
 435 

 משרד הבינוי והשיכו�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

בשל שינוי המדיניות בנושא השמירה על הסביבה החופית בדק משרד מבקר 
המדינה במינהל מקרקעי ישראל ובמינהל התכנו� שבמשרד הפני� את סדרי 
האישור של מיזמי פיתוח של תכניות ישנות שחוק שמירת הסביבה החופית 

קות השלמה נעשו במשרד התיירות ובמשרד בדי.  אינו חל עליה��2004ד"התשס
 .להגנת הסביבה

 

 מינהל מקרקעי ישראל

 הגנה על הסביבה החופית  

 תקציר

, מ על שפת הי� התיכו�" ק�196רצועת החו� של מדינת ישראל משתרעת לאור� כ
 בס� הכול �מ על שפת הי� באילת " ק�14מ על שפת הכנרת ולאור� כ" ק�56לאור� כ

, שוברי גלי�, מזחי�, השני� נבנו לאור� חופי הי� התיכו� נמלי�במש� . מ" ק�266כ
תחנות כח ומתקני� , בסיסי צבא, בתי מגורי�, מלונות, )מרינות(מעגנות , רציפי�

מ של חו� טבעי פתוח" ק53שוני� והותירו 
1

 . 

בשנות השמוני� של המאה העשרי� נקבעו מספר תכניות וחוקי� בעניי� חופי ישראל 
 מרחב הכנרת וחופיה � תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי� �כנרת /13/תמא: ובכלל�

 תכנית מתאר �תיכו� �י�/13/ותמא; 1981משנת , ) לאזור הכנרת13א " תמ�להל� (
משנת , ) לאזור החופי�13א " תמ�להל� ( חו� הי� התיכו� �ארצית חלקית לחופי� 

של הגנה על מרחבי מסתמנת מגמה , בעשור הראשו� של המאה העשרי� ואחת. 1983
החו� שנותרו ושל שמירת חו� בר קיימה למע� הציבור שבאה לביטוי בחוק שמירת 

בחוק ; ) חוק שמירת הסביבה החופית�להל�  (�2004ד"התשס, הסביבה החופית
ובחוק הסדרת ; �2007ח"התשס, ) מפר. אילת�תיקו� (שמירת הסביבה החופית 

 ).  חוק הסדרת חופי הכנרת� להל� (�2008ח"התשס, הטיפול בחופי הכנרת

 

__________________ 

 .כולל חופי י� עירוניי�  1
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 פעולות הביקורת 

התכניות ותפיסות העול� דלעיל בדק משרד מבקר המדינה את סדרי , על רקע החוקי�
המתבססי� על תכניות שחוק שמירת , האישור של מיזמי פיתוח לאור� חופי ישראל

חלק מהמיזמי� שנבדקו מ� השני� האלה ה� פירות . הסביבה החופית לא חל עליה�
הבדיקה נעשתה בחודשי� פברואר . של תכניות שהתיישנו זה מכבר והיה צור� לחדש�

במינהל מקרקעי ,  והתמקדה במינהל התכנו� אשר במשרד הפני�2012עד אוגוסט 
בדיקות נוספות נעשו במשרד . וברשויות המקומיות הרלוונטיות) י" ממ!להל� (ישראל 

הפיקו , י"ק א� מוסדות התכנו� וממבי� השאר נבד. התיירות ובמשרד להגנת הסביבה
 בדבר הקמת 2009לקחי� בעקבות פרסומו של דוח מיוחד של מבקר המדינה משנת 

) דוח פלמחי�!להל� (כפר נופש בחו% פלמחי� 
2

 . 

 

 עיקרי הממצאי� 

 תכניות שהמועד לביצוע� עבר 

על , )ה חוק התכנו� והבניי!להל�  (1965!ה"התשכ,  לחוק התכנו� והבניה84לפי סעי% 
מצא' בפסק די� של השופט א. כל תכנית לציי� את התארי� לביצועה

3
 נקבע כי א� עבר 

; יש לתקנה או להמירה בתכנית חדשה, התארי� לביצוע התכנית וטר� הושגו יעדיה
כאשר מוסדות התכנו� נדרשי� לקבוע א� לאשר בקשת היתר הבנייה הנסמכת על 

 .  בקפידה את הצור� בתיקו� התכניתעליה� לבחו�, תכנית שתארי� ביצועה עבר

י שיווק את הקרקעות "נמצאו מספר תכניות בני� עיר שהמועד לביצוע� עבר ושממ
בגינ� א% שלנוכח השינוי שחל במדיניות התכנו� לאור� החופי� צרי� היה לשקל� 

 . דבר שלא נעשה. מחדש

 

 בניית מלו� לחו� הכנרת

נופש וספורט בחו% הצפוני של , יירות אושרה תכנית לפיתוח מרכז ת2000במאי  .1
 מטר50הכוללת בניית מלו� במרחק של , טבריה

4
.  מהחו% וייבוש שטחי� לש� כ�

י " פרס� ממ2007רק במר, , למרות זאת. 2005בתכנית נקבע שהיא תבוצע עד שנת 
סמו� להליכי אישור חוק הסדרת חופי , 2008ורק בפברואר , מכרז לביצוע התכנית

י "למצער היה על ממ. ת� על חוזה חכירה ע� החברה שזכתה במכרזהוא ח, הכנרת
כדי למזער את הנזק , לבחו� את התכנית ברוח הכללי� החדשי� שהלכו והתהוו

 .האפשרי לחופי הכנרת

__________________ 

 יחידות אירוח על 350בדבר הקמת כפר נופש ובו , 236/ פורסמה תכנית מפורטת בר2000בנובמבר   2
וזכתה , י מכרז לשיווק הקרקע" פרס� ממ2003בדצמבר .  דונ� ברצועת החו! פלמחי�70�שטח של כ

בעקבות מחאה . ח" מיליו% ש8�הצעת% המשותפת של שתי חברות קבלניות לחכירת הקרקע תמורת כבו 
 .בוטל המכרז, ציבורית ופרסו� דוח פלמחי�

‰Á‡Â ·È·‡ ˙Ó¯· ‰·È·Ò‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˙ÂÓÚ ;'� ÚÏÒ ÛÒÂÈ ' ‰„ÚÂÂה, 1636/92' "בג  3
·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰573, 5ד מז" פ. 

 מטר לכיוו% 50 מטר עד למרחק של 209שבו גובה מפלס הכנרת הוא מינוס , המדידה נעשית מקו המי�  4
 .היבשה
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 תסקיר לבחינת השפעת 1996לבקשת הוועדה המקומית טבריה בוצע בנובמבר  .2
. על ידה א� יש צור� בעדכונו נבח� 2007הקמתו של בית המלו� על הסביבה ובשנת 

התייחסות , כנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה, הסקר לא היה מקי% ולא כלל
או את בחינת כושר , להשפעות מצטברות של מיזמי� עתידיי� נוספי� על הימה

הנשיאה
5

מתבסס , על מגבלותיו, הפיתוח בימת הכנרת, יתר על כ�.  של הכנרת כולה
 ולא על תכניות 1983שהוכנה כבר בשנת ,  הכנרת לאזור13א "ברובו על תמ

סטטוטוריות מעודכנות יותר המשקפות את השינויי� שחלו בשני� האחרונות 
 . במדיניות פיתוח החופי�

 לאזור הכנרת קובעת כי יש לבחו� תכניות ישנות הנוגעות לאזור זה 13א "תמ .3
2000לעיל היא ממאי התכנית ד;  בשנה60,000כאשר מספר הנופשי� בכנרת יעלה על 

במועד זה הגיע מספר .  פורס� המכרז לגבי הקרקע עליה חלה התכנית2007ובשנת 
י לא בח� "א% על פי כ� ממ, לא כולל קמפינג,  מיליו� איש2!הנופשי� בכנרת ליותר מ

 .מחדש את התכנית

 במכרז לביצוע התכנית 2008החברה שזכתה בפברואר , על פי תנאי חוזה החכירה .4
דהיינו , ה אמורה לסיי� את התכנו� ולהגיש בקשה להיתר בנייה בתו� חצי שנההיית

היא עדיי� , ) מועד סיו� הביקורת!להל�  (2012על א% שעד דצמבר , 2008עד אוגוסט 
 . י לא נקט צעדי� לביטול החוזה"וממ, לא עשתה כ�

בדוח נוכח הזמ� הרב שחל% ולאור הערות מבקר המדינה , לדעת משרד מבקר המדינה
י יבח� מחדש את התוכנית הישנה ויפעל להכנת תכנית "ראוי כי ממ, על חו% פלמחי�

כוללת לחופי הכנרת אשר תבח� את כושר הנשיאה של האג� ואת התאמת הפרויקט 
 . לתכנית זו

 

 בניי� מגורי� על המצוק בבת י�

נית שינוי לתכ,  אישרה הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה תל אביב1984באוקטובר 
להקמת בניי� מגורי� , פיתוח שטחי� לאור� שפת הי�!מתאר מקומית בת י�

נקבע בה כי יש להכי� לפיה תכניות . המשולב במסחר על המצוק בחו% בת י�
 . 1994כלומר עד שנת , בתכנית המתאר נקבע כי היא תבוצע בתו� עשר שני�. מפורטות

 החליט 2009בשנת . בוריי� היא ליעד את החו% לשימושי� צי13א "אחת ממטרות תמ
 25א% שאושרה , י לשווק את הקרקע עליה חלה התכנית"מנהל מחוז תל אביב בממ

בלי שהוכנה תכנית מפורטת הכפופה להוראות , שני� קוד� לכ� והמועד לביצועה עבר
ובכ� פעל שלא לאור החוקי� העדכניי� ,  ולחוק שמירת הסביבה החופית13א "תמ

י פעל בניגוד "יתר על כ� ממ. פיתוח החופי� בישראלוהמגמות החדשות בתחו� 
להחלטת מועצת מקרקעי ישראל שאינה מאפשרת שיווק קרקע בטר� הושל� 

 . תכנונה

 

__________________ 

בלי לגרו� לפגיעה , שיעורה המקסימלי של האוכלוסייה שיכולה לבקר במקו� מסוי� בעת ובעונה אחת  5
 . של ממש בסביבה ובלי לגרו� לירידה ניכרת בשביעות הרצו% של המבקרי� במקו�
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 הפיתוח בחו� הכרמל 

, מ מנווה י� דר� הבוני� ונחשולי� עד חו% דור" ק9.5!קטע החו% המשתרע על פני כ
על פי תסקירי .  טבע רבותמשופע בערכי טבע ונו% חשובי� ונמצאות בו שמורות

המש� קיומ� , ההשפעה על הסביבה ועבודות נוספות שנעשו לבחינת הקטע האמור
 רצ% !להל� (תלוי בשמירה על רצ% של שטחי� פתוחי� ושל בתי גידול טבעיי� 

במסגרת ההחלטה א� לאשר מיזמי� לפיתוח החו% נדרשת , בהתא� לכ�). אקולוגי
 .ראייה אזורית כוללת

 מעתלית בצפו� ועד קיסריה !י והרשויות המקומיות בחו% הכרמל "עלו ממפ, בפועל
, יחידות נופש, בכלל זה תכניות להקמת יחידות דיור,  לאישור כמה תכניות!בדרו� 

תו� התעלמות מנחיצותה של , בתי מלו� וחניוני� שעלולות לפגוע ברצ% האקולוגי בחו%
ת מהתכניות כבר אושרו ומקצת� במועד סיו� הביקורת מקצ. ראייה אזורית כוללת

משרד מבקר המדינה בדק את התכניות הנוגעות לקטע שבי� . נמצאות בשלבי אישור
 : ולהל� יפורטו ליקויי� שנמצאו בה�, ) האזור!להל� (קיבו, נווה י� למושב דור 

הוועדה המחוזית מחוז חיפה בחרה לבחו� את ההשפעה הסביבתית של כל תכנית  .1
אול� הוא ג� אינו , הדבר אינו מנוגד לחוק. ה כוללת של הפיתוחבנפרד בלא ראיי

 . מתיישב ע� הצור� לשמור על הרצ% האקולוגי באזור זה

א% . כושר נשיאה הוא המדד החשוב ביותר לקבלת החלטה בדבר יישו� תכנית .2
, על פי שבכל התכניות האמורות אושרה כניסת נופשי� ודיירי� לסביבה החופית

:  המחוזית לבצע סקר כושר נשיאה רק לגבי הקמת שלושה כפרי נופשדרשה הוועדה
נמצא כי הסקר האמור שבוצע בשלושת כפרי , זאת ועוד. שניי� בנחשולי� ואחד בדור

הנופש היה חלקי בלבד ולא כלל את כל ההיבטי� שהיה צרי� להביא� בחשבו� כדי 
 . למנוע פגיעה באזור

דור ובנחשולי� ביקשה הוועדה המקומית לבחינת הצור� בשלושה כפרי נופש ב .3
!לתכנו� ובניה חו% הכרמל לבדוק את הביקוש וההיצע ליחידות נופש במרחב עתלית

הבדיקה העלתה כי יש עוד% ביקוש ליחידות נופש שנית� להיענות לו . קיסריה
אול� הבדיקה לא כללה את היצע הצימרי� . באמצעות אישור כפרי הנופש האמורי�

כמו כ� הנתוני� , קיסריה!כל יחידות הנופש הקיימות במתח� עתליתהפרטיי� ואת 
 .שעליה� התבססה הבדיקה מיושני� ואינ� מעודכני�

 יחידות נופש המתוכננות 24 קיבל קיבו, נחשולי� היתר לבניית 2009בשנת  .4
ההיתר התבסס על תכניות משנות השמוני� של המאה .  מטר מהחו100%במרחק 
דיניות תכנו� מיושנת שאינה מתחשבת בחוק השמירה על המייצגות מ, העשרי�

 . הסביבה החופית

 13א "התכניות שנדונו בפרק על הפיתוח בחו% הכרמל מתבססות כול� על תמ .5
  אשר לפיה� מוגדר האזור! תכנית מתאר מחוז חיפה ! 6מ "לאזור החופי� ועל תמ

 הבראה ומתקני� בתי, אכסניות ,להקמת� של מלונות המיועד ונופש כאזור תיירות
למחנאות ונופש
6

