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 להבי מיטל ערר למתן היתר –טיילת שלמה להט 

 משאב ציבורי ונחלת הכלל –חוף הים 

נדרש לתכנן בצורה מיטבית ומעמיקה   -חוף הים של כולנו 

 .  את הטיילת וכל מבנה, כל פיסת חוף

 צריך לטפל בתשתיות שמזרימות זיהום לחוף, לפני הכל-ו
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 נקודות מקדמיות  

 הבהרות תכנוניות. א
,  יש להציג את תוכנית העיצוב והבינוי למליאה לאור חשיבותה והשפעתה על רצועת החוף•

 ציבורי 50%-לשימוש מניב ו 50%כולל תוכנית פנים השטחים הבנויים בחלוקה של 

 יש לדון בהיקפן ובנחיצותן לאור כמות השטח שיגזר מרצועת החול –הטריבונות  •

 יש לצמצם להיקף הנדרש להנגשה בלבד –הטיילת החופית מבטון על החול ממש בחוף •

ההיתר הינו לבניה מבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל  "יש לייתר המשפט  -שטח בנוי  •

 ..."בנייה אחרת שנעשתה
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 הלקויות

 הבהרות תכנוניות. א
•  

 
ביחס להצללה  

אישור  :  "נאמר

מהנדס העיר או מי  

מטעמו לאחר  

ביצוע פרטי  

הפרגולה לאחר 

אישור פיילוט של  

יחידה מלאה  

ל  "לנ". בשטח

 מבוקש לשנות

 .."אישור הועדה"ל
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 הלקויות

 הבהרות תכנוניות. א
•  

 
הבחירה בשדרת דקלים לאורך  

 הטיילת  

נובעת מעומק הקרקע מעל  

 .  ן"תשתית השפד

מבוקש לבדוק אפשרות לשנות  

 מיקום לכיוון מזרח  

במטרה למקם שלא מעל  

 ן  "תשתית השפד

 .  ולייצר הצללה טבעית
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 כיסוי החול וצמצום החוף –הבטים סביבתיים 

העדר תסקיר  •

השפעה על  

יתכן  ,  החול קרי

שינוי במשטר  

החולות וצמצום  

רצועת החול 

מעבר לצפוי עקב 

הטריבונות  

והטיילת  

 התחתונה
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 המציאות העגומה –היבטים סביבתיים 

 דרישה 

 לביצוע  

 ניקוז

 למניעת  

 זיהום בחוף 

 כשיורדים  

 "  גשמי ברכה"

 

 10:35שעה 
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 הלקויות

 פגיעה בחול –הבטים סביבתיים 
  

  

 

 

13:17 

איסור לביצוע דרך "נוהל עבודה בחול לבן 

איסור הוצאת חול ים ..זמנית על שטח החוף

,  תנועת רכב עבודות בלבד על החול, מהשטח

סיום  , תנועת כלי עבודה תלווה במלווה צמוד

וניפוי החול משאריות חומרי העבודה בתחום 

פריסת יריעות על החול בכל מקום , הביצוע

שיבוצעו בו עבודות רטובות של יציקות  

קנס כספי במידה  "וגם .." 'וגרימת לכלוך וכו

ותופסים את הקבלן עושה פעולה שפוגעת  

 " 'וכו( יוגדר במיכרז)בחוף הים 

 

מכסים על זרימת הזיהום על ידי  , בינתיים

? כיסוי בחול ומה יהיה אחרי שיהיו טריבונות 

 ? לא חבל על הכסף ? ללא הטיפול בתשתיות 
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 צריך להתחיל בתשתיות ורק אחר כך לבנות ארמונות  -שלביות הביצוע 
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 ע המאושרת  "הניקוז  בתב –היבטים סביבתיים 

 קובעת תנאים למתן ההיתר 3484תוכנית מתאר  

כל מבנה יקבל חיבור ביוב וניקוז לעת   –' ג 6.3: כדלהלן

הסדרת מוצאי ניקוז וביוב  . י תוכנית זו"מתן היתר עפ

 .בנוסף לכל דין 13/4א "תעשה על פי תמ

כל היתר בניה יציג תשתיות בתחום השטח נשוא   –' ה 6.4   

 ן בטיילת"ההיתר וסביבתו ובכלל זה מיקום מעבר השפד

נרשם לעניין תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי       , בנוסף

