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לכבוד
ראשי המועצות האזוריות
שלום רב,
הנדון :יוצאים למאבק נגד חוק הותמ"ל
ועדת ההיגוי שהקים מרכז המועצות האזוריות התכנסה אתמול ( )8/1אחה"צ והחליטה לצאת למאבק נגד
הארכת חוק הותמ"ל .בפני הוועדה הוצגה ואושרה תכנית אסטרטגית-תקשורתית למאבק ,שהוכנה ע"י
חברה מקצועית ,ובמסמך זה אפרוס את עיקריה.
לתשומת לבכם  -אני מבקש ומצפה להתגייסות של כל אחת ואחד מכם .בסוף מסמך זה תישאלו במה
תוכלו לסייע – ואשמח לתשובותיכם בדחיפות.
.1בתקופה הקרובה נרצה לבצע את הפעולות הבאות:
ביום חמישי הקרוב  12/1תפורסם מודעת עמוד בידיעות אחרונות ,הארץ ,מעריב וישראל היום.בהמשך תופק תמונה של שטח ירוק גדול הממוקם על ציר תנועה ראשי – ועליה הדמיה של מפלצות בטוןשכביכול ניבנו על השטח הזה – "כך ניראה בקרוב. "..
ב  - 31/1ט"ו בשבט – אירוע נטיעות ב...איי תנועה בערים (כי כבר אין היכן לטעת).ראשי המועצות יחלו בפעילות אישית מול הח"כים והשרים – כ"א עפ"י יכולתו וקשריו ,על מנת להפעיללחץ נגד הארכת החוק.
*כל הפעילות תלווה בעבודת יח"צ .בהמשך נעדכן באשר לפעילויות מתוכננות נוספות (בהן ועידה ארצית
בשיתוף אחד מכלי התקשורת היומית שתוקדש לדיונים בנושא הותמ"ל ותיקרא לביטול החוק).
.2בסיס התפיסה האסטרטגית למאבק:
א .שמירת השטחים הפתוחים היא אינטרס לאומי! אזרחי המדינה רוצים לצאת בסופי שבוע אל המרחבים
הפתוחים ו ..לקטוף עגבניות בנחל עוז...
ב .בטחון תזונתי! אבוי לנו אם נהיה תלויים בייבוא מזון מחו"ל.
ג .הפיתוח בשולי הערים פוגע בערים עצמן .מרכזי הערים נשארים מוזנחים ,שטחים פתוחים בערים
נשארים לא מפותחים ,גנים ובתי"ס מתרוקנים ,בזמן שבשולי הערים נבנות שכונות חדשות עם תשתיות
מתקדמות .התחדשות עירונית ומילוי השטחים הפתוחים בתוך הערים הם אינטרס משותף לכולם.
.3יודגש – מול הוועדה הוצגו  2גישות .האחת אגרסיבית – התוקפת באופן קשה ואישי את שר האוצר משה
כחלון אשר מוביל את הפעילות להארכת החוק ,והשנייה – ללא מתקפה אישית אלא במטרה לייצר
קונצנזוס לאומי ואהדה ציבורית רחבה – של תושבי הערים ותושבי המרחב הכפרי .הוועדה דנה בנושא
והחליטה ,על דעת הח"מ ,לאמץ את הגישה השנייה ולפעול ברוח המועצות האזוריות ,אך אם זו לא תוביל
לתוצאה הרצויה ,נעבור לשלב ב' – לגישה הראשונה ,שעבורה הוכנו מסרים אחרים לגמרי ,כמו:
יבוטל הותמ"ל! החוק לבניית  100,000קולות למשה כחלון.כחלון זורע הרס וקוצר הבטחות .את המחיר נשלם אחרי הבחירות!כחלון ,לקחת אדמות בשביל קולות בבחירות?-כמה יערות צריך לכרות כדי שכחלון יצליח בבחירות?

.4הסלוגן שנבחר למאבק – מתוך אפשריות שונות שהוצגו בפני הוועדה:

הותמ"ל

נכשל! קרקעות לבניה יש בשפע .אסור להרוס את הטבע.

מסרים נוספים שניתן להעלות בשילוט מקומי:
יבוטל הותמ"ל! פינוי – בינוי  3 /שנים – אפס דירותאומרים לא לחוק הותמ"לנבנו  0יחידות דיור מאז החלת חוק הותמ"ל!כדי לבנות לא צריך להרוס! לא להארכת חוק הותמ"ל הדורסני!-הישג הותמ"ל :כ  100אלף דירות על הנייר ,ו  0..דירות בשטח!

