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 : התנגדות5886תכנית 

 

לחוק התכנון והבניה  011מתכבדת להגיש התנגדות לפי סעיף  עמותת רמות למען הסביבה

 . 5886לתכנית 

מתושבי שכונת רמות0 ירושלים ומרחבי הארץ0 אשר  00111-התנגדות זו נתמכת ע"י למעלה מ

 חתמו על טופסי התנגדות או הצהירו בחתימתם על תמיכתם בהתנגדות זו. 

טעם: תמיכת תושבים בהתנגדות שהוגשה ע"י העמותה אינה מייתרת את ההתנגדויות יו

 האישיות של התושבים הללו. 

 

. בין מטרותיה 1110( נוסדה ביולי 68-100-841-4עמותת "רמות למען הסביבה" )ע"ר מס' 

קידום ענייני איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא בשכונת רמות וסביבתה0 הגנה על חיות הבר 

וערכי טבע מוגנים בעמק הארזים ובגבעת מצפה נפתוח. חברי העמותה הינם תושבי שכונת 

רמות וכן תושבי שכונות אחרות בירושלים0 המאוחדים באינטרס משותף לשמר את השטחים 

הפתוחים בתוך העיר ומסביב לה כחלק בלתי נפרד מאיכות החיים שלהם. מלבד קידום יוזמה 

תוח0 העמותה קידמה נושאים של מיחזור0 ארגון ארועים לשימור מצפה נפתוח כשטח פ

 לתושבים0 פעילויות בבתי הספר ועוד. 

 

 להתנגדות זו מצורפים חוות דעת מומחים כדלקמן:

 5886חו"ד לענין עתודות הקרקע בירושלים בהתייחס לתכנית 

 חו"ד תחבורתית0 מאת המהנדס אפרים וינהבר. 

 מצפה נפתוח0 מאת עמיר בלבן.חו"ד בדבר הצבאים והמערכת הטבעית ב

 חו|"ד בדבר ערכיות אקולוגית0 מאת ד"ר רון פרומקין. 

 אקולוגית0 מאת תו"פ יועצים והנדסה בע"מ. חו"ד זו תוגש במועד מאוחר. -חו"ד סביבתית

 

יוטעם כי לא כל עמדה וכל מסקנה אשר מובאים בחוות הדעת הנ"ל תואמים בהכרח את עמדת 

 המתנגדים. 
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 התלוי ועומד 00046714טענת סף: בג"צ . 0פרק 

 

אשר קבעה את תחום התכנית )בחלקו הדרומי( כ"אזור  4070נסמכת על תמ"מ  5886תכנית 

 לפיתוח עירוני". 

ע"י עמותת רמות למען  00406714הוגשו שתי עתירות לבג"צ0 בג"צ  4070כנגד אישור תמ"מ 

ור הרי ירושלים )והחברה להגנת הסביבה0 המינהל הקהילתי רמות אלון והקואליציה לשימ

הטבע הצטרפה בנוגע לסוגיית השתתפות מתכננת המחוז בדיון הסגור של הולנת"ע(; ובג"צ 

 שהוגש ע"י מספר תושבים משכונת רמות וכן הצבי הישראלי.  455716

המועצה הארצית והועדה המחוזית  -בג"צ נעתר והוציא מלפניו צו על תנאי המורה למשיבות 

לא תבוטלנה. עוד נעתר  4070להראות טעם מדוע החלטותיהם לאישור תמ"מ  -בניה לתכנון ול

בהתייחס לסוגיית עתודות  0070בג"צ לבקשת העותרים להוסיף ראיות לענין ביטול תמ"מ 

 . 10...4הקרקע בירושלים0 המשותפת לשתי התכניות. הישיבה האחרונה של בג"צ נערכה ביום 

העותרים הגישו בקשה דחופה  5886פרסום הפקדת תכנית להשלמת התמונה: בסמוך למועד 

 התקבלה החלטה של כב' הנשיאה ביניש בזו הלשון: 14.0.1118לצו ביניים. ביום 

 "לעת הזו איני רואה עילה למתן צו ביניים שימנע את הפקדת התוכנית. 

 5886ת עם זאת0 נדרשים המשיבים בהמשך לפרסומים ברשומות ובעיתונות אודות הפקדת תוכני

0 שהיא תוכנית 4070לפרסם גם את דבר קיומן של עתירות תלויות ועומדות נגד אישור תמ"מ 

 ." 5886המתאר המחוזית עליה מבוססת תוכנית 

נראה לנו שיש לפרש את ההחלטה הנ"ל כאומרת: יוזהר כל בעל ענין בקרקע שלא לשים יהבו 

יישמט אם  5886סיס לתכנית 0 אלא יידע כי קיימת אפשרות שהב5886על אישור תכנית 

 תתקבלנה העתירות. 

. קיימת אפשרות 5886אזהרה זו יש להפנות גם אל מוסדות התכנון הדנות באישור תכנית 

יימצאו כבטלים או כחסרי בסיס תכנוני  –כולן או חלקן  – 5886שמהלכי הדיון בתכנית 

ומד הוא מעשה חסר ומשפטי. בידיעה זו0 הבאת התכנית למתן תוקף חרף הבג"צ התלוי וע

אחריות אשר עלול לגרום לסיבוכים משפטיים שבסופו של יום יגרמו להארכת הליכים עשרות 

מונים0 ואף עלולים להביא בהמשכם תביעות פיצויים בהיקפים גדולים0 למרות פרסומי האזהרה 

 כפי שהורה בג"צ. 

ות שמיעת התנגדויות0 0 לרב5886מן הנכון שהוועדה המחוזית תשהה כל טיפול בקידום תכנית 

 .  4070עד קבלת ההחלטה בעתירות כנגד אישור תמ"מ 
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 . בחינת נושאי היסוד1פרק 

 

 לא קבעה דבר לגבי סוג הפיתוח והיקפו0 אפילו לא את עצם הפיתוח 4070תמ"מ 

 

 . 5886ייעוד השטח נקבע רק עתה במסגרת תכנית 

 

ין בה הנחיות לגבי הייעוד של גבעת ממעטת0 במכוון0 בהוראות מחייבות0 ואף א 4070תמ"מ 

; לטעמם 4070היא רק אחת מני חלופות רבות שניתן לצקת לתמ"מ  5886מצפה נפתוח. תכנית 

 של המתנגדים0 התכנית מבוססת על חלופה שהיא מהגרועות שבחלופות האפשריות. 

 

מייעדת את חלקה המזרחי של גבעת מצפה נפתוח ואת כיפת הגבעה כ"שטח  4070תמ"מ 

 כדלקמן: 4070לתמ"מ  .פיתוח עירוני". מה משמעות ייעוד זה "מובהר" בסעיף ל

 "השימושים המותרים באזור לפיתוח עירוני ייקבעו בתכנית מקומית".  

דהיינו0 התכנית אינה קובעת כל יעוד קרקע ספציפי מעבר לעצם היעוד ל"אזור פיתוח עירוני". 

ן את המשמעות של "אזור פיתוח עירוני" לא בודאי שאינה קובעת שכונת מגורים. כדי להבי

המאושרת0 היות והייעוד של "אזור פיתוח עירוני" אינו מופיע בין יעודי  0נוכל להיעזר בתמ"מ 

 .0הקרקע של תמ"מ 

( מגדירה ישוב 6)בסעיף  0יש ייעוד קרוב אך לא חופף של "ישוב עירוני". תמ"מ  0בתמ"מ 

. תוספת ג' מורה לנו שירושלים היא ישוב עירוני. מעבר עירוני כ"ישוב ששמו נקוב בתוספת ג'"

 היוצקים תוכן נוסף כלשהו ביעוד קרקע זה.   0לכך0 אין כל הוראה בתמ"מ 

 

ניתן ללמוד ממהלך  4070מה תוכן יצקה הוועדה המחוזית0 שרשומה כיזמת התכנית0 לתמ"מ 

( הוועדה המחוזית 1110...05) 4070הדיונים שלה בתכנית. כך0 בעת הדיון בהתנגדויות לתמ"מ 

 המליצה לדחות את ההתנגדויות לענין עמימות התכנית: 

. הטענה: לא ברורה ההררכיה של הדיון בין תכנית השינוי לתמ"מ והתכנית 8"

 .5886המפורטת 

לתמ"מ  40התשובה: ההררכיה של התוכניות היא ברורה מאוד וקבועה בחוק. שינוי 

י בלבד0 כאשר התכנית המפורטת קובעת את כל משנה את יעוד הקרקע לישוב עירונ

 הפרטים. . . . 

. הטענה: לא יתכן שתכנית השינוי לתמ"מ תדון במונח בלתי ברור ומפורט של ישוב .

 עירוני בזמן שברור לכל שמדובר על פי התכנית המפורטת על הקמת שכונת מגורים. 
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ת יעוד הקרקע לישוב לקבוע א –התשובה: זו בדיוק המטרה של תכנית השינוי לתמ"מ 

 עירוני". 

 

הוועדה המחוזית סירבה לדון בהתנגדות  4070דהיינו: במסגרת הדיונים בהתנגדויות לתמ"מ 

ליעוד השטח לשכונת מגורים0 והפנתה את המתנגדים אל עבר התכנית המפורטת. יתירה מכן: 

תוחים0 ועל כן אף נטען פעמים מספר שהיעוד של "אזור פיתוח עירוני" כולל בתוכו שטחים פ

 "פיתוח עירוני" אין משמעו בינוי0 ויתכן אף לייעד את כל השטח כפארק עירוני. 

 

 06במונחי תמ"א  5886תכנית 

 קובעות ומחייבות תכנית זו.  06הוראות תמ"א 

היא "תכנית לתוספת שטח לפיתוח"0 המוגדרת כ"תכנית מתאר  04070 תמ"מ 06במונחי תמ"א 

של שטח פתוח לשטח המיועד לפיתוח". ומהו "שטח מיועד  מחוזית המשנה את ייעודו

 לפיתוח"? זהו "שטח שאינו שטח פתוח בתכנית מתאר מחוזית". 

