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 1 

 2 

 3עניינה של העתירה שלפני החלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון  .1

 4, שבגדרה נדחה ערר על החלטת הוועדה המחוזית 15.10.2020ובניה )להלן: ועדת הערר( מיום 

 5המחוזית( לאשר תכנית בנייה להקמת שכונה חדשה לתכנון ובנייה מחוז חיפה )להלן: הוועדה 

 6 בחיפה.

 7 

 8 התכנית

 9 

 10דניה בחיפה )להלן: -דונם בחלקה הדרומי של שכונת הוד הכרמל 107התכנית חלה על  .2

 11שכונת דניה(, בשטח הגובל מדרום בגן לאומי פארק הכרמל, ומטרתה תכנון המשך אזורי מגורים 

 12 המהווים הרחבה של שכונת דניה. 
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 1 

 2דונם בייעוד מגורים  44התכנית שכונת דניה תורחב לכיוון דרום בדרך של תוספת על פי 

 3 5.1-מגרשים, בצפיפות של כ 58-יחידות דיור ב 226מ"ר שטחים עיקריים, שיכללו  37,000)

 4מ"ר(; כשני דונם למסחר  3361דונם בייעוד מבנים ומוסדות ציבור ) 1.8יחידות דיור לדונם נטו(; 

 5 מ"ר(.14,072-מישה דונם למלונאות )כמ"ר(; וכח 3,530)

 6 

 7)להלן: התכנית הקודמת(, שנדחתה ביום  2016ברקע התכנית, תכנית קודמת משנת 

 8על ידי הוועדה המחוזית, בין היתר בשל צפיפות נמוכה מזו שנקבעה לבנייה במקום  8.3.2017

 9את הקרקע . בהחלטת הדחייה נקבע כי "הוועדה תהיה מוכנה לקדם תכנית שמנצלת 35בתמ"א 

 10בצורה מיטבית ותתייחס לכל הנושאים כאמור לעיל לרבות... הגדלת הצפיפות תוך הקטנת פריסת 

 11 השטח הבנוי בתחום התכנית". 

 12 

 13לאחר שהתכנית נשוא העתירה אושרה ע"י הוועדה המחוזית להפקדה, ולאחר  .3

 14ים לוועדת הערר , הוגשו כנגדה שלושה ערר12.2.2020שההתנגדויות שהוגשו בעניינה נדחו ביום 

 15 .59/20-, ו58/20, 57/20בתיקים  

 16 

 17 טיעוני העוררים

 18 

 19בעררים נטען בין היתר כי התכנית חורגת מהוראות תכנית המתאר הכוללנית לעיר חיפה  .4

 20, 27.9.2016)להלן: התכנית הכוללנית(, שאושרה על ידי הוועדה המחוזית ביום  2000חפ/ -

 21שייבנו בכל מגרש בשטח נשוא התכנית לא יעלה על שתי בגדרה נקבע כי מספר יחידות הדיור 

 22יחידות. לטענת העותרים התכנית נשוא העתירה, הקובעת כי מספר יחידות הדיור בכל מגרש 

 23 יעמוד על ארבע, אינה עולה בקנה אחד עם קביעתה האמורה של התכנית הכוללנית.

 24 

 25סביבתית הגבוהה ואת עוד נטען בעררים כי התכנית אינה מביאה בחשבון את הרגישות ה 

 26 ההיבט הנופי החריג בשטח התכנית, וכי ניכרים בה כשלים בתחום האקולוגיה.

 27 
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 1העוררים הוסיפו וטענו כי התכנית לוקה בכשלים תחבורתיים, וכי על הוועדה המחוזית  

 2היה לדרוש הגשת מסמך "בחינת השלכות תחבורתיות" )בה"ת( בטרם אישורה. לטענתם תוספת 

 3דיור, תוך השענות על תשתית הכבישים הקיימת, שכבר כיום אינה נותנת מענה  יחידות 226של 

 4 מספק לתושבים, בשגרה וביתר שאת בעתות חירום, מחייבת התערבות.  

 5 

 6על פי חוו"ד מהנדס תנועה שהגישו העוררים, בשעות הבוקר סובלים תושבי שכונת דניה  

 7יאה מהשכונה, זאת בין היתר על רקע דקות עד ליצ 11מעומסי תנועה הגורמים להמתנה של עד 

 8העובדה שמוסדות החינוך והשירותים העירוניים אינם ממוקמים בתוך השכונה; קיימים ליקויים 

 9בטיחותיים בשערי הכניסה לשכונה ובדרכי הגישה לשטח התכנית המכבידים על זרימת התנועה 

 10הדרכים הקיימת של  ופוגעים בבטיחות; הדרכים המובילות לשטח התכנית נשענות על מערכת

 11השכונה, שהן בעלות חתך רוחב של נתיב נסיעה אחד לכל כיוון. על פי חוות הדעת התכנית יוצרת 

 12נפח תנועה נוסף בהיקף משמעותי, שאינו יכול להיספג בדרכי הגישה הקיימות. משכך סבור יועץ 

 13דרכים ובהסדרי התנועה מטעם העוררים כי כתנאי לאישור התכנית נדרש לבחון שינויים במערך ה

 14 התנועה בצמתי הגישה לשכונה.

 15 

 16העוררים טענו עוד כי אישור התכנית מחריף את הסכנה לתושבי השכונה בעת אירוע  

 17חירום המצריך את פינוי השכונה, במיוחד בעת שריפת יער. לטענתו מיקום השכונה "מועד 

 18מכים הם בחוו"ד לפורענות" מחשש להתרחשות שריפות רחבות היקף בכרמל. את טיעוניהם תו

 19בעניין סיכוני אש, שמסקנתה היא שאין להרשות בנייה נוספת במקום נוכח החשש להיווצרות 

 20תושבים ומעל  1000-"מלכודת אש" לתושבי השכונה הקיימת וזו המוצעת, זאת בשל תוספת של כ

 21מכוניות לשכונה. על פי חוות הדעת "ריבוי של מכוניות המנסות לברוח ממוקד השריפה  500

 22וייתקעו בפקק לא יאפשר לכוחות הביטחון להיכנס לאזור ולספק סיוע הכרחי במצב כזה וזה כולל 

 23 את כוחות הכיבוי שלא יוכלו לבצע את מלאכתם, כוחות מד"א".