 1'  תכנית מתאר ארצית לתיירות שינוי מס! 12א "תמ, לעומת�. 
א "כמו כ� תמ. הוכנה על פי מדיניות חדשה בתחו� התיירות,  מלונאות!2010מאוגוסט 

__________________ 

, )Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ 2009)  ¯·ÂË˜Â‡2010˘�˙ בעניי� זה ראו ג
 מבקר המדינה  6
"ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÌÚ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙Â„„ÂÓ˙‰" ,ÓÚ '374 , ממלי� מבקר 
ש

 . 13א "המדינה למשרד הפני
 לשקול תיקו� כולל של תמ
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 מגדירה את אזור, 2006לפיתוח ולשימור מינואר ,  תכנית מתאר ארצית לבנייה! 35
, הציבור  חופי המאפשר פעילויות הקשורות לחו% הי� ולטובתחו% הכרמל כבעל מרק�

 35אות "התמ. המגבילה את הפיתוח בו, נופית גבוהה!וכ� כאזור בעל רגישות סביבתית
 מתנות את אישור� של תכניות מתאר מקומיות או מפורטות שאושרו קוד� 1/12!ו

ואול� דבר זה . בהצגת נימוקי� בדבר הצור� בחריגה מה�, אות אלה"לאישור� של תמ
 .לא נעשה

חלק מהתכניות להקמת כפרי נופש בחו% הכרמל טר� אושרו עד למועד סיו�  .6
לדעת משרד מבקר המדינה יש לבחו� את הצור� בהקמת כפרי הנופש הללו . הביקורת

בהתחשב בסקר מעודכ� שיבח� את הביקוש ליחידות נופש נוספות בחו% הכרמל ואת 
 . 1/ 12א "יניות התכנו� החדשה המיוצגת על ידי תמובהתחשב במד, ההיצע הקיי�

 

 דירות נופש על המצוק בבת י� 

 49י לחברה פרטית ולפיו תחכור החברה למש� " נחת� חוזה בי� ממ2007בפברואר 
ותקי� בו מלו� שיפעל במסגרת אכסו� מלונאי מיוחד , שני� שטח על המצוק בבת י�

ל בדבר הפעלת בתי "ד התיירות חוזר מנכ הוציא משר2009במאי ). מעי� מלו� דירות(
ובכלל זה ג� מסגרת אכסו� מלונאי מיוחד, מלו� לאור� החופי�

7
תנאי� אלו אמורי� . 

הביקורת העלתה כי עיריית בת י� לא . להיכלל בתנאי היתר הבנייה של הפרויקט
 . כללה את תנאי החוזר בי� יתר תנאי היתר הבנייה

 

 סיכו� והמלצות 

, יות אינ� תואמות לצרכי� החדשי� ולראייה התכנונית החדשהלעיתי� תכנ .1
הדברי� נוגעי� . משו� שמאז הכנת� חלו שינויי� חקיקתיי� והתגבשו תובנות חדשות

שכ� בשני� האחרונות חלו שינויי� במדיניות , ג� לפיתוח רצועת החו% בישראל
לנוכח . חופיתששיקפו את הרצו� להג� על הסביבה ה, הפיתוח באזור ובחקיקה בנושא

י והנהלתו ליזו� דיו� מקי% במדיניות הראויה בנושא פיתוח "זאת על מועצת ממ
ובפרט במקרי� שבה� התכניות השונות פוגעות באינטרס הציבור , הסביבה החופית

י והנהלתו "אול� מועצת ממ. בתחו� זה ויש להתאימ� לרוח השינויי� שחלו מאז הוכנו
� לנוכח פרסו� דוח מבקר המדינה על חו% פלמחי� ג, א% שהדבר התבקש, לא עשו כ�

מ� הראוי כי במסגרת המכרזי� לשיווק קרקע עליה חלות הוראותיה� של . 2009משנת 
י עקרו� מנחה "מגמת החקיקה החדשה תשמש לממ, תכניות ישנות על חו% הי�

 . שיבטיח שמירה על הקרקעות ופיתוח האזור לטובת כלל הציבור

קבוע אמות מידה מפורשות בנוגע למש� תקפותה של תכנית על מוסדות התכנו� ל
וכמו כ� עליה� לקבוע א� יש צור� מדי פע� בפע� לחזור ולבחו� את מידת , מאושרת

 .לנוכח השינויי� שחלו מאז נקבעה, תקפותה של תכנית שגובשה לפני שני�

__________________ 

נית� ; ביר לצדדי
 שלישיי
 זכות חכירת משנה של יחידותאכסו� מלונאי מיוחד כולל את הזכות להע  7
בעלי ;  יישארו בבעלות היזמי
 או חברת הניהול50%ולפחות ,  מיחידות האירוח50%למכור עד 

 .היחידות יהיו זכאי
 להשתמש ביחידת
 עד שלושה חודשי
 בשנה במצטבר
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ויש , שטח השיפוט של המועצה האזורית חו% הכרמל כולל שמורות טבע רבות .2
הרשויות המקומיות של חו% . חשיבות רבה לשמירה על הרציפות האקולוגית שלו

הכרמל והועדה המחוזית אישרו לא מעט תכניות לפיתוח כפרי נופש וחופי רחצה 
בלי שנעשתה בחינה מקיפה שכללה את השפעת� של כלל התכניות על , לאור� החו%

יינה חוות דעת סביבתית כל תכנית נבחנה בפני עצמה וניתנה בענ. הסביבה החופית
 סקר כושר נשיאה בוצע רק לגבי חלק מהמיזמי� ולא לגבי חו% !ובה בעת , נפרדת

 ומספר מקומות יבמצב זה נקבעו מספר המבקרי� המינימאל. כנדרש, הכרמל כולו
תו� התעלמות מזליגה של מבקרי� בי� החופי� , החניה המותרי� לכל פרויקט בנפרד

י בבואו לשווק קרקעות וכיז� "על ממ. יאוגרפית ביניה�למרות הקרבה הג, השוני�
של תכניות בניי� עיר להביא בחשבו� את עקרונות התכנו� בה� מעוגני� אינטרסי� של 

 .הציבור כשימור השטחי� הפתוחי� וחופי הי� המיועדי� לציבור הרחב

 

♦ 
 

 מבוא 

, מ" ק�56התיכו� לאור� כמ על שפת הי� " ק�196רצועת החו� של מדינת ישראל משתרעת לאור� כ
 . מ על שפת הי� באילת" ק�14על שפת הכנרת וכ

נו� ומורשת בעלי חשיבות ערכית , רצועת החו� לאור� הי� התיכו� עשירה מאוד במגוו� נכסי טבע
והתמוטטות� , מ מחו� הי� התיכו� מתנשאי� מצוקי כורכר שאינ� יציבי�" ק�70לאור� כ. וכלכלית

אול� תהלי� זה מושפע ג� מהתערבות אנושית . 8מפעילות הי� והרוחותהיא תהלי� טבעי הנגר� 
במש� השני� נבנו לאור� . בנייה על המצוק ובקרבתו וכ� נסיעות בכלי רכב, בכלל זה עבודות עפר

, בתי מגורי�, מלונות, רציפי�, שוברי גלי�, מזחי�, נמלי�, )מרינות(חופי הי� התיכו� מעגנות 
 . 9מ של חו� טבעי פתוח" ק53והותירו רק , מתקני� שוני�כח ו, תחנות, בסיסי צבא

דתית , היא נכס שיש לו משמעות היסטורית, ימת המי� המתוקי� היחידה בישראל, הכנרת
נוס� על היותו אתר טבע ייחודי המשמש מוקד משיכה חשוב ורבגוני במער� התיירות , ותרבותית

הפעילות , ני� של החי והצומח בחופיהעושר המי, בשל ייחודה הגיאוגרפי. והנופש בישראל
 בתחומי � למ� ימי האד� הקדמו� ועד ימינו �האנושית המתקיימת לחופיה משחר ההיסטוריה 

 . הכנרת היא משאב בעל חשיבות לאומית, התעשייה והחקלאות, התיירות, ההתיישבות

: אל ובכלל�בשנות השמוני� של המאה העשרי� נקבעו מספר תכניות וחוקי� בעניי� חופי ישר
 13א " תמ�להל� ( מרחב הכנרת וחופיה � תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי� �כנרת /13/תמא

 חו� הי� � תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי� �תיכו� �י�/13/ תמא1981משנת , )לאזור הכנרת
, בעשור הראשו� של המאה העשרי� ואחת. 1983משנת , ) לאזור החופי�13א " תמ�להל� (התיכו� 

הסתמנה מגמה . חל שינוי במדיניות של מוסדות התכנו� בכל הנוגע לבנייה ולפיתוח בחופי הימי�
של הגנה על החו� הנותר ושמירת חו� בר קיימה למע� הציבור שבאה לביטוי בחוק שמירת הסביבה 

בחוק שמירת הסביבה החופית ; ) חוק שמירת הסביבה החופית�להל�  (�2004ד"התשס, החופית

__________________ 

שפורס� בדוח רשויות " יהתמודדות� של רשויות השלטו� ע� תהליכי הרס המצוק החופ"בדוח   8
מ " ק30�כ;  רשויות מקומיות22כי רוב המצוקי� נמצאי� בתחומיה� של , צוי�, 2009מקומיות 

 . באחריות משרד הביטחו��מ " ק20�מהמצוקי� באחריות רשות הטבע והגני� הלאומיי� וכ
 .כולל חופי י� עירוניי�  9



 441 משרד הבינוי והשיכו�

 �2008ח"התשס, ובחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת; �2007ח"התשס, ) מפר/ אילת�תיקו� (
 ).  חוק הסדרת חופי הכנרת�להל� (

 בדק משרד מבקר המדינה מספר תכניות לסביבה החופית אשר 2012בחודשי� פברואר עד אוגוסט 
עשתה הבדיקה נ. חוק שמירת הסביבה החופית או חוק הסדרת חופי הכנרת אינ� חלי� עליה�

) י" ממ�להל� (במינהל מקרקעי ישראל , ) מינהל התכנו��להל� (במינהל התכנו� אשר במשרד הפני� 
 . בדיקות נוספות נעשו במשרד התיירות ובמשרד להגנת הסביבה. ובמועצות המקומיות הרלוונטיות

 

 

 מער� החוקי� לשמירה על הסביבה החופית 

 ˙ È ˆ ¯ ‡  ¯ ‡ ˙ Ó  ˙ È � Î ˙) Ô Ï ‰ Ï- Ó ˙"‡( 1 3 ¯ Â Ê ‡ Ï  ˙ ¯ � Î התכנית אושרה  :‰
 ונועדה להסדיר את ייעודי הקרקע במרחב הכנרת וחופיה ואת השימושי� בה מתו� 1981בנובמבר 

וכ� נועדה להבטיח את ניצול המשאבי� הטבעיי� של האזור לצורכי נופש ; התחשבות באזור כולו
 בשטח הקרקע א קובעת כי"התמ. תו� שמירה על איכות מי הכנרת וערכי הנו�, ולרווחת הציבור

 מטר מקו המי� 50 מטר עד למרחק של 209שבו גובה מפלס הכנרת הוא מינוס , שליד קו המי�
זולת במקומות שהבנייה מותרת בה� מפורשות לפי , האמור לכיוו� היבשה תהיה הבניה אסורה

או באישור הוועדה המחוזית לצור� הקמת משאבות ומתקני� הדרושי� להבטחת אספקת� , התכנית
א באישור הוועדה המחוזית ייבוש חלק משטח הכנרת במקומות "עוד התירה התמ. מי הכנרתשל 

 . המסומני� בתכנית

Ó ˙" ‡1 3Ì È Ù Â Á ‰  ¯ Â Ê ‡ Ï  ונועדה לקבוע את ייעודי 1983התכנית אושרה ביולי  : 
הפעלת מתקני תיירות ושימושי� אחרי� המחייבי� מיקו� לאור� , ספורט, נופש, הקרקע כרחצה

;  להסדיר שימושי� הדורשי� קרבה לחו� ולמנוע שימושי� שאינ� דורשי� את קרבתו;רצועת החו�
. א עבור תכניות מתאר מחוזיות ומקומיות"ולהתוות את אופ� השימוש ברצועת החו� שבתחו� התמ

נקבע בה כי תכניות מפורטות שאושרו לפני אישורה יעודכנו או יתוקנו בתו� חמש שני� מיו� 
 100חדשות יקבעו הוראות מפורשות להסדרת האיסור להקי� מבני� במרחק וכי תכניות ; אישורה

א " לתמ1 אושר שינוי 1996ביוני . מטר לפחות מקו המי� ויכללו תסקיר השפעה על הסביבה
 מטר ויותר מקו 200האמורה ולפיו אי� חובה להגיש תסקיר השפעה על הסביבה בשטח המרוחק 

 . נציג השר שהשתת� באותה ישיבה במוסד התכנו�אלא א� כ� יידרש הדבר על ידי , החו�

˙ È Ù Â Á ‰  ‰ · È · Ò ‰  ˙ ¯ È Ó ˘  ˜ Â Á :ובכלל זה על , נועד להג� על הסביבה החופית החוק
כ� נועד לקבוע ; לתועלתו ולהנאתו של הציבור ולדורות הבאי�, החול החופי ועל אוצרות הטבע

החוק קובע כי אי� . שימוש בהעקרונות והגבלות לניהול ולפיתוח בני קיימה של הסביבה החופית ול
פרט לבניית שירותי חו� בחופי ( מטר מקו המי� �100לבנות בתחו� חו� הי� במרחק פחות מ

ובאופ� שימזער ,  לאזור החופי�13א "בכפו� להוראות תמ,  אלא באישור רשות מוסמכת�) רחצה
 ובי� שמירה על  א� תו� מאמ/ לאז� בי� מטרות הבנייה10ככל האפשר את הפגיעה בסביבה החופית

עוד קובע החוק כי חו� הי� יהיה פתוח להליכה רגלית לכל . טובת הציבור ועל חו� בר קיימה
כל פגיעה בסביבה החופית ללא היתר או ללא . 'נמל וכו, אלא א� כ� נבנו בו מתק� ביטחוני, אורכו

