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 זרקא-סר א'ג - 9101910-050' תכנית מתאר כוללנית מסהתנגדות ל: הנדון
 

כוללנית המתאר הלתכנית  יהתנגדותאת בזאת  ה/מגיש, זרקא-סר א'ת ג/תושב  , מטה ה/מחתוה ,יאנ
ה של פיתוחה לקדם את אמורהמוצעת תאר המתכנית  .050-9101910זרקא שמספרה -סר א'גהמועצה המקומית המוצעת עבור 

 .מטרותיה לעונה עלוקה בחסר ואינה תכנית ה, כפי שיוצג להלןאך , תושבים 83,444-תגיע לה תאוכלוסיימועד בו לעד המועצה 
 

 התנגדותל םנימוקיה

 ד"יח 3,224בהם ניתן יהיה לבנות ' ד 5,416היקף של בשטח כולל למגורים התכנית מציעה  :ותדרשנדיור ההחישוב שגוי של יחידות  .5
מימוש של ) ד"יח 1,8,4היה בפועל תקיבולת הבנייה כך ש נפשות 3.3של גודל משק בית ממוצע חה ינמ, ד לדונם"יח 3.1בצפיפות של 

להצטמצם  יצפוהוא  המקצועית סביר ההערכלפי ונפשות  3.3הינו משק בית ממוצע כיום  גודל: גויות ביסודןות אלה שהנח .(1%,
לטובת מגורים לשטח ייעד יש צורך ל ,1%,של מימוש לפי . ד"יח 34,,1לכל הפחות יידרשו כך שבפועל , נפשות 3.8-ל במהלך השנים

  .תתכניב יםמוצעלוספים נ 'ד 864כלומר , דונם 5,824שטח מגורים של  יידרש ,ד"יח 3צפיפות ממוצעת של ב. ד"יח 324,,

 תושבים 83,444עבור מבני ציבור הדרוש להשטח , הקצאות לצרכי ציבור בענייןמעודכנות חיות הנבהתאם ל :מחסור בשטחי ציבור .8
שטחים לנוספים ' ד 532-מבני ציבור ול' ד ,7התכנית מציעה , לעומת זאת. 'ד 854נגישים שטחים פתוחים ועבור  'ד 884הינו 

 .תושבים 53,444-כשמונה  זרקא-סר א'לצרכי האוכלוסייה הנוכחית של גמענה נותנים בתכנית טחי ציבור המוצעים ש. פתוחים

בחזית החדשה  ,תחנת מעבר לפסולתלל וכ ,קלה ומלאכהה ייתעשלהתכנית מציעה למקם אזור  :יהיתעשהשל אזור בעייתי מיקום  .6
ייחודי  במיוחד לאור הכוונה להפוך את היישוב למוקד תיירותי, מוצעאין כל הגיון במיקום ה. לאורך כביש החוףזרקא -סר א'גשל 

 . מכל סוג מפגע הוושלא יהדי לאזור תעשייה כמיקום חלופי מן הראוי למצוא . כמקור פרנסה של התושבים והרשות המקומית

 4%,של ול גידלמרות , של אותן שתי כניסות הקיימות היוםחלקי שדרוג על תכנית מסתמכת ה :התנועהמערכת חוסר תפקוד של  .3
 היקפיתנועה ר מערך ופתרון תחבורתי שייצהציע לתכנית המתאר  לע. התיירותתחום פיתוח למופנה ההמאמץ ו במספר התושבים

  .חדשה לכביש החוף ם התחברותע הסוללה המפרידה עם היישוב קיסריהבמקום מרקם הבנוי על ידי התווית דרך חדשה מדרום ל

כביש החוף ו של תטסחייב את המתכנית המוצעת הלפי ארוך המוקד העיקרי לפיתוח לטווח הביניים וה :חוסר ישימות של התכנית .1
בעייתית מכיוון הצעה זאת הינה . החדשהחוף כביש עד לתוואי מרקם הבנוי ממזרח ל' ד 844ף מתחם של רצמנת לעל , לכיוון מזרח

תכנוני לפיו מצוא פתרון ל ישכן ל .זרקא-אסר 'טובת גספת השטח ללא ניתן יהיה לממש את עיקר תו, לא יוסטהחוף כביש שאם 
נוסף המיועד מתחם  .גורמים אחריםתלות בכל בזמן הקרוב וללא המועצה רווחת תושבי טובת לזמינים לבנייה שטחים פו רוצי
 פרטיתבעלות קרקע במכיוון שמדובר ב בעייתיאף הוא ומימושו  ממזרח לנחל תניניםנמצא  'ד 34של מגורים בשטח בנייה לל

