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05/09/2018 

 לכבוד 

 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 אביב -מחוז תל 

 

 0338459-505תכנית כוללנית מס'  – 2030התנגדות לתכנית ח/ הנדון:

 

, שמאית וגלית צור, מועמדת לראשות העיר חולון ותושבת העיר חולון ד"ר קרן גונןהמתנגדות 

מתכבדות להגיש את התנגדותן לתכנית הכוללנית  -שכונת אגרובנק בחולוןמקרקעין ותושבת 

 (."התכנית המופקדת")להלן:  26/06/2018, אשר פורסמה להפקדה ברשומות ביום 2030ח/

התווית מסגרת כוללת  -בין מטרות התכנית המופקדת, כפי שנקבעו בהוראותיה ובפרסום להפקדה

, תוך ניצול יתרונות מיקומה במרחב להבטחת איכות חיים עירונית לכלל תושבי העיר

 המטרופולין.

נשוא מתחם ההמתנגדות יטענו כי, מסמכי התכנית המופקדת וההוראות שנקבעו בהם בנושא 

לתכנית המתאר המחוזית  נגועים באי חוקיות, עומדים בסתירהחולון, ער העיר ההתנגדות בש

לפגוע בצורה קשה ולא מידתית באיכות  יםעלול -ניגוד למטרת התכנית המוצהרתבו 5תמ"מ/

 .חולון החיים העירונית של כלל תושבי העיר

 

 :ואלה נימוקי ההתנגדות בהרחבה

 :ליקויים בפרסום התכנית .1

 

פורסמה ברשומות הודעה  לא -בהתאם למידע הניתן באתר האינטרנט של מינהל התכנון

נוסח מצ"ב  –בדבר ביטול הודעת הפקדה קודמת ולא הודעה בדבר הפקדה מחודשת 

, המפורסם באתר התכניתמחודשת של  ההודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה והפקד

 (להתנגדות )נספח א' - האינטרנט תכנון זמין

 

 :המסווג ביעוד "שטח לתכנון בעתיד" ,א 6מתחם תכנון  - נשוא ההתנגדותהשטח  .2

 

א בתשריט התכנית מצוי בגבולה הצפוני מערבי של העיר  6השטח המסומן כמתחם תכנון 

 .חולוןלעיר הראשית חולון ומהווה את שער הכניסה 

 

 אביב.-א האמור  נושק )בצפון( לגבול המוניציפאלי של העיר תל 6 ןמתחם תכנו
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, א הממוקם בשער העיר חולון6, בו מוצג מתחם תכנון 2030להלן תשריט תכנית ח/

 :ובסמיכות לשכונות המגורים תל גיבורים, שכונת אגרובנק ושכונות גרין ועם

 

 

 

 יחידה מתכנוניתמא האמור מהווה חלק  6מתחם תכנון  -מהותית-מהבחינה התכנונית

התחומה בין שד' לוי אשכול )במזרח( לנתיבי איילון בצפון  דונם, 210-בשטח של כ  אחת

 שחלקה הצפוני מצוי במרחב תכנון מקומי ת"א.ו

במהלך השנים קודם תכנון חדש ליחידה התכנונית האמורה, בו לקחו חלק הוועדות 

 אביב, לשכת התכנון שבוועדה המחוזית ורשות מקרקעי ישראל:-תלהמקומיות חולון ו

ואף קודם ובסמוך לכך, גובשו העקרונות לתכנונו מחדש של המתחם   2000בשנת  .א

 ". מתחם המכללותהנדון כ"

התכנון האמור קודם ע"י מנהל מקרקעי ישראל, עירית חולון ועיריית ת"א באמצעות 

 -( 2761בתחום מרחב חולון, והשנייה )תא/( 468: האחת )ח/שתי תכניות משלימות

 בתחום מרחב ת"א.

התירה שימושי מכללות, מוסדות חינוך, תרבות ורווחה לצד דירות  468תכנית ח/

 קטנות להשכרה ומשרדים.

, נקבע מסוף אוטובוסים, במיקום הצמוד לתוואי נתיבי 2761בתחום תכנית תא/

 איילון.

הוחלט על הפקדתן בתנאים, בין היתר  20/09/2000בהחלטת הועדה המחוזית מיום 

בתנאי כי, שתי התכניות תופקדנה ותאושרנה בעת ובעונה אחת. יחד עם זאת, על מנת 

נקבע בהחלטת הועדה כי, החלוקה  -לאפשר פיתוח עצמאי לכל מרחב תכנון מקומי 

 למתחמי ביצוע תהיה על בסיס מוניציפאלי.

