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 התנגדות -

המתנגדת
עמותת בִּמקֹום ִִּּ -מתכננים ִּלמען ִּזכויות ִּתכנוןִּ ,הוקמה בשנת  1999על ידי קבוצה של מתכננים/ות
ואדריכלים/ות ,ששמו להם למטרה לחזק את הקשר בין זכויות אדם ומערכות התכנון במדינת ישראל.
עמותתבִּמקֹום  היאגוףמקצועיהמקדםהליכיתכנוןומגמותתכנוניותלטובתהקהילה,ואשרפועלתעם
ולטובתאוכלוסיותוקהילותהנתונותבעמדתנחיתותמקצועית,כלכליתאואזרחיתִּ .

בִּמקֹום פעילה ברחבי הארץ ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שוויון בתחומי התכנון והפיתוח
המקומי ,הקצאת משאבים הוגנת ושקיפות בהליכי התכנון .לאורך שמונה-עשרה שנות פעילותה ,רכשה
העמותההערכהרבה,הןבקרבהקהילותאיתןהיאעובדת,והןבקרבאנשימקצועוגורמיםממסדיים .
עמותתבִּמקֹוםמוכרתכגוףמקצועיציבוריהרשאילהגישהתנגדויותלפיסעיף)3(100לחוקהתכנוןוהבניה
(התשכ"ה .)1965-בהתאם לחוק שהעבירה הממשלה במטרה לפגוע בארגונים המבקרים את מדיניותה,
נצייןכיעמותתבִּמקֹוםהיאארגוןשעיקרמקורותהמימוןשלומתרומותמישויותמדיניותזרות .
אנומתכבדיםלהגישבזאתאתהתנגדותנולתכניתשבנדון .

אִּ .רקע עובדתי
 .1העיר לוד :בעיר לוד מתגוררת אוכלוסייה מעורבת (ערבית ויהודית) המונה כ 72,800-א.נשים.
מדוברבעירשנמצאתבאשכולחברתי-כלכלימס' 4מתוך 10ומדורגתבמקום 93מתוךכלל255
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הרשויותהמקומיותבמדינה1.לפימרשםמבניםודירות,נכוןלחודשיוני2016היוקיימותבלודכ-
 22,120דירות מגורים 2.למרותמרכזיותהשללוד ,בתקופתהמנדטהבריטיכצומתדרכיםבמרכז
הארץ,אחריקוםהמדינהירדהתדמיתהוחשיבותהבעיניהציבורוהרשויות ,קבוצותאוכלוסייה
גדולות עזבו אותה ואחרות הגיעו אליה .בשנות השישים והשבעים נבנו בלוד שיכונים רבים
שאוכלסולרובעלידיעוליםחדשים,בעודשהשכונותהערביותהתפתחובאופןספונטניעלקרקע
בייעודחקלאילרוב.
 .2תכנית מתאר ללוד :אחרי שנים של הזנחה ,בשנות ה 90-של המאה העשרים עברו על העיר לוד
תהליכיםמואציםשלהרחבהובנייתשכונותחדשות,אךללאידמכוונתמבחינהתכנונית.הקמתן
ואכלוסןשלשכונותשלמותובהןאלפייחידותדיורבמעטפת העיר(תחילהמצפון-מערב למרכז
העיר ולאחר מכן במזרחה) נעשתה ללא מערכת כבישים מתאימה ,בלי שטחים מספקים למבני
ציבורושטחיציבורפתוחים.בעקבותכךהעירלוד,עלמגווןשכנותיהוקבוצותהאוכלוסייהשלה,
זקוקה למהפכה תכנונית שתצעיד אותה קדימה מתוך ראיה חברתית רחבה .לכן נערכה בשנים
האחרונות תכנית מתאר מקומית כוללנית שבין מטרותיה המרכזיות ניתן למנות את התחדשות
מרכזהעירוהשכונותהוותיקותשלהוהפיכתהלמוקדשמושךאליואוכלוסייהופעילותעירונית.
לאחרעיכוב שלכשנהוחצימצדהרשותהמקומיתבמילויהחלטתהשלועדתהמשנהלהתנגדויות
שליד הוועדה המחוזית מרכז ,בסוף חודש יולי  ,2018החליטה ועדת המשנה להחזיר את תכנית
המתארלשולחןהשרטוט"לאורהשינוייםשעוברתהעירבשניםהאחרונות".יוצאאפוא,כיהעיר
לודתמשיךלהתפתחללאתכניתמתארוידמכוונת,ועקבכךתוךחזרהעלהטעויותהתכנוניות
שנעשובעבר.
 .3התכנית המוצעת :תכניתמועדפתלדיורמס'תמ"ל:1064/"מתחמיבןשמןוביתהקשתות,לוד"
המופקדתחלהעל שטחשלכ 861-ד' בשנימתחמים:מתחםבןשמןהקיים בתחום השיפוטשל
המועצה האזורית חבל מודיעין ובו משנה תמל 1064/ייעוד קרקע קיים לחקלאות עבור בניית
שכונתמגוריםבתכ 4,000-יח"ד;ומתחםביתהקשתותהקיים בתחום העירלוד בייעודיקרקע
מגוונים(שהעיקריבהםהואמגורים)עבורהתחדשותעירונית,פינוי72יח"דקיימותובנייתכ500-
יח"ד חדשות במקומן ובשטח הפנוי שלצידן .בשני המתחמים יחד מוצעות  4,543יח"ד .דבר
הפקדת התכנית פורסם בתאריכים  13-14/06/2018בעיתונות ובתאריך  18/06/20118בשלטים
בתחוםהתכנית,לפיכךהמועדהאחרוןלהגשתהתנגדויותהינו.17/08/2018

