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 מתכננים למען זכויות תכנון -מקֹום ּבִ  מותתע .13

 

 בקשים לשמור על האינטרסים של כלל תושביאשר מ, המועאויכפר מהתושבים הם  12עד  1מתנגדים מס' 

במסגרת תכנית המתאר המוצעת. הדאגה נובעת בעיקר לאור הפער הקיים בין המציאות הנוכחית  הכפר

למחסור  יואתמענה אינם תורמים למציאת , אשר על ידי רשויות התכנוןביישוב לבין הפתרונות המוצעים 

התנגדות מוגשת מתוך נקודת הרכי התושבים והיישוב. בעתודות קרקע לפיתוח מקומי שיהיה תואם את צ

 .המוצעון יום עם השלכותיה של תכנמדי מי שיצטרכו להתמודד ציבורית, כמבט 

על ידי  1999, עמותה אשר הוקמה בשנת מתכננים למען זכויות תכנון -מקֹום ּבִ מותת עהינה  13מתנגדת מס' 

את הקשר בין זכויות אדם ומערכות  לחזקמטרה מתכננים/ות ואדריכלים/ות, ששמו להם ל קבוצה של

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

ת או יפועלת עם ולטובת אוכלוסיות וקהילות הנתונות בעמדת נחיתות מקצועית, כלכלאשר הקהילה 

גת אינטרס ציבורי למען שקיפות הליכי התכנון והקצאת פעילה ברחבי הארץ ומייצ מקֹוםּבִ  אזרחית.

ערכה הרכשה העמותה פעילות, ל שיותר מעשור התכנון והפיתוח. במהלך ם משאבים הוגנת ושוויונית בתחו

 ד, והן בקרב אנשי מקצוע וגורמים ממסדיים.ועבממשיכה לעבדה והיא רבה הן בקרב הקהילות איתן 
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 מועאויהכפר ה

, המשתייכים לשתי משפחות עיקריות תושבים 3,500-כהמונה ר ואדי עארה באזו ערבי כפר הואמועאיוה 

הגיעו לכפר גם פליטים מכפרים  1948לאחר ה. חאמיד ואגבאריה, שמקורן בעיר אום אלפאחם הסמוכמ

לכן התושבים המקוריים עסקו , ווערוציםמעיינות מקורות מים רבים, . בסביבת מועאיוה ישנם סמוכים

ם עובדים בעבודות מחוץ תושביאמנם היום חלק גדול מה. לחין ומטעים והן ברעיית צאןשלאות, הן בחק

ישנם משפחות שמחזיקות דירים ורפתות בחצר עדיין לכפר ורק מעטים ממשיכים לעסוק בחקלאות, אבל 

 .למטרדים רבים ומחייב פתרון תכנוני מקיף, דבר שגורם יםהבת

בחלקו  מ' מעל פני הים 260-עד כמ'  220-כגובה של מה מכיוון מערב למזרח שלוחה שעולגבי על בנוי הכפר 

, ומצד שני ממוקם במרכז אחרים בוואדי עארההיישובים ההיותו מבודד יחסית מ .הצפוני של ואדי עארה

 .65מהמוקדים הסואנים הסמוכים לכביש הופך אותו לנקודת חן הרחק  של שדות חקלאיות ויערות

ני שיחד עם  ,ה"בסמ מקומיתה מועצהמועאיוה מהווה חלק מה 1995מאז שנת לית, מבחינה מוניציפא

מסוג מבנה מוניציפאלי נציין כי . סהלה-א עיןו ברטעה שאין ביניהם כל קשר טריטוריאלי:נוספים יישובים 

הכפר . ייחודי ליישובים ערבים במפת השלטון המקומי בישראלפוגע ביישובים המאוגדים בתוכו והוא זה 

י היישובים האחרים שבתחום המועצה ן משמעותי משנמרוחק באופנפגע במיוחד היות והוא  מועאיוה

 ולעומת זאת קרוב הרבה יותר למוקדי אוכלוסייה אחרים שבמרחב ואדי עארה.המקומית בסמ"ה 

 

 התכנית המוצעת

ברמה המחוזית שנוצר בשנת מעודכן מטרתה של התכנית המופקדת הינה לגשר על מצב של העדר תכנון 

