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אשר מבקשים לשמור על האינטרסים של כלל , ביישוב ג'לג'וליהקבוצת תושבים  הם 7עד  1מתנגדים 

נובעת בעיקר לאור הפער  תםגהמוצעת. דא 255מח/במסגרת תכנית המתאר המקומית מקום ה תושבי

 םאינ, אשר נהונדהקיים בין המציאות הנוכחית ביישוב לבין הפתרונות המוצעים בתכנית המתאר ה

 . המחסור מתבטאבעתודות קרקע לפיתוח מקומיהקשה למחסור נות נאותים למציאת פתרוים תורמ

בעוד צרכי היישוב לם מיתוא וייהומן הראוי כי הפתרונות המוצעים  ,של התושביםמגורים הצרכי בבעיקר 

יצטרכו חיים במקום ומי שציבורית, כהתנגדות מוגשת מתוך נקודת מבט ה .קדימה לכל הפחות השנ 20

 .המוצעת יום עם השלכותיה של תכנית המתארמדי להתמודד 

בוצה על ידי ק 1999אשר הוקמה בשנת , מתכננים למען זכויות תכנון -מקֹום ּבִ מותת עהינה  8מתנגדת מס' 

את הקשר בין זכויות אדם ומערכות התכנון  לחזקמתכננים/ות ואדריכלים/ות, ששמו להם למטרה  של

קדם הליכי תכנון ומגמות תכנוניות לטובת הקהילה מהיא גוף מקצועי ה מקֹוםּבִ במדינת ישראל. עמותת 

 או אזרחית. תיפועלת עם ולטובת אוכלוסיות וקהילות הנתונות בעמדת נחיתות מקצועית, כלכלאשר 
פעילה ברחבי הארץ ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת  מקֹוםּבִ 

רכשה העמותה פעילות, ל שיותר מעשור משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח. במהלך 

 מסדיים., והן בקרב אנשי מקצוע וגורמים מתעבדהיא ערכה רבה הן בקרב הקהילות איתן ה
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 יישוב ג'לג'וליהה

 

בעל היסטוריה ארוכת שנים. ההתיישבות במקום הממוקם באזור השרון, ערבי יישוב  וינהה ליוג'לג'

שתי דרכים עתיקות, "דרך הים" ממצרים לסוריה, והדרך בין יפו מפני היותו הצטלבות בין התפתחה 

שהיו , כדי לשרת את מי שנה 500-מבתקופה הממלוכית, לפני יותר כבר חאן הוקם לאור זאת לשכם. 

 התרמלמפגש בין אותן דרכים חוצה את האזור בסמוך נחל קנה ערוץ העובדה ש. ממקום למקום בדרכם

מרחב שבהרבים ארכיאולוגים השרידים הכפי שמעידים , קבעות יישבלתהליך מתמשך של הת אאף הי

  ג'לג'וליה.

המועצה  שטח , כולם מוסלמים.תושבים 9,000-ב למונה קרומועצה מקומית אשר  אהיה ליוג'לג'כיום 

היישובים  .ידי המועצה האזורית דרום השרוןעל מכל עבריה , והיא מוקפת ונםד 1,894-המקומית הינו כ

בשטח  . מבחינה טופוגרפית מדוברוקיבוץ חורשים הסמוכים ביותר הם המושבים שדי חמד, חגור, ירחיב

 ע מתון היורד ממזרח לכיוון מערב. ערוץ נחל קנה חוצה את ג'לג'וליה, נוח לבנייה, עם שיפויחסית מישורי

 חב פתוח איכותי לכלל תושבי המקוםבחלקו הדרומי של היישוב ופותח על ידי כך הזדמנות ליצירת מר

 .)1(ראו מפה מס' 

0Fבמרכז ג'לג'וליהבנוי במלואו מתוכנן ואשר  ונםד 150-של כמסיבות שאינן ברורות, שטח 

שטחים , כמו גם 1

 255ים לפיתוח מקומי של ג'לג'וליה במסגרת תכנית מח/דועיהמבשני מתחמים  ונםד 370-של ככולל  בהיקף

1Fהמופקדת

כך שהשטח הבנוי והמיועד לפיתוח של בתחום המועצה האזורית דרום השרון. עדיין  ונותר, 2

ביכולתם של פרנסי  פקמצב בלתי סביר זה פוגע ללא סהיישוב גדול יותר מזה שבתחום הרשות המקומית. 

 את מאמצי הפיתוח המקומיים בצורה יעילה.ותושבי היישוב לקדם ולנהל 

 שלושדי ים על מיחותמ ,שלואזורי המגורים הקיימים והמתוכננים עיקר השטח של ג'לג'וליה, בו נמצאים 

ר התעסוקה אזוממערב.  444מדרום וכביש אזורי  531ממזרח, כביש רוחב  6: כביש ין עירונייםכבישים ב

ושטחים חקלאיים מרוחקים מהשטח הבנוי,  444-ו 531המתוכנן של המועצה המקומית כלוא בין הכבישים 

 .לשטח הבנוי שלו צפוןמ הינו ג'לג'וליההכיוון היחיד לפיתוח עתידי של . מכאן ש531מערב לכביש -מדרום

2Fלפי התכניות התקפות ברמה המחוזית

וממערב לו "אזור פיתוח עירוני"  ג'לג'וליה מוגדרהשטח הבנוי של , 3

ביישוב ג'לג'וליה לפי תכניות מיועד לפיתוח מקומי השטח הל וסך הכב"אזור תעשיה, מלאכה ותעסוקה". 

לפיתוח  . ברמה הארצית, לפי הוראותיה של תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה,ונםד 1,850-הינו כאלה 

 20,000להגיע לכדי  השלו יכולאוכלוסייה הווחד גדול" ג'לג'וליה מוגדר "יישוב מי, 35ולשימור, תמ"א/

3Fתושבים

4. 

 

 

                                                 
 .1991שקיבלה תוקף בשנת  1/1004לפי תכנית שד/ 1
 .06-ו 03מתחמים  2
 .2013שקיבלה תוקף בשנת  16/21/3, וכן תמ"מ/2003שקיבלה תוקף בשנת  21/3תמ"מ/ 3
 .35בהוראות תמ"א/יישובים מיוחדים"  - 3"לוח לפי  4
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 התכנית המוצעת

 

הוגשה  2005בשנת לפני למעלה מעשור. החל יישוב ג'לג'וליה ל 255/מחתכנית המתאר מס' של הכנתה הליך 

4Fיח"ד 5,005עם פוטנציאל בנייה של  ונםד 2,660-של כלמוסדות תכנון גרסה מגובשת אשר כללה שטח 

5 ,

הוחלט על הפקדתה , וכבר בחודש ספטמבר של אותה שנה 2005הוגשה למוסדות התכנון בתחילת שנת 

תכנית מתאר מקומית  םיון עד היג'לג'וליה אתכנית נועדה מצד אחד לתקן מצב לא סביר לפיו בהתנאים. ב

שנים,  תשעהתכנית הופקדה לעיון הציבור רק כעבור שני להציע פתרונות תכנוניים לטווח הארוך. ומצד 

וטנציאל הבנייה קטן פאילו ו ונםד 2,463-ונותר ב 7.4%-בכצומצם שטח התכנית , לאחר ש2014בחודש יוני 

5Fיח"ד 3,916והינו כעת  21.8%-ב

6.  

