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 זיותוחעת הערות הוועדות המדיון בשמי  -   ירושלים   -  41תמ"א 

 
 זיותוחעת הערות הוועדות המדיון בשמי  -          מרכז  -  41תמ"א 

 
 זיותוחעת הערות הוועדות המדיון בשמי  -  ב  אביתל   -  41תמ"א 

 
 זיותוחעת הערות הוועדות המדיון בשמי  - דרום          -  41תמ"א 

 
 זיותוחעת הערות הוועדות המדיון בשמי  - חיפה         -  41תמ"א 

 
 ותיזוחעת הערות הוועדות המדיון בשמי  - צפון           -  41תמ"א 
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 : הוועדהר מזכי – ר נריה גרינולדמ

 42א "תמנושא  21.01.2020תאריך כ"ד בטבת תש"פ  .646בוקר טוב פותחים את ישיבת הולנת"ע מס' 
 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב'  

 טוב אנחנו נתחיל 
 

 : אגף תחבורה במינהל התכנוןראש  –אילנה שפרן גב' 
ות דלהערות ווע 42תמ"א ת מחוזיות ועדכנית להערות וו, העברנו את התאז אנחנו העברנו את הערות

חוזיות והם יציגו את עיקרי ת המולכן הגיעו לפה נציגי הוועדויום שמיעת ההערות  אנחנומחוזיות והיום 
הנושאים  ,מן יישלחו לכל החברים כדי שתוכלו בפרטי פרטיםעצעצמן כל ההערות הערות, ההערות 

את העיקר.  שמוע עמודים של הערות אז תוכלו 60ריא לכם צטרכו להקיהעיקריים יישמעו היום כדי שלא 
 והיום אנחנו שומעים.  לכל החברים  ההערות נשלחו, ההערות שהתקבלו מהוועדות המחוזיות נשלחו

 
 זיותוחעת הערות הוועדות המדיון בשמי  -          מרכז  -  41תמ"א 

 
 

 : עדהר הוו, יו"לית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 מחוז מרכז. 

 
 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 

נו היא התמ"א החשובה ביותר או בין החשובות ביותר בין המקודמות מבחינת 42, תמ"א בוקר טוב לכולם
ה כבדות שמשפיעות מאוד, מבעיות תנועמחוז מרכז הוא סובל מעומסי תנועה כבדים היום במחוז מרכז, 

תנו יש משמעות מאוד גדולה לתמ"א הזאת מבחינלעתיד ולכן  לת שלנו לפתחוו על הפיתוח ועל היכנל
זה לות של תחבורה ציבורית בעיקר בהסתכהתמ"א מבט שלנו על ים מהכשאנו מסתכללפיתוח העתידי, 

אפשר לנו ת ת"א הזאתמובה ואם הך אנחנו בונים רשת של תחבורה ציבורית טעיקר ההסתכלות שלנו אי
מים לא אאריך כי .. פעהעתידית הנכונה, קצת על מחוז מרכז אני ורית ורה הציברשת התחבלבנות את ה

יש לנו בצפון את  ץ פרט למחוז צפון,קודמות, מחוז מרכז למעשה מוכר כמעט בכל המחוזות הקיימים באר
מרכז יש לנו שתי התנועות במחוז ב, את מחוז תל אבימחוז חיפה  .. באיו"ש ירושלים דרום ועוטפים 

ל אביב, מהמחוזות ות כל האנשים שרוצים להגיע לגרעין הפנימי של תת יש לנו תנועות חוצתנועו
כבדים שאנחנו מקבלים בבוקר, נועה הצפון או ירושלים וזה עומסי התמדרום  האלים הארחם אם זהפרפיר

 2040שאנחנו מפתחים במחוז, את הפיתוח עד וכמובן התנועות שאנחנו מייצרים ברמה שלנו מהפיתוח 
, הן בעצמן יוצרות 2040יחידות דיור עד אלף  634 –שר כ מרכז, אנחנו אומרים לאאמור להגיע למחוז 

מאוד כבדות במחוז בנוסף לתנועות החוצות ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, ואנחנו צריכים  תנועות מאוד
אנחנו מדברים על את הרשת התחבורה הציבורית הנכונה, כשצר תאפשר לנו ליי בסוף  42לראות שתמ"א 

שת מסילות הרכבת, ר קרה משלושה רבדים יש את הרשת הארצית שזה בעיוירשת, מבחינתי רשת בנ
י אופניים ורשת מקומית שקוראים לזה אוטובוסים ושביל יוצא בזה, כו .. וורית שזו הרשת של המטראז

שא זה פותח פה עיקר הנות האלה ואני כבר משלבים בין שלושת הרשתוריכים לראות איך אנחנו ואנחנו צ
ה במעבר יעיל בין כלי תחבוריעילות. ם למקום בורית ממקוורה ציבף לנוסע זה יכולת שלו להגיע בתחבבסו

כי יעדיפו רית רה הציבוושונים בין הרשתות, אם לא נעשה את זה כמעבר יעיל אנשים לא ישתמשו בתחב
סופו של דבר שנוכל בשלב חוז זה לא רק בם הדגש שלנו במרטי, אנחנו צריכים עוד פעלהשתמש ברכב הפ

, לעתיד טוב רשתות השונותובה שעם החילופים הנכונים בין ההבא לייצר את הרשת תחבורה ציבורית הט
חסר פה דברי הסבר כלל, אנחנו חושבים שחייבים לשים דברי . אז אני אתחיל ברמה הכללית יותר לכולנו

התכנונית שלה להגדיר בדברי הסבר אפילו כבר את  הססבר לתמ"א לכתוב מה המטרות שלה מה התפיה
איזה יעד פיצול לתחבורה ציבורית, התמ"א אומרת אני חושב שכמו כל נו רוצים כמה אנח פיצול י היעד

ו מדברים, על מה אנחנחסר הדף הזה והוא מאוד, מאוד מהותי להבין בים להיות פה דברי הסבר יתכנית חי
שבים חנו עדיין חודון אבל  אנאני יודי שנ ת זה ואנחנו חוזרים והדבר הזהבמטרות התכנית אנחנו העלינו א

ציבורית היא מילה גסה ולכן התמ"א צריכה להגיד שהיא נותנת שבתקופה שאנחנו נמצאים בה תחבורה 
שהיום הרשת צריכה לתת יג להצו, אז אמרנו מטרות התכנית העדפה להגיד ה העדפה לביטוחבמטרות של

ל כבישים שתות שיעילה אנחנו כבר עברנו מהזמן שדיברנו ר שת של תחבורה ציבוריתהעדפה לפיתוח ר
ה ציבורית, הושא של מטרו .. קל, אנחנו יודעים שהתמ"א חנו צריכים התמ"א תדבר בשפה של תחבוראנ

שכבא בשלב הזה גם לא מבקשים ואנחנו  נויים במטרו וה ..ולא נתנה את דעתה לשיהחלה לפני הרבה זמן, 
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ד עם זאת אנחנו כם חושבים ותי, יחי זה שינוי מה"א כה ... על גבי התמהמטרו ו יציינו את הרשת שללא 
כי זה מדים היום, עונספח לתמ"א שתראה את הרשתות למטרו ול .. שאנחנו שצריך להוסיף כבר היום 

חנו הולכים ש לנו רשת של מטרו אנחנו יודעים שאנפה יהנה מר אותו משהו גם שהתמ"א חייבת לבוא ולו
דבר נוסף התמ"א האריכה נו קדימה, ליוון הזה, אנחנו צריכים להראות את זה בנספח, וזה חשוב, חשוב לכ

ונתנה כל מיני חציות של ישובים וגם נותנת לנו עוברת במרכזי ערים או במרכזי ישובים אני חושב שכחלק 
גם חלופה של ... שיפוע  חלופות תיבחןאלו אנחנו צריכים לייצר ולומר שבבחינת השהוספנו את הדברים  ה

ק מהחלופות צריך צה את עין ורד וכן כחלהחו 6לכביש  553כדוגמת עין ורד שבו אנחנו מאריכים את כביש 
ת ם צריכים לתת לישובים אנו גגם לבחון את חלופת השיפוע .. כי אנחנו חוצים ישובים ואני חושב שאנח

מרתי הנושא של כמו שאאז זה ככה ברמה הכללית, קיים, לאחר הביצוע להת היכולת לאחר התמ"א או
החילופים בין אמצעי תחבורה שונים הם מהותיים, וחשובים, כמו שאמרתי החילופים והקמת מרחמים 

יות זה נחנו יודעים שבמחוז מרכז עיקר הבעהם חשובים מאוד להעברת אנשים בתחבורה ציבוןרית היום א
ק"מ אזור צר מאוד שבו  17א צם הגבול עם איו"ש הול המחוז שזה בעבובין נתניה לגהמרחק בצפון המחוז, 

 –.. עוברת פה בבוקר, רק מ ל, וגם כל התחבורה שחוצה מצפון לעוברות כל התשתיות של מדינת ישרא
בשעות כמה עוברים פה  רד התחבורה בודקים לפי טלפונים, עבודה שנעשית עכשיו עם משאת האוזןלסדר 

קר רק שתבינו זה סדר הגודל אלף בבו 23אלף,  30נכון שי כמה עוברים פה ם אני זוכר סדר גודל, אהבוקר 
יש לנו פה היום את ציר בתפיסה שלנו חושבים ששל אנשים שעוברים פה בבוקר וזה פקקים איומים, אנחנו 

מתחמים ר צבים שחייבים לייחושנחנו בות אוהרכבת שאמור להיסלל או אמור להיסלל בשנים הקר
, וגם בהמשך וכמובן במחוז 551,  57ן המסילה לבין כבישי הרוחב של המחוז, אם זה ות המפגש, ביבנקוד

יכול לעלות על כבחש לחצות אותו  רקאי ואז בן אדם שירצה לנסוע לתוך מחוז מרכז או ירצהחיפה באזור ב
נדע לייצר את אם אנחנו לא  תניה,נתוך על ה .. שנוסע לולעלות  57נניח ב  על המסילה לרדת במתחם

כן התמ"א הזאת חייבת לסמן ... ול  פקקים בכביש רכבים בבהדברים האלה אנשים ימשיכו לנסוע 
ם פשוט , ובמחוז חיפה באזור ברקאי מתחם נוסף, ששפ551, 57,  9מבחינתי לפחות שלושה מתחמים כביש 

וך מחוז תלין או לרופועי תחבורה ציבורי לתוך המטולהיכנס באמצ מאוד אנשים יוכלו לעלות על הרכבת
כבר שהתמ"א ואנחנו רוצים כופים את המצב של היום לשנים הבאות. מרכז, בלי המתחמים האלה אנחנו 

במחוז פתרון לחלק מהעומסים אנחנו אנחנו מקדמים היום אני אומר שתתן איזה ביטוי זה חלק מהתפיסה 
הורדת את ולבחון  –זה ולעשות את ה ת שלנו באמת לבחון את כל הנושא ההפנימי רוצים להתחיל בעבודה

מתחמים האלה והנקודות האלה לא נוכל לקדם שום תחברה ציבורית י ההעומסים כתוצאה מזה, אבל בל
המתחמים האלה לסמן לנו עוד טובה והעברת אנשים לתחבורה ציבורית אז אנחנו מבקשים סה"כ את 

שלו ולעלות על הרכבת  אוטום את היוכל לשי 65, ובברקאי מי שמגיע מציר שש על םמתחמישלושה 
עי תחבורה, זה חשוב מאוד אנחנו רואים את זה ברמה אמצולהיכנס לתוך המטרופולין ולהחליף 

ם צים לקדם, אנחנו חושביושאנחנו ר גי ותפיסה אסטרטגית,טרטסושא אנאסטרטגית ולא ברמת אפילו זה 
ות מחייבות לבחינת מנהרות תשתיות סף אנחנו רוצים שכבר עכשיו יהיו הוראנו דבר שהיא נכונה, 

ומות שאנחנו כבר היום מזהים את הקשיים ואת הבעיה להעביר תשתיות במקביל לרשת הדרכים, במק
באזור עוד  57באזור נתניה אנחנו מדברים על  2יש באנחנו, אני אסמן אני אראה איפה אנחנו מדברים בכ

ינטנסיביים ים אזורים עירוניים שהולכים להיות אם נתניה עוד פעם אזורים מאוד בעייתיען 57פעם מחלף 
נושא של תשתיות מנהרות תשתית אני עושים תכנון לבחון את הבשנים הבאות ובמקומות האלה חייבים כ

הוא  התשתיות גדולות לתוכ 3ות מעל ת תשתית זה לא כלכלי מנהרת תשתית ברגע שנכנסחייב לציין מנהרו
נכנסות הן הוא צריך לממן את ההקמה ולאחר מכן כשהתשתיות  כסף,כבר מרוויח הופך להיות כלכלי הוא 

דבר נוסף  את עצמה,  תך התשתית הזאת והן יכולות יכולה לשאכבר משלמות על המימון שהן נמצאות בתו
ר היום אנחנו יודעים בלי שמואל רמת השרון אין צורך להרחיב כב כולם מכירים אזור בני ברק גבעת 4דרך 

    -דרך או שום עביר שמה שום כל להנו לא מנהרת תשתית
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 , הערות של הוועדה המחוזית, זה לא היה בלא כל כך

 
 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 

 , , כתובית, יש לנון אותן פה אם אתם רוציםזה היה בערות זה היה הכל מההערות של הוועדה המחוז
 

 רים ביחד<>מדב
 

 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 
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אני אומר את כל מה שאני אומר עכשיו אני אומר .. אבל אני רק אומר , אני פה , אני אומר כל מה שאני 
חושב שמאוד  ניא אומר כל הסעיפים שאני אומר נכתבו אני רק מסביר את הרציונל שעומד מאחוריהם  

ה בא לוועדה כי רק להגיד אימרה זה לא מספיק מה שאני אומר כרגע זה אתכש חשוב להבין את הרציונל
אני לא מפרט עכשיו סעיפים, אני אומר הכל מופיע אם תרצו אחרי זה נפנה אתכם לסעיפים, ע הכל מופי

ושאים האלה, אז אני אמרתי אבל אני מסביר את הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה של הוועדה המחוזית לנ
אזור פתח תקווה סירקין .. חייבים מנהרת תשתית ב 40דיברנו על מנהרת תשתית לכביש תשתית מנהרות 

, היום 444נושא נוסף ביטול הסתה דרך  ר רמלה לוד,ובאז 42, דרך 42באזור הזה כביש באזור יבנה 
מסומן פה איזשהו ציר  יל לזהבמקב , אבל6לכביש  553שה חיבור נכון של כביש נע במסגרת התכנית

עובר בתוך טייבה  444שכיום  6מערבית ל  6מערבית לטייבה זה  מערבית לכביש 444ל .. כביש  מערבית
תחלה בזמנים הייתה פה התנגדות גם של טייבה אני חייב לומר זה לא התנגדות של המחוז כאילו בה

עם בה בלי עבודה בלי איזשהו שיח דות של טיי, הייתה פה התנגקודמים זה היה יותר ביטוי של המחוז
הניו הציר המסחרי המרכזי  444הבנות מובנו לטייבה, אחד ציר וך הבנה שתי טייבה אני חייב לציין, שמת

היום גם טייבה אומרת שניתן להרחיב לייצר בתוך הוא ציר כלכלי, בטייבה בשנים הבאות  רשאמור לעבו
למערבית  444תה של סה אותו ולשנות את המיקום שלו,  יבחרך להבצורה נאותה ללא צור 444טייבה את 

יס כלכלי לעיר המדינה נתנה האמת לא ורה אנושה בטייבה הוא בסלית בצלמעשה תפגע גם כלכ 6לכביש 
יתות מסחריות ומסחר נון חזשנים אבל היום זה יוצא לביצוע כשני מיליון שקל לתכ 3לאחרונה כבר לפני 

י ההסתה שלו ר הזה .. מצד אחד מצד שניצר באמת עירוניות כמו שצריך לאורך הציי, על מנת ל444לאורך 
א ו , נחל אלכסנדר נפגע אנושות במרחב הירוק של הנחל , וכן אנחנו סבורים שלוך אזור נחל וסביבותילת

וללכת זה קרקעות פרטיות  וך תחום נחל אלכסנדר, מה עוד שטייבה אל ת תנכון להבית את הדרך הזא
שניתן  444ש לנו את אין דבר שיהיה קשה כשבמקביל י את השטחים האלה מאנשים נוספים קיע עכשיולהפ

שהיא דרך  554טייבה זה אחד, דבר שני אנחנו כן חושבים שכן צריך להחזיר את דרך לסלול אותו בתחום 
עם איו"ש  המחוזשאמרתי לבין גבול ם כמו ו, אני חייב לציין המרחב הזה בין הי 6רוחבית במקביל לכביש 

י להעביר פה קו ן עתידמאוד, כל ניסיו תיות להעביר פה תשתיות יהיה פה קשהק"מ, ויתור על תש 17הוא 
מבחינה הוא גם אזור שכולם רוצים לפתח אותו, והוא גם צר תשתית היא כמעט לא נצליח כי האזור הזה 

ת א למעשה איבוד היכולהזה הי ם במקוםויתור על תשתית היום וסביבתית הוא מסדרון אקולוגי מסוי
 554ת ישראל להעביר איזו תשתית באזורים האלה, אנחנו סבורים שנכון להשאיר את ק למדינבעתיד הרחו

ולכן אנחנו כולם יודעים שהוא צריך להתבצע ם יודעים שהוא קיים ולהשאיר אותו כוללא לוותר עליו 
טול את הכביש הם תמכו בבי ה כן רוצים לבטל וסונחוזית  להשאיר אותו , נציין שקלוועדה המסבורים כ

מגביל וד לעמת תמ"ת אני שם את זה בצורה הכי ישירה על השולחן, כן, לא רצו כי זה הכביש זה היה בניג
ור גם צריך לשמתוכנן הכביש ל שישכככי זה מגביל אותם לפיתוח מצד מערב אבל ככל שנוכל לומר  אותם

ופחות לכיוון  מערבהר ותי ון יהיהכל שאני חושב אם יגידו שהתכנמטר רצועה לתכנון כ 300רצועה של 
ענה אולי תת איזשהו מה  זה יכול להתכנון המפורט יהיה יותר מערבה ופחות יותר לכיוון קלנסוו

הוא חלק הפוגע  554לא זה פחות פוגע אם התפתח לכיוון הכביש, בעתיד תוכל להתפתח תוכל ל השקלנסוו
נצמד לפיתוח הקיים של המחוז יותר כמו שהוא היום הוא  554לא כי הכביש עתי , לדבמסדרון האקולוגי 

יותר לכפר יונה כפר יעבץ, עין שריד, הכביש הזה הוא לא מהמרחב הפתוח של נחל אלכסנדר אם אנחנו 
או במסדרון האקולוגי, הוא הוא זה שפוגע במרחב האקולוגי שנשאר  444האקולוגי  סתכלים על המרחבמ

הנקודה הזאתי מערבה הוא כבר דיי השטח מ וגי כעיקרגיעה המהותית במסדרון האקוללפ ביאזה שי
ו אם הינ אין לנו את התמ"ל פה נכון? ליתוח שלו, אם נסתכל אם היינו מעלים עכשיו את תמ"אינטנסיבי בפ

דה בנקו 554כבר שהמקטע מנתניה עד ה היינו אומרים שרואים את ההרחבהיינו מעלים היום את התמ"ל ו
אנחנו מנסים בכפר יונה פה לייצר איזשהו מעבר  יר ירוקצוא לא בפיתוח ה הזאת הוא כבר דיי אינטנסיבי

ולכן  6לכביש  554וק בין ירוק מסויים בכל המרחב הזה אבל עיקר השטח הירוק שנשאר הוא המרחב היר
בה, ייטר אותו גם בתוך מאוד גבוהה וניתן להשאיאוד מהפגיעה האקולוגית שלו היא  444אנחנו אומרים ש 
דרכים שאנחנו עדיין לא מבינים למה הן לא ומבינים את ההשפעה על כל יש פה שתי  ניםוגם טייבה מעוניי

ם מאוד מאוד מקומיות הכביש דרכי 572ו  571מות שזה ודבפעמים הקנכנסו לתמ"א היה לנו את זה גם 
ל אן הוא מוביני לא יודע למונש בלבד אמין של כפר יל לבית העלמובלהבנה אני חושב שהוא מהזה רק 

, מה החשיבות שלו ברשת הארצית וגם ציתך להיכנס לרשת הארלזה אז אני לא יודע למה הוא צריבר מע
מתחברים לשום צית, הם גם לא לרשת האר להכניס אותוזה אין לנו מושג למה ההתעקשות המקטע ה
שלב ציין את זה אבל בו משהו רוחבי אז צריך לם הם רוצים לייצר איזשהצי או כביש רוחב .. אכביש אר

אותו לרשת מות החזרתם הקודבעקבות ההערות  561מבינים כל כך מה המטרה שלו, כביש  הזה אנחנו לא
מו  שהוא לדעתנו באיזושהי טעות הכביש כ זרה הזאת לרשת הייתהאת ההחעם ז ד, יחואנחנו מודים על זה

א ול 562את,  ב עבר הנקודה הזמעשה מהנקודה הזאת להיא ל יה שלוההתנ 3ת תמ"א וריהיה בתמ"א המק
פשוט מאוד נלקח מתכנית המתאר, תכנית ה בצמידות לקדימה צורן צמוד לקדימה צורן, כביש שסומן פ
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יש על זה קומי של קדימה צורן ש מבמקטע הזה, אלא זה היה כבי 562אר אבל לא התוותה את כביש המת
ארצי כביש ש ארצי, לא תכננו הזה הוא כביש מקומי לא כביצורן, והכביש תנגדויות אבל של קדימה המון ה

ורית להתוויה המקר את ההתוויה נו מבקשים הוועדה מבקשת להחזיולכן אנחמסגרת תכנית המתאר, ב
 תאר, פי תכנית המ לההתוויה עשהייתה בתמ"א ולא 

 
          

 : מירת הסביבההגג של הגופים לשארגון  –וועדה חבר  – בוימל דרורמר 
יח להבין ו אני לא מצלב, בינתיים עד שיתקרבישיםלא מצליח להבין למה שני כסליחה שאני מציק לך, אני 

אחד מהשני, כשאחד הוא באמת  בשני כבישים במרחק של מאות אולי מאות מטרים ספוריםאת ההיגיון 
זה לף זה .. בתשתית שתים, א 3ש בעצם נחזור לתמ"א צמוד לשטח לפיתוח ששם אנחנו ... ובעצם הכבי

ע אותו זה המשמעות של ה קוטלתוך מסדרון אקולוגי בעצם אתפתוח שוב ב השטח הלתחום אותו לל
 הזו שמבחינה תחבורתית לא ברור למה צריך ..  ההחלטה

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

כל הכבוד גם  עם בישהיחידי שמתמצא בכר אני ת ממשה פרלמוטדיון אני חושב שחורום לאפשר סליחה לת
ר שם ליד איזה חורשה ... מבחינת הגופים הירוקים זה עוב 561כזה דבר ה זה  א וגם לדרור, מה שקורהלגי

 מתארית שלה, כשעשו את התכנית כמועצהומורכב לא אספר את הצרות שלי ייתי מאוד בעאוד מהכביש ה
ה צורן או כביש עוקף מצפון של קדימכביש שהוא כביש נקרא לו ..  יש איזשהו  קדימה צורן אמרו ממילא

.. צורך העניין, וגם את זה .. כבחש אחד באו ואמרו זה לא יכול להיות כביש משרד התחבורה ל 561... גם 
ש זקוקים לכביש שיהיה כבי, אנחנו זה כביש פנימי של קדימה צורן  עם חיבורים כל הזמן לתוך השכונות

קחים את הכביש ולשזה סוג של פשרה, .. משער ..  ת  אבל אנילא יצא לכם לראו אחד, עכשיו מכיוון ..
שבפועל כמו שהבנת ם את הבעיה שיש כאן   561ה צורן, נגיד שזה יהיה .. כוללנית של קדימ ההוא שהוא 

זה ו בלי חיבורים רה שהיה רוצה  שיהיה לוד לשמור על הזה ש ... משרד התחבגופים ירוקים מצד אח
 הסיפור, 
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תכנית למעשה כשהכנו את ? אמרתי נכון, ירעמב טיפה את מה שעמיר צודק אבל אני ארחי אני ארחיב,
אף אחד  561את , לא הייתה כוונה לתכנן נכון? אמרתי נכון 561,  562אה  561המתאר לא היתה כוונה .. את 

ס תחבורה ולא של תכנית המתאר לא נכנוזו לא הייתה המטרה, לא של משרד ה 561 תאלתכנן א רצה ל
חשבנו שכן נכון לייצר איזשהו כביש  עוקף המתאר ננו את תכנית כיחד עם זאת כשת 561התכנון של 

המקומות שהיינו ל, בתכנית המתאר בכל לקדימה צורן,  על מנת שיקל עליה מבחינה תחבורתית וזה ההבד
בתכנית המתאר, זאת לא היתה המטרה,  561נו את למטרה, וגם לא ביטזו לא הייתה ה 561ו את לא תכננ

ברים על התמ"א המטרה הייתה לייצר לקדימה צורן כביש מקומי ברמה כזו או אחרת, עכשיו אנחנו מד
 ר את הכביש לתמ"א במקוםחזיחושב שמן הראוי להאני ש לתמ"א ילהחזיר את הכבו עכשיו אנחנו ביקשנ

מצא ל החלופות אם יהמפורט יבדקו כ 561יכנס לתכנון של שהייתה עכשיו שנ שהוא נמצא על פי התמ"א
ואולי זה חלופה נכונה אבל אני חושב  561מענה גם ל  ןנותשבסוף הכביש העוקף הזה של קדימה צורן 

נכון לבוא מבחינה תכנונית זה לא  בצורה אמיתית 561שאף אחד לא בחן את שבשלב הזה לבוא ולהגיד 
 זה העוקף של קדימה צורן,  לכן אנחנו 561שחשבנו ובלי שתכננו .. ש  בלי ם פההגיד הנה כבר אנחנו היוול

נבחן את  561בזמן בחינת החלופות ל התמ"א המאושרת שהייתה  יבמקום לפ 561אומרים צריך להשאיר 
  וא נכון, הכי הכביש הזה  ק  ואם נראהיקום שלו המדויהמ

 
 : עדה, יו"ר הוולית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

  -גיא נראה לי שהנקודה  
 

 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 
 הבנתם?

