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 לכבוד
 ראש המוא"ז חוף כרמל -מר כרמל סלע 
 מהנדס  הוועדה המקומית חוף הכרמל, ועדה מקומית חוף כרמל -מר אסף וחנר 

 משפטית , מועצה אזורית חוף הכרמליועצת  -עו"ד אסנת הירש 
 

 שלום רב,
 
 

 בקשה לשימוש חורג משצ"פ לגן אירועים בקיבוץ נווה ים  הנדון:
 7.9.2015החלטת הועדה המקומית שהתקבלה ביום : סימוכין

 

 

, אשר בסימוכין, ולהחלטת הוועדה המקומיתבהמשך לשיחתי מהבוקר עם ראש המועצה, 

 הריני לפנות אליכם בדברים הבאים: , ביחס לבקשה אשר בנדון

לבחון את ביקשתי מיועמ"ש הועדה המחוזית, בתיאום עם יו"ר הועדה המקומית  .א

, תובא לזמן מוגבל נוסף האפשרות המשפטית, שהארכת השימוש בגן האירועים

 לאישור הועדה המחוזית. 

ית, כולל התייעצות עם פרקליטות המחוז והלשכה השלמת הבדיקה המשפטלאחר  .ב

המשפטית של מינהל התכנון, אנו סבורים כי הדרך היחידה בה ניתן לאשר את הארכת 

 הגורמים אשר אישרו את תקופת השימושתקופת השימוש, הינה באמצעות אישור 

, בהתאם להוראות סעיף מלכתחילה )הועדה המחוזית, הולחו"ף והולנת"ע( הזמני

  ג' לחוק.145

ו מאחר שמהווה סטייה ניכרת משימוש הליך השימוש החורג שננקט פגום מיסוד

בתקנות  11  עיףוכן לאור סעיפים נוספים כגון סבקרקע המיועדת לשטח ציבורי פתוח, 

ית לנושא מניעת מטרדים, סעיף סטייה ניכרת, שבא למנוע בנייה בניגוד להוראות תכנ

 ראה שדן בנושא סטייה מהוראות תכנית לגבי תוקף התכנית וכד', לנושא זה גם  18

  .7.9.15י של הוועדה המחוזית מיום מכתבו של היועץ המשפט

)הכפוף לאישור מוסדות התכנון  רישוי בניה בהיתרהליך אפשרות זאת הינה במסגרת  .ג

ומשכך הבקשה שהוגשה וההחלטה שקיבלה  בשימוש חורגהמפורטים לעיל( ולא 
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ן הועדה המקומית, אינן מתאימות לפרוצדורה התכנונית הנדרשת ויש לשנות

 ולהתאימן, בהתאם למפורט לעיל.

עוד אציין, כי בהתאם להנחיות משרד המשפטים, בהמלצת בית המשפט העליון,  .ד

מתן זכות התנגדות לציבור ומחייבת  מצריכהג' 145לפי סעיף החלטה על שינוי שלביות 

 פרסום.

ככל שהועדה תפעל בהתאם למתווה המפורט לעיל, תובא לאור כל האמור לעיל,  .ה

ג' לדיון בועדה המחוזית ותישקל לגופה, בהתאם לנסיבות  145י סעיף הבקשה לפ

, לאחר שיעשה פרסום לפי נוסח שיועבר על ידי הספציפיות ולהתנגדויות, ככל שיוגשו

 . לשכת התכנון המחוזית

על פי הייעוץ המשפטי שקיבלתי לא ניתן יהיה לאשר את הבקשה לשימוש חורג בוועדה  .ו

החלטת הועדה ג'. מכאן שיש לבטל את  145המחוזית, מאחר שההליך לא תואם לס' 

ולפעול בהתאם  ה זובדיון בערר על החלט יתייתר הצורךממילא הקודמת ו המקומית

 לאמור לעיל.

מגורים במקום, לאחר הדיון שהתקיים אצלכם, אור מידע שהתקבל לגבי שימוש לל .ז

 אודה על התייחסותכם לנושא בהחלטתכם.

 

 בכבוד רב

 ליאת פלד

 
 מתכננת מחוז חיפה   

 
 העתק:

 הממונה על מחוז חיפה, מחוז חיפה -מר יוסף משלב 
 פרקליט מחוז חיפה )אזרחי( -עו"ד איתן לדרר 

 מחוז חיפהמנהל תחום )פיקוח מחוזי(,  -מר דוד יונה הכהן 
 יועמ"ש הועדה המחוזית חיפה , לשכת התכנון -עו''ד ניר שטרן 

 מנהלת תחום )תכנון ופרוגרמות( , מחוז חיפה -גב' הדר סלע 
 ממונה )ראש צוות אזורי(, מחוז חיפה -גב' נעמה עזריאל 

 מנהל פיקוח ועדת חוף כרמל -אלכס קופר 
והיטלי השבחה, ועדה מקומית חוף מנהלת מדור תכנון ארוך טווח  -סילביה סון לביא 

 הכרמל 
 ס.מנהל מחוז, הגנת הסביבה -גב' נורית שטורך 

 יונתן סטרול, המשרד להגנת הסביבה
 ועדת ערר חיפה -עו"ד דקלה מוסרי טל 

 ועדת ערר חיפה -חיפה ועדת ערר 
 