למספר תכניות בהתאם היום בהעדר תכנית מתאר מקומית, הליכי הפיתוח והבנייה בג'לג'וליה מתנהלים 

, 1988/א משנת 34שנה: תכנית מס' אפ/ 20-קודמו וקיבלו תוקף מזה למעלה ממפורטות מרכזיות ש

על סמך אותן תכניות מאושרות, . 1991משנת  1/1004, שד/1992 משנת 39, אפ/במ/1990/ב משנת 34אפ/

6Fיח"ד 2,477-במוערך פוטנציאל הבנייה הקיים בג'לג'וליה 

הן אינן יכולות לספק עוד מענה לצרכים ו, 7

 ההולכים וגדלים של היישוב בתחום המגורים, התעסוקה ושטחי הציבור.

ובנוסף , מאושרותתכניות כל אותן ראותיהן של מאמצת את הו) 2(ראו מפה מס'  המוצעת 255תכנית מח/

תכנית  בחלקו המזרחי של ג'לג'וליה: מפורטות שמקודמות בעשור האחרוןשתי תכניות את הוראותיהן של 

תכנית הן בתנאי שיימצא פתרון קצה לביוב, ו 2012אושרה למתן תוקף בחודש יולי , אשר 5/1004שד/מס' 

עומד . פוטנציאל הבנייה בשתי תכניות אלה 2013ים בחודש ינואר , אשר אושרה להפקדה בתנא3300מס' ק/

7Fיח"ד 920-על כ

מאושרות  פי תכניות מפורטות לבג'לג'וליה ע, כך שלאחר אישורן פוטנציאל הבינוי הכולל 8

תכנית של במסגרת  תהמוצעתוספת הבינוי יח"ד. חישוב פשוט מלמד ש 3,400יהיה כמעט ובהליכים 

 יח"ד בלבד. 520-הינו כ 255קומית מח/המתאר המ

הפיתוח בג'לג'וליה את כלל אפשרויות המופקדת אמנם מרכזת  255מח/המתאר במילים אחרות, תכנית 

אינה מציעה שום פתרון תכנוני חדש שכמעט ותכנית מדובר במעבר לכך,  , אךתחת מסגרת תכנונית אחת

שך שנים רבות. תכנית מתאר עבור תושבי ג'לג'וליה, אשר חיים במצב של מצוקת מגורים קשה שנמ

המופקדת אינה עושה  255ת מח/תכני בלמקומית ליישוב אמורה להציע פתרונות דיור לטווח הארוך, א

 זאת.

התכנית המוצעת אינה מקדמת שום תשתית לפיתוח ראוי ומושכל של היישוב בשנים הבאות ואינה 

על כן אנו מגישים את  צעירים.הזוגות המתמודדת עם המצוקה הקיימת בתחום הדיור, בעיקר בקרב 

 יה.לוג'לג'תכנית מתאר  - 255/מחהתנגדותנו לתכנית מס' 

 

 

                                                 
 .2005בגרסתה מחודש פברואר  255מס' מח/מתאר מתוך הוראות תכנית  5
 .המופקדת 255"נתונים כמותיים עיקריים בתכנית" בהוראות תכנית מס' מח/ 2.3לפי סעיף  6
  .שם 7
 .יח"ד 370-כ 3300יח"ד ובתחום תכנית ק/ 550-לבנות כניתן  5/1004בתחום תכנית שד/ 8
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 הנימוקים להתנגדות

 

 תארשנת היעד של תכנית המ .א

ת בקביעת יעדי התכנון, בעיקר מבחינת גודל הגדרת שנת יעד במסגרת של תכנית מתאר מקומית מסייע

תשתיות האוכלוסייה, שטחי המגורים הנדרשים עבורה, שטחי ציבור, מוקדי תעסוקה, מערכות דרכים ו

ת לעיון הציבור בשלב מתקדם של ההליך התכנוני אשנת יעד בתכנית מתאר מקומית שמובשל העדר עוד. ו

ת המוצעת, אלא גם ביכולתם של מוסדות התכנון ורשויות פגיעה לא רק באפשרות לשפוט את התכני מהווה

בראש ובראשונה, לכוון את מאמצי הפיתוח המקומיים. עצמה המדינה השונות ושל הרשות המקומית 

ברמה הבסיסית ביותר, חוסר הידיעה של שנת היעד אינו מאפשר לדעת מתי התכנית אמורה למלא את 

 לקראת עדכונה בעתיד.  לעקוב אחר יישומה ולהיערך בהתאםיעודה, 

 255מח/המתאר מס' תכנית ם המחייבים של מסמכיה, מתאר שבקביעת שנת יעד לתכניתחשיבות הלמרות 

במהלך ההליך התכנוני נאמר  אמנם,מה היא שנת היעד שלה. אינם מציינים ליישוב ג'לג'וליה המופקדת 

8Fמוזכרת כשנת יעד של התכנית 2016ואף שנת  היעד של התכניתהיא שנת  2020שנת יות כי ונבמספר הזדמ

9, 

 עדי נתלשם זירמא צולמ תןניף קיע פןאוברק  .בענייןמחייבת אמירה כל פקדת המואמור אין בתכנית אך כ

ין כי תכנית זאת משרד הפנים מצוהאינטרנט של אתר מערכת למעקב תכניות שבב :המוצעת יתכנהתל ש

, ישנה מסמך מנחה בלבדשהוא תנועה של התכנית, הבנספח ו ;"2020הינה "תכנית מתאר לג'לג'וליה לשנת 

  .2020התייחסות לשנת 

לדיון בפני  ההובאש 255מח/תכנית ת של ריוקמהה גרסהמהן שאריות  תייחסויות אלהככל הנראה ה

 255אכן נאמר כי תכנית מח/ 2005למשל, בהוראות ובתשריט התכנית מחודש פברואר מוסדות התכנון. כך 

נאמר כי התכנית בהוראות באותה גרסה  2.2.4, וכן בסעיף "2020הינה "תכנית מתאר לג'לג'וליה לשנת 

 .)א'(ראו נספח ." 2020לטווח היעד  .נועדה "..