 

מבקשת להיות "תכנית לתוספת שטח לבינוי" שהיא "תכנית מקומית המשנה  5886עתה0 תכנית 

המיועד  את ייעודו של שטח שאינו מיועד לבינוי לשטח המיועד לבינוי". נבחן: מהו "שטח

 ? 06לבינוי" לפי תמ"א 

שטח שניתן להקים בו0 לפי תכנית מקומית0 מבנים וכן שטח המיועד על  – "שטח מיועד לבינוי

פי תכנית כאמור לשצ"פ0 שפ"פ0 שטחי נופש ופנאי0 המהווים חלק מיישוב0 ולמעט שטח 

 נים". המיועד לאחת מהתכליות המפורטות בהגדרת שטח פתוח0 אף אם ניתן להקים בו מב

אם כן0 לא כל השטחים המיועדים לפיתוח בתכנית מתאר מחוזית יהיו מניה וביה מיועדים 

לבינוי בתכנית מקומית. שטח שאינו מיועד לבינוי0 אף אם הוא מיועד לפיתוח0 הוא שטח שלא 

ניתן להקים בו מבנים0 ובין ייעודיו ניתן לכלול כל ייעוד המוגדר בכלל "שטח פתוח" לפי תמ"א 

 לרבות שטח נוף כפר פתוח ושטח חקלאי0 פארק ונופש מטרופוליניים ועוד.   06

 

הן במובנו המילולי0 והן  -  שטח שאינו מיועד לבינויהתנגדות זו מכוונת לכך שהשטח ישאר כ

 . בכלל0 ובפרט אין לייעדו לבינוי למגורים. 06במובנו לפי תמ"א 

 

 ילההיה שגוי מלכתח 5886הוכח שהבסיס לקידום תכנית 

 . 4070תלויה בתמ"מ  5886תכנית 

. תזכיר זה הוא שעמד גם 00התבססה על תזכיר מיצוי עתודות קרקע כנדרש בתמ"א  4070תמ"מ 

שתזכיר מיצוי עתודות הקרקע אשר  - 4070. טענתם של המתנגדים לתמ"מ 0070בבסיס תמ"מ 

התקבל ע"י  -ו הצביע על מחסור חמור כביכול בעתודות קרקע בירושלים הוא שגוי מיסוד



 5 

המועצה הארצית. הנה כי כן0 נשמט באחת כל הבסיס לאישור מצפה נפתוח כשטח לפיתוח 

 עירוני בכלל0 וכאתר לבניה למגורים בפרט. 

הוא מהלך שגוי0 בלתי סביר באופן קיצוני0  5886בנסיבות אלה0 המשך קידום התכנית המפורטת 

 ונוגד את הדין. 

 

  אין צורך בתוספת שטח למגורים

 לעתודות הקרקע לבניה בירושלים?  5886מה תרומתה הסגולית של תכנית 

 

 5886להלן נראה שאין כל צורך0 חיוניות או דחיפות בקידום התכנית. תרומתה של תכנית 

למאגר עתודות הקרקע הריאליות בירושלים היא שולית0 ויש לשקול תרומה שולית זאת לעומת 

 ית ומימושה. הפגיעות הקשות כתוצאה מאישור התכנ

 

ראשית0 יש להסיר את דברי האיוולת לפיהן התכנית "אושרה" בעצם הכללתה בדו"ח עתודות 

הקרקע שערך תומר גוטהלף עבור המועצה הארצית. אף נאמר ש"הירוקים" הביעו הסכמתם 

שישת עבור -לבניה בשטח זה בכך שהתכנית נכללה בדו"ח עתודות הקרקע שערך אורי בר

 מא". ולא היא. קיי-"ירושלים בת

 

עריכת רשימות של עתודות קרקע למגורים היא ענין טכני ומקצועי ולא אידיאולוגי. מעת 

0 היא נכללת מעצם ההחלטה 5886על הפקדת תכנית  1110שהוועדה המחוזית החליטה בשנת 

ברשימת עתודות הקרקע למגורים. היקף יחידות הדיור למימוש ריאלי הוא פונקציה של שלב 

של התכנית והנחות סטטיסטיות של עורך הרשימה. כך0 דו"ח גוטהלף העריך את אחוזי האישור 

0 ותכנית 056% תכנית בהפקדה בסך 66%המימוש של תכנית בהליכים לפני הפקדה בסך 

יח"ד  10111לדו"ח(. במקרה שלנו0 טרם ההפקדה דובר על  00)ראו נא עמ'  06%-מאושרת ב

 X 66%  =00011 10111ודות הקרקע הריאליות היתה ולכן ה"תרומה" של מצפה נפתוח לעת

 יח"ד.  X 56%  =00160 00510יח"ד. עתה שהתכנית הופקדה0 המספרים הם 

 

שישת -המתנגדים סבורים שהנתונים הנכונים ואפילו שמרניים נמצאים בדו"ח שהכין אורי בר

הקרקע למימוש עד 0 מאגר עתודות 1115קיימא. לפי דו"ח זה0 בעדכון לשנת -עבור ירושלים בת

 יח"ד0 וגם זאת בהנחות מחמירות.  000111יח"ד לעומת ביקוש של  680111"שנת היעד" הוא 

 

המתנגדים ידרשו להביא את נושא עתודות הקרקע לבניה בירושלים לדיון מחודש בפני הועדה 

 . זאת בין היתר לאור הנתונים וההערכות5886המחוזית במסגרת הדיון בהתנגדויות לתכנית 

ועת זו  5886השגויים והמוטעים שעמדו בפני הועדה המחוזית עת זו דנה בהפקדת תכנית 
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בטענה כי יש מחסור חמור של עתודות קרקע למגורים בירושלים. נזכיר  4070קידמה את תמ"מ 

נוסדה על אותה הנחה שגויה בדבר מחסור בעתודות קרקע שעמדה אף היא  4070שתמ"מ 

   שנדחתה.  0070ביסוד תמ"מ 

 

לעת זו0 נסתפק בדו"ח גוטהלף0 למרות הנחותיו המאד שמרניות שמצמצמות את היצע המגורים 

ומגדילות את הביקוש למגורים. זאת בשל כך שעקרונות הדו"ח התקבלו על דעת המועצה 

 . 0070הארצית לתכנון ולבניה0 עת היא דנה באישור תמ"מ 

 

ל נירה סידי0 שבמשך עשר שנים ויותר עמדה לענין זה ביקשנו להעזר במומחיותה ובידיעותיה ש

בראש המחלקה למדיניות התכנון בעירית ירושלים. גב' סידי התבקשה לערוך עדכון של מצב 

עתודות הקרקע למגורים בירושלים0 על בסיס נתוני והנחות דו"ח גוטהלף. גב' סידי נועצה 

 באנשי מקצוע נוספים אשר בידיהם הנתונים המעודכנים ביותר. 

 

יח"ד. מן הסתם  000061ב' סידי מעריכה שיש תוספת פוטנציאל ריאלי לשנת היעד של עוד ג

דיוקים0 כמו שגם יימצאו השמטות. אבל המגמה ברורה: מצב עתודות הקרקע -יימצאו אי

למגורים בירושלים שפיר ואף משתפר. השיפור נובע בין היתר מביטול תכנית ספדי אשר מביא 

 הניצול של הקרקע בתוככי ירושלים.  בעקבותיו יוזמות להגברת

 

. ההשלכות השליליות של בניית שכונת 5886והמסקנה ברורה: אין צורך בעת זו באישור תכנית 

עולות בהרבה על התוצאות  -המפורטות בהתנגדות זו ובהתנגדויות אחרות  –המגורים 

חלק מההשלכות החיוביות )שמתמקדות בהגדלת היצע הדיור(. ומדוע אמרנו "לעת זאת"? כי 

השליליות הן תלויות זמן: אישור התכנית כעת יגרום לשרשרת תגובות מיידיות אשר תפגע לא 

 רק בשכונת רמות אלא בעיר ירושלים כולה. 

 

 . שמירת הטבע והנוף0פרק 

 

הערה: בסעיף זה עשינו שימוש בציטוטים מתסקיר ההשפעה על הסביבה. כידוע0 התסקיר 

יש  כנגד הבינויתכנית. על כן0 הדברים בתסקיר שניתן לייחסם לשיקולים הוזמן ומומן ע"י יזמי ה

 לראותם כמוסכמים. 

 

 מבנה ונוף:
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מעצם היותו יחידה נופית ברורה ושלמה בנוף הכניסה  מצפה נפתוח מהווה ערך נופי חשוב"

( מוכר במבואות landmarkלעיר. הכיפה הינה כיפה עגולה0 בולטת בנוף ומהווה ציון נופי )

 רושלים. הגבעה מוקפת משלושת עבריה באפיק נחל שורק . . ." י

0 1111"0 מרץ 5886הציטוט מא.ש.ל.0 "תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית 

 (. 5886)להלן: תסקיר תכנית  014 עמ' 0.4.0סעיף 

 

המורכב מיער0 טרסות חקלאיות וטרשים  מגוון והרמוני מכלולגבעת מצפה נפתוח מהווה 

הגבעה כמכלול נופי ואקולוגי היא מהותית. גם אם הבינוי ירוכז0 כמוצע0 טבעיים. ראיית 

במדרונות המזרחיים ובכיפה0 בסופו של יום הבינוי ישפיע0 ולא לטובה0 על הטבע והנוף של 

 המכלול0 לרבות השטח המיוער0 שיהפוך לשוליים עירוניים.  

 

נבחרה לשער הספר  -יפתא גבעת מצפה נפתוח ומורדות הכפר ל -תמונת הנוף של מתחם זה 

THE LANDSCAPE OF MAN  0( בנושא אדריכלות נוף בינלאומית.0.56  )הוצאת וייקינג 

 

 בלב הכניסה לעיר:

גבעת מצפה נפתוח היא חלק מהותי וחשוב מהמרחב הגיאוגרפי המהווה את "הכניסה 

בישים: ראשית לעיר. מדובר בשילוב של שלושה כהכניסה הלירושלים" ממערב0 היא בפועל 

 אשר לאורכו חלונות נוף הצופות לעבר הגבעה;  0כביש מס' 

 אשר עובר בתוך הגבעה והיא נצפית מקרוב בכמה וכמה נקודות מבט; .כביש מס' 

המהווה את הגישה האלטרנטיבית למישור  440העירוני שהוא המשך של כביש  4וכביש מס' 

 החוף. 

 

 רציפות השטחים הפתוחים:

נפתוח0 ביחד עם הבינוי המאושר בליפתא0 קוטעים יחדיו רציפות הבינוי בגבעת מצפה 

משמעותית וחשובה של שטח פתוח שבמרכזו נחל שורק שמשתרע מהר חוצבים במזרח ועד 

שכונת חלילים במשברת ציון. רציפות השטח נפגעה לא במעט ע"י מערכות של כבישים ארציים 

רצופה והגדולה ביותר שנותרה היא גבעת ואזוריים והתוואי המתוכן של הרכבת. יחידת הנוף ה

 מצפה נפתוח0 ועתה מוצע גם אותה לבתר. 

 

 נצפות:

גבעת מצפה נפתוח היא גבעה נמוכה ביחס לסביבתה. ממש כפי כנאמר על ירושלים: "הרים 

 סביב לה". 

