה לפעולות הטיפול בקרקע ובמי�. נית! לזהות 

 16מספר נושאי� להמש0 טיפול, על מנת לקד� את הטיפול בקרקע ויישו� התכנית, כול� 

 17  לאחר סיו� סקר הסיכוני�:

 18 קביעת סדר הטיפול במתחמי� המזוהמי�, תאו� בי! טיפול בקרקע לחפירה

 19הארכיאולוגית, קביעת אתרי עבודה לצור0 ביצוע הטיפול בקרקע היכ! שנדרש, שמירת 

 20שטחי חיי1 בי! עבודות לטיפול בקרקע לבי! הג! הלאומי ושכונת נו) י�, קביעת דרכי 

 21יאפשרו תנועת משאיות וכלי� לצור0 טיפול בקרקע ופינוי � שכניסה ויציאה מהמתח

 22. קביעת 1שר בי! השאר יבצע את הפעולות להל!: א מומל1 להקי� צוות ליווילצור0 כ0 

 23. תאו� בי! תכנית הפיצוח ומת! 2ש כמענה לזיהו� הקרקע...רתרונות הנדפאת סל ה

 24. 3ההתרי� לבי! פעולות הטיפול בקרקע...הכל בהתא� להמלצות סקר הסיכוני�...

 25הצוות יבח! את סוג הטיפול ושלביות הטיפול בקרקעות המזוהמות בשטח ה 

 26המעני� הנדרשי� לצור0  את .על פי המלצות סקר הסיכוני�. הצוות יגדירתכנית..

 27תכניות הפתוח בשטח וכ! יגדיר עבור כל מתח�, טר� שיווקו, את יישו� המעני� 

 28ות ניקוי קרקע ל. הצוות ידאג לשמירת מרחק והפרדה ברורה בי! פעו5. ..4הנדרשי� לו. 

 29תאימי� להתארגנות עבור פעולות לבי! פעולות בניה. כמו כ! ידאג לשמירת שטחי� מ

 30  הניקוי..."

  31 
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 1 2016מחודש יוני מציי� על פניו כי הינו  התסקירכי  ,(יוערבתסקיר ההשפעה על הסביבה ג� עיינתי 

 2כטענת המדינה עמד לנגד עיני הוועדה ונבח� ע"י היוע0 הסביבתי של הוועדה ו לתגובת המדינה) 6(נספח 

 3כ�  24.12.14שצורפה לחוו"ד מתכננת הוועדה אלא שחווה"ד הוגשה בתארי�  במסגרת חוות דעתו

 4"כעולה מפרוטוקול ישיבת הוועדה מ נגד עיני הוועדהעמד לא� כי אי� לי ספק ששקיי� בכ� קושי 

 5עיסוקי מפעל תע"ש ותוצריו כמו ג� מועד הקמתו  תסקיר ההשפעה על הסביבה פירט את. )20.1.15

 6תוחמו מוקדי הזיהו� באתר  1996כי כבר בשנת מהתסקיר . עוד למדתי 1995"וסגירתו ב 1950בשנת 

 7טו� קרקע המצריכי� טיפול או סילוק  90,000"כבמסגרת חקירה סביבתית, והשטח המזוה� הוער� ב

 8איטליה סקר סיכוני� ספציפי לאתר תע"ש נו. י� "החלה מבצעת חברת אנוירו� 2008"להטמנה. ב

 9מי� לאתר זה ולאור השימושי� המיועדי� לו תו� תיחו� האזורי� לצור� קביעת ערכי הס. המתאי

 10כי יש  ,המזוהמי� במתח� שיש לטפל בה� וסקירת דרכי הטיפול האפשריות בקרקע המזוהמת. נקבע

 11אמנ� בוצעו סקרי גזי קרקע פאסיביי� ואקטיביי�.  2012ור� לבצע קידוחי� ובדיקות קרקע ובשנת צ

 12בות הוכנה תכנית לקידוחי� ובדיקות קרקע לר 1996סטורי משנת על בסיס ממצאי� אלה והדו"ח ההי

 13לזרימת מזהמי� ממי התהו� לי�. סקר הקרקע, כעולה  בדיקת מי התהו� החופיי� והחשש

 14נמצא לקראת ביצוע. עוד ציי� התסקיר מה� שיטות הטיפול הקיימות בקרקע מזוהמת  ,מהתסקיר

 15אלה שייקבעו רק לאחר קבלת סקר הסיכוני�. עוד ופית תהיינה ואופ� יישומ� א� השיטות שייקבעו ס

 16הציע התסקיר מתווה להמש� טיפול בנושא הזיהו� בקרקע ובו ביצוע קידוחי� ובדיקות קרקע, 

 17השלמת סקר הסיכוני� תו� קביעת ערכי ס. של מזהמי�, תיחו� האזורי� המזוהמי� וקביעת סדרי 

 18טיפול/סילוק הקרקע המזוהמת בהתא�  עדיפויות/חשיבות לטיפול/סילוק הקרקע המזוהמת ולבסו.

