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 :רקע

דונם הנמצא בליבו של היישוב כפר שמריהו, בין הרחובות "קרן  35 -התכנית שבנדון חלה על שטח של כ

ציבור, כגון "בית היסוד" ו"הקוצר". בשטח נשוא התכנית קיים אזור ציבורי הכולל שטחים פתוחים ומבני 

לוין" המשמש את בניין המועצה, בית הכנסת ומתחם הקאנטרי, הממוקמים על שטח בייעוד "שטח ציבורי 

 פתוח" וכן "מבנים למוסדות ציבור".

מטרת התכנית הינה להסדיר את המצב הקיים ולהתאים את ייעודי הקרקע בהתאם לשימושים הקיימים 

קע מ"שטח ציבורי פתוח" לספורט ונופש, מבנים ומוסדות ציבור. כמו בפועל וזאת על ידי שינוי יעוד הקר

גם, להוסיף זכויות בניה עבור מבני ציבור ועבור מסחר. תכנית זו מאפשרת לאגם שימושים ציבוריים וליעל 

 את השירות לאזרח.

 

 :החלטה

התקיים דיון בוועדת משנה ב'  13.11.17ביום . 2017התכנית הופקדה לראשונה בחודש אוגוסט 

 להתנגדויות, בו שמעה הוועדה את המתנגדים ואת עמדת המועצה המקומית כפר שמריהו. 

התקבל מכתבו של ראש המועצה המקומית, מר דרור אלוני, בו בקשה דחופה למשיכת  22.11.17ביום 

אך במועד שמיעת ההתנגדויות התברר כי התכנית. במכתב פורט כי אמנם התכנית קודמה על פי כל דין, 

ובמטרה להמשיך בנוהל המועצה לנהוג בהליך של  ,תושבים רבים לא היו מודעים לקיומה של התכנית

שיתוף ציבור, החליטה מליאת המועצה פה אחד לפנות אל הוועדה המחוזית בבקשה למשוך את התכנית 

וש תכנית חלופית, אשר תתאים לצרכי המועצה לצורך בחינתה מחדש, תוך קיום הליך שיתוף ציבור וגיב

 .  2018ותובא לדיון ואישור מליאת המועצה, לאחר הבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 

הן את ההתנגדויות והן את עמדת ראש המועצה כפי שבאה לידי ביטוי בדיון  ,הוועדה שקלה בכובד ראש

הציבוריים אל מול ההפסד הכרוך בביטול  ובמכתבו. לאחר בחינת התועלת הטמונה בתכנית בהיבטיה

  לתת תוקף לתכנית.החליטה הוועדה  4.12.17 -מוחלט של התכנית לאור העמל והזמן הרב שהושקע, ביום ה

 לבטל את התכנית.  בבקשהערר  הגישההמועצה המקומית כפר שמריהו, 

גופה, אין לתכנית  החליטה המועצה הארצית לדחות את הערר, זאת מאחר שביחס 10.6.2018-ביום ה

קהילתי או "דמוקרטי". נימוק זה  -אם נימוק ציבורי כל טענה תכנונית כנגד התכנית, כי מקומיתלמועצה ה

 ,אליההוא שהביא את ראש המועצה לבקש כי התכנית תקודם רק לאחר שתוקם המועצה לאחר הבחירות 

 תתקבל בה החלטה מחודשת. אז ו

 קבוצת תושבים. על החלטה זו הוגשה עתירה על ידי 
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התקבלה במועצה המקומית כפר שמריהו החלטה כי יש למצות הליך תכנוני מתקן  11.12.18 -ביום ה

לתכנית ובמסגרת זו לתקן את מסמכי התכנית, וזאת על מנת להכשיר מצב קיים ובכלל זה ייעודי קרקע, 

הנגשה בכפוף לדרישות הוועדה יתווספו שטחי בנייה לצורך הוסכם כי שימושי קרקע, שטחים בנויים וכד'. 

שטחי בית ) 6671בגוש  215-216המחוזית. שטחים אלה יהוו שטחים חלופיים במקום השטחים בחלקות 

 . תכנית נפרדתלמגורים ב ייעודם לשינוי ה, שהמועצה פעל(הספר האמריקאי

ימשכו את  הם –כך שבהתאם לאמור תוצאה של שיתוף ציבור עם העותרים, עליהם הוסכם הם השינויים 

 עתירתם. 

