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הנדון :סיכום ישיבת ועדת קרקעות ותכנון מתאריך 12.09.18
נוכחים :ד"רמוטידלג'ו,ר.מוא"זדרוםהשרון,יו"רועדתקרקעות;אדר'דניקידרואסףקשטן -א.ב.
תכנון; עו"ד דודו קוכמן ,האיחוד החקלאי; איתי פרס ,מהנדס גזר; עו"ד איתי אהרונסון ,יועץ לממ"א;
אדר'אילןבר,מהנדסלבהשרון;אדר'ירדןערמון;מהנדסחוףהשרון;רפיעשת,התנועההקיבוצית;
ישראלנדיבי,מנכ"ל,מילכהכרמל,ממ"א 
א .הצגת טיוטת מסמך תכנון הישוב הכפרי – אדר' אסף קשטן ודני קידר – כותבי המסמך
מילכה  -המסמךהואפריהחלטהשלועדתהיגוירחבהבראשותממ"אבההשתתפונציגימשרדי
ממשלה – אוצר ,משב"ש ,הגנ"ס וכן נציגי ירוקים ותנועות מיישבות .הועדה החליטה כי יש צורך
להגדירמחדשאתהישובהכפרי,מטרותיוואיפיוניו ולהתאימולמאהה.21-מטרתהמסמךלקבוע
אתמדיניותמרכזהמועצותהאזוריותלפיתוחהישובהכפרי,עלשלושתסוגיו –קיבוץ,מושב,ישוב
קהילתיובתחומים– מגורים,תעסוקה,מערכתהתנועהוהשלדהירוק ,התחדשותכפרית .המסמך
מתגבשבבדבבדעםיוזמתמינהלהתכנוןלקדםתכניותכוללניותבמועצותהאזוריות .
אדריכל אסף קשטןהציגמצגתובהעיקריהמסמך,מצ"בהמצגת .
הערות המשתתפים
צוייןעלידימספרמשתתפיםכיהעבודהחשובהוממצה .
להוסיף להגדרות הישוב הכפרי ולהדגיש את חשיבותו בשמירה על המרחב הסובב ,החקלאות
והשטחיםהפתוחיםלתושביוולכללתושביהמדינה 
למחוקאתהמונחבנייה"רוויה"המושאלמהמגזרהעירוניואינומתאיםלאופיהישוביםהכפריים .
הסוגייהשעולהבכלהתכניותהיאמיצויעתודותיחידותהבינויוכןכיצדגדליםמעברלמגבלותלוח
 .2
סוגייהנוספת-כיצדלממשאתהשטחיםהחומיםשבמקריםרביםנמצאיםבעודף .
באזור המרכז ישנם ישובים שלא מעוניינים לגדול לאור העובדה שהמינהל ,הוא שקובע את אופי
האוכלוסייההנקלטת .
ישלקשראתמסמךהשימור,(שלממ"אבשיתוףמשרדהחקלאות,מורשתומועצהלשימוראתרים
מ.כ,).למסמךזה .
חסרפרקבנושאשיתוףציבור ,גםלאורהעובדהשהאגש"ח"בעלת"הקרקעוהתושביםלא .מילכה
עדכנהכימתוכנןפרקשלתכניתאבקהילתיתשייכתבבהמשךבשיתוףמרכזידטבנקין .
חשוב להוציא את המסמך בזמן הקרוב לאור היוזמות של מינהל התכנון ולשכת התכנון בצפון וכן
לאורחוסרההבנהשלפקידותרמ"יבצפוןובדרוםבנוגעלמגבלות,לצרכיםוליחודיותשלהישובים. 
הכפרהישראליתוכנןמלמעלהולאנוצרבאופןאורגניועלכןחשובלייצרולחדשאתמרכז'הכפר' .
חסרההתייחסותלמגוריפועליםחקלאים .
צוייןכיבנייהקהילתיתהיאלאודווקאצמודתקרקע .
המסמךנכתבעלידיאדריכליםמתכנניםועלכןישצפייהלדוגמאותויזואליותמאירותעיניים .
קיימות שתי תנועות דואליות – הקיבוץ בעקבות מדיניות ורגולציה של רמ"י בשיוך דירות דומה
באפיוניולמושבוהמושביםלעיתיםמעונייניםלהדמותלאופיהקיבוצי. 
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צריך ליצור כלים לשמירת האופי הייחודי של הישובים ,למשל – 'בנק' זכויות .עלתה ההצעה
שהמגבלהתהייהמטראג'במקוםיחידותדיור .
צריךלהתייחסגםלישובהקהילתי(למשל,פטורמחובתהמכרזים) 
הומלץלהפוךאתהמסמךלרלוונטיבאמצעותאימוצועלידיגורמיםחיצוניים - משרדהחקלאות,
אקדמיה,המשרדלהגנ"סוירוקיםולהציגובהקדםלמינהלהתכנון,משב"ש,רמ"יולציבורהרחב .
סיכום – ד"ר מוטי דלג'ו ,יו"ר ועדת קרקעות









