
 

 

"בניסן,תשע"זכ

2017אפריל,18

 לכבוד המשתתפים )רשימה בנספח(

 שלום רב 

 בנושא תכנית ליחידה שלישית בנחלה 16.03.17הנדון: סיכום פורום מהנדסים מתאריך 

 מרכזושאיםבטיפולבנעדכנו,ומילכהכרמל)ח"מ(יו"רמרכזהמועצותהאזוריות,,עמירריטוב

הצעתחוקלפיצול,ותמ"לפעילותבנושא,ועדת'משקיעזר'במינהלהתכנון:המועצותהאזוריות

הצעת,'הסרתהתניות'–לחוקהתכנוןוהבנייה145תיקוןסעיף,דירותבבתיםצמודיקרקע

הגברת–109תיקון,להשכיר'לדיורלהשכרהולמעונותסטודנטיםבישובכפריחברת'דירה

תמונתמצבוהצעהלשינויחקיקה–יחידהשלישית,197סעיףתיקון–115תיקון,האכיפה

 להסמיךועדהמקומיתלאשרפיצולינחלות.

 חפר.מדוברכפרחייםבעמקמושבלשבהכנהמתארהתכניתאתרו"חנחמיהגנותהציגבקצרה

רובהנושאיםנחלות.70-ו35בתמ"א2לוחביחידות300במושבללאהרחבהעםמכסהשל

פיצולמגרשיםלענייןמיצויזכויותודיוןהיאעדייןבאושרו.הסוגייהשבמסגרתתכניתהמתאר

ת.ההצעהשלעורכיהתכניתכיבדומהלהוראותהפל"ח,יירשמוזכויובנחלותיחידההשלישיתה

בסמכותהועדהתשריטיחלוקהבאמצעותוייעשיםלבינוי.הפיצולהנחיותבנייהלכלנחלהו

?(בותוכננהתב"ע40המקומית.היעודיישארמגוריםכפרי.צוייןהמקרהשלמושבקדרון)ברט/

תקנוניתלפיצולשלמגרשיבעלימקצוע.

וישצורךלשכנעאת,רמ"ימחוזמרכזשלתכנןהתייחסותחיוביתלמתווהממהמתכנניםקיבלו

תכניתוה.במידהאינואירועשלשינוייעודשפיצולמגרשהנחלהלמגוריםהואעדההמחוזיתווה

לעמדתומספיקהתכניתחלוקהלמימוש.הבאותהיאתהווהמודללתכניות–תאושרבמתווהזה

 היחידההשלישיתואיןצורךבשינויחקיקה.

 יותתעותנקוד"הגשתתבובעליהנחלותמזכירהכיעומדתלזכותהמושבים–()מנשהלאהפרי

.יםציבוריהתשתיותלוםשטחילם,פרוגרמתיתאתהשלכותהתוספותלמבניוצריךרקלבדוק

ישצורךבשינויייעודבמקריםאלודונםועלכן2.5-בחלקמהמושביםישנןנחלותהקטנותמ

עדיףארוךויקרוהנובסמכותו.מחוזית.סוברתשהטיפולבסוגייהזובמסגרתתכניתכוללנית

 להוציאמסמךמדיניותבלבד.

 ממליצהלעבודבמקביל:במקוםבוישזכויותבניהמספיקותואיןחריגה–)יזרעאלים(עפרידגני

לכלחלקתמ"ר175ועד7%תוספתשלמית,)תכניתבסמכותמקולהכיןאפשר-35מתמ"א

להוראותבינוי,כול–התנאיםלתוספתיחידהבנחלותבזכויותהקיימותבמסגרתהיוגדרו(,מגורים

לישוביםעם.ובמקביללעבודעלתכניותכוללניות.הרחבתכבישים,פרוגרמותלשטחיציבורועוד

 לכלמושב.תייעודייתפל"ח.בעמקיזרעאלישתכנכתמייעודיםוסלזכויות

 3הכוללותמרכז,סוקרתאתהדרישותוהמדיניותשלהועדההמחוזית–)דרוםהשרון(נילייוגב

מסלולים:

.תכניתתקנוניתלכלישובעם3מפורטתלכלישוב,מתאר.תכנית2.תכניתכוללניתלמועצה,1

בנחלה,פרוגרמהלתשתיות,מבניציבור,זכויותבנייה,הנחיותבינוילתוספתיחידהשלישית

תפקידהשלהועדההמקומית"לעשותסדר"במושביםעלשללמתעסוקהוכיו"ב.סוברתש



 

 

מועצתיתמרחביתעםחזוןותכניותכללתכניתלקדםחשובעלכןהשימושיםהלאמוסדריםו

 ארוכותטווח.

 עבורמועצהאזוריתבימיםאלותמצייןכיבמסגרתהתכניתהכוללניתהמוכנ–)גזר(איתיפרס

,קבעסלזכויות.במידהוישצורךבתוספתילמגוריםולתעסוקהוימיםכתנוכלמושביסומבגזר,

 .35יסומןכתםלאזורחיפוש,הכלבכפוףלתמ"א

 איעמידההועדההמקומיתבנישמעוןאיבדהאתההסמכהבגלל–)בנישמעון(קר'פיצולדימיר

אכיפה.למועצהתכניתשטחיםפתוחיםסטטוטורית,בגינהניתןלהוציאהיתריבקריטריוניםשל

בנייהבשטחיםפתוחיםוכןתשתיותהנדסיות.כיוםעסוקיםבהכנתתכניתכוללניתבמסגרה

מקטיניםאתמספרהיעודיםבתכניותהמתארשלהישוביםבאופןשתתאפשרהגמישותושינוי

 היעודיםבסמכותהועדההמקומית.