הוצגה בפניה עמדת ועדת המשנה לעררים כי נכון היה להתנגדויות ודנה וועדת המשנה  20.5.2019 בתאריך

כי נוכח התנגדות המועצה  ,להיעתר לבקשת המועצה לדחות את הדיון בהתנגדויות. עוד צוין בפני הועדה

 לא הוגשו מסמכים מתוקנים של התכנית בהתאם להחלטת הועדה. הועדה שקלה האם לדחות את התכנית. 

 

לדיון בתכנית מעודכנת, בכפוף להחלטת מליאה  1.5.2019 -ביום הלאור פניית המועצה המקומית 

שיבות שראתה הועדה בקידום ונוכח הח, 11.12.18 -שהתקבלה במועצה המקומית כפר שמריהו ביום ה

התכנית להסדרת שטחי הציבור, החליטה הועדה לשוב ולשמוע את עמדת המועצה המקומית והועדה 

המצדיק את צמצום  התכנוני מהו השינוי 18.11.2019המקומית אשר פירטו בפניה בדיון נוסף מתאריך 

העובדה, שהבקשה לתיקון התכנית נוכח שטח הציבור ביחס לתכנית המופקדת. בדיון זה קבעה הוועדה כי 

מקטינה באופן משמעותי את זכויות הבניה לצרכי ציבור ביחס לתכנית אשר הופקדה על ידי מליאת 

 ומאחר ובמקביל לתכנית זו הוגשה לוועדה המחוזית על ידי המועצה המקומית תכנית הצבעונים ,הועדה

שתי מליאת הוועדה תדון בבחינת גורים, מטרתה שינוי יעוד ממבני ציבור למר שא הצמודה לתכנית זו,

 יאפשר ראיה כוללת ביחס לשטחי הציבור במרכז היישוב.הדבר , התכניות כמכלול

 החלטה מליאת הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית המתוקנת. 25.11.2019בתאריך 

 התנגדויות כמפורט להלן. 3התכנית הופקדה בשנית, והוגשו לה 

 

 : החלטה

 לתת תוקף לתכנית בכפוף לתיקונים שהמפורטים להלן:הוועדה מחליטה 

יצומצם  103(. תא שטח 305-306מ' בייעוד שצ"פ בצד השבילים )תאי שטח  6תקבע רצועה ברוחב  .א

 בהתאמה. השצ"פ ישמש לנטיעת עצים ופיתוח גנני.

 )ד( בהוראות התכנית ימחק. 4.2.1סעיף  .ב

  . 100לתא שטח  101שימוש דואר יועבר מתא שטח  .ג

מ"ר לשימוש בית קפה ו/או  220שהיקף שטחי המסחר יהיה עד  ,תתוקן כך 5לטבלה  7רה הע .ד

 מסעדה.

נתן התייחסות למניעת ייתווסף סעיף להוראות התכנית כי במסגרת הבקשה להיתר הבניה ת .ה

 מטרדים.

 .יתווסף שימוש: מקווה)ג( -)א( ו4.2.1 סעיף 100-ו 102לתא שטח  .ו

 מקומית המאפשרת הוצאת היתרי בניה.שינוי סוג התכנית לתכנית מתאר  .ז

 יוסרו ,גופים כגון אגודת המים ,הפניות להנחיות מרחביות ,נושאים המוסדרים בחקיקה יוסרו .ח

 , והמעוגנים בתקנות הרישוי.עסק רישוי שעניינם סעיפים

 א )א(. 4.2.2יוסר מהוראות התכנית סעיף  .ט
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לפקודת העיריות ואישור לפי סעיפים  188בחינת הצורך באישורים בהתאם לסעיף  :תנאי לתוקף .י

 .לחוק על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, 196 -ו 195

 

 להתנגדות עצמית מר דייויד ברייטבורד מהנדס המועצה המקומית כפר שמריהו .1

 2017שאושרה בשנת  )הנוריות( 2014לטענה כי בהתאם למגמת הבניה כיישוב, ולבינוי בתכנית הר/ .א

בוועדה המחוזית, מבוקש לאפשר באזור בייעוד מגורים א' לאחד את הזכויות של שתי יחידות הדיור 

 לדחות את ההתנגדות. -בהתאם  5ואת טבלה  4.1ליחידת דיור אחת. מבוקש לתקן את פרק 

ז תל בהתאם למדיניות מנהל התכנון לייעול השימוש בקרקע בתכניות חדשות שמקודמות במחו

 אביב לא ניתן לאפשר צפיפות נמוכה כפי שמבוקש.