 19  להמלצות סקר הסיכוני�.

  20 

 21הוחלט על אישורה  2.3.2016 בתארי�הוחלט על הפקדת התכנית.  20.1.2015מתארי�  הותמ"לבישיבת 

 22חוקר ולהמלצותיו התייחסה מתכננת הוועדה ובתיקוני� הלאחר שההתנגדויות לה נדונו כאמור ע"י 

 23בהתייחס לנושא הזיהו� בקרקע ובמי� צורפו לתכנית  ,אושרה התכניתמסוימי� לתכנית. במסגרת זו 

 24מ"ר בכל ייעודי  300הוראות המתייחסות להקמת מתקני טיפול זמניי� במי� ובקרקע בהיק. של עד 

 25מ' לפחות מבתי מגורי� קיימי� (שכונת נו. י�). כמו כ� תתאפשר  100הקרקע בתכנית ובמרחק של 
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 1. עוד שולבו בתכנית תניות ולפיה� תנאי להיתר בניה/חפירה שצ"פי�באחד מה מתקני� קבועי�הקמת 

 2ראשו� בתכנית הוא אישור סקר הסיכוני� ע"י המשרד להגנת הסביבה. בשטח בו יימצא עפ"י הסקר 

 3חפירה, יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה על סיו� יפול בקרקע, תנאי להיתר בניה או כי יש צור� בט

 4דיגו� מוודא. בשטח בו יימצא עפ"י סקר הסיכוני� זיהו� במי התהו�,  הטיפול בקרקע לאחר ביצוע

 5אישור המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות ע� רשות המי�, כי אי� בזיהו� סכנה תנאי להיתר יהיה 

 6לשימוש המוצע בהיתר. הצוות המלווה יבטיח בעת פיתוחי ייעודי הקרקע בתכנית כי אי� בפיתוח זה 

 7ית הטיפול במי� שתיקבע במסגרת סקר הסיכוני�. בכל מגרש בו יימצאו כדי לסכל את ביצוע תכנ

 8זיהומי� בקרקע ובמי התהו� ומתוכננת בו חפירה ובניית מרתפי�, יידרש איטו� נגד חדירת גזי קרקע 

 9בהתא� לממצאי סקרי הזיהומי� ולהוראות המשרד להגנת הסביבה ולבסו. כי שינוע הקרקע 

 10ות המקומית. בכל הקשור ע� שטח הג� הלאומי באזורי� החשודי� המזוהמת ייעשה לפי הנחיות הרש

 11  בזיהו�, לא ייעשה בה� שימוש אלא באישור המשרד להגנת הסביבה. 

  12 

 13לא עמד  ובמועד אישורה , במועד החלטתה להפקיד התכניתבפני הוועדהמהאמור לעיל עולה, כי . 62

 14בה ובו הסברי� שוני� על הזיהו� אמנ�, עמד לנגד עיניה תסקיר ההשפעה על הסבי סקר סיכוני�.

 15מה� הסיכוני� , כאמור סקר הסיכוני� שיוכ�באופ� מדויק, עד  יודעת הוועדהבקרקע, א� בפועל לא 

 16. נה לטפל בכל אחד מהסיכוני�הדר� הנכו ימהו במדוייק י�נמצא הסיכוני�היכ� , המצויי� במתח�

 17. הא� ותלויות בו למעשה קר הסיכוני�פני עתיד למועד בו יושל� סא� כ� כל הנחיות התכנית צופות 

 18שלאחר לשלב  לדחות ההתייחסות אליוולמרבה הצער, אי� עסקינ� בנושא שנית� די בכ�? לטעמי, 

 19לא נית� לאשר  ,מבלי שעומד בפני הוועדה סקר סיכוני� של� וברורלפיכ�, הפקדת או אישור התכנית. 

 20אחרי� המתייחסת לאזורי� החשודי� כנגועי� ולשכוח, כי עסקינ� בתכנית אחת שלמה . אי� התכנית

 21עלולי� להיות מעוכבי התכנית מבלי לדעת אילו מחלקיה אשר לכיצד נית�  גועי�.החשודי� פחות כנ

 22בשל הצור� בטיפול בקרקע, מהו מש� העיכוב הצפוי, הא� נית� לבנות בנייני מגורי� מחד,  ביצוע

 23ת. מה� ההשלכות שיש לביצוע פעולות אלה במקביל? ומאיד� נית� לבצע פעולות של פינוי פסולת מזוהמ

 24הא� לא יתכ� מצב ובו יתבצע פינוי של קרקע מזוהמת מהאתר בסמו� לבנייני  מגורי� ההולכי� 

 25ונבני� במסגרת התכנית (להבדיל משכונת נו. י�)? והא� לא נכו�, לעניי� שלביות התכנו�, לקבוע 
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 1מוקד� ובמי� המזוהמי�, תו� מת� עדיפות לטיפול  בה� מתוכנ� טיפול בקרקעבמדויק מה� האזורי� 

 2כלל או בסמיכות לאזורי� באזורי� אלה עוד קוד� לתחילת ביצוע עבודות בניה למגורי� בשטח ב

 3  המזוהמי�?

