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 תחנת משטרה בלוד - 1/18/360לד/תכנית מס' הנדון: 
 

 02/01/2012על החלטת ועדת התנגדויות מתאריך  ערר
 
 
 
 

  שלום רב,
 
 
 

 כללי

 

 להתנגדויות המשנה ועדת של החלטתה נגד ולבנייה לתכנון הארצית המועצה בפני ערר מוגש בזאת

לתכנית  חותמים מטהי העל יד הוגשאת ההתנגדות שה הדוחה 02/01/2012תאריך מ מרכז במחוז

 .א')נספח ב תק מהחלטת ועדת ההתנגדויותוע(ראו  נהנדוה

כבית  בשבתולוד -המחוזי מרכזת המשפט הערר מוגש בהתאם לרשות שניתנה לעוררים בפסק דין של בי

, אשר קיבל את עתירת העוררים לביטול החלטת יו"ר 04/06/2013מיום משפט לענייניים מנהליים 

הוועדה המחוזית מחוז מרכז, הדוחה את בקשת העוררים לרשות ערר בפני המועצה הארצית לפי סעיף 

אבראהים אבו  158/12לוד) -עת"מ (מרכז[ 1965-ה"התשכ לחוק התכנון והבניה,) ב)(2)(א(110 לסעיף

תק מפסק וע(ראו  ])04/06/2013(ניתן ביום מחוז מרכז ואח'  -סעלוק ואח' נ' ועדת המשנה להתנגדויות 

 .ב')נספח ב הדין

 

 התכנית הנדונהתאור 

קרקע בשטח  ייעוד שינוי הינה ,)1(ראו מפה מס'  הנדונה 1/18/360/לד פרמסמפורטת  תוכניתעניינה של 

עירונית ואף משטרה ברמה  תחנת הקמת עבור , וזאתציבור למבני לשטח ומסחר ממגורים דונם 8-כ של

מבצע סילבר, בפינת רחוב  הלל על ציר רחוב אבא . התכנית ממוקמת במרכז העיר לוד,אזורית

 המאוכלסות ,'ח"ס'-ו 'רמז' הסמוכה לשכונות 'תופאח-אל כרם' הערבית השכונה בלב, כצנלסוןיונתן/

  .)2(ראו מפה מס' ערבים  בתושבים הן אף
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' של המאה הקודמת במסגרת תכנית 70-כבר בשנות הוגדר "אזור מגורים" הלמרות ששטח השכונה 

 "תופח-אל כרם" תשכונ של מקיומה השנים במשך התעלמו התכנון רשויות, 1000המתאר המקומית לד/

 תכנית לקדם והשיכון הבינוי משרד החל 2008 בשנתרק  ומהצרכים השכונתיים הבסיסיים של תושביה.

 בעוד ,זאת לעומת. רב זמן מזה מתקדמת אינהנקטעה ו זאת יוזמה אך, מקוםב תכנוניהמצב ה להסדרה

 אינם, והרווחה חינוךתרבות, הה, הדיור בתחום השכונה תושבי של הבסיסיים השכונתיים שהצרכים

 המשמעותי הפנוי שטחה אתהקצות ל, זו תתוכני במסגרת, הרשויות ציעותמ, תכנוני מענה מקבלים

 .ואף אזורית עירונית כללברמה  ציבוריה לשימוש שכונה שבלב היחיד

אינה תחנת שיטור קהילתי המחייבת נגישות מרבית עם המוצעת  המשטרה תחנתכי  ,חשוב להבהיר

וגם  ודתושבי לעבור כלל עדת לתת שירות ומיהקהילה אותה היא אמורה לשרת. מדובר בתחנה אשר 

0Fנוספים בסביבה יישובים 16ם של התושביעבור 

ה מתוך כוונה מיקומיש לבחון את אנו סבורים כי לכן  .1

לתחנה, ובכלל  בסביבה המיידיתמתגוררים בתושבים ש לייעל את השירות לאזרחים תוך מזעור הפגיעה

ד העומד לטובת מוצע הינו היחיה שטח. המה השכונתיתרר הפגיעה במתן שירותי הציבור בוזה, מזע

ולטובת מילוי פונקציות שכונתיות חיוניות של תושבי  תופאח-התכנון העתידי של שכונת כרם אל

של  הבמקום ולא אל שמתגוררת האוכלוסייה של ורהציב צרכי את שישרת הראוי מןמכאן שו השכונה,

  כלל העיר והיישובים שבסביבה.

 השאר ביןהסביבה המיידית שלו מכיוון שהוא כולל מהווה איום על כשלעצמו , המבנה המוצע לכך מעבר

תאי מעצר, מעבדות, בורות ביטחון, מוסך ומתקנים לשירות, לטיפול ושטיפת רכב משטרתי, מתקנים 

1F"שימושים נוספים על פי צרכי המשטרה"גם טכניים והנדסיים, אתר קשר משטרתי ו

נציין כי בדיון של  .2

כי הכוונה בשימוש  ,הוסבר 27/02/2007חוזית מרכז מתאריך ועדת המשנה הנקודתית שליד הוועדה המ

2Fחיצוניות שימוקמו בחצר המתחם"מעבדות" הינו מעבדות חבלה, חלקן פנימיות וחלקן 

. אין אפשרות 3

תק מהוראות התכנית ועראו ( לדעת מה הם השימושים הנוספים העתידיים הצפויים במבנה המוצע

 .ג)נספח ב המופקדת

ובחוסר בחינה של  ציבורית רגישות בחוסר נעשתה המשטרה לבניין המקום ירתבח במילים אחרות,

