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13/06/2021

 לכבוד 
 משתתפים:ה

,זדרוםהשרון"ראשמואאושרת גני גונן;יו"רמרכזהשלטוןהאזוריזמרחביםו"ראשמוא,שי חג'ג'
אילן שדה "ראשמוא, מנשה, משותפיםליםיו"רז וקרקעות; חוףאלי ברכהועדתתכנון ראשמוא"ז ,

זזבולון;",ראשמואעמוס נצר,ראשמוא"זגזר;רותם ידליןזמטהיהודה;",ראשמואניב ויזל;השרון
זעמק"מוא,ס.ראששי יזרעאליזעמקיזרעאל;",ראשמואאייל בצרזאשכול;",ראשמואגדי ירקוני

יזרעאלים"ויויזרעאל ועדת ר אבי סמוביץ'; ראש יזרעאל"מואס. עמק מזכדודו קוכמןד "עו;ז ל",
 החקלאי; מיכי דרוריד "עוהאיחוד הרפי עשת, , הקיבוצית; מיכל בוסלתנועה "עו, ,עמית יפרחד

א;"למש",מנכאיציק אשכנזיזחבלמודיעין;"מהנדסתמואלסקי, פונטלי טרנ;ל;תנועתהמושבים"מזכ
,ראשתחוםתכנוןוקרקעותמילכה כרמלשלמרכזהשלטוןהאזורי;",יועמאיתן טוקר



  10.06.21יום חמישי ועדת תכנון וקרקעות  סיכום ישיבת :דוןהנ

 

ון למרכז נהל התכני, בין מ(35שינוי תמ"א )צפיפויות מגורים  עמדות לגביסקירת הפערים ב .1

 .המיישבות השלטון האזורי והתנועות

 :גני גונןאושרת  – חלטההסיכום ו

 כלהמעונייןלשלוחהערותלצוותבשבועייםהקרובים,–רצ"במצגתמנהלהתכנוןומסמךעמדתנו

מוזמניםלהעבירםלמילכהכרמל

  המורכב ריטובמצוות עמיר אושרת, בצר אייל ברכה, אלי שדה, אילן גונן, התנועותונציגגני י

 ייהמיישבות התכנוןפגש מנהל מנהלת זילבר, דלית פגישהיאות–עם השלטוןבאחרים מרכז ות

 האזורי

של ימינה, רע"מ, הסכמים קואלציונים ב - 36-המשך פעילות הותמ"ל עם כינון הממשלה ה .2

רע"מו)הותמ"לפעילות להמשך תקווה חדשה ישנן דרישות  בנוסףלתכניותלמגזרהערבילפי

 :חודשים(12כלתכניתשלאתקודםבועדההמחוזיתתוךולתעסוקהנדרשגםכי

 והחלטה:סיכום 

המיועדתלהיות איילתשקד עםחה"כ סיכומו ועל ראשהמפלגות יושבי עם בשיחותיו עדכן חג'ג' שי

השרההמיועדתכיהותמ"ליצומצםבסמכויותיווכיהיאלאתאפשרפגיעהבמרחבהכפרי.:שרתהפנים

 כי בקשה קיומו. ואתהמשך הכפרי ציינהאתחשיבותהמרחב הקמתהממשלהתתואם עמהאחרי

אושלאמומשו.,בחינהשלתכניותשלאאושרואופןפעילותהותמ"לוכןעלעלישיבתעבודה

צייןויזלניבפורסםמכתבהארגוניםליושביראשהמפלגותהמתנגדלהמשךפעילותהותמ"ל)מצ"ב(.

