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עיקרי הדברים
 2020 בשנת  להיות  הצפויה  ישראל,  של  ביותר  והחשובים  היקרים  ממשאביה  הם  הפתוחים  השטחים 

המדינה הצפופה ביותר מבין המדינות המפותחות, ולהחזיק בתואר זה שנים רבות. השמירה על השטחים 

הפתוחים אכן זוכה למקום מרכזי במדיניות התכנון הלאומית, שהפנימה במידה רבה את חשיבות השמירה 

על המרחב הפתוח ורציפותו. למרבה הצער, ניתוח של החלטות מוסדות המדינה בשנים האחרונות )ראו 

2009, אליהם מצטרף דו"ח זה( מוכיח כי מדיניות זו אינה נחלתם של כל  2005 עד  דו"חות 1-5 לשנים 

מקבלי ההחלטות. בתחומים רבים נראה כי חסרה מודעות לצורך בהגנה על השטחים הפתוחים, וכן ניכר 

מחדל של הרשויות השונות במימוש כלים להגנה על השטחים הפתוחים. לא אחת מתקבלות החלטות 

שלטוניות המעודדות פיתוח פזרני בקרקע, העומד בסתירה לעקרונות התכנון.

למרות ההכרה בחשיבותו של משאב הקרקע ההולך ואוזל, אין בידינו כלי מובנה ומסודר למעקב אחר 

מצבו, הן ברמת המדיניות והן בהתייחס למישור הפיזי- כמותי. היעדר כלי כזה מקשה על היכולת לקבל 

החלטות ראויות הנשענות על בסיס מידע איתן.

דו"ח זה, השישי במספר, הוא חלק מהמעקב הנערך אחר השינויים במדיניות הננקטת להגנה על השטחים 

לנושא  והמקצועית  הפוליטית  הציבורית,  המודעות  להעלאת  יסייע  הדו"ח  כי  היא  תקוותנו  הפתוחים. 

שמירת השטחים הפתוחים, ויתרום לקידום המדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים וליישומה.

חשיבות הממצאים והמסקנות העולים מדו"ח זה ומקודמיו, מתחזקת לנוכח הרפורמות הנערכות בשנים 

ישראל  במקרקעי  רפורמה  אושרה   2009 בשנת  בישראל:  המקרקעין  וניהול  תכנון  בתחום  האחרונות 

שעיקרה מעבר ממשטר של חכירה למשטר של בעלות, ומתחילת שנת 2010 מקודמת רפורמה רחבת היקף 

בחוק התכנון והבנייה. קידום מהלכים אלו נעשה, לתפיסתנו, ללא ניתוח מספק של ידע וניסיון מן העבר.

פרק א'- מדיניות רצויה ועקרונות מנחים

הפרק הראשון בדו"ח מפרט שורה של עקרונות מנחים לשמירה על השטחים הפתוחים, המבטאים את 

חזון המדיניות לשמירה על המרחב הפתוח. עקרונות אלו יהוו אבן בוחן שלפיה תיבחן מידת ההתאמה של 

המדיניות הננקטת בפועל, למדיניות הרצויה. במסגרת חזון המדיניות נמנים העקרונות הבאים:

מדיניות ותכנון: הכוונת עיקר הפיתוח אל המרחבים המעויירים, תוך שמירה על רצף השטח הפתוח; 

חיזוק מעמדם של שטחים פתוחים בכלל ושימור שטחים בעלי חשיבות סביבתית גבוהה בפרט; שמירה 

על המגוון הביולוגי ועל קיומם של מסדרונות אקולוגיים; שמירה על הנוף והקרקע בשטחים החקלאיים, 
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ובכלל זה מתן תמרוץ חיובי לחקלאים המקיימים חקלאות ידידותית לסביבה ולנוף; הבטחת קיומם של 

שטחים ציבוריים פתוחים בכמות, באיכות ובנגישות נאותים לכלל הציבור ובכללם שטחי "טבע עירוני"; 

הגדלת מעורבות הציבור בהליכי התכנון וקבלת ההחלטות; שימת דגש לשימור ערכי הטבע והנוף בנגב 

ובגליל לאור ייחודם ורגישותם ולנוכח הכוונה להפנות פיתוח בהיקפים גדולים לאזורים רגישים אלה.

ניהול משאב הקרקע על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא, תוך הפנמת הערכים הסביבתיים, החברתיים 

והכלכליים של השטח הפתוח; שיקום קרקעות מופרות ומזוהמות; מימוש תפקידה של רשות מקרקעי 

מתן  והסביבה;  החברה  צרכי  זה  ובכלל  הצרכים  לכל  המדינה  קרקעות  לניהול  הציבור  כנאמן  ישראל 

ביטוי לעידוד השמירה על השטחים הפתוחים בצד העיסוק בפיתוח - בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 

ונוף  טבע  ערכי  על  שמירה  למטרות  קרקע"  ו"גאולת  קרקע  הקצאת  זה  ובכלל  המינהל,  ובהתנהלות 

ולשימושי פנאי ונופש לטובת כלל הציבור באמצעות רכישת קרקע או זכויות קיימות בקרקע.

בשטחים  לפגיעה  הגורמות  בנייה,  ועבירות  חוק  הפרות  כנגד  לאכיפה  להפנות  יש  מיוחד  דגש  אכיפה: 

הפתוחים. לצורך כך נדרשת מערכת אכיפה יעילה ומתואמת, וניהול אפקטיבי של ההליכים המשפטיים. 

נדרש יישום של מדיניות ענישה מחמירה, כזו אשר תהפוך עבירות בנייה לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית, 

כמו מתן קנס לכל יום נוסף של פעילות בלתי חוקית בשטח הפתוח, מימוש יעיל ומהיר של צווים, והימנעות 

ממתן ארכות.

והמגוון  על השטחים הפתוחים  וכלים לשמירה  ליישום מדיניות סביבתית  יצירת בסיס חוקי  חקיקה: 

הביולוגי.

פרק ב' – ניתוח המדיניות הקיימת

הרפורמה בתכנון ובבניה

בשנת 2010 החליטה הממשלה על ביצוע רפורמה בתכנון ובבניה אשר במרכזה הצעה לאישור חוק תכנון 

בהצבעה  הכנסת  לאישור  בבהילות  הוגשה  הרפורמה  "הרפורמה"(.  )להלן:  ישראל  במדינת  חדש  ובניה 

לקריאה ראשונה ביום 17.3.2010 וזאת מבלי שקדמה לכך עבודה יסודית אשר בחנה את מצבה של מערכת 

התכנון ומבלי שגובשו עקרונות מדיניות כפי שניתן היה לצפות שיעשה בטרם חקיקת חוק תכנון ובניה 

חדש. אלמלא היה "מצנן" בג"ץ את התלהבותה של הממשלה במרוץ לאישור החוק,1 הרי ייתכן ואחד 

החוקים החשובים והמורכבים ביותר בספר החוקים הישראלי היה מתאשר כמעט ללא כל דיון ציבורי. 

הקיימים  הפתוחים  השטחים  על  ביותר  החשובים  השמירה  ממנגנוני  חלק  לבטל  עתידה  החוק  הצעת 

במערכת התכנון וליצור הסדרים חדשים בעלי השפעות סביבתיות וחברתיות משמעותיות.

אחד המנגנונים החשובים ביותר בשמירה על השטחים הפתוחים אשר עתיד להתבטל הוא רובד התכניות 

המחוזיות. תכניות אלו מקנות הגנה לשטחים הפתוחים על-ידי קביעת ייעודי קרקע ספציפיים למטרות 

הכוללניות  המתאר  תכניות  יוכלו  לתוקף  כניסתו  מיום  שנים  ארבע  בתוך  כי  קובע  המוצע  החוק  אלו. 

1  ראו דבריה של כב' השופטת פרוקצ'יה בבג"ץ 1658/10 בפרוטוקול הדיון מיום 10.3.2010.
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ותכניות מקומיות לתשתיות לגבור בהוראותיהן על התכניות המחוזיות. בשנים האחרונות קודמו מספר 

תכניות מתאר מחוזיות חלקיות שעניינן ועיקרן תכנון המרחב הפתוח. ביטול תכניות אלו יוריד לטמיון 

את המאמץ הרב שהושקע בהן ויעמיד בסכנה את המרחבים הפתוחים שלשמירתם הן נועדו.

מנגנון הגנה נוסף על השטחים הפתוחים שעתיד להתבטל הוא הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים 

פתוחים, וזאת ללא יצירת כל מסגרת הגנה חלופית בחוק המוצע. ראוי לדעתנו כי לאור מצוקת הקרקע 

ההולכת וגוברת – ועדת תכנון ארצית תדון בכל שינוי יעוד של קרקע חקלאית/שטח פתוח, מתוך ראייה 

לאומית וארוכת טווח ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשינוי ייעוד של שטח שאינו צמוד דופן. 

החלת העיקרון של "תכניות אחת בוועדה אחת" גם על תכנית המשנה ייעוד של שטח חקלאי פתוח, תתמרץ 

את קידומן של תכניות המשנות ייעוד זה ויעודים של שטחים פתוחים אחרים. בעניין זה מדאיג במיוחד 

גורלו של אחד מכללי התכנון החשובים ביותר המעוגנים בתכנית המתאר הארצית – תמ"א 35: "פיתוח 

צמוד דופן". לפי הוראות התמ"א, פיתוח שאינו צמוד דופן טעון אישור של ועדת משנה למועצה הארצית 

וזאת מתוך הכרה ברצף השטחים הפתוחים כערך בעל חשיבות לאומית הראוי להגנה ברובד תכנון ארצי. 

כתוצאה מהפעלת העיקרון של "תכנית אחת בוועדה אחת", גורלם של השטחים הפתוחים בשולי הערים 

יהיה נתון בחלק גדול מהמקרים לידי ועדות התכנון המקומיות. מנגנוני הגמישות של התכניות הכוללניות 

בצירוף העובדה שהוועדות המקומיות נתונות ללחץ רב לעיתים מצד יזמי נדל"ן, יוצרים יחד את החשש 

כי אישור הרפורמה יוביל להתרחבות הבניה בשולי הערים ובשטחים הפתוחים ולהמשך מגמת הפרבור.

זאת ועוד, על אף שאחת הסיסמאות שליוו את קידום הצעת החוק היא ביזור סמכויות לוועדות המקומיות, 

מתברר שהרפורמה מעניקה כוח מופרז גם לממשלה תוך החלשת מערכת האיזונים והבלמים, הן מצד 

אנשי מקצוע והן מצד הציבור והשלטון המקומי. הרפורמה יוצרת למעשה מסלולים מקוצרים ומועדפים 

ישובים חדשים,  יוזמה ממשלתית, ללא הבקרות הנדרשות, באופן שמאפשר הלכה למעשה תכנון  לכל 

כבישים, מערכות תשתית, מתקנים צבאיים ועוד; במסלול "עוקף תכנון". להלן מספר דוגמאות:

תהיה . 1 הארצית  המועצה  של  המשנה  לועדות   - הארצית  למועצה  אוטונומיות  משנה  ועדות  הקמת 

סמכות סופית להכריע בכל תכנית לתשתיות, ללא אפשרות להביא תכניות לדיון במליאת המועצה 

הארצית בה ההרכב מאוזן יותר, וכן עם משך התנגדויות קצר במחצית - 30 יום בלבד. 

תיירות, . 2 למגורים,  תכניות   – מחוזית"  ועדה  בסמכות  מקומיות  ל-"תכניות  מזורז  מסלול  יצירת 

תשתית, צורכי ציבור, ו"כל תכנית אחרת שהשר קבע לגביה כי היא בעלת חשיבות לאומית או כלל 

ללא  כלל,  ערר  זכות  ללא  שלה  המשנה  בוועדת  או  המחוזית  בוועדה  ידונו  אלו  תכניות  מחוזית"2. 

על  גם  לגבור  יכולות  וחלקן  יותר,  מאוזן  ההרכב  בה  הועדה  למליאת  הדיון  את  להעלות  אפשרות 

תכניות כוללניות ותכניות מחוזיות. ההסדרים החדשים בעניין ועדות המשנה המחוזיות והתכניות 

משנה  ועדות   18 יקומו  הרפורמה,  אישור  עם  בו  למצב  יובילו  מחוזית,  ועדה  בסמכות  המקומיות 

מחוזיות אוטונומיות בכל הארץ ללא כל תיאום ובקרה ביניהן ועליהן. בועדות אלו יאושרו תכניות 

נחוצות,  וכך אנו עשויים לקבל תכניות לתחנות תדלוק בלתי  כוללת,  ללא בחינתן בראייה אזורית 

מתחמי תיירות בשטחים הפתוחים, ועוד.   

2  סעיף 178 להצעת החוק התכנון והבנייה, התש"ע – 2010, ה"ח 499.
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סמכות רחבה לשר הפנים להכריז על "מרחב תכנון מיוחד" – זהו אחד ההסדרים הדרקוניים ביותר . 3

ברפורמה המתגבשת, לפיו ניתן יהיה להקים מרחב תכנון מיוחד לצורך הקמת יישוב חדש, או תכנון/

יח"ד לפחות, או לתכנון או הקמת תשתית. להרכב הוועדה המיוחדת שתוקם מכוח  הקמת 5,000 

סמכות השר, יהיה רוב ממשלתי מובהק. ועדות אלו מפקיעות למעשה את יכולת ההשפעה של הציבור 

ושל השלטון המקומי בשטח בו מדובר. 

תסקירי  של  ההכנה  בנהלי  משמעותיים  שינויים  מספר  נכללים  המוצעת  הרפורמה  במסגרת  כמו-כן, 

ועדות  של  הדעת  ושיקול  הגמישות  את  מאוד  לצמצם  הרפורמה  מציעה  בעיקרה,  הסביבה.  על  השפעה 

התכנון בבחירת הפרויקטים שצפויים להיות בעלי השפעה סביבתית ושעבורם תידרש הכנת תסקיר, וכן 

את הנושאים שייבחנו במסגרת אותו תסקיר. כתוצאה מכך, מוסד תכנון לא יוכל לדרוש תסקיר לתכנית 

שאינה מבין התכניות המנויות מראש בתקנות )להוציא חריגים באישור שלושה שרי ממשלה!(, וכמו-כן 

יהיו קבועים מראש  ואלה  כיום,  כפי שנהוג  פרויקט  כל  עבור  פרטני  נושאי הבדיקה באופן  יותאמו  לא 

בתקנות. 

החלטות ממשלה

בשנת 2010 עסקה הממשלה רבות במציאת פתרונות לבעיית התייקרות מחירי הדיור. הממשלה התמקדה 

ביטול עקרונות תכנון חשובים שנקבעו  פעולה: הגדלת היצע הקרקע למגורים באמצעות  בשני מישורי 

מינימום  צפיפות  וקביעת  המרכז  במחוז  למגורים  חדשות  תכניות  ייזום  הפסקת  ובראשן   35 בתמ"א 

מותרת; וכן הגברת קצב שיווק קרקעות למגורים - חלק ניכר מהן באזור המרכז.  

הנחת המוצא של הממשלה, לפיה עליית מחירי הדיור נובעת בעיקר ממחסור בתכניות מאושרות למגורים, 

וכי "הצפת השוק" בתכניות רבות תביא להורדת מחירי הדיור, באמצעות כוחות השוק - שגויה לדעתנו 

בתכניות  תכנוני  מלאי  קיים  כי  מגלה   2010 בשנת  שפורסם  ישראל  מקרקעי  מינהל  של  דו"ח  מיסודה. 

מתאר מפורטות מאושרות לבניה בהיקף של 160 אלף יחידות דיור על קרקע ציבורית כאשר חלק ניכר 

מהעתודות מצוי גם במחוז המרכז. אנו סבורים שנכון היה להפנות את מירב תשומת הלב לקשיי השיווק 

התכנוני  המלאי  הגדלת  שמשמעותן  הפיכות  בלתי  החלטות  מקבלת  ולהימנע  מתוכננות,  קרקעות  של 

למגורים על חשבון השטחים הפתוחים בטרם מוצו ומומשו התכניות הקיימות. 

הנחה בעייתית נוספת, נוגעת להחלטת הממשלה לעודד בנייה צמודת קרקע במגרשים גדולים כאמצעי 

למשיכת אוכלוסייה חזקה לפריפריה. מאחר ומבחינת הנתונים עולה כי המחסום האמיתי בפני פיתוח 

הפריפריה הוא העדר מקומות תעסוקה והעדר תשתית אטרקטיבית של שירותי ציבור כגון חינוך, תרבות 

ובריאות - נשאלת השאלה מה יועיל מגרש גדול במקום ללא פתרונות תעסוקה אמיתיים וחינוך איכותי? 

אין ספק כי מדובר בדגם פיתוח שאינו רצוי מכל בחינה שהיא. 

תכנית משמעותית שאושרה השנה על-ידי הממשלה היא תכנית "נתיבי ישראל – תכנית תחבורה לפיתוח 

הנגב והגליל". מטרת התכנית היא הקמת שדרת תשתית תחבורה יבשתית בין-עירונית מקריית שמונה 

ונהריה בצפון ועד לאילת בדרום, במטרה לאכלס ולפתח את הנגב והגליל. התכנית מורכבת מצירוף של 
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מספר פרויקטים כאשר כמעט לכולם השפעות סביבתיות מרחיקות לכת. אף על פי כן, נציג השר להגנת 

הסביבה בצוות ההיגוי הבין-ממשלתי שהוקם לטובת התכנית יהיה על תקן משקיף בלבד. 

יתרה מכך, קידום התכנית נעשה עוד בטרם אושרה תכנית המתאר הארצית הכוללת לתחבורה יבשתית 

– תמ"א 42, שהמועצה הארצית החליטה על הכנתה אך משרד התחבורה עיכב את קידומה. רצונה של 

בשטחים  חמורה  לפגיעה  להביא  עלול  כולל,  תכנון  ללא  מחיר  בכל  לתחבורה  תכניות  לקדם  הממשלה 

הפתוחים, בערכי טבע חשובים ולבזבוז משאבים מיותר. 

בדומה לשנים קודמות, גם בשנת 2010 קידמה הממשלה הקמה של ישובים חדשים. בעניין זה החליטה 

הממשלה להמשיך את קידום הרחבתו של הישוב חריש כפתרון משמעותי וארוך טווח למצוקות הדיור 

של הקהילה החרדית. על-פי תוכניותיו של משרד השיכון, תהפוך חריש לעיר של עשרות אלפי תושבים 

תוך חריגה ממסגרת הפיתוח שאושרה ליישוב במועצה הארצית וחרף ההשפעות הסביבתיות החמורות 

והחברתיות הנובעות מהרחבתו. החלטה נוספת בעלת השפעה תכנונית-סביבתית רבה היא הגדלת מספר 

למדיניות  בסתירה  עומדת  אשר  התיישבות  צורת  לדעתנו  המייצגים  ובגליל  בנגב  סטודנטים"  "כפרי 

הרצויה. לדעתנו על המדינה לעודד סטודנטים וצעירים לבוא ולהתגורר בערי הפריפריה ובכך לעודד את 

החייאתן וחיזוקן. כאשר משווים בין מכלול ההחלטות שהתקבלו לגבי המגזר הכפרי והחקלאי, מול אלו 

שהתקבלו לגבי המגזר העירוני, ניכרת ההעדפה הברורה בעידוד הפריפריה החקלאית, ללא התייחסות 

מקבילה לפריפריה העירונית.  

על בסיס מניע דומה אישרה הממשלה בשנת 2010 מספר החלטות שמטרתן לחזק את ההתיישבות הכפרית 

על-ידי  ואושרה   35 בתמ"א  שהותוותה  כפי  הלאומית  התכנון  ממדיניות  חריגה  תוך  זאת  ובגליל,  בנגב 

הממשלה עצמה. ההחלטות מבטאות תפיסת מדיניות המעודדת את הפיתוח החקלאי ללא כל התחשבות 

והפנמה של שיקולים סביבתיים. התנהלות זו צורמת ובעייתית במיוחד, מפני שהחקלאות, כמעט יותר 

מכל ענף אחר, משפיעה ומושפעת מאיכותן של מערכות אקולוגיות ומשירותי המערכת שהם מספקות 

ועוד(. על רקע דברים אלו, קשה  גנטי להשבחת מינים, איכות מים, שירותי האבקה  )כמו למשל מגוון 

להבין כיצד בהחלטה על הקמת ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים לבחינת מדיניות ניהול הקרקע 

את  הועדה  לשורות  מלצרף  בהחלטתה  הממשלה  נמנעה  רוטקופף(,  )ועדת  ציבורית  בבעלות  החקלאית 

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ונציג ציבור מטעם הארגונים הסביבתיים, חרף העובדה שמדובר בנושא 

בעל חשיבות סביבתית ממעלה ראשונה. 

עליו  החקיקתי  לשינוי  הנוגע  בכל  גם  החקלאי  המגזר  של  הדומיננטיות  על  לשמור  הקפידה  הממשלה 

החליטה בתחום הנגר והניקוז. בעניין זה החליטה הממשלה להטיל הממשלה על משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר ומשרד האוצר להפיץ עד 30.9.2010 תזכיר לתיקון חוק הניקוז. יש לברך על יוזמת הממשלה להביא 

לתיקון החוק הארכאי. יחד עם זאת, כפי שניתן להתרשם מהחלטת הממשלה, הדומיננטיות של המגזר 

ביטוי  אין  המתגבש  ובמהלך  לחוק,  התיקון  לאחר  גם  הנראה  ככל  תישמר  הניקוז  במוסדות  החקלאי 

להיבטים הסביבתיים רבי המשמעות של נושא זה.

וחיוביות בעלות השפעה ישירה על השטחים  2010 קיבלה הממשלה גם מספר החלטות חשובות  בשנת 

הפתוחים וערכי טבע נוספים. באחת ההחלטות החשובות מבקשת הממשלה ממוסדות התכנון, ובראשם 

הוועדה המחוזית מחוז מרכז והועדה לשמירת הסביבה החופית, לבחון מחדש את התכנית להקמת כפר 
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הנופש בפלמחים ולשקול אם יש מקום לשנות את ההחלטות שהתקבלו בעניינה. יש לברך על החלטה 

חשובה זו. לקראת סגירת הגליון התבשרנו על כוונה לבצע מהלך דומה גם בחוף בצת. 

החלטה חשובה נוספת של הממשלה נוגעת להתמודדות עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון. ההחלטה 

קוראת לאמץ את עקרונות מסמך המדיניות בעניין התמוטטות המצוק בחופי ישראל, דרכים להתמודדות, 

פעילותו הנמרצת של השר  לציין בהקשרים אלה לחיוב את  והמשמעויות הכלכליות והציבוריות. ראוי 

להגנת הסביבה ותרומתו למהלכים חשובים אלה של הממשלה. 

כמו בשנת 2009, כך גם בשנת 2010, קודמו ע"י הממשלה תכניות ליצור חשמל ע"י יצרנים פרטיים וזאת 

מבלי שיש כל התקדמות בהכנת תכנית המתאר הארצית לתשתיות משק האנרגיה - תמ"א 41, שמשרד 

התשתיות עצר את קידומה. הממשלה המשיכה להסמיך חברות פרטיות להכנת תכניות לתשתית לאומית 

להקמת תחנות  כוח באזור צפית שבשפלה ובאזור רמת הגולן.    

בשנת 2010 נמצאו מספר דוגמאות ליישום של כלים מתחום מדיניות המקרקעין, בכדי לקדם תשתיות 

ויעדי פיתוח אחרים. כך למשל, במסגרת המאמץ לאפשר את סלילת כביש 6, מסילת רכבת העמק והנחת 

צינור הגז במפער הקישון – נחתמו הסכמים עם בעלי הקרקעות לחילופי קרקעות או הסדרי פיצוי אחרים. 

ותפקודן  המלא  אישורן  את  לאפשר  בכדי  גם  זה  מסוג  במנגנונים  שימוש  תעשה  המדינה  כי  לקוות  יש 

של שמורות טבע ושל פארקים, המתעכבים שנים רבות בשל בעלות פרטית על הקרקע )לדוגמא: פארק 

השרון, גבעות הכורכר בנס ציונה(. ראוי היה כי המדינה תכיר גם בשמורות טבע כתשתית בעלת חשיבות 

לאומית, ותעשה שימוש בכלים דומים בכדי לאפשר את קיומם. 

החלטות מועצת מקרקעי ישראל

בשנת 2010 התקבלו מספר החלטות המשקפות מגמות חיוביות מבחינת השמירה על השטחים הפתוחים 

והתאמה בין מדיניות ניהול המקרקעין למדיניות התכנון: החלטה מס' 1209 בדבר תנאי הקצאת הקרקע 

לאיגוד ערים כנרת הקובעת כללים למניעה של מסחור יתר של החופים וכניסה להולכי רגל ללא תשלום. 

שתי החלטות העוסקות באפשרות לבטל או לקבוע ארכות לעסקאות שנעשו במכרז או בפטור ממכרז 

הן לתיירות ולתעסוקה והן למגורים בבנייה רוויה. הדבר יאפשר לבטל עיסקאות שאינן רלוונטיות עוד, 

או לקבוע תנאים מחייבים למימוש עסקאות נדרשות. החלטה נוספת קובעת תמריצים למימוש תכניות 

מאושרות, במסגרת המאמץ המבורך לממש מלאי תכנוני קיים. 

השטחים  על  שליליות  השפעות  בעלות  החלטות  לקבל  המועצה  המשיכה  החיוביות  ההחלטות  בצד 

המנוגדת  מגמה  והשכרתם,  לתעסוקה  חורגים  בשימושים  העוסקת   1226 מס'  החלטה  הפתוחים: 

למדיניות התכנון. החלטה זו התקבלה קודם שבג"צ פסל את האפשרות להשכיר שימושי תעסוקה בנחלות 

חקלאיות.3 

בדבר  החלטה  והתקבלה  מתוכננת,  בלתי  כקרקע  שהוקצו  בשטחים  לתכנון  התקופה  הוארכה  כן  כמו 

האפשרות לסנן מועמדים לרכישת זכויות ביישובים קהילתיים וחקלאיים, דבר המחזק מגמה בעייתית 

של התבדלות יישובית, המתבטאת בין היתר בהקמת יישובים חדשים רבים לכל קהילה. 

3  בג"צ 1027/04 בעניין פורום ה-15 ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח'. פורסם ביום 9.6.2011.
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גם בשנת 2010 המשיכה הקרקע להוות אמצעי מימון זמין ונוח למדינה כאמצעי פיצוי או ככלי להכוונת 

פיתוח. כל זאת, תוך שהמדינה מניחה ששווי הקרקע הוא אפס, ומתעלמת מערכם האמיתי של הקרקע 

ושל השטחים הפתוחים, ומערכן של התועלות הרבות המסופקות לאדם – איכות וכמות מים, מגוון מיני 

צומח וחי לשימוש האדם, פנאי ונופש ושמירת עתודות לדורות הבאים. לו היה מחושב ערכה האמיתי של 

הקרקע, ספק רב אם הייתה המדינה בוחרת בה כאמצעי פיצוי בהיקף בו הדבר נעשה כיום. לתפיסתנו,  

בשל נדירות משאב הקרקע בישראל, אין זה נכון כי הקרקע תהווה גורם פיצוי/ תשלום, בוודאי כאשר 

ערכה אינו מופנם במלואו.

בשנת 2010 המשיכה מועצת המינהל גם בשימוש במגוון כלים לצורך יישום מדיניות פיתוח, כגון החלפת 

על השטחים  מדיניות של שמירה  יישום  לצורך  אלו  בכלים  נעשה שימוש  לא   2010 בשנת  גם  קרקעות. 

הפתוחים. 

החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה

המועצה הארצית הרבתה לדון בשנת 2010 בנושא משק האנרגיה. גילוי מצבורי הגז לאורך חופי ישראל 

והמעבר ההדרגתי לייצור חשמל באמצעות גז ובאמצעות אנרגיה סולארית, גלגלו לפתחה של המועצה 

הארצית תכניות שאמנם הן בעלות חשיבות סביבתית רבה, אך במקביל יש בהן ליצור דילמות מהותיות 

באשר לאופן ניצול הקרקע לצורך יצירת אנרגיה במדינה בה משאב הקרקע נמצא מאז ומתמיד במחסור.

10/ד/10 שמטרתה  תמ"א  אחת התכניות שעמדה במוקד דיוניה של המועצה הארצית בהקשר זה היא 

הסדרת הקמתן של תחנות סולאריות בטכנולוגיה פוטו-ווולטאית ע"י יצרני חשמל פרטיים. השפעתה 

הרבה של התכנית על המגזר העסקי הובילה להגברת הלחץ לאישורה המהיר, וכן לקביעת הוראות גמישות 

של  רחב  במגוון  קרקעות  על  מתקנים  להקמת  אפשרות  ומתן  ההיתרים  קבלת  הליכי  קיצור  שתכליתן 

יעודים, לרבות קרקעות חקלאיות. במסגרת התכנית, שהובאה בסופו של דבר לאישור הממשלה, הוכנסו 

מנגנוני גמישות בודדים שהם בגדר הרע במיעוטו, זאת בעיקר בהתחשב במטרתה החשובה של תכנית זו. 

כמו בכל שנה, גם בשנת 2010 נדונו תכניות לסלילת כבישים ומסילות ברזל בשטחים רגישים מבחינה 

 6 התכנית להמשך דרך מס'  נופית וסביבתית. שתי התכניות המשמעותיות ביותר לסלילת כבישים הן 

)המשך  פולג  נחל  2 באזור  4 לכביש  בין כביש  רוחב  כביש  והתכנית לסלילת  ועד תל-קשיש,  מיוקנעם 

551(. בעוד שהתכנית הראשונה המשיכה להיות מקודמת במועצה הארצית חרף המשמעויות  דרך מס' 

הסביבתיות הקשות וללא בחינת חלופות אחרות לרבות חלופת המנהור; הרי שבאשר לתכנית השנייה, 

הוביל הלחץ הציבורי לגריעת המשכה של דרך מס' 551 מהתמ"א והחלפתה בהארכת דרך מס' 541 בתוואי 

העתיד לעבור מחוץ לשטח הרגיש של נחל פולג.

באשר לתכניות לסלילת מסילות ברזל, הכריעה המועצה הארצית בסוגיית דרכי הגישה בשטח גן לאומי 

הרי יהודה לבניית הגשר מעל נחל יתלה, כחלק מפרויקט הרכבת המהירה בין תל-אביב לירושלים. 

בעניין זה אישרה המועצה הארצית את התכנית הפוגענית מבלי שקיבלה את עמדת נציג ארגון הגג של 

הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה, אשר טען כי דרך הגישה לנחל יתלה הוכחה על-ידי מומחים כלא 

נחוצה לצורך העבודות להקמת הגשר ולצורכי מילוט ובטיחות.
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החלטה בעייתית נוספת של המועצה הארצית בתחום התשתיות נוגעת לאישור עבודות עפר ופיתוח ב- 

‘פארק התעשייה פלמחים', באזור המיועד להרחבת מתקן ההתפלה המתוכנן במקום. בעניין זה הפכה 

המועצה הארצית את החלטת הולנת"ע אשר סברה כי במסווה של בקשה להיתר קיימת כוונה להקים 

אתר חדש לכרייה וחציבה באזור המרכז, דבר אשר עלול להוביל לפגיעה נופית וסביבתית בעיקר בעקבות 

שינוע חומרי הגלם.

מספר   2010 בשנת  הארצית  המועצה  קיבלה  קיימים  ישובים  והרחבת  חדשים  ישובים  הקמת  בנושא 

מן  לבד  ערד.  בבקעת  כסיף  הקמת הישוב  על  להמלצה  נוגעת  מביניהן  הגורלית  החלטות משמעותיות. 

המשמעויות הסביבתיות הקשות שיש עם הקמת העיר כסיף, גם מנקודת מבט חברתית–כלכלית מדובר 

בהחלטה בעייתית במיוחד שכן הקמת ישובים חדשים לאוכלוסיות מוגדרות מגבירה את מגמות ההיבדלות 

והקיטוב בחברה ואינה עומדת בקנה אחד עם עקרונות תמ"א 35 לחיזוק הערים הקיימות. 

התכנית  הפתוחים.  בשטחים  ישיר  באופן  העוסקות  בתכניות  גם   2010 בשנת  דנה  הארצית  המועצה 

המשמעותית ביותר בנושא זה היא תכנית מתאר מחוזית חלקית לאזור נחל פולג וסביבותיו, אשר אושרה 

ע"י המועצה הארצית להפקדה. מטרתה העיקרית של התכנית היא לשמור על רצועת הנחל וסביבותיו 

מפני לחצי הפיתוח המאיימים על אחד החייצים הירוקים הבודדים באזור המרכז. ייתכן ומדובר באחת 

התכניות המחוזיות האחרונות בכלל וזו המיועדת לשטחים הפתוחים בפרט, נוכח ביטולן של התכניות 

המחוזיות במסגרת הרפורמה המתגבשת בחוק התכנון והבניה. 

המועצה הארצית דנה בשנת 2010 גם בנושאי מדיניות. שני הנושאים החשובים שנדונו בתחום זה היו 

הרפורמה המתגבשת בחוק התכנון4 ובדו"ח ועדת ליווי, מעקב ועדכון תמ"א 35. בעניין זה האחרון, שמעה 

המועצה הארצית מעורכי הדו"ח סקירה מרתקת ביחס למגמות הפיתוח במדינת ישראל. אחת המסקנות 

העיקריות של חברי הצוות הינה כי קיימות באזור המרכז עתודות קרקע רבות למגורים בתוך הרקמה 

הבנויה, באופן המאפשר את עיבוי השטחים הבנויים מבלי לגרוע מהשטחים הפתוחים שבשולי הערים. 

מסקנה מעניינת נוספת היא כי אחוז עתודות הקרקע הפנויות לבניה למגורים בתכניות המחוזיות הוא 

גבוה מאוד. אין ספק כי מסקנות אלו מטילות צל כבד על הטענה לפיה קיים מחסור בקרקע למגורים 

בתכניות המחוזיות, באופן המחייב הקמת ועדות שיפעלו לקיצור הליכי התכנון – כפי שקמו במסגרת 

חוק הוד"לים בשנת 2011 - אשר באפשרותן לאשר תכניות למגורים בשטחים פתוחים בסתירה לאמור 

בתכניות המחוזיות.

חקיקה

מבין החוקים בעלי ההשפעה החיובית על שמירת השטחים הפתוחים שאושרו בשנת 2010 ניתן למנות את 

התיקון לחוק "איסור נהיגה ברכב בחוף הים" והתיקון לחוק "שמירת הניקיון". בשני תיקונים אלו ניסה 

המחוקק להתמודד עם החיסרון הבולט של החקיקה הסביבתית - סוגיית האכיפה. כך לדוגמא, התיקון 

לחוק "איסור נהיגה ברכב בחוף הים" יוצר, בין השאר, חזקה משפטית לפיה בעל הרכב שנמצא נוהג או 

חונה בתחום אסור הוא שעבר את העבירה. התיקון לחוק "שמירת הניקיון" מייצר אף הוא מנגנון ייחודי, 

במסגרתו אדם המתעד השלכת פסולת בניין המתבצעת באופן בלתי חוקי יוכל להעביר תיעוד מצולם של 

השלכת הפסולת אשר ישמש כראיה כנגד עובר העבירה. בכדי לעודד ולתמרץ את התיעוד האזרחי נקבע 

4  על התייחסות המועצה הארצית לרפורמה בחוק התכנון והבניה, ר' בפרק ב.1. 
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בתיקון כי במידה והרשיע בית המשפט אדם בעבירה של השלכת פסולת בניין ותיעוד שנמסר תרם תרומה 

ממשית להרשעת העבריין, יזכה מתעד העבירה ב- 5,000 ש"ח מהקרן לשמירת ניקיון.

לצד תיקוני חקיקה אלו התקבלו מספר תיקוני חקיקה בעלי השפעה שלילית על יכולת לשמר שטחים 

פתוחים. דוגמא לכך הוא התיקון לחוק "גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה"; 

אינו  כשלעצמו  אם  גם  החוק,  תיקון  ציבוריות.  עמותות  על-ידי  לאומי  אתר  של  ניהולו  את  המאפשר 

בעייתי -  מסמן מגמה בעייתית של הפרטת נכסי המורשת והגנים הלאומיים במדינת ישראל, תוך העברת 

האחריות עליהם לעמותות ותאגידים פרטיים הפועלים מאינטרסים אשר לא תמיד עולים בקנה אחד עם 

האינטרס הציבורי הכללי. מגמה בעייתית זו אכן צברה תאוצה, ובשנת 2011 החל קידומה של הצעת חוק 

שנועדה לאפשר להעביר לניהול של עמותות פרטיות גם גנים לאומיים.  תיקון חקיקה בעייתי נוסף שאושר 

)לגליזציה( של חוות הבודדים. החוק מכשיר  2010 הוא תיקון שתכליתו הכשרה בדיעבד  בכנסת בשנת 

חיזוק  של  הרצויה  התכנונית  למדיניות  גמור  בניגוד  הבודדים  חוות  של  ההתיישבות  צורת  את  למעשה 

ההתיישבות העירונית, כפי שזו מקבלת ביטוי הן בהוראות תמ"א 35, והן בסדרת החלטות של המועצה 

הארצית בעניין זה.

תמריצים  של  סל  מציעה   2011-2012 לשנים  ההסדרים  חוק  הצעת  הממשלתיות,  החוק  הצעות  בגזרת 

לאישור  הייתכנות  והגדלת   ,38 תמ"א  פינוי-בינוי,  בתוכניות  עירונית  להתחדשות  פרויקטים  לביצוע 

תכניות לבניית דירות מגורים קטנות. עוד בשנת 2010 הציעה הממשלה לרענן את משטר הרעיה במדינת 

ישראל ולחוקק חוק רעיה חדש ומודרני. בעניין זה לא הלכה הממשלה כברת דרך מספקת והצעת החוק 

אינה נותנת בסופו של דבר את הדגש הראוי לשיקולים אקולוגיים וסביבתיים בתהליך הקצאת מקרקעי 

ציבור למטרות רעיה. 

והחיוביות  מהחשובות  אחת  הכנסת.  לשולחן  השנה  הוגשו  יחסי  באפן  רבות  לא  פרטיות  חוק  הצעות 

ביותר של שנת 2010 היא ההצעה להעניק הכרה חוקית בחשיבות השטחים הפתוחים ולהבטיח כי שיקולי 

שמירתם ייכללו בכל הליך קבלת החלטות של הממשלה או של כל רשות ציבורית, והכול לשם מימוש 

ולמען  הציבור  למען  הביולוגי,  והמגוון  האקולוגיות  המערכות  על  ולשמירה  נאותה,  לסביבה  הזכות 

הדורות הבאים. אל מול הצעת חוק זו אשר מבקשת לחזק את מחויבותה של הממשלה לשמירת השטחים 

הפתוחים למען כלל הציבור בישראל, הוגשה הצעת חוק פרטית המבקשת לקבוע כי הוראה להקמת פארק 

ציבורי בתכנית תותנה במציאת מקור מימון לאותו פארק פתוח, בתחומי השטח המיועד לאותו פארק. או 

בלשון אחר – הקמת פארק ציבורי פתוח תותנה מעתה והלאה בכדאיות הכלכלית שבהקמתו ובכך תפטור 

את הרשויות ממימון פארקים ציבוריים לרווחת תושבי המדינה. ניכר כי הצעת החוק הונחה מתוך כוונה 

חיובית לעודד את הקמתם של פארקים וגנים, אך הנחת היסוד שלה, כי על כל פארק להכיל מנגנון מימון 

פנימי – היא בעייתית. 

הצעת חוק פרטית המעלה קשיים חמורים במיוחד, היא זו המבקשת להרחיב את השימושים המותרים 

בקרקע חקלאית על-ידי הוספת שימוש נוסף של "ייצור אנרגיה באמצעות מתקנים סולאריים". הצעת 

חוק זו, שלמרבה השמחה לא קודמה, מעודדת באופן ברור את הקמת המתקנים הסולריים בקרקעות 
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החקלאיות, במקום הקמתם על גבי גגות, כפי שמתבקש לנוכח מצוקת השטחים הפתוחים בישראל, וכפי 

שקובעת תמ"א 10 ד' 10 המסדירה אתת הנושא. 

ובגליל הוגשו לשולחן הכנסת שלוש הצעות חוק פרטיות שתכליתן  בנגב  עידוד ההתיישבות  בנושא של 

והתיישבותי"  ביטחוני  חלוצי,  "כגורם  העימות  וקו  פריפריה  לאזורי  תושבים  למעבר  היא מתן הטבות 

ודומות להן מהשנים האחרונות, מוכיחות כי גם  כפי שהוסבר באחת מהצעות החוק. הצעות חוק אלו 

עידוד  באמצעות  לאומיות  מטרות  להשיג  יש  כי  התפיסה  ישראל  הציבור  נבחרי  בקרב  מושרשת  כיום 

ההתיישבות בישובים כפריים הרחק ממרכזי האוכלוסייה, וזאת חרף המחיר החברתי והסביבתי הכרוך 

בכך, ובניגוד ליעדי התכנון בדבר הפניית עיקר הפיתוח לערים.

 הצעת חוק פרטית נוספת ופוגענית במיוחד, שאושרה בינתיים בכנסת, היא ההצעה לבטל את מוסד ‘נציב 

הדורות הבאים' בכנסת. דווקא בעידן בו מצופה מגופי השלטון להעניק משקל בהחלטותיהם לפיתוח בר 

קיימא ולאינטרסים של הדורות הבאים, נולדה הצעה תמוהה זו שלא ברור מה תכליתה ואיזה אינטרס 

היא נועדה לשרת. יש להביע צער שדווקא לאחר שמדינת ישראל הכירה בחשיבות של פיתוח בר קיימא 

)בין בהחלטת ממשלה בנושא זה ובמחויבות באמנות בינלאומיות(  ביטלה הכנסת מוסד כה חשוב שכל 

תכליתו להגן על האינטרסים של הדורות הבאים הסובלים מכשל ייצוג אינהרנטי בהווה.

פרק ג'  - הפן הכמותי של השטחים הפתוחים 

העדר מעקב מספק אחר מצב השטחים הפתוחים

היערות  שטחי  אחר  שנערך  והמקצועי  המדוקדק  המעקב  למעט  הקודמים,  בדו"חות  גם  שהודגש  כפי 

בקק"ל, קיים חסר רב במידע זמין על מצב השטחים הפתוחים. דו"ח הליווי, המעקב והעדכון של תמ"א 

35 אשר פורסם השנה5 אמנם מכיל נתונים רבים הנוגעים ליחס בין השטחים הפתוחים למבונים, אך יש 

לשכלל ולהרחיב את המידע הנאסף, בכדי ליצור בסיס נתונים ראוי לקבלת החלטות. חשוב להדגיש כי 

עתודות הקרקע  הנמוכה של  לניצולת  ביחס  ברורה  35 מספק תמונה  והעדכון של תמ"א  דו"ח המעקב 

למגורים הקיימות בתכניות המתאר המחוזיות והארציות. 

בנושא שמורות טבע וגנים לאומיים רשות הטבע והגנים מעדכנת את השכבות הדיגיטליות לאחר שהוחלט 

על גריעה סופית של שטח, וכמו כן קיים ברשות מאגר החלטות. מידע זה נמצא כאמור בידי הרשות ואינו 

זמין לכלל הציבור. 

גם  להתייחס  יש  זה  מסוג  במעקב  הפתוחים.  השטחים  מצב  אחר  מסודר  ומעקב  תיעוד  שייערך  ראוי 

החמיר  ובמעקב  בתיעוד  המחסור  בשטח.  הפיזית  לכמות  רק  ולא  הפתוחים  השטחים  של  הרצף  למדד 

בשנים האחרונות עם צמצום סמכויות הולקחש"פ והפסקת התיעוד הסטטיסטי של החלטותיה. על רקע 

http://www.moin.gov.il/Subjects/ הפנים.  – משרד  מינהל התכנון  ג',  דו"ח שלב   ,35 ועדכון תמ"א  ליווי מעקב  דו"ח    5

GeneralPlaning/Documents/tma35-doch_c.pdf
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הרפורמה המתגבשת בחוק התכנון והבניה, בולט בהעדרו בסיס מידע ראוי על קבלת החלטות בעניין שינוי 

ייעוד של שטחים פתוחים. ללא בסיס מידע כזה, וניתוח חלופות על בסיסו – תתגבש הרפורמה על בסיס 

מידע לקוי, ולא זו בלבד שלא תחולל שינוי כפי שמייחלים מקדמיה, היא אף עלולה להביא לפגיעה חמורה 

במערכת התכנון בישראל בכלל ובכושר לשמירת השטחים הפתוחים בפרט.

גריעת שטחי יער 

מאז קיבלה תמ"א 22 תוקף בשנת 1995 ועד סוף שנת 2010, ניתנו הקלות בהיקף של 31,966 דונם, שהם 

ניתנו הקלות בהיקף של  )1,604 אלפי דונם(. בשנים 2009-2010   22 2% מסך היערות הכלולים בתמ"א 

13,966 דונם, ובכלל זה 2,754 דונם הקלה לשמורת טבע. עיקר ההקלות ניתנו במחוז צפון, 14,013 דונם 

המהווים 2.7% מכלל שטחי היער במחוז.

לאורך השנים ניתן לראות יציבות במספר התכניות הפוגעות ביערות ישראל. בשנים 2009-2010 הבינוי 

הכפרי מהווה עדיין הסיבה המרכזית להקלות שנתנו מתמ"א 22 מבחינת מספר תכניות. עם זאת, בשנים 

2009-2010 נמשכה המגמה לפיה מבחינת השטח, הסיבה העיקרית להקלה היא הבינוי העירוני -  6,967 

דונם מתוך 13,320 דונם )25%(. 

היקפי ההקלות לתעשייה גדל מ-45 ד' בשנת 2008 ל-385 ד' בשנת 2009-2010, ולתיירות מ- 0  בשנת 2008 

ל-62.5 ד' בשנים 2009-2010.

גריעת שטחי שמורות וגנים, ושימושים בתחומי שטחים מוגנים אלו

הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה )ולנת"ע( היא בעלת הסמכות 

לגרוע או להוסיף שטחים לשמורות וגנים מאושרים בתכניות, לאחר קבלת המלצת מועצת גנים ושמורות. 

סקירת החלטות הולנת"ע מלמדת כי כמעט בכל המקרים התקבלה על-ידי הועדה המלצת מועצת גנים 

חשיבות  את  מדגיש  זה  ממצא  במלואה.  כמעט  ההמלצה  התקבלה  בהם  מקרים  שני  למעט  במלואה, 

הגנים  בתחומי  נוספים  שימושים  ואישור  לגריעות  הנוגע  בכל  גנים  במועצת  המתקבלות  ההחלטות 

והשמורות ואת חשיבות תהליך התכנון.
כמו-כן נמצא כי נפח התכניות בהן התבקשה גריעה או שימוש נוסף בתחום של שמורה/גן לאומי ירד משמעותית 
זו השנה השנייה בהשוואה לשנים קודמות, הן על-פי בדיקת דיוני הולנת"ע והן על-פי בדיקת דיוני מועצת גנים 

ושמורות טבע6.

מספר התכניות בהן הוחלט על גריעה או על הוספת שימוש נוסף בתחום שמורה/גן לאומי

תכניות שנדונו בולנת"עתכניות שנדונו במועצת גנים וש"טשנה

24לא נאספו נתונים2005
20062818
20072238
20082842

6  ע"פ בדיקת הנתונים שנאספו בדו"חות אלו )השמירה על השטחים הפתוחים – ניתוח החלטות רשויות המדינה, דו"חות 

לשנים 2005-2009(.
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תכניות שנדונו בולנת"עתכניות שנדונו במועצת גנים וש"טשנה

20091814
2010149

  

היקפי הגריעה ושינוי היעוד משמורות/גנים למטרות פיתוח אינטנסיבי, אינו גדול. יחד עם זאת, בשונה 

ושמורות טבע למגורים  גנים  יעוד משטחי  נדונו השנה מספר בקשות לשינוי  מעט מהשנים האחרונות, 

נתבקשה  ג'נם,  אל  אום   - שיבלי  המקומית  למועצה  המתאר  תכנית  במסגרת  למשל,  כך  כפרי.  ואירוח 

)בנוסף   8 בתמ"א  מוגן  משטח  דונם   305 של  יעוד  שינוי  לאשר  וש"ט(  גנים  מועצת  )בהמלצת  הולנת"ע 

ל- 70 דונם שנגרעו משטח מוגן בתמ"א 35( לצורך הרחבת המגורים בישובים. השנה נמשכה המגמה של 

אישרה  כך  בתוך  לשמורה".  הכניסה  "הסדרת מערך  מ-  כחלק  בתחומי שמורת טבע  הוספת שימושים 

השנה הולנת"ע תכנית ששטחה 12,500 מ"ר להסדרת הכניסה לשמורת נחל תנינים תוך הגדלת היקפי 

הבינוי במתחם בכ- 80 מ"ר נוספים.

עוד ניכר כי חלק גדול מדיוני המועצה הוקדש לחילופי שטחים בין שמורות טבע ויערות, וזאת במסגרת 

הסכם רט"ג –קק"ל. 

אישור או קידום שטחים להכרזה

מועצת גנים ושמורות טבע דנה בשנת 2010 ב- 12 תכניות לקראת הכרזה של שמורה או גן לאומי, מספר 

נמוך מעט מזה של שנת 2009 )בה דנה המועצה ב- 15 תכניות לקראת הכרזה(, וגבוה מזה של שנת 2008 

השנים  בשלוש  להכרזה  קודמו  אשר  התכניות  מספר  הכרזה(.  לקראת  תכניות   7 ב-  המועצה  דנה  )בה 

האחרונות נמוך משמעותית ביחס למספר התכניות בין השנים 2006 ו-2007 )30 ו-23 תכניות בהתאמה(.
וכוללת תוספות שטח של דונמים בודדים לשמורה מוכרזת קיימת, חלקן  סוג התכניות מגוון; חלקן נקודתיות 
עוסקות בקידומם של שטחים פתוחים בסדר גודל בינוני להכרזה כמו למשל ההמלצה להכרזה של גן לאומי נחל 
שורק )1,818 דונם( או ההמלצה להרחבת הגנים הלאומיים בשמורת מתחם יער חוף הכרמל )בהיקף של 1,472 
דונם(. תכניות נוספות שנדונו השנה במועצת גנים ושמורות עסקו בקידום והמלצה להכרזה של תכניות רחבות 

היקף, כמו למשל ההמלצה להכרזה על שמורת טבע יער כפירה )בהיקף של 9,459 דונם(.