, ביוב מי קיץ, התכנית תכלול הסדרת מוצאי ניקוז' יג 6.1

  13/4א "אלא אם יקבע מנגנון אחר בתמ
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 התייחסות לסוגיית הניקוז– 13/4א "תמ
א טרם  "התמ. תהיה מאושרת 13.4א "כשאישרו את תוכנית הטיילת הניחו שתמ

,  קרי -אושרה ואולם ראוי להתייחס אליה כמנחה לכוונת המתכנן והגופים המאשרים
 .  להסדיר ניקוז

 

 י  "בכל מקרה סעיף תנאי ההיתר מתייחס מפורשת להסדרת מוצאי הניקוז והביוב עפ
 (.כמעין סעיף ביניים)א ועל פי כל דין "התמ

אינן  2008י בנוסח של "א כפי שהן מופיעות באתר ממ"ההוראות המופקדות של התמ
 כוללות את התיקונים והנושאים שנידונים בועדות המחוזיות

 

התייחסות  "שתוכנית למתחם תכלול : ע כללו דרישות לתיקונים כגון"המלצות הולנת
" .    לבעיות תשתית הכרחיות ובתוכם פתרון ראוי של מוצאי ביוב  ותחנות מי קיץ

לא יינתן היתר בניה ללא פתרון ביוב "בהוראות לפארק החוף מצוי בדיון התנאי לפיו 
 ".וניקוז

 

ע המקומית וראוי  "תאושר לפני התב 13/4א "שהמתכננים סברו שתמ, אין ספק
לחילופין יש להביא את ייתור  )א שטרם אושרה "שכוונתם תיושם כמו גם כוונת התמ

 .  א"ף להכרעה בהיותו המוסד המוסמך לפרש את כוונת התמ"הטיפול בניקוז לולחו

  

לכל מטרה ובכלל זה  )שכן אושרה הפכה את נושא תשתיות וצנרת ' א 13/5א "תמ
 .  כמובנים בכל תוכנית תחת תנאים של שמירה על הסביבה( ניקוז
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 הלקויות

 שיקום תשתיות ותפעול שוטף. ג
 
 .....מוצע לכלול בתנאי ההיתר הנחיות  –העדר תכנית פינוי אשפה  •

 

 צרכי הסביבה והמאזן האקולוגי  , בכדי להבטיח את חלוקת המשאב בין קהלי היעד •

 מיסחור ושימוש של זכיינים  , פתוח או סגור לציבור

 יש להטמיע בתנאי ההיתר את פריסת שטחי זכיינות ברצועת החוף

 

 יש לפרט את מקורות המימון לתחזוקת המשאב הציבורי

 

 משקל של תרבות מקומית  •

 י כללים שיבטיחו ציבוריות ושימור לצד פיתוח"ניהול החוף בראיה כוללת ועפ•
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   סוגיות נוספות

במסגרת התוכנית מוסדרת   •

הבניה לאורך רצועת החוף  

 .  באופן שמכשיר אלפי מטרים

 

  25/07/2012-התבקש בדיון מ•

לקבל מידע על היקף ההכנסות  

הוחלט  . מהיטל ההשבחה 

בפרוטוקול כי תינתן תשובה  

ל טרם נמסרה  "הנ)בכתב 

 (.  לעוררת

 

יש לציין כי העירייה עתידה  •

מהעלויות שכוללות   50%לממן  

גם את שדרוג המסעדות בחוף  

שההכנסות מהן הינן לקופת  

 .  אתרים

 

יש לכלול בבקשה להיתר  •

 דרישה לכתב שיפוי  
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 הצעת החלטה  

 

הועדה מכירה בחשיבות  1.

וציבוריות החוף ורואה חשיבות  

גדולה להסדרת  תשתיות החוף 

 לפני התחלת הפיתוח

 

 :התוכנית תעודכן כדלהלן. 2

הסדרת הניקוז לפני תחילת ביצוע  •

 העבודות

תסקיר סביבתי לעניין ההשפעה  •

כתנאי לביצוע   –על כליאת החולות 

 הטריבונות

בחינת הצורך וההיקף של הטיילת  •

 התחתונה לצרכי הנגשה בלבד

עיצוב הפרגולות יובא לאישור  •

 הועדה

להוסיף כתב שיפוי או להחליט  •

 בדיון על ויתור ובהנמקה

לתת לחברי הועדה מידע מלא על  •

היטלי השבחה והסוגיות הכלכליות  

 הנוגעות לפרויקט

 