הוא המועצותהאזוריות, נציג ימנוכחבנחישותשכחברהותמ"ל המשךפעילותהותמ"ללנהלהתכנון

חשיבותההתנגדותלהמשךפעילותהועדה.אתומדגיש

חג'ג-סוכם  עייפגששי שרתהפניםם החדשעמדותינולתיאום הותמ"ל חוק ובעניין יעלהיובמידה

חבריהועדה.,ותמועצהטרפולדיוניםראשיהצורךיצ
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רשות באגף שימושים חקלאים  נושאי פל"ח ושימושים נלווים בחקלאות מול צוות עבודה לקידום .3

 . רצ"ב מסמך הדרישות.מקרקעי ישראל

 :ותסיכום והחלט

 לשימושיםחקלאים האגף מנהלת כשלישמוצוותההצוותנפגשעם קיימותהדרישותונסקרו סוגיות.

הןברמתהחלטתשרומועצתהמנהל.שרבות

אליברכהימשיךלרכזאתבנוסף,.לאחרהקמתהממשלהיתקיימומגעיםמולהשרהממונה-סוכם 

באחריות–רישותובנושאיםבצוותמצומצםעםגליתויטנברגולדייקבדפגשלהישלהמשיךוהצוותוכי

מילכהלתאםהפגישה

והאםניתןלהציעפתרונותבקשלקייםדיוןפנימיהאםהפל"חהשיגאתמטרתויו"רהועדהאילן שדה

.אחרים

יאורגן-סוכם מימוש היקף לגבי קיים מצב תמונת יציגו התנועות נציגי בו דיון של ,הפל"חבפועל

.באחריותמילכהלתאםהישיבה–ובחינתעבודהלמודליםאחריםיתרונותוחסרונות

עדכון בדבר תשובת  –בנוגע לתוספת יחידה במשקי עזר  אי קבלת החלטה על ידי מנהל התכנון .4

  )מצ"ב( מנהל התכנוןמנהלת 

(מוקפאת1992ההחלטהבדבראימוץהמלצתהולנת"עלתוספתיחידהבמגרשיםשאינםנחלות)עד

משלו למעלה שכבר התכשנים, שמנהל בתואנה נון נמצא מגוריםבהליך לצפיפויות מדיניות עדכון

.וישלהמתיןעדלסיומובמרחבהכפרי

 סוכם

 תגובתנו תשלח של הסבירות חוסר בדבר מימוש התכנוןאי מנהל של וההתחייבות בקבלתשיהוי

 הצפיפויותמנהליתהחלטה בסוגיית הנושא של משפטי–והתליה יועץ טוקר, איתן עו"ד באחריות

למש"א

לעידוד אתגרים וחסמים ודרכי פעילות  –ומיגוניות במרחב הכפרי  /ממ"קיםבניית ממ"דים .5

 )מצ"ב פנייה( עו"ד דודו קוכמן  -הבנייה

מיגון. אמצעי להקמת החובה החלת טרם שנבנו במבנים הותיקה, בהתיישבות בעיקר גדיהמדובר

המתווה את מבצעת המועצה העורף. פיקוד של נוהל קיים במועצה. אצלו הנעשה את סקר ירקוני

המיגוניותמתאימותרקל חריגותבניה. ללאבדיקותשל מוצבותללאהיתרי10-התכנוני, דקותוהן

ההקלותשלצוינובנייה.רותםידליןציינהשהמיגוניותאינןמתאימותלאיומיםוסיכוניםבאזורהמרכז.

נלק הממ"ד זכויות היוון של אירוע בעת השני ומהצד בהקמה ישראל מקרקעי בחשבוןיםחרשות

השטחיםהכלליים.