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 כן, 
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,  561ציבורית על בי תחבורה לנו נתי "א תאפשרה ציבורית שהתמקשים גם להוסיף נתיבי תחבוראנחנו מב
ות אותה נכון, שיהיה לנו את בנאת רשת התחבורה הציבורית בעתיד ל על מנת שנוכל לבחון 553 , ו 562

ן תחבורה ציבורית ולא להגביל אותנו נגיד פה כבר יש כבר תחבורה  ציבורית ופה אימגוון האפשרויות 
של ויות התנגדעלה מ 5614 רת התמ"א,  שמירת תפקודעכשיו לאפשר את זה במסגאנחנו מבקשים כבר 

 5614היציאה בכניסה של קלנסווה נשענת על  סווה נשענת עלקלנסווה לתכנית המתאר היום למעשה קלנ
במתווה החדש שלו שהוא אמור להיות  444ועל גביה  הנושא המסחרי של קלנסווה, בעתיד שיסלל גם 

 57ב רק בימינה ימינה יהיו  5614רה הסופית שלו אז תבוא ש בצו סלל יגם י 57ור הזה וה באז שהוא יסלל,
 נו רוצים .. לשמור עליו ... אבל הורידו אותו לדעתנו עכשיו בתמ"א עדייין אנחאבל 

 
   >מדברים ביחד<

 
 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 

תוחים היא עוברת אם ותה היא עוברת בשטחים פהיא דרך שלאורך השנים מאוד בעייתי לתכנן א 551דרך 
פה ים החלופות מאוד בעייתיות אבל הוחלט שכן נדרש אותו שובה לא יגיע דרך יינו מסיתים אותה זאנח

 551א שככל נמצא חלופה אחרת שמאפשרת את בוועדה  אנחנו רק מבקשים שככל שתהיה אפשרות בתמ"
בור זה אז המקטע הזה יהיה ת החייצר אלי 541ציר הזה של את הבחיבור רואים פה בחיבור  6לכיוון כביש 

אז  541ר הזה עם נאפשר אם תמצא חלופה שמאפשרת את החיבו הזה זאת אומרת אםר במותנה בד
זה היו הדברים טל ולא יידרש זה מה שאנחנו מבקשים למעשה, מפה עדית תמשיך כי המקטע הזה יבו

  , עדית בקשהת תמשיך להציג , הדברים האלה עדיהעיקריים
 

 :מתכנן מחוז מרכזגנית מ –קרמר  גב' עדית
ימים א דרך אזורית אנחנו חושבים שצריך לבחון בקטעים מסואנחנו סבורים היום הי 444ך טוב, דר

וד מרכזי שחוזה ולחזק את המעמד שלה בתוך הרשת כציר אורך מאוד מא שלהגדיר אותה כדרך ראשית
 ןקלוח 6ן נשענות על כביש צפון דרום, חלק א דיבר עליהן  תנועותגיאת המחוז ומאפשר את אותן תנועות ש

הדרכים שחוצות את המחוז מצפון לדרום הוא כביש מאוד מאוד חשוב ברשת של  444ש נשענות על כבי
דרומה אנחנו סבורים שהכביש הזה צריך לקבל מעמד של דרך  551צריך לתת לה את המקום שלה מכביש 

יבולת קאמת את שביל לאפשר בבורית כזו או אחרת במעבר של נתיב תחבורה צירבת קיבולת ולחייב שם 
זה קו   471מעוייר יותר וצפוף יותר, כביש ק מהחלק שהוא מתחיל להיות ועות שצפויות עליו בחלהתנ

מוגדר  471, כביש  471אריך את כביש עין שהוועדה קיבלה אותה שביקשה לההנגשה של עיריית ראש ה
כדרך  471ת ת הבקשה להמשיך איך אותו הוועדה קיבלה אוהם ביקשו להמש 6כביש  כדרך מהירה עד

, שלאפשר , ראש העין אנחנו כולנו יודעים איזה בעיות תחבורה נמצאות 444מהירה עד לחיבור עם כביש 
 46פשר להתחבר למערכת הארצית בכל דרך שאפשר, דרך מוטלות על הרף אנחנו רוצים לסייע לה כל שא

צריכה  46ך חושבים שדר נחנורה והשנייה היא דרך ראשית ואדרך מהיני קטעים לתמ"א אחת זה יש לה ש
אבל צריכים  דרה אחת כזאת או כזאתילו דרך אחת מקצה לקצה וצריכים להגדיר אותה בהגלהיות כאח

 44 לכל אורכו בהגדרה אחידה, דרךהזה כביש ופשוט לעשות את כל ה 46נכונה לכביש  להחליט איזו הגדרה
בעה נתיב בלעדי ק 47דעים שתמ"א לתח"צ אנחנו יו בו נתיב בלעדישם שיהיה  בקשים לקבוענחנו מא

בקשה של קק"ל  453נה, כביש גם נכושלטעמנו היא  47ואנחנו מבקשים להטמיע את .. של תמ"א לתח"צ 
צה את א חו"מודה היא נמצאת ממש צפונית ומה שמסומם בתמהיא צ 453א הדרך של  31היום בתמ"א 
חינה אקולוגית גם סביבתית גם ש במחוז מרים הכי רגישים שיאזואחד ה בן שמן הואר זו, אאזור בן שמן

 45ו  443דרך לפי התכניות המאושרות,  453נכון  להצמיד את  זור רגיש וזהנופית מכל בחינה שהיא הוא א
שם היא הופכת לדרך  ין,ודיעמעם יבור הראשון מהירה עד לח ך מהירה והיא מוצעת כדרגם היא דרך 

ך כדרך הראשית  ייה של השטח ... להגדיר את כל הדרשוב בגלל ערכיות השטחים ובגלל החצראשית 
לצמצם את מספר הנתיבים לאורך הדרך הזאת ולהתייחס אליה כדרך שעוברת לתוך אזור מאוד מאוד ו

אני מזכירה שהתחלנו   ורה ציבורית, בקשה של ראשון לציון הדרך נקבעה כדרך בלעדית לתחברגיש
ל את החיוב שלה כמסילת רכבת  או לא יודעת, לבטהוחלט לבטל אותה מסילת רכבת מאושרת שפה מ

ר עדית לתחבורה ציבורית ראשון לציון ביקשה, ואנחנו קיבלנו את הבקשה שיובהולקבוע אותה כדרך בל
 שיהיה אפשר גם להכניס במקביל גם דרך רכב פרטי, 

 
 דברים ביחד<>מ

 
 :כנן מחוז מרכזתמגנית מ –ב' עדית קרמר ג
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המסילה הזאת אני לא ם ראשון לבטל את התכנון של ביחד הוחלט  תחבורהטה שהתקבלה ממשרד הבהחל
צם באזור של מעויין שורק ה טעות  ולעשות תחנה בענכנסת אנחנו כבר דיברנו על זה אנחנו חושבים שז

קשה להבהיר והעיר ראשון ביחבורה ציבורית לתלעדית בע פה שזה יהיה דרך בעכשיו מה שנקמחוץ לעיר ו
בקשה של מועצה אזורית גזר שהוא שם  423רכב פרטי, דרך  דרך גםלהכניס באותה   יהיה שיהיה אפשר

 ה לקרוע אות 423ומזרחה לבטל את הסימון של דרך  40הוועדה קיבלה הבקשה היא מרחובות מכביש 
עדה המליצה גם להוסיף ות את זה,  הווקלאי ונכון לעשפרי, חכ מאוד פתוח כאילו , שוב זה אזור מהתמ"א

קיבולת בדרום המחוז שהוא באופן יחסי יש בו פחות נתיבים רבי קיבולת  מה שבאזור המרכז בים רבי נתי
שהוא כביש שאמנם לא בתמ"א אבל כביש שאנחנו  4103ד זה כביש וצפון המחוז הם יותר משמעותיים  אח

את ור שמקבל שוב זה אז, מת בילו ועד מסמיהו מצומביל 40ולת, דרך נתיב רב קיבאותו כמבקשים לסמן 
כל התנועות מדרום שנכנסות לתוך המחוז בסופו של דבר ברחובות אנחנו מקווים שיהיה מטרו ואנחנו 

שבים שזה נכון ואנחנו חונועה משלימה אבל עד רחובות התנועה נעשית ברכב פרטי מקווים לעשות משם ת
עד  לוקח אותן צפונה מאזור אשדוד שהואעות ביש אורך שלוקח תנוכדרך רבת קיבולת, כותה לסמן א

עד אז הוא משולב והוא ה ושהוא מגיע שוב לאיזשהו מקום שהוא מחבר אותו לתחבורה הציבורית ראוי
עד  ממחלף אשדוד 7וכביש בולת ינתיב ק כבכררוצים להגדיר אותו ואנחנו  בעיקר רכב בתחבורה רכב פרטי 

 לת אבל אנחנו חושבים שהוא צריךסה לאשדוד הוא כן נתיב רב קיבוהופך בכנימשם הוא  צומת כנות
.. זה נתיב בלעדי לתחבורה ציבורית סליחה, בקשה נוספת שקיבלנו זה בקשה של  7להיות לאורך כביש 

 42ביש נעצרת בכרות והיא דרך שחוצה את ישובי גד 4102ן יש את הדרך היום אי 4עם דרך  4102לחבר את 
הדיון של הוועדה המחוזית זו גם הייתה המלצה  ךו, מסילות, בת 4א להמשיך אותה עד כביש יהבקשה ה

במחוז ה על הוספת שתי מסילות רוחב צנזוס הינכח בדיון שמע כמה איזה קונשל לשכת התכנון אבל מי ש
ת מסילת החוף עם מסילה המשך למה שגיא דיבר אשהוא כביש שגם אמור לחבר ב 57לאורך כביש  את

יחבר בין שתי המסילות האלה שהיום לא אוד משמעותי שמסילתי מאוד מור מזרחית ולייצר איזה חיב
ולייצר ה לחבר את שתי המסילות האלה הוא הנקודה הראוי 57ממש ממש כביש נפגשות אנחנו חושבים ש

 מסילה מטרופולינית נוספת, 
 

 >מדברים ביחד<
 

 :מתכנן מחוז מרכזית גנמ –גב' עדית קרמר 
ם לייצר במחוז זו רשת נכונה, תקציבית מה שאנחנו מנסי ת אני אכנס לבניית רשתבילתקצילא אכנס י אנ

נכנסת לזה אבל מבחינת יצירת רשת אנחנו חושבים שזאת יצירת רשת, הדבר הנוסף זה לאורך אני לא 
הם גיא נהרות התשתית שדיבר עליק מהעניין זה נושא של מירד עלה חל 2019סגרת זה עלה במ 4כביש 

אל עוד יותר גדול מימה שכבר מתוכנן ואנחנו לא דות דיור ופוטנצייש אינסוף יחי 4 קודם לאורך כביש
חבורה תהוא ממש המקום לייצר או שוב  4יודעים לתת להם שירות תחבורה ציבורית יעיל ונכון, כביש 

ור תידים לגי התושבים שעור ומאות אלפיחידות הדימסילתית שנותנת שירות מהיר ויעיל לכל עשרות אלפי 
עדיין  45ציר המסילה לאורך , אזור בן שמןן לאותו ור מודיעיחוזרת שוב לאז נו שוב אניהנ"ל, אנח במרחב

הירה אפשר לוותר על הציר הזה של ציר המסילה המבת מסומנת אנחנו חושבים שכבר אחרי שאושרה הרכ
ן עם .. של מודיעין כאדיעין עם חיבור נוסף ה ה המחוזית להפקיד את מואבל מצד שני יש החלטה של הוועד

, עם הארכה של החיבור כאן בחלק הזה לתוך .. חדש שמתוכנן במודיעין, זה מתואם עם הארכה סליחה
ים, גיא דיבר קודם על בת ואנחנו חושבים שנכון לסמן את זה, מתחמהרכ אם עםמתומשרד התחבורה 

המקום כו גם מטוסים זה , נתב"ג כולל בתוב"גנת ים על מתחם, אנחנו מדברצפון המחוזהמתחמים ב
טוסים בינלאומיים יש אליו ץ שמגיעים אולי לא היחידי אבל הגדול בארץ שמגיעים אליו מהיחידי באר
 25נכנסו עברו  2018ת מהירה שני סוגי רכבות ואמור להגיע גם המטרו ולכל האזור הזה ב רכבת ורכב

 שאין עוד ייצור כזה חםמתהזה אין דבר יותר נכון מלהגדיר אותו  , אנחנו חושבים שהמקוםםמיליון נוסעי
     אין עוד דבר כזה,   -ב 
 

 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 
 , מיליון  זה .. לעבור בנתב"ג 35סדר גודל של  2035 –ו  2020

 
 :מתכנן מחוז מרכזגנית מ –גב' עדית קרמר 
תכנית קידם סיים . שבילי אופניים המחוז מקדם  תו כמתחםאון את נתב"ג כמתחם ותכנ ולכן נכון להגדיר

יות והרשת היא סגורה ל רשת האופניים המטרופולינית שבוע שעבר הצגנו את זה לכל הרשואת העבודה ע
הרשת הנמטרופולינית של הזאת תואמה גם עם משרד התחבורה שתומך בה נכון, כמעט לחלוטין הרשת 

ימון הס 42כנית בתמ"א סימון של הרשת בתאת גם בפני המתכננים ה האופניים, ואנחנו הצגנושבילי 
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העירוניים אנחנו פשוט חושבים שצריך  ולא לוקח את השטחים ים כפרייםדווקא לוקח לשטחשלוקח  ש
כנית  ולא לעשות הטמיע אותה בתוך התאיזשהו אופן הרשת המוסכמת ללבוא ולהטמיע את הרשת הזאת ב

. אם אנחנו קותמדוילא לא קשורות לתכנית והם גם שהן  –ות את ה צות האלו שגם מאבדהמשב את
ק"ל אז אפשר לשים גם עליו את הרשת ואת הרמדברים על אותו מספר שאנחנו מבקשים לייצר את המטרו 

בסוף את הקישוריות ואת  תר עליו קודם זה לראוהזה שגיא דיבן המטרה היא בנספח יטרופולהמ
וזה ייתן איזושהי ד חסרה, היא מאו 42ת, כי כרגע בתמ"א רשנהיית  וףבסהחיבוריות ואיך הרשת הזאת 

   תמונה יותר טובה למטרופולין כולו לא רק על מחוז מרכז על המטרופולין, 
 
 
 

 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 
א שהתמ" תפו של דבר אנחנו כן רוצים להראוייתן את המגמות העתידיות לתחבורה זאת המטרה בסו

ית אבל אם זה אם זה שבילי אופניים ותחבורה ציבורמסוימת אם זה במטרו אם זה ברק"ל   שפהב רתמדב
מ"א כבר צריכה להציף את זה בצורה כזו או אחרת ולשים את זה כבר על כבר קיים אני חושב שכבר הת

זה ש נואנחנו ידעאלא להגיב במסמך הנה אנחנו כבר מכניסים על שיח כזה ואחר  בגיהלהשטח  ולא רק 
  מטרה, קיים אנחנו שואפים לכיוון הזה זה ה

 
 :מתכנן מחוז מרכזגנית מ –גב' עדית קרמר 

כמו שהיא ינינו להכניס אותה בע אם התמ"א מצאה לנכון להכניס את שבילי האופניים אז זה לא נכון
ת נסנכטוב עכשיו אני  כנית.נכנסה זה נראה לנו טיפה יותר רלוונטי למה שהריבועים שנמצאים בת

להגדיר הוראות  כנית צריכהפתוחים אנחנו חושבים שהת כנית מאפשרת חציית שטחיםלהוראות, הת
, שהתכנית הנחיות מה קורה לדרך שמבקשת לחצות שטחים פתוחים, אז אנחנו מבקשים שייקבע בתכנית

ת המסדרונות האקולוגים באמצעות מעברים אקולוגים ואת רציפלתשתית לדרך או מסילה תבטיח 
זשהו מתחם גם מעליה אנחנו מבקשים שכאשר יבוקש אישר מעבר של שבילי אופניים גם לאורכה ואפות

כמו ... כמו חניונים  יידרש כמו מתחם ניון חנה וסע חמו של איזשהו מתחם כשהוא לא ציר אלא בנייה 
ים קשמבות לבחינת המיקום הנכון ואנחנו רת בשטח הפתוח, יידרש מסמך חלופמסמך חלופות אני מדב

וארי בקבוק לא האפשרות לייצר את החניונים לא יתאפשרו וצבאזורים שנקבעו בתכניות מחוזיות כ
ות אנחנו מצאנו אחת אבל יכול להיות רק, הערה שהיא טכנית אבל גם נורא חשובה יש הגדבצווארי בקבו

 18/4בתמ"א ה יעברית מהירה שמופא רלוונטיות כמו דרך פרשהן כבר ל 3ל תמ"א של הגדרות ששיש עוד 
הוא לא "א, , בתמרוכבר לא קיימות יות 3יו בתמ"א יחסים היום להגדרות שהוצריך לראות איך אנחנו מתי

 חים הוא מדבר על שטח פתוח כן, שייך לחציית שט
 

 >מדברים ביחד<
 

 :מתכנן מחוז מרכזגנית מ –גב' עדית קרמר 
ת המקורי 3ת התכנית בתמ"א ויקת דרך נופימדר ב בהגדרות שני נושאים שאנחנו חושבים ... בצורה יותטו

ת וקבע שתכניות מתאר מחוזיות יכולות להוסיף דרכים נופיות היום ההגדרה היא הגדירה מה זה דרך נופי
צריך להוסיף לה דרך  אנחנו חושבים שאם זאת הדרך אזייעודי קרקע, נופית מוגדרת על פי  ך, הדרשונה

בתוך יערות, צריכה  ת מסילה שעובראו ופית תכנית שעוברת דרך נ רךנופית עוד מספר הגדרות להוסיף לד
 1כדרך נופית דרך חוזית מובדקך שנקבעה בדרך מתאר  35כלולי נוף של תמ"א להיות דרך נופית בתוך מ

היא דרך  1שאנחנו כולנו חושבים שדרך הן שתיהן דרכים שהן חוצות שטחים חקלאיים ולמרות  3ודרך 
ר לא כב 3רך דו 1באזורים האלו דרך  42א היא דרך נופית על פי הגדרות תמ" 3דרך ש יםנופית וכולנו חושב

לעדית לתחבורה ציבורית אנחנו ביקשנו להבהיר ביוגדרו כדרך נופית אנחנו חושבים שזה לא נכון, דרך 
א היה לגמרי ברור, למרות שהבנו שזאת הכוונה, אז אנחנו מבקשים שזה יובשהכוונה הייתה .. זה לא 

אנחנו מבקשים דרך נופית רק מוגדרת אבל ההוראות לדרך נופית  לגבי דרך נופית לגבי ורה יותר ברורה, בצ
ת מה קורה הנחיוכים לקבוע לא מוגדר מה קורה כאשר אני מתכננת את דרך נופית אנחנו חושבים שצרי

מך זה מס אםר שים לאישוושדר, אז אנחנו מבקשים לקבוע את המסמכיםפית ך נורך יושבת על דרשד
חייה שהיא רלוונטית לתכנון של דרך נופית, ואנחנו מבקשים גם כל הנ פגעיםנופית או לא כחלופות מניעת מ

, למשל בדרכים  42ם שקבועים בתמ"א משרד התכנון יוכל לבחון גם צמצום של הנתיבישבדרך נופית 
, וכמובן זה בשיקולים 42"א תמל ם לייצר את הרוחב המלא שאזוריות מספיק נתיב לכל כיוון  ולא חייבי

מישות הזאת בדרך נופית נכון ... , הסתת דרך, אבל אנחנו ככה חושבים שהגל ובהתייעצות והכתחבורתיים 
ת דרך של קילומטר עד שניים והיא לא מגדירה היא פשוט מאפשרת את זה אנחנו התכנית מאפשרת הסת
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ד לפיתוח או ופן או בתוך שטח מיועד ודחושבים שפשוט שתכנית מבקשת להסית את עצמה משטח צמ
של  חתלל מגמות פיהאם זה בג, תוח אז אנחנו מבקשים שינתנו נימוקיםן .. היא עוברת לשטח הפדופ צמוד

, למה אנחנו עושים את השינוי הזה צריכים , מה היקף הפגיעה ברצף השטח הפתוחהרשות המקומית
שא של זה, עלו הרבה לנושר את כאן, ולא רק לאל אומישהו צריך זה לא דבר של מה בכך קילומטר לכאן 

ן בשיח בוועדה המחוזית ציבורית שכמו שגיא הציע אחד הנושאים הכי מרכזיים אצלנו בדיותחבורה 
רשת של תחבורה ציבורית והיא לא רים את אותה ם של איך אנחנו בעצם מייצבמחוז מרכז , עלו נושאי

רטת כאשר הניא ע הוראה לשיקולים תכנוניים בתכנית מפוקבתי, וחשבנו לנכון שהתכנית נשארת על המפה
, התכנית קובעת נתיב בלעדי לתחבורה עלינוהש םורית, ואני אתן חלק מהנושאיכוללת בתוכה תחבורה ציב

גמר במבצע שתיים פלוס אחד כאילו הכל אפשרי מי וזה יכול להי החל מרכבתת וזה יכול להיו הציבורית
אנחנו  ן את הרשת הזאת,חמי יב היה .. מתי זה יהיה רק סימון על הכבישי זהיקבע מתי זה רכבת מתי 
כנון שמדבר על אותו ציר שנקבע כנתיב שרד תינו תכנית אלינו לות"ל לא יודעת למחושבים כאשר מגיעה אל

נבחר אמצעי התחבורה הזה ואיך הוא סקירה שבוחנת למה  בלעדי לתחבורה ציבורית צריך להגיש איזושהי
ך לבחור רה המתאים באמת לאותו מקום שצריוהאמצעי התחבאחרים ואם הוא צעי תחבורה אמם משלי

צריכה לייצר חיבורים וקישורים כנית .התנדרש שאנחנו מבקשים שתיקבע הוראה שאמצעי תחבורה אחר, 
רך ן את הצושרד התכנון יוכל לבחובין מספר אמצעי תחבורה אנחנו מבקשים שתיקבע שמ מיטביים 

 –תכנית יהיה מימוש ה הראשון ב ולהגיד השלב בורה הציבורית למשל לבואחתביות מראש לשלת בקביע
, הוראה נוספת שכתובה ציע תכנית שהנת"צ יכול להיות השלב האחרון בתוך המימוש שלהולא להנת"צ 
 רחב תהינו מה זהס לפיתוח הפרטי הכלכלי של המהתייחנית תצטרך לח שקובע שתכ 321סעיף זה  אבתמ"

ו ? מה זה המסמך הזה ואיך אנחנו משתמשים בר להכילותו מה הוא אמובדוק או מסמך מי אמור לותא
  ך התמ"א זה היה לא כל כך ברור, בתו

 
 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 

 , אני חייב לציין 
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 , נותרו לכם עוד שתי דקות

 
 מחוז  מרכז:מתכנן  –קפלן א גימר 

שא הנספח החברתי כלכלי צריך מאוד לחשוב אם רוצים אותו או לא לנו, בדיוק בזמניםאנחנו  אנחנו בסוף 
, אני חושב  - ללכת לכל כיוון וזה יכול  השיקולים שלנו לפיתוח הוא יכול תתו כי אחר כך במערכרוצים או
שהוא גם לא  או לא צריך כזה מסמך הוא מאוד בוודאי יךצראם צריכים להבין אם אנחנו רוצים שאנחנו 

 מה עיקר השימוש, מפרט 
 

 :מתכנן מחוז מרכזגנית מ –גב' עדית קרמר 
גם בשטחים פתוחים, שטחים ף אזורי  מנוחה, התכנית מאפשרת אזורי מנוחה באמת אנחנו לקראת הסו

ים לקבל הגדרות דומות לתמ"א יכצר, אנחנו חושבים שאזורי מנוחה י דופן לשטח לפיתוחשאימם צמוד
זה איזשהו סוג של פיתוח בלב שטח יכים בסוף מסמך נושא .. שתיקבע מה אישורים שצר עבשתק 18/4

בשימושים , שימושים נוספים בתחנות רכבת אנחנו מאוד מאוד תומכים 18/4פתוח כמו שקבענו בתמ"א 
במקומות שבים שזה צריך להיות רק חוו נוספים בתחנות רכבת אנחנו מקדמים את זה אבל עדיין אנחנ

מתקנים גישה לאו לפיתוח עירוני בוודאי לא לשטח פתוח,  י תעסוקהת לאזורת הרכבת צמודושתחנו
מים רך מקומית ואנחנו חושבים לפענדרשת גישה נפרדת דהנדסיים, התכנית קובעת  שלמתקן הנדסי 
תנועתית ואיזושהי גישה ישירה ולא  עתוגנכון ל.. ושאינה פשהמתקן ההנדסי נמצא ממש צמוד לדרך ו

 ודה רבה. שטח פתוח, ת בתוך שוב אותנו לייצר עוד איזשהו מפגע  יבחיל
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 תודה רבה. 

 
 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 

על השיתוף פעולה גם עם הצוות של ד גיה צריך להגם זנה אני רוצה להגיד תודה אני רק עוד מילה אחרו
ה משותפת ועדה הראו את הדברים הציגו הייתה עבודתכנון וגם משרד התחבורה היו אצלנו בו מינהל

  טובה, אז תודה. 
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 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 ע, תודה, רג

 
 :השרון(ב ל מקומי )ראש מוא"זשלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

יות האלה שכל פעם מדברים עליהן .. אי אפשר לעצור אני מבין, התשת. בעצם שאלה למחוז שאלה לנו, ..
הולכים עכשיו להסית צפונה האם אנחנו עוד ... שמסיתים  57ם אנחנו אומרים למשל אבל השאלה היא א

ם אם אין תשתיות כרגע? .. ג ותר או לבצע .. התשתיכאילו לוקחים בחשבון שבעתיד יהיו אתם חייבים לשמ
 תשתיות, לדבר על .. 

 
 
 
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
  –אמורה לטפל בזה אבל .. מחייבים אנחנו עושים את זה כאופציות  41תמ"א 

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

 יא זה ברורה התשובה הי של אני חושב שהשאלה
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 גם התשובה לצערי ברורה אנחנו לא 

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

 יום להכניס ואי אפשר היום לעשות שום דבר ... לא, אני מבין שי , אני מבין שאי אפשר ה
 
 :41 התחבורה מתכנן ראשי תמ"אמשרד  –שי קדם  ר מ

בת חבל שדורית לא פה משהו ממשרד האנרגיה ית זה סוגיה סופר, סופר מורכשוב אני אומר מנהרות תשת
וד מתקשים להביא את אנחנו מא וגמה בחיפהדכי אנחנו לא מצליחים גם כשאנחנו בונים מנהרות תשתית ל

מנהרה וגם התחזוקה הון סוגיות בעיקר זה עולה המון כסף גם המן התשתית שיכנסו פנימה יש המוחברות 
.. עצמו  שזה אירוע מורכב משלולה עם חברות תשתית שלה ולכן חברות התשתית וכמובן שיתופי פע

גיה כדי להבין איפה עם משרד האנרד ביחמשותפת  שים עבודהמתקשות לעשות את זה בגלל זה אנחנו עו
הוא דוגמה  4יש בכשתית תנטרס שלהם להעביר פנימה את כל חברות האיש באמת יש צורך איפה באמת י

גם של היצירה העלות וגם של ההכנסה ברור לכולם שיש איפה שלא בגלל המורכבות ו 110בתת"ל מצוינת 
מאפשר גישה תשתיות ... הוא נכון יותר ד החותרון יכול להיות שאיבניית תשתית היא הפפנימה לא בטוח ש

 רחב אני אשמח לדבר איתך עליו.  , אבל דיוןרת .. מאוד גדולההתשתית בנפרד ... יוצת רולכל אחת מחב
 

 : הגג של הגופים לשמירת הסביבהארגון  –וועדה חבר  – בוימל דרורמר 
קומות רך במדתכננים זה נכנס, אבל בעצם שאנחנו מ 41בכל זאת משהו פרקטי בעניין הזה כרעיון בתמ"א 

וא ולהגיד לתת תשומת לב ר רק לב.. לתת את הקישושנכון לבחון  םו כמקראי 41 מסוימים שבהם בתמ"א
  .נהרת תשתיתרך במולראות אם יש שם צו 42לתמ"א 

 
 :41התחבורה מתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם  מר 

  בהערות.  זה נדון בזה בר על וב אפשר לדש
 

 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 
 ה ברירה.תהי לאחינתנו שלדעתנו גם שלתכנן המקומות מב אתו זיהינ אנחנו במחוז כבר

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 בואו נתקדם, 
 

 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 
 ילי פה ניגוד ישש שאלה אחרונה ובזה אסיים ואם היועצות המשפטיות חושבות שזו שאלה למועצה שלי

לי .. המחוז יש לי כאילו אני הייתי בדיון ל בסדר,  אתה יכול לעזור גם להעיר לי הכלא על זה אפשר ניינים ע
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.. אני זכיתי אני היחידי שמאריכים לו כביש לא זוכר איפה יש אור .. לא בגלל .. אילו במחוז .. אנחנו כ
ואני גם משתף פת זה אני , ואני הייתי במחוז ואמרתי וסת זה גם ... להסתה אבל 444חשבתי שזה בונוס .. 

ד שני .. ורה אבל מצמאוד תושבים .. תחבמת .. בצפון המחוז הרבה כל יש באאתכם הכביש הזה .. קודם 
אם תשימו לב אז חוצה את עין ורד זה פרק בפני עצמו לא מדבר על זה כרגע עכשיו .. העובדה שאני בעצם 

בישובים לעומת זה שאצלי קצת יותר כאילו פוגע סביבתית אקולוגית אבל לא  ואשהמטה ל 551את יש כאן 
 זאת אצלי ב עומת , ול553מעלה ב ואת הארכה ל 551מטה צם אני עוזר לתושבים שלי .. לה אני בעלמעל

 תי.. עשתה שינוי .. אזורי שזה נכון, וגם כאילו בעצם מה שאני אמר בישובים,  בעצם הזה יש לו פגיעה 553
אני אמרתי קודם כל בוא נראה את הכביש הזה  של מחוז, שאמר ה וך מימהלי יותר הגיוני הפ נשמעש

לא  לא רק שלי... אחד ויכול היות שיש פתרון כי מימה אני מוטרד שיכניסו לאזור שלי  ... מזדמן  הדנקו
 553ו  551בישים כ ניהפתרון שלי לא המועצה שלי קדימה צורן, אוקי, השאלה למחוז היא כזאת יש פה ש

ו השאלה היא כזאת אתם להגדיר את זה , עכשילא יודע איך שובית יפוגע י 553ית פוגע סביבת 551אוקי, 
או תנועה בנתניה  נכון וחוץ מזה שהוא משרת הוא מכניס תנועה מזדמנת אואמרתם בוא .. הוא משרת 

לא יודע אין לי מודלים להגיד ואז מה י אניש גם וגם מילא בכל צפוף שם, מדרך הישובים ש 6תנועה בכביש 
הוא בכלל הכרחי זה בעצם    553אם  ןואז לבחו  551היה נכון לבצע את  ם לאהאזה  –אני שואל את ה ש

  , הוא מתייתר בעקבות לא יודע מה 551והמחוז אמר הפוך המחוז אמר בוא נראה אולי ה השאלה, 
 

 מחוז  מרכז:מתכנן  –מר גיא קפלן 
הראשון שהינו לא בעמדת  הכבישים בדיוןהוא ככה ... אמרה שהיא רוצה את שני ר אמז ומה שהמח

השאלה אם עלתה  551התכנון שרק לשכת התכנון במסגרת תכנון של הוועדה המחוזית אלא כעמדת לשכת 
, אנחנו העלנו 551כי אמרנו אולי לא צריך את שניהם במסגרת התכנון המפורט של  553וב  551רך ב יש צו

הארצית החליטה שיהיו  בסופו של דבר המועצה 42תמ"א בדיון בראשון שהיה פה בהצגת נושא הזה ה את
בחון ב שאנחנו אמרנו זה שאם במידה ויחליטו שניתן יהיה ל , מה553וגם את  551ם את את שני התנאים ג

ון את זה זה בחל בצורה ישירה מערבה אנחנו ביקשנו 551ר את אותו חיבור של יאפש 541אם חיבור ל  551
החליטה  מועצה הארציתת שהמנקוד יצאנו 551או   553ו זה  זה לא קשור ל מה שביקשנו לא אמרנו זה א

 . כבר
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
  -ר  נעבוחנו טוב, תודה אנ

 
 : קק"ל -עינת ברונשטיין  גב' 

 אפשר? -סליחה  
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנון"נכמ –זילבר  תידלגב' 
 פשר, כן, א

 
 : וועדה משרד הגנ"סחבר  –מר יואב צלינקר 

שהוא מקודם  553ר שאליו התייחסתם .. והיום בתסקימאושר, שהוא מחלף  בעצם סימנה גם  31תמ"א 
 ם אותו קצת כדי להתאים יש מחלף אלכסנדרמשניאת המחלף  יםללבעצם משכ כרגע בתכנית מתסקיר 

יד יש פה איזשהו היגיון אז המחלף .. יצרו בעצם תיה לעבראי ום קבעו איזה משהו שאמרזה בעצ שראומ
הוא  לכולם ר אני מזכי 541יר וכן הלאה, ת שלך .. לתסקכולל התייחסו 553המרחבי והיום בעצם את העוגן 

ורים  וחיבור מגר לתעסוקה מסח מטריםהמון ן בוק לדופן העירונית של רעננה וההיגיון שלשרת המוד
ם פתוחים פגיעה בשטחי 551 מה שלעניות דעתי  553 541אז בעצם זה  שאינו דורס שטחים פתוחים

 היחידים שנשארו במרכז הארץ שלנו כולל .. תודה. 
 