 001.6כיפת מצפה נפתוח: 
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 (10ברמות  .81-)העולה ל 061מצפון: השלוחה עליה בנויה רמות ב'0 

 (800)קצה שלוחת בית אקסא המגיעה לרום  016מערב: גבעת עלונה0 -וןמצפ

 060מערב: הר תמיר0 -מדרום

 808מדרום: גבעת שאול0 

 814ועולה דרומה עד  0.0מזרח: רוממה עלית0 -מדרום

 001ממזרח: הר חוצבים0 

 . 0.46משנת  0:010111. מצ"ב קטע ממפת 00:110111 0:010111מקורות: מפות 

 

אחד גבעת מצפה נפתוח בולטת מעל סביבתה מזוויות ראיה של נחל שורק: פארק וכך0 מצד 

עמק הארזים מצד מערב והאזור מצד מזרח שהפך לעתיר מחלפי דרכים. ומצד שני גבעת מצפה 

 נפתוח נצפית מגבוה כמעט מכל עבריה מרכסים גבוהים ממנה. 

 

י עליה יבלוט ביתר שאת. על כן גם הנצפות הרבה של הגבעה מארבע רוחות השמים0 ובינו

הבינוי אמנם מתוכנן במדרונות המזרחיים של הגבעה0 אך בנייניו יבלטו לכל הכיוונים. זאת 

בשל אופן פריסת הבינוי ובשל העיקרון העיצובי המוטעה של בינוי שמדגיש ומחריף את 

 הטופוגרפיה. 

 

0 0א בולטת מכביש מס' גבעת מצפה נפתוח היא בעלת נצפות גבוהה מכל הכיוונים0 ובמיוחד הי

היא ציון דרך עבור הנכנסים לירושלים ברכב ממערב  -0 דהיינו 4-ו .ועוד יותר מכבישים מס' 

ומצפון. היום האזור נותן לנכנסים לעיר מראה של עמק0 מעליו גבעה מיוערת וברקע גגות 

 משתלב.   בינות לצמחיה ועצים0 שילוב נעים ורך של טבע ובינוי 11אדומים של בניני רמות 

כמו כן נצפותה גבוהה לתושבי רמות0 בתחום רחב בהרבה מדרך החורש לבדה0 עליה דובר 

 . 5886בתסקיר השפעה על הסביבה לתכנית 

 

"מדרום נצפה אזור התכנית בנצפות גבוהה ממורדות שכונת רוממה0 מדרך שערי ירושלים0 

הר תמיר והר המנוחות. שעל מורדות  0ממפתח נחל נפתוח0 מערוץ נחל שורק וכביש מס' 

ממזרח וממערב אזור התכנית בנצפות בינונית עד גבוהה מגבול האגן החזותי. מכיוון צפון . . . 

 נצפות גבוהה במיוחד מקצה גבול האזור המבונה של שכונת רמות הצמוד לרחוב דרך החורש."

 (. .06 עמ' 4.1.1; סעיף 014 עמ' 0.4.0)תסקיר השפעה על הסביבה0 סעיף 

ח התכנית הינו חלק ממתחם עמק הארזים המגדיר0 מבחינה נופית0 את המבוא המערבי "שט

 -שהוא השער המרכזי לירושלים. . . . העולים לירושלים נוסעים דקות ארוכות בנסיעה איטית 

ומתרשמים מהנוף הפתוח0 הטרסות0 הטרשים0 היער והחורש  - 0הודות לפיתוליו של כביש 

ת מצפה נפתוח עתיד להשפיע על המראה הפתוח של נוף העליה הטבעי בדרך. הבינוי בגבע



 9 

0 .. דברים אלה נכתבו לפני סלילת כביש .06 עמ' 04.1.4 סעיף 5886)תסקיר תכנית  לירושלים."

 שרק היה מוסיף דגשים לחשיבות הנופית של הגבעה(. 

 4בכביש מס' "כיפת מצפה נפתוח . . .  בולטת מאד לעולים לירושלים מכיוון מוצא ולנוסעים 

 (. 015 עמ' 0.6.1)שם0 סעיף מליפתא לרמות." 



 11 

 

 הייעוד העדיף: שטח פתוח

ניתוח תכונות הגבעה כפי שפורטו בסעיף הקודם מובילים למסקנה שמן הראוי שגבעת מצפה  

 נפתוח כולה תשאר שטח פתוח בלתי מבונה0 המהווה את ליבו של פארק עמק הארזים. 

לשטח פתוח  111מקרקע חקלאית לפי תכנית מ"י   גבעה כולהיש לשנות את יעוד הבהתאם0 

 . ציבורי עבור פארק עירוני

 

הצורך בקביעת קו מוגדר להשתרעות הבינוי העירוני והבחנה בין העיר גופא לסביבתה0 

החשיבות והסמליות של המיקום בכניסה הראשית לעיר0 הנצפות הגבוהה של האתר0 אלה יחדיו 

לפריצה בוטה ובולטת לעין אל תוך רצף השטחים הפתוחים שבמרכזם  הופכים כל בינוי בגבעה

 נחל שורק. 

 

הפארק המטרופוליני הליניארי המקוטע שמוצע לאורך עמק הארזים חסר מוקד. גבעת מצפה 

נפתוח היא המוקד והעוגן הנדרשים. צורתה0 גודלה ומיקומה הם אידיאלים. מחד גיסא היא 

תושבים( ושל  450111-כלוסיה של שכונת רמות )המונה כקרובה קירבה מיידית לריכוזי או

שכונת ליפתא המתוכננת; ומאידך גיסא היא נגישה לאוכלוסיה של מאות אלפים מתושבי העיר. 

תכונות אלה אינן קיימות בשום אלמנט אחר של הפארק בעמק הארזים או של הפארק 

 המטרופוליני בשטחים שממערב לירושלים.  

 

 :5886השפעה על הסביבה לתכנית  כפי שנכתב בתסקיר

"בשטח התכנית פוטנציאל לאזורי ביקור ונופש בטווח נגישות גבוה לעיר0 הן ברמה השכונתית 

והן ברמה העירונית והאזורית. ערכו העיקרי של השטח הינו ברמת המגוון של מאפייני הנוף0 

)סעיף  ירושלים."טבע ותרבות כמשקפים תדמית ופרקים בהתפתחות העיר ובאגן החזותי של 

 (. 054 עמ' 4.4.1

 

תושבים0 כגודל עיר בינונית. השכונה מבודדת מיתר חלקי  450111-כאמור0 שכונת רמות מונה כ

העיר. מערכת הדרכים העורקיות אמנם מקרבת את השכונה למרכזי הפעילות בעיר0 אך בו בזמן 

של כבישים עורקיים יוצרת בין רמות לסביבתה מחסומים פיסיים אדירים ובלתי עבירים 

שטח. לכאורה0 רמות משופעת בשטחים פתוחים רחבי היקף -מפלסיים עתירי-ומחלפים רב

בשוליה. אבל בחינה קרובה מראה מציאות אחרת: חלקם הפכו לתוואים לתשתיות0 בעיקר 

כבישים; חלקם בעלי שיפועים טופוגרפיים תלולים )ולכן לא בנו עליהם(; וחלקם פונים לעבר 

ערביים עוינים בהם אין תחושת בטחון שהכרחית לקיום פעילויות משפחתיות ישובים 

וקהילתיות. עבור כלל תושבי רמות0 גבעת מצפה נפתוח זמינה0 קרובה0 נגישה ברגל וברכב0 
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וגדולה דיה כדי לאפשר מגוון פעילויות למגוון אוכלוסיות. למעשה0 אין עבור תושבי רמות 

. יצוין שהשטח הפתוח ממזרח למצפה נפתוח אינו יכול שטח פתוח אחר בעל תכונות דומות

לשמש כפארק אפקטיבי0 עקב היותו מופרע ע"י כבישים0 מחלפים0 קו מתח גבוה0 תחנת חשמל0 

גשר רכבת ומתקני תשתית נוספים. שכונת מגורים במצפה נפתוח תהווה חיץ נוסף בין רמות 

 לשטחים הפתוחים הנותרים.  

 

במרחק מאות מטרים0 נמצאת ליפתא. האתר מיועד לשיקום ועתיד  ממול לגבעת מצפה נפתוח0

ליהפך למרכז פעילויות ותיירות בשל בתיו הציוריים0 המעיין0 בוסתנים ועוד. מה יותר הגיוני 

מאשר לשלב בין שני האתרים באופן שיהוו חלקים משלימים של מכלול ייחודי בכניסה 

ל ביקור בליפתא ע"י הפיכת הנוף הפתוח המערבית לירושלים? ומדוע להרוס את החוויה ש

 הנשקף ממנה לנוף של שיכון עירוני?  

 

עוד יש להזכיר את מגוון התכסית בגבעה0 בה יש שילוב מיוחד במינו של שטח יער נטוע אדם0 

חורש טבעי0 טרשים וטרסות חקלאיות. מגוון זה מאפשר לשלב במתחם אחד סוגים שונים של 

 ן פעילויות.  שטח פתוח ובהתאם לכך מגוו

 

 חשיבות שמירת הטבע

משמעי בעמדת המשרד לאיכות הסביבה0 )"מצפה נפתוח )תכנית -המתנגדים תומכים באופן חד

 ( כדלקמן )דגשים נוספו(:00.0.1111חוות דעת לתסקיר השפעה על הסביבה"0  - 5886מס' 

את גבעת מצפה  המחיר הסביבתי של ביצוע התכנית הוא כבד0 ומבחינה זו עדיף היה לא לפתח"

. הקמת השכונה צפויה לפגוע באופן בלתי הפיך במרכיבים האקולוגיים והנופיים של נפתוח

נופית לפארק -המרחב: קישור אקולוגי בין העיר והטבע הסובב אותה0 השקה פיזית

 המטרופוליני של מערב ירושלים ותמונת הנוף של הכניסה לעיר."  

 

0 וההשפעות מרחיקות הלכת של אישור תכנית הבניה בשל החשיבות הרבה של הטבע באתר זה

המוצעת0 להתנגדות זו נספחת0 כחלק בלתי נפרד ממנה0 "חוות דעת מומחה בנושא ערכיות 

 אקולוגית של מרחב תכנית מצפה נפתוח וסביבתו" שהכין ד"ר רון פרומקין. 

 וכך כותב ד"ר פרומקין: 

 

וחב העמק היוצר טריז משמעותי בין רמות "תכנית הבינוי והפיתוח משתרעת על שטח נרחב לר

לבין אפיק נחל שורק ויוצרת חיץ בין מזרח העמק למערבו. מעבר לכך0 הפיתוח צפוי לחסל את 

שערכיותו האקולוגית היא הגבוהה  -גבעת מצפה נפתוח  –ערכי הטבע בתא השטח המרכזי 

גי לצבאים ולמינים ביותר לאור המגוון הביולוגי העשיר שבו ותפקודו בלב מסדרון אקולו
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נוספים. התכנית במתכונתה הנוכחית צפויה לגרום נזק בלתי הפיך להרכב הייחודי של ערכי 

 הטבע בתחומה0 שחשיבות0 כאמור0 אינה רק מקומית אלא ברמה הארצית."

