מדינת ישראל
משרד הפנים

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
תכ5296-2004 .

פרוטוקול הוולנת"ע מס'  235מיום 24.5.2004
---------------------------------------השתתפו:
חברי הוועדה:

מוזמנים:

שמאי אסיף )יו"ר( ,עפרה ליבנה ,עפר גרידינגר ,מנחם זלוצקי,
יוסי גמליאלי ,צביקה קדמן ,אורי עלוני ,גבי גולן ,רות פרום ,אורנה
להמן ,כרמית פינץ-קדמי ,נחום פלד ,הלל זוסמן ,ניר אנגרט ,נתן
אלנתן ,ישי מימון ,משה פאול ,פנחס כהנא ,איריס האן.
רפי אלמליח ,אריה שחר ,אדם קולמן ,דורון דרוקמן ,מרים גלזר,
שלמה מוסקוביץ ,ענת צור ,עלי פורטי ,רחל קולסקי ,רענן אמויאל,
אסף קשטן ,מירה יהודאי ,גל קארו ,תמי גבריאלי ,עינת גנון ,בני
ויטנברג ,חן חכימא ,לארה גלזר ,מיכה קוטלר ,ראובן לב-און ,עפר
סלע ,איציק דותן.

סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול  -וולנת"ע.

.2

תמ"א - 35 /תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,פיתוח ושימור

.3

תמ"א /31 /א - 6 /16 /תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מילוט לבת-חפר-
גשר מעל דרך מס' .6

.4

שינוי מס'  4להוראות תמ"א /31 /א

.1

אישור פרוטוקול הוולנת"ע מס'  233מיום 11.5.04
כרמית פינץ-קדמי :מבקשת להוסיף לפרוטוקול את עמדת משרד התיירות בתכנית
תא/2396/ב' – בית ספר הירקון.
עמדת משרד התיירות היא:
משרד התיירות מתנגד למתן ההקלה ולהפיכת השטח לשטח ישוב .יש לזכור כי יעוד
השטח במקור היה מוסד ציבורי ששונה למלונאות מתוך הנחה שהאזור יהפוך
לאזור מלונאות.
המשרד מתנגד לשימוש מעורב של מגורים ומלונאות באותו מבנה ,בכל מקרה של
שינוי אנו דורשים מבנים נפרדים.
המשרד רואה תהליך מתמשך של חיסול המלונאות לאורך החוף בעיר תל-אביב.
בשנים האחרונות ניתנו הקלות רבות לשינויים ממלונאות למגורים בחלק הדרומי
של החוף.
לכן יש להשאיר את המגרשים שנותרו ביעוד מלונאי לבתי מלון.

הוחלט:

.2

לאשר את הפרוטוקול בתיקון המוצע.

תמ"א – 35/תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה ,פיתוח ושימור
עפר גרידינגר :בישיבה זו אני אשמש כיו"ר.
שמאי אסיף ופרופ' אריה שחר יציגו את התכנית ,נמצא איתנו גם איתמר בן
דוד – מרכז את תמ"א 35/אשר יציג את העבודה שנערכה לקראת הדיונים בתכנית.
חלף זמן רב מאז הדיון האחרון שקיימנו בתמ"א.35/
תמ"א – 31/מתקרבת לסיים דרכה התכנונית וקשה מאוד לעבוד איתה.
כעת הגיע הרגע לאשר תכנית סטטוטורית חדשה למדינת ישראל – תכנית מתאר
ארצית כוללת שתנחה את כל מוסדות התכנון בשנים הבאות.
זאת המשימה החשובה ביותר העומדת בפני המועצה הארצית וכך אנחנו
מתייחסים אליה .אנו נציג את מסמך העקרונות וההמלצות לקראת הדיונים
במסמכי התכנית.
איתמר בן דוד :המועצה הארצית בישיבתה ב 6.11.01-החליטה להעביר את התכנית
להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף  52לחוק.
בהחלטתה נקבע כי היא מאמצת את העקרונות ואמצעי המדיניות של תמ"א35/
ומעבירה את התכנית כפי שעמדה לעיני חברי המועצה .בנוסף ,הועבר מסמך שכלל
 14נקודות המהווה ריכוז של הערות עקרוניות של תמ"א 35/והמלצות מינהל
התכנון לשינויים.
כמו כן ,הועברו לוועדות המחוזיות  4נקודות שהעלו מרכז המועצות האזוריות.
מהות הדיון היום – הצגת מסמך העקרונות שנערך על ידי מינהל התכנון.
המסמך הופץ לחברי הוועדה והוא מרכז מאות הערות שהתקבלו מעשרות גופים
ומהוועדות המחוזיות ,הערות לשכת התכנון המחוזיות והערות חברי המועצה
הארצית.
שמאי אסיף :הצגת מצגת לחברי הוועדה המתייחסת לעקרונות ,תשריטים,
הוראות ,אמצעי מדיניות והמלצות לשינויים )נספח  1לפרוטוקול(.
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דיון