 4של הועדה ובתי  מומחיותהבעוד שנית� לומר כי נושא שלביות התכנו� הינו נושא המצוי בתחו� 

 5, לא כ� הדבר בכל הקשור ע� כאמור � נושאי� מקצועיי�בהיות באלההמשפט אינ� נוהגי� להתערב 

 6לנגד עיני הועדה קוד� לאישורה של התכנית, הרלוונטיות של כלל העובדות  קיומ�בחינת הצור� ב

 7בוודאות  תכניתבמועד הפקדת ואישור ה לא נית� לדעתשמי�, ו בזיהומי קרקעובמיוחד כ� עת עסקינ� 

 8אינ� נחשבי� "מזוהמי�", בהיות� מרוחקי� משטחי תע"ש לאזורי� ש וחדרה� עד כמה פ�, מה היק

 9חו. הי� הסמו� מתח� התכנית כמו ג� על וכאשר אי� ספק כי הזיהו�, עד עצ� היו� הזה, משפיע על 

 10אופ�  י� במועד אישור התכנית כמו ג�ברורהיו לא וסוגו באזור בו מצוי כת� צהוב בתו� הי� שמקורו 

 11הטיפול המדויק בו. משעסקינ� בנושאי� שה� בגדר דיני נפשות, לא פחות, אי� כל אפשרות שלא לבצע 

 12  ועדה. ומלאכת התכנו� כאשר כל המידע בנושא זה מצוי לנגד עיני ה

  13 

 14מושכלות יסוד בדיני תכנו� ובניה, בדומה לכל התנהלות רשויות המנהל הינה, אי� לשכוח לעניי� זה כי 

 15מת� ההחלטה על הרשות לבצע הלי� איסו. יסודי ומקי. של כל התשתית הראייתית כי קוד� ל

 16זיק דינור  8467/10הרלוונטית, תו� בחינה ועיבוד הנתוני� ומת� החלטה מנוקמת על פיה�. ר' בג"צ 

 17  ) וכלשו� כב' השופט פוגלמ�: 29.11.11) (בע"מ נ' שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

 18טה של רשות מינהלית חייבת להתבסס על הלי0 יסודי כלל ידוע הוא כי כל החל "

 19ומקי) הכולל איסו) התשתית הראייתית הרלוונטית להחלטה; בחינת� ועיבוד� של 

 20 ברגר נ' שר הפני�, 297/82הנתוני� שנאספו; וסיכו� ההחלטה המנומקת (ראו: בג"1 

 21) (להל!: 2011( 270�269 משפט מינהליארז �); דפנה ברק1983( 50�48, 29) 3פ"ד לז(

 22ארז)). ההקפדה על הלי0 מינהלי תקי! נועדה להבטיח שהחלטת הרשות �ברק

 23תתקבל על יסוד כלל הנתוני� הרלוונטיי� ולאחר בחינה מעמיקה של כל השיקולי� 

 24השוני�. ביצוע תקי! של הלי0 קבלת החלטה מגדיל את הסיכוי שההחלטה תהיה 

 25העצמאיות נ' מועצת מקרקעי  פורו� הערי� 1027/04ראויה ג� לגופה (ראו: בג"1 

 26) (להל!: עניי! פורו� 9.6.2011דינה של השופטת ע' ארבל (�לפסק 35פסקה  ישראל,

 27פי אמות �הערי�)). שלב איסו) התשתית הראייתית הרלוונטית נבח! בעיקרו על

 28 ) בע"מ נ' שרת התקשורת,1992יורונט קווי זהב ( 987/94מידה של סבירות (ראו: בג"1 

 29כ!, בחינת המידע הרלוונטי צריכה להיות �)). כמו1994( 426�423, 412) 5פ"ד מח(
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 1עניינית, הוגנת ושיטתית. בכלל זה, נדרשת הרשות לית! דעתה ג� לראיות שאינ! 