שינוי ייעוד של קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

כאמור, החל משנת 2006 לא ניתן לבצע מעקב כמותי אחר היקף וסוג שינוי הייעוד של שטחים פתוחים 

וקרקע חקלאית, מאז צומצמו סמכויות הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים במסגרת חוק 

ההסדרים.

63 בקשות הובאו בפני הולנת"ע לשינוי ייעוד של קרקע חקלאית בשנת 2010. רוב רובן של הבקשות אושרו 

במלואן ורק 7 תכניות פיתוח נדחו. יחס התכניות שנדחו מול מספר התכניות שנדונו בולנת"ע בשנת 2010 

דומה ליחס של שנת 2009 )4.1% מול 3% בהתאמה(. 

2010 בולנת"ע היו תכניות להרחבת ישובים. דוגמאות בולטות לכך  חלק ניכר מהתכניות שנדונו בשנת 

הן: הבקשה להרחבת הישוב מצפה אילן על חשבון שטחים חקלאיים ויער עירון הסמוך בהיקף של כ-450 
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דונם, הרחבת הישוב אשחר שבגליל העליון על קרקע חקלאית ושמורת טבע "נוף חילזון" בהיקף של 135 

דונם, שינוי יעוד של קרקע חקלאית במערב נתניה למטרות מגורים, תעסוקה ומבני ציבור על-פני שטח 

של 36 דונם ועוד.

מעיון בפרוטוקולים ניתן לראות כי ברוב המקרים, לא מוקדש חלק משמעותי ונפרד של הדיון לעניין שינוי 

הייעוד, והוא מופיע לרוב רק כסעיף טכני בו מצוינת העובדה שהתכנית הרלוונטית ממוקמת על שטח 

חקלאי ו/או שטח פתוח ונדרש אישור הוועדה על-פי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה.

ולשטחים  חקלאית  לקרקע  ייעודית  הגנה  כל  אין  החדשה  והבניה  התכנון  חוק  בהצעת  לעיל,  כאמור 

פתוחים, ותכניות מסוג זה יידונו על פי העיקרון של "תכנית אחת בוועדה אחת" כמו כל תכנית פיתוח 

אחרת. מהלך זה נעשה ללא ניתוח של עבודת הולקחש"פ או הולנת"ע לעניין זה, ובכלל זה בחינת החוזקות 

והכשלים שבעבודתן. בסיס הנתונים שנאסף בדו"ח זה, כמו בדו"חות הקודמים לשנים 2005-2009 יכול 

להוות בסיס לניתוח מעין זה. במסגרת זו ראוי לבחון מהן סוגי התכניות שלגביהן הייתה לוועדות תרומה 

תרומתן  בהן  התכניות  ומהן  פתוחים,  ושטחים  חקלאית  קרקע  על  ההגנה  שיפור  מבחינת  משמעותית 

שולית יחסית. ניתוח מעין זה הוא הכרחי לתפיסתנו כבסיס לכל שינוי חקיקה, והעדרו יוביל לחקיקה 

בלתי אחראית המתעלמת מחשיבות השמירה על משאב הקרקע.   
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 פרק א': 
מדיניות רצויה ועקרונות מנחים

התייחסות  תוך  הפתוחים,  השטחים  על  לשמירה  והמרכזיים  המנחים  העקרונות  את  מפרט  זה  פרק 

לרשויות המדינה השונות. עקרונות אלו מבטאים, לתפיסתנו, את "חזון המדיניות" לשמירה על השטחים 

הפתוחים, והם אבן הבוחן, ה"מסננת" שלפיה נבחן בפרקים הבאים את מידת התאמתה של המדיניות 

בפועל – לזו הרצויה, כפי שהיא מפורטת להלן.

ידי רשויות המדינה, כמנחים את קבלת  על  זה מכבר  להלן אומצו  חלק מעקרונות המדיניות שיפורטו 

ההחלטות. הדבר בולט בעיקר בכל הנוגע למוסדות התכנון, שהטמיעו את העקרונות להכוונת הפיתוח תוך 

שמירה על השטחים הפתוחים בתכניות המתאר לסוגיהן, במסמכי המדיניות ובהליכי קבלת ההחלטות. 

קבלת  ידי  על  השאר,  בין  ביטוי,  לידי  שבאות  זו,  ממדיניות  חריגות  העת  כל  מתבצעות  הצער,  למרבה 

החלטות ממשלה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל בניגוד למדיניות התכנון. גם מוסדות התכנון עצמם 

חורגים לא אחת ממדיניות זו.

2009( ועד למועד כתיבת דו"ח זה, מקדמת הממשלה  מיד לאחר אישור הרפורמה במקרקעין )אוגוסט 

רפורמה מקיפה בתכנון, בעיקר באמצעות הצעת חוק תכנון ובניה חדש. דו"ח זה מייחד להצעת החוק פרק 

נפרד הסוקר את ההליך שקדם לאישורה בקריאה ראשונה בכנסת )ביום 17.3.2010( וכן את ההסדרים 

המרכזיים בהצעת החוק שיש להם השפעה על שמירת השטחים הפתוחים בישראל.

א.1 מדיניות תכנון

ניצול יעיל של משאב הקרקע: הכוונת עיקר הפיתוח למרחבים המעוירים, תוך ביסוס מערכת הסעת 	 

המונים הנגישה לכלל הציבור, שמירה על רצפים של שטחים פתוחים שאינם מופרים בנקודות פיתוח 

חדשות ובקווי תשתית חדשים, והקפדה על צפיפות נטו ממוצעת, בהתאם לתמ"א 35.

קידום איכות החיים ואיכות הסביבה העירונית על כל היבטיה: איכות האוויר, סילוקם של מטרדי 	 

רעש ומזהמים אחרים, וקיומם של שטחים ציבוריים פתוחים בכמות, באיכות ובנגישות נאותים לכל 

תושבי הערים, כולל שטחי טבע בעיר.

תפוגת תכניות ישנות שאינן תואמות עוד את מדיניות התכנון: בחינה מחדש של תוכניות ישנות מול 	 

מדיניות התכנון העדכנית, וביטול תכניות שאינן תואמות עוד את מדיניות התכנון.
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שטחים פתוחים לשמירה על משאבי הטבע והנוף ולרווחת הציבור

חיזוק מעמדם הסטטוטורי של השטחים הפתוחים בכלל, והרחבת ההיקף וההגנה על שטחים בעלי 	 

חשיבות סביבתית גבוהה בפרט: שמורות טבע, שמורות נוף, גנים לאומיים, יערות, חופים, מכלולים 

נופיים, רצועות נחל, רצועות נוף ורצועות חוף.

והמקומי 	  המחוזי,  הלאומי,  התכנון  בהתוויית  מרכזי  שיקול  תהווה  הביולוגי  המגוון  על  שמירה 

בישראל, כולל שמירה על רציפות שטחים פתוחים, איתור מסדרונות אקולוגיים ושמירתם.

ובשל 	  וחברה  סביבה  לתפקודי  תרומתם  בשל  החקלאיים,  הפתוחים  השטחים  על  מרבית  שמירה 

היותם עתודה לשיקום אקולוגי ולשימושי פנאי ונופש.

עידוד השמירה על הנוף והקרקע בשטחים החקלאיים על ידי מתן תמרוץ חיובי, כולל תמרוץ לקיומה 	 

בפרט,  הביולוגי  המגוון  בקיום  התומכת  וחקלאות  אורגנית  נופית,  וחקלאות  בכלל,  חקלאות  של 

ותמריצים שליליים למי שאינם מקיימים את המדיניות.

הקצאת 	  כולל  בישראל,  והאזוריים  המטרופוליניים  הפארקים  של  ומימושם  אישורם  הבטחת 

תקציבים מתאימה להשגת יעד זה.

הקצאה וטיפוח של שטחים ציבוריים פתוחים בערים בכמות ובאיכות הנדרשות.	 

פיתוחם של שטחי "טבע עירוני" בדרך התורמת לקירוב הציבור אל הטבע בתוך העיר, ותוך שמירה 	 

על ערכי טבע חשובים לשימור.

שמירה על שטחים בעלי רגישות אשר ממוקמים מעל אקוויפרים ומאגרי מים, בכדי להגן על מקורות 	 

המים ואיכותם.

שכלול של תסקירי השפעה על הסביבה, בדרך שתבטיח בחינה של נחיצות ומיקום לפרויקטים לפיתוח 	 

עוד בשלבים שלפני הכנת תכניות מפורטות, אותן כבר קשה לשנות.

איסוף וניתוח מידע על משאבי הטבע והנוף בשטחים הפתוחים לצורך הנחיית התכנון והניהול של 	 

השטחים.

על רשויות המדינה מוטלת האחריות להקמת פארקים ולהנגשת שטחי טבע באופן שוויוני עבור כל 	 

שכבות האוכלוסייה.
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ניהול משאב הקרקע

ניהול משאב הקרקע, שהוא מהחשובים והיקרים במשאבינו, על פי עקרונות של פיתוח בר-קיימא, 	 

המחייב שימוש במשאבים בכלל ובמשאב הקרקע והשטחים הפתוחים בפרט, כמוצר ציבורי, בדרך 

שתבטיח הנאה ורווחה לכלל הציבור ושמירה על ערכיהם לטובת הדור הנוכחי והדורות הבאים.

שטחים 	  נוף,  טבע,  ערכי  על  שמירה  סביבה,  תפקודי  של  בתחומים  הציבור  צרכי  לכלל  מענה  מתן 

פתוחים, חקלאות, חזות ומורשת, ולא רק בתחומי הפיתוח למגורים, לתשתיות ולתעסוקה.

בעלת 	  בקרקע  פיתוח  וזכויות  קרקע  של  רכישה  של  בדרך  סביבתיים  לצרכים  קרקע"  "גאולת 

חשיבות לשם הגנה על שטחים פתוחים ערכיים לקיום המגוון הביולוגי ולאספקת שירותי המערכות 

האקולוגיות לרווחת הציבור.

מדיניות רצויה ועקרונות תכנון

הפנמת הערך הרעיוני והכלכלי של השטח הפתוח: מהלכי התכנון, ההקצאה והניהול של המקרקעין 	 

יתנו ביטוי רעיוני וכמותי לערך הרעיוני הגלום בקרקע ובשטחים הפתוחים ובערך השירותים שהם 

מעניקים לחברה, לסביבה, לאיכות החיים ולרווחת הציבור, כולל הערכים הסביבתיים והחברתיים 

.)Externalities( החיצוניים

הקרקע כמשאב מתחדש: מיחזור ושיקום קרקעות מופרות ומזוהמות, ניצול הקרקע ע"י פינוי מפעלי 	 

תעשיה, מחנות צה"ל ואתרים מזוהמים אחרים, שיקומם ושיווקם לייעודים חדשים, שיקום אתרי 

בנוסף  חוקית.  בלתי  מכרייה  שנוצרו  בורות  ומילוי  ניצול  שנסגרו,  מטמנות  שיקום  וחציבה,  כרייה 

זכויות  )הענקת  אוויר  וזכויות  כמו תת הקרקע  עתודות קרקע אלטרנטיביות  ופיתוח  לאלו, איתור 

בנייה מעל לשימושי קרקע קיימים, כמו מעל כבישים, חניונים ועוד(.

כרייה, חציבה, 	  ופיתוח,  בינוי  וחברתיים בהקצאת קרקע למטרות  הטמעת קריטריונים סביבתיים 

הטמנת פסולת, כולל טיפול מיטבי בעודפי עפר וחיוב חוזי המגובה בערבות כספית הנועד להבטיח את 

שיקום השטחים בתום השימוש.

מעורבות הציבור

הגברת המעורבות הציבורית ברמה הארצית והמקומית בנושאי תכנון וסביבה, בשלבים המוקדמים 	 

של התכנון, ולא רק בשלב ההתנגדויות שהוא שלב מאוחר יחסית בהליך התכנוני.

הגדלת שקיפות המידע לציבור הרחב, שקיפות בהליכי קבלת החלטות בכלל, ובהקשר לשמירה על 	 

השטחים הפתוחים בפרט.
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עתיד הנגב והגליל

עם ההפניה המתוכננת של המשאבים לפיתוח הנגב והגליל, יש לשים דגש על שימור ערכי הטבע והנוף 	 

ייחודם של אזורים  ולהימנע ממדיניות תכנון מתירנית ומשולחת רסן.  הייחודים לחבלי ארץ אלה 

אלה במרחבים הגדולים יחסית ובפיסות הקטנות של "ארץ בראשית", אשר רק בדרום עוד נותרו 

כמותם, ובמשאבי הטבע והנוף הייחודיים של הגליל.

לאזורים אלה משמעות אקולוגית עצומה וחשיבות עליונה, בהיותם מפלט לאדם אל הטבע, בארץ 	 

צפופה כמו ישראל.

במדיניות 	  והן  לפזורה(  קבע  ישובי  )קידום  בתכנון  הן  הבדואית  לפזורה  הולמים  פתרונות  קידום 

קרקעית )הסדר קרקעות(, שיבטיחו תנאים הולמים ואיכות חיים ראויה, בשילוב עם אכיפת החוק. 

על  מיטבית  שמירה  תוך  מוסדרים,  ליישובים  מהפזורה  אוכלוסיה  מעבר  יעודדו  אלה  פתרונות 

השטחים הפתוחים.

א.2 עקרונות מנחים לחיזוק מערכת התכנון

מערכת התכנון היא קריטית בכל הנוגע לכושר לשמר שטחים פתוחים בישראל, שכן בה נקבע אופן הניצול 

של משאב הקרקע. בכדי לספק את כל צורכי הפיתוח והשימור במדינה העומדת להיות הצפופה בעולם 

המערבי, יש צורך במערכת תכנון מקצועית ואיתנה, המפנימה שיקולים של תכנון ארוך טווח.

הליך תכנון היוצר הבחנה בין סוגי תכניות על פי סוג הפגיעה הסביבתית שלהן: מתן עדיפות למימוש 	 

ומסלול  המחוזיות,  בתכניות  לכך  המיועדים  בשטחים  מפורטות  תכניות  ולקידום  תקפות  תכניות 

לדחייה מיידית של תכניות העומדות בסתירה לעקרונות התכנון הארצי )כמו יוזמות לפיתוח שאינו 

הללו  התכנון  מעקרונות  חריגה  גבוהה(.  סביבתית  רגישות  בעלי  בשטחים  לפיתוח  או  דופן,  צמוד 

תתאפשר רק על ידי מוסד תכנון בעל ראייה ארצית, ולא מתוך שיקולים מקומיים בלבד.

הגברת השקיפות ומעורבות הציבור בתכנון: לאור חשיבותו הרבה של התכנון ועל מנת להבטיח בקרה 	 

יעילה על תהליכים וקבלת החלטות ותוצר תכנוני טוב יותר, נדרשת מעורבות של הציבור בשלבים 

לצמצום  להביא  עשויה  התכנון  של  מוקדמים  בשלבים  כבר  זו  מעורבות  התכנון.  הליכי  של  שונים 

ההתנגדויות לתכניות, לבניית הסכמות ולייעול ההליך התכנוני כולו. 

תוך 	  התכנוני,  ייעול השירות  את  לאפשר  בכדי   - ותקציבים  כוח אדם   - נדרשים  הקצאת משאבים 

הבטחת תוצרים תכנוניים איכותיים.

קידום של 	  ידי הכנת תכניות מקומיות,  על  היתר  בין  למציאות המשתנה,  התאמת מערכת התכנון 

תכנון אסטרטגי, עידוד תכניות התחדשות עירונית על פני הרחבות עירוניות ובנייה פרברית, ותקצוב 

אמצעים טכנולוגיים מתקדמים למערכות מידע תכנוניות וגיאוגרפיות.
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עיגון חובת הכנת תסקיר סביבתי בחקיקה ראשית, הליך בחינת חלופות קודם לשלב התכנון המפורט 	 

וכן חשיפת מסמכי התסקיר עוד טרם הפקדת התכנית.

הטמעה של שיקולים חברתיים בתכנון, בהם דיור בר השגה, שילוב אנשים עם מוגבלויות ועוד.	 

א.3 התנהלות רשות מקרקעי ישראל וקק"ל

קרקעות 	  לניהול  מגזריו  כל  על  הציבור  כנאמן  תפעל  "הרשות"(  גם:  )להלן  ישראל  מקרקעי  רשות 

המדינה ולהקצאת הקרקע הדרושה כדי לענות על כלל צורכי החברה, הסביבה והמשק. יודגש בהקשר 

זה כי בתיקון חוק מקרקעי ישראל נקבע לראשונה כי בין מחויבויותיה של רשות המקרקעין נכללים 

גם נושאים סביבתיים וחברתיים.

הרשות תפעל בהתאמה מלאה למדיניות התכנון המופקדת בידי מוסדות התכנון ולתכניות המתאר, 	 

ולא תעסוק בתכנון המתארי הכולל, המופקד כחוק בידי מוסדות התכנון.

הפתוחים 	  השטחים  על  השמירה  לעידוד  הנוגעות  החלטות  ותיישם  תקבל  ישראל  מקרקעי  רשות 

לסוגיהם, במקביל לעיסוקיה בפיתוח מקרקעין.

שיווק קרקעות ייעשה רק בהתאם לתכניות המתאר ומדיניות התכנון.	 

הרשות תעסוק בהקצאה וב"גאולה" של קרקע לשמורות טבע ונוף, גנים לאומיים ופארקים באמצעות 	 

רכישה או החלפה של קרקעות שבהן יש זכויות בינוי ופיתוח - בשטחים המיועדים וראויים לשמש 

כשמורות טבע, גנים לאומיים ופארקים.

הרשות תקצה שטחים מופרים ומשאבים לקליטת זכויות פיתוח ויישום מנגנונים אטרקטיביים לניוד 	 

זכויות פיתוח משטחים פתוחים ערכיים לאזורים אלה.

בעלי 	  אתרים  שהם  או  פתוחים  שטחים  בעיקרם  שהם  שטחים  ממכירת  תימנע  המקרקעין  רשות 

חשיבות ציבורית )שטחים המיועדים בתוכניות למטרות תיירות ונופש, שמכירתם מתאפשרת על פי 

הרפורמה במקרקעין(.

מדיניות רצויה ועקרונות תכנון

ויישום של הוראות תפוגה בחוזי מקרקעין למטרות פיתוח על מנת להבטיח 	  הרשות תפעל להחלת 

ניצול השטחים במועד המתוכנן. כך גם יימנע הצורך בהקצאת שטחים נוספים בשל מחסור הנובע 

מאי ניצול שטחים המיועדים לפיתוח.

הרשות תבטל חוזים ישנים לפיתוח שאינם תואמים עוד את מדיניות התכנון ואת המטרות והתפקידים 	 

של רשות המקרקעין על פי תיקון החוק משנת 2009.
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א. 4 אכיפה

ניהול מערכת אכיפה שוויונית, יעילה ומתואמת, אשר תאפשר איתור מהיר של עבירות בנייה, וניהול 	 

אפקטיבי של ההליכים המשפטיים הנדרשים. 

יישום של מדיניות ענישה מחמירה, כזו אשר תהפוך עבירות בנייה לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית, 	 

ובכלל זה קנס לכל יום נוסף של פעילות בלתי חוקית בשטח הפתוח.

מימוש יעיל ומהיר של צווים הניתנים במסגרת ההליך השיפוטי )כגון צו הפסקת שימוש וצווי הריסה(, 	 

הימנעות ממתן ארכות ארוכות למימוש הצווים ומדחייה של ביצוע צווים.

א. 5 חקיקה

עיגון ההגנה על השטחים הפתוחים בדרך של חקיקה ביוזמה ממשלתית ופרטית.	 

יצירת בסיס חוקי ליישום מדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים, בין היתר על ידי העשרת 	 

ארגז הכלים למימוש יעדי השמירה על השטחים הפתוחים באמצעות כלים כמו ניוד זכויות, רכישת 

זכויות ועוד.

הימנעות מקידום ואישור חקיקה העשויה לסכל את מדיניות השמירה על השטחים הפתוחים.	 
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 פרק ב': 
ניתוח המדיניות הקיימת 

פרק זה, המהווה את עיקר הדו"ח, מכיל ניתוח של החלטות ודברי חקיקה שהתקבלו במהלך שנת 2010 

)הצעת חוק  והבניה  יוחד לרפורמה המתגבשת בחוק התכנון  ברשויות המדינה השונות. חלק מפרק זה 

)סוף  ונדונה בימים אלו   2010 התכנון והבניה התש"ע-2010( אשר עברה בקריאה ראשונה בחודש מרס 

ולוועדת  הסביבה  והגנת  הפנים  לוועדת  המשותפת  בוועדה  והשלישית  השנייה  הקריאה  לקראת   )2011

הכלכלה של הכנסת. בפרק זה מספר חלקים:

ב.1 הרפורמה בחוק התכנון והבניה

ב.2 החלטות ממשלה

ב.3 החלטות מועצת מקרקעי ישראל

ב.4 החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה

ב.5 חקיקה

ב.1 הרפורמה בחוק התכנון והבניה7

הליך קידום הצעת החוק

החלטה  בממשלה  התקבלה   23.8.2009 ביום  והבניה.  התכנון  בחוק  הרפורמה  בסימן  עמדה   2010 שנת 

והצעות  עקרונות  לגבש  אותה  ולהסמיך  והבנייה,  התכנון  תחום  ולשיפור  לייעול  שרים  ועדת  להקים 

בתחום8. חודש לאחר-מכן, ב-2.10.2009, אישרה הממשלה את קביעת המטרות והתחומים המרכזיים 

7  האמור בחלק זה מבוסס ברובו על מאמרה של איריס האן "הרפורמה בחוק התכנון והבניה – היבטים סביבתיים וחברתיים" 

אשר פורסם בכתב העת מקרקעין, ספטמבר 2010. לקריאה נוספת לעניין הרפורמה בחוק התכנון והבניה ראו גם: איריס האן 

www.deshe. :ואיתמר בן דוד "בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה בתכנון" נובמבר 2010, זמין באתר מכון דש"א

    .co.il

8  החלטה 708 של הממשלה ה-32 "ועדת שרים לשיפור וייעול תחום התכנון והבניה".
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לרפורמה בתחום התכנון והרישוי. ביום 28.1.2010 אישרה הממשלה9 את המלצות ועדת השרים המהוות 

את "עמוד השדרה" של הצעת החוק. המלצות אלו הן שהכתיבו את העקרונות שבאו לידי ביטוי ברפורמה 

ואת סדר היום שהיא מבטאת. אלו הן עיקר ההמלצות:

למועצה הארצית יוקמו ועדות משנה, ובהן: ועדת משנה לתכניות מתאר ארציות לתשתיות לאומיות, א. 

ועדת משנה למתקנים ביטחוניים וועדת משנה לעררים בעלת סמכות לדון על עררים על תכניות מתאר 

כוללניות. לוועדות אלו תהיה סמכות סופית לדון ולהכריע בתכניות, ולמעשה הן תחלפנה את מליאת 

המועצה לגבי תכניות רבות. כחלק מיישום הכלל בדבר "תכנית אחת בוועדה אחת" ועל מנת למנוע 

כפל דיונים, יבוטל הצורך באישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים בתכניות 

המשנות ייעוד של קרקע חקלאית מוכרזת, וטעונות את אישורה היום. 

הוועדות המחוזיות יעסקו עם תום תקופת ההיערכות לתחולת הרפורמה בתכניות מתאר מקומיות ב. 

כוללניות בלבד ובסוגים מסוימים של תכנית מתאר מקומיות. כמו-כן, הוועדות המחוזיות תפעלנה 

ועדת משנה לרישום  ועדת משנה לתשתיות לאומיות,  ועדות משנה:  חלק מסמכויותיהן באמצעות 

שיכונים ציבוריים, ועדת משנה לפרויקטים מחוזיים. ועדות  המשנה הייעודיות של המועצה הארצית 

והוועדות  המחוזיות, יהיו בעלות סמכות החלטה ללא צורך באישור מוסד התכנון שבמסגרתו הן 

פועלות.

הדרגתי של ג.  דרך ביטול   פעולה זו תיעשה על  המחוזיות.  המתאר  תכניות  רובד  של  הדרגתי  ביטול 

תכניות המתאר המחוזיות התקפות, תוך העברה ככל הנדרש של נושאים הכלולים בהן, לרמת תכניות 

המתאר הארציות ולרמת תכניות המתאר הכוללניות.

ויותקנו תקנות בהסכמת השר להגנת הסביבה להסדרת נושא תסקירי השפעה על ד.  ייקבעו הוראות 

תיקבע רשימה סגורה של  הסביבה לרבות לעניין לוחות זמנים מרביים לכל הליך, אשר במסגרתן 

סוגי תכניות אשר ידרשו  תסקירי השפעה על הסביבה והנושאים אשר יידרשו להיכלל במסגרתם. 

להכנת  הנחיות  וליתן  לתכניות  תסקיר  הכנת  לדרוש  תכנון  למוסד  דעת  ושיקול  סמכות  יינתנו  לא 

תסקירי השפעה על הסביבה שלא בהתאם לתקנות.

ביום 10.2.2010, כארבעה חודשים מראשית ההליכים לקידום הצעת החוק, פורסם רשמית תזכיר הצעת 

החוק הכולל 585 סעיפים ומשתרע על מאות עמודים, ונשלח למשרדי הממשלה ולגורמים נוספים לקבלת 

הערותיהם תוך 21 יום. כנגד ההחלטה להעביר את תזכיר החוק להערות הציבור לתקופה של 21 ימים 

בלבד, עתרו שורה של ארגונים לבית המשפט העליון בטענה כי מדובר בפרק זמן בלתי סביר בעליל נוכח 

היקף תזכיר החוק וחשיבותו הציבורית. 

9  החלטה 1295 של הממשלה ה-32 "הרפורמה בתחום התכנון והבניה".
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בעקבות העתירה, הביקורת שהטיח בית המשפט העליון על ההליך הנחפז לאישור ההצעה10, והתחייבות 

המדינה לעת הדיון בעתירה להאריך את משך הזמן לקבלת הערות להצעת החוק;  החליטה הממשלה 

ביום 14.3.2010 לאפשר הגשת הערות להצעת החוק גם לאחר אישורה בקריאה ראשונה11.  

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ביום 17.3.2010. וועדה מיוחדת שהוקמה לצורך הדיון בה – ועדה 

משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה – החלה לדון בסעיפיה.

כי ראש הממשלה הורה   21.4.2010 ביום  2010, פורסם  בעקבות חשיפת פרשת הולילנד, בחודש אפריל 

לערוך בחינה מחודשת של מנגנוני הבקרה ברפורמה המוצעת, במטרה להגביר את השמירה על המינהל 

זאת,  לעומת  כלשהי,  ממשלה  בהחלטת  ביטוי  לידי  באה  לא  זו  הוראה  המידות12.  טוהר  ועל  הציבורי 

את  להאריך  לא  הוחלט:  ובה   הרפורמה,  בעניין  נוספת13  ממשלה  החלטת  התקבלה   4.7.2010 ביום 

לוחות הזמנים המקוצרים לקידום תשתית לאומית, לא לאפשר קיומו של דיון חוזר על החלטות וועדות 

המשנה של הוועדה המחוזית והמועצה הארצית למליאה, להאריך את התקופה בה ניתן לתת שימושים 

חורגים והקלות לשבע שנים ממועד כניסת הרפורמה לתוקף, לקבוע הסדר לפיו ועדת המשנה המחוזית 

לתשתיות תוסמך לאשר תכניות מקומיות לתשתיות תוך סטייה מתכניות המתאר המחוזיות, ועוד.

החלטה זו והחלטות אחרות שהתקבלו בישיבות ועדת השרים הוטמעו לתוך הנוסח המעודכן של הצעת 

החוק שהופץ ביום 5.8.2010.

 המועצה הארצית קיימה שני דיונים ברפורמה. בדיון הראשון ביום 6.4.2010, הוצגה בקצרה הרפורמה 

וחברי המועצה יחד עם אורחים אחרים הביעו עמדתם בעניינה. מספר גורמים מקצועיים הביעו התנגדות 

נחרצת לביטול התוכניות המחוזיות בטענה שמדובר בפריצה מסוכנת של מדיניות התכנון ומעבר לתכנון 

מוטה שליטה ארצית. בדיון השני ביום 13.4.2010, התקבלה ההחלטה שהוצעה ע"י יו"ר המועצה ומנהל 

מינהל התכנון בשעתו - פרופ' שמאי אסיף. להלן הנקודות העיקריות בהחלטה:

במסגרת הצעדים הנלווים של מינהל התכנון ליישום וביצוע הצעת החוק הוחלט כי מינהל התכנון א. 

ארציות  מתאר  תכניות  של  להכנתן  זמנים  ולוחות  הוראות  בהקדם  הארצית  המועצה  בפני  יביא 

המתאר  בתוכניות  שעוגנו  העיקריים  והנושאים  הערכים  על  שמירה  שיבטיחו  הוראות  שתקבענה 

המחוזיות מתוקף התוספת הראשונה לחוק ושנכון להבטיח את שמירתם ברמת התכנון הארצית.

הערכים ב.  כי  להבטיח  צורך  רואה  הארצית  "המועצה  כי:  הוחלט  המחוזיות  התוכניות  בעניין  עוד 

על שטחים  היתר מערכות תשתיות..., שמירה  ובין   – בתוכניות המתאר המחוזיות  כיום  הקיימים 

פתוחים...  – לא ייפגעו על רקע ההצעה לאפשר סטייה של תוכנית מתאר כוללנית מתוכניות המתאר 

10  השופטת פרוקצ'יה בפרוטוקול הדיון מיום 10.3.2010 בבג"צ 1658/10.

11  החלטה 1502 של הממשלה ה-32 "טיוטת חוק התכנון והבניה, התש"ע – 2010, אישור החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה 

מיום 14.3.2010."

12  בהודעה לעיתונות ניתן לצפות באתר משרד ראש הממשלה, בכתובת: 

 http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/Spokesman/2010/04/spokebakara210410.htm

13  החלטה 1903 של הממשלה ה-32 "רפורמה בתחום התכנון והבניה – תיקונים להצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010."
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המחוזיות." כמו כן, מציעה המועצה כי לא תאושר סטייה מתוכנית המתאר המחוזית – עד להטמעת 

ערכים אלו בתוכניות מתאר ארציות, אלא הכפוף לבחינה ואישור של המועצה הארצית.

באשר לתכניות לשטחים פתוחים נאמר בהחלטה כי: "המועצה הארצית מבקשת להדגיש את חשיבות קידומן ג. 
של תכניות ארציות ואזוריות לשטחים פתוחים, העלולות להידחק מול תנופת הפיתוח הצפויה...".

עוד המליצה המועצה הארצית כי הרכבי וועדות התכנון ברפורמה ישמרו על האיזונים הקיימים בחוק 

הקיים, וכי יש להוסיף ולבחון את נושא שקיפות המידע ושיתוף הציבור ברפורמה, מעבר למוצע בה. 

בחינה של ההוראות המעודכנות של החוק )אוגוסט 2010( מלמדת כי המלצות אלו לא הוטמעו, ונראה כי 

מנסחי הצעת החוק התעלמו מהן. הרכב הוועדות לא השתנה מהגרסה המקורית והוא עדיין נותן משקל 

יתר לנציגי הממשלה על חשבון נציגים מן השלטון המקומי ומן החברה האזרחית, ודבר לא נעשה בנושא 

שיתוף הציבור. 

השנים  בארבע  הארצית  המועצה  אישור  המחייבת  הוראה  אמנם  שולבה  המחוזיות  התכניות  בנושא 

הראשונות לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, בכל מקרה בו משנים ייעוד של שטח פתוח בתכנית מחוזית, 

ואולם – נוספה גם האפשרות כי תכנית מקומית לתשתיות תאושר בסתירה לתכניות המחוזיות, הסדר 

העומד בסתירה מוחלטת להמלצות המועצה הארצית. 

נכון לכתיבת שורות אלו )דצמבר 2011( טרם נערכו הצבעות בעניין הרפורמה, ולכן אין לדעת האם ואילו 

שינויים ישולבו בנוסח הסופי של החוק.  

התייחסות להסדרים שיוצרת הצעת החוק בראי השמירה על השטחים הפתוחים14

הרפורמה בתכנון עתידה לבטל חלק ממנגנוני השמירה החשובים ביותר על השטחים הפתוחים הקיימים 

במערכת התכנון וליצור הסדרים חדשים בעלי השפעות סביבתיות וחברתיות משמעותיות, כל זאת מבלי 

דומה,  גודל  ברפורמות בסדר  ציבורית מקצועית, כמקובל  ועדה  עבודה של  לפרסום הרפורמה  שקדמה 

ומבלי שנבחנו לעומק השלכותיה הסביבתיות והחברתיות.

אחד המנגנונים החשובים ביותר בשמירה על השטחים הפתוחים אשר עתיד להתבטל הוא רובד התכניות 

המחוזיות. תכניות אלו מקנות הגנה לשטחים הפתוחים על-ידי קביעת ייעודי קרקע ספציפיים למטרות 

אלו. החוק המוצע קובע כי בתוך ארבע שנים מיום כניסתו לתוקף יוכלו תכניות המתאר הכוללניות לגבור 

חלקיות  מחוזיות  תכניות מתאר  קודמו מספר  האחרונות  בשנים  המחוזיות.  התכניות  על  בהוראותיהן 

שעניינן ועיקרן תכנון המרחב הפתוח: תכנית מתאר מחוזית חלקית לבקעת הנדיב )תמ"מ 5/6(, למרחב 

נחל הירקון  43/14/4(, למרחב  3/5( למרחב שקמה )תמ"מ  9/21/3(, לפארק איילון )תמ"מ  פולג )תמ"מ 

)תמ"מ 3/10( ולפארק הקישון )תמ"מ 6/6(. ביטול תכניות אלו יוריד לטמיון את המאמץ הרב שהושקע 

14  להרחבה בנושא זה ראו "השטחים הפתוחים בישראל: השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון", מאי 2011, זמין באתר מכון 

 www.deshe.org.il דש"א
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המאפשר  מנגנון  כולל  חוק  בנוסף,  נועדו.  הן  שלשמירתם  הפתוחים  המרחבים  את  בסכנה  ויעמיד  בהן 

לתכניות מקומיות לתשתיות לגבור על תכניות מתאר מחוזיות. 

מנגנון הגנה נוסף על השטחים הפתוחים שעתיד להתבטל הוא הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים 

2005 נמצא  פתוחים, וזאת ללא יצירת כל מסגרת הגנה חלופית בחוק המוצע. בבדיקה שנעשתה בשנת 

כי הוועדה מאשרת אמנם את רוב התכניות המובאות לאישורה, אך בחלק מן המקרים האישור מותנה 

בשילוב שינויים בתכנית. ביטול מוחלט של הועדה קיים סיכון של ממש לשטחים הפתוחים, שכן עצם 

קיומה של הועדה מהווה גורם המסנן ומכוון תכניות. ראוי כי לאור מצוקת הקרקע ההולכת וגוברת – 

ועדת תכנון ארצית תדון בכל שינוי יעוד של קרקע חקלאית / שטח פתוח, מתוך ראייה לאומית וארוכת 

טווח ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשינוי ייעוד של שטח שאינו צמוד דופן. 

פתוח,  חקלאי  שטח  של  ייעוד  המשנה  תכנית  על  גם  אחת"  בוועדה  אחת  "תכניות  של  העיקרון  החלת 

תתמרץ בפועל את קידומן של תכניות המשנות ייעוד זה וייעוד של שטחים פתוחים אחרים. בעניין זה 

 – הארצית  המתאר  בתכנית  המעוגנים  ביותר  החשובים  התכנון  מכללי  אחד  של  גורלו  במיוחד  מדאיג 

תמ"א 35: "פיתוח צמוד דופן". לפי הוראות התמ"א, פיתוח שאינו צמוד דופן טעון אישור של ועדת משנה 

למועצה הארצית וזאת מתוך הכרה ברצף השטחים הפתוחים כערך בעל חשיבות לאומית הראוי להגנה 

השטחים  של  גורלם  אחת",  בוועדה  אחת  "תכנית  של  העיקרון  מהפעלת  כתוצאה  ארצי.  תכנון  ברובד 

הפתוחים בשולי הערים יהיה נתון בחלק גדול מהמקרים לידי תכניות המתאר הכוללניות ולועדות התכנון 

המקומיות. מנגנוני הגמישות של התכניות הכוללניות בצירוף העובדה שהוועדות המקומיות נתונות ללחץ 

רב לעיתים מצד יזמי נדל"ן, יוצרים יחד את החשש כי אישור הרפורמה יוביל להתרחבות הבניה בשולי 

הערים ולהמשך מגמת הפרבור.

זאת ועוד, על אף שאחת הסיסמאות שליוו את קידום הצעת החוק היא ביזור סמכויות לוועדות המקומיות, 

מתברר שהרפורמה מעניקה כוח מופרז לממשלה תוך החלשת מערכת האיזונים והבלמים, הן מצד אנשי 

מקצוע והן מצד הציבור והשלטון המקומי. הצעת החוק יוצרת למעשה מסלולים מקוצרים ומועדפים לכל 

יוזמה ממשלתית, ללא הבקרות הנדרשות, באופן שמאפשר הלכה למעשה תכנון ישובים חדשים, כבישים, 

מערכות תשתית, מתקנים צבאיים ועוד במסלול "עוקף תכנון". להלן מספר דוגמאות:

- בניגוד למצב הקיים, לועדות המשנה שיקומו א.  הקמת ועדות משנה אוטונומיות למועצה הארצית 

למועצה הארצית, כמו ועדת המשנה הארצית לתשתיות )שהיא למעשה הות"ל הפועלת כיום – בשינוי 

סמנטי של השם בלבד(, תהיה סמכות סופית להכריע בכל תכנית לתשתיות, ללא אפשרות להביא 

תכניות לדיון במליאת המועצה הארצית בה ההרכב מאוזן יותר, ועם משך התנגדויות קצר במחצית 

- 30 יום בלבד. 

הקמת שש ועדות משנה חדשות לתשתיות ולתכניות בעלות חשיבות לאומית בוועדות המחוזיות, ב. 

עם רוב מוחלט לנציגי הממשלה. גם כאן, אין אפשרות להביא נושא לדיון במליאת הוועדה המחוזית, 

כך שההכרעה בהן היא סופית. תכניות לתשתיות הנדונות בוועדות המשנה הללו גוברות על תכניות 

כוללניות ועל תכניות מחוזיות ואין עליהן זכות ערר! 
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תיירות, ג.  למגורים,  תכניות   – מחוזית"  ועדה  בסמכות  מקומיות  ל-"תכניות  מזורז  מסלול  יצירת 

תשתית, צורכי ציבור, ו"כל תכנית אחרת שהשר קבע לגביה כי היא בעלת חשיבות לאומית או כלל 

מחוזית"15. תכניות אלו ידונו בוועדה המחוזית או בוועדת המשנה שלה ללא זכות ערר ולעיתים על 

אפן וחמתן של הוועדות המקומיות.

ועדה מחוזית,  בסמכות  והתכניות המקומיות  ועדות המשנה המחוזיות  בעניין  ההסדרים החדשים 

יובילו למצב בו עם אישור הרפורמה, יקומו 18 ועדות משנה מחוזיות אוטונומיות בכל הארץ ללא כל 

תיאום ובקרה ביניהן ועליהן. בועדות אלו יאושרו תכניות ללא בחינתן בראייה אזורית כוללת, וכך 

אנו עשויים לקבל כבישים מיותרים, תכניות לתחנות תדלוק בלתי נחוצות, מתחמי תיירות בשטחים 

הפתוחים, ועוד.   

סמכות רחבה לשר הפנים להכריז על "מרחב תכנון מיוחד" – זהו אחד ההסדרים הדרקוניים ביותר ד. 

ברפורמה המתגבשת, לפיו ניתן יהיה להקים מרחב תכנון מיוחד לצורך הקמת יישוב חדש, או תכנון/

יח"ד לפחות, או לתכנון או הקמת תשתית. להרכב הוועדה המיוחדת שתוקם מכוח  הקמת 5,000 

סמכות השר, יהיה רוב ממשלתי מובהק. ועדות אלו מפקיעות למעשה את יכולת ההשפעה של הציבור 

ושל השלטון המקומי בשטח בו מדובר. 

תסקירי  של  ההכנה  בנהלי  משמעותיים  שינויים  מספר  נכללים  המוצעת  הרפורמה  במסגרת  כמו-כן, 

ועדות  של  הדעת  ושיקול  הגמישות  את  מאוד  לצמצם  הרפורמה  מציעה  בעיקרה,  הסביבה.  על  השפעה 

התכנון בבחירת הפרויקטים שצפויים להיות בעלי השפעה סביבתית ושעבורם תידרש הכנת תסקיר, וכן 

את הנושאים שייבחנו במסגרת אותו תסקיר. כתוצאה מכך, מוסד תכנון לא יוכל לדרוש תסקיר לתכנית 

שאינה מבין התכניות המנויות מראש בתקנות )להוציא חריגים באישור שלושה שרי ממשלה!(, וכמו-כן 

לא יותאמו נושאי הבדיקה באופן פרטני עבור כל פרויקט כפי שנהוג כיום, ומקובל במדינות רבות בעולם 

המערבי. במקביל, מציעה הרפורמה כי היועצים הסביבתיים של וועדות התכנון יהיו יועצים חיצונים ולא 

עובדי המשרד להגנת הסביבה כפי שנהוג כיום. תיקון כאמור עלול ליצור מצבים בהם ישקלו שיקולים 

זרים במסגרת בחינת תסקירי השפעה על הסביבה. 

ההסדרים החדשים הנוגעים לתסקירי השפעה על הסביבה, לצד הסדרים קשיחים נוספים )כמו הטלת 

סנקציה על אי עמידה בלוחות זמנים( – יגרמו לכך שמצד אחד ייתכן ויוכנו תסקירים מיותרים לתכניות 

בעלות השפעה סביבתית מצומצמת יחסית, ומצד שני – לא יוכן תסקיר לתכנית שהשלכותיה הסביבתיות 

רבות וחשובות אולם לא היו ידועות לעת כתיבת התקנות. בכך יפגעו איכות התכנון, השמירה על איכות 

השטחים הפתוחים והסביבה, בריאות התושבים החיים בסמיכות לאזור התכנית ואיכות החיים בכלל.  

15  סעיף 178 להצעת החוק התכנון והבנייה, התש"ע – 2010, ה"ח 499.
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ב.2 החלטות הממשלה

פרק זה בוחן את החלטות הממשלה שהתקבלו בשנת 2010, לאור עקרונות המדיניות המנחה והעקרונות 

המנחים לשמירה על השטחים הפתוחים, אשר פורטו בפרק הקודם. החלטות אלו נבחנו גם בהשוואה 

למדיניות הממשלה בנושא השטחים הפתוחים בשנים הקודמות )2005-2009(16.

הליך הבחינה כלל סקירה של כל החלטות הממשלה שהתקבלו בשנת 2010, על-פי המידע המצוי באתר 

משרד ראש הממשלה, מתוכן נבחרו על-ידנו החלטות בעלות השפעה ישירה או עקיפה על מדיניות השמירה 

על השטחים הפתוחים. החלטות אלו מפורטות בנספח מס' 1. יש להדגיש כי המסמך אינו סוקר את אופן 

יישום ההחלטה, אלא מנתח את ההחלטות כביטוי של מדיניות בלבד. להלן עיקרי המסקנות והממצאים 

מניתוח החלטות הממשלה, ובעקבותיהן פירוט עיקרי ההחלטות לפי נושאים.

1. עיקרי הממצאים והמסקנות

2009 את הרפורמה במקרקעי ישראל, אשר אושרה בכנסת בקריאה  לאחר שהשלימה הממשלה בשנת 

2010 לקדם שתי רפורמות נוספות שתחילתן  3.8.2009, המשיכה הממשלה בשנת  שנייה ושלישית ביום 

עוד בשלהי שנת 2009 – הרפורמה בתכנון והרפורמה בתחום התשתיות. סידרת רפורמות זו היא ללא ספק 

המהלך בעל המשמעות הרבה ביותר על השטחים הפתוחים שקידמו ממשלות ישראל בשנים האחרונות, 

ואף בעשורים האחרונים.

לצד אישור עקרונות הרפורמה בתכנון, שעל משמעותה עמדנו בהרחבה בחלק הקודם, עסקה הממשלה 

רבות בשנת 2010 במציאת פתרונות לבעיית התייקרות מחירי הדיור. הממשלה התמקדה בשני מישורי 

פעולה הנוגעים לענייננו: הגדלת היצע הקרקע למגורים באמצעות ביטול עקרונות תכנון חשובים שנקבעו 

מינימום  צפיפות  וקביעת  המרכז  במחוז  למגורים  חדשות  תכניות  ייזום  הפסקת  ובראשן   35 בתמ"א 

מותרת; והגברת קצב שיווק קרקעות למגורים, חלק ניכר מהן באזור המרכז.  

הנחת המוצא של הממשלה, לפיה עליית מחירי הדיור נובעת בעיקר ממחסור בתכניות מאושרות למגורים, 

וכי "הצפת השוק" בתכניות רבות תביא להורדת מחירי הדיור, באמצעות כוחות השוק - שגויה לדעתנו 

תכנוני  מלאי  קיים  כי  מגלה   2010 בשנת  שפורסם  ישראל  מקרקעי  מינהל  של  דו"ח  ראשית,  מיסודה. 

בלבד  ציבורית  על קרקע  דיור  יחידות  160 אלף  של  בהיקף  לבניה  בתכניות מתאר מפורטות מאושרות 

אנו סבורים שנכון היה להפנות את מירב תשומת  כאשר חלק ניכר מהעתודות מצוי גם במחוז המרכז. 

הלב לקשיי השיווק של קרקעות מתוכננות, ולהימנע מקבלת החלטות בלתי הפיכות שמשמעותן הגדלת 

המלאי התכנוני למגורים על חשבון השטחים הפתוחים בטרם מוצו ומומשו התכניות הקיימות17. 

16  דו"ח שמירה על השטחים הפתוחים – ניתוח החלטות רשויות המדינה, דו"חות שנתיים לשנת 2005-2009, זמין באתר מכון 

 .www.deshe.co.il ,דש"א

 www.deshe.org.il 17  להרחבה ראו "בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה בתכנון" נובמבר 2010, זמין באתר המכון
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שנית, בעבודה שהוכנה בבנק ישראל, אשר ניתחה את הגורמים לעליית מחירי הדיור בשנים 1999-201018 

נמצא כי הפער בין הביקוש להיצע )המחסור הנטען ביחידות דיור( – מסביר רק כשישית מעליית המחירים 

בשנים אלו, וגורמים רבים אחרים משפיעים על עליית המחיר: שיעור הריבית, שער הדולר, גודל הדירות 

ועוד. כפי הנראה, הקרקע אינה מתנהגת כמוצר צריכה רגיל19, על פי כללי הביקוש וההיצע המוכרים לנו 

ממוצרי צריכה אחרים, והצפת השוק בדירות – לא היא שתביא להורדת המחירים.  

הנחה בעייתית נוספת, נוגעת להחלטת הממשלה לעודד בנייה צמודת קרקע במגרשים גדולים, כאמצעי 

למשיכת אוכלוסייה חזקה לפריפריה.  מאחר ומבחינת הנתונים עולה כי המחסום האמיתי בפני פיתוח 

הפריפריה הוא העדר מקומות תעסוקה, והעדר תשתית אטרקטיבית של שירותי ציבור כגון חינוך, תרבות 

וחינוך  אמיתיים  תעסוקה  פתרונות  בו  שאין  במקום  גדול  מגרש  יועיל  מה  השאלה  נשאלת   - ובריאות 

איכותי? אין ספק כי מדובר בדגם פיתוח שאינו רצוי מכל בחינה שהיא. 

תכנית משמעותית שאושרה השנה על-ידי הממשלה היא תכנית "נתיבי ישראל – תכנית תחבורה לפיתוח 

הנגב והגליל" מטרת התכנית היא הקמת שדרת תשתית תחבורה יבשתית בין-עירונית מקריית שמונה 

ונהריה בצפון ועד לאילת בדרום, במטרה לאכלס ולפתח את הנגב והגליל. התכנית מורכבת מצירוף של 

מספר פרויקטים כאשר כמעט לכולם השפעות סביבתיות מרחיקות לכת. אף על פי כן, נציג השר להגנת 

הסביבה בצוות ההיגוי הבין-ממשלתי שהוקם לטובת התכנית יהיה על תקן משקיף בלבד. 

יתרה מכך, קידום התכנית נעשה עוד בטרם אושרה תכנית המתאר הארצית הכוללת לתחבורה יבשתית 

– תמ"א 42, שהמועצה הארצית החליטה על הכנתה אך משרד התחבורה עיכב את קידומה. הדעת נותנת 

שמכוחה  הכוללת  התכנית  ידה  על  תאושר  הממשלה  בהחלטת  המצוינים  הפרויקטים  לאישור  שקודם 

ייגזרו התכניות המפורטות. רצונה של הממשלה לקדם תכניות לתחבורה בכל מחיר ללא תכנון כולל, עלול 

להביא לפגיעה חמורה בשטחים הפתוחים, בערכי טבע חשובים ולבזבוז משאבים מיותר. 

