
לסילוק "סברות" הועדה המחוזית בעניין עמדת מועצה  ערר  תמיכה בהגשת ערר ו/או  הצעה לסדר:  

 מקומית פח"כ בנושאי צדק חלוקתי וחלוקת העושר במרחב 

 3בנושא פארק התעשיה קיסריה מתחם  2021034החלטות ועדת המשנה להתנגדויות בישיבתה 

 

 רקע 

באחזקת מדינת ישראל, בעלים ומפעילה    50%כידוע, החברה לפיתוח קיסריה )חפ"ק( הינה חברה מעורבת, 

 . , שטח גלילי ברובו פארק התעשיה הענק קיסריה של

הינם נושאים    היישוב שלנואת נושאי חלוקת העושר במרחב, הצדק החלוקתי, והעומס התחבורתי החוצה  

 . כרכור -פרדס חנה  וה ולעתיד להו ואף קריטיים  רבי חשיבות  אסטרטגיים

מבין התושבים חושבים שקיים  למרות שכפי הנראה רוב גדול הן מבין חברי המועצה הנוכחית והקודמות והן 

 יב תיקון, נושאים אלה הוזנחו לאורך השנים ואינם מקבלים מענה מסיבות שונות. יעיוות משמעותי המח 

 לחלל שנוצר נכנסים תושבים פעילים. 

, את המועצה להביע עמדה, או למצער להסתייג  ואף מחייבת בעקבות כך נוצרה הזדמנות המאפשרת,  

, כאילו אנחנו  מועצת פח"כעמדה שהוועדה המחוזית אימצה בדרך ה"סברה" בקשר לעמדת  הקטגורית מ 

 . תקין ומקובל עלינומסכימים שהמצב הנוכחי  

 

  לקבור  המבקשת    ידי הועדה המחוזית חיפהבכלי שרת היה אינה יכולה להיות ואסור שת    ח"כת פ מועצ

המנציח אי   צב הקיים למ    צהצד המועמיש הסכמה  בתואנה חסרת בסיס כי    רטגיים ט אסם  ינושאב דיון

 צדק חלוקתי וחלוקת העושר במרחב האזורי. 

 

 עובדות 

 . 6הפארק מוגדר כפארק איזורי לפי תמ"מ 

עתיקות,  \ לפי הגדרתה הם פיתוח הפארק, העברת הכספים לפיתוח הישוב קיסריה והנמלמטרות החפ"ק 

 ו"פילנטרופיה". 

מהם פח"כ מקבלת את הארנונה,  משטחו( המנוהלים ע"י החפ"ק  10%לפח"כ שטחים מוניציפליים בפארק )כ  

 . והיטלי פיתוח במידה וישנם  

ת טענה מהותית לגבי חוקיות  מןכם כאן קיי  ישירות לקופת המדינה )היטלים ואגרות )פיתוח( מועברים  

 (. המהלך

תושבים ומיועד   50,000 סה קריטית  של  המתקרב ל פח"כ הינו ישוב תושבים ) 4,000קיסריה הינו ישוב בן כ 

 . 75,000להגיע ל 

  55%-45%ד מהכנסותיה )לעומת כ בלב 29%ארנונה שאינה ממגורים של פח"כ הינה כ  – מקורות ההכנסה 

 ישובים במספר תושבים דומה(. \בעיריות 

שנים    5, כ 2018חפ"ק ב -ע"י "מחטף" כחלון  2032שהוארך בהסכם חדש עד  עם המדינה   לחפ"ק הסכם ישן

 עצות. ילפני סיום ההסכם הקודם, ללא כל שיתוף ציבור או התי 

מיליון   25ובי הסביבה לפיו מחולקים כספים בסך עם כמה מיש או למשרד הפנים יש הסכם "שיפוי" \לחפ"ק ו

מיליון ש,ח רק לפני שנתיים. לפי   12ש"ח בין הישובים, תמורת אי תביעת שינוי גבולות וכ"ד. הסכום גדל מכ 

 מדי שנה.   ₪ מיליון  6.5-כהסכם זה פח"כ מקבלת 



  מהווים כבר היום פסיק מרווחי הפארק הן סכומים אלהלמרות שהחפ"ק לא מפרסמת דו"חות, ניתן לשער כי  

 והן מהיטלים ואגרות.  משכר דירה  

התוכנית היא ראשונה  . 3לאחרונה הופקדה תוכנית לפיתוח המתחם הצפוני בפארק הצפוני, הקרוי מתחם 

 . 2מתחם להגדלה משמעותית גם של בשיטת ה"סלמי" שלאחריה תופקד תוכנית 

קומות )לפני    6בנייני של    גדולמ"ר לתעשיה מסוגים שונים ובהם אזור  450,000מוסיפה כ  3תוכנית מתחם 

 טק ומשרדים. -הקלות( להיי

בכך, התוכנית מהווה תחרות ישירה למתחמי התעסוקה הלא קיימים של פח"כ ולמתחם פח"כ שבתוך  

 הפארק. 

