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 השוואה בין מוסדות התכנון לתכנון מזורז 

 לים"ול, ל"וד, ל"וותמ: מתחמי מגוריםשל 

הוועדה הארצית לתכנון    

ולבנייה למתחמים מועדפים  
 (ל"הוותמ)לדיור 

 הוועדה הארצית 
 (ל"וד)לדיור לאומי 

 הוועדות לבנייה  
 (לים"הוול)למגורים 

  

שנות  
 פעילות  

 1990-1995 2011-2015 ואילך  -2014

מספר  
 הוועדות

הוועדה הארצית  -ועדה אחת

לתכנון ולבנייה למתחמים 
 (ל"הוותמ)מועדפים לדיור 

ועדות )מחוזיים  לים"וד 6

ארצי   ל"ווד( דיור מחוזיות
 (ועדת דיור לאומית)אחת 

 מחוזיים לים"ול 6



18 
 חברים

 הוועדה למתחמים מועדפים לדיור



 כוללת תכנונית ראייה העדר

בית  חדרה  1055/תמל

התכנית עומדת  : אליעזר

המתאר  לתכנית בניגוד 

  6 מ"תמהמחוזית 

המתאר של ולתכנית 

אשר   2020/חד, חדרה

 2014אושרה בשנת  



 ובסביבתה בחדרה למגורים הבניה עתודות להיצע התאמה היעדר

המאפשרות את הכפלת , בחדרה קיימות עתודות בניה למגורים בהיקפים עצומים•

 .האוכלוסייה של העיר



 כוללת תכנונית ראיה העדר



 הקרקע עתודות של מפורט תכנון



  נרחב קרקע עתודות מלאי



 מדינה באדמות לפיתוח עדיפות מתן

 אורתופוטו רקע על העמק ניר חקלאי ס"בי – עפולה 1056/תמל  של כחול קו 



 חדשים-אופקים 1034/תמל



 חבצלת 1071/תמל





שנה הגיעו בתוך שעה  100לפני "

. מפתח תקוה ליפו בסוס ועגלה  

"זה אותו דברהיום   

" 

" 

 התמודדות עם  

 אתגרים תחבורתיים

פקקי התנועה  , אם נמשיך בקצב הנוכחי

והנזק שהם מסבים   2030יוכפלו עד 

 מיליארד שקל בכל שנה 40-למשק יגיע ל

 רכז תחבורה ציבורית  )

 (2016, אלון מסר, התקציבים באוצרבאגף 

 מ"לע/ פריץ כהן, התמונה מאתר דה מרקר



       

 

 קידום המסדרונות האקולוגיים   –דרכי פעולה 

 המועצות האזוריות  של בתוכניות הכוללניות 

 
   .(ישראל מדינת משטח 85%) ר"קמ 18,290 – כולל שטח אזוריות מועצות 'מס

  הרשויות קיבלו לחוק 101 תיקון בדמות ,והבניה התכנון בחוק הרפורמה של לתוקף כניסתה עם

  שביישובים המקומיות לוועדות יקנו ואלו מאחר ,כוללניות מתאר תכניות לקדם תמריץ המקומיות

  קבלת צומת מהווה כוללניות מתאר תכניות של ואישור הכנה הליך .אחריות ויותר סמכויות יותר

 . רחוקות לעיתים שמגיעה הזדמנות – החלטות



 

 

 

 

+ + 

 שמורות יערות חקלאות
 מסדרון אקולוגי

 שילוב המסדרון האקולוגי בתכנון





 הפרעות לשטחי המסדרונות
השטחים הפתוחים במדינת   רוב

ישראל נמצאים במרחק של פחות  

 בנוימ משטח "ק 5-מ

 

 כבישים•

 אזורי תעשייה, יישובים•

,  מאגרים, מבנים חקלאיים•

מתקני אנרגיה  , מחצבות

תחנות  , טורבינות, סולארית

,  "מקורות"תחנות , חשמל

 אנטנות  

אזורי נופש  , יערות נטועים•

 ביערות ובשטחים פתוחים  



 : מסדרונות אקולוגיים ארציים

 אזורי כשל ותכנית פעולה מיפוי 

.  תוספת שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצייםהוא  35 א"לתמ 1הישג משמעותי בעדכון 

יש מקום לקיים חשיבה אסטרטגית כיצד ניתן  להטמיע את אותם  , בהמשך להישג זה

כמו למשל  . מסדרונות ולהבטיח את קיומם בפועל במקום לנהל קרבות מאסף נקודתיים

.  שבו סוגיית קיומם של המסדרונות עולה שוב ושוב, הצפוף ועתיר התשתיות, באזור עירון

 .נעשה לרוב באופן מגיב ולא יוזם –תכנון מפורט למסדרונות 



מחוזית בתכנית קידום המסדרונות האקולוגים  –דרכי פעולה 

 אקולוגייםלמסדרונות 

מקדמת בחודשים האחרונים תכנית מתאר מחוזית חלקית למסדרונות אקולוגיים   ג"רט•

 .מרכזבמחוז 



 קידום המסדרונות האקולוגים   –דרכי פעולה 

 בתוכניות הכוללניות  

 :הראשוןלהלן פירוט המועצות האזוריות הכלולות בסבב התכנון  
 

 עמק יזרעאל•

 עמק המעיינות•

 אלונה+ מנשה •

 עמק חפר•

 חוף השרון•

 לב השרון•

 שער הנגב•

 רמת נגב•



 קידום המסדרונות האקולוגים   –דרכי פעולה 

 בתוכניות הכוללניות  

 
 :   2018-2019התכנון להקצות תקציבים נוספים במהלך השנים  מינהלבכוונת 

 

 


