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 מדינת ישראל 

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 ועדת המשנה לעררים

 30/18ערר         

 

 חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ                         

 נגד    

 יפההוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ח .1

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה . 2

 רשות נחל הקישון . 3

 החברה להגנת הטבע . 4

 רשות מקרקעי ישראל . 5

  

 יו"ר–חברי הוועדה: מר יהודה רייך, מר טל רשף, ועו"ד סילביה רביד 

 פארק מורד נחל קישון  304- 0089318החלטה בענין תכנית 

 א. פתח דבר

)להלן:  1965 –( )ב( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 2)א() 110פי סעיף בפנינו ערר אשר הוגש על  .1

"(, לאשר הוועדה המחוזית)להלן: " 3.5.18"(, כנגד החלטת ועדת המשנה להתנגדויות מיום החוק"

 "(. התכניתפארק מורד נחל קישון )להלן: " - 304 - 0089318בתנאים את תכנית 

"(, חנ"י" או "העוררתישראל פיתוח ונכסים בע"מ )להלן: "במסגרת הערר מבקשת העוררת, חברת נמלי  .2

כי החלטת הוועדה המחוזית מושא הערר תתוקן, באופן שיקבע כי התכנית תאושר במקביל לאישורן של 

תכנית פארק נמלי חיפה )להלן: " -פארק נמלי ישראל  304- 0311852שתי תכניות נוספות: תכנית 

)להלן:  21שי עורף נמל וניוד זכויות לשטח המתפנה מבח"א שימו 304- 0602375( ותכנית ישראל"

"(. לחילופין מבקשת העוררת להשיב את התכנית לדיון נוסף בפני הוועדה המחוזית 21"תכנית בח"א 

 לשם בחינתה מחדש מתוך ראיה תכנונית כוללת או ליתן כל סעד אחר שהוועדה תמצא לנכון לתת.

ואת התשובות להן, לרבות את טענות הסף שהועלו שוכנענו כי  לאחר ששקלנו את טענות העוררת בעררה .3

 דין הערר להידחות. לא מצאנו עילה להתערבות בהחלטת הוועדה המחוזית מושא הערר. 

והיא בעלת הקמתו והסדרתו של פארק מטרופוליני, הוא פארק נחל קישון,  מטרתה של התכנית הינה .4

חיפה, הכוללנית לעיר כנית המתאר המקומית התכנית הינה בהתאמה לת יבות ציבורית רבה.חש

 .1.1.19 פי החלטת המועצה הארצית מיום לאישור הממשלה על תובאפי שכ 1/ב' /13ובהתאמה לתמ"א 

 הערר שבפנינו כלל לא נסב על יעודו התכנוני של השטח, אשר למעשה אינו שנוי במחלוקת.  .5
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למסקנה כי החלטת הוועדה המחוזית שלא  הגענולאחר ששקלנו את כלל האינטרסים כפי שיפורט להלן,  .6

להתנות את אישור התכנית באישורן של התכניות הנוספות הינה החלטה סבירה שאין בה פגם. התכנית 

תואמת את רבדי התכנון השונים והינה בעלת חשיבות ציבורית רבה. החלטת הוועדה המחוזית נותנת 

מור הזכויות, ביצועו של מהלך תכנוני משלים לאור הוראת שיומאפשרת  ,מענה לאינטרסים הרלבנטיים

 שיהיה בו כדי ליתן מענה לאינטרס הציבורי החשוב שבפעילות האחסנה והלוגיסטיקה שבעורף הנמל.

וועדה המקומית חיפה, ה המחוזית גם לנוכח השינוי בעמדת הבחנו את החלטת הוועד כפי שיפורט להלן, .7

את שתי התכניות הנוספות, ולאור הוראת בתנאים יד כי משהחליטה הוועדה המחוזית להפק ושוכנענו

  קבלת הערר כמבוקש על ידי העוררת. שימור הזכויות, אין הצדקה להורות על

 ב.   רקע תכנוני ועובדתי רלבנטי 

דונם בתחום חיפה ומציעה הקמה והסדרה של פארק מטרופוליני  1,567 -התכנית משתרעת על שטח בן כ .8

מוצאו לים במעגן הדיג. ועד  4ל הקישון ממערב לדרך מספר רכו של מורד נחמשני צידי ערוץ הנחל לאו

 הפארק המוצע מסדיר וכולל הרחבה לפארק הקיים בפועל בסמוך למעגן הדיג.

מטרת התכנית הינה הקמתו והסדרתו של פארק נחל קישון, תוך שימור וטיפוח השטחים הפתוחים  .9

לוגית והנופית של גדת הנחל. על החשיבות הציבורית וערכי טבע ונוף לאורכו, ושיקום המערכת האקו

 שבשיקום ובשימור הנחל, אשר סבל במשך שנים רבות מהזנחה, אין צורך להכביר מילים.

( לשימושי פנאי ונופש 1,3,5,8,10,11התכנון המוצע כולל פיתוח אינטנסיבי במספר מוקדים )תאי שטח  .10

, גנים ציבוריים, ושבילים להולכי רגל ורוכבי ובהם: מרכז מבקרים, מועדון שייט, מגרשי ספורט

( 2,4,6,7,9אופניים. עוד כוללת התכנית פארק אקסטנסיבי בחלק מתאי השטח שלה )תאי שטח 

במסגרתו יטופחו המערכות האקולוגיות הקיימות לאורך הנחל והייחודיות לאזור השפך. כן מתוכנן 

 ות ציבור ותיירות. במזרחה של התכנית שטח מעורב לתעסוקה, מבנים ומוסד

משנה את תוואי הנחל בהתאם למיקום בו הוא קיים היום וכן מבטלת יעוד  , כפי שהופקדה,התכנית .11

תעשיה בחלק מהשטח ליעוד פארק, נחל, דרכים וכן ליעוד משולב של תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור 

עורב של תעסוקה, מבנים עוד קובעת התכנית זכויות בניה בתחום הפארק ובתחום היעוד המ ותיירות.

 ומוסדות ציבור ותיירות, וכן קובעת הנחיות לבינוי ביעודים אלה, הנחיות לפיתוח ביעודים אלה ועוד.

דונם מתחום שטחי חנ"י  586 -לעניין ערר זה חשוב לציין כי במסגרת התכנית מוצע שינוי יעוד של כ .12

ה התכנית את היעוד מייעוד של תעשיה הדונם הללו משנ 586דונם מתוך  425 -כליעוד פארק. ביחס ל

קלה ומלאכה ליעוד פארק. השטחים הללו מיועדים לתעשיה ותעשיה קלה על פי תכניות מנדטוריות, 

כפי להוראות התכנית.  1.6ותכניות מנדטוריות נוספות המפורטות בסעיף  1937משנת  319ובהן חפ/ 

ה המחוזית כי התכנית תשמר את הזכויות שיפורט להלן, במסגרת החלטתה בהתנגדויות החליטה הוועד

 באופן אשר יאפשר ניודן בתכנית עתידית. הללו מכוח התכניות התקפות, 

אשר ובחכירת העוררת, הינם  , אשרמצפון ומדרום לשטחי הפארקהתכנית כוללת שטחים נוספים  .13

תכנית וביחס אליהם נקבעה ב ,כייעוד על פי תכנית מאושרת אחרת"מסומנים במסגרת התכנית "

א' להוראות התכנית(. ביחס לשטחים אלו מקודמת תכנית 4.4.2הוראה בעניין פיתוח )הוראת סעיף 

פארק נמלי ישראל בהליך תכנוני נפרד, אשר מטרתה להקים מתחם אחסנה ולוגיסטיקה לצורך מענה 

 7.1.19ם יאמר כי ביו כבר עתה למען השלמת התמונה התכנוניתלפעילות הלוגיסטית שבעורף נמל חיפה. 

 תנאים את תכנית פארק נמלי ישראל. החליטה הוועדה המחוזית להפקיד ב
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, היא תכנית המתאר 2000שטח הפארק המוצע בתכנית תואם את גבולותיו במסגרת תכנית חפ/  .14

(. במסגרת 8405, בעמ' 5.3.19,  מיום 8137הכוללנית של חיפה, אשר פורסמה למתן תוקף לאחרונה )י"פ 

שינוי גבולות לשטח הפארק על פי  29.11.11אישרה הוולנת"ע, ביום  2000ל תכנית חפ/ הליכי אישורה ש

כ"שטח  13. כתוצאה משינוי גבולות זה נכלל שטח התכנית, אשר במקור סומן במסגרת תמ"א 13תמ"א 

יחולו  6להוראות תמ"מ  5.7כ"שטח יישוב". להשלמת התמונה יאמר כי על פי סעיף  ,למפעלי תעשייה"

 . 13ח התכנית הוראות תמ"א על שט

תמ"א , היא תכנית המתאר הארצית החלקית לנמלי חיפה )להלן: "1/ ב/ 13התכנית תואמת לתמ"א  .15

. 1.1.19נדונה במועצה הארצית ביום  1/ב/ 13"(, אשר טרם קיבלה את אישור הממשלה. תמ"א 1/ב/ 13

ת ולהמליץ לממשלה לאשר את במסגרת ישיבה זו הוחלט לאמץ את החלטות הוולנת"ע בקשר עם התכני

לפיו "בתכנית  14.3התכנית בכפוף להערות ותיקונים כמפורט בהחלטה. לענייננו רלבנטי תיקון סעיף 

מקומית או מפורטת ניתן יהיה להגדיל את שטח הפארק מעבר למסומן בתכנית זו ובלבד שהתקבל 

שדה תעופה לא תהווה שינוי להחלטה לפיו "תכנית ל 5עוד רלבנטי סעיף אישור המועצה הארצית." 

לתמ"א גם אם היא חורגת מתחום השטח המסומן בסימון הוראות מיוחד ובלבד שהתקבל אישור 

  המועצה הארצית".

הינה תכנית מתאר ארצית חלקית לנמל חיפה ולשימושים  1/ ב/ 13כמפורט בדברי ההסבר שלה, תמ"א  .16

התכנית הינה נדבך נוסף בסדרה  . 5.2.08ם בזיקה אליו, שהוכנה בהתאם להחלטת המועצה הארצית מיו

התכנית מהווה מסגרת תכנונית כוללת לפיתוח נמל של  תכניות מתאר ארציות להסדרת יעודים במפרץ. 

חיפה והממשקים בינו לבין המרחב העירוני הסובב אותו, ונותנת מענה לשינויים שחלו בתחום הספנות 

רך בפיתוח שירותים לוגיסטיים הקשורים בפעילות והנמלים, ובכללם גידול בהיקף המטענים והצו

הנמלית. בתוך כך כוללת התכנית בין היתר הוראות בעניין שימור ופיתוח פארק מורד נחל הקישון, 

 הוראות לשטח תפעולי נמלי, לשטח לשימושי נמל עירוניים ולמעגנה ולנחל.

 על ההחלטה מושא הערר.להלן נעמוד על עיקרי ההליך התכנוני בעניינה של התכנית ובהמשך  .17

 דונה הוועדה המחוזית בתכנית והחליטה להפקידה בתנאים.  20.6.16ביום  .18

בדיון במסגרת הדיון להפקדה הודיע ראש העיר דאז, מר יהב, כי עירית חיפה תצטרף כיזם התכנית.  .19

יעת אישור מועצת העיר ומותנית בפתרון אשר ימנע תב הובהר כי הצטרפות עירית חיפה כיזם מחייבת

פיצויים עתידית כתוצאה משינוי יעוד הקרקע. שינוי יעוד המתבטא בביטולן של זכויות בניה ביעוד 

 תעשיה תוך שינוי יעוד השטחים לפארק.

הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית בתנאים, ובהם תנאי להפקדה יהיה החלטת מועצת  .20

עוד באה התייחסות במסגרת התנאים  העיר חיפה/ ועדה מקומית על הצטרפות כיזמת התכנית. 

להפקדת התכנית ל"מנגנון החלפת שטחים בין רשות מקרקעי ישראל וחנ"י". במסגרת החלטת ההפקדה 

 להחלטה, אשר עניינו בתנאים למתן תוקף כדלקמן: 7.1נכלל סעיף 

ץ "בפרק הזמן עד למתן תוקף לתכנית, ע"מ להבטיח את הצרכים התפעוליים של חנ"י ונמל המפר 

החדש שצוינו לעיל, יתקבל עדכון להיבטים התפעולים הנדרשים, לרבות מתן קרקע חלופית לשטחי 

עורף הנמל, או חלופות אחרות ובתיאום עם רמ"י, חנ"י, משרד האוצר, עירית חיפה, עירית קריית 

 אתא, ומ.א זבולון ומשרד הפנים."

היבטים הכלכליים לרבות הפקעות או להחלטה עניינו בסוגיית "התייחסות יזם התכנית ל 7.2סעיף  .21

 תביעות פיצויים שעלולות לעלות מתכנית זו ובתיאום עם רמ"י, חנ"י, משרד האוצר ועירית חיפה."
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נחתם מסמך סיכום עקרונות להסדרת השימוש בשטחי בח"א המתפנים וקידום  24.10.2017ביום  .22

"(. הצדדים סיכום העקרונות: "מימוש תכניות חזית הים העירונית ופארק מורד נחל קישון )להלן

לסיכום העקרונות הן חנ"י, משרד האוצר, רמ"י, עיריית חיפה, הוועדה המקומית חיפה ורשות שדות 

. סיכום העקרונות מתייחס למספר נושאים במרחב חיפה, ובכלל זה לפינוי "(רש"ת)להלן: " התעופה

לסיכום השטח הכולל שיוקצה לחנ"י, התאם . בוכל הפעילות הצבאית שבתחומו 21א פיזי של מחנה בח"

כקבוע בסיכום  דונם סה"כ והוא ימסר בשתי פעימות 380מתוך שטחי הבח"א יעמוד על היקף כולל של 

 דונם מהשטח יוקצה באופן מיידי.  15 -, כאשר רק כהעקרונות

צע סיכום העקרונות קבע כי לנוכח שינוי הייעוד של שטחים שבחכירת חנ"י לייעוד של פארק, כמו .23

בתכנית מושא הערר, יוקצו לה שטחים חלופיים סמוכים במסגרת תכנית פארק נמלי ישראל ובמסגרת 

 להסכם העקרונות עניינו בסימולטניות כדלקמן: 3. סעיף 21תכנית בח"א 

 21הצדדים מתחייבים לפעול לאישור בו זמנית של התוכניות לפארק ולשינוי הייעוד בשטחי בח"א " 

וש הקמת פארק מורד נחל הקישון ופארק נמלי ישראל )עורף הנמל( שמשני לטובת חנ"י, ולמימ

לטובת שימושי חנ"י עבור שטחי  21צידיו כמסומן בנספח ב' הרצ"ב, וכן תכנית לשינוי יעוד בח"א 

 עורף נמל ותעסוקה למטרות נמליות."

 .2017חתימת סיכום העקרונות סלל את הדרך להפקדתה של התכנית בדצמבר  .24

התכנית תאושר ותפורסם למתן טענה, בין היתר, כי יש לקבוע כי גישה התנגדות לתכנית ובה העוררת ה .25

לניוד  21תכנית פארק נמלי ישראל ותכנית בח"א שתי התכנית הנוספות: תוקף אך רק לאחר אישור 

גם לנוכח כך שהתכניות במסגרת התנגדותה ציינה העוררת כי יש לאשר את התכניות בד בבד הזכויות. 

 -חלקן( עוסקות בשטחים חופפים וגובלים וכן בניוד זכויות בניה שלולא יאושרו התכניות במקביל )ב

 תכנית מתעשיה ותעשיה קלה לפארק. למעשה יבוטלו, לנוכח שינוי יעוד שטחי חנ"י ב

 התקבלה בהן החלטה. 3.5.18נשמעו ההתנגדויות לתכנית וביום  30.4.18ביום  .26

 ג.     ההחלטה מושא הערר

עדה המחוזית דחתה את התנגדות העוררת אשר ביקשה לעגן בהוראות התכנית אישור סימולטני של הוו .27

 שלוש התכניות. להלן נעמוד על עיקרי ההחלטה הן בפתיח והן בהתייחס להתנגדות העוררת.