ולכן נגרעו מתחום ית הנדונה הועברו ממחוז צפון למחוז חיפה, , כאשר השטחים שבתחום התכנ2005

, אך וטרם הופקדה, שהיתה בשלבי עריכה 9/2תכנית המתאר המחוזית החדשה של מחוז צפון, תמ"מ/

היתה מכיוון שזאת כבר , 6תמ"מ/תחום תכנית המתאר המחוזית של מחוז חיפה, בלא נכללו לעומת זאת 

ין הכלהחלה הוועדה המחוזית חיפה  ,2010שנים מאוחר יותר, בסוף שנת  רק חמש .לעיון הציבורמופקדת 

והיא פורסמה להפקדה בעיתונים שנים  4-קרוב לריכת התכנית נמשך עהנדונה כעת.  6לתמ"מ/ 7תיקון את 

 .23/12/2014מועד האחרון להגשת התנגדויות הינו . ה2014לאוקטובר  24-ו 21התאריכים  בין

התכנית מבקשת ליצור תשתית תכנונית ברמה המחוזית שתאפשר את המשך ויה, בכל הקשור לכפר מועא

, 984של מועאויה, ענ/החדשה  פיתוחו של היישוב לכיוון צפון, לאור העובדה שתכנית המתאר המקומית

וטרם  2006מאז שנת נמשך  984תהליך הכנתה של תכנית ענ/נציין כי אינה מציעה מספיק שטחים לפיתוח. 

המועצה המקומית בתחום מספר שנים במהלכן הוכנה תכנית אב לכלל היישובים ש כךלמו קד. הסתיים

 בסמ"ה.

שני מתחמים לפיתוח ברמה של תכנית להוסיף  בקשמהמתאר של מחוז חיפה תכנית ל המוצע 7תיקון מס' 

 280-של ככולל שטח בנחל ברקן, , מעבר לערוץ של מתאר מחוזית מצפון לשטח הבנוי של הכפר מועאויה

 השטחים המוצעים לפיתוח מקומי עבור הכפר מועאויה אינם מספקים כדי לתתכי אנו סבורים  .דונם

דיר שטחים נוספים לטובת פיתוח מקומי, ולכן אנו מבקשים להגהכפר  מענה לכלל הצרכים של תושבי

 ם את ההתנגדות המפורטת להלן.יעל כן אנו מגיש. המצורפתות כפי שמסומן במפ

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A1%D7%9E%22%D7%94
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 התנגדותהנימוקים ל

 

 העדר רציפות של ההליך התכנוני .א

, 1983שנה, בחודש ינואר  32, קיבלה תוקף לפני 959תכנית המתאר המקומית התקפה בכפר מועאויה, ג/

, הוחל בהכנתה מצב בלתי סביר זהלאור ואין כל ספק שאינה יכולה לתת כל מענה תכנוני לצרכי התושבים. 

 .ויימתסשנים רבות וטרם הכאמור הליכי התכנון שלה נמשכים ש, 984ענ/של תכנית מתאר מקומית חדשה, 

 ,ההתנגדויות ה אתהוועדה להשלמת תכניות שמונתה כדי לדון בהמלצות החוקרת ששמענכון להיום, 

ת שביקשו יות את מרבית ההתנגדוודחל חלט. לצערנו, הו2014בסוף חודש נובמבר מסרה את החלטתה 

 .בכפר ומייב את התחום המיועד לפיתוח מקלהרח

 לתכנית המתאר המחוזית הופקדה 7נמקה את החלטתה בכך שתיקון מס' להשלמת תכניות הוועדה 

למעשה בחודש אוקטובר והיא זאת שתיתן את התשתית התכנונית החסרה לקידום תכניות מפורטות 

0Fלהרחבת היישוב לכיוון צפון בהתאם לצרכי האוכלוסייה

ת מתאר כך אכן נאמר גם בדברי ההסבר לתכני .1

9841Fמקומית מס' ענ/

 7מעמד מחייב. מכיוון שקידום תיקון מס' כל לתכנית הסבר  יכידוע, אין לדבר, אך 2

לא היה ברור מה יהיה עתידו של  984נמשך מספר שנים, בעת הגשת ההתנגדויות לתכנית ענ/ 6לתמ"מ/

וספים לפיתוח מקומי השטח שמצפון לנחל ברקן ולכן הוגשו התנגדויות רבות בדרישה להגדיר שטחים נ

תהליכי תכנון ברמות שונות עבור אותו מספר במקביל  יםתנהלמלמעשה,  מדרום לשטח הבנוי של הכפר.