אינה כל ספק שאין נים בתכנית, דיואחד הבמהלך  רק 255ח/משל תכנית מוזכרת כשנת יעד  2016שנת 

ת התייחסוגם אם לכך, בנוסף  .2014שהופקדה רק במהלך  לתכנית מתאר מקומית יכולה להיות שנת יעד

, חשוב 255מח/ תכניתבעת הכנת  כוונתם של מוסדות התכנוןעליה כ המצביע 2020יעד שנת לת והלא מחייב

יעד עבור תכנית מתאר מקומית שמופקדת לעיון הציבור במחצית שנת יכולה להיות ינה אגם היא לציין כי 

במסגרת של  ם. אין זה נכון להתייחס אליהייעד קרובה מדי במונחים תכנונימדובר בשנת ו, היות 2014שנת 

עד שהתכנית  .טווח זמן ארוךשלם בתכנית מתאר מקומית, שאמורה לממש חזון תכנוני של יישוב 

 .צורך להתחיל בהכנתה של תכנית מתאר חדשהכבר תאושר יהיה המופקדת 

ר הדיון בהתנגדויות ח, התאמת המסמכים לאקבלת החלטהסביר להניח כי הליך שמיעת ההתנגדויות, 

רק לקראת , כך שהתכנית הנדונה תקבל תוקף נוספת שנהפחות כל הליארך הנדונה ת ומתן תוקף לתכני

התכנית המוצעת לוקה בכך שהיא במילים אחרות,  .ליישומהשנים  5ייוותרו רק ואז  2015בשנת סוף 

 .אופק תכנוניכל  תדרנע

הצפוי מועד רי האחשנה קדימה  20על תכנית מתאר מקומית לדאוג לפתרונות תכנוניים בראיה של לפחות 

מתוך הנחה כי ניתן לקבל את טענותינו נגד התכנית המוצעת ולהכין תכנית נכונה יותר  לכן,. אישורהל

                                                 
 גם ו 26/06/2006 חוז מרכז מתאריךשל הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במהדיון  בפרוטוקולמוזכרת  2020היעד שנת  9

 .06/05/2008-ו 25/03/2008ע בתאריכים "הדיונים שהתקיימו בוולנת בפרוטוקול
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כשנת היעד של תכנית המתאר המוצעת  2035 אנו מציעים לקבוע את השנהשתאושר בפרק זמן של שנה, 

את וכן  של הפיתוח המקומיתכנוניים בתחומים השונים היעדים בהתאם את הולהגדיר  ג'לג'וליהעבור 

  .תוך היישובב פיתוחהשלביות 

 

 וגודל משק בית ממוצע ת היעדאוכלוסיי .ב

9Fתושבים 13,500הינה  ג'לג'וליהשל אוכלוסיית היעד כי קובעות  255/הוראות תכנית מח

עבורם התכנית , 10

10Fדונם 844מציעה שטחי מגורים בהיקף של 

11Fח"די 3,916-פוטנציאל בנייה של כ צפוי, בהם 11

העדר ציון ב .12

, והאם מדובר בתחזית צפוי בתכניתשנת היעד אין זה ברור מתי ג'לג'וליה אמור להגיע למספר תושבים ה

לגודל משק בית ממוצע וכתוצאה מכך, בצורה נכונה ים תייחסמאינם מה שברור הוא שנתונים אלה נכונה. 

 מספר יחידות הדיור הדרוש ביישוב. ל

ה של הנתונים המוצגים בהוראות התכנית, בג'לג'וליה קיים היום פוטנציאל בניישציינו לעיל, על פי פי כ

יחידות דיור. יחד עם זאת, וכפי שקורה ביישובים ערביים רבים, פוטנציאל זה אינו ממומש במלואו,  2,477

מאופי הבעלות הפרטית על הקרקע, אשר מצד אחד הסיבות לכך נובעות . וצפוי שכך יהיה גם בעתיד

. מצד שני, ישנם בעל קרקע להחליט מתי לממש את זכויות הבנייה שעומדות לרשותותושב לכל  מאפשר

היבטים תרבותיים אשר אינם מאפשרים קידום של בנייה יזמית אשר תממש את מלוא זכויות הבנייה 

ן . ניתואין ברותם קרקע למי שזקוקים לפתרון דיוראת הדירות למכור או להשכיר מתוך כוונה הקיימות 

: מתוך מרשם מבנים ודירות של הלמ"סמתוך נתונים לחשב את אחוז מימוש הבנייה בג'לג'וליה על סמך 

12Fדירות 1,596-נאמד על כ 2012בשנת הקיימות מספר הדירות למגורים יח"ד,  2,477פוטנציאל של 

 כלומר, .13

 בלבד. 65%-מדובר במימוש של קרוב ל

יתן לומר כי מספר יחידות הדיור הריאלי לבנייה בג'לג'וליה , ניישמר לאורך השניםמימוש אחוז הבהנחה ש

מכאן ניתן להניח כי עורכי התכנית . תושבים 13,500של  יחידות דיור עבור אוכלוסיית היעד 2,550-הינו כ

ית, טעמוהערכה גבוהה מדי, זאת נפשות.  5.3-צופים שגודל משק בית הממוצע בג'לג'וליה יעמוד על כ

 .מתארהתכנית הכנת להוות בסיס ל הולא יכולביישוב  ציאותאת המ ה משקפתאינש

גודל משק הבית עשר השנים האחרונות מלמד כי ב , כולל פילוח לפי גילאים,ניתוח נתוני האוכלוסייה

משק הבית  2012נכון לשנת נפשות, אבל הלך וקטן בהדרגה עד ש 5.1-עמד על כ 2004הממוצע בשנת 

 הולכות . נתונים אלה משקפים מגמות דמוגרפיות)'ב(ראו נספח  נפשות 4.4-הממוצע בג'לג'וליה מונה כ

צעירים מתחתנים בגיל מבוגר יותר ומביאים לעולם פחות ילדים מאשר הלפיהן  וגוברות בחברה הערבית

ממוצע הבית המשך גם בעתיד, אך לצורך הדיון אנו מניחים כי גודל משק יייתכן כי מגמה זאת ת הוריהם.

 כפי שהיום. יישאר 

יחידות דיור שתיתנה קורת גג  3,070-תושבים זקוקה ל 13,500בהתאם לכך אוכלוסיית ג'לג'וליה שתמנה 

 255ראויה לכולם. נתון זה דומה אמנם למספר יחידות הדיור שכביכול מספקת תכנית המתאר מח/

ולכן נכון יותר  20%-כהמוצעת, אך היות ומדובר בתחזיות, אנו סבורים שיש להשתמש במקדם ביטחון של 

                                                 
 .בהוראות התכנית "מטרות התכנית" 2.1סעיף לפי  10
מגורים כולל גם רחובות מיועד לשטח ה, התשריטהיש לשים לב כי על פי  .בהוראות התכנית ""טבלת שטחים 3.2לפי סעיף  11

 .מצומצם יותרנטו מגורים פנימיים ולפי כך מדובר בשטח 
 .בהוראות התכנית תכנית"נתונים כמותיים עיקריים ב" 2.3סעיף פי ל 12
 .www.cbs.gov.il ,פרופיל המועצה המקומית ג'לג'וליה), 1573(פרסום מס'  2012הרשויות המקומיות בישראל למ"ס,  13

http://www.cbs.gov.il/
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בלבד מפוטנציאל  65%-בהתחשב באחוז מימוש של כ, ונוסףב יחידות דיור. 3,700-להתייחס לצורך של כ

 . יחידות דיור 5,700מלאי קרקעות לבנייה עבור המתאר המוצעת אמורה לספק תכנית יחידות הדיור, 