אנומגישיםאתהתנגדותנומתוךדאגהלעתידהשלהעירלודכולהויכולתהלקלוטאוכלוסייהחדשהמבלי
לפגועבאוכלוסייהשמתגוררתכיוםבשכונותהוותיקות,וכןמתוךאינטרסציבורירחבלהביאלקידומה
ושגשוגהשללוד.להלןהנימוקיםלהתנגדות .


 1הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,הרשויות המקומיות בישראל 2015(קובץנתוניםלעיבודפורסם:.)4/5/2017
 2שם.
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בִּ .המשך הקמתן של שכונות לוויין שלא תורמות לפיתוח העיר הקיימת
 .4ב עבר כבר ניסו לקדם את העיר לוד באמצעות בנייתן של שכונות לוויין "איכותיות" במטרה
למשוך אל העיר אוכלוסייה חדשה ,חזקה וצעירה .הניסיון ,בלוד כמו בערים אחרות ,הוכיח כי
בנייתשכונותחדשותכאלהלאתורמתכלללפיתוחגרעיןעירוניתוססוחיוני,אלאכיההפךהוא
הנכון .התושבים הוותיקים החזקים ,כמו גם התושבים החדשים ,מעדיפים להתגורר בשכונות
החדשות ואילו מרכזי הערים ממשכים להתרוקן מתושבים ותיקים ומשימושי קרקע מגוונים
וכתוצאהמכךמתחיליםלהתפוררמבחינהפיזיתוחברתית .
 .5כברמתחילתשנותה'90-שלהמאההקודמתהעירלודהחלהלהתפתחללאידמכוונתאוראיה
כוללתמבחינהתכנונית,דבראשרפגעבעיקרבשכונותהוותיקותובמרכזהעיר.תהליךזההתחיל
עםתכנונהוהקמתהשלשכונת"גניאביב"בצפון-מערבלוד,עלשטחיםשבחלקםהיובתחוםלוד
(לפיתכניתלד/במ)730/ובחלקםבתחוםהמועצההאזוריתעמקלוד(לפיתכניתגז/במ)7/8/משנת
.1992לפיתכניותאלהושינוייםשאושרולהןבמשךהשניםנבנובשכונת"גניאביב"כ4,000-יח"ד,
קטנות יחסית ,בבנייה רוויה .שכונת "גני אביב" ידועה עד היום כשכונה בה קיים מחסור ניכר
בשטחיציבורשהיהחריףבמיוחדבעתאכלוסה. 
 .6שכונת"גנייער"הוקמהמספרשניםלאחרמכן ,בצדהמזרחישללוד ,ממזרחלכביש,40עלפי
תכניתמס'לד/במ 800/שקיבלהתוקףבשנת 1994ותכניתלד 801/משנת.2001שכונת"גנייער"
קטנה יותר מבחינת היקף הבינוי שלה וכוללת קרוב ל 1,500-יח"ד; אך להבדיל משכונת "גני
אביב","גנייער"נהניתמנגישותישירהלמערכתהתנועההארציתלאורמיקומהבסמוךלכביש