 סוכם

באחריותעו"ד–לועדותהמקומיותלהצבהובנייהשלאמצעימיגוןהוצאתהנחיותלמתווהירוק.א

 טוקרומילכהכרמל

ואמצעים.ב להוספתהממ"קים התכנון פנייהמשפטיתלמנהל ירוק באחריות–אחריםלמסלול

 עו"דטוקר
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ציבורייםעבורהמועצותהאזוריותבשיתוףפקע.ג מיגון רכש/מכרוזמשותףלאמצעי –"רלבחון

 א"ועדתבטחוןשלמש,איציקאשכנזיואלוןביטוןבאחריות

ראשיתעבורישוביםמעברפנייהלתיקצובהנושאלשריםהרלוונטיםלאחרהקמתהממשלה.ד

 א"ועדתהבטחוןבמשראשיושבבתיאוםעם–ק"ממעוטףעזה7לקו



 בענייני תכנון ובנייה חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותיתעמדת מנהל התכנון ל .6

 )מצ"ב( לפניית שי חג'ג' וחיים ביבס של המנהל ותשובת היועמש"ית

המשךניהולהדיוניםמתןהאפשרותלהיועצתהמשפטיתשלמנהלהתכנוןהוציאהחוותדעתשל

דיוןבוחלקהחברים/משתתפיםהןכבאופןבלעדיוהןשיכולהלהתקייםחזותית,חזותיתותדבהיווע

שהאפשרותלניהולדיוןבהיוועדותן.בחוותהדעתמצוייוהאחריםבאופןחזותינמצאיםפיזיתבדיון

יחדעםזאתבהליךשלהסכמהלהתבצעכהחזותיתצרי הועדהוהמשתתפים. חברי צוייןעלידי

ניהולהדיוןבהיוועדותחזותית.עללאסורוזכותוטוליו"רהועדהולחברוועדהשייבחוו"דכ

מרכזהשלטוןהאזורידבקבעמדתולהותיראתהאפשרותלהמשךניהולדיוניםבהיוועדות–סוכם 

להסיראתזכותהוטולניהולדיוןפיזיבלבדעלידי,ומבקשמהתועלותהמצויינותבפנייה,חזותית

.באחריותעו"דאיתןטוקרלהוציאתגובה–יו"רועדהוחברועדה



צוותמישיבה עם אהוד יוסטמן ממנהל התכנון על מגורי עובדים זריםקידום  .7 ועם ועדתחברי

מילכהלתאםהישיבהיותבאחר–התכנון



רשמה:מילכהכרמל,ראשתחוםתכנוןוקרקעות





 :העתקים
א"במשתכנוןוקרקעותועדתחברי
מועצותאזוריותיראש
א"רועדתבטחוןבמש"יוזהגולןו"ראשמוארוקח,חיים
א"ביטון,ראשתחוםבטחוןבמשןאלו
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 :צפיפות מגורים בין מנהל התכנון למרכז השלטון האזוריבמדיניות לטבלת השוואה 

 מש"א מנהל התכנון סוגיה

צפיפות יחידות 

 דיור

יעודיתחדשהולפיחלוקהגיאוגרפית

)בממוצע(:לענייןהצפיפויות

)לאיפחתיח"ד 3–אזור ספר .1
(2-מ

-4 –שולי אזור ביקוש ופריפריה .2
(3-)לאיפחתמיח"ד 5

)לאיח"ד 6–אזורי ביקוש .3
(4-יפחתמ

לפימפתעדיפותלאומית
)מנימלית(:

 1-2-ישובי קו עימות
 2-1א'
 3-2א'
 4-ב'
 4-6-1'ב

4-8-מרכז הארץ

חלוקת האזורים 

 גיאוגרפיים

3-המחולקתליעודיתמפהחדשה

מצורפתבהמשך–אזוריםסכמטיים

ישבהמפתעדיפותלאומית

ישובפררגישות

שקלכחלקמתכניתימוגןידיור יחידות קטנות

מועצתיתכוללנית

דיורמוגן+יחידותקטנות

גיווןבדיורווברותהשגה

במקומות2פריצהשללוח2איןפריצהשללוח  2לוח 

הנדרשיםוביחידותקטנות

יח"ד1יח"דבינוניות=2

יח"ד1יח"דקטנות=3

תוספת שטח 

 לפיתוח

הבינויתוספתמעברלגבוללאתותר

אזורבלמעט,בתכניותמאושרות

ספר



בהתאםלצרכיםובאופןמידתי
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