 : קק"ל -עינת ברונשטיין  גב' 
נמצא  ואה ,443מחלף בן שמן יש מחלף שמסומן בין יער בן שמן לבין אפשר הערה אחת, באזור של יער 

הוא יהיה כניסה ליער זה יער של מטר מזרחה וש 250אותו להזיז  ביקשנואנחנו באזור שאין לו שום יתרון 
 א הבנתי, בסדר, סליחה, את זה כי להעליתם  –בקרים  מבקרים שם בחודש בן שמן מאות אלפי מ

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

גם הערות ת שזה חד פעמי היום, אוקי אבל יש לנו אוורת לה, היה שם גם הערושתי הערות למחוז מרכז
ז אבל יש לנו כמה מהן אני לא קורא את כל ההערות כמובן כרגע רק מרכ להוראות שאנחנו רוצים להדגיש
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ואי שנשמר הוא שונה בגרסה של ההפקדה תו 147נושא של ראשון עם .. , אז אנחנו .. לגם הערות להוראות
יוק תמ"א אבל אנחנו אומרת בד לא הייתי אמ"אותו מהת שצריך לגרוע לנום בי.. גם חוש לשטח .. לתכנון

היא כבר קיימת  ר שטח,לא הגיוני לשמוהרי יש כבר תכנית מפורטת אז זה שמור עומדים על זה, ... שטח 
  –ה אז א

 
    ביחד<>מדברים 

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

... לגבי זה ם הבנתם את תאת אותו דבר  אז בקיצור אה ושלא, אבל יש פה דרך נוספת מהירה שמקבילה וע
, אני גם רוצה לציין את העבודה המאוד 3מו בתמ"א אנחנו אמרנו שגם להשאיר אותה כ 551ולגבי ה 

, עכשיו שדיברתם עליו , 551ושא של נה, אני פשוט ציינתי את 551, לא, וות התכנוןינית מקצועית של צצר
ום שליווה את ושל כל הפורוות התכנון ועית האחראית היסודית של צקצהמורציתי לציין את העבודה 

  התמ"א, 
 
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 ואחר כל תל אביב, פה מהבוקר אז קדימה  םום, התודה, אנחנו עוברים כן לדר

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 

ועדה המחוזית ב ידי הו"א נדונו על , ההערות לתמריס מלשכת תכנון מחוז דרוםיא בוקר טוב, אני
הגיעה לדון בהערות להוראות היו כמה  הערות לתשריט הוועדה לאכאשר הדיון התמקד בעיקר ב 9.12.2019

 הערות להוראות וכלבל הוועדה לא הספיקה לעבור על הגם למסמך ההקלטות אאמירות כלליות שנכנסו 
לנו כפי עם עמדת לשכת התכנון, כך שההתייחסות שלה נשלחו במכתב בנפרד לאגף תכנון יחד האת הערוה

  תחיל מבאר שבע, שהיא תוצג כאן היא התשריט,  אני א
 

 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 
י דיבר איתי ראש מועצת חוף ולוכקלון אשקלון ואשו"ר מחוז דרום יש פה איזה עניין של חוף כבוד ה

רתי  מה? לא לעצור .. להבהיר את העניינים בוא שאל אני אמרתי לו שהדיון הוא פומבי אמ אשקלון אני
לא גיע אז כבר ידבר דרום .. דרום ב' , אז יש מצב שהוא י 10:50ם מתחילים ב שה אמרתי לו גםוולא פנימי 

  לא יודע, אני . פנימי . מידיון פנימוזמנים .. אבל המחוזות לא כתוב 
 

 <ים ביחד>מדבר
 

 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 
 נימי, ההערות המחוזיות אני רוצה להבין שנייה רגע, זה דיון פנימי או לא דיון פ

 
 :משפטיתיועצת  –נד גב' אפרת בר

מוצף ק יש רק לוועדות המחוזיות ולמעשה מה שחוי הדיון הוא דיון חיצוני, אבל במסגרתו מעמד על פ
בר. לכן הם שמעו את הוועדות המקומיות הנוגעות בדרק מה שהוועדות המחוזיות אימצו לאחר שאלינו זה 

בל בעצם אין לו מעמד לטעון בפנינו ככל שהוועדה המחוזית ולהקשיב להיות פה  אין לו מעמד הוא יכול
 אימצה את מה שהוא ביקש, 

 
 :ב השרון(ש מוא"ז למקומי )ראשלטון  –חבר וועדה  -ריטוב  ר מיעמר 

 אוקי, 
 
 

 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 
חוף  מקומית הדאו מווע ןית חוף אשקלוורנו הערות ממועצה אזבהקשר הזה אני רוצה רק לציין  שלא קיבל

עדה. טוב, אני רוצה ן במליאת הוודוייאשקלון זה באמת היה ראוי שככל שיש להם הערות הרי שזה 
ך באר שבע מסילת ברזל יש בתושאפשר לראות וידוע לכולם , יר ... כמו ל עם באר שבע עיר הבירה עלהתחי

כבות עם .. לתוך העיר למעשה יכולות לעבור רשעוברת בתוך מרקם עירוני שאמור לעבור עיבוי וציפוף כיום 
ת רונייפשר ... העעם חומה בתוך העיר על מנת לא של רכבותה ועה שתימנע תנתר שבע הייבקשת העיר בא
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בסוגיה והגיע דנה ו, הוועדה חביות שאנחנו מעוניינים שיתפתהעירוני והאינטנסיבאזור הזה באמת את 
ולכן הוועדה ביקשה  לעיר באר שבע הבנושא שהוא עקרוני זה לא סוגיה שרק מתאימ קנה שמדוברלמס

ע עם קשרים של באר שבי הלגב, עריםהארצית בדבר מעבר חומס במרכזי הה עצשיתקיים דיון עקרוני במו
בין אזור ל 40הישובים במרחב המטרופוליני ניתן לראות כאן שיש סימון של דרך רבת קיבולת בין כביש 

הבין ה עד לממשק , הוועדה סברה שנכון לקבוע את הדרך הזו כדרך רבת קיבולת לכל אורכמחלף שוקת
וי להיות לאורך הציר הזה זו וח שעוד צפרמים והפיצ, ממיתר כרמית כ. לצורך הזה. בררשתי אנחנו כ

מאזור המחלף הרכבתי כאן  גורללת שלנו לעזור לחזק את בקשר בין הלווין לבאר שבע הבירה, מסיהבקשה 
 שלן יש סימו טעניםמלשוקת אנחנו יודעים שהיום כבר יש את התכנון לקבוע תוואי מסילתי לתנועת ורל בג

י יתבטל, עוד תנות שככל אחד התוואים יתממש הרי שהשנמלהבים לשוקת ואפשר לה 6מסילה לאורך 
... דרך רבת קיבולת והדבר  מחלף ד מדימונה ע 25 חיבור בין באר שבע לישובים במרחב לסמן את כביש

ם שם שאני קול רלוג שאמורמלו באר שבע בית חולים שני נוסף לעיר לתת מענה גם לפיתוח של הזה אמור 
יחס יתת רכיםעוה, בקשה נוספת של הוועדה הייתה שוועדת היתוח הזלכל הפ תייחסת בהמשך המצגתמ

אנחנו היום ן תל אביב יר באר שבע ולמטרופוליעין לעיקריית המודחבר באופן מיטבי את שמוואי לת
המועצה וועדת ש יםיעין אמורה לקום ליד שוקת ואנחנו מבקשקריית המודמתמודדים עם הסוגייה הזו 

ל באר שבע, אבל כן מאפשר חיבור עמצד אחד ומיטבי שלא מדלג  לחיבורדעת, העורכים יתנו על כך את ה
לפספס טוב לקריית המודיעין זאת ההזדמנות הגדולה של באר שבע קריית המודיעין ואנונו לא רוצים 

יב ובאר שבע על הפרק היום אבל ם תאותה, דבר נוסף בהקשר לבאר שבע זה גם החיבור בין המטרופוליני
כמסילות המהירות ולחזק  42כון לסמן אותם גם בתמ"א נחנו חושבים שנלות המהירות אעומדות המסי

תוואי דרך מסומן  –, אלא אם כן יש שאלות על באר שבע, ירוחם . ירוחםבין המטרופולינים את הקשר
בעייתי כי הוא חוצה היום מגרשים ד אושמסומן כאן בעיגול ואנחנו אומרים .. מ 225אזורית מוצעת 

בצורה עוקפת מן אותו יך לסא ישים ולכן צרלו תוואי שהוא מאושרת זהדים לפיתוח על פי תכנית שמיוע
כנית המתאר הכוללנית של ירוחם שנמצאת בהכנה, לגבי דימונה, ובהתאמה לת  1220226תכנית לבהתאם 

 , אושרה תכנית מתאר מקומית לעירת בשקףעוט אןמקומית לא כוללנית נפלה כ כנית מתאראושרה ת
ן מחלף על דרך דה ביקשה לסממבקשים הווענחנו חושבים שאנחנו א 25ביש בור נוסף צפוני על כמציעה חי

של  בקשר לקטע הזה הגיעה התייחסות  ןליד אשקלו 4ת את השכונות הצפוניות, לגבי דרך מס' שמחבר 25
 ים בחינהאשר תסתיהסתת הדרך עד את ההחלטה בדבר ת הומהנדסה העיר אשקלון שביקשה בעצם להש

  –שהיא עורכת לנושא הזה, הוועדה המחוזית חושבת 
 

 >מדברים ביחד<
 

 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 
הוועדה דנה בזה, והוועדה מתכנן המחוז ביקש את הסימון הזה על בסיס איזו תפיסה שאומרת שכיום 

ת לאפשר נהתפתח על מן עתידה לסילה, אשקלוויש תוואי מ 4אי לדרך מס' וצול, יש תופיש הנוכחי יבמצב 
ת תשתיות זה דבר שאנחנו מדברים עליו באופן תיות וגם לאפשר הצמדקיטוע .. תשלה רצף עירוני בלי 

 בצמוד למסילה, היום למשל היישוב בת הדר כלוא בין 4בוע נכון יהיה לאשר את ההסתה של דרך מס' ק
את הסימון הזה על כנו זה שטח  להשאירורה שזה נכון תשתיות ומה שהתמ"א  סימנה והוועדה סב תיש

צוות האורחים , עכשיו המשמעות של שטח שמור אני לא צריכה להסביר את זה לנון דרך מהירה כשמור לת
, אז יתהתוואי סופ מטר לקבוע איפה יהיה 2,000מאפשר גמישות לקבוע את התוואי יש גמישות של 

  תכנית המפורטת לקבוע את התוואי, ה גיעכשתמאפשרים כאן את תוואי הגמישות ל
 

 :41התחבורה מתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם  מר 
 אומרת כל הכבוד, 

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 

וסברה נה בזה ד דההוועדה אומרת להשאיר את הסימון על כנו, הגיעה בקשה מעיריית אשקלון הווע
 ן, סימון נכו שהסימון שנקבע בתמ"א הוא

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

 ן בעניין הזה יותר .. בסדר? לא עכשיו, ן אני ברשותכם אטעאנחנו המועצות האזוריות .. שכחנו לכ
 

 : דה, יו"ר הוועלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 נתקדם בסדר, 
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 : דרוםחשכת התכנון מחוז  -איריס ברקוביץ  גב' 

 בסדר? אז הוועדה ממליצה להשאיר את הסימון על כנו, 
 

 דברים ביחד<>מ
 

 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 
 דהועזה היה כתוב בצורה מאוד ברורה הומשאבי שדה,  טללים לגבי צומת הנגב הערות שהגיעו מרמת 

מנוסח, הוועדה ממליצה להשאיר על כנו את סימון  זה גם ככהסימון הקטע ליצה להשאיר על כנו את ממ
אשקלון כשטח שמור לתכנון הוראות מיוחדות, סימון זה מאפשר הסתה של ציר הדרך ..  4קטע דרך מס' 

 , קי, אואנחנו מסבירים הוועדה מצאה לנכון מטרים מציר הרצועה,  2,000מרחק של עד ל
 

 : , יו"ר הוועדהנוןלית מינהל התכמנכ" –זילבר  תידלגב' 
  על זה שוב, בואו, בואו נתקדם , חברים קדימה לא נחזור 

 
 

 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 
בצורה בהתאם לתמ"א  222ת יעם משאבי שדה,  בקשה של רמת הנגב מסומנת כאן דרך אזורים צומת טלל

ית כלים על המציאות הסימון של הדרך האזורלולה בפועל היא שונה עכשיו שאנחנו מסתהסך , אבל הדר3
ן את התוואי לסמעדה ממליצה ית ולכן הוופנול תכנון של הישוב שיזף ועולה על דרך המוצעת בעתם עולה ע

רך לדם ת אותו באופן .. וגם להצמיד את המסילה מדרושל הדרך בהתאם לתוואי הקיים בפועל כלומר לשנו
 מת הנגב הייתהלאים הלאה בקשה נוספת של רפגיעה בשטחים חק ם הדרך כדי למנוער לתחוככל באפש 40

אזורית בשני מקרים בצומת משאבים וצומת טללים ובצומת המטרד מדרך ארצית לדרך  להוריד את
את ל קבכחולים  מה שחסר כאן בשקף זה שהוועדה המליצה לא לצומת .. זה שני הקטעים החלוקים וב

סקה, סרה בו ההמשך של הפוט חכנו, השטח  נפלה בו טעות פש ההחלטה הזו אלא להשאיר את המדרג על
קלאים והוועדה סברה פי שמוצגים בתמ"א היום יוצרים קיטוע בשטחים החב.. כ הניצנה מיקום המסיל

שאפשר כמה בהתאם לבקשה של רמת הנגב שנכון למצוא לזה מיקום טוב יותר גם להצמיד את המסילה 
מדרום למסוף ניצנה ... אז אפשר מצפון, אני מקריאה מ ה שהיה ן או ת ה .. מצפום למקם אוג 211לדרך 

ם צוות הדיון לפני התכנון כלל בגלל שמדובר .. עתידי  דיברנו עדנה ובה זה מה שהוועדה בהחלטת הוועד
ת מצד שני יכול להיומן פוליגון ושהמטרה של .. זה לישמור את השטח ולכן צריך לס חנו ככה מביניםואנ

זשהם גבולות ולהשאיר את זה חיפוש ולא לקבוע כבר עכשיו אימרחב  מו משהו כן שנכון  לסמ שיש מקרים
ין ערה נוספת של רמת הנגב הייתה לייצר חיבור בממוקדת, זה לגבי ניצנה , הלעתיד לאיזושהי עבודה יותר 

ית להוסיף יש כאן בין ... דרך פרט המפעליםית את דרך ארצההנגב לערבה ולהוסיף לרשת הדרכים רמת 
בים זה סיפור לערבה ומעלה עקרהארצית כי כיום יש איזשהו נתק בין רמת הנגב רשת הדרכים אותה ל

להוסיף  פרטיתארצית וזה דרך מאוד מיוחדת אבל כן להשתמש בדרך הדרכים ה אחר זה לא חלק מרשת
להוסיף חוזית דה המת נגב וזו בקשה של הוועבעקבות הערה של רמ רצית, כן, זה עלה בדיוןשת האאותה לר

 . את הדרך הפרטית דרך המפעלים לרשת הארצית
 

 דובר:
רק הבהרה באמצע של מסילת הברזל את הצבעת על הדרך .. שהיא לא מתחברת לשום דבר , דרך הפרטית 

 שמתחברת לדרך הארצית, 
 

 : וםחשכת התכנון מחוז דר -איריס ברקוביץ  גב' 
 היא מתחברת לכאן, 

 
 >מדברים ביחד<

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  ' בג

רשת, הלאה באזור יוטבתה יש סימון  רק את הדרך הפרטית פשוט להוסיף אותה לרשת לסמן אותה ..
סיף למסילה לאילת ולכן אנחנו חושבים להו 90א בין דרך ייווצר שטח כלולמסילה לכשהמסילה הזו תקום 

ייווצר השטח כלוא זה מצוי בו ושלא  90כביש  השטח שהיוםולשחרר את צמוד למסילה כאן עוד מקטע ש
עובר איפה שסימנתי במקביל מקודמת המסילה  90, כביש 90ש יש את כביאזור השמורה של החי בר, היום 
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ם צריך לסמן מרייישאר כפי שהוא היום יישאר שטח כלוא, אנחנו או 90לאילת לאחר שזאת תקום וכביש 
 ד תשתיות, הקטע הכלוא, להצמיחרר את הקטע הקיים וישבטל את שי 90ש כאן קטע חדש של כבי

 
 >מדברים ביחד<

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 

אנחנו יורדים לאילת אנחנו מציעים להוסיף דרך רבת קיבולת בין שדה התעופה רמון לכניסה לאילת 
היום  חילת המסילה המקודמתהתאם לתת בהיולצריך , רגע, אבל אנחנו שתחילת סימון  מסומנת מנהרה

זה שיש מקומות  שזה מצפון לצומת .. וגם כאן  אנחנו רואים את הסימון של .. וכמו שבניצנה דיברנו על
דה ר ספציפי אז גם כאן הוועאיתושנכון לסמן איזשהו .. חיפוש ולא לשמור פוליגונים שאנחנו חושבים 

יק אולי לסמן בסמל. לגבי משנמים  וש ולא מיקום מדוסברה שנכון להשאיר כאן איזשהו מרחב חיפ
ם  אחד של מטענים מדרום לנתיבות זה כבר מקודם נמים נוספים משנהוועדה מבקשת להוסיף שני מש

בבאר  הרשתשאותו הזכרתי קודם על  25ן, על כביש בתכנית שהוחלט על הפקדתה והמרלוג של בני שמעו
דרך רבת קיבולת כמו , אז יש צורך בשכיםני דברים שהם מוזה ש 25ובית חולים שני על דרך   שבע,

רך להיכנס משנם. יש עוד שורה של תיקונים אני לא יודעת אם עכשיו יש צוהשאמרתי קודם וגם לסמן את 
    נלוות והכל ברור למיטב הבנתנו, מפות  מיני תיקונים קטנים זה מפורט עםלכל 

 
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 עמיר, אלות של עמיר רגע כן, ש.. תל אביב, יופי, תודה רבה, 

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

, זה כאילו  שםדם כל זה כזה כייף הדרום מהמרכז כאילו מגרש פה מגרש מהדרום קורחים טוב, לפני שבו
תראו מה שקורה כאן אני בגילוי הנאות  חזיר אותי לאשקלון,הדרום ל לגבי אשקלון את יכולה .. מחוז

שהציעו את זה זה היה נראה מתבקש איחוד תשתיות הגיוני, אבל מה שבעצם קורה פה זה שהישוב בת 
צאים כאן, מון בעצם נחוף אשקלהאזורית  המועצהטח החקלאי שבבטן שתיווצר כאן ומשרדי הדר וכל הש

ן בת הדר הישוב לאשקלון עכשיו אשקלון מכינה עכשיו יזה שאנחנו מחברים בים ה שאנחנו מייצרבעצם מ
תוך השטח הקיים אלף תושבים ב 150אלף תושבים ועוד הם יכולים עוד  150תכנית כוללנית יש להם עכשיו 

 35אלף הנוספים זה פשוט ..  150כל ה  שיש להם היום ועשו להם את החשבון, בקיצור בשביל ליישם את
אשקלון, שמדובר פה יפה, זאת אומרת שהשטח הזה לא נדרש  כרגע מבחינת הגידול של אם הם יגדלו  שנה,

מנסה להסביר לכם את הלחץ שלנו ..  באיזה השקעה שזה חצי מיליארד שקל .. תשתיות האלה, כאילו אני
תחו בתוכם כבר פיתוח עתידי של אשקלון , ואשקלון יתפ העברת את זה כבר את הכביש אתה אומר זה ..

חים את השט ההישוב בת הדר את משרדי המועצאת יבנו  ןף אשקלובעצמם .. ילכו אלינו לכיוון חו
 ?שלי למהוהשאלה  קלאים כאןהח

 
 וועדה רט"ג:חבר  –ן הלל זוסממר 

    לתיישוב קהיזה בת הדר  
 

 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון( שלטון –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 
 ה חדש פה, אני יודע שאת דליק יש לך כזה אדום תלחץ, י לא שומע תרגע, רגע אנ

   
 וועדה רט"ג:חבר  –ן הלל זוסממר 

כל כך חקלאי הכל שמה זה צמודי קרקע של אשקלון של זה מה זה לא  אני אומר בת הדר זה יישוב קהילתי
   לכל דברבנית יישות אורזה י שמכניסים אותו לא איזה יישוב חקלאי כפרי קיבוץ

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 קהילתי זה יישוב 
 

 וועדה רט"ג:חבר  –ן הלל זוסממר 
 זה יותר מקהילתי,  

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 
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ת יו"ר הוועדה שם שעשו אגילוי נאות אני הייתי , גדל, גדל עם השניםזה התחיל ממשרדי המועצה וזה 
עכשיו חוף אשקלון מכינה התכנית פה זה היה אז מפונים וכולי מה שקורה זה כזה דבר המועצה אזורית 

מות ... שנמצאים כאן יש לנו בעצם שאני כבר לא זוכר את השכוללנית יש פה גם שטחים חקלאיים  תכנית
שאלה האם זה משהו שמתבקש לשמר לכן הם,  ו... של אשקלון היובואו תגדלו מזרחה, מסר לאשקלון 
  –ו את זה אבל נכון לרגע זה עתיד אם לא תהיה ברירה יעשכאילו ברור שב

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 ל ההחלטות, כן, בקשה, היות זה עוד לא דיון עואז אנחנו צריכים לגם את המחוז, אגע, נשמע 
 

 : ון מחוז דרוםחשכת התכנ -  איריס ברקוביץגב' 
ת , הו שהולכים לבצע מחר בבוקר זה משאיר את האפשרות העתידיחשוב להסביר שהסימון הזה זה לא מש

חוז סבור שנכון להשאיר את הסימון הזה כדי לאפשר ון שאנחנו מדברים על תכנון צופה פני עתיד המוכיו
על ידי  יצירת רצף עירוני שהוא לא מחורץ מדברים כאן על הצמדת תשתיות ועל ות לא סתםאת הגמיש

 יר את הגמישות לעתיד,תשתיות אחרות צריך להשא
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
  תודה, עוד שאלות? כן, בקשה, 

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

מה , ומערב מערב גת שזה מערב ממערב לקרייתהאזור ש כל 352לנושא של כביש אנחנו רוצים להעיר כאן 
יוגדר כדרך  352ם שכביש אזורי אן עתידות קרקע במסות דיי גדולות לפיתוח , ואנחנו מבקשישנקרא יש כ

עתיר פיתוח .. בכוונות פה על אזור  םשיוגדר כדרך ראשית, אנחנו מדברי 35עד  355מ  352ראשית,  כביש 
 ו,נשל

 
 :41י תמ"א התחבורה מתכנן ראשמשרד  –שי קדם  מר 

רון של זה צריך לשקול גם מאוד זה שאנחנו משנים את .. החיס זה אני אומר תחברויותהמאוד ב זה יקשה 
הי דרך ושלאיזרויות ההיררכיה  זה מקשה על ההתחברויות  ... לשרת באמת מרחב שבו את רוצה .. התחב

שית צריכה אחרי זה להגיע חשבו על זה כל חיבור לדרך ראאחרי זה אז ת אזורית יהיה לך מאוד קשה
 , ובליש

 
 >מדברים ביחד<

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

בות הכביש הזה עובר אנחנו מבקשים לדייק את הכביש על ידי תכנית מצומקת קמה לנתי 293להמשיך, 
ים הוא חוצה את הישוב וההרחבה שלו, הקו נתיבי ישראל , במיוחד באזור מבועמפורטת שמקודמת על ידי 

 ... מבוקש ...  המתחםל זה הסימון של חוהכ
 

  >מדברים ביחד<
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 את זה כתוב אנחנו מעדיפים,  ריט  אם העברתם שההערות ודיוקים לת סתכלי על המסך דיברנו על 

 
 : י מ"ר –ברסאט רונית ליגב' 

ון נראה לנו שזה יותר נכון, ת של רהט לכיוון צפ. בגלל ההתפתחוהעביר לצומת ..מתחם להבים ביקשנו ל
ולים בות .. המרלוג של בני שמעון וכל הפיתוח של בית חמחוז דרום העיר על העניין הזה  שנתיבזמנו גם 

ילה, באזור תעשייה אורון בנגב, כאן מבוקש גם מרכז תחבורה גם מסוף מטענים וגם שלוחת מסנוסף 
 , ומן מרכז לשינוע מטענים ארצי אנחנו מבקשים שיס

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 

 נים שמה העברה או לא משנה אנחנו מתכנניםכנאזור תעשייה אורון אנחנו מת, באני מבקשת להגיב על זה 
  מייות פיתוח של תעשיות כבדות פטרוכי

 



 ולנת"ע 
 21.01.20 

 למען הרישום הטוב -בר" "ח
 

 
 

18 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –ילבר ז תידלגב' 
 לא הוחלט, 

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

 תשמעו יש דברים שהם בעבודה .... 
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 נכון, אף אחד עוד לא החליט שזה אורון, 

 
 >מדברים ביחד<

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

 ר התשובה, זאת הבקשה שלנו, וזהו. זה כב
 

 ועדה משרד החקלאות:וחברת  –נר ית ברגב' חג
יש כמה מועצות אזוריות שהגישו, בדקנו את תוואי המסילה ו ... בני שמעון שדות נגב  שאלה עקרוניתלי יש 

רת ת אומטר? זאמטר אנחנו לא דנים בזה כי פחות מקילומ 200מטר  100ים ממש קטנים ויש שמה  דיוק
   ?ק"מ 1 פחות מצה  שטחים אז צריך משהו מרים קצת חוחוצה מטעי תמטר,  400הכי הרבה שלנו זה 

 
 :  וועדה משרד הגנ"סחבר  –מר יואב צלניקר 

נה אצל תומר ...  במסילה של אילת תודה, הנושא ההערה לגבי אילת המרחב .. כמה שאני זוכר ישיבה אחרו
ים וכל הנושא הזה פך של הנחלים הגדול.. המלחות והמוצא של השציית אנחנו נמצאים א של חכל הנוש

רה צריכה להיות הסימבול או מה שמייצר הכי מבחינה תכנונית כי זה .. תומר ולכן ההגד דיין לא פתורע
נקודת כניסה מסוימת צריך להיות מרחב ון של .. שלט ייוצר פה איזשהו הרבה גמישות לא מגביל את התכנ

   עניין,ה זה הבת בסביע הכי פחואם תהיה מסילה שתפגחיפוש הכי גדול 
 
 

 :41התחבורה מתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם  מר 
יחה מה שאתה רוצה בעצם שהתכנית כרגע החלופה שמקודמת או שהדיונים המוקדמים בוועדה סל

 המחוזית נכנסים בתוך הגבולות של התמ"א שלא נהיה כזה בבעיה, 
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנון"מנכ –זילבר  תידלגב' 
 מיכל,  רים?הו מהחבעוד מיש

 
 : וועדה משרד הביטחון חברת  –מיכל אריאל גב' 

חוזית לעניין קריית המודיעין צריך לחשוב על הדבר הזה אולי באמת ים להערת הוועדה המטרפאנחנו מצ
גורל, , יש את המסילת רותת מהימה שמתקדם עכשיו .. רכבו לעד לדיון התשריט הסופי איך משלבים את כ

ת גורל ובלי קשר ,  אז גם צריך .. את מסילו בתשריט זה הורסיה הקודמתלא נמצא עכשי המסילת גורל
  תודה. לחשוב אם זה המענה שנותנים לקריית המודיעין  .. את הפתרון המיטבי, 

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 הלל, 
 

 :גרט" –וועדה חבר  –זוסמן  ל מר הל
 ת לא העלתם את העניין הזה של הרכבותת לאיל. הרכבדיברתם על .

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 

 כוון?לזה אתה מתלתשריט הנה מונים מופיע בשקופיות אחר כך , אני יכולה להעביר זה בהערה של סי 
 

 :גרט" –וועדה חבר  –זוסמן  מר הלל 
 כן,  5לחלופה 
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 : התחבורהמשרד  –ה עדווחברת  –מן הלגב' אורנה 
 , 5ה את חלופה ציעטה כבר של המועצה הארצית , הייתה החלטה של מועצה ארצית שמהייתה החל

 
 :גרט" –וועדה חבר  –זוסמן  מר הלל 

ד זה יכול להיות ם רק תוואי אחבעצשזו חלופה שיכולה להיות ואם מסמנים בגלל  ע פיאנחנו ביקשנו זה יו
 י שזה יעלה מידיי ... גמישות כדרחוק 

  
 : התחבורהמשרד  –וועדה חברת  –מן הלגב' אורנה 

 דיון במועצה הארצית בנושא הזה לפני מספר שנים גם היה סליחה 
 

 >מדברים ביחד<
 

 : התחבורהמשרד  –וועדה חברת  –מן הלגב' אורנה 
 צית אנחנו מאמצים החלטות של מועצה אר

 
 : וועדה"ר ה, יולית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלב' ג

המועצה הארצית .. אם  זה שהיה לפני מספר שנים זה לא אומר שהיום לא דנים פה מה אתה מבקש בדיוק?
 היא תחליט היא תחליט  לבחון את זה 

 
 
 

 :גרט" –וועדה חבר  –זוסמן  מר הלל 
 זית חושב שצריך לקבל את ההמלצה של הוועדה המחוהועלה על ידי הוועדה המחוזית כהמלצות אני זה 

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 א דנים בתשובות למה אבל אנחנו עוד לבסדר, 
 

 :גרט" –וועדה חבר  –זוסמן  מר הלל 
 ט הציגו את זה פשולא, הם לא 

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -איריס ברקוביץ  גב' 

תשריט בחלק מהדיוקים שאנחנו מבקשים שיהיו י את זה כי אנחנו  הכנסנו את הסימון הזה כלא הצגת
שצריך לתקן  לא בדיוק .. אבל במסגרת ככה זה היה במהלך הדיון שראו כל מיני דבריםלי המינוח דיוק או

ות מבואות דימונה או מסילדיון על מה שקורה בוזה התחיל מ  בתשריט וממש הערות קטנות פיצפקעס
ככה הכל כמכלול אחד עלה בהקשר הזה ו 5מה שנקרא חלופה  החוף ואז גם אמרו כן ונכון שיהיה מסומן

 נו על זה את הדעת. ו את זה ויתזה מופיע בהמלצות של הוועדה המחוזית אני מניחה שיקרא
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 אוקי, בסדר, 

 
 : חשכת התכנון מחוז דרום -ץ  איריס ברקוביגב' 

כשיו לסמן א נכון עעדה כן דנה בנושא הזה וה.. שלמשנם ואורון הווושא של ותך לגבי הנרק דלית ברש
 דרש אליו, משנם זה נמצא בהליכי תכנון ראשונים וזה לא הזמן להי

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 ך פה, , רגע, אפרת רק תבהיר את מעמדאיתמר רביבו יש לנו אורחתודה, בבקשה 
 

 : משפטיתיועצת  –רת ברגד גב' אפ
סברתי קודם לוועדה אנחנו נמצאים במסגרת דיון שנשמעות רק הערות הוועדות המחוזיות ורק שה כמוןאז 

ר יחד עם זאת היות וחבמוצף אלינו,  זה  ותהוועדות המקומיהוגשו על ידי ככל שהם אימתו הערות ש
אז תוכל לחדד את מה שהוא העלה בפני הוועדה,  שאי לעלותועדה העלה איזושהי סוגיה והוא וודאי רהו

 ורת הדין אז תוכל לדבר, בהתאם להחלטת היו"ר ולפנים מש
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   :ראש מועצה אזורית חוף אשקלון -מר איתמר רביבו  

נות , מסיבות טכניות שוןטוב, בוקר טוב לכולם שמי איתמר רביבו ראש מועצה מקומית חוף אשקלו
כדי להביע את עמדתנו  יקשתי להגיע לכאן היום ה המחוזית ולכן אני בפני הוועדעמדתנו לא הובאה ב

ישובים  21שקלון מונה האזורית חוף אמזרחה מזרחית לבת הדר, המועצה  4וכמועצה בקשר להסתת כביש 
שובים הם הילישוב ניצנים , ניצן נה עד חיל בנתיב העשרה ומשם צפורומי ביותר צמוד גדר מתשהישוב הד

רחית מבחינתנו מז 4משמעות של החלטה של כביש רחית לשם הישוב כוכב מיכאל וחלץ, הוניים ומזהצפ
מבחינתנו .. מוקדי זה ישוב שבו נמצאים כל שירותי המועצה עצה ור, בת הדר זה ישוב העוגן של המלבת הד
המשמעות  כשיוקלון, עי המועצה חוף אשבזי לכל ישונה המרכן את המעים .. בתי ספר .. שנותפעוגן נוס

בדוק מה מבלי שאני מבין מה הטעמים ביקשתי גם מאנשי מקצוע שלנו ל 4היחידה של הסתת כביש 
עוגן מרכזי .. המשמעות זה ניתוק הישוב בת הדר ... ולא כל כך מצאנו  חבורתיהשיקולים הנימוקים הת

ה מכל יתר שיכול ת הגיבעצם תמנע את  4ועצה, הסתת הכביש של כביש תר ישובי במביותר במועצה מכל י
ר או לטווח הארוך לא יודע אם לטווח הקצמבחינתנו המשמעות היחידה זה לישוב בת הדר וישובי המועצה 

רך של ר אשקלון אנחנו מבינים מצד אחד את הצוהמשמעות היא סוג של סיפוח של בת הדר לעייותר 
קות שאנחנו ון וגם על סמך בדיתה של עיריית אשקלד, מצד שני גם על סמך עמהתרחבות העיר אשקלון

שמהתרחבות של העיר אשקלון נמצאים בתוך גבולות העיר אשקלון, זאת אומרת לא עשינו כל הצרכים 
יש המון שטחים שטרם מומשו גם אם  ה כדי לאפשר לה התרחבותולסגור את הגזרה שלצריך להרחיב 

, ואני רוצה לבקש כשאנחנו נידרש ותשנה הקרוב 30- 20דבר אני מניח שזה יהיה ב יהיה איזשהו דיון ב
ה, ל הדבר הזורתי שנחנו עוד לא שם .. לא מבין מה הצורך התחבלדיון בסוגיה הזו שנהיה שמה א

ה מתוך יעת הרצף של המועצה  והוצאת היישוב המרכזי שלעצם קטנו המשמעות היחידה זה בומבחינת
כאלה ואחרים, אני לא רואה  ים תקציבייםים של שיקולם אחרמדבר על דבריאני לא לכן  צה,תחומי המוע

מה שכן יקרה  וע,יצא לביצי שקלים ונת כביש כזה בעלויות של כמה מיליובמציאות של ימינו בשנים הקרוב
אם אנחנו איתנו לתכנן כל תכנון .. בת הדר ובישובים שסמוכים לה בית שקמה גאיה ו ... זה שהדבר ימנע מ

על רצון שלנו להרחיב את הישוב בת הדר אז על כל תכנון עתידי שלנו יברתי עם המחוז גם דם כרגע מדברי
קרובות אז להיות ממומשת לא בשנים ה בעצם אמור להתעכב באותה תכנית גם למרות שהיא לא הולכת

ון או לכל צורך אחר אז רלוונטי לעיר אשקל יהיההייתי מציע שהדבר הזה יידחה עד למועד מאוחר יותר 
 , א לדיוןיבו הזה אני מניח שהדבר

 
  : 41תמ"א ראשי מתכנן  –מר עודד קוטוק 
 . ברשימת הערות שהתקבלהופיעה שהערה עם משמעות דומה כן מרק רוצה לומר 

 
   :ראש מועצה אזורית חוף אשקלון -מר איתמר רביבו  
  שמה? לא שמעתי, 

 
  : 41מ"א תראשי מתכנן  –מר עודד קוטוק 

כן מופיעה ברשימת הערות שהועברו  ת דומהחרים אבל משמעושהערה עם משמעות דומה נימוקים א
 ממחוז דרום, 

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

  בוועד המחוזית וגם עמיר ייצג אותו גם קודם, תודה, 
 

   :ראש מועצה אזורית חוף אשקלון -מר איתמר רביבו  
 תודה רבה. 