 2משתלבות ע� עמדתה הראשונית ולהשלכות שעשויות להיות להחלטה על הגורמי� 

 3 899, 865) 3פ"ד נח(, מוסטקי נ' פרקליטות המדינה 3379/03הרלוונטיי� (ראו: בג"1 

 4אסי. ינוב גידולי� בע"מ נ' מועצת  7120/07) (להל!: עניי! מוסטקי); בג"1 2004(

 5דינו של השופט א' רובינשטיי! �פסקה כ"ו לפסק הרבנות הראשית לישראל,

)23.10.07((".  6 

  7 

 8כ� ג� בכל הקשור ע� רשויות התכנו� הנדרשות להפעיל שיקול דעת� וסמכויותיה� על סמ� תשתית 

 9הוועדה המקומית לתכנו!  1975/01עע"מ כלשו� כב' הש' בייניש (כתוארה אז) בעובדתית מבוססת 

 10  ת כי: קובעהינה ), ש� 2002( 647, 638) 6פ"ד נו( ובניה כרמיאל נ' רובינשטיי!,

 11חייבות להפעיל את סמכויותיה!  –כמו כל רשות מינהלית אחרת  –רשויות התכנו!  "

 12קניאל נ' ממשלת  3975/95על סמ0 תשתית עובדתית מבוססת ובדוקה (השוו: בג"1 

 13 ) בע"מ נ' שרת התקשורת1992יורונט קווי זהב ( 987/94; בג"1 493], בעמ' 4ישראל [

 14  .)")426�423בעמ'  ],5[

  15 

 16בוצעו כלל הבדיקות הנדרשות ישרק לאחר  שאמור להיער�סיכוני�, סקר משאי� בפני הוועדה 

 17במסגרת סקר זה, כלשו� היוע0 סריקת כלל שטחי התכנית ובמיוחד שטחי תע"ש לשעבר, כאשר ל

 18להתייחס לערכי הס. של סיכוני� השוני� הנובעי� מהתכנית במתחמי� יש , של הותמ"ל הסביבתי

 19וכאשר לא ידועי�  ,עוד קוד� לאישור התכנית מענה לפעולות הטיפול בקרקע ובמי�השוני� ולייש� 

 20ההחלטה על הפקדת סוגי המזהמי�, היקפ�, מיקומ� ואופ� התפשטות�, כי אז מה� בוודאות 

 21מחייב  למרבה הצער הינה בלתי סבירה באופ� קיצוני, מה ש התכנית, כמו ג� ההחלטה על קבלתה,

 22ספק, כי חלק מהותי מהמידע הנדרש לוועדה לש� אישור התכנית בעיני ות . לא יכול להיאת ביטולה

 23מחייב התייחסות לאופ� הטיפול באות� מזהמי�, מיקומ� של המתקני� ההנדסיי� הנדרשי� לש� 

 24נית� יהיה להערי�  לא ,הערכה של הסיכו�שכ� בהעדר  ,בה� כ�, לרבות עצ� הסיכוי להצלחת הטיפול

 25נושא הטיפול במזהמי� פרק הזמ� שייקח  כ� ג� לא נית� לדעת מה, סיכוי לסילוק המזהמי�את ה

 26ת בחינה ולבסו., ולא פחות חשוב, נדרש נדרש זה. מידעחלקית ללא  להכי� תכנית ואי� סיבה ראויה

 27מוב�, כי סקר סיכוני� שכזה יכול וישנה . עלויות הטיפול והשפעת� של אלה על עצ� התכנו� בשטחשל 

 28  . עד למאוד גופה ובהעדרו, ההחלטה על קידומה הינה כאמור חסרהד את התכנית ועד למא

  29 
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 1הנובע בחוק לקידו� הבניה במתחמי� המבור� יש לומר,  ,לא מיותר לציי� לעניי� זה, כי הצור�עוד 

 2הרגיל, אינו יכול להצדיק העדר נתוני� התכנוני הלי� ממועדפי� לדיור, לתכנו� מהיר ובהלי� מקוצר 

 3לאחר מאוחר יותר שלב תו� דחיית� לר, או בירור עובדתי בנושאי� אלה עובדתיי� מלאי� כאמו

 4  אישור התכנית. בכ� יש כדי לפגו� בעצ� ההחלטה על הפקדה ואישורה של התכנית כאמור.