)א(, היות והשימוש מתאפשר כבר 4.2.1)סעיף  100לטענה כי יש לבטל שימוש בית קפה בתא שטח  .ב

 לדחות את ההתנגדות. - 101בתא שטח 

בית קפה הוא שימוש אינהרנטי ונלווה למרכז הכפר, הוא יתרום לפעילות הקהילתית במרכז הכפר 

 התירו כאפשרות. השטח הינו ציבורי ומימוש השטח נתון להחלטת הרשות המקומית.ונכון ל

על מנת להסדיר  101)א( במקום שטח  4.2.1סעיף  100לטענה כי יש להוסיף שימוש דואר בתא שטח  .ג

 לקבל את ההתנגדות. -את המצב הקיים 

 הוראות התכנית יתוקנו בהתאם למפורט בעיקרי ההחלטה. 

שאינו  103)ד( כיוון שהוראות לשימושים המותרים בתא שטח  4.2.1את סעיף  לטענה כי יש לבטל .ד

בייעוד מבנים ומוסדות ציבור אלא בייעוד של ספורט ונופש. השימושים המותרים לשטח זה קבועים 

 לקבל את ההתנגדות. -ספורט ונופש  – 4.4בפרק 

 .הוראות התכנית יתוקנו בהתאם למפורט בעיקרי ההחלטה

לטענה כי קיים צורך להגביל את היקף השטחים המסחריים על מנת להבטיח את תפקודם כשימוש  .ה

מ"ר ומשרתת את הכפר  175-נלווה ולא כמוקד מסחר עצמאי. המסעדה הקיימת הינה בשטח של כ

)שטחים המיועדים לספורט  5בטבלה  7באופן ראוי ומספק. אשר על כן, מבוקש להחליף את הערה 

מ"ר בשטח מירבי, להגביל את השטח  220יל את הגודל המירבי של המסעדה לסך של ונופש( ולהגב

שירות, ולציין  20%עיקרי ו 80%מ"ר מירבי, ולחלק את הקצאת שטחים אלו ל 30-לחנות הספורט ל

 לקבל את ההתנגדות בחלקה. –כי שימושים אלו יהוו שימושים נלווים לפעילות מרכז הספורט 

ים בתכנית כבר קיימים בשטח, ויתרתם מהווה אפשרות פיתוח עתידית חלק מן השטחים המסחרי

היקפי  ,שהינה סבירה. האפשרות למימוש השטחים עומדת להחלטת הרשות המקומית. עם זאת

 השטחים ישתנו בהתאם למפורט בעיקרי ההחלטה לעיל.

פועי קרקע. קיימים מבני מגורים נמוכים יותר טופוגראפית בשל שי 100לטענה כי סביב תא שטח  .ו

מבוקש להתאים את הבניה המוצעת לסביבה הקיימת על מנת להימנע מהפרשי גבהים  ,בהתאם

קומות  2-קומות ל 3-קיצוניים בין המבנים. לכן מבוקש להקטין את מספר הקומות מעל הקרקע מ

לדחות את  -מ', ולהקטין את היקף השטחים בהתאם  7-ולהוריד את גובה הבינוי בהתאם ל

 .ההתנגדות

היקף הבינוי בתכנית משתלב עם סביבתו ונועד לשמר עתודות לפיתוח מבני ציבור לעתיד לטובת כלל 

 תושבי הישוב.

לטענה כי על מנת לאפשר גמישות תכנונית עתידית מבוקש לשנות את השטחים המיועדים למבנים  .ז

מ"ר  300עד לסך של  101לתא שטח  100מבוקש לאפשר ניוד זכויות מתא שטח  .ומוסדות ציבור

 לדחות את ההתנגדות.  -מ"ר שירות  80-עיקרי ו
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הוועדה סבורה כי הזכויות והבינוי אשר נקבעו בתאי השטח השונים ראויים ואין מקום לנייד זכויות 

 מתא שטח אחד למשנהו.