, וכן תופאח-כרם אל ניצול המגרש למילוי צרכים ציבוריים ושכונתיים של תושבי השכונהלאפשרויות ה

 בשכונהבכלל ו ערביםה תושביםה לבין המשטרה בין היחסים את המאפיינת מהמורכבות התעלמות תוך

 .טבפר מוסדרת בלתי

 

 תאור המקום

ידי פסי הרכבת תחומה על . השכונה עיר לודצפון הממוקמת באזור מרכזי בח" אתופ-"כרם אלת שכונ

(המחברים את העיר לוד עם נתב"ג) ממערב, אזור התעשייה הצפוני מצפון, רח' אבא הילל סילבר 

 בתקופת) התפוחיםכרם ( ח"אתופ-"כרם אלשם . מקור ה)3(ראו מפה מס'  ממזרח ורחוב סוקולב מדרום

את נות לכ עדיפיםהרשויות וגורמי התכנון ממשום מה אך בעקבות הפרדסים שהיו במקום, , המנדט

                                                 
, מחוז מרכזבלתכנון ולבנייה , יו"ר הוועדה המחוזית מחוז מרכזבועדת המשנה להתנגדויות של מתוך כתב התשובה  1

 30/04/2013בתאריך ט המחוזי מרכז שהוגש לבית המשפומשטרת ישראל,  מחוז מרכזב הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
אבראהים אבו סעלוק ואח' נ'  158/12לוד) -עת"מ (מרכזבמסגרת ההליך המשפטי שקדם להגשת הערר למועצה הארצית [

 מחוז מרכז ואח']. -ועדת המשנה להתנגדויות 
  בהוראות התכנית. 13.1מתוך סעיף  2
 ).28-9, שורות 2וד (עמ 27/02/2007מתוך תמליל הדיון של ועדה המשנה הנקודתית מתאריך  3
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הינה שכונת מגורים לא מוסדרת, בשטח של  ח"אתופ-"כרם אל". 8-10 "מע"רבשם חסר זהות: האזור 

אזור הנגב שהגיעו מתושבים ערבים. חלק מהתושבים הינם בדואים  1,000-בה מתגוררים כ ,דונם 100-כ

הגעתם למקום הם התיישבו סביב עם '. 50-ואחרים שהגיעו מאזור הצפון החל משנות ה ,במהלך השנים

 .תכנוןכל לא במקום לקשרים משפחתיים ומתגוררים  חצרות על בסיס

השכונה בנויה בצפיפות גבוהה, ומתבססת בחלקה על בתים שהיו קיימים בשטח עוד בטרם הגיעו 

תושבים, וכחיים למקום, ובחלקה על בניה חדשה בלתי מוסדרת שנעשתה בהתאם לצרכי ההתושבים הנ

פרט  ללא ההיתרים הנדרשים. במהלך השנים הוצאו צווי הריסה נגד בתים ומבנים רבים. בלית ברירה,

-"כרם אלשל קופת חולים, אין בשכונת  סיסיתב רפאהומ אלזהרא,יסודי למשבצת קרקע של בית ספר 

מאוכלס בצפיפות בהיותו בית  אלזהראבית הספר  .ושביםתה יכצרני ציבור שנותנים מענה למבח" אתופ

 ספר יסודי ערבי יחיד בסביבתו וגם בגלל שלומדים בו גם ילדים המתגוררים מחוץ לשכונה.

נמצא בחזית שכונת  התכנית נשוא שטחכי פסי הרכבת מהווים גבול פיזי משמעותי, ה ,לאור העובדה

 של לפיתוחההמגרש הפנוי  של חשיבותוח כלפי הרחוב הראשי, אבא הילל סילבר. תופא-כרם אל

 תתלאשר יכולה  ,שנותרה באזורהיחידה  משמעותיתה קרקעה עתודתבכך שמדובר בנמצאת שכונה ה

הערביות  בשכונות פותאח או-הערבית המתגוררת בשכונת כרם אל האוכלוסייה עבור ציבור לצרכי מענה

  .הסמוכות

 

 

 לערר וקיםהנימ

 

בהתנגדות  התעלמה מחלק מהטענות המהותיות שהעלינו בפניהועדת המשנה להתנגדויות במחוז מרכז 

שבאיתור המוצע בעניין חוסר ראיה תכנונית כוללת הוועדה דחתה את הטענות מצד אחד, . ובמועד הדיון

זאת, בעיקר פאח. תו-להקמת תחנת משטרה והפגיעה שתיגרם בהליכי תכנון עתידים של שכונת כרם אל

י ציבור לטובת תושבי השכונה והשכונות הערביות רכלעניין חיוניות המגרש נשוא התוכנית למילוי צ

געת ופהמוצעת התוכנית על כך ש הוועדה דחתה את הטענותמצד שני,  .האחרות שבסביבת התוכנית

נות תכנוניות שנוגעות בזכויות יסוד מוגנות של המתנגדים מבלי לדון בהן לגופן, בנימוק שהן לא טע

 לתוכנית המונחת בפניה. 

