"הוועדההמחוזית תלאביב
בית המשפט:

בשלהבמיל"

־ובתה בתוכניתדן אבדה"
אבניאלי:
השופטת
"פרוטוקולהדיון משתרע על
עשרותעמודים ,אבל בהחלטה עצמה ,המשתרעת על
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"הווערה המחוזית תל
החלטה ,ללא
והזררזה לתת
וללאהיון בטענותהעותרות .וערת הערר של המועצה
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חובתה

משום טעות .איננו

תשתית עוברתית מספקת

הארצית

ליקויים
תמכה בעמרתה ,חרף

מוצאים כי

כישלון זה מחייבביטול
התנהלותה.
החלטתן של וערת
העררוהווערה המחוזית והחזרתהריון שנית לפתחה
שלהווערה המחוזית בנושא העומס התחבורתי״ כך
אבניאלי מבית המ־
$TS1$המשפט$TS1$
פסקה השבוע השופטת ר״ר הפנה
ט $DN2$המחוזי בתלאביב ,לאחר שהנה בתוכנית להר־
$TS1$להרחבת$TS1$
שפט
מלון רן אבריהבהרצליה.ההתנהלותהרשלנית
חבת
ת$DN2$
והמזלזלת של שתיהווערות במקרה הזה מעוררת ראגה
לתהליךקבלתההחלטות התכנוניותבישראל.
בנוגע
בימים אלה מוטחתביקורת חריפה נגרההתנהלות
המהירה שמאפיינת את היוניהוותמ״ל(הוועדה למ־
$TS1$למתחמים$TS1$
וערה שהוקמהלפני כשנה
תחמים
לריור)
מים $DN2$מוערפים
לצורךקירום מהיר של תוכניותבנייה.ואולם מפ־
$TS1$מפסק$TS1$
וחצי
אבניאליעולה כי גם כשמרובר
$DN2הרין של השופטת
סק

היה על הוועדה

המחוזיתלשקול

אתטיעוני

הצדדים

ולאסוף את כל
"$DN2$החלטת $DN2$הוועדה התמציתית מלמדת
לטת
ערכהדיון מחדשבנוגעלתוספת נפחי התנועה
למלון
ולסביבה.הוועדה לא ביקשה מהמומחה מטעמהלהגיש
והעדכני" ,כתבה" .הח־
"$TS1$החלטת$TS1$
המידע הדרוש

היא למעשה לא

כי

ולבדוק,בין השאר ,את עומס הת־
$TS1$התנועה$TS1$
חוות דעת עצמאית
$DN2$התנועה $DN2$בחודשי
נועה
הקיץ".

במקרה

הארצית
לתכנון

המחוזי בתל אביב באמצעותעו״ד ענת
בהליךזה,
בירן.

רנה

והכשירה

השופטת יהודית שיצר את

לביקורת.
רגילות ,יש מקום
בווערות תכנון
מלוןרןאבריה,הווערה המחוזית
של
כמעט בהשלכות התחבורתיות של הפיכת
לקו־
$TS1$לקומפלקס$TS1$
המלון
למלונאות ,מסחר
ס $DN2$בן ארבעה מבנים
ואירועים,
מפלקס

היה על הוועדהלבקש

נתונים נוספים או

החלטתה׳".
למועד אחר בטרםתינתן
להמתין
בשלב זה פנתהעירייתהרצליהלבית המשפט המ־
$TS1$המחוזי$TS1$
קיבלה השבוע השופטתאבניאלי
$DN2$המחוזי $DN2$בתלאביב ,שבו
חוזי
לוועדה המ־
$TS1$המחוזית$TS1$.
החלטה אמיצה והחזירה אתהדיון בשנית
אבניאלי ביקרה את
$DN2$המחוזית $DN2$.כמו השופטת שיצר
חוזית.
לפניה,
"אין ספק כי
ואף ביתר חומרה:
התנהלותהוועדות