 

 תושבים 180צימנט בשם  להתנגדות עו"ד אלי וילצ'יק ועו"ד רוית .2

לטענה כי תחום התכנית כיום מאופיין בסביבה שקטה הכוללת שצ"פ ומכיל מספר מבנים קטנים  .א

הנטמעים בנוף. התכנית המפקדת מציעה בינוי נרחב אשר תהפוך את סביבתה לשוקקת ורועשת, 

כיום, דבר אשר אשר תביא איתה עומסי תנועה כבדים ובפגיעה בנוף, כל זאת בניגוד מוחלט לאופיה 

יביא לפגיעה ברמת החיים של תושבי הכפר כולו, ובדגש על בתי המגורים הגובלים התכנית. היקפי 

 לדחות את ההתנגדות. -חריגים לנוף ובלתי סבירים  100הבניה המוצעים בתא שטח 

מטרתה העיקרית של התכנית הינה להסדיר את הבניה הקיימת, ובנוסף לאפשר מענה פרוגרמתי 

ח ארוך. הבינוי המוצע משתלב היטב בסביבתו, נפחי הבניה המצומצמים והשימושים המוצעים לטוו

 ,במסגרת הפקדת התכנית ,הועדה באים לתת מענה מקומי לצרכי האוכלוסייה הקיימת והעתידית.

הועדה  .(15%מ"ר )למעלה מ 1,400-הפחיתה זכויות ביחס לתכנית שהופקדה לראשונה בסך של כ

יות במסגרת התכנית המונחת בפניה היום הינה מאוזנת וסבירה ומשכללת את כלל סבורה כי הזכו

 מטרותיה.

לטענה כי לתכנית אין הצדקה תכנונית ומוטב היה לולא הוגשה, עובדה שנתמכת בעמדת המועצה עד  .ב

לעת זו על אף שהגישה את התכנית. על הוועדה לתת משקל מכריע לעמדה המקורית של המועצה 

לדחות  -נה היה בתכנית מינורית ומצומצמת להסדרת זכויות המבנים הקיימים בלבד רצו ,המקומית

 את ההתנגדות.

הוועדה סבורה כי מדובר בתכנית חשובה להסדרת שטחי הציבור הקיימים, תוך הבטחת מענה 

לשמירת עתודות לטווח ארוך. התכנית הוגשה על ידי המועצה המקומית והיא תומכת בקידומה. 

 סעיף קודם.בנוסף ראה ל

 .לדחות את ההתנגדות -לטענה כי לא היה מקום להפקיד את התכנית ללא הליך שיתוף הציבור  .ג

כמפורט בעיקרי ההחלטה. מאז  2016מדובר בתכנית שהחלה את המהלך הסטטוטורי בשנת 

במועצה המקומית כפר שמריהו טרום הגשת תכנית מתקנת  הופקדה בשנית לאחר הליך שהתקיים

 ית.  לועדה המחוז

נערכו מספר ישיבות מליאת מועצה לדיון בתכנית בנוסף לאסיפת  ,כפי שצויין בפירוט בהתנגדות

פורסמה התכנית בהתאם להוראות החוק,  ,בנוסף .2020תושבים שהתקיימה בתחילת חודש ינואר 

יש להזכיר כי תכנית זו קובעת באופן חריג כי תכנית העיצוב  ,נוסף ונדונו ההתנגדויות שהוגשו לה.ב

 כך ששמיעת הציבור תתקיים גם במסגרת הליך זה.  ,האדריכלי תפורסם במתכונת הקלה

לא התכנית המופקדת חורגת מהצורך להסדיר מילטענה כי אין צורך להסדיר את המצב הקיים, ומ .ד

 לדחות את ההתנגדות. -את המצב הקיים 

אין צורך להסדיר בינוי שאינו תואם תכנית תמוהה. יש לברך את מועצת כפר שמריהו על הטענה כי 

רצונה לנהל את שטחי הציבור בצורה ראויה ובהתאם לכל דין. כאמור התכנית מסדירה מצב קיים 

 .הוועדה סבורה כי התכנית ראויה ,בהתאם .ומספקת את צרכי אוכלוסיית המועצה בהווה ובעתיד

דונם נעשתה ללא  10-ת הוועדה לשנות ייעוד של שטח ציבורי פתוח בהיקף של כלטענה כי החלט .ה