 
 : , יו"ר הוועדהל התכנוןמינהלית מנכ" –זילבר  תידלגב' 

 ם?עוד מישהו לדרו
 

 :גרט" –וועדה חבר  –זוסמן  מר הלל 
תה לכביש ולא .. סדום להצמיד אומסילה מצומת ערבה למפעלי  תרכבכניות לתשריט אבל בערות ט.. ה

 בנתיב נפרד.
 

 : , יו"ר הוועדהןלית מינהל התכנומנכ" –זילבר  תידלגב' 
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 ר לתל אביב, בונעטוב אז תודה לדרום, ו 
 

 לשכת התכנון מחוז תל אביב:יגת נצ –שמואלביץ  –רות רז גב' 
 42מחוזית בתמ"א דיון שהיה אצלנו הוועדה הולהגיד שה ם, ובוקר טוב,שלובראשית דברי אני רוצה להגיד 

וח קשות ואולי לא הובנו כל כך ריצא בתחושות  נתן לנו הרגשה אחר כל שהצוותהיה דיון בעל אופי סוער ו
יד קודם כל באמת את הדברים המעריכים על העבודה המקצועית שוב לי להגהדברים אז אני רוצה ל

 ערים לזהו נחכנת התמ"א אנשהושקעה בהשיבה ובח ץאמלא מטילים ספק במשנעשתה אנחנו בכלל 
בודאי שההסתכלות שטנה מההסתכלות ארצית אר ך ומפותל ארוך שנים ותכנית מתרואשזה היה תהליך 

ך אותה הבנה שלנו כמחוז כמחוז ובכל זאת יש לנו מספר דברים שהיינו מבקשים לשנות בתמ"א מתו ושלנ
שהונחה לפתחנו באמת משימה שאפתנית ה מה, מחוז עם אוכלוסייה שעתידה להכפיל את עצהצפוף במדינ

ניים ור, ולעשות את זה בשאיפה בשימוש המרקמים העיחידות הדיורלהגדיל בצורה משמעותית את מלאי י
וכל תפיסת עולם התחבורה ל החשיבה מה שללא ספק מהווה אתגר מאוד מאוד גדול ואומר שהנבונים 

ן הוא חלק הוא הגלעין הפנימי של המטרופולין באמת היינו רוצים שלנו כמחוז שהוא גם לא כל המטרופולי
יינינו בראש מעם שיהפירמידה באמת לל יישומיים ל.. שותם כלים לנו את אנותנת  42לראות את תמ"א 

לוו או רוכבי אופניים שהם אלה שמשתמשים בתחבורה ציבורית ולתת לנו את הכלים שירגל ולכי האת ה
עתירת נושאים מת את הגב ואת הרוח הגבית כדי לממש את החזון הזה, מערכת ו לנו באאותנו ויתנ

ישתנו ביני ם שהם לא אנחנו מ 4א  23א "ל ובין אם מה שאושר בתמ"שמקודמת בתכנון בין אם בות
ו מקשה על התכנון והוא מקשה על ההסתכלות כי לדעתנ 42אבל ההיעדר שלהם מתמ"א  42בעקבות תמ"א 

במדינה הממשקים המטרופולין המוביל  ארצית בין המערכת המטרופולינית לבין המערכת ההממשקים 
הזה הקשר  הקשר הזה איריסר בין המטרופולינים כפי שציינת מחוז דרום כבדים הממשקים חשובים הקש

יימות הוא בלתי ניתן להפרדה ולכן חשוב לנו מאוד שהמסמכים באמת ייצגו גם את הרשתות הק
 המוכרזים של המטרו המקודמות באמצעים שונים ומתוך  זה באמת את החזון, ... התוואים כננות המתו

כדי לייצר גם את אותה רשת ם בתוך התמ"א ואנחנו לא רואים תמונה שלמה ל הדברים האלה הם חסריכ
דעים ואנחנו חושבים שזו תפישה נכונה שעדיין מרבית תחבורה ציבורית היא בשרות של משלימה אנחנו יו

לת בלי אוטובוסים וקווים מזינים ומשלימים למערכות הסעת המונים וקשה להסתכל על התמונה הכול
הנושא של המרכזי תחבורה משולבים ביחד במסמכי התמ"א. נושא מרכזי זה  להכות שאנחנו רואים א

אביב מספר מתחמים שמסומנים אנחנו חושבים -מ"א מסמנת מספר מרכזים כאלה, יש לה במחוז תלשהת
וגם בעצם שמתקדם במקביל שנקרא מרחב האיילון  בפרויקטשכל המתחמים לאורך ציר האיילון שזיהינו 

ם הנוספים שסימנה כבר תוכנית המתאר כל המתחמים האלה והמתחמי 70לתכנן את תמ"א זוהו בקריאה 
בין אם כן מתחמים ארציים ובין  42ת שלנו הם חשובים והם צריכים להיות מסומנים בתוך תמ"א המחוזי

שכבה של אותה שכבה חושבים שנכון להוסיף עוד, עוד  אם כן מתחמים מטרופולינים, זאת אומרת אנחנו
והחשיבות של זה היא בשביל באמת לייצר  תחמיםמהרשת המטרופולינים ושהיא תכלול את נושא השל 

בכל אחד מהממשקים האלה שיש להם קשר גם על המערכת הארצית את הקישוריות המיטבית ואת 
ונים. כמובן שכל המעבר היעיל והנכון בין אמצעי התחבורה השונים ואת המגוון של אמצעי התחבורה הש

וגם ם או מרחב ששמור, איך זה נקרא, גם ברדיוס ת שאנחנו שתוגש בתוך אותו מרחב ששמור למתחתוכני
לכלול את מלוא הפרוגרמה  תצטרךשולי הרצועה לתכנון, כן כל תוכנית שתקודם בתוך התחום הזה  

ן במקרה הזה נראה שנדרשת להקמתו של המתחם או בסמכותו של מוסד התכנו התחבורתית והמרחבית
נה וסע ן בנימוקים ובהסברים. בנוסף החניונים של חנכון שזו הוועדה המחוזית לפתור את זה כמובלנו 

 שמקודמים היום באמצעים שונים בין אם זה בוועדה לתשתיות לאומיות בין אם חניונים שכבר אושרו
על רשת  מהרשת ולא ניתן להסתכלחשוב לנו שהן גם כן יהיו מסומנים בתוך התמ"א מכיוון שגם הם חלק 

ו להוסיף את השכבה לינית ביחד. בנוסף לבקשה שלנמבלי לראות את הרשת המטרופו ארצית
את תכנון המטרופולינים גם לנושא המתחמים אנחנו חושבים שצריכה להתווסף הוראה שמחייבת 

בורה ציבורית בכול שנוגעת לכך שיחויבו לפחות שני אמצעי תח ההגדרות שלהם בתמ"אהמתחמים בכול 
 שמגיעים ומשרתים ומזינים את אותו מתחםמם בנוסף לאותם שאטלים או היסעים ייחודים מתח

 
 נציג לשכת התכנון מחוז תל אביב:  –מר יואב להב 

 זה ביחס לכול מתחם
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
שמתחמים צריכים להיות מלכתחילה  נוסף לזה אנחנו חושביםכן. ב 42כל מתחם שמסומן בתמ"א, בתמ"א 

 אלף נוסעים לפחות ביממה 15של משתמשים  ושהם יתנו מענה לקיבולת של  להיקפים גדוליםמתוכננים 
בכול אמצעי התחבורה כי אנחנו צריכים להכין את הקרקע בעצם לאותם משתמשים ושיהיה להם את 
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, פה שנייה, אני עושה פאוזה הערה אישית, רה ציבורית אני, סליחההשירותים ההולמים. אני נוסעת בתחבו
ודה בין אם ברכבת בין אם באוטובוסים אני חושבת שלא ני נוסעת בתחבורה ציבורית ל יום בדרכי לעבא

מספיק אנשים מקרב מקבלי ההחלטות עושים את זה כדבר שבשגרה, ככל שאנשים היו עושים את זה כדבר 
ילדים  לאנשים קצת יותר מבוגרים או ההפך נשים עם ים את הקושי העצום שיששבשגרה הם היו מבינ

מטר בגשם בשמש על מדרכות לפעמים מאוד צרות מאוד לא נוחות  400 300 200קטנים ללכת מרחקים של 
להסתכל  להליכה מסיבות שונות וכו' הנושא הזה של קישוריות וניידות הם נושאים שמאוד מאוד קל

ט כשחובים את זה באיזו שהיא תוכנית או באיזו שהוא סרטו כשמסתכלים על בה נכונהעליהם בפרספקטי
הזה שיש לחווית המשתמש לעומת מה שאנחנו יושבים פה עם כל מיני פיזית מבינים את הפער העצום 

פרמטרים וקריטריונים ומספרים ולכן מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של קישוריות במתחמי שתהיה מרכז 
גוון של האמצעים ל אליו ממנו מתפצלים לכול האמצעים שיהיה מטובוסים מביאים את הקהאחד שהאו

שירות שהוא ראוי בקיבולת ותדירות נכונים. בנוסף לזה חשוב שאותם חניונים כדי שהם באמת יוכלו לקבל 
 של חנה וסע שמשרתים את כלי הרכב בעיקר בשעות היום יתנו גם מענה לצורך ההולך וגדל בנושא של

אני עוברת לנושא הבא שזה נושא אחוז.  30ים בחניוני לילה לפחות בהיקף של אוטובוסים...לאוטובוס
בוועדת האורחים ונידון פה גם בוועדה לתחבורה  42א מעט אני מודה לאורך חייה של תמ"א שנידון פה ל

מסילת רכבת תנחה שתהיה  אני חושבת שזה חשוב שהתמא 4וזה הנושא של מסילת רכבת בכביש  יבשתית
ושתישמר אותה  4ה מסילת רכבת בכביש ון שהיא מאפשרת אבל היא צריכה להנחות שתהינכ 4בכביש 

שנדרשת לכך ואני רוצה להגיד פה איזה שהוא איזה שהוא משפט מסביר לגבי משרד התחבורה  התשתית
יה רכבת ואיך אנחנו רואים את התפקיד שלו התוכנית האסטרטגית של רכבת ישראל שקבעה שלא תה

ותי אם אני טועה וזו החלטה מאוד מאוד א הובאה לשולחנה של המועצה הארצית תתקנו אהיא ל 4בכביש 
ותית ואנחנו עוסקים פה בתכנון, אנחנו עוסקים פה בתכנון שיש בו עוד שיקולים שהם נוספים משמע

ית לאישור של ואנחנו מביאים את התוכנ לשיקולים התקציבים והתפעולים של גוף כמו רכבת ישראל
ראיה שונה של גופים שונים שמהם מורכבת רצית לא סתם כדי לאזן בין כל מיני צרכים ומועצה הא

... באופן הזה 42צריך להיבחן שנית לדעתנו בתמ"א  4עצה הארצית ולכן הנושא הזה של רכבת בכביש המו
 בכול הרצועה הזאתי של אנחנו במחוז תל אביב בממשקים שלו עם מחוז מרכז ,שבאמת ייתן מענה אנחנו

דיין תע"ש  סך הכול ת קדמת השרון מה שנקרא בפינו עתוכנית מערב רמת השרון, תוכני צפון המחוז
אלף יחידות דיור אנחנו יודעים כבר  100התוכניות האלה של עתודות קרקע מאוד, מאוד גדולות בסביבות 

ה של המועצה שמקודמת בשולחן פ 48א היום את המצב בכבישים הארציים אנחנו יודעים את זה גם בתמ"
לעתודות שלנו לעמוד שייתן מענה שלהיקף העצום הזה בעצם  4כביש הארצית הנושא הזה של רכבת על 

 באותם יעדים הממשלה חייב להיבחן ואנחנו מבקשים שהוא יישקל שנית כעת בשלב הזה של ההתנגדויות.
במקטע  2ית יש את כביש ופי עירוני מהרשת הארצאני עוברת לנושא אחר נושא של גריעת כבישים בעלי א

לא תפקידו להיות בתמ"א ולחלוטין מצטרף לרשת העירונית  נו חושבים שהוא כבראנח 5שמדרום לכביש 
ההגדרות של הכבישים האלה ככבישים שהם עדיין  4ששכב ממערב לכביש  4והמקומית כנ"ל לגבי כביש 

את החתח הם קובעות את איך  ירות הנסיעה הם קובעותבתוך הרשת הארצית הם קובעות כמובן את מה
ו להוסיף נטיעות הרבה יותר משמעותיות מעיר לעיר לדוגמא רצינ 461תי עכשיו עושי בניראת הדרך הזא

לאורך הדרך הזאתי באו אלינו המתכננים של נתיבי ישראל ואמרו לנו תקשיבו אי אפשר אנחנו צריכים 
יעים לשדה הראיה יש תקנות יש הנחיות העצים האלה מפרמדומני קמ"ש כ 70לעמוד במהירות תכן של 

שרת לזה להתפתח כשדרה עירונית ואנחנו ות של זה שזה נשאר ברשת הארצית היא לא מאפהמשמע
שזה מופיע בהמשך ההחלטה אבל אני  44חושבים שזה פספוס בנוסף לזה אני רוצה לציין גם את כביש 

 4הדרך מהרשת הארצית ממערב לכביש מ 44לגרוע גם את כביש אציין את כאן, עריית חולון ביקשה 
געה לגריעה מותנית לצורך גישה לאי מלאכותי מחוזית אימצה את ההמלצה הזאתי. בכל מה שנווהועדה ה

אביב יש שני צירים שמסומנים לגריעה מותנית אנחנו חושבים שאין צורך שהם יהיו -גם בהרצליה וגם בתל
ה ששמורה לזה בהתאם וכשיקודמו איים בדרך אזורית עם הרצוע בתמ"א צריך להשאיר אותם

יות שלהם והדבר הנכון והרצוי זה שיהיה להם יים אז אני מאמינה שהם גם יתוכננו על התשתמלאכות
 שיגיעו ויקשרו אותם לרשת הארצית של הסעת המונים תשתיות של הסעת המונים

 
 ן:ראש אגף תחבורה במינהל התכנו  –אילנה שפרן גב' 

 האזוריתם הדרך המחוזית, הדרך רק רגע על העניין ע
 

 נציג לשכת התכנון מחוז תל אביב:  –ב מר יואב לה
 אזוריתרק השישארו בהיררכיה מקומית לא 

 
 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
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ויות ויות דרך קיימות בתוכנסליחה, שהם לא יהיו בתוך התמ"א הם כבר מסומנות, זאת אומרת זה כבר זכ
 מאושרות לפחות התוכנית של יוניצמן

 
 נציג לשכת התכנון מחוז תל אביב:  –יואב להב  רמ

 בשני המקרים גם בתל אביב וגם 3700גם 
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
ך שלא קיימת רך זאת אומרת זה לא דריש תוכניות שכבר שומרות את זכות הד גם בתל אביב וגם בהרצליה

דעתנו מספקת את צורך היא ל 3700מטר ב 50הרצועה ששמורה נדמה לי וצריך לשמור את הרצועה שלה, ו
אז תצטרך להיות  הזאתי וקישוריות נוספת ככל שתידרש כשיהיו איים וכשיתכננו אותם הקישוריות

 באמצעים מסילתיים 
 

 מחוז תל אביב: נציג לשכת התכנון  –מר יואב להב 
נבקש לפחות שגם אם הדרכים האלה יסומנו  תוספת קטנה, גם אם ההערה הזאת לא תתקבל אזגם רק 

רכים אזוריות שלא תשמר עוד רצועה בנוסף יש שם שטחים רגישים מבחינה מפית לדוגמא באזור כד
 יחהזורית. סלאביב... לשמור ברצועה רצועה לתכנון מעבר לדרך הא-בתל 3700בתוכנית 

 
 :41מתכנן ראש תמ"א  –התחבורה משרד  –מר שי קדם 

א בא בסתירה אתה אם אתה שומר יותר מגבלות אתה עד שלא מוחלט משהו אז ין הדברים לדווקא זה מב
 נשאר הגבלה גם על הפגיעה בערכים האקולוגים

 
 

 נציג לשכת התכנון מחוז תל אביב:  –מר יואב להב 
 זוכראני לא  יש שם גם אזורים לפיתוח

  
 :41מתכנן ראש תמ"א  –רד התחבורה מש –מר שי קדם 

 הו אחרשאז זה מ
 

 נציג לשכת התכנון מחוז תל אביב:  –מר יואב להב 
 אוקיי בשתי ה

 
 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 

צועת דרך שיש יש מצד אחד באמת פארק... ומצד שני יש אזור שמיועד למגורים והר 3700שנייה ב
 יותר. אני עוברת לנושא הבא הנחיות לתוכניתמטר אנחנו חושבים זה די ו 50כבר בתוכנית בשמאושרת 

מפורטת לדרך רבת קיבולת. בעצם הדרכים שחוצות את המחוז הם מסומנות בתמ"א כדרכים רבות 
ם שתפקידה של קיבולת וטוב שכך הנושא הזה של הנת"צים הוא נושא מאוד מאוד חשוב ואנחנו חושבי

ץ או להציע שמיקומו של הנתיב אותו להמלי ובאמת נחות את רוח התוכנית המפורטת שתקודםהתמ"א לה
בהתאם לצרכים של התחבורה הציבורית כך  נתיב רב קיבולת יהיה בהתאם לצרכים של המשתמשים בו

המשתמשים של שיוכל לשרת כמה שיותר מוקדים לאורך הדרך ולאפשר את הקישוריות המיטבית עבור 
ת אותם לקו הבא בין הרשת הארצית לרשת ים לרדת מהאוטובוס וללכת ברגל לתחנה שמקשראלה שצריכ

רית, ואנחנו והויכוח הזה או המאבק הזה בתוכנית מפורטת בין אם זה שהנתיב הוא מרכזי והוא יותר האזו
 ר טובה פשר קישוריות הרבה יותבסגנון של נתיב מהיר לבין אם זה שהוא נתיב  בצידי הכביש והוא יכול לא

ימום שירות ומקסימום זה שהמיקום של הנתיב יקבע לפי מקסהתמ"א צריכה כבר להנחות את הדגש ה
נוחות להולכי הרגל. לגבי הרצועות של הגבלה על הבנייה והפיתוח אנחנו חושבים שהגמישות צריכה להיות 

של כל ההיבטים  את המידות לאחר הבחינהבידי מוסד התכנון שדן בתוכנית מפורטת והסמכות לצמצם 
תעשה במסגרת הזאתי, מחוז תל אביב אני לא צריכה לספר  במקום המבוקשוההיבטים הסביבתיים כמובן 

ללכם מאופיין בעירוב שימושים וגם שהוא בלחץ מאוד גדול בהיצמדות לדפנות של הדרכים הנושאים 
שתוך שנים ספורות יהיה סוג מסוים יכול להיות היום אנחנו ברכבים מ הסביבתיים הם נושאים דינמים

ו סוברים שהסמכות צריכה להיות בידי יותר חשמליים ויהיו אמצעים אחרים ולכן אנ שיפור והרכבים יהיו
 בתוכנית המפורטת ולאפשר את הגמישות הזאתי מוסד התכנון שדן

 
 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 
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 יןהדרך או על קווי הבני את מדברת על רוחב
 

 אביב: תכנון מחוז תלנציגת לשכת ה –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 קווי הבניין, על המגבלות

 
 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 

 אז ההגבלות האלה הדבר הכי קשיח בהם זה ההסבה מטרים הקרובים לדרך על זה את מדברת
 

 ז תל אביב:נציגת לשכת התכנון מחו –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 לא 

 
 :ארגון הגג של הגופים לשמירת הסביבה –דה חבר ווע  – דרור בוימלמר 

 הועדה המחוזיתבזכות כל השאר זה 
 

 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 
 זכות הועדה המחוזית לקבוע

 
 אביב: נציגת לשכת התכנון מחוז תל –שמואלביץ  –גב' רות רז 

 בתמ"אאת הקריאה של ההוראה  להיות שלא הבנו נכוןאוקיי אז יכול 
 

 ארגון הגג של הגופים לשמירת הסביבה: –חבר וועדה   –מר דרור בוימל 
הוועדה המחוזית יכולה להפיק כל שימוש עד עשרה מטרים, זאת אומרת עד שם הסמכות של הועדה 

 המקומית
 
 

 יב:שכת התכנון מחוז תל אבנציגת ל –שמואלביץ  –גב' רות רז 
מהרבה מאוד  ה כל הזמןולשהצורך בו ע לנו. ביקשנו דבר נוסףשזה עונה על הבקשה ש אוקיי אז נראה לי

הוצאה של  גופים גם מהרשויות המקומיות וגם מגופי מחברות התחבורה שהתמ"א תאפשר מכוחה
נושא הזה ניים בדרכים ארציות. ההיתרים עבור גשרים או מעברים תת קרקעיים להולכי רגל ורוכבי אופ

טבית להולכי הרגל וחד כשאנחנו מדברים היום על הקישוריות המיהוא נושא קריטי אנחנו מדברים במי
הרשאות שמגיעות אלינו חדשות ...  5מעל כביש  4אנחנו רואים את הקושי הזה להעביר גשרים מעל כביש 

כון שכל עוד רצועת הדרך ם של הגשר ונראה לנו ננופלות בגלל שאין לנו סימון בתוכנית מפורטת למיקו
 יהיה משהו שיהיה אפשר לקדם אותומאפשרת את זה שזה 

 
 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 

 מבקשת את זה בלי סימון בלי כלום בלי ידוע כאילו ככה כי בא לך לעשות את פה ולא שם
 

 יב:שכת התכנון מחוז תל אבנציגת ל –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 עו מנגנוןידוע אבל אני סומכת על המתכננים שייציאני לא אומרת בלי סימון בלי כלום בלי 

 
 ארגון הגג של הגופים לשמירת הסביבה: –חבר וועדה   –מר דרור בוימל 

 זה מנגנון 
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
ה לעשות עליו שהוא זאת אומרת יש תוואי של כביש ואת רוצ זה לא הליך שעובר איזה, שנייה ,לא ,לא ,לא

 איזה שלב ומיגשר, לפי מה תעשי את הגשר וב
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 שני דברים שתי הצעות קודם כל אנחנו אוקיי אני אסביר, אני, יש הרבה דברים

 
 : ון, יו"ר הוועדהמנכ"לית מינהל התכנ – גב' דלית זילבר

 ... ...אבל עדיין יש הליכים
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 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 

אז אני אסביר אנחנו מנסים לקדם עכשיו במחוז תוכנית כזאתי שהיא חלה בכול שטח המחוז והיא בעצם 
כל המקומות האלה  את כל,  את 44 2כביש  20כביש  5כביש  4מסמלת מאה דרכים ארציות כביש 

בעייתית כי יש לפעמים שצ"פ  נקודה כזאת או נקודה אחרת היא העדפה מאוד וההעדפה האם הגשר יהיה ב
שבדיוק נושק לדרך בנקודה מסוימת ובנקודה אחרת ולכן נראה לנו שהרבה יותר נכון להפוך את זה דווקא 

עוד זה בתוך זכות הדרך או בייעודים ראות כמובן שמדובר כל לקבוע בהו כן לאיזה שהיא גמישות גורפת
של המעבר כל הדברים שצריך בשביל  יב מינימאלים אחרים לתת איזה שהם כללי אצבע לגבי רוחציבורי

וכמובן  שהמעבר יהיה נוח נגיש מאוקלם ככל הניתן וכו', אפשר לעשות את זה גם בהוראות תקנוניות
מך בזה אנחנו לא אומרים תעשו את זה איפה א מנגנון של פרסום שתולהמציא להחליט על איזה שהו

אבל אנחנו חושבים שאם התמ"א תיתן לזה גב זה  מגבלהאתם רוצים בכל מקום בלי שום תנאי בלי שום ש
יאפשר, הקידום של זה וההרשאות וזה יאפשר לדבר הזה לשגשג כי הצרכים האלה קיימים והם לא 

ולל קולים האלה יכולים להישקל על מסגרת היתר כטורי נכון נכון כל השימקודמים בגלל הקושי הסטטו
 הנושא של הפרסום

 
 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 

 גם הדרך וגם לפני הדרך בעצם חייבים תוכנית מפורטטת אחרת אי אפשר להתקדם
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 בדיוק, 

 
 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –רן גב' אילנה שפ

 צריכים עכשיו להוציא אילוזה כ
 
 
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
זה יכול אני לא משפטנית אבל בתוך אותה הגדרה של דרך רבת קיבולת אולי אפשר להכניס את זה אני לא 

 יודעת
 

 הגג של הגופים לשמירת הסביבה: ארגון –חבר וועדה   – מר דרור בוימל
 ת התמ"א לדעתי זה ללא מגבלות החוק...ך להפקיד אמשהו...צרי

 
 יועצת משפטית:  –גב' אפרת ברנד 

הקושי המשפטי בהצעה שאת מעלה היא שגשר כיום מוגדר בחוק כמבנה דרך והחוק אומר שמבנה דרך 
פשר לא לסמן גשר יכול להיות שאפשר המצב החוקי היום אי א חייב להיות מסומן בתוכנית ולכן לפי

 ל תיקוני חקיקה שיגמישו בדומה למה שנעשהלחשוב ע
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 או להוסיף נספח להוראות התמ"א

 
 יועצת משפטית:  –גב' אפרת ברנד 

שתאפשר, אז התמ"א תוכל  יתק יניח את התשתית החוקא לא יכולה לסתור חוק כלומר ככל שהחו"תמ
 לאפשר

 
 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 

התכוונתי נספח להוראות התמ"א במובן של אנחנו כבר סימנו באמת עשינו עבודה מאוד מקיפה על זה 
"א עם הוסיף נספח למסמכי התמוסימנו על הדרכים הארציות או לקדם תמ"א מפורטת לעניין הזה או ל

 כי כן בחנו איפה הממשקים האפשריים הסימונים שאנחנו כבר סימנו 
 

 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 
 והתמ"א תהיה מפורטת לעניין הסימונים
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 יועצת משפטית:  –גב' אפרת ברנד 

 גם להצגות הציבור ואז היא תצטרך להיות מועברת
 

 : ל התכנון, יו"ר הוועדהמנכ"לית מינה –זילבר  גב' דלית
 ודה ברורה אנחנובסדר הנק

 
 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 

טוב תודה הייתי שמחה שיוקדש לזה דיון באמת נפרד ושתהיה חשיבה מרוכזת כי אני בטוחה שהקושי הזה 
יך לקדם את התוכנית המחוזית חנו יכולים כמובן להמשאביב ולחילופין שוב אנ-הוא לא רק במחוז תל

 הזה נשמח לרוח גבית באמת בתמיכה משפטית של הדבר הזה לנושא
 

 ברים ביחד<>מד
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 הערות תכניות זה דווקא הערות מהותיות יש לי עוד כמה הערות מהותיותלא,לא, זה לא 

 
 משרד התחבורה: –עדה חברת ו –גב' אורנה להמן 

 אנחנו ניסינו לקדם חקיקה לשנות בחוק ההסברים או בהליך חקיקה את הנושא הזה לנושא הגשרים
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
 נסיםהם עדיין מ

 
 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 

 מפורטת תחייב הנחת תשתיות מכוחה חנו חושבים שצריך להורות שתוכנית אני יודעת, אין פה סודות אנ
ותכלול הנחיות להנחת קווי תשתית או מנהרת תשתית בתחום הרצועה ההנדסית אלא אם מוסד התכנון 

רית כזאתי זאת אומרת ההצמדה של התשתיות והדרכים צריכה לבוא לידי ביטוי ישתכנע שאין דרך אפש
ו נכון וצריך זאת אומרת שזה יהיה ברירת ך שהיא תבוא לידי ביטוי ככה לדעתנוזו הדר 42פה בתמ"א 

ובאמת אם יש סיבה לגופו של עניין למה זה לא ניתן אז שיוצגו הנימוקים למוסד התכנון ובהתאם  המחדל
דם רצועה נפרדת, נושא אחרון זה נושא תכנו הרחובות בערים המרחב להולכי רגל והתעדוף לזה תקו
שאים האלה הם באמת הנושאים שעומדים על סדר היום של .. תחבורה ציבורית אני חושבת שהנולתכנון .