.40עםזאת,שתיהשכונותסובלותמניתוקממרכזהעיראשרמקשהעלהתושבים,במיוחדלאור
המחסורבמבניציבורהקייםבהן .
 .7עלאףשהיהכברברורמההיקףהטעותשלהקמתשכונותלווייןמנותקותמהמרכזהוותיקשל
העיר,בשנת 2002אושרה התכניתמס'לד 8100/לשכונתלווייןגדולה נוספת.שכונת"אחיסמך"
הממוקמת  על אדמות שהיו בעבר בתחום המושב אחיסמך ,מדרום לשכונת "גני יער" וכמוה
ממזרח לכביש  .40התכנית של השכונה החדשה כללה תחילה כ 3,000-יח"ד ,אך בשנת 2015
אושרהתכניתמס'לד 3/8100/שהגדילהאתמספריחידותהדיורבהל 3,600-בסךהכל.עבודות
הפיתוח והבנייה בשכונת "אחיסמך הגדולה" החלו בשנת  2016אכלוסה הצפוי יהיה שלב נוסף
בפגיעהמתמשכתבשכונותהוותיקותשבמרכזלוד .
 .8התכניות לשתי השכונות "גני אביב" ו"-גני יער" קודמו באותה תקופה במסגרת הוועדות
המיוחדות לזירוז הליכי בנייה למגורים (ול"ל) שהוקמו בתחילת שנות ה '90-בעקבות המחסור
בדיור שנוצר עם גל העלייה מברית המועצות לשעבר .תפיסת העולם שהביאה להקמת הוול"ל
ולקביעתהעקרונותשהנחואתעבודתן בזמנוהתבססהעלהרצוןלייצרכמותגדולהשליחידות
דיור מהר ככל האפשר מבלי לעצור לבחון את ההשלכות של התכנון המוצע ברמת המקרו ואת
הפרטיםשלהתכניותברמתהמיקרו .
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 .9אותהתפיסתעולםואותםעקרונותהביאולפנימספרשניםלהקמתןשלהווד"להשונות(הוועדות
לדיורלאומיברמההמחוזיותוהארצית),ולפניכשנתייםלהקמתהשלהוותמ"ל.אבללמרותהזמן
שחלףמאז,נראהשהלקחלאנלמדעדהסוף.אמנםנראהשישנההקפדהמסוימתברמתהמיקרו,
ורמתהפירוטשלהתכניותהמוצעותגבוהה,אךברמתהמקרולאהשתנהדבר.התכניותהמוצעת
במסגרתהותמ"ל,כפישתמ"ל 1064/מדגימההיטב,אינןמתאימותבמקריםרביםלסביבהשלהן
ולאופיו של היישוב אליו  הן משויכות ,והן סובלות מבעיות שורש מבחינת יכולתן לתת פתרונות
אמיתיותלקהלהיעדהעיקרי:משפחותמחוסרותדיור.למעשה,איןכלסיבהלחשובכיהתוצאות
הפעםתהנהאחרותמאשרבשנותה .'90-

