
  

 31.03 –דוח מעקב  – 2ישיבת צוות ותמ"ל  מס' 

  

 ביצוע לו"ז באחריות החלטה/נושאים לטיפול מס
 הוחלט לחלק את דרכי הפעולה לשתי רמות:  1 .1

I.  "פעילות פרטנית מול המועצות  –רמה "טקטית
 האזוריות המתמודדות עם תכניות ותמ"ל 

II.  "פעילות מול מוסדות התכנון,  –רמה "אסטרטגית
משרדי ממשלה, תקשורת, ארגונים ציבורים 

 וסביבתיים, אקדמיה ושלטון מקומי

 
 

 לידיעה

  

2.  I  יוקם צוות שייפגש על פי צורך עם נציגי המועצות בהן
 חלה תכנית ותמ"ל וייתן תמיכה מקצועית 

פעם 
בחודש/ 
על פי 
 צורך

 פעם
 על/ בחודש

צורך פי  

 עוד לא נפגש

3.  I  חוק ותמ"ל, דוגמאות   -ריכוז המידע הרלוונטי
להתנגדויות, חוות דעת, מסמך הנחיות, כתבות, מסמכי 

 הפורום לדמוקרטיה בתכנון וכיו' שיופץ למועצות

על פי 
 צורך

צורך פי על  ריכוז  
 יש להעלות לאתר נגיש

4.  I  הקמת דף/פורום פייסבוק ייעודי ו/או הקמת דף באתר
 האינטרנט של ממ"א

  ? 

5.  I  חיבור מסמך הנחיות/מפת דרכים לטיפול בתכניות
 ותמ"ל

תוך 
 חודש

חודש תוך  טיוטה לדיון 



  

  

 אחריותב החלטה/נושאים לטיפול מס
 

 ביצוע לו"ז

6.  I  לגבי תכניות ותמ"ל במועצות, הומלצו הפעולות
המרכזיות: הכנת תכניות חלופיות, בדיקה מקצועית של 

ועמידתה בהוראות החוק, עבודה מול ועדת  התמ"ל
גבולות, הכנת עבודה בדבר המלאי התכנוני המאושר 

ברשות בה חל התמ"ל, הפעלת תקשורת מקומית, 
הגשת התנגדויות, פנייה לרמ"י/משב"ש, פגישות עם 

מתכנני התמ"ל, אביגדור יצחקי, משרד החקלאות, 
 הזמנת מתכננת הועדה לפגישה וסיור בשטח ועוד.. 

   
 

7.  II  כל התכניות,  מועצות אזוריות  –הכנת מסד נתונים
וישובים כפריים מושפעים, היקף השטחים לפי יעודי 

 קרקע ועוד..

תחילת 
 אפריל

 תחילת
 אפריל

טבלת מעקב ללא היקף 
שטחים פתוחים 

 וחקלאיים

8.  II   הכנת נציגי המועצה האזורית  וחברי  -עבודה בותמ"ל
 מטעם המועצות האזוריות לקראת הדיונים הותמ"ל

 
 

 לא נפגש שוטף שוטף

9.  II  הכנת ניירות עמדה מעת לעת על פי צורך )שינויי
 חקיקה, הכנה לדיונים...(

הוגשו עד כה כחמישה   
 ניירות עמדה

10.  II דף עמדה לתזכיר החוק, בחינת נושא  – היבט משפטי
, בחינת היתכנות הגשת בג"צ, 197פיצויים לפי סעיף 

 יחסי גומלין עם ועדת גבולות, דרישה לעיון בהסכמי גג

  ? 

11.  II קיום ישיבות עם שר החקלאות, )איום  – היבט פוליטי
על שטחים וישובים חקלאיים(, שר הפנים )ועדות 

 גבולות(, שר האוצר

 -מרץ 
 אפריל

 - מרץ
 אפריל

 לא התקיים



  

 

 ביצוע לו"ז באחריות החלטה/נושאים לטיפול מס 
 II פגישות קבועות עם  שוטף שוטף שת"פ עם ארגונים סביבתיים ושלטון מקומי

 החהל"ט
פגישה עם השלטון 

 המקומי

12.  II הכנת דף מסרים, עבודה עם  – היבט התקשורתי
 חברת יח"צ/חברת הלובינג של ממ"א?

על פי 
 צורך

צורך פי על הוכן לקראת הדיון  
 בהצעת חוק

13.  II לבחינת המשמעות של הפשרת  הכנת עבודה אקדמית
שטחים חקלאיים ופתוחים, אל מול ציפוף עירוני וניצול 
 יעיל יותר של הקרקע, ערכי הקרקע החקלאית ועוד...

  ? 
יחד עם קק"ל/משרד 

 החקלאות

14.  II יוני יוני אקדמיה, פוליטיקה, אנשי מקצוע – כנס ציבורי ? 