 תאום ביניהם.כל שטח, אך ללא 

פוגעים השינויים בתחומי שיפוט נציין עוד כי חוסר הרציפות של הליכי התכנון והעדר ההלימה בינם לבין 

מכיוון ששני כפר. בל פרנסי היישוב להתוות ולנהל את מאמצי הפיתוח ביכולתם של הרשות המקומית וש

מדוע אין תאום בין אגפים לנו אין זה ברור  ,של משרד הפנים המלאה נושאים אלה נמצאים תחת אחריותו

 שונים של אותו משרד.

ניין מתוך אחריות ציבורית החלטנו שלא לערר על החלטתה של ועדת ההתנגדויות לדחות את הטענות בע

אנו סבורים שלא ניתן יהיה לאשר תיקון לתכנית הצורך בשטחים נוספים לפיתוח מקומי; אך יחד עם זאת 

. על כן אנו מבקשים כי המתאר המחוזית שלא מתייחסת באופן ראוי לכלל הצרכים של תושבי מועאויה

ואו בעקבותיו, , ובהליכי התכנון המפורט שיב6לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/ 7במסגרת תיקון מס' 

 .כפי שמפורט בהמשך יקבעו עתודות הקרקע הנדרשות לפיתוח היישוב

 

 המאפיינים הייחודיים של הבעלות על הקרקע בכפר מועאויה .ב

דונם לצרכי פיתוח מקומי, מתוכם  975-מציעה כ, 984ענ/של מועאויה, החדשה תכנית המתאר המקומית 

של משמעותי מרכיב שחסר בה מכיוון  חלקית בלבד מדובר בתכניתיש לזכור שדונם למגורים.  650-כ

מלמד מצב  984לפיתוח בטווח הזמן הקרוב. ניתוח מעמיק של בעלויות הקרקע בתחום תכנית ענ/קרקעות 

) מהשטח המוצע לפיתוח נמצאים בבעלות של אנשים פרטיים שאינם 11%-דונם (כ 105-ייחודי לפיו כ

מעניקה  984לממש את זכויות הבנייה שתכנית ענ/ מועאויה, וככל הנראה אין בכוונתם תושבי

לא ניתן יהיה לממש חלק גדול מהשטח המיועד לפיתוח מקומי ששמעות הדבר היא מ לקרקעותיהם.

 תאר המקומית.בתכנית המ

                                                 
 . 10/11/2014מתאריך  בהחלטת הוועדה להשלמת תכניות 5.18עד  5.16ראו סעיפים  1
 המופקדת. 984ראו סעיף ה' "פרוגרמה ליישוב" מתוך דברי הסבר לתכנית ענ/ 2



4 
 
 

 

זמינות שאין ברשותם קרקעות פרטיות ישנם תושבים בכפר, מתוכם זוגות צעירים רבים, , בנוסף לכך

"פיתוח -תי לתושבי הכפר יש להרחיב את השטח המיועד לאמתת מענה תכנוני לעל מנת לכן, לבנייה. 

לתכנית המתאר המחוזית. הרחבה כזאת צריכה לכלול הן קרקעות שנמצאות  7עירוני" במסגרת תיקון מס' 

קרקעות בבעלות והן המיועד לפיתוח מקומי,  בבעלותם של תושבי מועאויה שנותרו לפי שעה מחוץ לשטח

 . לתת מענה לתושבים שאין ברשותם קרקע פרטית כדי ציבורית

, חלקן כפי שצוין פרטית בבעלות קרקעות הן 984המיועדות לפיתוח לפי תכנית ענ/ הקרקעותהיות ורוב 

מובנה ביכולתה של תכנית המתאר המקומית החדשה   חסםלעיל אף אינן שייכות לתושבי מועאויה, קיים 

לאור  מחריף נושאה. המיועדת לבנייה למגורים קרקעאין ברשותם י שלמ למגורים בנייה לצרכי מענהלתת 