גִּ .היקף יח"ד מוגזם שלוש תכניות למתחמים חדשים בלוד
 .10בנוסף לתמל 1064/הנדונה ,המציעה תוספת של  4,471יח"ד חדשות לעיר לוד ,מצטרפות שתי
תכניות נוספות :תמל 1087/"לוד רובע מערבי" ("מתחם ניר צבי" ,לשעבר תמ"ל )1053/המציעה
תוספתשללמעלהמ 11,000-יח"דוגםתמ"ל 1073/"שערמערבי" הכוללת כ 1,100-יח"דנוספות.
יוצאאפואכיסךיחידותהדיורהמוצעותבתכניותהמקודמותבמסגרתהותמ"לבעירלודעומד
עללמעלהמ,16,000-קרובל75%-מסךיח"דהקיימות.בהתאםלגודלשלמשקביתממוצעבלוד,
שעומד על כ 3.3-נפשות ,מדובר באוכלוסייה בסדר גודל של יותר מ 53,000-תושבים .במילים
אחרות ,הקמתן של שכונות לוויין עבור אוכלוסייה שהיא יותר מ 70%-מגודלה של אוכלוסיית
לוד כיום.איןספקשעירחזקהועשירההייתהמתקשהלהתמודדעםגידולעצוםשכזהבפרקזמן
כהקצר,עלאחתכמהוכמהתהיהקשהההתמודדותשללוד .
 .11לשם השוואה ,בערים גדולות או חזקות מלוד באזור המרכז מוצעות במסגרת הותמ"ל תכניות
קטנותבהרבהבהיקףמספריחידותהדיורמאלההמוצעתבלוד .בהרצליהלמשל,אשרמונהכ-
 95,800תושבים ונמצאת באשכול  8מבחינה חברתית כלכלית ,3מוצעים שני מתחמים מועדפים
לדיור בהיקף של כ 4,000-יח"ד ;4בנתניה ,בה מתגוררים קרוב ל 208,000-תושבים מאשכול 6
מבחינהחברתית-כלכלית,5מוצעותכ 6,000-יח"דבמסגרתשלמתחמיםמועדפיםלדיור .6דוגמה
נוספת הינה רמת השרון ,בה מתגוררים כ 44,400-תושבים המשתייכים לאשכול  9מבחינה
חברתיתכלכלית,7ומוצעותבהכ1,600-יח"דבלבדבמתחםבודדשמקודםבמסגרתהותמ"ל .8
 .12להבנתנועירכמולודלאתוכללהתמודדעםגידולכהמשמעותיומהירבתחומה.ראוילבטלאת
תמ"ל 1064/ובמקביללבטלאולכלהפחותלצמצםאתהתכניותהנוספותולהתאיםאותן לכושר
הנשיאהוהקליטהשלאוכלוסייתלודבפרטוהעירלודעלכלהמערכותשלהבכלל .

3למ"ס,הרשויות המקומיות בישראל  .2015
4בהתייחסלהיקףהבינויהמוצעבתכניותתמ"ל/1004/א,תמ"ל/1004/ב .
5למ"ס,הרשויות המקומיות בישראל  .2015
6בהתייחסלהיקףהבינויהמוצעבתכניתתמ"ל1010/ופוטנציאלהבינויבמתחםהמוכרז"חבצלת" .
7למ"ס,הרשויות המקומיות בישראל  .2015
8מתחם"רמתשרוןמערב" .
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 .13עולה השאלה האם התמונה הכוללת של הפיתוח המואץ המוצע בלוד הייתה מונחת בפני חברי
הותמ"ל בעת קבלת ההחלטה על הפקדת תכנית תמ"ל 1064/במתכונת המוצעת? ייתכן שחוסר
הראיהשלהתמונההמלאההשפיעופגעבגמירותהדעתשלחבריהועדהבעתקבלתההחלטהעל
הפקדתהתכניתהנדונה,ועלכןמןהראוילבחוןאתהדבריםמחדש .

