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 מינוי נציגי המועצות האזוריות לועדות המשנה למועצה הארצית  פנייה חוזרת בענייןהנדון: 
 29.10.2020סימוכין: פנייתו של שי חג'ג' יו"ר מרכז המועצות מתאריך 

 
בנוגע למינוי ראשי מועצות אזוריות    ,סימוכין( של מר חג'ג'באנו חוזרים ופונים אליך בהמשך לפנייתו )

 : ,לא קיבלה מענהעד לעת הזו אשר במועצה הארצית ובועדות המשנה שלה על פי חוק התכנון והבנייה, 

 2002-( תשס"ב63)תיקון מס'  1976-תשל"ו  (7)תיקון מס' 

ראשי שתי עיריות אחרות, ראשי שלוש מועצות מקומיות שאינן מועצות      (7)
וראשי שתי מועצות אזוריות; שר הפנים יקבע לענין זה את העיריות, אזוריות  

ואחת  בגליל  מהן  שאחת  ובלבד  האזוריות;  והמועצות  המקומיות  המועצות 
-כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג  –בפסקה זו, "הגליל"  ;  בנגב
 ; 1991-כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב –, ו"הנגב" 1993

 
   –שלהלן ועדות משנה ונציגי מועצות אזוריות ב לא מיניתשבקדנציה זו, לשמוע ו הופתענ

 – הועדה לשמירה על קרקע חקלאית )הולקחש"פ( .א

נציג (  7. הדן בהרכב חברי הועדה יש למנות )2)א( סעיף    156בתוספת הראשונה לחוק התו"ב סעיף  

הפנים  שר  שימנה  המקומיות  הוא  ;הרשויות  הראוי  מן  מקרב  .  האזוריות  המועצות  נציג  שימונה 

החולשות על חלק הארי של הקרקעות החקלאיות, השמירה על הקרקעות  חברי המועצות הארצית  

 וניהולן הוא בבסיס קיומן של המועצות האזוריות. הללו 

  – הסביבה החופית )הולחו"ף( תהועדה לשמיר .ב

נציגי  (11)  . הדן בהרכב הועדה יש למנות  3)ב( סעיף    156בתוספת השנייה לחוק התו"ב סעיף   שני 

הפנים שר  שימנה  מקומיות  שקיימות  ;רשויות  כיון  ים    5.  חופי  המנהלות  אזוריות  יש    –מועצות 

 שבתחום שיפוטו קיימים חופים. יהיה ראש מועצה אזורית  חברי הולחו"ף כרח שאחד מהנציגיםה

  



 

 

 

מוניציפאליים גבולות  חוצי  מרחבים  פני  על  היא  הנ"ל  הועדות  שעבודת  לציין  ככולם   למותר  שרובם 

והשפעת התכניות הנידונות בהן היא השפעה מכרעת על מרחב המועצות   בתחומי המועצות האזוריות,

הציבור   האזוריות. כנציגי  אלו  בוועדות  חברים  אזוריות  מועצות  נציגי  היו  השנים  שבכל  לציין  יש 

 הישירים של מרחבים אלו. 

חוזריםא אזוריותלאלתר  למנות    יםמבקש ו  נו  מועצות  שבנדון  נציגי  המשנה  בוועדות  מקרב גם   ,

 ת.כחברי המועצה הארצי  הנציגים שמונו על ידי שר הפנים

 
 

 
 

 בברכה, 
 

     
          

  
 שי חג'ג'                                                                      

     מרכז המועצות האזוריות                              יו"ר            
   ראש המועצה האזורית מרחבים                                   ו       

 
 
 

 אילן שדה                   אושרת גני גונן                
 עות יו"ר ועדת תכנון וקרק                 יו"ר ועדת תכנון וקרקעות          

  וראש המועצה האזורית מנשה                          וראש המועצה האזורית דרום השרון 
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 גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון 
 אזוריותהמועצות הראשי 

 מר איציק אשכנזי, מנכ"ל ממ"א 
 עו"ד איתן טוקר, יועמ"ש ממ"א 

 גב' מילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות
  

 