 

 כוללסדיר מתכנון אפשרות של סכל תכנון נקודתי שי .1

שימוש ציבורי כלל דונם לשמונה נון נקודתי, שטח של כתכשלב של ב קצותלה מציעה נהנדוה כניתהת

ל העובדה חולקים ענו אאין כי  ,. יודגשעל חשבון צרכים מיידים של תושבי השכונה הסמוכהעירוני 

המוצע של המתחם  פרטניותפתרון תכנוני לתחנת המשטרה בלוד. עם זאת, בנסיבות השקיים צורך ב

כולל מכשול משמעותי לתכנון  ייצור תכניתה אישור, נהנדוההתכנית עבור תחנת המשטרה במסגרת 

ושים הציבור הדר י, מבחינת צרכי המגורים ושטחתופאח-, כרם אלההסמוכה שכונוהסדרת הבנייה ב

 .לתושבים
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אשר קיבלה תוקף בחודש יוני תכנית המתאר המקומית התקפה של לוד , 1000בהוראות תכנית לד/

3Fהינו "שכונת מעוטים והסביבה" 210נאמר כי רובע תכנון לד/ ,1979

כי  ,1000לד/עוד נקבע בתכנית  .4

4Fשנה 20פרק הזמן ליישום הוראותיה הינו 

אינה  1000ד/מתוקף היותה תכנית מתאר, תכנית ל .5

שנה  35-כתופאח נועד לפני -לכן, למרות שאזור שכונת כרם אל .היתרי בנייה מכוחה מאפשרת מתן

הליך תכנוני נוסף שיסדיר את המקום ברמה של נדרש עוטים בעיר, עדיין יאוכלוסיית המעבור למגורים 

 תכנון מפורט.

השטח נושא התכנית לפיכך, , ומלא באופן תופאח טרם נערך-הליך של תכנון מפורט של שכונת כרם אל

המלאה התכנונית נותר בריק תכנוני, מבלי שלגורמי התכנון ישנה יכולת להסתכל על התמונה הנדונה 

ברמה  כניתלת זקוקה תופאח-אל כרםכמו כל שכונת מגורים אחרת, גם למגרש הנקודתי. עבר מ

גודל שבים, בשים לב לשתסדיר את שימושי הקרקע השונים, תיתן מענה לצרכי התו מפורטת

חיוניות  ותשתיות, ציבור מבני דרכים,, למגוריםה בשנת היעד, ותאפשר מתן היתרי בנייה האוכלוסיי

הנדונה לתחנת התוכנית הכנתה של בעת  ., כמו גם תקבע את היקף השטחים הפתוחים הדרושאחרות

-כרם אלשל שכונת  יםיתאוהצרכים הפרוגרמ בכלל השכונתיים הצרכים לעומק נבחנולא משטרה, 

יהיה לקבוע כי ניתן לייעד את המגרש לשימוש כלל עירוני ואזורי. רק אפשר בפרט, בכדי ש תופאח

 ה ניתן יהיה להגדיר את השימוש היעיל ביותר במגרש שבחזית השכונה.זבסיום הליך תכנוני מסוג 

 תופאח-ונת כרם אלשכברור ששבדיקה מקיפה של צורכי השכונה בהווה ובעתיד טרם נעשתה, אף  לע

אשר  ,םתושבי 1,000-סובלת ממחסור חריף בשטחים ציבוריים מבונים ופתוחים. בשכונה מתגוררים כ

מצד אחד, להם  שתאפשרמפורטת  כניתלת משוועים םתושבי. הצפופות מגורים חצרות 40-כחולקים 

מצד שני, ית רשות המקומלתאפשר ו על פי אורח החיים והצרכים שלהם; בהיתר םהבתיאת  לבנות

ולהניח את מערכות התשתית הנחוצות של מים, ביוב, חשמל  שטחים הציבוריים החסריםה את לפתח

ה של קופת חולים, רפאומיסודי המשרת גם את השכונות הסמוכות למעט בית ספר כאמור, וטלפון. 

לא  ,ת לשכונהכוללמפורטת כנית בלי ת. ראויים יםתוחפטחים , ואין בה כלל שבשכונה אין מבני ציבור

 .חיוניים הללופתח את השטחים הציבוריים הניתן יהיה ל

רוב שטח השכונה תפוס על ידי מבני מגורים. עתודת הקרקע העיקרית, שיכולה ליתן מענה לצרכים 

ככל מתחם זה, מייעדת לתחנת משטרה.  נהנדוהה, היא המתחם שהתכנית כונשההפרוגרמתיים של 

 , יוכלכלל עירונייםשכונתיים ולא  ולל של השכונה לשימושים ציבורייםבמסגרת תכנון מפורט כשייועד 

 י השכונות הסמוכות, רמז וס"ח, שאףתופאח, אלא גם את דיירי שת-לשרת לא רק את תושבי כרם אל

 ועוד., שטחים ירוקים, מתנ"סמרפאות, בתי ספר, גני ילדים, הן סובלות ממחסור במבני ציבור כמו 

א צרכים של השכונה כולה. כתכנית נקודתית, הינערכה בדיקה באשר לבלי ש קודמההנדונה התכנית 

איתור התחנת משטרה, בלי לבדוק האם הקמת שלה: מטרה הנבחנה רק דרך הפריזמה הצרה של 

 אפשרות ליתן מענה תכנוני לצרכים השכונתיים כמכלול.בהמוצע עלול לפגוע 

וועדה המחוזית מרכז לא השכילה לבחון את להתנגדויות שליד הועדת המשנה דברים אלה, למרות 

כי  ,לא מקצועיקבעה באופן ועדה ו. הוהחליטה לדחות את טענות המתנגדיםבעניין זה הדברים לעומק 

                                                 
  ."רובעי תכנון", מתוך חלק ג' "החלוקה לרובעי תכנון ולאזורי צפיפות מגורים" 1סעיף לפי  4
  ."תקופת הבצוע", מתוך חלק א' "כללי" 3סעיף לפי  5
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או למנוע את  תופאח-כדי לפגוע בשכונת כרם אלמשטרה הלתחנת אין באישור התכנית הנקודתית 

5Fפיתוח השטחים הציבוריים הדרושים לתושביה

6. 