שישה נקיטת אמצעי� לשיקומה ולהשבת המצב לקדמותו היא בבחינת עברה פלילית שעונשה 
 . חודשי מאסר או קנס

 -ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰„ÚÂ) ÔÏ‰Ï˙  2005לש� יישו� החוק הוקמה במשרד הפני� בשנת 
ÂÁÏÂ‰"Û( , מטר מקו המי� צריכי� לקבל 300וכל תכניות הבנייה והיתרי הבנייה החלי� בתחו� של 

__________________ 

 . מטר ביבשה שיימדדו מקו המי�300�ו, שראלהסביבה החופית כוללת את כל שטח מימי החופי� של י  10
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השפעותיה� את מטרותיה ואת , הוועדה בוחנת את תכניות הבנייה שמוגשות לה. את אישורה
 .שוקלת אות� מול האינטרס הציבורי ומחליטה א� לקבל� או לדחות�, הצפויות

˙ ¯ � Î ‰  È Ù Â Á  ˙ ¯ „ Ò ‰  ˜ Â Á: בדבר 2297 התקבלה החלטת ממשלה 2007 באוגוסט 
 חוקק חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת שנועד להסדיר את 2008הסדרת חופי הכנרת ובאפריל 
, יניות אחידה בהתחשב בהיבטי� הייחודיי� של הימהלגבש מד, הטיפול בנושא בראייה כוללת

 לחוק 52סעי� . ולהגביר את האכיפה של חיקוקי� שנועדו לצמצ� במידת האפשר את הפגיעה בה
המופיעה בחוק שמירת הסביבה החופית " יו� התחילה"הסדרת חופי הכנרת מתייחס להגדרה 

דרה ליו� פרסומו של חוק הסדרת חופי  תתייחס ההג�לעניי� י� כנרת ) 3(; �2007ח"התשס: כדלהל�
 . הכנרת

חוק שמירת הסביבה החופית קובע כי אי� בו כדי לפגוע בהוראות תכניות בנייה שקדמו לו והיו 
אול� פעמי� רבות היתרי הבנייה החדשי� שמונפקי� בעקבות תכניות . תקפות במועד חקיקתו

שנקבעו בחוקי� ובתכניות מתאר הבנייה הישנות הללו אינ� נבדקי� בהתא� למגמות התכנו� 
בדיקות כאלה היו מובילות לפעמי� למסקנה כי אי� לאשר היתרי בנייה חדשי� או . חדשי� יותר

בהיתרי� , למשל, הדברי� אמורי�. שכ� ה� עלולי� לגרו� נזק סביבתי כבד, לממש תכניות ישנות
כדי לנסות לצמצ� את .  אשר בוטלו לאחר מחאה ציבורית12 ובבצת11לבניית כפרי הנופש בפלמחי�

אופיר פז פינס , ניצ� הורובי/, אית� כבל, הנזק שבביצוע תכניות ישנות הציעו חברי הכנסת דב חני�
, ) התאמת תכניות ישנות�תיקו� (ורחל אדטו הצעת חוק פרטית בדבר שמירת הסביבה החופית 

ני� מיו� שנית� לה ולפיה כל היתר בנייה המתבקש מכוח תכנית שעברו שמונה ש, �2012ב "התשע
 . יהיה כפו� לאישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית, תוק�

 

 

 תכניות שהמועד לביצוע� עבר 

בכל תכנית יצוי� , ) חוק התכנו� והבנייה�להל�  (�1965ה"התשכ,  לחוק התכנו� והבנייה84לפי סעי� 
ארי� שצוי� בתכנית מצא לסוגיית תפוגת הת'  התייחס השופט א1636/92/ "בבג. התארי� לביצועה

תכלית קביעתו של הזמ� . לזמ� ביצועה של תכנית נודעת חשיבות רבה: "13כמועד ביצועה של תכנית
, הינה אכ� למנוע קיפאו� תכנוני ובדר� זו לקיי� מידה של איזו� בי� עניינ� של בעלי קניי� ויזמי�

והדאגה ; ות חייו של הציבורלבי� רווחת ואיכ, המבקשי� למצות את זכויותיה� על פי התכנו� הקיי�
מזמ� לזמ� א� תכנית שגובשה לפני שני� , לעניינו של הציבור הלוא היא מחייבת לחזור ולבחו�

מוטל על רשויות התכנו� , כהלכתה, לש� קיומה של תכלית זו, עודנה עונה על צרכי ההווה והעתיד
, ית שוב אינה עונה על הצרכי�א� תכנ: הווי אומר... לשקוד על עדכו� מתמיד של הנורמה התכנונית

דר� פחות ראויה היא לעקו� את עיוותיה של . יש לתק� את התכנית או להמירה בתכנית חדשה

__________________ 

11
 

 יחידות אירוח על 350בדבר הקמת כפר נופש ובו , 236/ פורסמה תכנית מפורטת בר2000בנובמבר  
וזכתה , י מכרז לשיווק הקרקע" פרס� ממ2003בדצמבר .  דונ� ברצועת החו& פלמחי�70�שטח של כ

בעקבות מחאה . ח" מיליו� ש8�הקרקע תמורת כבו הצעת� המשותפת של שתי חברות קבלניות לחכירת 
,  בנושא הקמת כפר נופש בחו& פלמחי�2009ציבורית ופרסו� דוח מיוחד של מבקר המדינה בשנת 

 . בוטל המכרז

. אג� מלאכותי ושטחי מסחר, בדבר הקמת שלושה כפרי נופש, ג/6005 אושרה תכנית 1992בשנת   12
, י כי הוא יבטל את המכרז ויגיע להסדר ע� היזמי�"ע ממהודי, בעקבות מחאה ציבורית, 2011בשנת 

במועד סיו� הביקורת טר� הסתיי� המשא . שבמסגרתו ה� יקבלו פיצויי� תמורת החזרת השטח לציבור
ועדיי� לא התקיי� תהלי* לשינוי , עקב חילוקי דעות על שיעור הפיצויי� שיקבלו, ומת� ע� היזמי�

 . ייעוד הקרקע

‰Á‡Â ·È·‡ ˙Ó¯· ‰·È·Ò‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˙ÂÓÚ ;'� ÚÏÒ ÛÒÂÈ ' ‰„ÚÂÂה, 1636/92+ "בג  13
·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰573, 5ד מז" פ. 
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תכנית ששוב אינה הולמת את צורכי ואת תנאי הזמ� בהצבת תנאי� להענקתו של היתר בניה 
תר הנסמכת כאשר מוסדות התכנו� נדרשי� לקבוע א� לאשר בקשת הי, כלומר". המתבקש על פיה

עליה� לבחו� היטב את הצור� בתיקו� התכנית או המרתה , על תכנית שהמועד לביצועה עבר
 . בתכנית חדשה

א� שלנוכח השינוי שחל , י הוציא� לפועל"להל� יפורטו תכניות מספר שהמועד לביצוע� עבר וממ
 . במדיניות התכנו� לאור� החופי� התעורר צור� לשקל� מחדש

 

  26 תכנית לפיתוח החו� הצפוני של העיר טבריה במגרש �רת פיתוח בחופי הכנ

 ) התכנית�להל� (

מקור מי� עיקרי , היסטורית ודתית שיש לשמר, הכנרת היא אתר טבע ותיירות בעל חשיבות לאומית
בעת האחרונה יושמו כמה תכניות .  בתור שכזאת היא משאב לאומי�למדינה ומקור פרנסה לדייגי� 

הכוללות ייבוש חלק מ� הימה ופגיעה באזורי� , ור� חופיה ובצפו� העיר טבריהלבניית מלונות לא
 .רגישי�

 היא 2000ובמאי ,  הפקידה הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז צפו� את התכנית1992במאי 
, והיא עוסקת בפיתוח מרכז תיירות,  לאזור הכנרת על שינוייה� 13א "התכנית כפופה לתמ. אושרה

לבניית מלונאות ,  מיועד26' מגרש מס, על פי התכנית. רט בחו� הצפוני של טבריהנופש וספו
והיא מתירה לייבש את הקטע הזה של הכנרת כדי לאפשר בו ,  מטר מהי�50 במרחק של 14מיוחדת

דהיינו תוקפה יפוג בשנת . עוד נקבע בה כי היא תבוצע בשלבי� בתו� חמש שני�. בנייה כאמור
, ביולי אותה שנה זכתה חברה פרטית במכרז, 26י מכרז למגרש "� ממ פרס2007במר/ . 2005

 2009בנובמבר . 2056 עד יולי 2007 מיולי � שנה �49 נחת� עמה חוזה חכירה ל2008ובפברואר 
החברה החלה בביצוע .  טבריה היתר בנייה לייבוש�נתנה לה הוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה 

י " אישר ממ2010ביולי . 90 אות� בשל עיכובי� בהסטת כביש אול� היא הפסיקה, עבודות הייבוש
באחריות  (90מאחר שהעבודות להסטת כביש , 2013לחברה להארי� את תקופת הבנייה עד יוני 

במועד סיו� . עוד לא הושלמו וא� נעצרו, שתחילת העבודה הותנתה בי� היתר בביצוע�, )קבל� אחר
 . לקבלת היתר לבניית המלו� טר� הוגשה בקשה 2012 דצמבר �הביקורת 

י למשרד מבקר המדינה כי הבהיר לחברה שאי עמידה במועד " מסר ממ2012בתשובתו מדצמבר 
 . על כל המשתמע מכ�, שנקבע תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות החוזית

1. ÓÓ" ˙�˘· Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ÌÒ¯Ù È2007 , ¯·Ú ˙È�Î˙‰ ÚÂˆÈ·Ï „ÚÂÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈÈ˙�˘, ˙�˘· 2005 .· ¯·Î ˜˜ÂÁ ˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ˙¯ÈÓ˘ ˜ÂÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ-2004 ,

 ËÒÂ‚Â‡·2007˙¯�Î‰ ÈÙÂÁ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á· ÏÁÂ‰  , ÏÈ¯Ù‡·Â2008 , ¯Á‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁ
‰ÊÂÁ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ,Û˜Â˙Ï Ò�Î� ‡Â‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÓÓ ˜ÂÂÈ˘˘ È�ÙÏ" ˙‡ È

˙È�Î˙‰ ‰ÏÁ ‰ÈÏÚ Ú˜¯˜‰ ,‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ˘Â·ÈÈ ˙ÏÏÂÎ‰˙¯�Î , ÈÂ�È˘· ·˘Á˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ˙¯ÈÓ˘ ˜ÂÁ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡·˘ ˙ÂÈ�È„Ó‰ , ÍÈÏ‰· ÏÁÂ‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡·˘

‰˘„Á‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ÁÂ¯· ˙È�Î˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ÚˆÓÏÂ Â˙˜È˜Á , ˜Ê� ¯ÚÊÓÏ È„Î ¯˙È‰ ÔÈ·
˙¯�Î‰ ÈÙÂÁÏ È¯˘Ù‡ . 

__________________ 

או על בסיס מכירת זכות השימוש בכל אחת מיחידות /או דירות נופש ו/בית מלו� הפועל כמלו� דירות ו  14
ידות האירוח לבעלי� פרטיי� והעמדת� לשימוש האירוח למספר רב של אנשי� או על בסיס מכירת יח

 .הציבור בתקופות מסוימות בשנה
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צע תסקיר שבח� את לבקשת הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה טבריה בו, 1996בנובמבר  .2
 היא ביקשה לבחו� א� יש 2007וביוני , ההשפעה של פיתוח חו� צפו� טבריה על איכות מי הכנרת

, בי� השאר, נקבע, 1992בהנחיות לתסקיר שהכי� המשרד להגנת הסביבה כבר במאי . צור� בעדכונו
פיתוח :  כדלהל�,בי� היתר, מסקנות התסקיר היו. כי יש לבדוק את כושר הנשיאה של הכנרת כולה

במקרי� רבי� ; חופי� הפולש לתחו� הימה הוא בעל השפעה הרסנית על תחו� המי� הרדודי�
יכולה השפעתו של פיתוח כזה לחרוג מגבולות האזור שבו הוא מתבצע ולהשפיע באופ� שלילי על 

תוח ולדעת עורכי הסקר יש לרכז את פי, חו� צפו� טבריה הוא חו� בלתי מפותח, מנגד; כל הימה
כ� ; החופי� לצורכי תיירות סביב הכנרת באזורי� שכבר נפגעו ממנו ושצמודי� למרכזי התיישבות

המתבססת , בשני� האחרונות מסתמנת מגמת פיתוח תיירותי מסיבי בחופי הכנרת, ציי� התסקיר כי
 א עצמה יש לבחו� שוב תכניות ישנות לאחר שמספר"על פי התמ.  לאזור הכנרת13א "ברובה על תמ

 .  בשנה60,000הנופשי� בכנרת יעלה על 

 È‡Ó· Â�˙È�˘ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó1992 , ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ¯È˜Ò˙· ÔÈ‡
˙¯�Î‰ ÏÚ ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ˙Â¯·ËˆÓ ˙ÂÚÙ˘‰Ï ; Ï˘ ‰‡È˘�‰ ¯˘ÂÎ ˜„·� ‡Ï ÔÎ

‰ÏÂÎ ˙¯�Î‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Ó˙ ÔÂÎ„Ú ÈÎ ‰‡¯�" ‡13 ÏÂ„È‚‰ ·˜Ú ·ÈÈÁ˙Ó ˙¯�Î‰ ¯ÂÊ‡Ï 
Ó‰˙¯�Î· ÌÈ˘ÙÂ�‰ ¯ÙÒÓ· Í˘Ó˙ .Ï˘ÓÏ , ˙�˘·2007Î ˙¯�ÈÎ· ÌÈ˘ÙÂ�‰ ¯ÙÒÓ ‰È‰ -2 

 ˘È‡ ÔÂÈÏÈÓ)‚�ÈÙÓ˜ ÏÏÂÎ ‡Ï( , ˙�˘·Â2011-Î -2.3˘È‡ ÔÂÈÏÈÓ  . ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ
Ó˙ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰˜È„· ‡ÏÏ ˙¯�Î‰ ¯ÂÊ‡·" ‡13 , ÔÁ·� Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ÌÈÓÊÈÓ È„È ÏÚ

„¯Ù�· ,ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ÂÈÓÂÁ˙· ,ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÏÂ ÏÚ ÌÈÓÊÈÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙Â¯·ËˆÓ‰ ˙ÂÚÙ˘‰Ï ˙
¯ÂÊ‡‰ , ‰¯Â·Ú˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ Ï˘ ÁÂÂË‰ ˙ÎÂ¯‡ ‰ÁÏˆ‰‰ ˙‡ ÔÎÒÏ Û‡Â ˙¯�Î· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ

ÁÂ˙ÈÙ‰ Úˆ·˙Ó. 

הזוכה במכרז אמורה לסיי� את התכנו� ולהגיש בקשה להיתר , �2008על פי תנאי החוזה מ .3
 חודשי� מיו� 36את הבנייה בתו� כ� עליה לסיי� , בנייה בתו� חצי שנה מיו� אישור ההעסקה

ולמותר לציי� שהיא טר� החלה , עד למועד סיו� הביקורת החברה טר� עשתה כ�, בפועל. האישור
 .בבנייה

העיר משרד מבקר המדינה בדוח על חו� פלמחי� , על הצור� לבחו� תכניות ברוח החקיקה החדשה
תקיי� המכרז לשיווק הקרקע א� שחוק הסביבה החופית נכנס לתוקפו רק לאחר שה: "כדלקמ�

ראוי היה שהמינהל יתחשב בעקרונות החוק בבואו להחליט א� לתת אישור , ונבחרה ההצעה הזוכה
לפיכ� ראוי שהמינהל בבואו לשקול א� להארי� עוד את תוקפו של חוזה . או היתר לפעולה בקרקע

ביבה החופית פתוחה  שמירת הס�הפיתוח ישקול א� הדבר עולה בקנה אחד ע� האינטרס הציבורי 
 ."ונגישה לכלל הציבור וצמצו� הפגיעה בסביבה החופית ככל האפשר

א " ציי� מינהל התכנו� כי בימי� אלו הוא שוקד על הכנת תמ2013בתשובתו למבקר המדינה מינואר 
התכנית החדשה תשק� את .  כנרת13א " מרחב הכנרת וחופיה שעתידה להחלי� את תמ13/13

דית ואת צרכיו השוני� של המרחב ובי� היתר תבח� התכנית ביטול או הוספת תפישת התכנו� העתי
 . כפרי נופש לחופי הכנרת מתו� ראייה כוללת

 

 בניי� מגורי� על מצוק בת י� 

ולאפשר שימושי� ליעדי� ,  יש לפעול לשימור מירבי של חו� הי� כמשאב טבעי13א "על פי תמ
 . ציבוריי� בלבד

ר " מ11,255ועדה המחוזית תכנית לחלקת מגורי� מיוחדת על שטח של  אישרה הו1984באוקטובר 
בתכנית נקבע כי היא תבוצע בתו� . י"שני שלישי� מהחלקה ה� בבעלות ממ. על המצוק בבת י�

 וכי היתר הבנייה יותנה בהכנת תכנית מפורטת למימוש זכויות 1994כלומר עד שנת , עשר שני�
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למרות כל אלה . מיזמי מלונאות, מעוניינת לשלב בשטח בי� היתרעיריית בת י� , יתר על כ�. הבנייה
הבנייה תתבצע :  לשווק את הקרקע לבניית מבנה מגורי� בתנאי� אלה2009י בספטמבר "החליט ממ

וכי , החברה שתזכה תהיה ערה לעובדה כי אי� תכנית מפורטת החלה על החלקה; בתו� שש שני�
ית נקודתית בנפרד אלא כחלק מתכנית כוללת החלה על הוועדה המחוזית החליטה שאי� לקד� תכנ

,  פורס� מכרז לשיווק החלקה שיועדה למבנה מגורי�2011בפברואר . מתח� צפו� הי� בבת י�
 .י חוזה"וביוני אותה שנה חת� עימה ממ, באפריל אותה שנה זכתה במכרז חברה פרטית

1. ÌÈ�˘ È�ÙÏ ÛÏÁ ˙È�Î˙‰ ÚÂˆÈ·Ï Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰ ,ÂÈÒ „ÚÂÓ·Â ‰�ÎÂ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ Ì
Ó˙ ÏÚ Ì‚ ÒÒ·˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ¯˘‡ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙" ‡13 ˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ˙¯ÈÓ˘ ˜ÂÁ ÏÚÂ 

‰Ê „ÚÂÓ· Û˜Â˙· ‰È‰˘ .ÓÓ ÌÏÂ‡" „ÂÚ ‰��È‡˘ ˙È�Î˙‰ ˘ÂÓÈÓÏ Ê¯ÎÓ ˙‡Ê ÏÎ· ÌÒ¯Ù È
Û˜Â˙· , ˙·¯˜· È¯Â·Èˆ ˘ÂÓÈ˘Ï ‡ÏÂ ÈË¯Ù ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯Â‚Ó ‰�·Ó ˙Ó˜‰ ‰˙¯ËÓ ¯˘‡
ÛÂÁ‰ ,Ó˙· ˘¯„�Î" ‡13 .˙È�Î˙‰ , ‰¯˘Â‡˘25ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ�˘  , ˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ‰Ó‡˙

‰�˘È‰ ÔÂ�Î˙‰ , ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ È˜ÂÁ ÌÚÂ ‰˘„Á‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙Ó‚Ó ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡Â
ÌÈÙÂÁ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ� ,ÓÓ˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï" ˜ÂÂ˘È È

˜�˘ ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÓ¯Â�‰ ÈÙ ÏÚ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙ ÔÎÂ˙ Ì¯Ë· Ú˜¯˜‰ ˙‡ ˙¯ÈÓ˘ ˜ÂÁ· ÂÚ·
‰˜ÂÂÈ˘ Ì„Â˜ ˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ . 

2. ÒÓ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ '1 ,˙È�Â¯ÈÚ Ú˜¯˜15 ¯Á‡Ï ˜¯ ¯ÒÓÈ˙ 
ÔÂ�Î˙· ‰Ï Ú·˜�˘ „ÂÚÈÏ ˘ÂÓÈ˘Ï ˜¯Â ‰�Â�Î˙ ÌÏ˘Â‰˘ .ÓÓ ÏÚ˘ Ô‡ÎÓ" Ú˜¯˜ ˜ÂÂ˘Ï È

˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ�Î˙· ˙Â�‚ÂÚÓÂ ˙ÂÚÂ„È ‰· ‰ÈÈ�·Ï ˙ÂÈÂÎÊ‰ ¯˘‡Î . ÂÈ‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰
‰�˘È ˙È�Î˙ ‰ÏÁ ‰ÈÏÚ Ú˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘Ï , ˙È�Î˙· Ú·˜È‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡ÏÈÓÓ˘Â

‰�ÎÂ‰ Ì¯Ë˘ ˙Ë¯ÂÙÓ . ˙È�Î˙ ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ ˙· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ‰˜È„··
ÌÁ˙Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ˙Ë¯ÂÙÓ ,‰�·Ó‰ ˙ÈÈ�·Ï ¯˙È‰ Ô˙È� ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ .ÓÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ" ÔÈÈˆ ‡Ï È

Ó ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ Ê¯ÎÓ·˙Â‡�ÂÏÓ È¯˙‡ ¯ÂÊ‡· ·Ï˘Ï ˙˘˜· , ˙ÂÙÈ˜˘· ‚‰� ‡Ï ‡Â‰ ¯ÓÂÏÎ
‰‡ÏÓ . 

 

✯ 

 

 È�Â¯˜Ú ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï Â˙Ï‰�‰Â Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÓÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂÊÂÁÓ Â·˘ ÔÙÂ‡Ï ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜Â ˙È�Î„Ú ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï" ÌÈ˘¯„� ÂÈ„·ÂÚÂ È

 „ÚÂÓ‰˘ ˙Â�˘È ˙ÂÈ�Î˙Ï Ú‚Â�˘ ‰Ó ÏÎ· ÏÂÚÙÏ ¯·Ú ÔÚÂˆÈ·Ï- ÌÈÈÂ�È˘‰ ÁÎÂ� „ÂÁÈÈ· 
ÌÈÈ�Â�Î˙‰-˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÂÚ·˜� Ê‡Ó ÂÏÏÂÁ˙‰˘ ÌÈÈ˙¯·Á . ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÓÓ Ï˘ Â˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘" ÌÈÁÂÂ¯ÏÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘Ï ˜¯ ÌÈÚ‚Â� Ì�È‡ È
˙Â�˘È ˙ÂÈ�Î˙ ˜ÂÂÈ˘Ó Â˜ÙÂÈ˘ , Ì‚ ‡Ï‡- ÏÂÎ Ì„Â˜ ÈÏÂ‡Â -¯Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÂ˜È˘Ï  ˙ÁÂÂ

¯Â·Èˆ‰ ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ,Ï‡¯˘È· ‰¯·Á‰ ÈÎ¯ÂˆÏÂ Ú˜¯˜‰ ˙Â¯È„�Ï . 

__________________ 
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 ÔÈÂˆ Â·Â ÌÈÁÓÏÙ ÛÂÁ ÔÈÈ�Ú· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ „ÁÂÈÓ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ „˜ÂÓ· ÂÈ‰ ÂÏ‡ ˙ÂÏ‡˘
ÈÎ ¯‡˘‰ ÔÈ·" :¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂËÏ ÂÏˆ�Ï ˘È˘ Ï·‚ÂÓ È¯Â·Èˆ ·‡˘Ó ‡Â‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ , ˘È ÍÎÈÙÏÂ

‰ Ï˘ ÁÂÂË‰ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÚÙ˘‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ ‰Ê ÁË˘ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈ�Î˙
ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ÈÎ¯Âˆ ˙Â·¯Ï ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 ˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÁË˘ ˙Â„ÚÈÈÓ‰ ˙Â�˘È ˙ÂÈ�Î˙ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
ÁÂ˙ÈÙÏÂ ‰ÈÈ�·Ï ...¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙¯˘È ÌÈ‰ ÛÂÁ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· 

Ó˙ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·Â ˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ˜ÂÁ Ï˘ ˙ÂÓ‚ÓÏÂ" ‡13 ˙Èˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙È�Î˙Â 
ÒÓ ¯ÂÓÈ˘ÏÂ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰ÈÈ�·Ï '35 .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‰˜È˜Á‰ ˙Ó‚Ó˘ ÈÂ‡¯- ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ‰�‚‰‰ 

 ÌÈ‰ ÛÂÁ ˙ÂÚ˜¯˜ ÂÓÎ ˙Â¯È„�Â ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ-‰Á�Ó ÔÂ¯˜ÈÚ Ï‰�ÈÓÏ ˘Ó˘˙  , ÈÎ ÈÂ‡¯˘ Ô‡ÎÓÂ
˘Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÁÈË·È˘ ˙Â˘È¯„Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï‰�ÈÓ‰ Ú·˜È ÂÊ ÔÈÚÓ Ú˜¯˜ ˜ÂÂÈ

¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ˙·ÂËÏ ¯ÂÊ‡‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘." 

ÓÓ ˙·Â˘˙·" ¯·Óˆ„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ È2012 ,‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜È ‡Â‰ ÈÎ ÔÈÂˆ ,
¯˜·Ó‰ „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· , ÏÚ ‰�‚‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙ÈÚ˜¯˜‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙ÚÈ·˜ ‡˘Â�·

È·Ò‰ ÏÚÙÈ ‰ÈÙÏ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙‡ ‰�Ú·˜˙˘ ˙ÂËÏÁ‰ ‰�Ï·˜˙˙ ÂÈ˙Â·˜Ú· ÈÎÂ ˙ÈÙÂÁ‰ ‰·
ÂÊ ‰·Â˘Á ‰È‚ÂÒ· . 

ציי� משרד התיירות כי הוא חולק על פרשנותו של , 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
הוא מועד פקיעת , )אשר צוי� בתכנית עצמה(ולפיה המועד לביצוע התכנית , משרד מבקר המדינה

לטענת משרד התיירות בתכניות אשר מוסד התכנו� מצא צור� לקצוב זמ� . פה של התכניתתוק
 . לתקפות� נקבע לכ� סעי  מפורש ובהיר המנוסח בבהירות וכולל מנגנוני! לפקיעת תוק 

 ÏÏÂÎ‰ ˘¯ÂÙÓ ÛÈÚÒ ÔÈ‡ ÈÁÎÂ�‰ ÁÂ„‰ ˜ÒÂÚ Ô‰·˘ ˙ÂÈ�Î˙· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û˜Â˙ ˙ÚÈ˜ÙÏ ÌÈ�Â�‚�Ó .ÈÂ‡¯ ‡Â‰˘Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ÔÁ·˙ ‰È‚ÂÒ‰˘ 

˙¯˘Â‡Ó ˙È�Î˙ Ï˘ ‰˙ÂÙ˜˙ Í˘Ó È·‚Ï ¯˙ÂÈ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜È .Ê‡ „Ú , ÏÂÚÙÏ ˘È
‚·· ÔÈ„‰ ˜ÒÙ· ‰Ú·˜�˘ ‰ÎÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ" ˆ1636/92)  ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˙ÂÓÚ‰

� ·È·‡ ˙Ó¯· ‰·È·Ò‰Â '·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰(16 , Ì‡ ‰ÈÙÏÂ
‰˘„Á ˙È�Î˙· ‰¯ÈÓ‰Ï Â‡ ‰�Â˜È˙Ï ÍÏ‰Ó ÌÂÊÈÏ ˘È ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ‰�ÂÚ ‰�È‡ ·Â˘ ˙È�Î˙ .

 ˙È�Î˙ ÏÚ ˙ÎÓÒ�‰ ‰ÈÈ�·Ï ¯˙È‰ ˙˘˜· ¯˘‡Ï Ì‡ ÚÂ·˜Ï ÌÈ˘¯„� ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯˘‡Î
¯·Ú ‰ÚÂˆÈ·Ï „ÚÂÓ‰˘ ,˙È�Î˙‰ ÔÂ˜È˙· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰„ÈÙ˜· ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ . 

 

 

 הפיתוח בחו� הכרמל

 שמורת הטבע 

: בהתבסס על תסקירי השפעה על הסביבה שנערכו לגבי המיזמי! השוני! בחו  הכרמל עולה כי 
מנווה י! דר� שמורת , מ" ק9.5אשר משתרע על פני , קטע החו  במועצה האזורית חו  הכרמל

ונמצאי! בו שמורות טבע , הבוני! וקיבו' נחשולי! עד חו  דור עתיר ערכי טבע ונו  חשובי! ביותר
שמורת ביצת , שמורת החו  מעג� מיכאל, שמורת חו  וי! נווה י!: ובכלל!, לאומיי! רבי!וגני! 

שמורת כורכרי חו  , שמורת איי חו  דור, הג� הלאומי דור, נחל ושפ� דליה סמו� למעג� מיכאל

__________________ 
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, שמורת חו  וי! גלי! סמו� למגדי! והחותרי!, שמורת חו  הבוני!, הבוני!)שמורת י! דור, הכרמל
ויש בו בתי , מדובר באחד מקטעי החו  העיקריי! לקינו� צבי י!.  חו  מדרו! לתל מיכלושמורת

מיני! רבי! . צמחיית חו  ייחודית ורכסי כורכר, וחולות מיוצבי! למחצה, גידול על חולות נודדי!
, צב הי! החו!, גרביל החו : של בעלי חיי! וצמחי! וחלק! הגדול נמצאי! בסכנת הכחדה ובכלל!

 . הי! והשחפית הגמדיתשחפית 

מסדרו� . משמש מסדרו� אקולוגי ארצי, העובר לאורכה של רצועת החו  של ישראל, קטע החו  זה
מה שפוגע ברציפות! של השטחי! , חופי רחצה ועוד, זה נקטע במקומות רבי! על ידי ישובי!

ר פוגע בבעלי והדב, בתי הגידול מרוחקי! ומנותקי! זה מזה. הפתוחי! ושל בתי הגידול הטבעיי!
חשוב להבטחת , המש� קיומ! של חופי! טבעיי! ורצופי!. החיי! והצומח המאכלסי! אות!

 . תפקוד! האקולוגי

הבעיה המרכזית " ציי� המשרד להגנת הסביבה בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 2012בנובמבר 
כרמל וקביעה אילו מבחינת המשרד להגנת הסביבה היא כי לא הייתה בחינה כוללנית של כל חופי ה

באותו מועד טענה ג! רשות הטבע והגני! כי  ".טבעיי! וללא פיתוח, חופי! יישארו פתוחי!
ללא ראיה ] מצפו� לשמורת הבוני![הערתנו העיקרית היא הבעייתיות בתכנו� חו  הרחצה החדש "

לת של ראיה תכנונית כוללת יכלה לערו� בחינה כול. תכנונית כוללת למרחב שבי� עתלית לדור
אי השארת שטח ללא יעוד תכנוני ברור בי� שפ� נחל מערות ועד לתכנית , הצור� בחו  רחצה

 ". הבוני! ועוד

 

 תכניות להקמת מוקדי תיירות ואכסו� תיירותי בחו הכרמל 

להל� תכניות למטרות פנאי ונופש לאור� רצועת החו  בתחומי המרחב הכפרי הפתוח של חו  
 : עד קיסריה בדרו! מעתלית בצפו� ו)הכרמל 

˙ È Ï ˙ Ú:אול! , תכנית מתאר הכוללת אכסו� תיירותי נמצאת בשלבי הכנה,  במועד סיו! הביקורת
 . טר! נקבע המספר הסופי של מספר יחידות הנופש שיוקמו במסגרת התכנית

Ì È  ‰ Â Â �  ı Â · È , יז! התכנית הוא המועצה האזורית חו  הכרמל.  אושרה התכנית2010 ביוני :˜
מטרת התכנית היא . י ויזמי! פרטיי! והחוכר הוא קיבו' נווה י!"החלקה ה! ממהבעלי! של 

: ובהקמת שני מוקדי תיירות,  יחידות מגורי!350) בכ35א "הרחבת שטח הקיבו' בהתא! לתמ
והשני מדרו! ;  יחידות נופש120שיכלול פארק מי! ומוקד אכסו� עממי ובו , האחד מצפו� לקיבו'

יוקמו במרכז , נוס  על כ�.  יחידות נופש120עי! ומוקד אכסו� יוקרתי ובו שיכלול ג� אירו, לקיבו'
. האחת מצפו� לקיבו' והשנייה מדרו! לו:  חדרי אירוח כפרי ויפותחו שתי רצועות חו 32הקיבו' 

 . ורמת הפיתוח של הדרומי מינורית, רמת הפיתוח של החו  הצפוני תהיה אינטנסיבית

Ì È � Â · ‰  Û Â Á: להל� (ר שוועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לאח, 2012 ביולי( 
 התנגדויות לתכנית להקמת חו  1,000 )בחנה כ) 2012החלטת ועדת המשנה להתנגדויות מיולי 

היא אישרה את התכנית כדי , רחצה בחו  החולי שמצפו� לשמורת הטבע המוכרזת בחו  הבוני!
שירותי! ומבנה עזרה ראשונה , וללת קיוסקהתכנית כ. לאפשר את הסדרת שירותי ההצלה במקו!

ונועדה לאפשר ג! את פיתוח ; ר ושטח ללינת לילה" מ100חניה בהיק  של , ר" מ125בהיק  של 
, מחס�, קיוסק, מרכז מידע, החו  הדרומי ואת הקמת! של מרכז הדרכה של רשות הטבע והגני!

 . ר" מ50ר וחניו� ששטחו " מ142)משרד ששטחו הכולל כ

Â �  ¯ Ù ÎÌ È Ï Â ˘ Á �  ı Â · È ˜ ·  ˘ Ù: אושרה תכנית שהסדירה את מגוו� שימושי 1982 בשנת 
בכלל זה נקבעו בשטח ייעודיה! של אזור קייטנות , הקרקע וזכויות הבנייה של קיבו' נחשולי!

 אושר שינוי לתכנית ששינה את ייעודו של שטח חקלאי לייעוד של כפר 1985בשנת . ואזור ספורט
וחברי הקיבו' ;  יחידות נופש112 מופעלות במועד סיו! הביקורת על בסיס תכניות אלו. נופש

בשני מבני! ,  יחידות נופש נוספות על פי אות� תכניות24פועלי! בעת ובעונה אחת ה� לבניית 
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וה� להכנת תכנית חדשה שתאפשר את הגדלת מספר יחידות ,  מטר מהחו 100ארוכי! במרחק של 
 . קורת טר! הוגשה התכנית לוועדה המחוזיתבמועד סיו! הבי. 500)הנופש בקיבו' ל

 Ì È Ï Â ˘ Á �  ı Â · È ˜ Ï  Ô Â Ù ˆ Ó  ˘ Ù Â �  ¯ Ù Î-Ó Ó Ï  ¯ · Ú Â ‰ ˘  Á Ë ˘  " È
˙ Â Ú ˜ ¯ ˜  ¯ „ Ò ‰  ˙ ¯ ‚ Ò Ó חיפה על הפקדת ) החליטה הוועדה המחוזית2009 בדצמבר :·

 דונ! מצפו� 190) יחידות בשטח של כ500תכנית מפורטת להקמת כפר נופש יוקרתי שיכלול 
סמו� לג� הלאומי תל דור ולשמורת הטבע ,  מטר מהחו 300)של כבמרחק , לקיבו' נחשולי!

אשר קיבל את הקרקע במסגרת תכנית הסדר הקיבוצי! של , י"היז! של התכנית הוא ממ. הבוני!
במסגרת טיפולה . ולחלופי� על שטח ירוק, כפר הנופש ייבנה על פני מי! רדודי!. ממשלת ישראל

 מינתה 2011בדצמבר .  התנגדויות1,500)נית הוגשו כשל המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה בתכ
וזו בדקה את הנושא והגישה המלצות , לתכנית)  החוקרת)להל� (לשכת התכנו� המחוזית חוקרת 

החליטה ועדת המשנה להתנגדויות לדחות , לאחר שנדונו המלצות החוקרת, 2012ביולי . בעניינה
 .את התכנית

¯ Â „  · ˘ Â Ó ·  ˘ Ù Â �  ¯ Ù Î: החליטה הוועדה המחוזית חיפה על הפקדת  2010 בספטמבר
התכנית כוללת הקמת .  דונ! במושב דור296תכנית מפורטת לפיתוח אזור תיירות ונופש בשטח של 

והקמת! של שני מתחמי , הקצאת שטח לקמפינג,  יחידות500מלו� וכפר נופש יוקרתיי! בהיק  של 
.  מטר מקו המי!100)נכלל בתחו! החלק מהתכנית .  מקומות חניה וטיילת850חניו� ובו , מסחר

במועד .   את התכנית" אישרה הולחו2011במאי . והיז! הוא מושב דור, י"בעל הקרקע הוא ממ
  .סיו! הביקורת עדיי� לא הופקדה התכנית

¯ Â „  Ï ˙  È Ó Â ‡ Ï ‰  Ô ‚  פורסמה להפקדה תכנית מתאר מקומית לשינוי ייעודה 2008ביוני  :‰
על פי התכנית יוק! בקרקע האמורה חניו� ובו . מי ושמורת טבעשל קרקע חקלאית בתל דור לג� לאו

לא תותר , תישמר זכות מעבר להולכי רגל,  חניות לאוטובוסי!12) מקומות חניה לרכב פרטי ו400
. ויוק! בו מרכז צלילה, החו  לא יוכרז כמקו! רחצה אלא יישמר כשמורת טבע, בנייה בתחו! החו 

רת הטבע והגני! הלאומיי! ובעלי השטח שבו תבוצע התכנית היז! של התכנית הוא הרשות לשמי
 . י"הוא ממ

Ï ‡ Î È Ó  Ô ‚ Ú Ó  ı Â · È  יחידות נופש בשטח 200 אושרה תכנית מפורטת להקמת 2008 בשנת :˜
 .הקיבו'

‚'‡  ¯ Ò-‡ ˜ ¯ Ê: במועד סיו! הביקורת נמצאת בהכנה תכנית מתאר ליישוב הכוללת אזור נופש 
 .ותיירות

Ì È  ˙ Â „ ˘  ı Â · È  . יחידות נופש בקיבו'60 אושרה תכנית מפורטת להקמת 2012 בשנת :˜

‰ È ¯ Ò È נמצאת בשלבי ,  יחידות נופש1,340הכוללת , במועד סיו! הביקורת תכנית מתאר :˜
 . הכנה

‰È¯ÒÈ˜Ï ˙ÈÏ˙Ú ÔÈ·˘ ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯˘ Ô‡ÎÓ , È�Ù ÏÚ ˙Ú¯˙˘Ó‰16.5˜ " ÁÂ˙ÈÙÏ ˙„ÚÂÈÓ Ó
ÏÏÂÁÓÂ Ï‰˜ ÈÎ˘ÂÓ ÌÈÓÊÈÓÂ È˙Â¯ÈÈ˙ ÔÂÒÎ‡ Ï˘ È·ÈÒÓ ˙È·Á¯Ó ‰�ÈÁ· ˙ÂÎÈ¯ˆÓ‰ ‰ÚÂ�˙ È

ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ¯ÂÊÈ‡ ÏÎ Ï˘ . ‰ÂÂ� ıÂ·È˜ ÔÈ·˘ ÚË˜· ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â„ ·˘ÂÓÏ ÌÈ .Ô‰· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÏ‰Ï : 

 

 מדיניות תכנו� חדשה

 לאזור החופי! ועל תכנית מתאר מחוז חיפה 13א "התכניות שיידונו בפרק זה מתבססות כול� על תמ
המגדירות את האזור האמור כאזור פיתוח כפרי חופי שמאפשר שימושי! ברצועת החו  , 6 מ"תמ
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תו� שילוב! במרק! המגורי! , לאכסו� מלונאי וכ� לפנאי ונופש, למשל לתיירות, לצורכי ציבור
מקדמת מדיניות , 1'  שינוי מס)מלונאות , 12א "אול! תכנית מתאר ארצית לתיירות תמ. הכפרי

 תכנית מתאר ארצית לבנייה לפיתוח ולשימור מגדירה את אזור 35א "תמ. ח תיירותיחדשה של פיתו
וכ� , החופי! כבעל מרק! חופי המיועד בי� היתר לצורכי נופש ופנאי ולהנאתו של הציבור הרחב

ומסמ� מדיניות ; שבגללה יש להגביל את הפיתוח בו, נופית גבוהה-כאזור בעל רגישות סביבתית
מגדיר את האזור כבעל , )ללא תוק  סטטוטורי (1999שפורס! ביוני , שראלהחופי� של י מימי

, וממלי' להשאירו במצבו הטבעי, החי והצומח, ארכיאולוגיה, רגישות גבוהה מבחינת תצורות נו 
 .בלי לפתחו ובלי להקי! בו תשתיות שיגרעו מסגולותיו הטבעיות והנופיות, לרווחת הציבור

 נקבע כי ה� רלוונטיות לגבי תכניות חדשות ואול! תכנית 35א "בתמ ו1/12א "בהוראות מעבר בתמ
אות האחרונות "מתאר מקומית או מפורטת המאושרת מכוח� של תכניות שאושרו קוד! אישור התמ

 ג! נקבע כי לעניי� מוקד תיירות כפרי בשטחי! 6מ "ובתמ. מותנית בהצגת הנימוקי! לחריגה מה�
 . 13א "פתוחי! יחול הקבוע בתמ

Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,Ó˙ ˙‡ ·Â˘ ÔÂÁ·Ï ÔÂ�Î˙‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ" ‡13 ˙ÂÈ�È„ÓÏ Ì‡˙‰· 
‰˘„Á‰ ÔÂ�Î˙‰17 . ÂÚ·˜ÈÈ ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘· ˙Â¯ÈÈ˙ È„˜ÂÓ ˙Ó˜‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� „ÁÂÈÓ·

‰ÈÙ ÏÚ . 