 לקופת המדינה!  – עשרות אם לא למעלה מזה מיליוני ש"ח הטלים ואגרות בכך גם התוכנית תכניס 

 עצמה. לחפ"ק  בהיקפים עצומים   ר דירה  וכן שכ 

 לא יכנס לקופת פח"כ.  כל העושר המרחבי החדש הזה שום דבר מ

סטרטגיים  חסות לנושאים הא יהתושב ברוך אלטמן הגיש התנגדות מפורטת לתוכנית הכולל התי

 . המוזכרים 

 התחבורה.  בענייני בעקבות התראתו למועצה, גם המועצה הגישה התנגדות, יותר 

ה בהוראת ראש המועצה,  ולכן  צון ע"י מכתב של מהנדס המועהמועצה משכה את התנגדותה כשבוע לפני הדי

 התנגדות המועצה כלל לא נידונה ואינה על הפרק. 

 יוני התקיים דיון בועדת המשנה להתנגדויות מחוז חיפה בהתנגדות מר אלטמן.   7בתאריך 

 של מר אלטמן.   האסטרטגיותהועדה דחתה את רוב התנגדויות 

הועדה מתוך שהמועצה והועדה המקומית פח"כ, להם   לדחיות הוא "סברות" חלק נכבד מהנמקות הועדה 

או משכו את  \ "ראיה תכנונית כוללת" ו"חזקה עליהן" שהיו מתנגדות, לא התנגדו בנושאים אלה ו 

   התנגדותן. 

עצה  וחברי המו, היחיד מבין חברי הח"מ   מר אלטמן הגיש בקשה לערור לועדה הארצית., 2021 יוני   25ב 

 נשלח לוועדה הארצית לעררים. ש  במכתב   הביע את תמיכתו בערר זה 

ע"י יו"ר הועדה    1/7/21-ה  הקרוב    נידונה בימים אלה, ולא יאוחר מיום חמישי, בקשה זו אמורה להיות 

 המחוזית חיפה. 

התנגדויות תבסס החלטות  \ הוא כי לא יתכן שהועדה המחוזית של מר אלטמן  חלק מטענותיו •

בקשר לפעולות או אי פעולות של רשויות   , על "סברות"אסטרטגיותסטטוטוריות, ובמיוחד ה  

 מקומיות. 

 על עמדותיהן בנושאים אלה.  "סבור "מן הטוב של רשויות פח"כ כדי לכמו כן אין להשתמש בש  •

ברמה  נושאים  או  \ ו  מתנגדשאינן קיימות לבדיקת טענות  כמו כן אין להטיל אחריות ו"חזקה"  •

 מחוזית. 

מעין אלה ללא תגובת רשויות פח"כ, עלולות לפגוע ביכולתן העתידית לטעון   כמו כן, "סברות"  •

 ם אלה, כאילו עמדתן נקבעה. בקשר לנושאים איסטרטגיי

   

 הצעה לסדר 

,  16.2, 16בסעיפים ספח המצורף, חוזית כפי שמופיעות בנהוועדה המ ת  ומועצה תצטרף לערר כנגד החלטה 

בנושאי  מועצת פרדס חנה כרכור  כ הועדה לגבי עמדותינו  את "סברות" מכל וכל והשולל , 16.18, 16.17, 16.5

 צדק חלוקתי, חלוקת העושר המרחבי, והעומס התחבורתי. 