בלבד,  המשפחה בנימגורים של ל המיועדות עצמית בנייה וינהביישוב  השכיח הבנייה אופיש העובדה

וכמעט ולא קיים שוק מקרקעין שיכול ליצור הזדמנויות חדשות עבור מי שזקוקים לפתרון דיור ואין 

 הקצאתב רבה חשיבות רואים אנו לכן .רקע זמינה לבנייה למגוריםברשותם או ברשות משפחתם ק

 מתןל היחידה ההזדמנות את מהוות אלו קרקעות .הכפר בתוך למגוריםשתהנה מיועדות  מדינה קרקעות

 להמשיךומעוניינים  קרקע חסרי מבין צעירי הכפר שהם מי עבורבעתיד הנראה לעין  מגורים לצרכי מענה

 .הישוב בתוך ררגוהתל

רוב האפשרויות לפיתוח מקומי ו, התייחסה בכובד ראש לנושא זה לא 984המתאר המקומית ענ/ תכנית

למגורים בבעלות ציבורית עבור  קרקע תוהקצהצורך למ התעלמות תוך, הוגבלו לקרקעות שבבעלות פרטית

גדויות ההתנ .מקומית מתאר תכנית של האחריות במסגרת ואיננושא זה ש כאילו, קרקע מחוסרימי שהם 

בעניין זה נדחו בטענה שהפתרון יינתן מצפון לכפר, בקרקעות  984שהוגשו לתכנית המתאר המקומית ענ/

הופקד זמן קצר  6לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/ 7שהיו בעבר בתחום מחוז צפון. לאור העובדה שתיקון 

קן מצב תכנוני בלתי , אשר נועדה לת984לפני קבלת ההחלטה בהתנגדויות לתכנית המתאר המקומית ענ/

שנה, השתכנענו כי עדיף שלא  32, קיבלה תוקף לפני 959סביר לפיו תכנית המתאר התקפה של הכפר, ג/

 לעכב את אישורה של תכנית המתאר המקומית ולא ביקשנו לקבל רשות ערר.

 צרף לתחוםאנו דורשים לאנו סבורים כי התכנית הנוכחית חייבת לתת פתרון כולל ומקיף לנושא זה ועל כן 

מועאויה, הן קרקעות בבעלות פרטית והן קרקעות  כפרלהסמוך פיתוח העירוני ברמה המחוזית שטח לה

  בבעלות מדינה אשר ייתנו מענה תכנוני לכלל תושבי היישוב.

 

 הצגה מוטעית של המצב התכנוני התקף .ג

להרחבת תחום  מסמכי התכנית המופקדת אינם מזכירים את העובדה שלמעשה, המתחם המזרחי המוצע

"אזור פיתוח עירוני" ברמה -דונם, אשר מסומן לראשונה כ 42-הפיתוח המקומי של מועאויה בשטח של כ

של תכנית מתאר מחוזית, מתוכנן ברמה מפורטת ואף בנוי בחלקו. מדובר בשטח המיועד להקמת מבני 

היה עדיין בתחום מחוז , כאשר השטח 1997קף בשנת שקיבלה תו 8962תכנית מפורטת מס' ג/ציבור מכוח 

ספרייה , כיתות) 13כיתות), חטיבת ביניים ( 10בית ספר תיכון (תחם שנים נבנו במ 10-צפון. בפועל לפני כ

 . נוספיםציבור  מקום להקמת מבניתר ונעוד ו

"פיתוח עירוני" כבר מתוכנן, ובחלקו אף בנוי. אנו מהשטח המוגדר כביכול רק כעת לטובת  15%-כלומר, כ

הסדרת מעמדו הסטטוטורי של מתחם בתי הספר במועאויה לא צריכה לבוא על חשבון הצורך סבורים כי 

. על כן יש להגדיר שטחים בהרחבת השטח המיועד לפיתוח מקומי לצרכי מגורים עבור תושבי הכפר

 נוספים לפיתוח מקומי כמפורט להלן.
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 דרוש לפיתוח מקומישטח  .ד

השטח הדרוש לתכנון ברמה של תכנית מתאר מחוזית יש צורך להעריך את גודל מה הוא על מנת לקבוע 