אבל לנושאים כבדים ורציניים  מינהל התכנון וטוב שכך וקודמו כבר מספר מסמכי מפתח בנושא הזה
הכניס אותם כנספח דרך אגב לתוך התמ"א נראה לנו דבר לא נכון אפשר לקדם את זה באמת בתור ול

 האלה ולא יישאר ברמת לעומק  בכל אחד מהסעיפיםך או באמת בתור מסמך מפורט שידון מדרי
 הסיסמאות ולכן נראה לנו כרגע בגרסה שלו כנספח לתמ"א שזה מפספס את המטרה

 
 ארגון הגג של הגופים לשמירת הסביבה: –עדה חבר וו  –מר דרור בוימל 

 5, לא רק פרק 5ואז זאת אומרת להישאר רק עם פרק 
 

 שכת התכנון מחוז תל אביב:נציגת ל –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 אני לא בטוחה שאני יודעת

 
 ארגון הגג של הגופים לשמירת הסביבה: –חבר וועדה   –מר דרור בוימל 

 בנושא של התכנון העירוני בגדול והוא מפנה לנספח כדי להרחיב את הערייה זה אותו פרק שעוסק 5פרק 
 

 אביב:נציגת לשכת התכנון מחוז תל  –ביץ שמואל –גב' רות רז 
כן אבל הנספח מאוד רזה ואנחנו שוב אנחנו חושבים שכל הנושא הזה של התכנון העירוני צריך להיות 

 עבודה מקצועית נפרדת ולא נישאר בוורסיה ...
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
 ועית לוורסיה הרזה נכוןהמקצ .העבודהאת לא מתכוונת להגיד..

 פשוט ...כי אם זה 
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 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 

רף לזה את עולם ...אני חושבת שצריך, צריך יותר להעמיק בזה אני חושבת שצריך להעמיק בזה ולצ
 הקריטריונים שבה ומנתח רחובות ברוחבים שונים

 
 בה :ארגון הגג של הגופים לשמירת הסבי –חבר וועדה   –מר דרור בוימל 

אותו פרק שעוסק בתכנון  5תיראי, אני, אני, זה דבר שאני והועדה... התעסקתי איתו מלא הסיפור של פרק 
להרחיב להרחיב את הפרק ולצערי הוא רק צומצם צומצם  עירוני ואני באמת כל הזמן ניסיתי להרחיב

רון הוא לא ... אני שהו כזה שיש שם ואיך אני אגיד הפתצומצם צומצם ובסוף הגיעו לחצי עמוד או מ
אבל בסוף אני  42מסכים שהנושא הזה מקבל ביטוי יותר משמעותי ואגב לא לאו דווקא אולי לא בתמ"א 

יך שהוא שהתמ"א עדיין תכיל קצת יותר ממה שהכילה זה היה ממש חושב שהנספח זה הדרך בכל זאת א
 ערב ההפקדה אם אני זוכר נכון

 
 

 כת התכנון מחוז תל אביב:נציגת לש –שמואלביץ  –גב' רות רז 
ורף אני, אני חושבת שבאמת הנושא הזה נידון בועדה לא כדרך אגב אנחנו לא היינו ערים לרקע, למה זה צ

ככה וכו' אבל אנחנו כן סוברים שזה צריך להיות מסמך הרבה יותר מקיף ורציני ובגרסה הנוכחית שלו של 
התמ"א עוסקת ברשת דרכים ומסילות היא לא וזה לא נכון  נות כאלה זה לא מספקכמה משפטי עקרו

 מיקהעוסקת במרחב העירוני, כדי להתעסק במרחב העירוני צריך לעשות עבודה הרבה יותר מע
 

 >מדברים ביחד<
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
יש לכם עוד הערות גם  בסדר רק אם יש לכם רק אם להכוסדר ב להכו. לא, סיימתם אני מקווה ... פשוט

 ערותמצידכן, גם מצידכן קצת חוסר הבנה פחות...וחוסר כל מיני לא חשוב בואו נתקדם יש לכם עוד ה
 
 

 נציגת לשכת התכנון מחוז תל אביב: –שמואלביץ  –גב' רות רז 
 היה מאוד ציני מצידך דלית. אף אחד. זה של  לא אנחנו לא לרגע באים לזלזל בידע וביכולות

ושבת שחשוב לי להדגיש פו עוד מספר הערות של הועדות המקומיות שוב מאותה סיבה שחלקן אני ח
ז אני רק אדגיש את מה שלא אימצנו יש פה שני נושאים שהם מהותיים נושא אחד של אימצנו וחלקן לא. א

דה ועולעיר חולון וזה משהו שאנחנו ב דרך אזור לעשות חיבור 1חולון שביקשו לחבר בין כביש מספר 
אביב מתנגדים אליו, דעתנו אני מניחה כבר ידועה וזו לא פעם ראשונה שזה עולה אבל חשוב -המחוזית תל

, טוב יתר ההערות נראה לי שהם באו לידי ביטוי בהחלטת הועדה אני באמת חושבת ו לציין את שוב פעםלנ
מצריך חקירה אביב אבל הוא באמת -אותו במחוז תלשהנושא של הולכי הרגל אנחנו לא המצאנו 

 והתעמקות וכלים הרבה יותר אופרטיביים מאשר הנספח שצורף לתמ"א תודה רבה
 

 ן מתכננת מחוז ירושלים:סג –מר חן פרנקל 
ריט שאין פה ואני אתחיל אז עם ההערות שלנו לפרק ההוראות שריט של, תשאוקי תודה אפשר לראות ת

 קווהזה יהיה קצר אני מ
 

 : ינהל התכנון, יו"ר הוועדהמנכ"לית מ –גב' דלית זילבר 
 הוראות, אם זה טכני אז

 
 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 

 לא
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –דלית זילבר גב' 
 ילא אוק

 
 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 

 אגף התכנוןר שלחנו את הדברים באופן נקודתי לטכני, אני אתחיל מהסוף הטכני כב
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 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 

 יגים פה את העיקרכל ההערות נשלחו לכל החברים אבל אתם מצ
 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 
 כן, אנחנו סומכים על שיקול דעתכם מה שתורם תורם ומה שלא תרגישו חופשי

 
 מינהל התכנון:ראש אגף תחבורה ב  –' אילנה שפרן גב

 .ההתייחסות שלנו אחר כך להערות אנחנו נתייחס כמובן לא רק למה שנשמע פה אלא לכל ההערות..
 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 
ת י טוב ככה לגבי ההוראות טוב דבר ראשון  הערה שלנו לגבי הרצועות לתכנון אני קצת מפשט אאוק

זה איזה שהוא מנגנון שאנחנו מוסדות תכנון משתמשים בו בעצם טוב הרצועות לתכנון  הדברים שלם
לתשתיות זה מנגנון טוב אבל אנחנו חושבים צריכים בשביל לתקן  את הכשל שוק שלא נשמרים שטחים 

הרצועות איזו שהיא הוראה שתעודד ותתמרץ את ... זאת אומרת למנוע איזה שהוא מצב ש להכניס בתמ"א
ות בהם תוכניות. אני לא יודע זאת אומרת אם זה היה זכויות בנייה היינו בתכנון מסומנות ולא מקודמ

הולך יותר מהר או תקטינו פה אי אפשר לעשות את זה אבל איזה שהוא אומרים תגדילו את הזכויות למי ש
מקומות שרצועות התכנון מנגנון שלפחות קורא או מתמרץ אץ התכנון באזורים האלה זה חשוב בעיקר ב

סתם כניסה  ישובים העירונים  זאת אומרת המועצות האזוריות זה לא נראה לי קריטי אבלהם בתוך הי
נים האחרונות צריכים לקדם את התכנון אליה היינו רוצים קצת יותר לזרז את הש 10לירושלים במשך 

 איזו שהיא הוראה לגבי שמבהירה וגםהעניין הזה נקודה אחת. נקודה שנייה אנחנו חושבים כדי להוסיף 
את השימוש בשטחים הכלואים במחלפים אנחנו חושבים שזה מאוד יכול לתרום לעניין של ניצול  מעודדת 
השיקולי מוסד תכנון באישור תוכנית מפורטת אנחנו  321כלוא בתוך השטחים האלה, לגבי סעיף השטח ש

ו שהיא תהיה איז 321אנחנו חושבים שבסעיף מבקשים שתהיה איזה שהיא התייחסות, תודה, אוקי 
 הבהרה לגבי החשיבות של מתן שירות מיטבי לריכוזי אוכלוסייה והתייחסות לתחבורה ציבורית ושיקולים

של מיקום תחנות זאת אומרת אנחנו מרגישים שצריכים לתת הנושא הזה של חשיבות של תחבורה 
איך שהוא הדגש וא באמת זוכה להרבה התייחסות אבל וגם פה ה 235ציבורית שאנחנו בתוך מינהל התכנון 

יקר האחרון לא מספיק בולט היינו רוצים שיבוא לאיזה שהוא ביטוי יותר בהוראות של התמ"א אך בע
צריכים את זה בתור מוסד תכנון למקומות שבהם אנחנו נקלים לקונפליקטים בין העדיפות לרכב הפרטי 

לפני הרכב הפרטי. טוב  שהעדיפות היא על התחבורה הציבורית לעומת התחבורה הציבורית שיהיה ברור
יש לה שני  45 הערה טכנית לגבי המסחר העברנו, אוקיי לגבי התשריט במחוז ירושלים לגבי דרך מספר

קטעים הקטע באזור ... אנחנו חושבים שכדי להוריד אותו לדרך שהיא ברמה האזורית לא להשאיר אותו 
 ... מדרן ודרך לדרך אזוריתנחנו אמרנו פה אנחנו כתבנו ממליצהמה א 45בסימון ארצי, דרך 

 
 : דובר

 אזורית זה עדיין בתמ"א
 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 
בין ארצית לבין אזורית, היא דרך אזורית זה לא, זה  שאר בתמ"א בתמ"א אבל שוב יש הבדל עדייןייש

עובר בתוך שכונת תוך, כן, החצי השני של הדרך הזאת השני של הדרך הזה עובר בהמהות שלה. החצי 
דינת פסגת זאב עכשיו זה שכונת פסגת זאב אבל בפרופורציות זה שכונה שגדולה יותר מרוב הערים במ

ישראל בעצם זו סיטואציה שכביש ארצי שחוצה שכונה מאוד ראשית וגדולה אנחנו מציעים לצמצם זאת 
י רואה את המספר שלה נכון לחלופית לסמן את דרך מס זה אם  אנאומרת לגרוע את הקטע הזה של הדרך ו

ה נוספת, זה בתוך פסגת זאב נקוד 45שבתכנון מפורט בעצם במקום חלופה לסימון של  437את כביש 
 מזרחית לפסגת זאב

 
 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 

 אתה יכול להראות את זה 
 

 ת מחוז ירושלים:סגן מתכננ –מר חן פרנקל 
 מצליח לראות את התוואי אני לא בטוח שאני
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 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 
  רוצה איזה אתה רוצה לבטל ואיפה את

 
 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 

 תעלו קצת צפונה ומזרחה
 

 ראש אגף תחבורה במינהל התכנון:  –גב' אילנה שפרן 
 ואים את החלק שנמצא בתוך פסגת זאבאנחנו ר

 
 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 

 , רגע, לא, לא , הסימון פהשת הזאתי י אתם רואים איפה שכתוב חיזמה יש את הקאוקי אני מדבר רגע אוק
כזאת יש נקודה ורודה בתוכה אותה אנחנו מבקשים לגרוע  16תראו בצד ימין איפה שכתוב...  מצוין
ה לזה אני לא חושב שאפשר לראות אותו בצורה ברורה על עובר יותר מזרח 437מ"א התוואי של מהת

ר שבין השכונה לבין פסגת חיזמה אין לי בעיה התשריט הזה כי התכנון המפורט הסיט אותו שם שוב לאזו
 להעביר את התוואי אבל כרגע הסימון הזה שהוא ממש בתוך אזור מגורים

 
 אש אגף תחבורה במינהל התכנון:ר  –גב' אילנה שפרן 

 יזה אתה רוצה את זה במקום זה אוק רגע
 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 
 כן, בדיוק, בדיוק ...

 
 :דובר

 נראה לי את הראייה הטובה במקום שאני לא הצלחתי לראות את זה
 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 
ן שכבר נעשה בולנטה לגבי החיבור של של דיו י התשריט והיא קשור לענייןי והערה אחרונה שלנו לגבאוק

חזיר את הנושא הזה לדיון דיון שכבר התקיים למעשה אנחנו רוצים לבקש לה 39ירושלים מדרומה, כביש 
 383הזה למעשה הייפוי של אנחנו חושבים שבסופו של דבר השיקולים שנבחנו וההכרעה על התוואי  נוסף

  38גע י ראוק 35ו
 

 דובר
 שמאלה... עוד עוד שמאלה עוד עוד ויער בריטניה 39 בכלל אתה מדבר עללא 

 
 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 
 .383כון בעצם החלופה שמוצעת היום בתמ"א מדברת על ... של כביש , נכן בדיוק

 
 דובר

 35ו
 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 
לעשות איזה שהוא דיון נוסף  אנחנו סבורים שכדיקשים להחזיר את הדיון הזה לולנטה עכשיו אנחנו מב

 וגם לבחון מה המשמעות
 

 : נון, יו"ר הוועדהמנכ"לית מינהל התכ –גב' דלית זילבר 
 ומה אתם ממליצים להחזיר את הכביש או לא להחזיר את הכביש ...דיונים זה לא בדיוק מה שיקרא את

 
 ן מתכננת מחוז ירושלים:סג –מר חן פרנקל 

ים, חושבים שההצעה הזאת של להרחיב כביש היום הוא איזו שהיא דרך נופית מקשרת בין כמה אנחנו רוצ
ם להפוך אותו בעצם לכביש ארצי בסופו של דבר זה תכנון של כביש חדש זה לא ... יישובים כפריים קטני

דולות שלמעשה גרר השקעות מאוד ג 38כביש של כביש זה כביש חדש לגמרי יש לנו ניסיון עם ה... של 
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 100עד  50במחלפים כמות גדולה של מחלפים כל מחלף כזה מיועד לשרת איזה שהוא יישוב קטן של 
צם מה שקורא אנחנו נותנים ליישובים הקטנים האלה איזו שהיא נגישות מטורפת לכל מערכת משפחות בע

נו לא משרתים ית שמש והחיבור דרומה לאשקלון אנחהדרכים הארצית ואת הערים הגדולות זה ירושלים ב
 את העניין הזה של מנהרה דרך כפר בריטניה ולהתחשב בצורה הכי טובה חושבים שכדי שוב פעם לבדוק

הוא לא יפתור את הבעיה הסביבתית של לחצות שטח רגיל כי זה בעצם  383שוב בעובדה שגם המעבר הזה ב
כשרואים שמה את פני השטח נו בשרטוט זה נראה על התוואי אבל אומר לתכנן את הכביש מחדש אולי אנח

ת מהותית לא חושבים שהשפעה הסביבתית כזא ,ואץ ההיקף של העבודות עפר שיצטרכו לעשות אני לא
 זהו תודה רבה אנחנו מבקשים לבדוק את זה פעם נוספת

 
 קק"ל: –גב' עינת ברונשטיין 

נות את זה ולהשאיר את ולא יוחלט שלא לשרק במידה  חן אמראפשר לעיין בזה ... אנחנו גם סברנו כמו ש
הזה במידה הכביש ככה צריך לראות שזה חוסם כניסה ליער כי עד עכשיו הכניסה ליער היא דרך הכביש 

 ולא יצטרכו לעשות שם איזה שהוא מחלף שתהיה אפשרות להיכנס ליער ... אין כניסה לפארק בריטניה
 במידה ויחליטו. לא לא ממש לאלא אני לא רוצה אני אומרת ש

 
 

 מה שאמרת שאת מסכימה איתו זה
 

 קק"ל: –גב' עינת ברונשטיין 
 ת מתח מנהורלא אני מס לא האר רוצה מנהרה הוא רוצה 

 
 סגן מתכננת מחוז ירושלים: –מר חן פרנקל 

 לא הוא רוצה זה מוסד...
 
 

 קק"ל: –גב' עינת ברונשטיין 
יעבור שם בסדר לא... בסדר אני שיעבור שם בטח שאנחנו לא רוצים ש הוא דיבר על מנהור הוא לא דיבר

כה אז אין כניסה שברגע זה כ אומרת אבל ככל שזה נשאר ככה צריך לדאוג שתישאר שתהיה כניס ליער
בכניסה  38ליער צריך שיהיה איזה מחלף שיאפשר את הכניסה לפארק בריטניה בנוסף למחלף בכביש 

 לפארק בריטניה
 

 : ו"ר הוועדהמנכ"לית מינהל התכנון, י –זילבר  גב' דלית
 אלא להחזיר את הדיון זה לא ... אנחנו לא יודעים מה לעשות 39לא אמרתם להחזיר מ

 
 סגן מתכננת מחוז ירושלים: – מר חן פרנקל

 ...רקצריכים לבדוק אותם ביחד אולי באיזו בדיקה יותר מפורטת רחבה רגע  לא יש שמה הרבה חלופות
גיד את זה שאני מלווה את התמ"א הזאת כבר די הרבה אני חושב שחשוב לי אישית לה ו קטןעוד משה

לאגפים במינהלת תכנון שהיו מאוד סבלנים  שנים מצד המחוז וב' צריך להגיד תודה גם לצוות תכנון וגם
 ושמעו אותנו והתווכחו איתנו וזה אז חשוב לי להגיד את זה

 
 : רמ"י –גב' רונית ליברסאט 

 3ולתוואי הזה בתמ"א  6שמחבר ל 39רדנו התוואי שביקשנו בין לא מבינה על מה שהשכבה שאנחנו הו אני
ז אני בהזדמנות הזאת מבקשת להחזיר את זה ולציין את היה קיים אז אני לא רואה את זה פה, אז אנחנו א

באזור רגיש נופי כרב קיבולת מכיוון שהוא עובר  383זה, אנחנו מבקשים בהקשר הזה לא לסמן את כביש 
סימון ... במיקום הזה פוגע בפיתוח שטחי  בית שמש ...ה האזורית כמו... לגבי, לגביולהשאיר אותו ברמ

 זה אנחנו אמרנו את ההערה הזאתי לכל אורך הדרך, וואי אני המומה מזה, התעסוקה אנחנו חוזרים על
 ינכונות, באמת, אוקי לא, לא, אוק רדתי שכבות לאלא פה אני שמחה מאוד אבל אתה רוצה להגיד לי שהו

לא אני אתה ... אני מצפה שהשכבות שנמצאות . נו אז זה מה שהורדנו אז איך יכול להיות שאני לא רואה 
 בור הזהאת החי

 
 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 

 רונית מה שנמצא באתר זה מה שהופקד לא יודעת מה
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 : רמ"י –ט גב' רונית ליברסא

 50לכביש  39טוב רק הערה אחרונה להוסיף סימון של שלוחת מסילה בין כביש  אז למי צריך להיות את,
לכיוון הר גילה וגוש עציון כמו  50לכביש  39ן שלוחת מסילה בין כביש לכיוון הר גילה וגוש עציון, סימו

 שסימנו שזה בעצם
 

 : 41מתכנן ראש תמ"א  –משרד התחבורה  –מר שי קדם 
 נחמדאם את יכולה להראות זה יהיה 

 
 : רמ"י –גב' רונית ליברסאט 

 כיוון לכיוון ההוא כן נכון יש את המסילה הישנה לירושלים ממנה בדיוק ממנה איזו שהיא קריעת
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
 יע לכאן...שהמסילה תגיע למרכז העיר המסילה הכבדה ומשם היא תג

 
 : 41מתכנן ראש תמ"א  –ה משרד התחבור –מר שי קדם 

 ומה את מציעה אני חייב להבין מסילת נוסעים או מטען
 

 : רמ"י –גב' רונית ליברסאט 
 לא. נוסעים

 
 : 41מתכנן ראש תמ"א  –משרד התחבורה  –מר שי קדם 

 שמה את מציעה שוב אני חייב להבין שוב
 

 : רמ"י –גב' רונית ליברסאט 
 אני מציעה שלוחת מסילה

 
 : 41מתכנן ראש תמ"א  –משרד התחבורה  – מר שי קדם

כוון להעביר עליה... נוסעים שלוחת מסילה לנוסעים לגוש עציון מתוך המסילה הישנה שאף אחד לא מת
 הבנתי

 
 : רמ"י –גב' רונית ליברסאט 

 כן אנחנו רוצים שהיא תסומן בתמ"א
 

 : 41נן ראש תמ"א מתכ –משרד התחבורה  –מר שי קדם 
 קו הירוקומעבר לגבולות ה

 
 : רמ"י –גב' רונית ליברסאט 

 ,אוקימסילת, שלוחת מסילה כן מה זאת אומרת מעבר, יש  אנחנו רוצים שתסומן
 

 : 41מתכנן ראש תמ"א  –משרד התחבורה  –מר שי קדם 
 לא כל התמ"א לא...במה שנמצא מעבר לגבולות הקו הירוק אבל זה משהו

 
 : רמ"י –ית ליברסאט גב' רונ

 הקו הירוק, עד גבולות הקו הירוק אז עד גבולות
 

 : 41מתכנן ראש תמ"א  –משרד התחבורה  –מר שי קדם 
 להגיע לירושלים צריכה שהיא תעלה ..רכבת בכלל לא מצליחה 

 
 : רמ"י –גב' רונית ליברסאט 

ת תחבורה בצורת... כזאת של אי אפשר לראו כל מה שאנחנו אומרים זה מתקשר להערה הכללית שלנו
 ת את זה כמשהו שזורם זורם מה לעשותצריך לראו
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 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 

 ביו"ש  50ו עדכון לתמ"א שי מכין עכשי
 
 

 : משרד הביטחון –חברת וועדה  –גב' מיכל אריאל 
 דקות הפסקה דלית, דלית   5אולי 

 
 : לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדהמנכ" –גב' דלית זילבר 

 לא
 

 : משרד הביטחון –חברת וועדה  –גב' מיכל אריאל 
 לא

 
 : עדהמנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוו –גב' דלית זילבר 

 של חיפה 42קדימה 
 

 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 
 תכנים אז, רגע, סליחה , הדר סלע סגנית מתכננת המחוז אני לא כל כך טובה בעזריםבוקר טוב

 
 : מזכירות הוועדה –לנדאו גב' טילי 

 כשמלחיצים את..ומעבירה... אוי, עם זה תזיזי 
 

 : חיפה סגנית מתכננת מחוז –גב' הדר סלע 
 , אני מודה שאני גם לא רואה כל כך טוב אז זה ביחדאינטליגנטיתאוי אני מצטערת אני ממש לא 

 
 דובר

 זה מחוז חיפה מה שאת קוראת
 

 : ז חיפהסגנית מתכננת מחו –גב' הדר סלע 
 סליחה, מחוז חיפה כאן לפניכם מי שכבר היה איתנו בדיונים אחרים מכיר את הסקיצה של מחוז חיפה

המרחב הפתוח עם שני המוקדים שלו אבל זה מאוד חשוב עוד רגע תראו להצגה שלנו אני לא אדבר  כרמל
חוזית חיפה מבוססת רק על העקרונות החלטה של הוועדה מעל דברים שכל החלטה ארוכה אנחנו העברנו 

לת וחיזוק על עקרונות ותפיסת עולם והינה זו תפיסת העולם שלנו יצירת רשת רציפה של דרכים רבות קיבו
הנגישות בשני מרכזי הכובד של מטרופולין ראינו אותם פה, אתם רואים את שני האדומים כי היום שני 

שת בחיזוק השיקולים האורבניים יצירת ... בשום היבט שהוא, הנושא של הג המוקדים האלה לא מחוברים
רה ציבורית באמצעי תחבורה שינוי ... תפיסת תכנון התומכת במעבר מניידות ברכב פרטי לניידות בתחבו

אחרים, אני מניחה שכל המחוזות דיברו על זה יצירת כלי עבודה ברור ובהיר על כלל המשתמשים, זאת 
צורך בעדכון המודלים התחבורתיים לאור השינויים רה יותר טובה של מסמכי התוכנית והאומרת הבה

חיפה פעם אתר...הרבה שנים הפעם  שחלו...ועל זה אני לא אתעכב על הנושא האחרון. מה שקרה מחוז
לפני מספר שנים ומאז קרו שני דברים לא רק אצלנו גם התקדם מאוד  ההייתהאחרונה ...במחוז חיפה זו 

אביב האחרון שאני שמעתי וגם משבר -ניים גם דיבר מחוז תללנושא של שיקולים האורב ניתן הדגשו
חשבנו שצריך לעשות, זה בעצם הבסיס של  , ועל רקע שני הדברים האלה אנחנו התחבורה הציבורית

 ההחלטה שלנו ובמהות התיקונים שלנו ואנחנו חושבים שההחלטה שלנו שמאוד קונקרטית מאוד מדויקת
האמצעיים שאנחנו הצענו  ר את התמ"א ולהביא אותה באמצעותלא שלחנו לעבודות חדשות אפשר לשפ

תאימה היום למה שקורה גם בנושא של תיקונים תכלס בתקנון ובתשריט לכך שהיא תהיה יותר מ
 העירוניות וגם בנושא של תחבורה הציבורית ואני ארוץ על הדברים שלנו כי אני חושבת שחלק מהדברים,

 הקודמים גם כתבנו בהקלטות וגם חלק אמרנו כבר בדיונים פה בולנטה
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
 שאמרת, אז אם אמרת אני אודיע שחסר משהו שלא חזרת עליו  מה לאצלי רשום הכו
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 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 
יא היום משורטטת וכפי שהיא ניים אנחנו מרגישים שהתמ"א כפי שהאוקי, הנושא של השיקולים האורב

שמורים כתובה עם הרצועות השמורות לתכנון הכל, גם הרצועות השמורות לתכנון וגם השטחים ה
הנתיבים גם במסילות וגם בתחבורה בכבישים הם לא עולה עין בעין עם הנושא של העירוניות בכל  להרחבת

סילות שחוצים את המרחבים העירונים לדמיין את זה בתור נהר שדרכים ומ המעבר בתווך עירוני, אפשר
ך בשני דברים לתקן ולא מתחברים איתם אנחנו מדברים עליהם בשפה קצת אחרת ואנחנו חושבים שצרי

את התמ"א. אחד לתת יותר גמישויות בתוך התווך העירוני והשני לצמצם את המימדים גם של מספר 
זה  3, טבלה  4וגם בטבלה  3וי גם בטבלה של רוחבי הדרכים, וזה בא לידי ביטהנתיבים וגם של מספר 

נדסיות. אנחנו פירקנו סידרה זה הרוחב רצועות ה 4השטחים שצריך לשמור עבור הרחבת הנתיבים וטבלת 
אפשר לחשוב שוב גם על  שלמה של הוראות בתקנות שאנחנו חושבים שצריך להכניס את השינויים האלה

וך עירוני צמצום המגבלות של רצועת שטחים שמורים גם על מספר הנתיבים שצריך בתוך תוהרוחבים ו
ספר נתיבים בשטחים באזורים מבונים לתכנון דרכים בתוך שטחים לבינוי צמצום המגבלות על רוחב ומ

גמישויות, גם לתת גמישויות במספר הנתיבים ברוחבים שלהם ובכלל שזה יהיה בסמכות הוועדה המחוזית 
שאם הוא עושה שינוי בקו בניין הגיע למוצא  ה שבתוך תווך עירוניאנחנו גם לא רוצים שכל תוכנית קטנ

בתוך  היתרים אות של העדפת מיצוי הרחבה והוספתוצריך לתת גם הור ארצי... יהיה סתירה לתמ"א
ל גמישויות של, להרחבה חדשה והפקעה נוספת כנ" י תוכניות להרחבהאו מסילה על פנ השטח מאושר לדרך

ות בתוך תווך עירוני אם יש לנו איזה חתיכה של דרך אזורית שנשארת בתוך בחיבורים הדרכים הארצי
קריטריונים אחרים מאשר בדרך מהירה בתווך פתוח אותו דבר הקריות אז שיהיה אפשר להתחבר אליה ב

ל העשרה מטר, בתוך אביב ואנחנו מדברים גם ע-בקביעת מגבלות הבנייה, רות דיברה על זה ממחוז תל
ארו לנו שטחים של מסילות ודרכים שעוברים בתוך העיר אל תוך הערים ושמה כללי העיר עדיין ייש

, ואני רוצה פחות במקומות מסוימים. כן אני מדברת רק על התווך המשחק צריכים קצת  להיות אחרים
ים פתוחים היום מכוסים העירוני אני לא מדברת פה בכלל על השטחים הפתוחים אני חושבת שיש שטח

שאנחנו  ר מזה שנים אנחנו הדגשים שלנו של הוועדה המחוזית הם דווקא לתווך העירוניומוגנים כב
. בנושא של ביטול הגבלות במתן היתרי בניה דיברנו על זה כבר קודם ה לשפרחושבים שהתוכנית יש עוד מ

סוחים עדיין הניסוחים לא מספיק אנחנו חושבים שנעשתה על זה עבודה בתמ"א אז נעשה שיפור בני
ורים ועדיין יש כפי שהתמ"א נוסחה היום, אפרת את זוכרת דיברנו על זה כפי שהתמ"א נוסחה היום בר

א של הרחבת דרכים ומסילות בתוך תווך עירוני מטילה מגבלות על הוצאת היתרי בנייה  על עדיין בכל הנוש
ירונים יישובים ס התמ"א מתייחסת רק לתוך מרקמים עפי תוכניות מאושרות וזה בעיה וגם צריך להתייח

 שעובריםעירונים אבל אצלנו לפחות אני מניחה ... אחרים, יישובים מחוזות אחרים יש גם דרכים ומסילות 
בצמוד או בתוך יישובים כפריים או בתוך אזורים מאושרים לבינוי שמחוץ לעיר כמו אזור תעשייה קיסריה 

חבורה ציבורית על החלטיות ונגישות שני כל הנושא של עידוד נגישות בתזה נושא אחד נושא  למשל.
אני באתי ברכבת  ייםבאמצעי תחבורה קלים חילופיים מדברים על אופניים אבל היום זה כבר לא אופנ

היום זיהיתי לפחות שני כלים שאני אפילו לא יודעת איך מה הם, אז זה רק ילך ויתפתח הנושאים של כלי 
זה היה, התקפלו לכל מיני לא יודעת כל פעם שאני באה זה חלופיים מה אני לא יודעת אפילו  תחבורה כלים

 אז אנחנו פירטנו סדרה שלמה של סעיפיםגלגלי עזר   אני ראיתי אפילו שלושה אופן יש דבר כזה תלת אופן
ר לתת הנחיות תכנון שבתכניות אומנם בתוך העיר מת על ידי שיפור קל בהוראות אפששאנחנו חושבים בא

קשורים מתחמים נות רכבת גם למשנמים מתחמים לא משנמים לא כים וגם לתח.. גם למסילה וגם לדר
מובן .. חבורה ציבורית וכשות בתדפה לנגיאפשרבאמצעים פשוטים לתקן את ההוראות ככה קודם כל הע

אמצעי תחבורה ציבורית אני לא אכנס לכל הסעיפים האלה קראנו מה כתוב בהחלטה .. מצגת, המצגת 
מינהור יש בתמ"א בעיקר מסילות הסרת המגבלות .. בה ב עשרה שקפים, כל ההחלטמתמצתת את 

ם פה פרטנו מה אנחנו חושבים שצריך ים במינהור יש לנו לפחות שלושה כאלה במחוז גבמינהור .. דרכ
יך להכי עליו את כל ההוראות של דרך במפלס די ... על תווך עירוני .. על מנהרנ לא צרלשפר בתמ"א כ

נחנו חושבים מ מבדיקה פשוטה שלנו אק" 30נו חושבים שלא צריך לחייב כל נוחה אנחהקרקע, אזורי מ
נו למרחקים האלה, .. שאין מקור אחר נקודה אחרת ך הגעק"מ אני לא אפרט אי 50הסתפק ב שאפשר ל

בתוך עיר ואנחנו חושבים שתחנות את צרכי הנוסעים כמו תחנת תדלוק או לפעמים גם אנחנו מספקת ש
סעים כולם אנחנו מים לגישה הזאת אנחנו נואנחנו מסכיראשיות  מהירות כות להיות רק בדרכיםענון צריר

לה אבל את האזורי מנוחה ומדים בצידי דרכים צריך לתת את האפשרויות הארואים איך אנשים ע
לא  שצריך לא לאפשר בדרכים אזוריות הן קצרות הן בין ישובים וגםהכוללים בינוי אנחנו חושבים 

הוא עובר בסביבה הכי רגישה בארץ כולכם מי שבא  2בה החופית הרגישה אצלנו לפחות יש את כביש בסבי
תחנת ריענון .. מי שלא בא ברכבת יודע מכיר את אזור החוף אצלנו לא רואים .. איך ... שמה מהמחוז 

מירב  ... שנים קדימה הרבה מאוד הוספת מחלפים בדרכים מהירות, אנחנו חושבים שתמ"א שמדברת 
ות הוספת מחלפים כמובן באישור ימהגמישויות ולא צריך לפחד אחר כך עוד מספר שנים בדרכים מסו
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בעיקר על המועצה   סדות התכנוןמועצה ארצית בתיאום משרד התחבורה אפשר קצת לסמוך על כל מו
שנים או ולא צריך לפחד מזה אני לא חושבת שאם אחר כל יסתבר עוד מספר גו באחריות השהתנהארצית 
אם לא של שינוי תמ"א   חתיםתכל דרך החב הוא יצטרך לעבור את ת שאיזה ישוב יצטרך נחרלא יודע

שצריך ת ימניות תחנות רכבת אנחנו חושבים שצריכה להיות אמירה ברורה בתמ"א בל אז לפחות פניותתק
 ורית .. תחבורה אחרים, בורה ציבס גם פה לתחצריך להתייחופיתוח בינוי .. בתוך הישובים .. אזןרים ... 