גם בשנת 2010 קידמה הממשלה הקמה של ישובים חדשים. בעניין זה החליטה הממשלה להמשיך את 

קידום הרחבתו של הישוב חריש כפתרון משמעותי וארוך טווח למצוקות הדיור של הקהילה החרדית. על-

פי תוכניותיו של משרד השיכון, תהפוך חריש לעיר של עשרות אלפי תושבים תוך חריגה ממסגרת הפיתוח 

שאושרה ליישוב במועצה הארצית וחרף ההשפעות הסביבתיות החמורות הנובעות מהרחבתו. החלטה 

נוספת בעלת השפעה תכנונית-סביבתית רבה היא הגדלת מספר "כפרי סטודנטים" בנגב ובגליל. בדומה 

והלאומי  כפרי הסטודנטים, המשקל הפוליטי  בעניין  גם  בודדים,  בחוות  לעידוד הממשלה להתיישבות 

זו,  גובר לאין שיעור על המשמעויות התכנוניות והסביבתיות שיש לצורת התיישבות  בקבלת ההחלטה 

אשר עומדת בסתירה למדיניות התכנון הרצויה, לפיה יש להפנות את עיקר הפיתוח לערים ולחזקן. לדעתנו 

על המדינה לעודד סטודנטים וצעירים לבוא ולהתגורר בערי הפריפריה ובכך לעודד את החייאתן וחיזוקן. 

ההתיישבות  את  לחזק  שמטרתן  החלטות  מספר   2010 בשנת  הממשלה  אישרה  דומה  מניע  בסיס  על 

הכפרית בנגב ובגליל, בעיקר מתוך ראיה חלוצית והתיישבותית, תוך חריגה ממדיניות התכנון הלאומית 

18  שוק הדיור בישראל: גורמים מבניים במחירי הדירות ושכר הדירה בשנים 1999-2010, הוצג בכנס חטיבת המחקר של בנק 

ישראל, 30.12.2010. 

19  האם שוק המקרקעין והנד"לן הוא שוק רגיל? טעויות ברפורמת הקרקעות ותיקונן, מ. מאיר ברודניץ וא. אלכסנדר, פורסם 

ב"תכנון" –ביטאון איגוד המתכננים בישראל, כרך 8, חוברת 1, 2011 )עמ' 127(.  
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כפי שהתוותה בתמ"א 35 )מדיניות המדגישה את הפיתוח העירוני כיעד מועדף( ואושרה על-ידי הממשלה 

עצמה. ההחלטות מבטאות תפיסת מדיניות המעודדת את הפיתוח החקלאי, ללא כל התחשבות והפנמה 

של שיקולים סביבתיים. התנהלות זו צורמת ובעייתית במיוחד, מפני שהחקלאות, כמעט יותר מכל ענף 

אחר, משפיעה ומושפעת מאיכותן של מערכות אקולוגיות ומשירותי המערכת שהם מספקות )כמו למשל 

מגוון גנטי להשבחת מינים, איכות מים, שירותי האבקה ועוד(. על רקע דברים אלו, קשה להבין כיצד 

ניהול הקרקע החקלאית  ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים לבחינת מדיניות  בהחלטה על הקמת 

בבעלות ציבורית )ועדת רוטקופף( נמנעה הממשלה בהחלטתה מלצרף לשורות הועדה את מנכ"ל המשרד 

בעל חשיבות  בנושא  העובדה שמדובר  חרף  ציבור מטעם הארגונים הסביבתיים,  ונציג  להגנת הסביבה 

סביבתית ממעלה ראשונה. 

כולן  גם מספר החלטות, כמעט  לעודד את ההתיישבות הכפרית, התקבלו  בנוסף להחלטות המבקשות 

נקודתיות, המקדמות התחדשות עירונית. ההחלטה העקרונית היחידה שהתקבלה בשנת 2010 בעניין זה 

 .)38 נועדה להוסיף תמריצים נוספים בחקיקה לביצוע פרויקטים של פינוי-בינוי וחיזוק מבנים )תמ"א 

מאחר וכמעט כל החלטות הממשלה בנושא המגזר העירוני בשנת 2010 היו נקודתיות )הכרזה על מתחמי 

פינוי-בינוי או הארכת תוקף של הכרזות קודמות(, משתמע כי הממשלה אינה אוחזת במדיניות בעלת 

ראייה רחבה לקידום איכות החיים העירונית בישראל.  כאשר משווים בין מכלול ההחלטות שהתקבלו 

לגבי המגזר הכפרי והחקלאי, מול אלו שהתקבלו לגבי המגזר העירוני, ניכרת ההעדפה הברורה בעידוד 

הפריפריה החקלאית, ללא התייחסות מקבילה לפריפריה העירונית. )עניין זה משתקף גם בסוגיית כפרי 

הסטודנטים שצוינה לעיל(. 

עליו  החקיקתי  לשינוי  הנוגע  בכל  גם  החקלאי  המגזר  של  הדומיננטיות  על  לשמור  הקפידה  הממשלה 

החליטה בתחום הנגר והניקוז. בעניין זה החליטה הממשלה להטיל הממשלה על משרד החקלאות ופיתוח 

על  לברך  יש   .1957  – התשי"ח  הניקוז,  חוק  לתיקון  תזכיר   30.9.2010 עד  להפיץ  האוצר  ומשרד  הכפר 

יוזמת הממשלה להביא לתיקון החוק הארכאי. יחד עם זאת, כפי שניתן להתרשם מהחלטת הממשלה, 

לחוק,  התיקון  לאחר  גם  הנראה  ככל  תישמר  הניקוז  במדיניות  החקלאי  האינטרס  של  הדומיננטיות 

ובמהלך המתגבש אין ביטוי מספק להיבטים הסביבתיים רבי המשמעות של נושא זה.

השטחים  על  ישירה  השפעה  בעלות  וחיוביות  חשובות  החלטות  מספר  הממשלה  קיבלה   2010 בשנת 

ובראשם  התכנון,  ממוסדות  הממשלה  מבקשת  אלה,  מהחלטות  באחת  נוספים.  טבע  וערכי  הפתוחים 

הוועדה המחוזית מחוז מרכז והועדה לשמירת הסביבה החופית, לבחון מחדש את התכנית להקמת כפר 

הנופש בפלמחים ולשקול אם יש מקום לשנות את ההחלטות שהתקבלו בעניינה. זאת, בין היתר מאחר 

בהחלטות  נוסף  עיון  מחייב  הציבורי  האינטרס  בהם  המשקל  מסוג המקרים כבדי  היא  ו-"התכנית 

שקיבלו מוסדות התכנון". לקראת סגירת הגליון התבשרנו על כוונה לבצע מהלך דומה גם בחוף בצת. 

עוד בעניין זה, החליטה הממשלה להורות על גיבוש תכנית אשר תפעל בין יתר מטרותיה, גם לשמירת 

מתווה  בחוברת  שעיון  אלא  חיובית,  בהחלטה  מדובר  ישראל.  ארץ  של  והצומח  החי  הביולוגי,  המגוון 

הפעולה לתכנית שצורפה להחלטה, מגלה כי חסר בה כל התייחסות לנושא של מגוון ביולוגי ושימור ערכי 

טבע ייחודיים לארצנו. יתרה מכך, על צוות ההיגוי של התכנית וצוות התכנון לא נמנה מומחה כלשהו 

בנושאים הקשורים למשאבי טבע ונוף או מגוון ביולוגי.
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החלטה חשובה נוספת של הממשלה נוגעת להתמודדות עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון. ההחלטה 

קוראת לאמץ את עקרונות מסמך המדיניות בעניין התמוטטות המצוק בחופי ישראל, דרכים להתמודדות, 

והמשמעויות הכלכליות והציבוריות. בתוך כך, קוראת ההחלטה להקים צוות יישום מקצועי בין-משרדי 

נציג משרד ראש הממשלה. ראוי לציין בהקשרים אלה לחיוב את פעילותו הנמרצת של השר  בראשות 

להגנת הסביבה ותרומתו למהלכים חשובים אלה של הממשלה. 

כמו בשנת 2009, כך גם בשנת 2010, קודמו ע"י הממשלה תכניות ליצור חשמל ע"י יצרנים פרטיים וזאת 

מבלי שיש כל התקדמות בהכנת תכנית המתאר הארצית לתשתיות משק האנרגיה - תמ"א 41, שמשרד 

התשתיות עצר את קידומה. הממשלה המשיכה להסמיך חברות פרטיות להכנת תכניות לתשתית לאומית 

להקמת תחנות  כוח באזור צפית שבשפלה ובאזור רמת הגולן.    

גם בשנת 2010 נמצאו מספר דוגמאות ליישום של כלים מתחום מדיניות המקרקעין, בכדי לקדם תשתיות 

ויעדי פיתוח אחרים. כך למשל, במסגרת המאמץ לאפשר את סלילת כביש 6, מסילת רכבת העמק והנחת 

צינור הגז במפער הקישון – נחתמו הסכמים עם בעלי הקרקעות לחילופי קרקעות או הסדרי פיצוי אחרים. 

גם בכדי לאפשר את אישורן המלא ותפקודם  זה  כי המדינה תעשה שימוש במנגנונים מסוג  יש לקוות 

של שמורות טבע ושל פארקים, המתעכבים שנים רבות בשל בעלות פרטית על הקרקע )לדוגמא: פארק 

השרון, גבעות הכורכר בנס ציונה(. ראוי היה כי המדינה תכיר גם בשמורות טבע כתשתית בעלת חשיבות 

לאומית, ותעשה שימוש בכלים דומים בכדי לאפשר את קיומם. 

2. סקירה של ההחלטות שהתקבלו ב-2010, לפי נושאים 

א. הרחבת היצע הקרקעות למגורים 

היצע  של  מאסיבית  הרחבת  שתכליתן  החלטות  מספר  הממשלה  קיבלה  הדיור  מחירי  עליית  רקע  על 

הן  אלא  שישווקו,  הדירות  מספר  בדבר  כלליים  יעדים  בקביעת  מסתפקות  לא  אלו  החלטות  הדירות. 

קוראות במפורש לביטול עקרונות תכנון מרכזיים כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה קודמות ובתמ"א 35, 

ובראשן הפסקת ייזום תכניות חדשות למגורים ותעסוקה במחוז המרכז וקביעת צפיפות דיור מינימאלית. 

בתכניות  ממחסור  נובעת  הדיור  מחירי  עליית  לפיה  זה,  בעניין  הממשלה  החלטות  של  המוצא  הנחת 

 ,2010 מאושרות למגורים, שגויה לדעתנו מיסודה. דוח של מינהל מקרקעי ישראל שפורסם במאי שנת 

מגלה כי קיים מלאי תכנוני בתכניות מתאר מפורטות מאושרות לבניה בהיקף של 160 אלף יחידות דיור 

ניכר מהעתודות מצוי גם במחוז המרכז.  מבין הגורמים המעכבים את  על קרקע ציבורית כאשר חלק 

מימוש התכניות ניתן למנות בעיקר בעיות שיווק, ובעיות משפטיות שונות.20 

ולהימנע  לקשיי השיווק של קרקעות מתוכננות,  לב  מירב תשומת  להפנות את  היה  שנכון  אנו סבורים 

מקבלת החלטות בלתי הפיכות שמשמעותן הגדלת המלאי התכנוני למגורים על חשבון השטחים הפתוחים 

בטרם מוצו ומומשו התכניות הקיימות. 

20  לקריאה נוספת ראו גם: איריס האן, בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה בתכנון, מכון דש"א, נובמבר 2010. 
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מטעמה  שזרוע  התכנון  לעקרונות  מוחלטת  בסתירה  כאמור  העומדות   - זה  בעניין  הממשלה  החלטות 

גיבשה )המועצה הארצית לתכנון ולבנייה(, ושהיא עצמה  אישרה ואימצה – יוצרות מצב של חוסר וודאות 

בשוק הנדל"ן וכתוצאה מכך עלולות להוביל אף לעליית מחירים נוספת. לאמור, במקום שיופנו משאבים 

הנדל"ן  ויזמי  קרקעות  בעלי  עשויים  הקיימות,  לתכניות  בהתאם  המאושרות  הקרקע  עתודות  לפיתוח 

להעדיף להמתין ולראות אילו קרקעות נוספות יופשרו באזורי הביקוש. ההמתנה על הגדר פוגעת בהיצע 

הדירות ומעלה את המחירים. על הממשלה להפנים כי רק שמירה על מדיניות תכנונית אחראית וארוכת 

טווח, יחד עם תגבור המערך התכנוני במבנהו הקיים, יובילו, לא רק להשגת מטרות ציבוריות חשובות 

כמו חיזוק הערים ושמירה על השטחים הפתוחים, אלא גם ליצירת היצע קבוע ומתמשך של קרקעות 

מתוכננות למגורים ובאמצעות כך להגברת יציבות המחירים בשוק הדיור.  

 בשנת 2010 התקבלו שתי החלטות משמעותיות המבטאות שינוי של מדיניות הממשלה ביחס לעקרונות 

התכנון הקבועים בתמ"א 35 ולהחלטות ממשלה קודמות:

החלטה מס' 2019 מיום 15.7.2010 בעניין הגדלת היצע הקרקע למגורים: עם החלטת הממשלה בדבר 

מתוך  קרקעות  שיווק  יעדי  הממשלה  העמידה   ,)123 מס'  )החלטה  ישראל  מקרקעי  במינהל  הרפורמה 

מטרה שמימוש הרפורמה יוביל להאצת שיווקן. בהחלטה הנוכחית, המהווה המשך ישיר להחלטה 123, 

מורה הממשלה למנהל רשות מקרקעי ישראל לפעול למתן הרשאות ליזמים פרטיים, רשויות מקומיות 

וגורמי תכנון אחרים בכדי לעמוד ביעדים הקבועים בהחלטה מס' 123.

להביא  אלו  במוסדות  הממשלה  ונציגי  התכנון  מוסדות  ראש  יושבי  את  להנחות  ההחלטה  מורה  עוד 

במחוז  אלף   24 מתוכן  בשנה,  יח"ד  אלף  מ-60  יפחת  שלא  בהיקף  למגורים  מפורטות  תכניות  לאישור 

יו"ר  זו על  תל-אביב והמרכז. לצורך הרחבת היצע המגורים באזור המרכז מטילה הממשלה בהחלטה 

המועצה הארצית לתכנון ולבניה "לבחון האם נדרשים תיקונים לתמ"א 35 ולתכניות המתאר המחוזיות 

על מנת לאפשר עמידה ביעדים כאמור".

כמו-כן, מנחה הממשלה בהחלטה זו את יושבי ראש מוסדות התכנון ונציגי הממשלה במוסדות התכנון, 

להגדיל  במגמה  קרקע  צמודת  בבנייה  איכותי  לדיור  מפורטות  תכניות  לאישור  בפריפריה  העדפה  ליתן 

באופן משמעותי את שיעורו מתוך כלל יחידות הדיור המאושרות.  

החלטה מס' 1980 מיום 15.7.2010 בנושא הסרת חסמים בשיווק קרקע למגורים: לצורך הורדת מחירי 

הדיור, נוקטת הממשלה בהחלטה זו, בין היתר באמצעי המדיניות הבאים:

ביטול החלטת הממשלה מס' 3973 מיום 24.8.2008 שעניינה צעדים ליישום יעדי האוכלוסייה שנקבעו . 1

בתמ"א 35, ומשמעותה הפסקת ייזום תוכניות חדשות שמטרתן שינוי יעוד לקרקע שאינה מיועדת 

לצרכי פיתוח באזור המרכז - ליעוד מגורים ותעסוקה, וזאת עד שנת 2012. משמעות החלטת הביטול 

היא הפשרת קרקעות לבנייה במחוז המרכז, שכבר עבר את יעדי גידול האוכלוסיה שנחזו לו בתמ"א 

 .35

ו- . 2 ליישום החלטות התקציב לשנים2011   והבנייה במסגרת  החקיקה   הגשת תיקון לחוק התכנון 

לעניין  לתכניות  בהקלות  לדון  סמכות  המחוזית  לוועדה  כי תוקנה  במגמה  ההסדרים(  )חוק     2012
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מספר יחידות דיור בתכניות אשר יקבע שר הפנים. לאמור, הרחבת סמכותן של הועדות המחוזיות 

כדי שתוכלנה לאשר תכניות למגורים החורגות מהצפיפות המינימאלית הקבועה בתמ"א 35. 

הרחבת סמכויותיהן של הועדות המחוזיות כאמור בסעיף ב', עומדת בסתירה לאמצעי המדיניות נוסף 

המופיע באותה החלטת הממשלה, לפיו יוטל על שר הפנים ושר השיכון לגבש קריטריונים להכללת לפחות 

דהיינו, מצד אחד הממשלה מבקשת לקדם הקמת  לבנייה חדשה.  דיור קטנות בתכניות  יחידות   20%

יח"ד קטנות וזולות בצפיפות גבוהה, אך בה בעת מתירה לועדות המחוזיות לאפשר הקמת שכונות של 

זו מבטאת לטעמנו תפיסה  35. מדיניות  בנייה צמודת קרקע בצפיפות נמוכה, בניגוד להוראות תמ"א 

שגויה, לפיה הדרך למשוך אוכלוסייה לפריפריה היא באמצעות הענקת קרקע בנורמות שאינן מקובלות 

במחוז המרכז )בדרך של בנייה צמודת קרקע והקצאת מגרשים גדולים(. זאת בזמן שהמחסום האמיתי 

ציבור  והעדר תשתית אטרקטיבית של שירותי  הוא העדר מקומות תעסוקה,  פיתוח הפריפריה  בפני 

כגון חינוך, תרבות ובריאות. מה יועיל מגרש גדול במקום שאין בו פתרונות תעסוקה אמיתיים וחינוך 

איכותי? 

ב. פיתוח תשתיות תחבורה

במקביל לקידומה של הרפורמה בתכנון, שנת 2010 עמדה בסימן האצת פיתוח תשתיות תחבורה יבשתיות. 

החלטה מס' 1421 מיום 24.2.2010 בעניין תכנית "נתיבי ישראל – תכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל": 

ונהריה בצפון ועד לאילת  תכנית להקמת שדרת תשתית תחבורה יבשתית בין-עירונית מקריית שמונה 

בדרום במטרה לאכלס ולפתח את הנגב והגליל. הפרויקטים המרכזיים בתכנית: חיבור עפולה ובית שאן 

לרשת המסילות הארצית, מסילת עכו כרמיאל, חוצה ישראל צפוני – ביצוע עד צומת סומך ותכנון מפורט 

עד צומת כברי, חוצה ישראל דרום, רכבת עד צפון הנגב, חשמול הרכבת ותכנון סטאטוטורי של מסילה 

רביעית באיילון. מדובר בתכנית בעלות השלכות סביבתיות גדולות:  כך למשל, הפרויקט להוספת מסילה 

רביעית בצמוד לנתיבי איילון עלול לכלול פתרונות הנדסיים של איגום והשהיית נגר במעלה אגן האילון, 

כמו נחל נטוף, בית עריף וענבה, וכן מובל ניקוז תת קרקעי שמוצאו המוצע  בחוף הסלעי הייחודי באזור 
חוף גבעת העלייה ביפו.21

ואולם, מהחלטת הממשלה הנ"ל עולה הרושם כי השיקול הסביבתי נותר שולי ביחס לשיקולים אחרים, 

שכן בצוות ההיגוי הממשלתי שהוקם לצורך הפרויקט יזומן נציג המשרד להגנת הסביבה כמשקיף בלבד.  

זאת ועוד, על-פי ההחלטה, הבסיס התכנוני לפרויקט יהיו תוכניות המתאר הארציות הקיימות )תמ"א 

23 ותמ"א 3( וכן התכנון והביצוע יעשו גם "בהתייחסות" לתכנית המתאר הארצית המשולבת לתחבורה 

יבשתית - תמ"א 42 המצויה בשלבי הכנה. החשש הוא שהתוויית מדיניות פיתוח מפורטת מצד הממשלה, 

עוד בטרם אושרה תוכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות, תפגע במערכת האיזונים כפי שזו צריכה 

לבוא לידי ביטוי במהלך גיבוש התמ"א. לאמור, שיקולי הפיתוח יגברו על שיקולי שמירה על הסביבה. 

יוער כי קידומה של תמ"א 42 התעכב עד לאחרונה ע"י משרד התחבורה.
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החלטות מספר 1242 ו-1243 מיום 12.1.2010, אישור שני קטעים של מסילת הברזל בין ת"א לירושלים: 

שער  תוואי  לירושלים,  נתב"ג  שבין  בקטע  ברזל  למסילת  מפורטות  מתאר  תכניות  המאשרות  החלטות 

הגיא, קטע מערבי 23\16\א\1\1 וקטע מזרחי 23\16\א\2\2. 

החלטה זו מהווה סוף פסוק באשר למחלוקת על תוואי מסילת הברזל מנתב"ג לירושלים. על-פי החלטות 

יתלה  בנחל  התוואי  את  לקדם  הוחלט   ,2009 וספטמבר  מאוגוסט  ולבניה  לתכנון  הארצית  המועצה 

באמצעות גשר, שפגיעתו הסביבתית גדולה משל חלופת העמקת התוואי ומנהור הקטע. הבחירה בחלופת 

הגשר נבעה מההנחה שחלופת המנהרה עלולה לעכב את הביצוע. העדפת פגיעה בלתי הפיכה בשטח פתוח, 

שאמור לשמש את הציבור ואת הדורות הבאים, בשל חשש לעיכוב זמני של העבודות, היא קשה וחמורה 

ויש להביע צער על קבלת החלטות אלו ע"י המועצה הארצית ועל-ידי הממשלה.  

החלטה מספר 1912 מיום 8.7.2010 בעניין תכנון הנדסי מפורט של שדה תעופה חדש בתמנע:  אישור 

הכנת תכנון הנדסי מפורט להקמת שדה תעופה בינלאומי ופנים ארצי חדש למרחב אילת.

החלטה מספר 1308 מיום 31.1.2010 בעניין חיבור מפרץ חיפה לתשתיות הגז הטבעי, סלילת כביש 6 

ומסילת רכבת העמק: החלטה המאמצת את עקרונות הפיצוי לבעלי הקרקעות בהן צפויים לעבור כביש 6, 

קו צינור הגז הטבעי ומסילת רכבת העמק. על-פי ההמלצה, מנגנון הפיצוי להחלפת הקרקעות יהיה דונם 

בתמורה לדונם, ו"בעלות פרטית תמורת בעלות פרטית". יש לקוות כי המדינה תעשה שימוש במנגנונים 

מסוג זה גם בכדי לאפשר את אישורן המלא ותפקודן של שמורות טבע ושל פארקים, המתעכבים שנים 

רבות בשל בעלות פרטית וזכויות בקרקע )לדוגמא: פארק השרון, גבעות הכורכר בנס ציונה(. ראוי היה 

כי המדינה תכיר גם בשמורות טבע ובשטחים פתוחים ערכיים כתשתית בעלת חשיבות לאומית, ותעשה 

שימוש בכלים דומים בכדי לאפשר את קיומם. 

ג. התיישבות חדשה – יישובים חדשים, כפרי סטודנטים ויישוב מפוני חבל עזה 

בשנת 2010 המשיכה הממשלה במדיניותה להקמת ישובים חדשים שהמרכזי מבניהם הוא הישוב חריש 

במועצה המקומית קציר-חריש. החלטה נוספת בעלת השפעה תכנונית-סביבתית רבה היא הגדלת מספר 

"כפרי סטודנטים" בנגב ובגליל. בדומה לעידוד הממשלה להתיישבות בחוות  בודדים,22 גם בעניין כפרי 

הסטודנטים, המשקל הפוליטי והלאומי בקבלת ההחלטה גובר לאין שיעור על המשמעויות התכנוניות 

של  הרצויה  התכנון  למדיניות  מוחלטת  בסתירה  עומדת  אשר  זו  התיישבות  לצורת  שיש  והסביבתיות 

הפניית הפיתוח לערים ולחיזוקן. לדעתנו על המדינה לעודד סטודנטים וצעירים לבוא ולהתגורר בתוך 

ערי הפריפריה ובכך לעודד את החייאתן וחיזוקן.  

גם בשנת 2010 לא חל כל שינוי  במדיניות הממשלה לעניין הקמת ישובים חדשים עבור מפוני גוש קטיף 

בסמיכות ליישובים כפריים קיימים באמצעות פיצולם לישויות מוניציפאליות שונות. משמעות הפיצול 

שטחים  של  יעוד  שינוי   - ובעיקר  מהישובים,  אחד  כל  מצד  המשאבים  ניצול  הגדלת  היא  הישובים  בין 

פתוחים למטרות חקלאות ושימושי תעסוקה אחרים. פיצול כל יישוב לשני יישובים נפרדים מחזק את 

המגמה הבעייתית של התבדלות קהילתית.  

ו-2008 בהתאמה, החלטות אשר קוראות להסדרת צורת   2007 ,2002 ו-3499 משנים   2699  ,2000 22  החלטות ממשלה מס' 

ההתיישבות של חוות הבודדים )שבחלקה החלה כבניה בלתי חוקית( ולהרחבתה.
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החלטה מספר 1505 מיום 14.3.2010 בעניין קידום הישוב חריש: לפיה תוקם ועדת מנכ"לים  לקידום  

הישוב  חריש.  בראש  הוועדה יעמוד  מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון וכן יהיו חברים בה: מנכ"ל משרד 

הפנים, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד תחבורה והבטיחות בדרכים, מנכ"ל משרד 

החינוך, מנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, מנכ"ל המשרד 

לביטחון הפנים, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל רשות מקרקעי 

ישראל. הוועדה תדון ותמליץ בפני הממשלה בנושא קידום היישוב חריש לרבות פתרונות ארוכי טווח 

סובלת  מהן  הקשות  הדיור  למצוקות  טווח  וארוך  משמעותי  כפתרון  היישוב  של  העתידית  לצמיחתו 

האוכלוסייה בעלת צביון דתי.

לקידום  המנכ"לים  מוועדת  חלק  אינו  הסביבה  להגנת  המשרד  מנכ"ל  מההחלטה,  להיווכח  שניתן  כפי 

הישוב, זאת למרות המשמעויות הסביבתיות מרחיקות הלכת שיש להקמתו. הישוב שתחילה תוכנן לקום 

בוועדה  לה  שאושר  מהגודל  החורגת  גדולה  כעיר  השיכון  משרד  ידי  על  מקודם  קטנה,  עיר  של  בהיקף 

המחוזית ומועצה הארצית. העיר עתידה להתפרס על שטחי יערות טבעיים ונטועים, רצועות נחל, אתרי 

מורשת, משאבי טבע ונוף23. יש להביע צער על כך שהממשלה מקדמת את תכנית "חריש הגדולה" תוך 

העדר כל תשומת לב לפגיעה במשאבי טבע כפי שמשתמע גם בהחלטת ממשלה זו.  

פעילותם:  והרחבת  הסטודנטים  כפרי  מספר  הגדלת  בעניין   10.1.2010 מיום   1210 מספר  החלטה   

"פרויקט  הגליל באמצעות   הנגב  ביישובי  הפועלים  לפעול להגדלת מספר הסטודנטים  קוראת  ההחלטה 

הממשלה מספר  בהמשך להחלטת  זאת,  הוקמו.  בהם  ביישובים  הקהילה  את  לחזק  מנת  איילים" על 

כפרי  ולהרחבת  והגליל  הנגב  בישובי  חדשים  סטודנטים  כפרי  להקמת  17.7.2008, לפעול  3796 מיום 

סטודנטים קיימים ל- 1,000 סטודנטים. 

החלטה מספר 2295 מיום 14.9.2010 בעניין הקמת ישובים חדשים עבור מפוני גוש קטיף: המשך ישיר 

להחלטות הממשלה מס' 1151 מיום 27.12.2009 ומספר 1538 מיום 21.3.2010 ובהמשך להמלצת המועצה 

יישובים חדשים עבור  מפוני הקהילות:    3 - להקים   1.6.2010 ביום  ולבניה מישיבתה  הארצית לתכנון 

"קטיף" )בסמיכות ל אמציה(, "גני טל"  )בסמיכות לחפץ חיים(, ו-"נצר חזני" )בסמיכות ליסודות(.

ד. חיזוק החקלאות והמרחב הכפרי

בשנת 2010 התקבלו מספר החלטות ממשלה שמטרתן לחזק את ההתיישבות הכפרית בנגב ובגליל בעיקר 

 35 והתיישבותית, תוך חריגה ממדיניות התכנון הלאומית כפי שהתוותה בתמ"א  מתוך ראיה חלוצית 

אשר אושרה על-ידי הממשלה, מדיניות הדוגלת בהפניית עיקר הפיתוח אל הערים. 

החלטה משמעותית שהתקבלה היא הקמת ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, שתגיש המלצותיה 

חקיקה  תיקוני  לביצוע  המלצות  זה  ובכלל  ציבורית  בבעלות  החקלאית  הקרקע  ניהול  למדיניות  ביחס 

)‘ועדת רוטקופף'(. ישנה חשיבות לבחינה של התאמת מדיניות הניהול של הקרקע החקלאית למציאות 

ואולם, חרף העובדה שמדובר בנושא  ובנושאים הסביבתיים בפרט,  ולתפיסות החדשות בכלל  הקיימת 
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בעל חשיבות סביבתית ממעלה ראשונה, נמנעה הממשלה בהחלטתה מלצרף לשורות הועדה את מנכ"ל 

המשרד להגנת הסביבה ונציג ציבור מטעם הארגונים הסביבתיים. 

מכלול ההחלטות המפורטות להלן מבטא מדיניות המעודדת את הפיתוח החקלאי, ללא כל התחשבות 

והפנמה של שיקולים סביבתיים. התנהלות זו צורמת ובעייתית במיוחד, מפני שהחקלאות, כמעט יותר 

האקולוגיות  המערכות  הביולוגי,  המגוון  של  ומאיכותם  מקיומם  ומושפעת  משפיעה  אחר,  ענף  מכל 

ומשירותי המערכת שהם מספקים )כמו למשל מגוון גנטי להשבחת מינים, איכות מים, שירותי האבקה 

ועוד(. 

לניהול  הקרקעית  המדיניות  בחינת  לשם  ועדה  הקמת  בעניין   17.10.2010 מיום   2325 מספר  החלטה 

קרקע חקלאית בבעלות ציבורית: בוועדה יכהנו שבעה חברים בהרכב הבא: מנכ"ל משרד המשפטים – 

היו"ר, הממונה על אגף תקציבים במשרד האוצר, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנכ"ל משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר, נציג היועץ המשפטי לממשלה, נציגת ציבור - פרופ' נעמי כרמון, נציג ציבור - פרופ' חיים 

זנדברג.

הוועדה תבחן את המדיניות הקרקעית ביחס לקרקע חקלאית, במטרה להתאימה למציאות בת זמננו, 

בשים לב לעקרונות פיתוח בר קיימא. הנושאים אותם, בין היתר, תבחן הוועדה יהיו: 

החקלאים . 1 מעמד  בעניין  הרצויה  המדיניות  חקלאי;  לעיבוד  )תקנים(  הקרקע  מכסות  בחינת 

והמתיישבים  בקרקע חקלאית, באופן שתביא בין השאר לצמצום החיכוך עם רשות מקרקעי ישראל;

הקשר בין הקצאת קרקע למגורים ביישובים החקלאיים ובין הקצאת הקרקע החקלאית במסגרת . 2

משטר הנחלות; 

שיעור אופטימאלי של דמי החכירה לנחלה חקלאית; . 3

זכות ייזום של המחזיק בנחלה או בשטח המשבצת, באשר לנחלתו או באשר  לשטח המשבצת, שלא . 4

במסגרת שינוי ייעוד שנוצר עקב דרישה להשבת הקרקע; 

יכולת המינוף של הקרקע החקלאית כבטוחה לקבלת אשראי בנקאי לפיתוח החקלאות. . 5

בשנים האחרונות קיימת זחילה של פיתוח חקלאי אל עבר שטחים פתוחים ערכיים המהווים בתי גידול 

דוגמת שיקולים  וראיה תכנונית–מרחבית רחבה הכוללת שיקולי סביבה  יד מכוונת  כל  ייחודיים, ללא 

ניהול  למדיניות  ישיר  המשך  הוא  הממשלה,  מהחלטת  שעולה  כפי  הועדה,  הרכב  ונופיים.24  אקלוגיים 

הקרקע החקלאית בישראל, שאינה מפנימה את השיקולים הסביבתיים במדיניות ההקצאה והניהול של 

הקרקע החקלאית, וזאת על אף שהחקלאות היא אחד הענפים העיקריים התלויים ביציבותם וחיוניותם 

של מערכות טבעיות ושל שירותי מערכות אקולוגיות. 

24  איתמר בן דוד, דו"ח סקירת מנגנון ההקצאה של משרד החקלאות בשנים 2000-2006, החברה להגנת הטבע )2007(. 
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ברי כי אין די בהצהרה לפיה הועדה תבחן את המדיניות הקרקעית בשים לב לעקרונות פיתוח בר קיימא 

כדי לייתר את הצורך בצירוף נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג הארגונים הסביבתיים להרכבה.

הורתה  הממשלה  החקלאית:  הפריפריה  וחיזוק  פיתוח  בעניין   17.10.2010 מיום   2322 מספר  החלטה 

ימים,   60 בתוך  להכין  האוצר,  במשרד  התקציבים  על  ולממונה  החקלאות  משרד  למנכ"ל  זו  בהחלטה 

תכנית לקליטת משפחות חדשות בפריפריה אשר תעסוקנה בחקלאות וזאת במטרה לקדם, לחזק ולפתח 

את החקלאות וההתיישבות בפריפריה. 

בהחלטה נקבע כי במסגרת התכנית תוכשר בין השאר קרקע לחקלאות עבור נחלות חדשות בפריפריה 

ובתחומים משלימים  ייצור לנקלטים החדשים אשר יאפשרו עיסוק בחקלאות  לגורמי  ויינתנו מענקים 

קרקע  הקצאת  בעת  להתחשב  יש  בהם  הסביבתיים  השיקולים  נעדרים  זו  בהחלטה  גם  הכפר.  מתחום 

חקלאית. במחוז הדרום עלו בשנים האחרונות מספר יוזמות להרחבת שטחי העיבוד החקלאי על חשבון 

שטחים בעלי ערכיות סביבתית גבוהה ביותר. כמו-כן נקבע, כי ככל שיוצע במסגרת התכנית ליתן עדיפות 

לאזורים גיאוגרפיים מטעמי עדיפות לאומית, תהא החלטה זו כפופה לאישור נוסף של הממשלה.

החקלאיים  היישובים  לפיתוח  שרים  ועדת  מינוי  בעניין   17.10.2010 מיום   2326 מספר  החלטה 

לרבות  הממשלה  משרדי  כל  את  כמעט  כולל  הועדה  הרכב  והקהילתי:  הכפרי  במרחב  והקהילתיים 

המשרד להגנת הסביבה. על-פי ההחלטה, ועדת  השרים תעסוק בכלל הסוגיות ההתיישבותיות במרחב 

הכפרי והקהילתי, לרבות בנושאים אלו: 

חיזוק וביסוס כלכלי; . 1

פיתוח, הרחבה וייצוב דמוגרפי, חברתי וקהילתי של היישוב  הקהילתי והחקלאי; . 2

הבטחת קיומה ותפקודה של חקלאות בת קיימא כמרכיב חיוני בדמותו של היישוב החקלאי; . 3

תרבות, . 4 ערכי  על  שמירה  לסוגיהם השונים, תוך  החקלאיים והקהילתיים  הישובים  פיתוח  הבטחת 

סביבה, טבע ונוף;

והמגורים, . 5 התעסוקה  בתחומי  והסדרים  יוזמות  קידום  ביישובים,  הדורות  ורצף  המשך  הבטחת 

הקרקע החקלאית.  זאת,   עיבוד  והבטחת   והקהילתי  החקלאי  היישוב  של  אופיו  על  שמירה  תוך 

מבלי להפר איזונים כלכליים, חברתיים וסביבתיים במרקם הסובב אותו;

הסרת חסמים בירוקרטים מונעי צמיחה במגזר החקלאי וההתיישבותי;. 6

החלטה מספר 2429 בעניין סיוע בהקמת בריכות מתועשות לגידול דגים בחבל אילות: ההחלטה קוראת 

הארצית  המועצה  החלטות  בעקבות  אילת  מפרץ  ממימי  שהתפנו  סוף"  ו-"דג  "ערדג  בחברות  לתמוך 

וממשלת ישראל. התמיכה תינתן באמצעות סיוע להקמת מתקן מסחרי לגידול דגים על בסיס מי ים על 

חוף מפרץ אילת, בעקבות כך המליצה הממשלה בהחלטה זו למינהל מקרקעי ישראל להקצות לחברות 

קרקע בתחום תב"ע "מכונים ימיים" הנדרשת לצורך הקמת המתקן ופיתוח עתידי ככל שניתן. 
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ה. החלטות בעניין התחדשות עירונית

בשנת 2010 התקבלו 7 החלטות ממשלה בנושא התחדשות עירונית.

החלטה מס' 2014 מיום 15.7.2010 בעניין הרחבת היצע הדיור, קידום הליכי התחדשות עירונית, מיגון 

זו ההחלטה המשמעותית ביותר שהתקבלה בעניין זה ותכליתה מתן תמריצים לביצוע  וחיזוק מבנים: 

פרויקטים לפינוי-בינוי ותמ"א 38. 

ההחלטה מבקשת לזרז הליכים של פינוי-בינוי באמצעות תיקון חוק פינוי-בינוי )פיצויים(, תשס"ו – 2006, 

ע"י שר המשפטים, על מנת  לגוף מוסמך שימונה  לפנות  יהיה רשאי  כך שרוב מיוחס של בעלי הדירות 

שיקבע אם עסקת פינוי-בינוי מוצעת הינה כדאית כלכלית או באילו תנאים תחשב לכדאית כלכלית.

עוד קובעת ההחלטה כי יש לתקן את חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג – 1963, כדי להקל על 

מכירת נכס במתחם לפינוי בינוי. כן מורה ההחלטה על שר הפנים לאפשר הנחה בארנונה למי שמכר ליזם 

את זכויותיו בדירת מגורים וקיבל דירה חלופית בפרויקט לפינוי בינוי.

המקרקעין  בחוק  פרויקטים  לביצוע  התמריצים  את  להגדיל  שיש  ההחלטה  קובעת   ,38 לתמ"א  ביחס 

)חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה( התשס"ח – 2008, עוד מורה ההחלטה בעניין זה להביא לדיון במועצה 

הארצית הצעה לשינויים בתמ"א 38 לרבות הגדלת היקף זכויות הבניה המרבי שיאושר מכוח התמ"א, 

המתאימות,  בנסיבות  לחיזוק  הנדרש  המגרש  לגבולות  מחוץ  גם   38 תמ"א  לפי  בניה  זכויות  הענקת 

כי בניית  קביעה  תוך   ,1992 שנת  לפני  שנבנו  בתים  על  גם  שתחול  כך   38 תמ"א  תחולת   הרחבת   וכן 

 3 ממ"דים בבניינים אלה יזכו את היזמים בהטבות הניתנות מתוקף התמ"א. מן הראוי לציין כי שינוי 

לתמ"א 38 אכן קודם מאז, ובשנת 2011 הוא הועבר להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור. הערך 

המוסף של שינוי זה הוא בהגדלת זכויות בניה משמעותית באזורים בנויים ובכך הוא מהווה כלי חשוב, 

עוד יותר מבעבר, לציפוף והרוויית הבניה העירונית. לצד יתרון זה, לא ניתן מענה לחסרונות העיקריים 

של תמ"א 38 בכך שהיא אינה כדאית ליישום בחלק גדול מערי הפריפריה )הממוקמות בחלקן באזורים 

בעלי רגישות סיסמית גבוהה( ומגדילה את הפערים בינן לבין ערי המרכז, ובמקומות בהם ערכי הקרקע 

גבוהים – היא מביאה לציפוף יתר.

חמישה  הוכרזו  בהן   )2531  ,2263 )שמספרן:2265,  החלטות  שלוש  הממשלה  קיבלה  זו,  החלטה  מלבד 

מתחמים חדשים לפינוי בינוי )שני מתחמים בבת-ים, מתחם אחד ברחובות, רמת-גן וחדרה(.

כמו-כן, בשלוש החלטות נוספות בשנת 2010 )שמספרן: 2264, 2529, 2530( האריכה הממשלה את תוקף 

ההכרזה לגבי 13 מתחמי פינוי בינוי. 

כאשר משווים בין מכלול ההחלטות שהתקבלו לגבי המגזר הכפרי והחקלאי, מול אלו שהתקבלו לגבי 

המגזר העירוני, ניכרת ההעדפה הברורה בעידוד הפריפריה החקלאית, ללא התייחסות מקבילה לפריפריה 

העירונית )עניין זה משתקף גם בסוגיית כפרי הסטודנטים שצויינה לעיל(. רוב ההחלטות בנושא המגזר 

העירוני הן נקודתיות, ואינן מלמדות על ראייה רחבה ורצון לקדם את איכות החיים העירונית בישראל. 
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ו. נגר וניקוז

ניהול הנגר והניקוז בישראל נשען בעיקרו על חוק הניקוז25 שיישומו הוביל ברבות השנים לפגיעה קשה 

בנחלים רבים בישראל, זאת בשל העדפת אינטרס הניקוז בניהול הנחלים על-פני אינטרסים סביבתיים 

ונופיים. החוק משקף את רוח התקופה בה הוא נחקק - שנות ה-50, ותכליתו היא ניקוז כהגנה מפני נזקים 

"לחקלאות, לבריאות הציבור, לפיתוח הארץ או לקיום שירותים סדירים במדינה, לרבות ייבוש ביצות 

והגנה בפני שטפונות ומניעתם". חוק רשויות נחלים ומעיינות, צו ההסמכה מכוחו והטלת סמכויות של 

רשויות נחל על רשויות הניקוז, יחד עם פרקטיקות סביבתיות שאימצו רשויות הניקוז בשנים האחרונות 

– הביאו להטמעת נורמות סביבתיות בעבודת רשויות הניקוז, אך בכך אין די. 

הטילה  והניקוז,  ניהול הנגר  9.5.2010 בעניין שינוי מבני בתחום  1659 מיום  מספר  החלטת הממשלה 

על משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר להפיץ עד ליום 30.9.2010 תזכיר לתיקון חוק הניקוז 

וההגנה מפני שיטפונות לצורך הקמת מועצה לניהול נגר וניקוז, הקמת רשות ניהול נגר וניקוז במשרד 

החקלאות וריכוז הסמכויות להסדרת תחום ניהול הנגר והניקוז.

הניקוז  בתחום  ומומחיות  ידע  בעל  ציבור  נציג  יהיה  המועצה  יושב-ראש  הממשלה,  להחלטת  בהתאם 

ובתכנון שטחים פתוחים, אותו ימנה שר החקלאות. כמו-כן תורכב המועצה ממנהל רשות הנגר והניקוז, 

מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שני נציגי ציבור שימונו 

על-ידי שר החקלאות ומנכ"לי משרד התמ"ת, הגנת הסביבה, הפנים והתשתיות.

תפקידי המועצה העיקריים יהיו:

אישור תכנית אב ארצית, בראייה כוללת של צרכי הניקוז והתאמה לתמ"א 34 ב' 326, תוך ניצול יעיל . 1

של מי הנגר לשימוש משק המים ולהקטנת  מפגעי הניקוז, ושמירה על ערכי הטבע והנוף של נחלים 

וסביבתם. אישור תכנית האב ע"י השרים תעשה לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה.

קביעת כללים לביצוע פעולות ניהול נגר וניקוז לשם מניעת שיטפונות וסחף קרקע.. 2

קביעת מבנה הרשויות האגניות, פריסתן הארצית והסדרת פעילותן, מספרן של הרשויות האגניות . 3

8 רשויות בכל הארץ. מליאת רשות ניקוז אגנית תכלול בין השאר את נציגי הרשויות  לא יעלה על 

הרשות  נציג  את  וכן  הסביבה  להגנת  המשרד  נציג  המקרקעין,  רשות  נציג  שבתחומה,  המקומיות 

וניקוז במשרד החקלאות. מבין תפקידיה: קביעת תכנית עבודה שנתית וביצוע פעולות  נגר  לניהול 

תחזוקה שוטפות . 

הקמת רשות ניהול נגר וניקוז במשרד החקלאות. מנהל הרשות ימנה ועדה מקדמית לדירוג תכניות . 4

ניקוז על-פי אמות מידה. חברי הועדה יהיו: נציגי משרד החקלאות, הרשות הממשלתית למים וביוב 

יהיו חברים  בה  הנדסית  ועדה  רשות הרשות  מנהל  ימנה  כמו-כן  ואגף התקציבים במשרד האוצר. 

בנוסף לנציגי הרשויות האמורים, גם נציג המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.

25  חוק הניקוז וההגה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957.

26  תכנית המתאר הארצית המשולבת למשק המים )נחלים וניקוז(. 
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נחלים מהווה את אחת המטרות  והנוף של  על ערכי הטבע  כי שמירה  החלטת הממשלה קובעת אמנם 

בתכנון מערך הניקוז, אולם כפי שניתן להתרשם, ההחלטה שומרת על הדומיננטיות של האינטרס החקלאי 

בניהול תחום הניקוז, ואינה מבטיחה תכנון וניהול סביבתי של הנחלים.          

המקיימים  פתוחים  כשטחים  וחשיבותם  בכלל  הסביבתיים  התפקודים  של  המכרעת  החשיבות  לאור 

מגוון ביולוגי ומספקים מכלול של שירותי מערכת אקולוגית שגם הניקוז והנגר נכללים בהם' ראוי היה 

שהחלטת הממשלה תיתן ביטוי ברור ומחייב לצורך בשינוי הדגשים ובשלוב התפקודים ותקבע עקרונות 

ברורים להטמעה של נורמות סביבתיות בהתנהלות רשויות הניקוז. ראוי היה לתת לכך ביטוי, בין היתר, 

באמצעות הגדלת הסמכויות והאחריות של המשרד להגנת הסביבה והגדלת ייצוג של גופים סביבתיים 

בוועדות הסטטוטוריות הפועלות מכוח החוק, באמצעות מבנה מנהלי ותקצוב מתאים, הכפפת תכניות 

הניקוז לחוק התכנון והבניה, הגברת השקיפות בעבודה השוטפת והתכנונית של רשויות הניקוז, הבטחת 

מימון רשויות הניקוז על ידי המדינה תוך הפחתת הנטל מהרשויות המקומיות והגדלת חלקו של המשרד 

להגנת הסביבה במימונן. יש לקוות כי דברים אלה יבואו על תיקונם במהלך הכנת החוק.

ז. החלטות בעלות השפעה ישירה על השטחים הפתוחים וערכי טבע

ארבע החלטות ממשלה משנת 2010 מבטאות מעורבות ישירה של הממשלה בהגנה על שטחים פתוחים 

וערכי טבע בשטחים ספציפיים. 

פלמחים:  בחוף  נופש  כפר  להקמת  התכנית  שינוי  בחינת  בעניין   11.7.2010 מיום   1954 מס'  החלטה 

מרכז  מחוז  המחוזית  הוועדה  ובראשם  התכנון,  ממוסדות  הממשלה  מבקשת  זו  ייחודית  בהחלטה 

יש מקום לשנות את  ולשקול אם  בר/236  לבחון מחדש את תכנית  והועדה לשמירת הסביבה החופית, 

ההחלטות שהתקבלו בעניינה. זאת, בין היתר, נוכח הזמן הרב שעבר מאז אושרה  התכנית, והשינוי שחל 

ו-"התכנית  וגישתה לצורך לשמור על חופים ושטחים פתוחים, ומאחר  מאותה העת במדיניות התכנון 

היא מסוג המקרים כבדי המשקל בהם האינטרס הציבורי מחייב עיון נוסף בהחלטות שקיבלו מוסדות 
התכנון".27

ככלל, התערבות הממשלה בהחלטותיהם של מוסדות התכנון אינה רצויה והיא עלולה לפגוע בעצמאותם 

של מוסדות התכנון באמצעות הפעלת לחצים ממניעים שונים. יחד עם זאת, בעוד שהתערבות ממשלתית 

לטובת פיתוח עלולה ברוב המקרים להוביל למצב בלתי הפיך בשטח, הרי שהתערבות שתכליתה שימור 

הינה  התכנון  ומוסדות  הממשלה  ידי  על  שאומצו  עדכניות  סביבתיות  לנורמות  והתאמה  הקיים  המצב 

מוצדקת ואף עומדת בקנה אחד עם החלטת הממשלה להעניק משקל בהחלטותיה לעקרונות של פיתוח 

בר-קיימא למען הדורות הבאים28.    

27  מן הראוי להזכיר את ממצאו העיקרי של מבקר המדינה בדו"ח שיוחד לנושא )מנובמבר 2009(, לפיו שיווק הקרקע ע"י 

http://www. :מינהל מקרקעי ישראל נעשה בניגוד לאינטרס הציבורי והוראות החוק. לדו"ח המלא ראו באתר מבקר המדינה

 mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp

28  החלטת ממשלה בנושא פיתוח בר קיימא, מס' 246 מיום 14.5.2003.
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החלטה מספר 1412 מיום 21.2.2010 בעניין העצמת תשתיות מורשת לאומית – תכנית מורשת: תכנית 

זו שמה למטרה לשקם ולהעצים תשתיות מורשת לאומית באמצעות השקעה ממשלתית בשימור ושיקום 

נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, לרבות שמירה על המגוון הביולוגי, החי והצומח של ארץ ישראל.

על-פניו, מדובר בהחלטה חיובית, המקנה לערכי הטבע ולמגוון ביולוגי בישראל מקום של כבוד לצד נכסי 

מורשת אחרים כמו אתרים ארכיאולוגיים מתקופת המקרא, או אתרי ההתיישבות החלוצית בא"י.

המורשת  תשתיות  והעצמת  לשיקום  הפעולה  מתווה  כי  מגלה  להחלטה29  שצורף  במסמך  שעיון  אלא 

הלאומית, חסר כל התייחסות לנושא של מגוון ביולוגי ושימור ערכי טבע ייחודיים לארצנו. יתרה מכך, 

על צוות ההיגוי של התכנית וצוות התכנון לא נמנה מומחה כלשהו בנושאים הקשורים למשאבי טבע ונוף 

וכן לנושא של מגוון ביולוגי. הסיבה לכך נעוצה, כנראה, בכך שנושא המגוון הביולוגי לא נכלל בהצעת 

ההחלטה הראשונית ונוסף רק בעקבות בקשה של גורמי הטבע והסביבה שנענתה ברגע האחרון. יש לקוות 

כי החלטת הממשלה תיושם בעתיד במלואה כך שעניינים אלה לא ייזנחו.  