 24 

 25עוד נטען כי עיריית חיפה לא יישמה את דו"ח מבקר המדינה, שקבע בעקבות אסון הכרמל 

 26וסף לתושבי השכונה לשם פינוי התושבים בעת , כי נדרש נתיב נסיעה נ2010שהתרחש בשנת 

 27 רח' אבא חושי.  –חירום, וכי אין די בשני הנתיבים הקיימים המובילים כולם לציר אחד 

 28 
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 1אשר להגנה מאש על יחידות הדיור הכלולות בתכנית, נטען כי תשתיות המים 

 2, ולהגנה על הסטנדרטיות במקום לא יעמדו בביקוש המוגבר למים הנדרש לשם כיבוי שריפת יער

 3הגבוהה ביותר בתכנון בטיחות למבנים,  – 5המבנים. המבנים שבתכנית מתוכננים בדרגת סיכון 

 4ואולם עקרונות בטיחות אש לא באו לידי ביטוי בתכנית. בין היתר צוין כי בגדרי התכנית לא 

 5 דבר הנדרש בנסיבות העניין. –מתוכנן דילול היער באופן מדורג לכיוון הבתים 

 6 

 7העוררים "הוועדה המחוזית הקלה ראש בטענות אלה וגלגלה את האחריות לטענת 

 8 ליישום דו"ח מבקר המדינה לפתחה של העירייה, וזאת אף ללא הוראת שלביות".

 9 

 10 החלטת ועדת הערר

 11 

 12ועדת הערר, לא רק שדחתה את טענת העוררים בדבר צפיפות בנייה גבוהה במקום, אלא  .5

 13שנקבעה בתכנית מעלה קושי. בהחלטתה קבעה ועדת הערר שקבעה כי צפיפות הבנייה הנמוכה 

 14כי "ייתכן שבנסיבות אחרות היינו מסתייגים מתכנית מסוג זה, שאינה תואמת את מגמות התכנון 

 15העדכניות... בכך שהיא מציעה בנייה למגורים בצפיפות נמוכה, בשטח פתוח שאינו מיועד כיום 

 16ינו מנצל באופן מיטבי את משאב הקרקע... בכך לבינוי )אם כי הוא מיועד לפיתוח( ובאופן שא

 17שאינה תורמת להמשכיות העירונית ואינה מתיישבת עם השאיפה לקדם התחדשות עירונית; ובכך 

 18 שככל הנראה היא אינה מציעה את פתרונות הדיור הנדרשים כיום בעיר חיפה".

 19 

 20פרטית  בנוסף לכך הביעה הוועדה את הסתייגותה מכך שהתכנית "נשענת על תחבורה

 21 ועל דרכים ללא מוצא שאינן מוסיפות לקישוריות בין הרחובות".

 22 

 23 למרות הסתייגויות אלה החליטה הוועדה כאמור, לדחות את העררים ולאשר את התכנית. 

 24 

 25בנוגע ליחס בין התכנית נשוא העתירה לתכנית הכוללנית, קבעה הוועדה, כי אף שהתכנית 

 26לצפיפות הבנייה במקום, גוברת עליה הוראת תמ"א  סותרת את שנקבע בתכנית הכוללנית בנוגע

 27הקובעת דרישת צפיפות מינימלית גבוהה מזו שנקבעה בתכנית הכוללנית, וכן  -החלה בעניין  35
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 1על פי הוראת המעבר שנקבעה בתכנית הכוללנית אין התכנית הכוללנית חלה על התכנית נשוא 

 2 העתירה.

 3 

 4בתכנית הכוללנית ובתכנית הקודמת, שקודמה הוועדה הוסיפה וקבעה כי "מהדיונים 

 5במקביל אליה, ניתן ללמוד כי גם במועד אישור התכנית הכוללנית, לא התכוונה הוועדה המחוזית 

 6לקבוע מסמרות בעניין הצפיפות שתאושר בשטח התכנית במסגרת הוראות התכנית הכוללנית". 

 7ולה להבנת ועדת הערר, כי "הוועדה מעיון בתמלילי דיוני הוועדה המחוזית בתכנית הכוללנית, ע

 8המחוזית אמנם החליטה לקבוע בתכנית הכוללנית כי 'הוראות הבניה החלות על כל שכונת הוד 

 9הכרמל )דניה( תחולנה גם על המתחם לבינוי חדש'... אך סעיפים אלה לא יכלו להתממש ללא 

 10כי הוועדה המחוזית  . בנוסף הרקע להחלטה מלמד35אישור חריגה מצפיפות המינימום של תמ"א 

 11ראתה כבר באותה עת לנגד עיניה תכנית שתחרוג מהוראות התכנית הכוללנית ביחס לשטח 

 12התכנית, ותיבחן על ידה... למעשה, ההכרעה בין התכנון הנקודתי עבור שטח התכנית לבין התכנון 

 13עת  הכולל התקבלה במועד אישור התכנית הכוללנית. מאחר שהתכנון הנקודתי )שגולם באותה

 14בתכנית הקודמת( לא היה בשל דיון, החליטה הוועדה המחוזית שלא לקבוע הוראות מפורטות 

 15ייחודיות לשטח התכנית במסגרת התכנית הכוללנית, אלא להותירן לתכנית מפורטת שתאושר 

 16בנפרד, ושבאותה עת כבר היה ברור לה כי תבקש לחרוג מהתכנית הכוללנית, ולפיכך תידרש 

 17 חוזית".לאישור הוועדה המ

 18 

 19מאפשר להפקיד תכנית שהצפיפות בה נמוכה מצפיפות  35ועדת הערר הוסיפה כי "תמ"א 

 20המינימום, אם הצפיפות הממוצעת ביישוב )קיימת ומאושרת( אינה נמוכה מצפיפות המינימום" 

 21ובין היתר נוכח טופוגרפיה הררית, ושיפוע ניכר המצדיקים זאת. הוועדה לא הסתירה כאמור את 

 22ו"מחוסר  35עות רצונה מהחריגה בתכנית מצפיפות המינימום שנקבעה בתמ"א חוסר שבי

 23היעילות התכנונית שבו מתאפיינת התכנית", אך מצאה לנכון שלא להורות על הגדלת הצפיפות 

 24בה מעבר למוצע, "זאת בשל קרבתה לפארק הכרמל, בשל הרגישות הנופית והסביבתית של 

 25ה הוועדה המחוזית בהחלטתה: הרצון להימנע השטח, ומהנימוקים האחרים שאותם ציינ

 26מהעמסה על המערכת התחבורתית, בין היתר בשל סיכוני אש". אשר להתנגדות התושבים לבנייה 

 27הצפופה יחסית בסמוך לבתיהם, קבעה הוועדה כי "העובדה ששטח התכנית סמוך לבנייה קיימת 

 28וררים לשמר את אופי הבנייה בצפיפות נמוכה אינו מחייב לתכננו בצפיפות זהה. רצונם של הע
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 1הקיים בסביבה גם בשטח התכנית שבשכנות להם, או בעירם, או לשמר קיפאון תכנוני, אינו נסמך 

 2 על ציפייה לגיטימית".