אזור התכנית שבו מתוכננת שכונת מגורים לצד תשתיות ומבני ציבור0 מאופיין במגוון עשיר 

 -חיים0 זאת בשל הפסיפס המגוון של בתי גידול המצויים זה לצד זה -בבעלימאוד של צמחים ו

שטחי בתה0 גריגה וחורש0 מטעים נשירים וכרמי זיתים0 יער נטוע0 מעיינות ונחלים0 שרידי 

חקלאות קדומה וקטעים מצוקיים0 על גבי סוגי מסלע שונים ובתנאים טופוגרפיים ואקולוגיים 

 מגוונים.

ועבודות מנהור  .טמצמו ונפגעו שטחים בעמק הארזים בשל העברת כביש בשנים האחרונות הצ

מדרום לגבעת מי נפתוח0 ושטחים נוספים צפויים להיפגע בקרוב בשל תכניות למסילת רכבת 

מתל אביב לירושלים0 וכן בשל פיתוח פארק מטרופוליני אינטנסיבי הצפוי להגביר עוד יותר את 

נותרו. קיום השטחים הפתוחים0 על עושר בתי הגידול  הלחץ על מעט השטחים הטבעיים שעוד

שעדיין נותר בהם0 חיוני לקיום המגוון הביולוגי הייחודי של החי0 הצומח והמערכות 

 האקולוגיות התומכות בהם. 

בנוסף0 שטחים אלה0 הצמודים לשטח בנוי0 מהווים אתר טבע עירוני בעל חשיבות עצומה 

 ליכה או נסיעה קצרה ממנו." אלפי תושבים החיים במרחק ה-למאות

 

 חשיבות שמירת החי

"עקב המצאות התכנית בשולי העיר0 סמוך לשטחים פתוחים בעלי התערבות אנושית קלה0 

 נמצא במקום מספר ומגוון רב יחסית של בעלי חיים האופיניים לפאונת הרי יהודה"

 (. 22., עמ' 3.1.1, סעיף 5886)תסקיר תכנית 

העלמות חלק מבית הגידול של בעלי החיים באזור כיום. צמצום מרחב "ביצוע הפרויקט יביא ל

של בית גידול מוביל לצמצום ואף להיעלמות של אוכלוסיות בעלי חיים0 בעיקר יונקים גדולים 

 (. 068 עמ' 4.0.1)שם0 סעיף  אשר ינדדו לאזור אחר0 במידה והדבר יתאפשר להם."

 

 גדות זו0 כותב: ד"ר רון פרומקין0 בחוות הדעת הנספחת להתנ

-מיני עופות0 יונקים0 זוחלים ודו 011-חיים0 לרבות כ-"בתחום התכנית נצפו עשרות מיני בעלי

חיים.למעט מספר קטן של מינים המותרים בציד )בדרך כלל מזיקי חקלאות(0 מרבית בעלי 

החיים המצויים באזור מוגנים בחוק הגנת חיית הבר )ערכי טבע מוגנים(. חלק מהמינים 

( או נמצאים בסכנת הכחדה vulnerableסומנים בקו תחתון( מוגדרים פגיעים ))מ

(endangered 1111( על פי הספר האדום )דולב ופרבולוצקי".) 
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להתנגדות זו מצורפת חוות דעת מומחה שכתב עמיר בלבן אשר חקר את אוכלוסית הצבאים 

ביותר במצפה נפתוח0 אבל  במצפה נפתוח. בשל גודלו ונצפותו0 הצבי הוא בעל החיים הבולט

 איננו היחיד. עם זאת0 יש מקום להתייחסות מיוחדת לצבי. להלן תמצית חוות הדעת: 

 

"הצבי הישראלי המוגן על פי חוק הגנת חיות הבר הנו אחד היונקים הגדולים והמרשימים 

וח שנותרו במערכת הטבעית של מדינת ישראל. מין זה נמצא יותר מתמיד תחת איום. מצפה נפת

בפרט יחד עם נחל שמואל הסמוך ואזור נחל שורק עליון הנו אזור מפלט בעל חשיבות ארצית  

 עבור מין זה.

 

 הגורמים העיקריים שמסכנים את אוכלוסיית הצבי הישראלי הם:

 אבדן בתי גידול וקיטוע שטחים פתוחים;

 עליה במספרי טורפים מלווי אדם סביב ובין ישובים )תנים0 כלבים(;

 חוקי.  ציד לא

 

מצפה נפתוח הנו אחד האזורים בהם מצוי ריכוז הצבאים הגדול ביותר מצפון לעיר. חשוב לציין 

שבשנים האחרונות עם הקמת גדר ההפרדה הפכו עמק הארזים והנחלים שמואל0 לוז0 חלילים 

והראל למובלעת מכותרת. סגירת השטח הפכה את המרחב הנדון למכלאת ענק שללא ניהול 

טנסיבי של המערכת הטבעית יעלמו ממנה בהדרגה חיות הבר הגדולות והצבי וטיפוח אינ

 הישראלי בראשם. 

 

עיקר חשיבותו של מצפה נפתוח לצבי הישראלי נעוץ בכך שהוא מהווה חלק מרצף שטחים 

פתוחים לכיוונים צפון ומערב לירושלים0 דבר שמבטיח את המגוון הגנטי ההכרחי לאוכלוסיה 

 ות של הצבי של מצפה נפתוח עם צבאים מאזורים אחרים. בריאה על ידי הזדוג

 

כמחצית מאוכלוסיית המצפה בעלת פוטנציאל הרבייה נמצאת באזור שיועד לבינוי. המשמעות 

היא פגיעה ישירה בכושר הנשיאה של המצפה וביותר ממחצית השטח המשמש כנחלות 

לק המיוער של מצפה נפתוח לצבאים בעלי פוטנציאל רבייה. עוד יצוין כי נחלות הצבאים בח

יושפעו מהפיתוח והבניה0 מאחר ולישובים מאוכלסים השלכות על הסביבה מעבר לגבול הבינוי 

 בשל גורמים כגון בעלי חיים מבויתים ובעיקר כלבים.  

 

גודלו ודרישותיו למרחב מחיה גדול משמשים כאמצעי שימור למינים נוספים שהם פחות 

יהם0 לא רק למינים נוספים של חי0 אלא גם לצומח. במילים ידועים ושיותר קשה להגן על
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אחרות0 שימור מצפה נפתוח כאתר טבע עירוני יגן לא רק על הצבי אלא על כלל המגוון 

 הביולוגי של האזור.

 

 מבנה הכיפה של מצפה נפתוח כולל מגוון רחב של בתי גידול אופייניים להרי ירושלים:

לאזורי מרעה ותיקים0 משמש עדרי צאן ועזים בחפיפה עם  בית גידול אופייני –טרשים ובתה 

 פעילות מרעה של צבאים.

 -עיבוד עונתי קל  –אזורים חקלאיים מסורתיים ברמת ממשק נמוך  –בוסתנים וכרמי זיתים 

 משמשים למרעה צבאים0 המלטה0 אזורי הסתתרות ומנוחה.

 0 מנוחה והמלטה. יערות קק"ל המשמשים את הצבאים לצורכי מרעה –יער נטע אדם 

בשטח המצפה מצויים שרידים של חלקות מטעים זנוחים שהפכו לשדות   -חקלאות בת זמננו 

 בור המשמשים למרעה צבאים ואזור המלטה.

מצפה נפתוח כולל מערך מלא של בתי גידול אופייניים להרי ירושלים הנושק לחלקה הצפוני 

בה וממנה לכיוון נחל שורק )דרך המעבר של העיר. מבנה הכיפה ויכולת התנועה הרציפה סבי

( הופכים את המצפה לאתר צבאים איכותי ביותר בעל כשר הנשיאה .העילי שהוקם על כביש 

 הגבוה ביותר בצפון העיר. 

 

מצפה נפתוח דורג ע"י החברה להגנת הטבע כאחד מאתרי הטבע העירוניים החשובים 

תי ומרגש עם הצבי במרחק קצר משכונת בירושלים. הגישה הנוחה והיכולת לחוות מפגש חווי

את תושביה הנחושים של  -בין השאר  -רמות מהווה נכס שאין לו מחיר. חוויה זו היא שהביאה 

שכונת רמות להיאבק בתוכנית הבנייה המוצעת0 תוכנית שתגרע מהעיר ירושלים וכל תושביה 

 פנינת טבע ייחודית. 

תבטיח שהדורות הבאים של תושבי רמות  שמירה על מצפה נפתוח כאתר טבע עירוני מוגן

וירושלים בכלל ימשיכו לטייל ולחוות מפגש בלתי אמצעי עם הטבע0 המורשת והצבי הישראלי 

 עוד שנים רבות. 

 

סיכום: הבניה במצפה נפתוח תפגע באוכלוסיית הצבאים במצפה ותקטין באופן משמעותי את 

י הוא חיסולם של שטחים בהם יש נחלות גודל האוכלוסייה לכדי פרטים בודדים. הגורם העיקר

עם זכרים ונקבות בעלות פוטנציאל רבייה. בנוסף כל בניה תגרום לרמות פעילות שידחקו את 

עדר היער והכפה ויגרמו להרחקתו מהמצפה. מעבר לכך0 פגיעה בצבאים במצפה נפתוח 

  שי."משמעותה פגיעה בכלל אוכלוסיית הצבאיים בישראל הנמצאת היום תחת איום ממ

 

במנהרה בחלק המערבי  .לאור הדברים הללו0 יש לבחון את ההחלטה להעביר חלק של כביש 

של גבעת מצפה נפתוח. החלטה זו0 אשר ייקרה את העלות של הכביש בכמה עשרות מיליוני 
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שקלים0 נעשתה כדי לאפשר מסדרון אקולוגי ומעבר בעלי חיים מהעבר האחד של נחל שורק 

עת קובעת שהבניה הצמודה לשטחי היער תבריח את מגוון החי בחלק לעבר האחר. חוות הד

המערבי של גבעת מצפה נפתוח0 הוא החלק העובר במנהרה. ואם כך0 יד שמאל של הועדה 

 המחוזית לוקחת את מה שיד ימין שלה נתנה. 

 

 10.0.18להתנגדות זו מצורף0 כחלק בלתי נפרד0 מאמר שפורסם בעתון ג'רוסלם פוסט ביום 

עו"ד רחל אדם0 תושבת השכונה. המאמר דן בחובה המוסרית0 האתית והביולוגית של  מאת

להגן על בעלי החיים ששותפים עם בני האדם  –ומוסדות התכנון בכלל אלה  –חברת בני האדם 

והשפעתן ההרסנית על שארית  5886במרחב מחיה מצומצם0 וזאת בהתייחסות ספציפית לתכנית 

 ת הצבאים באזור ירושלים. אוכלוסיי

 

 חשיבות שמירת הצומח

"הבינוי המוצע בתכנית עתיד לגרום להרס מוחלט של מיני הצמחים המוגנים והצמחים האחרים 

.0 עמ' 04.0.0 סעיף 5886)תסקיר תכנית  הגדלים בשטח התכנית. פגיעה זו הינה בלתי הפיכה."

