
 המערב עם גידול טבעי חריגהמדינה הצפופה ביותר מבין מדינות

מתושביה90%משטח המדינה חיים 40%-על כ

בעריםמהתושבים חיים 92%-כ

משטח המדינה בשליטת המועצות האזוריות85%-כ

  בעיות של קיטוב חברתי ואפליה בהקצאת משאבים

מצוקת הדיור  והעדר הניידות מתעצמות

?למה צריך תכנון ירוק בישראל 

!זכאי להטמיע שיקולים חברתיים וסביבתיים בתכנוןהציבור 



מהו תכנון

לרווחת כל הציבור  תכנון הוא ארגון השימושים במרחב •

..תחבורה, חופים, שטחים פתוחים–קובע את דמות הארץ עכשיו ובעתיד •

קובע את אופן ורמת הנגישות של הציבור ליעדים השונים  •

....הסביבה, החברה, האדם, בין הפרטי לציבורי–" איזון אינטרסים"מבוסס על •



סביבת מחיה ראויה   

ר  "לשעבר יו, יצחקיאביגדור

המועצה הארצית לתכנון ובניה 



אישור במוסדות התכנוןובמהלך קידום , לפני

 ועתירותעררים–לאחר אישור התכנית

 רשתות חברתיות ועוד–מעורבות ציבורית מתמשכת

 (כולל הכנסת)עבודה מול רשויות

שיתופי פעולה

פעילות משפטית

אפשרויות למעורבות ציבור בתכנון

!שילוב אמצעים–המאבקים המוצלחים ביותר 



-מעורבות הציבור בתכנון

בעת קידום התכנית ובמהלך אישורה



האוצר

ל"ותמ

הוועדה  

למתחמים

מועדפים לדיור



מוסדות תכנון הכפופים למועצה הארצית

והועדות המחוזיות ל"הותמ, ל"הות, ועדות המשנה, המועצה הארצית•

נציגי רשויות ונציגי החברה האזרחית, מורכבות מאנשי מקצוע

כלכליים וציבוריים-פוליטיים-מייצגות אינטרסים מקצועיים

הוועדות המקומיות •

העיריה/ חברי המועצה–מורכבות מנבחרי הציבור 

כלכליים צרים-מייצגות אינטרסים פוליטיים



סוגי תכניות

ההשגה מוגבלת לתכניות ברמה מפורטת–תכניות מתאר ארציות •

תכניות מתאר מחוזיות•

מפורטות/תכניות מתאר מקומיות•

אפשרות לערר

תכניות למתחמים מועדפים לדיור•

תכניות לתשתיות לאומיות•

רק עתירה לבית משפט מחוזי–ללא אפשרות לערר 



המפורטת/תכנית המתאר המקומית

ובמשרדי הועדות" מנהל זמין"נמצאים באתר –רבים ביותר –מסמכי התכנית 

..סמכות הוועדה, עמדות גופים ומשרדי ממשלה, פרוטוקולים–מה שכדאי לבדוק 

(בסמכות וועדה מחוזית או מקומית)מפורטת /תכנית מתאר מקומית–סוג התכנית 



המפורטת/תכנית המתאר המקומית

ובמשרדי הועדות" מנהל זמין"נמצאים באתר –רבים ביותר –מסמכי התכנית 

(בסמכות וועדה מחוזית או מקומית)מפורטת /תכנית מתאר מקומית–סוג התכנית 



המפורטת/תכנית המתאר המקומית

..סמכות הוועדה, עמדות גופים ומשרדי ממשלה, פרוטוקולים–כדאי לבדוק 



מבנה התכנית המתאר המקומית

תשריט והוראות תכנית: מסמכי התכנית כוללים לפחות שני מרכיבים•

על הכנת  , כלל מצורפים לתכנית נספחים הכוללים מידע נוסף על הבינוי המתוכנןבדרך•

.תשתית ניקוז וביוב ועוד

"מסמכי רקע"ובנוסף קיימים " מנחה"חלק " מחייב "חלק מהמסמכים •



תבנית קבועה–הוראות התכנית 

,  השימושים ההנחיות למימוש, מהות התכנית, בהוראות יש מידע על מה שקדם לתכנית•

.ועודאופיה, כמות הבנייה, תנאים למתן היתרי בנייה

קווי )ויחס לסביבה , קומות, גובה, פרוט כל מבנה כולל אחוזי בנייה: בתכנית מפורטת •

.בכל שימוש למעט מבני ציבור–( בניין



?למה לשים לב–הוראות התכנית 

מה מחייב ומה מנחה•