 לדחות את ההתנגדות. -בחינת הצורך והיא בלתי סבירה 

ההחלטה לשינוי הייעוד הינה תכנונית והיא תואמת את המצב הקיים בשטח. שינוי ייעוד השצ"פ, 

יעוד שצ"פ לייעוד ספורט ונופש מסדיר עליו קיים בית הכנסת הינו הסדרה של המצב בפועל, ושינוי י

 את ייעוד הקרקע בצורה נכונה.
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לטענה כי התכנית אינה עולה בקנה אחד עם המדריך להקצאת שטחי ציבור שפרסם מנהל התכנון.  .ו

בנוסף, התכנית אינה תואמת את תכנית האב של היישוב לפיה כבר כיום יש ביישוב עודף משמעותי. 

ז ספורט בהיקפים המוצעים בתכנית המופקדת. מרכז הספורט יוקם ליישוב עצמו אין צורך במרכ

לדחות  -כשטח מסחרי לכל דבר ועניין ויהווה אלטרנטיבה למשתמשים רבים שאינם תושבי היישוב 

 את ההתנגדות.

בהתאם להסכמות שנקבעו עם המועצה המקומית, וכפי שהוצג בעת הדיון להפקדת התכנית, 

. תכנית האב של 25%-דכנת צומצמו היקפי השטחים בלמעלה מבתכנית המופקדת בגרסתה המעו

היישוב הסתמכה, בין היתר, על שטחים ציבוריים מחוץ לתחום היישוב )בתחום בי"ס במושב רשפון 

הנמצא במחוז מרכז, ושייך לוועדה מקומית אחרת(. הוועדה סבורה כי כפר שמריהו צריכה לספק 

 ור ניצול איכותי וראוי של שטחי הציבור בתחומה.ציא הצרכים הציבוריים בתחומה ולואת מל

והעתקתו לטבורו של  401-402לטענה כי אין מקום לבטל שטח למוסדות ציבור קיים בתאי שטח  .ז

לדחות את  -היישוב. כמו כן לא סביר שתכנית מזרח הכפר תסתמך על שטחי ציבור בלב היישוב 

 ההתנגדות.

שטחי הציבור במרכז הכפר הינו ראוי ונכון, ומאפשר  הוועדה סבורה כי הרציונל התכנוני לאיגום

מחד לשמר את היקפי הבינוי לשטחי ציבור, ומאידך לייצר המשכיות לשכונת המגורים ברחוב 

בתוך שטחי מבני הציבור במרכז הכפר  401-402הצבעונים. הטמעת השטחים המאושרים בתאי שטח 

ים חלופיים שווי ערך בתכנית עצמה ככל ( במציאת שטח5.6.2)סעיף  5מקיימת את הוראת תמ"מ/

( במוסד תכנון 3006הניתן. תכנית מזרח הכפר מקודמת כחלק מתכנית גדולה בצפון הרצליה )תמל/

 נפרד ומוטלת עליה החובה לספק צרכי ציבור בהתאם לפרוגרמה הנדרשת בה.

היקפים כאלה, מ"ר, וקיים חשש כי מסעדה ב 400לטענה כי אין צורך במסעדה/בית קפה בהיקף של  .ח

 לקבל את ההתנגדות בחלקה. –ובמיקום הסובב שטחי מדשאות ישמש בעיקר לצרכי אירועים 

בית קפה הוא שימוש אינהרנטי נלווה לשימושים הציבוריים במרכז הכפר, הוא יתרום לפעילות 

הקהילתית במרכז הכפר ונכון להתירו כאפשרות. לאחר הפחתת השטחים המסחריים כמפורט 

מסך הזכויות בתכנית. בנוסף, יש לציין כי השטח הינו  3%החלטה, שטח זה מהווה רק בעיקרי ה

ציבורי והיקף מימוש השטח נתון לבחינה תכנונית ולהחלטת הרשות המקומית. לעניין שימוש לצרכי 

יותרו אירועים  103אירועים, הוראות התכנית מתייחסות לנושא בצורה מובהקת כי בתא שטח 

 קהילתיים בלבד. 