ם ואז ייווצר עודף כביכול בהיקף ייתכן מצב בו היקף הניצול של פוטנציאל הבנייה תגדל במשך השני

באותו אופן שאחוז המימוש  ראשית,הקרקעות המיועדות לבנייה. להבנתנו אין בכך פסול משתי סיבות: 

של פוטנציאל הבנייה יגדל, עשוי גם להקטין מספר הנפשות הממוצע בכל משק בית ובמקרה כזה יידרשו 

ון של שלבי הפיתוח בניהול נשנית, ל של תושבים. יותר יחידות דיור כדי לספק קורת גג לאותו סדר גוד

כך שלא ייווצרו קרחות בינוי ועתודות ג'לג'וליה העתידיים יכול לכוון את הבנייה של השכונות החדשות ב

הקרקע לבנייה תשמרנה מרוכזות לעתיד מאוחר יותר. במקרה זה תכנית המתאר של ג'לג'וליה תוכל לתת 

 ותר.אופק תכנוני לטווח זמן ארוך י

 

 העדר אופק תכנוני .ג

התכנית המופקדת לוקה בהעדר אופק תכנוני כנדרש מתכנית מתאר מקומית שמתייחסת ליישוב שלם. 

 255מח/במסגרת תכנית  08-ו 06, אשר מסומנים כמתחמים השטחים המיועדים לפיתוח חדשמרבית 

או כנון מפורט מתקדמים של תנמצאים בשלבים הם אינם ממלאים את מטרתם מכיוון ש ,המופקדת

 . )3(ראו מפה מס'  05-ו 04ם מימתח, כמו למשל כבר מבוניםלמעשה הם ש

לתופעה של פיצול בתי מגורים על מנת לתת פתרון  הביאעתודות קרקע זמינות לפיתוח מקומי מחסור בה

לאורך כי עוד צעירים. עיון בנתונים דמוגרפיים של העשור האחרון מלמד הזוגות הנאות, בעיקר עבור דיור 

מספר יחידות הדיור הרשומות במאגרי המידע של הרשות המקומית ושל הלמ"ס דומה למספר השנים 

 . כלומר, כמעט בכל יחידת דיור)'ב(ראו נספח המשפחות שמקבלות קצבאות ילדים מהביטוח הלאומי 

ילדים קטינים.  והיייישוב אין זה סביר שבכל משקי הבית בקטינים, למרות ש בג'לג'וליה מתגוררים ילדים

אנשים לזוגות צעירים שרק נישאו אין עדיין ילדים ובקצה השני של מסלול החיים, זאת למשל מכיוון ש

תושבי  מבוגרים שילדיהם התחתנו והקימו משפחה משלהם, גרים בגפם ללא ילדים קטינים בבית.

ות פיצול הבתים בהם מספר רב של צעירים מוצאים פתרון דיור רק באמצעג'לג'וליה מעידים על כך ש

 ם, לפעמים עבור יותר מבן אחד.המתגוררים הורי

לצורך החישוב נתייחס לקבוצת גיל , ניתן להניח שצעירים שטרם התחתנו נשארים להתגורר בבית ההורים

שמתגוררת עם ההורים והאחים הצעירים במשפחה במידה וישנם כאלה. קבוצה זאת, יחד עם  24עד  20

 2012, מנו בשנת 19בגין ילדים קטינים וכל הילדים והצעירים עד גיל באות ילדים מבוגרים שמקבלים קצ

משפחות (משקי בית)  1,409-תושבים. לפי נתונים של הביטוח הלאומי של אותה שנה, מדובר היה ב 7,670-כ

 שהזדקקו כל אחת ליחידת דיור משלה. 

יחידות דיור עבור יתרת האוכלוסייה  187; מכאן שנותרו 1,596עמד על  2012מלאי יחידות הדיור בשנת 

משקי בית  620-תושבים. בהנחה שכולם חיו במשקי בית בני שתי נפשות, מדובר ב 1,240-בג'לג'וליה, כ

יחידות דיור. בראיה  430-היו חסרות בג'לג'וליה כ 2012הזדקקו אף הם ליחידת דיור משלו. כלומר, בשנת ש

 .כל שנהיחידות דיור  400-של כמתמשך חסור מצב של מהשנים האחרונות, ישנו  10של 

המוצעת נמצאות בצידו המזרחי של היישוב,  255תכנית מח/תחום ות שבקרייעעתודות הקרקע הכאמור, 

במסגרת של  2005ים מאז שנת תקדמשטחים אלה נמצאים בהליכי תכנון מ כפי שציינו,. 6לאורך כביש 
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 920-כולל של כאשר מציעות היקף בנייה , 3300ק/ ותכנית 5/1004שד/מפורטות: תכנית שתי תכניות 

13Fיחידות דיור

לאור הנתונים המוצגים כאן, יח"ד/דונם בהתאמה.  9.4-יח"ד/דונם ו 8.33בצפיפות נטו של  14

ביחידות דיור המתמשך מחסור בלבד עבור המידי מענה  המהוואלה  היקף הבנייה המוצע בשתי תכניות

 .בג'לג'וליההקיים 

אוכלוסיית ג'לג'וליה תהיה מוכנה להתגורר בצפיפות המוצעת בחלקו המזרחי של היישוב קיים ספק האם 

סביר להניח כי ומכאן שלא ברור האם ניתן יהיה לממש את מלוא פוטנציאל הבנייה המוצע. במידה וכן, 

אין בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה. מכאן שתוך פרק זמן קצר יבנו ויאוכלסו יתרת יחידות הדיור י

טווח הארוך, כפי שמצופה למעשה ברצועת הקרקע שבמזרח ג'לג'וליה בשורה של ממש בתחום הדיור ל

אנו במתכונתה הנוכחית חסרה אופק תכנוני ועל כן  255. תכנית מח/ראויהמתכנית מתאר מקומית 

 לדחות אותה. יםשמבק

בנויים בפועל, נדונה התכנית המסגרת המוצעים לפיתוח מקומי בהנוספים נציין עוד כי חלק מהשטחים 

 60כבר מעל במקומות אלה ישנם , 2014 . לפי תצלומי אוויר משנת08-ו 04באזור המתחמים כמו למשל 

 תצגומתמונה המהלמעשה המופקדת קטנים  255מח/בתכנית  תולכן היקף תוספת הבנייה המוצע מבנים

לתחומה שטחים נוספים  ולצרף 255וי לתקן את התכנית המוצעת מח/על כן, מן הרא במסמכים שלה.