נחום פלד :מברך על התכנית.
יש לקבוע את שנת היעד מעבר ל.2020-
.1
יש לבדוק מה התרומה של תמ"א 35/לעומת תמ"א 31/ומה ההצדקה
.2
לאישורה .במידה והתכנית לא מוסיפה מעבר לתמ"מ יתכן ואין בה צורך.
לא רואים ביטוי מספק לעקרון "מענה מלא וגמיש" – במיוחד במגזר הערבי.
.3
מבקש פרק זמן מספק להגיב על ההוראות והתשריטים.
.4
מנחם זלוצקי  -מברך על העבודה הרבה שנעשתה ועל הצגת המצגת הברורה .יש
לראות הוראות ותשריטים מעודכנים.
מנגנון מעקב ועידכון כל שנתיים זו משימה כמעט בלתי אפשרית .מציע
.1
לערוך הפרדה בין שינויים בתשריטים ושינויים בהוראות שמבטאים שינוי
מהפכני יותר שיעשה בכל  5שנים.
מערכת מעקב ועדכון – צריכה להיות "שקופה" כולל פרסום לציבור
באינטרנט ,כמו כן יש לקבוע אלו נושאים יבחנו.
במסמך לחברי הוולנת"ע צויין כי השינויים יערכו לאחר הרצת מודל
הביקושים.
השאלה האם עורכים מערכת מעקב ועידכון שוטפת ועדכנית.
עפר גרידינגר :המועצה הארצית רשאית לערוך שינוי לתמ"א בכל מועד.
כעת מוצע מנגנון לפיו המועצה תורה למנהל התכנון לערוך שינויים באמצעות כלים
ברמה גבוהה יותר.
מנחם זלוצקי:
בבחינת השינויים יש צורך באיזון והדדיות:
.2
במידה ויהיה צורך בהוספת שטח לפיתוח יגרעו מהשטח הפתוח ,מאידך אם
יהיו שטחים לפיתוח ללא צורך אמיתי שתהיה אפשרות לצמצום.
עדיפות לנגב לגליל ולירושלים – האם ישנה סימטריה שווה בין הנגב והגליל,
.3
יש מקום לעריכת דרוג ביניהם.
יח"ד במגזר הכפרי – נוצר מלאי תכנוני אדיר של יח"ד ,צמודות קרקע
.4
הניתנות למימוש מיידי .הדגש של התמ"א הוא חיזוק המרקם העירוני .מציע
שיקבע מנגנון שלביות למימוש יח"ד במגזר הכפרי.
ישובים כפריים במרקם העירוני )מכלול כפרי לשימור( – דובר על שמירת
.5
אופי הישוב .האם חל על שטח המחנה בלבד?
שמאי אסיף :שטח המחנה ורצועת חיץ סביבו.
מנחם זלוצקי:
מסמך נופי-סביבתי .נוצר כפל בין התקנות לתסקירי השפעה על הסביבה
.6
שאושרו בספטמבר  2003לבין התמ"א .ברגע שיש כפל החשש שמוסד התכנון
יבחר באופציה של הכנת מסמכים נופיים סביבתיים הנדרשים עפ"י התמ"א.
כמו כן לא ברור מי יתן ויבחן את ההנחיות.
יש לערוך חשיבה נוספת לגבי הצורך במסמך סביבתי נופי.
מסחר במרקם שמור ארצי – אכסון תיירותי שאינו צמוד דופן מאפשר גם
.7
שירותי מסחר .יש לבחון את ההוראות ,ישנו חשש כי הסעיף יאפשר ניצול
להיקפים גדולים.
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נתן אלנתן :מברך על התכנית .במחוז ת"א ישנם שני אזורים של "מרקם שמור
משולב" – פארק איילון והירקון.
מדובר על פארק עירוני שלא שייך למרחב הפתוח ,יש לתקן את הסימון למרקם
עירוני.
עפר גרידינגר :הוועדה המחוזית הציעה לקבוע מסר כי לשטחים אלו חשיבות ברמה
הארצית ,ולא רק ברמה המקומית.
אורנה להמן :משרד התחבורה מברך על התכנית .רואה התקדמות בפיתוח מול
מערכת התחבורה.
מספר הערות:
ביטול מרקם עירוני – כפרי והגדרתם של ישובים מיוחדים ,מה המשמעות?
.1
עפר גרידינגר" :ישוב מיוחד" הופיע כבר בנוסח של ההוראות הקודמות .מדובר על
תוספת של ישובים מיוחדים לרשימה .המגבלה של ישובים אלו היא בצפי
אוכלוסיה.
אורנה להמן:
ביטול סעיף ) 8.10מתקנים ארציים( – ביטול הפוליגון בנמל חיפה ואשדוד
.2
בעייתי.
החשש הוא בהסבת הפוליגון למרקם העירוני שהשטחים יהפכו לשימושים
עירוניים או מטרופולינים.
הועלה רעיון להוסיף הוראה כי התמ"א תוכפף לתכניות הנושאיות
הרלבנטיות בנמל.
בנמל אשדוד ישנה תמ"א תקפה ,בחיפה התכנית אינה בתוקף.
מנגנון מעקב ובקרה – כל שינוי יבחן על רקע כללי ואזורי.
.3
מצד אחד מוצע מנגנון זרוז הליכים והגמשה מצד שני כל שינוי עד לדרג
הממשלה הוא הליך מכביד ומסרבל.
שמאי אסיף :זוהי הדרך הפשוטה ביותר לערוך עדכונים לתמ"א .הבעייתיות
היחידה פרק הזמן לשינויים .שנתיים – תכוף מיידי ומזמין לחצים.
רותי פרום:
בתמ"א 35/חסר מסר של חקלאות.
.1
בתמ"א ישנה ירידה לפרטים בתחום הישובים הכפריים והנחלות.
.2
במסמך  4הנקודות היתה בקשה להסיר את נספח  5בגלל הירידה לפרטים,
מה שמוצע כעת מנגנון זהה  -מכסת יח"ד המתבססת על הנחלות.
שמאי אסיף :ישנם לחצים אדירים להגדיל את מס' יח"ד במושבים ובקיבוצים,
כל כלי אחר לקביעת גודל הישובים מוסיף יח"ד.
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רותי פרום :לא גיבשנו עמדה סופית לגבי הצעה זו – מבקשים לקבל השוואה בין
מס' יח"ד עפ"י תמ"א 31/לבין המוצע בתכנית.
יש לנו קונפליקט בישובים שנמצאים במגבלת  3.15ואשר מיצו את ההרחבות
שלהם.
מכלול כפרי לשימור –  76מושבים וקיבוצים נותרו בתחום המרקם העירוני.
.3
 25מהם סומנו כ"מכלול כפרי לשימור" – ישנו בלבול בין שימור אתרים לבין
שמירת אופיו של הישוב.
צריכה להיות אמירה לגבי השטחים החקלאיים הכלולים במרקם העירוני,
.4
על מנת שיהיו כללי עבודה בשינויי יעוד.
חלה התקדמות גדולה בשל הסרת מרקם עירוני – כפרי.
.5
מבקשת לקבל את פרוט הנוסחאות לתחשיבים ,תשריטים וזמן נאות
להתייחסות.
משה פאול :מברך על התכנית .מס' הערות:
מעקב ועדכון – מנגנון שיכול להוריד הרבה מהמתחים ולשפר את ההבנה.
.1
משטר הנחלות – נושא ערכי ולא תכנוני ,אורח החיים נקבע עפ"י תפיסת
.2
הנחלות ,צריך להזהר מלחדור לתחום הזה.
יש לקבוע רמת גודל לישוב עפ"י האזור ולטפל בישובים המיוחדים.
יש לאפשר לוועדה המחוזית ולא למועצה הארצית לעסוק בשלביות הביצוע
של פיתוח יח"ד במגזר הכפרי.
יש לנו זכות וחובה לשמור ולפתח את המגזר הכפרי – לא יתכן שהעיר
.3
לוקחת את הקרקעות החקלאיות.
במסמך לחברי הוולנת"ע – הערות מרכז המוא"ז ,זה לא המסמך התכנוני
.4
שהוגש.
"מכלול כפרי לשימור" – יש לשנות את השם "לפיתוח מבוקר" או "מכלול
.5
לשימור אופי כפרי".
פנחס כהנא:
חלק מההערות של הגופים עברו דרך הוועדות המחוזיות בריכוז ההערות
.1
שנעשה אבדה אינפורמציה.
שמאי אסיף :האינפורמציה הוטמעה במסמך.
פנחס כהנא:
התכנית מתמשכת פרק זמן ארוך ,מן הראוי לתת סקירה מה קרה בפרק
.2
הזמן ולבחון היעדים הכמותיים.
שמאי אסיף :דנו ארוכות בסוגיה האם לשנות את היעדים ,הגענו למסקנה חד
משמעית לפיה אנו צריכים להיות ערוכים ליעדים שקבענו .הוועדה צריכה לתמוך
בהשגת היעדים .בשולים יש נושאים לבחינה:
גודל ישובים מיוחדים – בחנו האם הגודל מתאים לצפי האוכלוסיה ,בעקבות
א.
הבחינה נערכו מספר שינויים.
הרצה מחודשת של מודל הביקושים כדי לבדוק האם הרזרבות מספקות.
ב.
קליטת שכבות עדכניות של תמ"מ.
ג.
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פנחס כהנא:
במהלך  4שנים אחרונות הכנו תכניות מפורטות על  2מיליון דונם ,אין לכך
.3
ביטוי בתמ"א .22/יש לקבוע כי תוספת של יער לא תהווה שינוי לתמ"א.35/
שמאי אסיף :מקבל ביטוי מהוראות.
פנחס כהנא:
מרקם "שמור ארצי" בנגב ,יש מקום לבצע חלוקה במרקם.
.4
נושא מעקב ועדכון חשוב בתמ"א.
.5
כרמית פינץ-קדמי :מברכים על התכנית .מס' נקודות שלא עלו במסמך.
מרקם חופי – בתמ"א 12/ישנם מתחמים כפריים ,ביקשנו להוסיף אותם
.1
בתמ"א.35/
שמאי אסיף :תמ"א 35/לא גוברת על תמ"אות נושאיות .הבעיה במקרה זה היא
שתמ"א 12/לא אושרה .לא הייתי מוסיף נושאים אלו בתמ"א.35/
צביקה קדמן :מברך על העבודה שבוצעה ומציין כי התכנית עשתה צעד משמעותי
כלפי מערכת הבטחון .אתייחס לגופו של עניין רק לאחר קבלת התשריטים
וההוראות.
עינת גנון הערות נוספות של משרד השיכון:
לעניין מס' יח"ד – קביעת מס' יח"ד בקיבוצים  -מבקשים להשוות מפתח
.1
למושבים – כלומר לא למנות את יחידת ההורים.
מנגנון עדכון ובקרה קריטי .מבקשים לקבל הצעה מגובשת שנוכל להעיר.
.2
אורי עלוני :מברך על חידוש הדיונים בתמ"א:
לעניין יח"ד – המונח "אזור עימות" אמורפי ,גם לגבי חבל עדולם.
.1
מונח יחידת הורים – לא מבין מדוע לא מחשבים במניין יח"ד.
.2
מציין כי תמ"א 35/לא נפתחת מחדש להערות ודיונים ,אין מקום לדו-שיח
.3
אינסופי.
נושא ביוב – הוטמע סעיף  8במסמך " 14הנקודות" מבקש שתעשה בדיקה
.4
האם בכל הסעיפים יש כיסוי לנושא הביוב.
שמאי אסיף :המונח "אזור עימות" לא יופיע בהוראות התכנית .נמצא בביצוע
החישוב של מספר יחידות הדיור במושבים וקיבוצים ברשימה הפרטנית .נושא
הביוב יבדק .יח"ד של ההורים לא נספרת עפ"י נוהל העבודה בתמ"א.31/