נאמר כי ראוי , 2012יצוי� כי בתשובתה של הרשות להגנת הטבע למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
כידוע התכנית ותיקה משנת . 13א "הערה נוספת עקרונית היא תמ: "13א "לשקול את עדכו� תמ

קיימי! מקומות נוספי! בה! .  והיא יעדה את כל רצועת החו  בי� הבוני! לנווה י! לחו  רחצה1981
 ".א"ראוי לערו� שינוי ולעדכ� את התמ

א "י! אלו את תמ הוא ציי� כי הוא בוח� בימ2013בתשובת מינהל התכנו� למבקר המדינה מינואר 
 . כ� שתתאי! לצרכי! וליעדי! משתני!,  י! תיכו� ובודק אפשרות לעדכנה13

 

 הצור� בראייה אזורית כוללת 

Ú ˆ È ‰ Â  ˘ Â ˜ È ·  ¯ ˜ Ò 

בשני! האחרונות אושרו וקודמו "צוי� כי , 2012במסגרת החלטת ועדת המשנה להתנגדויות מיולי 
הליכי ... ות לחו  הי! באזור חו  הכרמלתכניות לא מעטות המציעות שטחי אכסו� ונופש בסמיכ

באותו דיו� ציינה החוקרת שמונתה לבדיקת ". תכנו� אלה נותני! מענה חלופי לצרכי! התיירותיי!
ולהציג את , 2012 אכסו� בחו  הכרמל לשנת )מומל' לעדכ� את סקר התיירות : "התכנית כי

 ".פרוגראמת חדרי האירוח בישובי! הסמוכי! לחו  הי!

Ó ˙Ú„Ï ÌÈÙÒÂ� ˘ÙÂ� È¯ÙÎ ˙Ó˜‰ ¯·„· ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÏÂ˜˘Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ· , ÛÂÁ· ˘ÙÂ�‰ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ È˙ÈÓ‡‰ ÚˆÈ‰‰ ˙‡ ÔÁ·È˘ ÔÎ„ÂÚÓ ¯˜Ò· ·˘Á˙‰·

ÏÓ¯Î‰ , ˙Èˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙È�Î˙· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ‰˘„Á‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙ÂÈ�È„Ó· ·˘Á˙‰·Â
Ó˙ ˙Â¯ÈÈ˙Ï" ‡12 ,ÒÓ ÈÂ�È˘ '1 -˙Â‡�ÂÏÓ  ,Ó‰Ï‡¯˘È· ˙Â¯ÈÈ˙Ï ‰˘„Á ˙ÂÈ�È„Ó ‰ÏÈ·Â ,

È�Â¯ÈÚ È˙Â¯ÈÈ˙ ÁÂ˙ÈÙ ¯·„· . 

__________________ 

, )2010אוקטובר  (Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„2009˘�˙ , בעניי� זה ראו ג� מבקר המדינה  17
ש� ממלי' מבקר המדינה ; 374' עמ, "התמודדות� של רשויות השלטו� ע� תהליכי הרס המצוק החופי"

 .13א "למשרד הפני� לשקול תיקו� כולל של תמ
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המשרד : " כלהל�2012המשרד להגנת הסביבה ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
מדיניות התכנו� . להגנת הסביבה מתנגד להקמה מסיבית של כפרי נופש חדשי! בסביבה החופית

,  לטובת מספר מצומצ! של בעלי אמצעי! ונופשי!במשרד רואה בכ� ניצול של משאב ציבורי
 ". המנוגד לעקרו� שמירת חופי! פתוחי! לטובת הציבור הרחב

משרד התיירות בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� כי ראוי לקחת בחשבו� ג! את עמדתו כי 
מגוו� מלונאות ואכסו� תיירותי בכלל הוא שימוש ציבורי ראוי שאינו גוזל את החו  אלא מאפשר ל

 . סוגי אוכלוסיה והמבקרי! במקו! ליהנות מהמשאב החופי

 

 ‰ · È · Ò ‰  Ï Ú  ‰ Ú Ù ˘ ‰  ¯ È ˜ Ò ˙ 

,  על מגיש תכנית מקומית2003)ג"תשס, )תסקירי השפעה על הסביבה(לפי תקנות התכנו� והבנייה 
מחוזית או ארצית שלדעת מוסד תכנו� יש בביצועה כדי לגרו! להשפעה ניכרת על הסביבה 

להגיש תסקיר , בעל רגישות סביבתית גבוהה בשל משאבי טבע או נו  לרבות חו והעוסקת באזור 
 נית� לתת פטור לתכנית מהכנת תסקיר השפעה על הסביבה אלא 13א "לפי תמ. השפעה על הסביבה

 . א! יידרש הדבר על ידי נציג שר במוסד התכנו�

להקמת חו  רחצה , שולי! ומצפו� לקיבו' נחנווה י!לצור� אישור התכניות להקמת כפרי נופש ב
בשמורת הטבע הבוני! ולהקמת ג� לאומי בתל דור נעשו תסקירי! נפרדי! לבחינת השפעת! על 

 טר! הוכנו תסקירי! הבודקי! את השפעת כפרי הנופש בקיבו' נחשולי! ובמושב דורל. הסביבה
 . התכניות על הסביבה

 ‰È�·Â ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Á· ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ
„¯Ù�· ˙È�Î˙ ÏÎ Ï˘ ˙È˙·È·Ò‰ ‰ÚÙ˘‰‰ .˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„Ï ˙„‚Â�Ó ‰�È‡ Ì�Ó‡ ÂÊ ‰˙ÂÏÈÚÙ ,
˙ÂÈ�Î˙‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰Ó¯˙ Û‡ ‡È‰ ÈÏÂ‡Â ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï ÌÏÂ‡ , ‰‡È·Ó ‰�È‡ ‡È‰

˙ÂÈ�ÎÂ˙‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· , ¯È˙Ú ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï ˙‡ÊÂ
 ˙Â¯ÂÓ˘·Ô‰È�È· È‚ÂÏÂ˜‡ Ûˆ¯ ˙¯ÈÓ˘· ÈÂÏ˙ ÔÓÂÈ˜ Í˘Ó‰˘ Ú·Ë . ¯È˜Ò˙ ÚˆÂ·È˘ ÈÂ‡¯ ÔÎÏ

‰ÏÂÎ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙ÚÂˆ¯ ÏÚ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙¯·ËˆÓ‰ Ô˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÔÁ·È˘ ÛÈ˜Ó . 

ÔÈÂˆÈ , ÈÏÂÈ· ÈÎ2012 ¯ÙÎ ˙Ó˜‰Ï ˙È�Î˙‰ ˙‡ ÏË·Ï ˙ÂÈÂ„‚�˙‰Ï ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ 
ÌÈÏÂ˘Á� ıÂ·È˜Ï ÔÂÙˆÓ ˘ÙÂ�‰ ,˘ ¯Á‡Ó" ¯·Â„Ó˙È˙·È·Ò ˙ÂÈÎ¯ÚÂ ˙Â˘È‚¯ ÏÚ· ¯ÂÊ‡· ,

ÈÙÂÁ‰ ·Á¯Ó‰Ó ÈÏ‡¯‚Ë�È‡ ˜ÏÁ ‰ÂÂ‰Ó ¯˘‡ , ÌÈÁË˘ Ï˘ Ûˆ¯ÓÂ È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ÏÂÏÎÓÓ
ÌÈÁÂ˙Ù ,˘ÙÂ�‰ ¯ÙÎ Ë˜ÈÂ¯Ù ,ÔÂ„�·˘ ˙È�Î˙‰ ‡Â˘� ,Â· ·Ï˙˘Ó Â�È‡ , ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ Â¯Â˘È‡Â

‰Ê ÁË˘ Ï˘ ˙ÈÙÂ�‰Â ˙È˙·È·Ò‰ ˙ÂÈÎ¯Ú· ‰ÚÈ‚ÙÏ." 

 

‰ ‡ È ˘ �  ¯ ˘ Â Î18

 

Ì È  ‰ Â Â  .  יחידות נופש240) יחידות דיור ו350ת אושרה הקמת� של  בתכני:�

¯ Â „  Ï ˙  È Ó Â ‡ Ï ‰  Ô ‚   מקומות חניה לרכב פרטי 400 בתכנית אושרה הקמת חניו� ובו :‰

מתשובת . היק  החניה נקבע על פי המלצת רשות הטבע והגני!.  מקומות חניה לאוטובוסי!12)ו
עולה כי חלק ממקומות החניה יועדו ,  למשרד מבקר המדינה2012רשות הטבע והגני! מנובמבר 

 . הצמודה לתל דור, לאוטובוסי! שיסיעו מטיילי! לשמורת הטבע הבוני!

__________________ 

בלי לגרו� לפגיעה , שיעורה המקסימלי של האוכלוסייה שיכולה לבקר במקו� מסוי� בעת ובעונה אחת  18
  .של ממש בסביבה ובלי לגרו� לירידה ניכרת בשביעות הרצו� של המבקרי� במקו�
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 ˙˜‰·ÂÓ ‰Ó‚Â„ ‡È‰ ¯Â„ Ï˙· ‰È�Á‰ Û˜È‰ ÏÚ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÂÎ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ È·‚Ï Ú‚Â�‰ ‰‡È˘� ¯˜Ò Úˆ·Ï Í¯ÂˆÏ , ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·Â¯˜ ÌÈÓÊÈÓ‰ ÔÎ˘

Ì‰· ÌÈ¯˜·Ó‰Â¯Á‡ ÌÊÈÓÏ Ò�ÎÈ‰ÏÂ „Á‡ ÌÊÈÓÏ ÍÈÈ˘‰ ÌÂ˜Ó· ˙Â�ÁÏ ÌÈÏÂÎÈ  , ˘È ÔÎÏÂ
ÂÏÂÎ ÛÂÁ· ˙ÂÈ�Á‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ô¯ÙÒÓ ˙‡ ˜Â„·Ï .‰˘Ú� ‡Ï˘ ¯·„ . ¯ÙÒÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î

È˙·È·Ò‰ ÁÂ„‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· ÌˆÓÂˆ ÌÈ�Â·‰ Ú·Ë‰ ˙¯ÂÓ˘· ˙ÂÈ�Á‰ . 

Ì È � Â · ‰  Ú · Ë ‰  ˙ ¯ Â Ó  700חניו� ובו  בתכנית אושרה הקמת! של מתח! ללינת לילה ושל :˘
 הוציא המשרד להגנת הסביבה הנחיות ולפיה� יש לבדוק את כושר 2006באוגוסט . מקומות חניה

 טע� יוע' סביבתי 2007במאי . ובכללו שמורת הטבע הקיימת וחו  הי! הצפוני, הנשיאה של השטח
ל הנוגע מלשכת התכנו� המחוזית חיפה כי הסוגיה החשובה ביותר שיש לתת עליה את הדעת היא בכ

. היא הקיבולת או כושר הנשיאה של חו  הבוני! מבחינת הפעילות האנושית, לענייני! סביבתיי!
שההלי� התקי� של פיתוח בשמורות טבע " צוי� 2009בישיבת מועצת רשות הטבע והגני! בפברואר 

ורט והכנת מסמ� מפ, חייב לכלול בדיקה של כושר הנשיאה של האתר בידע הטוב ביותר הקיי! כיו!
והוא יקבע השפעה או מפלסי ... עומס המבקרי! על ערכי הטבע בשמורה... על השפעות הפיתוח

 ".שחציית! תצרי� שינוי ממשק וויסות עומס המבקרי!, רעש ויקבעו קווי! אדומי!

 ÌÈ¯ÈÈ„ Ï˘Â ÌÈ˘ÙÂ� Ï˘ ‰ÒÈ�Î ÔÏÂÎ Â¯˘È‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ�Î˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�
˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·ÒÏ ,È�Ú· ÔÎÂ‰ ‡Ï‰‡È˘� ¯˘ÂÎ ¯˜Ò Ô�È . ˙¯ÂÓ˘ Ï˘ ‰Ó‚Â„‰ ‡È‰ ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁ

ÌÈ�Â·‰ Ú·Ë‰ , ˙ÂˆÏÓ‰ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ Â�˙È�˘ ¯Á‡Ó-‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘  , Ï˘ Û‡Â
 ‰Ê „¯˘ÓÏ ‰ÙÂÙÎ‰ ÌÈ�‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ˙ˆÚÂÓ- ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È�Î˙Ï ‰‡È˘� ¯˘ÂÎ ¯˜Ò ÔÈÎ‰Ï 

ÂÊ ‰¯ÂÓ˘· ‰ˆÁ¯ ÈÙÂÁ .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘¯„ ‡Ï ˘È‚ÓÓ ¯ÂÓ‡Î ¯˜Ò 
˙È�Î˙‰ . 

