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  27.05.18סיכום ישיבת ועדת קרקעות מתאריך הנדון: 
 

ד"ר מוטי דלג'ו, ר. מוא"ז דרום השרון, יו"ר ועדת קרקעות;  אלי ברכה, ר. מוא"ז חוף השרון;  נוכחים:
 .חולה( -"ד מירב ברנע, מילכה כרמל, ממ"א.)דודו קוכמן מתנצלעו"ד מיכי דרורי, התנועה הקיבוצית; עו

 

 ייעול השימוש במקרקעין לצרכי ציבור -  1539החלטה  מס'  .א

(, באה להסמיך את מנהל רמ"י 2018, )מאושרת מפברואר 1539החלטת מועצת מקרקעי ישראל 
ב' לחוק התכנון 188להתקשר בהסכם עם מרכז השלטון המקומי, במסגרתו צרכי הציבור המנויים בס' 

)דרכים, גנים, שטחי נופש, חניות, מבני  צרכי ציבור שיימנו ברשימה א'והבניה יחולקו לשתי רשימות: 
 .יופקעו על ידי הרשות המקומית -חינוך, מבני דת, תרבות ועוד( 

)שמורות טבע, שדות תעופה, תחנות רכבת, נמלים, תחנות אוטובוסים,  צרכי ציבור שיימנו ברשימה ב'
 לרשות המקומית לטובת מימוש הייעוד.יוחכרו על ידי רמ"י  -מרפאות, תחנות כיבוי אש ועוד(

אי אחידות בנושא ההפקעות בין רשויות שונות, וכן מקרים בהם הפקעה הוסבר כי הרקע להחלטה הוא 
שימשה לצורך שונה מהצורך הציבורי שבגינו בוצעה ההפקעה, וכן אי רצון של רמ"י ליטול חלק 

 בהקצאות לצרכים המפורטים ברשימה א. הוצגו הערות מרכז השלטון המקומי במו"מ מול רמ"י.

הצטרפות להסכם. מרכז המועצות מעוניין לבחון הנושא, בהינתן  רמ"י הציעה למרכז המועצות לבחון
 התאמות לצרכי המועצות האזוריות והאגודות החקלאיות.

המסווגת את שטחי הציבור לקלאסיים ושאינם  1514אל מול החלטה  1539התקיים דיון בהחלטה 
רמ"י על הקצאה  , במסגרתה החליטה1514קלאסיים. בישיבה הועלה הצורך להפנות בהסכם להחלטה  

לאגודות החקלאיות של שטחי ציבור לא "קלאסיים", כמו למשל בריכת השחייה בקיבוץ. מנגד, חלק 
בשטחי ספורט ונופש ברשימה א',  אשר  1539משטחים אלו, )כגון אותה בריכה(, מסווגים לפי החלטה 

 יופקעו על ידי הרשות המקומית.

ה והשלכותיה לעומק. סוכם על קבלת עמדה כתובה תוך נציג התנועה הקיבוצים בקש לבחון את ההחלט
 כשבוע.

 סוכם

באופן עקרוני, סבורה ועדת קרקעות כי ש מקום לשקול בחיוב להמליץ להנהלת מרכז המועצות על  .1
תומכים גם הצטרפות להסכם, תוך התאמות לצרכי המועצות האזוריות והאגודות החקלאיות. 

 האזוריות מתוך כוונה שיתכן שבעתיד כן יהיו.בנושאים שאינם קיימים במועצות 

 מקבלים את הערת השלטון המקומי להוספת המילה "רשאית".  1539להחלטה  1.1.1לעניין סעיף  .2

נציגי מרכז המועצות יידרשו הוספת סעיף בהסכם כי במועצות האזוריות ינהגו בהתאם להחלטה  .3
1514. 

ומחברי ועדת קרקעות העברת  1539מבקשים מנציגי התנועות העברת עמדתם להחלטה  .4
 09.06.18עד ליום  1539ב' בהחלטה -התייחסות לרשימה א' ו
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 הסכם חלף היטל השבחה .ב

      פחות  יו"ר הועדה עדכן כי רמ"י חזרו בהם מהצעתם לפשט את יישום ההסכם באמצעות מתן חלף
 12%חזרו להסכם המקורי של מתן י 12%פחות מ ף לאור התנגדותנו לחל על כל התקבולים 12% -מ

מ"ר במושבים. נותרו מספר נקודות אחרונות שבמחלוקת ואנו  375מ"ר בקיבוצים ועד  160עד -חלף 
 מחכים לתגובת רמ"י. 

 

 עם הערות השלטון המקומי בעקוב אחר שינויים 1539מצ"ב לנוחיותכם החלטה 

 

 רשמה: מילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות
 וטי דלג'ו, יו"ר הועדהאישר: ד"ר מ

 

 

 העתקים:
 משתתפים

 חברי ועדת קרקעות
 ראשי מועצות

 

 

 