החלטה מס' 1620 מיום 25.4.2010 בעניין התמודדות עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון: החלטה 

הקוראת לאמץ את עקרונות מסמך המדיניות בעניין התמוטטות המצוק בחופי ישראל, דרכים להתמודדות, 

והמשמעויות הכלכליות והציבוריות. בתוך כך, קוראת ההחלטה להקים צוות יישום מקצועי בין-משרדי 

בראשות נציג משרד ראש הממשלה, שיכלול נציג מכל אחד מהמשרדים הבאים: המשרד להגנת הסביבה, 

משרד הפנים, משרד האוצר, משרד המשפטים ורשות מקרקעי ישראל. צוות היישום היה אמור להגיש 

לממשלה בתוך 120 יום את המלצותיו לעניין התמודדות עם התמוטטות המצוק החופי, אולם מבדיקה 

שביצענו הדו"ח טרם הוגש לממשלה.

החלטה מס' 2019 מיום 15.7.2010 בעניין הגנות על חופי ים המלח: ההחלטה קוראת להפחית 20 מיליון 

נוספים  מיליון שקלים  ו-20   2011 לשנת הכספים  ים המלח  חופי  על  הביניים  הגנות  ₪ מבסיס תקציב 

מבסיס התקציב של 2012. 

ח. תשתיות - אנרגיה ומים

בשנת 2010 התקבלו שתי החלטות המסמיכות יצרני חשמל פרטיים להכין תכניות להקמת תחנות כוח 

ליצור  חשמל:

החלטת ממשלה מס' 1679 מיום 13.5.2010 בעניין הסמכת חברת "דליה אנרגיות בע"מ" להכנת תכנית 

לתשתית לאומית להקמת  תחנות  כוח בהספק של עד 870 מגה-ואט באזור תל צפית.

והחלטה מס' ו-2443  מיום 18.11.2010 בעניין הסמכת חברת "אנרגיית רוח נקייה בע"מ" להכין תכנית 

155 מגה-וואט בשיטת אנרגיית רוח באזור רמת  לתשתית לאומית להקמת תחנות כוח בהספק של עד 

הגולן.

http://www.pmo. :29  חוברת מתווה פעולה לשיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית, ניתן למצוא באמצעות קישור זה

 gov.il/NR/rdonlyres/B4A32972-7C64-40BC-99C4-2998827EC9ED/0/tamar020310.pdf
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כמו בשנת 2009, כך גם בשנת 2010, קודמו ע"י הממשלה תכניות ליצור חשמל ע"י יצרנים פרטיים וזאת 

מבלי שיש כל התקדמות בהכנת תכנית המתאר הארצית לתשתיות משק האנרגיה - תמ"א 41. התכנית 

נכנסה לקיפאון עמוק בשל סירובו של המשרד לתשתיות לאומיות להכיר בהליך המכרז לכתיבת התכנית  

שנעשה ביוזמת משרד הפנים. משרד התשתיות התחיל מיוזמתו את התהליך התכנוני מחדש בשל מחלוקת 

בין משרדית שאין לה כל צידוק ענייני וכך ממשיך משק האנרגיה להתנהל לו ללא כל תכנית כוללת. 

קידום הפרטת משק האנרגיה ללא מסגרת סטאטוטורית ברורה, עלול להוביל לדעתנו למצב בו תכניות 

להפקת חשמל על-ידי יצרנים פרטיים ינותבו ויקודמו אך ורק בהתאם לאינטרסים הכלכליים של היזמים, 

וללא מערכת איזונים הלוקחת בחשבון אינטרסים ציבוריים כמו היבטי סביבה וחלוקת משאבים הוגנת.

ביום 26.12.2010 אושרה בהחלטת ממשלה מס' 2426 תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כוח ורשת 

החשמל – תמ"א 10/ד/10 - מתקנים פוטו-וולטאיים

ראו הרחבה התייחסות בפרק העוסק בניתוח החלטות המועצה הארצית.

ביום 20.6.2010 אושרה בהחלטת ממשלה מס' 1822 תכנית מתאר ארצית חלקית לתשתית לאומית - 

תת"ל 36 - מתקן התפלת מי ים שורק על תשתיותיו. 

מדיניות קידום של מתקני התפלה הפך להיות כלי עיקרי של הממשלה להתמודדות עם המחסור במשק 

במים,  חסכון  עידוד  כגון  סביבתית  מבחינה  יותר  ראויות  אחרות,  דרכים  שקיימות  בזמן  וזאת  המים, 

שיקום נחלים, טיוב בארות מזוהמות, ניצול טוב יותר של מי קולחין ועוד. כמו-כן, מתקן ההתפלה שורק 

ממוקם בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה, כך שמעבר לבעיית המדיניות הכללית, מדובר בפגיעה באתר 

ערכי. 

ט. התיישבות הבדואים בנגב

החלטה מס' 1210 מיום 10.1.2010 בעניין הארכת תוקף החלטות הממשלה בדבר הטיפול במגזר הבדואי 

בנגב ובדבר השלמת תקציב למועצה האזורית אבו-בסמה.

בהחלטה זו מאריכה הממשלה החלטות קודמות המיועדות לשיפור תשתיות המגזר הבדואי ביישובים 

בהחלטות  המנויים  המשרדים  על  הממשלה  מטילה  כמו-כן,   .2010 שנת  סוף  עד  והחדשים,  הוותיקים 

האמורות לפעול להשלמת המטלות במסגרת התוכניות הקבועות בהחלטות אלו.

יובאו המלצות בעניין  בסיפא להחלטה נקבע כי ראש הממשלה מנחה ומבקש, כי בתוך שישה שבועות 

היישום  וועדת  המלצות  את  הממשלה  אימצה  מבוטל  לא  עיכוב  לאחר  הממשלה.  לשולחן  הבדואים 

להסדרת התיישבות הבדואים בנגב המוכר בשם דו"ח פראוור, שמתייחס להמלצות וועדת גולדברג. 

י. הרפורמה במקרקעי ישראל 

בהמשך להחלטת הממשלה מיום 12.5.2009 בעניין הרפורמה במקרקעין ותיקוני החקיקה המשמעותיים 

שבאו בעקבותיה )המהווים חלק מהרפורמה במקרקעין(, החליטה הממשלה ביום 24.6.2010, בהחלטה 
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לזרים(,  במקרקעין  זכויות  העברת   על   הגבלה   - )תיקון  המקרקעין  חוק  בהצעת  לתמוך   ,1844 מספר 

התש"ע-2010, של ח"כ  נחמן שי ואחרים )פ/1978(, בכפוף לכך שיובהר כי ההצעה מתייחסת רק למקרקעי 

ישראל, או למקרקעין שבמקורם הם מקרקעי ישראל וכי אין ההצעה עוסקת בקרקע פרטית. תנאי נוסף 

תתייחס  לא  ההצעה  כי  וכן  המקרקעין,  בחוק  ולא  ישראל  מקרקעי  בחוק  להיעשות  התיקון  שעל  הוא 

להעברה אגב הורשה. 

ב.3 החלטות מועצת מקרקעי ישראל

בשנת 2010 התקבלו מספר החלטות המשקפות מגמות חיוביות מבחינת השמירה על השטחים הפתוחים 

והתאמה בין מדיניות ניהול המקרקעין למדיניות התכנון: החלטה מס' 1209 בדבר תנאי הקצאת הקרקע 

לאיגוד ערים כנרת הקובעת כללים למניעה של מסחור יתר של החופים וכניסה להולכי רגל ללא תשלום; 

ושתי החלטות העוסקות באפשרות לבטל או לקבוע ארכות לעסקאות שנעשו במכרז או בפטור ממכרז 

הן לתיירות ולתעסוקה והן למגורים בבנייה רוויה. הדבר יאפשר לבטל עיסקאות שאינן רלוונטיות עוד, 

או לקבוע תנאים מחייבים למימוש עסקאות נדרשות. החלטה נוספת קובעת תמריצים למימוש תכניות 

מאושרות, במסגרת המאמץ המבורך לממש מלאי תכנוני קיים. 

השטחים  על  שליליות  השפעות  בעלות  החלטות  לקבל  המועצה  המשיכה  החיוביות  ההחלטות  בצד 

המנוגדת  מגמה  והשכרתם,  לתעסוקה  חורגים  בשימושים  העוסקת   1226 מס'  החלטה  הפתוחים: 

למדיניות התכנון. החלטה זו התקבלה קודם שבג"צ פסל את האפשרות להשכיר שימושי תעסוקה בנחלות 

חקלאיות.30 

בדבר  החלטה  והתקבלה  מתוכננת,  בלתי  כקרקע  שהוקצו  בשטחים  לתכנון  התקופה  הוארכה  כן  כמו 

האפשרות לסנן מועמדים לרכישת זכויות ביישובים קהילתיים וחקלאיים, דבר המחזק מגמה בעייתית 

של התבדלות יישובית, המתבטאת בין היתר בהקמת יישובים חדשים רבים לכל קהילה. 

גם בשנת 2010 המשיכה הקרקע להוות אמצעי מימון זמין ונוח למדינה כאמצעי פיצוי או ככלי להכוונת 

פיתוח. כל זאת, תוך שהמדינה מניחה ששווי הקרקע הוא אפס, ומתעלמת מערכה האמיתי של הקרקע 

ושל השטחים הפתוחים, ומערכן של התועלות הרבות המסופקות לאדם – איכות וכמות מים, מגוון מיני 

צומח וחי לשימוש האדם, פנאי ונופש ושמירת עתודות לדורות הבאים. לו היה מחושב ערכה האמיתי של 

הקרקע, ספק רב אם הייתה המדינה בוחרת בה כאמצעי פיצוי בהיקף בו הדבר נעשה כיום. לתפיסתנו, 

בשל נדירות משאב הקרקע בישראל, אין זה נכון כי הקרקע תהווה גורם פיצוי/תשלום, בוודאי כאשר 

ערכה אינו מופנם במלואו.

בשנת 2010 המשיכה מועצת המינהל גם בשימוש במגוון כלים לצורך יישום מדיניות פיתוח, כגון החלפת 

על השטחים  מדיניות של שמירה  יישום  לצורך  אלו  בכלים  נעשה שימוש  לא   2010 בשנת  גם  קרקעות. 

הפתוחים. 

30  בג"צ 1027/04 בעניין פורום ה-15 ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח'. פורסם ביום 9.6.2011.
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להלן סקירת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פי מידת ההתאמה שלהן לעקרונות המדיניות הרצויה 

)כמפורט בחלק א'(: 

1. החלטות התואמות את עקרונות המדיניות בדבר שמירה על השטחים הפתוחים

1201, ביטול עיסקאות ומתן אורכות לביצוען: ההחלטה מאפשרת לקבוע כללים לארכות  החלטה מס' 

לביצוע מכרז או לבטל עסקאות שנעשו בדרך של פטור ממכרז למטרות תעשייה ותיירות, בהתאם להמלצת 

משרד התמ"ת או התיירות בהתאמה. החלטה זו חיובית שכן היא מאפשרת להתאים את מדיניות המינהל 

רלוונטיים  ומאפשרת להשתחרר מכבלי מכרזים שאינם  ולמציאות המשתנה בשטח,  למדיניות התכנון 

עוד.

החלטה נוספת ברוח זו היא החלטה מס' 1211, אי מימוש הקצאת מקרקעין בבנייה רוויה – דיווח.  על 

פי נוסח ההחלטה יובא למועצה דיווח בדבר אי מימוש הקצאות מקרקעין בבנייה רוויה ששוקו במכרז 

או בדרך של פטור ממכרז, במטרה לקבוע כללים לביטול עסקאות ומתן אורכות. גם החלטה זו מאפשרת 

אינה  לבנייה,  ששווקה  קרקע  בו  מצב  למנוע  ועשויה  המשתנה,  למציאות  הקרקע  הקצאות  את  לעדכן 

ממומשת. 

החלטה מס' 1209, איגוד ערים כנרת: החלטה המפרטת את תנאי הקצאת הקרקע לאורך חופי הכנרת. 

ומגדירה  התכנון,  רשויות  להחלטות  בהתאם  בקרקע,  המותרים  השימושים  מהם  מפרטת  ההחלטה 

שימושים ציבוריים )כגון שבילים, סככות וכו'(, וכן שימושים מסחריים תומכי נופש חופי, שהיקפם נועד 

להתאים לאתר אותו הם משרתים. תנאים אלו נועדו למנוע מסחור יתר של חופי הכנרת. עוד נקבע כי 

כניסת הולכי רגל לחופים תהיה ללא תשלום. 

שעה:  הוראת   – מגורים  למטרת  שונה  שיעודה  חקלאית  בקרקע  חכירה  הפסקת   ,1222 מס'  החלטה 

שניתן  )תכניות  חקלאית  בקרקע  לבנייה  מאושרות  תכניות  של  למימוש  תמריצים  קובעת  זו  החלטה 

להוציא מכוחן היתרי בנייה(. נראה כי אין מדובר בקביעת נורמה של פיצוי בגין שינוי ייעוד של קרקע 

חקלאית )כדוגמת "החלטות הבואינג": 717,727,737( אלא הוראת שעה לגבי תכניות שאושרו לפני החלה 

זו, במסגרת המאמץ לממש יחידות דיור מאושרות בתכניות. ככל שההחלטה תשיג יעד זה, הרי מדובר 

בהחלטה חיובית המסייעת במימוש מלאי תכנוני קיים, במקום הפשרה של שטחים פתוחים חדשים. 

ולאופן  הפתוחים,  לשטחים  הנוגע  בכל  בעייתיות  מגמות  המשקפות  החלטות   .2
ניצול הקרקע החקלאית: 

יישובים  במשבצות  תעסוקה  למטרות  קרקע  בהחכרת  העוסקת   )6.12.2010 )מיום   1226 מס'  החלטה 

חקלאיים, מסדירה שימוש חורג לתעסוקה על ידי אגודות חקלאיות, וכן מאפשרת להשכיר את השימוש 

החורג. 

שימושי  על  לפיה  התכנון  למגמת  בסתירה  עומדים  חקלאיים  ביישובים  לתעסוקה  חורגים  שימושים 

תעסוקה להימצא בעיקר בתחומי הערים. לא אחת מדובר בשימושים היוצרים מטרדים לאדם ולסביבה . 

כל  עוד התעסוקה משמשת את חוכר הקרקע ישירות, היקף ההשפעה מצומצם, אבל כאשר מתאפשרת גם 



השמירה על השטחים הפתוחים: דו"ח לשנת 2010

50

השכרה של שימושים אלו – מדובר בתופעה בעייתית שיש לפעול לצמצומה. החלטת מועצת ממ"י פועלת 

בכיוון ההפוך. 

החלטה זו התקבלה קודם שהכריע בג"צ בסוגיה השכרת שימושי תעסוקה ביישובים חקלאיים, והחליט 

הערים  פורום   1027/04 בבג"צ  מורחב,  בהרכב  בג"צ  הכריע   2011 ביוני  אלו:  שימושים  לאסור השכרת 

העצמאיות )פורום ה-15( ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח', כי אין לאפשר למושבים להשכיר שטחים 

לתעסוקה שאינה חקלאית. 

החלטה מס' 1204, הארכת תקופת התכנון במכרזי קרקע בהליכי תכנון: ההחלטה מאפשרת להאריך את 

תקופת התכנון של מכרזי קרקע לא מתוכננת. החלטה זו מאפשרת להמשיך ולחזק את המגמה הפסולה 

של שיווק קרקע בלתי מתוכננת, דבר המעודד לא אחת תכנון המנוגד למדיניות התכנון. 

הקרקע כאמצעי מימון: 

גם בשנת 2010 שימשה הקרקע כאמצעי תמרוץ ומימון, מבלי להפנים את ערכה המלא. מתן הנחות בקרקע, 

או הענקת קרקע ללא תמורה ככלי להכוונת מדיניות היא אמצעי נוח וזמין למדינה, שכן רוב הקרקעות 

בישראל הן קרקעות בבעלות ציבורית, וניתן להעניק אותן מבלי "להכניס את היד לכיס", כלומר לנצל 

מקורות מתקציב המדינה. במקרים אלו ערך הקרקע מחושב בפועל כערך אפס, שכן לא נדרשת הוצאה 

מיידית – אך מובן שאין הדבר משקף את המציאות האמיתית בדבר ערכה של הקרקע: אספקת שירותי 

מערכות אקולוגיות31, נדירות הקרקע ואזילותה וכן הלאה. 

דוגמאות: החלטה מס'  1216 - קליטת מפונים כחברים בקיבוץ פלמחים; החלטות  מס' 1200 ו- 1218 – 

הנחות בקרקע לחיילי מילואים העוסקות בקרקע לבנייה נמוכה בלבד, החלטה מס' 1221 - תנאי הקצאת 

קרקע למגורים למשרתי כוחות הביטחון שהינם בני מיעוטים בישובי מיעוטים; החלטה מס'  1196 – תנאי 

הקצאת מגרשים למגורים בישובים קהילתיים בגליל, בעמק עירון, בדרום הר חברון, ברמת הנגב ועוד. 

משמעות ההחלטה היא תוספת הקצאת מגרשים, שחרור והנחה מדמי חכירה מהוונים, ועוד; החלטה מס' 

1207 – הנחות בהקצאת קרקע למגורים ביישובים בגליל ובצפון; החלטה מס' 1210 – הקצאת מקרקעין 

לבתי תפילה לרשויות המקומיות ללא תמורה; 

לתפיסתנו, בשל נדירות משאב הקרקע בישראל, אין זה נכון כי הקרקע תהווה גורם פיצוי/תשלום, בוודאי 

כאשר ערכה אינו מופנם במלואו. 

החלטה מס' 1195, הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות במקרקעין ביישובים חקלאיים 

מסוימות.  אוכלוסייה  קבוצות  על  הנמנים  מועמדים  לסנן  מאפשרת  ההחלטה  קהילתיים:  וביישובים 

אמנם החלטה זו היא בעיקרה בעלת משמעות חברתית, אך היא מחזקת את המגמה הבעייתית הניכרת 

31  לדוגמא: בשטחים הפתוחים מחלחלים מים לאקוויפרים ובכך תורמים לאיכות ולכמות המים. כאשר שטח מופשר לבנייה, 

פנאי  לגבי שירותי  גם  כך  נגרעת כמות מסוימת של מים מן האקוויפר שיש לחשב את ערכה במסגרת שווי השטח הפתוח. 

ונופש שמספקים השטחים הפתוחים, קיומם של מיני חי וצומח המשרתים את האדם )האבקה למשל(, קליטת פחמן וקליטת 

מזהמים ועוד. 



ניתוח המדיניות הקיימת

51

יישוב  בשנים האחרונות לפיה כל קהילה המבקשת להתבדל מעט מהאחרת – מבקשת להקים לעצמה 

חדש, תוך גרימת נזק סביבתי מיותר. 

3. החלטות נוספות בעלות מגמה מעורבת 

על  הרצויה  המקרקעין  מדיניות  למימוש  בכלים  שימוש  עושה  ישראל  מקרקעי  מועצת   2010 בשנת  גם 

פיצויים בקרקע  בעניין  מתן   ,1219 החלטה מס'  למשל  ראו  היתר באמצעות החלפת קרקע.  בין  ידה, 

לתושבי  חלופי  מגרש  להעניק  מאפשרת  זו  החלטה  והצפון.  חיפה  במחוזות  מיעוטים  לבני  ולמחוברים 

הפזורה שיתפנו ממקומם. כמו בשנים קודמות, המועצה אינה מיישמת כלים כאלו בכדי לממש מדיניות 

של שמירה על השטחים הפתוחים )לדוגמא: חילופי שטחים עם בעלי קרקע פרטיים או חוכרים בתחומי 

שמורת טבע או פארק(. 

החלטה מס' 1199, הסכם עם חברת נמלי ישראל )חנ"י (: ההסכם מסדיר את זכויות החכירה של חנ"י 

בתחום  מקביל  שימוש  לאפשר  חנ"י  על  לפיו  חשוב  סעיף  נכלל  בהחלטה  מחזיקה.  שהיא  בקרקעות 

או  הדין,  לפי  הוסדרו  מקרקעין  באותם  פעילותם  שתכנון  אחרים,  לגורמים  המועברים  המקרקעין 

שהמדינה, לאחר שמיעת עמדתה של חנ"י, ובהתחשב בין היתר בזכויות שהוקנו לצדדים שלישיים לפני 

מועד חתימת ההסכם – הורתה על פעילותם במקרקעין. יש לקוות כי נוסח סעיף זה יאפשר שימוש בחלק 

משטחי הנמלים גם לצורך פעילויות נוספות המתבקשות שם, בין אם מדובר בהעברת תשתיות לאומיות, 

ובין אם מדובר בפעילות אזרחית כגון פתיחת רציפי נמל חיפה לציבור הרחב, מהלך מתבקש המתעכב בין 

היתר עקב סירובה של חנ"י לאפשר את הדבר. 

ההסכם גם מאפשר במפורש לחנ"י ליזום תכניות פיתוח בתחומי הנמל, ובכלל זה ייבוש ים. 

ב.4 החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה 

המועצה הארצית לתכנון ולבניה היא מוסד התכנון העליון במדינת ישראל וככזו היא מהווה גורם מרכזי 

על היקף  ועקיפות  ישירות  יש השלכות  ויישומה. מטבע הדברים, להחלטותיה  בגיבוש מדיניות התכנון 

ההגנה על השטחים הפתוחים.

בפרק זה מתוארות ונבחנות החלטות המועצה הארצית שהתקבלו במסגרת מליאת המועצה במהלך שנת 

2010, בהתייחס לשמירה על השטחים הפתוחים ולנושאים סביבתיים נוספים: תשתיות שונות, הקמת 

יישובים והרחבת ישובים קיימים ועוד מגוון נושאים שונים. רבים מהדיונים הם המשך לדיונים שהחלו 

בשנת 2009 ועוד קודם לכן. שנה זו התאפיינה בקידומן המואץ של תכניות לתשתיות - בעיקר בכל הנוגע 

התייחסות  ישובים;  להרחבת  נוספות  והמלצות  כסיף   – חדש  יישוב  להקמת  המלצה  האנרגיה;  למשק 

לרפורמה המתגבשת בתכנון והערכה מחדש של תמ"א 35 בתום 5 שנים לאישורה.
הפרק פותח בתיאור המסקנות העולות מסקירת ההחלטות, ובהמשך מתוארות בקצרה ההחלטות עצמן, 

על-פי חלוקה לנושאים שונים.
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1. מסקנות עיקריות העולות מסקירת ההחלטות

המועצה הארצית הרבתה לדון בשנת 2010 בנושא משק האנרגיה. גילוי מצבורי הגז לאורך חופי ישראל 

והמעבר ההדרגתי לייצור חשמל באמצעות גז ובאמצעות אנרגיה סולארית, גלגלו לפתחה של המועצה 

הארצית תכניות שאמנם הן בעלות חשיבות סביבתית רבה, אך במקביל יש בהן ליצור דילמות מהותיות 

באשר לאופן ניצול הקרקע לצורך יצירת אנרגיה במדינה בה משאב הקרקע נמצא מאז ומתמיד במחסור.

10/ד/10  תמ"א  התכנית  היא  זה  בהקשר  הארצית  המועצה  של  דיוניה  במוקד  שעמדה  התכניות  אחת 

שמטרתה הסדרת הקמתן של תחנות סולאריות בטכנולוגיה פוטו-ווולטאית ע"י יצרני חשמל פרטיים. 

התכנית,  של  המהיר  לאישורה  הלחץ  להגברת  הובילה  העסקי  המגזר  על  התכנית  של  הרבה  השפעתה 

וכן לקביעת הוראות גמישות שתכליתן קיצור הליכי קבלת ההיתרים ומתן אפשרות להקמת מתקנים 

יעודים, לרבות קרקעות חקלאיות. במסגרת התכנית, שהובאה בסופו של  על קרקעות במגוון רחב של 

דבר לאישור הממשלה, הוכנסו מנגנוני גמישות בודדים שהם בגדר הרע במיעוטו, זאת בעיקר בהתחשב 

במטרתה החשובה של תכנית זו.   

לחיבור  תכנית  היא  הארצית  המועצה  בישיבות  רבות  נדונה  אשר  האנרגיה  משק  בנושא  נוספת  תכנית 

מצבורי הגז ‘תמר' ו'דלית' למערכת ההולכה הארצית – תמ"א 37/ח. הסוגיה שעמדה במוקד הדיונים 

בעניין זה נגעה למיקומו/ם של מתקנ/י הקליטה. בפני חברי הועדה הונחו מספר חלופות יבשתיות להצבת 

המתקן – כל אחת בעלת יתרונות וחסרונות משלה. במקביל לדיוני המועצה הארצית בתכנית זו, התקיים 

קמפיין ציבורי ותקשורתי אשר תבע מיוזמי התכנית )משרד התשתיות וחברת נובל אנרג'י( להקים את 

בהקמתם,  הכרוכה  והסביבתית  הנופית  הפגיעה  את  למנוע  בכדי  בים,  אסדה  גבי  על  הקליטה  מתקני 

זאת לבד מהסיכון הבטיחותי הקיים לתושבים הגרים בסמיכות למתקני הקליטה. כתוצאה מהתנגדות 

מסיבית של תושבי חוף הכרמל להקמת מתקן הקליטה בתחומי המועצה, יצא לדרך סבב נוסף של איתור 

חלופות בים וביבשה. נכון לכתיבת דו"ח זה, טרם נבחרה חלופה מועדפת.    

כמו בכל שנה, גם בשנת 2010 נדונו תכניות לסלילת כבישים ומסילות ברזל בשטחים רגישים מבחינה 

 6 התכנית להמשך דרך מס'  נופית וסביבתית. שתי התכניות המשמעותיות ביותר לסלילת כבישים הן 

)המשך  פולג  נחל  2 באזור  4 לכביש  בין כביש  רוחב  כביש  והתכנית לסלילת  ועד תל-קשיש,  מיוקנעם 

551(. בעוד שהתכנית הראשונה המשיכה להיות מקודמת במועצה הארצית חרף המשמעויות  דרך מס' 

הסביבתיות הקשות וללא בחינת חלופות אחרות לרבות חלופת המנהור; הרי שבאשר לתכנית השנייה, 

הוביל הלחץ הציבורי לגריעת המשכה של דרך מס' 551 מהתמ"א והחלפתה בהארכת דרך מס' 541 בתוואי 

העתיד לעבור מחוץ לשטח הרגיש של נחל פולג.

באשר לתכניות לסלילת מסילות ברזל, הכריעה המועצה הארצית בסוגיית דרכי הגישה בשטח גן לאומי 

הרי יהודה לבניית הגשר מעל נחל יתלה, כחלק מפרויקט הרכבת המהירה בין תל-אביב לירושלים. 

בעניין זה אישרה המועצה הארצית את התכנית הפוגענית מבלי שקיבלה את עמדת נציג ארגון הגג של 

הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה, אשר טען כי דרך הגישה לנחל יתלה הוכחה על-ידי מומחים כלא 

נחוצה לצורך העבודות להקמת הגשר ולצורכי מילוט ובטיחות.

החלטה בעייתית נוספת של המועצה הארצית בתחום התשתיות נוגעת לאישור עבודות עפר ופיתוח ב- 

‘פארק התעשייה פלמחים', באזור המיועד להרחבת מתקן ההתפלה המתוכנן במקום. בעניין זה הפכה 



ניתוח המדיניות הקיימת

53

המועצה הארצית את החלטת הולנת"ע אשר סברה כי במסווה של בקשה להיתר קיימת כוונה להקים 

אתר חדש לכרייה וחציבה באזור המרכז, דבר אשר עלול להוביל לפגיעה נופית וסביבתית בעיקר בעקבות 

שינוע חומרי הגלם.

מספר   2010 בשנת  הארצית  המועצה  קיבלה  קיימים  ישובים  והרחבת  חדשים  ישובים  הקמת  בנושא 

הישוב  ערד.  בבקעת  כסיף  הישוב  הקמת  על  להמלצה  נוגעת  מביניהן  הגורלית  משמעותיות.  החלטות 

חלה  עליו  השטח  דונם.   5,000 כ-  של  שטח  פני  על  החרדי  מהמגזר  תושבים  אלף  כ-50  לאכלס  מתוכנן 

התכנית הינו בעל ערכיות אקולוגית ונופית גבוהה מאוד, חיים בו כיום עשרות מיני בעלי חיים ייחודיים 

העיר  הקמת  עם  שיש  הקשות  הסביבתיות  המשמעויות  מן  לבד  הכחדה.32  בסכנת  מצויים  אף  שחלקם 

חדשים  ישובים  הקמת  במיוחד:  בעייתית  בהחלטה  מדובר  חברתית–כלכלית  מבט  מנקודת  גם  כסיף, 

לאוכלוסיות מוגדרות מגבירה את מגמות ההיבדלות והקיטוב בחברה הישראלית, ובוודאי אינה עומדת 

בקנה אחד עם עקרונות תמ"א 35 לחיזוק הערים הקיימות, באזורי הפריפריה ובכלל33. 

החלטה נוספת להקמת ישובים חדשים בניגוד למגמה המוצהרת של חיזוק ישובים קיימים, התקבלה 

בעניינם של שלושה ישובים למפוני גוש קטיף: חפץ חיים, יסודות ואמציה, אשר יועדו תחילה להרחבה 

לצורך קליטת המפונים. לבסוף החליטה המועצה הארצית לבקשת המפונים לראות בהרחבות כהקמה 

של ישובים חדשים לשם שמירת האופי הקהילתי של הישובים שפונו.

להכשיר את יחידות הדיור המצויות בישוב נמרוד שברמת  עוד בנושא זה, החליטה המועצה הארצית 

הגולן )אשר הוקם כהיאחזות נח"ל ואוזרח בהמשך( ולהרחיבו על חשבון שטחי טבע ערכיים בעלי רגישות 

נופית וסביבתית, הכוללים מגוון נדיר של מינים אנדמיים. הדיון בעניין זה התנהל כדיון להרחבת ישוב 

לכל דבר ועניין למרות שלמעשה לא מדובר בישוב שאושר להקמה במערכת התכנון האזרחית, ובשל כך, 

לא נדונו בצורה מספקת המשמעויות הסביבתיות והחברתיות שיש עם הקמתו.

התכנית  הפתוחים.  בשטחים  ישיר  באופן  העוסקות  בתכניות  גם   2010 בשנת  דנה  הארצית  המועצה 

המשמעותית ביותר בנושא זה היא תכנית מתאר מחוזית חלקית לאזור נחל פולג וסביבותיו, אשר אושרה 

ע"י המועצה הארצית להפקדה. מטרתה העיקרית של התכנית היא לשמור על רצועת הנחל וסביבותיו 

מפני לחצי הפיתוח המאיימים על אחד החיצים הירוקים הבודדים באזור המרכז. ייתכן ומדובר באחת 

התכניות המחוזיות האחרונות בכלל וזו המיועדת לשטחים הפתוחים בפרט. כפי שפורט לעיל, הרפורמה 

החלקיות  המחוזיות  התכניות  המחוזיות.  התכניות  את  לבטל  עתידה  והבניה  התכנון  בחוק  המתגבשת 

רגישים  פתוחים  שטחים  על  בשמירה  וחדשני  חשוב  כלי  האחרונות  בשנים  היוו  הפתוחים  לשטחים 

ומאוימים.    

32  ע"פ חוות דעת בנושא של ד"ר רון פרומקין לבקשתה של עיריית ערד.  

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3806479,00.html
33  להרחבה בעניין, ר'  דו"ח ועדת ליווי, מעקב ועדכון של תמ"א 35.  



השמירה על השטחים הפתוחים: דו"ח לשנת 2010

54

התכנית  הינה  בעייתיות,  לתוצאות  דווקא  להוביל  עלולה  אך  הפתוח,  לשטח  המתייחסת  שונה  תכנית 

להקמת הפארק המטרופוליני ‘עמק הארזים'. במסגרת החלטה זו אימצה המועצה הארצית את המלצת 

הולנת"ע לגריעת שטח יער טבעי לשימור מאזור מצפה נפתוח – אזור בעל איכויות סביבתיות ונופיות. 

לגבי אזור זה קיים חשש גדול כי תכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלים שטרם אושרה תייעדו לפיתוח 

למטרות מגורים. 

המועצה הארצית דנה כבכול שנה גם בנושאי מדיניות. שני הנושאים החשובים שנדונו בתחום זה בשנת 

זה  בעניין   .35 תמ"א  ועדכון  מעקב  ליווי,  ועדת  ובדו"ח  התכנון34  בחוק  המתגבשת  הרפורמה  היו   2010

האחרון, שמעה המועצה הארצית מעורכי הדו"ח סקירה מרתקת ביחס למגמות הפיתוח במדינת ישראל 

בראי התמ"א. אחת המסקנות העיקריות של חברי הצוות הינה כי קיימות באזור המרכז עתודות קרקע 

רבות למגורים בתוך הרקמה הבנויה, באופן המאפשר את עיבוי השטחים הבנויים מבלי לגרוע מהשטחים 

הפתוחים שבשולי הערים. מסקנה מעניינת נוספת היא כי אחוז עתודות הקרקע הפנויות לבניה למגורים 

בתכניות המחוזיות הוא גבוה מאוד, ובמחוז המרכז מגיע לכ-80%. אין ספק כי מסקנות אלו מטילות 

צל כבד על הטענה לפיה קיים מחסור בקרקע למגורים בתכניות המחוזיות, באופן המחייב הקמת ועדות 

שיפעלו לקיצור הליכי התכנון – כפי שקמו במסגרת חוק הוד"לים35 בשנת 2011 - אשר בסמכותן לאשר 

תכניות למגורים בשטחים פתוחים בסתירה לאמור בתכניות המחוזיות.     

2. תיאור החלטות המועצה הארצית

להלן תיאור עיקרי ההחלטות שקיבלה מליאת המועצה הארצית, בחלוקה לפי נושאים. מקור המידע הוא 

פרוטוקולים של המועצה הארצית אשר זמינים כולם באתר משרד הפנים. בחלק מהישיבות גם תמליל 

הדיון מצוי באתר.

א. תשתיות    

בשנת 2010 בולט ההיקף הנרחב של העיסוק בתכניות לתשתיות שונות: נמלים, כבישים, מסילות ברזל 

תחנות כוח; אולם בהמשך ישיר לשנת 2009, יותר מכל בולט העיסוק בתכניות לתשתיות הקשורות עם 

משק האנרגיה. 

משק האנרגיה

בעניין זה כללו הדיונים במועצה הארצית התייחסות להרחבת תחנות כוח ותוספת יחידות ייצור, חיבור 

קידוחי הגז הטבעי – "תמר" ו"דלית" למערכת הולכת הגז הטבעי, ומעל הכול – קידומה של תכנית מתאר 

ארצית למתקנים סולאריים לייצור חשמל. 

34  על התייחסות המועצה הארצית לרפורמה בחוק התכנון והבניה, ר' בפרק ב.1. 

35  חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראת שעה(, התשע"א – 2011. לקריאה נוספת ראו: נייר העמדה של 

www.teva.org.il – החברה להגנת הטבע בעניין חוק הוד"לים, יולי 2011, באתר החברה להגנת הטבע
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מתקנים סולאריים לייצור חשמל )תמ"א 10/ד/10(

הדיונים בנוגע לתחנות כוח סולאריות הם אולי הרלבנטיים ביותר לנושא השטחים הפתוחים שכן מדובר 

בתחנות כוח עתירות שטח. לאור ריבוי היוזמות הפרטיות להכנת תכניות להקמת תחנות כוח סולאריות 

תמ"א   - ארצית   מתאר  תכנית  של  להכנה  הוראה   5.1.2010 ביום  המועצה  נתנה   ,2009 בשנת  בעיקר 

במועצה  הדיון  פוטו-ווולטאית.  בטכנולוגיה  סולאריות  תחנות  הקמת  של  הסדרה  שמטרתה  10/ד/10 

התקיים בנוכחות השר להגנת הסביבה ובעלי עניין רבים אחרים, חלקם הגדול מהמגזר העסקי. בדיון 

אושרו עקרונות מסמך המדיניות: עידוד הקמת מתקנים פוטו-וולטאים על גגות מבנים; עדיפות להקמת 

מתקנים המאפשרים שימוש מקביל דוגמת קירוי שטחי חניה; איסור הקמת מתקנים סולאריים בשמורות 

טבע, גנים לאומיים, ושטחי יער וייעור; בשטחים חקלאיים - עדיפות למתקנים בסדר גודל עד 5 מגאווט 

ולוח זמנים  יעיל  דונם, עדיפות לשטחים חקלאיים שצמודים לישוב; קביעת הליך  בשטח של 100-150 

150 דונם בשטחים חקלאיים ושטחים  מקוצר לאישור תכניות בועדות מחוזיות למתקנים ששטחם עד 

פתוחים בתנאי צמידות דופן לשטח המבונה, ותכניות על שטח של עד 750 דונם ביעודי קרקע אחרים.

מדובר בתמ"א בעלת תרומה משמעותית למעבר מאנרגיות מזהמות לאנרגיה מתחדשת, ועל-פניו תכנית 

המדיניות מייצרת מסגרת שתכליתה פגיעה מינימאלית בשטחים פתוחים ומתן העדפה להתקנת מתקנים 

הארצית  המועצה  מחברי  חלק  של  מדבריהם  שניכר  אלא  מופרים;  ובשטחים  גגות  על  פוטו-וולטאיים 

והפקידות הממשלתית הרצון להגמיש את עקרונות התמ"א ולהעניק לוועדות המקומיות סמכות נרחבות 

לאשר תכניות להקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל.  

המחוזיות  הועדות  להערות  התכנית  את  להעביר  הארצית  המועצה  מליאת  החליטה   2.2.2010 ביום 

והשגות הציבור תוך הכנסת מספר תיקונים שאלו עיקרם: לא יידרש נספח נופי להקמת מתקן אנרגיה 

 15% סולארי בשטחים צמודי דופן לא רגישים, לבקשת נציגת משרד התשתיות הוסף שטח בהיקף של 

במחוז דרום ושל 10% ביתר המחוזות מן השטח המיועד לתעשייה בתכנית, וכן הוספת הוראה שתאפשר 

קירוי חניונים שהוקמו כדין בסביבה עירונית ללא הצורך בהגדלת זכויות בניה, ובתנאי שלא ישונה מצאי 

החנייה. 

נוסף בתכנית ביום  קיימה המועצה הארצית דיון  לאחר שנתקבלו הערות הציבור והועדות המחוזיות, 

9.11.2010, בו אושרה התמ"א והועברה לאישור הממשלה. התמ"א אושרה פה אחד על ידי חברי המועצה 

הארצית, אולם יש לתת את הדעת לכמה תיקונים שהוכנסו בתמ"א לפני העברתה לאישור הממשלה: 

ראשית, עפ"י בקשתו של מנכ"ל משרד התשתיות, שונתה המלצת הולנת"ע בעניין יחסה של התוכנית 

35, מקום בו סומן  כי בנפת באר שבע, על אף האמור בתמ"א  כי: "ייקבע בהוראות  ונקבע   35 לתמ"א 

מכלול נופי במרקם כפרי, תותר הפקדת תכנית למתקן פוטו-וולטאי ובלבד שהשתכנע מוסד התכנון שאין 

בין  נכללה  ונימק את החלטתו". כמו-כן, בהחלטה הנלווית לתמ"א  חלופה אחרת מחוץ למכלול הנופי 

היתר ההמלצה לולקחש"פ, להשתדל לפטור עוד בוועדה הממיינת מהצורך באישורה במתקנים שאינם 

גדולים או בעייתיים.

מאז נכנסה התמ"א לתוקף, אנו למדים כי בניגוד למגמה המוצהרת של התמ"א, תכניות רבות להקמת 

מתקנים פוטו-וולטאיים קודמו בשטחים הפתוחים, זאת קודם שנוצל הפוטנציאל המצוי על גגות מבנים. 

חיבור קידוחי הגז הטבעי ‘תמר' ו-'דלית' למערכת ההולכה הארצית )תמ"א 37/ח(
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ו-'דלית'  ‘תמר  נוגע להקמת מתקן לקליטת הגז הטבעי מקידוחי  רב  ציבורי  עניין  נושא חשוב המעורר 

את  הארצית  המועצה  אישרה   13.4.2010 ביום  הארצית.  ההולכה  ולמתקני  הקידוח  לאסדות  וחיבורו 

החלופות להקמת מתקן הקליטה לגז הטבעי אשר יבדקו במסגרת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה. 

הרשימה כוללת שישה אתרים: אזור דור מרכז, אזור דור צפון, מחלף קיסריה – מתחם חברת החשמל, 

אזור מתקן טיהור השפכים בחדרה, מחצבת עין איילה שליד זיכרון יעקב ואזור אשדוד. בדיון זה אישרה 

המועצה הארצית את ההנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה לפרקים א' – ב' ביחס לכל אחת מהחלופות.

6.7.2010 הוצגו ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה, המלצות ועדת עורכי התכנית וחוות דעת  ביום 

מיקום   – דור  חלופת  מהחלופות:  אחת  לכל  ביחס  הממצאים  עיקרי  להלן  הסביבה.  להגנת  המשרד 

בשטחים פתוחים עם שימושים חקלאיים, נצפות מפורדיס גבעת עדן וכביש 2; חלופת מחצבת עין איילה 

חלופת  בולטים;  ומיכלים  מתקנים  כולל  שאינו  בהרבה  קטן  בשטח  דור  של  לאלה  דומים  מאפיינים   –

קיסריה – מיקום בשטח מופר המשמש כאתר אחסנה של חברת החשמל, מחייב הסטה מסיבית של קווי 

-  מיקום  65; חלופת חדרה  2 וכביש  מתח עליון לשטחים בעלי רגישות וערכיות גבוהה, נצפות מכביש 

השטח המיועד לפארק אזורי, מחייב הסתה של קווי מתח עליון, נצפות חלקית ומועטה מכביש 65. חלופת 

אשדוד – מיקום באזור מופר בתחום שטח אש, אין בעיית נצפות, סמיכות לאזור תעשיה פטרוכימית. 

על-פי עמדת המשרד להגנת הסביבה, החלופה הכי פחות גרועה מבחינה סביבתית היא חלופת אשדוד. 

החלופה הכי פחות גרועה בצפון היא חלופת חדרה. ההחלטה שנתקבלה בדיון זה הורתה על הכנת הנחיות 

לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה )פרקים א'-ב'( לחלופות נוספות באזור עכו )בשטח אזור התעשייה 

בסמוך למפעל פרוטרום( ולתחנה לטיפול בגז באמצעות אסדה בים. עוד נקבע כי העבודה לעניין האפשרות 

לטיפול בגז באמצעות אסדה בים תתבצע ע"י צוות מומחים בלתי תלוי באחריות משרד התשתיות ולא על 

ידי יזם התכנית, כפי שנעשה עד לשלב זה.

יוזמי התכנית )חברת נובל אנרג'י וחברת ברן( ומשרד התשתיות הביעו התנגדות להוספת שתי החלופות 

הנוספות הנ"ל. בדיון שהתקיים ביום 3.8.2010 התבקשה המועצה הארצית ע"י היזמים להוריד מסדר 

היום את המשך ביצוע התסקירים עד אשר ימונה יועץ בלתי תלוי שיבחן את ההנחיות לחלופות. בעקבות 

בשלב  יידונו  עכו  לחלופת  הנחיות  כאשר  בים,  האסדה  לחלופת  רק  הנחיות  לתת  המועצה  החליטה  כך 

מאוחר יותר לאחר שיתקבלו הערות חברי המועצה הארצית. מאז ועד לכתיבת שורות אלו לא הוצגו עדיין 

חלופות מעודכנות בפני המועצה הארצית. 

תחנות כוח

במסגרת הדיונים הרבים הקשורים לתכניות במשק האנרגיה, עלו גם נושאים בעלי משמעות נקודתית 

במסגרת  ברמלה.  נשר  הכח  תחנת  של  הייצור  הספק  להגדלת  התכנית  נדונה   7.12.2010 ביום  יותר. 

התכנית ביקשה חברת נשר להוסיף לתחנת הכוח טורבינת גז נוספת הזהה בגודלה לטורבינה הקיימת, 

כך שתחנת הכוח תוכל לייצר כ-120 מגוואט חשמל, וזאת ללא תוספת שטח ותשתיות חיצוניות. המועצה 

אישרה את ההוראה לעריכת התכנית וכן את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה.

הכוח  לתחנת  התכנית  לעריכת  הוראה  בתיקון  הארצית  המועצה  דנה   ,7.12.2010 ביום  דיון  באותו 

10/ב/1(. בהוראת המועצה נקבע כי התכנית תאפשר הקמת תחנות  הסולארית באתר אשלים )תמ"א/ 

כוח סולאריות בכושר ייצור של 250 וואט. על פי הבדיקה המקצועית שנעשתה ע"י ועדת המכרזים התברר 
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גדול  בהיקף  יכול לאפשר הקמת מתקנים  הפוטו-וולטאית  לתחנת הכוח  כי השטח שהוקצה  היתר  בין 

יותר. המועצה הארצית אישרה את הבקשה לעריכת תיקונים בהוראת התמ"א.   

כבישים

ועד תל- 6 מיוקנעם  נדונה במועצה הארצית תכנית מתאר ארצית מפורטת לדרך מס'   5.1.2010 ביום 

קשיש )תמ"א/31/א/7(. בדיון אישרה המועצה הארצית את ההנחיות לתסקירי ההשפעה על הסביבה 

פרקים ג'-ה' כפי שהוגשו על-ידי היועץ הסביבתי בכפוף למספר תיקונים. כמו-כן החליטה המועצה על 

העברת התמ"א להערות הועדות המחוזיות ולהערות הציבור לתקופה של 60 יום. יוער, כי ההחלטה על 

הכנת תסקירי השפעה על הסביבה במקביל להעברת התכנית להערות הציבור והועדות המחוזיות, ולא 

לפני כן, עלולה למנוע קבלת הערות ענייניות המבוססות על מידע שמקורו בתסקירי ההשפעה על הסביבה 

ובכך להוביל לבחירת חלופה בעייתית מבחינה סביבתית.

עמדת ארגון הגג של הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה הייתה ועודנה כי תוואי הכביש המתוכנן עלול 

להוביל לפגיעה נופית וסביבתית קשה ובלתי הפיכה באזור תל קשיש. ארגון "אדם, טבע, ודין" עתר לבג"צ 

כנגד הליך אישור התכנית בטענה שלא נבחנה כראוי חלופת המנהור, אשר תייתר בין היתר, קטעים מקטע 

הכביש המתוכנן.36 הדיון במועצה הארצית, אשר התקיים במקביל להליכים בבית המשפט, דן בקידום 

החלופות הקיימות ללא כל התייחסות לחלופת המנהור.

ביום 14.9.2010 נדונה במועצה הארצית תמ"א 100/3, לפיה יגרע את תוואי המשך לדרך מס' 551 החוצה 

את מרחב פולג ובמקומה יאושר תוואי המשך לדרך מס' 541 אשר עובר בשוליו של השטח הרגיש. 

משרד התחבורה הביע התנגדות לגריעת המשך דרך מס' 551 מתמ"א 3 ופסל את האפשרות שהמשך דרך 

מס' 541 יהווה תחליף מספק מבחינה תחבורתית. הועדה המשותפת לתחבורה במועצה הארצית, יחד עם 

ראשי המועצות המקומיות והיועץ התחבורתי של מינהל התכנון, טענו כי יש לקדם את האלטרנטיבה של 

דרך 541 ולהעדיפה על-פני זו של דרך 551. המועצה הארצית קיבלה החלטה בדיון זה בניגוד לעמדת משרד 

התחבורה ויו"ר המועצה הארצית וקבעה כי יש לקדם את גריעת דרך מס' 551 ולהעדיף על פניה את תוואי 

דרך מס' 541. מדובר בהחלטה חשובה בעלת תרומה משמעותית להגנה על השטחים הרגישים במחוז 

מרכז בכלל ובמרחב פולג בפרט.    

מסילות ברזל

ב- 6.7.2010 דנה המועצה הארצית בתמ"א 23/ 16/ א/ 1/ 1 - תמ"א חלקית  ברמה מפורטת למסילת 

הברזל נתב"ג-י"ם תוואי שער  הגיא - קטע מערבי - דרך לגשר 8. מדובר בתמ"א משלימה המסדירה 

מאחר  את הנושא של פינוי עודפי עפר, דרכי גישה זמניות ודרכי גישה קבועות לצורך ביצוע העבודות. 

וקטע מדרך הגישה לגשר 8 עובר בתחומי גן לאומי מוכרז, נדרש ביטול ההכרזה בהתאם לקבוע בחוק.37 

נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה טען בדיון כי דרך הגישה לנחל יתלה הוכחה כלא 

נחוצה לצורך העבודות להקמת הגשר. עוד טען כי גם הטענה שהדרך נחוצה לצורכי מילוט ובטיחות לא 

36  העתירה נמחקה במהלך שנת 2011 בהמלצת בית המשפט. 

37  סעיף 26 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.
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הוכחה ואף הופרכה על ידי מומחים. עמדה זו לא זכתה לתמיכת חברי המועצה והוחלט כי לאור הדחיפות 

הרבה במתן פתרון לנושא המילוט והבטיחות תאושר תמ"א 23/ 16/ א/ 1/ 1.