 שנה לאחר אישורה. 20יינתן מענה לצרכי האוכלוסייה בטווח של באמצעותה אכן לפיתוח, כך ש

 

 ןשטח דרוש לתכנו .ד

14Fיח"ד לדונם 5.8הינה  255מח/מס' ת בתכנית מתאר הרצפיפות המגורים הממוצעת המוצ

 ,למעשה. 15

רחובות הפנימיים ביישוב מוגדרים בתור צפיפות המגורים נטו גבוהה יותר מכיוון שחלק לא מבוטל מה

 .ומצד שני, קיימת תופעה של פיצול יחידות דיור על מנת לתת פתרון לזוגות צעירים "אזור מגורים"

, אשר קובעת כאמור שאוכלוסיית 35הוראות תמ"א/את תואמת יח"ד לדונם  5.8ממוצעת של צפיפות 

עם צפיפות בנייה  4גם מדובר ביישוב מד כןל, וביםתוש 20,000-להגיע לסדר גודל של כ הג'לג'וליה אמור

15Fלדונם נטויח"ד  6מינימאלית למגורים של 

זאת צפיפות גבוהה יחסית ליישוב ערבי בעל אופי נדגיש כי . 16

 כפרי כמו ג'לג'וליה. 

לא מצאו לנכון להקטין את צפיפות המגורים המוצעת בתכנית, כפי שניתן מוסדות התכנון למרות זאת, 

-מדורג באשכול חברתיג'לג'וליה יישוב ה. זאת מכיוון ש35שבהוראות תמ"א/ 12.2.2.2פי סעיף ל לעשות ע

16Fלפי הלמ"ס 2כלכלי מס' 

לעיל גודל משק הבית הממוצע גדול מהממוצע הארצית לאורך הוצג וכפי ש ,17

נם נטו יח"ד לדו 6שנים. על כן, מוסדות התכנון רשאים לאשר חריגה מצפיפות הבנייה המינימאלית של ה

 . 35המתחייבת לפי תמ"א/

למגורים הקיימת היום בג'לג'וליה על פי התכניות המפורטות התקפות במרכז היישוב צפיפות ממוצעת ה

אנו סבורים כי מן הראוי להגדיר צפיפות מגורים נטו נמוכה מזו שקובעת . יח"ד לדונם 5של הינה 

                                                 
של הוועדה המחוזית לתכנון לפי פרוטוקול דיון . יח"ד 550מה וחניתן יהיה לבנות בת 5/1004לפי הוראות ותשריט תכנית שד/ 14

 .יח"ד 372ניתן יהיה לבנות  3300בתחום תכנית ק/, 28/01/2013מתאריך ובנייה מחוז מרכז 
 .255.ה. בהוראות תכנית מח/4.1.2סעיף לפי  15
 .35בהוראות תמ"א/ "צפיפות נטו ממוצעת למגורים - 1"לוח לפי  16
 .www.cbs.gov.il ,פרופיל המועצה המקומית ג'לג'וליה), 1573(פרסום מס'  2012המקומיות בישראל הרשויות למ"ס,  17

http://www.cbs.gov.il/
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הקיימת המצב החברתי של האוכלוסייה ולאופי הבנייה , אשר תהיה תואמת לאורח החיים ו35תמ"א/

יש להגדיר את הצפיפות אנו סבורים כי לצורך חישוב צרכי המגורים של אוכלוסיית היעד , ןכ לעבמקום. 

 .בלבדנטו יח"ד לדונם  5בג'לג'וליה לפי הממוצעת 

ב את השטח הדרוש , יש לחשתושבים 13,500בהיקף של יה לוג'לג'לתת מענה תכנוני לאוכלוסיית כדי 

 לפיתוח מקומי כדלקמן:

 יח"ד 5,700 מספר יחידות דיור לתכנון  -

 דונם נטו למגורים 1,140 יח"ד לדונם 5של  נטוצפיפות דיור שטח מגורים דרוש לפי  -

17Fדונם 844 המופקדת 255לפי תכנית מח/מוצע שטח מגורים  -

18   

 דונם נטו 300-כ מגוריםצורך לפיתוח להדרוש שטח נוסף  -

 דונם לצרכי ציבור 200-כ )40%רוש לצרכי ציבור (לפי חישוב של שטח ד -

 ברוטו דונם 500-כ עתידיסה"כ שטח דרוש לפיתוח  -
 

יה במסגרת תכנית המתאר המקומית ג'לג'וללצרכים של תושבי הולם על מנת לתת מענה תכנוני על כן, 

 .דונם 500-של ככולל היקף בעתידי של היישוב המיועד לפיתוח נוסף המוצעת, יש להגדיר שטח  255/מח

 ג'לג'וליהכאמור, שביותר לשם כך מכיוון  יםיישוב הינם המתאימשמצפון להשטחים החקלאיים לדעתנו, 

מדובר בקרקעות ככל הידוע לנו,  מצד מזרח, דרום ומערב על ידי כבישים ברמה ארצית ואזורית.מוקף 

 .היישובים הסמוכים המחזיקים אותן על ידישימוש חקלאי לא נעשה בהן בשנים האחרונות מדינה ו

ברמה המחוזית או הארצית לצירוף שטחים אלה לתחום הפיתוח של  תתכנוני כל מניעהחשוב לציין כי 

תכניות המתאר המחוזיות השטח הכולל המיועד לפיתוח עבור ג'לג'וליה לפי לעיל,  נאמרכפי שג'לג'וליה. 

אפשרות להרחיב את השטח המיועד לפיתוח עירוני מ 21/3. הוראות תכנית תמ"מ/ונםד 1,850-הינו כ

כל  הנדונה 255מח/בעת הכנתה של תכנית מתאר מקומית כמו תכנית , 10%בשיעור של עד  ביישוב המאושר

 שטחים חקלאייםבעוד נשמרים מספר כללים כגון פיתוח צמוד דופן לפיתוח עירוני קיים או הרחבה 

18Fבלבד

ומי יש צורך לערוך תיקון לתכנית המתאר המחוזית התקפה עבור יתרת השטח הדרוש לפיתוח מק .19

 .21/3למחוז מרכז, תמ"מ/

המופקדת  255תכנית מח/ מה שלכי בשלב ראשון יצורף לתחו יםעיצאנו מעל מנת לייעל את ההליך התכנוני 

 (ראו 2006בשנת  מנהמ השנגרע ונםד 200-מצפון למרקם הבנוי של ג'לג'וליה בהיקף של כשקרקע רצועת ה

אשר מאפשרות לקדם את השינוי  21/3/. זאת, על סמך הוראות תכנית המתאר המחוזית תמ"מ)4מפה מס' 

ביעוד הקרקע מבלי צורך לתקן את תכנית המתאר המחוזית. במקביל לכך, יש לקדם תיקון לתכנית 

 לפיתוח עירוני וכן תכנית מתאר ונםד 300-המתאר המחוזית אשר תגדיר רצועת קרקע נוספת של כ

ראו ( כדי לתת מענה ראוי לצרכי הפיתוח העתידיים של היישוב 255מח/ מס' מקומית משלימה לתכנית

 .)5מפה מס' 

לדיון במוסדות התכנון הובאה ש 255הגרסה המוקדמת של תכנית המתאר מח/כאן המקום להזכיר כי 

, אשר ידי של היישובד' מצפון לשטח הבנוי של ג'לג'וליה כשטח לפיתוח עת 200-כללה רצועת קרקע של כ

 . לאור ההתנגדות שהתעוררה בקרב תושבי המושבים הסמוכים)4 מפה מס' (ראו מתחם ג'סומנה כ
                                                 

יש לשים לב כי על פי תשריט התכנית שטח המגורים כולל גם כאמור,  .בהוראות התכנית ""טבלת שטחים 3.2לפי סעיף  18
 "ד לדונם.חי 5-גבוהה מתהיה הינו מצומצם יותר והצפיפות בפועל מגורים נטו מיועד להשטח כן הרחובות פנימיים ול

 .21/3בהוראות תכנית המתאר המחוזית למחוז מרכז תמ"מ/ 7.1.2.2סעיף לפי  19
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לגרוע את השטח מתוך ניסיון להגיע  , הוחלטהמתאר לג'לג'וליה להכללת רצועה זאת בתחום התכנית

על מנת לגשר על עמדות הצדדים נקבע עוד כי  עם נציגי המושבים והמועצה האזורית דרום השרון. ותלהבנ

19Fכפר קאסםמקומית היתקיים הליך של גישור בסיועו של ראש המועצה 

20. 

