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לכבוד:
שר האוצר ,ח"כ משה כחלון
חברי ועדת שרים  -קבינט הדיור
מכובדי שלום רב,
הנדון :עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים ותיקוני הכרזות שיועלו לקבינט הדיור ב10.12.18 -

ראשית נציין כי ההודעות על ההכרזות ותיקוני ההכרזות הובאו לידיעת ראשי המועצות האזוריות
שלושהימיעבודהלפנימועדקבינטהדיור.זאת בסתירהלהסכמותשהושגובדיוניהארכתהחוקבדבר
נוהלעבודהעםהרשויותהמקומיות .במסגרתההסכמותהוחלטעלמתןהודעהשלכשבועייםמראשעל
מתחמיםשיובאולהכרזותומתןאפשרותתגובהשלהרשויות והמחזיקיםבקרקע.עלהנוהללחולגםעל
תיקוניהכרזותהמגדיליםמתחמים ,ואיןלהקלראשבמשמעותשלהרחבתמתחםמוכרזעלעשרותעד
מאותדונמיםשלשטחיםחקלאייםבתחומיהמועצותהאזוריות. 
עדלרגעזהלאהוצגבפנינונוהלהעבודהכפישהובטחבדיוניהארכתהחוקבוועדתהפניםבמרץהאחרון.
אנודורשיםשקבינטהדיור יעמודעלכךשהותמ"לתגבשנוהל הזוותדווחעליישוםהפעולותלשיפור
נוהלהעבודה. 
בהמשך להתנגדותנו במועדי ההכרזה המקוריים (סימוכין למכתבינו מתאריכים  ,15.01.18.)13.08.18
להלןעמדתנובדברהמתחמיםהמובאיםלדיון :
תיקון הכרזה קריית חלוצים עבור העיר אשדוד על שטחי מועצה אזורית חבל יבנה
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אנו מתנגדים לקידום מתחם זה על חשבון אזור תעשייה פעיל של המועצה האזורית חבל יבנה. 
במסגרתהשיקוליםלהכרזתהמתחם בשלבההכרזההמקורית לאהובאולפניקבינטהדיורההשלכות
שלההכרזהועלכןנצייןאותם לפניכם (ראומכתבמהמועצההאזוריתחבליבנהמה :)04.03.18מדובר
בשטחיםהמניביםלמועצהכשלישמהכנסותיהוהושקעובהםעדהיוםמשאביםרבים.שטחיםאלואינם
בעליתחליף,משרתיםאתעורףנמלאשדודומהוויםמקורותתעסוקהלכללתושביהאזור .
הכרזת המתחם בקבינט הדיור התקיימה ללא יידועו של ראש המועצה האזורית והמחזיקים בקרקע.
במהלך הדיונים בוועדת הפנים להארכת החוק הבהיר ראש מטה הדיור הקודם ,מר אביגדור יצחקי,
שלגבימתחםזהמדוברבטעותושאזורהתעשייהלאיפגע.כמוכןבפגישהמקדימהעםמתכננתהותמ"ל,
גב' דקלה פרסיקו ,התברר כי היא אינה מודעת לעובדה שאזור התעסוקה שייך לחבל יבנה וכן לכובד
הפגיעההקשהבמועצה.למרותכלזאת–גבולותהמתחםלאתוקנו.התמ"ל()1085החלעלהשטחמוחק
אתאזורהתעשייהומייעדאותולמגוריםבליכלשיפויופיצוילמועצה.לאיתכןשכךמועברותהחלטות
אשרממיטותאסוןכלכליחמורעלהמועצההאזורית,ומבלישנפרסוכלהשיקולים. 
אנודורשיםשבמסגרתתיקוןההכרזהיוחרגאזורהתעשייהשלהמועצהויוצאמשטחהתכנית. 
לחילופין,אםיוחלטלקדםמתחםזהחרףהתנגדותנו,ישלצרףלהסכםהגגאתמועצהאזוריתחבליבנה
בכדילפצותאותהעלאובדןמקורהארנונהשלה .
בנוסף ,ישנו שטח של כ 1100- דונם חקלאי! המיועד על פי התכנית לשטח ציבורי פתוח ולטיפול בערוץ
הנחל.אנודורשיםלהשאירשטחזהכשטחחקלאי,אולכלהפחותלצמצםאתהקוהכחול ,כךשהוא
יעבור במרכז ערוץ הנחל .חובה להשאיר את הגדה המזרחית כשטח חקלאי בכדי לאפשר את המשך
העיבוד ומחוץ לגבולות התכנית .לעמדתנו המועצה האזורית חבל יבנה היא-היא הגורם המקצועי
המתאים ביותר לטיפול בשטחים הפתוחים ,בכך גם יישמר החיץ הטבעי בין השטחים החקלאיים
לשטחיםהעירוניים .
עררי השר להגנ"ס ושרת התרבות והספורט לגבי מתחם יקנעם עילית על שטחי המועצה
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האזורית מגידו ויישובי עין העמק ואליקים
אנומצטרפיםלעמדתםשלהשריםותומכיםבנימוקיםשלהשרלהגנתהסביבה .


