
     

 ל"ותמהשלכות תכניות  -הצד השני של המטבע 
 על השטחים הפתוחים והחקלאים

 2017 -כנס איגוד המתכננים 

 מילכה כרמל
 ראש תחום תכנון וקרקעות

 מרכז המועצות האזוריות

 "הסיפור השלם"- ל"ותמ: תכנון בעידן משבר הדיור



     
(  ל"ותמ)למתחמים מועדפים למגורים הועדה תכניות השלכות 

 על השטחים הפתוחים והחקלאיים במועצות האזוריות
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 עירוניות פרבריות  לקידום תכניות  ל"הותמשימוש במנגנון 

 
, על פי הפריסה המרחבית
ניתן לראות מגמה של 

תכניות  קידום ופיתוח של 
פרבריות בשטחי עירוניות 

המגזר הכפרי והרחבת 
בדגש על יישובי  , ישובים

 מיעוטים



     

4 

 הן על שטחים פתוחים וחקלאים ליות"ותמחלק הארי של תכניות 
 ובתחומי השיפוט של המועצות האזוריות
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 חורשת נוח -אופקים  – 1027 ל"תמ



 אופקים חדשים – 1034 ל"תמ     
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 אופקים בממשק עם המרחב הבנוי ל"תמ



 שלוש תכניות בנתיבות     

 נתיבות



     

 אשקלון

 אשקלון



     

 אשקלון

 באשקלון מכפילים את  העיר לים"תמ



 יבנה על שטחי בית גמליאל ובן זכאי ל"תמ     



 מתחם ניר צבי –לוד  1053/תמל     



 כפר ביאליק, אושא, כפר המכבי, קריית אתא על שטחי רמת יוחנן ל"תמ     

שטח התוכנית   מספר התכנית
 בדונם

יחידות  
 דיור

   צפיפות
 ברוטו

 מועצה אזורית רשות מקומית מחוז

 זבולוןעמק  קריית אתא חיפה 2.3 4,000 1,645 דרום-1024/תמל
 עמק זבולון קריית אתא חיפה 5.6 13,000 3,415 צפון  -1025/תמל



 צוריאל -מעלות  1057/תמל     



     

 

  תוכניתמוביל שר האוצר 

מיליון   2.6עוד  לתכנן: "ענק

מיליון   1.5עוד  לבנות, דירות
 "דירות
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  צפיפות
 ברוטו 

 ד לדונם"יח

מספר יחידות  
 דיור

 היקף בדונם
  פ"שטמתוכם 

 וחקלאי

 23,000 ~  30,000   1.3~  ל"וד

 85,601 243,494 3~  ל"תמ
-מ למעלה
90% 

לבינוי  * יעד
2040 

 ~3   1,500,000 
אלף   520 -כ**

 דונם
 הרוב

לתכנון * יעד 
2040 

ד  "יח מיליון 2.6
לפי המועצה הלאומית  )

 (לכלכלה

  אלף 900-כ** 
 דונם

מאות אלפי 
 דונם

 מתוכננות ומאושרות ל"ותמל "תכניות וד
   

 יעד של משרד האוצר  * 
 לפי ממוצע תכניות קיימות -הערכה  **
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, בשימוש חקלאי בפועלאלף דונם  509-ככלולים  35 א"בתממרקמים עירוניים בתחום 
 .כפרי בתכניות מחוזיות/אלף דונם בייעוד קרקע לפיתוח עירוני 380-מתוכם כ

18 

 נקודות לציון -פריסת הקרקעות החקלאיות  

מתוכם  , מיליון דונם 4.35בפועל במדינת ישראל הינה בשימוש חקלאי הקרקע 
 במחוזות צפון ודרום 80%-כ

הקרקעות החקלאיות במחוז מרכז וחיפה הן המאוימות  
 ביותר



     

 ל"הותמלחוק  3' תיקון מס –פרק ההשבה1.
 

 

 פיצויים מוגדלים למשיבים ללא שיהוי    – גזר

צו מנהלי ללא צורך , סנקציות פליליות וקנסות כספיים גבוהים -ולא , השבה מהירה – מקל
 בצו שיפוטי

 

 

 

תיקון  –בקרקעות פרטיות ותכנון לפינוי בינוי תכניות 3.