דִּ .פגיעה באפשרות לקדם תהליכים של התחדשות עירונית בעיר הוותיקה
 .14תכניתהמתארשללודלד,10000/אשרלמרותשניםשלעבודה והשקעהשלמשאבים ציבוריים
לאחרונה הוחלט לדחותה טרם אישורה על מנת "לבחון ולעדכן אותה" ,ייעדה יותר ממחצית
משטחה של לוד כ"אזור להתחדשות עירונית" .קביעת מדיניות תכנון עירונית שמבוססת על
תהליכים של התחדשות עירונית היא יוזמה ברוכה באופן כללי ובמיוחד בעיר כמו לוד .מטרת
המדיניותהזוהיאלשפראתאיכותהחייםוהמרחבהעירוניעבורכללהציבור.כדישמדיניותזו
תקרום עור וגידים יש צורך במספר צעדים תומכים ,כמו למשל השקעת תקציבים מוגדלים
לשיקום מרכז העיר ,בניית מבני ציבור וגינות משחק ,פיתוח אזור התעסוקה הקיים ואכלוסו
במפעליםובמעסיקיםפוטנציאלים,שיקוםהאתריםההיסטורייםופיתוחאתריהתיירות .
 .15אין צורך לפרט את השפעתם החיובית של צעדים אלה עבור כלל תושבי לוד ,ניתן רק לציין
שאישורהשלתמ"ל1064/אינועולהבקנהאחדעםתמיכהבמדיניותזו.ההפךהואהנכון,אישורה
של תמ"ל 1064/הוא פעולה שעלולה להכשיל תהליכים עדינים ורגישים של התחדשות עירונית
מכיווןשהיאמציעהתחרותלאהוגנתלעירלוד. 
 .16נציין כי שנים של הזנחה גרמו לכך שתדמיתה של העיר לוד אינה חיובית ,לכן ערכי הקרקע בה
נמוכים.עובדהזומורידהאתהכדאיותשלפרויקטיםלהתחדשותעירוניתהמסתמכיםעלכוחות
השוקועליזמיםפרטיים.לעירלודישיתרוןמובהקאלמולעריםמוחלשותאחרותוהואמיקומה
במרכזהארץ,אולםעדכה,לאזכתהליהנותמיתרוןזה.כדילהצעידאתהעירקדימהולממשטוב
יותר את הפוטנציאל הגלום במיקומה האטרקטיבי ובאיכויות ההיסטוריות הקיימות בה ,לוד
זקוקה למהפך פיזי ותדמיתי עמוק .מאמצי התכנון והפיתוח חייבים אם כך להיות מכוונים
להתנעת תהליכים של התחדשות עירונית מבפנים ,אשר מהדקים את המרקם העירוני הקיים על
ידי מילוי שטחים קיימים מבלי לצאת אל שטחים חדשים מסביב לעיר כפי שהוצע בתכנית
לד ,10000/ולא כפי שמאיימת לעשות תמ"ל 1064/המופקדת.
 .17למעשה,וכפישניתןללמודמסעיף 2.1בהוראותהתכניתומנספחהבינוי(גיליון,)6עלמנתלקדם
הליך של התחדשות עירונית במתחם בית הקשתות מספיקות  534יח"ד חדשות ,אשר אמורות
להיבנותבמתחםעצמו,ללאצורךבשטחיםנוספים.
 .18אנו סבורים כי הצמדת רובע מגורים חדש לעיר לוד ,בהיקף בנייה של אלפי יחידות דיור כפי
שמציעה תמ"ל 1064/הינו מהלך שגוי .מבלי לסתור עמדה עקרונית זו ,נוסיף כי ,בניית שכונה
חדשה בהיקף מצומצם ,מחוץ לתחום העיר ,יכולה להיות מוצדקת בתנאי שבמהותה היא מהווה
תמיכה לפרויקטים של התחדשות עירונית בעיר הקיימת.
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 .19תכנית מצומצמת בשטח ובמספר יחידות הדיור ,אשר לא תהווה תחרות לעיר הקיימת ,עשויה
לתרוםלתהליכיםשלהתחדשותעירוניתבאמצעות התניית הבנייה החדשה בקידום פרויקטים
מוגדרים של התחדשות עירונית בתוך העיר.במקרהכזה,ישלעגןאתהקשרביןהבנייההחדשה
לביןהתחדשותעירוניתבעירהקיימתולהתנותאחדבשניבמסגרתשלנספחמחייב.אםלאיעשה
כך,תמ"ל 1064/תמנע,אולחילופיןתדחהבזמןבלתיידוע,אתהאפשרות שלהעיר לודלהתחדש
מבפנים .
 .20עולהגםהחששכיהשכונההחדשהתשאבאליהדווקאאתהאוכלוסייההמבוססתשל העירלוד.
בעבר,עםבנייתשכונותהלווייןהקודמות,היואלההתושביםהאמידיםיחסיתשרכשובהןדירות
ועזבו את מרכז העיר ,עם תקווה (שבמובנים רבים נכזבה) למצוא איכות חיים טובה יותר .אל
הדירות שהתפנו בתוך העיר הגיעו דיירים מוחלשים אחרים ,לעיתים מוחלשים יותר ,עובדה
שהחלישה את מרכז העיר עוד יותר .אם הדברים יתרחשו באופן דומה עם פיתוחה של  שכונה
נוספת ממזרח לכביש  , 40יגבר הנזק של התכנית המוצעת על פני התועלת שהיא תביא עיר
הקיימת. 