גבי גולן:
הדגשים לנגב לגליל ולירושלים – חשוב ברמה הצהרתית.
.1
ישובים מיוחדים – יש לבחון את הרשימה כך שלא תכלול יותר מידי ישובים,
.2
ירידה לפרטים עלולה לפגוע בהגנה על העקרונות הכללים.
שמאי אסיף :נובע מביטול מרקם עירוני כפרי .הגדרת המדרגות וקביעת רשימה
נכבדה של ישובים לפיתוח מיוחד )שהמועצה הארצית תקבע את יעד האוכלוסיה
בהם( ,שומר על כלליות התכנית.
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גבי גולן:
רזרבה לפיתוח עתידי וכמעט רק בישובים העירוניים זה המסר שהתמ"א
.3
צריכה להציג .על כך שותף ,עד כמה שאפשר לדעה שיש להגדיל את
גידולם של הישובים הכפריים.
יש להבהיר את נושא מכלולים כפריים לשימור.
.4
התמ"א מתערבת בנושאים נקודתיים שמקומם בתכניות מתאר מקומיות
.5
כגון גבולות מדוייקים של מרקמים עירוניים .תפקיד התמ"א לקבוע
עקרונות.
יח"ד בישובים כפריים – קביעת מס' יח"ד מסב את הפוקוס של התכנית
.6
לרשימה .מציע לבדוק  3-4מדרגים.
ישובים שאינם מושב וקיבוץ – מכפלה של  2.2היא קביעה שרירותית .יש
.7
למצוא מכפלות אחרות ,עפ"י צרכים אמיתיים של הישובים הקהילתיים.
תמ"א 35/לא פוגעת בתוקפן של תמ"א נושאיות ותמ"מ ,במקרה של סתירה,
.8
מי קובע ,מחליש את התמ"א.
שמאי אסיף:
אין סתירות עם תמ"א נושאיות .תכניות אלו מתעדכנות באופן שוטף .לא
.1
חושב שקיומן של תמ"א נושאיות מחליש את תמ"א .35/ההערות העיקריות
שקיבלנו בנושא היו שתמ"א 35/לא תגבר על תמ"א נושאיות.
לגבי מכפלה  – 2.2תבענו מסגרת מאפשרת ,במידה ונכנס לבדיקה פרטנית
.2
של כל ישוב וישוב לא נסיים את העבודה .יחד עם זאת קבענו כי במחוז צפון
מכפלה של  2.2או כפי שתקבע התמ"מ ובנפת ב"ש  500יח"ד או כפי שתקבע
תמ"מ.
איריס האן :רוב השינויים המוצעים נראים מקובלים אך יש לבחון זאת לאור
תשריטים והוראות.
מצפים שתמ"א 35/כתכנית מתאר ארצית תאפשר למוסדות התכנון לאמור
.1
אמירות ברורות.
תמ"א 35/לא מתערבת ברמה של תמ"מ ,אלא ישנו מנגנון שמציע כלים
לשינוי תמ"מ – המועצה כעת בעמדה שהיא צריכה להגיד לתכנית למה לא,
כשבמצב העכשוי המועצה בעמדה שהיא אומרת למה כן.
נקודות פרטניות – יש לבחון לאור ההוראות שיתגבשו.
.2
יחס תמ"א לתכניות מקומיות – התמ"א עושה הבחנה בין התכניות במרכז
.3
הארץ לפריפריה ,חושבים שיש מקום לעשות הבחנה זו גם בתכניות
מקומיות.
תכניות מקומיות שאינן צמודות דופן צריכות להבחן לאור התמ"א.
לכל הליך שנקבע בתמ"א יש לקבוע קריטריונים ברורים.
.4
לוח מס'  – 1מוצע לביטול ,במקומו מוצע כי ישמר שטח פתוח בהיקף דומה
.5
לשטח לפיתוח .כלומר במרקם העירוני  50%פתוח ו 50%-לפיתוח.
אזורי נופש מטרופוליניים – כיום מאפשר פיתוח של  15%עפ"י מנגנון זה
הפיתוח יהפוך ל.50%-
עפר גרידינגר :ההוראות החלות על אזורי נופש מטרופוליניים עפ"י תמ"מ21 /3/
נותרות בעינן.
היועצת המשפטית תבדוק נושא זה.
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שמאי אסיף :תמ"א 35/כיוונה את הפיתוח למרקם העירוני ,דבר שאינו קיים
היום ,על מנת לא לגלוש מתחום המרקם יש לתת גמישות יתר בתוכם בכל הקשור
לשינוי תמ"מ.
סעיף  7.1.6לדוגמא נועד לאפשר ביתר קלות פיתוח במרקם העירוני ולמנוע גלישה
אל מחוצה לו.
איריס האן:
מרקם עירוני – יש לבחון בהוראות הבטחה על שטחי פנאי ונופש במרקם,
.6
ולכוון את הפיתוח בהתבסס על רגישות סביבתית של השטח.
סעיף  7.1.6בעייתי כיוון שמתיר פיתוח שאינו צמוד דופן.
אזורים בעלי רגישות נופית גבוהה – התמ"א לא מגינה מספיק על אזורים
.7
אלו .לצד ההוספה של שטח לפיתוח יש מקום לציין היכן לעשות זאת.
האמירה הראשונה שצריכה להיות לא ללכת לשטחים בעלי רגישות גבוהה.
בתמ"א 31/ישנן אמירות ברורות ,גם בתמ"א 35/צריכות להיות אמירות
ברורות בדומה לתמ"א.31/
התמ"א מאפשרת אי צמידות דופן בתעסוקה במרקם שמור ארצי וכפרי.
.8
אכסון תיירותי ומסחר – באישור מועצה ארצית .האמירה צריכה להיות
.9
ערכית ,קודם כל צמידות דופן.
 .10ישובים חדשים – כמדיניות לא לאשר למעט מקרים חריגים.
הלל זוסמן -מברך על התמ"א ,חשוב שתקודם ותאושר.
התמ"א צריכה לאפשר פיתוח מצד אחד ומצד שני לשמור על המרחב
.1
הפתוח – יש לבחון בהוראות את ההבדלים בין המרקמים.
ביטול מרקם עירוני כפרי –הערים שהוגדרו כ"ישובים מיוחדים" נמצאות
.2
במרקם "שמור משולב" יש לקבוע פוליגון ברור כמו ליתר הערים.
נושא של כבישים נופים ,ותחנות דלק – יש מקום להכניס זאת למרקמים
.3
הפתוחים.
שמאי אסיף :נושא תחנות דלק לתמ"א.18/
הלל זוסמן:
חריגה מצפיפות מינימלית – לסייג למרקם העירוני ,ולהוסיף מיצוי שטחים.
.4
שמורות טבע – יש להוסיף סעיף כי תוספת שמורות טבע לא תהווה שינוי
.5
לתמ"א.
יש להגדיר בצורה ברורה מהם שרותי תיירות.
.6
ישובים חדשים – אפשר לקבוע כי לא רוצים במחוז מרכז.
.7
לחדד הגבלות בשטח בעל רגישות נופית גבוהה.
.8
ישי מימון :מברך על התמ"א .הגיע הזמן לחשוב על הנגב ,הגליל וירושלים.
נושא של איחוד רשויות – שלא יקרה מצב שרשות גדולה "תבלע" רשויות קטנות.
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דן סתו :צריך לסגור על פער הזמן שנוצר בשל הקפאת התהליך .מס' הערות:
הדיונים מוסבים על המרחב הפתוח ,במסמך לחברים  17הנושאים מתיחסים
.1
למרחב הכפרי .חסרה התייחסות לערים הגדולות .יש להכניס לתמ"א
הוראות של התחדשות עירונית.
מרחב כפרי – לקרית שמונה נעשים נסיונות לתחום אותה ,לקבוע צפי
.2
אוכלוסיה וכד' ,לעומת זאת כל הישובים הכפריים הסובבים אותה יכולים
לגדול פי  4.15ללא שמירה על צורה פיזית .ישנה אמירה של שמירת האופי
הכפרי של הישובים בעיני רוב האנשים מתפרש כצפיפות נמוכה.
המגבלה היא יח"ד ,יש לחשוב על הנחיות שילוו את הרחבת הישובים כגון
צורת בנייה ,גודל שטח בנוי.
פיתוח גליל והנגב – חסרות מספר נקודות מנחות שיציינו בצורה מפורשת
.3
פיתוח באזורים אלו.
המושבים והקיבוצים עוברים תהליכי שינוי ,יש מקום לכיוון ולאפשר את
השינויים ,הקבצה של מס' מושבים נושא חיובי.
מנחם זלוצקי :שואל לגבי הכנת תכניות מרקמיות חלקיות.
שמאי אסיף:
הסרנו חובה של הכנת תכניות מרקמיות .ישנה התייחסות לתכניות
.1
מרקמיות במסגרת מסמכי המדיניות.
חידוש עירוני – בהוראות התכנית ניתן לכך ביטוי ,לא ניתן לחייב זאת.
.2
העדפת פיתוח בתוך שטח מחנה הישוב – הנושא מקובל מופיע בתמ"א מציע
.3
לחזק אמירה.
הקבצה של מס' מושבים – קיים בהוראות התמ"א ,הוספנו אפשרות הקבצה
.4
במספר אזורים נוספים ,לא במרכז הארץ.
ישובים חדשים – התמ"א לא תאושר עם יהיה שינוי בסעיף זה .יחד עם זאת,
.6
לתמ"א אמירות ברורות להעדפת ישובים קיימים.
דורון דרוקמן :במחוז המרכז עיקר הביקושים .תמ"מ 21 /3/נותנת מענה לתכנית
הפיתוח ומיתון מגמות .התמ"מ נותנת כלים מתוך ראיה מחוזית ,אין בה ראיה
ארצית .מתוך עיון בשינויים המוצעים בתמ"א 35/עולה כי יש דגשים על מנת
שנעמוד במדיניות התכנון של מחוז המרכז כפי שבאה לידי ביטוי בתמ"מ 21 /3/ולכן
אישורה של התמ"א נדרש.
אדם קולמן :רוב ההערות שהועלו ע"י הועדה המחוזית חיפה התקבלו .מבקש לאשר
את התכנית.
מספר הערות פרטניות ועדכון:
מנגנון מעקב מנגנון טוב .מציע לעבור משנתיים ל 5-שנים.
.1
ישובי קו התפר במחוז חיפה – תמ"מ 6/הציע להגדיל את הישובים מצר ,מי
.2
עמי ומגל יש לקחת זאת בחשבון.
מתקנים ארציים – נכון להסיר את הפוליגון.
.3
נמל חיפה יקבע עפ"י תמ"א 13/ב' שנמצאת בדיונים במועצה הארצית.
איחוד רשויות – יתכן ויוצר מספר בעיות כמו ישובי בקעת הנדיב הנמצאים
.4
תחת סימבול אחד.
חיזוק הגליל – אמירה טובה לתמ"א .יש להתייחס בהיבט של מטרופולין
.5
חיפה.
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עלי פורטי :באופן כללי נעשה מאמץ תכנוני לטובת מחוז הדרום.
מעקב ועדכון מנגנון טוב – חשוב שהתמ"א לא תשאר קפואה.
מבקש לראות כרך אמצעי מדיניות מעודכן ,תשריטים והוראות מעודכנים.
ענת צור :רואים חשיבות רבה באישורה של התמ"א בכל הנושאים של התוויית
מדיניות תכנון.
הערות פרטניות ימסרו לאחר קבלת הוראות ותשריטים מעודכנים.
.1
כעת ישנה סתירה גדולה בין תמ"מ 30 /1/לתמ"א 35/כמו גבול המרקם
.2
העירוני והשטח האפור נצטרך לבחון כיצד להתעדכן.
הוחלט:

הוולנת"ע מאמצת את השינויים המוצעים ע"י מינהל התכנון בתמ"א35/
ורואה בהם בסיס לעדכון מסמכי התכנית ,כפוף להערות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

תובהר האבחנה בין הנגב ,הגליל לבין העיר ירושלים.
רשימת הישובים המיוחדים המלאה תופץ לחברים.
רשימת המושבים והקיבוצים תבדק בהתאם להערות שהושמעו
ותופץ לחברים.
יבדק המונח והמשמעות בהוראות של "מכלול כפרי לשימור"
בישובים כפריים במרקם העירוני.
החלטות עידכון ושינוי בתמ"א ייבחנו בעזרת מנגנון מעקב ועידכון
ויתקבלו אחת ל 4-שנים .יחודדו הנושאים לבחינה.
הנחיות לעריכת נספח נופי – סביבתי יבחנו לאור תקנות תסקירי
השפעה על הסביבה שפורסמו בספטמבר .2003
גודל ישובי קו התפר במחוז חיפה יותאמו לתמ"מ 6/כפי שהופקדה.
יודגש היחס בין תמ"א 35/לתמ"א נושאיות.
סעיף הביוב ייבחן במגמה להבטיח כיסוי מלא לנושא.
סימבול "ישובים מיוחדים" יוגדל גרפית.
תבחן האמירה להעדפת פיתוח מחוץ לשטחים בעלי רגישות גבוהה –
גבוהה מאוד.
תבדק המשמעות של איחוד הרשויות בהקשר של ישובים מיוחדים
והיקפם.
ישובים כפריים – תינתן עדיפות להרוויית שטח המחנה מול תכניות
על שטחים חקלאיים מבלי לפגוע באופיו הכפרי של הישוב.
תבחן האפשרות של ביטול פוליגונים למתקנים ארציים ושינוי
ההוראות בעקבות הסרתם .הוראות התכנית יבטיחו הגנה על
המתקנים הארציים שיסומנו בסימבול.
ערך החקלאות יודגש במטרות התכנית.
כרך אמצעי המדיניות יונח על שולחן הממשלה כהמלצה
של המועצה הארצית עפ"י סעיף  1לחוק התו"ב .המועצה תמליץ
לממשלה לאמץ את אמצעי המדיניות ולחייב את משרדי הממשלה
הרלבנטיים להגיש לה תכניות פעולה בהתאם.
הוראות התכנית המעודכנות יופצו לחברי הוועדה לקראת המשך
הדיון בתמ"א.
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.3

תמ"א /31 /א - 6 /16 /תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מילוט לבת-חפר-
גשר מעל דרך מס' .6
מטרת הדיון  :דיון בהערות ותגובות לתמ"א .

הוחלט :

.4

הועדה ממליצה למועצה הארצית להעביר את התוכנית לאישור הממשלה
בהתאם לטבלת ההחלטות המצורפת כנספח מס' .2

שינוי מס'  4להוראות תמ"א /31 /א
מטרת הדיון  :דיון בהערות הועדות המחוזיות לתמ"א .

הוחלט :

הועדה ממליצה למועצה הארצית להעביר את השינוי לתמ"א לאישור
הממשלה בהתאם לטבלת ההחלטות המצורפת כנספח מס' .3
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מדינת ישראל משרד הפנים מנהל התכנון

תכנית מתאר ארצית משולבת
ולשימור
לפיתוח
לבניה,

ת מ ” א 35
אדר’ שמאי אסיף -שמאי אסיף נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע”מ
פרופ’ אריה שחר  -חברת יישום האוניברסיטה העברית בירושלים
בשיתוף
אדר’ שלמה אהרונסון  -אדריכלים אדריכלי נוף מתכנני ערים בע”מ
אינג’ אלדד ספיבק  -אלדד ספיבק חברה להנדסה בע”מ
אנוש  -מערכות פרוייקטים וניהול

מדינת ישראל משרד הפנים מינהל התכנון
אבני דרך לאישור תוכנית מתאר ארצית
1997 1996

דיון במועצה הארצית

העברה להערות המחוזות

> סעיף בחוק <

52

דיון בהערות והחלטה

העברה לדיון בממשלה

אישור ממשלה ופרסום

53

54
הוראות תוכנית מתאר ארצית

פרסום הכוונה לערוך תוכנית
49

51

ועדות עורכים

ועדות היגוי

2004 2001 2001

ע ק ר ו נ ו ת
ת ש ר י ט י ם
ה ו ר א ו ת
אמצעי

מדיניות

המלצות לשינויים

 :1995-2020תהליך מואץ של שינוי
..2020
נפש בב2020--
מיליון נפש
 8.8מיליון
•• 8.8
בשנה..
דירות בשנה
 50,000דירות
של 50,000
תוספת של
•• תוספת
בממוצע..
לנפש בממוצע
 39ממ""רר לנפש
 28לל 39 --
הדיור ממ 28 --
ברווחת הדיור
עלייה ברווחת
•• עלייה
..95
מיליון בב95 --
 150מיליון
על 150
למגורים על
מיליון ממ""רר למגורים
 175מיליון
של 175
תוספת של
•• תוספת
למגורים..
שאינם למגורים
לשימושים שאינם
מיליון ממ""רר לשימושים
 100מיליון
של ככ100--
תוספת של
•• תוספת
..95
 1,200בב95 --
על ככ1,200 --
בנוי על
שטח בנוי
קמ""רר שטח
 600קמ
של ככ600 --
תוספת של
•• תוספת
600
לכ600 --
 130לכ
ההנדסית ממ130 --
התשתית ההנדסית
הון התשתית
מלאי הון
הגדלת מלאי
•• הגדלת
ובגליל..
בנגב ובגליל
מהגידול בנגב
 40%מהגידול
ש""חח ..ככ40%--
מיליארד ש
מיליארד
אנוש--
הון אנוש
בתשתית הון
בהשקעה בתשתית
 13%בהשקעה
של 13%
ממוצע של
שנתי ממוצע
גידול שנתי
•• גידול
ובגליל
בנגב ובגליל
 50%בנגב
יותר ממ50%--
שנתי ..יותר
בממוצע שנתי
ש""חח בממוצע
מיליארד ש
 4.5מיליארד
4.5

..

העקרונות הראשיים

המדיניות
ובאמצעי המדיניות
בהוראות ובאמצעי
בתשריטים ,,בהוראות
וביטוים בתשריטים
וביטוים
מגוונים..
ולצרכים מגוונים
לביקושים ולצרכים
וגמיש לביקושים
מלא וגמיש
מענה מלא
•• מענה
אזורים..
ובין אזורים
אוכלוסיות ובין
בין אוכלוסיות
פערים בין
הקטנת פערים
•• הקטנת
הפרבור..
ובלימת הפרבור
הערים ובלימת
חיזוק הערים
•• חיזוק
ומורשת..
כפר ומורשת
חקלאות ,,כפר
פתוחים ,,חקלאות
שטחים פתוחים
על שטחים
שמירה על
•• שמירה
של תחבורה ציבורית.
מואץ של
פיתוח מואץ
עידוד פיתוח
•• עידוד
הבאים..
ולדורות הבאים
התכנית ולדורות
בטווח התכנית
הסביבה ,,בטווח
במשאבי הסביבה
זהירות במשאבי
•• זהירות
גובלים..
ולשטחים גובלים
לאוכלוסיות ולשטחים
זיקה לאוכלוסיות
•• זיקה
ומוכרת ::
שקופה ומוכרת
ומסגרת שקופה
מרחבי ומסגרת
מבנה מרחבי
גיבוש מבנה
•• גיבוש
מטרופוליניים ..
מרחבים מטרופוליניים
ארבעה מרחבים
והגליל ..ארבעה
הנגב והגליל
על הנגב
דגש על
דגש
חייץ ..
ורצועות חייץ
הירוקה ורצועות
השדרה הירוקה
השדרה

העירוניות

השטחים הפתוחים

התחבורה הציבורית

יעדי אוכלוסיית ישראל ב) 2020 -אלפים ואחוזים)
מחוז
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל אביב
דרום
מתוך זה
נפ אשק’
מתוך זה
נפ ב”ש
סה”כ

1995

תמ"א 35
משולבת

מספר אחוז מספר אחוז
12.5 1060 12.1 663
21.2 1790 17.4 952
13.0 1100 13.5 740

22.1 1213
20.8 1142
14.1 770

21.3 1800
15.0 1262
17.0 1440

תמ"א  35ישראל 2020
גידול המשך מגמות מתואמת
באחוז מספר אחוז מספר אחוז
1.03
10.9 925 12.5 1057
1.22
22.2 1877 20.4 1724
0.96
13.8 1170 13.4 1137
0.96
18.9 1593 23.0 1942
0.72
15.1 1275 14.0 1181
1.21
19.1 1612 16.7 1411