 ל"הותמלחוק  4' מס

לחוק התכנון  ( ג)145' תיקון סעיף מס –' הסרת התניות'2.

 והבניה
 

 ל"הותמהרחבת החוק והעצמת 
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 לקריית אתא לית"ותמלתכנית " זום אין"



     

 מוצע זבולון

 אתאקריית צפון מערב   

  
 זבולון 1025 ל"תמ  

 5-22 5-25 קומות' מס

 22.1 17.6 צפיפות ממוצעת לדונם

 578.3 739.5 כ שטח מגרשים"סה

 12,783 13,000 ד"כ יח"סה

שטח למבנים ומוסדות  

 ציבור בדונם

265 220 

שטחים ציבוריים פתוחים  

 *פארק בדונם+ 

1467 

 (291דרוש )

294 

 (286דרוש )

מבני  + מסחר +  פ"שצ

 ציבור

- 38 

:פארק+ אופן חישוב שטחים ציבוריים פתוחים *  
 פ"שצ= נפש /ר"מ X 7ד "יח/נפש X  3.2ד "יח' מס

 מינימלי דרוש

 1025 ל"תמ

 מוצע זבולון
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.  מסתיקון  -לתיקון החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור בקשה א-
א לחוק החדש בהגדרת  29באופן בו ייקבע בסעיף , 2016- ו"התשע.  3
משטח המשבצת   25%למעט קרקע העולה על "כי היא " קרקע להשבה"

 " של אגודה חקלאית שיתופית
 

באופן בו יתווסף " קרקע להשבה"לחוק החדש בהגדרת ' א 29סעיף תיקון ב-
-לא פחות מאך למעט קרקע המעובדת בעיבוד חקלאי במשך : "להגדרה 

 ;"על ידי אותם בעלי זכויות בקרקע  שנים ברציפות 20
 

אך למעט במקרים בהם  "  :לחוק באופן בו יתווסף' א 29סעיף  תיקון ג-

מאיים על עצם קיומו של יישוב חקלאי  היקף ההפקעה 
מישוב חקלאי  מהותו ועלול לשנות את , כישות חקלאית יצרנית פעילה

 .''נטולת צביון חקלאי ויצרני, פעיל לשכונת מגורים גרידא
 

 דוגמאות -משפטי של המגזר הכפרי " סעד"
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 אלפי דונמיםמאות פגיעה בשטחים חקלאיים ופתוחים בהיקף של 
עירוני בשטחים הפתוחים פירבור 
 מחיקתם"ישובים עד איום על אופיים הכפרי של עשרות" 

 
 נמוכות   בצפיפויותבנייה 
החלשת המרקם העירוני ומרכזי ערים 
 הפיתוח והאחזקה של השכונות הפרבריות על המשק  העמסת

 המוניציפאלי
 חמורות בתשתיות תחבורתיות ואחרות  בעיות 
דיור ללא מתחמי תעסוקה וחלקו ללא מלאי דירות בהישג יד 

 
 
 

 פגיעה בדמותה של ארץ –בעיות מהותיות 

 החלשת המגזר העירוני והכפרי כאחד
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 ?לאן –עירוניות בישראל 

 :שר השיכון

חייבים להיות יותר  " 

,  יותר צפופים, עירוניים

לצאת לשטחים ואסור 

הפתוחים והחקלאיים  

     "מסביב לערים
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 לסיכום

 ייעלמומאות אלפי דונמים חקלאים ופתוחים  – 2040לפי התכניות שאושרו עד כה והיעד לשנת 

 בעיקר במרכז הארץ  , על הממשלה להחליט האם יש ערך לישובים כפריים ולשטחי החקלאות

 באמצעות תכנון בכלים מהעבר" מפורברות"אנחנו עדים לקידום ערים 

המביא  , ניצול יעיל של הקרקעאנחנו קוראים לקדם תכנון כוללני ומושכל תוך 

 .  חקלאות וסביבה, חברה, תחבורה –בחשבון את כלל צרכי מתחמי הדיור 