  5 

 6צוות מלווה, באות� נושאי� לא ידועי� הקשורי� לזיהו� הקרקע העברת סמכויות הביצוע לכמו כ�,  

 7עניי� זה, כי לא עצ� הקמתו של צוות מלווה, שיכול ויסייע ביישומה והמי�, לקוי מבחינתי. יובהר ב

 8אפשרות לצוות המלווה, לדו� בשלבי� ההינו מוקשה בעיני, אלא בעצ� מת�  ,של התכנית בפועל

 9סקר הסיכוני� שמ� הראוי כאמור שיעמוד לנגד וצרי תכל מאוחרי� יותר, לאחר אישור התכנית, ב

 10  .והיא זו שאמורה להחליט כיצד יש לנהוג באלה ר התכניתעיני הוועדה ביו� הפקדת ואישו

  11 

 12בנושא הקרקע המשיכה המדינה בביצוע סקרי� אמנ� כא� המקו� לציי�, כי לאחר אישור התכנית 

 13סקר נער� לראיות המדינה),  18(נספח  2016דצמבר בדו"ח סקר גזי הקרקע נער� כ� למשל, והמי�, 

 14סקר מי  .לראיות המדינה) 20"19(נספחי�  2016נובמבר סקר מי תהו� בוכ�  2016אוגוסט קרקע ב

 15קיומ� של חומרי� חדשי� שלא היו ידועי� קוד� לכ�, חלק� דבר  , באופ� לא מפתיע,התהו� מעלה

 16כל אלה מלמדי� על כ�  .לפחות רעילי� ועלולי� להיות מסוכני� לציבור ובעיקר לאלה הרוחצי� בי�

 17המידע הנוס. ההול� ומתגבש באות� סקרי�, שאלא  שבפני הועדה לא רק שלא היה מידע מספק,

 18שבלי ספק יבוא לכלל ביטוי ג� במסגרת סקר הסיכוני�, ראוי היה שיעמוד לנגד עיניה עת הינה מורה 

 19מאשרת אותה, על המשמעויות הקשות העלולות לנבוע מטיפול לא ראוי א. על הפקדת התכנית ו

 20סר כדאיות או מסיבות אחרות, כאשר חלק , בשל חובה�באות� מזהמי� או להבדיל אי טיפול 

 21מהתכנית עלול להיות מיוש� ואילו חלק אחר לא, תוצאה שהינה בפועל לקויה ופוגמת בהלי� התכנוני 

 22  כולו. 

  23 

 24התנגדויותיו, מ� הראוי שיעמדו קבלת עוד לא מיותר לציי�, כי עת מופקדת התכנית לעיו� הציבור ו

 25ג� דו"ח סקר חווה"ד השונות שצורפו לה,  ואתת המוצעת, כמי שזכאי להכיר את התכני ,לנגד עיניו
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 1לידיעת הציבור, כי אז  סקר הסיכוני� אינו מובאככל שתכנית. העולי� משטח ה הסיכוני�

 2עלולות להימצא חסרות, לא ענייניות ולא מלאות, בניגוד לקבוע בחוק (ר' לעניי� הצור�  תהתנגדויוה

 3  ). לחוק הותמ"ל 17סעי.  ,בפרסו� כלל פרטי התכנית, לרבות חוות הדעת

  4 

 5חברתי, ג�   הדרושה בעת מת� החלטות בוועדת תכנו�לנושא התמונה העובדתית המליאה התייחסה 

 6אחל"ה איכות חיי� לתושבי השרו! נ'  1291/07אז) במסגרת עת"מ שרה גדות (כתוארה  כב' השופטת

 7  , עת קבעה כי:)5.2.09( הוועדה המקומית המשותפת לתכנו! ובניה

 8המשיבי� אינ� חולקי� על כ0 שהתמונה העובדתית המלאה באשר לזיהו� המתח� "

 9תתברר רק לאחר שייער0 סקר קרקע מקי). לפיכ0, כאמור, החלטה המפקידה תכנית 

 10דירה ייעודי� במתחמי� קבועי� מראש, ללא סקר קרקע מקי), מצויה מחו1 המג

 11  ."למתח� הסבירות

  12 

 13הועדה המחוזית המשותפת לתכנו!  2141/09מ "עעאמנ�, ערעור על פסק די� זה התקבל במסגרת 

 14), א� זאת מחמת היותה העתירה מוקדמת 31.12.09(! נ' אחל"ה איכות חיי� לתושבי השרוולבניה 

 15ולא מחמת המסקנה אליה הגיע ביהמ"ש קמא בנושא זה. מכל מקו�, א. אנוכי מצטר. למסקנה זו 

 16  של ביהמ"ש המחוזי, כאמור. 

  17 

 18שהועלו במסגרת העתירות ובקצרה  מהפלוגתותא� בחלק בהמש� לאור התוצאה אליה הגעתי, אדו� 

 19  בלבד. 