6.1 337

460

5.4

0.89

593

7.0

7.9 433

980

11.6

1.47

818

9.7

100 5480

100 8452

יו”ש ועזה 139

310-560

100 8452

100 8452

“ פיזור מרוכז ”:
דגש על הנגב והגליל

דגש על ארבעה
מרחבים מטרופוליניים

שדרת האורך הירוקה
רצועות חייץ במרכז

תוספת שטחי מגורים מבוקשים בממוצע שנתי עד
שנת  2020ע"פ מחוז ותקופה
ע"פ יעדי אוכלוסייה נורמטיביים-2000
1500
1000
500
יש"ע

מחוז דרום

תוספת ב 2020-2011

מחוז ת"א

מחוז מרכז מחוז חיפה

תוספת ב 2010-2006

מחוז צפון

תוספת ב 2005-1999

מחוז
ירושלים

תוספת שטחי מגורים )קמ"ר)

2500

0

התחלות בניה 98-1996

המרקמים
מרקם עירוני

מרקם חופי

מרקם עירוני כפרי

מרקם שמור משולב

מרקם כפרי

מרקם שמור ארצי

התפלגות השטח בישראל לפי סוג המרקמים
שמור
שמור
ארצי
ארצי
42.6%
42.6%

חופי
חופי
2.2%
2.2%

שמור
שמור
משולב
משולב
29.4%
29.4%

מתקנים
מתקנים
ארציים
ארציים
0.5%
0.5%
עירוני
עירוני
7.9%
7.9%

עירוני
עירוני
כפרי
כפרי
3.1%
3.1%

כפרי
כפרי
14.3%
14.3%

שטח המרקמים באחוזים
אחוז

אילת

ב"ש

אשקלון

ת"א

רחובות

רמלה

פ"ת

השרון

חדרה

חיפה

גולן

עכו

יזרעאל

כנרת

צפת

המרקמים
יתר המרקמים
יתר

כפרי
עירוני כפרי
עירוני

עירוני
עירוני

ירושלים

נפה
נפה

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

התפלגות אוכלוסייה ושטחים לפי סוג המרקם
שטח
)באלפי דונם(

42.6%

9000
8000
7000

79.8%

29.4%

6000
5000
4000

14.3%

3000
7.9%
2000
1000
0

עירוני

10.1%
3.1%
עירוני
כפרי

יעד אוכ' ) 2020אלפים(

1.5%
כפרי
מרקם

2.2% 7.4%
0.7%
שמור
משולב

חופי

0.3%
פתוח
ארצי

שטח מרקמים )בקמ"ר(

שטח בנוי בשנת  1995ואומדן הביקושים לקרקע ושטח
פתוח לשנת  2020לפי נפות
במרקם העירוני )קמ”ר(
250
250

אלפי דונם
שטח ))אלפי
שטח
דונם))

200
200

337.8
164.2

152.2

150.4
129.2

150
150

110.7

143.2
119.3

100
100

81.3

63.9

50
50

74.9
33.7

22.2
0

0
ירושלים
ירושלים

צפת
צפת

כנרת
כנרת

יזרעאל
יזרעאל

עכו
עכו

גולן
גולן

חיפה
חיפה

חדרה
חדרה

השרון
השרון

פפ""תת

רמלה
רמלה

רחובות
רחובות

תת""אא

אשקלון
אשקלון

יישובי
לפיתוח יישובי
לקרקע לפיתוח
ביקוש לקרקע
ביקוש

בב""ש
ש

פתוח
שטח פתוח
שטח

לתעסוקה
שטח לתעסוקה
תוספת שטח
תוספת

נפה

1995
בנוי 1995
שטח בנוי
שטח

אילת
אילת

0

125.3

שפת התכנון  -אבחנות עיקריות
 5סוגי מרקמים

חופי
משולב ,,חופי
שמור משולב
ארצי ,,שמור
שמור ארצי
כפרי ,,שמור
עירוני ,,כפרי
עירוני

 146אזורי תכנון

שמור
מרקם שמור
מסוג מרקם
 51מסוג
ארצי51 ,,
שמור ארצי
מרקם שמור
מסוג מרקם
כפרי 88 ,,מסוג
מרקם כפרי
מסוג מרקם
 19מסוג
עירוני19 ,,
מרקם עירוני
מסוג מרקם
 42מסוג
42
ארציים..
מתקנים ארציים
 10מתקנים
חופי וו10--
מסוג חופי
 16מסוג
משולב16 ,,
משולב

 6דגמי היישוב

המטרופוליטני..
והתפקוד המטרופוליטני
התושבים והתפקוד
מספר התושבים
פי מספר
על פי
אבחנה על
אבחנה

השטחים המוגנים

והיערות
הלאומיים והיערות
הגנים הלאומיים
השמורות ,,הגנים
השמורות

מכלולי נוף

מורשת
מכלולי מורשת
תיירות ,,מכלולי
מכלולי תיירות
מכלולי

צירים ומוקדים מיוחדים

עירוניים
מכלולים עירוניים
נוף ,,מכלולים
דרכי נוף
חוף ,,דרכי
רצועת חוף
נחל ,,רצועת
רצועות נחל
נוף ,,רצועות
רצועות נוף
רצועות
תמ””אא ((33
לפי תמ
ומחלפים ))לפי
דרכים ומחלפים
 ,,((23דרכים
תמ””אא 23
לפי תמ
ותחנות ))לפי
מסילות ותחנות
לשימור ,,מסילות
וכפריים לשימור
וכפריים

עיקרי הוראות תמ”א 35
 אבחנה בין מרקמים מוטי פיתוח ומוטי שימור.
 כללים מנחים לשינויי תמ"מ עדיפות למרקם העירוני.
 מיצוי מודרג של מרחבי החיפוש.
 הכלל של "צמוד דופן".
 צפיפות נטו ממוצעת מינימלית למגורים.
 עידוד גידולם של יישובים במרקמים העירוניים.
 הרחבת מושבים וקיבוצים באופי כפרי/קהילתי תוך מתן
עדיפות לפריפריה
 כללים להרחבת יישובים אחרים ויישובים חדשים.

עיקרי הוראות תמ”א 35
 ריכוז תעסוקה ומסחר בערים וכללי שיתוף.
 יצירת מגוון סוגי דירות ושירותים חברתיים.
 שימור שטחים פתוחים עפ”י ערכם ורגישותם.
 כללים לפיתוח תשתית בדגש על מסילות ותח"צ.
 כללים לשמירה על איכות הסביבה.
 ייזום תכניות ומסמכי מדיניות.

אמצעי המדיניות המשלימים
הפתוחים
הפיתוח
השטחים הפתוחים
השטחים

חזיתות הפיתוח
חזיתות

והכפר
החברה
החקלאות והכפר
החקלאות

החברה

הערבית
המגורים
האוכלוסייה הערבית
האוכלוסייה

המגורים

המוניציפלי
התעסוקה
הארגון המוניציפלי
הארגון

התעסוקה

הקרקעית
התחבורה
המדיניות הקרקעית
המדיניות

התחבורה

האזורי
המישק האזורי
המישק
והאנרגיה 
המים והאנרגיה
פיתוח המים
פיתוח

קיימא
תשתיות
בר קיימא
ופיתוח בר
הסביבה ופיתוח
איכות הסביבה
איכות

בין תשתיות
שילוב בין
שילוב

הציבור
העירוני
ושיתוף הציבור
התכנון ושיתוף
שגרת התכנון
שגרת

החידוש העירוני
החידוש


החלטת המועצה הארצית מיום 6.11.2001
 .1המועצה הארצית מאמצת את עקרונות ואמצעי מדיניות
תמ"א 35/ומחליטה להעביר את מסמכי התכנית בצרוף
מסמך  14הנקודות )הערות עקרוניות לתמ"א 35/והמלצות
מינהל התכנון לשינויים( ,להערות הוועדות המחוזיות ,בהתאם
להוראות סעיף  52לחוק .פרק הזמן להגשתן יעמוד על 90
יום.
 .2המועצה רשמה לפניה ארבע נקודות נוספות שהועלו בדיון
זה ,בעקבות דיונים על דעת שר הפנים עם נציגי המועצות
האזוריות ,ומבקשת התייחסות הוועדות המחוזיות לגביהן.
 .3הוועדה מסמיכה את הוולנת"ע לדון בהערות הוועדות
המחוזיות ובהערות חברי המועצה הארצית שנשמעו בדיונים.
 .4לאחר הדיון בוולנת"ע ומתן המלצתה להערות,יערך דיון
במועצה הארצית.

 4הנקודות הנוספות ):(1
התייחסות שונה למרכז הארץ ולפריפריה
יצירת אבחנה ברורה יותר בין המרכז לפריפריה ,על מנת לנסות ולעודד
פיתוח בפריפריה.
יש לתת תמריצים לפיתוח הפריפריה.
ככל הניתן יוספו סעיפים בהוראות התכנית לפיתוח הפריפריה.

ישובים כפריים במרקמים עירוניים
ישובים הכפריים במרקמים העירוניים יסומנו בסימבול בתשריט .בהוראות
התכנית יירשם כי הסימבול כולל את הישוב הכפרי  +רצועת חיץ חקלאית
המקיפה אותו.

נספח  -5רשימת מושבים וקיבוצים ומספר הנחלות
יוסר מהוראות התכנית נספח  5הכולל את רשימת הישובים הכפריים ומס'
נחלותיהם.

 4הנקודות הנוספות ):(2
ד .אזור תעסוקה ומסחר
סעיף  14.2בהוראות התכנית יתוקן כך שניתן יהיה להפקיד תכנית
מתאר מחוזית/מקומית לאזורי מסחר חדשים בכפוף לתנאים
הבאים:
 .1ציון השיקולים התכנוניים האזוריים שהנחו את מוסד
התכנון בהחלטתו.
 .2קיום הסכם שיתוף בהכנסות עם רשות או רשויות שכנות
שהן עירייה או מועצה מקומית.
 .3מיקום אזורי המסחר יהיו צמודי דופן לאזורים המיועדים
לבינוי ולפיתוח ומתן עדיפות להקמתם בתוך אזורי
התעסוקה הקיימים.

המלצות לשינויים בתשריטים ובהוראות
כמענה להערות הועדות המחוזיות והמקומיות
והערות חברי המועצה הארצית

ע ק ר ו נ ו ת
ת ש ר י ט י ם
ה ו ר א ו ת
אמצעי

מדיניות

המלצות לשינויים

המלצות לשינויים כמענה להערות
עדיפות לנגב ,לגליל ולירושלים
חיזוק התכניות המחוזיות
הכללה ללא פגיעה במטרות
הפעלה פשוטה
מנגנון מעקב ועדכון

המלצות לשינויים כמענה להערות

עדיפות לנגב ,לגליל ולירושלים
 .1ינוסח במטרות התכנית" :מתן עדיפות לפיתוח ירושלים כבירת
ישראל ,לפיתוח הגליל ולפיתוח הנגב בדגש על מטרופולין באר-
שבע".
 .2עדיפות לנגב ולגליל בשטחי המרקמים מוטי הפיתוח ,כללי הגידול של
ישובים .במרקם שמור ארצי אפשרות של אכסון תיירותי ואזורי
תעסוקה שאינם צמודי דופן.
 .3בנגב ובגליל -קיבולת פיתוח ללא מגבלות למעשה תוך שמירה על
פוטנציאל הנגישות ,ערכי חברה ,סביבה ונוף ואיכויות התכנון.
 .4הסרת מירב המגבלות מעל המרקם הכפרי ומקצתן מעל המרקם
השמור הארצי ,שבנפת באר -שבע.
 .5הוספת מגבלות על הפיתוח במחוזות מרכז ,חיפה ותל -אביב.
דוגמא :חיזוק התכניות המחוזיות ,הסבת המרקם העירוני-כפרי
במחוז המרכז למרקם שמור משולב.

המלצות לשינויים כמענה להערות

עדיפות לנגב ,לגליל ולירושלים
.6
.7
.8
.9

התניית כל שינוי באחוזי החריגה בתמ"מ בהוכחה שלא נפגעה
העדיפות למחוזות הצפון ,לנפת באר-שבע ולירושלים .הוכחת מיצוי
של אחוזי החריגה המאושרים בתמ"מ.
קביעת רשימה של ישובים לפיתוח מיוחד בפריפריה שניתן בסמכות
המועצה הארצית להרחיבם :קריית שמונה ,צפת ,בית שאן ,קרית
מלאכי ,שדרות ,נתיבות ,ערד ,כסייפה ,ערערה בנגב ,דימונה.
באשר לירושלים ,מוצע לעדכן את המרקם העירוני של ירושלים כך
שיאפשר מימוש של תמ"מ 37 /1 /כפי שתאושר.
הוספת שלושה פרקים מרכזיים באמצעי המדיניות :פיתוח הנגב,
הגליל וירושלים.

המלצות לשינויים כמענה להערות

חיזוק תכניות המתאר המחוזיות
; הסרת סעיף -7.1.4
חריגה מתמ"מ תקפה בסמכות ועדה מחוזית.
; גריעת לוח מס'  1מהתמ"א,
תמ"מ המוסיפה שטח לפיתוח תכלול שטח פתוח בין יישובי
בשיעור דומה לתוספת השטח לפיתוח.
; שטחים המסומנים באפור יהיו אינדקטיביים בלבד ,הסימונים
המחייבים הם אלו המופיעים בתמ"מ.

המלצות לשינויים כמענה להערות

ביטול המרקם ה"עירוני-כפרי"

המרת חלק מאזורי התכנון מסוג עירוני-כפרי למרקם עירוני
וחלקם למרקם כפרי או שמור-משולב.
סימון היישובים הגדולים שמחוץ למרקם העירוני
כישובים מיוחדים /גדולים /לפיתוח מיוחד.
ייצור הירארכיה יישובית ברורה ברמה הארצית:
.1ישובים במרקם העירוני
.2ישובים מיוחדים
.3ישובים כפריים/קהילתיים

שמירת אופיים הכפרי של מושבים וקיבוצים
; הוצאת  41מושבים וקיבוצים מתחום המרקם העירוני
)הותרת  76בתוכו(.
; סימון  25מהנותרים כ"-מכלול כפרי לשימור".

המלצות לשינויים כמענה להערות

כללים ברורים להרחבת ישובים כפריים
סעיף כללי 6.5
בנפת באר שבע ובמרקם שמור ארצי במחוז צפון
עד  500יח"ד או עפ"י קביעה בתכנית מחוזית.
בשאר אזורי הארץ-
בלוח מפורט של מספר יח"ד בכל מושב או קיבוץ.

מספרי יחידות הדיור חושבו עפ"י הכללים הבאים:
באזורי הביקוש מכפלת תקן הנחלות )שנת  (2001ב3.15 -
סף של  250ותקרה של  500יח"ד.
באזור קו העימות ובמרקם כפרי בצפון ובחבל עדולם-
מכפלה של תקן הנחלות )שנת  (2001ב4.15 -

גידולם של ישובים כפריים שאינם מושב או קיבוץ:
פי  2.2ממספר התושבים ב1995 -
במחוז צפון כפי שתקבע תכנית מחוזית
בנפת באר שבע עד  500או כפי שתקבע תכנית מחוזית.

המלצות לשינויים כמענה להערות

כללים ברורים להרחבת ישובים כפריים
סעיף כללי 6.5
בנפת באר שבע
עד  500יח"ד או עפ"י קביעה בתכנית מחוזית.
במרקם שמור ארצי במחוז צפון
עד  500יח"ד
בשאר אזורי הארץ-
בלוח מפורט של מספר יח"ד בכל מושב או קיבוץ.
מספרי יחידות הדיור חושבו עפ"י הכללים הבאים:
באזורי הביקוש בהתאם לתמ"א 31
בצפון -באזור קו העימות ובמרקם כפרי ובחבל עדולם-
כנ"ל ובתוספת יחידת דיור לנחלה

גידולם של ישובים כפריים שאינם מושב או קיבוץ:
פי  2.2ממספר התושבים ב.1995 -
במחוז צפון כפי שתקבע תכנית מחוזית.
בנפת באר שבע עד  500או כפי שתקבע תכנית מחוזית.

המלצות לשינויים בתשריטים ובהוראות
הבהרת התפקיד של מרקם שמור ארצי
מטרה

שימור מרחבים גדולים ורציפים של שטח פתוח וערכי טבע ונוף ,במגמה לעודד
פעילויות פנאי ונופש ותיירות המשתלבים בנוף וכמענה לצרכי מערכת הביטחון
ולהקמה והרחבה של אזורי תעסוקה הכרוכים במשאבי השטח המיוחדים .כל
אלה בתנאי שאינם פוגעים בנוף ובסביבה.

הרחבת יישובים

עפ"י תכנית מתאר מחוזית לאזור תכנון שלם
)או עפ"י ו .מחוזית( .בינתיים עד ) 500לא כולל "יישוב מיוחד"(

אזור תעסוקה חדש

בתכנית מחוזית על אזור תכנון שלם )או עפ"י המועצה הארצית( .המועצה
הארצית שקלה את הצרכים וההיצע.
משתלב בנוף ואין בו פגיעה משמעותית בסביבה.
הוגש למוסד התכנון תסקיר השפעה על הסביבה.

שירותי תיירות

בתכנית מחוזית אף אם אינם וצמודי דופן.
משתלבים בנוף הקיים מבחינת גודל ,גובה ,עיצוב ,אקלים וחומרי גמר.
הוגש למוסד התכנון תסקיר השפעה על הסביבה.

המלצות לשינויים כמענה להערות
ביטול סעיף מרכזי מסחר
ושילובו עם הכללים לאזורי תעסוקה
ביטול סעיף  – 14מרכזי מסחר.
אזור תעסוקה יכול לכלול גם שימושים מסחריים,
די בהוראות לאזור תעסוקה חדש/הרחבה לפי מרקמים.
במרקם שמור ארצי בסעיף העוסק באכסון תייירותי שאינו צמוד
דופן יתאפשרו גם שירותים לצורכי התיירות באזור בלבד.

