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 לכבוד: גלעד אלטמן, יו"ר עמותת אדמתי

 שלום רב,

 הנדון : סיכום פגישת עבודה בנושא ממשק ההתיישבות עם רמ"י ומועצת מקרקעי ישראל:

, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר, תנועת ראש מטה הדיור זאב בילסקי ,ח"כ רועי פוקלמן נוכחים:

צביקה  -, ארגון המושבים של העובד הציוניןמאיר צור, מזכ"ל האיחוד החקלאי דודו קוכמ -המושבים

גלעד אלטמן, עו"ד  -אדמתי ,ה כרמלכמיל עמיר ריטוב, ישראל נדיבי, -מרום, המועצות האזוריות

 מוטי דלג'ו.ד"ר דרור גרשון, 

 

    רועי :  –דברי פתיחה 

 תודות לניר מאיר על האירוח ולגלעד אלטמן על ארגון המפגש. 

לדרך  מטרת הפגישה הוגדרה כגישור על פערים בין ההתיישבות לבין רמ"י. אנחנו מעוניינים לצאת

 חדשה מול ההתיישבות הכפרית.

המגזר  כללהקמת צוות עבודה לבחינת הסוגיות הנוגעות ל של היום יהיה בדברהסיכום המרכזי 

 מועצות האזוריות, לקיבוצים ולמושבים.הכפרי ובתוכו ה

 הצוות יבחן פעולות לטווח המידי ולטווח הארוך.

 נושאים לבחינה:

 

 יילמדו ויטופלו מול הפקידות בזמן הקצר . :"התנהלות" י נושא

 .מתן היתר גישה לארכיב מעלה אדומים  – חופש המידע .1
ימים(  12)לפחות  נושאים לקראת ישיבותמועדי פרסום  - מועצת מקרקעי ישראל  .2

 .)בנושאים רלוונטיים( ההתיישבות שמוגשות למועצהנציגי התייחסות לתוכן הערות ו
 הוספת משקיף מטעם ההתיישבות בנושאים רלוונטיים.

עדכון ושקיפות מול ראשי הודעה והתייעצות עם ראשי מועצות וישובים בנושא הותמ"ל ) .3
 השטח במסגרת התכנית(.מועצות וישובים מהם נגרע 

 .1520 ת מועצת מקרקעי ישראל מספרהחלטותוכן התניית שירות  .4
 
 
 



 
 . ארוך יילמדו ויטופלו בעבודת מטה בטווח ה "נכסים": ינושא

 
 תוגש הצעה בנושא לח"כ פולקמן. –ופל"ח  שימושים חורגים .1
המגזר הכפרי ו נציגי נחובנושא הזה, ה -למגזר העירוני(  היוון הקרקע )השוואת תנאים .2

 .לגבש מתווה ריאלי שניתן לדון בו
 הועברה לח"כ ע"י אדמתי עבודה בנושא לבחינת הצוות הרלוונטי.

שינוי הגדרת גריעת השטח בדגש על השלכת  –הפקעה לעומת השבה )בנושא ותמ"ל(  .3
 המיסוי בנושא.

 השתתפות בעלויות פיתוח ותשתיות בישובים כפריים. .4
 

 יילמדו ויטופלו בטווח הבינוני . "בירוקרטיה": ינושא

 אישור הליכי הסדרה ובניה גם בתנאי חריגות בניה. .1
 התניית שירות בשירות. .2
 לי השכרת נכסים למגורים בחלקת המגורים.ההסדרת נ .3
 חלופת האגודה בתנועה הקיבוצית. .4
 נוהל שימושים חורגים. .5

 

 . יילמדו ויעבירו התייחסותם נקודות נוספות שעלו:

רשם אגודות השיתופיות אור עבודת ועדת האיתור לשל ההתיישבות ל העלאת הצרכים .1
 )ועדת איתור לקראת סיום(.

 שינוי או עדכון אזורי עדיפות. .2
 ואופק המרחב הכפרי. 35תמ"א  .3

 

 

 

 בברכה,

 ניקול ברסלב

 יועצת ח"כ רועי פולקמן

 יו"ר סיעת כולנו

 

 