הִּ .אופי הבינוי אינו מתאים לאוכלוסיית העיר לוד
 .21אנו מתנגדים לעצם אישורה של תמ"ל ,1064/ואולם אם תאושר התכנית יש לשנות את תבנית
הבינויבאופןשיותרדירותיתאימוליותרשכבותאוכלוסייה.כברידועלכלהעוסקיםבתכנוןכי
בנייהגבוההאינהמתאימהליכולותהכלכליותשלרובשכבותהאוכלוסייה.ככלשבנייניםנמוכים
יותר וככל שהם מתופעלים באופן נפרד ,עלויות בניית מערכות התפעול בהם והחזקתן נמוכות
יותר ,ומתאימות למעמד הביניים ואף לחלק מהעשירונים הנמוכים המייצגים את אוכלוסיית
העיר .
 .22שניהגורמיםהעיקרייםהמשפיעיםעליוקרהמגוריםבישראלהםמרכיבהקרקעוגובההבניינים:
מצדאחדבניניםנמוכיםהםזוליםבבנייהובתחזוקה,אךבזבזנים בשטח.מצדשני,מגדליםהם
יקרים בבנייה ובתחזוקה אך מספקים כמות גדולה של יחידות דיור ומנצלים טוב יותר את
הקרקע .באמצע נמצאים הבניינים היעילים הן מבחינה כלכלית והן מבחינת ניצול הקרקע:
למעשה ,בניין עד לגובה של  9קומות מעל הכניסה הקובעת (או  10קומות במקרה שהדירה
העליונההיאדופלקסעםגרםמדרגותפנימי)הואהחסכוניביותר,הןבבנייהוהןבתחזוקה.בניין
כזהגםמספקכמותיחידותדיורמשמעותיתוהואיעילבניצולהקרקע .
 .23לפי החקיקה והתקנים החלים בישראל ,בבניינים רבי קומות ( 10קומות ומעלה) חובה להתקין
מערכותטכניותמורכבות ,שאינןנדרשותבבנייניםנמוכיםיותר.תחזוקתהמערכותהאלהיקרה
ביותר ומתבטאת בדמי ועד בית חודשיים שמגיעים למאות שקלים לדירה .בנוסף ,תקלות
שמתרחשותמעתלעתבמערכותהטכניותמחייבותתיקוניםיקריםמאודולעתיםגםאתהחלפת
המערכות ,בעלות שמגיעה לאלפי שקלים לדירה .גורם נוסף המייקר את המגורים ברבי קומות
ובמגדליםהואהעובדהשברביקומות,בשלגודלוהקטןשלהגגהמשותף,לאמותקניםדודישמש
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וחימום המים הדירתי נעשה באמצעות חשמל .בנוסף ,במגדלים לא מותקנים מתלי כביסה
והייבושנעשהבאמצעותמייבשכביסהחשמלי.מתקניםחשמלייםאלהגורמיםלהגדלהניכרתשל
הוצאות משק הבית על חשמל .מחקרים שנעשו בטכניון הגיעו כולם למסקנה כי לאור כל אלה,
מגוריםבמגדליםמתאימיםרקלאוכלוסיותאמידות,ואיןלייעדםלשכבותהביניים,לאכלשכן
לאוכלוסיותמוחלשות,שאיןבכוחןלעמודלאורךזמןבעלויותהתחזוקההגבוהות .