המלצות לשינויים כמענה להערות
מתקנים ארציים
החלפת פוליגון )א"ת( בסימבול
ביטול סעיף  8.11ובמקומו ישולבו בסעיף  :8.10נמלים,
שדות תעופה ,דרכים ,מחלפים ,תחנות רכבת ומתקנים
ארציים.
אזורי התכנון יוסבו לאחד מ 5 -המרקמים:
"מפרץ" חיפה ,סובב נמל אשדוד Ãעירוני
נתב"ג ,רג"מ ,נבטים Ãשמור משולב
רמת בקע ,רמת חובב Ãשמור ארצי
אורות רבין ,רוטנברג Ãחופי

המלצות לשינויים כמענה להערות

להימנע משינוי של תמ"אות נושאיות
עפ"י "מסמך  14הנקודות"
יוסרו הסעיפים המשנים את תמ"א.22 /
יוסרו הסעיפים המשנים את תמ"א 8.8.3 ,8.8.2) 8 /ו(8.8.4 -
לא יוסרו הסעיפים העוסקים בשמורות וגנים שמעבר למסומן
בתמ"א 8.8.1) 8/ו(8.8.5 -

כלים להסדרה של השטחים הבטחוניים
סייגים המונעים פגיעה בצרכים הבטחוניים בשטחים ובכמה
מתקנים המסומנים בתשריטים.
סעיף מפורט בהוראות כפי שגובש עם מעהב"ט
יוצג בטיוטת ההוראות

המלצות לשינויים כמענה להערות

צפיפות מינימלית בתכנית מקומית
תוסר מגבלת ה 50% -מחריגה מצפיפות מינימלית
בתכנית מקומית ותהיה לשיקול דעת הוועדה המחוזית.
תוסר המגבלה של  50דונם לעניין החריגה.
יוחלף ב" :התכנית היא תכנית בעלת השפעה נקודתית
ששטחה קטן ומספר יח"ד בה אינו רב".

הדגשים בנושא תיירות
מוצע לבטל את מגבלת ה 500 -מ"ר לאטרקציה תיירותית
ולשירותי תיירות סמוכים,
שאינם צמודי-דופן לשטח המיועד לפיתוח.
בגלל הרגישות המיוחדת כל מקרה מסוג זה יידון כחריג במועצה
הארצית ,אשר תאשר את השטח המרבי המותר של שירותי
התיירות לאתר.

המלצות לשינויים כמענה להערות

הדגשים בנושאי סביבה
מוצע לשנות את מטרות סעיף :9.1
"שמירה על שטחים בעלי רגישות נופית-סביבתית.
זאת ,ע"י צמצום השטח הבנוי בתוכם,
שילובו הנופי -סביבתי באופן זהיר ומבוקר
תוך שמירה על משאבי הנוף ,המורשת ,הקרקע ,המים והאויר".
מומלץ להוסיף לנספח הנחיות המבטיחות מניעה/מזעור של
זיהומי קרקע ,מים ,אויר ,מטרדי רעש וכן מניעה של סיכונים בגין
רעידות אדמה וחומרים מסוכנים.

המלצות לשינויים כמענה להערות

מיסוד מחייב של תהליך מעקב ועדכון

מוצע להפוך לסעיף מרכזי בתמ"א
ולהקים מנגנון קבוע ומחייב של מעקב ועדכון תקופתי
)אחת לשנתיים/שלוש(.
בדרך זו תובטח הראייה הכוללת,
וגם יוסר האיום הכרוך בסעיפים מגבילים פרטניים.
התהליך יחל מיד עם אישור התמ"א.
המועצה הארצית תיתן הוראה
ותטיל על מינהל התכנון לבצע את המעקב
ולהביא בפניה את המלצותיו לעדכון

מעקב

המלצות לשינויים כמענה להערות

המועצה הארצית תקיים מעקב שוטף אחר השגת מטרות
התכנית ,אחר התהליכים החברתיים-כלכליים הסביבתיים
והמדיניים ,אחר מימוש תחזיות האוכלוסייה והשטח הבנוי,
ואחר יישום התכנית על הוראותיה.
לצורך זה יורץ מודל הביקושים ויוצגו המשמעויות המצטברות
על בסיס נתונים מעודכן

דו"ח תקופתי כולל

יינתן דיווח תקופתי כולל למועצה הארצית בדבר פוטנציאל
עתודות הקרקע וקצב מיצויים למגורים ותעסוקה ,ביצוע
תשתיות ,חידוש עירוני ,נתונים דמוגרפים לאזורי תכנון ,היקף
השטח הפתוח לאזורי התכנון צעדי השימור והטיפוח והמלצות
מדיניות הפיתוח.
הדו"ח יכלול את ההמלצות לעדכון התמ"א
עפ"י סעיף  52לחוק יועברו הדו"ח וההמלצות להערות הועדות ,יובאו
לדיון במועצה הארצית ולאישורה של הממשלה.

המלצות לשינויים כמענה להערות
מערכת מעקב ועדכון

רשימה אפשרית של נושאים שיחייבו בחינה ועדכון:

;קצב מיצוי עתודות קרקע למגורים ולתעסוקה.
;מספר יח"ד במושבים ובקיבוצים.
; פוטנציאל עתודות קרקע למגורים.
;גודל האוכלוסייה בישובים מיוחדים
ואחרים שמחוץ למרקם העירוני.
;הגבולות המדוייקים של המרקם העירוני
;קצב ביצוע התשתיות.
;קצב מיסוד והגנה על שטחים פתוחים
על משאבי סביבה ועל ערכי מורשת
;קצב קידום תכניות ומסמכי מדיניות לחידוש ושימור עירוני.
;היקף השטחים הפתוחים בתוך המרקם העירוני

התפלגות השטח בישראל לפי סוגי מרקם ב2020-
גרסת 2001
שמור
שמור
ארצי
ארצי
42.6%
42.6%

חופי
חופי
2.2%
2.2%

שמור
שמור
משולב
משולב
29.4%
29.4%

מתקנים
מתקנים
ארציים
ארציים
0.5%
0.5%
עירוני
עירוני
7.9%
7.9%

עירוני
עירוני
כפרי
כפרי
3.1%
3.1%

כפרי
כפרי
14.3%
14.3%

התפלגות השטח בישראל לפי סוגי המרקמים
גרסת 2004
חופי
חופי
2.1%
2.1%

ארצי
שמור ארצי
שמור
42.1%
42.1%

שמור
שמור
משולב
משולב
28.8%
28.8%

מתקנים
מתקנים
ארציים
ארציים
0.8%
0.8%

עירוני
עירוני
9.2%
9.2%

כפרי
כפרי
17%
17%

חידושים מאפשרים בגרסא המוצעת של תמ"א35/
ביחס לגרסאות קודמות ,וביחס לתמ"א31/
 9הכוונה ברורה בתשריט לשטחי חיפוש מספיקים
 9ביטול הצורך בהקלה על כל חריגה
 9גמישות מובנית בסעיפי התמ"א
 9אחוזי חריגה מתואמים בתמ"מ
 9הסרת לוח  1וכללים גמישים לתוספת פיתוח
 9התייחסות מובנית למשאבי טבע ונוף
 9מעקב ועדכון תקופתי מחייב

הדגשים מתוך הוראות תמ”א (1) 35
 עידוד גידולם של יישובים במרקם העירוני

וקיבוצים..
מושבים וקיבוצים
למעט מושבים
ליישוב ..למעט
מקסימלי ליישוב
אוכלוסייה מקסימלי
ליעד אוכלוסייה
מגבלה ליעד
אין מגבלה
אין

 גידולם של מושבים וקיבוצים

..31
בתמ""אא 31
לקבוע בתמ
בהתאם לקבוע
יישוב בהתאם
לכל יישוב
מפורט לכל
בלוח מפורט
יח””דד –– בלוח
מס'' יח
מס
נחלה..
לכל נחלה
אחת לכל
יח""דד אחת
בתוספת יח
עימות בתוספת
ובקו עימות
כפרי ובקו
במרקם כפרי
ובצפון --במרקם
בעדולם ,,ובצפון
בעדולם
התכנון(.(.
לאזור התכנון
או לאזור
כוללת או
תמ""ממ ))כוללת
שתקבע תמ
כפי שתקבע
או כפי
 ,,500או
עד 500
ש --עד
בנפת בב””ש
בנפת

 גידולם של יישובים אחרים ו"מיוחדים" עפ”י כללים

אחרת ..
לקבוע אחרת
תוכל לקבוע
התכנון(( ,,תוכל
לאזור התכנון
או לאזור
כוללת או
תמ""ממ ))כוללת
 ,,’’95תמ
מאוכלוסייתם בב95--
 X2.2מאוכלוסייתם
X2.2
הארצית..
המועצה הארצית
ייקבע עע""יי המועצה
מיוחד --ייקבע
לפיתוח מיוחד
יישוב לפיתוח
 ,,20,000יישוב
עד 20,000
גדול עד
מיוחד גדול
 ,,10,000מיוחד
עד 10,000
מיוחד עד
מיוחד

 יישובים חדשים

חופי..
במרקם חופי
למעט במרקם
הולנת””עע ..למעט
והמלצת הולנת
מיקום והמלצת
עיבוי//מיקום
חלופות עיבוי
הצגת חלופות
לאחר הצגת
בתמ””ממ לאחר
ייקבעו בתמ
ייקבעו
האוכלוסייה..
וצפי האוכלוסייה
המרקם וצפי
כללי המרקם
לפי כללי
צפיפות לפי
רגישים ..צפיפות
בשטחים רגישים
פגיעה בשטחים
ללא פגיעה
ללא