 3 

 4אשר לטענת הפגיעה הסביבתית הצפויה כתוצאה מהוצאת התכנית לפועל, קובעת ועדת 

 5מטעמה ועל עמדת רשות הטבע  הערר כי עמדת הוועדה המחוזית נסמכת על חוות דעת יועצים

 6 והגנים, וכי אין עילה להתערבות בכך שהעדיפה חוות דעת אלה על אחרות שהוגשו לה.

 7 

 8אשר לטענות בנוגע לליקויי תחבורה הצפויים להתרחש במקום כתוצאה מהתכנית, 

 9מבהירה הוועדה כי אכן נפח התחבורה במקום צפוי לעלות, זאת כשברקע הדברים התכנות נמוכה 

 10ום תחבורה ציבורית יעילה בשכונה. אף על פי כן קובעת הוועדה כי אין מקום להורות על לקי

 11עריכת בה"ת, זאת בשים לב למדיניות הנהוגה בדבר, בין היתר על פי מסמך מדיניות שהפיץ משרד 

 12התחבורה בעניין. גם בנוגע לכך קובעת הוועדה כי אין עילה להתערבות בהחלטת הוועדה להעדיף 

 13 יועצת התחבורה שמינתה מטעמה על חוות דעת חיצונית שהוגשה לה.את עמדת 

 14 

 15אשר לתוספת התנועה הצפויה בעת חירום, קבעה הוועדה: "איננו מתעלמים מכך 

 16שבמקרה שבו חלילה תפרוץ שרפה באזור, עלולים עומסי התנועה הנוצרים במהלך פינוי השכונה 

 17ה צפויה להשפיע לרעה באופן משמעותי להחמיר את הסיכון לתושביה. אולם, התכנית עצמה אינ

 18על הסיכון הקיים. זאת לצד הוראות והחמרות נוספות בעניין כיבוי אש הכלולות בה". הוועדה 

 19הוסיפה וציינה כי אין להתנות את אישור התכנית במימוש תכנית העומדת על הפרק לחבר את 

 20בעקבותיה, כאמור, אינם  או בכל דרישה אחרת, "שכן היקפי התנועה הנוצרים 4השכונה לכביש 

 21משמעותיים. לפיכך, אנו דוחים את טענות העוררים בעניין העומס התחבורתי גם במנותק משאלת 

 22מימושו של כביש כזה, בין אם ישמש כדרך מילוט במקרי חירום בלבד... ובין אם יתוכנן ככביש 

 23 עורקי".

 24 

 25כך שתנאי למתן היתר אשר לסיכוני אש לבתי השכונה הנובעים מהתכנית, מפנה הוועדה ל

 26 הבנייה הוא בעמידה בדרישות יועץ בתחום זה בתיאום עם רשות הכיבוי ורשות שמורות הטבע.

 27 

 28 
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 18מתוך  7

 1 טיעוני העותרים

 2 

 3 העותרים חוזרים על טיעונים שהעלו לפני ועדת הערר ומוסיפים עליהם כלהלן. .6

 4 

 5דת לטענתם בהחלטת הוועדה המחוזית ובהחלטת ועדת הערר ניתן משקל אפסי לעמ

 6 הוועדה המקומית, ולפיה יש לדחות את התכנית ולחלופין להפחית בה את הצפיפות.

 7 

 8עוד נטען כי התכנית נשוא העתירה המציעה מספר יחידות דיור כפול ביחס לזה המותר  

 9על פי התכנית הכוללנית, "סוטה מתכנית המתאר הכוללנית החדשה לחיפה, ללא הנמקה או 

 10את עיניה למשמעויות הכבדות שיש לכך בשטח התכנית  הצדקה סבירה, תוך שהיא עוצמת

 11ולהשלכות הרוחב ביחס לתכניות כוללניות אחרות". לטענת העותרים סטייה זו מתכנית כוללנית 

 12שהתקבלה בסמיכות רבה לקבלת התכנית נשוא העתירה, אף שנעשתה בסמכות, הינה בלתי סבירה 

 13 ן של תכניות כוללניות.באופן קיצוני ויש בה כדי לרוקן מכל תוכן את מעמד

 14 

 15ניתן לאשר תכנית הסוטה מצפיפות  35העותרים מוסיפים וטוענים כי על פי תמ"א  

 16המינימום שנקבעה בה, בשל טעמים שונים, ובהם טופוגרפית השטח ועריכת איזון בין הצפיפות 

 17ת הנמוכה בשטח התכנית לאזורים אחרים בעיר. לטענתם, ככל שבכוונת הוועדה המחוזית בתכני

 18הכוללנית הייתה לאפשר גמישות תכנונית שתאפשר את הגדלת הצפיפות בשטח התכנית, מצופה 

 19היה ממנה לא לקבוע מגבלה מפורשת בעניין גדרה של התכנית הכוללנית. לטענתם ככל שבתכנית 

 20הכוללנית נקבעה במכוון הוראת צפיפות ללא כוונה לקיים אותה, הרי שבכך נפל פגם בהתנהלותה 

 21 המחוזית שבגינו הוטעה הציבור. של הוועדה

 22 

 23אשר לנושא התחבורתי, חוזרים העותרים על טיעוניהם האמורים ועל דרישתם להכנת  

 24בה"ת בטרם קבלת החלטה על אישור התכנית. העותרים מפנים לפרוטוקול דיון שהתקיים לפני 

 25בנייה בשכונת  הוועדה המחוזית ביום ... בנוגע לתכנית "תגבור זכויות", שעניינה הכשרת הפרות

 26דניה, שממנו עולה כי לשיטת משרד התחבורה כבר עתה נמצאת שכונת דניה במצב של "כשל 

 27 תחבורתי". 