ברוריםבאופן

תל אביב לא

מצאנו

שיש

נוסף עלכך ,ועדת הערר של המועצה
ובנייה גיבתה את החלטת הוועדה
המחוזית,

דחתה

שהסתייםביוני
2014,

העתירה ,אבל קבעה כי ישלהחזיר אתהדיוןבעניין

אתהתנהלותה
הקלוקלת.
העומס התחבורתי
מלון דן אכדיה מקודמת מאז
תוכנית הבנייה של
לוועדה
שאחר מהם הוא מגרל בן 17קומות ,לא שאלה בכלל
מתחהביקורת עלהתנהלות הוועדה
בתקופת כהונתה שליעל גרמן כראשת העיר
המחוזית ,ופסקה
2006,
לאסוף נתונים
כי היא לאקיימה את חובתההמינהלית
אלף מ״ר
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מה מספר החניות הררוש ומה מספרהמבקרים שצפויים הרצליה .התוכנית כוללת תוספת של
מלון דןאכדיה ,מלאים ,באמצעות דרישת השלמות מידי יזמי התוכנית
למתחםהקיים ,שבמרכזו נמצא כיום
המתוכנן ,וגם לא התייחסהלמשקל המ־
$TS1$המצטבר$TS1$
להגיע למתחם
או בכל דרך אחרת,ולאנימקה מדוע הסתפקה בנתונים
מלוןנוספים,שיכללו
בר $DN2$של התוכנית הזו ושל תוכניות נוספות בסביבה .ולצדו בנייה של שלושה בתי
צטבר
המחוזית.

השופטת

שיצר

"סטירת לחי לוועדה
"אני מייצג את

התושבים

המחוזית"

המגלומני
שהתנגדו
לפרויקט

הזה ,ואני שמח
פדלון השבוע
שניצחנו" ,אמר ראש העיר

בעקבות החלטת
פה כשל של הוועדה

בית

המשפטבעניין התוכנית" .היה

המחוזית תל
לבחון הכל
לוועדה המחוזית
הורה
זאת סטירתלחי
לוועדה".
ניצחון.התוכנית ,שאתה מכנה"מפל־
"$TS1$מפלצת"$TS1$,
זהעדיין לא
של בדיקה אחת בלבד שערכו היזמים
"$DN2$מפלצת"$DN2$,עדיין לאבוטלה.
חדרים וגםאולמותאירועים
התחבורתית שביצעה הווערה
במהלך יום אחד צת",
וכנסים,מסעדות,
1,325
מכיוון שהבריקה
לוועדה המ־
$TS1$המחוזית$TS1$,
פדלון" :אנחנו נבוא עם נתוניםשלנו
2008.
בנובמבר
מתקני ספורט ו 862-חניות ציבוריות.
אבניאלילהחזיר
היתה כה שטחית,החליטה השופטת
$DN2$המחוזית $DN2$,ונשכנע אתכולם שזה יהיה קטסטרופה תחבר
נבחר
2013
ביולי
התוכנית אושרה
בווערה ,עם רשימת ררישות
לריון חוזר
את התוכנית
לקראתהדיון החוזר בוועדה המחוזית ב ,4102-חוזית,
אבלבסוף
2012,
יכוללהיות מצב
דתיתוקטסטרופהלאיכות החיים .לא
הגישהעירייתהרצליה בראשות גרמן חוות דעת תח־
$TS1$תחבורתית$TS1$
משה
לבריקות תחבורתיות שישלבצע ונושאים שיש
פדלוןלכהן כראש העירהרצליה במקוםגרמן,
לדון
שבתא שטח כהקטן ,ברחובצדדי ,יהיו שלושה בתי
$DN2$תחבורתית $DN2$שהוכנה על ידי מהנדס מטעמה,שהמליץ לא
בורתית
בהם .ואם לא הי בכך ,זאת הפעם השנייה שבית מש־
$TS1$משפט$TS1$
שמונתהלתפקיד שרת הבריאות בממשלה הקודמת.
בעירייה,והוועדה המ־
$TS1$המקומית$TS1$
רוחות חדשותהתחילו לנשב
לווערה המחוזית באותו
פט
עניין ,עם
לאשר אתהתוכנית ,אלא אם תוגש תוכנית תנועתית מלון ושניאולמותאירועים .איפה יחנואלפיכלירכב,
 $DN2$מחזיר אתהריון
חניותציבוריות?"
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מלונות דן הגישה גם
הרצליה .רשת
$DN2$המקומית $DN2$וראש העיר החדשיםהודיעו כי הם מתנגדים לאזורדרום־מערב
אותן טענות
אם יש רק
לבריקה שטחית של השלכות התוכנית על קומית
המטרה שלך היא לבטל את התוכניתלגמרי בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
לתוכנית דן אכדיה.
נחרצות
בעניין זה כבר ני־
$TS1$נידונה$TS1$
התחבורה .אף שהתרשלות הווערה
מטעמה בדיקה של נפחי התנועה הצפויים במקום
עוד בתקופתגרמן ,התנגדולתוכנית תושבים שג־
$TS1$שגרים$TS1$
ה $DN2$בבית המשפט,הווערה לא תיקנה אתהתנהלותה
דונה
התחבורתי?
הפעם בדיקה שמבוססת על ספירותתנועה ,שבוצעו
מצעות
$DN2$באמצעות$DN2$הטיעון
"אני בעדלהגדיל אתמלון דןאבריה ,אבל לא
לפני
שנתיים
ביוני
ימים
המשפט
לבית
אלה
אכדיה.
רים
$DN2$שגרים$DN2$
ללא
בנייה
תוכנית
שוב
ואישרה
במהלך ארבעה
עתרו
הדיון
2012,
למלוןדן
בסמוך
בדיקתעומק.
ענקית
בוועדה המחוזית.יועץ תנועה מטעם הוועדה בחן את באופןמגלומני
זה לא באבחשבון .אנחנו נבוא עם
נתוני אמת
שתי חוות הדעת ,אבל לא ביצע אף בדיקה עצמאית
לוועדה המחוזית .נביא את מיטבהמומחים,
זאת החרבת
אסון .זה לא הרחבת
שיוכיחו שזה
מלון
ואימץ את חוות הדעת שהוגשה על ידימלונותדן.
איכותהחיים".
בסופו של דבר ,נראה כי מי שאמון על שמירת
אביב .בית