68 .) 

 

 כיות האקולוגית של גבעת מצפה נפתוח: ד"ר רון פרומקין מפרט בחוות הדעת בדבר הער

"בתחום התכנית0 על פני שטח מצומצם ביותר שגודלו מאות דונם בלבד0 נצפו בעבודה זו 

 מכלל צמחיית ישראל 11%-מיני צמחים0 המהווים יותר מ .60ובסקרים קודמים 

יני מ .6מיני צמחים בעלי חשיבות מיוחדת לשימור. אלה כוללים  5.במרחב התכנית גדלים 

מינים המוגדרים "אדומים" בשל היותם בסכנת  .מינים נדירים0 מתוכם  00צמחים מוגנים0 

מינים אנדמיים )מיני צמחים שתפוצתם העולמית מוגבלת לאזור גאוגרפי  11-הכחדה בישראל0 ו

 מצומצם0 ולפיכך פגיעה באוכלוסיותיהם עלולה לסכן את המשך קיומם(. 

ם לפיתוח הנו בעל חשיבות בקנה מידה ארצי. אין אתרים רבים ריכוז כה גבוה של מינים רגישי

 בארץ בכלל ובמרכז הארץ בפרט עם עושר מינים כה גבוה בשטח בגודל דומה. 

חשיבות זו נובעת הן מעושר בתי הגידול השונים במרחב התכנית0 והן ממיקומו של האזור 

ספורים מחגורת הספר תיכוני0 במרחק של קילומטרים -בשוליים המזרחיים של החבל הים

 תיכוני במערב לחבל המדברי במזרח."-המפרידה בין החבל הים

 

 נושאי איכות הסביבה הנובעים ממימוש התכנית .4פרק 

 

סביבתית שנערכה ע"י חב' תו"פ )ד"ר יוסי -להלן קטעים נבחרים מתוך חוות דעת תכנונית

 סוקר(: 
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 ליקויי תסקיר השפעה על הסביבה

סביבה אשר היווה בסיס לתכנון המפורט ובסיס לדיוני מוסדות התכנון תסקיר ההשפעה על ה

בגיבוש התכנית שהופקדה לא התייחס כלל להשפעות של הפרויקט המוצע על השכונה הקיימת 

 ותושביה. 

"אין כל אזכור או התייחסות0 למגוון נושאים והיבטים סביבתיים חשובים בפני עצמם כגון: 

  יהום אוויר0 מניעת פוטנציאל מפגעי ז - 

  מניעת פוטנציאל מפגעים במהלך עבודות הבנייה0  - 

  מי נגר ומי תהום0  -מניעת פוטנציאל השפעה הידרולוגית - 

 מניעת השפעה גיאומורפולוגיות בגין עבודות הבנייה של המחלף והגשר החוצה מעל - 

  נחל שורק0     

 סביבה לתכנית ועוד."פירוט השפעות ומפגעים בגין קרבת שמושי הקרקע ב -  

 

 מפגעי רעש

"מלימוד התסקיר נמצא כי התכנית והתסקיר מתעלמים מדבר קיומם של תושבי שכונת רמות0 

 כמו גם מתנאי ומאפייני האקלים האקוסטי0 הקיימים השוררים בקרבתם.  

 לא נערכו כאן בדיקות וחקירות דרושות0 ולא ניתנה -מלימוד מסמכי התכנית והתסקיר0 עולה כי

הדעת והמחשבה0 לבדיקת צרכי מיגון אקוסטי של בתי שכונה וחשיפתם למצבי רעש0 גבוה 

 וחורג מן המותר בתקנות תוך גרימת שינוי רב וקיצוני בתנאי האקלים האקוסטי השוררים כאן.

לצורך בדיקה בנושא0 ערכנו מספר חקירות וחישובי רעש0 ראשוניים ומדגמיים בלבד0 כולל 

רעש0 עריכת חישובי רעש ובדיקות0 להערכת פוטנציאל השינוי האקוסטי עריכת מס' מדידות 

 המוצע בתכנית. 411הצפוי0 בקרבת בתי המגורים בשכונת רמות0 בגין תנועת כ"ר בכביש מס' 

 

קולטי רעש אינדיקטיביים בלבד. שלושה מהם בתי מגורים קיימים  6לצורך הדגמה בלבד בדקנו 

 בתכנית השכונהמהם0 מוצעים  1 -בשכונת רמות0 ו

בהשוואת של ממצאי החישובים שנתקבל דלעיל0 לבין הקריטריון האקוסטי שנקבע לעיל0 נמצא 

'(0 0)במקומות אחרים סומן ככביש מס'  411מפלסי הרעש החזויים בגין הפעלת כביש  -כי

 צפויים מפלסי רעש גבוליים ואף חריגים מן הקריטריון שנקבע בתסקיר.

בדיקות שנעשו בתסקיר0 כללו לפי התסקיר0 ביצוע הערכות רעש כלליות לפי בדיקתנו נמצא כי ה

ובלתי מפורטות0 ממצאי חישובים בלתי מוסברים ו7או מנומקים0 שמן ראוי לתקנם ולהשלימם. 

למשל: בכל הבחינות שנערכו לכאורה בתסקיר0 לא נעשה חישוב לפוטנציאל הרעש המצטבר0 

 ון ועוד. בגין מס' מקורות רעש שונים על קולט נת
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אין בהוראות התכנית התייחסות מחייבת ורצינית0 להבטחת התנאים למניעת חשיפת תושבי 

רמות0 השכנים לתכנית0 והתייחסות לתנאי חייהם0 בשורה ארוכה של היבטים מתחומי איכות 

  הסביבה. 

חלק זה של המלצות התסקיר שנעשה0 לא קיבל כל ביטוי ולא הטמע בהוראות התכנית0 וניכר0 

 שוב0 כי אין כל קשר בין ממצאי התסקיר והמלצותיו לבין הוראות התכנית."

 

 זיהום אויר ואבק

"מעיון במסמכי התכנית והחתכים שצורפו ניתן להעריך כי ביצוע התכנית יחייב השקעה 

 בעבודות עפר נרחבות לצורך ביצוע הכבישים0 מרתפי המבנים0 הכשרת המגרשים ועוד.

 ארך ולהמשך ע"פ שנים רבות.בניית השכונה עלולה להת

מניתוח מאפייני הסביבה והאקלים באזור0 כולל תנאי וכיווני רוח שלטת0 תנאי הטופוגרפיה 

ואחרים0 עולה כי אלו יעודדו את פוטנציאל הסעת המזהמים מתחום שטח התכנית אל עבר בתי 

 שכונת רמות הקיימים בחלק ניכר של שעות היום.

נו0 לצורך חוו"ד זו בלבד0 ניכר כי ביצוע עבודות העפר0 חפירה על פי הערכות וחישובים שערכ

ובנייה0 בהיקפים גדולים שידרשו כאן0 עלול בהחלט לגרום ליצירת מפגעי אבק וחלקיקים 

מזהמים0 במידה רבה וחריגה0 מכפי המותר בתקני הפליטה למזהמים0 במבני המגורים הסמוכים 

  לשטחי העבודות ובסביבתם."

 

 פיה. דמוגר6פרק 

 

בנושא מהותי זה0 המתנגדים סומכים את ידיהם על הנאמר בהתנגדויות אחרות0 ובפרט 

-ההתנגדות של הפרופסורים לכלכלה והתנגדות תושבי המשעולים שהוגשה ע"י עו"ד יובל גל

 און. 

 

 . פגמים בהליכים5פרק 

 

 חסרה חתימת בעלי הזכויות לצורך איחוד וחלוקה

 מעצם שמה ומהותה0 בהסכמת הבעלים כולם. איחוד וחלוקה בהסכמה חייבת0 

לחוק התכנון והבניה.  011חלות הוראות סעיף  לא בהסכמהיתירה מכן: על איחוד וחלוקה ש

. דהיינו0 חלוקה שלא הושגה עליה הסכמתם של כל הבעלים"הוראות אלה חלות במקרה של "

קרקע תיחשב כאיחוד איחוד וחלוקה אשר אינה מלווה בהסכמה פוזיטיבית ומפורשת של בעלי ה

 לחוק.  011וחלוקה ללא הסכמה0 עליה חלות הוראות סעיף 
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 מורכבת משני מתחמים לאיחוד וחלוקה.  5886תכנית 

 

 01 0תחומי איחוד וחלוקה 

0 שהם ככל הנראה 1-ו 0מרבית שטחי התכנית כלולים בתחום איחוד וחלוקה המסומנים במספר 

 מקרקעי ישראל. 

כנציג בעלי הקרקע0 לא חתם על התכנית מהאספקט הקנייני שלו0 אלא מינהל מקרקעי ישראל0 

ההתנגדות לעקרונות התכנון -התנגדות לעקרונות התכנון0 כמפורט לעיל. על אי-רק הביע אי

חתם מתכנן מחוז ירושלים של ממ"י0 שאינו מוסמך לחייב את ממ"י בנושאי קנין. על כן0 צירוף 

ליד רשימת בעלי הזכויות בקרקע אינה מספקת0 ככל התנגדות עקרונית לתכנית -חותמת אי

 שמדובר בנושאי איחוד וחלוקה שהם בעלי השלכות קנייניות ולא רק תכנוניות. 

  

 מתחמים מחוץ לאיחוד וחלוקה

מספרי המגרשים ש"מחוץ לאיחוד וחלוקה" )זו ההגדרה בתכנית( מפורטים בטבלה הנספחת 

0 מתחם זה כולל "קרקעות 00.01.1110וזית מיום לתשריט התכנית. לפי פרוטוקול הועדה המח

 בלתי רשומות0 בבעלות בלתי ידועה". 

אבל האמירה שהם "מחוץ לאיחוד וחלוקה" אינה נכונה. הרי מדובר בתכנית מפורטת ממנה 

ניתן להוציא היתרים. התכנית המפורטת מציעה מגרשים חדשים. כיצד ניתן לממש את הדרך 

ואמנם0 התכנית מציעה חלוקה חדשה. חלוקה חדשה זו "לא ללא הליך של חלוקה חדשה? 

 011הושגה עליה הסכמתם של כל הבעלים הנוגעים בדבר"0 ועל כן חלים עליה הוראות סעיף 

 לחוק התכנון והבניה0 הידועים כ"איחוד וחלוקה ללא הסכמה". 

ה0 לרבות אינה כוללת עבור מתחם זה את הנדרש לצורך איחוד וחלוקה ללא הסכמ 5886תכנית 

 טבלאות איזון. 