...מגורים במלונאות, פ"בשצכמו חניה –שימושים •

,  דים"שטח נפרד למרפסות וממ, עוד קומות–האותיות הקטנות של טבלת הזכויות •

..שטחי שרות

שלביות ותנאים למתן היתר בניה•



דוגמא לתשריט תכנית



דוגמא לנספח תכנית

:נספחים אפשריים

בינוי ופיתוח•

נוף•

סבבה•

ניקוז•

ביוב•

פרוגרמה•

תחבורה•

סקר עצים•

•....



נציגי ציבור, רשות מקרקעי ישראל, יזמים, מוסדות תכנוןתכנון          

וערריםהתנגדויות -ציבור , אישור תכנית      מוסדות התכנון

(רשות מקרקעי ישראל, רשות מקומיתשיווק         )

...  כיבוי אש, משרד התחבורה: אחרים, רשות מקומיתהיתר          

רשות מקומית, קבלנים, יזםבניה

תושבים חדשים, יזם, רשות מקומיתאכלוס         

מסלולה של תכנית

זכות חוקית מכחשלב              וחלק מבעלי עניין 



שלבי הכנת תכנית

השלב החוקי היחיד למעורבות הציבור–התנגדות 



?על קיומה של תכנית חדשהלדעת כיצד ניתן 

:בעיתונות

פרסום בשני עיתונים יומיים  •

פרסום במקומון אחד•

אוכלוסיה  10%במקומות בהם יש למעלה מ •

..פרסום גם בשפה זו–דוברת שפה אחרת 

-אבל 

האותיות קטנות  -

השפה לא מובנת-

כמו ראשי תיבות ואי ציון כתובת  " מוקשים"-

פרוש של מספרים-

אין תאריך  -

יש הבדל בין תאריך הפרסום לרשומות-

נדרש מעקב–וכמובן 



מידע נוסף על הפקדת תכנית

חובה להציב שלט במקום בו חלה התכנית  •

אשר יידע את תושבי הסביבה הקרובה על 

קיומה של התכנית

השלטים לא תמיד חוקיים  -

(  ד"מתאר כפר סבא ופס)

:2016חובת פרסום ברשת מיולי •

;  אתר רשות מקרקעי ישראלב; מנהל התכנוןאתר ב

,  ניתן למצוא את מספר התכנית. GovMapאתרוב

.באמצעות הקשת הכתובת וזיהוי האזור

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3
http://www.mmi.gov.il/IturTabot2/taba1.aspx
http://www.govmap.gov.il/viewer.asp


?האם ניתן לעשות משהו אם חלף המועד להגשת ההתנגדויות

התכנון אשר הפקיד את התכנית רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר להגשת התנגדויות  מוסד "

.ר הועדה"ניתן להגיש בקשה מנומקת ליו-חודשיים שלא תעלה על 

י מוסד התכנון המוסמך  "תיראה התכנית כמאושרת ע, ימים אחרי תום תקופה נוספת זו30-כ

."לאשרה

:עילות לבקשה

מחלה , מילואים•

ד תכנית מתאר כפר סבא"פס(   עדיף להוכיח)פרסום לא תקין •

צורך בחוות דעת חיצונית שעוד לא הושלמה כנגד הבט מרכזי בהתנגדות•

חשיבות התכנית וגודלה •

במקרים שהיה פגם בהליך התכנון וההפקדה  

.לשלוח בקשה להארכת מועד ההתנגדותניתן 



?מי יכול להגיש התנגדות

"התכניתי "בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע ע, המעוניין בקרקעכל "•

שכל מי שזכות  כך , בצורה רחבה" מעוניין בקרקע"המשפט העליון פירש את המונח בית •
.  זכאי להגיש התנגדות, או אינטרס שלו נפגעים כתוצאה מהגשת התכנית

....חברה קדישא, הנוף' איגוד אדר, אדם טבע ודין–גופים ציבוריים מורשים בחוק •

(לחוק התכנון והבניה100' ס)

כל אחד רשאי להגיש התנגדות" מתחם מועדף לדיור"לתכנית ל•

השכנים הצמודים  , הרשות, הדיירים–של התחדשות עירונית " רגילה"לתכנית •
...לחוק100' פ ס"והמורשים ע