 הרחבת סמכות תכנית מקומית

בסמכות
מיוחדים בסמכות
לישובים מיוחדים
ומסביב לישובים
כפרי ומסביב
עירוני--כפרי
עירוני//עירוני
במרקם עירוני
לפיתוח במרקם
שטח לפיתוח
תוספת שטח
תוספת
..35
תמ””אא 35
כללי תמ
בתמ””ממ//כללי
הגמישות בתמ
אחוז הגמישות
את אחוז
תואם את
התוספת תואם
שאחוז התוספת
שאחוז

יישוב
יישוב

האפשר
ככל האפשר
ככל

ובתנאי
מחוזית ,,ובתנאי
ועדה מחוזית
ועדה

אישור תמ"א  35יאפשר:

להחליף את תמ"א  31שאיננה נותנת עוד מענה.
להסיר מגבלות מהאזורים המוסכמים כמוטי פיתוח.
להסיר לחצי פיתוח
מהאזורים המוסכמים כמוטי שימור.
למנוע פרבור ולעודד חידוש עירוני
לאפשר תפקוד משולב
של בנייה ,תשתיות ,תח”צ ושטחים כפריים ופתוחים.
לבזר סמכויות ולהקל על המועצה הארצית.
ליצור מסגרת שקופה ויציבה לכללי הפיתוח והשימור
ולפעילות הייזום המשקית והציבורית.
לבנות לגיטימיות ולבסס את כושר האכיפה.

ארץ בת קיימא
איזון דינאמי
בין צמיחה ופיתוח מואץ
לבין:
סביבה יציבה ,נגישה ,שוויונית ,
נקייה ,רגועה ומתחדשת.

המשך התהליך
 .1דיונים בולנת"ע וגיבוש השינויים
 .2דיון במועצה הארצית
 .3המלצה והעברה לממשלה
 .4אישור תמ"א  35בממשלה

תמ"א/31/א – 6 /16/דרך מילוט בת חפר – החלטת הוולנת"ע
המועצה הארצית בישיבתה מיום  2בדצמבר  2003החליטה להעביר את התכנית לוועדות
המחוזיות למתן הערותיהן ולפרסם את התכנית להשגות הציבור.
הוולנת"ע בישיבתה מיום  24.5.04דנה בהערות ועדה מחוזית מרכז ועו"ד חגי שבתאי בשם
קיבוץ רגבים ושמעה את מהנדסת מועצה אזורית עמק חפר.
שם המעיר
ועדה מחוזית מרכז

מהות ההערה

החלטה

תיאום התכנית עם רכבת לקבל ההערה  -התיאום כבר
ישראל בנושא המעבר מעל נעשה.
מסילת הרכבת.
תיאום החיבור לכביש  5714לקבל ההערה – התיאום כבר
נעשה.
עם מע"צ.

לעגן בהוראות התכנית כי לקבל ההערה בחלקה – דרך
הדרך תהיה דרך מצעים או המילוט היוצאת מהישוב בת
אספלט מקורצף ולא דרך חפר ועד לדרך הביטחון ,שעל
סלולה.
הסוללה,תהיה דרך סלולה או
מרוצפת.יתרת הדרך לא תהיה
סלולה* .
כמו כן יוסף בהוראות התכנית
כי כל שינוי בתחום השצ"פ לא
יהווה שינוי לתמ"א.
בחינת פתרונות שיבטיחו
שימוש בדרך לשעת חירום
בלבד )שער ,תמרור וכד' (

להחיל על התכנית את
הוראות תמ"א/31/א ככל
שהן לא סותרות תיקון זה.

לקבל ההערה – יוסף
בהוראות התכנית סעיף
המחייב את המפקח על
התעבורה או מי מטעמו
תנועה
הסדרי
,לקבוע
שיבטיחו שהדרך לא תשמש
לתנועה בשגרה  ,ונוהלים
להפעלה בעת חירום.
הבהרה – סעיף  7.2בהוראות
התכנית כבר קובע כי " :על
תכנית זו יחולו הוראות
התכנית העיקרית  ,ככל שלא
שונו במפורש בתכנית זו".

הערות המועצה האזורית לא הגיעו הערות בכתב בתוך
עמק חפר אשר יועברו בכתב המועד שנקבע.
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עו"ד חגי שבתאי בשם
קיבוץ רגבים

 ,בנפרד מהחלטה זו.
מתנגדים לתכנית -
לדחות את ההשגה – פתוחה
נפגעו בעבר מהפקעות רבות בפני המשיגים להגיש תביעה
מסיבות שונות
לפיצויים עפ"י החוק.
לגורמים שונים בהיקפים
חסרי תקדים.
) 1800דונם עבור בת חפר,
 1000דונם לשטחי מרעה ,
 400דונם לכביש ( 6
הקיבוץ איבד במהלך
השנים את כל אמצעי הייצור
שהיו ברשותו )תעשיה
ומפעלים( וכיום מתקיים
מחקלאות.
התכנית תחצה את השטח
הדרומי המעובד של הקיבוץ
ותקשה על עיבוד השטח.
דרך המילוט תגרום למעבר
של זרים בשטחי הקיבוץ.

*

מר צביקה קדמן  -מתנגד להחלטה כי יתרת הדרך לא תהיה סלולה.
)ראה הערה מס'  3של הוועדה המחוזית מרכז(.
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תמ"א/31/א שינוי מס'  4להוראות התכנית – החלטת הוולנת"ע
המועצה הארצית בישיבתה מיום  13בינואר  2004החליטה להעביר את התכנית לוועדות
המחוזיות למתן הערותיהן
הוולנת"ע דנה בהערות הועדות המחוזיות צפון,תל-אביב וחיפה בישיבתה מיום 24.5.04
שם המעיר

מהות ההערה

ועדה מחוזית צפון

ממליצה לאשר בתנאי:
בסעיף ד) (2מוצע להוסיף:
"הצוות המלווה רשאי
להעביר את מסמכי הביצוע
למניעת מפגעים סביבתיים"

ועדה מחוזית חיפה

ממליצה לאשר השינוי
בתנאים הבאים :
 .1סעיף  5א' – בהגדרת
"יועץ" לצוות
המלווה חסרה התייחסות
לכישורי
היועץ .ממליצים להוסיף
בהגדרה
שהיועץ יהי מי שהוא בעל
ידע
וכישורים בהערכת
השפעות סביבתיות
ונופיות-חזותיות.

החלטה
הנושא נדון במועצה הארצית
בדיון הראשון
בעת העברה לועדות
המחוזיות  ,ונערך שינוי ברוח
הערה זו .כניראה שבטעות
נשלח לועדה המחוזית עותק
ללא תיקון זה.

 .1לא לקבל ההערה-
היועצים
נלקחים מתוך מאגר
היועצים של
מינהל התכנון ואין לזה
מקום
בהוראות התכנית .הוראות
התכנית
קובעות מה המשימות
שבהם יטפל
היועץ וחזקה על הצוות
המלווה שימנה
את בעל המקצוע המתאים
כפי שנעשה
עד כה.

 .2סעיף  5ד' – כולל עירוב
של הנחיות.
מצד אחד הצוות רשאי
להעביר מסמכים ליועץ
ומצד שני כתוב שלא יוחל
בביצוע העבודות אלא
לאחר חתימת היועץ .לאור
זאת מציעים למחוק את
המילה רשאי.
 .1לקבל ההערה ולעגן
 .1לאור העובדה שהצוות
בהוראות את המצב כפי
המלווה מהווה

 .2לא לקבל את ההערה –
אין כאן
סתירה כי חתימת
היועץ הינה רק על
המסמכים שהועברו
לחתימתו.

ועדה מחוזית תל-אביב
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זרוע ,הממשיכה את
פעולת מוסדות
התכנון לרמותיהם
ומחליפה אותם,ראוי
לשנות את סעיף .5ב.
ולקבוע כי נציג שר
הפנים יהיה יו"ר
הצוות המלווה.

 .2לעניין מקום שמירת
המסמכים המאושרים
של התכנון ההנדסי
המפורט לביצוע
ממליצים שהמסמכים
ישמרו בועדה המחוזית
והמקומית רלוונטית,
בנוסף לכל מקום
אחר.

שהוא בפועל.
כיום נציג יוזם
התכנית,שהוא
המועצה הארצית ,הינו
נציג משרד הפנים .
הוראות התכנית יתוקנו
כך שהרכב הצוות
המלווה ישונה ובמקום
נציג יוזם התכנית יירשם
"נציג שר הפנים  ,והוא
יהיה יושב ראש".
 .2לקבל ההערה בחלקה –
השינוי בא לפתור בעיה
לוגיסטית כי מדובר
בכמות גדולה ביותר של
תכניות ,והציע מנגנון
סביר.
המסמכים המפורטים
לביצוע מופקדים
במשרדי הזכיין ויקבעו
סידרי עיון לציבור
במקום שיאושר ע"י
הצוות המלווה.
במינהל התכנון ובמחוז
המרכז ישמרו רק
רשימות התכניות
המפורטות לביצוע
וצילום של שדה התכנית
עם חתימת היועצת.
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