 בפתיח להחלטת הוועדה, לאחר שהוועדה עמדה על חשיבותו הציבורית של הפארק נקבע כדלקמן: .28

וועדה להפקדת התכנית נקבע כי "לשלב מתן התוקף, ע"מ להבטיח את הצרכים "ג. בהחלטת ה 

התפעוליים של חנ"י ושל נמל המפרץ החדש... יתקבל עדכון להיבטים התפעוליים הנדרשים, לרבות 

 מתן קרקע חלופית לשטחי עורף הנמל, או חלופות אחרות..."

שראל, חברת נמלי ישראל )חנ"י(, הוועדה מברכת על ההסכם בין משרד האוצר, רשות מקרקעי י 

עיריית חיפה ורשות שדות התעופה בדבר חלוקת השטחים במפרץ חיפה ומציינת כי הסכם זה 

 מהווה בסיס למנגנון אשר מקיים את התנאי כאמור למתן תוקף של תכנית הפארק.

אשר, לשטחי נמל עירוניים, אותה המליצה הוועדה המחוזית ל 1/ב/13כמו כן, קידומה של תמא  

 מבטיח לדעתה של הוועדה את יישומו של ההסכם האמור בין הצדדים.

תכניות ע"י חברת נמלי ישראל )חנ"י( להקמת שטחי אחסנה  2עוד ידוע לוועדה כי מתוכננות כרגע  

ולוגיסטיקה בשטחים שסביב הפארק ובשטחי בית הספר הטכני של חיל אוויר. שטחים אלו יהיו 

 ם שונה ליעוד פארק/ גן ציבורי בתכנית זו.תחליף למקרקעי חנ"י שיעוד
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 ד. לאור האמור, מחליטה הוועדה לאשר את התכנית בתנאים הבאים:  

. זכויות בניה מאושרות במקרקעי חנ"י: בהוראת התכנית תוסף הוראה המשמרת את זכויות 1 

ציבורי,  הבניה המאושרות לתעסוקה במקרקעי חנ"י, אשר מיועדים להשתנות בתכנית זו לפארק/ גן

כזכויות מוקנות בייעוד ע"פ תכנית מאושרת אחרת, אשר לא ניתן לממש בתכנית זו. זכויות אלה 

 ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק מתכנית שתוגש בעתיד.

. למטרות התכנית יוסף כי התכנית משמרת את זכויות הבניה המאושרות בתחום 2.2.  בסעיף 2 

 התכנית."

 להחלטה כדלקמן: 6העוררת נקבע בסעיף בהתייחס להתנגדות  .29

: ללא הסדרה של קרקע חלופית בצורה הסכמית מול חנ"י כמהלך מקדים לתכנון, לא טענה 6.1" 

 ניתן לשנות את ייעוד הקרקע המבוקש לפארק.

נחתם בינה ובין  24.10.17: לדחות את ההתנגדות. כפי שציינה חנ"י בהתנגדותה, בתאריך תשובה 

"י, משרד האוצר ורש"ת מסמך העקרונות המסדיר לחנ"י קרקע חלופית בשטח עירית חיפה, רמ

ביה"ס הטכני של חיל האוויר שעתיד להתפנות. בנוסף, בהתאם להחלטת המחוזית להפקדת 

כנית יהיה כי "בפרק הזמן עד מתן תוקף לתכנית, ע"מ מתן תוקף לתהתכנית, נקבע שתנאי ל

נמל המפרץ החדש... יתקבל עידכון להיבטים להבטיח את הצרכים התפעוליים של חנ"י ו

התפעוליים הנדרשים, לרבות מתן קרקע חלופית לשטחי עורף הנמל או חלופות אחרות..." גיבוש 

ההסכם כאמור הינו התנאי הנדרש ועל כן סבורה הוועדה כי אין מניעה מלאשר את התכנית. 

בפתרון מוגמר, אלא נדרש  הוועדה המחוזית החליטה בצורה מודעת, שלא להתלות את התכנית

עידכון בלבד, על מנת שבעת אישור התכנית ההתקדמות בנושא זה תבחן, אך הוא לא ימנע את 

 אישור התכנית.

: בהתאם להסכם שנחתם בין רש"ת, חנ"י, רמ"י, עירית חיפה ומשרד האוצר )להלן: טענה 6.2 

אך ורק בהתקיים שני התנאים "סיכום העקרונות( מבוקש כי התכנית תאושר ותפורסם למתן תוקף 

 הבאים שבהסכם...

: לדחות את ההתנגדות. על אף שהוועדה מברכת על קידום ההסכם ומציאת פתרון מוסכם תשובה 

בין כל הצדדים המעורבים, מדובר במסמכים חיצוניים לתכנית, והסכמות אשר אינן מחייבות את 

ות זמנים הקבועים בחוק. הוועדה הוועדה המחוזית, שהינה מוסד תכנון הפועלת בהתאם ללוח

סבורה כי אין מקום להתנות את אישורה של התכנית בתכניות חנ"י שטרם הוגשו לוועדה המחוזית. 

עם זאת מודעת הוועדה למשמעויות הקנייניות של תכנית זו ולכן קובעת הוועדה כי בהוראות 

קרקעי חנ"י אשר התכנית תוסף הוראה המשמרת את זכויות הבניה המאושרות לתעסוקה במ

מיועדים להשתנות בתכנית זו, לפארק /גן ציבורי, כזכויות מוקנות בייעוד ע"פ תכנית מאושרת 

אחרת, אשר לא ניתן לממש בתכנית זו. זכויות אלו ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק 

 מתכנית שתוגש בעתיד."

 על החלטה זו נסב הערר. .30
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 ד.   טענות הצדדים לערר:

 טענות העוררת בערר       

 
בפתח הדברים חידדה העוררת את מעמדה ואת האינטרסים הציבוריים בשמם ועבורם היא פועלת.  .31

העוררת מציינת בערר כי היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה, שקמה במסגרת הרפורמה בנמלים 

לחוק  9יף "(. בהתאם לסעחוק רספ"ן)להלן: " 2004 –בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד 

הרספ"ן, היא הוסמכה למלא את התפקידים שנקבעו לחברת הפיתוח והנכסים בחוק זה, ובין היתר, 

לתכנן ולפתח את נמלי ישראל במטרה לתת מענה לצורכי המשק, וכן להחזיק את נכסי המקרקעין 

ים בנמלים, לצורך ניהולם, פיתוחם והעמדתם לשימוש חברות נמל, תאגידים מורשים ויתר הגורמ

הפועלים כדין בתחום הנמלים. החוק והצווים שהוצאו מכוחו מקנים למקרקעי חנ"י מעמד מיוחד, 

במובן זה שהם קובעים את מהות זכויות חנ"י במקרקעין ואינם מאפשרים את הוצאתם מרשותה )אלא 

 בנסיבות מיוחדות(.

ורי ראשון במעלה. נמלי קביעת יעודי קרקע בהיקף מתאים עבור הפעילות הנמלית משקפים אינטרס ציב .32

ממטעני הסחר הישראלי.  99% -הים הינם השער המסחרי העיקרי של מדינת ישראל ומשונעים בהם כ

הואיל ושטחי העוררת בייעוד פארק מצויים במיקום אסטרטגי בשל סמיכותם לנמלי חיפה הקיימים וכן 

ה מאוד בקיומו של משק נמלי לנמל המפרץ הנבנה בימים אלה ומכיוון שכלכלת ישראל תלויה במידה רב

סדיר, ובכלל זאת העמדתם של שטחי עורף נמל המיועדים לפעילויות נמליות שמשלימות את הפעילות 

גריעת שטחים אלו מן העוררת משמעותה פגיעה במשק הנמלי הרי שהתפעולית המתבצעת בנמל, 

הפעילות הנמלית וכלל  ובכלכלת המדינה. על כן, קיים אינטרס ציבורי בהיקף שטחים מתאים לטובת

חלקיה של השרשרת הלוגיסטית. ואולם, במרחב חיפה )וכן בכלל המדינה( אין כיום שטחים בהיקף 

 27.5.07מיום  1701הנדרש על מנת להבטיח סחר ימי רציף ויעיל. העוררת הפנתה להחלטת ממשלה 

ב שערכה לעניין זה המתייחסת לתכנית לפיתוח נמלי חיפה ואשדוד. עוד הפנתה העוררת לתכנית הא

אשר על פיה דרושות עתודות קרקע, לרבות שטחי עורף נמל, בקרבת הנמלים הקיימים בחיפה בהיקף 

 של כמה אלפי דונמים.

, היה תוצר של מגעים ארוכים שקדמו לו, ויש בו משום מתן 2017סיכום העקרונות אשר נחתם בשנת  .33

כוללת ומחויבות הצדדים לקידומם של  מענה לשיקולים ציבוריים רלבנטיים במרחב מתוך ראיה

נושאים מהותיים בהם מעוניינת המדינה )כלשון הסיכום(, לרבות בשטחי עורף הנמל. במסגרת סיכום 

זה הוסכם על שינוי ייעודם של שטחי חנ"י ביעוד פארק בד בבד עם העמדת מקרקעין חלופיים לחנ"י 

קבע בין היתר כי לנוכח שינוי ייעודם של שטחי ביעוד מתאים, לצורך שימוש נמלי. בסיכום העקרונות נ

, בייעוד מתאים לשימושים 21חנ"י לייעוד פארק כמוצע בתכנית, יוקצו לה מקרקעין חלופיים בבח"א 

לסיכום העקרונות כי אישור  3נמליים, באמצעות אישור עסקת חליפין על ידי רמ"י. עוד נקבע בסעיף 

, דהיינו 21ן של תכנית פארק נמלי ישראל ותכנית בח"א התכנית יתבצע במשולב ובד בבד עם אישור

 "(.דרישת הסימולטניותבאופן סימולטני )להלן: "

העוררת טוענת כי החלטת הוועדה המחוזית לאשר את התכנית מבלי לקבוע כי פרסומה למתן תוקף  .34

למות , תוך התע21יבוצע אך ורק ובד בבד עם פרסומן של תכנית פארק נמלי ישראל ותכנית בח"א 

מדרישת הסימולטניות הקבועה בסיכום העקרונות, היא שגויה, בלתי סבירה, בלתי מידתית ויש 

 להתערב בה.
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החלטה זו לוקה בהעדרה של ראיה תכנונית כוללת והיא בגדר תכנון לא מאוזן ובלתי מידתי. בהתאם  .35

הרלבנטיים ופגיעה להלכה הפסוקה, תכנון יש לבצע מתוך הסתכלות כוללת, תוך איזון בין השיקולים 

מועטה ככל הניתן באינטרסים המעורבים. אין צורך להכביר מילים בדבר החשיבות שבראיה תכנונית 

כוללת. על מוסד התכנון לשקול את הפגיעה שעלולה להיגרם מאישור התכנית. ההחלטה לאשר נדבך 

לעצם קיומו של  החיוניים -הפארק מבלי לתת מענה מספק לאינטרס הנמלי ולאינטרס הכלכלי -אחד

סחר החוץ של ישראל ולאיתנות התעסוקתית של מרחב חיפה, כמו גם ליתר האינטרסים החשובים 

שבאים לידי ביטוי בסיכום העקרונות, צפויה להביא לתוצאות תכנוניות לקויות ולפגיעה בלתי סבירה 

רים, שעה באינטרס הנמלי. ההחלטה לתת מענה לאינטרס אחד בלבד, תוך פגיעה באינטרסים אח

שעמדה בפני הוועדה המחוזית חלופה אחרת שנותנת מענה לכלל האינטרסים שבאו לידי ביטוי בסיכום 

העקרונות צפויה להביא לתוצאות תכנוניות לקויות ולפגיעה בלתי סבירה באינטרס הנמלי. המדובר 

 בהחלטה בלתי מידתית ופוגענית יתר על המידה שלא ניתן להותירה על כנה.

וש התכניות במקביל מתחייב על מנת למנוע פגיעה קשה במשק הנמלי, אשר הינו אינטרס אישור של .36

קריטי למדינת ישראל ולכלכלת המשק. מהלך הדברים שנוצר בעקבות החלטת הוועדה המחוזית מותיר 

את המשק הנמלי ואת חנ"י בחוסר ודאות מוחלט, מבלי שתובטח היכולת לפתח את שטחי עורף הנמל 

כן, בעוד שמקרקעי חנ"י משנים יעודם במסגרת התכנית לפארק, אין כל ערובה אם ומתי החיוניים. ש

יאושרו שתי התכניות הנוספות. רשות נחל קישון הצהירה במסגרת ההתנגדויות לתכנית כי היא עתידה 

, מתוך מטרה כי גם 21לבקש את הרחבת הפארק, ואין לדעת אם לא תהיינה התנגדות גם לתכנית בח"א 

ה יאושרו שימושים אחרים במקום השימושים הנמליים הנדרשים. לא ניתן להבטיח את סיכום בשטחי

העקרונות, אשר הינו מתווה מורכב, מבלי להתלות את אישורן של שלוש התכניות הנ"ל זו בזו. דרישת 

הסימולטניות הקבועה בסיכום העקרונות היא עיקרון חשוב זו. חנ"י לא היתה חותמת על סיכום 

נות ללא דרישת הסימולטניות. חנ"י לא תסכים כי יוצאו מידה שטחי חנ"י ביעוד פארק מבלי העקרו

להבטיח באופן ברור וסופי שהיא תקבל בתמורה את המקרקעין החילופיים שהובטחו לה, בייעוד 

על הצורך לאשר את שלוש התכניות בד בבד עמד מהנדס העיר, במסגרת  המתאים ובתנאים שסוכמו.

 לתכנית, בציינו בין היתר כי "ביחד השלישייה הזו פותרת את הפזל." ההתנגדויות

העוררת טוענת כי אין די "בפתרונות" שההחלטה מתיימרת לספק כדי לשמור את האינטרס הנמלי.  .37

אמנם התכנית משמרת את זכויות הבניה המאושרות לתעסוקה בשטחי חנ"י לצורך מימושן במיקום 

אין בכך כדי להבטיח את הקצאת הקרקע החילופית, אשר במסגרתה אחר, ואולם אין די בכך. שכן, 

ימומשו אותן זכויות. יצירת "בנק זכויות" כאמור מהווה פתרון נקודתי צר שנועד לנסות למנוע את 

הצורך במתן פיצויים, במקום לתת פתרון אמיתי ושלם מתוך ראיה כוללת, באופן שמאזן בין השיקולים 

כויות ממילא לא תפטור את הוועדה המקומית מחובת תשלום פיצויים לפי הרלבנטיים. יצירת בנק הז

 לחוק כתוצאה משינוי היעוד לפארק.  197סעיף 

לשטחי נמל עירוניים... מבטיח לדעתה של הוועדה את  1/ב/13קביעת הוועדה כי "קידומה של תמ"א  .38

מסמנת שטחים  1ב/ /13יישומו של ההסכם האמור בין הצדדים", היא קביעה שגויה. אמנם תמ"א 

נרחבים באזור נמל חיפה, לרבות בתחומי תכנית פארק נמלי ישראל ותכנית בח"א למטרת "שימושי נמל 

שטח לפעילות השרשרת הלוגיסטית של תנועת מטעני יצוא ויבוא התומכת בפעילות  -עירוניים"

וללת הוראות ברמה , טרם אושרה, היא לא כ1/ב/ 13התפעולית הנמלית". ואולם, מעבר לכך כי תמ"א 

מפורטת, היא אינה מאפשרת הוצאת היתרי בניה ואינה גורעת זכויות בניה ושימושים לפי תכניות 

 מאושרות.  
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ותכנית פארק נמלי ישראל, וקידמה  21חנ"י עושה כל ביכולתה כדי לקדם את קידומן של תכנית בח"א  .39

למסירת שטחי  חנ"י ביעוד פארק  את התכנון במהירות המירבית. בהתאם לסיכום העקרונות, המועד

יגיע רק בעת שחנ"י תקבל לידיה את המקרקעין החילופיים, דבר שצפוי לארוך מספר שנים בהתאם 

. כך שממילא גם מטעם זה אין כל דחיפות באישור התכנית 21למחוייבות משרד הביטחון לפינוי בח"א 

ים יש די והותר זמן לסיום ההליך טרם אישורן של שתי התכניות האחרות, ועד למועד מסירת השטח

 התכנוני ביחס לשלוש התכניות.