הרוב לא רשאים להגיש התנגדות להיתר. ישנם הליכים מיוחדים לגבי היתרים•



דיני התנגדות

(ד"י עו"חתום עכולל תצהיר)מועדי ההגשה ואופן ההגשה •

יום15-30–להקלה -

יום60–מקומית /לתכנית בסמכות מחוזית-

יום60–לית"ותאו לית"ותמלתכנית -

יום60–( ברשות, רק למפורטת)לתכנית ארצית -

פרסום התכנית•

"סטנסיל"התנגדות /ציבורי/אישי–הגשת התנגדויות •

(ל"ובותמל"בותחובה )מינוי חוקר לתכנית אפשרות •

המתנגדיםאין חובה להזמין אל כל –קבלת זימון לדיון •

אופן הדיון•

קבלת החלטה•

ברשות/אפשרות ערר בזכות•



?מה צריכה לכלול התנגדות

..  נתונים תומכים, תאור הפגיעה הצפויה–התנגדות מכילה את הטיעונים כנגד התכנית •

לכל התכנית או לקדם שינוי בתכנית, אחדלהבטההתנגדות יכולה להיות •

ד"עולצרף להתנגדות תצהיר חתום בפני חובה •

לצרף להתנגדות חוות דעת של אנשי מקצוע ומומחים שיתרמו לשיקולי הוועדה מומלץ •

התנגדויות  בשמיעת 

תושבים  לצרף להתנגדות עצומה או מכתבי התנגדות נוספים של ניתן •

ולכן אם מגישים יותר  , הוועדה מתייחסת להתנגדויות זהות כהתנגדות אחתכי יודגש •

חשוב שהניסוח יהיה שונה וגם שכל התנגדות תכלול ערך מוסף , מהתנגדות אחת

משלה



זכות ערר-? האם ההחלטה בהתנגדות היא סופית

שאליה אפשר לערער בזכות על  , החוק קובע שלכל מחוז תוקם ועדת ערר•

.ובנייההחלטות הועדה המקומית לתכנון 

כ סופיות מלבד מספר מקרים ספציפיים אשר  "של ועדת הערר הן בדהחלטותיה •

. המחוזיתשלגביהם ניתן לערער לוועדה , מוגדרים בחוק

:התנגדות לתכנית בסמכות מקומית

תוך  -המחוזית לועדהר הוועדה המחוזית לערור "ניתן להגיש בקשה ליו•

.  ימים מקבלת ההחלטה15

תכנוני/פגם משפטי–העילות •

יום15תוך –המענה •

המשנה לעררים של המועצה הארצית  לועדתהגשת ערר –אם ניתנת רשות •

.אפשרי שתתקבל רשות על נושאים מסוימים, יום30תוך 

:התנגדות לתכנית בסמכות מחוזית

לא ניתן לערורל"וותמל "על תכניות בסמכות ות



איכות חיים–עילות להתנגדות 

...זיהום אויר, קרינה, רעש–היווצרות מפגעים סביבתיים •

בעיות תנועה והעדר תחבורה ציבורית•

תכנון לדיור בלבד/ ציפוף מוגזם •

פגיעה בערכי טבע ונוף•

פגישה בשטחים פתוחים•

לפארק/ פגיעה בנגישות לחוף•



משפטי–עילות להתנגדות 

:מנהל בלתי  תקין 

פרסום בלתי תקין•

(העדר אישור וועדה כלשהי, 35א"בתמסוג מרקם )סתירה לתכניות רמות דרג •

(תחנות דלק הבונים( )לפי החיוב בתכניות)סביבתי או תסקיר מסמך העדר •

מדידה לא מעודכנת•

(9כביש )העדר חלופות בתסקיר •

"מדריך להקצאת שטחים לצורכי ציבור"סתירה להנחיות תכנון כמו •

(נהריה! )חשוב-אי הכללת החלטות מהפרוטוקולים במסמכי התכנית  •

(מטר300)העדר אישור ולחוף בתחום הסביבה החופית •

(העדר סימון להריסה או סעיפים חסרים)אי סדרים בסימון –עילות קטנות יותר •



דוגמאות לעילות

(חוות דעתבלוויתעדיף )בעיות תנועה וחניה –תכנון מוטה רכב פרטי •

(5מ"תמ)תכנון מגדלים ללא בדיקה של השפעות סביבתיות •

(המדריך לשטחי ציבור)תכנון מגורים ללא שרותי קהילה תומכים •