, תופאח-ת כרם אללא תפגע בשכונהנדונה ון בהתנגדויות טענה נציגת המשטרה כי התכנית בעת הדי

6Fמשטחי השכונה לצורכי ציבור 40%מפורט יופקעו התכנון ההלך ממשום שב

. בהחלטתה אימצה ועדת 7

מההבדל ה ועדהולא הזכירה אותה במפורש. בכך התעלמה אם כי עמדה זאת, להתנגדויות המשנה 

נפגע שיקול הדעת בכך מתחם חדש, שאינו בנוי; וכנון מתחם בנוי ומאוכלס לבין תכנון בין תשתי המהו

מהשטח, מהלך  40% בעיה תכנונית להפקיע לצורכי ציבורכמעט אין ריק בעוד שבמתחם המקצועי שלה. 

למגורים בצפיפות גבוהה, על אף שמדובר בבנייה לא  בנייהקיימת בו עורר קשיים גדולים בשטח משכזה 

 תופאח.-כדוגמת שכונת כרם אל, סדרתמו

תחייב הריסת בהתאם לצרכים הפרוגרמטיים של השכונה בהיקף הנדרש ת שטחים לצרכי ציבור הפקע

מספר רב של מבני מגורים מאוכלסים, תעורר סוגיות תכנוניות מורכבות וספק אם יהיה ניתן לממשה. 

יכול שו שמהווה חלק בלתי נפרד ממנה השכונה קיים מתחם פנוי וכאשר בצמוד לשטחבמציאות זאת, 

יש לבחון תחילה את האפשרות לייעד את השטח הזמין לטובת  ,נאותיםתכנוניים פתרונות לספק 

הצרכים המיידים של תושבי השכונה ורק בשלב אחרון לבדוק צרכים ברמה העירונית או האזורית. 

 תופאח-ת כרם אלל תושבי שכונפירושו הקרבת האינטרסים החיוניים שמתחם לתחנת משטרה הייעוד 

 .לוד בעירכל מקום אחר לטובת פרויקט כלל עירוני שניתן להקימו ב

מכאן שהשאלה שעולה מהתכנית הנדונה איננה האם המיקום המוצע ראוי להקמת תחנת משטרה, אלא 

ת אודועקרונית תכנונית האם השימוש המוצע הוא הנכון ביותר עבור המגרש נושא התכנית. זאת שאלה 

 . אפילו כלל עירוני וארובעי  תכנון כללשכונת המגורים לעומת  בתוךת נקודתיברמה היחס בין תכנון 

 ,השכונהכל של תכנון מפורט  , במסגרתהשכונתיים הצרכים של מדוקדקת בחינה לאחר רקלדעתנו, 

 כלל ברמהוחסר תחליף לשימוש ציבורי  חיוני נהנדוהתכנית מוצע בה שטחה אםלקבוע  יהיה ניתן

מענה שייתן  באופן השכונה פיתוחטובת או שמא ראוי יותר לייעד אותו ל; תחנת משטרהת דוגמת עירוני

 ברמה נקודתית. תופאח-ת כרם אלשל תושבי שכונהציבור  רכיולצ

תכנון מפורט כולל ל כפוףלמען הסר ספק, איננו טוענים שכל תכנון נקודתי חייב בהכרח להיעשות רק ב

, שמבקשת לשנות ייעוד קרקע נהנדוהכאשר מדובר בתכנית כדוגמת התכנית  ,ולםשל מתחם גדול. א

תכנון מפורט לסכל צפוי וכאשר הדבר  ;לשימוש ציבורי כלל עירוני ,מגורים ומסחרכגון  שכונתימשימוש 

ה, אשר סובלים מזה שנים רבות מחוסר תכנון שכונהתושבי ולמנוע מתן מענה לצרכי הציבור של ראוי 

לדעתנו אפשרות אין במקרה כזה  ;תופאח-ת כרם אלנאות שלא באשמתם, כמו במקרה של שכונופיתוח 

התכנוניים כל ההיבטים נבחנו אלא בהקשר תכנוני רחב יותר ולאחר ש ,תכנון נקודתי שכזה קדםל

 הרלוונטיים.

טה יהחלבשיקול הדעת המקצועי שלה כאשר טעתה ת יולהתנגדוועדת המשנה אנו סבורים שולפיכך 

שברור היה , למרות נהנדוהאת התכנית  הואשראת ההתנגדות  הדחתוכאשר , להתעלם מהיבטים אלה

 .הנוגעות בדברהתכנוניות קודמה על בסיס בחינה צרה ונקודתית של הסוגיות כי היא 

 

                                                 
  .09/10/2011, בפרוטוקול הדיון של ועדת המשנה להתנגדויות במחוז מרכז מתאריך 6סעיף א., עמוד לפי  6
 .3, עמוד 09/10/2011פרוטוקול הדיון בוועדת המשנה להתנגדויות מתאריך מתוך  7



6 
 

 
 

 תכנון זכויות למען מתכננים - במקום       האזרח בישראל אגודה לזכויותה
www.acri.org.il        www.bimkom.org  

 

  ותראוי חלופות חינה שלב העדר .2

בחינת הליך של  ראחלנעשה  נהנדוהאיתור התכנית , להתנגדויות ה של ועדת המשנהבהתאם להחלטת

מבלי , לוד של הוועדה המקומית הטענהאת אימצה למעשה, ועדת המשנה להתנגדויות . חלופות

 לפילהציג את החלפות שנבחנו. נדרשו היזמים ועורכי התכנית ש בליבנושא וראוי קיים דיון שהת

מ'  200-כבמרחק של  המתנגדים חלופי לתחנת המשטרה שהוצע על ידיהמתחם ה חלטת ועדת המשנה,ה