כרייה וחציבה

ב- 2.3.2010 נדונה במועצה הארצית תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להרחבת מחצבת נשר-

נשר  למחצבת  בסמוך  וחציבה  לכרייה  נוספים  שטחים  לאיתור  נועדה  התמ"א   .)1/4/14 )תמ"א  רמלה 

רמלה המאושרת בתמ"א 14 ולהתוויית נחל איילון. בעבודת צוות התכנון נמצא כי קיים מחסור בעתודות 

אבן גיר למלט למפעל נשר רמלה כבר בטווח המיידי. ועדת עורכי תמ"א 14 המליצה על הכנת התוכנית, 

במסגרתה תבחן האפשרות להרחבת החציבה בעדיפות להיצמדות למחצבה הקיימת. נקבע כי התוכנית 

תכלול התוויית נחל איילון וסביבותיו והתוויית תשתיות נוספות כגון קווי חשמל וקווי מים, וכן תכלול 

התוכנית סימון אתר פריקה למלט בסמוך למסילת הברזל לצורך שינוע עתידי של חומרי הגלם ממחצבת 

הר טוב. לדברי עורכי התכנית, הרחבת המחצבה ושינוע חומרי הגלם ממחצבת הר טוב צפויים לענות על 

הביקושים העתידיים עד שנת 2040 באופן אשר ייתר את הצורך בפתיחת מחצבות חדשות.

המועצה הארצית אישרה את המלצות ועדת עורכי התמ"א תוך הטמעת כל הערותיו של נציג ארגון הגג 

של הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה בהחלטה. 

בהמשך להחלטה שלעיל, אושרה להפקדה תכנית מתאר מחוזית שמטרתה הרחבת שטחי מחצבת מפעל 

נשר הממוקמת במשולש הדרכים מס' 6, 1 ו- 431 בשטח של כ-260 דונם הממוקם בצמידות לדופן הצפונית 

של המחצבה הקיימת. 

ייעודי הקרקע העיקריים ע"פ תמ"מ 22/21/3 הם שטחים פתוחים ברמות הגנה שונות. התכנית מבקשת 

לשנות שטחים אלו לייעוד "אזור חציבה וכרייה ושיקום". במהלך הדיון התווספה הוראה נוספת על-פיה 

במסגרת התכנית יכללו הוראות אשר יבטיחו את שילוב האתר בסביבתו ואת שיקומו הנופי בהתייחס, 

בין השאר, לרצועת הנחל הגובלת ממערב.

בבקשת  והבניה(  התכנון  לחוק  6ב'  סעיף  )לפי  חוזר  דיון  הארצית  המועצה  קיימה   9.11.2010 ביום 

הועדה המרחבית שורקות לקבלת היתר לעבודות עפר ופיתוח בפארק התעשייה פלמחים. יעוד הקרקע 

הקבוע בהתאם לתמ"א/34/ב/2 הינו שטח למתקן התפלה. התמ"א מאפשרת מתן היתרים לשימושים 

ע"י  נדחתה  הבקשה  התפלה.  מתקן  להקמת  האפשרות  כך  ידי  על  תפגע  שלא  ובלבד  זה,  בשטח  שונים 

במחוז  חדש  וחציבה  כרייה  אתר  לפתוח  כוונה  יש  להיתר,  בקשה  של  שבמסווה  חששה  אשר  הולנת"ע 

בעקבות  לסכל  אף  ואולי  בכלל  ובסביבה  הפתוח  השטח  בערכי  שיפגע  באופן  גלם  חומרי  לשנע  המרכז, 

דנה במכלול הנתונים  לא  הולנת"ע  כך את מימוש הרחבת מתקן ההתפלה. לטענת המצדדים בבקשה, 

34/ב/2, התקבלו אישורים המתאימים מרשות המים,  הרלוונטיים: הבקשה להיתר תואמת את תמ"א 

קיימת התחייבויות של היזם להתאים את מפלס הקרקע לצורכי מפעל התפלה עתידי ולפנות את השטח 

בתוך 3 חודשים מיום הדרישה, וכן, פיתוח השטח על-פי ההיתר יאפשר קיצור לוח זמנים בהקמת מתקן 

בפני המועצה  הוצגו  לא  כי  וטענו  הולנת"ע  נימוקי  על  ועמדו  לבקשה שבו  בעתיד. המתנגדים  ההתפלה 

הארצית נתונים חדשים שיש בהם כדי להפוך את החלטת הולנת"ע. חברי המועצה הארצית קיבלו את 

דעת המצדדים בבקשה והצביעו בעד אישורה ברוב של 16 חברים נגד 2. 
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נמלים

ביום 14.9.2010 נדונה במועצה הארצית תכנית ברמה מתארית להקמת מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות 
מפורטות להקמת מסוף מכולות חדש. המועצה דנה במינוי הנציגים בועדת עורכי התכנית, במתן הוראות לעריכת 
חיפה  נמל  של  להרחבה משמעותית  בתכנית  מדובר  הסביבה.  על  להכנת תסקירי השפעה  הנחיות  ומתן  התכנית 
והתאמתו לעלייה הצפויה בהיקפי תנועת המסחר בנמלי ישראל. המועצה הארצית החליטה לקדם את התכנית 
בהתאם למתכונת שהוצגה על-ידי עורכיה. המועצה הסכימה כי נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים לשמירת 
הסביבה יצורף כמשקיף לוועדת העורכים, כמו כן הובהר שההנחיות שאושרו הן רק לגבי הקמת המבנים הימיים 

ולא לגבי השימושים עצמם וכן שכל נושא חומרי המילוי )האדירים( להקמת המבנים הימיים יוסדר בהמשך.

ב. הקמת ישובים חדשים והרחבת ישובים קיימים

2.3.2010 דנה המועצה הארצית בעניין המלצתה לממשלה על הקמת הישוב כסיף באזור בקעת  ביום 

הישוב.  על הקמת  לממשלה  להמליץ  למועצה הארצית  לאחר שהולנת"ע המליצה  הדיון התקיים  ערד. 

בדיון נדונו סוגיות רבות הקשורות עם הקמת הישוב: המענה שיש בו למחסור בפתרונות דיור לאוכלוסייה 

לפיתוח מטרופולין  זו, תרומת הישוב  נוסף לאוכלוסייה  יישוב מבודל  החרדית, ההצדקה בהקמתו של 

על  השפעתו  כך  ובתוך  הישוב  להקמת  הנוגעים  סביבתיים  היבטים  בו,  החברתית  ולרקמה  באר-שבע 

רציפות השטחים הפתוחים במטרופולין ב"ש ומידת ההתאמה בין הקמת היישוב לעקרונות תמ"א 35. 

לאחר דיון ארוך בכל הנושאים הללו החליטה המועצה הארצית להמליץ לממשלה על הקמת הישוב. 

נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה לשלב את היקפי הבניה המוצעים  הצעתו של 

להחלטה,  המתנגדים  ולטענת  לטענתו  נדחתה.  בנגב  הקיימים  העירוניים  מהמרקמים  באחד  בתכנית 

נפרדת  חדשה,  עיר  להקים  נכון  מואצים  פיתוח  ולחצי  פתוחים  בשטחים  המחסור  לאור  האם  השאלה 

נבחנה לעומק במהלך שני  - לא  ומתבדלת או לשלב את היוזמה להקמתה במסגרת מערך עירוני קיים 

החברתיות  המשמעויות  לצד  אלו.  מתחומים  והמומחים  היועצים  ע"י  נבחנה  ולא  בולנת"ע  הדיונים 

והכלכליות הבעייתיות שיש להקמת העיר, קיימות גם השלכות סביבתיות קשות להחלטה. ככלל, הליך 

הקמת מוקד פיתוח חדש פוגע ברצף השטחים הפתוחים ונוגד את עקרונות תמ"א 35 בדבר פיתוח וחיזוק 

ערים קיימות, וזאת על אחת כמה וכמה כאשר האזור המיועד להקמת העיר החדשה – בקעת ערד - הוא 

אזור ייחודי בעל ערכיות אקולוגית ונופית גבוהה מאוד, בו חיים כיום עשרות מיני בעלי חיים ייחודיים 

שחלקם אף מצויים בסכנת הכחדה.

ביום 1.6.2010 דנה המועצה הארצית בהרחבת היישובים חפץ חיים, יסודות ואמציה. הדיון נועד לבחון 

לראות  אין  כי  הייתה  הולנת"ע  עמדת  חדשים.  ישובים  של  כהקמה  בהרחבות  לראות  האפשרות  את 

אחרת:  החליטה  הארצית  המועצה  חדשים.  יישובים  כהקמת  מכבר  לא  שאושרו  היישובים  בהרחבות 

בפתח הישיבה טען יו"ר המועצה הארצית כי הקמת הישובים על-פי דרישת המפונים מתחייבת כחלק 

מהמחויבות שיש למדינה כלפיהם. המועצה הארצית החליטה לאשר את הקמתם של הישובים החדשים. 

לטענת המצדדים בהחלטה: הישובים הינם צמודי דופן לישובים קיימים, לא מדובר בפריצה לשטחים 

פתוחים, לישובים מערכות ציבוריות נפרדות וכן יש להעניק משקל רב לעמדת המפונים בסוגיה. לטענת 

המתנגדים להחלטה: אין הצדקה להקמת ישובים חדשים במחוז המרכז והדבר מנוגד לעקרונות התכנון 

של תמ"א 35, הקמת הישובים ממשיכה את מגמת ההתבדלות הקהילתית, ומוסדות התכנון אישרו את 

 ,7.12.2010 ביום  חדשים.  ביישובים  מדובר  לא  לפיו   – להם  שהוצג  העובדתי  הבסיס  פי  על  ההרחבות 
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בהמשך להחלטת המועצה הארצית מיום 1.6.2010, הסמיכה המועצה הארצית את הולנת"ע להפקיד את 

התוכנית להקמת ישוב בסמוך לאמציה, לשמוע התנגדויות, להכריע בהן ולהחליט בתכנית.

5.1.2010 את הארכת  בעניין אחר הקשור ביישוב המפונים בחבל עזה, אישרה המועצה הארצית ביום 

תוקף התקנות המעניקות פטור מהיתר למפוני גוש קטיף בישוב ניר עקיבא. התקנות מאפשרות הקמת 

ישוב חדש ללא הצורך בהוצאת היתרי בניה. יו"ר המועצה הארצית טען כי מדובר בתקנות לצורך הקמת 

בתי מגורים זמניים. ההחלטה בדבר המשך התקנות התקבלה פה אחד בהסתייגות נציגת ארגון הגג של 

הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה.

3/9/2( המצוי במרקם  9.11.2010 דנה המועצה הארצית בתכנית להרחבת הישוב תמרת )תמ"מ  ביום 

יח"ד   150 להקמת  היא  התכנית  גבוהה.  סביבתית   – נופית  רגישות  כבעל  המוגדר  באזור  משולב  שמור 

נוסף על 730 יח"ד מאושרות. בפועל קיימות בישוב 350 יח"ד בנויות ומאוישות )ו-380 יח"ד מאושרות 

של  המזרחי  לאזור  ולהוסיפם  הצפוני  מהאזור  שטחים  לגרוע  היא  בעיקרה  התכנית  מטרת  נבנו(.  שלא 

הישוב – גן לאומי ע"פ תמ"א 8 ושטח פתוח מוגן על פי תמ"מ 2/9 - לשם מכוון הפיתוח. לישוב קיימות 

זכויות בניה שלא נוצלו כאמור. לטענת המתכננים לא ניתן להוסיף יח"ד בגבולות הקיימים של הישוב 

בשל הימצאותם של עצי אלון עתיקים ושיפועים חדים. המועצה הארצית החליטה להפקיד את התכנית 

בתנאים. המתנגדים לאישור התכנית סברו כי אין לקבל את הטעמים לאי מיצוי זכויות בניה בגבולות 

הישוב ויש לעשות את כל הניתן כדי למנוע את פריצתן של התכניות המגנות על השטח הרגיש.

עוד בנושא הקמת ישובים חדשים, על רקע החלטת בג"ץ בעניין הקמת מרחב תכנון מיוחד חריש - לפיה 

על המועצה הארצית היה לאשר את ההחלטה להקמת מרחב התכנון ולא להסתפק בהמלצה בלבד לשר 

1.6.2010, לאשרר את  יו"ר המועצה הארצית מחבריה בישיבת מליאת המועצה מיום  ביקש   - הפנים 

על פי ההחלטה החדשה הובהר כי המועצה הארצית מאשררת  הקמת מרחב תכנון מיוחד לעיר חריש. 

רטרואקטיבית את החלטותיה אשר עמדו במוקד פסיקת בג"ץ בעניין, ונותנת את אישורה לשר הפנים 

להקמת מרחב תכנון מיוחד והקמת ועדה מיוחדת לפי סעיף 32)ב( לחוק התכנון והבניה. נציגת ארגון הגג 

של הגופים הציבוריים לשמירת הסביבה התנגדה להחלטה בטענה כי אין לאשרר את החלטת המועצה 

הודעות  במסגרת  זה  נושא  להביא  ראוי  זה  אין   - הפרוצדוראלי  מהטעם  טעמים:  משני  וזאת  הארצית 

היו"ר, בהתראה קצרה מראש וללא חומר נלווה, כעניין פרוצדוראלי בלבד; ומהטעם המהותי - לא מן 

הנמנע כי החלטת המועצה הארצית בדיונים הקודמים הייתה משתנה, לו היה ברור כי מדובר באישור ולא 

בהמלצה, מה גם שהעובדה כי מדובר בהמלצה בלבד, הובהרה במפורש במהלך הדיון.

בעקבות החלטת הולנת"ע על הגדלת הישוב נמרוד שברמת הגולן ל-90 יח"ד, והרחבת גבולותיו מערבה 

על שטחי טבע רגישים, הגישה החברה להגנת הטבע בקשה לדיון מחודש בהחלטה במליאת המועצה 

הארצית אשר התקיים ביום 2.2.2010. לטענת החברה להגנת הטבע, מדובר למעשה בדיון בדבר הקמת 

ישוב חדש בשטח בעל רגישות סביבתית נופית גבוהה מאד. הישוב הוקם כהיאחזות נח"ל בלבד ובה 40 

 40 את  הראשון  בשלב  לאשר  החליטה  הארצית  המועצה  חדש.  כישוב  אזרחי  בהליך  הוקם  ולא  יח"ד, 

יח"ד הקיימות, וכן החליטה כי התכנון להרחבת הישוב יוגש לאישור הולנת"ע עפ"י סעיף 9.7.4 בתמ"א 

35 כפי שייקבע ע"י הועדה המחוזית, וזאת בהתייחס לסקר הצומח, שנדרש בהחלטתה, בשל העובדה כי 

במקום קיים ריכוז יוצא דופן של מינים נדירים של סחלבים ומיני צומח אחרים. עוד החליטה המועצה 

כי הסדרתו התכנונית של היישוב תעשה בתנאים הבאים: היקף יח"ד בישוב לא יעלה על 90-100 יח"ד, 

תבוטל שורת הבינוי הצפונית המתוכננת והצפיפות בישוב תותאם לקבוע בתמ"א 35.
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ביום 1.6.2010 נדונה במועצה הארצית הבקשה להרחבת הישוב לקיה )שינוי לתמ"מ 74/14/4) כחלק 

מהקמת קריית המודיעין המתוכננת במסגרת מעבר בסיסי צה"ל לנגב. במהלך הדיון הוחלט שלא לכרוך 

את שני העניינים יחד. המועצה הארצית אישרה כי תמ"מ 74/14/4 תכלול רק את ההוראות המתייחסות 

והלשכה  התכנון  מינהל  של  טכניים  לתיקונים  בכפוף  להפקדה  אושרה  והתכנית  המודיעין  לקריית 

ובעקבות הגשתה  זו הוגשה עתירה של עמותת "במקום" ושל תושבי היישוב38,  המשפטית. על החלטה 

נמצא פתרון תכנוני אחר שאיפשר את הרחבת היישוב. 

ג. פיתוח בחופים

ביום 9.11.2010 הגיעה לפתחה של המועצה הארצית תכנית להקמת תחנת דלק לאורך כביש 90 במתחם 

המלונאות בוקק שעל חוף ים המלח. הולנת"ע דחתה בשלושה דיונים שונים )!( את בקשת היזמים לקבל 

הקלה מתמ"א 3 לצורך הרחבת הדרך בקטע הגישה לתחנת הדלק. בהחלטות הולנת"ע נטען בין השאר 

כי אין מקום לשטח מסחר משמעותי ממערב לכביש 90 שעה שבמתחם המלונאי יש זכויות לא מנוצלות 

למסחר. במהלך הדיון נשמעו דעות שונות. המתנגדים טענו כי קיימות תחנות תדלוק רבות באזור, תחנת 

90 ברגל,  יצרו מפגע בטיחותי לרבות מעבר של הולכי רגל שיחצו את כביש  התדלוק והמרכז המסחרי 

וכמו-כן, הנספח הנופי-סביבתי מראה כי הפרויקט יצור מפגע סביבתי. 

התומכים מצידם גרסו כי מדובר בתכנית מאושרת אשר מייעדת את השטח לתחנת תדלוק. עורכי תמ"א 

13 תמכו בהקמת תחנת תדלוק במקום המוצע וטענו שאין זה סביר שהמועצה הארצית תבטל תכניות 

מאושרות, עוד טענו עורכי תמ"א 13 כי יש להתחשב ביזם אשר השקיע ממון רב בפרויקט.

הבקשה התקבלה על חודו של קול במועצה הארצית לאחר שנדחתה שלוש פעמים בעבר ע"י הולנת"ע. 

יזמים – אשר במקרה זה הצליחו להביא את התכנית לדיון חוזר  מקרה זה מלמד כי התעקשותם של 

מספר רב של פעמים חרף דחייתה פעם אחר פעם – לרוב משתלמת, והדבר עלול להוות תמריץ להפעלת 

לחץ על חברי מוסד התכנון והמועצה הארצית עצמה.

תכנית חשובה אשר נדונה במועצה הארצית ביום 3.8.2010 הינה תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת 

ל-14 חופים בכנרת )תמ"א /13/13 – מרחב כנרת וחופיה(. בדיון אושרו ההנחיות לתסקיר השפעה על 

נציג הארגונים  של  להשגתו  הודות  ירוד.  סביבתי  במצב  כולם  המצויים  החופים   14 ל-  בקשר  הסביבה 

הסביבתיים בדיון, יבחנו בתסקיר ההשפעות של היקף הבינוי והשימושים המוצעים על תפקודו של החוף 

כשטח ציבורי פתוח לטובת הציבור.

ד. נושאים שונים

תכניות לשטחים פתוחים

היערות  גבולות  בהסדרת  שעניינו   22 לתמ"א   5 מס'  בשינוי  הארצית  המועצה  דנה  ב-2.2.2010 

הארזים  עמק  מטרופוליני  פארק  של  הקמתו  לצורך  השאר  בין  הארזים,  עמק  באזור  וסוגיהם 

במסגרת  המטרופולין.  וכלל  ירושלים  תושבי  של  והנופש  הפנאי  לצורכי  מענה  לתת  שמטרתו 

38  בג"צ 2412/11, אבו בדר ואח' נ' יו"ר המועצה הארצית וא', טרם פורסם. 
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מאזור  לשימור  טבעי  יער  שטח  לגריעת  הולנת"ע  המלצת  את  הארצית  המועצה  אימצה  זו  החלטה 

מהגריעה  הסתייגה  הסביבה  לשמירת  הציבוריים  הגופים  של  הגג  ארגון  נציגת  נפתוח.  מצפה 

לירושלים  המחוזית  המתאר  תכנית  במסגרת  הוכרע  טרם  באזור  השטחים  שייעוד   בטענה 

כי עמדת  עולה  כבר אושרה במליאת המועצה הארצית. מהדיון  שלעת כתיבת שורות אלו   30/1 תמ"מ 

מינהל התכנון היא שיש לאפשר פיתוח עתידי של מצפה נפתוח.

תכנית בעלת חשיבות רבה לשמירה על השטחים הפתוחים במחוז המרכז המקודמת בימים אלו היא 

9/21/3(. אגן הפולג הינו שטח החיץ  וסביבותיו )תמ"מ  נחל פולג  תכנית מתאר מחוזית חלקית לאזור 

זו משמעותית  על שלוחותיה. רציפות  לנתניה  רעננה/כפר סבא  בין  והאחרון בעל רציפות  הירוק היחיד 

ביותר למגוון מיני החי והצומח באזור, הנסמכים בחלקם על רכסי הכורכר, כמו גם לנחלים ולבריכות 

נוף חשובה ומשמעותית במורשת הארץ.  נופי השרון, אזור המהווה תבנית  החורף. נחל פולג עובר בלב 

המועצה הארצית החליטה ביום 6.7.2010 להסמיך את הולנת"ע לדון בפרסום הודעה על הכנת תמ"מ 

9/21/3 לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה ועל קביעת תנאים למתן היתרים לפי סעיף 78 לחוק התכנון 

והבניה, ולהחליט בהם. המשמעות היא סיכול של כל תכנית פיתוח באזור שנוגדת את התכנית המצויה 

בהליכי תכנון.

מרחב פולג מצוי תחת איומי פיתוח בלתי פוסקים בין היתר בשל הכוונה לסלול כביש רוחב המחבר בין 

2. במהלך השנים האחרונות נעשו מספר צעדים מצד רשויות מקומיות ומוסדות תכנון  4 לכביש  כביש 

לקבוע עובדות בשטח ולהקדים בניה לתכנון במרחב זה.39  ביום 7.12.2010 הסמיכה המועצה הארצית את 

הולנת"ע לדון בהפקדת התכנית, בהתנגדויות לה ככל שתוגשנה, ולהחליט בהן ובתכנית. 

החלטות בענייני מדיניות תכנונית ופרוצדורה במוסדות התכנון

בישיבת המועצה הארצית ביום 13.4.2010 ביקש מנכ"ל משרד הפנים לשעבר מר גבי מימון, אשר שימש 

כיו"ר המועצה מתוקף תפקידו, את אישור המליאה למנות את נציג שר הפנים כיו"ר וועדות המשנה של 

המועצה. ההצעה הוגשה באופן חפוז ללא הסבר מקיף ונעשה הרושם שמדובר במחטף.

לא ברור מדוע התבקש השינוי מאחר וכיום יש אפשרות להביא נושאים מוועדות המשנה למליאה, שם 

נציג השר הוא היו"ר. נציגת הארגונים הציבוריים לשמירה על הסביבה טענה שאין זה נכון שבשלב זה, 

המשנה  בוועדות  בוודאי  התכנון,  בוועדות  האיזונים  ישונו  התכנון,  בחוק  הרפורמה  על  הדיונים  ערב 

שעושות עבודה מקצועית ופרטנית ועל אחת כמה וכמה שעה שקיימת אופציה להביא נושאים למליאה. 

שוב מחדש.  אותו  יעלה  ובמידת הצורך  הנושא  ישקול מחדש את  זו  לאור הערה  כי  הועדה השיב  יו"ר 

הנושא מאז לא שב לדיון. 

 .35 6.7.2010 הוצג לפני במועצה הארצית דו"ח שלב ג' במסגרת הליך עדכון ומעקב אחר תמ"א  ביום 

להלן יובאו בתמצית ממצאי צוות המעקב בעניינים הקשורים לשטחים הפתוחים:

39  למשל החלטת המועצה האזורית לסלילת כביש עוקף בני ציון. מן הראוי לציין כי עתירה שהגישה החברה להגנת הטבע כנגד 

החלטה זו נדחתה ע"י בית המשפט )עת"מ 37201-06-10( שבועיים ימים לאחר החלטת המועצה הנ"ל.
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שהיקף 	  כך  כדי  עד  למרכז,  מהפריפריה  האחרונות  בשנים  מאסיבית  הגירה  על  מצביע  הדו"ח 

האוכלוסייה המתגוררת בפועל בחלק מנפות המרכז )רחובות, פתח-תקווה, רמלה והשרון( חצה את 

וחיפה, קיים פיגור משמעותי  2020, לעומת זאת בנפת באר שבע  המספרים שהתמ"א חזתה לשנת 

אחר היעדים הנורמטיביים של התמ"א.

להפתעתו של הצוות, קיימת עתודה נוספת משמעותית ביותר והיא עתודת הקרקע בתוך הרקמה 	 

הבנויה. בפועל, עתודה זו עונה על מטרות התמ"א בדבר הרוויית השטחים הבנויים.

מרכז 	  )במחוז  מאוד  גבוה  הוא  המחוזיות  בתכניות  למגורים  לבניה  הפנויות  הקרקע  עתודות  אחוז 

80%(. יוער בעניין זה כי ההנחה שתוספת קרקע מעבר לעתודות הקיימות תכניס קרקע  מגיע לכ- 

שבה לא יתגלו חסמים, הינה הנחה שלא עומדת במבחן המציאות. ההתמודדות המרכזית המתבקשת 

לפיכך צריכה להיות בנושא פיתרון לחסמי הבניה.

פיתוח צמוד דופן: מאז אישורה של התמ"א בשנת 2005, הובאו לדיון כ- 170 תוכניות בבקשה לחריגה 	 

הבניה  עקרון  על  רוב התכניות שומרות  כי  הבדיקה מראים  דופן. ממצאי  צמוד  פיתוח  מהכלל של 

בצמידות דופן, למעט מספר תוכניות יוצאות דופן.

היקף השטחים הפתוחים נשמר בכמות גדולה הרבה יותר ממה שהיה צפוי. סה"כ התווספו כ- 80,000 	 

דונם בינוי בעשור האחרון, מספר נמוך בהרבה מהציפיות שהיו קיימות. תוספת הבינוי בין השנים 

1998 – 2007 היא כלהלן: במרקם העירוני כ- 40 קמ"ר, במרקם הכפרי כ-11 קמ"ר, במרקם שמור 

ארצי כ- 0.9 קמ"ר, במרקם שמור משולב כ- 27.5 קמ"ר, במרקם חופי כ- 2 קמ"ר.

לדעת צוות המעקב, יש לעדכן את נושא מכלולי הנוף. קיים איום של כרסום נוסף של שטחים פתוחים 	 

שיהפכו להיות שטחים בנויים על חשבון השטחים החקלאיים, ולכן, יש לשפר את מערכת הגנה על 

השטחים החקלאיים.

בתי עלמין

ביום 4.5.2010 דנה המועצה הארצית בתיקונים לתמ"א 19 – תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין )תיקון 

יהיה היקף הקבורה הרבודה  עיקרי החלטת המועצה הארצית: באתרי קבורה אזוריים  להלן   .)5 מס' 

לפחות 50% משטחי הקבורה, אתר הקבורה המתוכנן באזור געש יועתק, יקבע כי אתר הקבורה ביבנה 

ולא  בסימבול  יסומן  ברנר  בגבעת  המתוכנן  האתר  וכן  שורק  באזור  הקבורה  לאתר  חלופי  אתר  יהיה 

בפוליגון.

מדובר בתיקונים חיוביים המשקפים מדיניות של חסכון במשאב הקרקע לצורכי קבורה וכן העדפת אתרי 

קבורה מחוץ לאזור המרכז. 

תיירות

בישיבת המועצה מיום 1.6.2010 התקיים דיון פנימי בעניין תמ"א/1/12, תכנית מתאר ארצית לתיירות 

המלונאות  לפיתוח  התכנון  מדיניות  את  להתוות  היא  השינוי  תכלית  תיירות.  מתחמי   –  1 מס'  שינוי 
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בישראל בהתאם למדיניות הקבועה בתמ"א 35, ובעיקר לשמור על יעודי הקרקע לתיירות מפני הלחצים 

מלונאי  "אכסון  כי  קובעת  התכנית  כך  בתוך  מגורים.  כמו  אחרים,  לשימושים  ממלונאות  יעוד  לשינוי 

מיוחד" )יחידות נופש לשימוש ארוך טווח, שכונו בעבר "דירות נופש"( יתאפשר רק באזור אילת וים המלח 

ולפרק זמן מוגבל של עד שלושה חודשים בשנה. כמו-כן, בשינוי יעוד של שטח פתוח המיועד למלונאות 

תינתן עדיפות ליעוד תיירותי על-פני כל יעוד אחר. לדעתנו יוזמה זו נכונה ומבורכת. חשיבותה העיקרית 

של התכנית היא ביצירת וודאות תכנונית ביחס לשימושי הקרקע הקבועים בתמ"א. 

בעניין אחר, ביקשו בעלי נחלות חקלאיות ובעלי צימרים להוביל תיקון להגדרת המושג בריכת שחייה 

פרטית וציבורית בתקנות התכנון והבניה )תקנות 802/02(, זאת בכדי שניתן יהיה לכלול את הבריכות 

שברשותם תחת ההגדרה של בריכה פרטית ובכך להקטין למעשה את היקף ההוראות הסטאטוטוריות 

הפנים  לשר  המלצתה  לתת  הארצית  המועצה  התבקשה   14.9.2010 ביום  שנערך  בדיון  עליהן.  החלות 

בעניין. נציג הגופים הציבוריים שעניינם איכות הסביבה התנגד לתיקון המוצע מהטעם שיהיה בהם כדי 

איכות  חיזוק  בעניין   35 בתמ"א  התכנון  מדיניות  את  הסותר  באופן  כפרית  להתיישבות  תמריץ  להוות 

החיים העירונית. לטענתו, מדיניות המועצה הארצית צריכה לעודד הקמת בריכות ציבוריות וקהילתיות 

ולא הקמת בריכות שחיה פרטיות במושבים ובקיבוצים. המועצה החליטה לבחון פעם נוספת את הסוגיה 

וככל שיהיה צורך בהכנסת שינויים בנוסח התקנות, הן יובאו לאישור המועצה הארצית. 

ב.5 חקיקה

מטרתו של פרק זה היא לבחון את יחסו של בית המחוקקים לשמירה על שטחים הפתוחים ולנושאים 

סביבתיים מרכזיים נוספים, כפי שהוא בא לידי ביטוי בהצעות חוק שהוגשו ובחוקים שאושרו בכנסת. 

לשם כך, נערכה סקירה מקיפה שכללה את החקיקה שאושרה במהלך שנת 2010 ונכנסה לספר החוקים 

)"הרשומות"(, הצעות חוק ממשלתיות, והצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת.

שיטת העבודה

2010, בקטגוריות שהוזכרו לעיל,  הסקירה כללה את כל דברי החקיקה המופיעים באתר הכנסת לשנת 

במסגרתה נערך איתור של חוקים והצעות חוק שצפויה להיות להם השפעה על השטחים הפתוחים. כמו 

כן אותרו גם חוקים והצעות חוק הנוגעים לתחומי סביבה אחרים בשל השפעתם על מצבה הכולל של 

הסביבה בישראל )ובכלל זה השטחים הפתוחים(.

1. עיקר הממצאים, המסקנות וההמלצות

מבין החוקים בעלי ההשפעה החיובית על שמירת השטחים הפתוחים שאושרו בשנת 2010 ניתן למנות את 

התיקון לחוק ‘איסור נהיגה ברכב בחוף הים' והתיקון לחוק "שמירת הניקיון". בשני תיקונים אלו ניסה 

המחוקק להתמודד עם החיסרון הבולט של החקיקה הסביבתית - סוגיית האכיפה. כך לדוגמא, התיקון 

לחוק "איסור נהיגה ברכב בחוף הים" יוצר, בין השאר, חזקה משפטית לפיה בעל הרכב שנמצא נוהג או 

חונה בתחום אסור הוא שעבר את העבירה. בנוסף, החוק מרחיב את סמכות בית המשפט שהרשיע אדם 

בעבירה כאמור ומאפשר בנוסף על כל עונש אחר, לצוות עליו לתקן או לשקם כל פגיעה שגרם לסביבה 

מנגנון  אף  מייצר  הניקיון'  ‘שמירת  לחוק  התיקון  כאמור.  לתיקון  שהוצאו  הוצאות  בתשלום  ולחייבו 
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ייחודי, במסגרתו אדם המתעד השלכת פסולת בניין המתבצעת באופן לא חוקי יוכל להעביר תיעוד מצולם 

של השלכת הפסולת אשר ישמש כראיה כנגד עובר העבירה. בכדי לעודד ולתמרץ את התיעוד האזרחי 

נקבע בתיקון כי במידה והרשיע בית המשפט אדם בעבירה של השלכת פסולת בניין ותיעוד שנמסר תרם 

תרומה ממשית להרשעת העבריין, יזכה מתעד העבירה ב- 5,000 ש"ח מקרן לשמירת ניקיון.

לצד תיקוני חקיקה אלו התקבלו מספר תיקוני חקיקה בעלי השפעה שלילית על יכולת לשמר שטחים 

פתוחים. דוגמא לכך הוא התיקון לחוק "גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה"; 

אינו  כשלעצמו  אם  גם  החוק,  תיקון  ציבוריות.  עמותות  על-ידי  לאומי  אתר  שלא  ניהולו  את  המאפשר 

מגלה קושי, מסמן את תחילתה של מגמה בעייתית של הפרטת נכסי המורשת והגנים הלאומיים במדינת 

ישראל, תוך העברת האחריות עליהם לעמותות ותאגידים פרטיים הפועלים מאינטרסים אשר לא תמיד 

עולים בקנה אחד עם האינטרס הציבורי הכללי. מגמה בעייתית זו אכן צברה תאוצה, ובשנת 2011 החל 

קידומה של הצעת חוק שנועדה לאפשר להעביר לניהול של עמותות פרטיות גם גנים לאומיים.  תיקון 

חקיקה בעייתי נוסף שאושר בכנסת בשנת 2010 הוא תיקון שתכליתו הכשרה בדיעבד )לגליזציה( של חוות 

הבודדים. החוק מכשיר למעשה את צורת ההתיישבות של חוות הבודדים בניגוד גמור למדיניות התכנונית 

בסדרת  והן   ,35 תמ"א  בהוראות  הן  ביטוי  מקבלת  שזו  כפי  העירונית,  ההתיישבות  חיזוק  של  הרצויה 

החלטות של המועצה הארצית בעניין זה.

בגזרת הצעות החוק הממשלתיות שהוגשו לשולחנה של הכנסת בנושאים בעלי השפעה על כושר השמירה 

של שטחים פתוחים, זכתה בעיית האכיפה הסביבתית לחיזוק בדמות תוספת סמכויות למפקחי המשרד 

ברשות  לכלוך  או  בניין  פסולת  משליכי  כנגד  הענישה  והחמרת  ניקיון'  ‘שמירת  בחוק  הסביבה  להגנת 

הרבים. 

פרויקטים  לביצוע  תמריצים  של  סל  מציעה   2011-2012 לשנים  ההסדרים  חוק  הצעת  אחר,  בעניין 

להתחדשות עירונית בתוכניות פינוי-בינוי, תמ"א 38, והגדלת ההיתכנות לאישור תכניות לבניית דירות 

מגורים קטנות. עוד בשנת 2010 הציעה הממשלה לרענן את משטר הרעיה במדינת ישראל ולחוקק חוק 

רעיה חדש ומודרני. בעניין זה לא הלכה הממשלה כברת דרך מספקת והצעת החוק אינה נותנת בסופו של 

דבר את הדגש הראוי לשיקולים אקולוגיים וסביבתיים בתהליך הקצעת מקרקעי ציבור למטרות רעיה. 

על  ישירות או עקיפות  39 הצעות חוק פרטיות שיש להן השלכות  על שולחן הכנסת  2010 הונחו  בשנת 

יכולת השימור של השטחים הפתוחים. מדובר בירידה חדה במספר הצעות החוק הפרטיות בנושא זה 

ביחס לשנת 2009 – 60 הצעות חוק פרטיות  – וחזרה מסוימת לסדרי הגודל המוכרים מהשנים הקודמות. 

הצעות החוק הפרטית שנסקרו נחלקות למספר נושאי עיסוק שונים: הצעות הנוגעות לשמירה על השטחים 

הפתוחים וכן הצעות בנושא הליכי תכנון ובניה; עידוד ההתיישבות בנגב ובגליל; הדורות הבאים; זכויות 

מיסים  מים;  ומיחזור;  פסולת  הסביבה;  איכות  ציבורית;  תחבורה  עירונית;  התחדשות  במקרקעין; 

וחלוקת הכנסות.

אחת מהצעות החוק החשובות והחיוביות ביותר של שנת 2010 היא ההצעה להעניק הכרה חוקית בחשיבות 

השטחים הפתוחים ולהבטיח כי שיקולי שמירתם ייכללו בכל הליך קבלת החלטות של הממשלה או של כל 

רשות ציבורית, והכול לשם מימוש הזכות לסביבה נאותה, ולשמירה על המערכות האקולוגיות והמגוון 

הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים. אל מול הצעת חוק זו אשר מבקשת לחזק את מחויבותה 
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של הממשלה לשמירת השטחים הפתוחים למען כלל הציבור בישראל, הוגשה הצעת חוק בעייתית במיוחד 

פארק  לאותו  מימון  בתכנית תותנה במציאת מקור  ציבורי  פארק  הוראה להקמת  כי  לקבוע  המבקשת 

פתוח. או בלשון אחר – הקמת פארק ציבורי פתוח תותנה מעתה והלאה בכדאיות הכלכלית שבהקמתו 

ובכך תפטור את הרשויות ממימון פארקים ציבוריים לרווחת תושבי המדינה.

זו המבקשת להרחיב את השימושים המותרים בקרקע  נוספת המעלה קשיים, היא  הצעת חוק פרטית 

חקלאית על-ידי הוספת שימוש נוסף של "ייצור אנרגיה באמצעות מתקנים סולאריים". חשש הוא שבכך 

ישונה תיפקודם החשוב והחיוני של השטחים החקלאיים המהווים חלק בלתי נפרד מהנוף הפתוח. 

ובגליל הוגשו לשולחן הכנסת שלוש הצעות חוק פרטיות שתכליתן  בנגב  עידוד ההתיישבות  בנושא של 

הוא מתן הטבות למעבר תושבים לאזורי פריפריה וקו העימות "כגורם חלוצי, ביטחוני והתיישבותי" כפי 

שהוסבר באחת מהצעות החוק. הצעות חוק אלו ודומות להן מהשנים האחרונות, מביאות לכדי מסקנה כי 

גם כיום מושרשת בקרב נבחרי הציבור ישראל התפיסה כי ניתן להשיג מטרות לאומיות באמצעות עידוד 

ההתיישבות בישובים כפריים הרחק ממרכזי האוכלוסייה, וזאת חרף המחיר החברתי והסביבתי הכרוך 

בכך כפי שזה הוכר ע"י מומחים בשנים האחרונות.

הצעת חוק פרטית נוספת ופוגענית במיוחד, שאושרה בינתיים בכנסת, היא ההצעה לבטל את מוסד ‘נציב 

הדורות הבאים' בכנסת. דווקא בעידן בו מצופה מגופי השלטון להעניק משקל בהחלטותיהם ל-'פיתוח בר 

קיימא' ולאינטרסים של הדורות הבאים, נולדה הצעה תמוהה זו שלא ברור מה תכליתה ואיזה אינטרס 

היא נועדה לשרת. יש להביע צער שדווקא לאחר שמדינת ישראל הכירה בחשיבות של פיתוח בר קיימא 

שכל  חשוב  כה  מוסד  הכנסת  ביטלה  בינלאומיות(   באמנות  ובמחויבות  זה  בנושא  ממשלה  )בהחלטת 

תכליתו להגן על האינטרסים של הדורות הבאים הסובלים מכשל ייצוג אינהרנטי בהווה.

2. חקיקה שאושרה

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )תיקון מס` 8(	 

בתקופה שקדמה לתיקון החוק, התאפשר ניהולו של אתר לאומי רק על ידי רשות מקומית שבתחומה 

נמצא האתר הלאומי. תיקון החוק מאפשר את ניהולו של אתר לאומי על ידי גופים ציבוריים נוספים.

על-פי התיקון לחוק, כדי להבטיח בחירה הוגנת ושוויונית של גופים ציבוריים, נקבע כי בחירתם תיעשה 

בהליך פומבי של בחינת כמה הצעות. הגופים שיגישו הצעה כאמור יציעו תכנית לניהול אתר, ובה יפרטו, 

בין היתר, את תכניתם לשימור, לשיקום ולתחזוקה של האתר הלאומי, ואת המקורות הכספיים למימון 

פעולה זו. הגוף המנהל יהיה רשאי לגבות דמי כניסה לאתר, על-פי קביעת השר, והשר יהיה רשאי לקבוע 

שיעורים שונים, פטורים לסוגים שונים של מבקרים או הגבלות שונות על גביית דמי הכניסה. כן נקבע, 

כי ההכנסות מדמי הכניסה ישמשו את הגוף המנהל לאחזקה ופיתוח האתר הלאומי בלבד, ולא למטרה 

אחרת.

  - - שאמנם אינו מעורר בעייתיות כשלעצמו שכן הוא חל על מבנים/קבוצות מבנים בלבד  תיקון החוק 

מסמן מגמה בעייתית ומסוכנת של הפרטת נכסי המורשת והגנים הלאומיים במדינת ישראל, תוך העברת 
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האחריות עליהם לעמותות ותאגידים פרטיים הפועלים מאינטרסים אשר לא תמיד עולים בקנה אחד עם 

האינטרס הציבורי הכללי.

מגמה בעייתית זו אכן צברה תאוצה, ובשנת 2011 החלה קידומה של הצעת חוק שנועדה לאפשר להעביר 

נושא  להסדיר  הרצון  רקע  על  נולד  אמנם  החוק  תיקון  לאומיים.  גנים  גם  פרטיות  עמותות  של  לניהול 

בעקבות  עמותת אלעד  על-ידי  בירושלים  דוד"  "עיר  ניהול אתר  - את  הוא במחלוקת  גם  שנוי  ספציפי, 

עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בעניין – אך הוא מאפשר הפרטה של כלל הגנים הלאומיים )בנוסח 

המקורי כפי שהונח על שולחן הכנסת(. להפרטת אתרי הטבע והמורשת הלאומיים משמעות סביבתית 

וחברתית מרחיקת לכת. ההפרטה עלולה להאיץ את תהליכי המסחור של האתר על חשבון ערכי הסביבה 

והציבור הרחב בדגש על אוכלוסייה שידה אינה משגת.         

חוק הרשות לפיתוח הנגב )תיקון מס` 4( )חוק חוות בודדים(	 

מטרת החוק היא לאפשר, באמצעות חקיקה ראשית, את הלגליזציה של חוות הבודדים הקיימות, ולעגן 

הליך הקמתם של חוות הבודדים.

וועדת הכלכלה של  והגליל  הנגב  לפיתוח  הנגב לקבוע, באישור השר  לפיתוח  החוק מסמיך את הרשות 

הכנסת, כללים ואמות מידה להכרה במיזם כאמור. הרשות גם תמליץ לרשות מקרקעי ישראל על הקצאת 

מקרקעין למיזם שיעמוד בכללים שקבעה. בנוסף, נקבעו הוראות מעבר לגבי מי שניהל מיזם בנגב, וקיבל 

אישור מהשר, כי המיזם פעל במשך שלוש שנים לפחות לפני יום התחילה של החוק בתמיכה וסיוע של 

ישראל  מקרקעי  לרשות  לפנות  רשאי  יהיה  כאמור  מבקש  ישראל.  מקרקעי  רשות  או  המדינה  רשויות 

בבקשה להתקשר עמו בחוזה להקניית זכויות במקרקעין בפטור ממכרז.

החוק מכשיר למעשה את צורת ההתיישבות של חוות הבודדים בניגוד גמור למדיניות התכנונית הרצויה 

של חיזוק ההתיישבות העירונית, כפי שזו מקבלת ביטוי הן בהוראות תמ"א 35, והן בסדרת החלטות של 

המועצה הארצית בעניין זה. על הממשלה לעודד צעירים להתיישב בערי הפריפריה ולתרום בכך להחייאת 

הערים וחיזוקן, ולא לעודד התיישבות יחידים העומדת בסתירה מוחלטת לכל עקרונות התכנון בישראל 

המצטופפת, גם פוגעת ברציפות השטחים הפתוחים וגם אין בה תרומה אמתית ליישובי הפריפריה.   

אף  על  המדינה  מוסדות  של  תמיכה  תוך  הארץ  ברחבי  בודים  חוות  עשרות  נבנו  שנים  לאורך  כמו-כן, 

בכך שהוא מעודד למעשה הסדרה למפרע של  בעייתי  בבניה בלתי חוקית. החוק מעביר מסר  שמדובר 

עבירות בניה בשטחים הפתוחים. 

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים )תיקון מס` 3(	 

התיקון לחוק יוצר חזקה משפטית לפיה בעל הרכב שנמצא נוהג או חונה בתחום אסור הוא שעבר את 

העבירה. בנוסף, החוק מרחיב את סמכות בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה כאמור ומאפשר בין היתר, 

ונוסף על כל עונש אחר, לצוות עליו לתקן או לשקם כל פגיעה שגרם לסביבה ולחייבו בתשלום הוצאות 

לפיה  וקובע חזקה  שהוצאו לתיקון כאמור. כמו-כן, החוק מתקן את החוק לשמירת הסביבה החופית 

מי שנוהג ברכב בתחום חוף הים או במקום רחצה מוכרז ביצע פעולה המהווה או עלולה להוות פגיעה 

בסביבה החופית, כהגדרתה בחוק לשמירת הסביבה החופית. השר להגנת הסביבה רשאי, לשם מניעת 
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פגיעה בסביבה החופית, להוסיף שטחים לתחום שבו תחול החזקה. עוד קובע החוק כי העבירות בחוק 

על  על מנת להקל  יוגדרו כעבירות אחריות מוחלטת של מבצע העבירה, זאת  שמירת הסביבה החופית 

רשויות האכיפה למצות עימם את הדין. בתיקון לחוק גנים לאומיים הנכלל בחוק, נקבע כי השר להגנת 

הסביבה רשאי להורות על קביעת שטח במקור מים או שטח המיועד לגן לאומי או שמורת טבע, כתחום 

מוגן אשר הנהיגה בו תהיה אסורה. 

מדובר באחד החוקים החשובים יותר שנחקקו בשנת 2010. יש לקוות שהוא יצור תפנית במאבק על הצלת 

חיובי  פן  מופקרת.  מנהיגה  כתוצאה  היתר  בין  האחרונות  בשנים  שנפגעו  החופית  בסביבה  הטבע  ערכי 

נוסף, שראוי היה כי יישום בהליכי חקיקה נוספים, הוא שלתיקון החוק קדמה עבודת מחקר שניתחה 

את הכשלים בנוסח החוק שקדם לתיקון והובילה לשינויים משמעותיים שעיקרם הרחבת כלי האכיפה 

והענישה.  

חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 16(	 

התיקון נועד לשפר את אכיפת הוראות חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד–1984, באמצעות עידוד ההשתתפות 

האזרחית בסיוע במיגור תופעת השלכת הפסולת וכתוצאה מכך לצמצם את הפיכת פסולת הבניין למפגע 

את  המתמרץ  מנגנון  יוצר  המתקן  החוק  המים.  ומשאבי  הקרקע  זיהום  ואת  ונופי  סביבתי  תברואתי, 

האזרח לתעד עבירות השלכת פסולת ומסייע לו בהעברת התיעוד לרשויות בדרך יעילה וזהירה. החוק 

יוכל להעביר תיעוד מצולם של  בניין המתבצעת באופן לא חוקי  קובע כי אדם המתעד השלכת פסולת 

האפשרות  לרבות  זכויותיו,  את  למתעד  יסביר  אשר  הסביבה  להגנת  המשרד  לעובד  הפסולת  השלכת 

שיידרש להעיד בכל הליך שבו ישמש התיעוד שמסר ראיה. בכדי לעודד ולתמרץ את התיעוד האזרחי נקבע 

כי בית המשפט אשר הרשיע אדם בעבירה של השלכת פסולת בניין שלא כדין ותיעוד שנמסר על ידי מתעד 

תרם תרומה ממשית להרשעת העבריין, יורה לקרן לשמירת הניקיון לשלם למתעד או למתעדים סכום 

של 5,000 שקלים חדשים.

מצב האכיפה של חוק שמירת ניקיון הוא בכי רע. על-פי הערכת המשרד להגנת הסביבה כמות של יותר 

ממיליון טונות של פסולת בניין מושלכת בשטחים הפתוחים של ישראל מדי שנה. מדובר ביותר משני שלישים 

מכלל הפסולת. חלק גדול מהפסולת מוברח בשנתיים האחרונות לאתרים פיראטיים מעבר לקו הירוק. על פי 

מחקר שפרסם באחרונה מכון ירושלים לחקר ישראל40, המשרד להגנת הסביבה מצליח לתפוס רק אחד מתוך 

אלף משליכי פסולת לא חוקית.

בטווח הקצר אין דרך אחרת לשינוי המצב הקיים מלבד העלאת רמת האכיפה תוך מציאת כלים יצירתיים 

למטרה זו.

חוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )מס` 3(, 	 

התיקון חוקק בעקבות ‘הלכת קרסיק' משנת 1996, לפיה קרקע שהופקעה מבעליה ולא נעשה בה שימוש 

למטרה ציבורית תוחזר לבעליה.

40   אור קרסין, יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית, עידוד הציות וייעול האכיפה, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2009. 
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חלק מהשינויים מיטיבים את מצבו של בעל הקרקע, כגון הסדרת נושא ביטול ההפקעה או השבת הקרקע 

לבעלי הקרקע לאחר שהופקעה או רכישה מחדש של הקרקע וחלקם מרעים את מצבו, כגון חסימת דרכו 

של בעל הקרקע להגיש תביעה בגין השבת הקרקע או פיצויים בגין חלוף תקופת ההתיישנות.

"צורך  הגדרת  במסגרת  להפקעה,  מוגדרות  ציבוריות  מטרות  מספר  הוספו  לפקודה  התיקון   במסגרת 

ציבורי" או "צורך לתשתית ציבורית": מתקן בטחוני; הקמה או הרחבה של יישוב; אתר המיועד להנצחה, 

למורשת או לתיירות; מתקן תשתית, תקשורת, מתקן להתפלת מים, אתר לסילוק פסולת, מעגן, תחנת 

גז, תחנת כח, או צורך ציבורי אחר שאישר השר.  

זו הוחמצה.  – הזדמנות  ציבורי  כצורך  לחוק היווה הזדמנות להתייחס לשטחי טבע  למרות שהתיקון 

המושג "צורך ציבורי" כולל אך ורק תכליות הקשורות עם פיתוח ולא עם שימור, וזאת על אף שהגנה על 

השטחים הפתוחים הינה צורך ציבורי לכל דבר. 