ביקשנו את זה בדיון ... שזה לצרכי התחנה והתפעול שלה .. אחרים בתמ"א שמאפשרים זאת, ר וגם כב
קבות ההערות שקיבלנו מהוועדות המקומיות וגם אנחנו ראינו את זה העברת מסמכי התכנית גם בע

קצת להסביר וסיף דברי הסבר ה להתר אוהתכנית מורכבת להבנה שלנו כי אנחנו חושבים שאפשר להבהי
ה להציע משהו שלא יודעת אם ם פואנחנו רוצים יותר התאמות בתקנון תשריט וג האת החזון .. בגרפיק

לא מציר, אנחנו מסתבכים עם הדברים דיברו עליו שלכאורה הוא טכני אבל הוא לא טכני .. מצר הרצועה ו
הבדל ובסוף מה שמעניין הוא  נית רגילה, איןהאלה אנחנו חושבים שגם התמ"א צריכה לדבר ... ושל תכ

רצועה אז אנחנו הקצה של הרצועה לא מענין מה שקורה על ציר הת הבנייה קו הבניין, הקו הבניין המגבל
גבי ל..  םם פה לעשות השוואת תנאים עם כל תכנית .. רגילה היה עוד משהו שביקשנו בדיון הקודמבקשי

להסתבך עם הדברים האלה בעתיד, למרות שאנחנו לא רוצים  אנחנומטענים  מסופילה שלוחות מסי
נוספים נושאים , גורים לדעתנו מספיק טוב  ... גם פה זה תיקונים פשוטיםמבקשים הנושאים האלה לא ס

... תשתיות דרכים תשתיות אחרות יש איזה פקשוש בסעיף   42סוכם גם בתמ"א  עידוד שילוב תשתיות
גם שם צריך לעשות את ההתאמה הזאתי .. ולאפשר תשתיות גם  4.2סעיף יק ברור זה אחד שלא נכנס מספ

שימושית  בסיות ורלמטר וגם בתחום הרצועה הנדסית, רב מפ 10בתחום המגבלות בנייה .. גם בתוך 
שיהי כתוב במפורש שדרך יכולה להיות ברב מפלסית ראינו  בשטחים כלואים זה נושא שלא עלה בתמ"א 

גוון ימוש שטחים כלואים במחלפים למ... גם באופן מקביל וגם הנושא של שמסילה בחוץ לארץ .. באת זה 
ם צריך לחשוב גם על טחים שלא מנוצליגם פה זה ששימושים שאנחנו כתבנו חלק מהדברים שחשבנו 

ר ... מחוז חיפה שבחיבו עוברת לתשריט, מה שאני חוזרת להתחלה וליתרוןאני  –, הנושא של השימוש בהם
א מחובר דרומה .. שני מוקדי הכובד הגדולים .. שזה חדרה חריש נה ולשמחובר צפוין חיפה במטרופול

ם השני .. משרד התחבורה שאנחנו רואים פה את הסכמה שלנו שהיום .. מדברים אחד עי ערה אתם וואד
ון ה תוצאה ... תחבורה ציבורית מחוזות חיפה והצפותאנחנו מבקשים שיגיעו לא םרן ביניהמנסים לסנכ

שם אנחנו מדברים על זה ... שנייה תכנית אסטרטגיית תחבורה שזה מרחב הביניים שזה בדרום המחוז 
אמצעים שאנחנו הקשר צפונה ואחד החיפה וצפון מחוז מרכז גם שם אנחנו הדגשנו .. גם צריך לחבר את 

זה  התשריטפה את חיצים השחורים אתם לא רואים הא של דברים ... ה הנושמבקשים לעשות את זה ז
בקשים ... לת אנחנו מבחיבור בין שני המוקדים האלה זה לא דרכים רבות קיבו 6כביש  4כביש  2כביש 

ציר היום מתכננת את ף כבר חלקי המחוז, חברת יפי נו בשניחבר באופן ברור ובהיר לדרכים רבות קיבולת 
לנו כבר רשת רבת קיבולת עד ומשם דרומה יש   רון יעקב, כהמטרונית עד אזור התעסוקה המשותף של ז

וגם של חיבור בין שני מרכזי הכובד של גם של רשת צם משלים להו את התמונה הזאת בע חדרה וזה
ם או שצריך להרים אותם הרבה או מטרופולין חיפה גם פה אנחנו ... מספר דרכים שאנחנו חושביהמחוז. 

אני ארוץ  781ת קיבולת אתם רואים דרך להוריד אותם ברמה תיכף אני אגיד או לחבר אותם בדרכים רבו
ת ראשית מנהרות הכרמל .. דרך רב צריך להוריד אותה ברמה מדרך מהירה לדרך 22בקצרה .. דרך  את זה

צריך לעשות אותם דרכים ראשיות ולא דרכים  ןהמטרופולילב שזה פונקט לתוך  75 70קיבולת דרכים 
זה פה לעשות אותה רבת קיבולת  הנקודות זה רק  722דרך ודיברתי  6דרכים ראשיות כביש מהירות ולא 

רכים רבות קיבולת מובילות מחוך למחוז מחות כל לרשת של דמראה לכ ם שבעצם צריך לקשור את ה
על הנושא של ו סגורים מספיר לפני מספר שנים עוד לא הי 42. תמ"א ,  ..למטרופולין לתוך המטרופולין

החוף אז אנחנו מבקשים כבר לא צריך את שמסילה תעבור בתוואי המסילה היום אנחנו כבר דיי יודעים 
יטו לעשות את הגריעה המותנית, המותנית זה בירוק, זה מקרה גם שמה אם יחלהגריעה המותנית בכל 

 ר,חוצה את הה
 

   :41מתכנן ראשי תמ"א  -טיק  מר עודד קו
לפני א לפני מספר שנים נפגשנו כל הזמן אומרת עשו את התמ"סליחה ברשותך אני רק רוצה .. פה, את 

צרה עד מעודכנת עד לאחרונה זה לא שהתמ"א נעהיר לפרוטוקול שהתמ"א ם, אני רק רוצה להבמספר שני
 עם כל מי שצריך להיפגש, עד היום ולגבי הדבר הזה היה לי חשוב להבהיר את זה היום נפגשו גם ל
 

 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 
 3הדיונים על מחוז חיפה נגמרו לפני ה סדרה לפי מחוזות בשנה האחרונה י אמרתי הרי היאני יודעת אנ

 שנים משהו כזה, 
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 >מדברים ביחד<
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
 יחה אני את כל ההערות שלכם אני יכולה .... סל

 
 חד<>מדברים בי

 
 : חיפהסגנית מתכננת מחוז  –גב' הדר סלע 

 ...  בוועדת העורכים לא, אני מדברת על דיונים מקדימים 
 

 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –גב' דלית זילבר 
 , שמענו ראינו, כן, אבל מאז נעשו שינויים

 
 >מדברים ביחד<

 
 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 

חות נגמרו לפני מספר שנים אנחנו את שריט לפעל התספציפיים במחוז חיפה  םלא, אני אומרת שדיוני
 ת"ע ולנההזדמנו תשלנו לתת את ההערות ב

 
   :41מתכנן ראשי תמ"א  -טיק  מר עודד קו

 , לאני פשוט חולק על האמירה זה הכ
 

 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 
ך העיר חיפה דיי סגורים בתוקרה לגבי מסילות החוף בכל משזה רלוונטי תכלס,  תבסדר, לא חושבאוקי, 

מסילות  4מדובר עליו בכל מראה צריך לסמן בר לא כעיר צה את החוהתוואי הירוק ש 65ת תת"ל בחינמ
בוועדה אבים ומרים והרבה מטענים ואנחנו נושא לויכוחים  הף בדרום עתלית זלגריעה ולא שתים, מחל

כירה להוסיף מחלף לדרום עתלית אני מזל חוף הכרמל פה וביקשנו חיפה קיבלנו את ההערו שהמחוזית 
הורידה את המחלף מכיוון שאמרה שהדרך  וועדת ערראז כבר ו רשזה היה כבר בתכנית המתא

אלף נפש עם כל הבסיס  30טטוטורית מסמנת שם מחלף אנחנו חושבים שישוב שמתוכנן בסביבות הס
אחרים אפילו ישוב קטן כמו ג'סר יש לו אחת ואין לו חיבורים וקיבוץ ותעסוקה לא יכול להישען רק נגישות 

חושבים תלית אנחנו זה מחלף ע זה אותו חיבור,  2לכביש גם  4בור גם לכביש יחני חיבורים הוא יושב בשמ
 שזה לא נכון 

 
 >מדברים ביחד<

 
 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 

ואנחנו רוצים לעשות שות את התיקון זה לעחינתנו במבדיוק את מה שאמרתי את אומרת אז בגלל זה היום 
יקון באופן שיתאפשר להוסיף מחלף אנחנו גם פרטנו את התנאים שהוא לא על רכס הכורכר וש.. אז את הת

חבורתית שלו זסה לא נכון שישוב בסדר גודל כזה יש לו רק נגישות אחת, מהחינת יצטרכו להציק את .. הת
  -השרון בטיחות חירום כל מה שאתם לא רוצים, מרחב 

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

חבר בוועדת הערר וגם אני ספציפי הייתי גם רק סליחה שנייה, שנייה במקום שאני אחרי זה פה בעניין ה
 תושבים ן פה, הם היו פה ואתם זוכרים הגיעוזוכר את הדיון שהיה פה זה לא בדיוק כמו שמצוי

 
 : מנכ"לית מינהל התכנון, יו"ר הוועדה –ית זילבר גב' דל

  דיונים אבל אנחנו זוכרים רק הדר לא זוכר שהיו 
 

 >מדברים ביחד<
 

 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 
 לא אמרתי שלא היו דיונים 
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 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

מזכרון אני חוזר ואומר כזה דבר היה פה דיון אחרי זה גם היה דיון .. הדיון של משרד  ..דר, תורי, תורי, ה
אי אפשר לעשות אותו כל כמה מטרים מחלף זה היה  2א כזה היה .. כביש ארצי כביש התחבורה היה ל

ות רמב אבל ב 6.. עשיתי כר רר הצבעתי הפוך לא זוכבר הייתי בוועדת עהטיעון מה שבעצם אני מחזק .. 
להיות .. את הגדלת  חנו רגע חוזרים לדיונים של כאילו לשריין מקום אז אני לא אומר יכולהעיקרון אם אנ

ם פה .. ויוסקוביץ אומר רגע בגלל שהם את הטיעונילרמה כזאת שתהיי חייבת יכול להיות כי אני זוכרת 
יין לא להגיד ריא .. לא לשהאם בתמ"א שהאני זוכר מה שאני אומר הכל חזקים אז למה טירת הכרמל לא, 

שלא מחר בבוקר כמו שטענו  נשריין פהואו בד נצטרך יכול להיות שפעם בעתי.. רבותי אוקי צריך לא צריך 
 זאת השאלה, .. בטחוני, תאום אני לא יודע איזשהו במקומות אחרים יהיה לנו פ

 
  >מדברים ביחד<

 
 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 

שאושרה מאז  31סימנו את המחלף לא בהתאם לתת"ל יסר ופרדיס זה נושא של דיוקים . בגנושא של ..
זה שטח שמור לדרך  653לדייק את זה וגם בפרדיס, שטח שמור לדרך מחוןז חיפה צריך  יונים שלהד

את הדרך בקעת הנדיב שזה כל המרחב הזה בעצם מבקשים לסיים אנחנו בעקבות הבקשות של  653אזורית 
ה סגורים איפבתכנית המפורטת אנחנו לא ושתהיה הוראה שכל היתרה תיבחן  הכניסה לכפר  קרא הכאן ז

, לסמן עד לפה פלוס מינוס ... הכניסה לכפר קרא את בגלל כל הרגישויות , לא 653נכון לעבור התוואי של 
נחנו מדברים , אדס חנההיא תיגמר כאן תעקוף את פרבכלל שאנחנו מדברים שזה לא לסמן, יכול להיות 

הדרך מהנקודה הירוקה פלוס נקודה הירוקה ושתהיה הוראה ששאר לכאן עד לטל להשאיר עד את זה לב
מינוס וצפונה התוואי ייקבע בתכנית המפורטת לאחר בחינת חלופות אנחנו פשוט בגלל הרגישות של 

מגיעה היום לתוך , כן המקטע שקיים זה דרך תכלס רחב אנחנו לא בטוחים היום שזה התוואי הנכוןהמ
זורית, להוריד א הסימון אנחנו חושבים עדה .. זה המקום שצריך ללכת על דרך אישובי בנימין וגבעת 

דרך הזאת חשובה בראייה אזורית בחיבור לכלל הישובים אנחנו לא סגורים לגבי המיקום שלה, עכשיו שה
ור התוואי אז אנחנו חושבים לעשות את הבדיקה הזאת היום איפה צריך בדיוק לעבנו לא רוצים אנח

עד בנימינה אנחנו מבקשים גם  65שהיא מכביש  652הדרך נימינה אנחנו שאפשר לתת הוראה בתקנון, בב
ם הפתוחים מתחברת ממזרח לבנימינה אנחנו .. פה לתוך השטחיהתוואי  ל פה לעשות תיקון קטן ש

על המעבר המפלסי הקיים שמה ...  ך בנימינהן את התוואי ולקשור אות לאישור לתובקשים פשוט לתקמ
הפגיעה בשטחים הפתוחים של בקעת  ור עלעד לשמד חשוב מבחינתנו הוא נוון טכני אבל מאוד מאוזה תיק

יר של ת הדרכים רבות קיבולת סביב כל העיר חדרה, חדרה עהנדיב, חדרה מה שאתם רואים בורוד זה רש
חשיבות גדולה שהיא תהיה מרושתת בתוך .. ש אלף נפש עם שטחי תעסוקה מאוד מאוד גדולים וי 200

וחשוב ... גם בתוך חדרה נמצאת היום .. מסילת החוף .. מסילה מזרחית ים רבות קיבולת היא מסביב דרכ
בד ווגם אל חדרה ... וחשוב לקשור את מכלול הדרכים לסמן אותן כדרכים רבות קיבולת בגלל מרכז הכ

ם תולת גם פה איר גדולה וצריך לקשור אותה בדרכים רבות קיב, מרכז הכובד של חריש ... עול הזההגד
שהוא כאן, וגם .. עם  84ל תת"בעצם הכל היה מתוכנן כדרכים רבות קיבולת גם  רואים את הוורודים חלק

ואנחנו מבקשים לסמן את המרחב הזה כדרך רבת רבת קיבולת  המסילה .. חלופות גם היא מתוכננת כדרך
פה צפונה שהוא לא מסומן כדרך רבת מ 6כדרך רבת קיבולת כולל את כל כביש כבר מסומן  65קיבולת 

ציות בתוך הערים יש תפיסה בתמ"א שאנחנו ים  בזה חלק מהרשת צמצום דרכים ארקיבולת אנחנו רוא
צת אחרת נשארו כאן עירוני הדרכים מתנהגות קשבתוך התווך   תה ומאוד אוהבים אותה מקבלים  או

ון קריית כחוצות זה זכרארו הדרכים הארציות נשחושבים שצריך להוציא מהם ש כמה ישובים שאנחנו
טבעון נשר וטירת הכרמל ואנחנו פיקששנו את עוספיא אבל הוספנו אותה עכשיו למטה סליחה פיקששנו 

לה מבקשים להוציא את הדרכים מהציר לסיים האבבדיקות שלנו לקראת דם שמה ב חמשת הישובים 
אראה אולי אחד אחד בנשר דרך  בישובי הכרמל, לא, הכוונה היא אנימו ברכס הכרמל חיפה וכאותם כמו ב

ירי חיפה בטירת יך אחרי זה עד חיפה וממש מגיע 4כמו בחיפה כביש  ,מר פה ותיגמר כאןאזורית שתיג
ך במחלף החותרים ולא להיכנס לתוך התווך הזה כל התוו 4ש האזורי דרך כביש הכרמל לגמור את הכבי

ן סיבה שתעבור שמה דרך מסות בנייה מאוד מאוד גדולות אית גבוהה היום .. בצפיפוהולך וא הזה ה
הדרך לאזורים גמור את , עוספיא זה עניין של דיוק התכנית המתאר .. בינוי שלה כאן צריך לארצית אזורית

רת את המספר של א זוכל.... ל 75 70וי חלקם מאושרים .. קריית טבעות קטע קצר בין כביש בינהמיועדים ל
ויש  6ש יכבכל  תכביש אין סיבה היום שהקטע הזה יישאר כדרך אזורית זה תווך מיוחד אחרי ש.. אה

נוי וגם בתוך זכרון הדרך האזורית יכולה להיגמר רכים עוקפות ... דרך אזורית .. מגבלות על הבימערך ד
 חמיםתחמים סומנו היום שני מבונים, תיקונים במתל האזור הזה זה אזורים מן ככאן ולהמשיך מכא
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ד הוא התקדמה אנחנו יודעים שרק מתחם אל 65חד בבנימינה שוב בגלל שתת"ל לגריעה אחד בחדרה א
חידה בין חיפה לתל אביב הוא יהיה בחדרה אז יהיה התחנה היבים של היתרי בניה לו בשליכבר נמצא אפ

ת אחד לגריעה ניים בדרום המחוז בכל זאנה הוא מתייתר ואם תחלחטו שנדרשים שולכן המתחם .. בבנימי
נו מבקשים שזה יהיה באזור התעסוקה המשותף בזכרון יעקב אזור מאוד גדול ומסומן כבר מותנית אז אנח

יותר  67 70הוא יושב למעשה על צומת דרכים ישובים  4ם .. כמרכז תחבורה ומיועד להיות אזור של היו
נת רכבת קטנה לאזור תעסוקה ימינה זו בסה"כ תחארצית בנ ברמה רהוכז תחברנכון .. הוא בנוי לזה למ

 גים אקולוצי. מסדרונות הוא לא יכול להיות מרכז מצחם ארמי קטן ש מתוכנן בתכנית המתאר, אז קומ
אנחנו  וע והוא קונקרטיהוא בר ביצחדשני חושבת שזה שקף אחרון גם פה אנחנו העלינו רעיון שהוא ואני 

וגם  6אחד כזה ועל כביש  70האקולוגים שכבר מאושרים יש על כביש  יםמבקשים א לסמן את המעבר
תשתית  כדי שאם תבואשריט בבמה של אזור החיפוש אזורים לחיפוש מסדרונות אקולוגים לסמן בת

גים .. דוגמאות כאן אזור בני הכרמל גבעות לחפש מעברים אקולואז שידעו שבאזור הזה צריך לכביש 
        , תודה רבה. כרמל דרומה ומזרחהכרמל לים אזור של בקעת הנדיב ,, וכמובן מהאלונים כל החיבור בין ה

  
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 ?פני צפון יש למישהו שאלות הערותתודה רבה, רגע ל
 

 >מדברים ביחד<
 

 : סגנית מתכננת מחוז חיפה –גב' הדר סלע 
ה ג'ת הוא יושב על קרע מותנית גם בבן מתחם מגי מלמטה אנחנו ביקשנו לסמבקה ג'ת נכון בשקף הימנ

אפשר את שתי ל אנחנו רוצים לסוקה או לא אבכרגע לא נכנסת לאזור תע 574ו  619 מפגש דרכים
  קה עירון או פה, ו באזור תעסוהאופציות ושיבחנו בסוף תיבחר א

 
 : ועדה, יו"ר הולית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

  –רק רגע רונית תשב רגע ו 
 

 : ירמ" –רונית ליברסאט גב' 
שמחבר את עתלית באותה  78ומשהו  70לית יש מצב סטטוטורי קיים משנת לגבי המחלף בעתלית דרום עת

זה קיים  2יש בעצם חיבור של דרום עתלית וכביש  555ג  78משנת נקודה בתוך עתלית בתכנית המתאר 
 וק שמצדיק סטוטורית זה עוד נימ

 
 
 

 >מדברים ביחד<
 

 : ירמ" –רונית ליברסאט גב' 
חלף, זה בעצם לא משקף את המצב הסטטוטורי מלל סימון של ר ואין בכה כביש מהיקי, אבל התמ"א זאו

  –אבל הנה הוועדה המחוזית פה והיא אומרת אני רוצה מתאר החדשה עדיין לא מאושרת אם התכנית ה
 

 ים ביחד<>מדבר
 

 : ירמ" –ליברסאט  רוניתגב' 
כולל שלוחת מסילה  444ש וגם לאורך כבי 6.. את המסילה המזרחית גם לאורך כביש באזור חריש ביקשנו 

 2לכביש  4מכביש  9לתוך העיר חריש באיזור חדרה ביקשנו אנחנו מבקשים לסמן את המשך תוואי כביש 
ותר טוב לעומת התוואי המעוקל , צפונית לתוואי המוצע בדקנו את זה תנועתית התוואי הישר ישרת י

  , 2שר לכביש פשוט להמשיך אותו בחיבור י 9ך של כביש ובהמש
 

 >מדברים ביחד<
 

 : ירמ" –רונית ליברסאט גב' 
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ם פעילות וגם עעם בניית איצטדיון .. את זה גם אאנחנו  2ל  4כביש בטירת כרמל גם ביקשנו לחבר את 
כשיו כל הסיפור זה של מפרץ חיפה אנחנו מבקשים כמה דברים החדשנות עמק ה ובאזור עבחיפ נוספת שיש

  -עד   70הסית אותו לאורך כביש , ל772 כביש הברזל שלאורך  תחד להסית את תוואח מסילא
 

 >מדברים ביחד<
  

 : ירמ" –רונית ליברסאט גב' 
  .. סימנה  ביר אותולהע 772כן אנחנו אומרים להסית אותו מ 

 
 : מתכננת מחוז חיפהסגנית  –גב' הדר סלע 

במנהרה וממשיכה צפונה והם רוצים ואז נכנסת לקרית אתא  772היא נכנסת ל  ום המסילה הולכת ככההי
  6לאורך כביש 

 
 : ירמ" –רונית ליברסאט גב' 

את משום שהדרך הז 42כדרך אזורית מתמ"א  722את דרך  ים להוציאן, אוקי, דבר שני אנחנו מבקשכ
  –יש לנו תכניות לפתח את כדרך עירונית מתפקדת 

 
 >מדברים ביחד<

 
 : ירמ" –רונית ליברסאט גב' 

כנית עמק יוגדר לגריעה מותנית עד לאישור ת 772ן אנחנו מבקשים שהתוואי הקיים של דרך לחילופי
מטר מהחוף התוואי  300לכיוון מערב עד לקו  22ל .. כביש  אי שמור וותהחדשנות ודבר אחרון להתוות את 

 פיתוח התעסוקה והמגורים באזור,  ישרת את
 

  >מדברים ביחד<
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 ר כן, עמי

 
 :מקומי )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון  –חבר וועדה  -עמיר ריטוב  מר 

וז אפילו אני לבוא .. עם המח בשולי הדברים שאנחנו מוכניםלהדר זה  אני רק אומר כן, תודה , קודם כל
ד ו לדברים זה בשולי הדברים, לגבי חריש תראו חריש זו עיר העתין התייחסזכרון .. קווי בניין כ 562זוכר .. 

בת ית את קו הרכסאחרונה להזה לא סוד כשעשו את עיר העתיד לא כזה חשבו על התחבורה שם נאלצנו ל
 100תושבים או  100לא יודע כבר אני  אלף 100שוב איך כל התושבים שם חל.. לא מתאים לעבור שם  כי זה

ש את טעית ולא אמרת יפה בחיבור .. חרי 574אים .. זה י שרוות דיור איך הם יצאו משם זה כפאלף יחיד
תכם הייתי מבקש ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחזק את החיבור .. ברשו 611נכון מספר הכביש זה לא 

 של חריש יחדד אותי בקשה מר כחלון.  החבר כחלון שהוא החבר הוועדה המרחבית
 

 :"ב חרישוון הוועדה לתמשה כחלמר 
כמו שכולם יודעים בונים מיוחדת לתכנון ובנייה בחריש מהוועדה הם טובים לכולם שמי משה כחלון צהריי 

ם .. אלף תושבי 100לכמעט ממש כרגע אנחנו נגיע  עיר חדשה בחריש בסדר גודל מאוד גדול בשלב ראשון
, פתרונות .. של התחבורה הקיימים כרגע ופה הקרובהיאושרו שכונות חדשות ממש בתקמאושרות ותמ"א 

עיר ללא תחבורה לא יבואו ולא יקנו ומי שקנה שתחבורה וכם יודע מככשל מוחלט לעיר הזאתי, מי זה 
קטן  נות כמו שאני רואה פה שזה מוצג תסתכלו כאן איזה כבישר לבית כדי לתת פתרועזוב מהר ויחזוי

רומית חדשה לחריש זה כניסה דהעתידי יש  444או   574, מ 611תרון הזה זה לא הילתי הפשקיים .. ישוב ק
ש יש פה את זה נותן פתרון יציאה או כניסה לתושבי חריש, הבעיה היא לא רק תושבי חרי הדר, 84תת"ל 

שלא , 65י דופן ל שובים צמודאל פאחם וכל היל תושבי ואדי ערה כולל אום יש פה את כהשומרון ל צפון כ
ת י ם שלהם המשמעוהם יורדים לבת 611מהכביש העוקף וק ומחריש חח שהוא פקבג 65משתמשים בכביש 

תם שמים דגש על הולכי רגל על ניוד של ם נכנסים לתוך עיר , ... תנועה אי אפשר להרחיב את זה אשה
אנחנו מבקשים את מה , זה לא יכול להתקבל חנו רוצים להביא עוד יותר מכוניות לרחובות ...ים אנבתוש

יבוא על מקומו והכל צה יעקפו את העיר מי ש ... החו 611  -חיבור ל אן צמוד דופן לקו הירוק לשמוצע כ
   , זה הכל. תודה בשלום
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 : ה, יו"ר הוועדלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 

 דימה צפון קמחוז , אוקי, תודה
 
 : הגג של הגופים לשמירת הסביבה ארגון  –וועדה חבר  –ר דרור בוימל מ

שהם הזה שמחתי לראות עם מחוז חיפה אם להוריד את הסימון ממזרח לחריש אז אני מסכים  611
מסתכל מה עוד יש  באיזור שם של עירון הרי זה גם תומך בנקודה הזו אני 653מבקשים כרגע לא לסמן את 

 לי  
 

 : מחוז חיפה מתכננת סגנית  –הדר סלע גב' 
  –בודק  רוראז בזמן שד

 
 : שב"שווועדה חבר  –יכמן מר אילן טי

 רגע, אנחנו בדיון פנימי? דלית עכשיו?
 