המסמךטוב,סדורומקצועי 
זהומסמךמדיניותהמרחבהכפרי(ולאהנחיות) 
ישלחזקבואתהרכיבהחקלאי 
חשובלתתדגשעלתרומתהישוביםלציבורהרחבולחזקאתערכיההתיישבות 
ישלהפיצולכלהמועצות .
לתאםפגישותעםאהודיוסטמן,יושביראשומתכנניםשלועדותמחוזיות 
להקיםצוותמשותףשלממ"אוהתנועותהמיישבותלטפולבחסמים .
עםקבלתאישורהמסמךעלידיהנהלתהמרכז,לפעוללהטמעתובמועצותובישובים 


ב .הסכם חלף היטל השבחה
בשבוע הבא –  17.09.18ייחתם הסכם היסטורי המסדיר לראשונה מאז ההסכם של המדינה עם
השלטון המקומי בשנת  2012את תשלומי חלף היטל השבחה עם המגזר הכפרי .ההסכם ייחתם בין
מרכזהמועצותהאזוריות,רשותמקרקעיישראל,משרדהאוצר.ההסכםכוללמנגנוןשלמתן12%חלף
היטל השבחה לוועדה המקומית -עד  160מ"ר בקיבוצים ועד  375מ"ר במושבים .תחולתו מ-
 .01.01.2013
יו"ר הועדה עדכן כי הוא פועל לקידום צוו לפטור מהיטל השבחה במקרים של יחידה שלישית ופיצול
נחלותעדל375-מ"ר,ובקיבוציםבגיןהיווןעד160מ"ר.
רצ"ב ההסכם.
ג .החלטה מס'  - 1539ייעול השימוש במקרקעין לצרכי ציבור 
החלטת מועצת מקרקעי ישראל  ,1539(מאושרת מפברואר  ,)2018באה להסמיך את מנהל רמ"י
להתקשרבהסכםעםמרכזהשלטוןהמקומי,במסגרתוצרכיהציבורהמנוייםבס'188ב'לחוקהתכנון
והבניה יחולקו לשתי רשימות :צרכי ציבור שיימנו ברשימה א' (דרכים ,גנים ,שטחי נופש ,חניות ,מבני
חינוך,מבנידת,תרבותועוד)-יופקעועלידיהרשותהמקומית .
צרכיציבורשיימנוברשימהב' (שמורותטבע,שדותתעופה,תחנותרכבת,נמלים,תחנותאוטובוסים,
מרפאות,תחנותכיבויאשועוד)-יוחכרועלידירמ"ילרשותהמקומיתלטובתמימושהייעוד .
רמ"י הציעה למרכז המועצות לבחון הצטרפות להסכם .נציגי התנועות – מושבים וקיבוצים נפגשו עם
יו"רהועדהשהבט יחלבחוןאתדרישותיהם.לעתהזומתקייםמשאומתןביןהשלטוןהמקומילרמ"יאך
עדיין לא קודמו הדיונים עם מרכז המועצות האזוריות להתאמת ההחלטה למגזר הכפרי והשלטון הדו
רבדיובכללהקישורביןההחלטההנדונהלביןהחלטה .1514

רשמה:מילכהכרמל,ראשתחוםתכנוןוקרקעות 
אישר:ד"רמוטידלג'ו,יו"רהועדהוראשהמועצההאזוריתדרוםהשרון 
העתקים:
משתתפים 
חבריועדתקרקעותותכנון
ראשימועצות
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