 שנות קדימה, כראוי לתכנית ברמה זאת. 25עד  20לקראת שנת יעד של  האוכלוסייה למענה מתכננים

ויה שייך מבחינה מוניציפאלית והכפר מועאהיות כשנת יעד של התכנית הנדונה.  2040לפיכך נתייחס לשנת 

גודל מפורטים אודות אינה מספקת נתונים  בסמ"ה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלמועצה מקומית 

. ברטעהו סהלה-עין אהנוספים, כפרים יחד עם שני ה, אלא באופן מרוכז יםיישובכל אחד מהב אוכלוסייה

2Fשביםתו 3,500ות על סדר גודל של צביעמשונות הערכות אוכלוסייה 

3Fתושבים 4,000עד  3

 ,במועאויה 4

4Fבתי אב 750שמתחלקים בין 

 .נפשות 5.3-ל 4.7בין יחסית ומונה  בכפר מועאויה גדולממוצע משק בית . 5

5Fגידול אוכלוסייה שפורסמו בשנים האחרונותבהסתמך על תחזיות 

, אנו מעריכים כי אוכלוסיית מועאויה 6

6Fתושבים 6,500-צפויה להגיע לכ

לטווח  ברמה מחוזיתאנו עוסקים בתכנון מכיוון ש. 2040לקראת שנת  7

20%7Fארוך, יש להוסיף לתחזית זאת מקדם ביטחון של 

 2040האוכלוסייה לתכנון בשנת יעד גודל ולכן , 8

נפשות  4.4-לא יפחת מילך ויקטן, אך הבית  . בהנחה כי בטווח התכנית גודל משקיתושבים 7,800-כ והינ

 .יחידות דיור 1,780-ו כדרשיאותה שנת יעד בבממוצע, 

תכנית מתאר על פי צפיפות נטו למגורים"  - 1בהתאם להוראות שמתוך "לוח  4מועאויה הינו יישוב מדגם 

, ומצוי במרקם שמור משולב לפי תשריט המרקמים 35ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור, תמ"א/

 4.5ה מינימאלית של יח"ד לדונם נטו הינה בנייהשל אותה תכנית. היות והכפר נמצא בנפת חדרה, צפיפות 

8Fלדונם יח"ד 4מצביעה על צפיפות ממוצעת של  984אמנם קיבולת הבנייה שעל פי תכנית ענ/ יח"ד לדונם.

9 ,

על תושבים שונות על קצב הבנייה של ההמתאר הבעובדה שלא ניתן לשלוט באמצעות תכניות אך בהתחשב 

אנו מניחים כי מימוש הבנייה מצומצם מאוד, המקומי  ומצד שני שוק הנדל"נ, שבבעלותםקרקעות 

 לכל היותר.יח"ד לדונם  3-ל 2.5נוע בין המותרת בטווח התכנית י

"אזור פיתוח עירוני", אך למרות זאת סביר -המאושרת, הכפר מועאויה מוגדר כ 6לפי הוראות תמ"מ/

להתייחס לאופי הבינוי הצפוי בו  להניח שהוא ימשיך לשמור על המאפיינים הכפריים שלו, ולכן מן הראוי

מקומית הכבנייה נמוכה ולא צפופה במיוחד, המאפיינת יישובים כפריים או פרבריים. היות והמועצה 

כן גודל משק הבית שבכל אחד מיישובי -לפי הלמ"ס, וכמו 2כלכלי מס' -בסמ"ה מדורגת באשכול חברתי

וסדות התכנון רשאים על פי הוראות סעיף המועצה גדול משמעותית מהממוצע הארצית לאורך שנים, מ

 יח"ד לדונם.  4.5, לאשר חריגה מצפיפות הבנייה המינימאלית של 35. שבהוראות תמ"א/12.2.2.2

                                                 
, ניתוח נתוני אוכלוסייה של 2012הערכה מבוססת על גודל אוכלוסייה של המועצה המקומית בסמ"ה לפי נתוני הלמ"ס לשנת  3

, וכן הערכות אוכלוסייה אחרות עבור כל יישוב, 1995 הלמ"ס נפרדים לכל יישוב שבתחום המועצה מקומית בסמ"ה עד לשנת
 כולל הערכות שנערכו במסגרת תכנית האב למועצה מקומית בסמ"ה.