פאיק  , מרג'לג'וליה דאזהמקומית  , מחה ראש המועצה06/05/2008ולנת"ע בתאריך פני הבדיון שהתקיים ב

על גריעת השטח המיועד לפיתוח שמצפון ליישוב במקביל לכך שנקבע כי שנת היעד של התכנית הינה  עודה,

דונם מצפון לשטח הבנוי  200-של כ . לדבריו, מן הראוי היה כבר אז להחזיר את רצועת הקרקע בהיקף2016

20Fלתחום התכנית כשטח שנחוץ לתכנון עתידי

21. 

להקפיא את  טלחוה 2009שנת במהלך לכן ו, בסופו של דבר לא צלחמועצות הי שתבין ניסיון ההידברות 

21Fשנים ולחזור ולדון בנושא לאחר אותה תקופה 5לתקופה של כיוון צפון דיון בהרחבת ג'לג'וליה לה

. למרות 22

הקפאת הדיון והרצון להגיע להסכמות עם המושבים השכנים, תושבי ג'לג'וליה רואים בחטיבת הקרקע 

 .ואין בכוונתן לוותר על כך ליישוב את עתודת הקרקע היחידה שיש לפיתוח עתידי לצורכי מגוריםשמצפון 

את רצועת  255אנו מבקשים מהוועדה המחוזית להחזיר לתחום תכנית המתאר המקומית מח/כן על 

. ולהתחיל בהליך של תכנון מפורט באותם שטחים באופן מידי 2005תה חלק ממנה בשנת יהקרקע שהי

מנת  לעביל, יש לקדם הליך לתיקון תכנית המתאר המחוזית ועריכת תכנית מתאר מקומית משלימה במק

 לתחום הפיתוח של ג'לג'וליה.ונם ד 300-כלצרף שטח נוסף של 

בתחום מרקם שמור משולב לפי תשריט המרקמים של  נמצאמבחינת התכנון ברמה הארצית, ג'לג'וליה 

ב הינה ליצור רצף מצפון לדרום של ערכי טבע, חקלאות, נוף, . מטרתו של מרקם שמור משול35תמ"א/

, אין מניעה לצרף לתחום הפיתוח המקומי שטחים נוספים 35התיישבות ומורשת..". לפי הוראות תמ"א/

אשר  8.2.1הוראות סעיף  היג'לג'ול . בהיותו "יישוב מיוחד גדול" חלים עלבתחום מרקם שמור משולב

ית מתאר מחוזית שתאפשר תוספת בנייה לצורך הגעה ליעד האוכלוסייה שעל מאפשרות להכין תיקון לתכנ

בתוך "מרקם שמור משולב"  בהיותו ג'לג'וליהכמו כן, . 8.2.2קבועים בסעיף ה, וזאת בתנאים 35פי תמ"א/

לפיהן ניתן לקדם תיקון לתכנית מתאר מחוזית שתאפשר תוספת שטח  .7.4.1הוראות סעיף גם חלים 

  לפיתוח מקומי.

 

 לפיתוח מקומי מדינה באדמות צורך .ה

 בנימגורים של ל המיועדבמגרש הפרטי  עצמית בנייה של וינהבחברה הערבית  השכיח הבנייה אופי

מגורים הזדמנויות אפשרויות או כמעט ולא קיים שוק מקרקעין שיכול ליצור . לצד זה, בלבד המשפחה

 רבה חשיבותאור זאת קיימת ל .זמינה לבנייהחדשות עבור מי שזקוק לפתרון דיור ואין ברשותו קרקע 

 ההזדמנות את מהוותמדינה  קרקעות .ג'לג'וליהם וחבתומבני ציבור  מגוריםצרכי ל מדינה קרקעותבצירוף 

אין ברשותו או ברשות משפחתו ג'לג'וליה שבצעיר הדור המבין  מי עבור מגורים לצרכי מענה מתןל היחידה

 .ישוביב ררגוהתל להמשיךם הם מעונייניוזמינה לבנייה  קרקע

. שלהם םדוחים את הנישואירבים לכך שצעירים ות הסיבאחת חשוב לציין כי העדר של פתרון דיור היא 

בדרך זאת מייצרים עוד יחידות דיור על ושל ההורים ם את דירותיה פצלמחליטים ליש מי שעומתם ל

                                                 
 .26/06/2006לתכנון ובנייה במחוז מרכז בתאריך את הוועדה המחוזית מתוך פרוטוקול הדיון שהתקיים במלי 20
 .06/05/2008ך בוולנת"ע בתארים שהתקיין פרוטוקול הדיומתוך  21
 , החתום על התנגדות זאת.2013-2008מתוך שיחה עם מר ג'אבר ג'אבר, ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה בין השנים  22





10 
 

 
 

 
 

ומסתכנים בקבלת צווי הריסה, בשולי היישוב מי שמחליטים לבנות ללא היתר או  ,תשתית נתונה

צפיפות מגורים בלתי סבירה דית של לבעיה המי מעברהתמודדות מול בית משפט ותשלום קנסות כבדים. 

, אזרחיםהגורם מעכב ומפריע להתנהלות היום יומית של כ תאשר נתפס ת,תכנוניהאמון במערכת פגיעה בלו

גיעה בתשתיות אחד, ישנה פצד מ א מבוטלות בכל הקשור לאופן הראוי לפתח את היישוב.לנוצרות בעיות 

מכיוון שהן אינן ערוכות לגידול לא מבוקר  )וכו' , מבני ציבורחשמלביוב, מערכות מים, ( הקיימות

מחסור הלפתור במאת אחוזים את פתרונות עצמאיים אלה אינן מסייעות כדי שני, מצד באוכלוסייה. 