( 100, והרחבת המרכז לתושב )תא שטח 103לטענה כי הרחבת מרכז הספורט המוצע בתא שטח  .ט

יחמירו מאד את בעיות התנועה ביישוב, וכי קיימות שגיאות בנספח התנועה בחישוב היקף החניות 

מקומות חניה. כמו כן, התכנית אינה מספקת מענה לגישה לרכב  314הדרושות ולכן התכנית חסרה 

 .לקבל את ההתנגדות בחלקה –חילוץ והצלה תפעולי, 

פתרונות של נגישות לרכב חירום והצלה ועמידה בתקני חניה נכון שיבחנו במסגרת הסדרי תנועה 

באמצעות רשות התמרור המקומית בשלב היתר הבניה, לעניין זה מובהר כי נספח התנועה הינו 

 ההחלטה לעיל.מנחה בלבד. היקפי המסחר יצומצמו בהתאם למפורט בעיקרי 

לטענה כי אין צורך ציבורי ליישוב בשימוש לצרכי בריאות, ובוודאי לא במיקום בו אין נגישות  .י

 לדחות את ההתנגדות. -תחבורתית, חניה או תחב"צ 

בדגש נוכח התמודדות  הוועדה סבורה כי אין מקום לאמירה כי אין צורך ביישוב לצרכי בריאות,

הכל לשיקול  ,מחייבת הבטחת עתודות לצרכי בריאות לעת הצורךהנוכחית עם נגיף הקורונה, אשר 

 דעת הועדה המקומית.
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לטענה כי התכנית מפרה ערכי מורשת, טבע ונוף ומסכנת את קיומם העתידי, כגון מערות קבורה.  .יא

ברור כי תנאי מקדמי לתכנון בתחום הציר הירוק של הכפר יהיה הכנת סקר טבע עירוני שיקבע את 

 לדחות את ההתנגדות. -מיטבי על מנת לשמר ערכים אלו אופן התכנון ה

בהתאם לחוק העתיקות ככל וימצאו עתיקות באזור יש לקבל את אישור מנהל רשות העתיקות. 

 –הוראות התכנית מתייחסות לנושא חובת התיאום עם רשות העתיקות. לעניין סקר טבע עירוני 

עוד שצ"פ. שינוי הייעוד בא אך ורק להסדיר ב השטח נשאר בייוהתכנית אינה פוגעת בערכי טבע, ר

את השימושים הקיימים בשטח, קרי: קאנטרי בית כנסת וכדו'. כמו כן, התכנית מלווה בנספח עצים 

המחייב שימורם של מרבית העצים בתחומה. הוראות התכנית מחייבות הגשת מסמך עיצוב 

כיוון  ,אפשרות לציבור להתייחס נתןיאדריכלי ונופי, כך שנושא זה יבחן לעומק גם בשלב זה ות

 שהוראות התכנית קבעו כי הליך זה יפורסם במתכונת של הקלה. 

לא מי, ומ401-402לטענה כי קיים ספק האם המועצה תוכל למכור את מגרשי המגורים בתאי שטח  .יב

 לדחות את ההתנגדות. -לא תוכל לממש את רצונה להעשיר את קופתה משינוי ייעוד זה 

כנית בוצע בהתאם להוראות החוק. אין מעניינה של תכנית לקבוע התייחסות הליך קידום הת

לחוק.  188אישורים הנדרשים בהתאם לסעיף  ,לאפשרויות מימוש ומכירה של השטח. תנאי לתוקף

 לחוק.   196 195יבחן הצורך באישור לפי סעיף 

של מקרקעיהם וחושפת לטענה כי התכנית פוגעת קשות בקניינם של המתנגדים, תגרום לירידת ערך  .יג

לחוק בהיקפים אדירים שספק אם תוכל לעמוד  197את המועצה המקומית לתביעות ערך לפי סעיף 

 לדחות את ההתנגדות. -בהם 

הוועדה סבורה כי הרחבת היקף שטחי הציבור והסדרת המצב הקיים הינה נצרכת וראויה. עומדת 

 בורים כי התכנית יוצרת פגיעה.בפני המתנגדים הזכות בהתאם להוראות החוק ככל שהם ס

לטענה כי קיים פגם תכנוני בנוגע לרצועת המעבר בין מרכז הספורט למגרשי המגורים אשר לא שומר  .יד

 לקבל את ההתנגדות. –מ'  6-מ' ל 3-על רציפות השצ"פ, וככל והוא נשאר יש להרחיבו מ

 ראה פירוט בעיקרי ההחלטה לעיל.