 .7F8"לשיווק שטח זה "נמסר, אינו ניתן למימוש, משום שנהנדוהלתכנית ן צפובלבד מ

מגרשים נוספים  נםיש כדוגמה. בהתנגדות הדגשנו, כיהמתחם שהוצע על ידינו הובא רק כי תחילה נציין 

אשר ניתן תופאח, -שכונת כרם אלצפוני של לוד, במרחק הליכה משטרם מומשו באזור התעשייה ה

 בחון כחלופות להקמת תחנת משטרה. ל

כי מבין שלושת המגרשים  ,מינהל מקרקעי ישראל עולהשל לגופו של עניין, מבדיקה שערכנו באתר 

תכנית לפי  112-ו 111, 110תחנת המשטרה (מגרשים מס' עבור צע והחלופי שהמתחם הכלולים ב

ן השלושה, בימהצפוני , 112מס'  מגרשרק ), דונם 11.557-, בשטח כולל של כ142מס' לד/בת/מפורטת 

לפי  112מגרש מס' שטחו של . 07/11/2001תאריך שפורסם ב 131/2001מר/ מס'מכרז לאחר קיום  הוחכר

, פרסום המכרז מועדמים שנ 10מעל . למרות שחלפו דונם 3.014הינו  142מסמכי תכנית מס' לד/בת/

שני המגרשים , נותלפי בדיק. ות עודספק האם תוצאותיו תקפקיים  ולכן במגרש זהדבר נה נבטרם 

על פי ה רשטמגרש המיועד לתחנת המלה מוה דצורבו דונם 8.5-כשל כולל שטח ב, 111-ו 110, הנותרים

8Fשווקוטרם  נה,נדוההתכנית 

9 . 

מאחר שלא  וזאת בעניין זה מבוססת על טעות עובדתית,להתנגדויות , קביעתה של ועדת המשנה לפיכך

כי המגרשים האמורים  ודאולכדי לוד הוועדה המקומית יה של לטענותבאשר מעמיקה בדיקה עשתה נ

, היות כי אין חשש למחסור בשטחי תעשייה לטובת העיר לוד ,יצוין .יזמיםוהועברו לידי אכן הוחכרו 

אזור התעשייה את ב יחמוצע להראשר נמצאת בשלב של דיון בהתנגדויות, , 213תכנית מס' מח/ולפי 

דונם של קרקע חקלאית לשימושים של תעשייה  570-כבהיקף של , יוון מערבלכ הצפוני הקיים

9Fותעסוקה

10. 

כי בראיה תכנונית כלל עירונית, אזור התפר שבין אזורי מגורים לבין אזור התעסוקה של לוד,  ,נדגיש

המתנגדים, מהווה מיקום מיטבי להקמת תחנת משטרה בסדר כדוגמת המגרש המוצע לבחינה על ידי 

נמצא על אותו ציר תנועה ראשי כמו המיקום המוצע בתכנית הנדונה. המיקום החלופי  וצעמגודל ה

לא רק עבור תושבי צפון לוד, אלא גם עבור כלל נגיש באותה מידה במסגרת התכנית הנדונה ולכן הוא 

, אשר קיבלה 179על פי תכנית מס' לד/יתרה מזאת,  .עבור תושבי היישובים הסמוכים ואףתושבי לוד 

רחוב שכונת גני אביב במערב העיר לוד, דרך יווצר חיבור תחבורתי ישיר בין י, 2012וקף בחודש יולי ת

במזרח. החיבור, אשר כולל הפרדה מפלסית מעל  40כביש ועד להמחקר שבאזור התעשייה הצפוני 

בלבד מ'  200-כבמרחק של , ממוקם 40מסילת הברזל, צומת עם רחוב אבא הילל סילבר ומחלף על כביש 

 .)3המוצע על ידי המערערים (ראו מפה מס'  מצפון למתחם החלופי עבור תחנת המשטרה

                                                 
 .8, עמוד 03/08/2011מתוך המלצת הוועדה המקומית לוד מתאריך  8
 הינם מתוך אתר האינטרנט של מינהל מקרקע ישראל:  13/2001הנתונים אודות מכרז מס' מר/ 9

http://www.mmi.gov.il/TozaotMichrazim/resultsDetailed.aspx?id=45955&rc=1&tr=5. 
 .2012דונם, התקיים בחודש יולי  1,440-, ששטחה הכולל הינו כ213דיון בהתנגדויות שהוגשו לתכנית מח/ 10

http://www.mmi.gov.il/TozaotMichrazim/resultsDetailed.aspx?id=45955&rc=1&tr=5
http://www.mmi.gov.il/TozaotMichrazim/resultsDetailed.aspx?id=45955&rc=1&tr=5
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אין ספק כי שינוי זה במערך התחבורה העירוני ישפר בצורה משמעותית את הנגישות אל המתחם 

המוצע, הן עבור כלל תושבי לוד והן עבור תושבי היישובים הסמוכים אשר יידרשו לשירותים בתחנת 

בדיקת . באופן ראוי עולה כי לא נבחנו חלופות אפשריות אחרותלאור דברים אלה  המוצעת.המשטרה 

. , ולא רק לאזור מצומצםעירונימרחב ההצריכה להתייחס לכל כלל עירוני  לשימושחלופות אמיתית 

להתקבל  תור חלופי ראוי לתחנת משטרה תוכלאין בלוד אילפיה להתנגדויות של ועדת המשנה ה תטענ

 עיר.שטח הבכל כי אכן נעשתה בדיקת חלופות מקיפה  ,מעבר לכל ספק יוכח רק אם

לאשר את להתנגדויות ועדת המשנה של ה ת, החלטבדיקת חלופות מקיפה בכל שטח העיר לוד בהעדר

לכן ועניינית חוטאת לחובתה של הוועדה, כרשות מינהלית, לקיים בחינת חלופות  נהנדוההתכנית 

  לוקה בחוסר סבירות.

