21.2.2.12
לכבוד
חה"כ גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
ירושלים
שלום רב,
הנדון :בקשה לתמיכתך בשינויים לתכנית מתאר מש – 1/מתחם תע"ש השרון
בימים אלה מופקדת תכנית מש 1/לצורך הגשת התנגדויות.
תכנית מתאר מש 1/תע"ש השרון חלה על שטח של כ 064,7-ד' 6מתוכם כ 46,,7-ד' בתחום גדר תע"ש.
התכנית קודמה כתוצאה מהחלטת ממשלת ישראל להעביר את מפעלי תע"ש לנגב 6והיא מייעדת את
השטח למגורים 6תעסוקה 6פארקים ושטחים פתוחים ושימושים נוספים.
אנו דורשים לבטל את הפקדת תכנית המתאר מש 1/עד לעריכת סקר מקיף למיפוי זיהום המים
והקרקע בשטח התכנית ולאחר שהתכנית תתוקן לאור ממצאיו .זוהי גם דרישתם של "אדם טבע ודין"
וארגון אחל"ה (ארגון תושבים בערים הסמוכות לתע"ש).
ואולם 6מלבד סוגיית הזיהום 6קיימת לגבי מתחם תע"ש סוגיה רבת חשיבות והיא העובדה שבאזור
יש שטחים נרחבים ביותר של צומח טבעי עשיר  ,כולל מינים רבים נדירים ומוגנים .ממצאי סקר
ערכי טבע שנערך בשנים האחרונות 6מצביעים על עושר רב של מיני צמחים –  303במספר 6מתוכם 33
צמחי בר מוגנים 30 6צמחי בר נדירים אשר כוללים  14מינים "אדומים" 6כאלה הנמצאים בסכנת
הכחדה .ואולם תכנון שטחי הבינוי והפיתוח השונים בתכנית תע"ש השרון ,נערך תוך התעלמות
מוחלטת מסקר ערכי הטבע .שטחים רבים אשר נמצאו בהם מינים מוגנים ונדירים 6מיועדים לבינוי.
בנוסף לכך 6קיים פיזור רב וקיטוע של שטחי פארק בתכנית הנוכחית.
לאור זאת 6נדרש שינוי משמעותי בתכנית .שינוי תכנוני כזה 6יותיר את ההיקף של מתחמי הפיתוח על
כנו 6אך יביא לשינוי במיקום ובפריסה שלהם .השינוי יאפשר שימור מרבי של השטחים הטבעיים 6כולל
שימור שטחים טבעיים אשר בתכנית הנוכחית מיועדים לפיתוח 6תוך יצירת רציפות ביניהם 6לצורך
יצירת פארק טבע רחב ידיים 6אשר נתמך ע"י שטחי פארק אקסטנסיביים ואינטנסיביים.
במישור החוף נותרו מעט מאד שטחים טבעיים בגודל משמעותי .בתע"ש השרון קיימת הזדמנות חד
פעמית להביא לשימור וטיפוח של שטחים טבעיים רציפים 6וכך ליצור פארק טבע רחב ידיים וייחודי
אשר אין דומה לו במרכז הארץ .פארק זה יהווה "גן עדן" להבטחת קיומם של צמחי בר רבים 6חלקם
בסכנה הכחדה  .ולא פחות חשוב מכך 6פארק הטבע במתחם תע"ש 6יאפשר טיול ובילוי בחיק הטבע
הסמוך לבית ויביא אי תו איכות חיים גבוהה ביותר 6עבור מאות אלפי התושבים של הערים הסמוכות6
כמו גם עבור מיליוני התושבים במרכז הארץ.

אנו פונים אליך בזאת 6על מנת שתסייע בקידום מהלך תכנוני נכון ויסודי לשטח תע"ש השרון 6אשר
יתבסס על סקר מקיף למיפוי זיהום הקרקע והמים 6ועל סקר ערכי הטבע שנערך (כולל השלמות
נדרשות).
ממצאי סקרים אלה יהוו בסיס לתיקון תכנית המתאר מש 1/והפקדתה מחדש .אנו סבורים כי מהלך
כזה הוא הצעד הנכון להבטחת איכות החיים והסביבה של תושבי האזור ותושבי מרכז הארץ 6כמו גם
לחיזוק ושימור ערכי הטבע והמגוון הביולוגי .

בכבוד רב
קושה (משה) פקמן
מנכ"ל החברה להגנת הטבע
העתק:
עו"ד אלונה שפר (קארו) 6מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
גב' יעל גרמן 6ראש עיריית הרצליה
מר חי אדיב 6ראש עיריית הוד השרון
מר יצחק רוכברגר 6ראש עיריית רמת השרון
גב' גילה אורון 6יו"ר הועדה המחוזית המשותפת תע"ש השרון
אדר' נעמי אנג'ל 6מתכננת מחוז ת"א משרד הפנים
גב' גלית כהן 6סמנכ"לית תכנון המשרד להגנת הסביבה
מר ברוך ובר 6מנהל מחוז ת"א המשרד להגנת הסביבה
גב' טל בן דב 6מתכננת המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א
עו"ד עמית ברכה 6מנכ"ל אדם טבע ודין
מר רוני רום 6מנכ"ל עמותת אחל"ה
עו"ד נורית קורן 6וועד הפעולה נווה עמל הרצליה
מר מנחם זלוצקי 6ראש אגף שטחים פתוחים המשרד להגנת הסביבה
מר שחר סולר 6ראש אגף תכנון סביבתי המשרד להגנת הסביבה
מר ניר פפאי 6סמנכ"ל שמירת סביבה וטבע החברה להגנת הטבע