להזכיר שבעל קרקע שזכויותיו יפגעו בשל העדר איזון זכאי לתבוע את הועדה המקומית על 

 נזקיו. 

 

 06הוראות תמ"א 

0 גבעת מצפה נפתוח נמצאת בתחום של מרקם עירוני0 כמו גם כל עמק הארזים. 06לפי תמ"א 

האתר לפיתוח בכלל0 ולבניית כידוע0 אין בהכללה של האתר במרקם עירוני משום קביעת 

 מגורים בפרט. 

 

היא "תכנית לתוספת שטח לפיתוח"0 המוגדרת כ"תכנית  04070 תמ"מ 06מבחינת מונחי תמ"א 

 מתאר מחוזית המשנה את ייעודו של שטח פתוח לשטח המיועד לפיתוח". 
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קומית 0 לעומת זאת0 מבקשת להיות "תכנית לתוספת שטח לבינוי" שהיא "תכנית מ5886תכנית 

 המשנה את ייעודו של שטח שאינו מיועד לבינוי לשטח המיועד לבינוי". 

 

 בתשריט הנחיות סביבתיות האתר מוגדר כבעל "רגישות נופית סביבתית גבוהה". 

 

לא כללה הוראות בדבר אופן פיתוח השטח. ההחלטה לבנות על גבי הגבעה ובכך  4070תמ"מ 

היא החלטה שמתקבלת אך ורק במסגרת הדיון  להרוס את פני השטח וכל הצומח והחי בו0

את ההוראות החלות על "תכנית מתאר  5886. אי לכך0 יש להחיל על תכנית 5886בתכנית 

סביבתית גבוהה"0 לרבות -מחוזית המייעדת שטח לפיתוח המסומן בתשריט כבעל רגישות נופית

 . 06לתמ"א  00סביבתי לפי הוראות סעיף -הכנת נספח נופי
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 11היא שינוי לתמ"א התכנית 

חלה על חלקים ניכרים  11נכון ליום הגשת ההתנגדות0 ומקל וחומר נכון ליום הפקדתה0 תמ"א 

כ"יער  11מיועדים בתמ"א  5886. מעל מחצית השטחים הכלולים בתכנית 5886מתחום תכנית 

 טבעי לשימור". 

 

אפילו אם נתעלם  דונם כ"יער נטע אדם". 006-דונם מייעדת כ 016בשטח של  5886תכנית 

מבקשת לשנות  5886משינוי סיווג היער )מיער טבעי לשימור ליער נטע אדם(0 הרי שתכנית 

ליעודים שאינם יער. שינוי בהיקף האמור ודאי הוא מעבר  11מאות דונם משטחי יער לפי תמ"א 

ח 0 המוגבלת לשט11)א( לתמ"א .לסמכות הועדה המחוזית ב"גמישות" לשינוי יער שלפי סעיף 

גם חורגת  11רצוף שאינו עולה על שלושים דונם. קרוב לודאי שהגריעה המבוקשת מתמ"א 

דונם0  60500שבסמכות הולנת"ע0 היות ו"מאגר" היער ממנו ניתן לגרוע הוא  01%-מתחום ה

וכבר אושרו לגריעה לא מעט שטחים מהיערות סביב ירושלים0 ואותם יש להחשיב במסגרת 

 אותם עשרה אחוזים.  

 

. בהוראות התכנית לא נכתב שהתכנית מהווה שינוי 11סמכי התכנית מתעלמים כליל מתמ"א מ

0 למרות שזו הגדרתה הנכונה. מסמכי התכנית בהם מוגדר המצב התכנוני הקיים 11לתמ"א 

 . 11)כחלק מהתשריט( אינם מכירים כלל בקיומה של תמ"א 

 

 . 4070ם בתמ"מ נדון לא פעם במסגרת הדיוני 11הנושא של שינוי מתמ"א 

 

 הוחלט:  4070בהפקדת תמ"מ  10.0.1111בהחלטת הולנת"ע מיום 

  התכנית המפורטת".  הגשתתידון בעת  11"ההקלה מתמ"א7 

 . 8.01.1111החלטה זו אומצה ע"י המועצה הארצית ביום 

 

היתה שייעוד שטח לפיתוח עירוני עומד בסתירה רבתי ליעוד  4070עמדת המתנגדים לתמ"מ 

 . 11לפי תמ"א ליער 

 

 (: 1110...05מיום  11בתשובותיה להתנגדויות קבעה הוועדה המחוזית )סעיף 

בכדי לקבוע את היעודים שיקבעו בתכנית המפורטת  אין בקביעה של ישוב עירוני". . . 

. המטרה היתה ליצור ברמה המחוזית רצף של הכתם המיועד 11שינוי של תמ"א או 

 ים0 ישוב עירוני כולל בתוכו גם שטחים פתוחים." לישוב עירוני. כידוע למתנגד
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 (:4070לדו"ח החוקר בתמ"מ  15החוקר אשר התמנה לשמיעת ההתנגדויות המליץ )עמ' 

שטח לפיתוח עירוני דונם של יער טבעי לשימור . . .  055"לדחות את הטענה בדבר ביטול 

 ".  בחנו בתכנית המפורטתפעולות מוצעות לגריעה יוצגו וייבתמ"מ אפשר שיכלול גם יער ו

 

שהגישו המתנגדים כנגד המועצה הארצית וכנגד הועדה המחוזית על  00406714בעתירה בג"צ 

הולנת"ע חרגה מסמכותה כאשר אישרה לפיתוח עירוני 0 נטען בין היתר ש4070אישור תמ"מ 

ים של 0 שלא בהליכ11שטח המיועד כיער טבעי לשימור לפי הוראות תכנית מתאר ארצית תמ"א 

 . 11הקלה או שינוי תמ"א 

 

המועצה הארצית והוועדה המחוזית בתשובתן לעתירה0 בתצהיר תשובה מטעמן החתום ע"י 

 שמאי אסיף0 הצהירו בפני בג"צ כדלקמן:

"אין כל מניעה ששטח שיעודו פיתוח עירוני יכלול0 כולו או חלקו0 יערות או חורשות 

אן0 שעצם שינוי היעוד של שטח לשטח מכל סוג שהוא0 כולל יער טבעי לשימור. מכ

 "פיתוח עירוני" אינו גורם לפגיעה ביער עצמו ולא מאפשר פיתוח ובינוי במסגרתו. 

 . . . 

0 קבעה כי הצורך 10.0.11מטעמים אלו0 ולא בכדי0 הולנת"ע עצמה0 בהחלטתה מיום 

 יידון במסגרת התכנית המפורטת0 בהתאם לדרישתה של תמ"א 11לקבל הקלה מתמ"א 

11. 

0 לדיון בולנת"ע0 תיבחן אפשרות גריעת 5886מכאן0 לכשתגיע התכנית המפורטת0 

0 והכל בהתאם להוראות 11השטח0 כולו או חלקו0 משטח שייעודו יער לפי תמ"א 

 ." 11לתמ"א  .שקבועות בסעיף 

0 00406714מתצהיר תשובה מטעם המשיבים0 בג"צים  45-ו 41הציטוטים הם מסעיפים 

455716 . 

 

0 איזה משקל בדיוניה ניתן לעובדה 11שר הועדה המחוזית שקלה את הפקדתה של תמ"א כא

 ? 11שמרבית שטח התכנית מיועד ליער טבעי לשימור לפי תמ"א 

 לפיהן: 11)ו( של תמ"א .האם הועדה המחוזית בדיוניה נתנה דעתה להוראות סעיף 

הוא בחשבון0 בין יתר  בבוא מוסד התכנון לשנות יעוד של שטחי יער כאמור לעיל יביא

 ? שיקוליו0 את השפעות שינוי היעוד על מטרות התכנית הארצית ועל יתרת השטח" 

תידון בעת  11איזה משקל נתנה הועדה המחוזית להחלטת הולנת"ע לפיה ההקלה מתמ"א 

 הגשת התכנית המפורטת? 
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 11ים מתמ"א איזה משקל נתנה הועדה המחוזית לתצהיר שניתן בשמה לבג"צ לפיה גריעת שטח

 ייבחן במסגרת התכנון המפורט? 

 

 11התשובה לכל השאלות הללו: הועדה המחוזית נתנה משקל אפס לייעוד של יער לפי תמ"א 

)בתאריכים  5886ולשינויו. בשלוש ההחלטות שקיבלה הועדה המחוזית בענין הפקדת תכנית 

. האזכור היחיד לגבי תמ"א ( אין כל התייחסות למהותו של היער000.01.10 015.01.15 0.10..

0 כנדרש". סעיף זה אינו 11היא ההחלטה לפיה "תנאי למתן תוקף יהיה שינוי7הקלה לתמ"א  11

 מעלה ואינו מוריד0 שכן הוא קבוע בחוק0 והתנאי קיים גם אם סעיף זה היה נמחק. 

על ובסיכום0 טרם הפקדת התכנית הועדה המחוזית לא נתנה דעתה כלל על כך שהתכנית חלה 

0 ולא נתנה דעתה על ההשלכות של פיתוח על גבי שטחי 11מאות דונם שטחי יער לפי תמ"א 

 היער לרבות השלכות על יתרת שטחי היערות. 

 

. המועצה הארצית לתכנון ולבניה החליטה 11לתמ"א  6להשלמת התמונה נזכיר את שינוי מס' 

בעמק הארזים  11של תמ"א  הכולל שינוי 6711להעביר לתגובת הועדות המחוזיות את תמ"א 

. הסיבה לנקיטה 5886ובמצפה נפתוח ובשולי שכונת רמות0 לרבות השטחים הכלולים בתכנית 

לא  11של הליך שינוי היא טכנית ולא תכנונית: דהיינו0 השטחים שמבוקש לגרוע מתמ"א 

כדי  ניתנים לגריעה בהליך של הקלה. ואולם0 כל הסיבות שניתנו לגבי הצורך בתכנון מפורט

 להגדיר במדויק את שטחי הגריעה עומדים בעינם. 

 

הח"מ שלח מכתב לועדה המחוזית בבקשה שלא לקבוע עמדה ביחס  15.1.1118בתאריך 

וההחלטה בהן. וכך נכתב )בין  5886אלא לאחר שמיעת ההתנגדויות לתכנית  6711לתמ"א 

 היתר(:

בפרט0 נחסמו והופנו  11"א 0 אשר טענו לפגיעה ביער בכלל ובתמ4070"המתנגדים לתמ"מ 

 לעבר התכנית המפורטת שם "יינתן להם יומם". 

 

אשר תאפשר סופסוף התייחסות לנושאי הייעור  5886עתה0 ממש במקביל להפקדת תכנית 

והייעוד ליער בגבעת מצפה נפתוח0 מחליטה המועצה הארצית לחסום שוב את שימוע טיעוני 

בו אין לציבור כל חלק ומהלך. על פניו כשר0  11תמ"א המתנגדים0 ב"תרגיל" של שינוי נקודתי ל

 אך מאד לא הוגן. )האמירה "על פניו כשר" אין להבין כויתור על טיעון משפטי בנושא זה(. 