  20 

 21  א ערכי הטבע, שלביות הביצוע, תחבורה ונושאי� מהותיי� נוספי�מידע חסר בנוש

 22בקצרה בלבד כאמור, ומבלי להיכנס לעומק טענות הצדדי�, יצוי� כי מעבר למידע החסר כאמור . 63

 23קיי� מידע חסר ג� בנושא ערכי הטבע, שלביות ו� המי� והקרקע, סברו העותרי� שבנושא זיה

 24כדי להוות גור� , יש חוסרי� אלהבנושאי� אלה לא ראיתי כי הביצוע, תחבורה ונושאי� נוספי�. ב

 25מהותי המצדיק התערבות בשיקול דעתה של הוועדה באשר מה שעמד לנגד עיניה וסיפק אותה לצור� 

 26אפילו סברתי שנית� היה לקבל מידע  ,היה בו לטעמי דיודחיית ההתנגדויות כאמור, קבלת החלטותיה, 

 27  נושא בעלי החיי� והצמחייה. בנוס. במיוחד בכל הקשור ע� ערכי הסביבה, כמו 
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  1 

 2  עתירת מסיאסבכל הקשור ע� 

 3השאלה הא� נכו� לאפשר לבעלי המקרקעי� המצויי� נושא העתירה העיקרי בעתירת מסיאס הינה . 64

 4להיות שותפי� לה  ,2ר� לצור� הקמת מחל. לכביש וייעוד� שונה לד במסגרת הקו הכחול של התכנית

 5על דר� איחוד וחלוקת המקרקעי� שבבעלות�, להבדיל מהפקעת� לפי הוראות התכנית. עמדת 

 6המדינה הינה, כי ג� בעלי המקרקעי� המצויי� במסגרת הקו הכחול אינ� זכאי� להיות חלק 

 7רבקה  6942/15נית לכ� (ר' עע"מ וד וחלוקה כאמור, מאחר ואי� הצדקה תכנומהתכנית במסגרת איח

 8), "עניי! ב! משה") להל�: 20.11.16( ב! משה נ' הועדה הארצית לתכנו! ובניה של תשתיות לאומיות

 9, כי הכללת חלקות בתחומי תכנית איחוד וחלוקה המדינה נקבע בי� היתר, כ� טענה בעניי� ב� משה

 10פיצוי בלבד, אינה מוצדקת תכנונית ועלולה שלא משיקולי תכנו� וקידו� יעדי התכנית אלא למטרות 

 11לפגוע ביעילות התכנו� ובעקרונות צדק חלוקתי, כמו ג� עלולה להיות שיקול זר ופסול. המדינה 

 12הינו חיוני לבניית יחידות הדיור על מנת לספק לתושבי  2הסבירה בנוס., כי המחל. המיועד בכביש 

 13את ה"טריגר" לאישורו, א� זו אינה תכליתו השכונה העתידיי� פתרו� כולל והתכנית מהווה ג� 

 14הספציפית והוא משמעותי למרחב כולו כמו לתושבי השכונות הצפוניות של הרצליה, לכניסה למושב 

 15תחנת רכבת, כמו ג� נתיבי� מהירי� המתוכנני� במשולש שפיי� ומעבר לרשפו�, לחניו� חנה וסע ו

 16ישורו קיימת סבירות להגדלת עומס בלתי סביר לכ�, ישרת ג� את באי הג� הלאומי, אפולוניה וללא א

 17דינה מסכימה, כי בשכונות הצפוניות של הרצליה על ידי המבקשי� לבקר בג� הלאומי ובחו. הי�. המ

 18בי של יטתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלי� מהווה לעיתי� כלי תכנוני מרכזי לניצול מ

 19תו� הגדלה יחסית או גריעה יחסית באופ�  משתתפי התכנית מחד ולהשגת מטרות ציבוריות מאיד�,

 20שוויוני של התועלת מהמקרקעי� עבור כלל המשתתפי� הנכנסי� לתהלי� החלוקה החדשה ולכ� היא 

 21נתפסת כעדיפה מהפקעה. יחד ע� זאת, על המוסד התכנוני לשקול שיקולי� תכנוניי� שמטרת� 

 22מכות לקד� תכליות מסוימות לפי להגשי�  מטרות תכנוניות ראויות, ומכא� שמקו� בו לוועדה הס

 23מקורות סמכות שוני�, כי אז ג� בידיה הבחירה התכנונית לפי איזה מקור סמכותי לפעול. בכל מקרה, 

 24אפשרות האיחוד והחלוקה ביחס למקרקעי העותרי� אינה אפשרית באשר נית� להכליל מקרקעי 

 25. מששטח העותרי� אינו חלק העותרי� בתכנית איחוד וחלוקה רק ככל שקיימת לכ� הצדקה תכנונית
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 1מחטיבת הקרקע התכנוניות אלא רק מצוי בסמו� לו, אי� הצדקה לכלול אותו כחלק ממסגרת הקרקע 

 2עליה יש להפעיל כללי איחוד וחלקה, רק לש� פיצוי אות� בעלי קרקע לש� מת� זכויות. הפתרו� לבעלי 

 3ונית בקרקע. המחל. על דר� מס' קרקע אלה צרי� להיות בפיצוי שמתווה החוק למקרה של פגיעה תכנ

