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 3.2.16תכניות ותמ"ל  - ועדת תכנון סיכום  סימוכין: 22.2.16 יכום דיון מתאריך:ס

 הנושא:
 תכנית פעולה להתמודדות עם תכניות ותמ"ל במועצות האזוריות

;          חוד החקלאיהאי –מוני מרדכי , דודו קוכמן ;מרכז המועצות האזוריות -מילכה כרמל , ישראל נדיבי  נוכחים:
דרום השרון; ירדן  –החברה להגנת הטבע; נילי יוגב  –קק"ל; איתמר בן דוד, אסף זנזורי  – עינת ברונשטיין

 עמותת אדמתי;  -תנועת הקיבוצים; גלעד אלטמן   –רפי עשת גזר;  –חוף השרון; איתי פרס  –ערמון 
 זבולון;  –אמיר יעקב 

 ן אמויאל/ערן שביט; מיכי דרורי/נציג מטעמו; עו"ד מירב ברנערותי פרום אריכא/רענ נעדרים:

 עמיר ריטוב, שמוליק ריפמן  :העתקים

  :פצהתאריך ה מילכה כרמל :מהרש מרכז המועצות האזוריות מקום:

 

 לו"ז באחריות החלטה/נושאים לטיפול מס'

 הוחלט לחלק את דרכי הפעולה לשתי רמות:  1 .1

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

II.  מול מוסדות התכנון, משרדי ממשלה, תקשורת, ארגונים  –פעילות אסטרטגית
 ציבורים וסביבתיים, אקדמיה ושלטון מקומי

 

 

 לידיעה

 

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

י מילכה, ניל
יוגב, איתי 
פרס, אמיר 
יעקב, אסף 

 זנזורי

פעם 
בחודש/ על 

 פי צורך

3.  I  ירוכז המידע הרלוונטי  )דוגמאות להתנגדויות, חוות דעת, מסמך הנחיות..( ויופץ
 למועצות. 

  מילכה

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

5.  I מילכה הצוות  ת/מפת דרכים לטיפול בתכניות ותמ"ליחובר מסמך הנחיו
–המקצועי  

 2מסעיף 

 תוך חודש

6.  I  ,בדיקה  הומלצו הפעולות שלהלן: הכנת תכניות חלופיות,לגבי תכניות קונקרטיות
עבודה מול ועדת גבולות,  ,ועמידתה בהוראות החוק מקצועית ופרטנית של התמ"ל

, פעולות חל התמ"ל הכנת עבודה בדבר המלאי התכנוני הקיים ברשות בתחומה
פגישות עם מתכנני פנייה לרמ"י/משב"ש, , תקשורתיות מקומיות, הגשת התנגדויות

  התמ"ל, עם אביגדור יצחקי, הזמנת מתכננת הועדה לפגישה וסיור בשטח ועוד..

  לידיעה

7.  II כל התכניות, ישובים כפריים, היקף השטחים, מועצות  –נים הכנת מסד נתו
 אזוריות מושפעות

מילכה + 
אסף בעזרת 

 המועצות 

תחילת 
 אפריל

8.  II   מילכה ונציגי  הכנת נציגי המועצות האזוריות , חברי הותמ"ל -ותמ"ל
המועצה 

 הרלוונטית

 

9.  II  לשינויי ה עתיר, 197דף עמדה לתזכיר החוק, פיצויים לפי סעיף  –היבט משפטי
 חוק, בחינת הגשת בג"צ?, יחסי גומלין עם ועדת גבולות

יועמ"ש 
 ממ"א
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11.  II עמיר +  שת"פ עם ארגונים סביבתיים ושלטון מקומי
 מילכה

 שוטף

11.  II  קיום ישיבות עם שר החקלאות )איום על שטחים וישובים  –בצד הפוליטי
 , שר האוצרחקלאיים(, שר הפנים

 ם מזכירי התנועות המיישבות שיחה ע

ישראל, עמיר, 
 שמוליק

 

12.  II  חברת הלובינג של הכנת דף מסרים, עבודה עם יחסי ציבור –בצד התקשורתי ,
 ממ"א

+  עמרי
 , מוניאדווה?

 

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

  תלוי תקציב

14.  II  דודו, מוני,  אקדמיה, פוליטיקה, אנשי מקצוע –כנס ציבורי
מילכה, ירדן, 

 עמיר, 

 