אנו מתנגדים על הסף להכרזה על גבולות מתחם זה ,הפוגע שלא לצורך בשני ישובים חקלאיים ,(עין
העמקואליקים),עדלחיסולןואףללאהגיוןתכנוניעבורהעיריקנעםעיליתשלמענהמתוכננתההרחבה.
נקדיםונאמרשהמועצההאזוריתמגידונטלהעלכתפיהתפקידלאומיובינלאומיבתכנון,ניהולושמירה
עלמרחבביוספרי– המהווהשטחנופשופנאיברמההלאומית.פיתוחושלהמתחםייפגעקשותבמרחב
הביוספרי. 
בסיורהועדההגיאוגרפיתבשבועשעברטעןנציגמשרדהחקלאותכיהמועצההאזוריתנמצאתבחסרשל
משבצות חקלאיות .כעת רוצים לקחת את השטחים המיועדים לאליקים ולשלול מהם תיקון עוול של
שנים. 
בנוסף ,מושבעיןהעמקיספוגפגיעהבלתימידתיתבשטחיהחקלאות וספקאםתושביוימשיכולהיות
חקלאיים,כאשריקנעםעיליתתקיףאותםמכלהכיוונים. 
במהלךהסיורהחלוראשיהמועצותלרקוםפשרהבהנחייתיו"רהועדה–מרעמרםקלעג'י.אנודורשים
שקבינטהדיוריתחשבבמגעיםשהושגוויאפשרהנחתתכניתחליפיתהמוסכמתעלידיראשיהמועצות .
יתרה מכך ,יד אחת של משרדי הממשלה אינה יודעת מה עושה היד השנייה  -כאשר מחד גיסא השיב
משרדהחקלאותלמושבאליקיםמעמדשלמושבחקלאי והקצהשטחימשבצתחקלאית.מאידךגיסא
משרדהשיכוןמקדםאתהתמ"לואותםשטחיםכעתמיועדיםלהרחבתהמועצההמקומיתיקנעםעילית.
גםבהיבטעירוני-המתחםהמקודםביקנעםחוטאלתכנוןעירונימושכלומטרפדאתאפשרויותהציפוף
וההתחדשות העירונית הנדרשות ביקנעם על מנת לקדמה במסלול תכנית המתאר שאושרה אך מכבר.
המועצה  בנויה בצפיפות נמוכה ובמקום לחדש את הבנייה המיושנת משקיעים בהתרחבות על שטחים
ערכייםלחקלאותולטבעובצפיפותבניהנמוכהבמיוחד(4-5יח"דלדונם). 
קיימתחלופהראויהלמתחםזה,אשרמחד -מאפשרתתוספתאלפייחידותדיורומאידך -שומרתעל
יישוביהמועצהאזוריתמגידוועלהמרחבהביוספרי. 
לפיכך ,אנו מבקשים לעצור את מהלך ההכרזה של מתחם זה בקבינט הדיור ובוודאי לא לפני שתיערך
בחינהעמוקהשלמשמעותההכרזהונחיצותה,ובמיוחדלפנימיצויהדיוניםבוועדההגיאוגרפיתחיפה. 

בסיפא,אנומבקשיםלברךעלקידומםשלמתחמיםבמרקםעירוניבבעלותקרקעפרטיתאשרמאפשרים
השלמתהרצףהאורבניהעירוניוניצול'כיסיםכלואים' בערים .נכוןהואשהותמ"לתתמקדבתכניותשל
ציפוףועיבויהעריםעלפני'זלילה'שלקרקעותמניבות.עיבויוציפוףבתחוםהעריםיחזקןויאפשרשגשוג
וניצולמיטבישלהקרקעבתחומיהערים,לצדשמירתהשטחיםהפתוחיםוהחקלאייםלדורותהבאים .

בברכה ,





עמירריטוב 
ראשמ.אלבהשרון 
ויו"רמרכזהמועצותהאזוריות 


 
העתקים:
יו"ר מטה הדיור -מר זאב ביילסקי
מתכננת מינהל התכנון  -הגב' דלית זילבר
סגןמזכירהממשלה-מרגביגולן 
מזכירות מטה הדיור
מזכירות הממשלה
ראש המועצה האזוריתיבנה-מרמשהליבר
ראש המועצה האזורית מגידו -מר איציק חולבסקי
ראשי מועצות אזוריות 
מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות -מר ישראל נדיבי 
מילכהכרמל-ראשתחוםתכנוןוקרקעות,ממ"א 
אדר'נעהשבדרון-רכזתפרויקטותמ"ל,ממ"א