 

 5886בתחומי תכנית  6711מן הראוי שהוועדה המחוזית תמנע מקבלת כל המלצה בתמ"א 

 א זה. בטרם שמעה והחליטה בהתנגדויות ככל שהן רלבנטיות לנוש
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 מן הראוי שהוועדה המחוזית תשקול גם את השיקולים הבאים: 

  6711לבין ההמלצות לתמ"א  5886צריכה להיות התאמה בין ההחלטות לגבי תכנית .

יהיה זה בלתי סביר בעליל אם הוועדה המחוזית תקבל במקביל שתי החלטות נפרדות 

 ואולי סותרות בנוגע לאותה יחידת קרקע;

 ביעה מפורטת של גבולות יעודי קרקע0 נכון תעשה הועדה המחוזית אם היות ומדובר בק

 ;5886תגבש את עמדתה רק לאחר שתשקול את טיעוניהם של המתנגדים לתכנית 

  ההגינות כלפי המתנגדים מחייבת את הוועדה המחוזית שלא לנקוט עמדה בטרם הם

במסגרת  נשמעו0 מה גם שקיימת כעין הבטחה שלטונית לאפשר שימוע בענין זה

 התכנית המפורטת;

  ספק אם הציבור יראה בעין יפה ויקבל בהבנה מקרה בו מוסדות התכנון ממתינים יותר

0 ובדיוק ערב שמיעת ההתנגדויות עושים מחטף 11מחמש שנים כדי להסדיר את תמ"א 

 בהליך של שינוי תמ"א. 

 ין הפגיעה כיצד תשמע ועדת המשנה להתנגדויות בלב פתוח ובנפש חפצה טיעונים לענ

בשטחים פתוחים בכלל ובשטחי יער בפרט0 אם הוועדה המחוזית כבר  5886של תכנית 

 גיבשה עמדתה בנושא משיק ואף חופף?".  

 

 

 . התכנון המפורט0פרק 

 

 הכיפה והבינוי עליה ומסביב לה

. גובה הבינוי ביחס לרום הגבעה; 0שאלת הנצפות קשורה קשר הדוק לשתי סוגיות מפורטות: 

 יקף הכיפה כשטח ללא בינוי. . ה1

היתה כיפת גבעת מצפה נפתוח. הסוגיה  4070אחת הסוגיות שחזרה ונשנתה בדיונים בתמ"מ 

נגזרו מגבולות התכנית המפורטת0 ועל כן  4070הזו התעוררה בשל כך שגבולות תמ"מ 

ן בינויה. מוסדות התכנו-המתנגדים ביקשו שהכיפה תוצא מתחום התכנית כדי להבטיח את אי

סברו שנכון להתייחס לכיפה במסגרת התכנית המפורטת0 וקבעו בהחלטותיהם מספר הנחיות 

 מחייבות. 

גם הדיון וגם החלטות מוסדות התכנון כורכות יחדיו שני נושאים בעלי זיקה: א. מהו היקף 

הכיפה אשר לא יוקמו עליה מבנים0 ובמלים אחרות: מהו קו הגובה אשר מעליו לא יוקמו 

מה מקסימים גובה המבנים בתכנית0 במונחי גובה מוחלט )והיינו הך0 ביחס לנקודה  מבנים; ב.

 הגבוהה בגבעה.   

 נסקור תחילה את החלטות מוסדות התכנון בענין זה:

 :4070ראשית0 החלטות הולנת"ע0 אשר הוטמעו בהוראות תמ"מ 
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"פסגת מצפה נפתוח תישמר ככל האפשר כשטח פתוח0 : 4070ד לתמ"מ 01סעיף 

 . תישמר יחודיות מופע הגבעה במבט מרחוק"ו

 0 בה נקבע:0.10..שנית0 החלטת הועדה המחוזית להפקדת התכנית מיום 

. 0"בחוות הדעת הסביבתית נכתבו הערות בנוגע לאופי הבינוי הנשקף מכביש מס' 

לנושא מתיחסת הועדה יחד עם החלטת הולנת"ע0 המועצה הארצית והולקחש"פ בנוגע 

נושא זה מסמיכה הועדה את לשכת התכנון0 לתאם את הבינוי בתכנית לראש הגבעה. ל

 0 שמעליו לא יהיה בינוי. " 006-ל 001ע"פ העקרונות הבאים: יקבע קו גובה בין 

 :0.6.10שלישית0 החלטת ולקחש"פ מיום 

"הועדה פונה לועדה המחוזית0 כי תבחן את הבינוי המוצע לאורך כל קו הבינוי 

0 כדי לרכך את המופע בנוף0 בדרך של הפחתת מספר המערבי0 מצפון לדרום

  הקומות או שינוי בפריסת הבינוי לכיוון מזרח".

". . . הועדה מבקשת למען השלמת התמונה0 הועדה מצאה לנכון להוסיף: 

להדגיש כי בחינת שינוי התכנית כמפורט . . . לעיל תאפשר שינוי בפריסת 

לשנות באופן מהותי את מספר הבינוי למגורים בשטחים המזרחיים0 מבלי 

 יחידות הדיור."

 

אנו רואים שבהחלטות הנ"ל ניתנה הדעת הן לשמירת הכיפה פנויה מבניה0 והן להגבלת גובה 

 הבניה כדי ש"תישמר יחודיות מופע הגבעה מרחוק" ו"כדי לרכך את המופע בנוף". 

עקרון בניה מדגישת  ברור שריכוז בניה גבוהה יותר דווקא בחלקים הגבוהים של הגבעה0 לפי

 טופוגרפיה0 מנוגדת בעליל לשלוש ההחלטות הללו.  

 

 ועתה נבחן את התכנית ביחס לכל אחת מההחלטות הנ"ל. 

 ומחייבת את התכנית המפורטת. נוסח ההחלטה: 4070. החלטת הולנת"ע היא חלק מת"מ 0

בעה "פסגת מצפה נפתוח תישמר ככל האפשר כשטח פתוח0 ותישמר יחודיות מופע הג

 . במבט מרחוק"

התכנית איננה שומרת את פסגת מצפה נפתוח כשטח פתוח. יש לראות את המתחמים ח'0 ט'0 יא 

יב כולם0 וחלקים ממתחם יג כנמצאים בתחום הכיפה. המתנגדים יטענו שאין כל הכרח -ו

 במתחמים הנ"ל0 כי ניתן לבטל את מתחמי הבניה ואת כל יחידות הדיור המוצעות בהן. על יזמי

התכנית חלה האחריות להוכיח ולשכנע את הוועדה המחוזית שאין כל אפשרות אלא לבנות את 

 המתחמים הללו.  

התכנית איננה שומרת על יחודיות מופע הגבעה מרחוק0 שכן יחודיות זו אינה יכולה להישמר 

כאשר מבנים מזדקרים מעבר לכיפה. ונדגיש: הכוונה איננה רק לבניה שבולטת מעל הנקודה 

0 5.6 מעל גובה0 דהיינו0 לכל בניה שבולטת מעל הכיפה0 אלא 001.6הגבוהה בכיפה0 שהיא 
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שהוא הגובה אשר מגדיר את היקף הכיפה. בפועל0 התכנית מציעה מבנים אשר  גובהם המירבי 

קומות( מעל הנקודה הגבוהה ביותר בכיפת  4מ' ) 01מ'0 שבולטים לפחות  016מגיע לכדי 

 מצפה נפתוח.  

 גוריון(. -)שד' בן 0א הדמיה של הפרויקט מכביש מס' ראו נ

 

 

 0 בה נקבע:0.10... החלטת הועדה המחוזית להפקדת התכנית מיום 1

מסמיכה  ובנוגע לראש הגבעה0 ב.ה.[ 0]אופי הבינוי הנשקף מכביש מס' "לנושא זה 

הועדה את לשכת התכנון0 לתאם את הבינוי בתכנית ע"פ העקרונות הבאים: יקבע קו 

 0 שמעליו לא יהיה בינוי. " 006-ל 001ובה בין ג

ראשית0 המתנגדים מבקשים לדעת כיצד לשכת התכנון המחוזית יישמה את ההחלטה הנ"ל0 

 וכיצד ההחלטה מיושמת בתכנית המופקדת. 

 מבחינה מילולית0 החלטה זו ניתן לפרש באחת משתי דרכים. 

 

 0 לא ניתן להניח כל מבנה. 006לבין  001פרשנות א': מעל קו גובה נתון שהוא בין 

 -התשריט ונספח הפיתוח כאחת  –פרשנות זו מעוררת מספר בעיות. לפי מסמכי התכנית 

 001. כלומר0 כלל לא ניתן לקבוע קו גובה שמעל 001הנקודה הגבוהה ביותר במגרש היא 

תחתון כמגבלת שטח לבניה0 כי אין שטח כזה בתחום התכנית. יתירה מכן0 אם נקח את הגבול ה

 001חל בשטח מזערי של הכיפה. דהיינו0 גם קביעת קו גובה של  0001 נמצא שקו גובה 001של 

הוא חסר משמעות מבחינת הגבלת הבניה עליו. בפרשנות זו אין גם כל משמעות לסוגיית אופי 

0 שכן ברור אז שייבנו מבנים הבולטים היטב מעל הכיפה ונצפים 0הבינוי הנשקף מכביש מס' 

  מרחוק.

איננו מעלים על דעתנו שהועדה המחוזית אינה יודעת לקרוא מפות0 או שהיא טעתה לגבי גובה 

 הכיפה0 או אפילו הוטעתה במכוון0 בנושא כה מהותי לתכנית. 

 על כן המסקנה היחידה היא שפרשנות א' זאת אינה הפרשנות הנכונה. 

 

כפי  – 006-ל 001נתון שבין פרשנות ב': לפי הפרשנות השניה0 הכוונה היא0 שמעל קו גובה 

לא יתנשא כל אלמנט בנוי0 כאשר הגובה המדויק ייבדק  -שיקבע ע"י לשכת התכנון המחוזית 

 . 0לאור ניתוח המבטים מכביש מס' 

0 וגם מעל גובה 0001 מבנים רבים חורגים מעל גובה 8-ו 00 05 6כפי שנראה בבירור מהחתכים 

 מ'.  006

היות ואין ציון של גובהי  –נושא קריטי  –בנת גובהי המבנים יש לציין שהתכנית מקשה על ה

 בלבד.   1.1-המבנים אלא של מפלס ה
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יוטעם0 שההנחיה הנ"ל של הועדה המחוזית אינה מקובלת על המתנגדים0 ונוגדת בעליל את 

מ'0 ויש לקבוע שלא ייבנו מבנים  581. יש לקבוע כיפה ריקה מבינוי0 החל מקו גובה 4070תמ|"מ 

 פגעו במופע הכיפה בהגדרתה כאמור0 מנקודות מבט בכל רוחות השמים. שי

 

 

 

 בעית הממשק עם היער

התכנית מתעלמת כליל מההשלכות של הקרבה המיידית ליער הקיים של  עבודות הפיתוח0 מבני 

מגורים0 הכביש ההיקפי מסביב לכיפה והטיילת הבנויה. שפכי עפר0 קירות תומכים0 פעילות 

ת0 תצפית ישירה של דירות0 רעשים עירוניים0 אורות בכל שעות החשכה0 בעלי אנושית מוגבר

כל אלה ישנו ללא הכר את אופיו של היער הקיים  –חיים מבויתים ובעיקר כלבים וחתולים 

 במדרון המערבי של הגבעה. 