תושבים. הערכה  3,650-הערכת ביניים הינה של כ לפי נתונים שנמסרו על ידי מר קיסר כבהא, מזכיר המועצה מקומית בסמ"ה. 4
) במועאויה בהתאם לנתונים שנמסרו על ידי מר 17עד  3ת החינוך (גילאי זאת מבוססת על חישוב מספר התלמידים במערכ

, ונתונים על בעלי זכות הבחירה במועאויה 3קיסר כבהא, מזכיר המועצה מקומית בסמ"ה, הערכה מספר הילדים מתחת לגיל 
 ) במערכת הבחירות כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים.18(בוגרים מעל גיל 

 .על ידי עו"ד מועמר מחאמיד, נציג אגודת המים של הכפר מועאויהלפי נתונים שמסרו  5
 ומפקד, דמוגרפיה , אגף2059-2009תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: ) 2012( מלדונדו, קורנילנקו, ספולקר, פלטיאל 6

בוחנות את מגמות הגידול של התחזיות  .]http://www.cbs.gov.il/www/publications/tec27.pdfהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [
, תוך התייחסות פרטנית לאוכלוסייה יהודית ללא חרדים, 2059הקבוצות השונות באוכלוסייה במדינת ישראל עד לשנת 

 .וכה, בינונית וגבוההונערכה בשלוש חלופות: נמ, אוכלוסייה יהודית חרדית ואוכלוסייה ערבית
 אם לתחזית גידול אוכלוסייה הבינונית.ובהתייחס לגודל אוכלוסייה הת 7
 .984כפי שנעשה במסגרת תכנית המתאר המקומית ענ/ 8
"נתונים כמותיים  2.3דונם במיועדים למגורים, חלקם בשילוב מסחר. ראו סעיפים  650-יח"ד ב 2,600-לפי חישוב של כ 9

 .984"טבלת שטחים" שבהוראות תכנית המתאר המקומית ענ/ 3.2-עיקריים בתכנית" ו

http://www.cbs.gov.il/www/publications/tec27.pdf
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יח"ד  2 לשצפיפות מינימאלית בכפר מועאויה תוגדר אנו מבקשים מהמועצה הארצית לקבוע כי על כן, 

ייעשה במסגרת של תכנית המתאר המחוזית מגורים וכי חישוב השטח הדרוש לתכנון לצורכי  לדונם בלבד

לאוכלוסיית מועאויה לקראת שנת ראוי לתת מענה תכנוני לאור הנחות אלה עולה כי על מנת  בהתאם לכך.

 הדרוש לפיתוח מקומי כדלקמן:הכולל , יש לחשב את השטח 2040היעד 

 יח"ד 1,780-כ מספר יחידות דיור לתכנון  -

 דונם נטו למגורים 890-כ יח"ד לדונם 2של מינימאלית ות דיור שטח מגורים דרוש לפי צפיפ -

 דונם נטו למגורים 1,025-כ 15%בהתייחס לפחת תכנוני של דרוש שטח מגורים  -

 דונם לצרכי ציבור 685-כ )40%שטח דרוש לצרכי ציבור (לפי חישוב של  -

 דונם 1,710-כ דרוש לפיתוח מקומיכולל הסה"כ שטח  -

9Fשטח מיועד לפיתוח מקומי -

 דונם 975-כ 984במסגרת תכנית ענ/ 10

 דונם  735-כ  פיתוח מקומידרוש לנוסף שטח  -
 

של כולל בהיקף ממזרח ומדרום לשטח הבנוי של הכפר הותירה שטחים  984תכנית המתאר המקומית ענ/

, מחוץ 6דונם, אשר מיועדים לפיתוח עירוני במסגרת תכנית המתאר המחוזית התקפה, תמ"מ/ 240-כ

 לאור המבנהצפוי להיות חלקי בלבד מדובר בשטחים שמימושם  .1מפה מס' שמוצג בכפי  לתחומה

וייתכן  תושבי מועאויהאדמות שבבעלות אנשים אשר אינם אלה בחלקן ומכיוון ש וםקמהטופוגרפי של ה

