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לכבוד
המשתתפים:
שי חג'ג' ,ראשמוא"זמרחביםויו"רמרכזהשלטוןהאזורי; אושרת גני גונן ראשמוא"זדרוםהשרון,
אילן שדה ,ראש מוא"ז מנשה ,יו"רים משותפים לועדת תכנון וקרקעות; אלי ברכה ,ראש מוא"ז חוף
השרון;ניב ויזל,ראשמוא"זמטהיהודה;רותם ידלין,ראשמוא"זגזר;עמוס נצר,ראשמוא"זזבולון;
גדי ירקוני,ראשמוא"זאשכול; אייל בצר,ראשמוא"זעמקיזרעאל;שי יזרעאלי,ס.ראשמוא"זעמק
יזרעאל ויו"ר ועדת יזרעאלים; אבי סמוביץ' ס .ראש מוא"ז עמק יזרעאל; עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל
האיחוד החקלאי; עו"ד מיכי דרורי ,רפי עשת ,התנועה הקיבוצית; מיכל בוסל ,עו"ד עמית יפרח,
מזכ"ל;תנועתהמושבים;נטלי טרנופלסקי ,מהנדסתמוא"זחבלמודיעין;איציק אשכנזי,מנכ"למש"א;
איתן טוקר,יועמ"שלמרכזהשלטוןהאזורי;מילכה כרמל,ראשתחוםתכנוןוקרקעות 


הנדון :סיכום ישיבת ועדת תכנון וקרקעות יום חמישי 10.06.21
 .1סקירת הפערים בעמדות לגבי צפיפויות מגורים (שינוי תמ"א  ,)35בין מינהל התכנון למרכז
השלטון האזורי והתנועות המיישבות.
סיכום והחלטה – אושרת גני גונן:


רצ"במצגתמנהלהתכנוןומסמךעמדתנו– כלהמעונייןלשלוחהערותלצוותבשבועייםהקרובים,
מוזמניםלהעבירםלמילכהכרמל 



צוות המורכב מעמיר ריטוב ,אושרת גני גונן ,אילן שדה ,אלי ברכה ,אייל בצר ונציגי התנועות
המיישבות ייפגש עם דלית זילבר ,מנהלת מנהל התכנון– תיאום פגישה באחריות מרכז השלטון
האזורי

 .2המשך פעילות הותמ"ל עם כינון הממשלה ה - 36-בהסכמים קואלציונים של ימינה ,רע"מ,
תקווה חדשה ישנן דרישות להמשך פעילות הותמ"ל (ולפי רע"מ בנוסף לתכניות למגזר הערבי
ולתעסוקהנדרשגםכיכלתכניתשלאתקודםבועדההמחוזיתתוך12חודשים):
סיכום והחלטה:
שי חג'ג' עדכן בשיחותיו עם יושבי ראש המפלגות ועל סיכומו עם חה"כ איילת שקד המיועדת להיות
שרתהפנים:כיהותמ"ליצומצםבסמכויותיווכיהיאלאתאפשרפגיעהבמרחבהכפרי.השרההמיועדת
ציינה את חשיבות המרחב הכפרי ואת המשך קיומו .בקשה כי אחרי הקמת הממשלה תתואם עמה
ישיבתעבודהעלאופןפעילותהותמ"לוכןעלבחינהשלתכניותשלאאושרו,אושלאמומשו. 
פורסםמכתבהארגוניםליושביראשהמפלגותהמתנגדלהמשךפעילותהותמ"ל(מצ"ב).ניבויזלציין
שכחבר הותמ"ל נציג המועצות האזוריות ,הוא נוכח בנחישות מינהל התכנון להמשך פעילות הותמ"ל
ומדגישאתחשיבותההתנגדותלהמשךפעילותהועדה .
סוכם  -שי חג'ג ייפגש עם שרת הפנים לתיאום עמדותינו בעניין חוק הותמ"ל החדש ובמידה וייעלה
הצורךיצטרפולדיוניםראשיהמועצות,חבריהועדה .
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 .3צוות עבודה לקידום נושאי פל"ח ושימושים נלווים בחקלאות מול אגף שימושים חקלאים ברשות
מקרקעי ישראל .רצ"ב מסמך הדרישות.
סיכום והחלטות:
הצוות נפגש עם מנהלת האגף לשימושים חקלאים וצוותה ונסקרו כשליש מהדרישות .קיימות סוגיות
רבותשהןברמתהחלטתשרומועצתהמנהל .
סוכם   -לאחרהקמתהממשלהיתקיימומגעיםמולהשרהממונה.בנוסף,אליברכהימשיךלרכזאת
הצוותוכיישלהמשיךולהפגשבצוותמצומצםעםגליתויטנברגולדייקבדרישותובנושאים –באחריות
מילכהלתאםהפגישה 
אילן שדה יו"רהועדהבקשלקייםדיוןפנימיהאםהפל"חהשיגאתמטרתו והאםניתןלהציעפתרונות
אחרים. 
סוכם  -יאורגן  דיון בו נציגי התנועות יציגו תמונת מצב קיים לגבי היקף מימוש בפועל של הפל"ח,
יתרונותוחסרונותובחינתעבודהלמודליםאחרים–באחריותמילכהלתאםהישיבה .
 .4אי קבלת החלטה על ידי מנהל התכנון בנוגע לתוספת יחידה במשקי עזר – עדכון בדבר תשובת
מנהלת מנהל התכנון (מצ"ב)
ההחלטהבדבראימוץהמלצתהולנת"עלתוספתיחידהבמגרשיםשאינםנחלות(עד)1992מוקפאת
כבר למעלה משלוש שנים ,בתואנה שמנהל התכנון נמצא בהליך עדכון מדיניות לצפיפויות מגורים
במרחבהכפריוישלהמתיןעדלסיומו .
סוכם
תשלח תגובתנו בדבר חוסר הסבירות של אי מימוש ההתחייבות של מנהל התכנון ושיהוי בקבלת
החלטה מנהלית והתליה של הנושא בסוגיית הצפיפויות – באחריות עו"ד איתן טוקר ,יועץ משפטי
למש"א 
 .5בניית ממ"דים/ממ"קים ומיגוניות במרחב הכפרי – אתגרים וחסמים ודרכי פעילות לעידוד
הבנייה -עו"ד דודו קוכמן (מצ"ב פנייה)
המדובר בעיקר בהתיישבות הותיקה ,במבנים שנבנו טרם החלת החובה להקמת אמצעי מיגון .גדי
ירקוני סקר את הנעשה אצלו במועצה .קיים נוהל של פיקוד העורף .המועצה מבצעת את המתווה
התכנוני ,ללא בדיקות של חריגות בניה .המיגוניות מתאימות רק ל 10-דקות והן מוצבות ללא היתרי
בנייה.רותםידליןציינהשהמיגוניותאינןמתאימותלאיומיםוסיכוניםבאזורהמרכז.צוינו ההקלותשל
רשות מקרקעי ישראל בהקמה ומהצד השני בעת אירוע של היוון זכויות הממ"ד נלקחים בחשבון
השטחיםהכלליים .
סוכם
א .הוצאתהנחיותלמתווהירוקלהצבהובנייהשלאמצעימיגוןלועדותהמקומיות–באחריותעו"ד
טוקרומילכהכרמל
ב .פנייה משפטית למנהל התכנון להוספת הממ"קים ואמצעים אחרים למסלול ירוק – באחריות
עו"דטוקר
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ג .לבחון רכש/מכרוז משותף לאמצעי מיגון ציבוריים עבור המועצות האזוריות בשיתוף פקע"ר –
באחריותאיציקאשכנזיואלוןביטון,ועדתבטחוןשלמש"א
ד .פנייה לתיקצוב הנושא לשרים הרלוונטים לאחר הקמת הממשלה ראשית עבור ישובים מעבר
לקו7ק"ממעוטףעזה–בתיאוםעםיושבראשועדתהבטחוןבמש"א

