
הועדה למתחמים מועדפים  השלכות 

על השטחים הפתוחים ( ל"ותמ)למגורים 

 והחקלאיים במועצות האזוריות



 (לים"וד)הוועדות לדיור לאומי  - 2011
כהוראת שעה , 2011כמענה של הממשלה למחאת הדיור בקיץ , ל ארצי"וד -מחוזיים ו  לים"וד 6הוקמו 
 .חודשים לקידום תכניות מגורים בהליך מזורז 18למשך 

 

 הארכת תוקף והרחבת סמכויות –( לים"וד)הוועדות לדיור לאומי  - 2013
חודשים  נוספים   20הוראת שעה למשך של  -כמענה למשבר הדיור וכחלק מפעילות קבינט הדיור 

 .לקידום תכניות מגורים בהליך מזורז

 

 לחוק התכנון והבנייה 100תיקון  2014  – 2013
,  סמכויות נרחבות לפטור מהיתרי בנייה, פ"הוולקחשהחלשת , העברת סמכויות לוועדות המקומיות

 .ועוד היתרי בנייה למתקני תשתית ללא תכנון מפורט

 

 ואילך  -2013
הצעה לביטול  , מוזרזתקנות לרישוי , 35א "עדכון תמ, 1א "עדכון תמ, לחוק התכנון והבניה 101תיקון  

 .'ועדות מחוזיות וכד

 

  ל"הותמחוק  – 2014
 העברת החוק בהליך תכנון מזורז

לתכניות   – ל"והותמבתי מלון  - ל"הותהצעה להרחבת סמכויות  – 2016
תכנון על קרקעות פרטיות וללא צורך בהכרזת מתחמים , פינוי בינוי
 .בממשלה

 

 

 מגמות התכנון בישראל



 לים"הודחוק 

 –חוק להאצת הליכי בנייה למגורים 
 2011 –הוראת שעה 

 

  ד"יח סך מתוך דיור יחידות 12%-כ אושרו הועדה במסגרת•

 התכנון במוסדות שאושרו

   בפועל הבניה את שהחלה אחת ל"וד תוכנית אין כה עד•



 2014 - ל"הותמחוק 

 הורה על  חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור

הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים הקמת 

המועצה הארצית ומוגבלת רק  " שליד"היא ועדה  ל"הותמ. לדיור
 – 35א "על ידי תמ

 

בנייה   תוכניותשל  ומהירקידום יעיל הייתה  ל"הותמחוק  מטרת

שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים , לדיור במתחמי קרקע

במסגרת הליך תכנוני מיוחד הנותן עדיפות  , מועדפים לדיור

 ברורה לפיתוח באדמות מדינה



 ל"הותמהרכב 



 הכרזה

בדיקה  

 מקדמית

 שולחן עגול

 דיון להפקדה

 התנגדויות

 אישור



 הכרזה על מתחמים לדיור

 רכס לבן, אפולוניה, גן יבנה, אשקלון, תל השומר צפון ומרכז - 2014ספטמבר •

 

 יהודהאור -פרדס בחסכון, צור הדסה, טורעאן, שוהם - 2014 נובמבר•

 

 - שבע באר ,גת קרית ,רמות מורדות , טייבה ,פורדיס ,טורעאן ,גוש אבו - 2015 יוני•
 - נתניה ', ב מתחם - נהריה ,טבעון בוסמת ,גלים בת - חיפה, רובע מנחם

 3 מתחם טמרה ,חפר בת ,התכלת עין
 

 – 2015יולי •
+  1 מתחם צריפין :יעקב באר ,טמרה ,צפונית שכונה :מזרעה ,אופקים ,קצרין ,אשקלון

 ,מערבית שכונה איכסאל ,דרוםמזרחית שכונה עילוט ',מ שכונה אלמכסור ביר ,2
 .פחם אל אום ,צפון - עפולה ,צפוני+  דרומי מתחם - אתא קריית

רמת גן ; תל השומר דרום –רמת גן ; הצפוניהמתחם  –אתא קריית  - 2015אוקטובר •
 –באר יעקב ; שכונה מזרחית –שפרעם  ;12+13רובע  –קצרין ; אופקים; ר"אזגני  –

 .ב"מתחם י

 

 

 

 

 



ל לצורך קידום  "שימוש במנגנון הותמ

 עירוניות פרבריות    תוכניות

 