דונם,  120-כ השטח, מחציתכרק אנו מניחים כי . לפיכך, ממש את הבנייה במקוםשלא יהיו מעוניינים ל

ה, מועאויעל מנת לתת מענה ראוי לצרכי הפיתוח של לפיכך, לפיתוח מקומי בעתיד הנראה לעין.  ןיזמ היהי

נם, אשר יש בהם פוטנציאל מימוש בטווח דו 620-יש צורך להגדיר עתודות קרקע נוספות בהיקף של כ

 .הכפרהקרוב עבור תושבי 

, ומהווים את כיוון ההתפתחות קןעל צרכים אלה ממוקמים מצפון לנחל ברות עוניכולים להשטחים אשר 

ו הציע 984הגרסאות הראשונות של תכנית המתאר המקומית ענ/חשוב לציין כי ה. מועאויהטבעי של 

היו עד לשנת אשר שטחים , בלכיוון צפון, מעבר לאפיק נחל ברקן להרחיב את תחום הפיתוח של מועאויה

תכנית אותם מחוזית, נוצר הצורך לגרוע לאור העדר תכנון מעודכן ברמה מ. בתחום מחוז צפון 2005

החליטה , 984בעניינה של תכנית ענ/ 07/12/2010. בדיון שהתקיים בתאריך 984המתאר המקומית ענ/

לפצל את תכנית המתאר המקומית של מועאויה לשניים, כך שהתכנון בשטח הוועדה המחוזית חיפה 

 6תמ"מ/-ל 7ת מתאימה, היא תיקון וזילאחר אישורה של תכנית מתאר מחשמצפון לנחל ברקן יקודם 

 .הנדון

דונם  430-בשטח כולל של כהמועצה המקומית בסמ"ה גיבשה תכנית מפורטת במקביל לתהליכים אלה, 

עבור המתחם שמצפון לנחל ברקן, תוך התייחסות לכלל צרכי התושבים ומתן מענה למשפחות השונות 

מגבולות השטח לפיתוח ים חורגלות תכנית זאת , גבובלית ברירה. בהתאם לחלוקת הבעלות על הקרקע

 לתכנית המתאר המחוזית. 7במסגרת תיקון  אותם עוקבמנסים כעת לשכפי עירוני 

הנדון יתייחס לתכנית המפורטת שמובילה המועצה המקומית מצפון לנחל ברקן  7כי תיקון אנו דורשים 

, וכן שטחים בשוליים המעצהית תכנאת כל השטח המוצע לפיתוח בכ"אזור פיתוח עירוני" ויגדיר 

יש להוסיף לתכנית המופקדת שטח בהיקף לפיכך, . דונם 620-עד להשלמת מכסה שלא תפחת מ תכניתה

                                                 
 סך הכול השטח המיועד למגורים, מסחר, מבני ציבור, דרכים ושטחים פתוחים. 10
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דונם על מנת להשלים את הפער שנוצר בין סך הכול היקף הקרקעות המוצעות לפיתוח מקומי  340-של כ

 .2כמפורט במפה מס' שנות קדימה,  25עד  20בתכניות המופקדות והתקפות לבין צרכי התושבים בעוד 

 

 חוסר גמישות תכנונית .ה

לספק תשתית סטאטוטורית גמישה שתאפשר לקדם בעקבותיה  ותפקידה של תכנית מתאר מחוזית הינ

הליכי תכנון ופיתוח ברמה המקומית והמפורטת ללא מגבלות מיותרות. הגדרת שני המתחמים שמצפון 

מאפשרת להתחיל בהליך של תכנון מפורט, פיתוח עירוני" אמנם  "אזור-לשטח הבנוי של הכפר מועאויה כ

הליכי תכנון מאופיינים בחוסר ודאות, ועל כן מן  ם בהצלחה במלואו.אך אינה מבטיחה שהליך זה יושל

הראוי לדאוג למקדמי ביטחון אשר ביכולתם להבטיח את מלאו הפיתוח הדרוש, גם כאשר מתעוררים 

התכנון , או כאשר יישום בכל השטח ם לסיים את הליכי התכנון עד תומםקשיים בדרך אשר אינם מאפשרי

 נתקל בחסמים בלתי צפויים.