(18א "תמ)מרחק בלתי סביר ממוסדות ציבור •

העדר שיתוף ציבור•

(55ל "תת)מוטת יזם /רשלניתד"חוו•

..(ל"ותמ)העדר התניות או שלביות בתכנית •

לגובהשכונות רפאים  צ"לתחבנית מגורים ללא אפשרות 



אופן כתיבת ההתנגדות

...הבעייתיות של אישור תכניות

ר וחברי הוועדה שכבר אישרו את התכנית להפקדה"התנגדות היא פניה ליו

קצר ככל הניתן•

תקציר בהתחלה עם העילות המרכזיות•

פרוט מהכבד לקל•

פרוט מהמשפטי לתכנוני או האחר•

ציון חוות דעת בהתחלה•

לפחות בשלב הערר–העזרות בעורך דין •

האישית אם רלוונטית  הזויתהבאת •

מה מבקשים–שורה תחתונה •



ל"בותמהתנגדות לתכנית –דוגמאות 

ד ללא התניה ממשית  "יח15,000כ –השומר תל •

ל"רקלפיתוח הקו הסגול של 

ללא תכנון כולל וללא ד "עשרות אלפי יח–אשקלון •

התניות לפתיחת תחנת הרכבת וקווי האוטובוסים

ד"יח4,000כ  –אפולוניה •



"אפולוניה"-מקרה מבחן 

ללא תשתית מידע מספקת, ניגוד לתכנון הירארכי–ל"בותמהליך •

,  ללא תסקיר השפעה כדין–הליכי תכנון משתפים ושקופים •

ללא אפשרות לערר, ללא שיתוף ציבור

-זיהום מים וקרקע -שמירה על בריאות הציבור  •

העדר התניות נדרשות בתכנית

–שמירה על משאבי הטבע ורצף שטחים פתוחים •

העדר התייחסות לשיקול האקולוגי 

(תכנית ישנה)אי ניצול משאב הקרקע -ציפוף מושכל ועידוד העירוניות  •

מההליך      אינטרגליחלק -שילוב תחבורה ציבורית בתכנון •



:תכנוניתהצדקהללא35א"לתממנוגדתהתכנית

35א"לתמבניגודלאומייםוגניםטבעשמורותשלייעודמשנההתכנית

"אפולוניה"-מקרה מבחן 



:תכנוניתוהצדקההרשאהללאאות"לתממנוגדתהתכנית

1004ל"תמ–אפולוניה 

35א "סתירות לתמ
שטח שמורות וגנים-

מרקם חופי--

רגישות סביבתית גבוהה--

שימור משאבי מים--

13א "סתירות לתמ
גן לאומי מוכרז-

גן לאומי מוצע-

שטח חקלאי-

8א "סתירות לתמ
גן לאומי מוכרז-

גן לאומי מוצע-
13א "התכנית על רקע תמ



לתכנון"עובדתיתתשתיתהעדר"-אבודיםמיםומקורותמזוהמתקרקעעלנמצאתהתכנית

1004ל"תמ–אפולוניה 



:תכנוניתהצדקהללאארציותמתארלתכניותמנוגדתהתכנית

לסטותמאפשרלדיורמועדפתכתכניתהתכניתשלמעמדה:ל"הותמלחוק(ו)4סעיף

(ב)8בסעיףהקבועיםלסייגיםובכפוף35א"תמלמעט,ומחוזיותארציותמתארמתכניות

.לחוק

שיקול הדעת לבצע חריגות יש להפעיל בסבירות ובמידתיות כמתחייב בכל החלטה את

!  מנהלית אחרת

:סתירות לעקרונות התכנון הארצי

חיזוק הערים

פגישה בשטחים פתוחים ערכיים וברצף שטחים

פגיעה בערכי טבע ונוף

העדר ראייה כוללת לעתיד

1004ל"תמ–אפולוניה 



:להרצליההכוללניתהמתארלתכניתבסתירהעומדתהתכנית

:הכוללניתהתכניתלמטרותסתירות

הקיימתבעירהבינויעיבוי•

הרכבתלתחנתבסמוךשימושיםמעורבאזור•

ציבוריתתחבורההעדפת•

..היםבחוףחניה,עירוניטבע,אפולוניהלגביספציפיותהוראות•

:נוספיםוסביבתייםחברתייםחסרונות

יכולתלבעליבנייה•

קטןציבורעבוררביםמשאביםבהשקעתצורך•

ונוףטבעבערכיפגיעה•

1004ל"תמ–אפולוניה 



ערכיות השטח

:גבוההסביבתיתערכיותבעלהינוהתכניתשטח

2004הרצליהעירייתפתוחיםשטחיםסקר