תכניות  -ות בין הרשויות ת"א וחולוןבסופו של דבר, ככל הנראה בשל היעדר הסכמ

 הופקדו.לא אלה 
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קבעה  2010ואושרה בשנת  2004שהפקדה בשנת  5תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/ .ב

" ואף קבעה בו אזור עירוני בדגש מגוריםאת שטח היחידה התכנונית האמורה כ"

. היעוד והשימושים שנקבעו בתכנית המתאר המחוזית  מרכז להשכלה גבוהה""

 ".מתחם המכללותכ" 2000את מגמות התכנון שנתגבשו עוד משנת תאמו 

,  הוחלט להותיר את מתחם המכללות בייעודו, כפי 2007בהחלטת  הולנת"ע משנת 

בין היתר,  נוכח בקשת מתכננת המחוז אדר' שהופקד, כאזור עירוני בדגש מגורים, 

לתכנון שקודם נעמי אנג'ל ולאור העובדה כי, השימושים ביעוד זה נותנים מענה 

 באותם ימים במחוז.

תכנית  -התכנית הכוללנית לעיר ת"אנידונה בוועדה המחוזית ת"א   2012החל משנת  .ג

 .5000תא/

חזן נ' הועדה המחוזית לתכנון  -42232-08/13בעקבות עתירה מינהלית ) עת"מ 

ובקשה למתן צו ביניים להימנע  ( שהוגשה ע"י עו"ד שמעון חזןולבניה ת"א

הוגשה לבית המשפט הודעה מטעם הועדה המחוזית  – 5000מהפקדת תכנית/

בוועדה המחוזית ובמסגרתו  5000, לפיה התקיים דיון בתכנית תא/לתכנון ובניה ת"א

 החלטת ההפקדה, ונקבע, בין היתר, כי : תוקנה

כשטח לתכנון בעתיד,  " אזור צומת חולון, הם המקרקעין נשוא העתירה, יסומן

  ".ומשכך תוכן לגביו תכנית נפרדת

 

 עוד צוין בהודעת הועדה המחוזית האמורה:

"  על כן, מתייתר הצורך לדון בבקשה למתן צו ביניים ובעתירה ובית המשפט הנכבד 

 מתבקש להורות על מחיקתם".

 : 30/09/2013להודעה האמורה צורפה החלטת הועדה המחוזית מיום 

 

 

 להתנגדות. כנספח ב'הודעת הועדה המחוזית האמורה מצורפת 

 

 .העתירה נמחקה - האמורהלאור ההודעה 
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נקבע השטח  2016 שלהי שנת , שפורסמה למתן תוקף ב 5000במסמכי תכנית תא/

אזור לתכנון התחום בין נתיבי איילון )בצפון( לשד' לוי אשכול )במערב( ביעוד "

 ".בעתיד

 

 

 

 :2030תכנית ח/ -נשוא ההתנגדות התכנית המופקדת .ד

א' סווג ביעוד "שטח  6בהתאם לתשריט התכנית המופקדת שטח מתחם תכנון 

 .5000לתכנון בעתיד", בדומה לשטח הגובל ושבו חלה כאמור תכנית תא/

 

 

 

 הוראות התכנית המופקדת, המתייחסות ל"שטח לתכנון בעתיד:סתירה פנימית ב .3

 נקבע כי:א.  3.12.1בסעיף 

לחוק.  4א'/ ג/ 62בסעיף  הסדירה תכנית זו את כל העניינים המפורטים לא "במתחם זה 

עדה ומהווה בסיס להעברת סמכויות לו אינהלפיכך במתחם תכנון זה, התכנית 

 א'/ג'. 62המקומית כאמור בסעיף 
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נקבעו הוראות נוספות בתקנון התכנית לאמור בסעיף קטן א. שלעיל  שבניגוד מוחלט אלא

 א: 6המופקדת , המגדירים באופן מפורט את השימושים במתחם תכנון 

 . ב. נקבע כי:3.12.1בסעיף 

 -, בהתאם לתכנון מפורט בשיתוף עיריית תלעבור מתח"םא תוקצה קרקע  6במתחם "

 אביב".

 : מרכז תחבורה משולב -המותרים כמתח"מהוגדרו השימושים  6.5.1בנוסף, בסעיף 

, ו/או בית נתיבות, ו/או מסופי תחנת אוטובוסים מרכזיתו/או , תחנת רכבת קלההקמת "

נוסעים לתחבורה ציבורית, ו/או חניה תפעולית או מנהלית לאוטובוסים. כן מותרים 

שימושים נוספים של מסחר ומשרדים המיועדים לשרת את המשתמשים במרכז 

 תחבורה".

הגדרה של המונח "מרכז להוראות התכנית המופקדת נכללת  12ת המונחים בעמ' בהגדר

אל התחבורה מתקן תחבורה שבו מתבצע מעבר נוסעים " -)מתח"ם( תחבורה משולב"

 ".אמצעי התחבורה הציבורית השוניםהציבורית וממנה ובין 

בשטח  עצם הגדרת השימושים – מעבר לניגוד הפנימי בין הוראות התכנית המופקדת

, לרבות תחנת אוטובוסים מרכזית המסווג ביעוד "אזור לתכנון בעתיד" כאמור לעיל

 נוגדת את הודעת הועדה המחוזית שהוגשה לבית המשפט במסגרת העתירה המנהלית

המצוינת בסעיף קטן ג. שלעיל, והקובעת כי, אזור שער חולון יתוכנן בשלמותו בתכנית 

 נפרדת בתיאום בין הרשויות חולון ות"א. 

 

 :5המתאר המחוזית תמ"מ/תכנית סותרת את התכנית המופקדת ה אי חוקיות .4

 

נשוא ההתנגדות השטח  מסווגת את 5תמ"מ תכנית המתאר המחוזית המאושרת 

המיועד ", אזור עירוני בדגש מגורים"ביעוד   (א6כמתחם תכנון  2030המסומן בתכנית ח/)

  .ברובו למגורים עירוניים וכן לשירותים הנלווים למגורים

 ".מרכז השכלה גבוההשל " סימבול שטח שמדרום לתוואי איילון דרום מסומןב

 

את  יםהקובעיים אשהרים השימושבהתאם להוראות התכנית הרי שבמתחם האמור 

 מגורים, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים. אופיו הינם 

להוראות התכנית נקבע כי, מוסד תכנון יהיה רשאי להתיר במסגרת תכנית,   4.1.4בסעיף 

בכל אזור או בחלק מאזור, בנוסף לשימושים הראשיים, גם שימושים שהוגדרו לגבי אותו 

 .תוך שמירת אופי האזור כמתחייב מהשימושים הראשייםאזור כשימושים נוספים, 
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, המגדירים את 2030בתכנית המופקדת ח/ 6.5.1.ב.  וסעיף 3.12.1הוראות סעיף 

השימוש א. המסווג ביעוד "אזור לתכנון בעתיד", לרבות  6השימושים במתחם תכנון 

הוראות תכנית המתאר עומדות בקנה אחד עם  אינן, תחנת אוטובוסים מרכזיתל

סתירה מהותית עם השימושים ומהווה שימוש המצוי בקונפליקט וב 5המחוזית תמ"מ/

 ! 5ועם אופי האזור, כפי שנקבע בתמ"מ/ 5הראשיים שהותרו בתמ"מ/

 

 :לחוק 130בסעיף ית התכניות שנקבעה יכלהוראות חוק התכנון והבניה והיררבהתאם 

 

א יפה מתכנית מתאר מקומית ומתכנית מפורטת, אם ל של תכנית מתאר מחוזית הכוח

 ".המחוזינאמר אחרת בתכנית המתאר 

 

שימוש לתחנת מוסמכת לקבוע בתכנית בסמכותה  אינההועדה המחוזית, לפיכך, הרי ש

 מחוזית!, העומד בסתירה לתכנית המתאר האוטובוסים מרכזית

 המופקדת, נועד  2030קביעת השימוש לתחנת אוטובוסים מרכזית בהוראות תכנית ח/

בתחום תכנין מקומי ת"א לסלול את הדרך להעתקת התחנה המרכזית החדשה הקיימת 

 5ועל כל המטרדים הכרוכים בה אל מתחם תכנון מקומי חולון, בשטח המיועד בתמ"מ 

 למגורים!