הינו מגורים לכפתרון תכנית המתאר מתחם שלישי שמוצע ב. להמשך זמן רב קה שעשוית לאיחוד וחלותכני של ההכנתשתחייב 
 מדינה ותד על קרקע"יח 154נות מתוכנ וב' ד 524זהו מתחם של . לתכנית המתארמקודמת במקביל תכניתה ש "השכונה המערבית"

לא ניתן כן לו ד"מאות יחמחסור של ב תאשר נאמד, ועצהמב פתרון למצוקת הדיור הקיימת כבר היוםמהווה ו, זמינות לבנייה
 .לטווח ארוךכעתודת קרקע למגורים את השכונה המערבית  הגדירל

 
 הפתרון הדרוש

כן ל .מו עתודות קרקע זמינות לבנייהוחאין בתו ,מעגן מיכאלוקיסריה  יםהיישובו, זרקא כלוא בין הים התיכון לכביש החוף-סר א'ג
תעסוקה אזור הפתוחים והשטחים ה, ציבורהי מבנ, מגוריםמי הם בתחוצרכיכלל הלן פתרואת הלמצוא אין אפשרות אחרת מאשר 

 זרקא-סר א'תושבי גטובת לזמינות ח ותית פיומדובר בקרקעות מדינה שמבטיחות אפשרולרוב . ולא בתוכו סמוכים ליישובהבשטחים 
 :הםהמתאר  תכניתשיש לכלול בתחום המתחמים העיקריים  .ללא תלות בביצוע תכניות אחרות

בקרבה לנחל מסחר ותיירות , שטחים פתוחים, בורלטובת מוסדות צי ('ד 634)שטח בריכות הדגים הדרומיות של מעגן מיכאל ( 5)
 ;וחוף היםתנינים 

 ;מבני ציבור ומרכז מסחרי משני, לטובת אזורי מגורים ('ד 34,)נחל עדה בין לף תוואי הנוכחי של כביש החוחטיבת הקרקע בין ה( 8)
מכיוון דרום שתתחבר חדשה דרך גישה לטובת  ('ד 524)ההפרדה ת זרקא לאורך סולל-סר א'רצועה מדרום למרקם הבנוי של גה( 6)
 .מערבית כדי ליצור מערכת תנועה הקפיתשכונה הל
דות צמושלא עבורו לבחון חלופות מוצע , לעיל שייה בתוך הגבולות המבוקשיםתעאם לא ניתן יהיה למצוא מקום ראוי לאזור ה( 3)

 . ף עם היישובים השכניםותישב, זרקא-סר א'של גדופן לאזור הבנוי 
 

 סיכום

תחשב במאפיינים שת חדשההכנתה של תכנית מתאר לדחות את התכנית המופקדת ולהורות על אנו מבקשים , להאור דברים אל
 .המקומית השיפוט של המועצהתחום הרחבת יש לפעול לבמקביל לתיקון תכנית המתאר . זרקא-אסר 'תושבי גהייחודיים של 

 
:חתימה : שם         :דואר כתובת למשלוח   

 
 תצהיר

אעשה כן אהיה  וכי אם לא, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, ( ז "ת)  ,   ,אני
כתמיכה ( 5731-ה"תשכ)א לחוק התכנון והבניה 546תצהיר זה לפי סעיף  ת/נותנאני ( 5) :בזה כדלקמן ה/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק ה/צפוי

עליהן  העובדות( 6); זרקא-סר א'ת המועצה המקומית ג/תושבהנני ( 8); "זרקא-סר א'ג" 616-4575486' לתכנית מתאר כוללנית מס בהתנגדותי
 .וכי תוכן התצהיר אמת, חתימתילהלן החתימה , כי השם לעיל הוא שמי ה/מצהיראני ( 3); הן נכונות למיטב אמונתילעיל מסתמכת ההתנגדות 

________________חתימה    
 אישור

כי ביום  ת/מאשר, ד "עו, מ"אני הח ' ז מס"תי באמצעות תיהיאשר ז , 'גב/בפני מר ה/הופיע,        . 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/תהיה צפוי/וכי יהיה, לומר את האמת בלבד ואת האמת כולהעליה /עליוכי  אותה/אותוחר שהזהרתי לא

 .עליו בפני ה/חתמאת נכונות התצהיר ו ה/אישר, כן תעשה/יעשה

  תאריך    ד "עו
 

 31,,43-367' פקס, 64714קב כרון יעיז ,13סדים יהמי,  שומרוןמקומית לתכנון ולבניה העדה הוו  :העתק
43' פקס, 64234 נ חוף הכרמל"ד, עין כרמל, חוף הכרמלמקומית לתכנון ולבניה הועדה הו   -2563871 