אישור שלוש התכניות באופן סימולטני ראוי מבחינה תכנונית. הוועדה המחוזית ראתה לנכון לכלול בקו  .40

הכחול של התכנית לא רק את השטחים שייעודם משונה לפארק אלא גם את שטחי תכנית פארק נמלי 

חינה תכנונית נכון לאשר את התכניות במקביל. שלוש התכניות יוצרות מערך ישראל, והדבר מעיד כי מב

 תכנוני כולל הנותן מענה לאינטרסים רבים. 

 החלטת הוועדה לוקה בסתירה פנימית ובסתירה ביחס להחלטת ההפקדה.  .41

הסתירה הפנימית בהחלטה משתקפת בכך כי נקבע בסעיף ג' להחלטה כי סיכום העקרונות "מהווה  .42

מנגנון אשר מקיים את התנאי כאמור למתן תוקף של תכנית הפארק", ואולם קביעה זו מתעלמת בסיס ל

 מכך שבסיכום העקרונות עצמו נקבעה דרישת הסימולטניות.

הוועדה המחוזית התנתה בהחלטת ההפקדה את פרסומה של התכנית למתן תוקף בתנאים העוסקים  .43

פתרון אשר יהיה בו כדי לפטור את הוועדה  בהקצאת קרקע חלופית לשימושים נמליים תוך מציאת

המקומית מן הצורך לשלם פיצויים בגין אישור התכנית. תנאים אלה שנקבעו הבטיחו את התכנות 

 7.2 -ו 7.1התכנית. אין באפשרות הוועדה המחוזית לקבוע בהחלטה כי התנאים שנקבעו בסעיף 

והתייחסות לנושאי ההפקעות ותביעות להחלטת ההפקדה, אשר עסקו בעדכון בדבר מתן קרקע חלופית 

הפיצויים, מתקיימים לנוכח קבלת סיכום העקרונות, שעה שההחלטה אינה מקיימת תנאי אחר שנקבע 

 באותו סיכום, הוא דרישת הסימולטניות.

דחיית דרישת הסימולטניות במסגרת ההחלטה שומטת את יכולתה של הוועדה המחוזית להתבסס על  .44

 ר כי חנ"י הודיעה כי מבחינתה ההחלטה מהווה הפרה של סיכום העקרונות.סיכום העקרונות. יובה

היה על הוועדה המחוזית לקבל את דרישת הסימולטניות גם בהתאם להוראת סיכום העקרונות.  .45

ההחלטה סותרת את עמדת ממשלת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיכום העקרונות. אין מקום 

ר רשות אחת של המדינה תקבל החלטה המאיינת הסכמות ותכניות שהמדינה תדבר בכמה קולות, כאש

שלהן התחייבו רשויות אחרות שלה. סיכום העקרונות משקף את עמדת משרד האוצר, רמ"י , רת"א, 

באשר לשילוב המיטבי בין כל המטרות הציבוריות השונות, ה המקומית, העירייה וכמובן חנ"י הוועד

בין הצרכים של כל הצדדים לו. נדרש ליתן משקל של ממש לעמדתם הקיימות בענייננו, באופן המאזן 

של גורמים נכבדים אלו ולעובדה שללא שיתוף הפעולה שלהם לא ניתן יהיה לממש את התכנית הנדונה.  

ההחלטה עומדת בניגוד לעמדת המדינה בדבר האופן שבו יש לתכנן את המרחב. אין עסקינן בגורם פרטי 

כבד הסכם שנחתם בינו לבין שכנו, אלא בזרוע ביצוע של המדינה, אשר מבקשת המבקש כי מוסד תכנון י

כי הוועדה המחוזית תכבד הסכמות בינה לבין זרועות אחרות של המדינה ושל השלטון המקומי, במישור 

הלאומי ולטובת אינטרס הציבור. ההחלטה צפויה להביא לסיכולם של הפרויקטים אותם סיכום 

 ת שדה התעופה ופיתוח פרוייקט חזית הים העירונית( ולהביא לקריסת הסיכום.העקרונות מגלם )הרחב
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 תשובת הוועדה המחוזית

 הוועדה המחוזית מפנה להחלטותיה וטוענת כי דין הערר להידחות. .46

 עיון בכתב הערר אינו מלמד על טענה כלשהי כנגד התכנית, ייעודה והוראותיה.  .47

ה בקשר יבידי העוררת להבטחת מלוא תאוותה ומאוויהערר מבקש להפוך את התכנית לבת ערובה  .48

ותכנית פארק נמלי ישראל(. תכנית אינה  21למקרקעין החלופיים ולתכניות המקודמות )תכנית בח"א 

בת ערובה בידי אדם או תאגיד להבטחת מילוי רצונותיו בקבלת זכויות קניין או זכויות פיתוח 

מן ההחלטות ביחס לתכניות האמורות שמורה לה במקרקעין. ככל שהעוררת לא תהיה שבעת רצון 

 הזכות לערור עליהן ואולם אין כל סיבה לערור או להשיג  כעת.

הוועדה המחוזית הינה מוסד תכנון וככזו עליה לשקול שיקולי תכנון. הוועדה המחוזית בחנה את  .49

שמצאה בה התכנית לעומקה ביסודיות רבה ומשיקולי תכנון החליטה לאשר את התכנית. הן מחמת 

מענה לצורך אקוטי לפארק דווקא במיקום זה, והן מחמת שסברה כי התכנית משתלבת היטב במרחב 

 התכנוני, תואמת לתכניות הגבוהות ממנה בהיררכיה התכנונית, ומתאימה למצב הקיים. 

 הוועדה המחוזית אינה צד לסיכום העקרונות והוא אינו מחייב אותה. מושכלות יסוד ראשוניים הם כי .50

עירית בני  324/82לוועדה המחוזית אישיות משפטית נפרדת במשפט המינהלי, כעולה בין היתר מע"א 

 .133, 102( 4, פ"ד מה)ברק נ' רוטברד

 הקבוע בסיכום עקרונות זה אינו מלמד את שמבקשת העוררת לטעון בעניינו.  .51

התייחסות לשתי התכנית נדונה בראיה רחבה של השטח כולו, והחלטת הוועדה המחוזית כוללת  .52

ותכנית פארק נמלי ישראל. הוועדה המחוזית ציינה בהחלטתה  21התכניות הנוספות: תכנית בח"א 

 כדלקמן:

"ידוע לוועדה כי מתוכננות שתי תכניות ע"י חברת נמלי ישראל להקמת שטחי אחסנה 

ולוגיסטיקה בשטחים שסביב הפארק ובשטחי בית הספר הטכני של חיל האוויר. שטחים 

 יהיו תחליף למקרקעי חנ"י שיעודם שונה לייעוד פארק/ גן ציבורי."אלו 

באופן חריג ועל אף שכאמור הוועדה לא מחוייבת לקבוע בהסכם החליטה הוועדה המחוזית כי מערכת  .53

הדרכים שתשרת את באי הפארק תתואם במלואה עם עורכי תכנית פארק נמלי ישראל, והכירה בצורך 

 להחלטתה(.  6.5סנה ולוגיסטיקה כשימושי עורף תומכי נמל )סעיף לפתח שטחים אלו לשימושי אח

 21אשר כוללת את שטחי הפארק ושטחי בח"א  1/ב/ 13בתמ"א  26.3.18הוועדה המחוזית דנה ביום  .54

 והמליצה בפני המועצה הארצית  על אישורה.

ובשים לב לכך העתידים להתפנות,  21נוכח עתודת קרקע חלופית זו לשטחי הפארק בדמות שטחי בח"א  .55

כי זכויות הבניה על פי התכנית התקפה ערב הפקדת תכנית הפארק נשמרות במקרקעין, אין כל פגיעה 

 בעוררת כתוצאה מן התכנית ומהוראותיה.

עוד יצוין כי במצב הדברים הנוכחי, מרבית מקרקעי חנ"י בקרבת נחל קישון אינם ניתנים לפיתוח  .56

ומומשו. זאת עקב מגבלות הפיתוח בקרבת נחל קישון ונוכח  והם כאמור לא פותחו -ולמימוש במלואם

היותם כלואים בין הנחל לדרכים ארציות ללא נגישות נאותה. כך למעשה, בין אם היתה מקודמת תכנית 

זו ובין אם לא, יכולתה של חנ"י לממש את זכויות הבניה במקרקעיה בשטח הפארק מוגבלת והיה עליה 

 .למצוא מקום מתאים ונכון אחר
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החלטת הוועדה בעניין שימור זכויות הבניה, וכן קידומן של שתי התכניות: תכנית פארק נמלי ישראל  .57

לאישור בפני  24.7.18הוולנת"ע, ביום המליצה , עליה 1/ב/ 13תאמה לתמ"א , בה21ותכנית בח"א 

 בערר.המועצה הארצית, יש בהם כדי למזער את חשש העוררת מפני חוסר הוודאות, עליו היא עומדת 

 תשובת רשות נחל קישון לערר

 "( טוענת כי דין הערר להידחות.רנ"קרשות נחל קישון )להלן: גם " .58

ועל פי הסמכת צו רשויות ונחלים ומעינות  1994ומי שהחל משנת   רנ"ק מציינת כי היא מגישת התכנית .59

יבות כנכס , מנהלת את הפרוייקט של שיקום נחל הקישון וסב1994 –)רשות נחל קישון(, התשנ"ה 

 ומשאב ציבורי.  

הפארק המתוכנן צפוי לקום על שטחים שבחלקם מוחכרים לחנ"י, ואולם עומדים כיום שוממים וללא  .60

כל תכלית ושימוש. מדובר בתכנית בעלת חשיבות עליונה, אשר עם אישורה הסופי תאפשר הקמתו של 

ום הינו שטח מוזנח ועזוב לפנינת פארק רחב ידיים בלב המטרופולין החיפאי, והפיכתו של השטח אשר כי

חמד שתהווה אבן שואבת לציבור הרחב, ותסייע באופן ניכר בשיקומו המתמשך של נחל הקישון. ביום 

פארק  –חתמו ראש הממשלה והשר להגנת הסביבה על מסמך שכותרתו "הנחת אבן הפינה  15.2.11

 הפארק. ", ובמסגרתו הובהרה חשיבותו של2011מורד הנחל ושיקום הקישון 

רנ"ק טוענת כי דין הערר להידחות על הסף. ראש מטה הדיור ויו"ר המועצה הארצית, אשר נתן רשות  .61

לחוק, שכן רשות ערר בהתאם לסעיף  110, אינו בעל הסמכות מכוח סעיף 24.6.18ערר לחנ"י, ביום 

לפניית רנ"ק  האמור יכולה להינתן רק על ידי יו"ר הוועדה המחוזית או ממלא מקומו. המענה שניתן

לחוק, הן יו"ר  7 -ו 2, הוא שגוי. על פי סעיף 16.7.18בהקשר זה, במכתב היועצת המשפטית, מיום 

המועצה הארצית והן יו"ר הוועדה המחוזית הינן נציגי שר האוצר והחוק אינו קובע יחסי כפיפות 

ת יו"ר המועצה ביניהם. המחוקק הסמיך את יו"ר הוועדה המחוזית או ממלא מקומו ולא הסמיך א

הארצית. העובדה כי גורם מסוים הינו בכיר מגורם אחר, אינה מקנה לו את הסמכויות של זה הנמצא 

בדרג נמוך לו. בכוונת מכוון ניתנה סמכות מתן הרשות דווקא ליו"ר הגוף אשר נתן את ההחלטה. נטילת 

טעם לפגם חמור, ולו בשל העובדה סמכות זו דווקא על  ידי יו"ר אותו הגוף אשר צפוי לדון בערר, יש בה 

כי בכיר החברים שצפויים לשמוע את הערר, כבר הביע דעתו בעניין עצם החלטתו ליתן רשות. לטענתה 

של רנ"ק מדובר בערר נטול השלכה רחבה כלשהי, נטול כל אופי עקרוני, ונטול רגישות או מחלוקת 

הפארק הוא קונצנזוס מוחלט, כעולה ציבורית כלשהי ועל כן דינו להידחות על הסף. יתרה מזו, 

ראשי ערים במטרופולין חיפה, אשר הופנה אל שרי האוצר והגנת הסביבה, בו הביעו את  14ממכתבם של 

 תמיכתם בפארק.

העוררת מעלה טעם נוסף לדחיית הערר על הסף. לטענת רנ"ק חנ"י מנועה מלהכשיל את פעילות רנ"ק.  .62

, בו 1994 –יות נחלים ומעיינות )רשות נחל הקישון(, התשנ"ה לצו רשו 6בהקשר זה מפנה רנ"ק לסעיף 

 7נקבע כי הרכב רשות הנחל יכלול בין היתר את "רשות הנמלים והרכבות", שחנ"י היא חליפתה. סעיף 

לצו הנ"ל קובע כי הגופים החברים ברשות הנחל לא יעשו מעשה ולא ינקטו פעולה העשויה להשפיע על 

ם תפקידיה וסמכויותיה של רשות הנחל, אלא בתיאום עם רשות הנחל ועל הנחל או על נושאים שבתחו

 דעתה.

רנ"ק טוענת כי כל טענות העוררת בעררה נסמכים ומתבססים על סיכום העקרונות ועל אינטרסים  .63

כלכליים של חנ"י, ונועדו ליצור מנוף לחצים בלתי לגיטימי, אשר ינצל את  -הסכמיים  –הקניינים 

 לאנת לקדם את האינטרס הצר של חנ"י. הערר נסמך כולו על נימוקים נקודתיים והצורך בפארק על מ
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תכנוניים. העוררת אינה טוענת דבר כנגד שינוי הייעוד המוצע, כנגד הוראות התכנית, כנגד גבולות 

 התכנית, כנגד הצורך הציבורי המובהק בהקמתו של הפארק או כל טענה תכנונית אחרת.

לערר(, אינה מדוייקת. שכן  18התכנית כולל את מקרקעיה שלה )למשל בסעיף  טענת חנ"י, כאילו תחום .64

, 2005 –לצו רשות הספנות והנמלים )העברת זכויות במקרקעין המועברים(, התשס"ה  1על פי סעיף 

הוקנתה לחנ"י זכות שימוש שאינה בלעדית, ואין בהענקת זכות שימוש כאמור כדי לגרוע מסמכות 

לפי כל דין זכויות במקרקעין. רנ"ק אף טוענת, למעלה מן הדרוש, כי שטחי  המדינה להעניק לאחר

, במסגרתה אושר הסכם 5.7.10מיום  1199הפארק כלל לא הוחכרו לחנ"י, בהפנותה אל החלטת מועצה 

להחלטה קובע כי "החלטה זו לא תחול על שטח פארק  11העקרונות בין חנ"י לבין ממשלת ישראל. סעיף 

יו ישנה מחלוקת וזאת עד לבחינת צוות, כמפורט בסעיף." עוד הפנתה רנ"ק ל"טיוטה נחל קישון לגב

 להערות" של החלטת ועדת המנכלי"ם לעניין שטחי מורד נחל קישון. 

רנ"ק טוענת כי הוועדה המחוזית אינה כפופה לסיכום עקרונות שאינה צד לו, ואשר נועד להבטיח  .65

הוועדה המחוזית בכך שדחתה את התנגדות חנ"י, בציינה כי אינטרסים קניינים של חנ"י. צדקה איפוא 

ההסכמות אינן מחייבות את הוועדה המחוזית שהינה מוסד תכנון הפועל בהתאם ללוחות זמנים 

הקבועים בחוק. לוועדה המחוזית נתון שיקול דעת עצמאי לפעול על פי ראות עיניה. הליכי התכנון הינם 

עצמאיים, ובלתי כפופים לדרישות, החלטות או הסכמות חיצוניות הליכים שמעצם טיבם חייבים להיות 

של גורם כזה או אחר. הציפיה כי סיכום העקרונות יחייב את הוועדה המחוזית משמעה הפיכת ההליך 

התכנוני למשחק מכור. נכון עשתה הוועדה המחוזית בקובעה כי "הוועדה החליטה בצורה מודעת, שלא 

וגמר, אלא נדרש עידכון בלבד, על מנת שבעת אישור התכנית ההתקדמות להתלות את התכנית בפתרון מ

בנושא זה תבחן, אך הוא לא ימנע את אישור התכנית." רנ"ק מפנה לקביעותיה של הוועדה המחוזית 

בעניין סיכום העקרונות, תוך שהיא מציינת כי סיכום זה הניח את דעתה של הוועדה המחוזית כי ישנו 

 יח את חילופי השטחים בעתיד.  מנגנון מספיק, שיבט

רנ"ק טוענת כי הוראות סיכום העקרונות אינן מתיימרות לחייב את הוועדה המחוזית. במסגרת סיכום  .66

העקרונות שהוועדה המחוזית אינה צד לו, מתחייבים הצדדים לו לפעול כדי שייעשה אישור סימולטני 

פועל יהיה אישור כזה, באשר עניין זה אינו של שלוש התכניות, ואולם הם בפירוש לא מתחייבים לכך שב

בסמכותם. יתרה מזו, הדרישה לפיה אישור התכנית יהיה כפוף להשלמת הליכי ההקצאה מול רמ"י 

 אינה מוזכרת אף לא ברמז בסיכום העקרונות כולו.

 בחינת דרך הילוכה של הוועדה המחוזית בעניין התכנית מלמד כי הוועדה המחוזית דאגה לפתרון הולם .67

ביותר אשר היה מצופה כי יניח את דעתה של חנ"י. כבר מתחילת הדרך דאגה הוועדה המחוזית כי 

האינטרסים של חנ"י לא יפגעו מקידומה של התכנית. רנ"ק מפנה לכך כי אחד מתנאי ההפקדה של 

התכנית הקבוע בסעיף ה' להחלטה, היה "מנגנון החלפת שטחים בין רשות מקרקעי ישראל לבין רמ"י. 

לפיו תנאי עתידי למתן תוקף הוא עדכון להיבטים התפעוליים הנדרשים, לרבות  7ן מפנה רנ"ק לסעיף כ

מתן קרקע חלופית לשטחי עורף הנמל, או חלופות אחרות ובתיאום..."  הינה כי כן הוועדה המחוזית 

יה של דאגה להדגיש כי הפקדתה של התכנית ובהמשך אישורה מותנים בהצגת פתרונות מספיקים לצרכ

חנ"י. ואכן, בהתאם לכך, התכנית הופקדה רק לאחר חתימתו של סיכום העקרונות. החלטת הוועדה 

המחוזית בהתנגדות מתייחס לתנאי שהוגדר על ידה למתן תוקף בדמות "עידכון", ביחס לצרכים 

התפעוליים של חנ"י, ומציינת כי תנאי זה התמלא בעצם חתימתו של סיכום העקרונות, תוך שהיא 

מציינת כי סיכום זה מהווה בסיס למנגנון אשר מקיים את התנאי כאמור למתן תוקף של תכנית 
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הפארק. רנ"ק מפנה גם לקביעת הוועדה המחוזית בעניין שימור זכויות הבניה, אשר בבוא העת ינויידו 

 לתכנית החלופית.

ם מקום לא נקבע כי יש לדחות את טענת העוררת כי התכנית לא תוכננה בראיה תכנונית כוללת. בשו .68

ראיה תכנונית כוללת משמעה כי כל התכניות באותו מרחב תאושרנה במקביל, או כי כל השינויים יעשו 

לאחר שהוועדה המחוזית בחנה את תמיד במסגרת אותו מהלך תכנוני ספציפי. התכנית אושרה רק 

בא לידי ביטוי באופן ל השיקולים, לרבות את האינטרסים והצרכים הספציפיים של חנ"י. הדבר ולמכ

מובהק בכך שעצם הפקדתה של התכנית ובהמשך גם דבר אישורה הותנו על ידי הוועדה המחוזית 

 בהצגת פתרון מעשי וממשי. 

רנ"ק מוסיפה וטוענת כי אין זה מוצדק לעכב את קידומו של הפארק רק בשל האינטרס הצר של חנ"י.  .69

ת ניתן ללמוד בין היתר מדברי ההסבר של התכנית. על חשיבות התכנית והאינטרס הציבורי שהיא מגלמ

הפארק הוא הריאה הירוקה בלב מפרץ חיפה המתועש, וייקבע את זכות הציבור למרחב ירוק פתוח 

 ומשמעותי לאורך ציר מים יחודי, ישלב שטחי פנאי ונופש עם שימור בתי גידול. 

דבר המחזק כי הפארק  –בתחומן  , מסמנות את מתאר הפארק1/ב/ 13והן תמ"א  2000הן תכנית חפ/  .70

מוגמרת. באמצעות הדרישה להתלות את קידום הפארק בקידומן של תכניות תכנונית הוא בגדר עובדה 

אחרות, שאין ודאות באשר למועד אישורן, מבקשת חנ"י למעשה לדחות את הקמת הפארק למשך זמן 

ל חנ"י בשטחים אלה, אשר אינם בלתי ידוע. לכך יש להוסיף כי בשום שלב לא הוכח הצורך הממשי ש

מנוצלים, ובכל מקרה לא מדובר בצורך מיידי ובהול, וזאת להבדיל מן הצורך הציבורי בפארק שלגביו 

 לא יכולה להיות מחלוקת.

 תשובת החברה להגנת הטבע

 החברה להגנת הטבע מצטרפת לעמדה כי דין הערר להידחות.  .71

ווה ייצוג יחודי לבית גידול נכחד, לפנינת טבע עשירה החברה להגנת הטבע מציינת כי מורד הקישון מה .72

בחי ובצומח ובמינים נדירים. הנחל וסביבתו הם מרחב טבעי פתוח אחרון בלב המפרץ המתועש. הנחל 

סבל בעבר מזיהומים קשים, ומדינת ישראל השקיעה ועודנה משקיעה סכומים עצומים בשיקומו 

הנוף יוצא הדופן של מורד הקישון ושל חיבורו לים הם ובהוצאת הבוצה המזוהמת ממנו. ערכי הטבע ו

ייחודים ובעלי חשיבות לשימור. מטרת תכנית הפארק היא לא רק להבטיח את מימושם של ערכים 

 סביבתיים אלה, אלא גם לממש את הנאת הציבור מהמשאב הייחודי הזה. -ציבוריים -תכנוניים

(, במישור המחוזי  1/ב/13במישור הארצי )תמ"א התכנית תואמת את התכניות החלות בכל דרגותיהן:  .73

 .2000תכנית חפ/  –, ובמישור המקומי 6תמ"מ 

סיכום העקרונות בונה בניין מורכב: פינויים של שטחים במורד נחל הקישון המיועדים כיום לשרת  .74

ת , פינויים של שטחים המוחזקים בידי מערכבהם פארק ציבורי נמליות ונלוות להן, והקמתפעילויות 

שטחי נמל שיפונו לטובת לצורך קליטת  להתאימם לצרכי חנ"י על מנת  הביטחון וייעודם מחדש 

הפארק, תקופת ביניים בה ישרתו שטחים אלה כשדה תעופה אזרחי חלף שדה תעופה הרצליה שנקבע 

ותכנונם מחדש של שטחים אחרים לפעילויות  –בכדי לאפשר בנייה נרחבת למגורים בשטחו  -שייסגר

 ות לנמל במסגרת תכנית פארק נמלי ישראל.נלו
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היא דרישה לסעד מתחום דיני  –דרישת הסימולטניות שמעלה חנ"י בהתבסס על סיכום העקרונות  .75

עניינה במה ייחשב כביצוע מקביל של התחייבויות חוזיות, ולא מתחום דיני תכנון ובניה.  –חוזים 

 ימים לסייע לעוררת בבקשתה זו. לוועדה זו אין את הסמכות המתאימה או את הכלים המתא

החשש כי התכנית לא תמצה את ה"תיאבון" לשטחי פארק על חשבון שטחים לצורכי פעילות חנ"י  .76

בתכניות הנוספות אין בה כדי להצדיק את הערר ואת המבוקש במסגרתו. חזקה על התכניות האמורות 

נ"י היא תוכל לערור עליהן בבוא שידונו כמתחייב וככל שההחלטות בהן לא יהיו לשביעות רצונה של ח

היום. דרישת חנ"י כי התכנית תעוכב, שלא בשל טעם תכנוני הקשור בה עצמה, אלא עד להשלמתן של 

לחוק שם דגש מיוחד על  101תכניות אחרות, היא דרישה שאינה עולה בקנה אחד עם הדין. תיקון 

 א' לחוק(109אישורן )ראה סעיף קידומן היעיל של תכניות משלב קליטתן בידי מוסד התכנון ועד 

ת התחשבה הוועדה המחוזית אינה צד לסיכום העקרונות והוא אינו יכול לחייבה. הוועדה המחוזי .77

 ונתנה לו משקל ראוי בהחלטתה. בסיכום העקרונות

אישור תכנית הפארק אינו פוגע בפעילות הנמלית או בתפעולו השוטף התקין של נמל חיפה. בפועל  .78

עוררת שטחים נרחבים שאינם מפותחים עדיין והם עומדים ריקים ושוממים. יתרה עומדים לרשות ה

מזו, פעילות עורף נמלי תפעולי אינה חייבת להיות צמודה לשטחי הנמל עצמו, ואף אין הכרח שתבוצע 

במקרקעין שלעוררת יש בהם זכויות. כך למשל, בתכנית המתאר המקומית הכוללנית לקריית אתא, 

 777פקדתה הוקדש אזור תעסוקה במיוחד לצרכים אלה. בדומה התכנית מכ/ אשר הוחלט על ה

 –מאפשרת שימושים התואמים עורף נמל תפעולי וקיימות כוונות ויוזמות נוספות לייצר עורף נמלי 

 יבשתי )לאורך צירי מסילות הברזל לדוגמה(.

 שלמות הטיעון והוועדת הערר ב ליכיםה.    הה

 ון בפני הוועדה במסגרתו נשמעו טענות הצדדים. התקיים די 20.12.18ביום  .79

במהלך הדיון ביקש מהנדס העיר חיפה להציג את עמדת הוועדה המקומית חיפה לערר, כפי שהתגבשה  .80

בעקבות הבחירות לראשות העיר. בתמצית יאמר כי העמדה שהציג ביקשה להשהות את אישור התכנית, 

נטי, אשר כתוצאה ממנה ידרשו שינויים תכנוניים לאור חשיבה תכנונית חדשה בהתייחס למרחב הרלב

 , באופן שאינו תואם את סיכום העקרונות. 21בתכנית פארק נמלי ישראל ובתכנית בח"א 

, אשר עניינן היה בהשלמת 23.1.19וביום  6.1.19בעקבות הצגת עמדה זו ניתנו שתי החלטות ביניים ביום  .81

 הגשת תגובת הוועדה המקומית לערר. טיעוני הצדדים כתוצאה מהצגת העמדה וכתוצאה מ

 . 18.2.19וביום  10.1.19ועדה זו השלימה את שמיעת הערר במסגרת שני דיונים: ביום  .82

"(. במסגרת הדיונים העלתה רנ"ק רמ"ילדיונים אלה התייצבה נציגת רשות מקרקעי ישראל )להלן: " .83

( לתקנות התכנון והבניה 2)א()4לתקנה  לפי תקנה  טענה לעניין העדר מעמדה של רמ"י להישמע בערר,

, 18.2.19והוועדה החליטה ביום , "(התקנות)להלן: " 1972 -)ערר בפני המועצה הארצית(, התשל"ב 

 להכריע בטענה זו אגב מתן החלטתה בערר. 

אף הוא לדיון בערר התייצב הגיש התנגדות לתכנית,  נשמע מר רטנר, אשר 18.2.19במהלך הדיון מיום  .84

( לתקנות 2)א()4. יאמר כי מר רטנר אינו בגדר משיב לערר, בהתאם לתקנה ו בכתבואף הגיש עמדת

 שכן אינו בגדר "מי שהתנגדותו לתכנית נתקבלה ובעקבות זאת הוגש הערר". האמורות, 
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 9.1.19המסמכים הבאים בעניין מתן רשות הערר: מסמך מיום הוגשו לוועדה  הדיוניםבמסגרת  .85

כננת המחוז לממלאת מקום יו"ר הוועדה המחוזית; מסמך מיום במסגרתו מינה שר האוצר את מת

במסגרתו אישרה מתכננת המחוז, ליתן לעוררת רשות לערור ביחס לתכנית בדיעבד, וכן מסמך  9.1.19

לדון  בדיעבד את סמכותו יו"ר הוועדה המחוזית למתכננת המחוז , במסגרתו האציל17.2.19מיום 

 .בבקשת רשות הערר

החליטה הוועדה המחוזית להפקיד בתנאים את תכנית  7.1.19השלמת התמונה, כי ביום  עוד יצוין למען .86

 וכן את תכנית פארק נמלי ישראל.  21בח"א 

 עמדת הוועדה המקומית חיפה       

הוועדה המקומית מבקשת להשהות את אישור התכנית, לאור חשיבה תכנונית חדשה בהתייחס למרחב  .87

, 21רשו שינויים תכנוניים בתכנית פארק נמלי ישראל ובתכנית בח"א הרלבנטי, אשר כתוצאה ממנה יד

באופן שאינו תואם את סיכום העקרונות. זאת, בראש ובראשונה בהקשר של תכנונו של שדה התעופה 

כשדה תעופה אזורי, ולצד זאת, הקצאת שטחים מתאימים שימוש עורף נמל באזור המרחב 

 נחל קישון והממשקים בסביבתו.  המטרופוליני וכן תכנון מיטבי של פארק

ה המקומית הובאו לדיון בוועד 21הוועדה המקומית ציינה כי תכנית פארק נמלי ישראל ותכנית בח"א  .88

הם כי העיר חיפה מעוניינת  4.12.18הבחירות. הקו המנחה בהחלטות שהתקבלו ביום חיפה לאחר 

ה תכנונית כוללת המאפשרת מקסום לשנות את סדרי העדיפויות במפרץ חיפה ולכן מבקשת לבחון ראי

ת בטרם קביעת מסמרות תכנוניים אחרים. בהחלטות של פעילות בשדה התעופה, לצד פעילות הנמל, וזא

נקבע כי יש לקדם תכנון כולל שיבחן הקצאת שטחי הקרקע לשדה התעופה אל מול הקצאת שטחי קרקע 

 ללוגיסטיקה, וכן נקבע כי יש להגדיל את פארק מורד נחל קישון.