.5קופסת  10מסרים – לשימוש רציף של כולם – בכל שיחה ,ראיון ,פגישה:
.1

.2

.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

אין חולק על החובה לייצר מסה של בניית דירות חדשות כדי לפתור את משבר הדיור,
אבל בוחרים בפתרון הקל – שמשמעו הרס החקלאות והשטחים הפתוחים .ומה עם
עשרות אלפי הדונמים שממילא כבר אושרו לבניה בערים ,ולא קודמו? ומה עם מרכזי
הערים שיוזנחו בגלל הותמ"ל?
הותמ"ל נכשל! חוק דורסני ,בכיה לדורות ,שנובע מלחץ פוליטי להתפאר ביצירת דירות
'על הנייר' .מאז הוחל לפני כ  3שנים (ב )2014-אושרו על הנייר כ 100-אלף דונם לבניה ,אך
בפועל לא נבנתה במסגרתו אפילו דירה אחת.
התוכניות לא מקצועיות – הרוב רק "על המפה" מבלי לבחון כלל את השיקולים והבעיות
בשטח .חסמים אמתיים לבניה כלל לא הוסרו ..אין תכנון של תשתיות כמו כבישים
ומחלפים ,ביוב וחשמל ,מקומות תעסוקה ובילוי .דירות להסגר!
הותמ"ל עוקף את הרשויות ואת ראשי הרשויות ,שהם היחידים שנבחרים בבחירה
אישית ישירה ,ולא מאפשר לרשויות לקחת חלק בתכנון ולייצג את צרכי התושבים.
הרבה יותר חשוב לבנות ביישובי הפריפריה ובנגב .הרבה יותר חשוב למנוע השתלטות לא
חוקית על קרקעות יקרות .זה אפילו יותר חשוב מהרס החקלאות והשטחים הפתוחים.
חוסר שקיפות .לא ברור מהם הקריטריונים ומה ההליך ,לא מוצגות חלופות.
דורסנות שפוגעת בזכויות אדם ודמוקרטיה ,פוגעת בחקלאים שמעבדים את אדמתם משך
דורות וכעת יהפכו למובטלים .ישובים חקלאיים שלמים יימחקו מהמפה.
התוכנית פוגעת בביטחון התזונתי של אזרחי ישראל ומותירה אותנו תלויים בייבוא מזון.
מחירי המזון יזנקו .לישראל אסור להיות תלויה בייבוא מזון!
החקלאות היא ענף מוביל בתרומתה לייצוא ולמעמד הכלכלי של ישראל בעולם .תוצרת
חקלאית כחול לבן ופיתוחים טכנולוגיים וקולינאריים ,נמצאים כיום בכל מדינה בעולם.
התוצאה :פגיעה בחקלאות ,פגיעה בשטחים הפתוחים ,העלאת יוקר המחיה ,פגיעה
בדמוקרטיה ,פגיעה בזכויות הפרט .אין סיבה להאריך חוק כושל!

.6מצורפים במייל נפרד לוגו ומודעה מעוצבים (נבקש לא לעשות בהם שימוש עד לאחר פרסום
המודעה בעיתונות).
.7בכוונתנו לממש שת"פ במאבק זה עם החברה להגנת הטבע ועם פורום ה  15שכבר הביעו נכונות עקרונית
לכך ,ועם גופים נוספים.

 .8אנא השיבו:
אני מוכן לארגן את התמונה של שטח ירוק גדול הממוקם על ציר תנועה ראשי – ועליה הדמיה שלמפלצות בטון שכביכול ניבנו על השטח הזה – "כך ניראה בקרוב"..
אני מוכן להפיק אירוע נטיעות באי תנועה בעיר ___ בטו בשבט.-בכוונתי לפנות לשר/ח"כ ___ ולהפעיל עליו לחץ ודרישה לסיוע בביטול חוק הותמ"ל.

בברכה ותודה מראש,
עמיר ריטוב

ראש מועצת לב השרון
יו"ר מרכז המועצות האזוריות

עותקים:
גב' סיגל מורן  -ראש מועצת בני שמעון ויו"ר ועדת ההיגוי
מר אילן שדה  -ראש מועצת מנשה ,חבר ועדת ההיגוי
מר ישראל נדיבי  -מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות