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידל' גב
 טות אנחנו רק לים החלקבה להתייחס אנחנו עוד לא מכל מחוז .. שלהם הוא רוצייחסים לחברי וועדה מת

 
 
 : מתכננת מחוז חיפה סגנית  –הדר סלע ב' ג

 ל חריש הוא לא חשובשר לכיוון מזרח בוחנו לא אמרנו שהחירור אנוצה להשיב גם למשה וגם לדאני רק ר
תוואי אחר אנחנו הזה בקומית ואז גם יבחנו את בתוואי מרק אנחנו חושבים שהוא צריך להיות דרך ברמה 

  –ל מה שהוועדה צריכה לא חושבים שזו דרך ברמה הארצית זה כ
 
 : הגג של הגופים לשמירת הסביבה ארגון  –ה וועדחבר  –ר דרור בוימל מ

נו זה לא לעניינבכלל אבל לא משנה צה .. ים .. מסומן בתמ"א אני לא הייתי רובסדר, לעניינינו אני מסכ
לא  ובעצם החלטנ ואנחנ 672 לפרוטוקול אבלים לראות צאנחנו לא היינו רולתמ"א לפרוטוקול ..  כביש

.. אני מבין שיש סימון עד לישובים נראה אפילו מעט תמוה  .. זה מלעבר בישובים למעלה בכרלסמן את המ
 לישוב דרך שחברת מסמנים כל ל אנחנו הרבה פעמים לא אב

 
    <ד>מדברים ביח

 
 : הגג של הגופים לשמירת הסביבה ארגון  –וועדה חבר  –ר דרור בוימל מ

 ם, רים העיקרייבכמה דברים שלהם, ומה פה עוד נראה לי שזהו זה הדבזה היה נכון 
 

 : דה, יו"ר הוועלית מינהל התכנוןמנכ" –זילבר  תידלגב' 
 תודה, קדימה צפון, 

 
 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 

ערות לתכנית ה, והיו לנו הרבה ייחסות של הרבה וועדות מקומיותו התבלנקודם כל אנחנו קי שלום, 
כנית הזאת כמו שהדר אמרה גם ואנחנו שמחים קודם כל על התלמרות שראינו שתקנו גם, חלק מהאתרים 

רכבות שתעשה קישורים פנים מחוזיים רשת  כבות בתוך המחוזרמאוד קודם כל רשת צלנו חשוב א
שעלה עכשיו נושא ו הייתה בראשית הדברים  מעל הכל , וז, אז זהחיים במחאזוריות שתחבר בין מוקדי 

חוזות להכין תכניות חייה בתמ"א שתנחה את המלעשות איזושהי הנ זה הצורךבוועדה מאוד, מאוד חשוב 
ל התחבורה גדולים שיעשו בדיקה אזורית וגם עם דגש על הנושא שת למרקמים העירוניים האזוריו

ברמה מקומית אבל זה  ת עלו ואמרו זה לא ברמה של התמ"א זה צריך להיפתרהערוהציבורית כי הרבה 
כניות תה איזושהי הנחייה בתמ"א לעשות את האז המחוז חשב שנכון שתהיאותו  לים .. לפתורגושים גדו

המחוז חושב שהוועדה המחוזית שצריך להשאיר  754ם, נושא של דרך למרקמים העירוניי זוריות האלהאה
דיין ל עדיין יש שם הרבה עבורה אבחסומן לפי איזשהו תכנון של משרד התח.. ומ תמ"א בותר יגמישות 

בין שנמצא  יווןעדיין בודקים חלופות גם לאזורים אחרים ומכיקה כוללת לגוש הזה ובד תצריכה להיו
ותר זה לא יעמוד בדרישות של הגמישות בתמ"א ונצטרך לאשר פה גמישות גדולה י ישובים בנויים  אז
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ותו תה את הכביש מזרחה ואנחנו מבקשים להסית אהסי 13/13באזור של עין גב תמ"א  92נושא של כביש 
כרגע הוא מסומן עד  89ש באזור נהריה וכברי אנחנו מבקשים את כבי 89ל כביש אזור ש 42א ם בתמ"בהתא

דרך אזורית רבת מן כלת אנחנו מבקשים בעצם שהוא יסואזור של הבית חולים כדרך אזורית רבת קיבו
ת פה, אים את זה בתכנית המאושרהישן רו 89ש החדש לכבי 89ל בין כביש מפו קיבולת עד האזור שהוא

ך רבת דרהיהיה דרך רבת קיבולת ש פה שלא 4גם כביש ו 4תרת הדרך עד כביש כל יתרת הדרך כמובן יוב
וריד של בני ציון וצפונה לה , שזה לא צריך להיכנס לתוך העיר בעצם ממתחם 859יבולת תעבור בכביש ק

ים שצריך להיות שם טיל  מגבלות מאוד מאוד גדולות אנחנו חושבכי זה מ ת קיבולתאת ההגדרה של רב
, באזור הזה פעם הייתה 6.. כביש   א הזה, ושזה בנבתמ"א,  להיות תחבורה ציבורית אבל לא צריך 

ר פה חיבור רוחב באזור הזה איפה שהיה איזושהי זרוע בורסיות קודמות שאנחנו חושבים שצריך להשאי
ור התרחבות של הישובים שם הוא אמל מאוד שלפי הגוש גדוס .. מרכזי זה ג'ולי ון צומתפעם חיבור לכיו

לוונטי כי השתנה שעבר ככה עכשיו זה כבר לא ר 900בת זה היה משהו אני חוש 900אלף , היה  250להגיע ל 
  6ר לכל הגוש הזה לכביש צם חיבוייתן בער רוחב פה שעשות חיבופה החיבור או ל

 
 : 41התחבורהמתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם מר 

שהוא את רוצה נכנס בתוך .. של נט"י אבל את אומרת אחרי זאת אומרת עכשיו הוא אותו אנחנו מקדמים 
   הוא ייכנס ברשת הארצית בכל מקרה, ש
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 
זה לא יהיה ... הוא מאוד  , אתה אומר6יש ר לכבכדי שיהיה חיבו, אנחנו רוצים שהוא ייכנס י אחרתכ

זור קריית , .. בא6כביש ה .. סימון שלה לאורך קשה לראות את זה פוקי, נושא של מסילת זבולון, , אחשוב
רציפות לה  ותשצריך להיבות ר אותה אנחנו רוצים להדגיש את החשיעבישזה מאוד קשה להאתא ראו 

, נושא של םרורום מכיוון צפון לכיוון דון דא תיקטע, לא לכיוום שליך את הרציפות שלה לכיוון דרולהמש
משיך י הוועדה המקומית משגב מבוקש להה של הוועדה וגם התקבלה על ידזה הערבאזור משגב  805כביש 

לבוא ולא ה למזרח, ושהי נקודגם את דיר חנא ויחובר באיזך שיעקוף סכנין ועראבה כל שאת העוקף 
 מהישובים, ורית זאת אומרת כל הרעיון של העוקף זה היה לצאת ישוב בדרך אזלהיכנס דרך 

 
 

 : 41התחבורהמתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם מר 
ור של דיר חנא שאנחנו אמרנו אזור פחות צפוף .. מתוך האז 805שכבר חוזרת על זה שלהוציא את  .. הערה

  , בסדר. דרך נוספתיצר לילהמשיך 
 

 : מתכנן מחוז צפוןסגנית  – דקלה עדי פרץ גב' 
 אוקי, זה הערה חוזרת נכון, 

 
 >מדברים ביחד<

 
 : הביטחוןמשרד  –חברת וועדה  - אל ייכל ארמגב' 

 את רוצה  תוויה עוד פעם להגיד איזו היכולה את אגע 
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 
  , יש מי שצריך לבחון התוויה שהיא יקתמדונו התוויה אין ל

 
 : 41התחבורהמתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם מר 
ה לסמן ה שלא ראינו התוויני ה הסביבתית בעבר הסוגייה הש.. הסוגיפה כמה סוגיות  ועלי אגיד אנזהו 

גייה הסוגייה .. הסויה ושה לסמן התווק ולנדבר זה היה  לא עשה עוד שוםכי אף אחד אותה בתמ"א 
מדרך ארצית זה לעומת סכנין הוא פחות צפוף ואנחנו לא חוששים התחבורתית שאמרנו שדווקא האזור ה

  שנמצאת שם אבל בסדר בקשה 
 

 ביחד< >מדברים
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – פרץ  דקלה עדיגב' 
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ריך לבחון מהי ן בתהליך צהיה פה גם במחוז חיפה אנחנו חושבים בגלל שזה עדיי 65נושא של תת"ל 
קבע את זה זה שזה י לכלול אותם בתמ"א אנחנו מקייםיפה והצפון ורק אז יותר לתושבי חהחלופה הטובה 

 לא יהיה בגמישות של התמ"א 
 

 : 41חבורהמתכנן ראשי תמ"א התמשרד  –שי קדם מר 
 ידית אז מה את מציעה להוריד בכלל את .. עת

 
 דוברת:

 , סילה הקיימת ? כי היא קיימתאת רוצה שנשאיר את המ
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 
יא ית והשעוד לא  נבחרה החלופה הסופ חלופהפה חזה אני רק יודעת שנכנסה  אני לא יודעת מה הפתרון

 עה בתמ"א והגמישות שלה היא גמישות מוגבלת בתמ"א אז מופי
 

 >מדברים ביחד<
 : ף תחבורה במינהל התכנוןאגראש  –גב' אילנה שפרן 

ון במוסד תכנון אחר שהכלל שלנו היה בדיונים שבמקומות שבהם יש דיהזה אני רק אולי אגיד בעניין  
להחליט ואנחנו לא מחליטים במקום מוסד תכנון  של מוסד התכנון האחר יותאנחנו משאירים את האפשרו

נו להחליט ה את שתי החלופות לא רצייש פולכן בפרטי הפרטים אחר שיש לו הרבה יותר מידע והוא דן 
 ו, במקומ

 
 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ  גב'

 מהשתים האלה, ש יותר חלופות יאבל 
 

 : הל התכנוןאגף תחבורה במינראש  –גב' אילנה שפרן 
 65אלה החלופות שנבחנות .. תת"ל 

 
 : ירת הסביבה הגג של הגופים לשמארגון  –וועדה חבר  –ר דרור בוימל מ

  – יש שתי חלופות שמתקדמות בצורה יותר זה
 

 >מדברים ביחד<
 

 : 41כנן ראשי תמ"א התחבורהמתמשרד  –שי קדם מר 
והיא תעלה אני כשהרצועה הזאתי תעלה לדיון בוות"ל עלה  מן הסתם בסדר, מותר לוות"ל ויעלה לדיון כשי

חושב שהתמ"א  ומה לא ואני לארת חמה היא בו הוות"ל יכולה להחליט אז יועלו החלופותמקווה בקרוב 
 דר לא מקבע כלום, משהו אלא חווה איזשהו תהליך היסטורי שהיה וזה בסמקבעת פה 

 
 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 

ון זו התחנה עד צומת הגעת ילה מצפון לנהרייה פה יש פה במסילה כיום מגיעה, אהה, המסקי, באזור או
ם שצריך להוריד אותה נחנו חושביא 42והיא מסומנת הייתה מסומנת ונשארה מסומנת בתמ"א  הסופית

אותה  לה מגבלות היא לא קיימת אנחנו חושבים שצריך להוציאמטי חוצה את העיר היא לא צריכה היא
מונה זה סוג של הערה טכנית כל התוואי לקריית ש , המסילהמהתמ"א , אוקי, המסילה לקריית שמונה

ה .. עגריומרת שאין שם תוואי שהוא לא לאת ה מותנית זאעצם הוא תוואי לגריזה בע ורך כל הדרך לא
ת של וועדות אבל זה מאוד מאוד לא ברור וזה גם מתקבל בהערו את זהת שאין איך לסמן ה טכניבעי

ין חלופי לגריעה א וא לא מסומןשהשום תוואי  אין לואי חלופי אבמקומיות, אז .. כתוב שבעצם יהיה תו
ק את ה .. לא מסומן במקום הנכון וצריך לדייחוץ מזלבל אוד מטעה ומבמגריעה אז זה כרגע הכל מסומן ל

אז  לא מופיע במקומות הנכונים הורמנישובים והסתייגויות בגלל שה הערות זה בגלל היו המון הערות של
ני זה לגמרי מה שמסומן פה זה לא ל זה לגמרי לא עדכאוקי אב על כל הישובים  זה נראה כאילו היא עוברת

  – ים צריךמקומות הלא נכונב מנהורהעדכני, יש פה דברים 
 

 : 41התחבורהמתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם מר 
  ר, ... בסדר, בסדר, לא, ברו מה צריך

lenovo
Rectangle
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 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 

   זה היה יכול להיות פה 
 

 : 41חבורהמתכנן ראשי תמ"א התמשרד  –שי קדם מר 
ן סות להביתשריט לנעל ה רואים עכשיו .. של מינהל התכנון עבדנו ריט שאתםגם אגיד התשבסדר גמור אני 

 , ו אותם.. ותראחלק מהדברים ם הדברים האלה אתו יותר טוב ואיך אפשר לדייק כך שיהיו ברורי
 

 ם ביחד<בריד>מ
 
 

 : ז צפוןסגנית מתכנן מחו – דקלה עדי פרץ גב' 
אנחנו ריות שרד התחבורה מקדם איזשהם תכניות אזוטוב, עכשיו נושא של רשת מתחמים אזוריים .. מ

תייחס לנושא של שהו נספח שיבתמ"א בהוראות איזושהי הנחייה או איזיך להיכנס חושבים שצר
ל אבם, ט את האזוריייוסיף לתשרחושבים שצריך לההאתר והתשריט .. אנחנו לא  מתחמים האזורייםה

. נושא של קריית שמונה עם הזהלנושא מחוז כל הה להיות איזושהי התייחסות איזושהי ראייה לצריכ
ך קריית בתומסומנת  90יום הדרך מסומנת בתוך דרך חושבים כ, אנחנו ילה עכשיו זה כבר לא טכניסהמ

ומן כדרך אזורית סאנחנו מבקשים שבעצם היא תה בתוך העיר צכדרך אזורית רבת קיבולת היא חו שמונה
ת י להקטין ארבת קיבולת כדאות וצפונה היא תהי לא היה בהערות הבאבל מהמתחם  שזה תיכף י

מתחם ולא תמשיך עד לצפון המגבלות בתוך הישוב, אז אנחנו מבקשים שהיא בעצם גם תסתיים המסילה ב
 , נה היא לא תהיה רבת קיבולתתחם וצפום בעצם מהמהישוב וג

 
 >מדברים ביחד<

 
 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 

מתחם שמסומם בתשריט של ר, לא ה, המתחם הוא באזושוב רבת קיבולתכל היייעה בתוך ופהיא מ
ם לאזור שהייתה בערות של רמ"י את המיקום של המתח התמ"א אנחנו מבקשים לתקן את ההערה הבאה

 שגםהיא תהיה דרך אזורית לא רבת קיבולת  צפונהבעצם מהאזור הזה ו םמשהו באזור הזה ואז אננו רוצי
יישוב בלי מגבלות מאוד מאוד גדולות לפני ח את הבעצם תסתיים באזור הזה ואז יהיה אפשר לפתהמסילה 

ת בנושא של דרכים רבות ה בתוך היישוב, אוקי עכשיו זו הערה כלליאחרת שתהיאו איזושהי גמישות 
 מישות גדולהם בעצם שצריכים לתת גיהאורבנים אנחנו חושבעם הממשק בעצם בתוך המרקמים קיבולת 

, בעצם לצמצם את רוחב הרצועה באמצעות בכל מיני המקומית בתוך המרקמים  האורבניםלוועדה  יותר
שנכנסת לתוך נצרת והיא  75ות דוגמה את דרך ה אפשר לראפונים למשל בים ממפלסים שאמצעים נתי

תיבים בים שני נאנחנו לא חושבים שחש אפשרות לעשות שם שלושה נתי .. באזור .. נשארת רבת קיבולת
קומית ולא מים .. שיתן גמישות לוועדה התיב רב קיבולת אז אנחנו חושבים שבאזורים האורבנ+ נילים רג

 מאוד מאוד גדולות לות מגבייצור 
 

 דוברת:
 מקומית או מחוזית?

 
 :סגנית מתכנן מחוז צפון – רץ דקלה עדי פגב' 

 מחוזית 
 

 דוברת:
 אמרת מקומית 

 
 :תכנן מחוז צפוןסגנית מ – רץ דקלה עדי פגב' 

מרי בתוך הישוב זה לגם ביהיה לוועדה המחוזית כי זה ישוהמחוזית שהגמישות תית, גמישות לוועדה מחוז
שהיא מסומנת  77אנחנו חושבים שדרך  77, אוקי עכשיו דרך חוצה את הישוב מבונה משני הצדדיםזה 

ו דרך מאוד מאוד חשובה ילה כבדה ולא רק רכבת קלה זהיום כדרך רבת קיבולת צריכה להיות מס
ו יל וטבריה ואנחנגולני וגולם קדמת גל שלאורכה יש איזורי תעשייה אזורי תעסוקה ... כפר כנא , ..

ולעומת טבריה ולנמל חיפה חושבים שהם צריכים להיות משורתים עם רכבת כבדה בין האזורים האלה ל
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שלאורכו אין אזורי תעסוקה גדולים ם מעפולה לטבריה בציר הזה אנחנו חושבי 65זאת לגבי רכבת כביש 
גמישות זה  כבדת ולאפשר תב קיבולת לא לרכבצריך להיות ציר רציר הזה ברמה הזאת חושבים שדוקא ה

חלופות גם בתוך בחור ת אזורית ולאזור מאוד מאוד רגיש לאפשר גמישות גדולה יוצר בכיוון באמצעות רכב
ות ברכבת הכבדה בתוואי הזה אלא בתוואי של כביש שבל לא לעאהעיר עפולה למיקום של הרכבת הקלה 

מן ממשק עם גבול אבל כללית באזור ראש הנקרה אנחנו חושבים שצריכים לסזה ההערה , באזור  77
ה עתידית יש ה איפה למקם אותו אז .. איזשהו ממשק באזור הגבול עם ראייגמישות גדולה כי יש שם בעיב

ות ל הוועדה המקומפשרית ברמת הגולן שהתקבל בעקבות הערה שההערה להוסיף גם סימון לרכבת קלה א
חינה של ב ב שזה נמצא עכשיו בשל ת אני יודעחון בן, מסילת מנשה, אנחנו חושבים שצריך לברמת הגול

לבחון את  65אנחנו .. בכביש  6או לאורך כביש  65אנחנו חושבים שצריך לבחון חלופות או לאורך 
אז גמרי ברגע שזה יוצא מהמנהרה, תו לורה שזה חוצה אובצע עמק יזגעאל המנהור ולא באמהאפשרות של 

אזורי הפיתוח ולא  גם את הישובים לאורך הרכבת ואאת זה גם כן וכמה זה יוכל לשרת  שוט צריך לבדוקפ
ר זה לא חייב לצאת באמצע העמק באמצע עמק יזרעאל, נכון , אבל שדה תעופה זה עוד לא נסג רק מטענים
סף נו קודם שצריכה להיות תכנית אסטרטגית אזורית אנחנו מבקשים להומרה, בהמשך למה שאבמקום הז

כנית הזאת, נושא של רוחב שטח שמור לתכנון ה של התההכנ את זה להוראות התכנית את הנושא של
ר קצת על מה שאמרנו קודם אבל הפעם זה טח צורה הנדסית באזורים זה חוזם ומסילות בשלהרחבת דרכי

הסיכוי לממש את הרוחב הזה הוא   אלים ם שמורים אנחנו חושבים שבאזורים פרפרשל שטחי בנושא
ושבים כדי לא ... מגבלות מאוד מאוד גדולות ולהשאיר .. בתוך ישובים ך, ובגלל זה אנחנו חמאוד מאוד נמו

ן שייתם גנויהיה אפשר לתכנן אותם בצורה נורמלית מצד לצד כן לאפשר גמישות גדולה יותר ואיזשהו מנש
גמישות לוועדה המחוזית להקטין את הרוחבים האלה כי אלה רוחבים הכרה פעם אחת לישוב וגם ייתן 

נו חושבים ביחס לתכניות אחרות אנח 1.4עיף באזורים של הקצה של המדינה, בסלים מאוד מאוד גדו
וללניות, שאפשר .. ניות הכות שהן גם התכא פוגעת גם בתכניות מפורטר שהתכנית ללהבהי שצריך לאפשר

התכניות המפורטות ולא להתחיל את כל התהליך על בעצם תכניות על העצם מתחמים שאושרו במסגרת 
ת במתחם ומשנם אנחנו חושבים מישובתקנן אנחנו חושבים שצריך כמו שיש ג 1.2בסעיף וללניות, תכניות כ

כים ומסילות אחרת אי  אפשר נון עבור דררוחב השטח ששמור לתכשצריכים לאפשר גמישות גם בצמצום 
ת של ם לצורך התפתחויהיה בעצם לקבל הקלות ברוחב הרצועה לתכנון, וגם נבקש להוסיף שם שזה יהיה ג

תחות של הישוב, היישוב יש שמה כמה אפשרויות אנחנו חושבים שצריכים להיות שינויים לצורך התפ
 2.1בסעיף  מתחם ומשנם ארציים,  וע או לצמצם מחלףקומית לגרולאפשר את זה בסמכות הוועדה המ

ית אלא צבאישור המועצה הארות .. נימוקים סבור המחוז שעל התמ"א לעודד איחוד תשתיות ולא להקש
מגבלות בעניין של  3324עיף אמת זה לא פוגע באפשרות להעביר את התשתיות, בספשוט להשתכנע שב

שוב מיוחד בתחום מרקם עירוני ים ישיגים עמידים וגם שימושים רנו מבקשים שגם שימושהבנייה אנח
גמישות כי י או לאפשר איזושה חוזיתועדה ממטר יאפשר אותם באישור ו 10בשטח קטן מ ופיתוח מיוחד 

ר מכל צד .. זה מט 10מטר ועוד  60עה הנדסית שהיא ברוחב של ל רצותוך ישובים צריך בעצם לשמור עב
, רק מה ה שעלתההער רות של הוועדות המקומיות גענו להעהעכשיו  ע את הרציפות של הישובים,טקו

ושא של אזור מיוחד בנ, ההערה של וועדה מקומית משגב שקיבלנו אני לא עוברת על מה שלא קיבלנו
האלה זה לא עדים האזורים ורה ... למה מיולרכיבה על אופניים זה יתקבל בעוד וועדות בעצם וועדה סד

כוללת ומן היום זה לא משקף איזושהי בדיקה בעצם מה שמסהיה ברור ולסמן לעשות בחינה נוספת כי 
אזורים מיוחדים לרכיבה על  מנים כאזורי אנחנו חושבים שיש אזורים נוספים שמתאימים להיות מס

חלק נכנסו כבר המחוזית ש עכשיו זה היו הערות של הוועדהעד  –אופנים, עכשיו הערה על מתחם של נצרת 
ק מהערות של וועדות ני לא אגיד אותם עוד פעם חלק חוזרים בחלור בוועדות המקומיות אחזזה י

 , מקומיות
 

 >מדברים ביחד<
 

 :כנן מחוז צפוןסגנית מת – רץ דקלה עדי פגב' 
, אנחנו חושבים קודם כל שבכלל המתחם הזה לא תחםיש פה הערה של עיריית נצרת לגבי המיקום של המ

ריד ך להיות ברמה  הארצית וצריך בכלל להוא לא צריתמ"א הזאת במיקום שלו הוצריך  להיות מסומן ב
פי ההערה של הוועדה המקומית הסימון שלו לא להוריד אותו אז צריך לדייק את אותו אבל אם מחליטים ל

  ת רה של נצשל העיריי
 

 וועדה משרד הגנ"ס:חבר  –ניקר מר יואב צל
 לצומת המוסכים, ה .. ואז אתם יוצרים קישור .. יש את העניין של קישור בין קצה קו 
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 :סגנית מתכנן מחוז צפון – רץ דקלה עדי פגב' 
 בתמ"אך להיות ריך להיות הוא רק לא צריהמתחם צ

 
 וועדה משרד הגנ"ס:חבר  –ניקר ר יואב צלמ

תם רוצים להדרים אותו עד למחצבה  הרק"ל עד למתחם שאצם אם אני מבין אותך נכון להאריך את אז בע
 שזה המשמעות 

 
 רים ביחד<>מדב

 
 :סגנית מתכנן מחוז צפון – רץ דקלה עדי פגב' 

ו העירסימון אפור מקווקו ועל זה  שיש פה ם פה בעצםבאזור של .. רוא 785באזור של דרך הזאת דרך 
ו גליל מזרחי ואנחנו חושבים שצריך לקבל את ההערה לסמן את הדרך הזקומית מבעצם העירה הוועדה ה

 מנת אבל בעצם כדרך לביטול, .. למחוק את הדרך האפורהלהיות מסוה כריצבעצם כדרך לביטול היא 
  י זה מטעה, כהזאת  תקוווהמקוו

 
 הביטחון:רד מש –וועדה רת חב –מיכל אריאל גב' 

 רקע, סתם ה נכון? זהמהתמ"א  קל היא לא חלרגע, אב
 

 :סגנית מתכנן מחוז צפון – רץ דקלה עדי פגב' 
יימת היא במקום אחר זה נראה כאילו הסימון הישן של תמ"א שהיא קדרך שהיא קיימת דרך אבל זה לא 

 ה שני סימונים תבדקו כי יש פ 3
 

 וועדה משרד הגנ"ס:חבר  –ניקר מר יואב צל
 דרך אז כולנו מסכימים שהיה פה 

 
 

 >מדברים ביחד<
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 
ור הזה מבוקש לקבל את ההערה ולהסית את הדרך פה באז ובר בתחום יבנאלבקטע שע 767רך טוב, ד

דיין עוברת באמצע הישוב צפונה כך שלא תחצה את הישוב, זאת אומרת יש פה איזושהי הסתה והיא ע
, באזור עמק המעיינות 90יש זור כבכל שהיא לא תחצה את הישוב, עכשיו בא יך להסית את זה צפונה רצ

והוא עדיין מסומן אז   3ת תמ"א גרסכבר בוטל במ 90נות בעצם כביש ומית עמק העייזה של וועדה מקרגע, 
אז בעצם זה  3ל בתמ"א יטוכבר בבקטע הזה  90ל כביש וטבעצם אנחנו מבקשים להוריד את הסימון לבי

 סתם מטעה 
 

 יחד<דברים ב>מ
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 
א היה צריך לסמן את זה זה צם לביטול אבל זה כבר בוטל אז לוואי אחר אבל השאירו  את הסימון בעיש ת

..  13/13"א מרדן בעצם מבקשים .. תזה וועדה מקומית עמק הי 13במסמכי תמ"א  3וטל בתמ"א, תמ"א ב
א, בעצם גם אנחנו , באזור של בית אלפבאזורים האלה של עמק הירדן, וועדה מקומית גלבוע 42תמ"א את 

מיני דרכים  לבוטלה בעצם זה ההערה טכנית היו כ 667שדרך דא וושו בעצם להייתה להם הערה הם ביק
, מה דרכים מסומנות, חלק מהות מהוועדות המקומיות ו שהם בוטלו אז עלו כל מיני שאלשבוטלו ולא הרא

 טול וחלק לא, לבי מותנית,  יעהרשנשאר זה רק ג
 

   >מדברים ביחד<
 

 : צפון סגנית מתכנן מחוז – דקלה עדי פרץ גב' 
מחלפים שבהוראות של  3סימון של  85ש ש לאורך כבייבעצם  כרום ג'דל מ מקומית מועצה  טוב הערות של

מה בדיקה במסגרת התכנית הכוללנית ארו שנים מתוך שלושת המחלפים נעשתה שישהתמ"א כתוב ש
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ה שם שתשנע מבין השלושה רק את החלף האמצעי מבין הבדיקה קש להשאיר רק מחלף אחדוובעצם מב
  עצם קיבלה את ההערה הזאת, ג'דל כרום והוועדה המחוזית באז זו הייתה ההערה של מ

 
 >מדברים ביחיד<

 
 : סגנית מתכנן מחוז צפון – רץ י פדקלה עדגב' 

ומת ימין ימין אם צלהם ברור  מקומית לדרך ארצית לא היהל דרך הייתה להם הערה נוספת של חיבור ש
ו אימצנו את הם מבקשים אנחנשל חיבור ימינה ימינה , בנושא  בקשים גמישותוא גם נחשב חיבור והם מה

, יש כמה ושא של מסילת כרמיאל קריית שמונה. נבורים האלההנושא של בעצם חיבורים כאלה .. בחי
יום כ לרכבת קלה בעצם ה תהיה עפולה טבריהמסילה חוצה אננו בעצם ביקשנו שמסילה מקומות שבעצם 

אבל היו כמה הערות לגבי בעצם של קק"ל בעצם  מסילה גם מסילת ברזל ..קיבולת וגם ן כדרך רבת מסומ
יעלה על תכניות ק את בסימונים בכל מיני מקומות שלא דיי. לשזה עולה על תכניות עולה על תכניות ..