דורשת לבחון את  קבעה הוועדה בין היתר כי הוועדה המקומית 21בהחלטתה בהתייחס לתכנית בח"א  .89

צרכי שדה התעופה חיפה בתפקודו האופטימאלי כשדה תעופה אזורי משמעותי. במסגרת זו יבחנו 

גיסטיים אשר להם נגישות הארכת המסלול הנדרשת, וכן יאותרו שטחי קרקע חלופיים לשימוש לו

 איתור אותו יש לבצע  בכל המרחב ולאו דווקא בתחום העיר חיפה., מסילתית

התייחס לתכנית פארק נמלי ישראל קבעה הוועדה המקומית בין היתר כי יש לבטל את בהחלטתה ב .90

ייעוד השטחים ללוגיסטיקה בחלק המזרחי של התכנית ולייעדה לשימוש של שדה תעופה, לצורך 

 "אפנדיקס"הארכת המסלול דרומה. יש להגדיל את פארק נחל הקישון בשני אזורים: בדרום באזור ה

השטח הצפוני, חסר נגישות זאת, שכן בצפון הנחל, בחורשת האקליפטוסים. ן כ, ו"דונם 95" -וה

מסילתית ובעל ערכים נופיים, וניתן לאתר שטחים חלופיים לחנ"י באזורים פחות רגישים מבחינה 

 סביבתית ובעלי נגישות סביבתית.

יצוי עמדת הוועדה המקומית הייתה כי יש להשלים תאום תכנון למ 1/ב/ 13בהתייחס לתמ"א  .91

הפוטנציאל להרחבת שדה התעופה כשדה תעופה אזורי משמעותי וכן כי יש להגדיל את שטחי הפארק, 

 כאמור לעיל, באזור הצפוני והדרומי.

המוכחשת, אישור  -עוד ציינה הוועדה המקומית בתגובתה כי לא מן הנמנע כי, על פניו, ולפי עמדת חנ"י  .92

לחוק  197ימה לחנ"י זכות תביעה לפגיעה מכוח סעיף תכנית הפארק, מבלי לייצר קרקע חלופית, מק

 וראוי ליתן את הדעת גם לנושא זה למען הזהירות.
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על כן, לאור הצורך בבחינה תכנונית כוללת וההיבט הנכסי אין לקבל החלטה בדבר אישור תכנית  .93

השלמת  הפארק באופן המנותק מן המכלול, ונכון יהיה להשהות את המשך קידום התכנית, וזאת לצורך

התכנון הכולל של האזור, תוך הקצאת השטחים הנדרשים לשדה התעופה ומציאת פתרונות הולמים 

 וראויים לשימושי עורף הנמל. תכנון הפארק אינו עומד לכשעצמו אלא שלוב בהסדרת תכנון המכלול.

בהמשך הגישה הוועדה המקומית השלמת טיעון נוספת מטעמה, במסגרתה טענה כי הממשקים בין  .94

התכנית מושא הערר לתכנית פארק נמלי ישראל מחייבים אישורן בד בבד. ישנן נושאים שאינם 

מטופלים בצורה זהה בשתי התכניות והתכנון המוצע לדרכים בפארק אינו תואם לדרכים בתחום תכנית 

פארק נמלי ישראל. עוד הוסיפה הוועדה המקומית כי נפתחה אפשרות חדשה למציאת שטח חלופי 

 15.1.19וגיסטיקה ואחסנה בקריית אתא בצמוד למתחם דשנים לנוכח החלטת הוותמ"ל  מיום לצרכי ל

 .1025בעניין תכנית תמ"ל 

 השלמת טיעון מטעם חנ"י

 חנ"י טוענת כי בעמדת הוועדה המקומית יש כדי לתמוך בקבלת הערר. .95

הצורך בשקילה לאור עמדת הוועדה המקומית לא נותר כל ספק בדבר הפרת סיכום העקרונות ובדבר  .96

מחדש של ההחלטה על אישור התכנית. לא ניתן להתעלם מעמדתה בעניין העדרו של שטח חלופי עבור 

 חנ"י.

דרישת הוועדה המקומית להתניית אישור התכנית במתן פתרון לסוגיית הפיצויים אינה חדשה.  .97

פתרון לסוגייה מלכתחילה עמדת הוועדה המקומית הייתה כי יש להתנות את אישור התכנית במציאת 

 זו. הדבר התבטא בדברי יועמ"ש חיפה בעת הפקדת התכנית.

במתכונת הנוכחית של התכנית )ללא דרישת הסימולטניות( לא מתקיים הנדבך הקריטי של ישימות  .98

התכנית, כשגם המשיבות אינן מתיימרות לטעון כי בנסיבות העניין ישנה ערובה לכלכליות התכנית 

 ומית לשאת בעלויותיה. וליכולתה של הוועדה המק

בנק הזכויות שמגולם בהחלטת הוועדה המחוזית אינו מאיין את הפגיעה במקרקעין והתכנית הינה  .99

ועל פי  2015לחוק. חנ"י היא חוכרת לדורות בהתאם להסכם החכירה משנת  197תכנית פוגעת לפי סעיף 

ת לפיצוי על פי דין כמו כל חוכר חוק רספ"ן, ובמקרה של שינוי יעוד למטרה ציבורית, חנ"י תהיה זכאי

 לדורות, ואין כל סעיף בחוק שפוטר מחובת תשלום פיצויים לגבי שטחי חנ"י. 

ייעודו לשימושים נמליים  21בנוסחה הסופי אינה מבטיחה כי השטחים החלופיים בבח"א  1/ב/13תמ"א  .100

סעיף שלפיו "תכנית  1/ב/13א שכן, לבקשת העיריה הוחלט להוסיף לתכנית תמ"ולא למטרות אחרות. 

לשדה תעופה לא תהווה שינוי לתמ"א גם אם היא חורגת מתחום השטח המסומן בסימון הוראות מיוחד 

 ובלבד שהתקבל אישור המועצה הארצית." 

רק אישור בד בבד של שלוש התכניות יבטיח כי לא יווצר מצב בו חנ"י והממשק הנמלי יוותרו מול שוקת  .101

 א לסוגיית הפיצויים.שבורה ורק הוא יתן מענה מל

התניית מתן תוקף של תכנית אחת באחרת מהווה אמצעי מקובל, על מנת לפתור סיטואציות מורכבות.  .102

, בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית 720הותלתה במתן תוקף לתכנית רע/  719כך למשל, תכנית רע/ 

להקמת גן  2/ 16/ 8ש/ , על הפקדת תכנית ח6.10.14. הוא הדין בהחלטה, מיום 27.3.16מרכז מיום 

היא  -18/ 8, במסגרתה נקבע כי תנאי למתן תוקף הוא מתן תוקף לתכנית חש/האירועים "הטירה"
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בעניין שינוי יעוד של מגרש  5000( לתכנית תא/ 1)ד()3.5תכנית המתאר לישוב געש. כן ראה הוראת סעיף 

 המיועד למבני ציבור לייעוד אחר.

 וש התכניות יאושרו במקביל, לנוכח הממשקים ביניהן.גם מבחינה תכנונית נכון כי של .103

אשר לסוגית מתן רשות הערר, במועד בו הוגשה על ידי חנ"י הבקשה למתן רשות ערר, מתכננת המחוז  .104

טרם מונתה באופן רשמי כממלאת מקומו של יו"ר הוועדה המחוזית ולאור ניגוד העניינים בו היה נתון 

המחוזית להכריע בעצמו בבקשה או לאצול למתכננת המחוז את לא היה באפשרותו של יו"ר הוועדה 

)ג( לחוק. בנסיבות אלה הנחיית יועמ"ש מינהל התכנון היתה כי במצב 110הסמכות לדון בה על פי סעיף 

דברים זה יכריע בבקשה ראש מטה הדיור ויו"ר המועצה הארצית. העוררת אינה רואה כל פגם בכך. 

התקבל מכתבה של מתכננת המחוז לפיו היא הוסמכה כממלאת מקום , 9.1.19ביום  ,למעלה מן הצורך

היו"ר ועל כן היא מאשרת לעוררת את הגשת הערר בדיעבד. ככל שהיה פגם בהליך במסגרתו ניתנה 

רשות הערר הפגם נרפא. העוררת ממילא היתה זכאית כי תנתן בבקשתה החלטה, והבקשה נכנסת 

את הסוגיה לדיון בפני המועצה הארצית בהתאם לאמות לאותם מקרים חריגים בהם ראוי להביא 

המידה למתן רשות הערר, וכעולה ממכתב ההמלצה ליו"ר מטה הדיור. ככל שנפל פגם הרי שאין הוא 

גורר את בטלות ההחלטה לתת רשות ערר בהתאם לעקרון הבטלות היחסית. העוררת הסתמכה על מתן 

 קים אחרים כנגד ההחלטה.תה פועלת באפייהי ואלמלא כן היארשות הערר, 

 השלמת טיעון מטעם הוועדה המחוזית        

המליצה המועצה הארצית  1.1.19בהשלמת הטיעון מטעמה עמדה הוועדה המחוזית על כך כי ביום  .105

, בכך הכירה הלכה למעשה המועצה הארצית ברלבנטיות של התכנית 1/ ב/ 13לממשלה על תמ"א 

יות המאושרות והמקודמות. בהחלטתה קבעה המועצה כי ובהתאמתה ליתר תכניות המתאר הארצ

 תכנית לשדה התעופה, לרבות חריגה מהתחום המסומן לשימוש זה, לא תהווה שינוי לתמ"א.

, עליה המליצה המועצה הארצית בפני הממשלה, משקפת ראיה תכנונית כוללת. התכנית 1/ב/ 13תמ"א  .106

ותכנית  21בח"א על הפקדת תכנית  7.1.19יום היא בהתאמה לה. בהתאמה החליטה הוועדה המחוזית ב

ככל שלעירית חיפה השגות על תכניות אלו היא רשאית להציג את טענותיה  פארק נמלי ישראל.

התכנוניות במסגרת קידומן הסטטוטורי של תכנית אלו, ולא על חשבון אישורה של התכנית, מה גם 

 שעמדת העיריה היא כי יש להרחיב את הפארק. 

לפיה אין לה כוונה לסגת מהתכנון  26.11.18מחוזית הפנתה בתשובתה לעמדת רש"ת מיום הוועדה ה .107

 לשדה התעופה חיפה ואין לה כוונה להאריך את המסלול. 80המקודם במסגרת תת"ל 

יתרה מזו, אם לא תפר עירית חיפה את סיכום העקרונות לא יושתו עליה חבויות בגין פגיעה עקב  .108

העקרונות מקנה הגנה כלכלית לצדדים ופיצוי בגין השינויים התכנוניים  אישורה של התכנית. סיכום

 בתכנית התואמים לו.

 השלמת טיעון מטעם רנ"ק      

ספק אם העמדה שהוצגה בפני הוועדה בעניינה של התכנית מושא הערר היא עמדת הוועדה המקומית.  .109

ל כן דין העמדה להשהות את התכנית אין עניינן בתכנית מושא ערר זה, וע 4.12.18שכן, ההחלטות מיום 

 להידחות.

עמדתה התכנונית של הוועדה המקומית נותרת כהייתה ולפיה התכנית ראויה תכנונית. לא הוסבר מדוע  .110

אישורה של התכנית מושא הערר, כעת עשוי להשפיע באופן כלשהו על תכניות אחרות שבסביבתה. 
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תכניות עתידיות  -השהיית התכנית. במידת הצורך הכוונה להגדיל את שטח הפארק אין בה כדי להצדיק 

יאפשרו את ההגדלה המתוכננת וזו תעשה בקלות רבה מבלי לעכב את אישור התכנית. אשר לצורך 

העתידי הנטען בעניין הארכת מסלול שדה התעופה, הרי שלא הוכח כי יש בכך כדי להשפיע על התכנית, 

יותר זניחה, ומכל מקום אין מניעה כי תכנית אחרת ככל שהדבר רלבנטי המדובר בהשפעה שהיא לכל ה

 תשנה במעט את התכנית מושא הערר. 

החשש מהפרת הסיכום ומתביעת הפיצויים אינו מהווה טעם תכנוני המצדיק את השהיית התכנית. ספק  .111

רב אם חנ"י הינה בעלת זכות תביעת פיצויים בהינתן שהמדובר באדמות רמ"י, ומכל מקום הוועדה 

הוסיפה בתכנית הוראה אשר עניינה בשימור זכויות הבניה, לצורך ניודן ומימושן לכשיוסדר  המחוזית

הפתרון החלופי. מנגנון זה מבטיח את זכויות חנ"י ומייתר ממילא כל עילת תביעה. יתרה מזו, בהתאם 

 להלכה הפסוקה, מרגע שהתכנית הופקדה היא אינה עוד נחלתו של היזם.

, הרי שמכתב זה מלמד כי 9.1.19עבד על ידי מתכננת המחוז, במכתבה מיום אשר למתן רשות הערר בדי .112

רשות הערר שניתנה מלכתחילה אינה כדין. על כן דין הערר שהוגש ללא רשות כדין להידחות. יתרה מזו, 

גם אם מונתה מתכננת המחוז כממלאת מקום יו"ר הוועדה המחוזית אין פירוש הדבר כי היא מוסמכת 

)א()ג( לחוק היה על יו"ר הוועדה המחוזית לאצול סמכותו זו 110. שכן, מכוח סעיף ליתן רשות ערר

 .17.2.19לממלא מקומו. יש טעם לפגם כי גם אצילה זו נערכה בדיעבד כעולה מהמסמך מיום 

רמ"י לא הגישה  ( לתקנות2)א()4י תקנה אשר למעמדה של רמ"י, הרי שרמ"י אינה בגדר משיב על פ .113

אין מקום לשמוע אותה או לאפשר לה להציג טיעוניה. מכל מקום היא מנועה כגוף התנגדות לתכנית ו

 החבר ברנ"ק מלפעול כנגד האינטרס של רנ"ק. 

 השלמת טיעון מטעם החברה להגנת הטבע      

הלכה למעשה עמדתה של הוועדה המקומית קרובה לעמדתה של חנ"י, לאמור: יש ל"הקפיא" את  .114

 אישורן של תכניות אחרות במרחב, ודינה להידחות. אישורה של התכנית, עד לאחר

אשר למתן רשות הערר מצטרפת החברה להגנת הטבע לטיעוני רנ"ק ומציינת כי יו"ר מטה הדיור לא  .115

 מונה על ידי שר האוצר כממלא מקום יו"ר הועדה המחוזית וכמחליפו לצורך קבלת ההחלטה.

רק. אדרבה: היא רואה מקום להרחיבו, אין כל הוועדה המקומית חיפה אינה חולקת על גודלו של הפא .116

 הצדקה לעכב את אישורה של התכנית.

 תגובת רמ"י לערר       

 הגישה רמ"י תגובה מטעמה לערר. 30.1.19ביום   .117

רמ"י מציינת כי מקרקעי התכנית הינם מקרקעין המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל. לחנ"י זכות  .118

שנחתם בין ממשלת ישראל באמצעות רשות מקרקעי ישראל  4.6.15חכירה לדורות על פי הסכם מיום 

ומשרד התחבורה לבין חנ"י. זאת, בהתאמה לחוק רספ"ן, אשר קבע העברת נכסים היו בבעלות רשות 

לחוק(. לטענת רמ"י  9 -ו 53, 36הנמלים לקניין המדינה והקניית זכות חכירה לדורות בהם )סעיפים 

לת הקרקע והיא אכן חתמה על התכנית שהגישה הרשות המקומית. התכנית מחייבת את חתימתה כבע

רמ"י מציינת כי לא נחתם הסכם הרשאה לתכנון בין רמ"י לבין רנ"ק, והתכנית מתייחסת לשטחים 

 נרחבים בהרבה מאלו שבגדר סמכותה של רנ"ק.
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ובכלל זה רמ"י תומכת בערר חנ"י וסבורה כי יש למלא את כל התנאים הקבועים בסיכום העקרונות,  .119

רמ"י התחייבה להקצות קרקע לטובת הקמת הפארק סיכום ל 2.2דרישת הסימולטניות. בהתאם לסעיף 

לסיכום כל הצדדים לו )לרבות עיריית חיפה(  3בד בבד עם הקצאת שטחי החליפין לחנ"י. בהתאם לסעיף 

 התחייבו לפעול לאישור בו זמנית של שלוש התכניות.