א"תמחוזסקר

מעודכנתאקולוגיתדעתחוות



9-פגיעה ב
מיני צמחים 
הנמצאים  
בסכנת  
הכחדה

ציפורנית חופית

סכנת הכחדה

תלתן דגול

עתידו בסכנה

האוירוןחומעת

סכנת הכחדה חמורה

איריס הארגמן

סכנת הכחדה 

חמורה

ארכובית צמירה

בסכנת הכחדה

לשון אפעה קטנה

בסכנת הכחדה

תלת מלען ארוך

עתידו בסכנה

אזוביון דגול

בסכנת הכחדה

החוףארכובית

עתידו בסכנה

1004ל"תמ–אפולוניה 



:גבוההסביבתיתערכיותבעלהינוהתכניתשטח

וציבוריתסביבתיתערכייםבשטחיםפגיעה

המרכזבאזורפתוחיםשטחיםברצףפגיעה

הכחדהובסכנתייחודייםטבעבערכיפגיעה

מורשתבערכיפגיעה

כולוהציבורלרווחתפוטנציאלייםנופשבשטחיפגיעה

:לתסקירסתירה

1004ל"תמ–אפולוניה 



במידתיותלהשתמשיש-פוגעניפוטנציאלבעלחוקיכלי–ל"הותממסלול

ל"הותמבמסגרתלתכנוןמתאיםאינואפולוניהמתחם:

oגבוההוסביבתיתנופיתערכיות

oתהוםומיקרקעזיהום

oהשגהברדיורלא–מהעירמנותקשטח

oמיםלאספקתחיבורהעדר

יש לבטל את הפקדת התכנית ולהעבירה להליך התכנון הרגיל  

ולהפקיד מחדש לאחר יישום  , להשלים את התשתית העובדתית החסרה, יש לבטל את ההפקדה, לחילופין

.  השינויים

:ההתנגדותאחרי

המחוזיהמשפטלביתעתירה–התושביםעםהדוקפעולהשיתוף

!!הציבורבבריאותלפגועעלולהתכניתאישור–הדיןפסק

...מבוטלתחציהתכנית-הסביבתיותהבדיקותאתלהשליםיש

העדר תכנון ראוי-אפולוניה



העדר חלופות מאקרו–9כביש 

ל"בותהתנגדות לתכנית –דוגמאות 

2018-.....

42א"תמבמסגרתלתכנוןמוחזר•

משרדבהוראתישראלנתיביי"עמקודם•

התחבורה

ט"החלעםיחד...מתחדשתההתנגדות

2008-2009

דרכים–3א"בתממופיע•

ל"בותקודם•

נדחתהההשגה•

העליוןהמשפטלביתערערנו•

–תקדימיהדיןפסק

!!מאקרוחלופותלבחוןצריך

חדרה

מכמורת עמ.ת.א
חפרק

מסילת  
רכבת  
קיימת

אליכין

גבעת 
אולגה

חופית
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חלופות לבדיקה

ללא פרויקט

'שיעור פיצול ב'שיעור פיצול א

ללא שיקוע  

4כביש 

בחדרה

שיקוע  

4כביש 

בחדרה

ללא שיקוע  

4כביש 

בחדרה

שיקוע  

4כביש 

בחדרה

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

ללא 

חיבור  

-ל65

9

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

ללא 

חיבור  

-ל65

9

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

ללא 

חיבור  

-ל65

9

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

ללא 

חיבור  

-ל65

9

12 34 56 78

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

עם פרויקט

'שיעור פיצול ב'שיעור פיצול א

ללא שיקוע  

4כביש 

בחדרה

שיקוע  

4כביש 

בחדרה

ללא שיקוע  

4כביש 

בחדרה

שיקוע  

4כביש 

בחדרה

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

ללא 

חיבור  

-ל65

9

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

ללא 

חיבור  

-ל65

9

חיבור  

כבישי

65ם 

9-ו

ללא 

חיבור  

-ל65

9

ללא 

חיבור  

-ל65

9

910 1112 1314 1516 (תרחיש' מס)