יערות בעצם  מהשטחים מבקשים להוסיף נופית הם מאושרות. הייתה להם הערה נוספת לגבי דרך 
בק'שים גם לאיזורי מנוחה גישה לאיזורי כדרך נופית וזה הוועדה המחוזית קיבלה, והם משנחשבים 
תנייה שהחיבור יהי פתוח רק בעת חירום לא יהיה חוזית קיבלה וההמ בעניין הזה הוועדהום חירתחזוקה  ו

ריית רום לקבאזוא עין בדולח באזור של מד 90ל הזמן, בהערות של רמ"י של רונית בעצם, כביש פתוח 
וקש לאחד אומרים שיש פה הסתה של , הנה פה, באזור הזה בעצם מבבעצם אני אראה את זה פהשמונה 

ייחוד ככל שניתן ונושא של מיקום של כן את הנושא של המוצע לבחון  עצם ה בילהדרך ולא לאורך המס
החיבור הזה זו מקודמת .. אים איזושהי תכנית של רמי שבעצם נמתחם שבעצם דיברנו קודם בעצם כאן נר

תסתיים דרך רבת קיבולת תי קודם שמוצע שם שמתחם  בעצם יעבור מפה לפה ושכאן הנקודה שבעצם ציינ
ת של תכניות מאושרות או מבנים קיימים אז אני לא צריכה טוב עוד נקודות של חצייה הערו זל,ומסילת בר

  , מיני מקומות  ? יש את זה בכללחזור על זה נכון
 

 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" –ר זילב תידלגב' 
 , מלחיץ אפילוזה קצת  60מתוך  28, כן עמוד העברת את זה באופן מפורט 

 
 : סגנית מתכנן מחוז צפון – רץ דקלה עדי פגב' 

, טוב, הו הרבה הערות, באזור כפר חנניה הייתה ומרת זה חוזר בכל מיני מקומות, אני מדלגת אני אלא, לא 
ם לא בעצ.. אם המנהור יסומן במקום הנכון אז  פה זהשל המסילה  מנהורשוב זה נושא של ה הערה לגבי

, טוב זה דיוקים אמרתם לא לחזור על נושא של דיוקים, כל מיני ישוביםאלה כי זה עלה על הערות היהיו ה
זה לא על חד נס? לא, לא התייחסתי כי עברתי  –ל המסילות, נושא של המסילה באזור שלומי בעצם ש

 התקבל, 
 

   >מדברים ביחד<
 

  ן:סגנית מתכנן מחוז צפו – רץ דקלה עדי פגב' 
 חוזית קיבלה את זה לבחון את המסילה, מזרחה, הוועדה המבאזור הזה הייתה בעצם בקשה להסית את 

חון כי כרגע זה לא נותן לקיבוץ להתפתח וזה חוצה יך לבבחון את זה זה משהו שצרההסתה של זה, צריך ל
 קרההנאבל זה ... כן ראש ותו א
 

 וועדה משרד הגנ"ס:חבר  –ניקר מר יואב צל
 גרת הגמישות .. של שני קלומטר, השאלה אם במס

 
 : וןסגנית מתכנן מחוז צפ – דקלה עדי פרץ גב' 

הפיתוח שמוצע בתכנית של שלומי אפשר לבחון את ההסתה של זה קצת  זה לא עלזה אפשרי לבחינה 
נו לראות שזה לא נכנס לשלומי, לל היישוב והאפשרויות פיתוח שלו, אנחנו הסתכיעלה עמזרחה כך שזה לא 

 המתאר שלכנית לת, היתה בקשה גם לתקן תוואים בהתאם לתקן תוואיםבבית שאן הייתה גם בקשה 
"י . בעפולה ג'נין הייתה גם הערה של רמלוודא שזה באמת תואם לזה רזל צריך ת בילושל המס 90כביש 

ן , אז אנחנו כהצמיד את הממשק שמוצע למשנם על תוואי מסילת הברזל והוועדה המחוזית בעצםבעצם ל
ין, בעצם הערה נהמוצע למסילת הרכבת שמתוכננת מעפולה לג' ד את הממשק למשנםצמיממליצים לה

י לא אמרתי המחוזית אנ נחנו קיימנו דיון נוטסף התקבלו הערות להחלטה של הוועדהאחרונה שהייתה א
בנושא של משגב אנחנו בעצם  30.12אבל רק שתשימו לב שיש החלטה נוספת מה  הזאת פה ההערהה את
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טה קודמת באזור ן את החלבל יש .. לתקאע לא ציינתי את ההערה הזאתי חזרנו בנו מאיזשהו נושא לקיבו
עוקף ה   805ש ור ישיר כבישגב חיבנחנו ביקשנו לעשות חיבור לכיטטן מערב לכיוון צומת מאמשגב 

יבה אז רק תשימו לב שזו מחוזית חזרה בה מהחלטה בעקבות ההוראות של החברה להגנת הסבוהוועדה ב
לא  918גונן על כביש הערות של קיבוץ  נו גם הערות של קיבוץ גונןלאחר מכן, וקיבלדיון שהערה שבוטלה ב

הוא הוא מוצע  42א .. ובתמ" 3על המפה להעביר את הכביש הכביש המוצע בתמ"א זה פה העלית י את 
אנחנו מבקשים בעצם לבטל את הריעה ממזרח לישוב זרח לישוב אי ממוותממערב לישוב ומסומם לגריעה 

וזה לא יאפשר גם את פשר חיבור לצומת גונן מצפון, אזה לא י שהוא קיים היום, כי אחרתר לתוואי ולחזו
 א אותו, וזהו, הפיתוח של הישוב זה בעצם כול

 
 : , יו"ר הוועדהלית מינהל התכנוןמנכ" – זילבר תידלגב' 

 כן יואב, 
 

 וועדה משרד הגנ"ס:חבר  –ניקר מר יואב צל
העיר עצמה ולמנף אותה דרך ... שאנחנו באים לשרת את ו צריכים לזכור, תודה, עפולה טבריה אנחנ

א הפתרון אלא מטר מצומת גולני .. נכנס לתוך העיר רכבת כבדה זה ל 2ח אותנו רה ציבורית ... לוקתחבו
אבל .. נשרת את העיר יהיה אשר  המשהו יותר רך .. אם הוא יכול להיכנס לרצועת הדרך .. רק"ל יהי

אנחנו  אז בעצם לאיזור הצפון ה מאירופתהיה אוכלוסיה יהיה תרחיש ש .. תביא שאם  במיוחד אם
 65תת את ה.. של ם משרל עפולה שהיא גבת נקודת הפיצול שים את הקו הקצר ביותר דרך הרכמייצר

ממשק באיזור  להיות פתרון משוכלל, זה דבר אחד,  בקיצור זה יכול להיות לשרת יותר מאת עפולה זה יכול
.. ם בנצרתהמוסכי רטטם וצומתילות שלו לא פיעיה הל ראש הנקרה אני לא רואה איך זה קורה או מש

בה דרומית אז הלוואי ואפשר חצא מבתת"ל שזה תכנית שכרגע היא חלוטה כלומר זה צומת המוסכים ול
אז אם  וזה צומת המוסכיםש לה נקודת קצה יו בות"ל  תלשכלל את זה אבל לצערי תכנית בות"ל זה תכני

 . רוןפשר .. את הפתא
 

 :קומימכנון תאגף  –התכנון מינהל  – גיא דייגימר 
אנחנו רצינו להכניס  ם את התכנית המתאר של עפולה, אנחנו מקדמיא דייגי מאגף תכנון מקומישלום גי

ההערות של המחוז זה לא קרה אם אפשר להתמקד על עפולה רגע, זה דיי את זה את ההערה שלנו במסגרת 
ב י נתיבים ועוד נתיריך לשמור שטח לשנר העירוני שצעל האזולדרך רבת קיבולת ר להערה של שקלה וקש

דרך רבת  65ככביש שהיום מתפקדות  לת זה המרכז של עפולה היום זה שדרות רביןשל תחבורה רבת קיבו
פתרון  המתלבשת על רכבת קלה או כלכשלדעתנו במסגרת תכנית המתאר   65קיבולת מסומנת על כביש 
ם יגיעאת בשולים , גם כשמרק לתחנת הרכבת שנמצ ולא להגיעלתוך העיר  אחר, שיהיה צריך להיכנס

מהצד הצפוני במקרה ומתקבלת ההערה של מה שנקרא במסגרת מסילות מנשה נקבע .. וגם מכיוון מערב 
רות רבין תגיע עבור בנתיב הזה בשדה ולא רכבת כבדה אז יותר נכון שהיא תמחוז צפון לרבוע רכבת קל

ב לתושבי העיר שהיום מסתמכים על טו ותתן שירות הרבה יותר ירוניים ת החולים לכל המוקדין העביל
בעות שדרך רבת קיבולת בתוך שינוי של ההוראות שקו אי לשקולרכב פרטי, כדי שזה יתממש אז באמת כד

, עוד משהו קטן, של הכביש ר ולא מצריכות כזה חתך גדולמרקם עירוני אז המגבלות הן מצומצמות יות
הם נתלים בתשריט הזה  65כביש ת קיבולת על דרך רבהיום נת"י מתכננים ך לאה אחר כמחלחל ה פשוט זה

 ולא מוכנים אפילו לבחון חלופה שתעבור בתוך עפולה,  ון הוא לתחנת רכבתמבחינתם התכנו
 

 : 41התחבורהמתכנן ראשי תמ"א משרד  –שי קדם מר 
כולם ם לממש במקביל לזה אני מזכיר לכיקשור להנחיית משרד התחבורה למה ..  צרי רה זההיא לא קשו

.. איפה הקהלים איפה שנעשית ... תכנית האסטרטגית להסעת ההמונים למטרופולין חיפה והצפון שבדיוק 
, ומה שצריך בתמ"א 42ת במרקם העירוני בתמ"א לא זה בסיס א .. ביצוע שלנו שרובן לא קשורות ספציפי

 עדכן כמובן, זה ל 42
 

 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 
מת היו לנו המון הערות למחוז צפון, לא הרבה מאוד, הרבה, מה דברים כי באיש רק כצה להדגאני רו

ך והמסילה זה מתבקש גם בגלל שאנחנו ל דרום קריית שמונה והצמדת הדרקריית שמונה כ הנושא של
אנחנו לא , את זהא נכון לעשות פשוט לא מוצמדות, וזה דיי ל התשתיותם בגלל שתכננים שם פיתוח וגמ

 שזה קצת  ש לרכבת או את הרכבת לכביש אבל זה ברוראת הכביד להצמי הת מרוצים לקבוע א
 

 יחד<>מדברים ב
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 :  41משרד התחבורה לתמ"א יועצת  –שרה כצנלסון גב' 

 ה, ה משנה איפה הכביש ביחסית אליאז מה ז מנהורמסומנת באת אם המסילה רונית השאלה שלי היא כז
 

 : י רמ" –ברסאט נית לירוגב' 
 לכל האורך  מנהורב מנתמסוהיא לא 

 
 :  41משרד התחבורה לתמ"א יועצת  –שרה כצנלסון גב' 
    מדברת עליו לדעתי כן, טע שאת בק

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

 ה משנה שילך צמוד לכביש בכל מקרה צריךמה ז מנהורמסומן בצפון, אוקי גם אם זה ב מנהורכרגע ה
 ופרד כזה יר את זה מנכון להשאד את זה זה לא להצמי

 
 >מדברים ביחד<

 
 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 

היא זה קודם אז למה צריך  תהיא ממילא מסיימת אמתכננת עד האזור הזה התכנית לא  תאני אומרת .. א
 ה סתם מסומן, שמה ז מנהורלא מתכננת 

 
 
 
 
 

 : י רמ" –ט ברסארונית ליגב' 
הסתכל על הצורך לחבר את מרכז הגליל צפון דרום משום שאין ציר בעצם מבקשים לאנחנו באזור נצרת 

 תבר במנהרועפולה סימנו תוואי גם אם מדולות עד שמחבר את כל מרכז הגליל סימנו אותו ממעם צפון דרו
 הוא חסר,  ר כזהלהיות איזשהו חיבוצריך  בגשרים

 
 >מדברים ביחד<

 
 : י רמ" –ברסאט רונית לי גב'

ל ועד והדרום עד דרך מטרופולין .. עד כרמיאאורך מהיר ורצוף ממרכז הגליל  ממגדל העמק עפולה ציר 
כמו שמופיע בתמ"א  65בין כביש ל 69בין כביש ת תרשיחא, גם אנחנו מבקשים לא לגרוע את החיבור מעלו

 , תמ"א הזאתלהשאיר אותו גם ב 3שהוא מופיע בתמ"א כמו  65ל  79 3
 

 >מדברים ביחד<
 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליב' ג

רחבה ד עוברת בעצם באמצע העוברת בצמות שבני יהודה יש פה תוואי של דרך אזורי חד נס כבר העלינו
ל ... הוא עוקף אבהוא בעצם התוואי שלו עובר ב 789כן זה , , ממש להתמקד על בני יהודהוהישוב יש כבר

 2015כמה של נת"י מ סויש גם ה 4..  2/3 מ ן גם הרחבה שאושרה בתמ"יש כאר הוא צריך לעקוף יות
ביש האזורי מהישוב, איזה רחבה מרחיקה את הכעוקפת את התוואי הזה עוקפת גם את הלחלופה ש

   נעביר אם אתם רוצים את החלופה,  חומרים כן ברור, אנחנו
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – רץ דקלה עדי פגב' 
ת הגמישות של התמ"א התכניות אין חשבנו שזה אפשרי במסגרט נחנו פשופיע גם אצלנו בהחלטה אזה מו

 היה לדייק את התוואי, אפשר כניות שעושים עדיין אז להם ת
 

 >מדברים ביחד<
 

    :41מתכנן ראשי תמ"א  -מר עודד קוטיק  
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דובר בסוגייה שהיא . עקרוני מ.. עניין . בים בכלום יגים בשקט לא מרק רוצה סליחה אנחנו יושב אני
א היתרון הו התוואי .. מאות מטרים לכאן או לכאן וכאןיעבור קומית תכנונית  תכנון מפורט איך בדיוק מ

לה התמ"א לא ם כאאת במקריוחד .. כזמוסף מירך שהו עלתכנית המפורטת  כתמ"א כי תמ"א אין לה איז
ן אנחנו תו לכנית מפורטת ובשיקולים .. לקביעכמן מסלול עוקף וועדת תכנון שדנה בתכיכולה לשמש 

דיון ה די לא לעקוף אתוג הזה שהם טרום דיון בוועדה כיטה של תוואים שהם מהסם להימנע מקלמשתדלי
 , שות בוועדהיעשאמורה לה יה ברזולוציה הראו

 
 :ירמ" –ברסאט רונית ליגב' 

 הווה שינוי לתמ"א, לא יהשאלה אם התיקון  
 

 >מדברים ביחד<
 

 :ירמ" –ברסאט רונית ליגב' 
צפוני קף ב... התכניות האלה מתבססות על החיבור ה... רמ"י שקיבלו תוכניות שתי ת כאן  ריה ישבטב

השטח  תא תמסמנ ואנחנו מבקשים לתקן את הסימון של התוואי השמור הזה התמ"א 90לכביש עוקף 
 ובמקומואת השטח השמור לתכנון  כבר תכנית מפורטת אנחנו מבקשים להסירהשמור לתכנון היות ויש 

יה אנחנו לא יש התני תלהטמיע את התוואי המאושר, אז אני אגדיר את זה מכיוון שבתכניות של וואדי רק
, 3יש פה שינוי לעומת תמ"א כי אם המצב לא מתאים לממש אותם  שייוצר מצב שאי אפשר יהי הרוצים 

ת להוספת תכניאזור .. רמ"י יוזם אין בעיה,  ק את הנושא הזה ככל שזה בסדרקשת לבדוטוב, אני מב
ה מופיע 42, לפי .. תמ"א ה לא משהו שהוא באווירמגרשי תעשייה זה גם אזור בהכנה .. וועדה מחוזית ז

 התכנית המוצעת אנחנוממוקמת בדיוק על מגרשי התעשייה נון מסילה כפולה היא כרצועת שטח שמור לת
היא לכפר כנא צומת ריינה נה . הערה אחרו90לתוואי כביש  מבקשים לבחון להסית את הרצועה מערבה

ריינה .. כפר כנא כנית המתאר של אינו תואם את רשת הדרכים המתהווה בת 754המוצע .. כביש בציר 
של  בתכניותטטוטורי מבקשים לדייק את .. בהתאם .. הס וקדה ואנחנה או אושרו להפחלקם בהפקד

 . 77ש ור המתוכנן של כביהישובים האלה וגם לסמן מחלף בחיב
 

 רים יחד<>מדב
 

 : סגנית מתכנן מחוז צפון – דקלה עדי פרץ גב' 
ביקשנו גם להוסיף .. שכחתי לציין את זה איפה  754עם  79בת החיבור של עם הרכ 79ש יכבבאזור הזה של 

 ת הקלה, וברת הרכבשע
 

 >מדברים יחד<
 

 : קלאותמשרד הח -ועדה  הוחברת  –רנר בחגית גב' 
 כמה ... אפיקים, עמק הירדן דעת המסילה עולה לי אני לא יו

 
 >מדברים ביחד<

 
 : )ראש מוא"ז לב השרון(שלטון מקומי וועדה חבר  –מר עמיר ריטוב 

ו לטובה ושי חייכן כזה קשה לכעוס עליו למה בכלל א מדברים כאימת עבודה כדי לרכך זה כאילו אז בא
 שם, . זה יעבור מפה למה . 161כאילו  היפה מחלף מול חריש למאני חזרתי לח

 
 : תכננת מחוז חיפהמסגנית  –גב' הדר סלע 

ל אני חושבת אצלנו ואנחנו המלצנו שלא לקבל את ההערה הזאת רשות מקרקעי ישרא העלו את זה בהערות
 פתרונות לחריש   נו חושבים שישאנח

 
 יחד<>מדברים ב

 
 : 41 אמשרד התחבורה מתכנן ראשי תמ" -דם   מר שי ק

אני רוצה להגיד שגם אנחנו העברנו את הדברים וב על כל ההתייחסויות אז קודם כל תודה לכולם ש
לינו הם גם נתנו דברים ם ולא רק כעסו עשאולי יעשו עבודה מאוד רצינית הפע לחברות התשתית שלנו
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נקודות לגבי התקנון ..  ה... שמונ  יהיה לעלות עוד פעם  בחשווכל לדון בזה אז י שהצוות יענייניים .. בכד
בין אני מרות שאני חושב למהשטחים הבטחוניים בין התקנון שלנו זה ברור, צריך לוודא לגבי ל 1תמ"א 

ם לברר שיש ... כנית מפורטת אנחנו רוצי, בנושא של סעיף .. משרד התכנון באישור תה לנו, מעולשזה תואם
הדבר שוב יהיה תחבורה היה העניין החן תשתית הייסוח, לעניהנ ר כרגע הוא לא ברור מהעדיפויות ברו

דרך נופית הסוגייה של  דרך א' התאמת מאפייני  322, לגבי דאי לשנותכל ניסוח שהחשוה יש לנו עניין ש
 , ת ההערות עכשיון במסגרת ההערות, במסגרונטית לעניין דרך נופית זה ייבחמהירות ... פחות רלו

 
 יחד<>מדברים ב

 
 : 41א רד התחבורה מתכנן ראשי תמ"מש -מר שי קדם   

וף נוכל .. בסדר, ף, זה עניין פרצדורלי שבסמהירות .. שפחות רלוונטית לדרך הנופית בסדר זה בסוף, בסו
מסילה עוד זה פשוט ו ת אמורה.. מסילתי שהרכבזה הכל, לא נכנס לעניין השימושים שמותרים במסילות 

פשוט, מאז ש ... אנחנו נשמח אז  ילותסת מאנשים זה כמו חניילים .. .. בה רכבות נכנסו המון דבר רשאפש
    ל ... מסילתי ... 

 
 : , יו"ר הוועדהתכנוןלית מינהל המנכ" –זילבר  תידלגב' 

 זה סוג של חנייה 
 
 

 : 41א משרד התחבורה מתכנן ראשי תמ" -מר שי קדם   
כם לגבי קי גם איתהיה דיון גם עם בילס בות לא זה עזרו בנושא של אזורי מנוחה, אכתסוג של חנייה לרכבו

הגודל, של  א שלהבעיות לייצר אזורי מנוחה שפיזית מבחינת התפקוד שלהם אנחנו רוצים שיבחן הנוש
ם ... ל זה גם עם ביילסקי .. אנחנו מציעייברנו ד 30הגודל המקסימלי שמותר מתוקף התמ"א היום הוא .. 

ך להגיע ו .. לא צריתפספס ה .. זהות וניקוז, שניתן להכניס ופיתוח כן להכניס גם דרכים חקלאיייה בנ
ירה ... לניקוז אנחנו לא יגון ואמצעים לשמ. אמצעי מב נכנס לתחום .. בנייה ופיתוח .לתכנית , אני שו

ארצית ית תחבורה ל תכנית מסמכים מפורטת לתשת, ובעניין שמטריד אותנו אל רואים בזה בעיה, שזה
ל..  הוראות גמישותקש או להכניס ועדה תוכל לבהו ן של מבנה דרך יהיה אפשר אםאנחנו מציעים שבסימו

אדריכלי את לעניין המסמך הם את הסמכות הזלקחת לה הכניס הוראות גמישות שלאהדרך ... תוכל ל
ימות אנחנו סו.. מסיבות מ ופי כמו שהמסמך מזכיר הוועדה יכולה להחליט מסיבות לא לחייב לערוךהנ

ים טובים טיעונרוך מסמך כזה .. שיש לה פשר לא לעמכות הוועדה לאסאת  פה לא לקחתמציעים גם 
שאם צריך לעשות   גונים סות למיתוח להכניס שם גם התייחיה והפיוהנושא האחרון זה .. מומלצות .. הבני

ים .. לנושא הנתיב בלות הבנייה והפיתוח,ועדה תתייחס לזה שהיא חושבת על הגמיגונים כלשהם רק שהו
, כן על התשתית סת בחשבון לעניין הזהראות שכל התשתית ש.. גם נכנגם לוט רק צריך והמסילות פש

  שתית .. בדיוק. דיוק, מיגונים על התב
     

 : וועדה ארגון הגג של הגופים לשמירת הסביבהחבר  –מר דרור בוימל 
בת גיה של דרך רבת קיבות שמחייאחד הסו פה בדיון לו עמעבר לדברים ש התקנוןשתי הערות קצרות לגבי 

העלו את תהיה דרך רבת קיבולת אז מחוז חיפה נראה לי דרך שלישית שני נתיבים לכל כיוון ורק קן ה
ן את האפשרות לצמצם .. נתיב לנתיב ואולי נגיד אם הנקודה .. ואני מאפשר בדרכים .. לאפשר גם שם לבחו

 כללי פןת דומה באוו, וגמישור את הגמישות הזלאפש נתיבים .. כאילורונות אחרים .. שלוש מציגים פת
מהירות .. לאפשר גם לתת את  לגבי שני נתיבים לפחות לכיוון בדרכים רבות קיבולת מתקשר למה שאמרת

 הגמישות העניין הזה . 
 

 : קלאותמשרד הח -ועדה  הוחברת  –ברנר חגית גב' 
 לילה אבחל ובות אני לא חושב שהתעלמתם מהםראות כת, אנחנו העברנו הורות להוראותלי יש כמה הע םג

 8  1, סעיף ז אני אעבוראעבור עליהם, אוקי אאז שאני  םתבעיה אי היש גם הערות וגם לא נראה לי שתהי
ים אני דהגדרות בשימושים ... אני מבקשת להכניס שימושים חקלאיים ובתי צמיחה, בשימושים עמי

יכולה לדעת  אני אני חשבתי שהן התקבלו, אז איך ,להכניס מבנים חקלאים ומבני שירותשת מבק
  – 1 2סעיף  אותם, שקיבלתם 

 
 >מדברים ביחד<
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 : קלאותמשרד הח -ועדה  והחברת  –ברנר חגית גב' 
 2 2שימוש של עיבוד חקלאי ומבנים לגידול חקלאי אותו דבר בסעיף להוסיף את ה 1סעיף ג  1 2בסעיף 

אות, יה חקליש שמה .. ארכיאולוגא' להכניס חקלאות,  1 2 3סעיף מחי, בבנה לגידול צעיבוד חקלאי ומ
חקלאים ושמירה על רציפותם כתוב חים ם שטטנת הפגיעה בשטחים פתוחיג להוסיף כתוב הק 1 2 3בסעיף 

ובכללם שטחים  גיע ה בשטחים פתוחים ושמירה על רציפותם אני אומרת הקטנת שטחים פתוחיםהקטנת פ
לה כלים חקלאים מדובר שם ... בעלי חיים  בלה ד להוסיף את המי 1 2 3,  סעיף חקלאים ושמירת רציפותם

החקלאות זהו ר חקלאי ומעברים חקלאים בתיאום עם משרד גידו 2 1 3  3ים חקלאים סעיף לבלה בלה כ
מעברים חקלאים זה היה ב כניס גם בנספח תנועה כתוב מה הנספח יכלול בלה בלה בלה לה 3.5אחרון סעיף 

מפגעים  כדי לגרום ליצירתחר ששוכנע אין בתשתית התחבורה ג' כתוב רק לא 3.5ב' ועכשיו ב  3.5
 גם או חקלאיים, זהו.  או נופיים אז להכניססביבתיים 

 
  >מדברים ביחד<

 
 : י רמ" –ברסאט רונית ליגב' 

מבקשים פים, אנחנו לא את כל הסעימה דברים ש יה להדגואתם קיבלתם אז אני רק רוצנו חאנחנו של
התקנון המופקד לאחרונה ממש לפני  אגב ראיתי את  41תר ספציפית כמו בתמ"א שבמרות התכנית יוגדר יו

רת את הפיתוח גם את הישובים את הפיתוח זה כתוב יותר בצורה ברורה שהתשתית תש ושםכמה ימים 
 קצרה וטובה, אהי מאוד היא טובה, היא קצרה,ההגדרה שם היא 

 
 >מדברים ביחד<

 
 : י רמ" –ברסאט רונית לי' גב

יא משרתת את הפיתוח, לגבי ה שהדבר על זאני אומרת שלצד כל ההגדרות האחרות צריך גם ל לא,
ת כי ככה קושימושים .. כמו שנאמר כבר קודם גם הגדרות של דרך נופית אנחנו מבקשים שיהיו יותר מדויה

מוש ם אנחנו חושבים שאם יש שישמורישל שימושים חורגים והקלות באזורים ה זה רחב מידיי, לנושא
ם בו שימוש מגבילים את השטח השמור בזמן ואז מאפשריכי מצד אחד לא להגביל אותו זמני ללא צריך 

את שנים אז למה להגביל גם  10אבל אם השטח יהיה שמור שנים  5ם השימוש חורג יאושר עד חורג ואומרי
ויהיו לשימוש ערה יותר מעודדת הצמדת תשתיות שתיות אנחנו מבקשים שתהיה הורג, .. תשימוש החה

, ר המועצה הארציתבקשים גמישות להוספת מחלף זה נאמר קודם באישוברצועה השמורה  אנחנו גם מ
 וחתח שאושר לפיג' אנחנו מבקשים להוסיף התנייה שתוספת הנתיבים לא תעשה בתחום שט 11 3 3לסעיף 

ספים ככל ציין שימושים נוב' .. ארצי אנחנו מבקשים ל 1 4 3לתעסוקה ותכנית מפורטת לסעיף  ם אומגורי
של ייעוד משולב של זכויות הבנייה בו שכירים ככל שיותרו יוגדרו במגרשים נפרדים או בשימוש  שיהיו 

ות אבל שהיא ורך במסחר נלווה בתחנלצחנו אומרים אנחנו רוצים שהתמ"א תדבר יופרדו, בעצם מה שאנ
ר בכוח פיתוח אחמסחר .. ויש מסחר  זה יהיה ברור שישדברים אחרים שדע גם להפריד שככל שיש ת

קשים להוסיף התייעצות עם רמ"י גם בגלל , לנושא של מתחם ארצי גם אנחנו מבשקורה באותו מקום
ת, אנחנו מבקשים ת הסכמים עם הרכבת כל מיני חכירוים להיולהנושא הזה הקנייני שבאזורים האלה יכו

בשלבים  בה הוא לא היה קייםורמה טולטפשהוא סעיף באמת שנותן פ 6סעיף הערה אחרונה בבסעיף 
למרות ורים הביצוע של השטחים השמקב אחרי מערמה טוב שעדכון התמ"א וההקודמים הוא נותן פלטפו

שזה מבקשים גם מאוד שאנחנו כן מבקשים שזה יודגש יותר אבל זה באמת סעיף שנותן מענה לזה אנחנו 
ין ימושי הקרקע .. שיצואחרי .. פיתוח ש 3ף .. עיבס 6, אנחנו מבקשים בסעיף חריםהאור לסעיפים יחז

השמורים  באמת נותנים מענה גם השטחים אם השטחים  , משום שברגע שאתה בא לבחוןידייםוהעת
 לקחו בחשבון, זהו, תודה. ילפיתוח גם  ידים השטחים שהם בצנרתהעת

 
 :  גרט" –וועדה חבר  –הלל זוסמן  מר
עדות ודיונים אז יהיה עוד דיון עליהן אז אין טעם .. מעברים של הוו במסגרת הערותב הדברים שעלו פה רו

במועצה הארצית זה עלה נקודתית אבל לא בזה, נושא הכבישים שבוטלו ועדיין גם  אקולוגים ונספח ..
 קו אם רלוונטייבדאיזושהי הוראה שהוועדות המחוזיות ך לתת יופיעים בתמ"א , דיברנו על זה שצרמ

לא  אז גם לבטל אותם מהתממים כי יש לנו בעיה ביטלנו אותם פה והם נשארו, שער ים .. אם לשימוש
ער הגיא וזה עלה פה שח הכבישים הנופיים הערות בשל אנחנו מאוד נגד המתחם שם עלה פה אבהגיא לא 

באזורים מאוד מאוד  ם עובריםם הם לא מתנגדים אבל הבישיכ חוזות יש הרבהל האנשים שלנו במש
 , ינו רוצים לחזק את הנושא הנופי את ההתייחסות לנושא הנופיוהירגישים 
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 :  ל"קק –גב' עינת ברונשטיין 
דרכים ארציות משמשות לתחזוקה של .. חיבור לדרך ארצית הערות ל 37הערה אחת .. זה הנושא בסעיף  

יער לדרכי יף קטן ד' אפשרות .. סע 3.7יף ף לסער כלי חירום אנחנו מבקשים להוסיחירום משמות למעב
 וני, בזמן של שריפות וזה, זה הכי חיעבור רכבי חירום, ש

 
 
 

 :  הביטחוןמשרד  –הוועדה חברת  –מיכל אריאל גב' 
ין קריית אבל לעניאני יודעת שכבר התייחסתי לזה באופן כללי וסליחה שאני חוזרת .. מחוז דרום  

הביטחון מתעסקת איתו עכשיו  ת הביטחוןמערכגדול שיעין זה האירוע הכי דם קריית המודיעין , בעצהמו
ולים שאנחנו מתעסקים איתם זה ים אחד הדברים הגדל העברת .. לא, יש עוד כמה דברור הזה ששכל הסיפ

הזה דול מהדבר ד מאוד גמה המענה המסילתי הוא חלק מאוהמודיעין והמעבר דרוכל הסיפור של קריית 
. אחד המסילה הסגורה שמקודמת ואופצייה נוספת זה ת של ., למעשה יש שתי חלופוזה ך עלוהוא ישלי

של שבעה קילומטר לכיוון קריית המודיעין אז בעצם הערה  כה של המסילות המהירות הארכהבעצם האר
למה שאמרתי קודם צריך עכשיו טרף האלה וזה בעצם יצק"מ  7את ההוספה של ה  שלי זה לבקש לבחון

אמת מה החלופה הטובה איך מקדמים לראות במאומצת  חבורה משרד הביטחון יעשו עבודהד התשמשר
ק"מ  7ערה לנו הוספת התוואי של ה וב כהבשלב זה לכתבל אני מציעה , אאת זה מה נכנס לתמ"א

  רות. תודה. מהמסילות המהי
 

 : , יו"ר הוועדהןלית מינהל התכנומנכ" –זילבר  תידלגב' 
 ?מישהו אוקי, עוד משהו עוד

 
 :  שעמ"יו –תדמור עציון  עו"ד 

יע גם לדיון הבא, שני לשים לב אנחנו בעצם באמצע דיון בהערות אז להקפיד להגיע מי שנוכח היום שיג 
     .איםבהדיונים ה
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