וִּ .בדיקת היתכנות להתחדשות עירונית במתחם הקשתות
 .24תמל 1064/היאבחלקהתכניתלהתחדשותעירוניתמסוגפינוי-בינוי.לפימסמכיהתכניתקיימות
בשטח 72יח"דמתוכן 64יח"דבארבעהבתידירות והיתרקיימותבמבניםבניקומהאחת(דברי
ההסברבהוראותהתכניתהמופקדת) .כאשרמערכתהתכנוןעורכתתכניתבמקוםבומתגוררים
א.נשים,אםבבנייהמוסדרתואםבבנייהבלתימוסדרת,עלמערכתהתכנוןלבדוקאתהיתכנות
פינוי האוכלוסייה הקיימת וייתרה מזו על המתכננים להיוועץ בתושבים הקיימים וללמוד על
הרצונותשלהם,האפשרויותכלכליותוהחברתיותשלהם,לפניתחילתהתכנון.
 .25ספק אם עורכי התכנית בדקו היתכנות מקדימה של התהליך להתחדשות עירונית עם כל אותם
דיירים שמתגוררים במתחם הקשתות .העדר הסכמה עקרונית מצדם עשוי להביא לכך שמימוש
התכנית להתחדשות עירונית במתחם יידחה לשנים רבות ,אך בינתיים תיבנה שכונה חדשה בת
אלפי יח"ד מעבר לכביש  40ובכך ייסתם הגולל על האפשרות לקדם את התהליך של התחדשות
הנחוץבמקומותשוניםבתוךהעירכמומתחםהקשתות.
 .26בשטחשלמתחםהקשתותמתגוררותגםמשפחותערביות,שהגיעולעירלודבשנותה'50-והושבו
באופן לא מוסדר במקום .העדר ההתייחסות התכנונית של כלל רשויות המדינה הביא לכך
שאוכלוסייהזאתנאלצהלבנותללאהיתרעלמנתלספקלעצמהקורתגגמינימאליתלפיהצרכים
המשתניםשלהלאורךהשנים.
 .27לפיכך ,אם תאושר התכנית המוצעת ,יש לקבוע בהוראות התכנית כי ביצוע התהליך של
התחדשות עירונית במתחם הקשתות יהיה שלב ראשון ומחייב בביצועה של תכנית תמ"ל.1064/



סיכום

התכניתהמוצעתפוגעתבעירלודומנציחהאתמצבההנוכחי.עלמנתלהביאלחיזוקהשללודישלדחות
את התכנית ולהורות על בחינה מחודשת של העקרונות המנחים שלה בכל הקשור לבינוי המוצע ממזרח
לכביש,40היחסביןהתכניתלביןהמצבהקייםבעירלוד,וגםשלביותהביצועשלה .
לחילופין ,אם תקודם התכנית ,יש להקטין את היקפה בשטח ובמספר יחידות הדיור המוצעות ממזרח
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לכביש,40וכןלהתנותאתביצועהבהשלמתהתהליךשלהתחדשותעירוניתבמתחםהקשתות .
עוד יש להתאים את תבנית הבינוי המוצעת לאפשרויות מגורים של כלל אוכלוסיית ישראל באמצעות
הנמכת הבינוי באופן שלפחות  80%מיחידות הדיור יהיה בבניינים עד  9קומות ,ובאמצעות הפחתה של
מספרהמגדליםבאופןשלאיותרמ10%-מיחידותהדיורהמוצעותתכללנהבהם. 
שטחי המגורים שייוותרו בתכנית המצומצמת יקושרו למתחמים המיועדים להתחדשות עירונית בתוך
העיר עלפינספחמחייבשלשלביותפיתוח,כךשהבנייההחדשהתהיהשלבהבינויהראשוןעבורפרויקט
שלהתחדשות מוגדרמראש .זאתעלמנתלהבטיחשבנייהחדשהלאתוכללצאתלפועלמבלישבמקביל
יקודםמיזםשלהתחדשותעירונית .

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעלות נושאים נוספים או להגיש מסמכים משלימים בעת הדיון
בהתנגדויות,וכןאתהאפשרותלהסתייעבמומחיםשונים,ככלשנמצאלנכון .
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