 28 
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 18מתוך  8

 1העותרים טוענים עוד כי לא מובן "כיצד באותה נשימה מודה ועדת המשנה לעררים  

 2ודוחה בקיומו של סיכון הנשקף לחיי התושבים", ככל שיידרש פינוי חירום של תושבי השכונה, 

 3את הערר. לטענתם "פתרונות תחבורתיים צריכים להיבחן בראש ובראשונה במבט כולל, שאיננו 

 4מוגבל לשטחה של התכנית אלא גם לשכונה הקיימת ולצירים הראשיים אליהם היא מתחברת. לא 

 5יחידות דיור, מלון, מרכז מסחרי ומבני ציבור על התנועה בשכונה  226ניתן להתעלם מהעמסה של 

 6לת כבר עתה מכשל תחבורתי". העותרים טוענים עוד כי מדובר באזור מוכה שריפות, שסוב

 7שתושביו התנסו בעבר בקושי להיחלץ משריפות המאיימות על בתיהם בשל עומסי התנועה 

 8תושבים לשכונה,  1000-הנוצרים בעת שריפה. העותרים חוזרים על טענתם, ולפיה תוספת של כ

 9מכוניות, עלולה להכביד על פינוי תושבי השכונה בעת  500 הנובעת מהבנייה המוצעת, ומעל

 10 להקשות על כניסתם של רכבי כיבוי ורכבי בטחון אחרים לאזור. –שריפה, וחמור מכך 

 11 

 12העותרים מבקרים את החלטת הוועדה, ולפיה די בהנחיה הכללית לעמוד בתקנות כיבוי  

 13שירותי הכבאות. לטענתם אין שחר האש כתנאי למתן היתר בניה, וכי מתן ההיתר כפוף לאישור 

 14לטענה כי לרשויות כיבוי האש תינתן בשלב מתן ההיתר "זכות וטו" למנוע את הבנייה בשל כשלים 

 15בתכנית בנוגע לאסון העלול להתרחש במקום. מובן לטענתם כי אין בידי רשויות הכיבוי להתנות 

 16 את מתן ההיתר בעריכת שינויים תחבורתיים משמעותיים במקום.

 17 

 18בעניין הפגיעה הסביבתית הצפויה כתוצאה מיישום התכנית, טוענים העותרים כי לא  

 19עמדו לפני הוועדה המחוזית נתונים חיוניים הנדרשים לצורך קבלת החלטה כאמור. העותרים 

 20מפנים לחוו"ד מומחה שהוגשה מטעמם, ולפיה בשל סמיכותה הרבה של השכונה המתוכננת 

 21דבר שלא נעשה.  –ן זהירה ביותר בטרם אישור התכנית לפארק הכרמל נדרשת עבודת תכנו

 22לטענתם "התכנית הציגה נספח סביבתי כללי ביותר, חסר התייחסות עובדתית פרטנית לשטח 

 23התכנית, שנערכה בידי אדריכל, ונעדרה ממנה התייחסות של יועץ סביבתי, אקולוג, הידרולוג 

 24יתוקן ויעודכן במידת הצורך לאחר  ואקוסטיקאי. לשיטתם אין די בהחלטת הוועדה כי הנספח

 25אישור התכנית, בשלב מתן היתר הבנייה, ומשכך שגתה ועדת הערר משבחרה לא להתערב בעניין 

 26זה. העותרים טוענים עוד כי הותרת נושאים אלה לשלב מתן היתר, מונעת את שיתוף הציבור ואת 

 27 יכולתו לתקוף החלטות שיתקבלו בעניין, ככל שהדבר יידרש. 

 28 
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 18מתוך  9

 1עדת המשנה לעררים והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה )להלן: המדינה( טוענות כי אין ו .7

 2שחר לטענת העותרים, ולפיה הוועדה המחוזית וועדת הערר עושות כל שביכולתן כדי "להעמיס" 

 3 יחידות דיור רבות ככל הניתן בכל תכנית המגיעה לפתחן, לרבות בתכנית נשוא העתירה. 

 4 

 5נה כי להמלצת הוועדה המקומית ניתן משקל אפסי. לטענתה המדינה דוחה את הטע 

 6"ועדת המשנה לעררים... דנה בעמדת הוועדה המקומית אך בסופו של דבר החליטה לדחותה 

 7 מטעמים הקשורים בראייה רוחבית ארצית... המנותקת מלחצים של גורמים מקומיים".

 8 

 9ות הדיור, מפנה המדינה אשר לסטייה הנטענת מהתכנית הכוללנית בנוגע למספר יחיד .8

 10להחלטת ועדת הערר שעל פיה הוראות אחרות בתכנית הכוללנית מאפשרות את הסטייה מהוראת 

 11החלה  35( העוסקת בנושא, ועומדת על כפיפותה של התכנית להוראות תמ"א 3)6.1.8סעיף 

 12ת. בעניין, שעל פיה צפיפות הבנייה במקום אמורה לעלות במידה ניכרת על זו המוצעת בתכני

 13( 3)6.1.8בנוסף לכך מפנה המדינה להוראת המעבר בתכנית הכוללנית, שעל פיה אין הוראת סעיף 

 14 חלה על התכנית שלפנינו.

 15 

 16המדינה מפנה עוד לדיוני הוועדה המחוזית בתכנית הכוללנית שבגדרם "ראתה הוועדה 

 17התכנית,  המחוזית לנגד עיניה תכנית שאפשר שתחרוג מהוראות התכנית הכוללנית ביחס לשטח

 18 ".35ותיבחן על ידיה, בין היתר ביחס לחריגה מצפיפות המינימום שנקבעה בתמ"א 

 19 

 20נוכח האמור לעיל, טוענת המדינה כי "כלל לא היה ביכולתה" לקבוע מגבלת צפיפות 

 21 נמוכה כמבוקש על ידי העותרים.

 22 

 23הוועדה המדינה דוחה את הטענה כי בנוגע למישור התחבורתי נפל פגם בהתנהלותה של  .9

 24 המחוזית, בכך שנמנעה מהזמנת בה"ת בטרם החלטתה.