מכללי התכנון הראוי של ממשק בין פיתוח עירוני לבין שטח טבעי ומיוער ליצור חיץ אפקטיבי 

ט והכביש -ין השכונה המוצעת לבין היער0 בראש ובראשונה ע"י ביטול מתחמי בניה ח וב

 ההיקפי אשר משרת אותם.   

לפי התכנית0 כלל לא ברור אם הטיילת המוצעת תחבר את המטיילים ליער או בדיוק ההיפך: 

. על תנתק אותם0 שכן סביר להניח שהטיילת תיבנה על גבי מילוי אדמה הנתמך ע"י קיר תומך

 התכנית לכלול הנחיות אשר ימנעו מצב זה. 

 

 תחבורה ותנועה

 להתנגדות זו מצורפת חוות דעת של אפרים וינהבר. 

 להלן קטעים נבחרים מחוות הדעת:

"לא רק התכנון של השכונה המוצעת פגום ושגוי0 אלא גם חיבוריה מסוכנים. חבור מסוכן אחד 

ת ישראל0 והשני חבור מסוכן אל הרחובות של מדינ 0לאומי מס' -אל הכביש המהיר הבין

 אלון"."-הפנימיים של שכונת :רמות

 (:.) 0באשר לחיבור לכביש 

"תוך התעלמות מוחלטת מכללי הבטיחות ומהנחיות משרד התחבורה ומע"ץ0 מוכנים אנשים 

מ' בלבד ממחלף "גולדה".  661-בעירית ירושלים ובמשרד הפנים להציע מחלף במרחק של כ

מ' בלבד  011-במרחק של כ 0מוצע הקצה המערבי של החבר הנ"ל לכביש מס'  בנוסף לכך

 מהפתח המזרחי של המנהרה". 

 )"הזנב"(: 011כביש 

 "החבור של השכונה המוצעת בתכנית אל צומת הרחובות הקיימים שגוי ופגום מטעמים רבים: 
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ר אשר ק"מ ובשני צדדיו מוצעות מאות יחידות דיו 0עולה על  –אורכו של החבור  .א

מחוברות אך ורק אל רחוב זה. תהיה זו טעות חמורה לאפשר לתנועה עוברת רבה0 

 מאות מכוניות בשעת שיא0 לסכן את המשפחות שיגורו בשני צידי הרחוב. 

. אסור למקם 011בנספח התנועה מסומנות חניות מקבילות לכל אורכו של כביש  .ב

 בשפועים אלה חניות. 

 המקבילות ברחוב גישה אל המגרשים."  לפי השרטוט לא מאפשרות החניות .ג

 ככר תנועה מרכזית:

 "בתכנית המוצעת מתנקזת כל התנועה לנקודה אחת"

 

 החיבור בין שכונת רמות לפארק עמק הארזים

התושבים0 היא ריכוז התושבים המשמעותי ביותר בקרבה לפארק עמק  450111שכונת רמות בת 

 הארזים. 

תקים מהשטחים הפתוחים הסובבים את השכונה מכל יתירה מכן: תושבי רמות למעשה מנו

-פוליטי-הכיוונים בשל מכלול גורמים ובהם שיפועים גדולים של הקרקע0 בשל המצב הגיאו

בטחוני )לרבות חומת ההפרדה המיועדת( וקיום תשתיות של כבישים ארציים ואזוריים שחוצים 

 בין השכונה לשטחים הפתוחים. 

ותר לתושבי רמות הוא גבעת מצפה נפתוח. אם תמומש למעשה0 השטח הפתוח הנגיש בי

התכנית0 לא רק שהגבעה עצמה תיעלם כשטח טבעי פתוח0 אלא שהשכונה כפי שהיא מתוכננת 

 תהווה מחסום בין רמות לבין פארק עמק הארזים. 

אין התייחסות ברורה לסוגיית המעברים מהשכונה הקיימת על חלקיה השונים דרך השכונה 

ם הפתוחים ממערב ובפרט לפארק עמק הארזים. המחסומים של בניה וכבישים המוצעת לשטחי

 ברורים ובולטים. לא כן המעברים דרכם. 

לפי התשריט ונספח הפיתוח הנופי יש מספר אפשרויות לחצייה של הכביש והפיתוח לאורכו 

 המכונים "הזנב". 

אלא בשוליה.  התכנית אינה מאפשרת מעבר בשכונה המרכזית שעל גבעת מצפה נפתוח0

המעברים בשולי השכונה המרכזית אינם מסומנים0 ויתכן שכלל לא תוכננו. בכל מקרה0 מדובר 

 במעברים בעייתיים.

 

החיבור המרכזי בין רמות לפארק עמק הארזים הוא באוכף שבצפון גבעת מצפה נפתוח0 

מדרום לדרך  שהגישה אליו היום היא מדרך החורש וגן הקיפוד. ואמנם0 התכנית מייעדת שצ"פ

החורש ובצמוד לגן הקיפוד0 ועליו סימון של "זכות מעבר להולכי רגל".  לא ברור מדוע בשצ"פ 

צריך לקבוע זכות מעבר להולכי רגל0 אבל לא זו הנקודה. הדרך חוצה דרך מקומית לעבר המרכז 

המסחרי. אלא שמקום החציה הוא בסמוך מאד לככר המרכזית של השכונה0 בה עוברת כל 



 28 

מתאים בעליל לחיבור העיקרי בין שכונת -עת כלי הרכב מהשכונה ואליה. המיקום בלתיתנו

ההתאמה רק גוברת כאשר -רמות הקיימת לפארק עמק הארזים להולכי רגל ונוסעי אופניים. אי

לבין המרכז המסחרי של השכונה החדשה. ואם  10הציר ממשיך ברצועה הצרה שבין דרך מס' 

מסחרי הוא רק במה לנשיאת חמש קומות של מגורים. וכך נוצרת לא די בכך0 הרי שהמרכז ה

כי  –כפי שיש סיכוי ממשי  -בעיה נוספת: אם התושבים שיאכלסו את המבנה הזה יהיו חרדים  

אז מתחת לאפה ממש של אוכלוסיה שומרת מסורת ושומרת שבת יעברו מאות אם לא אלפים 

ה0 שלא לדבר על לבוש חשוף של הנשים. של תושבי רמות על טפם0 כלביהם0 טלפונים ומוסיק

 אין מתכונת יותר בטוחה לחיכוכים מיותרים וצפויים מראש. 

. בנספח הפיתוח הנופי ובנספח התחבורה יש סימון של 05בהמשך0 השביל חוצה את כביש 

 חציה0 אך אין כל הוראה שמדובר בחציה מופרדת במפלס מהדרך0 כפי שחייב הדבר להיות. 

ר העיקרי של רמות לפארק עמק הארזים מוצאו בדרך החורש 7 גן הקיפוד. לסיכום: החיבו

מדובר בציר בעל חשיבות כלל עירונית0 ויש לתת לחיבור זה דגש0 רציפות ונוחות0 ומעל הכל 

 קיום שלא בתחרות או בחיכוך עם שימושי קרקע אחרים.     

 

. הגישה לציר זה .יש מס' התכנית עוד מאפשרת גישה לפארק עמק הארזים0 בציר המקביל לכב

מתוך שכונת רמות מסובכת0 והציר מפותל וארוך. ניתן לבדוק אפשרות גישה ישירה נוספת0 

0 חציית הואדי ומשם חיבור 0עם חציה בטוחה של כביש מס'  015-ו 0.אולי דרך השצ"פים מס' 

 לשביל האופניים המסומן בתכנית.  

 

 הממשק עם היער. באשר ל"טיילת"0 ראו נא לעיל בסעיף בדבר 

 

 . הערות פרטניות למסמכי התכנית8פרק 

 

 5010תשריט0 מצב תכנוני קיים: התשריט אינו מעודכן. למשל0 אין התייחסות ואזכור לתכנית 

 . 1115לליפתא0 שאושרה בשנת 

 

תשריט מצב קיים מתעלם מתכניות מתאר ארציות ומתכניות מתאר מחוזיות. תשריט מצב קיים 

ות התכנון ולציבור להבין את המצב הקיים ואת השינויים שהתכנית מציעה. בא לסייע למוסד

 העדר מידע זה הוא פגם. 

 

 תקנון:

 . ...0)וגם כותרת התכנית(: רשימת התכניות שתכנית זו משנה אותן מעודכנת לשנת  0סעיף 
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מזעריים" )ד(: במקום "קווי בנין המירביים" צריך להיות "קווי בנין 04)ג(0 04)ב(0 00סעיפים 

 )ונכון יותר: "מרווחים מזעריים"(. 

 

 ולא במונחים של גובה מוחלט.  1.11אין בתכנית הוראות בדבר גובהי המבנים0 לא מעל מפלס 

 

אין בתכנית הוראות לענין סטיה ניכרת. משמע שניתן בהליך של הקלה להגביה את המבנים 

 בדבר בינוי בתכנית. במטרים ובקומות0 ולשנות את המרווחים0 וכל הוראה אחרת 

 

 )ז( בדבר שטח לשמורת נוף. 06לא ברור לאיזה שטח מתייחסות הוראות סעיף 

 

 סיכום

להתבטל. התכנית פוגעת בנוף0 בטבע0 בתושבי ירושלים ובתושבי שכונת  5886דינה של תכנית 

רמות0 ללא תועלת בצידה. נהפוך הוא: ראיה מפוכחת ואמיצה מביאה למסקנה שאישור התכנית 

נמנעות אשר -ומימושה לא יגרמו רק להרס מיידי ונגלה לעין0 אלא לתגובות שרשרת בלתי

 יחלישו את המרקם העירוני0 החברתי והכלכלי של ירושלים. 

 

המתנגדים שומרים על זכותם להוסיף ולפרט את הטיעונים המפורטים לעיל0 לרבות חוות דעת 

 מקצועיות וכלי עזר להסברה והארה. 

 

 

 ר בנימין הימן0 עו"דד"        

 ב"כ המתנגדים            

 

 

 