ניתן  , המרחביתפי הפריסה על 

קידום ופיתוח  לראות מגמה של 

תכניות פרבריות בשטחי  של 

ישובים  והרחבת  המגזר הכפרי

 בדגש על יישובי מיעוטים



 מתוכננות ומאושרות ל"ותמל "תכניות וד

 2016ינואר  

מספר  

 תכניות

היקף 

 בדונם

מתוכם  

 חקלאי/פ"שט

 מספר יחידות דיור

 ~  30,000  ? 23,000 36 ל"וד

 51 ל"תמ

 

60,000~ 

 

162,127   

 192,127 ? ~83,000 87 כ"סה

  הערכה
לפי ממוצע  * 

תכניות  

 קיימות

  600-כ

 דונם אלף

מאות אלפי 

 דונם

לפי )ד "מיליון וחצי יח

המועצה הלאומית  

 (לכלכלה



להשלמה על ידי נציגי המועצות   –נתונים חסרים 

 האזוריות

 שם התוכנית  
שטח 

 התוכנית

שטח 

 פתוח\חקלאי

מספר  

יחידות  

 דיור

צפיפות  

 ברוטו
 רשות מקומית מחוז

מועצה 

 אזורית  

ישובים  

שמושפעים  

 מהתוכנית

 תל אביב 7.4 10,000   1,351 תל השומר מרכז -1001/ תמל
, רמת גן, יהודה-אור

 קריית אונו
    

     רמת גן תל אביב 9.2 2,087   226 תל השומר צפון -1002/ תמל

     זמורה, גן יבנה מרכז 3.5 1,610   458 מערב -גן יבנה1003/תמל

     חוף השרון, הרצליה מרכז 3.1 3,000   973 אאפולוניה/ 'א-1004/ תמל

 תל אביב 7.2 2,445   339 פרדס בחסכון1005/ תמל
קריית  , אזור, אור יהודה

 אונו
    

     חוף אשקלון, אשקלון דרום 2.5 11,000   4,331 7-מתחם מ -אשקלון1006/ תמל

 :טבלה להדגמה



 קריית אתא ל"מתמדוגמא 



 התנהלותיותבעיות 

ומעל  "בכפייה ), פועל ללא שיתוף השלטון המקומי ל"הותמ
 (של ראשי המועצות" לראשם

 כחותמת  "הממשלה  –מתחמים מוכרזים על בסיס מידע דל
 "גומי

החומרים מועברים ימים ספורים לפני הדיון 

 3ועדת התנגדויות בת )יכולת התנגדות מועטה עד חסרה 
 (חברים

 וליתן –של הועדה המקומית " בנעליה להכנס"הועדה יכולה  
 היתרי בנייה

 הרחבת סמכויות הועדה בהצעת החוק החדשה–  
ביטול  , דירות להשכרהלמתן פטור , סמכויות לתכניות פינוי בינוי

 ...  תכנון בתי מלון בוועדה לתשתיות לאומיות, הצורך בהכרזה

 

 



 פגיעה בדמותה של ארץ –בעיות מהותיות 

 פגיעה בשטחים חקלאיים ופתוחים בהיקף של עשרות עד
 מאות אלפי דונמים

ועדות גבולות לטובת המגזר העירוני וללא שיפוי 

איום על אופיים הכפרי של עשרות ישובים 

 

 נמוכות   בצפיפויותבנייה 

הכבדה על התשתיות העירוניות ללא פתרונות תשתיתיים 

 העמסת הפיתוח והאחזקה של השכונות הפרבריות על
 המשק המוניציפאלי

בעיות תחבורתיות קשות 

דיור ללא מתחמי תעסוקה וחלקו ללא מלאי דירות בהישג יד 

 

 

 החלשת המגזר העירוני והכפרי כאחד 



 הצעה לדרכי פעולה  

 ברמה האסטרטגית•

 מסמך עמדה של המועצות האזוריות – מתכללתפיתוח ראייה –

 "הירוקים"שיתופי פעולה עם השלטון המקומי ו–

 ייצוג בכנסת–

 ייצוג במועצה הארצית–

 תקשורת–

 ברמה הטקטית והפרטנית•

 "ל"ותמנפגעי "הקמת פורום –

 הצעת חלופות מצומצמות–

 הגשת התנגדויות–

 תקשורת מקומית–

 מישור משפטי–

 