,  16סעיפים   יולי, לועדה המחוזית המבקש לתמוך בערר מר אלטמן  1לחילופין, המועצה תוציא מכתב מיידי ב 

המועצה והועדה המקומית   מן של השימוש בשאת   לסלק גם   דורשה, ערר   16.18, 16.17,  16.5, 16.2

פעולה או אי   " מתוךברותהועדה להתנגדויות והמחוזית הנשענות על "ס סלק טענותלהנמקת החלטותיה, ל

כאילו האחריות לבדיקת נושאים מחוזיים ולבדיקת טענות מתנגדים מוטלת   , כאילו התיעצו בהן,נופעולה של

 ותוך שמירת הזכות לטעון בעתיד בכל הנושאים הללו.  עליהן, 

 

 בכבוד רב,  

 

 "ד אייל כגן, עו

 ". טוב במושבה"יו"ר סיעת 

 

 

 : 2021034 החלטות ועדת המשנה להתנגדויות מחוז חיפהלפי סיכום     סעיפי ההחלטות המדוברים 

16  : 

בענין זה  . אלא בפגיעה ברמת היישובייחודית למתנגדים  א מדובר בטענות לפגיעה ברמה האישית שהינה ל
הועדה סבורה כי הדבר מעיד על  . והועדה המקומית משכו התנגדותם יש לשים לב כי המועצה המקומית

 , באשר להן הראיה התכנונית הכוללת הנוגעת למשאבים האמורים האמורות אי הסכמתה לטענות

 

16.2 : 

ולכן בהתפתחותם   חלשת הישובים הסמוכים ע"י פגיעה בפוטנציאל הכנסותיהם העתידיות: הטענה
  1סמוך לרכבת או במתחם    ובעצמאותם. למשל של פרדס חנה כרכור בתוכנית להקמת אזור תעסוקה

לקדם את אזור התעסוקה בתדהר לרבות לאור   ק פוגעת גם באפשרותהאמור להתפתח בתוך הפאר 
 מקרקעי ישראל היום בשטח  התוכנית אותה מקדמת המדינה ורשות

אינן  המקומית והועדה המקומית המכירות היטב את היישוב וסביבתו  כי המועצההעובדה כאמור לעיל, 
סברו שקיימת פגיעה כאמור, שהיו עומדים שכן ברור כי לו ,מעידה כי אין פגיעה כנטען  מתנגדות לתכנית

 התנגדותם לתכנית בהיבט זה על

 

16.5 : 

הליך שיתוף ציבור,    לא נבחן בתוכנית זו, לא פורסם, לא עבר  העיקרון המהותי של צדק חלוקתי: טענה
חדש וגדול בפארק אזורי לכאורה,   זו של מתחם למעשה מופר באופן יסודי ומהותי בתוכניתוכפי שנראה, 

והיטליה רק לאוצר המדינה, תוך היות הפארק   ,לה בשטח גלילי, ומניבה הכנסות רק לחברה פרטיתשכו
יטתי זה ע"י המתכנן והועדה המחוזית. גם לפי בג"צ זוהי עילת  ש  סוג של מונופול באזור המקודם באופן

העניין  תוך שיתוף הציבור נשוא  התוכנית לאור פרמטר עקרון הצדק החלוקתי יש לבחון אתפסילה.  
 .צדק חלוקתי לתוכנית וליצור נספח

טענו שיש   ראשית, כאמור לעיל, המועצה המקומית והועדה המקומית לא: לדחות את הטענה.  תשובה
 בתכנית פגיעה כנטען 

 

16.17 : 

אליו מפעלים נקיים,   : הפארק עצמו בחזונו ובפעילותו מתכוון להיות פארק מטרופוליטני המושךטענה
הציב עצמו תחרות הן לשטחי פח"כ   ובהתפתחות "אינטנסיבית", משרדים ונותני שירות אליו ובכךטק -היי



   .הרכבת שלא לאמור לשמש כמונופול באזור  והן לשטח פח"כ המתוכנן הצמוד לפארק ליד 1מתחם 
 המועצה המקומית והועדה המקומית לא טענו: לדחות את הטענה. כאמור לעיל, תשובה

בהכרח   שאינובנוסף, פארק התעשייה קיסריה מספק מענה לביקוש   בעד עצמו. כנ"ל, והדבר מדבר
 , וכן נדרש בראייה כוללת מתחרה לפארקים בפרדס חנה כרכור

 

16.18 : 

כרכור בתוך פארק   - טענה: אין כל סיבה מדוע לקדם תכנית זו לפני אכלוס מלא של שטחי פרדס חנה
אחרים, ואין כל סיבה לקדמה לפני   לא אושרה או שטחיםשתוכנית פיתוחו עדיין  1התעשייה, ובהם מתחם 

כרכור   -תעסוקה מקבילים ברמתם במתחם פרדס חנה   שיוכח כי הביקוש באזור מאפשר גם קיום שטחי
 .שמחוץ לפארק וצמוד לו מדרום

 תשובה: לדחות את הטענה. ראה תשובה לעיל 