שנים, ניתן יהיה לקדם  4-והשבתו לרמ"י בעוד כ 21ם השלמת פינוי בח"א על פי סיכום העקרונות, רק ע .120

הקצאת קרקע חלופית לחנ"י ואת הקצאת השטחים המיועדים להקמת הפארק. מאחר שכל התהליך 

יחל רק בעוד מספר שנים יש די זמן להשלים את כל המחויבות כלפי כל הצדדים לסיכום ואין כל סיבה 

 ר עתה ובטרם הוסדרו כל מרכיביו המהותיים של הסיכום.למהר ולאשר את התכנית כב

לא ניתן לטעון כי קיימים שטחים חליפיים קונקרטיים במקום ולאור עמדת הוועדה המקומית, לעת הזו  .121

, שהינם השטחים החליפיים על פי סיכום העקרונות. לא ניתן לאשר את התכנית ללא 21שטחי בח"א 

 פתרון חלופי עבור חנ"י.

המתפנה משמעה ביטול מילוי התנאי להפקדת  21ה לבחון מחדש את ייעודו של שטח בח"א עצם הכוונ .122

התכנית, אשר עניינו במנגנון החלפת שטחים. על כן, יש בכך כדי לבטל את הפקדת התכנית. כתוצאה 

להחלטה על הפקדת התכנית לא מולאו ועד  7.3 -7.1מכך גם התנאים למתן תוקף אשר נקבעו בסעיף 

 לא ניתן לתת לתכנית תוקף. למילויים

 ו.     דיון

במוקד ערר זה עומדת שאלת היחס בין התכנית לבין סיכום העקרונות והאם היה על הוועדה המחוזית  .123

, באופן שהיה עליה להתנות את לטניות המאוזכרת בסיכום העקרונותלעגן בהחלטתה את דרישת הסימו

 .21שראל ותכנית בח"א אישורה של התכנית באישורן של תכנית פארק נמלי י

 נקדים ונאמר שהערר שבפנינו אינו ערר שגרתי.  .124

 ולא בכדי. כנגד החלטת הוועדה המחוזית לאשר את התכנית. עיון בו מעלה כי אין בו טענות תכנוניות  .125

 שינוי היעוד לפארק בתכנית אינו במחלוקת. הוא הדין בחשיבותה הציבורית של התכנית.  .126

והסדרתו של פארק נחל קישון, תוך שימור וטיפוח השטחים הפתוחים מטרת התכנית הינה הקמתו  .127

 וערכי טבע ונוף לאורכו, ושיקום המערכת האקולוגית והנופית של גדת הנחל.

 על חשיבות התכנית בהפיכת הנחל ממטרד למשאב הטיבה לעמוד הוועדה המחוזית בהחלטת ההפקדה: .128

הקישון מהווה ציון דרך משמעותי לקידום  "הוועדה סבורה כי התכנית המוצעת לפארק מורד נחל 

הפארק אשר יהווה שטח פתוח עירוני לרווחת הציבור במטרופולין חיפה וברצף לשטחי הפארק 

, ולנחל הגדורה והקישוריות לפארק המוצע בין הקריות. לפארק זה 4המטרופוליני ממזרח לכביש 

וה הרחבה לפארק הקיים בסמוך חשיבות ציבורית, סביבתית ואקולוגית רבה. הפארק המוצע מהו

למעגן הדיג וכולל מגוון רחב של שימושים לצרכי פנאי ונופש. כמו כן מהווה שטח זה אזור חיץ ירוק 

ובלעדי ואת המרחב הפתוח היחידי שנותר בין תשתיות ארציות בלב מפרץ חיפה המתועש. הקמת 

קוי מורד נחל הקישון בו הפארק מהווה צעד משלים להחלטות הממשלה קודמות בדבר שיקום וני

הושקעו עד היום מאמצים ומשאבים רבים. מורד ושפך נחל הקישון מהווים פנינת טבע עשירה בחי 

ובצומח ייחודי ונדיר ועל כן לגודלו העתידי של הפארק חשיבות אקולוגית משמעותית בשימור 

ם בנחלי ישראל, עסק וטיפוח אותם בתי גידול ייחודיים. חזון שיקומו של הנחל שהיה לסמל הזיהו

לא רק בניקוי הבוצה הרעילה אלא גם )ואולי בעיקר( בהפיכתו ממטרד למשאב, בשיקומו האקולוגי 
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של הנחל לאורכו של בתי הגידול המגוונים המיוצגים בו, והפיכתו לנחל בריא ושוקק חיים של טבע 

 ואדם."

 הדברים מדברים בעד עצמם.       

ישיבה . במסגרת 1.1.19, אשר נדונה במועצה הארצית ביום 1/ ב/ 13שטח הפארק הוא בהתאמה לתמ"א  .129

 ולנת"ע בקשר עם התכנית ולהמליץ לממשלה לאשר את התכנית בכפוףוזו הוחלט לאמץ את החלטות ה

לפיו "בתכנית מקומית או  14.3לענייננו רלבנטי תיקון סעיף  להערות ותיקונים כמפורט בהחלטה.

שטח הפארק מעבר למסומן בתכנית זו ובלבד שהתקבל אישור המועצה  מפורטת ניתן יהיה להגדיל את

 הארצית." 

, היא תכנית המתאר 2000שטח הפארק המוצע בתכנית תואם את גבולותיו במסגרת תכנית חפ/  .130

 הכוללנית של חיפה, אשר פורסמה למתן תוקף לא מכבר.

רונות עבור האינטרסים כי הפת ברור לעוררת גםינה חולקת על ייעוד השטח לפארק. העוררת א .131

קביעת יעודים למתחם אחסנה ולוגיסטיקה לפעילות ב צרכיםהציבוריים שבשמם היא פועלת והמענה ל

  .ולא בשטח זה המיועד בתכנית לפארק בשטחים אחריםלהינתן  צריכים הלוגיסטית שבעורף נמל חיפה

מתחמי אחסנה ולוגיסטיקה. לאור מאפייני השטח והמגבלות החלות על חלקו הוא אינו מתאים לפיתוח 

בפנינו שלא טענה דבר וחצי דבר על יעוד קרונות ובעמדתה של העוררת עניין זה מתבטא בסיכום הע

  השטח לפארק.

ובהתאמה של העיר חיפה התכנית קודמה ואושרה מתוך ראיה כוללת בהתאמה לתכנית הכוללנית  .132

 מתוך תפיסה כוללת של המרחב. , אשר קודמה 1/ב/ 13לתמ"א 

ראיה תכנונית כוללת אין יש לדחות את טענת העוררת כי התכנית לא תוכננה בראיה תכנונית כוללת.  .133

במסגרת אותו  כל התכניות באותו מרחב תאושרנה במקביל, או כי כל השינויים יעשו תמידמשמעה כי 

דאי תנאי זה בוו , אלא כי התכנית הנדונה נבחנת באספקלריית תכנון כולל.מהלך תכנוני ספציפי

 התקיים בענייננו.

ן בד בבד השאלה הצריכה הכרעה בערר זה היא האם היה עליה להתנות את אישורה של התכנית באישור .134

 של שתי התכניות הנוספות, בהתאמה לעולה מסיכום העקרונות.

 .ות ולרלבנטיות שלו להליך התכנוניבערר זה עלינו להיזקק לסיכום העקרונבשאלה זו ולצורך הכרעה  .135

בתחום מפרץ חיפה, אשר חלקם נוגעים וחשובים העקרונות נותן מענה לאינטרסים רבים סיכום  .136

 לענייננו.

בסיכום העקרונות נקבע בין היתר כי לנוכח שינוי ייעודם של שטחי חנ"י לייעוד פארק כמוצע בתכנית,  .137

 3סעיף עוד נקבע ב. , בייעוד מתאים לשימושים נמליים21בח"א תחום יוקצו לה מקרקעין חלופיים ב

לסיכום העקרונות כי אישור התכנית יתבצע במשולב ובד בבד עם אישורן של תכנית פארק נמלי ישראל 

והפעילות הצבאית  21מוסדר פינויו של מחנה בח"א . במסגרת הסיכום העקרונות 21ותכנית בח"א 

ה ראשונה , על מנת ליתן מענה בין היתר לשטחים חלופיים עבור חנ"י בשתי פעימות. פעימשבתחומו

דונם בשלב מאוחר  380 -דונם בלבד אשר ימסר באופן מיידי, ויתרת השטח בן כ 15עניינה בשטח בן 

דהיינו, סיכום העקרונות מגלם עיקרון לפיו מרבית השטח יותר, כקבוע בסיכום העקרונות ועל פי תנאיו. 

, לא יועמד הנמלית עבור הפעילות קעמסר לחנ"י לצורך יעודי הקרי, אשר צפוי לה21בתחום בח"א 

  ופן מיידי.לרשותה בא
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בביצוע פרוייקט חיבורי נמל המפרץ, בהתאם עניינם העקרונות המוסדרים בסיכום נושאים נוספים   .138

להעתקת פעילות שדה התעופה הרצליה מתן מענה ו 21בחלק משטח בח"א  304-0098590לתכנית תכנית 

 5-ו 4של העיר חיפה )ראו סעיפים  המוניציפאלי ת בשטחקידום תכנון ומימוש תכניו, וכן באופן זמני

 לסיכום(.

 לו, מעגנים את דרישת הסימולטניות כדלקמן: 1לסיכום העקרונות, לרבות סעיף קטן  3סעיף  .139

תכנית פארק מורד נחל הקישון ותכנית פארק נמלי ישראל ותכניות נדרשות נוספות, הצמוד . 3" 

זמנית של התוכניות לפארק ולשינוי היעוד בשטחי הצדדים מתחייבים לפעול לאישור בו  אליו:

לטובת חנ"י, ולמימוש הקמת פארק מורד נחל הקישון ופארק נמלי ישראל )עורף הנמל(  21בח"א 

לטובת שימושי חנ"י עבור  21שמשני צידיו כמסומן בנספח ב' הרצ"ב, וכן תכנית לשינוי יעוד בח"א 

 כך, יפעלו הצדדים כדלקמן: שטחי עורף נמל ותעסוקה למטרות נמליות. בתוך

הצדדים יפעלו לכך שבד בבד עם אישור תוכנית פארק מורד נחל הקישון יאושרו גם תכנית  3.1 

פארק נמלי ישראל )עורף נמל( שמשני צידיו של פארק מורד נחל הקישון וכן תוכנית לשינוי יעוד 

ו/או ניוד זכויות הבניה  המיועדים לחנ"י כמפורט בנספח ג' לעורף נמל ותעסוקה 21שטחי בח"א 

הקיימות בשטח המיועד לפארק מורד הנחל, לשטחים החלופיים, ללא תשלום כאמור לעיל וללא 

 דרישת כתבי שיפוי.

 לו. ולא בכדי. הוועדה המחוזית אינה צד מעלה כי העקרונות עיון בסיכום  .140

ק נוני הקבוע בחוהוועדה המחוזית מפעילה סמכות על פי דין באישור תכניות בהתאם להליך התכ .141

אין היא יכולה להתחייב מראש מה תהייה תוצאת אותו הליך, בבחינת ברור כי והכולל הליך התנגדויות. 

 ועליה להפעיל בעניינו שיקול דעת עצמאי.  הליך שתוצאתו ידועה מראש

ות עיון בסיכום העקרונסיכום העקרונות  אף לא התיימר לכבול את שיקול דעתה של הוועדה המחוזית.  .142

מעלה כי הצדדים לו היו מודעים לכך כי אין בכוחם להתחייב כי התכניות אותם ביקשו לקדם אכן 

לאישור  לפעולהצדדים של . יש בו התחייבות או יאושרו דווקא בוורסיה אותה הם ביקשו לקדם יאושרו

להתנגדויות , ואולם בו בעת יש בסיכום גם התייחסות 3.1וסעיף  3התכניות, כעולה למשל מרישת סעיף 

אי ובאשר עניינו בהעדר התנגדויות /  3.3)ראה סעיף  ולאפשרות כי תוגשנה עתירות ביחס אליו לתכניות

כן יש בו התייחסות לאפשרות כי יוותרו עודף זכויות אשר לא ינוידו או ינוצלו  הגשת עתירות ועוד(.

 לסיכום(. 2.5כתוצאה מאישור התכניות )ראה סעיף 

  נו מחייב את הוועדה המחוזית.סיכום העקרונות אי .143

 פיםי , אשר הינה נפרדת מן המדינה.טית נפרדת במשפט הציבוריאישיות משפ לוועדה המחוזית .144

עיריית בני ברק נ'  324/82בית המשפט העליון במסגרת ע"א  הדברים שנקבעו על ידיבהתאמה לענייננו 

במשפט מכוח חוק התכנון והבניה התכנון מוסדות בעניין מעמד  128- 127, בעמ' 103( 4, פ"ד מה)רוטברד

חוק התכנון והבניה  משפט הפרטי.לפעול בלבין הכשרות  ן מעמד זה במשפט הציבוריוהיחס ביהציבורי 

במסגרת הנפרדת מעניק לוועדה המחוזית כוחות שלטוניים וממילא הוא מכיר באישיותה המשפטית 

ת של המדינה אשר לה מטבע הדברים כשרות אישיות משפטית זו שונה מאישיותה המשפטי כוחות אלה.

ועדה מחוזית מפעילה סמכויותיה מכוח חוק התכנון ר לפעול גם במשפט הפרטי. על כן ברי כי כאש

ינה המתקשרות ול דעת עצמאי, הנפרד משיקול דעת רשויות המדוהבניה, היא מצווה להפעיל שיק

 בהסכמים / סיכומים.
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קבלת לסיכום העקרונות ולעולה ממנו אגב להתייחס  וםמק אין פירוש הדבר כי לא היהאולם,  .145

להחלטת הוועדה הינה מסמך רלבנטי . נהפוך הוא, וכפי שיובהר להלן, סיכום העקרונות ההחלטה

המדובר בסיכום המשקף מתן  .דקה הוועדה המחוזית בהתייחסה אליו במסגרת החלטתהבתכנית וצ

והן הוועדה מורכב פרץ חיפה, אשר תכנונו מ במרחבוחשובים מענה לאינטרסים ציבוריים רבים 

 זית והן ועדה זו מברכים על השגתו.המחו

)פורסם  וילדר ואחרים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה צפון 16431 -07 -16וראה והשווה  עת"מ   .146

ין הוועדה אבהקשר דומה בציינו כי עמד בית המשפט הנכבד על עקרון עצמאות שיקול הדעת בנבו(, בו 

העניין הוחזר באותו מקרה להחלטת הוועדה המחוזית, שכן הוועדה ואולם  בת להסכם,חוזית מחויהמ

 הסכם רלבנטי בהחלטתה להסכם האמור שהיהא התייחסה ל -בשונה מענייננו- בעניין וילדר המחוזית

 קביעתה התכנונית.המשליך על ישימותה של 

ה לאשר את התכנית את דרישת לעגן במסגרת ההחלט ובשאלה האםלצורך הכרעה בערר זה  .147

רלבנטי מדוע סיכום העקרונות ליתן את הדעת לשאלה עלינו המופיעה בסיכום העקרונות הסימולטניות 

 מושא הערר. לתכנית

 . רלבנטיים לתכנית מושא הערר היבטים מספריכום העקרונות מגלם התייחסות לס .148

כי פעילות חנ"י במקום השטח המתוכנן , עניינו בצורך התכנוני לתכנן שטחים חלופיים לצרהיבט אחד .149

הסיכום משקף את עמדת הצדדים, . ניתנה הדעת במסגרת הסיכום בתכנית לפארק במקום אחר, עליו

כי תחום הפארק אינו מתאים לפעילותה של חנ"י וכי את הצרכים בשטחי אחסנה לצורך , לרבות חנ"י

סיכום העקרונות, המדובר בשטחים פעילות לוגיסטית בעורף הנמל יש לתכנן בשטח אחר. בהתאם ל

 .אלובתחום תכנית פארק נמלי ישר 21שבתחום שטחי בח"א 

 בהיבטיה הכלכליים של התכנית נםעניי סיכום העקרונות רלבנטי לתכניתיבטים נוספים בגינם ה .150

 . ובשאלת ישימותה

שלה ולעניין  בבוא מוסד תכנון לשקול אם לקדם ולאשר תכנית עליו ליתן דעתו גם להיבטים הכלכליים .151

 ישימותה.

החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הוועדה  210/88כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, כפי שנקבעה בע"א  .152

, על רשויות התכנון לשקול, בבואן לאשר 640, בעמ 627(4, פ"ד מו)המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא

 , כדלקמן:תכניות הפוגעות במקרקעין, את היקף הפגיעה ואת השפעת הפיצוי בגינה

"... הפגיעה שבצידה של תכנית היא שיקול רלוואנטי, במסגרת כלל השיקולים שרשויות התכנון 

צריכות לקחת בחשבון. כך למשל, אם הפגיעה שבצידה של תכנית גדולה מהתועלת שהיא מביאה, 

ל בדרך כלל עדיף היה שלא להוציא את התכנית אל הפועל. מקום שברור לרשויות התכנון, שבמקבי

לפגיעה בתכנית תהיינה חייבות לפצות את הנפגעים, היקף הפגיעה של התכנית יתבטא במישרין 

בתקציבן של רשויות התכנון. במצב כזה בהכרח תקח הרשות בחשבון, במסגרת שיקוליה, את 

 השיקול הרלוואנטי האמור של השפעתה השלילית של התכנית."

)פורסם בנבו(,  תכנון ולבניה רעננה נ' ישראל ליבנד,הוועדה המקומית ל 1137/04כפי שצוין בעע"מ   .153

ר "( ביסודה של הלכת פרי הארץ עומד בין היתר הטעם של יעילות כלכלית ושיפועניין ליבנד)להלן: "

הטלת חובה לפצות את הנפגעים מהתכנית, תחייב להפעיל את שכן, הליך קבלת ההחלטות התכנוניות. 
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יתרונות התכנית לחסרונותיה. הפגיעה שבצידה של תכנית היא שיקול דעתה, תוך עריכת איזון בין 

 שיקול רלבנטי, במסגרת כלל השיקולים, בבוא מוסד תכנון לאשר תכנית. 

אין משמעות הדבר כי יש לגבש הצעה קונקרטית לפיצוי הנפגע יחד עם זאת, כפי שנקבע בעניין ליבנד,  .154

. קבלת גישה זו ספי בטרם אישור התכניתבין בדרך של מתן קרקע חלופית ובין באמצעות פיצוי כ

תחייב את רשויות התכנון, כבר בשלב התכנית להתמודד באופן פרטני עם הדרישות לפיצוי בגין פגיעות 

במקרקעין הצומחים מן התכנית, תוך עירוב השיקולים הצריכים לשלב הפיצוי עם אלו הרלבנטיים 

לחוק רק עם  197ידי התכנית צומחת, בהתאם לסעיף לשלב אישור התכנית. הזכות לפיצוי בגין פגיעה על 

כניסתה של התכנית לתוקף, והפיצוי בגין ההפקעה עצמה מתגבש בשלב מאוחר יותר עם פרסום ההודעה 

 על ההפקעה.

בו יש לשקול בין היתר שיקולים הנוגעים  ,בין שלב אישור התכניתהדין וההלכה הפסוקה מבחינים  .155

לבין  ,כחלק מן השיקולים הרלבנטיים לעת קבלת ההחלטהיצוי בגינה לפגיעה הנובעת מן התכנית ולפ

. לחוק 197התכנית, בהתאם להליך לפי סעיף השלב בו נקבעת הפגיעה בפועל, לאחר כניסתה לתוקף של 

בעוד שהשלב הראשון הוא בסמכות הוועדה המחוזית ובסמכותנו כערכאת ערר עליה, השלב השני נתון 

 ' לחוק, כקבוע בחוק ועל פי תנאיו.ו12יים והיטלי השבחה לפי סעיף לסמכות ועדת הערר לפיצו

באופן ממצה בידי שרית  סוגיית שקילת הפגיעה הכלכלית כשיקול במסגרת אישורה של תכנית סוכמה .156

 כדלקמן: 87בעמ'  דיני תכנון ובניהדנה ושלום זינגר בספרם 

ה תכנונית היא שיקול דעת תכנוני "סיכומם של דברים, פגיעה כלכלית העשויה להיגרם עקב החלט 

המשקל שיש להעניק לשיקול זה בכל מקרה ומקרה עשוי להשתנות אך ככל שככלל ראוי לשקלו. 

. עמדה זו השלכה תכנונית גם השלכה תכנונית זו היא מרכיב שיש לקחתו במניין השיקולים

עות תכנוניות כפי מתיישבת היטב עם פסיקת בית המשפט המתייחסת לרציונל של פיצוי בגין פגי

שלכותיו הכלכליות של תכנון נתון שהובא לעיל, שלפיה יש להפנים לתוך שיקולי התכנון את ה

 )ההדגשה הוספה(.

הוא שיקול  -המוצעת תצא מן הכוח אל הפועלקרי הסיכוי שהתכנית  –שיקול ישימותה של תכנית  .157

למסקנה כי לא ניתן יהיה לממש נון , עד כדי כך שאם מגיע מוסד תכיש להקנות לו משקל ראוירלבנטי ש

מתיישבי תימורים  5636/13את התכנית רשאי הוא אף שלא לדון בעניין )ראו לעניין זה בין היתר בג"צ 

 (.לפסק הדין 10ורסם בנבו(, בפסקה )פנ' הוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות 

עניין )להלן: ")פורסם בנבו(,  רית גבעת שמואלחברת נילי נדל"ן בעמ' נ' עי 9264/10 כפי שנקבע בעע"ם .158

, שיקול ישימותה של תכנית אין משמעו כי יש לבחון באופן מדוקדק ובליווי 20בפסקה "( נילי נדל"ן

חוות דעת את עלויות ביצועה של התכנית ואת היכולת או העדר היכולת ליישום כלכלי של התכנית, 

עתידיים ומעצם טבעו הוא צפוי להתממש לאורך שנים באשר תכנון ראוי צופה לא פעם פני צרכים 

דברים אלה יפים לענייננו, הקמת הפארק והכשרת כלל שטחיו אינה עניין לביצוע מיידי. תכנונו  קדימה.

של הפארק צופה צרכי המרחב הרלבנטי שנים קדימה. נעיר כי היבטי ישימותה של התכנית בהיבט 

סוגיהם השונים, לא עוררה כל טענה מצד מי מן הצדדים, עלויות הקמת הפארק והכשרת שטחיו, על 

ים המעורבים יבתכנית מעוגנת שלביות לעניין זה ונחה דעתנו שלאור האינטרסים הציבור ומכל מקום

 ימצא התקציב לביצועה.

 עיון בסיכום העקרונות מלמדנו כי עניין לנו בתכנית ישימה הן בהיבט ביצועה והן בהיבטיה הכלכליים.  .159
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י השטחים עליהם הסכימו הצדדים לסיכום מלמד כי חנ"י תוותר על שטח הפארק, ותקבל תחתיו חילופ .160

  בין היתר לפעול למימוש הפארק.במסגרת הסיכום התחייבו הצדדים שטחים אחרים. 

יתר, כי אישורה של לא זו גם זו, עיון בסיכום העקרונות מעלה כי במסגרתו הסכימו הצדדים, בין ה .161

(, זאת במסגרת ההסדר הכולל לסיכום 3.3)ראו סעיף  ויים בגינההגשת תביעת פיצ התכנית לא תגרור

 בכך ניתן מענה גם לפגיעה הכלכלית הנובעת מן התכנית. המעוגן בסיכום זה.

הפסיקה שהובאה לעיל, נציין כי ההחלטה על  אספקלרייתבבואנו לבחון את המקרה מושא הערר ב .162

נה הן לפגיעה הנובעת מן התכנית המתבטאת בביטולן של ההפקדה כללה התייחסות לצורך ליתן מע

לשטחים חלופיים עבור חנ"י מתוך מענה לצורך הציבורי בשטחים  זכויות והן לצורך ליתן מענה

 לוגיסטיים עבור פעילות עורף הנמל.

 משנכרת סיכום העקרונות אשר נתן מענה לסוגיות אלו נסללה הדרך להפקדת התכנית. .163

דה חנ"י על דרישת הסימולטניות בין שלוש התכניות. הוועדה המחוזית דחתה במסגרת ההתנגדות עמ .164

 ואולם קבעה כי במסגרת התכנית תשמרנה הזכויות כדלקמן:זו,  דרישה

. זכויות בניה מאושרות במקרקעי חנ"י: בהוראת התכנית תוסף הוראה המשמרת את זכויות 1 

להשתנות בתכנית זו לפארק/ גן ציבורי,  הבניה המאושרות לתעסוקה במקרקעי חנ"י, אשר מיועדים

כזכויות מוקנות בייעוד ע"פ תכנית מאושרת אחרת, אשר לא ניתן לממש בתכנית זו. זכויות אלה 

 ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק מתכנית שתוגש בעתיד.

ם . למטרות התכנית יוסף כי התכנית משמרת את זכויות הבניה המאושרות בתחו2.2.  בסעיף 2 

 התכנית."

מהלך תכנוני עתידי, במסגרת תכנית נוספת, אשר במסגרתה ניתן החלטת הוועדה המחוזית מאפשרת  .165

 יהיה לממש את הזכויות המאושרות והשמורות. 

העת, לשתי התכניות ביטוי, במידת האפשר באותה בהחלטתה, מושא ערר זה, נתנה הוועדה המחוזית  .166

 האחרות שבהכנה בציינה כי:

דה כי מתוכננות שתי תכניות ע"י חברת נמלי ישראל להקמת שטחי אחסנה ולוגיסטיקה "ידוע לווע

בשטחים שסביב הפארק ובשטחי בית הספר הטכני של חיל האוויר. שטחים אלו יהיו תחליף 

 ."למקרקעי חנ"י שיעודם שונה לייעוד פארק/ גן ציבורי

הדרכים שתשרת את באי הפארק מערכת כי להחלטתה  6.5ליטה במסגרת סעיף הוועדה המחוזית הח .167

בצורך לפתח שטחים אלו בהחלטה תתואם במלואה עם עורכי תכנית פארק נמלי ישראל, והכירה 

 .לשימושי אחסנה ולוגיסטיקה כשימושי עורף תומכי נמל

שהיו בשלבי צדקה הוועדה המחוזית בכך שלא התנתה אישור התכנית באישור שתי התכניות האחרות,  .168

 העת, על כל המשתמע מכך לעיכוב האישור לפרק זמן לא ידוע.הכנה בלבד באותה 

אין צורך להכביר מילים אודות האינטרס הציבורי הגלום באישורן של תכניות בפרק זמן סביר )וראו  .169

א' לחוק הקובע מועדים לסיום טיפול בתכנית(. קבלת החלטה לעכב את פרסום 109לעניין זה סעיף 

ול הליך תכנוני יעיל וקצוב בזמן האחרות פוגעת באינטרס שבניההתכנית עד לאישור שתי התכניות 

המתייחסים לכך כי אין מניעה  628-627בעמ'  דיני תכנון ובניה)וראו גם שרית דנה ושלום זינגר בספרם 

להתנות את אישור התכנית בתנאי שלא צפוי שיקח משך זמן רב  ועל החסרונות שבאישור תכנית בתנאי 

 א יוכל מעצם טיבו להתממש(.אשר משך זמן ארוך ל
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 -החוזים אין מקורה בשיקולים תכנונים אלא באינטרסים על ידי העוררת  ההתנייה המבוקשתויודגש,  .170

 סיכום העקרונות יבוצע הלכה למעשה. להבטיח כי  אשר ביקשו ,כלכלים של הצדדים לסיכום -קניינים 

 צוניים לה. בכל הכבוד, אין להפוך את התכנית לבת ערובה לאינטרסים חי .171

א תסכים כי יוצאו מידה שטחי חנ"י ביעוד פארק מבלי תפיסה זו מתבטאת באמירת חנ"י כי "היא ל .172

להבטיח באופן ברור וסופי שהיא תקבל בתמורה את המקרקעין החילופיים שהובטחו לה, בייעוד 

 ".המתאים ובתנאים שסוכמו

 הינה עניין חיצוני לתכנית.  -ודקדוקיועל כלל הוראותיו  -ביצועו של סיכום העקרונות אופן שאלת  .173

יבטיה בההן כי התכנית שבפניה "פתורה", בצדק ברה הוועדה המחוזית סבמועד קבלת ההחלטה  .174

אישורה  בטי ישימותה לאור סיכום העקרונות וכי אין כל הצדקה להתנות אתבהיוהן הכלכליים 

יה לדעת מה יהיה משכו של ההליך באישורן של תכניות אחרות, אשר טרם הוגשו לה, ואשר לא ניתן ה

 התכנוני ביחס אליהן.

יאמר כי בהחלטתה לשמר את הזכויות הסחירות בתחום התכנית "ריככה" הוועדה המחוזית את  .175

בכך את המהלך התכנוני המשלים שעניינו גולמת באישורה של התכנית, תוך שהיא מאפשרת גיעה המהפ

 ה של התכנית לניוד הזכויות.בקידומ

המדובר בהחלטה המתבקשת מאוזנת ומידתית.  החלטה סבירה הינההחלטת הוועדה המחוזית לטעמנו,  .176

ומבטיחה הן את האינטרס  אשר נותנת ביטוי לאינטרסים הרלבנטיים לתכנית מתוך סיכום העקרונות

תכנותו של המהלך התכנוני יבאישור תכנית הפארק והן האינטרסים הנמליים, בהיותה מבטיחה את ה

 . כךהדרוש לשם 

נעיר כי לטעמנו אין כל סתירה בין החלטת ההפקדה לבין ההחלטה לאשר את התכנית, והסתמכות על  .177

 במסגרת ההחלטה כלשונו. טים הרלבנטיים לתכנית, אין פירושה חובה לעגנו סיכום העקרונות, בהיב

האם אלו הם פני הדברים גם כעת, משהביעה הוועדה המקומית את עמדתה במסגרת ההחלטות  .178

, באופן שאינו 21ידרשו שינויים תכנוניים בתכנית פארק נמלי ישראל ובתכנית בח"א כי לטעמה יבלה שק

 האם חל שינוי נסיבות המצדיק את קבלת הערר? תואם את סיכום העקרונות.

ויוטעם העמדה המגולמת בהחלטת הוועדה המקומית אינה כי דין יעודו של השטח בתחום התכנית  .179

שקל, בבוא יעניין זה עתיד להר. לשקול תכנונו של פארק גדול יות אלא כי ישהמיועד לפארק להתבטל 

 היום לכשתופקד תכנית פארק נמלי ישראל ויוגשו לה התנגדויות.

הקובע את חזית הערר הוא כתב הערר )ראה עניין נילי המסמך הרלבנטי בטרם נזקק לסוגיה זו נציין כי  .180

בחינת משיבה בלבד, ועל כן הינה חסרת מעמד לבקש הוועדה המקומית אינה עוררת אלא ב נדל"ן(.

  להשהות את הדיון בתכנית במסגרת ערר זה.