 25 

 26המדינה מפנה להחלטת הוועדה המחוזית אשר דחתה את חוות הדעת שהוגשה מטעם 

 27העותרים, ולפיה בגין שטחי המסחר, המלון ומוסדות הציבור הנכללים בתכנית יוסף נפח תנועה 

 28בוקר, והעדיפה על פניה את חוות נסיעות בשעות ה 350-נסיעות בשעות אחר הצהריים ו 500של 
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 1הדעת שהוגשה מטעם היזם, ולפיה מוסדות הציבור לא ייצרו תוספת נסיעות מהשכונה ואליה, 

 2שכן הם מיועדים לצרכי תושבי השכונה בלבד; כי שטחי המסחר המעטים הנכללים בתכנית, אינם 

 3שיעור הנסיעות של  צפויים למשוך קונים שאינם תושבי השכונה, בוודאי לא בשעות הבוקר; כי

 4מהן בשעות בוקר; וכי יחידות הדיור יוסיפו  11 -נסיעות בשעה בלבד  22המלון צפוי לעמוד על 

 5 נסיעות בשעות הבוקר.  113על נפח התנועה הקיים 

 6 

 7המדינה מוסיפה וטוענת כי "לעמדת הוועדה המחוזית כפי שגובשה טרם הדיון 

 8של הוועד ומשרד התחבורה, מדובר בתוספת שלא בהתנגדויות לאחר התייעצות עם יועץ התנועה 

 9צפויה לשנות את רמת השירות בצמתים הקיימים בשכונה, וככל שנדרש לערוך שיפורים 

 10 תחבורתיים בשכונה יש לעשותם במנותק מהתכנית".

 11 

 12אשר למענה התחבורתי בעת חירום ובעיקר בעת התחרשות שריפות, טוענת המדינה כי  .10

 13ת התנועה במקום עלולה להחמיר את עומסי התנועה בעת פינוי תושבי אף שאין חולק כי תוספ

 14השכונה, "התכנית עצמה אינה צפויה להשפיע לרעה באופן משמעותי על הסיכון הקיים". עוד 

 15נטען כי "מדובר בקביעה מקצועית של מוסד תכנון, לכל הפחות סבירה, שאינה מגלה עילה 

 16 כלשהי להתערבות בה".

 17 

 18האש הנשקפים ליחידות הדיור שבתכנית, מפנה המדינה להוראת הוועדה אשר לסיכוני  .11

 19המחוזית, ולפיה "יקבע בהוראות התכנית כי תכנית הבינוי שתאושר ע"י הוועדה המקומית תכלול 

 20פרק של בטיחות אש שייערך ע"י יועץ מומחה בתחום זה, ויתואם עם רשות הכבאות והרט"ג".  

 21חיץ בתחומה, בשל סמיכותה לשטחים הפתוחים של הכרמל, עוד צוין כי התכנית קובעת אזור 

 22 ומפנה לתקנות כיבוי האש שעל קיומן נדרש להקפיד.

 23 

 24המדינה מוסיפה וטוענת כי "טענת העותרים בדבר הגדלת הסיכון משריפות כתוצאה 

 25מהתכנית איננה מתייחסת לשלומם וביטחונם של תושבי השכונה שעתידים לאכלס את שטח 

 26 גיעה בשלום של העותרים, התושבים הקיימים".התכנית, אלא לפ

 27 
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 1אשר לפגיעה הסביבתית הצפויה להיגרם מהוצאת התכנית אל הפועל, מפנה המדינה לכך  .12

 2והתכניות המחוזיות והמקומיות החלות על שטח התכנית, מיועד השטח  35שעל פי תמ"א 

 3מבוססת על חוות דעת לפיתוח, ובתכנית הכוללנית אף יועד השטח למגורים. לטענתה התכנית 

 4מומחים שהוגשו לוועדה המחוזית ולוועדת הערר, אשר הועדפו על חוות דעת שהוגשו מטעם 

 5 העותרים.

 6 

 7, אשר התנגדו לתכנית, מצטרפות לטיעוני העותרים, ולפיה התכנית עומדת 4-ו 3משיבות  . 13

 8רו לכל אורך הדרך מוסיפות כי סב 4-ו 3בסתירה לתכנית הכוללנית ומשכך אינה סבירה. משיבות 

 9כי נכון לקדם את התכנית, תוך שמירה על מדיניות צפיפות הבנייה כפי שנקבעה בתכנית הכוללנית 

 10ובהתאם לאופי הבנייה בשכונת דניה מראשית הקמתה, כשכונה ייחודית בבנייה צמודת קרקע 

 11מדתה של בעלת אופי כפרי. לטענתן הוועדה המחוזית וועדת הערר לא נתנו את המשקל הראוי לע

 12הוועדה המקומית ולמעשה התעלמו ממנה, אף ש"הן כרשות מוניציפלית והן כמוסד תכנון, הינן 

 13בעלות ההיכרות הטובה ביותר עם השטח, עם העיר וצרכיה, אופן התפתחותה על כל היבטיו, 

 14 לרבות היבטי תחבורה ונוף וכן סוג הבינוי ומאפייניו, שתכלול העיר המתפתחת".

 15 

 16סיפה על טיעוני המדינה, וטוענת כי "תכנית תגבור זכויות דניה" שבגדרה מו 5משיבה  .14

 17יחידות דיור,  1845אושרו לאחרונה בדיעבד חריגות בנייה ברבים מבתי השכונה בדרך של תוספת 

 18אינה עולה בקנה אחד עם טענותיהם של העותרים הנהנים מתכנית זו, בעתירה שלפנינו, שכן 

 19יפות, וממילא גדל מספרם של כלי הרכב על כל המשתמע מכך. במסגרת תכנית זו הוגברה הצפ

 20משכך, לטענתה לוקה עתירתם של תושב השכונה ושל הוועדה המקומית שיזמה את הגשת תכנית 

 21 התגבור, בהעדר ניקיון כפיים, המחייב את דחיית עתירת על הסף.

 22 

 23כי סכנת  5אשר להיבטי בטיחות הנוגעים בין היתר לחשש משריפות יער, טוענת משיבה 

 24התפרצותן של שריפות אינה ייחודית לשכונת דניה, שכן בחיפה תשע שכונות הנתונות בסיכון 

 25דומה, ובמדינה ישובים רבים הנמצאים בסיכון כאמור. לטענתה "אי אפשר להקפיא את התכנון" 

 26במקומות אלה, ועל תושבי המקום והרשות המקומית להתמודד עם סכנת השריפה "כחלק משגרת 

 27ם". עוד נטען כי "קבלת טענותיהם של העותרים בעניין זה תוביל להשלכות רוחב היות החיי
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 1ובשכונות אחרות בחיפה ויישובים אחרים בארץ יטענו כי לא ניתן לקדם תכניות חדשות למגורים 

 2 בגלל סכנת שריפות יער". 