 

 ומפגע תכנוניניין המשטרה כמטרד ב .3

הקמת תחנת המשטרה בלב שכונת מגורים עלולה לגרום למטרדים רבים עבור התושבים. מצד אחד, 

גבול התכנית אינו מתחשב כאמור במתחמי בינוי קיימים ויביא להריסה מיידית של מספר מבנים 

תסב מטרדי רעש, אבק, רעידות,  קומות מרתף,שתי ועוד קומות שבע  סמוכים. מצד שני, הקמת מבנה בן

ותנועה ערה של משאיות וכלי עבודה במשך תקופת בנייה ארוכה. לאחר איכלוס המבנה, צפויים 

תנועה של עובדים ביקוש לחנייה מזדמנת בשטח השכונה, מטרדים אין סופיים של תנועת כלי רכב, 

 ורי ועוד.ומבקרים, רעש, קרינה מאנטנות, סידורי אבטחה וביקורת במרחב הציב

יתרה מזאת, אין זה סוד שמערכת היחסים בין המשטרה לבין התושבים בשכונות הערביות בלוד 

מורכבים ורגישים. כניסה כה מאסיבית של המשטרה ללב שכונת מגורים ערבית נתפסת בעיני התושבים 

יות חשים כי מה שהרשותופאח בפרט -הערבים של לוד בכלל ושל שכונת כרם אלכאיום. התושבים 

ים בסיסיים תשתית חיוניות כדי לקיים אורחות חידרישותיהם לבעוד ש ,אכיפה בלבד ינומציעות להם ה

 . ן נשמעות כללבשכונה אינ

. לפי המידע 10000בימים אלה נמצאת על הפרק תכנית מתאר מקומית חדשה לעיר לוד, תכנית מס' לד/

תכנית המתאר החדשה בתקופה שברשותנו, הוועדה המחוזית אמורה להחליט על הפקדתה של 

בפני מליאת  2013בגרסה שהובאה לדיון בחודש מאי  10000הקרובה. בהתאם להוראות תכנית לד/

הוועדה המחוזית מרכז, ניתן לקבוע בתחום השכונות השונות בעיר זכויות בנייה גבוהות במיוחד לצורך 

גמת בניין המשטרה הנדון. אולם הקמתם של מוסדות אקדמאים ו/או מוסדות ציבור כלל עירוניים, דו

10Fזאת: "בתנאי שהובטח שאין בכך משום פגיעה באופי השכונה ובאיכות החיים בשכונה"

אנו סבורים  .11

כי התכנית הנדונה חורגת ממדיניות התכנון שמתהווה כעת עבור העיר לוד במסגרת תכנית המתאר 

 המקומית החדשה.

סביבה בין הל השימוש המוצעחוסר התאמה בין טת לנציין גם כי התכנית הנדונה מהווה דוגמה בול

נציגת המשטרה, התכנית המוצעת אינה בניגוד למה שנאמר במהלך הדיון על ידי . הבנויה והמתוכננת

11Fנמצאת ב"שולי השכונה"

רחוב הראשי, אבא הילל ה לכלפי העיר, ע שכונהה שליחידה , אלא בחזית ה12

                                                 
בשלב הגשה, תאריך עדכון  01, מהדורה 10000כנית מתאר מקומית מס' לד/"שכונות" מתוך הוראות ת 6.7לפי סעיף  11

 ).32(עמוד  06/02/2013
 .3, עמוד 09/10/2011פרוטוקול הדיון בוועדת המשנה להתנגדויות מתאריך מתוך  12



8 
 

 
 

 תכנון זכויות למען מתכננים - במקום       האזרח בישראל אגודה לזכויותה
www.acri.org.il        www.bimkom.org  

 

הוא השוליים האחוריים שלה, מכיוון ששם תופאח -לת כרם אהצד המערבי של שכונכאמור,  .סילבר

השדרוג  במסגרתהמאושרת.  22בהתאם לתכנית תת"ל/נמצאת מסילת הברזל שצפויה לעבור שדרוג 

 המסילה בגובה של כשתי קומות.יוקם קיר לכל אורך מסילת הברזל ו תוכפל 

ור מפגע תכנוני נוסף בסביבת ייצקומות בחזית השכונה כלפי הרחוב הראשי שבע הקמת בניין בן לפיכך, 

תחושה של הת א רגביוי יביא לתיחום המרחב שעומד לרשותםהמגורים של תושבי המקום מכיוון ש

כגון מסילת ברזל ותחנת משטרה ברמה  כליאה בין שימושי קרקע שאינם ידידותיים לאזורי מגורים

 אזורית.

החלקים המגורים לבין בין שכונות וי הממשק הראעל תכנון נכון של המרחב העירוני חייב לשים דגש 

לפיכך, יש לבחון מחדש את האיתור המוצע עבור תחנת המשטרה כך שלא יהווה  השונים של העיר.

 מטרד או מפגע לסביבת המגורים.

 

 ה תכנונית אפלי .4

בעובדה  תתמקדו, אשר מבעניין אפליה תכנונית טענותה אתלהתנגדויות  בהחלטתה דחתה ועדת המשנה

מפורט של שכונת התכנון את הלהשלים התכנון את רשויות  חייבה 1000תכנית המתאר לד/מרות ששל

, תכנון שכזה טרם נעשה, ולכן תושבי השכונה אינם יכולים לקבל היתר 1999לשנת תופאח עד -כרם אל

שימושי קרקע כמו כן, בשל העדר תכנון מפורט נמנעו מתושבי השכונה בנייה ואינם יכולים לבנות כחוק. 