 .6עמדת מנהל התכנון לחוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה
ותשובת היועמש"ית של המנהל לפניית שי חג'ג' וחיים ביבס (מצ"ב)
היועצתהמשפטיתשלמנהלהתכנוןהוציאהחוותדעתשלמתןהאפשרותלהמשךניהולהדיונים
בהיוועדותחזותית,שיכולהלהתקייםחזותיתהןבאופןבלעדיוהןכדיוןבוחלקהחברים/משתתפים
נמצאיםפיזיתבדיון והאחריםבאופןחזותי.בחוותהדעתמצויין שהאפשרותלניהולדיוןבהיוועדות
חזותית צריכה להתבצע בהליך של הסכמה על ידי חברי הועדה והמשתתפים .יחד עם זאת צויין
בחוו"דכיישליו"רהועדהולחברוועדהזכותוטוולאסורעלניהולהדיוןבהיוועדותחזותית. 
סוכם –מרכזהשלטוןהאזורידבקבעמדתולהותיראתהאפשרותלהמשךניהולדיוניםבהיוועדות
חזותית,מהתועלותהמצויינותבפנייה,ומבקשלהסיראתזכותהוטולניהולדיוןפיזיבלבדעלידי
יו"רועדהוחברועדה–באחריותעו"דאיתןטוקרלהוציאתגובה .

 .7קידום ישיבה עם אהוד יוסטמן ממנהל התכנון על מגורי עובדים זרים עם צוות מחברי וועדת
התכנון–באחריותמילכהלתאםהישיבה 

רשמה:מילכהכרמל,ראשתחוםתכנוןוקרקעות 


העתקים:
חבריועדתתכנוןוקרקעותבמש"א 
ראשימועצותאזוריות 
חייםרוקח,ראשמוא"זהגולןויו"רועדתבטחוןבמש"א 
אלוןביטון,ראשתחוםבטחוןבמש"א 
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טבלת השוואה במדיניות לצפיפות מגורים בין מנהל התכנון למרכז השלטון האזורי:
מש"א

סוגיה

מנהל התכנון

צפיפות יחידות
דיור

לפיחלוקהגיאוגרפיתחדשהויעודית לפימפתעדיפותלאומית
(מנימלית) :
לענייןהצפיפויות(בממוצע) :
1-2
ישובי קו עימות-
א'1-2
 .1אזור ספר– 3יח"ד(לאיפחת
3
א'2-
מ )2-
 .2שולי אזור ביקוש ופריפריה–  4-ב' -4
ב'1-4-6
 5יח"ד(לאיפחתמ )3-
מרכז הארץ - 4-8
 .3אזורי ביקוש– 6יח"ד(לא
יפחתמ )4-

חלוקת האזורים
גיאוגרפיים

מפתעדיפותלאומיתבהיש
מפהחדשהיעודיתהמחולקתל3-
אזוריםסכמטיים–מצורפתבהמשך  רגישותפרישוב 

יחידות קטנות

דיורמוגןיישקלכחלקמתכנית
כוללניתמועצתית 

דיורמוגן+יחידותקטנות
וברותהשגהוגיווןבדיור 

לוח 2

איןפריצהשללוח 2

פריצהשללוח2במקומות
הנדרשיםוביחידותקטנות 

תוספת שטח
לפיתוח

לאתותרתוספתמעברלגבולהבינוי
בתכניותמאושרות,למעטבאזור
בהתאםלצרכיםובאופןמידתי 
ספר 

2יח"דבינוניות=1יח"ד 
3יח"דקטנות=1יח"ד 
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