 

המופקדת להצהרות ראש עיריית חולון מוטי ששון נגד  2030סתירה בין הוראות תכנית ח/ .5

 :העתקת התחנה המרכזית החדשה בת"א למתחם נשוא ההתנגדות

, צוטט ראש עיריית חולון במוסף דה מרקר בעיתון הארץ 10/05/2018כתבה מיום ב

 :ועמדתו הנחרצת 

 .מוטי ששון, ראש עיריית חולון למשמע הצהרות משרד התחבורה, התנגד נחרצות למהלך

חולון לא תתן לאף אחד "לא מעבירים מפגע ממקום אחד למקום אחר, ועיריית לדבריו, 

להעביר תחנה כזאת מעל הראש שלנו. לא יקום ולא יהיה. לא ניתן למפלצת מהסוג הזה 

להיות שער הכניסה של חולון. לא מדובר במסוף, מדובר בהעתקת מתחם שלם 

. נכון שהשטח הוא שטח שיפוט של תל אביב, אבל ואוכלוסייה שמנסים להתנער ממנה

. ריח השתן מקום כזה הוא בושה למדינה ולעיריית תל אביב אנחנו בחולון נסבול מזה.

אחרי ימי ניקיונות הוא תעודת עניות למדינה כולה. צריכה להיות החלטה אסטרטגית 

שמה שמניע אותה הוא אנשים, הגיע הזמן שמשרד התחבורה יראה אנשים בעיניים. 

רי גבנו, אנחנו , ואם דברים יעשו מאחוההחלטה צריכה להיות מתאומת עם כל הצדדים

 .."נוציא את התושבים לרחובות אם צריך ונצא למלחמה

והמקודמת ע"י הועדה המקומית חולון, שמר מוטי ששון המופקדת  2030תכנית ח/

קובעת בשטח נשוא ההתנגדות, בתחום תכנון מקומי  -כיו"רבה משמש וועומד בראשה  

המתאר המחוזית ובניגוד גמור ,  בניגוד לתכנית שימוש לתחנת אוטובוסים מרכזיתחולון 

  !!!לעמדתו המוצהרת של ראש עיריית חולון

https://www.themarker.com/career/1.4632058
https://www.themarker.com/career/1.4632058
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 :סיכום .6

הוא מתראיין  -, מחד גיסאראש העיר מוטי ששון מתעתע בתושביו -כפי שהוסבר לעיל

לתקשורת ומצהיר על התנגדותו להעברת התחנה המרכזית הקיימת לאזור צומת חולון 

מית לתכנון ולבניה חולון לקידום תכנית הוא פועל כיו"ר הועדה המקו -ומאידך גיסא

שימוש לתחנת אוטובוסים מרכזית בשער העיר המופקדת,  הקובעת בהוראותיה  2030ח/

 חולון, בסמיכות לשכונות מגורים ! 

התנהלות בעייתית זו של ראש עיריית חולון, המשמש כיו"ר הועדה המקומית לתכנון 

 -על איכות החיים העירונית של תושבי העיר חולון  ולשמורוהמופקד לדאוג  ובניה חולון

מחייבת אותנו המתנגדות לחשוף התנהלות זו ולפעול לביטול הוראות התכנית 

 5בסתירה לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ /, העומדות באי חוקיות מופקדת, הנגועות ה

 . בתושבי העיר חולון והמהוות פגיעה ממשית ומרחיקת לכת

 

אמור לעיל, מתבקשת הועדה המחוזית לקבל את נגדות כנימוקי ההתלאור 

 כדלקמן :ההתנגדות ולהורות 

המגדירות את השימושים המותרים  2030ח/ הוראות התכנית המופקדת ביטול .א

 .ב. 3.12.1א, לרבות ביטול  סעיף  6במתחם תכנון 

 
יד" א המסווג כ"אזור לתכנון בעת6קביעה מפורשת בהוראות כי, שטח מתחם תכנון  .ב

 . 5ובהתאם לתכנית המחוזית תמ"מ/ במסגרת תכנית נפרדתיתוכנן בשלמותו 

 
תותר העתקת התחנה המרכזית החדשה מתל  לאבנוסף, ייקבע בהוראות התכנית כי, 

 א ולאזור שער חולון. 6אביב לשטח מתחם תכנון 

 

הפקדה יש להורות על  -שלעיל 1לאור הליקויים בפרסום ההפקדה כאמור בסעיף  .ג

 הנדונה. 2030של תכנית ח/ מחדש

 

 

 

 

 

 

----------------------------   -------------------------- 

 ד"ר קרן גונן    שמאית מקרקעיןגלית צור, 

   חולון 30רח' קראוזה 