צדיק בות אין בו כדי להשינוי הנסיעונים בהשלמות הטיעון השונות שוכנענו כי לאחר שקילת מכלול הטי .181

 ואין בו כדי להצדיק את החזרת התכנית לדיון בפני הוועדה המחוזית. קבלת הערר,

החלטות להפקיד בתנאים הן  7.1.19הוועדה המחוזית קיבלה ביום  ותי בשיקולינו הוא כי טעם משמע .182

 .21הן את תכנית בח"א את תכנית פארק נמלי ישראל ו
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להפקיד בתנאים את תכנית פארק נמלי ישראל ציינה הוועדה המחוזית  ,7.1.19, מיום במסגרת החלטתה .183

 כדלקמן:

הווה את תחילתו של הפיתוח העירוני בעורף נמלי חיפה הוועדה מברכת על התכנית המוצעת שת" 

לשימושי אחסנה, לוגיסטיקה ופעילות תומכת בשרשרת הלוגיסטית. התכנית תתן מענה תכנוני 

 ראשוני לשימושים התומכים בפעילות הנמלית בכלל מפרץ חיפה.

וני כולל, בהתייחס לדרישת הוועדה המקומית לדחות את הדיון בתכנית עד לגיבוש מתווה תכנ 

 משיבה הוועדה כי לא נמצאה הצדקה לעצור את הדיונים בתכנית זו.

עד ליום זה לא הוצגה בפני הוועדה תכנית או הצעה תכנונית להרחבת שדה התעופה, שינוי במיקום  

, ולהסכמות שהושגו בין הגופים 80שד"ת או הארכת המסלול מעבר לאורך המקודם במסגרת תת"ל 

תיו של מהלך כזה על יתר שימושי הקרקע הקיימים בתחום התכנית ומחוץ השונים, ומהן השלכו

 לה. אף לא התקבלה עמדה תומכת ראשונית במהלך כזה על ידי הרשויות הרלבנטית.

כמו כן סבורה הוועדה כי התכנית המוצעת תואמת את מגמות הפיתוח ואת המסגרת התכנונית  

 ם."לשימושי נמל עירוניי 1/ב/ 13שהותוותה בתמ"א 

מיליון מ"ר )עיקרי ושירות( לטובת  1.4 -כוללת כתכנית פארק נמלי ישראל, כפי שהוחלט להפקידה,  .184

הקמת מתחם אחסנה ולוגיסטיקה לצורך מענה לפעילות הלוגיסטית שבעורף נמלי חיפה. התכנית כוללת 

וגיסטיקה, י ייעוד קרקע מתעשיה ומלאכה קלה ל"מעגנה תחום יבשתי", הכולל שימושי אחסנה, לושינ

דרכים פנימיות וכן שטחים תפעוליים לצרכי מעגנת שביט במעטפת המעגנה וכן שטחים למסחר, פנאי 

 ונופש בשטח שבין שטח המעגנה לפארק נחל קישון.

שצ"פ המשכי לפארק מדרום ן נפארק נמלי ישראל כפי שהוחלט להפקידה, יתוכיצוין כי בתכנית  .185

 .11לאפנדיקס של הנחל בתחום תא שטח 

, שהינה תכנית מתארית )ולא 21להפקיד בתנאים את תכנית בח"א  7.1.19במסגרת החלטתה, מיום  .186

 מפורטת(  קבעה הוועדה המחוזית כדלקמן:

"הוועדה מציינת כי התכנית המוצעת תואמת את הייעודים והשימושים המותרים והמקודמים  

וה צעד חשוב בהעברת בתכניות המתאר הארציות החלות על השטח. קידומה של התכנית מהו

הזכויות בקרקע בשטח תכנית פארק מורד נחל קישון לו חשיבות ציבורית וסביבתית רבה במפרץ 

חיפה. כמו כן תבטיח התכנית חלק מהקצאת השטחים הנדרשת לשימושים העירוניים התומכים 

 בפעילות הנמלית המתרחבת במפרץ חיפה.

יון בתכנית עד לגיבוש מתווה תכנוני כולל, תייחס לדרישת הוועדה המקומית לדחות את הדבה 

 משיבה הוועדה כי לא נמצאה הצדקה לעצור את הדיונים בתכנית זו.

עד ליום זה לא הוצגה בפני הוועדה תכנית או הצעה תכנונית להרחבת שדה התעופה, שינוי במיקום  

בין הגופים  , ולהסכמות שהושגו80שד"ת או הארכת המסלול מעבר לאורך המקודם במסגרת תת"ל 

 . השונים, ומהן השלכותיו של מהלך כזה על יתר שימושי הקרקע הקיימים

עם זאת, לאור בקשת עירית חיפה בדיון ובקשה של רש"ת בדבר הצורך לאפשר שימושים של שדה  

תעופה בחלק משטח התכנית, ומאחר ומדובר בתכנית מתארית בלבד הנדרשת לתכנית מפורטת 

. הוועדה אינה מקבלת 3י ניתן להוסיף שימוש של שדה תעופה לתא שטח מכוחה, סבורה הוועדה כ

את בקשת רש"ת להגדיר חלק מהשטח בייעוד מפורט ולקבוע תנאים להוצאת היתר למבנים זמניים 

לצרכי תפעול שדה תעופה. הוועדה לא קיבלה מרש"ת פרטים מלאים בדבר המבנים המבוקשים 
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השפעות סביבתיות וכד'( וסבורה כי יש לבחון אפשרות ליתן )שימושים, היקפי בניה, פרישה בשטח, 

 להם מענה במסגרת התכניות המאושרות."

הוא לייעד ברמה מתארית שטחים  , כעולה מן ההחלטה להפקידה בתנאים,21מטרתה של תכנית בח"א  .187

 זכויות בניה משטח תכנית פארק נחלאפשר לנייד לשימוש אחסנה ולוגיסטיקה בקרבת נמלי חיפה ול

זאת, על מנת ליתן מענה במסגרתה לשינוי יעודם של  .21קישון, מושא ערר זה, לשטח תכנית בח"א 

 השטחים לפארק בתכנית מושא הערר.

שלב הפקדתה של תכנית, ולו בתנאים, הוא שלב מהותי ומשמעותי בחייה של תכנית. כפי שנקבע בסעיף  .188

 תיישבות חקלאית נ' מינהל מקרקעי ישראלקיבוץ כפר עזה אגודה לה 10934/02לפסק הדין בבג"צ  19

 )פורסם בנבו(:

הינו שלב בעל משמעות בהליך התכנון. אכן, ההחלטה  -גם אם בתנאים -"שלב הפקדתה של תכנית  

על הפקדתה של התכנית אינה סופית ואינה מחייבת והיא כפופה להתנגדויות ולהכרעה בהן... עם 

יכתם של מוסדות התכנון בתכנית ועל סיכוייה זאת היא מלמדת על עמדתם החיובית ועל תמ

 הגבוהים של התכנית לקבל אישור בסופו של הליך...

המסקנה היא, כי הפקדתה של תכנית מהווה שלב משמעותי מבחינת סיכוי אישורה של התכנית  

בעתיד על ידי רשויות התכנון. ככזו, היא גם מהווה אינדיקציה להסתמכות הלגיטימית של החוכר 

 קעות שהשקיע בהסתמך על התקדמות בהליכי התכנון."ולהש

מכתבה של המסמך אשר הוגש גם לנו, הוא חד עם החלטות להפקיד את שתי התכניות, עולות בקנה אה .189

לשדה התעופה  80כוונה לסגת מהתכנון המקודם במסגרת תת"ל  רש"תאין ל ולפי ,26.11.18יום רש"ת מ

 זאת, בניגוד לעמדת הוועדה המקומית חיפה. .ואין לה כוונה להאריך את המסלול חיפה

שהינן החלטות  ,ולנוכח ההחלטה להפקיד בתנאים את שתי התכניותמן המקובץ עולה כי לעת הזו,  .190

כאמור לעיל, עמדנו על חשיבותו ע בסיכום העקרונות עודנו רלבנטי וישים. המתווה הקבומהותיות, 

 רבים במרחב מפרץ חיפה. לאינטרסים הציבורית של סיכום העקרונות במתן מענה

שקלנו את האפשרות, שאינה סבירה לעת הזו, כי התכניות ידחו בסופו של דבר כל האמור לעיל, למרות  .191

 כי סיכום העקרונות לא ייושםם וכן את האפשרות, או אחרי הם שינויים מהותים כאלוידרשו ב ו כיא

 .ויבוטל על ידי מי מן הצדדיםכלל 

 האם היה על יש בה כדי להצדיק תוצאה שונה? -א בגדר אפשרות רחוקהאף אם הי -האם אפשרות זו  .192

  דרישת הסימולטניות במסגרת החלטתה בשל אפשרות רחוקה זו.הוועדה המחוזית לעגן את 

, שימור הזכויות הקבוע כפי שעמדנו עליה לעיל אנו סבורים כי לאור חשיבותה הציבורית של התכנית .193

ותכנית פארק נמלי ישראל ובין  21בין אם במסגרת תכנית בח"א בה, המאפשר מהלך תכנוני משלים, 

באמצעות תכניות אחרות במרחב, אשר יהיה בה כדי ליתן מענה לתכנונם של שטחי אחסנה ולוגיסטיקה 

תכנית אינה כזו אשר הפגיעה המשתקפת מן התוך ניוד הזכויות השמורות במסגרת התכנית, עבור חנ"י, 

  ורה.יש בה כדי לשקול כנגד איש

הוא אחד מן במקרה זה השיקול הכלכלי . מכלול האינטרסים הציבוריים מובילים לאישורה של התכנית .194

בהינתן כי המדובר ביעודי קרקע שנקבעו על סמך תוכניות מנדטוריות ואשר השיקולים, ולא המכריע; 

נית אינם תואמים את תפיסת התכנון העדכו ים עוד את תוואי הנחל הלכה למעשה,אינם תואמ

לאור חשיבותה הציבורית של  ;הקובעת פארק מטרופוליני 1/ב/ 13א ובתמ" 2000המשתקפת בחפ/ 
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אשר  ,בר בתכניתהמדו -  לאור הוראת שימור זכויות ;וכאמור לעילבפתח דיוננו עליה עמדנו התכנית 

ך הלי אשר באישורן של שתי התכניות הנוספות, ללא התניית אישורהגם  ראוי גם ראוי לאשר. זאת, 

 אישורן עוד יכול ויארך.

כאמור, אין זה מסמכותנו כמוסד תכנון לקבוע את היקף הפגיעה הנובעת מן התכנית. עניין זה נתון  .195

לאחר אישורה של  לחוק 197לוועדת הערר לפיצויים, ככל שתוגש לה תביעה, אם תוגש, על פי סעיף  

מערכת היחסים בין רמ"י לבין עד תום ינו . יחד עם זאת לא נוכל שלא להעיר כי לא לובנה בפנהתכנית

לדעת האם מילא אין ומה היא קובעת במקרה של שינוי יעוד השטח. מחנ"י במסגרת הסכם החכירה, 

ימסר בהסדר כזה או אחר עם רמ"י ולמי דרש הליך להפקעת שטח הפארק או שמא שטח זה עתיד להי

 יבוטל. היה וסיכום העקרונות עילת תביעה כתוצאה מאישורה של התכנית תצמח, אם תצמח, 

בין כך ובין כך, ומאחר שהתכנית כוללת הוראת שימור זכויות ומאפשרת מהלך משלים של ניוד זכויות  .196

 , במידת האפשר.ייעוד השטח "רוככה"שינוי הבמסגרת תכנית נוספת, הרי הפגיעה שנובעת כתוצאה מ

התכנוניים ביחס לשתי התכניות האחרות, ככל שהעוררת לא תהיה שביעת רצון מן ההליכים נעיר רק כי  .197

 פתוחה בפניה הדרך להשיג עליהם, בהתאם לזכויותיה על פי דין. 

לתכנית מושא הערר כפי שהובהר לעיל יש הצדקות תכנוניות, אשר אינן קשורות להצדקות התכנוניות  .198

 של שתי התכניות האחרות ואין הצדקה תכנונית לכרוך את אישורה באישורן.

- חזקה על הצדדים לוונות כתוצאה מההליכים התכנוניים בסיכום העקרככל שידרשו שינוים נציין כי  .199

כי ימצאו את הדרך לערכם ולהתאים את סיכום העקרונות לשינויים  -רשויות ציבוריות אשר כולם הינם

תוך השלמת המהלך התכנוני המתחייב על מנת לנייד את וך שמירה על העקרונות הקבועים בו ואלה, ת

 כויות השמורות במסגרת תכנית זו.זה

 שבשטחי עורף נמלנדגיש כי החלטה זו אינה באה להמעיט מחשיבותו של האינטרס הציבורי הנמלי  .200

בעל חשיבות רבה לטובת פעילותה הכלכלית של ציבורי לצרכי אחסנה ולוגיסטיקה, אשר הוא אינטרס 

לאשרה לממשלה. כל אשר החלטה זו  , כפי שהומלץ1/ב/ 13אינטרס זה עוגן במסגרת תמ"א המדינה. 

אינה המקום לתת לו את הביטוי תכנונית התכנית בה עסקינן שאינה במחלוקת עושה ומחדדת הוא כי 

 המבוקש במסגרת ערר זה.

המתכונת התכנונית בה בחרה הוועדה המחוזית הכוללת בתחומה הן את שטח הפארק ואת שוכנענו כי  .201

רק נמלי ישראל כפי שהוגשה מאוחר יותר הינה מתכונת השטחים אשר נכללים בתחום תכנית פא

ככל שידרשו תיקונים הנובעים מהממשק בין התכניות  תכנונית אפשרית ולא מצאנו עילה להתערב בה.

 הללו יעשו במסגרת תכנית פארק נמלי ישראל.

א ת מושאיננו מוצאים להתערב בהחלטת הוועדה המחוזיומכל השיקולים אשר פורטו לעיל, על כן  .202

 המדובר לטעמנו בהחלטה סבירה שאין בה פגם. הערר.

לאור התוצאה אליה הגענו אין צורך להכריע בטענות רנ"ק בעניין חוקיות מתן רשות הערר. נעיר רק  .203

הרי וזו ניתנה על ידי הגורם המוסמך, רק בדיעבד,  זאת, כי גם אם נפל פגם בהליך מתן רשות הערר

( 1939חברת הזרע ) 3017/05בג"צ ערר רופאו )וראה והשווה ן רשות הטענים באופן מתשהפגמים הנ

דין אישור  לפסק הדין(. 37 -29, )פורסם בנבו(, פסקאות בע"מ נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה

היחסית, אשר הפעלתה הלכת הבטלות למקרה ולכל היותר רלבנטית בדיעבד כדין הרשאה מלכתחילה 

 על כנה. מותירה את סמכות ועדה זו לדון בערר
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שמענו בקשב רב הן את טענות רמ"י והן  בטרם נשלים החלטתנו נציין כי במסגרת הדיונים שהתקיימו .204

( לתקנות. לאחר 2)א()4רטנר, אשר אינם בגדר צד אשר חובה היתה לצרפו על פי תקנה את טענות מר 

על פי דין, ראוי שקילת מכלול הנסיבות סברנו כי לאור מעמדה של רמ"י, כמי שמנהלת את המקרקעין 

וכותרת ההחלטה לתקנות  4מתוקף סמכותנו המאפשרת לעשות זאת הקבועה בתקנה  לצרפה כצד לערר

 מגלמת צירוף זה. שונה המצב בעניינו של מר רטנר.

לצו רשויות נחלים ומעיינות )רשות נחל הקישון(,  6ף אשר לטענות רנ"ק למניעות חנ"י לאור סעי .205

אלה אינן במישור התכנוני, ואינן רלבנטיות להכרעה בערר זה, וספק אם  הרי שטענות, 1994 –התשנ"ה 

 כמוסד תכנון מוסמכים להכריע בהן.אנו 

ואת לאחר ששקלנו את מלוא טענות העוררת ואת התשובות להן, כמו גם את השלמות הטיעון  -סוף דבר .206

 לדחות את הערר. השינוי בעמדת הוועדה המקומית בנוגע לשתי התכניות האחרות, החלטנו פה אחד

 

 

 

          

 

 סילביה רביד, עו"ד      29.4.19 ניתן ביום 

 יו"ר ועדת המשנה לעררים         

 