 כך.החברתיות שנוצרות עקב ה הבעיביחידות דיור ו

, במיוחד באדמות הזדמנויות פיתוח למגוריםמגוון תיצור של ג'לג'וליה חשוב שתכנית המתאר החדשה 

השטחים המבוקשים לפיתוח והיות  .ביישוב י שאינם בעלי קרקעות פרטיותמכדי לתת מענה ל מדינה,

אנו על כן  .תת פתרון לפלח זה באוכלוסייהלבהן כדי קרקעות בבעלות מדינה, יש הם מצפון לג'לג'וליה 

אשר ייתנו מענה שמצפון ליישוב יה קרקעות בבעלות מדינה לוג'לג'דורשים לצרף לתחום הפיתוח של 

 .יםרלתושבי המקום שאין ברשותם קרקע פרטית שמיועדת לבנייה למגו תכנוני

 

 ציבורשטחים לצרכי  .ו

תושבי עבור (מבני ציבור ושטחים פתוחים) צרכי ציבור השטחים המיועדים ל לשמפורטת פרוגרמה בחינת 

22Fאמות מידה מקובליםפי לג'לג'וליה 

חוסר איזון בין כלל  נוישהמופקדת  255מח/מס' תכנית במלמדת כי  23

 ., כפי שיפורט להלןמיועדים למטרות אלהההשטחים 

 מדיםאתושבים נ 13,500הנדרשים עבור אוכלוסייה בת  בנים ומוסדות ציבורמלהמיועדים היקף השטחים 

 38ועוד  ,כיתה י"אלמשלב של מעונות יום ועד הינם לצורך מערכת החינוך  ונםד 130, מתוכם ונםד 168-ב

, שירותי הם לצורך שימושים שונים כגון מרפאות, מרכזי תרבות וספורט, מבנים לרשות המקומית ונםד

כך בלבד עבור שימושים אלה  ונםד 149-המופקדת מקצה כ 255. לעומת זאת, תכנית מח/ועוד חירום

 .ביישוב לצורך מבני ציבור ונםד 20-מחסור של כים יקש

, ובל כלל הייששמגינות שכונתיות, מגרשי ספורט ועד לפארק ברמה החל  ,השטחים הפתוחיםלכך, במקביל 

של  ונםד 196-כמציעה  255ח/מתכנית . ונםד 180-כשאמורים לתת מענה לאוכלוסיית ג'לג'וליה נאמדים ב

כלומר, עבור רצועת נחל קנה.  ונםד 41-ובנוסף להם כדונם המיועדים לספורט ונופש  62, שטח פתוח ציבורי

בכלל, והמיועדים לספורט  שהוקצו בתכנית הנדונה תוחיםפהשטחים מבחינת הדונם  78-כעודף של קיים 

, אזי תושביםכלל הלינארי לרווחת אם נתחשב בעובדה שניתן לשלב את ערוץ הנחל בפארק  .ונופש בפרט

 דונם שייעודם אינו תואם את הצרכים של תושבי ג'לג'וליה. 120-שמדובר בקרוב ל

, חלקם במסגרת של המקום המשרתים את אוכלוסייתישנם מספר בתי קברות פעילים  ג'לג'וליהבתחום 

 33-כמספר מתחמים לבתי קברות בשטח כולל של גדירה מהמופקדת  255תכנית מח/. )וקף(דתי  הקדש

 4-ל 3מוערך בין הינו קטן בהרבה ועבור אוכלוסיית ג'לג'וליה ונם, למרות שהשטח הדרוש לשימוש זה ד

23Fדונם בלבד

מדרום לערוץ נחל קנה וממזרח  במסגרת הקדשבהקשר זה נציין גם כי שטח של בית קברות  .24

                                                 
תדריך תכנון להקצאת קרקע ) 2005משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ( 23

 .(ע"ר), תל אביבהמכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה , לצרכי ציבור
שנה, ובהנחה כי הקבורה תמשיך להיות  30נפש עבור כל אוכלוסיית היעד למשך  1,000-פתירות ל 2.7לפי חישוב מחמיר של  24

איתור שטחים לבית ניתן לעיין במסמך קביעת השטח הדרוש לבית קברות יחידות לדונם. בעניין  400קבורת שדה בצפיפות של 



11 
 

 
 

 
 

מבקשים נו א .אופן מוטעהב )222ל"מסחר ומשרדים" (תא שטח תכנית הנדונה מיועד ב ,444לתוואי כביש 

בתי קברות ביעוד המשרתים את אוכלוסיית ג'לג'וליה הקיימים, אשר  בתי הקברותכל להגדיר את 

, ניתן יהיה לגרוע קברותהשל בתי את היקף השטח שיתברר לאחר . 255מח/ תכנית המתארשל במסגרת 

 נחוצים למטרה זאת.מוקדשים ואינם שטחים שאינם 

לכן ור. רב ביישום תכניות מתאר ביישובים ערביים בהם ישנו אחוז גבוה של הפקעות לצרכי ציבקושי קיים 

על כך  מצביעזה מצב  של שטחי ציבור.בעודף דווקא תכנית המתאר של ג'לג'וליה תצטיין אין זה סביר ש

אנו סבורים כי על מנת לתת שהתכנית לוקה בחסר בכל הקשור לקביעת צרכי הציבור של אוכלוסיית היעד. 

הכין מחדש את הפרוגרמה לצרכי ציבור שמלווה יש לונות תכנוניים נכונים עבור אוכלוסיית ג'לג'וליה פתר

לייעד את השטחים העודפים המיועדים היום ו התותכנית המתאר המוצעת ובהתאם לכך לתקן אאת 

 .לטובת אזורי מגוריםצרכי ציבור ל

 

 הדרכיםמערך  .ז

 למשל יבטים, כמוספר הבמבחסר אף הוא לוקה  255/מחרך הדרכים המוצע בתכנית המופקדת מע

החיבורים של מערכת הדרכים הפנימית של היישוב אל המערכת  ואהעתידים  תנועהה ינפחשל ת ותחזיה

 הדרכים האזורית והארצית.

המופקדת מתייחס לשנת היעד  255ראשית אלינו לציין כי הדו"ח המילולי של נספח התנועה של תכנית מח/

אין זה ברור כיצד נבחרה שנה זאת לצורך הכנת תחזיות תנועה, אם התכנית בכמה הזדמנויות.  2020

נספח התנועה מצביעים על מערך הנתונים המוצגים במצד שני,  המופקת נטולת שנת יעד כפי שנאמר לעיל.

יימת סתירה מהותית בין המרכיבים השונים קכך שדרכים שונה מזה המוצע בתשריט התכנית המופקדת, 

 של התכנון לבין המוצר הסופי שהובא לעיון הציבור. 

כביש  תוואי הישן שלה תהשמשאת מצד אחד  תכוללמהווה בסיס לחיזוי נפחי התנועה מערכת הדרכים ש

התוואי החדש עם ) צפוניוקף ע( 255תכנית מח/לפי  5מס' דרך את ת חברשמ 'לג'וליהגשל כדרך פנימית  444

למערכת האזורית מכיוון דרום אל שני חיבורים מוצגים בתרשים מצד שני,  .444מס' כביש אזורי של 

והחיבור העתידי עם דרך  255לפי תכנית מח/ 18: החיבור הקיים עם דרך מס' 5233הכביש המקומי מס' 

 .255לפי תכנית מח/ 3מס' 

בתשריט או המוצגת ה חלק ממערכת הדרכים והוינו מא 444כביש שן של למרות דברים אלה, התוואי הי

עם כביש  18החיבור של דרך מס' כן,  וכמ בגיליון נספח התנועה בו מפורטים תנוחת הדרכים וזכויות הדרך.