Ì È Ï Â ˘ Á �  ı Â · È ˜ · Â  ¯ Â „  ı Â · È ˜ ·  ˘ Ù Â � ‰  È ¯ Ù Î  ˙ ˘ Â Ï  דנה 2009ביולי  :˘
 האחד ) יחידות 1,500הוועדה המחוזית מחוז חיפה בהקמת! של שלושה כפרי נופש בהיק  של 

 1.2) ברצועת חו  שאורכה כ)והשלישי בחו  דור , השני בקיבו' נחשולי!, מצפו� לקיבו' נחשולי!
 בדבר 2006דוח ממאי )  א:   ( הדיו� התבסס על שני דוחות שהוכנו על ידי חברות פרטיות.מ"ק
לפי הדוח יש עוד  ביקוש ליחידות נופש ". מסגרת ביקוש והיצע לאכסו� תיירותי בנחשולי! דור"

סקר )  ב(;   ושלושת כפרי הנופש האמורי! יכולי! להוות מענה, בקטע החו  שבי� עתלית לקיסריה
מממצאי . ולפיו נית� להקי! את שלושת כפרי הנופש במתכונת המוצעת, 2009נשיאה מאפריל כושר 

, הסקר עולה כי כל עוד פעילות הנופש תוגבל לחופי! המוכרזי! וכל עוד יישמר מדד הנוחות לנופש
ובכלל! , אזי לא תהיה זליגה של נופשי! לבתי הגידול הרגישי! אקולוגית, ר חו  לנופש" מ6.9קרי 
ולא צפויה פגיעה בבתי הגידול באזור שעליו חלות , ופי! שאינ! מוכרזי! ושמורת איי דורהח

 . הוועדה אימצה את המלצות הדוחות האמורי!. התכניות
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Ó ÁÂ„‰ ÈÎ ‡ˆÓ�-2006˘ÙÂ� ˙Â„ÈÁÈÏ ÚˆÈ‰‰Â ˘Â˜È·‰ ˙‡ Ì�Ó‡ ÔÁ·  , ÒÒ·˙‰ ‡Â‰ ÌÏÂ‡
ÌÈ�Î„ÂÚÓ ‡Ï ÌÈ�Â˙� ÏÚ .Ï˘ÓÏ ,ÓÈˆ‰ ÔÂ·˘Á· Â· Â‡·Â‰ ‡Ï Â�·� ¯˘‡ ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈ¯

˙ÈÏ˙Ú ÌÁ˙Ó· ˙ÂÏÁ�·-ÔÂÈˆÚ ¯È� ÔÂÏÓ· ˘ÙÂ�‰ ˙Â„ÈÁÈÂ ‰È¯ÒÈ˜ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÔÂ¯Á‡‰ ¯˜Ò‰
 ˙�˘Ó ‡Â‰ ÁÂ„‰ ÒÒ·˙‰ ÂÈÏÚ˘1994 , ‰ÓÓ ÍÂÓ� ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂ� ˙Â„ÈÁÈÏ ˘Â˜È·‰ ÏÚÂÙ·Â

Â· ‰ÊÁ�˘ ;¯ÂÊ‡· ¯·Ú· Â�·�˘ ˘ÙÂ�‰ È¯ÙÎ , ÛÏÂ‚ ˙Â‡�Â ‰‚ÏÂ‡ ˙Ú·‚· ˘ÙÂ�‰ ¯ÙÎ ÂÓÎ
È¯ÒÈ˜·‰ ,ÌÈ¯Â‚Ó ˙Â¯È„Î Â¯ÎÓ�Â Â˜ÂÂ˘ ; ˙Â�Â˘ ˙Â‚¯„· ÌÈ·¯ ˙Â�ÂÏÓ ÂÓ˜Â‰ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó·

ÌÏÂÎÂ ‰Ê ·Á¯Ó· ,ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ ‡ÏÏ ,ÔÂÏ˘ÈÎ ÂÏÁ� . Â‡ Ì�ÂÓÓÈ˘· ÌÈ„ÓÂÚ Ì˙ˆ˜
„Â‡Ó ‰ÎÂÓ� Ì‰· ˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰ÒÂÙ˙‰˘ , Ì˙ˆ˜Â- ÔÂ¯ÎÈÊ· ÔÂ¯·‰ ˙ÂÂÁ· ˙Â�ÂÏÓ‰ Ï˘ÓÏ 

 ·˜ÚÈ-ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙Â„ÈÁÈÎ Â¯ÎÓ�  .ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ÏÈ¯Ù‡Ó ‰‡È˘�‰ ¯˘ÂÎ ¯˜Ò ÈÎ 2009 ˜„· ‡Ï 
 Á˜Ï�˘ ˙ÂÙÈÙˆ „„Ó ÏÚ ÍÓ˙Ò‰ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ÛÂÁ‰ Ï˘ È‚ÂÏÂ˜‡‰ ‰‡È˘�‰ ¯˘ÂÎ ˙‡

Ó˙Ó" ‡12 - È˙·È·Ò ‡ÏÂ È˙Â¯ÈÈ˙ ‰‡È˘� ¯˘ÂÎ ˙�ÁÂ· ¯˘‡ - ¯˘˜ ‚Èˆ‰ ‡Ï ‡Â‰˘ Ô‡ÎÓÂ 
˙ÂÈ‚ÂÏÂ˜‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÚÈ‚Ù ÔÈ·Â ˘ÙÂ�‰ È¯ÙÎ Ï˘ ÌÙ˜È‰ ÔÈ· ¯È˘È . 

·˘ Û‡ ÈÙÎÓ ‰·¯‰· ÔË˜ ÌÈÏÂ˘Á� ıÂ·È˜·Â ¯Â„ ıÂ·È˜· ˘ÙÂ� ˙Â„ÈÁÈÏ ˘Â˜È·‰ ÏÚÂÙ
Ó ÁÂ„· Ú·˜�˘-2006 ,ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,ÁÂ„‰ ˙‡ ‰�ÈÓÊ‰ ¯˘‡ , ‰ÏÚÙ ‡Ï

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ˘„Á ¯˜Ò ˙�ÓÊ‰Ï- ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· ‰ÂÂ‰Ó ÁÂ„‰˘ ˙Â¯ÓÏ 
ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ· ˙Â¯ÈÈ˙ ÈÓÊÈÓ Á˙ÙÏ Í¯Âˆ‰ ¯·„· . 

 

 י ושל קיבו� נחשולי"שיקולי לאישור התכניות של ממ

 500 החלו להתקיי! דיוני! בדבר הקמת כפר נופש מצפו� לקיבו' נחשולי! בהיק  של 2001מינואר 
נציגי הקיבו' טענו .  יחידות בתחומי קיבו' נחשולי! עצמו500יחידות וכפר נופש נוס  בהיק  של 

מספר יחידות הנופש ,  שכ� הקיבו' מתפרנס מכפר הנופש,כי לא רצוי לבצע שתי תכניות באזור
. ואי� לפגוע במצבו הכלכלי ולתכנ� כפר נופש מתחרה, שביכולתו להפעיל מוגבל באמצעות מכסה

אשר קיבל את הקרקע מצפו� לקיבו' נחשולי! במסגרת הסדר קרקעות הקיבוצי! בתמורה , י"ממ
 �באמצעות . ביקש להקי! במקו! כפר נופש, ח" מיליו� ש50למחיקת חוב של הקיבו' למדינה בס

וטע� שהתכנית מאפשרת למלא צרכי! , י להחזיר למדינה חלק מ� הסכו!"כפר הנופש ביקש ממ
בעקבות . אספקת פרנסה לתושבי הסביבה והגדלת הכנסות המדינה, כגו� הקמת בתי מלו�, לאומיי!

וזית לתכנו� ולבנייה מחוז חיפה החליטה הוועדה המח, י לקיבו' נחשולי!"חילוקי הדעות בי� ממ
וה� ,  להכי� מסמ� המתייחס ה� לכל שטחי הנופש וחדרי האירוח הקיימי! בקיבו'2005בפברואר 

 . תו� בדיקת כושר הנשיאה של האזור, י והקיבו' מתכנני! להקי!"לאלה שממ

להקי! המליצו , 2009 בדבר היצע יחידות האירוח וסקר כושר הנשיאה מאפריל 2006הדוח ממאי 
, 2012רק ביולי . את שלושת כפרי הנופש בחו  דור נחשולי! ובכלל! את שני כפרי הנופש האמורי!

 התנגדויות לתכנית להקמת כפר הנופש מצפו� 1,000)לאחר שקיבלה ועדת המשנה להתנגדויות כ
 . היא ביטלה את התכנית, לנחשולי!

ÓÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÒÁÈÈ˙‰ ÌÈÏÂ˘Á� ıÂ·È˜Â È ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘Ï ¯˜ÈÚ· Â
˜ÂÈ„· ÛÂÁ Â˙Â‡· ÌÈÏÂ„‚ ˘ÙÂ� È¯ÙÎ È�˘ Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ˙‡ Ô�Î˙Ï Ì‡Â·· . ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡�Î

ÓÓ" ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ¯ˆÈÈÏÂ ıÂ·È˜‰ ÔÈ·Â Â�È· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ È
 ¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÂ˘ÈÈ ÍÂ˙ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ Ò¯Ë�È‡Ï È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ÔÈ· Â�Ê‡È˘ ˙ÂÈ�Â�Î˙

‰ÓÈÈ˜ . 
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 היתרי בנייה שניתנו מתוקפ� של תכניות ישנות

Ì È Ï Â ˘ Á �  ı Â · È ˜ ·  ˘ Ù Â � ‰  ¯ Ù Î:1982על פי התכניות שאושרו לקיבו' בשני! ,  כאמור 
 2009)ב, בהתא! לתכניות אלו. נית� לבנות יחידות נופש בקיבו' נחשולי!) 8/ ומשח5/חכ (1985)ו

 24נו� ובנייה חו  הכרמל היתר לבניית  של הוועדה המקומית לתכ19קיבל הקיבו' מרשות הרישוי
 החל 2012בתחילת שנת .  מטר מהחו 100במרחק של , יחידות בשני מבני! ארוכי! על חו  הי!

 2012ובאפריל , הבנייה עוררה מחאה ציבורית.  מטרי!2)הקיבו' בבנייה והקי! גדר בטו� שגובהה כ
הפרויקט "רית חו  הכרמל בטענה כי לראש המועצה האזו, מר גלעד ארד�, פנה השר להגנת הסביבה

ממוק! בכניסה לחו  הציבורי , שאמור לשרת רק ציבור מצומצ! של באי כפר הנופש נחשולי!
תו� צמצו! משמעותי ביותר של המרחב הפתוח של החו  ושל , האינטנסיבי ביותר של חו  הכרמל

רי הבניה אושרו בוועדת הית... הכניסה לחו  ותו� פגיעה בערכי! הנופיי! המיוחדי! של חו  זה
כ� שלא ניתנה לציבור אפשרות להיות מודע , רישוי ולא נדונו בוועדה מקומית ובוועדה המחוזית

הנמצא בקרבה , מ� הראוי שתוספות הבנייה ובנייה חדשה בכפר הנופש של נחשולי!...ולהגיב
תו� , ופשיבחנו בראיה כוללנית של כל הפיתוח המתוכנ� בכפר הנ, גדולה מאוד לקו המי!

 סוכ! בוועדה 2012במאי ". התחשבות במרחב הציבורי של החו  ובערכי הטבע והנו  הייחודיי!
למועצה האזורית חו  , לקיבו', זאת כדי לאפשר למחוז, המחוזית כי ההיתר יוקפא לתקופה קצרה

כי עוד סוכ! . הכרמל ולמשרד להגנת הסביבה לסכ! ביניה! תכנית בינוי כוללת לשטח כפר הנופש
 החליטה הוועדה המחוזית לבצע בתכנית 2012ביוני .  "התכנית תידו� בוועדה המקומית ובולחו

המבני! יוסטו מזרחה ויועמדו באלכסו� כלפי החו  , קיר ההפרדה יקוצר ויונמ�: שינויי! כדלהל�
! והיתרי בנייה נוספי, התיקו� להיתר יובא לדיו� בוועדה המקומית. ויוגדל שטח החו  למתרחצי!

 . יינתנו רק לאחר שמליאת הוועדה המקומית תדו� בתכנית בינוי כוללת לכל שטח כפר הנופש

שתי התכניות "כי , ציי� המשרד להגנת הסביבה, 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 ציינה הוועדה 2012וכי בינואר ". 13א "המאושרות ה� ישנות מאוד ולא תוקנו בהתא! להוראת תמ

, ע להדגיש בפני הוועדה המקומית"מוצאת הולנת: "כדלהל�) ע" הוולנת)להל� ( עקרוניי! לנושאי!
וזאת , א" לתמ10 כאמור בסעי  13א " לתמ8/ ומשח5/את הצור� בביצוע ההתאמה של תכניות חכ

 13א "בכדי למנוע דיוני! נקודתיי! עתידיי! מכוח תכניות ישנות אשר אינ� תואמות לתמ, בי� היתר
עוד ציי� המשרד להגנת הסביבה כי הוא פנה ". � ערוכות על גבי תשתית תכנונית עתידיתואשר אינ

ראוי שמיצוי עתודות הבנייה הנותרות על פי "וכי , למתכננת המחוז לש! לעדכו� או תיקו� התכניות
 ".התכניות המאושרות ימומשו רק לאחר הכנת תכנית בינוי כוללת שתעבור ביקורת ציבורית

Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‡Ï‡ ÈËÓÂËÂ‡ ‰ÈÈ�· ¯˙È‰ Ô˙È˙ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·
‡ˆÓ ËÙÂ˘‰ Ï˘ Â˙˜ÈÒÙ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏÂ˜˘˙20‰ÈÙÏÂ " :˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂÂÏ , ˙˘˜·˙Ó‰

‰ÈÈ�· ¯˙È‰ ˜È�Ú‰Ï ,ÌÈÈ�Â�Î˙ ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÂ˜˘Ï ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÔÂ˙� , ÌˆÚÏ ¯·ÚÓ Ì‰˘
˙¯˘Â‡Ó‰ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰È˙Â˘È¯„Ï ‰˘˜·‰ Ï˘ ‰˙Ó‡˙‰ ...‰ Í‡ ‰Ê ˙Ú„ ÏÂ˜È˘· ˘ÂÓÈ˘

ÌÈÈ�ÂÈÁÂ ÌÈÈÁ¯Î‰ ÌÈ‡�˙ ÌÂÈ˜· ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ˙ÈÈ�˙‰· ‡Ë·˙‰Ï ÏÂÎÈ‰ , ‰˘˜ ÔÂ�Î˙‰ ·Ï˘·˘
Ì˙ÂÈ�ÂÈÁ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰È‰ , ˙Â‡� ÛÈÏÁ˙ ˙ÂÂ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡Â ˙Â¯È‰Ê·Â ÌÂˆÓˆ· ‰˘ÚÈ˘ ÈÂ‡¯

ÔÂ�Î˙‰ ÌÂÁ˙· ‰ˆÂÁ� ‰ÏÂÚÙÏ ." 

 

__________________ 

 . המועצה ומהנדס המועצהועדה שחבריה ה� ראש  19

‰Á‡Â ·È·‡ ˙Ó¯· ‰·È·Ò‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˙ÂÓÚ ;'� ÚÏÒ ÛÒÂÈ ' ‰„ÚÂÂה, 1636/92' "בג  20
·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰573, 5ד מז" פ. 
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 פיקוח על ידי רשות הטבע והגני

סדות התכנו� על אישור התכנית שחלה בשמורת הטבע הבוני! נקבע כי במסגרת הדיוני! של מו
. תהיה אחראית לניהול החופי! החדשי!, שפקחיה נמצאי! ממילא בשטח, רשות הטבע והגני!