בשעה ששכונות אחרות בעיר, שגם עליהן חלה תכנית  ,זאת ים.בסיסיים ציבור שכונתיהמיועדים לצרכי 

-, מונצח בשכונת כרם אלשנוצר כתוצאה מהוואקום התכנוני. תמפורט נו ברמהתכנווהוסדרו  ,1000לד/

שבים נפגעות זכויות יסוד של התומצד שני ו ,תופאח המחסור בשטחים ציבוריים פתוחים ומבונים

 בנימוקעל הסף ומבלי לדון בהן דחתה טענות אלו להתנגדויות לקורת גג ולדיור נאות. ועדת המשנה 

12Fנהנדוה לתכנית המתייחסות תכנוניות שאינן טענות

13.  

ישירות  יםנוגע יש היבטים תכנוניים מובהקים והן בדבר אפליה תכנוניתה , לטענוקביעה זבניגוד ל

, תושביה תופאח-ת כרם אליל, בשל העדר תכנון מפורט כולל לשכונ. כפי שפורט לענהנדוהלתכנית 

היתר ובאופן לא מוסדר. כתוצאה מכך גובר בשכונה  לאנאלצים בלית ברירה לבנות את בתיהם ל

המתחם . בנסיבות אלו שטחים ציבוריים פתוחים ומבוניםבתשתיות ובעיקר המחסור בהמחסור 

, ויקרת ערך לפיתוח השכונה עתודת קרקע חיונית מייעדת לתחנת משטרה הוא נהנדוהנית שהתכ

 .תופאח-כרם אלהציבור של תושבי  ליתן מענה לצרכיבלעדיה ספק אם אפשר יהיה ש

כי אין לדחות את התכנית לתחנת המשטרה משום  ,להתנגדויות בהחלטתהקבעה ועדת המשנה עוד 

13Fש"אינה מתיישבת עם בנייה בלתי חוקית שנעשתה בשטח סמוך"

את התעלמה ועדת ה ז. באמיר14

, אלא מתוך רצון להפר את החוק עברייני בנייהתופאח אינם -תושבי כרם אל, כי מהעובדההמשנה 

בלית ברירה, ובשל מחדלים חמורים ומתמשכים של רשויות התכנון שלא קידמו לשכונה נאלצים ש

 . היתר לאלת מפורטת כנדרש, לבנות את בתיהם תכני

של תושבי  יסודה בזכויות נהנדוה כניתהת של פגיעתהל באשר ענותטהמ ה של ועדת המשנההתעלמות

 התכנון ועדות של שיקוליהן ,לפי הפסיקה. כמוסד תכנון מחוזי לחובותיה תופאח חוטאת-כרם אל

                                                 
 .8-7עמודים  ,09/10/2011פרוטוקול הדיון בוועדת המשנה להתנגדויות מתאריך מתוך  13
 .6עמוד  ,09/10/2011ן בוועדת המשנה להתנגדויות מתאריך פרוטוקול הדיומתוך  14
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 כניתתהל ש הכוללות ההשלכות את לבחון מחויבות הן אלא, פיזי לתכנון רק מוגבלים נםאי המחוזיות

הן בתחום התכנית והן , והחברתית התכנונית מציאותה ועל וכלוסייהבא שונות קבוצות שבפניהן על

14Fבסביבתה

15. 

 טענותל" להתייחס חייבת שהוגשו לתכנית ועדת תכנון שדנה בהתנגדויותכי  ,עוד נקבע בפסיקה

" ולשקול אותן אתני-לאומי רקע על וההפרדה ההפליה, הגזענות, הקיפוח תחושות בעניין העותרים

15Fרם קבלת ההחלטה בהתנגדויות" טשיקוליה במסגרת"

לא במחוז מרכז להתנגדויות ועדת המשנה  .16

מילאה אחר המתחייב מפסקי הדין שניתנו בעניין זה ודחתה באופן סתמי ובלי התייחסות עניינית את 

הן  וקיפוח הפלייה בעניין טענות, כי היטב הבהר הבהיר המשפט ביתטענות המתנגדים בעניין אפליה. 

  ., וכי ועדות התכנון מחויבות לדון בהן"התכנוני יקולהש בתחום"טענות 

רשות ערר נדחתה מפורשות טענת מתן בענייננו יודגש, כי בפסק הדין שקיבל את עתירת העוררים ל

הינה תוכנית נקודתית שאינה קשורה לטענות הוועדה המחוזית מחוז מרכז, שלפיה התוכנית הנדונה 

 ציבורית רגישות מעוררת התוכנית בית המשפט קבע, כיליה. תושבי השכונה בדבר קיפוח תכנוני והפ

יהן של תוטענ את דחה המשפט בית. השכונה של והמיוחד הקשה מצבה ולנוכח מיקומה רקע על מיוחדת

, מייצרת לא היא באשר רגישות מעוררת נהנאי התוכנית כי, המשטרהשל ו המשיבות התכנון ועדות

 תחנת מיקום כי, קבע המשפט בית. השכונה תושבי של אדם בזכויות ופגיעה הפליה, כשלעצמה

ציבורית, וזאת  רגישות, כשלעצמו, מעורר זה ומיקום, התכנית מהוראות חלק בוודאי הוא המשטרה

כאמור לנוכח מצבה של השכונה. יודגש עוד, כי העובדות הנוגעות למצבה של השכונה אינן שנויות 

 במחלוקת, כך גם הודגש בפסק הדין.