התכנית מלמדת על  ם השונים שלמסמכיה. הסתירה בין בגיליון זה ובתשריט התכנית מיועד לביטול 5233

מאמצי לכוון את כדי של תכנית מתאר מקומית חשיבותה ותפקידה קנה אחד ביחס לבשאינו עולה כנון ת

בעתיד על כן נוצר ואקום תכנוני ביחס לתשתית התכנונית הנדרשת לביצוע  הפיתוח המקומי לטווח ארוך.

 . וכמובן חוסר ודאות לגבי המועד הראוי לביצוע החיבור הנוסף לכיוון צפון

תוואי הישן של כביש ישתמשו ב , כשליש מהתנועה אל מחוץ ליישוב,יר''מ 288צפוי כי  ,לפי תחזיות התנועה

הפתרון התכנוני חלק מינה אזאת דרך כאמור, , למרות ש. זאתבוקרבשעת שיא כדי לצאת מהיישוב  444

                                                                                                                                                         
שו עמד איתן רונאל עבור מינהל התכנון ולשכת בראעל ידי צוות מתכננים  2011שהוכן בשנת  ,עלמין אזורי בדרום מחוז חיפה

  .התכנון המחוזית חיפה
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השאלה באיזה אופן גם כמו כן, עולה  .התכניתשל  המחייבים םמסמכיהשלם של היישוב, כפי שמשתמע מה

תתפלג התנועה של כלי הרכב בשעת בוקר, והאם היציאות האחרות מהיישוב יכולות לקלוט את עודף נפחי 

 התנועה הצפויים.

מקומי מס' הכביש הכיוון מוליה 'לג'לגהקיימת דרומית הכניסה האת בטל עה ליצהתכנית המופקדת מ

העתידית  3עם דרך מס'  5233) לאחר פתיחת החיבור של כביש 255לפי תכנית מח/ 18(דרך מס'  5233

יצוין כי הכניסה הקיימת היום הוסדרה לפני שנים מעטות ולשם כך הושקעו בה כספי  .(טבעת מזרחית)

רון תלמצוא פיולכן יש גם יחד נית וציבורית אנו סבורים שמדובר בגישה מוטעית מבחינה תכנו ציבור רבים.

אחת עבור כניסה רק ספיקה ממבחינה תחבורתית אם , גם כניסה הקיימתשיאפשר להמשיך את השימוש ב

להרחיב את קטע הראשון של ניתן  ,. להבנתנו3כמו דרך מס' ת דרך עורקיאמצעות במכיוון דרום ישוב הכל 

 ללא צורך בהריסת מבנים קיימיםמ'  20עד  17, לרוחב של 16מס'  דרךלהצטלבות עם עד  18מס'  דרך

 .  ולאפשר את המשך התפקוד של הכניסה הקיימת

המצב הקיים  םעאת התוואי שלהן מאמץ לתאם בתחום התכנית המוצעת נעשה ברוב הדרכים נראה כי 

: תכנית 8עבור דרך מס' למשל בתוואי המוצע , כמו מקרים שהניסיון לא היה שלםנם מספר יש ך, אבשטח

בין לאורכה , מבלי להתייחס לבנייה הקיימת מ' 16-מ' ל 10-מ השלרוחב מבקשת להרחיב את ה 255מח/

הצמודים  תיםהבחצרות של תחייב הפקעה זה (עוקף מזרחי). הרחבת הדרך בקטע  3לדרך מס'  14דרך מס' 

ה ברחוב ובכך להצר את חתך הדרך חנייהניתן להימנע מהצורך להפקיע שטחים על ידי ביטול . לדרך

 .יה הקיימתילבנולהתאים אותו 

מגרשים ת ה) מייצר מצב לא תקין לפיו רצוע(עוקף צפוני 5התוואי המוצע עבור דרך מס' עוד נציין כי 

י רחובות שונים. מעבר ני דרכים, עם שתי חזיתות לכיוון שתתהיה כלואה בין ש םהצמודה אל הדרך מדרו

גרם לבעלי הבתים במקום, מדובר בבזבוז משאבים, היות והתשתיות שתונחנה בדרכים לחוסר נוחות שתי

. בניגוד למצב המקובל לפיו לכל צד של דרך יש שורה של מבנים בלבד אלה תשרתנה מגרשים בודדים

כים שתי דרשורה בודדת של בתים תקבל שירות מ ובהפוך מצב  שמקבלים שירותים ממנה, כאן יש

הסיט לתאפשר  255לתחום תכנית מתאר מח/המיועד לפיתוח מצפון לג'לג'וליה השטח הוספת . מקבילות

 .ולתת פתרון גם לבעיה זאת 5דרך מס' את התוואי של 

 

 

 

 סיכום

 

קביעה בה  יש, שנת יעדאין בה המוצעת לוקה בפגמים רבים:  255/מחמס'  יהלוג'לג'להמתאר תכנית 

מחסור בעתודות קרקע קיים בה , די לתת מענה לאוכלוסיית היעדכלגבי פוטנציאל הדיור הדרוש מוטעית 

וכך גם מערכת הדרכים  ,הפרוגרמה לצרכי ציבור לקויה אופק תכנוני,מקומי אשר נובע מהעדר לפיתוח 

   המוצעת. 

נותנות מענה לצרכים מיידיים מוגבלות והמופקדת  255ח/מבתכנית המוצעות מקומי פיתוח לאפשרויות ה

כנית המוצעת אינה נותנת מענה ראוי למצוקות התכנוניות הרבות . למעשה, התשל האוכלוסייה בלבד

בטווח של חמש שנים  םוהמק ובראשן פתרונות בתחום המגורים והדיור לתושבי ג'לג'וליההקיימות ב

 .ומעלה
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הנוכחית ולערוך בה את ה במתכונת 255מח/מס' תאר לאור כל אלה, מן הראוי לדחות את תכנית המ

, כל ההיבטים שלהב, ג'לג'וליהלוסייה של השינויים הנדרשים על מנת לאפשר את התאמתה לצרכי האוכ

 שנה קדימה אחרי אישורה. 20לטווח של 

 

וכן את האפשרות להסתייע אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעלות נושאים נוספים בעת הדיון בהתנגדויות, 

 .במומחים שונים, ככל שנמצא לנכון

 
 

 
 
 
 
 
 

 מתכנן ערים, סזאר יהודקין
 במקוםעמותת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :העתק
 .4881000, 2583כפר קאסם, ת"ד  ,קסםתכנון ולבניה ועדה מקומית להו, יו"ר גב' סיגל לחמני -

  .4994500, 500קריית המועצה נווה ירק, ת"ד  ,דרום השרוןועדה מקומית לתכנון ולבניה הו, יו"ר ד"ר מוטי דלג'ו -











 ‘נספח ב