מסקנות

 לצד גידול בנפח התנועה , 5720-ו561, 65, 57מאפשר הקלה של עומסי התנועה בכבישי הרוחב , 2לכביש 4בין כביש 9חיבור כביש

;בין מחלף אולגה למחלף נתניה2בכביש 

9התנועה תוסט לכביש , ישנה הפחתה של תנועה בצירי הרוחב בתוך העיר חדרה, בנוסף;

4וכביש ( 3+3)2, (צ"נת+3+3)57, (צ"נת+3+3)65–למרות היצע תחבורה ציבורית נרחב ושיפור קיבולת הדרכים במרחב , יחד עם זאת

רמת השירות הצפויה  .בתרחישים הנבחניםF-לDרמת השירות בו נעה בין , רב9הביקוש לנסיעות בכביש , (דרכי שירות+צ"נת+2+2)

;Eהיא 2לכביש 4בין כביש 9בכביש 

 9בתחום העיר חדרה על התנועות בכביש הרוחב 4לא נמצאה השפעה מהותית לשיקוע והוספת דרכי שירות בכביש

;לא נבחנו בשנית12עד 9ולכן תרחישים 
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1:10000מ ''בקנ6,2,1חלופות –9כביש 

-המאבק בעיצומו 

בינארגונישיתוף פעולה •

חלופת האפס–דרישה לחלופות ללא כביש •

הדגשת הייחודיות של השטח•

גיוס תומכים מבפנים ומבחוץ•
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דוגמאות למאבק  ציבורי



הרצון של הציבורכח

בפלמחיםכפר הנופש –מאבקים 





תכנית ישנה בסביבה החופית–דוגמא 

(אכזיב)צפון נהריה 



:המאבק

אישור הנספח–2011

בועדותדיונים חוזרים –הצלחה חלקית -עתירה למחוזי  –2015

הצלחה חלקת–עתירות כנגד היתרי הבניה וועדת ערר –2017-2018

!שאפו לוועדה המחוזית ולתושבים! אישור התכנית החלופית–2019

2005-הנספח 

2011אושרר ב 
2017ההיתרים מ 

מנוגדים לנספח

באישור הועדות

1994-התכנית

דרישה לנספח בינוי  

"פג תוקף"עם 

תכנית ישנה בסביבה החופית–דוגמא 

(אכזיב)צפון נהריה 





דוגמא-תכנית בסמכות ועדה מחוזית

בתל אביב" כיכר אתרים"תכנית 





דוגמא-תכנית בסמכות ועדה מחוזית

ברמת גן" מגדלי הגפן"תכנית 





נספח בינוי

קומה טכנית+ קומה חלקית + קומות A–29מגרש •

טכנית+ קומה חלקית + קומות B–37מגרש •



דוגמא-תכנית בסמכות ועדה מחוזית

ברמת גן" מגדלי הגפן"תכנית 

עילות ההתנגדות

העדר התאמה לתכנית האב לשכונה•

,  תחזוקה–העדר התאמה לבניה לגובה •

(רוחותמינהור,הצללה)השפעה סביבתית 

עומסים על התשתית , עומסים תחבורתיים

כניסת  ', לאוכהתאמת מבנים , העירונית

...אחרת לשכונה' אוכ

העדר בדיקת תחבורה•

מחסור חמור בשטחי ציבור פתוחים•

תוצאה

-קבלה חלקית של נושא השטח הפתוח •

יצירת התניה לבניית המגדל השני רק עם    

(לא יושם)פיתוח השטח הציבורי 



דוגמא-ל"הות

גת   לקריתבכניסה הכחתחנת –55ל "תת

עילות ההתנגדות

משקל לא ראוי של השיקול החברתי•

במשקל הקריטריונים בתסקיר" משחק"•

כלכלי-חוסר צדק חברתי•

שיקול נכון של חלופות המאקרוהעדר •

?שחיתות–ומאחורי הקלעים •

תוצאה

ל"הות–החוקר קבע שאין זה מקום ראוי •

לא קבלו את המלצתו ואישרו את התכנית



תודה על ההקשבה

אגודה להגנת הסביבה–אדם טבע ודין 

566993903~ אביב תל 48יהודה הלוי ' רח

yaeld@adamteva.org.il