 3 

 4ד לגורמי טוענת עוד כי הסמכות בעניין זה נתונה לרשויות הכיבוי וההצלה, ומנג 5משיבה 

 5התכנון "אין סמכות מקבילה לקבוע כללים והוראות בעניין זה". לטענתה בעניין זה מדובר 

 6בעתירה תיאורטית, שכן טרם נקבעו ההוראות בדבר בטיחות מאש. עוד נטען כי בתכנית "ניתנה 

 7 זכות ווטו לוועדות הרישוי. נקבע שיהיה תוקף מחייב להחלטות הכיבוי". 

 8 

 9 5יה מפני התפשטות שריפה גדולה בבתי השכונה, טוענת משיבה אשר להגנת שכונת דנ

 10כי חשש זה קטן ככל שייבנו יחידות הדיור נשוא התכנית, אשר יחצצו בין הכרמל לבתי השכונה. 

 11עוד נטען כי "הבנייה עצמה היא בנייה מודרנית ותכלול את כל התקנות הרלוונטיות של תקנות 

 12 אש". 

 13 

 14ען כי מצוקתם של תושבי העיר שבתיהם סמוכים לפארק חבר מועצת העיר ט 6משיב  .15

 15הכרמל בעת פריצת שריפת יער רחבת היקף, רבה: "זה אימהות שנמצאות עם שני ילדים באוטו, 

 16וחלקן מתקשרות אלי ואומרות שהשריפה מתקרבת אליהן, וחלקן ברחו מהרכבים, כמעט ברוב 

 17חידות דיור. כאשר מקרה כזה קורה העיר השכונות בחיפה, זה היה אסון מטורף נפגעו בעיר אלפי י

 18נסתמת. אין לאן לרוץ ולברוח", משכך תומך הוא בעתירה על מנת שבטרם אישור התכנית יבוצעו 

 19 כל הבדיקות הנדרשות בנוגע לכך.

 20 

 21 , גם הוא חבר מועצת העיר, טען כנגד פרטי התכנית ומגמותיה.7משיב  .16

 22 

 23 דיון והכרעה

 24 

 25הוועדה המחוזית לסטות מתכנית כוללנית שהיא עצמה  אין חולק כי בסמכותה של .17

 26 אישרה. ואולם סטייה כאמור מחייבת טעמים אשר יצדיקו זאת.

 27 
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 18מתוך  13

 1( לתכנית הכוללנית הוראות בנוגע לשטח התכנית, ובין 3)6.1.8בענייננו, נקבעו בסעיף 

 2אין חולק  יחידות דיור למגרש". 2היתר נקבע בה כי "מספר יחידות הדיור בכל מגרש לא יעלה על 

 3עוד כי התכנית נשוא העתירה, הקובעת מספר של ארבע יחידות דיור בכל מגרש, אינה עולה בקנה 

 4אחד עם ההוראה האמורה, ומשכך קבעה הוועדה כי "התכנית מושא הערר אכן סוטה מהוראות 

 5 התכנית הכוללנית ביחס לבנייה בשכונת דניה, לרבות בשטח התכנית". 

 6 

 7ואולם, בתכנית הכוללנית נקבעה הוראת מעבר, שעניינה תכניות שהוחלט על הפקדתן 

 8לפני יום תחילתה של התכנית הכוללנית. אין חולק על תחולתה של הוראה זו בנוגע לתכנית נשוא 

 9( לתכנית הכוללנית לא חלה על התכנית נשוא העתירה. 3) 6.1.8העתירה, ומשכך הוראת סעיף 

 10סיף, כי מפרוטוקול דיוני הוועדה המחוזית בתכנית הכוללנית, שיש לראות בהקשר זה חשוב להו

 11בו כלי עזר פרשני להחלטות הוועדה, עולה כי אפשרות הגשת התכנית נשוא העתירה עמדה בפני 

 12הוועדה בעת הדיונים, והוועדה לא שללה חריגה של התכנית מהוראת הצפיפות האמורה שנקבעה 

 13 בתכנית הכוללנית. 

 14 

 15לתכנית הכוללנית קובעת בנוגע לשטח נשוא העתירה את  6.14ד כי הוראת סעיף יצוין עו

 16על  35"תקבע הצפיפות הממוצעת וגודל הדירה ממוצע בכפוף לאמור בתמ"א  -המובן מאליו 

 17נדרשת צפיפות גבוהה במידה ניכרת מזו שנקבעה  35שינוייה". אין חולק כי על פי הוראות תמ"א 

 18 בתכנית הכוללנית.

 19 

 20כשלוש שנים בטרם אישור התכנית שלפנינו, דחתה  – 8.3.2017וד, כאמור ביום זאת וע

 21הוועדה המחוזית תכנית קודמת שהוגשה לה בנוגע לשטח התכנית, זאת בשל "צפיפות נמוכה 

 22החורגת באופן ניכר מהצפיפות המינימלית שנקבעה לתוספת שטח לבינוי בעיר חיפה בהתאם 

 23הקרקע באופן מיטבי ואינה מתאימה ליישוב עירוני". הוועדה . התכנית אינה מנצלת את 35לתמ"א 

 24המחוזית התייחסה בהחלטתה האמורה לתכנית עתידית ככל שתוגש בעניין, וקבעה באופן ברור 

 25כי "הוועדה תהיה מוכנה לקדם תכנית שמנצלת את הקרקע בצורה מיטבית ותתייחס לכל הנושאים 

 26 טנת פריסת השטח הבנוי בתחום התכנית".כאמור לעיל לרבות... הגדלת הצפיפות תוך הק

 27 
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 1מהמקובץ עולה כי, אף שהתכנית נשוא העתירה סותרת את הוראת הצפיפות שנקבעה 

 2בתכנית הכוללנית, אין היא סותרת את התכנית הכוללנית בכללותה, זאת נוכח הוראת המעבר 

 3שנקבעה בתמ"א שבה, וכן נוכח הוראה הקבועה בה, ולפיה על התכנית לעמוד בהוראות הצפיפות 

 4. זאת ועוד, נוכח החלטת הוועדה המחוזית על דחיית התכנית הקודמת ונוכח דברים שהוחלפו 35

 5בין חבריה בדיון בתכנית הכוללנית, אין ספק כי הוועדה המחוזית, בעת שקיבלה את התכנית 

 6 ה. הכוללנית, הניחה כי בנוגע לשטח התכנית עשויה היא לסטות בעתיד מהוראת הצפיפות האמור