 4שהינה דר� ארצית אינו נדרש לשרת את שכונת אפולוניה המגורי� באופ� ייחודי אלא כלל הסביבה  2

 5. יש להבחי� בי� צרכי ציבור שכונתיי� לבי� צרכי ציבור כלל לאומיי� ואי� בו כדי ליצור זיקה מיוחדת

 6יש מקו� לפיצוי מכוח דיני ההפקעה ולא מכוח , ומשעסקינ� בדר� ציבורית לאומית, אזי 2כגו� דר� 

 7דיני האיחוד והחלוקה. מוצדק א� כ� להטיל על בעלי הקרקעות במתח� השתתפות בעושר שיחולק 

 8  רק כאשר הקשר התכנוני בי� המתחמי� מובהק וספציפי, אחרת אי� לחבר קניינית בי� שני המתחמי�. 

 9  בי� התכנית לבי� מקרקעיה�.  העותרי� כמוב� סבורי� אחרת ולטעמ� יש קשר מובהק

  10 

 11  דיו!

 12לדו� בפ� זה של העתירות. יחד ע�  הכרחאומר כבר עתה, כי לנוכח התוצאה אליה הגעתי, לא היה . 65

 13זאת, משעסקינ� בצדק חלוקתי, וכאשר עניינו של האזרח בכל הקשור ע� רכושו ניטל ממנו במסגרת 

 14 מדיני האיחוד והחלוקה ונטילת זכותוהבדיל התכנית "בכוח", תו� פיצוי עפ"י דיני ההפקעה בלבד ל

 15  מהתכנית גופה, כי אז סברתי שיש מקו� ג� להביע דעה בנושא זה. להיות חלק 

 16תחילה אציי�, כי נקודת המוצא הינה בשאלה הא� תכנונית נכו� יותר יהיה להפקיע את מקרקעי 

 17י התכנית, היינו הא� העותרי� הרלוונטיי� או לצרפ� לתכנית. נקודת מוצא זו נבחנת עפ"י צרכ

 18מקרקעיה� נדרשי� לתכליות מא מקרקעי העותרי� נדרשי� בפועל למימושה של התכנית או ש

 19מקרקעיה� נדרשי� שתכנית, אלא ז אי� ה� מהווי� עוד חלק מובהק בציבוריות רחבות יותר שא

 20העליו� מ� הראוי להפקיע�. התייחס לכ� ביהמ"ש ש� לתכלית ציבורית רחבה הרבה יותר ומכא� 

 21  : לפסק דינו של כב' השופט מזוז) 22(סעי.  בעניי� ב� משה, כשציי� כ�

 22הכללת חלקות בתחומי תכנית איחוד וחלוקה שלא משיקולי תכנו! וקידו� יעדי "

 23התכנית אלא למטרות פיצוי בלבד, לא רק שאינה מוצדקת מבחינה תכנונית ועלולה 

 24חלוקתי, אלא היא עלולה לעלות ג� כדי לפגוע ביעילות התכנו! ובעקרונות של צדק 

 25  .שיקול זר ופסול

 26מנגנו! האיחוד והחלוקה נועד לשמש שתי תכליות מרכזיות: ראשית, בא '

 27מנגנו! זה לשרת צרכי� תכנוניי� במצבי� בה� נדרש לבצע חלוקה יעילה יותר 
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  מועדפי� ואח'עזרא נ' למתחמי דיור  42352�04�16 עת"מ
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 1של החלקות בתו0 מרחב מסוי� על מנת להתאי� את החלוקה לצרכי� 

 2ת שניה של מנגנו! זה היא חלוקה צודקת של הנזק התכנוניי�... תכלי

 3וההשבחה בי! בעלי מקרקעי! בתחומיה של תכנית... טענת� של העותרי� היא 

 4כי משהחליטה רשות התכנו! להשביח קרקעות מסוימות במסגרת תכנית... 

 5חובה עליה 'לשת)' בהשבחה זו ג� את שכניה� של בעלי הקרקע המושבחת 

 6חדש ללא קשר לשאלה הא� שכני� אלה נמצאי� בדר0 של איחוד וחלוקה מ

 7בתחו� התכנית או מחוצה לה... טענה זו אי! בידי לקבל. דיני התכנו! והבניה 

 8מגדירי� מעגלי� תחומי� של פרטי� שזיקת� לתכנית מסוימת מקנה לה� 

 9זכויות ומטילה עליה� חובות ביחס לתכנית. מי שתוכנית השביחה מקרקעי! 