הפקחי! יהיו אחראי! ליישו! ההגבלות שנקבעו בתכנית לשמירה על הסביבה החופית ועל שמורת 
כי מהבחינה , החליטה ועדת המשנה להתנגדויות, 2012באוקטובר , בדיו� האחרו� בתכנית. הטבע

 . המשפטית לא נית� לקבוע כי רשות הטבע והגני! תנהל את המתח! כולו

 ¯·Ó·Â�Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙·2012 ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ÌÈ�‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ‰�ÈÈˆ 
 ÌÈÙÂÁ‰ ˙‡ Ï‰�˙˘ ÂÊ ‡È‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎ Ú·˜� ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈ�ÂÈ„‰ ÏÎ·˘

˙Â˙È�Î˙Ï ‰˙Â„‚�˙‰ ˙ÓˆÚ ˙‡ ‰˘ÈÏÁ‰ Ì‰ÈÏÚ Á˜Ù . ˙Â˘¯‰ ‰˘„Á‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÚ ˙ÚÎÂ
 ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂ‚¯‡Ó ÂÈÁÂÂ¯ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰Ò�È˘ ÈË¯Ù ÏÈÚÙÓÏ ¯ÒÓÈÈ ÁË˘‰˘ ˙˘˘ÂÁ

‰·È·Ò· ˙ÂÚ‚ÂÙ˘ . ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙Î˘Ï È„È ÏÚ ‰˙�ÂÓ˘ ˙¯˜ÂÁ‰ Ì‚
Ùˆ‰ ÛÂÁ‰ ˙‡ Ï‰�È˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ì˜ÂÈ˘ ‰ˆÈÏÓ‰ ˙‡ Ï‰�˙ ÌÈ�‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯˘ Â‡ È�Â

ÛÂÁ‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÚÂ·˜‰ Ì˙ÂÁÎÂ�Â Ú·Ë‰ ˙¯ÂÓ˘Ï ÛÂÁ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÈÓÒ Ï˘·
¯ÂÊ‡· ˙Â˘¯‰ ÈÁ˜Ù Ï˘ ‡ÏÈÓÓ , ¯˘Ù‡˙˘ ˙È˜ÂÁ Í¯„ Â�Á·È ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙¯˜ÂÁ‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ . 

 

 

  מלו� סא� בבת י��דירות נופש על המצוק בבת י� 

ית המשפט העליו� התייחס להל� הרוח המיוחד הנוגע להקמת דירות נופש או מבנה מגורי! ב
עומדות , השלובות זו בזו, שתי מגמות מרכזיות" פסק כי 198921בשנת . בסמו� מאוד לחו  הי!

האחת שימור מירבי של חו  הי! כמשאב טבעי על ידי מניעת כל שימוש שאינו : 13א "ביסוד תמ
שימוש בחו  הי! ליעודי! ציבוריי! ומניעת שימוש באזור : המטרה השנייה. דורש קירבת חו 

חופי הי! הינ! כידוע משאב טבע ייחודי " פסק כי 201122בשנת ." החו  לשימושי! פרטיי! בלבד
אשר מאז ומתמיד מכירות רוב מדינות העול! בצור� לשמרו לתועלת הכלל ולמנוע את הפקעתו 

 ".היחידמידי הציבור והעברתו לרשות 

ומלו� מגורי! על המצוק , פנסיוני!,  אישרה הוועדה המחוזית תכנית להקמת בתי מלו�1972בשנת 
 אושר השינוי לתכנית ולפיו נית� לבנות על המצוק יחידות אכסו� מלונאי 1999ביוני ; בבת י!

 לפרק י לחברה פרטית חוזה חכירה" נחת! בי� ממ22.2.11)ב. מסוגי! שוני! ובכלל� אכסו� מיוחד
 23LEASE)ולפיו יופעל במצוק מלו� בשיטת אכסו� מלונאי מיוחדת בש! ה,  שני!49זמ� של 
BACK.  

__________________ 

Â¯ÈÈ˙Â ˘ÙÂ� ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ)1989 (Ú·"� Ó ' ˙�‚‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È ‰„Â‚‡ ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ ˙˙ÂÓÚ˙  1054עא   21
Â� ‰·È·Ò‰) 3 (385 

  . ' ‡‚Ú· Ï‡È�„ ÊÂÚÓ"� Ó ' ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡-Á‡Â ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È ‰„Â 8411/07מ "עע  22

ל "בהתא� להוראות חוזר מנכ, הזכות להעביר לצדדי� שלישיי� זכות חכירת משנה של יחידות בנכס  23
 .א� יחולו,  או לשינויי� שיחולו בחוזר זה5/09משרד התיירות 
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1. Î�Ó ¯ÊÂÁ ÈÙÏ" ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï5/09 ,‰ ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ-LEASE BACK Ô˙È� 
 „Ú ¯ÂÎÓÏ50%ÁÂ¯È‡‰ ˙Â„ÈÁÈÓ  , ˙ÂÁÙÏ˘Î ˙‡Ê50% ÌÈÓÊÈ‰ ˙ÂÏÚ·· Â¯‡˘ÈÈ ˙Â„ÈÁÈ‰Ó 

ÏÂ‰È�‰ ˙¯·Á Â‡ .ÁÈ‰ ÈÏÚ· ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ È·¯Ó ÔÓÊ ˜¯Ù Ì˙„ÈÁÈ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ˙Â„È
¯·ËˆÓ· ‰�˘· ÌÈ˘„ÂÁ , ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ Í˘Ó· ‰Ï‡ ˙Â„ÈÁÈ· ˘Ó˙˘˙ ÏÂ‰È�‰ ˙¯·ÁÂ

‰ÏÈ‚¯ ˙È‡�ÂÏÓ ‰¯Î˘‰Ï ˙ÂÁÙÏ . ÈÓˆÚ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ¯·„· È˙�˘ ÌÂ˘È¯ ÌÈÈ˜˙ ÏÂ‰È�‰ ˙¯·Á
‰„ÈÁÈ ÏÎ· ,ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·Ï ÔÈÓÊ ‰È‰È˘ . ÂÏÏÎÈ ¯ÎÓ‰ ÈÓÎÒ‰

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï· ‰¯‰Ê‡ ˙¯Ú‰· ÂÓ˘¯ÈÈ ‰Ï‡Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ˙‡ . „¯˘Ó
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ˘¯„�Î ‰ÏÈÚÙÓ ˙È‡�ÂÏÓ ÏÂ‰È� ˙¯·Á˘ ‡„ÂÂÈ ˙Â¯ÈÈ˙‰ , ˘È˘ ‡„ÂÂÈ ‰Ê ÏÏÎ·Â

È‡�ÂÏÓ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‰˙Â˘¯· . 

Â˙Â‡ ˙·¯ÚÓ ‰�È‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ· ÈÎ ¯ÒÓ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÈÎÈÏ‰· 
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯Â˘È‡ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙ ÌÈ�˜˙Ï È‡�ÂÏÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Â˙Ó‡˙‰ , ¯Ú Â�È‡ ‡Â‰ È¯‰

ÂÏÂ‰È� ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÂÎÈ Â�È‡Â ÔÂÏÓ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ,Î�Ó ¯ÊÂÁ· ˘¯„�Î" Ï5/09 . ÚÈˆÓ ÔÎ ÏÚ
˙Â¯ÈÈ˙ È˙Â¯È˘ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰· ÏÂÏÎÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó , ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ¯˘‡

‰˜È˜Á ÈÎÈÏ‰· ,‰ ˜¯Ù ÂÈÙÏÂ ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙ ÌÈ�˜˙Ó· ˜ÒÂÚ" ˙Â˘È¯„Â ÌÈ‡�˙ Ú·˜È ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘
„ÁÂÈÓ È‡�ÂÏÓ ÁÂ¯È‡ Ô˜˙ÓÏ ,·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ÁÂ¯È‡ Ô˜˙ÓÎ Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÁË·‰Ï." 

2.  ‰„ÚÂÂ‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ‰ÈÈ�·‰ ¯˙È‰· ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ ˙· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ‰˙˘Ú�˘ ‰˜È„··
· ‰¯·ÁÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰-26.10.10˘· ÏÂÚÙÏ ÔÂÏÓ‰ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆ ‡Ï ‰ ˙ËÈ-LEASE BACK 

 ˘¯„�Î ÂÏÂ‰È� ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó Ú�Ó� ÔÎÏÂ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È�Î˙· Ú·˜� ¯·„‰˘ Û‡
‰ÈÈ�·‰Â ÔÂ�Î˙‰ ˜ÂÁ· .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˙È‰· ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ‡�˙‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È

‰ÈÈ�·‰ . 

 הבנייה הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה בת י! מסרה למשרד מבקר המדינה כי היא תתק� את היתר
 כי מלו� סא� הוא הראשו� 2012האמור כמו כ� ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

על פי היתר הבנייה שיינת� לכול! מדובר במלו� . מבי� שלושה העתידי! להיבנות בקרבת חו  הי!
ובכוונת הוועדה המקומית לאכו  את תנאי ההיתר כ� שכל שימוש , ללא מגורי קבע של אורחי!

צווי הפסקת שימוש וקנסות , יעשה במלו� שלא בהתא! לתנאי! יגרור אחריו הגשת כתבי אישו!ש
 . כבדי!

 

 

 סיכו�

1. ‰˘„Á‰ ˙È�Â�Î˙‰ ‰ÈÈ‡¯ÏÂ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙ÂÓ‡Â˙ Ô�È‡ ˙ÂÈ�Î˙ ÌÈ˙ÈÚÏ , ÌÂ˘Ó
˙Â˘„Á ˙Â�·Â˙ Â˘·‚˙‰Â ÌÈÈ˙˜È˜Á ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÁ Ô˙�Î‰ Ê‡Ó˘ . ÁÂ˙ÈÙÏ Ì‚ ÌÈÚ‚Â� ÌÈ¯·„‰

ÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯Ï‡¯˘È· Û , ¯ÂÊ‡· ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ�È„Ó· ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÁ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÔÎ˘
‡˘Â�· ‰˜È˜Á·Â ,˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ÔÂˆ¯‰ ˙‡ ÂÙ˜È˘˘ . ˙ˆÚÂÓ ÏÚ ˙‡Ê ÁÎÂ�Ï

ÓÓ"˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ÁÂ˙ÈÙ ‡˘Â�· ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÈ�È„Ó· ÛÈ˜Ó ÔÂÈ„ ÌÂÊÈÏ Â˙Ï‰�‰Â È , Ë¯Ù·Â
 Ò¯Ë�È‡· ˙ÂÚ‚ÂÙ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÁÂ¯Ï ÔÓÈ‡˙‰Ï ˘ÈÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ¯Â·Èˆ‰

Â�ÎÂ‰ Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ .ÓÓ ˙ˆÚÂÓ ÌÏÂ‡"ÔÎ Â˘Ú ‡Ï Â˙Ï‰�‰Â È ,˘˜·˙‰ ¯·„‰˘ Û‡ ,
 ˙�˘Ó ÌÈÁÓÏÙ ÛÂÁ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï È‡„ÂÂ·2009 . ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ ˙Â�˘È ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ Ô‰È˙Â‡¯Â‰ ˙ÂÏÁ ‰ÈÏÚ Ú˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ,
ÓÓÓÏ ˘Ó˘˙ ‰˘„Á‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Ó‚" ÁÂ˙ÈÙÂ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÁÈË·È˘ ‰Á�Ó ÔÂ¯˜Ú È

¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ˙·ÂËÏ ¯ÂÊ‡‰ . 
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˙¯˘Â‡Ó ˙È�Î˙ Ï˘ ‰˙ÂÙ˜˙ Í˘ÓÏ Ú‚Â�· ˙Â˘¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ,
 Ï˘ ‰˙ÂÙ˜˙ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎÂ

·Â‚˘ ˙È�Î˙ÌÈ�˘ È�ÙÏ ‰˘ ,‰¯˘Â‡ Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÁÎÂ�Ï. 

2. ˙Â·¯ Ú·Ë ˙Â¯ÂÓ˘ ÏÏÂÎ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰ ÁË˘ , ˘ÈÂ
ÂÏ˘ ˙È‚ÂÏÂ˜‡‰ ˙ÂÙÈˆ¯‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á . ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ Ï˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰

Á‰ Í¯Â‡Ï ‰ˆÁ¯ ÈÙÂÁÂ ˘ÙÂ� È¯ÙÎ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ�Î˙ ËÚÓ ‡Ï Â¯˘È‡ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂ‰ÂÛÂ ,
˙ÈÙÂÁ‰ ‰·È·Ò‰ ÏÚ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÏÏÎ Ï˘ Ô˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰ÏÏÎ˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰�ÈÁ· ‰˙˘Ú�˘ ÈÏ· .

˙„¯Ù� ˙È˙·È·Ò ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰�ÈÈ�Ú· ‰�˙È�Â ‰ÓˆÚ È�Ù· ‰�Á·� ˙È�Î˙ ÏÎ , ˙Ú· ‰·Â- ¯˜Ò 
ÂÏÂÎ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ È·‚Ï ‡ÏÂ „¯Ù�· ÌÈÓÊÈÓ‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï ˜¯ ÚˆÂ· ‰‡È˘� ¯˘ÂÎ ,˘¯„�Î .

 ÌÈ¯˜·Ó‰ ¯ÙÒÓ ÂÚ·˜� ‰Ê ·ˆÓ·Ï‡ÓÈ�ÈÓ‰È Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎÏ ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ‰È�Á‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯ÙÒÓÂ 
„¯Ù�· ,ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂÁ‰ ÔÈ· ÌÈ¯˜·Ó Ï˘ ‰‚ÈÏÊ‰ ˙ÂÚÙ˘‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙ , ‰·¯˜‰ ˙Â¯ÓÏ

Ì‰È�È· ˙ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ .ÓÓ ÏÚ" ‡È·‰Ï ¯ÈÚ ÔÈÈ�· ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÌÊÈÎÂ ˙ÂÚ˜¯˜ ˜ÂÂ˘Ï Â‡Â·· È
¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡ ÌÈ�‚ÂÚÓ Ô‰· ÔÂ�Î˙‰ ˙Â�Â¯˜Ú ˙‡ ÔÂ·˘Á· ÌÈÁË˘‰ ¯ÂÓÈ˘Î 

·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ‰ ÈÙÂÁÂ ÌÈÁÂ˙Ù‰. 

 