סביבתי למניעת מפגעים מהשימושים המוצעים בתכנית כלפי לטענה כי יש להוסיף לתכנית נספח  .טו

 לקבל את ההתנגדות בחלקה. -הסביבה הטבעית המבונה 

 כמפורט בעיקרי ההחלטה לעיל.ראה 

 לדחות את ההתנגדות. -לטענה כי יש להוסיף לתכנית נספח ניקוז  .טז

מציעה שינוי  השימושים המוצעים בתכנית רובם ככולם פועלים בשטח כבר כיום, כך שהיא אינה

מהמצב הקיים, ובהתאם מערך הניקוז ימשיך לפעול בהתאם למצב בשטח. היקף השטחים הבנויים 

 בתכנית הינו מינורי שכן התכנית כוללת בעיקר מערך שטחים ציבוריים פתוחים, וקרקע מחלחלת.

 

 בשם תושבי דיירי דרך הגנים  37להתנגדות מר עמוס אמיר דייר בדרך הגנים  .3

רכבים מסביב לבית כנסת  28-התכנית כוללת הרחבת דרך הגנים ותוספת מגרש חניה ללטענה כי 

ובסמוך לבניין המועצה על חשבון שטחים פתוחים. החניון המתוכנן וכן הרחבת הרחוב לצורך גישה 

שאינם תושבי הכפר להיכנס  חלחניות תגביר את הרעש, הזיהום והעומס הסביבתי, ותעודד עוברי אור

כיסוי הקרקע באספלט באזור זה, אשר כולו נמצא בשיפוע היורד לכיוון דרך הגנים יגרום  ולחנות בו.

להצפות בדרך הגנים ורחוב קרן היסוד. אשר על כן מבוקש לבטל את החניון ולחילופין לצמצמו לשליש 

לדחות  –רכבים  10מהשטח המוצג בתכנית מצפון לבית הכנסת ושמספר מקומות החניה בו יוגבל עד ל

 ת ההתנגדות.א



 
 

 
 

7 

 

מדובר בהסדרת נגישות למבני הציבור הכולל חניות לאורכה של הדרך במקום חניון בדרך עפר קיימת. 

הוועדה סבורה כי מדובר במענה נקודתי אינו מהווה מטרד, ושאין סיבה למשיכת תנועה דווקא לאזור 

לשמירת מרבית העצים. זה. יש לציין כי נספח התנועה המנחה מציג מתווה לביצוע חניה תוך אפשרות 

ביצוע החניה בפועל נמצא באחריות רשות התמרור המקומית. נושא הניקוז נכון שיבחן במסגרת התכנון 

 המפורט לביצוע.

 

תושבות  גולדנברגהגב' לינדה שמח והגב' פחימה יצחקי, רחל עו"ד מיכה גדרון בשם הגב' להתנגדות  .4

 היישוב כפר שמריהו

לטענה כי אין סבירות כי במסגרת התכנית המופקדת בה מוסדרים השירותים הציבוריים ביישוב, 

ובמסגרתה נוספים שטחי בניה, יעדר השימוש הבסיסי והאלמנטרי לו זכאיות תושבות היישוב אשר 

מקפידות על דיני טהרת המשפחה. אשר על כן, מבוקש להוסיף לשימושים בתכנית מקווה טהרה, 

. יצויין כי 100ולחילופין בתא שטח  103מ"ר לשימוש זה בתא שטח  65טחים בהיקף של ולקבוע ש

 -שימוש ספורט ונופש לכללה שימוש מקווה תחת השטחים  2017התכנית בגרסתה כפי שהופקדה בשנת 

 בחלקה. לקבל את ההתנגדות

ורט בעיקרי על מנת לאפשר אפשרות להקמת מקווה טהרה בשטח התכנית יתווסף שימוש מקווה כמפ

 ההחלטה לעיל.

 
 
 

 לתת תוקף לתכנית בהתאם לאמור לעיל.
 
 

 תוקף לתכנית תהיה תקפה לשלושה חדשים מיום פרסום ההחלטה. ןתמלככל ולא יוגשו מסמכים 
ככל שלא יוגשו במהלכם מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטה, תבוטל התכנית ותיסגר, ללא צורך בדיון 

 נוסף.
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                     
 

 דניאלה פוסק                                                                  
 יו"ר הוועדה המחוזית                                                        

 
 

  

 

 

 

 