 10ל השבחה ובכ0 לשת) את כלל הציבור, ובכללו את שברשותו אמור לשל� היט

 11אות� פרטי� שנפגעו מ! התכנית, בהטבה שהוענקה לו... אול� מנגנו! שיתו) 

 12זה תחו� בגדרי החוק. א� נאמר כי יש 'לשת)' ברווחי ההשבחה מי שלא זכה 

 13לה בתכנית ג� בדר0 של איחוד וחלוקה נמצא כי אי! לדבר סו) ויש מקו� 'לאחד 

 14האר1 כולה במסגרת תכנו! כולל בו יחולקו רווחי ההשבחה בי! כל ולחלק' את 

 15בעלי הקרקעות באר1, ולא רק בי! שכני�. הזכות לפיצוי בגי! נזקי� עקיפי� 

 16  ".')16, פסקה בוכניק מתכנית אינה זכות המשתרעת עד אי! גבול" (עני!

  17 

 18לא יכול להיות ואלא שמוסי. ביהמ"ש בעניי� זה, כי באות� נסיבות מדובר על הרחבה של כביש ארצי, 

 19כי הרחבתו משרתת את כלל תושבי המדינה ולכ� מצדיקה הפקעת מקרקעי העותרי� ש�. לא  ,חולק

 20תה יהי קודמה תכנית אפולוניה, לא לולאבענייננו. אי� חולק בנסיבות העניי�, כי בהכרח הוא המצב כ� 

 21את תושביה  ,אז ג� ואולי א. בעיקר ,מקודמת תכנית המחל.. המחל. נועד לשרת, א� לא רק

 22אפולוניה, שכ� גישה לג� הלאומי קיימת ג� כיו� ללא כל צור� במחל.. מעבר  שכונתהעתידיי� של 

 23ותו לכ�, בעובדה ולפיה במחל. יעשו שימוש ג� לש� הגעה למקומות נוספי�, אי� בהכרח כדי להפו� א

 24להבדיל  לאומי"כלל ארצי –ציבורי מחל. שנועד לשימוש הציבור בכללותו בלבד שימוש בעיקרו ל

 25. מטרת המחל. א� כ� בנסיבות יכולה דווקא להיחשב  ככזו ית אפולוניהקשור בטבורו לתכנהיותו מ

 26  הש' מזוז:  שאינה באופ� מובהק ציבורית. וכלשו�

 27שובה ברורה והחלטית לשאלת הזיקה אכ! יתכנו מקרי� גבוליי� בה� קשה לתת ת"

 28התכנונית של שטח נתו! לתכנית. לא זה המקרה דנ!. בענייננו מדובר כאמור במקרה 

 29מובהק של העדר זיקה תכנונית, שכ! ברור לחלוטי! כי שטח הדרוש להרחבת כביש 

 30  ."ארצי אי! לו כל זיקה תכנונית לתכנית נקודתית להקמת שכונה חדשה ברעננה

  31 
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 1במילי� אחרות, מאחר וישנה זיקה ברורה בי� המחל. לבי� השכונה החדשה המוקמת בהרצליה, 

 2הליכי איחוד וחלוקה בכל הקשור ע� אפשרות בהחלט יש מקו� לשקול להבדיל מעניי� ב� משה, 

 3  מקרקעי העותרי� שמקרקעיה� מצויי� במסגרת הקו הכחול. 

  4 

 5  סו) דבר

 6לשולח� הותמ"ל, השבתה על ביטול החלטת אישור התכנית ול לאור כל האמור לעיל, הנני מורה ע. 66

 7באות� נושאי� כאמור  מלא לאחר קבלת סקר סיכוני�בשאלת הפקדתה על מנת שתדו� פע� נוספת 

 8הא� אי� מקו� לצר. את מקרקעי העותרי� בעתירת מסיאס ג� . במסגרת זו תשקול הוועדה לעיל

 9הא� , לקבוע כמוב� סוברניתד וחלוקה. הוועדה לתכנית במסגרת איחוהמצויי� בתחו� הקו הכחול 

 10(ג) לחוק, בי� לאור 13יהא זה נכו� להעביר התכנית לוועדה המחוזית כחלק מסמכותה לכ� בסעי. 

 11, ואיני משיא לה עצה סיו� מועד הוראת השעה ובי� מכל סיבה תכנונית אחרת כפי מיטב שיקול דעתה

 12  . עתהמתח� שיקול דבושא זה ובכל נושא אחר המצוי בנ

  13 

 14ישראל, יישאו בהוצאות  ת"א כמו ג� רשות מקרקעייה נבוהוועדה המחוזית לתכנו� , הוותמ"ל. 67

 15  בס� הכול).  5 40,000( 5 10,000העותרי� בכל אחת מ� העתירות בס� 

  16 

  17 

 18  , בהעדר הצדדי�.2017אוקטובר  18, כ"ח תשרי תשע"חהיו�,  �נית

       19 

                 20 
  21 