 7 

 8משהוסרה טענה זו מעל הפרק, אין עוד עילה להתערבות בהחלטת הוועדה בנוגע 

 9לצפיפות הבנייה בשטח התכנית. ועדת הערר איזנה בין השיקולים השונים הנדרשים בעניין, 

 10על צמצום צפיפות הבנייה במקום בשל  35והביאה בחשבון כי בסמכותה להורות על פי תמ"א 

 11, 35. בצדק קבעה ועדת הערר כי יש להעדיף בעניין את הוראות תמ"א נתונים טופוגרפיים ואחרים

 12ולפיה כאמור צפיפות המינימום הנדרשת בשטח נשוא העתירה עולה במידה ניכרת על זו שנקבעה 

 13בתכנית הכוללנית, ואף על זו שנקבעה בתכנית נשוא העתירה. משלא נמצא פגם בשיקול הדעת 

 14 דחות.של הוועדה בעניין זה דין הטענה להי

 15 

 16כאמור לעיל הצדדים הפנו בטיעוניהם ל"תכנית תגבור זכויות דניה", שבגדרה אושרו 

 17יחידות דיור. מידת  1845לאחרונה בדיעבד חריגות בנייה ברבים מבתי השכונה בדרך של תוספת 

 18הרלוונטיות של תכנית זו לענייננו נמוכה. מדובר כאמור בהכשרה בדיעבד של יחידות דיור שנבנו 

 19כי נוכח  5, ושבהן מתגוררים תושבים לאורך זמן. אין בסיס לקבל את טענת משיבה בשכונה

 20 התנהלות העותרים לוקה העתירה שלפני בחוסר ניקיון כפיים.

 21 

 22יחידות דיור וכן  226אשר לתעבורת כלי רכב משכונת דניה ואליה, מובן כי תוספת של  .18

 23 מערכת הכבישים במקום. מבני ציבור, מסחר ומלון צפויים להגביר את העומס על

 24 

 25אין למצוא פגם בקביעה כי מערכת התנועה הקיימת צפויה לספוג באופן סביר את העלייה 

 26בעומס. הוועדה המחוזית העדיפה בעניין זה את עמדתם של יועץ התנועה לוועדה ואת עמדת 

 27על פני חוות הדעת שהוגשה מטעם העותרים, לאחר שדחתה את  5יועץ התנועה מטעם משיבה 

 28 הנחות היסוד שבבסיס חוות דעת העותרים.
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 18מתוך  15

 1 

 2משכך נקבע כי לא נדרשת הזמנת בה"ת בטרם אישור התכנית. בצדק קבעה ועדת הערר 

 3כי אין עילה להתערבות בהחלטת הוועדה המחוזית הנסמכת בין היתר על "המדריך להכנת בה"ת" 

 4סמך מדיניות זה, מסמך שפרסם משרד התחבורה שמטרתו קביעת קריטריונים לעריכת בה"ת. מ -

 5 אף שכמובן אינו מחייב, עשוי לשמש אמת מידה לבחינת סבירות ההחלטה בעניין.  

 6 

 7לפרוטוקול ועדת  43)עמ'  5בעניין זה יש להפנות לדבריו של יועץ התחבורה של משיבה 

 8המשנה לעררים(, ולפיהם עומס התנועה בשעות הבוקר באחת משתי היציאות משכונת דניה חל 

 9, בהן "יש עומס שהוא חריג במידה מסוימת", וככל שיתווסף 08:00 – 07:00 בעיקר בשעות

 10מכוניות בשעות הבוקר, הרי שמדובר ב"תוספת זניחה".  120-לעומס הקיים נפח תנועה של כ

 11היועץ הוסיף כי "רמת השירות בשני הצמתים האלה לא חורגת מרמת השירות שמקובלת היום 

 12 בארץ".

 13 

 14קר בערי ישראל אכן אינו חריג. בעניינה של התכנית עומס תנועה כבד בשעות הבו

 15שלפנינו, לא הונחה תשתית מספקת כדי להוכיח כי עומס התנועה הצפוי להיווצר בשל הוצאת 

 16התכנית לפעול, הינו בלתי סביר במידה המצדיקה התערבות בהחלטה, או כי על פי הנתונים קבלת 

 17 בות.החלטה ללא עריכת בה"ת עולה כדי פגם המחייב התער

 18 

 19 משכך הטענה נדחית. 

 20 

 21שונים הם פני הדברים בנוגע להתמודדות התכנית עם עומסי התנועה הצפויים להיגרם  .19

 22במקום בעת חירום, ובמיוחד בעת פריצת שריפת יער רחבת ממדים בצמוד לשכונת דניה. 

 23אלפי התרחשות שריפה במקום אינה בלתי צפויה. כאמור בחוות הדעת שהוגשה מטעם העותרים, 

 24השנים האחרונות פרצו בפארק הכרמל חמש  25-שריפות יער מתרחשות  בישראל מידי שנה. ב

 25שריפות ענק, שבגינן עלו באש עשרות אלפי דונמים של חורש טבעי, פונו עשרות אלפי תושבים 

 26מבתיהם, ובחלקן נפגעו בתי מגורים רבים. חלק משריפות אלה פרצו בסמוך לשכונת דניה. מדובר 

 27מועד לפורענות", המחייב בשל מאפייניו הייחודיים התייחסות לאפשרות של פינוי תושבי באזור "

 28 המקום, תוך הותרת צירי התנועה פנויים לצורך עבודתם של כוחות הביטחון.
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 1 

 2מדידת עומסי התנועה ביציאה מהשכונה בשגרה בשעות הבוקר, רלוונטית באופן חלקי  

 3חמירה, בעת חירום יש לצפות ליציאה בעת ובעונה להתרחשות חירום כאמור. על פי ההנחה המ

 4אחת של מרבית כלי הרכב המשמשים את תושבי השכונה ובאיה. זאת ועוד, הנכונות להשלים עם 

 5קיומם של עומסי תנועה כבדים בשעות הבוקר, שמהם סובלים רבים בכל חלקי הארץ, אינה 

 6מובן כי ככל שנבחנות שאלות  הולמת התרחשות חירום, המחייבת נטילת סיכונים נמוכה יותר.

 7הנוגעות לבטיחות התושבים, גוברת הדרישה לביסוס ההחלטה על תשתית מוצקה. כזאת לא 

 8 הונחה לפני הוועדה המחוזית ולפני ועדת הערר. 