המשפט

מחדש ופעמיים.

התוכנית מקודמת מאז
2006.
האינטרס הציבורי בתחום התכנון הוא הציבור עצ־
$TS1$עצמו$TS1$.
$DN2$המקומית$DN2$בהרצליה כיום שהוועדה הקודמת לא
מו.
$DN2$עצמו $DN2$.הוועדה המחוזית לא מממנת וגם לאיכולהלממן קומית
בחיפזון,בלי התעמקות .אמו־
$TS1$אמורים$TS1$
"כל התוכנית אושרה
סקירות תחבורתיות;היזמים ,מצדם ,מגישים חוות
למקוםאלפי מבקרים מדייום ,ולא ניתחו
רים
דעת חשודות בהטיה;ואילו
$DN2$אמורים$DN2$להגיע
העירייה ,באמצעותהווע־
$TS1$הוועדה$TS1$

מה רואההוועדה המ־
$TS1$המקומית$TS1$

ראתה?

דה
$DN2$הוועדה$DN2$המקומית,

שאמורה
לאזןבין

האינטרס
הציבורי,

האינטרס היזמי
לבין

הגישה חוות דעת רק אחרי שהתוש־
$TS1$שהתושבים$TS1$

נכון

את הנתונים.

המציאות
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שהיהנכוןאז ,לאנכון כיום.

השתנתה מאז
2006,

אלף

ומה

מכוניות נוספות

לדיון בבית המשפט ,לכבישים
$DN2$שהתושבים $DN2$התעקשולהביא את התוכנית
בים
שלבתי
במימון עצמי
המלון
כמובן.
בלבד ,החליטה באולמות אירועים שבהם יערכו כנסיםבמהלך היום
בהחלטה קצרה ,בת עמוד וחצי
וחתונות בשעות הערב.אין איפהלקלוט את כל כלי
הוועדה המחוזיתלאמץ אתמסקנותיו שליועץ התח־
$TS1$התחבורה$TS1$
הרכבהאלה".
"בדיקות התנועה שהוגשו על ידי היזם
בורה
$DN2$התחבורה $DN2$מטעמה:
ממינהלהתכנון במשרד האוצר נמסר" :כמו בכל
נבדקו על ידי יועץ התנועה של הוועדההמחוזית,
שהתרשם כי הןמקיפותוערוכות בהתאםלסטנדרטים הליך שלקבלתהחלטותבוועדה המחוזית תלאביב ,גם
בתוכנית דן אבריה עמדו בפני הוועדה כלל הבחינות
המקצועיים" ,כתבההוועדה ,ודחתה את הדרישה של
תחבורתיות ,כדי
וחוות הדעתהנדרשות,לרבות בחינות
לקיים בדיקה נוספת בחודשיהקיץ .בשלב
התושבים
שיובילולתוכ־
$TS1$לתוכניות$TS1$
הזה ,התושבים המתנגדים מיצו אתהליכיהדין ,אבל לקבלתהחלטותמושכלותומקצועיות
ניות
פדלוןניצלה את זכותה
עירייתהרצליה בראשותו של
$DN2$לתוכניות $DN2$נכונות וראויות .התוכנית עברה את אישורהווע־
$TS1$הוועדה$TS1$
הארצית
החופית
הסביבה
לשמירת
דה
$DN2$הוועדה$DN2$
הארצית
של
לוועדת המשנה
והמועצה
על
המועצה
להגיש ערר
לתכנון
פועלת בהתאםלהחלטות בית
החלטתהוועדה המחוזית.
ובנייה .כמוכן,הוועדה
ותשקול את
צעדיה".
המשפט,לומדת את פסקהדין
גם את שטחיות ההחלטה של ועדת הערר ביקרה
מדי

שנה

ולכן

התוכנית

לא

טובה .ברור

ולאולמות לאיגיעו באוטובוסים .מדובר