3. הצעות חוק ממשלתיות

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2011-2012(, 	 

)חוק ההסדרים(

בהתייחסותה של הצעת חוק ההסדרים לשנים 2011-2012 לענייני תכנון ובניה, ניתן הדגש לשכלול וחיזוק 

של מספר מנגנונים התורמים להתחדשות עירונית: פינוי בינוי, תמ"א 38 והקלה על אישור תכניות בהן 

דירות קטנות. למרות החשיבות הרבה שיש במנגנונים אלו להחייאת הערים, לעצירת תהליכי  כלולות 

הפרבור וכפועל יוצא לשמירה על השטחים הפתוחים, אנו סבורים שתיקוני החוק הללו צריכים להיעשות 

לגבי  קודמות  בשנים  טענו  כך  ההסדרים.  חוק  במסגרת  ולא  הציבור,  לעיני  וגלוי  שקוף  חקיקה  בהליך 

תיקוני חקיקה בחוק ההסדרים שפגעו ביכולת השמירה על השטחים הפתוחים, וכך אנו טוענים גם לגבי 

התיקונים המוצעים בשנת 2010. 

הצעות בעניין תמריצים לפרויקטים של פינוי בינוי

הצעה לתיקון חוק פינוי בינוי )פיצויים( כך שהרוב שיידרש לביצוע הפרויקט יימנה גם מבין כלל בעלי א. 

הדירות שבמקבץ הפינוי-בינוי ולא רק מבין בעלי הדירות שבכל בניין. 

לתת סמכות בחוק פינוי בינוי )פיצויים( למפקח על הבתים המשותפים לחייב דייר סרבן לחתום על ב. 

עסקת פינוי בינוי בדומה למתכונת הנהוגה בתמ"א 38. 

תיקון לחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה, שם מוצע לקבוע כי יינתנו הטבות מס ליזמים גם במקרה ג. 

בו דייר קשיש בוחר במקום לקבל דירה בפרויקט, לעבור לגור בדיור מוגן.  

מתן תמריצים בחקיקה לקידום תכניות תמ"א 38
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מוצע לתקן את חוק חיזוק בתים מפני רעידות אדמה ולהסיר את המגבלה לעניין מספר הדירות החדשות 

שאפשר יהיה לבנות במסגרת תכניות תמ"א 38, לפיה מספר הדירות החדשות לא יעלה על שליש ממספר 

הדירות הקיימות בבניין ערב ביצוע הפרויקט.  

הרחבת סמכויות מוסדות התכנון לדון ולאשר הקלות בעניין מספר יחידות דיור  

מוצע במסגרת זו לתקן את סעיף 147 לחוק התכנון והבניה במטרה להקנות לוועדה המחוזית סמכות לדון 

בהקלות לתכניות לעניין מספר יחידות דיור בתכניות. הקלה ממספר הדירות בתכנית בהתאם לכך תהא 

לצורך תוספת של דירות קטנות לשטח התכנון, מושג אותו יקבע שר הפנים בתקנות )התיקון המוצע הוא 

ל-5 שנים(.  

הצעת חוק להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור	 

נושא הרעיה בארץ מתבסס על חוקים משנות ה-40 וראוי לעדכן אותו. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר 

ועל השטחים הפתוחים  בכלל  על מקרקעי הציבור  לצורך שמירה  היא להסדיר את הרעייה  כי מטרתו 

המגוון  קיום  כאמור,  וביערות  בשטחים  בר-קיימא  שימוש  הבטחת  לצורך  השאר  בין  בפרט,  והיערות 

הביולוגי בהם, את כושר הייצור וכושר ההתחדשות והחיוניות שלהם ואת היכולת לעשות בהם שימוש 

למטרות אקולוגיות, כלכליות וחברתיות. עם זאת, ספק עד כמה תוכן החוק מבטא מטרות מוצהרות אלו. 

 - עולה מהרכב מועצת רשות הרעייה  רעייה  הבטחת הפנמה של שיקולים סביבתיים בקביעת מדיניות 

גוף שתפקידו לייעץ לשר ולרשות הרעייה בין השאר בנושא כושר הנשיאה של הקרקע וסוגי בעלי חיים 

שמותר לרעות. על 19 מחברי המועצה נמנים מומחים רלוונטיים מתחום גידול בעלי החיים, מדעי החיים, 

אקולוגיה ויעור, אנשי רשות הטבע והגנים, משרד הגנת הסביבה ועוד.

עם זאת, ניכר עדיין כי הצעת החוק אינה מפנימה די את כלל שירותי המערכות האקולוגיות שמספקים 

השטחים הפתוחים, ונראה כי על אף שהדבר אינו מצוין במפורש, ישנם שיקולים אחרים מתחום ניהול 

קרקעות המדינה אשר עומדים מאחרי הצעת החוק. 

הצעת חוק אכיפה סביבתית	 

תפקידם של מפקחי המשטרה הירוקה ושל מפקחי אגף ים וחופים אינו מעוגן בחקיקה ייחודית. סמכויות 

האכיפה הנתונות למפקחים אלה הן למעשה אוסף סמכויות שונות הקבועות בחוקים סביבתיים שונים. 

מטרת ההצעה היא לרכז בחקיקה את תפקידיהם של מפקחי המשרד להגנת הסביבה, וכן להעניק להם 

סל סמכויות קבוע ומוגדר בחוק שיהיה נתון להם לצורך האכיפה הסביבתית  השונה.

הצעת חוק שמירת ניקיון )תיקון מספר 17(	 

התיקון המוצע נועד בעיקרו לחזק את גורמי האכיפה הקיימים בחוק שמירת ניקיון, התשמ"ד – 1984, 

לשם טיפול בבעיית השלכת פסולת בניין שלא כדין.
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נוסף על כך, מבקשת הצעת החוק להחמיר את הענישה גם בשל השלכת פסולת שאינה פסולת בניין או 

לכלוך ברשות הרבים, וכן לתקן תיקונים נוספים הנוגעים לסמכויות בתי המשפט הקבועות בחוק.

כך למשל, הצעת החוק מעניקה למפקח עובד המשרד להגנת הסביבה סמכות למסור לנוהג ברכב הודעה 

האוסרת את השימוש בו לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה, 

אם נעברה לעיני המפקח עבירת פסולת בניין. בנוסף, במידה והורשע אדם בביצוע עבירה לפי חוק שמירת 

הניקיון, מוסמך בית המשפט להורות על חילוט הרכוש הקשור עם ביצוע העבירה.

4. הצעות חוק פרטיות

סקירה מלאה של כל הצעות החוק הפרטיות נמצאת בנספח מספר 3. להלן סקירה קצרה של נושאי הצעות 

החוק, ופירוט קצר לגבי כל הצעת חוק.

אלו נושאי הצעות החוק שיוזכרו להלן:

הצעות חוק הנוגעות ישירות לשימור שטחים פתוחים, וכן הצעות בנושא הליכי תכנון ובנייה. 1

עידוד ההתיישבות בנגב ובגליל. 2

הדורות הבאים. 3

זכויות במקרקעין. 4

התחדשות עירונית. 5

תחבורה ציבורית. 6

איכות הסביבה. 7

פסולת ומיחזור. 8

מים . 9

מיסים וחלוקת הכנסות. 10

1. הצעות חוק הנוגעות ישירות לשימור שטחים פתוחים, וכן הצעות בנושא הליכי תכנון 
ובנייה

וכן הצעות  ולניהולם,  ישירות לשמירת השטחים הפתוחים  הנוגעים  הצעות חוק אלו מציעות הסדרים 

בעניין  החוק  מהצעות  חלק  והבניה.  התכנון  בחוק  נורמות  יצירת  דרך  עקיף,  באופן  עליהם  המשליכות 

זה הן בעלות אוריינטציה סביבתית מובהקת, וחלקן בעלות השפעה עקיפה אך חשובה על הכושר לשמר 

אחרות  הצעות  או  חוקית,  בלתי  בניה  כנגד  נוקשה  קו  הנוקטות  ההצעות  למשל  כמו  פתוחים,  שטחים 

המבקשות לחזק מעורבות הציבור במסגרת ההליכים התכנוניים. השנה הוגשו גם כמה הצעות חוק בעלות 

השלכות שליליות על השטחים הפתוחים, כמו למשל הצעת החוק המבקשת לקבוע כי הוראה להקמת 
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פארק ציבורי בתכנית תותנה במציאת מקור מימון לאותו פארק, או הצעה המבקשת לקבוע כי מתקן 

ליצור חשמל באנרגיה סולארית ייחשב כמתקן חקלאי. הצעות חוק אלו כמו הצעות חוק נוספות בעבר, 

מסמנות מגמה מדאיגה של הפרטת השטחים הפתוחים והתניית קיומם ותפקודם בהתאם לתנאי השוק.  

הורוביץ:  ניצן  ח"כ  של  חוק  הצעת  פ/2644/18.  פתוחים,  שטחים  על  לשמירה  לאומית  למדיניות  חוק 

הצעה זו מבקשת ליצור הכרה חוקית בחשיבות השטחים הפתוחים ולהבטיח כי שיקולי שמירתם ייכללו 

בכל הליך קבלת החלטות של הממשלה או של כל רשות ומוסד בה, והכול לשם מימוש הזכות לסביבה 

נאותה, ולשמירה על המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים. 

הצעת החוק מטילה חובה על הממשלה לקבוע מדיניות וכללים לשימוש יעיל וחסכוני במשאב הקרקע, 

השטחים  על  ההגנה  ערך  של  שילוב  וכן  הפתוחים  השטחים  להגנת  פרואקטיבית  גישה  נקיטת  כלומר 

הפתוחים כשיקול נוסף במכלול שיקוליה.

הצעת חוק זו הינה אולי הצעת החוק הסביבתית ביותר שהוגשה לשולחן הכנסת בשנת 2010. היא מבטאת 

תפיסה מודרנית ומתקדמת, כפי שקיימת במדינות רבות בעולם, על-פיה ערכים סביבתיים זוכים להגנה 

ויוצרים איזון חשוב אל מול אינטרס הפיתוח של הממשלה המועצם כתוצאה  חוקית ממעלה ראשונה 

משיקולים פוליטיים וכלכליים.   

הצעות חוק דומות הונחו גם על שולחנן של כנסות קודמות, אך למרבה הצער לא זכו לקידום, כמו גם 

הצעה זו. 

חוק התכנון והבניה )תיקון - פיתוח ואחזקה של פארקים וגנים ציבוריים(, פ/1960/18. הצעת חוק של 

אורי מקלב, איתן כבל ומשה גפני: מטרת ההצעה היא הקמת פארקים וגנים ציבוריים בעיקר באמצעות 

גביית היטלים מיזמי נדל"ן. הצעת חוק זו באה על רקע גירעון תקציבי הולך וגובר של הרשויות המקומיות 

והרחבת השתתפותם של יזמים פרטיים בביצוע או מימון מטלות ציבוריות כמו פארקים, מוסדות ציבור 

וכדומה. ההצעה מבקשת להתנות הוראה בתכנית להקמת פארק ציבורי בהבטחת מקור מימון להקמת 

אותו פארק בהוראות התכנית. בחלק השני של ההצעה נקבע שהמקורות האפשריים לאותו מימון יכולים 

שיבואו ממכירת זיכיונות, רישיונות ודמי שכירות להפעלת מתקני הפארק, היטלי השבחת קרקע בקשר 

לבניה שתאושר בשטח הנופש, תשלומים עבור זכויות בניה ותמריצים כלכליים אחרים.

נראה   – החוק  הצעת  את  הניחו  אשר  הכנסת  חברי  של  ופעולותיהם  כוונותיהם  עם  שמהיכרות  אף  על 

כי הכוונה היתה חיובית -  מדובר לדעתנו בהצעת חוק בעייתית מאד כאמור. מחד, יש צורך בהסדרה 

חוקית אשר תעגן את זכותה של רשות מקומית להתנות אישורה של תכנית בחיוב היזם לביצוע מטלות 

ציבוריות, מאידך ההצעה הקונקרטית שהונחה בשנת 2010 על שולחן הכנסת עלולה ליצור מצב בו בהעדר 

מקור תקציבי להקמת פארק כבר בשלב גיבוש התכנית, יאושרו תכניות למגורים ללא פארקים ציבוריים. 

השלכה בעייתית אחרת היא מיסחור יתר של פארקים, בכדי להפוך אותם לרווחיים.

של  הכלכלית  הכדאיות  בה  הפריפריה,  תושבי  של  רווחתם  בעיקר  תפגע  היא  החוק  הצעת  תאושר  אם 

יזמים לגשת למכרזים בהם מותנית הבניה בביצוע מטלות ציבוריות היא נמוכה, והתוצאה תהיה הקמת 

פרויקטים למגורים ללא פארקים ציבוריים בחסות החוק.
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קיומם  את  להתנות  ולא  אחרת,  ציבורית  תשתית  כבכל  בפארקים  להכיר  המדינה  על  כי  סבורים  אנו 

בהקצאת קרקע למטרות פיתוח. 

חוק התכנון והבניה )תיקון – חקלאות מתחדשת(, פ/2034/18. הצעת חוק של ח"כ עמיר פרץ: במסגרתה 

מוצע להרחיב את השימושים המותרים בקרקע חקלאית באמצעות הרחבת החריגים להגדרה של "מטרה 

הנראה  ככל  רשום  החוק  )בהצעת  והבניה  התכנון  לחוק  הראשונה  לתוספת  7)ב(  בסעיף  חקלאית"  לא 

בטעות התוספת השניה(. 

7)ב( לתוספת הראשונה, במקום: "לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול  על-פי התיקון המוצע לסעיף 

בעלי חיים" יבוא: "לעיבוד חקלאי של האדמה, לגידול בעלי חיים או לחקלאות מתחדשת של הפקת 

אנרגיה סולרית באמצעות מתקנים סולאריים".

הצעת חוק זו הוגשה על רקע ובמקביל לקידומה של תכנית מתאר ארצית חדשה להסדרת פעילותם של 

מתקנים סולאריים ליצור חשמל במועצה הארצית לתכנון ולבניה. עיקרי המדיניות בתכנית קובעים סדר 

עדיפות למיקום המתקנים כאשר שטחים חקלאיים נמצאים בעדיפות אחרונה. גם לגבי המושג שטחים 

חקלאיים עושה התכנית פילוח של סוגי השטחים החקלאיים כאשר ניתנת עדיפות לשטחים הנמצאים 

)לפירוט ר' סקירת החלטות המועצה  וכן הלאה  גגות מבני משק, מתקני תשתית  בסמיכות ליישוב, על 

הארצית בפרק ב.4(.

והסביבתיות  לפגיעות הנופיות  בו כל משקל  ניתן  ולא  ומוחלט,  גורף  השינוי המוצע בהצעת החוק הוא 

הכרוכות בהסבת שטחים חקלאיים למטרות של הקמת מתקנים ליצור חשמל באנרגיה סולרית. ההסדר 

הרצוי בעניין זה צריך להיות מקודם אך ורק באמצעות תכנית מתאר ארצית אשר אמורה לתת מענה 

מאוזן. הצעת החוק הינה ניסיון פסול לעקוף את ההליך התכנוני תוך מתן משקל עודף לאינטרס החקלאי-

כלכלי.     

ניצן  ח"כ  של  חוק  הצעת  פ/2070/18.  הסביבה(,  להגנת  השר  )סמכות  היערות  פקודת  לתיקון  חוק 

גריעה  או הוספה של  הורוביץ: מטרת ההצעה היא להביא לכך כי החלטות על הגדרת שמורות היער, 

שטחים לשמורות, הענקת זכויות לגורם פרטי בשטח השמורות והכרזה על אזורי יער כסגורים תתקבלנה 

לשר  הקיים,  החוקי  המצב  על-פי  הסביבתי.  בהיבט  התחשבות  ותוך  הסביבה  להגנת  השר  בהסכמת 

החקלאות ופיתוח הכפר קיימת סמכות הכרזה על שטחי יער וכן יש לו סמכות להורות על גריעת שטחי 

ושמורות כאשר  גנים  מועצת  בכפוף להמלצת  ופיתוח הכפר מתקבלת  יער. החלטתו של שר החקלאות 

למשרד להגנת הסביבה אין כמעט כל משקל בהחלטה, זאת למרות ההשפעות הסביבתיות הרבות שיש לה 

על רווחת הציבור, שימור המגוון הביולוגי וערכי טבע בכלל. 

לאומיות(  תשתיות  של  ובניה  לתכנון  הארצית  הועדה  של  הרכב  שינוי   – )תיקון  והבניה  התכנון  חוק 

פ/2071/18. הצעת חוק של חברי הכנסת רחל אדטו ודב חנין: ההצעה מבקשת לערוך שינוי בהרכב הועדה 

)ות"ל(, באופן שייתן משקל ראוי להיבטים של בריאות  ולבניה של תשתיות לאומיות  הארצית לתכנון 

הציבור ולשלטון המקומי בוועדה. לצורך מטרה זו הוצע להוסיף את נציג משרד הבריאות במקום נציג 

רשות מקרקעי ישראל וכן למנות שני נציגים מהשלטון המקומי. נציג אחד של רשויות מקומיות שאינן 

מועצות אזוריות ונציג המועצות האזוריות. 



השמירה על השטחים הפתוחים: דו"ח לשנת 2010

74

דוח מבקר המדינה לשנת 2010 הטיל ביקורת קשה על עבודת הועדה והביע ספק האם יש הצדקה בקיומה. 

את  הניתן  ככל  למתן  כדי  בוועדה,  והסביבתי  החברתי  המקומי,  לאינטרס  הייצוג  להרחיב  יש  לדעתנו, 

הסיכון הגלום בפעילותה, בין היתר כפי שמוצע בהצעת חוק זו, ורצוי אף מעבר לכך.  

משה  הכנסת  חברי  של  חוק  הצעת  פ/2068/18.  ביטחוניים(,  מתקנים   – )תיקון  והבניה  התכנון  חוק 

גפני, דוד אזולאי, דב חנין ואורי מקלב: לפי הצעת החוק מיתקנים שאינם משמשים למטרה ביטחונית 

מבצעית, לרבות גלי צה"ל, יעברו את הליכי הרישוי כנדרש על-פי הכללים הרגילים. הצעת החוק יוצאת 

תכניות  לאישור  והבניה  התכנון  בחוק  הקיים  המיוחד  במסלול  הצבא  שעושה  המופרז  השימוש  כנגד 

ברפורמה  נכללים  זו  ברוח  שינויים  כי  לציין  יש  בניה, הרחק מעינו הפקוחה של הציבור.  וקבלת היתר 

בחוק התכנון והבנייה המקודמת בשנתיים האחרונות.

חוק התכנון והבניה )תיקון – פרסום נאות(, פ/2682/18. הצעת חוק של ח"כ ניצן הורוביץ: מטרת ההצעה 

היא להתמודד עם מצב של חוסר סימטריה במידע בין רשויות התכנון ומתכננים ובין תושבים ואזרחים 

אשר נפגעים או לפחות מושפעים מתכניות בניה באזור מגוריהם. הצעת החוק מעמידה שלושה אמצעים 

התכנון  במרחב  ביותר  הנפוץ  בעיתון  יעשה  בעיתון  תכנית  שפרסום  לחייב  מטרתה:  להשגת  עיקריים 

הרלוונטי, כל פרסום בעיתון יכלול שורת הנחיות בשפות שונות כדי להכווין ולסייע לדוברי שפות זרות 

ופרסום בשפות שונות יעשה גם באמצעות אתרי האינטרנט של מוסדות התכנון. 

למרות חשיבות הסוגיה והבעייתיות הקיימת בתקשורת שבין מוסדות התכנון והציבור, בעיקר באזורי 

הפריפריה, הרי שעד היום לא חל שינוי מהותי בעניין )שתי הצעות חוק דומות להצעה זו נדחו בעבר על-

ידי הכנסת(. יש כמובן לברך על כל יוזמת חקיקה שמבקשת לשפר את התקשורת שבין מוסדות התכנון 

לציבור כדוגמת ההצעה הנ"ל.

חוק התכנון והבניה )תיקון – קידום הליכי תכנון ישובי(, פ/2764/18. הצעת חוק של ח"כ מגלי ווהאבה, 

בניה  עבירות  בגין  אישום  כתבי  התושבים  כנגד  יוגשו  לא  ראויה,  תכנונית  ללא תשתית  בישובים  לפיה 

ניתנה האפשרות לאותם תושבים לקבל היתרי בניה לצורך הכשרתה. הרקע להצעת החוק הוא  בטרם 

פסק דין של בית משפט השלום )ת"פ 4106-05( במסגרתו סרב בית המשפט להטיל עונשים על הנאשמים, 

תושבי דליית אל-כרמל ועוספייא, נוכח העובדה שביישובים אלו אין תשתית תכנונית ראויה המאפשרת 

הוצאת היתרים )בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של המדינה על פסק דין זה, והוא נהפך(. 

כמו-כן מוצע בהצעת החוק להקים מוסד תכנוני מיוחד עבור ישובים כדוגמת דליית אל כרמל ועוספייא, 

אשר ייקרא "ועדה לקידום הליכי תכנון ישובי". מוסד התכנון יהיה בעל סמכויות כשל וועדה מחוזית, 

 6,7 בסעיפים  האמור  אף  על  פתוחים  ושטחים  חקלאיים  בשטחים  תכניות  לאשר  הסמכות  לו  תינתן 

בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, והוא יוכל לפעול במסגרות זמן קצרות בדומה לוועדות הדיור 

הלאומיות )הוד"לים(.    

אין ספק כי מוסדות התכנון במגזר הערבי והדרוזי זקוקים לחיזוק מידי. תפקודן הכושל מהווה אחת 

וועדות  בהקמת  להיות  צריך  אינו  הבעיה  פתרון  אולם  אלו.  במגזרים  הבניה  עבירות  לריבוי  הסיבות 

העוקפות את מערכת התכנון ובהכשרה גורפת של עבירות בניה למפרע. הניסיון לקיצור דרך עלול לפגוע 

בטובת התושבים, כפי שהיה מהניסיון הכושל ברובו של ועדות הדיור למגורים )ול"לים( משנות ה-90, אז 

אושרו תכניות ללא תשתיות מתאימות, ללא כמות מספקת של מוסדות ציבור, בסמיכות מסוכנת למתקני 



ניתוח המדיניות הקיימת

75

כל  עבודתן מצד  על  ובפיקוח הדוק  בוועדות המקומיות  כוח האדם  ועוד. הפתרון הוא בתגבור  תשתית 

הגורמים האחראים.

הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים, פ/2399/18. הצעת חוק של ח"כ צחי הנגבי ו-72 חברי כנסת 

נוספים, במסגרתה מוצע להסדיר את הפעיות לפינוי מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה. הסדרת זו 

תעשה על-פי הצעת החוק באמצעות הקמת רשות לאומית לפינוי מוקשים אשר תפעל להגברת הבטיחות 

הגופים  נציג  ביניהם  ציבור  נציגי  ושבעה  נציגי שרים  תורכב משמונה  ולפינויים. הרשות  מפני מוקשים 

הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה. הרשות תפעל תחת משרד ראש הממשלה.

חוק התכנון והבניה )תיקון – מימון הריסת מבנה לא חוקי על חשבון הבונה( פ/2415/18. הצעת חוק של 

חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, אשר נועדה להגביר את ההרתעה על בניה בלתי חוקית. התיקון המוצע 

יהיה בסעיף 238א)א( לחוק התכנון והבניה, אשר בו, אחרי המילים "יפורק או יסולק" יבוא "על חשבון 

המקים".

2. עידוד ההתיישבות בנגב ובגליל

הנגב  באזורי  הכפרית  ההתיישבות  את  לעודד  כנסת  חברי  קבוצת  ביקשו  פרטיות  חוק  הצעות  בשלוש 

והגליל באמצעות הנחות או פטור בדמי חכירה או הטבות אחרות. הצעות אלו עומדות בניגוד למדיניות 

התכנון הרצויה והמאושרת על-ידי הממשלה של חיזוק הערים הקיימות. לתפיסתנו, הדרך הנכונה למשוך 

יצירת מקומות תעסוקה אטרקטיביים, תשתית איכותית של שירותי  ולחזקה היא  תושבים לפריפריה 

תחבורה  באמצעות  המרכז  לאזור  והגליל  הנגב  והנגשת  ובריאות  תרבות  חינוך,  מוסדות  כגנון  ציבור 

ציבורית יעילה.     

הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בקו העימות גזרת לבנון ועוטף עזה, פ/2124/18. הצעת חוק של חברי 

בישובים  עידוד ההתיישבות  מיכאלי. מטרתה  ואברהם  מילר  מולה, אלכס  וקנין, שלמה  יצחק  הכנסת 

הכלים  והתיישבותי".  ביטחוני  חלוצי,  "כגורם,  עזה  ובעוטף  בצפון  העימות  קו  באזור  החקלאיים 

המוצעים בחוק הם: מתן זכאות לישוב לגבות כספים מהמתיישבים בהרחבת הישוב לשם חיזוק הישוב 

והנחה בגובה 91% בתשלום דמי חכירה מהוונים משווי המגרש. 

חוק הקצאת קרקעות לנכים בנגב )תיקוני חקיקה(, פ/2130/18. הצעת חוק של חבר הכנסת משה מוץ 

מטלון לפיה יתאפשר לנכים לבחור להתגורר באזור הנגב או בכל אזור אחר אותו המדינה חפצה ליישב, 

בקרקע שיקצה לכך מנהל מקרקעי ישראל ללא תשלום. כדי להשיג מטרה זו מוצע בהצעת החוק להמיר 

בחזקת  תישאר  אשר  מהמנהל  שתוקצה  בקרקע  הלאומי,  הביטוח  בחוק  כהגדרתו  לנכה  הניתן  מענק 

המקבל עד יום פטירתו.

חוק רשות מקרקעי ישראל )תיקון הקצאת קרקעות לחיילים משוחררים(, פ/2325/18. הצעת חוק נוספת 

של חבר הכנסת משה מוץ מטלון במסגרתה תקצה מועצת מקרקעי ישראל קרקע ללא תמורה לחיילים 

משוחררים לצורכי בניית בתי מגורים באזורי עדיפות לאומית.
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3. הדורות הבאים

חוק הכנסת )תיקון – ביטול נציב הדורות הבאים לכנסת(, פ/2394/18. הצעת חוק של חברי הכנסת משה 

גפני ויריב לוין לפיה יש לבטל את מוסד נציב הדורות הבאים לכנסת שכן ניתן להשיג את המטרה שבבסיס 

והמידע של  בכנסת, כמו מרכז המחקר  לכנסת באמצעות מחלקות אחרות  נציב הדורות הבאים  מוסד 

הכנסת והלשכה המשפטית של הכנסת, ואין הצדקה לקיומו של גוף נפרד שייתן לכנסת חוות דעת ודוחות 

בעניין השפעה על הדורות הבאים.

מדובר בהצעת חוק תמוהה ובעייתית שלא ניתן להבין ממנה איזו הצדקה יש לה מלבד החיסכון )השולי 

ביותר( בתקציב עבודת הכנסת. יש להביע צער שדווקא לאחר שמדינת ישראל הכירה בחשיבות של פיתוח 

בר קיימא )בין בהחלטת ממשלה בנושא זה ובמחויבות באמנות בינלאומיות( מבטלת הכנסת מוסד כה 

בהווה.  אינהרנטי  ייצוג  מכשל  הסובלים  הבאים  הדורות  של  האינטרסים  על  להגן  תכליתו  שכל  חשוב 

אכן, לא אחת הצעות החוק המקודמות והמתאשרות בבית המחוקקים נעדרות התייחסות ארוכת טווח 

להשפעות הסביבתיות והחברתיות שלהן, בראשן הרפורמה בחוק התכנון והבנייה. 

הכנסת  חברת  של  חוק  הצעת  פ/2643/18.  והחברה,  המשק  ולפיתוח  טבע  למשאבי  לאומית  קרן  חוק 

שלי יחימוביץ ותשעה חברי כנסת נוספים, אשר נועדה להסדיר את ניהול הכנסות המדינה המתקבלות 

מתמלוגים, מיסים ואגרות על הפקתם של משאבים מתכלים לטובת אזרחיה והדורות הבאים, באמצעות 

בנק  ידי  על  ינוהלו  הקרן  כספי  ההצעה,  על-פי  כך.  לשם  תוקם  אשר  לאומית  השקעות  בקרן  הפקדתם 

ישראל וישמשו להשקעות ארוכות טווח למען הדורות הבאים. עבודת הקרן תפוקח על ידי ועדה בראשות 

שר האוצר, ויהיו חברים בה נציגי משרדי ממשלה שונים ונגיד בנק ישראל.

4. מקרקעי ישראל

של  חוק  הצעת  פ/1978/18.  לזרים(,  במקרקעין  זכויות  העברת  על  הגבלה   - )תיקון  המקרקעין  חוק 

חברי הכנסת נחמן שי, רונית תירוש, יריב לוין, שלי יחימוביץ ואורי אורבך, אשר הוגשה בצל החשש כי 

בעקבות הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל, שאושרה בכנסת ה-18 יופרטו קרקעות רבות ויועברו לבעלות 

פרטית מלאה )על הסיכונים שבעקבות הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל ר' בהרחבה בדו"ח השמירה 

על השטחים הפתוחים – ניתוח החלטות רשויות המדינה לשנת 200941(. בין היתר קיים חשש כי קרקעות 

על-פי ההצעה תעוגן החלטת מועצת מקרקעי  עוינים.  לגורמים  ובכללם  זרים  לגורמים  יועברו  המדינה 

ישראל מס' 1148, בשינויים המחויבים, בחקיקה ראשית, ויקבע כי לא יועברו זכויות במקרקעין לזרים, 

אלא לאחר קבלת אישור שר הבינוי והשיכון, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ.

חוק רשות מקרקעי ישראל )תיקון – פרסום החלטות(, פ/2546/18. הצעת חוק של חברי הכנת דב חנין 

וכרמל שאמה, המבקשת לקבוע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, של וועדה מוועדותיה ושל הנהלת 

רשות המקרקעין, תפורסמנה ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.    

41   זמין באתר מכון דש"א, www.deshe.org.il , עמ' 34. 
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5. התחדשות עירונית

חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמה( )תיקון – הקלת התנאים לאישור תוכנית 

חיזוק(, פ/2304/18. הצעת חוק של זבולון אורלב שמטרתה, כך בדברי ההסבר להצעה, להקל על הוצאה 

בחוק  שינויים  לבצע  מבקשת  ההצעה   .38 תמ"א  במסגרת  אדמה  רעידת  כנגד  מבנים  חיזוק  של  לפועל 

המקרקעין הקיים כדי להקל על בעלי זכויות ויזמים לקדם תכנית לחיזוק מבנים באמצעות, בין היתר, 

התמודדות עם סרבנים. כך למשל, על מנת להקל על אפשרות התביעה כנגד המיעוט המתנגד לתוכנית, 

תספיק המצאת הבקשה להיתר בניה, בה מפורטת מהות העבודות המבוקשות. כמו כן מוצע להגדיל את 

התמריץ ליזמים באמצעות ביטול הגבלת מספר הדירות המותרות להוספה בחוק )מספר הדירות המותרות 

38. הצעת החוק מבקשת להותיר קביעה בעניין זה להוראות התמ"א  2 לתמ"א  להוספה שונה בתיקון 

בלבד(. הסדר משמעותי נוסף בהצעת החוק מבקש לתקן את הרוב הדרוש כך שניתן יהיה באמצעות רוב 

רגיל של 51% מבעלי הדירות לבצע את עבודות החיזוק במקום רוב של 60% לגבי הרחבת דירות ורוב של 

66% לבניית דירות חדשות. 

6. תחבורה ציבורית

חוק לתיקון פקודת התעבורה )פטור והנחה לקטינים בתשלום דמי נסיעה בתחבורה ציבורית( פ/2783/18. 

הצעת חוק של חברי הכנסת ניצן הורוביץ ודב חנין שתכליתה לעגן בחקיקה ראשית את ההטבות להם 

זכאים ילדים ובני נוער בעת נסיעה באוטובוס בקו שירות, הן בקווים עירוניים והן בקווים בין-עירוניים, 

וכן בנסיעה ברכבת. 

7. איכות סביבה: מניעת מפגעים סביבתיים

חוק חופש המידע )תיקון – מידע על איכות הסביבה והגברת השקיפות(, פ/2533/18.  הצעת חוק של דב 

חנין, כרמל שאמה, משה גפני, זבולון אורלב, רחל אדטו, אורית זוארץ, ניצן הורוביץ ואיתן כבל. הצעת 

שלא  לרשות  המאפשרים  המידע,  חופש  לחוק   9 בסעיף  הקבועים  הסייגים  את  לצמצם  מבקשת  החוק 

למסור מידע בנסיבות מסוימות, ולקבוע כי סייגים אלו לא יחולו כאשר המידע המבוקש הוא מידע על 

איכות הסביבה, כלומר מידע שעלולה להיות לו השפעה על שלומו ובריאותו של הציבור. 

הצעת חוק של  חוק חובת מכרזים )תיקון – העדפת טובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק(, פ/2058/18. 

חברי הכנסת דב חנין, ניצן הורוביץ, שי חרמש ושלמה מולה. מטרת ההצעה היא להעניק לתאגידים בעלי 

תו תקן ירוק העדפה במכרזים פומביים והתקשרויות של משרדי הממשלה ויחידות סמך. השאיפה היא 

ליצור תו תקן אחיד כדי למנוע הטעייה של הציבור על ידי תעשיות שמשתמשות לעיתים במושגים כמו 

"ידידותי לסביבה", "מגן על שכבת האוזון" ללא כל בסיס.  

הצעת חוק לעידוד מפעלים ירוקים, פ/2480/18. הצעת חוק של חברת הכנסת מרינה סולדקין, שמטרתה 

מפעלים  לעידוד  ועדה  תוקם  ההצעה,  על-פי  קיימים.  מפעלים  והסבת  ירוקים  מפעלים  הקמת  עידוד 

ירוקים בראשה מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה וחברים בה נציג השלטון המקומי, החברה להגנת הטבע, 

אדם טבע ודין ונציג התאחדות התעשיינים. הוועדה תמליץ על העדפת מפעלים במכרזים לפי חוק חובת 
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לשמירת  הנוגעים  בהיבטים  המפעלים  פעילות  את  הוועדה  תבחן  זה  לעניין  התשנ"ב–1992;  המכרזים, 

איכות הסביבה, לרבות מניעת רעש, מניעת זיהום אויר ושמירה על בריאות הציבור. 

הצעת חוק הגנת הסביבה )יחידה סביבתית ברשויות ציבוריות(, פ/2018/18. הצעת חוק של חבר הכנסת 

ניצן הורוביץ במסגרתה מוצע להטיל על הרשויות הציבוריות חובה להקים יחידה סביבתית מקצועית 

אשר תייעץ להן בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים של פעולותיהן והחלטותיהן. יחידה סביבתית כאמור 

תבטיח כי החלטות ופעולות בעלות השלכה סביבתית יתקבלו רק לאחר שישקלו השיקולים הסביבתיים 

הרלוונטיים.

 חוק החומרים המסוכנים )תיקון – איסור השלכת פסולת חומרים מסוכנים(, פ/2073/18. הצעת חוק של 

חברי הכנסת דב חנין ויוחנן פלסנר, שמטרתה לאסור באופן מוחלט השלכה, סילוק או הזרמה למערכת 

הביוב של פסולת חומרים מסוכנים, לרבות פסולת רפואית מסוכנת, והכול, כך בדברי ההסבר להצעת 

החוק, לשם מימוש הזכות לסביבה נאותה, למניעה ולצמצום מפגעים סביבתיים. הצעת החוק מציעה, 

בין היתר, להרחיב את הגדרתה של "פסולת חומרים מסוכנים" כך שתכלול גם פסולת רפואית מסוכנת 

ולהחיל את האיסור על המשתמשים והעוסקים השונים בחומרים מסוכנים, ככל שיהיו, לרבות מוסדות 

חומרים  פסולת  העברת  לחייב  מוצע,  עוד  ויופי.  קוסמטיקה  מכוני  שיניים,  רופאי  ומרפאות,  רפואיים 

מסוכנים  למרכזי סילוק הנמצאים ופועלים במוסדות רפואיים שונים או למרכז לטיפול בפסולת מסוכנת 

באתר רמת חובב שבנגב וכן לקבוע עונש על כל משליך או מסלק פסולת חומרים מסוכנים למערכת הביוב, 

בניגוד להוראות החוק.

בלילה,  רוחמה אברהם  הצעת חוק של חברת הכנסת  פ/2049/18.  בריאה,  חינוכית  הצעת חוק סביבה 

שמטרתה להגן על ילדים מפני חשיפה למפגעים סביבתיים אליהם הם חשופים בסביבת הלימודים שלהם, 

זאת, בשל חשיפה מתמשכת ומצטברת, גם בריכוזים נמוכים, למזהמי אוויר, כימיקלים וקרינה בגילאים 

הקריטיים עד לגיל בגרות מינית. החוק קובע את זכותם של ילדים ללמוד בסביבה חינוכית בריאה וקובע 

סטנדרטים בסיסיים המקובלים בעולם המערבי, לשמירה על סביבה כזו.

חוק אויר נקי )תיקון – איסור הקמת מקור פליטה טעון היתר בקרבת מקום מגורים(, פ/2587/18. ראלב 

מאג'דלה, דב חנין, ניצן הורוביץ, דוד אזולאי ועוד 27 ח"כים נוספים. החוק מבקש למנוע הקמת מפעלים 

מגורים,  מ-400 מטרים ממקום  הנמוך  היתר במרחק  פוטנציאל מזהם שהפעלתם טעונה  בעלי  חדשים 

ולבטל היתר של מפעלים קיימים אם ימצא הממונה כי המפעל הנמצא במרחק הנמוך מ-250 מטר מבתי 

מגורים, אשר הפעלתו טעונה היתר - חורג בצורה מתמשכת או בצורה חוזרת ונשנית מערכי סביבה.

8. פסולת ומיחזור

הצעת חוק של חברי  חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור )תיקון – מחזור במוסדות חינוך(, פ/2061/18. 

הכנסת יואל חסון ויריב לוין שמטרתה לתקן את חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג–1993, כך 

שהוא יתייחס לא רק ל"בית עסק" ול"בית מגורים", אלא גם למוסדות חינוך. על-פי דברי ההסבר להצעת 

החוק, מוסדות חינוך רבים בישראל אינם פועלים למיחזור חומרים בהם נעשה שימוש יומיומי. החומר 

העיקרי הנצרך בבית הספר הוא הנייר ובקבוקי פלסטיק – לגביהם קיימת כבר שנים תשתית של מפעלי 

מחזור. 
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חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור )תיקון – חובת מיחזור בבית עסק גדול(, פ/2646/18. הצעת חוק של 

ליצירת  ובכך להביא  ניצן הורוביץ שמטרתה הקמת תשתית של מיחזור במקומות עבודה  חבר הכנסת 

גדול להתקין  עסק  בית  בעל  יחייבו  ומעבידים. ההסדרים המוצעים  עובדים  מיחזור בקרב  הרגלים של 

בשטח בית העסק מתקני מיחזור לפסולת למיחזור מסוג נייר, פלסטיק, זכוכית וסוללות. בעל עסק שלא 

ימלא אחר הוראה זו יהיה צפוי לקנס ואם מדובר בתאגיד – כפל קנס.

ובפסולת  במכשירים  וטיפול  איסוף  חוק  פ/2633/18.  ומחזורה,  אלקטרונית  פסולת  הפחתת  חוק 

אלקטרוניים פ/2592/18, חוק הגנת הסביבה )הפחתת פסולת אלקטרונית ומחזורה( פ/2658/18, חוק 

איסוף ופינוי פסולת למחזור )תיקון – חובת מיחזור בבית עסק גדול(, פ/2646/18. הצעות חוק מיוזמתם 

ניצן הורוביץ, אורי אורבך ועוד תשעה חברי כנסת נוספים. שלוש הצעות חוק דומות  של חברי הכנסת 

ומיחזור  איסוף  חובת  באמצעות  היתר  בין  ובריאותיים,  סביבתיים  מפגעים  ולצמצם  למנוע  שעניינן 

מכשירים אלקטרונים ופסולת אלקטרונית, לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה, הגנה על הסביבה, 

לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי. 

הצעות החוק מציעות מגוון אמצעים ליישום מטרות חשובות  אלו:

א. הטלת חובה על רשויות מקומיות להציב פחי מחזור לפסולת אלקטרונית.

ב. יצרן או יבואן יפעלו, מדי שנה, להעברת פסולת אלקטרונית למתקן טיפול בשיעורים המפורטים בחוק, 

מסך משקלם הכולל של כל המוצרים ששווקו על ידם בשנה שחלפה.

ג. חובת סימון על המכשיר האלקטרוני בדבר האופן בו ניתן למחזרו.

ד. ניתן יהיה להקים התאגדות יצרנים או יבואנים לשם קיום חובותיו של תאגיד לפי החוק המוצע.

ה. הטלת עיצום כספי על תאגיד החורג מהוראות החוק המוצע.

9. מים

הצעת חוק של חבר הכנסת דב חנין ושישה חברי  חוק המים )תיקון – איסוף מי גשמים(, פ/2422/18. 

כנסת נוספים, במסגרתה מוצע לאפשר לאדם להקים באופן פרטי מערכת לאיסוף מי גשמים במקרקעין 

שבבעלותו או הנמצאים בהחזקתו כדין בלי לחייבו לקבל רישיון לשם הקמת מערכת כאמור.

חוק המים )תיקון – עידוד חיסכון במים(, פ/2101/18. הצעת חוק של חברי הכנסת רונית תירוש וציון 

פניאן, המבקשת ליצור תגמול חיובי לחוסכים במים ולא רק הטלת סנקציה שלילית על הבזבזנים. לפי 

יזכה להנחה של עד 70% מתעריף המים  20% מהכמויות שיקבעו,  התיקון המוצע, צרכן אשר צרך עד 

לאותה כמות. 
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10. מסים וחלוקת הכנסות

)בתי ספר שדה(, פ/2310/18. הצעת חוק  )פטורין(  ומסי הממשלה  חוק לתיקון פקודת מסי העירייה 

של חבר הכנסת כרמל שאמה ושישה חברי כנסת נוספים להעניק למבנים של מרכזי הדרכה, שדה, טבע 

וסביבה פטור בדומה לפטור החלקי המוענק לאכסניות נוער, וזאת בשל המטרות הדומות של בתי ספר 

שדה למטרותיהן של אכסניות הנוער, וכן לאור הרצון לעודד את המשך פעילותן של בתי ספר שדה אלו.

הצעת חוק מס ערך מוסף )תיקון – פטור ממס על משקאות, מוצרי מזון, תכשירים וטיפולים רפואיים 

צריכת  לצמצום  מתקנים  והתקנת  מכירה  וספרים,  עיתונים  תרבות,  צריכת  על  מופחת  מס  ושיעור 

גילאון וחיים אורון שמטרתה  ניצן הורוביץ, אילן  הצעת חוק של חברי הכנסת  האנרגיה(, פ/2604/18. 

לקבוע שיעור מס מופחת על מוצרי יסוד ועל קניית מתקנים העושים שימוש באנרגיה מופחתת. על-פי 

ההצעה, מכירה או התקנת מתקנים לצמצום צריכת האנרגיה יהיה המס עליהן בשיעור של 95% משיעור 

המס הקבוע ליתר המוצרים.
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 פרק ג' – 
הפן הכמותי: שינוי ייעוד של 

שטחים פתוחים לסוגיהם
חלק זה של הדו"ח מתמקד בפן הכמותי של השמירה על השטחים הפתוחים, משמע בהיקפים של שינויי 

הייעוד של שטחים פתוחים לפיתוח במהלך שנת 2010.

ולומר כי הפן הכמותי, על אף חשיבותו, אין בו כשלעצמו בכדי להסיק מסקנות לגבי מצב  יש להדגיש 

של  המרחבית  והפריסה  המיקום  שאלת  היא  מרכזית  ונקודה  מאחר  זאת  ככלל.  הפתוחים  השטחים 

השטחים שייעודם שונה למטרת פיתוח. כך למשל, אין דינה של הפשרת קרקע להרחבת ישוב קיים, כדין 

בהיקפה,  מוגבלת  ולו  פיתוח חדשה,  נקודת  כל  לה.  הנלוות  על התשתיות  פיתוח חדשה,  נקודת  הקמת 

יוצרת "הילת  ולמעשה  פוגעת ברצף השטח הפתוח,  יוצרת קווי מגע רבים חדשים עם המרחב הפתוח, 

פיתוח" חדשה בשטח בלתי מופר  - כתוצאה מהשפעות השוליים של הפיתוח על המרחב הפתוח סביבו. 

השפעתה  ואת  הפתוח,  השטח  מרחב  את  ומבתרת  קוטעת  תשתית,  קווי  גם  כמו  חדשה,  פיתוח  נקודת 

השלילית לא ניתן לאמוד רק בספירת מספר הדונמים שהיא גורעת מיתרת המרחב הפתוח.

כמו כן, ניתוח זה אינו מבטא במלואו את המשמעות של סוג השטח ששונה ייעודו ומידת רגישותו. ניתן 

אמנם להניח כי גריעת שטח המיועד לשמורת טבע היא בדרך כלל גריעה של שטח בעל רגישות סביבתית 

גבוהה, כמו גם גריעתם של שטחי יער לשימור ויער טבעי לצרכי פיתוח, אך לעיתים גריעות אלו נעשות 

במסגרת תכנון כולל, הכולל גם חילופי שטחים המיטיבים את ההגנה הכוללת על השטח. עם זאת, גם 

ההרחבה  למשל,  כך  כבדים.  סביבתיים  נזקים  בעלת  היא  רגיש  שטח  פני  על  קיים  יישוב  של  הרחבה 

המתוכננת של העיר חריש, על אף היותה הרחבה של שטח קיים – עלולה לגרום לפגיעה סביבתית אנושה.

למרות הסתייגות מהותית זו, ולמרות המידע החסר, מובאים להלן כמה נתונים מרכזיים לגבי שינוי ייעוד 

של שטחים פתוחים במהלך שנת 2010. למרות מגבלות המידע, במבט רב שנתי ניתן ללמוד על תהליכים 

ומגמות בנושא שמירת השטחים הפתוחים.
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ג.1 הפן הכמותי – עיקרי הממצאים והמסקנות

העדר מעקב מספק אחר מצב השטחים הפתוחים

כפי שהודגש גם בדו"חות הקודמים, קיים חסר רב במידע זמין על מצב השטחים הפתוחים. דו"ח הליווי, 

המעקב והעדכון של תמ"א 35 אשר פורסם השנה42, אמנם מכיל נתונים רבים הנוגעים ליחס בין השטחים 

הפתוחים למבונים, אך יש לשכלל ולהרחיב את המידע הנאסף, בכדי ליצור בסיס נתונים ראוי לקבלת 

לניצולת  ביחס  ברורה  תמונה  מספק   35 תמ"א  של  והעדכון  המעקב  דו"ח  כי  להדגיש  חשוב  החלטות. 

הנמוכה של עתודות הקרקע למגורים הקיימות בתכניות המתאר המחוזיות והארציות. נתון זה מהווה 

הוכחה חד משמעית לטענה כי לא מחסור בעתודות קרקע למגורים הוא הגורם העיקרי לעליית מחירי 

הדיור. למרות כל זאת, גם בשנת 2010 כפי שניתן להתרשם מהטבלאות בהמשך, המשיכו מוסדות התכנון 

השונים לאשר גריעה של שטחים חקלאיים ושטחי טבע המוגנים בתכניות שונות לטובת בנייה למגורים 

ותעסוקה.        

רשות הטבע והגנים עורכת עידכון שוטף של שכבות המידע הגאוגרפי בבנושא שמורות טבע וגנים לאומיים, 

וכן עורכת איסוף שיטתי של ההחלטות הרלוונטיות במערכת התכנון. עם זאת, מידע זה אינו זמין לציבור 

הרחב. 

גם  להתייחס  יש  זה  מסוג  במעקב  הפתוחים.  השטחים  מצב  אחר  מסודר  ומעקב  תיעוד  שייערך  ראוי 

החמיר  ובמעקב  בתיעוד  המחסור  בשטח.  הפיזית  לכמות  רק  ולא  הפתוחים  השטחים  של  הרצף  למדד 

בשנים האחרונות עם צמצום סמכויות הולקחש"פ והפסקת התיעוד הסטטיסטי של החלטותיה. על רקע 

הרפורמה המתגבשת בחוק התכנון והבניה, בולט בהעדרו בסיס מידע ראוי על קבלת החלטות בעניין שינוי 

ייעוד של שטחים פתוחים. ללא בסיס מידע כזה, וניתוח חלופות על בסיסו – תתגבש הרפורמה על בסיס 

מידע לקוי, ולא זו בלבד שלא תחולל שינוי כפי שמייחלים מקדמיה, היא אף עלולה להביא לפגיעה חמורה 

במערכת התכנון בישראל בכלל ובכושר לשמירת השטחים הפתוחים בפרט.

http://www.moin.gov.il/Subjects/ 35, דו"ח שלב ג', מינהל התכנון – משרד הפנים.  42  דו"ח ליווי מעקב ועדכון תמ"א 

GeneralPlaning/Documents/tma35-doch_c.pdf
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גריעת שטחי יער 

מאז שתמ"א 22 קיבלה תוקף בשנת 1995 ועד סוף שנת 2010, ניתנו הקלות בהיקף של 31,966 דונם, שהם 

ניתנו הקלות בהיקף של  )1,604 אלפי דונם(. בשנים 2009-2010   22 2% מסך היערות הכלולים בתמ"א 

13,966 דונם, ובכלל זה 2,754 דונם הקלות לשמורת טבע. עיקר ההקלות ניתנו במחוז צפון - 14,013 דונם 

המהווים 2.7% מכלל שטחי היער במחוז.

 2009-2010 בשנים  השנים.  לאורך  ביער  הפוגעות  התכניות  במספר  יציבות  לראות  ניתן  השנים  לאורך 

הבינוי הכפרי מהווה עדיין הסיבה המרכזית להקלות שנתנו מתמ"א 22 מבחינת מספר תכניות. עם זאת, 

בשנים 2009-2010 נמשכה המגמה לפיה מבחינת השטח, הסיבה העיקרית להקלה היא הבינוי העירוני 

-  6,967 דונם מתוך 13,320 דונם )25%(. 