 6בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/ 5.1.2.5-ו 5.1.2.4סעיפים בהוראות שהמכאן שלא ניתן להסתמך רק על 

המתאר  בסך הכול מהשטח המיועד לפיתוח מקומי בתכנית 10%לחרוג עד  ותלמחוז חיפה, אשר מאפשר

שטח מספקת יש להגדיל את התכנונית המחוזית במסגרת של תכנון מפורט. על מנת להבטיח גמישות 

ייתן המיועד לפיתוח עירוני השטח כל תכנית המתאר המחוזית, כך של 7תיקון ע לפיתוח עירוני על פי צהמו

 נדרשת.ההתכנונית ענה התכנוני הדרוש ברמה המחוזית, כמו גם את הגמישות בעצמו את המ

אנו מבקשים ליצור ובהסתמך על התכנית המפורטת שמקודמת על ידי המועצה המקומית בסמ"ה, על כן, 

ממתחם נחל ברקן, מצפון לשל קרקע המיועדת לפיתוח עירוני לפי תכנית המתאר המחוזית רציפה ה רצוע

בתכנית פיתוח לם שני המתחמים המוצעיועד לקצה הבינוי המערבי של הכפר. בצורה זאת,  בתי הספר

, כמו גם שטח נוסף ממערב על ידי שטח שמיועד אף הוא לפיתוח עירוני, המופקדת יהיו מחוברים ביניהם

שטח המוצע היחד עם דונם, ש 340-כבהיקף של לפיתוח מקומי נוסף ל מדובר בשטח ובסך הכלהם. 

פיתוח מקומי הדרושים לם דונ 620-כשל רציפה מהווים חטיבת קרקע  7/6במסגרת תכנית תמ"מ/

 .שמעוניינת להוביל הרשות המקומית בהתאם למגמות להתפתחות מקומית של היישוב

בנוסף לדברים אלה, ומכיוון שייתכן שלא ניתן יהיה ליישם את מלוא קיבולת הבנייה המוצעת ביישוב, אנו 

יתוח מבקשים להוסיף הוראה בתכנית המתאר המחוזית לפיה ניתן יהיה לנייד שטחים המיועדים לפ

מוצע כי כל עוד לא תהיה תוספת לא ניתן לממש את ייעודם. בשלב של תכנון מפורט יתברר שאשר מקומי 

 יהיה בסמכות הוועדה המחוזית.ניוד השטח בסך השטחים המיועדים לפיתוח עירוני, 

 

 

 סיכום

ושבי אינם מספקים את הצרכים של תכפר מועאויה עבור הכעת סך השטחים המיועדים לפיתוח מקומי 

במתכונת חסרות אופק תכנוני ובחלקן אף אינן ישימות. מקומי פיתוח לאפשרויות ה, המקום לטווח ארוך

ה למצוק הדרושמענה את מלוא הנותנת אינה  6לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/ 7הנוכחית, תיקון מס' 

 .עאויהומ תושבי לשבתחום המגורים והדיור מבחינה תכנונית הקיימת 
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יבורית החלטנו שלא לערר על החלטתה של ועדת ההתנגדויות לדחות כמעט את כל הטענות מתוך אחריות צ

כעת הנדון  7דרוש כי תיקון . יחד עם זאת, אנו רואים לנכון ל984ענ/ שהועלו כנגד תכנית המתאר המקומית

 התכנון המפורט שיבואו בעקבותיו. יהליכלקראת  הראויאת התשתית התכנונית ה ןתיי

 620-של ככולל אנו מבקשים לצרף לתחום הפיתוח המקומי של הכפר שטחים בהיקף אלה, דברים לאור 

ים תאמההמענה ת תת אעל מנת ל, המסכמת 3ה מס' כפי שאלה מסומנים במפמצפון לנחל ברקן, דונם 

 לצרכי האוכלוסייה של מועאויה, על כל ההיבטים שלה.

 

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

 .במומחים שונים, ככל שנמצא לנכון

 

 

 

 על החתום:

 

 

 
 סזאר יהודקין,

 מתכנן ערים
 במקוםעמותת 

 

 

 

 

 

 

 :העתק
 מחוז חיפהיו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מר יוסף משלב, 

 