 9 

 10אף שוועדת הערר קיבלה את הטענה כי "במקרה שבו חלילה תפרוץ שרפה באזור, עלולים 

 11השכונה להחמיר את הסיכון לתושביה", אין בהחלטתה עומסי התנועה הנוצרים במהלך פינוי 

 12התמודדות של ממש עם החשש האמור. ככל שהצפייה להתרחשות עומסי תנועה בלתי נסבלים 

 13מכוניות מחריפה את  500-בשכונת דניה בעת שריפה מתקיימת כבר עתה, מובן כי תוספת של כ

 14 החשש.

 15 

 16עדת הערר על חוות דעתו של לצורך בחינת החשש האמור התבססו הוועדה המחוזית וו

 17יועץ תחבורה מטעם היזם. כל שטען יועץ התחבורה האמור הוא, כי נמסר לו שעיריית חיפה 

 18שוקדת בימים אלה על מתן מענה לדרישות מבקר המדינה בעניין קביעת דרכי מילוט מאזורי 

 19ועץ ציין שריפה, ואף החלה בתכנון דרכי מילוט מרכס הכרמל, לרבות ירידה משכונת דניה. הי

 20עוד בחוות דעתו כי "העובדה שמתוכננת דרך גישה נוספת לשכונת דניה אינה פותרת רק את 

 21הבעיה הבטיחותית שעלולה להתעורר בעת חירום אלא גם תקל בהרבה על עומס התנועה בצמתי 

 22הגישה הקיימים בימים רגילים". ואולם כאמור בהחלטת ועדת הערר, "תכנונו של כביש כזה דורש 

 23סביבתית גבוהה, במדרונות -תכנוני נפרד, ומאחר שמדובר בשטח בעל רגישות נופיתהליך 

 24תלולים המהווים חלק מפארק הכרמל, הוא צפוי להיתקל בהתנגדויות רבות, ועלול להיות כרוך 

 25 בפגיעה סביבתית". מכאן שסלילת כביש מילוט מהשכונה, אינה צפויה בעתיד הקרוב, אם בכלל. 

 26 

 27ף שהוצאת התכנית אל הפועל כרוכה בהגדלת עומסי התנועה מהמקובץ עולה כי א 

 28בשכונת דניה בעת חירום, דבר העלול לסכן את תושבי המקום ואת בתי השכונה, חשש זה לא 
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 1נבחן לעומק. לא הונחה לפני הוועדה המחוזית ולפני ועדת הערר תשתית מקצועית של ממש 

 2ת מבקר המדינה בנוגע לצורך לבחינת החשש, זאת כשברקע הדברים אי ישומן של המלצו

 3בהכשרת דרכי מילוט משכונות מגורים בכרמל. שלב אישור התכנית הוא השלב לקבלת התייחסות 

 4 לנושא זה, ואין לצפות כי הדבר יבוא על פתרונו בשלב מתן ההיתר.

 5 

 6אין להפריז במשמעותה של השלכת הרוחב העשויה להיות לקביעה כאמור על אישורן  

 7עניינה של התכנית נשוא העתירה ייחודי. מדובר בשכונה הגובלת באזור  של תכניות אחרות.

 8המיוער הגדול במדינה, שבו מתרחשות שריפות יער רחבות היקף לעיתים לא רחוקות. מערכת 

 9הכבישים הדלה בתוך השכונה, וחיבורה הבעייתי לנתיבי התחבורה בעיר, עלולים להגביל את 

 10נה ואת יכולתם של כוחות הביטחון להיכנס אליה בעת יכולת התמרון של תושביה ביציאתם ממ

 11הצורך. משכך בטרם אישור תכנית להרחבת השכונה, נדרשת הוועדה המחוזית לתשתית מעמיקה 

 12 יותר בנושא זה. 

 13 

 14אשר על כן דין הטענה להתקבל, כך שבטרם אישור התכנית תידרש הוועדה המחוזית  

 15 ומקם את החששות האמורים.לחוות דעת מקצועית בלתי תלויה, אשר תבחן לע

 16 

 17בשונה מסוגיית דרכי המילוט מהשכונה בעת התרחשות אירוע חירום, יש לקבל את  .20

 18קביעת ועדת הערר בנוגע לסיכוני האש לבתי השכונה ובנוגע לפגיעה הסביבתית הצפויה להיגרם 

 19ם אלה, ככל שהתכנית תוצא לפועל. לפני הוועדה המחוזית הונחו חוות דעת מקצועיות בנושאי

 20ולאחר שאלה נבחנו, העדיפה הוועדה המחוזית את עמדתם של המומחים המצדדים בתכנית על 

 21עמדתם של מומחים מטעם העותרים, בהחלטה מנומקת ומשכנעת. בנושא הסביבתי נשענה 

 22 החלטת ועדת הערר על חוות דעת יועצים מטעמה ועל עמדת רשות הטבע והגנים. 

 23 

 24תן  ההיתר בעמידה בשורה של דרישות. בעניין הפגיעה זאת ועוד, הוועדה התנתה את מ 

 25הסביבתית הותנה מתן ההיתר בין היתר באישור תכנית ניקוז, אשר תלווה ע"י אדריכל נוף, ובעניין 

 26בטיחות בתי השכונה מפני אש, הותנה ההיתר בקבלת אישור רשויות הכיבוי ובעמידה בתקנות 

 27 בתחומים האמורים אינה בלתי סבירה. הנוגעות לעניין. התנאת מתן ההיתר באישורים

 28 
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 1 משכך, אין עילה להתערבות בהחלטות אלה.

 2 

 3 סוף דבר

 4 

 5 העתירה מתקבלת בחלקה.  .21

 6 

 7התכנית נשוא העתירה מוחזרת לוועדה המחוזית, על מנת שזו תבחן מחדש את החשש 

 8 כי מערכת התחבורה בשכונת דניה וביציאה ממנה, לא תעמוד בעומס התנועה בעת התרחשות

 9אירוע חירום, לרבות פריצת שריפת יער רחבת היקף בסמוך לשכונה, ותכביד על יכולתם של 

 10תושבי השכונה לצאת מהשכונה ועל יכולתם של כוחות הביטחון להיכנס אליה. הוועדה המחוזית 

 11תקבל החלטה מחודשת בעניין, לאחר שתונח לפניה חוות דעת מקצועית ובלתי תלויה ותקיים 

 12 דיון בעניין.

 13 

 14 יתר הטענות המועלות בעתירה נדחות.

 15 

 16 בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו. .22

 17 

 18 

 19 המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

 20 , בהעדר הצדדים.2021יוני  21, י"א תמוז תשפ"אהיום,  ןנית

 21 

 22 
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  24 
 25 