 רבדים3בשלביסיוםתכניתכוללנית.מביאיםלדיוןלהפקדה–מיכלנאורורניק)מטהיהודה(

מבנים.2,המהווהעיגוןשלתכניתאבלתיירותשלהמועצה.תיירות+זכויותבנייה1)שכבות(:

180–.יחידהשלישית3חקלאיםבשטחיםביעודחקלאימתוקףפרוגרמהשלמשרדהחקלאות,

מ"ר,הוספתשימושיםוזכויות)קיימותנחלותשלאניתןממשבהןיחידהשלישית(.

ישישוביםבמטהיהודהשהתחילותכניתמתארמפורטתוישנןגםהגשותשלתכניותנקודתיות.

 כולל+פרוגרמות.חהועדההמחוזיתדורשתמהמועצהדו"חפיקו

 מ"רעם400-500-לפיצולנחלותהםמגרשיההמודלשלהמועצה–)חוףהשרון(ירדןערמון

תכניתאבאסטרטגיתבהחלקהאריתחוףהשרוןלמועצמ"רבהרחבות.200זכויותבנייהשל

היאלאםהנונושאיםתכנוניים.התכניתקיבלהאישורלשכתהתכנוןהמחוזית.כרגעגישת

.למועצהישתכניתפל"חיךבכדילאלעכבההליתנלהכניסאתהיחידההשלישיתלתכניתהכולל

ברמהמועצתית.מעונייןלהרחיבלכיווןתיירותיולאמץאתמסמךהמדיניותשלמשרדהחקלאות.

שישהמושביםבמספרמודליםשלהצבתלשלישיתהיחידהעבורהמתכנניםתכניתמועצתית

 מבניםלפיגודלוסוגהנחלה.חותרלקבלתהסמכהבהקדם.

 מעלהאתהשאלההאםתכניתכוללניתמקנהלוועדההסמכות-מגידו(ברוךשמיר)-שאלות

 האםקיימתמגבלתגודללזכויותבנייהבנחלה?–לתוספתזכויות.מוטילבאן)אשכול(

 , וביחוד לאילן בר מהנדס לב השרון שארגן את היום לכל המשתתפים תודה

אירועיםהבאים:מוזמניםל

)רצ"בסדריוםוטופס,למאי10-11-שייערךבהאזוריותכנס השנתי של מהנדסי המועצות ה .1
 הרשמה(.

. אתגרים בתפיסה התכנונית של תכנון מחודש בקיבוצים–ליוניבנושא29-יוםעיוןשייערךב .2
)רצ"בטיוטתסדרהיום(.



ילכהכרמלרשמה:מ

 העתקים:
וראשמועצתלבהשרוןעמירריטוב,יו"רממ"א

ערבהתיכונהמועצתד"ראיילבלום,יו"רועדתתכנוןוראש
דרוםהשרוןמועצתד"רמוטידלג'ו,יו"רועדתקרקעותוראש

מהנדסימועצות
 ועדתתכנון



 

 

 לפי א' ב' 16.03.17רשימת משתתפים בפורום מהנדסים :  1נספח מס' 


 מייל מועצה שם

 ilanb@lev-hasharon.com מהנדס לב השרון אילן בר

איריס בן יוסף 
 iris@lev-hasharon.com ס. מהנדס לב השרון אנגל

 itaip@gezer-region.muni.il מ.א גזר איתי פרס

anna63@bezeqint.net וועדת שורקות אנה קוגן  

asaf@hcarmel.org.il מהנדס מ.א חוף הכרמל אסף וחנר  

elib@hefer.org.il שמאי ועדה עמק חפר בן שושן אלי  

handasa@megido.org.il מ.א מגידו ברוך שמיר  

 gabi@zvulun.co.il מ.א זבולון גבי שנער

galits@hefer.org.il מ.א עמק חפר גלית עוזיאל  

david@j-v.org.il מ.א עמק הירדן דוד רודר  

dikla@merchavim.org.il סגנית מהנדס מרחבים דקלה צור  

vladimir@bns.org.il בני שמעון ולדימיר פיצקר  

presman@glt.org.il הגליל התחתון יצחק פרסמן  

 yarden@hof-hasharon.co.il חוף השרון ירדן ערמון

yishayv@hefer.org.il חפרעמק  ישי ולנסי  

leap@menashe.co.il אלונה -מהנדסת ועדה מנשה לאה פרי  

motil@erc.org.il מהנדס מ.א אשכול מוטי לבאן  

handasa@maianot.co.il עמק המעיינות מייק ארליך  

michaln@m-yehuda.org.il מטה יהודה מיכל נאור ורניק  

milka@azoriot.co.il מרכז המועצות האזוריות מילכה כרמל  

miri@brener.org.il מהנדסת מ.א ברנר מירי ישראל  

 office@ganot.co.il שמאי מקרקעין-עמק חפר נחמיה גנות

nili@dsharon.org.il דרום השרון נילי יוגב  

silvia@hcarmel.org.il חוף הכרמל לביא-סילביה סון  

 יועצת משפטית של ממ"א ממ"א עו"ד מירב ברנע

 יו"ר ממ"א וראש המועצה לב השרון עמיר ריטוב

ofrid@eyz.org.il מהנדסת ועדת יזרעאלים עפרי דגני  

kazoula.mosh@gmail.com ועדת מרחבים "שורקות" קזולה משה  

 tami@modiin-region.muni.il חבל מודיעין תמי דותן
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