היקפי ההקלות לתעשייה גדל מ-45 דונם בשנת 2008 ל-385 ד' בשנת 2009-2010, ולתיירות מ- 0  בשנת 

2008 ל-62.5 ד' בשנים 2009-2010.

 גריעת שטחי שמורות וגנים, ושימושים בתחומי שטחים מוגנים אלו

שני מוסדות דנים בבקשות לגריעות משטחים מוגנים או להוספת שימושים בשטחים אלו. מועצת גנים 

ושמורות היא בעלת סמכות מייעצת בכל הנוגע לתכניות מאושרות לשמורות וגנים, וסמכות לאשר או 

לדחות בקשה לגריעה או שינוי בשמורות וגנים מוכרזים לפי חוק הגנים ושמורות.

הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה )ולנת"ע( היא בעלת הסמכות 

לגרוע או להוסיף שטחים לשמורות וגנים מאושרים בתכניות, לאחר קבלת המלצת מועצת גנים ושמורות. 

סקירת החלטות הולנת"ע מלמדת כי כמעט בכל המקרים התקבלה על-ידי הוועדה המלצת מועצת גנים 

חשיבות  את  מדגיש  זה  ממצא  במלואה.  כמעט  ההמלצה  התקבלה  בהם  מקרים  שני  למעט  במלואה, 

הגנים  בתחומי  נוספים  שימושים  ואישור  לגריעות  הנוגע  בכל  גנים  במועצת  המתקבלות  ההחלטות 

והשמורות ואת חשיבות תהליך התכנון.

ירד  נוסף בתחום של שמורה/גן לאומי  גריעה או שימוש  נפח התכניות בהן התבקשה  כי  נמצא  כמו-כן 

משמעותית זו השנה השנייה בהשוואה לשנים קודמות, הן על-פי בדיקת דיוני הולנת"ע והן על-פי בדיקת 

דיוני מועצת גנים ושמורות טבע43.

מספר התכניות בהן הוחלט על גריעה או על הוספת שימוש נוסף בתחום שמורה/גן לאומי
תכניות שנדונו במועצת גנים שנה

וש"ט
תכניות שנדונו בולנת"ע

24לא נאספו נתונים2005
20062818
20072238

43  ע"פ בדיקת הנתונים שנאספו בדו"חות אלו )השמירה על השטחים הפתוחים – ניתוח החלטות רשויות המדינה, דו"חות 

לשנים 2005-2009(.
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תכניות שנדונו במועצת גנים שנה
וש"ט

תכניות שנדונו בולנת"ע

20082842
20091814
2010149

  

היקפי הגריעה ושינוי היעוד משמורות/גנים למטרות פיתוח אינטנסיבי, אינו גדול. יחד עם זאת, בשונה 

ושמורות טבע למגורים  גנים  יעוד משטחי  נדונו השנה מספר בקשות לשינוי  מעט מהשנים האחרונות, 

נתבקשה  ג'נם,  אל  אום   - שיבלי  המקומית  למועצה  המתאר  תכנית  במסגרת  למשל,  כך  כפרי.  ואירוח 

הולנת"ע )בהמלצת מועצת גנים וש"ט( לאשר שינוי יעוד של 305 דונם משטח מוגן בתמ"א 8 )בנוסף ל- 

70 דונם שנגרעו משטח מוגן בתמ"א 35( לצורך הרחבת המגורים בישובים. כמו כן, אישרה הולנת"ע כי 

לצורך הקמת יחידות אירוח כפרי ומלונאות בסמוך לישוב גיתה בגליל העליון, יגרעו 225 דונם משמורת 

טבע "נחל בית העמק".

הכניסה  מערך  "הסדרת  מ-  כחלק  טבע  שמורת  בתחומי  שימושים  הוספת  של  המגמה  נמשכה  השנה 

לשמורה". בתוך כך אישרה השנה הולנת"ע תכנית ששטחה 12,500 מ"ר להסדרת הכניסה לשמורת נחל 

תנינים תוך הגדלת היקפי הבינוי במתחם בכ- 80 מ"ר נוספים.

עוד ניכר כי חלק גדול מדיוני המועצה הוקדש לחילופי שטחים בין שמורות טבע ויערות, וזאת במסגרת 

הסכם רט"ג –קק"ל. 

אישור או קידום שטחים להכרזה

מועצת גנים ושמורות טבע דנה בשנת 2010 ב- 12 תכניות לקראת הכרזה של שמורה או גן לאומי, מספר 

נמוך מעט מזה של שנת 2009 )בה דנה המועצה ב- 15 תכניות לקראת הכרזה(, וגבוה מזה של שנת 2008 )בה 

דנה המועצה ב-7 תכניות לקראת הכרזה(. מספר התכניות אשר קודמו להכרזה בשלוש השנים האחרונות 

נמוך משמעותית ביחס למספר התכניות בין השנים 2006 ו-2007 )30 ו-23 תכניות בהתאמה(.

סוג התכניות מגוון; חלקן נקודתיות וכוללת תוספות שטח של דונמים בודדים לשמורה מוכרזת קיימת, 

חלקן עוסקות בקידומם של שטחים פתוחים בסדר גודל בינוני להכרזה כמו למשל ההמלצה להכרזה של 

גן לאומי נחל שורק )1,818 דונם( או ההמלצה להרחבת הגנים הלאומיים בשמורת מתחם יער חוף הכרמל 

והמלצה  ושמורות עסקו בקידום  גנים  נוספות שנדונו השנה במועצת  דונם(. תכניות   1,472 )בהיקף של 

להכרזה של תכניות רחבות היקף, כמו למשל ההמלצה להכרזה על שמורת טבע יער כפירה )בהיקף של 

9,459 דונם(.

שינוי ייעוד של קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

כאמור, החל משנת 2006 לא ניתן לבצע מעקב כמותי אחר היקף וסוג שינוי הייעוד של שטחים פתוחים 

וקרקע חקלאית, מאז צומצמו סמכויות הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים במסגרת חוק 

ההסדרים.
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מסקירה של כל 63 הבקשות שהובאו בפני הולנת"ע לשינוי ייעוד של קרקע חקלאית )ראו טבלה בהמשך(, 

עולה כי רוב רובן של הבקשות אושרו במלואן ורק 7 תכניות פיתוח נדחו. יחס התכניות שנדחו מול מספר 

התכניות שנדונו בולנת"ע בשנת 2010 דומה ליחס של שנת 2009 )4.1% מול 3% בהתאמה(. 

2010 בולנת"ע היו תכניות להרחבת ישובים. דוגמאות בולטות לכך  חלק ניכר מהתכניות שנדונו בשנת 

הן: הבקשה להרחבת הישוב מצפה אילן על חשבון שטחים חקלאיים ויער עירון הסמוך בהיקף של כ-450 

דונם, הרחבת הישוב אשחר שבגליל העליון על קרקע חקלאית ושמורת טבע "נוף חילזון" בהיקף של 135 

דונם, שינוי יעוד של קרקע חקלאית במערב נתניה למטרות מגורים, תעסוקה ומבני ציבור על-פני שטח 

של 36 דונם ועוד.

לעניין  ונפרד של הדיון  לא מוקדש חלק משמעותי  ברוב המקרים,  כי  לראות  ניתן  בפרוטוקולים  מעיון 

שינוי הייעוד והוא מופיע לרוב רק כסעיף טכני בו מצוינת העובדה שהתכנית הרלוונטית ממוקמת על שטח 

חקלאי ו/או שטח פתוח ונדרש אישור הוועדה על-פי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה.

חשוב להדגיש כי במסגרת הרפורמה המקודמת לחוק התכנון והבניה מוצע לבטל לחלוטין את התוספת 

הראשונה לחוק התכנון והבניה, וכך גם את הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. למעשה, 

יידונו על פי  ייעודית לקרקע חקלאית ולשטחים פתוחים, ותכניות מסוג זה  בחוק המוצע אין כל הגנה 

ניתוח של  העיקרון של "תכנית אחת בוועדה אחת" כמו כל תכנית פיתוח אחרת. מהלך זה נעשה ללא 

עבודת הולקחש"פ או הולנת"ע לעניין זה, ובכלל זה בחינת החוזקות והכשלים שבעבודתן. בסיס הנתונים 

שנאסף בדו"ח זה, כמו בדו"חות הקודמים לשנים 2005-2009 יכול להוות בסיס לניתוח מעין זה. במסגרת 

זו ראוי לבחון מהן סוגי התכניות שלגביהן הייתה לוועדות תרומה משמעותית מבחינת שיפור ההגנה על 

קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, ומהן התכניות בהן תרומתן שולית יחסית. ניתוח מעין זה הוא הכרחי 

לתפיסתנו כבסיס לכל שינוי חקיקה, והעדרו יוביל לחקיקה בלתי אחראית המתעלמת מחשיבות השמירה 

על משאב הקרקע.  

 ג.2 שטחי יער לפי תמ"א 22 

על פי המידע שנאסף ומעובד מדי שנה על ידי קרן קיימת לישראל44, עולים הממצאים הבאים: 

מאז שתמ"א 22 קיבלה תוקף )1995( ועד סוף שנת 2010, ניתנו הקלות בהיקף של  31,966 דונם, שהם 2% 

מסך היערות הכלולים בתמ"א 22 )1,604 אלפי דונם(.

בשנים 2009-2010 ניתנו הקלות בהיקף של 13,966 דונם, כולל 2,754 דונם הקלה לשמורת טבע.

עד כה עיקר ההקלות ניתנו במחוז צפון, 14,013 דונם המהווים 2.7% מכלל שטחי היער במחוז.

במחוז מרכז אחוז ההקלות מתוך שטח תמ"א 22 במחוז הוא הגבוה ביותר: 3.5% - 3,534 דונם. 

44  המידע באדיבות פנחס כהנא, מנהל תחום תכנון מתארי, קק"ל. 
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בשנים -2009 2010, אושרו 58 תכניות הפוגעות ביער, 41% מהן בצפון.

ממוצע פגיעה לתכנית בכל הארץ הוא 83 דונם לעומת 59 דונם בממוצע עד סוף 2008. במחוז דרום ממוצע 

פגיעה לתכנית 136 דונם – מעל הממוצע הארצי ובצפון 69 דונם מתחת לממוצע הארצי. בסה"כ יש יציבות 

במספר התכניות הפוגעות ביער לאורך השנים.

בשנים 2009-2010 הבינוי הכפרי מהווה עדיין הסיבה המרכזית להקלות שנתנו מתמ"א 22 מבחינת מספר 

תכניות. זאת בשונה משנת 2007, בה בינוי עירוני הייתה הסיבה העיקרית להקלה. מגמה זו השתנתה החל 

2008, והמשיכה כאמור עד כה. כידוע, פיתוח עירוני הוא אחד מן היעדים החשובים של מערכת  משנת 

למטרות  היער  משטחי  גריעות  במהותן  הן  רבות  תכניות  כי  להיווכח  כך  אם  מתמיה  בישראל.  התכנון 

פיתוח כפרי דווקא, ולא פיתוח עירוני. 

מספר התוכניות הרב ביותר בהקלות לבינוי כפרי היו במחוז צפון. כתוצאה משינוי 4 לתמ"א 22, ניתנו 

לגבי  כנ"ל  לתמ"א.   4 שינוי  של  הקריטריונים  פי  על  זאת   ,22 מתמ"א  חקלאות  לשטחי  הקלות  מספר 

שמורות טבע וגנים לאומיים: סה"כ נדונו  4 תוכניות, מתוכן 3 במחוז הצפון ו-1 במחוז חיפה.

 בשנים 2009-2010 נמשכה המגמה לפיה מבחינת השטח, הסיבה העיקרית להקלה היא הבינוי העירוני 

- 6,967 דונם מתוך 13,320 דונם )25%(. יש לציין שהיקף שטח ממוצע לתכנית בבינוי עירוני הוא 870 ד', 

ולבינוי כפרי 97 ד'. בממוצע עד סוף 2010, היקף ממוצע להקלה בבינוי העירוני היה 151 ד', ולבינוי כפרי 

62 ד'. יש לציין שהסיבה העיקרית היא שבשנים האחרונות ניתנו הקלות משמעותיות לישובי הבדויים 

)4,553 ד'( מתוכניות מתאר ישובים ערביים בעיקר בגליל )תמרה - 852 ד', נצרת - 181 ד'(, ובמחוז חיפה,  

סאלם )217 ד'(.

היקפי ההקלות לתעשייה גדל מ-45 ד' בשנת 2008 ל-385 ד' בשנת 2009-2010, ולתיירות מ- 0  בשנת 2008 

ל-62.5 ד' בשנים 2009-2010.

ג.3. שמורות טבע וגנים לאומיים

המעקב בדו"ח בנושא זה נעשה על-פי שני מקורות: פרוטוקולים של מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע45, 

)ולנת"ע(46.  ופרוטוקולים של ועדת המשנה של המועצה הארצית: הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים 

בהעדר מידע נגיש ומסודר על היקף שטחי השמורות והגנים, הנגרעים לעומת המתווספים מדי שנה, יכול 

מעקב זה, על אף שאיננו מלא, ללמד על מגמות בהשוואה לשנים קודמות. 

1. מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

המועצה פועלת מתוקף חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ומתוקף חוק התכנון והבניה. על-פי חוק גנים 

ושמורות, מוסמכת המועצה להחליט על הכרזה וגריעה של שמורות טבע וגנים לאומיים ועליה לייעץ לשר 

הפנים ולשר להגנת הסביבה בכל הנוגע לביצועו של חוק זה. חוק התכנון והבניה מקנה למועצה מעמד של 

 www.sviva.gov.il .45  זמינים באתר המשרד להגנת הסביבה

 www.moin.gov.il :46  זמינים באתר משרד הפנים
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ייעוץ; על פי חוק זה, חלה על המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועל שאר מוסדות התכנון חובה להיוועץ 

במועצה בכל הנוגע לייעוד ולגריעה של שטחי שמורות, גנים ואתרים לאומיים.

המועצה התכנסה בשנת 2010 לשלוש ישיבות במהלכן דנה ב-26 תכניות. בנוסף קיימה המועצה דיונים 

הסקירה  הפרק(.  בסוף  פירוט  )ראו  קודמות  לשנים  ביחס  נושאים  של  יחסית  מועט  במספר  עקרוניים 

המובאת להלן מבטאת דיונים בשתי קטגוריות הפוכות: האחת, תכניות שבהן הוחלט על הגדלת שטחי 

שמורות/גנים באמצעות קידומם להכרזה, והשנייה, תכניות שבהן חל כרסום בשטחי השמורות והגנים 

כתוצאה מגריעות שטחים או אישור שימושים נוספים בתחומם כמו מתקנים הנדסיים למיניהם.

אישור או קידום של שמורות טבע וגנים להכרזה 

הליך של הכרזה על שטח כגן לאומי או כשמורת טבע הוא המהלך המקנה את רמת ההגנה הסטאטוטורית 

מבחינת  רבה  חשיבות  יש  להכרזה  שטחים  קידום  של  זה  למהלך  ולכן  הפתוח,  לשטח  ביותר  הגבוהה 

השטחים הפתוחים בישראל.

בהגדלת  כלומר  נוספים,  שטחים  בהכרזת  ולהחליט  לדון  טבע  ושמורות  גנים  מועצת  של  בסמכותה 

2010 בנושא זה. גם המועצה  השטחים המוגנים. הטבלה הבאה מציגה את ההחלטות שהתקבלו בשנת 

הארצית נדרשת לעיתים לדון בהוספת שטחי שמורות טבע, שמורות נוף או גנים לאומיים, בדרך כלל, 

כחלק מאישור תכנית הכוללת סוגים רבים של שטחים פתוחים כמו תכניות ליערות )דיוק ופירוט לתמ"א 

22( או בתכניות שיש בהן חילופי שטחים )ראו בפרק ב.3 – החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה(.

מתוך הנתונים המובאים בטבלה הבאה, עולה כי מועצת גנים ושמורות טבע דנה ב- 12 תכניות לקראת 

15 תכניות  ב-  דנה המועצה  )בה   2009 נמוך מעט מזה של שנת  גן לאומי, מספר  הכרזה של שמורה או 

לקראת הכרזה(, וגבוה מזה של שנת 2008 )בה דנה המועצה ב- 7 תכניות לקראת הכרזה(. מספר התכניות 

אשר קודמו להכרזה בשלוש השנים האחרונות נמוך משמעותית ביחס למספר התכניות בין השנים 2006 

ו-2007 )30 ו-23 תכניות בהתאמה(.

סוג התכניות מגוון; חלקן נקודתיות וכוללת תוספות שטח של דונמים בודדים לשמורה מוכרזת קיימת, 

חלקן עוסקות בקידומם של שטחים פתוחים בסדר גודל בינוני להכרזה כמו למשל ההמלצה להכרזה של 

גן לאומי נחל שורק )1,818 דונם( או ההמלצה להרחבת הגנים הלאומיים בשמורת מתחם יער חוף הכרמל 

והמלצה  ושמורות עסקו בקידום  גנים  נוספות שנדונו השנה במועצת  דונם(. תכניות   1,472 )בהיקף של 

להכרזה של תכניות רחבות היקף, כמו למשל ההמלצה להכרזה על שמורת טבע יער כפירה )בהיקף של 

9,459 דונם(.

הטבלה הבאה מציגה את התכניות בהן דנה מועצת גנים ושמורות טבע בשנת 2010 בנושא אישורן להכרזה 

המאושרים/ השטח  היקפי  את  להציג  היא  הטבלה  מטרת  הכרזה.  לקראת  קידומן  או  טבע  לשמורת 

מקודמים להכרזה לשמורת טבע ואת עיקרי ההחלטה ביחס לכל תכנית.  
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דיוני מועצת גנים ושמורות טבע – אישור תכניות להכרזה/ קידום תכניות לקראת הכרזה

עיקרי ההחלטהגודל השטח להכרזה/ שטח התכניתתאריך הדיון שם ומספר תכנית

25.3.2010

בר/249

גן לאומי נחל שורק

1,818 דונם

שינוי יעוד של  1,818 דונם יער טבעי 
לשימור לגן לאומי נחל שורק לפי סעיף 
3 בתמ"א 22 שינוי 4 ואישור המועצה 

לקראת הכרזה.

מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע 
המליצה על אישור התכנית להכרזה 
תוך צמצום שטח מרכז המבקרים 

המוצע בתכנית, שיתפקד כמרכז מידע.

25.3.2010

126/03/23

"אפיקי דימרי" באופקים

315 דונם

המועצה התבקשה לדייק את הגובלות 
בין נחל אופקים בתמ"א 35 לבין 

תוכנית לשכונת מגורים. מועצת גנים 
לאומיים ושמורות טבע אישרה את 
דיוק הגבולות והמליצה על קידום 
שמורת טבע נחל אופקים להכרזה.

8.7.2010

מי/ 961

שמורת טבע יער הכפירה

שטח התכנית: 17,741 דונם

שטח שמורת טבע מוצעת: 9,459 דונם

בקשה לשינוי יעוד מפארק מוצע, 
יער טבעי לשימור ויער טבעי לטיפוח 

בתמ"א 22 לשמורת טבע. ובקשה 
להמלצת המועצה להכרזת השמורה.

התכנית כוללת שטחי שמורות טבע 
ויערות, במתחם שנמצא בגבול הצפוני 
של מחוז ירושלים. סה"כ שטח שמורת 

הטבע המוצעת: 9,459 דונם. סה"כ 
שטחי היערות המוצעים: 8,255 דונם.

שמורת טבע הכפירה כוללת ארבעה 
נחלים, המשמשים בית גידול עשיר 
ומגוון. השמורה מהווה שטח בתה 

גדול ורציף, מהאחרונים בהרי יהודה, 
וחוליית קישור חשובה מאד ברצף 

המסדרון האקולוגי הרי יהודה – שפלת 
יהודה הצפונית. שטח שמורת טבע 
הכפירה עשיר במצוקים המשמשים 
אתרי קינון לעופות דורסים, ומהווה 
שטח מוגן יחסית לאוכלוסיית הצבי 

הישראלי והטורפים בשמורה.

מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע 
המליצה לאשר את התכנית להכרזה.
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עיקרי ההחלטהגודל השטח להכרזה/ שטח התכניתתאריך הדיון שם ומספר תכנית

8.7.2010

י/מי/1

יער הסטף

שטח התכנית: 11,000 דונם

סה"כ שטח  שהומלץ להכרזה: 984 
דונם

תכנית רחבת היקף המתפרסת על 
מרחבי התכנון של ירושלים ומטה 

יהודה.

התכנית מבקשת לפרט את תמ"א 22, 
דיוק גבולות היערות וביצוע שינויים 

בסטאטוס הקרקעות.

המועצה המליצה על השינויים הבאים:  
שינוי יעוד של 303 דונם מיער טבעי 
לשימור ויער נטע אדם בתמ"א 22 

לשמורת טבע; הכרזה על שמורת טבע 
בשטח של 410 דונם )303 דונם ששונה 
ייעודם ושטחים נוספים(; שינוי יעוד 

של 889 דונם מגן לאומי בתמ"א 8 ליער 
נטע אדם קיים וליער פארק קיים; 

שינוי יעוד של 137 דונם משמורת טבע 
)שאינה מוכרזת( בתמ"א 8, ליער נטע 
אדם קיים;  לקדם להכרזה את שטח 
הגן הלאומי הר חרת בשטח של 574 

דונם.

המועצה לא התנגדה לקיומם של שני 
מבני מגורים לעובדים המתחזקים את 

אתר הסטף.

המועצה המליצה על ביטול תכנית 
מוזיאון הר איתן והתאמת גבולות 

התכנית לישובים רמת רזיאל, צובה 
ואבן ספיר.

8.7.2010

חד/1420

שמורת טבע וגן לאומי חוף גדור

549 דונם

התכנית היא חלק מתכנית גן לאומי 
פארק השרון. מטרתה לשמור על גבעות 
הכורכר ורכס הכורכר החופי שבעורפו 

דיונות חול.

המועצה המליצה על הכרזה של שמורת 
טבע וגן לאומי חוף גדור.

8.7.2010

ג/8776

גן לאומי שימרון

1,905 דונם

התכנית מייעדת את השטח בעיקר 
לשימור נוף, טבע וארכיאולוגיה. הגן 
הלאומי מקיף את הישוב הקהילתי 
תמרת. תכנית הגן הלאומי כוללת 

שטחים לשימור ומאפשרת את הרחבת 
הישוב לכיוון מזרח במידה שתכנית 

המתאר של הישוב תמרת תאושר.

לתוכנית ארבעה מרכיבים: גן לאומי 
בו יותרו נטיעות ופיתוח שבילי הליכה 
ואופניים, יער נטע אדם קיים, שטח 

חקלאי, דרכים.

המועצה המליצה להכרזה על גן לאומי 
שימרון.
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עיקרי ההחלטהגודל השטח להכרזה/ שטח התכניתתאריך הדיון שם ומספר תכנית

8.7.2010

ג/ 17411

יערות דלתון קדש

שטח התכנית 27,000 דונם.

שטח מומלץ להכרזה: 1,938 דונם.

שינוי ייעוד מיער לשמורת טבע )1,938 
דונם(.

משמורת טבע ליער טבעי )2,269 דונם(.

התכנית מבקשת להוות נדבך מרכזי 
בשמירה על רציפות השטחים 

הפתוחים בגליל המזרחי וליצור רצף 
פתוח בין שמורת טבע נחל דישון בצפון 

ועד שמורת טבע נחל דלתון בדרום.

התכנית מבקשת לשנות את סטאטוס 
השטחים תוך התאמה למצב הפיזי 

הקיים בשטח.

המועצה המליצה על ביצוע השינויים 
כמבוקש בתכנית והמליצה להכריז על 

שמורות הטבע הנמצאות בתחומה )בהן 
שמורת נחל חצור,  וברכות דלתון(.

11.8.2010

מי/1031

שמורת טבע סנסן ויער עציון

שטח התכנית: 23,353 דונם.

חילופי שטחים מיער בתמ"א 22 
לשמורת טבע בשטח של 4,392 דונם.

חילופי שטחים משמורת טבע בתמ"א 
8 ליער ע"פ תמ"א 22 בשטח של 2,261 

דונם.

המועצה המליצה על ביצוע שינוי היעוד 
המבוקש וכן המליצה לקדם להכרזה 
את ההרחבה של שמורת טבע סנסן, 

ללא כרייה וחציבה.

18.11.2010

מתחם יער חוף כרמל

שטח התכנית: 36,000 דונם

שינוי יעוד של 353 דונם משמורת טבע 
בתמ"א 8 ליער.

המלצה לקדם להכרזה את שמורות 
הטבע והגנים הלאומי בתחומי התכנית 

בהיקף של 1,472 דונם.

המועצה המליצה על שינוי של 353 
דונם משמורת טבע ליער.

המועצה המליצה לקבל את ההרחבות 
המבוקשות בתכנית וכן המליצה לקדם 

להכרזה את שמורות הטבע והגנים 
הלאומיים בתחומי התכנית.

18.11.2010

ג/12910

שמורת טבע נחל יששכר

12,289 דונם

המועצה אישרה שינוי יעוד במסגרת 
התכנית של 1,881 דונם משטחים 

חקלאיים, חורש טבעי לשימור ויער 
פארק מוצע ליעוד לשמורת טבע נחל 

יששכר.

המועצה המליצה על קידום שמורת 
טבע נחל יששכר להכרזה לאחר 

שתאושר.
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עיקרי ההחלטהגודל השטח להכרזה/ שטח התכניתתאריך הדיון שם ומספר תכנית

18.11.2010

מ/339

שמורת טבע אלוני יצחק – הרחבה

תוספת של 33.3 דונם לשמורת טבע 
מוכרזת

שטח שמורת טבע אלוני יצחק - 124 
דונם.

המועצה המליצה על אישור התכנית 
להכרזה.

18.11.2010

חכ/340

שמורת טבע נוף גלים

1,188 דונם

התכנית כוללת חוף רחצה בעתלית 
שקיים היום ואינו מוסדר מדרום לנחל 
אורן – לא בתחום השמורה. בנוסף חוף 
רחצה בשמורת טבע מצפון לנחל אורן 
שיישאר פתוח למעבר הציבור לאורך 

החוף.

בדיון בבקשה הביעו חלק מהחברים 
עמדה לפיה אין זה נכון לאפשר קיום 

חוף רחצה בשמורת טבע.

המועצה המליצה על אישור החלק 
בצפון התכנית להכרזה, ללא הקטע 
של חוף הרחצה. חוף הרחצה יהיה 
בתחום שמורת טבע מאושרת ולא 

מוכרזת.

דיונים עקרוניים ונושאים כלליים שהועלו לדיון במועצת גנים ושמורות

מועצת גנים ושמורות טבע נוהגת להקדיש את זמנה בחלק מישיבותיה גם לדיונים עקרוניים. לאור חשיבות 

הדיונים וההחלטות המתקבלות במוסד זה, שאמון על השטחים הרגישים ביותר במדינה, מפרט הדו"ח 

גם דיונים אלו והחלטות שהתקבלו בסופם. כמו-כן בכל ישיבת מועצה מעדכן יו"ר המועצה את חבריה 

בנושאים כלליים שונים שלהם יכולה להיות השפעה על ההחלטות הנקודתיות המתקבלות במועצה. 

בשנת 2010 קיימה המועצה דיון עקרוני בנושא אחד בלבד – העבודה המשותפת של רשות הטבע והגנים 

ואונסק"ו בנושא נופי תרבות בישראל. כמו-כן, העלה יו"ר המועצה מספר נושאים בעלי חשיבות רבה כמו 

הרפורמה המתגבשת בחוק התכנון והבניה, וכן סקירה כמותית של היקף השטחים המוגנים כשמורות 

טבע וגנים לאומיים נכון לחודש יולי 2010. 

א. הרפורמה בחוק התכנון והבניה )דיון מיום 25.3.2010(

יו"ר מועצת גנים ושמורות התייחס להצעת החוק החדשה לתכנון ולבניה אשר מקודמת במלוא המרץ 

ע"י הממשלה. במסגרת ההתייחסות נאמר כי לרפורמה המתוכננת, שעיקרה קיצור הליכי התכנון ומעבר 

לשיטה של "תכנית אחת בוועדה אחת", עלולה להיות השפעה על שינוי ייעוד של שטחים פתוחים לטובת 

הוועדה  את  ובעיקר  הפתוחים,  השטחים  שימור  על  הבקרה  ממנגנוני  חלק  מבטלת  והיא  היות  פיתוח, 

לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. 

בהודעת היו"ר נאמר כי מועצת גנים ושמורות טבע פועלת מתוקף חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ואינה 

ועדת תכנון, לכן תכניות החלות בשמורות טבע וגנים לאומיים יצטרכו לקבל את אישור המועצה. הצעת 

החוק לא מסדירה את הזיקה בין מועצה זו לחוק התכנון והבניה.
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ב. היקף שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים )דיון מיום 8.7.2010( 

יו"ר המועצה דיווח לחבריה באמצעות יובל פלד – מנהל חטיבת תכנון ופיתוח ברשות הטבע והגנים, כי 

היקף השטחים המוגנים עומד כיום על 4 מיליון 672 אלף דונם של שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים:

סה"כ היקף שטחן של שמורות הטבע: 4 מיליון 470 אלף דונם.

סה"כ היקף שטחם של הגנים הלאומיים: 202 אלף דונם.

ג. הכרזה על שנת 2010 כשנת המגוון הביולוגי ע"י האו"ם )דיון מיום 8.7.2010(

בעניין זה התבשרו חברי המועצה כי במסגרת שנה זו, התקיימו מספר ימי עיון וכנסים מדעיים. המשרד 

להגנת הסביבה הוציא לאור תכנית לאומית למגוון הביולוגי בישראל, בשת"פ עם רשות הטבע והגנים 

וגורמים נוספים.

ד. דיווח על העבודה המשותפת של רט"ג ואונסק"ו בנושא נופי תרבות בישראל )18.11.2010( 

בשנת 2000 החל גיבוש התפיסה של נופי תרבות ברשות הטבע והגנים, גובשה תפיסה עקרונית ובעקבותיה 

החלה עבודה משותפת עם הוועד הישראלי לאונסק"ו. מטרת העבודה המשותפת הייתה להגדיר את נופי 

התרבות העיקריים של ישראל, להגדיר קטגוריות לבחירת נוף תרבות, לייצר שכבת מידע גיאוגרפי שתהיה 

זמינה למתכננים ולהגדיר כללים של מותר ואסור בכל פוליגון של נוף תרבות.

תרבות  נוף  אורגני,  תרבות  נוף  מעוצב,  תרבות  )נוף  אוניברסאליים  קריטריונים  על-פי  נבחרו  האתרים 

אורגני מאובן ונוף תרבות אסוציאטיבי( וקריטריונים ישראליים )רב-תרבותיות, מפגש דתות, נופי הנצחה, 

מעבר ממזרע לישימון(. בנוסף, נעשתה חלוקה של חשיבות האתרים: אתר בעל חשיבות עולמית )כ-10 

אתרים(, אתר בעל חשיבות ארצית )כ-30 אתרים( אתר בעל חשיבות מקומית )כ-10 אתרים(.

מטרתה של הצגה זו הייתה להעשיר את שיקול הדעת של חברי המועצה. בבואם לקבל החלטות הקשורות 

לפגיעה בשטחים פתוחים, גריעה או תוספות של שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים חשוב שיהיו מונחים 

לפני חברי המועצה כלל ההיבטים של שמירת טבע, נוף ומורשת.

התכנון,  במוסדות  ההחלטות  מקבלי  בקרב  ובעיקר  הציבור  בקרב  שלו  בהטמעה  רבה  חשיבות  לנושא 

לקבלת  בשיקולים  נוסף  נדבך  מהווה  ארצנו  של  התרבותית  והמורשת  תרבות  נופי  של  מכיוון שהנושא 

החלטות באשר לשימור ו/או פיתוח של חבלי ארץ.

אישור שימושים בתחומי גן או שמורה, וגריעות משטחים אלו

למועצת גנים ושמורות ישנה סמכות מייעצת בכל הנוגע להוספת שימושים בתחומי שמורת טבע מאושרת, 

וכן לגריעת שטחי שמורה או גן. הסמכות הסופית היא בידי מוסד התכנון. בשמורות וגנים מוכרזים ישנה 

למועצה סמכות מוחלטת לאשר או לא לאשר את השימושים/גריעות, כלומר האישור שלה הכרחי בכדי 

לבצע את השינוי המבוקש.
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להלן שתי טבלאות המציגות את הדיונים וההחלטות בנושא שימושים בתחומי גנים ושמורות, וכן בעניין 

גריעות משטחים שמורים.

ולבניה  לתכנון  תכנוניים של המועצה הארצית  לנושאים  הועדה  ובהן החלטות  יובאו טבלאות  בהמשך 

)הולנת"ע( באותם נושאים. כפי שנראה, מאמצת הולנת"ע ברוב רובם של המקרים את המלצות המועצה. 

שני המוסדות מעדיפים במרבית המקרים הוספת שימושים בגן הלאומי או בשמורה, על-פני גריעת השטח. 

דיוני מועצת גנים ושמורות טבע – שימושים בתחומי גן לאומי או שמורת טבע

תאריך הדיון, שם 
ומספר תכנית

עיקרי ההחלטהמטרת הדיון

25.3.2010

ג/17962

בריכת עין אל-
אסד

מבוקש שימוש 
בשמורת טבע מוכרזת 
הר מירון לפי סעיף 8 
בתמ"א 8 למתקנים 

הנדסיים

 הבקשה אושרה.
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע ביקשה להטמיע בהוראות 

 התכנית את ההערות של רט"ג:
 תישמר רצועת חורש טבעי בסמוך לדרך החקלאית.

 תאורה:  תתוכנן כתאורת חצר אשר ניתנת להפעלה בלילה.
ההנחיות להעתקת עצים יינתנו לאחר סימון גבולות עבודות עפר 

 ע"י רט"ג. העתקת עצים תתבצע בפיקוח רט"ג.
עודפי חפירה יפונו מחוץ לשמורה לאתר מאושר.

25.3.2010

תכנית ג/17999

בריכת קידוחי 
איכסל

שימוש בשמורת נוף 
רכס נצרת )נ/19/23( 
של 1.86 דונם לצורך 

מתקן הנדסי – בריכת 
קידוחי איכסל, לפי 

סעיף 8 לתמ"א 8.

הבריכה הוקמה לפני 20 שנה ממערב לישוב איכסל ומספקת 
מי שתייה ליישובים איכסל ונצרת. התכנית נועדה להסדיר 

 סטאטוטורית את הבריכה הקיימת.
 האתר חצוב בחלקו בהר. האתר והדרך מוקפים חורש נטע אדם.
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע ממליצה לאשר את התכנית.

18.11.2010

תכנית 13267

קידוח מקורות 4 
בגיא בן הינום

הסדרה סטאטוטורית 
למתקן קידוח מים 

ותוספת מתקן הפלרה 
בתוכו, בתוך גן לאומי 
סביב חומות ירושלים 

העתיקה.

שטח המתקן ההנדסי 
כ-207 מ"ר. 

המועצה המליצה לאשר את ההסדרה הסטאטוטורית ע"פ סע' 8 
לתמ"א 8 המועצה ביקשה להוסיף לתקנון התכנית, איסור להתקין 

אנטנות סלולאריות על מתקן המים.

המתקן יעבור עיצוב אדריכלי לפני הבקשה להיתר.
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דיוני מועצת גנים ושמורות טבע – גריעות משטח שמורות טבע וגנים לאומיים

עיקרי ההחלטהמטרת הדיוןתאריך, מספר תכנית ושמה

25.3.2010

ג/17627

מרכז יער חינוכי – ציפורי

גריעה של 14.2 דונם מתמ"א 8 
ומתמ"מ 9/2 לטובת התכנית להקמת 

מרכז פעילות חינוכית

המועצה המליצה לאשר את השינוי 
המבוקש.

25.3.2010

23/16/א/1/1

מסילת ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי 
שער הגיא קטע מערבי

אישור דרך סטאטוטורית העוברת 
בתחום הגן הלאומי המוכרז הרי 

יהודה לאורך כ- 200 מ'

מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע 
הסכימה לאשר את הגריעה של  "דרך 
מנור"  באורך של כ- 200 מטר, מתחום 

הגן הלאומי המוכרז הרי יהודה. 

המועצה פונה ל'גוף המאשר' שיעשה 
כל מאמץ להכוונת הנגישות לעבודות 

הנדרשות בנחל יתלה באמצעות שימוש 
בדרכי היער הקיימות.

המועצה פונה למועצה הארצית 
בדרישה לקדם את אישור תכנית 

שמורת טבע ויער הכפירה.

25.3.2010

בר/280

תחנת מיתוג "יבנה"

שינוי יעוד משמורת טבע למתקן הנדסי 
בשטח של 8 דונם

תחנת המיתוג ההנדסית פועלת משנות 
ה-60, עד היום לא הוסדר המעמד 

הסטאטוטורי של השטח.

מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע 
אישרה את שינוי יעוד שטח המבוקש 
משמורת טבע בתמ"א 8 למתקן הנדסי.

המועצה המליצה על ביטול ההכרזה 
של 8 דונם בשטח שמורת הטבע.

25.3.2010

ג/17825

תכנית מתאר לישוב גיתה

להכשיר את היישוב כישוב תיירותי 
ע"י הוספת 84 מגרשי נופש כפרי 
בצמוד למגרשי מגורים קיימים 

ומתוכננים. במסגרת התכנית מבוטלת 
תכנית לבנייה רוויה בשוליו הדרומיים 

של היישוב ובמקום מתוכנן מלון בן 
125 חדרים.

הישוב ממוקם בתוך שמורת טבע נחל 
בית העמק בתמ"א 8 )תכנית מפורטת 

ג/908(.

תמ"מ 9/2 גרעה את שטח הישוב 
מתחום השמורה והסדירה את 

גבולותיו.  נדרש אישור המועצה 
לייעודים שלא נכללו בתכנית 

המאושרת:  מלונאות ונופש כפרי.

מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע 
המליצה לגרוע את כל שטח היישוב 

מתמ"א 8. 

יחד עם זאת המליצה מועצת גנים 
לאומיים ושמורות טבע לא לאשר 

את מיקום המלון בתחום השצ"פ של 
תכנית הישוב המאושרת, בשל הקרבה 
לגבול שמורת הטבע המוכרזת נחל בית 
העמק וההשלכות של הבינוי המוצע על 

שמורת הטבע.
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עיקרי ההחלטהמטרת הדיוןתאריך, מספר תכנית ושמה

25.3.2010

ג/17926

מושב פקיעין החדשה – שינוי יעוד 
קרקע בנחלה

שינוי יעוד משמורת טבע ע"פ תמ"א 
35 ותמ"מ 2/9 לצורך הקמת 5 יחידות 

אירוח בשטח של 200 מ"ר

רט"ג לא התנגדה לתכנית היות ואין 
חפיפה עם שמורת טבע מוכרזת הר 

מירון בתמ"א 8.

המועצה המליצה על אישור התכנית 

25.3.2010

חכ/25/ה

שדות ים

מבוקש שינוי יעוד של 153  דונם מגן 
לאומי עתיקות קיסריה לפי סעיף 7 

לתמ"א 8

כל השטח המבוקש להקלה מהתמ"א 
מצוי בתחום הקיבוץ ומבונה בפועל.

המועצה המליצה על אישור התכנית.

8.7.2010

ג/18420

אשחר

גריעת 135 דונם מתחום שמורת נוף 
נחל חילזון להרחבת הישוב אשחר

נעשה מאמץ בתכנית לשמור על ציר 
הולכי הרגל ובניה על השלוחה בצורה 
מדורגת, להגן ולשמור ככל הניתן על 
החורש. המועצה המליצה על גריעה 

של 135 דונם מתחום שמורת נוף נחל 
חלזון לטובת הרחבת הישוב.

8.7.2010

גנ/18346

מושב מירון

אישור המועצה ע"פ סע' 6 לתמ"א 8 
לגריעת 6.3 דונם מתחום שמורת טבע 

מוכרזת הר מירון

מטרת התכנית היא ייעוד שטח לאירוח 
כפרי ב-3 נחלות במושב מירון לצורך 

מימוש זכויות הבניה ליחידות האירוח 
הכפרי המוקנות מכוח תכנית תקפה  

)ג/12564(.

המועצה אישרה את הבקשה לגריעת 
השטח ובלבד שלא תהיה פגיעה בעצי 

האלון הגדולים שקיימים בתחום 
המגרשים.

במקביל ביקשה המועצה מרט"ג, 
ליזום תכנית שתסביר את הגריעות 

שקיימות בפועל משמורת טבע מוכרזת 
הר מירון. תכנית שמסדירה קו גבול 
נכון בין הישוב ובין השמורה. חלק 

מהתוכניות אושרו בתוך שמורת הטבע, 
ולא עברו הליך של גריעה.



השמירה על השטחים הפתוחים: דו"ח לשנת 2010

96

עיקרי ההחלטהמטרת הדיוןתאריך, מספר תכנית ושמה

18.11.2010

י/מי/2

פארק נופי ירושלים

שינוי יעוד של 218 דונם משמורת טבע 
בתמ"א 8 ליער נטע אדם קיים ע"פ 

תמ"א 22.

הבקשה היא חלק מתכנית מפורטת 
ליערות נטועים המקיפים את ירושלים 
מכיוון דרום מערב. התכנית גובלת בגן 

לאומי עמק רפאים.

שטח התכנית כ- 7500 דונם. הבקשה 
היא בהתאם למצב הפיזי הקיים 
בשטח. לא מדובר בשמורת טבע 

מוכרזת.

האזורים המבוקשים לגריעה אמנם 
היו מיועדים לשמורת טבע אך לאור 
צפיפות האורנים במקום, הרכב מיני 
הצומח בתת היער ושימושי השטח 
הקבועים בפועל, הרי שאזורים אלו 

אינם עונים על הקריטריונים של 
שמורת טבע כגון בית גידול אופייני 
לאזור, ייחודיות בקנה מידה אזורי ו/

או נדירות חי וצומח.

המועצה המליצה לאשר את השינוי, 
תוך הדרישה להגן על שטחי החורש 
הטבעי ולאסור ריסוסים בשטח של 

יער טבעי לשימור ויער טבעי לטיפוח. 
עוד דורשת המועצה להגדיר בצורה 

ברורה את הממשק באזורי החיץ סביב 
הישובים.

18.11.2010

מי/ 993

פארק הדרך אל העיר – הר הרוח

שינוי יעוד של כ-463 דונם מגן לאומי 
הרי יהודה בתמ"א 8 ליער נטע אדם 

קיים

תכנית מי/ 993 היא חלק מתוכנית 
כוללת של "הדרך אל העיר" משני 
צידיו של כביש מספר 1. התכנית 

משתרעת בין שורש במערב לבין כביש 
נטף ואבו גוש במזרח )כ- 6,345 דונם(.

במהלך הדיון הועלו מצד מספר 
גורמים הסתייגויות למהלך בטענה 
שהשארת השטח בתמ"א 8 איננה 

צריכה להפריע לקק"ל לטפל ביער על-
פי הסכם הניהול עם רט"ג כפי שהדבר 

נעשה בשטחים רבים בהרי ירושלים.

הוצעה החלטה לפיה חלק גדול 
מהשטח המבוקש יישאר בייעוד של גן 

לאומי ולא יגרע.

המועצה המליצה לקבל את הבקשה 
במלואה.

18.11.2010

ג/18271

שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים 
והצעת דרכים

שינוי יעוד של כ- 2 דונם משמורת טבע 
לאזור מגורים בתחום הישוב כעביה-

טבאש-חג'אג'ארה

המועצה המליצה לאשר את הגריעה 
של השטח לאזור מגורים ודרך, 

בהתאם לתכנית המתאר החדשה 
של הישוב כעביה-טבאש-חג'אג'רה 
הנמצאת בהליכי הפקדה מתקדמים.
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2. הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית )ולנת"ע(

הולנת"ע, היא מוסד התכנון הדן הלכה למעשה, בבקשות לגריעות ולהוספת שימושים נוספים בתחומי 

השמורות והגנים, לאחר קבלת המלצת מועצת שמורות וגנים. מן הסקירה נמצא כי בשני מקרים התקבלה 

המלצת המועצה במלואה ובארבעה מקרים קיבלה הולנת"ע את ההמלצה תוך הכנסת שינויים שתכליתם 

צמצום הפגיעה בשטח המוכרז. 

מסיכום וניתוח הדיונים בתכניות אשר כללו התייחסות לשטחי שמורות טבע, גנים לאומיים ו/או שמורות 

נוף, עולים הממצאים הבאים:

מספר התוכניות אשר הובאו לשולחן הועדה לצורך קבלת אישור על גריעת משטחי שמורות/גנים נמוך 

במידה מסוימת בשנת 2010 ביחס לשנים עברו )9 תכניות בשנה זו מול 14 תכניות בשנת 2009 ו-42 תכניות 

בשנת 2008(. 

היקפי הגריעה ושינוי היעוד משמורות/גנים למטרות פיתוח אינטנסיבי, אינו גדול. יחד עם זאת, בשונה 

ושמורות טבע למגורים  גנים  יעוד משטחי  נדונו השנה מספר בקשות לשינוי  מעט מהשנים האחרונות, 

נתבקשה  ג'נם,  אל  אום   - שיבלי  המקומית  למועצה  המתאר  תכנית  במסגרת  למשל,  כך  כפרי.  ואירוח 

מוגן  משטח  שנגרעו  דונם   70 ל-  )בנוסף   8 בתמ"א  מוגן  משטח  דונם   305 של  יעוד  שינוי  לאשר  הועדה 

בתמ"א 35( לצורך הרחבת המגורים בישובים. כמו כן, אישרה הולנת"ע כי לצורך הקמת יחידות אירוח 

כפרי ומלונאות בסמוך לישוב גיתה בגליל העליון, יגרעו 225 דונם משמורת טבע "נחל בית העמק".

ניכר גם בשנת 2010, כי במקרים בהם הדבר מתאפשר, מעדיפים מוסדות התכנון להוסיף שימוש בתוך 

מדובר  כאשר  עקבי  באופן  מיושמת  זו  גישה  המבוקש.  השטח  גריעת  על-פני  השמורה,  או  הלאומי  הגן 

במתקנים הנדסיים כמו בריכות מים ומתקני שאיבה כמו למשל בעניין בריכת עין אל אסד בשמורת הר 

מרון שם בתגובה לבקשה לשינוי יעוד של שטח הבריכה בהיקף של 3.35 דונם משמורה טבע למתן הנדסי 

ודרך, החליטה הולנת"ע לא לשנות את היעוד אלא להוסיף שימוש כפי שהתבקשה. 

הכניסה  מערך  "הסדרת  מ-  כחלק  טבע  שמורת  בתחומי  שימושים  הוספת  של  המגמה  נמשכה  השנה 

לשמורה". כך אישרה השנה הולנת"ע תכנית ששטחה 12,500 מ"ר להסדרת הכניסה לשמורת נחל תנינים 

תוך הגדלת היקפי הבינוי במתחם בכ- 80 מ"ר נוספים.
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דיוני הולנת"ע – דיונים בתכניות הכוללות שטחי שמורות טבע/שמורות נוף/גנים לאומיים בתמ"א 8

ההחלטהמהות הבקשהתאריך הדיון, שם התכנית ומספרה

26.1.2010

ג/15656

תכנית מתאר מקומית, שיבלי אום 
אל ג'נם

שינוי יעוד מגנים ושמורות בתמ"א 
35 לבינוי בהיקף של 70 דונם.

שינוי יעוד מגנים ושמורות בתמ"א 8 
למגורים בהיקף של 302 דונם.

הועדה מאשרת את התכנית תוך קבלת 
המלצת מועצת גנים ושמורות כי היקף 
השטח שייעודו ישונה לפי תמ"א 8 יהיה 

284 דונם

23.3.10

ג/ 17301

שינוי יעוד שטח משמורה לתחנת 
שאיבה, חורפיש

שינוי יעוד בהיקף של שלושה דונם 
בשטח שמורת טבע הר מרון

אושר שינוי יעוד של כ-600 מ"ר משמורת 
הר מירון למתקן שאיבה

11.5.2010

ג/ 17962

בריכת עין אל אסד

שינוי יעוד בשטח שמורת טבע הר 
מירון )תמ"א 8( בהיקף של 3.35 דונם 

עבור תחנת שאיבה, בריכת אגירה, 
מתקנים נלווים ודרך

הבקשה אושרה

11.5.10

ג/ 17999

בריכת קידוחי איכסל

שינוי יעוד של שטח יער )תמ"א 22( 
ושמורת טבע )תמ"א 8( בהיקף של 

2.7 דונם לטובת מתקן הנדסי – 
בריכה קיימת של מקורות וקביעת 

זיקת הנאה למעבר ברכב.

הבקשה אושרה

25.5.2010

ג/ 17825

תכנית מתאר לישוב גיתה

שינוי יעוד משמורת טבע "נחל בית 
העמק" )תמ"א 8( בהיקף של כ- 225 
דונם לטובת אירוח כפרי ומלונאות

הועדה אישרה את הבקשה.
לעניין יעוד המלונאות, הועדה סברה 

כי לאור המלצת מועצת גנים לאומיים 
לצמצום שטח זה ולאחר שהתרשמה כי 
תרומת המלון לישוב מוטלת בספק, יש 
להגדיר שטח זה כשטח לתכנון בעתיד.

27.7.2010

גנ/ 18355

מורדות טבריה מגרש 39

שינוי יעוד משמורת טבע בתמ"א 8 
עבור מגורים בהיקף של 1.1 דונם

הבקשה אושרה

27.7.2010

ג/ 17926

מושב פקיעין – הקמת יחידות אירוח

הקמת 5 יחידות אירוח במושב על 
קרקע חקלאית בשטח של 3 דונם 

בתחום שמורת טבע הר מירון 
המאושרת בתמ"א 8.