 התכנוניתה פליהה לעניין המתנגדים בטענות מלדון משנמנעה טעתהלהתנגדויות  ועדת המשנה לפיכך,

קביעה זו מתעלמת מחובותיה של  ומשקבעה שטענות המתנגדים בעניין זה אינן סוגיה תכנונית.כלפיהם 

ועדת המשנה לפי ההלכה הפסוקה ומסוגיות שיש להן השלכות תכנוניות ישירות, הן על שכונת כרם 

להתייחס משנה להתנגדויות הייתה הת ל ועדשה תמכאן שחוב .נהנדוהתופאח והן על התכנית -לא

כתוצאה מהפליה והזנחה תכנונית תופאח -בשכונת כרם אללמציאות התכנונית והחברתית שנוצרה 

נשוא התכנית הנדונה לבחון בעדיפות ראשונה שימוש במגרש ות הדבר הינו משמעארוכות השנים. 

 י השכונה והצרכים הציבוריים הבסיסיים שלהם.לטובת תושב

 

 

 סיכום

 

שכונת כרם תושבי נעשה תוך התעלמות מ נהנדוהבמסגרת התכנית  התכנון הנקודתי של תחנת המשטרה

צפוי לסכל תכנון מפורט ראוי של השכונה ומתן מענה לצורכי ו, שלהם התכנונייםם צרכיהתופאח ומ-אל

נקודתי  . הדבר מעלה שאלה עקרונית ביחסים שבין תכנוןוחתםשטחי הציבור הנדרשים לרומגורים ו

 .לתכנון מפורט כולל
                                                 

 -האגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראל נ' המועצה הארצית לתכנון ובנייה  8354/04ראו בעניין זה: עע"ם  15
מועצה  237/88וגם בג"צ ; לפסק הדין) 14, פורסם במאגר נבו, פיסקה 25/01/2006ניתן ביום  ,ועדת המשנה לערעורים

 .)1989( 847, 841 )4(מב ד"פ מקומית גבעת שמואל נ' מנכ"ל משרד הפנים
, פורסם במאגר נבו, 04/05/2006ניתן ביום , עארף מוחארב נ' המועצה הארצית לתכנון ובנייה 1253/05עת"מ (ת"א)  16

 .לפסק הדין 24-ו 23פסקאות 
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תוך הפרת איתור חלופי לתחנת המשטרה, ביחס לה בחינה אמיתית ערכלא להתנגדויות ועדת המשנה 

לפי ר שא, לוד הוועדה המקומיתמטעם בדיווח הוועדה הסתפקה . במקום זאת, תחובתה כרשות מינהלי

, לאזור מצומצם בצפון העיר לודהתייחסה בנוסף, בדיקת החלופות, ככל שנעשתה,  .מדויקו בדיקתנו אינ

 עירונית.כלל ברמה ציבורי שימוש לעשות כשמדובר במרחב העיר, כפי שראוי כל ולא על 

התעלמה מטענות המתנגדים בעניין אפליה תכנונית מתמשכת וקבעה כי אין להתנגדויות ועדת המשנה 

נונית. זאת למרות שמוסדות התכנון עצמם הפרו את חובתם, שעוגנה בהוראות תכנית מדובר בסוגיה תכ

למוסדות  לפיכך,. 1999שנת לתופאח עד -, להשלים תכנון מפורט לשכונת כרם אל1000המתאר לד/

 התושביםבשכונה, לעובדה שישירה למציאות העגומה השוררת תכנונית ומוסרית ן אחריות התכנו

לטענות האפליה של למחסור בתשתיות ובשטחי ציבור. היתר ו לאיהם לנאלצים לבנות את בת

 נהנדוההשלכות תכנוניות ישירות ונובע מהן גם הצורך בראיית המתחם, שהתכנית אפוא המתנגדים יש 

-כרם אל שכונתתושבי הציבור של למתן מענה לצרכי יחידה מייעדת לתחנת משטרה, כעתודת קרקע 

גם את החובה שהוטלה עליה להתנגדויות הפרה ועדת המשנה  ,ת אלובהחלטתה לדחות טענותופאח. 

 .סגרת שיקוליהבמולשקול אותן טענות בדבר אפליה בפסיקה להתייחס ל

 

אנו סבורים כי בהחלטתה של ועדת המשנה להתנגדויות נפלו פגמים מהותיים לאור כל האמור לעיל, 

ניות ביחס לתכנית הנדונה. על כן על ועדת הנוגעים הן לשאלות תכנוניות פרטניות והן לשאלות עקרו

ולבנייה לבטל את החלטת ועדה המשנה להתנגדויות  לתכנון הארצית המשנה לעררים שליד המועצה

 ."תחנת משטרה בלוד" 1/18/360ולהורות על ביטול אישור תכנית מס' לד/
 
 

 . עררב הדיון בעת נוספות טענות לעלות הזכות את לעצמנו שומרים אנו

 

 ,ד רבבכבו

 
 

 
 שעבאן נמר  אברהים אבו סעלוק

 לוד ,13רח' ס"א   לוד א,34ד "נ רח'
 
 

 
 

 
  עו"ד עאוני בנא עיסא עבדאללה

  האגודה לזכויות אזרח בישראל לוד 6ז "רח' נ
 
 
 
 

  סזאר יהודקין, מתכנן ערים
 מתכננים למען זכויות תכנון - מקוםבעמותת 

 
 

 ית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז, משרד הפניםגב' רות יוסף, יו"ר הוועדה המחוז העתק:
 )72430, רמלה (91שדרות הרצל  
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