הבקשה אושרה

27.7.2010

בר/ 280

תחנת מיתוג יבנה

שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח 
מתקנים הנדסיים לצורך מיתוג, 
אחסנה ומינהלה בהיקף של 110 

דונם. 8 דונם משטח התכנית מצויים 
בקצה הדרום מערבי של שמורת טבע 

שיטה מלבינה אשדוד המאושרת 
בתמ"א 8 והמוכרזת מכוח תכנית 

ד/ 511.

הועדה הפנתה את תשומת לב הועדה 
המחוזית לעניין ביטול ההכרזה המהווה 

תנאי לאישור התכנית.

23.10.2010

חכ/416/ש/1201/א

מערך כניסה לשמורת טבע נחל 
תנינים

תכנית ששטחה 12.5 דונם אשר 
מטרתה הסדרת מערך הכניסה 

לשמורת טבע נחל תנינים. בתוך כך 
התבקשה הועדה להתיר את הרחבת 

הבינוי הקיים ב- 151 מ"ר ל- 280 
מ"ר סה"כ.

הועדה אישרה היקפי בינוי של 230 מ"ר 
סה"כ בשטח שמורת הטבע וכן הצללה 

בשטח של 300 מ"ר.
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ג.4 קרקע חקלאית

בשנת 2006 צומצמו סמכויות הועדה לשמירה על קרקע חקלאית )ולקחש"פ(. מאז, תכניות המשנות יעוד 

של קרקע חקלאית, אך המצויות בתחום שטח המיועד לפיתוח בתכניות מתאר מחוזיות, אינן טעונות 

הקלה  לצורך  )למשל  בולנת"ע  ונדונה  חקלאית  קרקע  של  ייעוד  המשנה  תכנית  כמו-כן,  הועדה.  אישור 

נושא  גם  יידון  בולנת"ע,  הדיון  ולעת  בולקחש"פ,  לדיון  שוב  תובא  לא  כלשהי(,  מתכנית מתאר ארצית 

שינוי הייעוד של הקרקע החקלאית כנדרש לפי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, שנועדה להגן על 

שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים מפני שינוי ייעוד בלתי מבוקר.

מאז נערך השינוי בחוק נחלקות סמכויות שינוי היעוד של הקרקע החקלאית בין הוועדות השונות ואין 

איסוף מרוכז של המידע לגבי היקף השטחים שייעודם שונה ומטרות שינוי היעוד, מידע אשר נאסף בעבר 

ע"י הולקחש"פ. בדומה לאיסוף מידע בנושא זה שהחל להופיע בדו"ח של שנת 2008, אנו ממשיכים להציג 

סקירה של התכניות שעלו לדיון בולנת"ע )בלבד( לצורך שינוי ייעוד של קרקע חקלאית. 

פרטי הבקשות המוצגים בטבלה להלן כוללים את שם התכנית ומספרה, תאריך הדיון, מהות הבקשה 

וההחלטה של הועדה.

מסקירה של כל הבקשות שהובאו בפני הולנת"ע עולה כי רוב רובן של הבקשות אושרו במלואן ו-7 תכניות 

פיתוח נדחו. יחס התכניות שנדחו מול מספר התכניות שנדונו בולנת"ע בשנת 2010 דומה ליחס של שנת 

2009 )4.1% מול 3% בהתאמה(. 

בינוניים  גודל  בסדרי  ישובים  להרחבת  תכניות  היו  בוולנת"ע   2010 בשנת  שנדונו  מהתכניות  ניכר  חלק 

וקטנים. דוגמאות בולטות לכך הן: הבקשה להרחבת הישוב מצפה אילן על חשבון שטחים חקלאיים ויער 

עירון הסמוך בהיקף של כ-450 דונם; הרחבת הישוב אשחר שבגליל העליון על קרקע חקלאית ושמורת 

נוף חילזון; שינוי יעוד של קרקע חקלאית במערב נתניה למטרות מגורים, תעסוקה ומבני ציבור על-פני 

שטח של 36 דונם ועוד.

תכניות בולנת"ע בשינויי יעוד של קרקע חקלאית  

ההחלטהמהות הבקשהתאריך הדיון, שם התכנית ומספרה

12.1.2010

1/104/02/06/א

מרכז תיירות ונופש – בית גוברין

תכנית למרכז תיירות ונופש הכוללת 
הקמת כפר נופש. התכנית בהיקף של 112 
דונם חלה בתחום יער נטע אדם מוצע לפי 

תמ"א 22 ומשמשת כקרקע חקלאית

הועדה החליטה שלא לאשר 
את התכנית לאחר ששוכנעה כי 

התכנית חלה בשטח בעל רגישות 
נופית סביבתית גבוהה.

12.1.2010

148/03/25

הרחבת אתר לכריית חרסית ממשית 
דימונה

הרחבת שטח אתר הכרייה באזור שאינו 
מסומן בתמ"א 14. מתוך השטח המבוקש 

להרחבה  109 דונם מיועדים לדרך 
מאושרת ושטחים פתוחים לשימור

התכנית אושרה
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ההחלטהמהות הבקשהתאריך הדיון, שם התכנית ומספרה

12.1.2010

172/102/02/5

רובע מנחם – מרת"ח באר-שבע

בקשה לשינוי יעוד שטחי יער וקביעת 
קרקע חלופית ליער.

היקף שטחה של הקרקע החלופית 
שהתכנית מייעדת ליער גדולה בכ-1647 
דונם משטח היער המאושר בתמ"א 22

חילופי השטחים אושרו

12.1.2010

43/303/02/7

יער אור הנר ויער ניר עם

התכנית כוללת שינוי יעוד משטח יער 
לשטח חקלאות ולהפך ובסיכום כולל 
מגדילה את השטחים לקרקע חקלאית.

)אין מידע ביחס להיקפי השטח(

התכנית אושרה

הולנת"ע מורה כי בהוראות 
התכנית יובהר כי לא תותר הקמת 

מבנים חקלאיים בתחום רצועת 
הנחלים העוברים בשטח התכנית.

12.1.2010

ג/1345/כ/486/זב/221

מאגר סומך בסמוך לכביש 6

תכנית להקמת מאגר מי שתייה בשטח 
של 117 דונם. התכנית משנה יעוד מקרקע 

חקלאית לשטח מתקנים הנדסיים 
ומצמצמת רצועה לתכנון דרך. 

הבקשה אושרה בניגוד לעמדת 
נציג השר להגנת הסביבה אשר 

ציין כי מדובר באזור בעל רגישות 
סביבתית גבוהה. הנספח הנופי 
של התכנית קבע, בין השאר, כי 

המתקנים ההנדסיים יהיו בדרום 
התכנית ויושקעו, אך שיקוע 

המתקנים אינו מופיע בהוראות 
התכנית.

12.1.2010

ג/ד/1022/ב/זב/209/א

כביש דשנים 772/א, חיבור חדש 
למתחם הפטרוכימיה

תכנית ששטחה 138 דונם לחיבור מתחם 
הפטרוכימיה לדרך. התכנית מציעה שינוי 
יעוד קרקע חקלאית ושטח תעשייה לדרך. 
שטח התכנית נמצא בין צומת יגור לאזור 

התעשייה קריית אתא, ממזרח לבתי 
הזיקוק.

התכנית אושרה

19.1.2010

חש/2/14/8

הוספת תכלית אירועים לשטח 
תרבות נופש וספורט

תכנית להוספת תכלית "אירועים" לשטח 
שייעודו "ספורט ונופש" בקיבוץ געש.

התכנית, ששטחה 27 דונם, נמצאת בשטח 
חקלאי לפי תמ"א 13.

התכנית אושרה

הועדה החליטה כי התכלית 
"אירועים" תואמת למיקום 
המבוקש, הינה צמודת דופן 

לקיבוץ ואינה פוגעת באיזון יעודי 
הקרקע באזור

26.1.2010

זב/26/יב

חוות לולים – רמת יוחנן

תכנית בהיקף של כ-54 דונם להקמה 
ופיתוח של חוות לולים בקיבוץ רמת 

יוחנן.

התוכנית נמצאת על קרקע חקלאית 
במרקם שמור משולב לפי תמ"א 35 
ובשטח בעל רגישות נופית סביבתית 

גבוהה. התכנית אינה צמודת דופן לשטח 
המיועד לבינוי.

הועדה דחתה את התכנית
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26.1.2010

תפרוסת מתקנים חוות טורבינות 
רוח עפ"י תמ"מ 2/32

שטח התכנית הינו בתחום מרקם שמור 
משולב ובשטח לשמורות וגנים עפ"י 

תמ"א 35.

התמ"מ  סימנה רצועה לתכנון חוות רוח 
ושצ"פ בשטח המיועד ליער טבעי לשימור 
בתמ"א 22. במסגרת אישור התמ"מ לא 
אושר שינוי יעוד היער בהתאם לנדרש.

הועדה התבקשה לאשר שלוש התחברויות 
למתחם הטורבינות.

הועדה מחליטה לאשר את 
התכנית ולגרוע את שטח שמורות 

טבע וגנים לאומיים.

הועדה דוחה את הבקשה להקלה 
מתמ"א 22 והוראותיה ימשיכו 

לחול על שטח התכנית.

אושרה התחברות אחת בלבד 
למתחם.

26.1.2010

ג/15656

תכנית מתאר מקומית, שיבלי אום 
אל ג'נם

שינוי יעוד מגנים ושמורות בתמ"א 35 
לבינוי בהיקף של 70 דונם.

שינוי יעוד מגנים ושמורות בתמ"א 8 של 
302 דונם.

שינוי יעוד של 35 דונם מקרקע חקלאית 
למגורים

הועדה מאשרת את התכנית 
תוך קבלת המלצת מועצת גנים 

ושמורות כי היקף השטח שייעודו 
ישונה לפי תמ"א 8 יהיה 284 דונם

26.1.2010

ג/17624

הרחבת שטחי המגורים, צפון משהד

תכנית להרחבת שטח המגורים בצפון 
משהד בהיקף של 76 דונם ע"י שינוי 

יעוד מקרקע חקלאית למגורים, שטחים 
פתוחים, מבנים, מוסדות ציבור ודרך 

משולבת.

התכנית אושרה

9.2.2010

מאא/ 531

טרמינל סנטר

שינוי יעוד מקרקע חקלאית של 6.5 דונם 
ליעודי שצ"פ, שטח פרטי ותעסוקה, 
לצורך הרחבה ופיתוח של הכניסה 
הראשית לאור יהודה מכביש 412

התכנית אושרה

9.2.2010

נת/547/14/ג

קביעת יעודים לתעסוקה, מסחר, 
מגורים, שצ"פ, שב"צ

במערב נתניה

שינוי יעוד של 36 דונם מקרקע חקלאית 
לתעסוקה, מסחר, מגורים, שצ"פ ושב"צ 

במערב נתניה. התכנית חלה בשטח 
חקלאי לפי תמ"א 13

התכנית אושרה

9.2.2010

תמ"מ/2/9/2

תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז 
צפון – הסדרת מרחב תכנון גליל 

מרכזי

התכנית משתרעת על שטח של 1,950 דונם 
וכוללת את הישובים: ירכא, ג'וליס, אבו 
סנאן, כפר יאסיף שביניהם מסומן אזור 
תעסוקה. התכנית חודרת למרקם שמור 
משולב בתמ"א 35, והיא חלה בחלקה 
באזור בעל רגישות נופית-סביבתית 
גבוהה ושטח לשימור משאבי מים.

התכנית אושרה
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9.2.2010

ג/ 2634

שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים 
בנצרת

שטח התוכנית בדרום מערב נצרת, חודר 
בחלקו הדרומי ליער נטע אדם קיים )לפי 
תמ"א 22( בתחום יער כפר החורש בהיקף 

של 7 דונם.

התכנית אושרה

9.3.2010

56/305/02/7

שטחים פתוחים במועצה האזורית 
בני שמעון

תכנית להסדרת שטחים פתוחים וקרקע 
חקלאית באזור המוא"ז בני שמעון:

שינוי יעוד משמורת טבע על פי תמ"א 35 
בשמורת להב דרום מערב

בינוי שאינו צמוד דופן במרקם שמור 
משולב עבור שני מוקדי תיירות.

על פי הוראות התכנית בשטח נוף כפרי 
פתוח ניתן לבנות מבנים "יבשים" בהיקף 

של עד 40 אחוז. במבנים המיועדים 
לריכוז מבני חקלאות מדובר על זכויות 
בהיקף של 90% משטח המגרש )משמע 

התכנית מציעה היקף משמעותי של 
בינוי(.

הועדה אינה מאשרת שינוי יעוד 
משמורת טבע להב דרום מערב 

ע"פ תמ"א 35.

הועדה אישרה בינוי שאינו צמוד 
דופן עבור שטחים לריכוז בינוי 

חקלאי.

הועדה קובעת כי בינוי בשטחים 
חקלאיים פתוחים של "מבנים 

יבשים" )מחסנים לצד החממות) 
יוגבל בהיקפו כך שעבור 20 דונם 
שטח חקלאי יותר מחסן של 20 

מ"ר בצמידות דופן לחממות.

9.3.2010

76/305/02/7

יערות להב שומריה

תכנית ביוזמת קק"ל  בשטח של 96,794 
דונם בצפון מזרח הנגב.

התכנית כוללת שטחים מבונים בהיקף 
של דונם אחד )למטרות תיירות, חינוך 

והדרכה(. בניה שאינה צמודת דופן.

הועדה אישרה שטחים בנויים 
בתכנית בהיקף של 750 מ"ר

9.3.2010

475/03/7

יער יכיני

שינוי יעוד מיער נטע אדם מוצע לאזור 
תעשיה בשטח של 57 דונם

הועדה מאשרת לאשרר ביער נטע 
אדם קיים בתחום יער 4107 את 
תכנית 328/02/7 לאזור תעשיה 

בשטח של 50 דונם. בשטח יותרו 
שימושים של תעשיה חקלאית 
בלבד, לרבות שימושי הפל"ח.

9.3.2010

33/139/03/10

מסחר ושירותי דרך עין בוקק

תכנית לשטחי מסחר בהיקף של 1,400 
מ"ר בנוי. התכנית חלה באזורים רגישים 
מאוד מבחינה נופית וסביבתית ומציעה 

היקפים גדולים של מסחר.

הועדה דחתה את התכנית היות 
ומדובר באזור רגיש במיוחד 

מבחינה נופית וסביבתית. מה גם, 
ועל פי הפרוגרמה שהוצגה, ישנם 
שטחי מסחר מספיקים הניתנים 
למימוש מצידה המזרחי של דרך 

מס' 90.

16.3.2010

ג/ 13342

תכנית מתאר מעלות תרשיחא

שינוי יעוד שטח חקלאי בהיקף של 116 
דונם )מוגדר שטח יער נטע אדם ויער 

טבעי לשימור בתמ"א 22( עבור מגורים, 
התכנית אושרהדרכים, מבני ציבור ושצ"פ.
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16.3.2010

ג/ 16929

מבני משק בעין הנציב

שינוי יעוד של שטח חקלאי בהיקף של 
101 דונם לצורך הקמת מבנה משק 

בסמוך לקיבוץ עין הנציב. 34 דונם מתוך 
השטח מצויים בשמורת עין יהודה, 4 
דונם מהווים חלק משמורה מוכרזת.

התכנית אושרה

23.3.2010

ג/ 669/ א

מחצבת ורד

התכנית חודרת לשטח יער נטע אדם 
בתחום יער עירון בהיקף של 204 דונם

הועדה מחליטה שלא לאשרר את 
התכנית עד לאחר דיון בתכנית 

המחוזית לחציבה באזור הנמצאת 
בשלב של הכנת תסקיר השפעה על 

הסביבה.

23.3.2010

ענ/ 607/ ב

שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתיירות

תכנית לשינוי יעוד משטח חקלאי לנופש 
בהיקף של 41 דונם באזור ואדי ערה. 

התכנית נדחתה ע"י הולנ"ע ב- 24.3.09 
בטענה שהיא נוגדת את עקרונות תמ"א 

. 35

בית המשפט הפך את ההחלטה בתאריך 
4.2.10 והורה על החזרת התכנית לדיון 

מחדש.

התכנית אושרה

23.3.10

ג/ 17301

שינוי יעוד שטח משמורה לתחנת 
שאיבה, חורפיש

שינוי יעוד בהיקף של שלושה דונם בשטח 
שמורת טבע הר מרון

אושר שינוי יעוד של כ-600 מ"ר 
משמורת הר מירון למתקן שאיבה

49/100/02/10 / א

23.3.10

כפר הנוקדים – באזור בקעת קנאים 
- תמר

הרחבת שטח המיועד לתיירות בהיקף של 
6 דונם בשטחי המועצה האזורית תמר.

התכנית חלה במרקם שמור משולב באזור 
בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה. ע"פ 

תמ"א 35 חלה חובת צמידות דופן על 
תכנית מסוג זה.

התכנית אושרה

27.4.2010

מי/ 1002

מתקן משאבות מים, הר אדר

שינוי יעוד של 6 דונם מקרקע חקלאית 
למתקנים הנדסיים ודרך. התכנית 

נמצאת בסמיכות ומדרום לישוב הר אדר 
בתחתית המצוק ואינה נצפית מדרך 

אזורית 425.

התכנית אושרה

27.4.2010

מ/ מק/ 110

תחנת תדלוק – גן שומרון

שינוי יעוד משטח חקלאי להקמת תחנת 
תדלוק בתחום מרקם שמור משולב אשר 

מחייבת צמידות דופן לפי תמ"א 35
התכנית נדחית
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27.4.2010

גנ/17207

שינוי תוואי דרך מס' 2 , מושב 
אמירים

שינוי יעוד משטח שמורות טבע וגנים על-
פי תמ"א 35 לשטח בהיקף של דונם אחד 

לצורכי דרך
התכנית אושרה

27.4.2010

ג/ 17381

שינוי חלקי לתכנית מתאר משטח 
חקלאי לשטח ציבורי )מג'דל שמס(

שינוי יעוד משטח שמורות וגנים ע"פ 
תמ"א 35 בהיקף של 59 דונם לשטח 

ציבורי פתוח ולמגורים א'.
התכנית אושרה

11.5.10

ג/ 17999

בריכת קידוחי איכסל

שינוי יעוד של שטח יער )תמ"א 22( 
ושמורת טבע )תמ"א 8( בהיקף של 2.7 

דונם לטובת מתקן הנדסי – בריכה 
קיימת של מקורות וקביעת זיקת הנאה 

למעבר ברכב.

אושר שימוש למתקן הנדסי 
בשמורת נוף רכסי נצרת ושינוי 

יעוד יער טבעי לשימור בתחום יער 
מורדות נצרת בהיקף המבוקש.

25.5.2010

126/03/23

מתחם אפיקי דימרי - אופקים

שינוי יעוד של 1,277 דונם משטחי יער 
וקרקע חקלאית עבור מגורים )1155 

יח"ד(.
התכנית אושרה בעיקרה

15.6.2010

ג/ 18149

מבני משק )לולים( בכפר ברוך

שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק 
)לולים( בשטח של 17 דונם ומבנים 

ומבנים בהיקף של 7,400 מ"ר.
התכנית אושרה

15.6.2010

ג/ 18238

תחנת שאיבה לביוב - חוסן

שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי בהיקף 
של 4.3 דונם לשטח מתקנים הנדסיים 
עבור הקמת תחנת שאיבה לביוב. שטח 

התכנית הינו בתחום מרקם שמור משולב 
בתמ"א 35.

התכנית אושרה

15.6.2010

ג/18235

הקמת מבני משק )לולים( באבן 
מנחם.

שינוי יעוד של קרקע חקלאית מוכרזת 
עבור הקמת 4 לולי פטם דרום מזרחית 

לישוב אבן מנחם.

שטח התכנית הוא כ-22 דונם והיקף 
הבינוי המוצע בה הוא של כ-6,700 מ"ר.

הועדה הפנתה את התכנית לדיון 
חוזר בועדה המחוזית, העיקר 
בשל הנגישות לשטח התכנית, 

לעניין הנצפות של הלולים ויחסה 
של התכנית לרפורמה בלולי 

ההטלה.

29.6.2010

ענ/ 983

תכנית מתאר לישוב ברטעה

שינוי יעוד של שטחי יער בתחום יער 
עירון בהיקף של 44 דונם למטרות מגורים 

ותעסוקה 

הבקשה אושרה, בהחלטת הועדה 
הובהר כי הבינוי המוצע בתכנית 
ישלב בתוכו את העצים הקיימים 

ככל הניתן.



הפן הכמותי: שינוי ייעוד של שטחים פתוחים לסוגיהם

105

ההחלטהמהות הבקשהתאריך הדיון, שם התכנית ומספרה

29.6.2010

ענ/ 982

תכנית מפורטת לעין א-סהלה

שינוי יעוד של שטחי יער "מי עמי" )תמ"א 
22( בהיקף של 84 דונם, עבור מגורים 

ודרכים
התכנית אושרה

29.6.2010

מי/1009

בריכת אגירה למים, נתיב הל"ה

שינוי יעוד של שטח חקלאי בהיקף של 
3.3 דונם עבור מתקן הנדסי הכולל בריכת 

אגירה למים, תחנת שאיבה ורצועת 
תשתיות המקשרת ביניהם ומתקנים 

נלווים. התכנית חלה בתחום מרקם שמור 
משולב, בתחום מכלול נופי ובשטח בעל 
רגישות נופית סביבתית גבוהה על-פי 

תמ"א 35.

התכנית אושרה

27.7.2010

ג/ 17703

קבוצת כנרת

תכנית הרחבה לישוב של 730 דונם, 
התכנית נמצאת בחלקה בשטח חקלאי 

על-פי תמ"א 13. הכנרת וחופיה.
התכנית אושרה

27.7.2010

ג/18130

לולים בגשר הזיו

שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק 
עבור לולים )פטם( בשטח של כ-17 

דונם. התכנית נמצאת במרחק של 700 
מטר צפונית מזרחית לקיבוץ גשר הזיו. 

התכנית נמצאת על קרקע חקלאית 
מוכרזת וחלקה במרקם חופי לפי תמ"א 

.35

התכנית אושרה

27.7.2010

מ/ 400/ א

חוות לולים באביאל

שינוי יעוד של קרקע חקלאית בהיקף של 
כ- 131 דונם למטרת הקמת חוות לולים 
במושב אביאל. התכנית מצויה במרקם 
שמור משולב לפי תמ"א 35, ולפי תמ"א 
22 המתחם המערבי נמצא בשטח יער 

נטע אדם קיים והמזרחי בשטח יער טבעי 
לטיפוח

הועדה החליטה לשוב ולדון 
בתכנית לאחר שהועדה המחוזית 

תעדכן ותדווח לעניין הלולים 
המצויים במתחם המזרחי של 

התכנית – אילו מהם נבנו בהיתר 
ועל-פי איזו תוכנית.

27.7.201

הצ/ 237/1/5

אזור תעסוקה תל-מונד

הרחבת אזור התעסוקה בתל-מונד לשטח 
חקלאי במתחם המסומן כמכלול נופי 

בתמ"א 35.

הועדה דחתה את הבקשה וקראה 
לוועדה המחוזית להוביל מהלך 
לאיתור אזור תעסוקה משותף 
לתל-מונד ולאחת מהרשויות 

האחרות במרחב.

27.7.2010

בר/ 280

תחנת מיתוג יבנה

שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח 
מתקנים הנדסיים לצורך מיתוג, אחסנה 
ומינהלה בהיקף של 110 דונם. 8 דונם 
משטח התכנית  מצויים בקצה הדרום 
מערבי של שמורת טבע שיטה מלבינה 

אשדוד המאושרת בתמ"א 8 והמוכרזת 
מכוח תכנית ד/ 511.

הועדה הפנתה את תשומת לב 
הועדה המחוזית לעניין ביטול 

האכרזה המהווה תנאי לאישור 
התכנית.
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10.8.2010

ש/ 1141/ ב

תכנית לשימור מתחם הבורג', 
בנימינה

תכנית לשימור האתר ששטחה כ-16 דונם. 
המטרה היא ליעד את השטח לאטרקציות 

תיירותיות הכוללות בינוי.

בתכנית נמצאת במרקם שמור משולב 
בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה. 

שטח התוכנית כולו מוכרז כחקלאי. חלק 
מאזור החניה המוצע בתכניות הינו שטח 

מטע מעובד בפועל.

הועדה אישרה את התכנית לרבות 
הקמת מבנים שאינם צמודי דופן

10.8.2010

ג/ 18240

הישוב אשחר - הרחבה

תוכנית להסדרה מחדש של המגורים 
בישוב. התכנית מסדירה מגורים, דרכים 

מבני ציבור ושטחים פתוחים.

123 דונם משטח התכנית )574 סה"כ( 
חודרים לשמורת נוף חילזון.

חלק מהשטח מהווה קרקע חקלאית 
מעובדת.

התכנית אושרה

10.8.2010

ג/16209

בית עלמין כחל

תכנית ששטחה כ- 10 דונם להקמת בית 
עלמין לישוב כחל. בפועל מדובר בהסדרה 
של מצב קיים. התכנית מצויה על קרקע 

חקלאית לפי תמ"א 13.

הבקשה אושרה

17.8.2010

ג/ 18013

מט"ש ראש הנקרה

שינוי יעוד של כ- 3.6 דונם למט"ש 
שהוקם בשנת 2003 לפי חוק הביוב על 

קרקע חקלאית לפי תמ"א 13.
ההקלה אושרה

17.8.2010

ג/ 18071

תכנית מתאר, טבריה

התכנית משנה יעוד גן לאומי חמת טבריה 
לשטח תיירות ושטח ציבורי פתוח.

התכנית משנה ייעוד שטח שמורת נוף 
רכס הרי פוריה לשטח תיירות בהיקף של 
71 דונם למגורים, מוסדות ציבור, דרכים 

ושטח ציבורי פתוח.

התכנית משנה יעוד של 70 דונם בתחום 
יער על-פי תמ"א 22, לתיירות ולשטח 

ציבורי פתוח.

התכנית אושרה

24.8.2010

ג/ 18234

תכנית מתאר ינוח-ג'ת

שינוי יעוד של 95 דונם מתחום יער יחיעם 
למגורים, דרך ומתקן הנדסי.

התכנית אושרה
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24.8.2010

ג/ 18336

מתאר פסוטה

שינוי יעוד של קרקע חקלאית ושטחים 
פתוחים בהיקף של כ-80 דונם עבור: 

מתקנים הנדסיים )16 דונם(, תחנת מעבר 
לאשפה )3 דונם(, אזור תעסוקה )43 דונם( 

ומבני ציבור )18 דונם(.

התכנית אושרה

21.9.2010

תמ"מ 24/21/3

כפר ברא

ק/1/1000

תכנית מתאר מקומית כפר ברא

הרחבת הישוב מזרחה חופפת לשטחי יער 
בעלי רגישות סביבתית גבוהה בהיקף של 
כ-100 דונם ומייעדת אותם לאזור פיתוח 

עירוני.

החברה להגנת הטבע הציגה חלופה של 
הרחבת הישוב מערבה לשטח בעל ערכיות 

סביבתית נמוכה יחסית

הועדה אישרה את החלופה 
להרחבת הישוב מזרחה.

12.10.2010

ג/ 17758

תכנית מפורטת, קיבוץ בית זרע

הרחבת הקיבוץ למגורים בשטח של כ- 
727 דונם. התכנית חלה בתחום מרקם 
כפרי בשטח של מכלול נופי, שטח בעל 
רגישות נופית סביבתית גבוהה. השטח 
המבוקש להרחבה הינו שטח חקלאי 

מעובד וחלקו מיועד לבית קברות.

הבקשה אושרה

26.10.2010

מ/ 414

מצפה אילן

תכנית להקמת ישוב חדש בשטח של 451 
דונם. התכנית חופפת בחלקה לשטח יער 
עירון. על-כן, נדרש שינוי יעוד של קרקע 
חקלאית מוכרזת ויער נטע אדם קיים 
בהיקף של 33 דונם, המיועדים בתכנית 

למגורים, דרכים ושטח ציבורי פתוח.

מדובר באזור בעל רגישות סביבתית 
גבוהה!

הועדה המחוזית אישרה חריגה מצפיפות 
המינימום המותרת בתמ"א 35 ל- 2.5 

יח"ד לדונם במקום 3.

הועדה קיבלה את כל ההקלות 
שנתבקשו.

הצעת היו"ר לציין בהחלטה כי 
לאור רגישות האזור מבחינה 

נופית וסביבתית – ראוי לצמצם 
את היקפי השצ"פ שבין המגרשים 

– נדחתה ע"י הועדה.

26.10.2010

מ/ 400/ א

אביאל – חוות לולים

תכנית להקמת לולים על שטח של 131 
דונם בקרקע חקלאית, יער נטע אדם 

התכנית אושרהקיים ויער טבעי לטיפוח.
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26.10.2010

ג/ 18344

תכנית מתאר בית יוסף

ג/ 18333

תכנית מתאר ירדנה

שתי תכניות מתאר לישובים במוא"ז עמק 
המעיינות. התכניות מסדירות את שטחי 

"המחנה" והשטחים החקלאיים.

תוספת יח"ד המבוקשת במסגרת 
התכניות חורגת מהצפיפות המינימאלית 

שנקבעה בתמ"א 35 ביחס למרקם.

התכנית חופפת לתחומי יער חוגה בהיקף 
של 67 דונם ומייעדת אותם לחקלאות.

בתחום שטח חקלאי מוכרז התכנית 
מציעה דרכים בשטחים חקלאיים, מבנים 
חקלאיים, בית עלמין של 3.5 דונם וחניה, 

מתקן הנדסי ודרך גישה אליו

הועדה קבעה כי יש להתאים את 
התכנית לצפיפות הקבועה בתמ"א 

.35

הועדה ממליצה לועדה המחוזית 
לאפשר בינוי חקלאי בהיקף של 

2,500  מ"ר.

26.10.2010

ג/ 18500

תחנת תדלוק, שדה אילן

תכנית להקמת תחנת דלק במרקם שמור 
משולב, בגבול מכלול נופי ובשטח בעל 

רגישות נופית סביבתית גבוהה. התכנית 
חלה על קרקע חקלאית מוכרזת בשטח 

מעובד.

התכנית אושרה

16.11.2010

ג/ 18610

רשפים, שלוחות - שכונה קהילתית 
מעורבת

תכנית בשטח של 2,128 דונם להרחבה 
משותפת של שני הקיבוצים – שלוחות 

ורשפים.

התכנית חלה על קרקע חקלאית מוכרזת, 
בשטח מעובד בין שני הישובים.

התכנית אושרה

 16.11.2010

ג/ 16602

תיירות ונופש, מתחם לביאה, מושב 
רמות

תכנית ששטחה 58 דונם להקמת מלונית 
בת 12 חדרים בצמוד לחוות סוסים )ללא 
צמידות דופן(. התכנית נמצאת בתחום 
יער בני יהודה במרקם שמור משולב 

לפי תמ"א 35,  שטח בעל רגישות נופית 
סביבתית גבוהה. התכנית כוללת שטח של 

כ-19.5 דונם יער פארק קיים.

התכנית אושרה

23.11.2010

ג/ 17666

תחנת עמיקים של "מקורות, 
יזרעאלים

תכנית להקמת מתקן סניקה ושינוי 
מיקום מתקן של המוביל הארצי. לצורך 
כך מתבקש שינוי יעוד קרקע חקלאית 

למתקן הנדסי. השטח פתוח ואינו מעובד 
בפועל.

שטח המבנה הינו של 100 מ"ר

התכנית אושרה
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23.11.2010

ג/ 17830

שער יהודיה, רמת הגולן

תכנית להקמת מרכז ספורט אתגרי 
הכולל הסעדה ושירותי דרך בצומת 

יהודיה בשטח של כחצי דונם. התכנית 
משנה יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר 
ותחבורה ומוסיפה שטח לבינוי במרקם 
שמור משולב לפי תמ"א 35, בעל רגישות 

נופית וסביבתית גבוהה

התכנית אושרה

23.11.2010

ג/17932

מפעל קומפוסט, מושב זרעית

תכנית לשינוי יעוד משטח חקלאי לשטח 
חקלאי עם הנחיות מיוחדת לצורך 

הרחבת מפעל ליצור קומפוסט. המפעל 
ממוקם כ-600 מטרה צפונית מערבית 

למושב

התכנית אושרה

21.12.2010

דר/ 7/ מבט/ 102

קריית המודיעין של צה"ל בדרום

תכנית ששטחה 5,070 דונם להקמת 
מתקן בטחוני. התכנית חלה על כ- 203 

דונם שטחי יער בתמ"א 22. שטח התכנית 
מוכרז כקרקע חקלאית וחלקו מעובד 

בפועל.

התכנית אושרה

28.12.2010

ג/ 18466

שימושי פל"ח בראש נחלה, נהלל

תכנית בשטח של 1,034 דונם להוספת 
שימושים בתחום המגורים ובשטח 

החקלאי של הישוב.

סוגי השימושים המבוקשים: מבני משק 
ומחסנים חקלאיים, מבנים לחקלאות 
תיירותית )מסחרי(, צימרים, משרדים 

למקצועות חופשיים, גלריות, קייטרינג, 
בתי תוכנה, ועוד.

עבור שימושי הפל"ח התכנית כוללת 
סה"כ 45,000 מ"ר.

התכנית אושרה למעט הוספת 
השימוש של בתי תוכנה

28.12.2010

ג/ 18654

ספורט ונופש – צומת גומא

שינוי יעוד משטח חקלאי מוכרז ליעוד 
של גן אירועים. שטח התכנית כ-20 דונם 

בהיקף בינוי של 250 מ"ר.

השטח מצוי בתחום אזור חקלאי/ נוף 
כפרי פתוח בתשריט יעודי קרקע של 

תמ"מ 2/9. הולנת"ע נדרשת לאשר גם 
היעדר צמידות דופן בתכנית.

הועדה דחתה את התכנית
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נספח מס' 1 – החלטות ממשלה, לפי נושא ההחלטה

הרפורמה בתכנון

מס' החלטה, 
עיקרי ההחלטהנושא, תאריך

1295

הרפורמה בתחום 
התכנון והבניה

28.1.2010

בהמשך  להחלטות  הממשלה מס' 708 מיום 23.8.09  ומס' 777  מיום  2.10.09בדבר מטרות ונושאי 
הרפורמה, לאשר את  ההמלצות  בנושא  ייעול,  זירוז ופישוט  הליכי התכנון, ולהטיל על משרדי 

הממשלה הנוגעים בדבר לפעול ליישומן, בין היתר בנושאים הבאים:

המועצה  הארצית תפעיל חלק מסמכויותיה באמצעות ועדות משנה של המועצה .במסגרת זאת, 
יוקמו בין היתר, ועדות משנה למועצה הארצית: ועדת משנה לתכניות מתאר ארציות לתשתיות 

לאומיות, ועדת משנה למתקנים ביטחוניים וועדת משנה לעררים בעלת הסמכות לדון בעררים על 
תכניות מתאר כוללניות.

הוועדות המחוזיות יעסקו עם תום תקופת ההיערכות לתחולת הרפורמה, בתכניות   מתאר 
מקומיות כוללניות בלבד, בתכניות מתאר מקומיות-נוסח מאוחד ובתכניות מתאר מקומיות 

בעלות חשיבות ברמה הלאומית ובכלל זאת, בתכניות מתאר   מקומיות שעניינן בתשתיות לאומיות, 
במיתקנים ביטחוניים, ברישום שיכונים ציבוריים  ובשטחים  פתוחים לסוגיהם. 

הוועדה המחוזית תפעיל חלק מסמכויותיה באמצעות ועדות משנה: ועדת משנה לתשתיות 
לאומיות, ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים, ועדת משנה לפרויקטים מחוזיים.

ועדות  המשנה  הייעודיות של המועצה  הארצית והוועדות  המחוזיות, יהיו בעלות סמכות החלטה  
עצמאית. 

הסמכות להגשת ערר למועצה הארצית על  תכניות בסמכות הוועדה המחוזית תינתן 
לתכניות מתאר כוללניות בלבד, ולרשימה מוגבלת של גורמים שיהיו רשאים להגיש ערר כאמור.

כחלק  מיישום  הכלל בדבר "תכנית  אחת  בוועדה אחת"  על מנת למנוע כפל דיונים, יבוטל  הצורך 
באישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. הוועדה  תפורק והסמכויות והערכים 
התכנוניים בעניין השמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, יועברו ויוטמעו במסגרת מוסדות 

התכנון והתכניות.

ביטול הדרגתי של רובד תכניות המתאר המחוזיות. פעולה זו תיעשה על דרך ביטול  הדרגתי של 
תכניות המתאר המחוזיות התקפות, תוך העברה ככל הנדרש  של  נושאים הכלולים בהן, 

לרמת תכניות המתאר הארציות ולרמת תכניות המתאר הכוללניות. 

במהלך התקופה ממועד הסמכת הוועדה המקומית ועד לאישורה של תכנית מתאר  
כוללנית, יורחבו סמכויותיה לאשר תכניות בתחומה ככל שאין בהן לפגוע בתכנון הכולל, לרבות 

סמכות לאשר תכניות המוסיפות שטחי בניה למגורים, תעסוקה ותיירות בישובים עירוניים, אולם 
לא יותר לוועדה לשנות ייעוד של שטחים פתוחים, וזאת לתקופה שלא תעלה על  ארבע  שנים.

במסגרת ייעול  ושיפור הליכי התכנון, ייקבעו הוראות ויותקנו תקנות בהסכמת השר 
להגנת הסביבה להסדרת נושא תסקירי השפעה על הסביבה לרבות לעניין לוחות זמנים מרביים 

לכל הליך, אשר במסגרתן תיקבע רשימה סגורה של סוגי תכניות אשר ידרשו  תסקירי השפעה  על  
הסביבה והנושאים אשר יידרשו להיכלל במסגרתם. לא יינתנו סמכות ושיקול דעת למוסד תכנון 
לדרוש  הכנת תסקיר לתכניות וליתן הנחיות להכנת תסקירי השפעה על הסביבה שלא בהתאם 

 לתקנות.

1293

היבטים בתכנון 
המתארי המקומי 

הכולל 
)דו"ח 60א של 
מבקר המדינה(

וועדה השרים רושמת לפניה כי הנושאים שעלו בהמלצות דו"ח מבקר המדינה 60א  בנושא  היבטים  
בתכנון המתארי המקומי הכולל, באים לידי ביטוי בהחלטת הממשלה  מס'  708  מיום  23.8.2009  

והחלטה  מס' 777)תבנ3/(  מיום 2.10.2009 בדבר קידום  רפורמה לייעול, זירוז  ופישוט  הליכי  
התכנון  ורישוי הבניה.

הדוח מעביר ביקורת על מיעוטן של תכניות מתאר מקומיות כוללות ועל המשמעות של זה על טיב 
התכנון, הוודאות התכנונית, ויכולת התמודדות עם היבטים כלכליים, חברתיים, סביבתיים וכו'. 
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הרפורמה בתכנון

מס' החלטה, 
עיקרי ההחלטהנושא, תאריך

1502

טיוטת חוק 
התכנון והבניה, 
התש"ע 2010 –
אישור החלטת 
ועדת השרים 
לענייני חקיקה

14.3.2010

לאשר את קביעתה של ועדת השרים לענייני חקיקה בהחלטתה מספר חק884/ מיום 11.3.2010 
לפיה יתקיים מנגנון מיוחד במקביל להתקדמות הליכי החקיקה של הצעת  החוק הנ"ל בכנסת, 

 אשר יפעל כדלקמן:

ועדת השרים לענייני חקיקה תאפשר הגשת הערות נוספות להצעת החוק גם לאחר 
אישורה בקריאה ראשונה בכנסת, והיא תבקש מהמועצה הארצית לתכנון  ולבנייה להעביר אליה 

 בהקדם האפשרי הערות להצעת החוק.

ככל שיוגשו הערות נוספות להצעת החוק, הן יועברו לבחינתו של הצוות המקצועי בראשות המשנה 
ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(, המרכזת מטעמה של  הממשלה את הטיפול בהצעת החוק 

 ובהערות לה.

ועדת  השרים תקיים דיון נוסף בהצעת החוק, וזאת לאחר קבלת הערות המועצה הארצית לתכנון 
 ולבנייה, במהלכו היא תדון גם בהערות והמלצות נוספות ככל שיוגשו לה כאלה, עובר למועד הדיון.

ככל  שוועדת  השרים תחליט שיש מקום לשנות הסדרים כאלה ואחרים שמוצעים בהצעת  החוק, 
כפי שתאושר בקריאה ראשונה בכנסת, היא תנחה את נציגי  הממשלה להציע שינויים אלה  מטעם 

 הממשלה לוועדה בכנסת, שתכין את הצעת  החוק לקריאה שניה ושלישית.

1711

הצעת  חוק 
התכנון והבנייה, 
)התש"ע 2010( 
ה"ח  הממשלה 

מס'  449  מיום  
 -15.2.2010

המשך דיון  על  
הערות שהתקבלו 

על הצעת החוק

20.5.2010

לאשר את ההמלצות שהוגשו על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  )אזרחי( בעניין  
חלק מההערות שהתקבלו להצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 כמפורט בדפים המצורפים 

 להחלטה זו.

לרשום את הודעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי( כי ייקבעו בתקנות סנקציות במקרה 
 של אי עמידה בזמנים שנקבעו במוסדות התכנון.

 הערות משרד התקשורת ילובנו בהסכמה עם משרד המשפטים.

1903

רפורמה  בתחום  
התכנון ובנייה-  

תיקונים  להצעת  
חוק התכנון 

והבנייה, התש"ע 
2010 –

4.7.2010

בהמשך  להחלטת  הממשלה  מס'  1502  מיום  14.3.2010 ולמנגנון המיוחד לבחינה ודיון בהערות 
נוספות להצעת חוק  התכנון  והבנייה,  התש"ע - 2010 גם לאחר אישורה בקריאה ראשונה בכנסת 
שנקבע במסגרתה, לפעול לביצוע מספר שינויים בהצעת החוק וזאת במהלך הדיונים בכנסת בהכנה 
 לקריאה שנייה ושלישית, וכן לקבל מספר החלטות נלוות נוספות לגבי ביצוע ויישום הצעת החוק:

להטיל  על  משרד הפנים, בתיאום עם משרד  האוצר, לגבש נוסח תקנות הקובעות כללים ברורים  
להסמכת ועדות  מקומיות בתוך חודשיים. החוק לא  יובא  לאישור בקריאה שנייה ושלישית עד 

 לגיבוש התקנות כאמור.

לא יחולו שינויים בהליכים, ובכלל  זאת בלוחות  הזמנים, בכל הנוגע לוועדת  המשנה לתכניות  
ארציות לתשתיות של המועצה הארצית, כפי שנקבעו בהצעת החוק. 

לא יחול שינוי בכללים שנקבעו בהצעת החוק  לגבי אי קיום  דיון  חוזר במליאת  המועצה  הארצית 
 והוועדה  המחוזית, על החלטות של ועדות משנה  של המועצה הארצית והוועדה המחוזית.

 לפעול לביצוע תיקונים בהצעת החוק במהלך הדיונים להכנה לקריאה שנייה ושלישית בנושאים 
 הבאים:

 ועדת המשנה המחוזית לתשתיות תוסמך  לאשר תכניות מקומיות לתשתיות, תוך סטייה 
 מתכניות המתאר המחוזיות.

ועדה מחוזית תוסמך לאשר תכנית מתאר כוללנית בסטייה מתכנית המתאר המחוזית ובלבד 
שבמהלך 4 השנים הראשונות מתחילת החוק, החלטה כאמור על סטייה מתכנית מתאר מחוזית, 

בנוגע לפיתוח בתחום המיועד בתכנית מיתאר לשטח פתוח, תהיה טעונה אישור המועצה 
הארצית.
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תשתיות - תחבורה ודרכים
מס' החלטה, נושא, 

עיקרי ההחלטהתאריך

החלטות 1242 ו-1243

אישור שני קטעים של מסילת 
הברזל בין ת"א לירושלים

12.1.2010

תכנית מתאר מפורטת למסילת ברזל בקטע שבין נתב"ג לירושלים, תוואי שער הגיא, 
קטע מערבי 23\16\א\1\1 וקטע מזרחי 23\16\א\2\2

1308

חיבור מפרץ חיפה לתשתיות 
הגז הטבעי, סלילת כביש 6 

ומסילת רכבת העמק

31.1.2010

לאמץ את עקרונות הפיצוי לבעלי קרקעות  במפעל הקישון, בהן צפויות לעבור  
התשתיות  הלאומיות הבאות: כביש מס' 6, קו צינור הגז הטבעי ומסילת רכבת  העמק, 
כפי  שגובשו על ידי צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לפיהם: ההתייחסות  

לרצועת הקרקע העקרונית בה ייסלל כביש  6,  קו צינור הגז הטבעי ומסילת רכבת 
העמק  )להלן: "רצועת כביש 6"( תהיה  כחטיבה אחת; תתאפשר החלפת קרקעות 
כפיצוי לבעלי המקרקעין לפי מנגנון של דונם תמורת דונם, בעלות פרטית תמורת  

בעלות פרטית. באזור היישובים דלית אל כרמל ועוספיא תינתן קרקע חקלאית בתמורה 
לקרקע חקלאית.

משרד  ראש  הממשלה  יעודד פיתוח כלכלי של הישובים דלית אל כרמל ועוספיא 
 בראיית צרכי האוכלוסייה.

שינויי יעוד בקרקעות שבתחומי הישובים דלית אל  כרמל ועוספיא יקודמו על ידי  
מוסדות התכנון בהתאם לחוק ולשיקולים תכנוניים.

1421

נתיבי ישראל - תכנית תחבורה 
לפיתוח הנגב והגליל,תש"ע 

2010

24.2.2010

להקים  שדרת תשתית תחבורתית יבשתית בין-עירונית מקריית שמונה ונהריה בצפון 
עד משאבי שדה ואילת בדרום, במטרה לאכלס ולפתח את הנגב והגליל. שדרת התשתית  

תכלול תוואי אורך של מסילות ראשיות ושל כבישים ראשיים, ומספר צירי רוחב.

שדרת התשתית תתוכנן ותבוצע בהתאם לתכניות המתאר הארציות התקפות )תמ"א 
3 ותמ"א 23 על  שינוייהן ותכניות  לתשתיות  לאומיות  שאושרו(,  ובהתייחס לתכנית  
המתאר  הארצית המשולבת לתחבורה  יבשתית )תמ"א  42(  הנמצאת  בשלבי  עריכה.

הפרויקטים לביצוע:
חיבור עפולה ובית שאן לרשת המסילות הארצית.

מסילת עכו כרמיאל
חוצה ישראל צפוני – ביצוע עד צומת סומך ותכנון מפורט עד צ. כברי

חוצה ישראל דרום, ורכבת עד צפון הנגב.
חשמול הרכבת.

על  מנת  לאפשר  הפעלה מיטבית של  רשת  הרכבות ולקצר זמני נסיעה יקדם משרד  
התחבורה תכנון סטטוטורי של המסילה הרביעית באיילון.

להציע לחברה הלאומית לדרכים ולחברת רכבת ישראל בתנאים  כפי שייקבעו 
בין  החברות לבין שר התחבורה, לבחון במשותף תוואים חלופיים לתוואי המסילה  

המתוכננת לאילת בתמ"א 23 במגמה שמשך הנסיעה ברכבת מת"א לאילת לא יעלה על  
שעתיים וחצי. החברה הלאומית לדרכים וחברת רכבת ישראל תגשנה לצוות ההיגוי,  
כאמור בסעיף  32, את המלצותיהן עד סוף שנת 2010. ההמלצות  תכלולנה התייחסות 

לשימושים ברכבת )נוסעים  ומטענים(, עלויות הקמה והפעלה ומשך הנסיעה

להציע  לחברת  רכבת ישראל בתנאים כפי  שייקבעו בין  החברה לבין שר התחבורה, 
לבצע את תכנית חשמול הרכבת )תת"ל 18( כך שתאפשר הפעלת הקווים הנדרשים.  

חברת רכבת ישראל תציג לוועדת ההיגוי תכנית פעולה מפורטת למימוש תכנית זו בתוך 
90 יום ממועד החלטה זו.
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תשתיות - תחבורה ודרכים
מס' החלטה, נושא, 

עיקרי ההחלטהתאריך

1912

תכנון  הנדסי  מפורט של שדה 
תעופה  בינלאומי ופנים ארצי  
חדש למרחב אילת )"תמנע"( - 
אישור עדכון תקציב הפיתוח  

של  רשות  שדות התעופה  
לשנת  2010  והרשאה להתחייב 

לשנת 2010 ואילך

8.7.2010

בהתאם   לסעיף   37)ב(  לחוק  רשות  שדות   התעופה, התשל"ז – 1977, לאשר עדכון 
תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2010 ועדכון הרשאה להתחייב לשנת  

 2010 ואילך כדלקמן:

לאשר הכנת תכנון הנדסי מפורט להקמת שדה תעופה בינלאומי ופנים ארצי חדש 
למרחב אילת )להלן: הפרויקט( במימון תקציב הפיתוח של  רשות  שדות התעופה  

לשנת  2010 בהיקף של 27 מיליוני ש"ח במזומן ובהרשאה להתחייב לשנת 2010 ואילך 
 בהיקף של 55 מיליוני ש"ח.

במקביל להליכי בחירת מתכנן להכנת תכנון הנדסי מפורט, תיערך, באמצעות 
גורם מקצועי חיצוני שיבחר על ידי משרדי התחבורה והבטיחות בדרכים 

והאוצר, בדיקת הפרוגראמה להקמת הפרויקט. ההמלצות בנדון יוגשו למנכ"ל משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים בתוך 60 יום ממועד בחירת הגורם המקצועי,  ולא יאוחר 

מ-90 יום ממועד קבלת החלטה זו.

תשתיות – אנרגיה ומים

מס' החלטה, נושא, 
עיקרי ההחלטהתאריך

1679

הסמכת  חברת  דליה  אנרגיות 
כוח בע"מ  להכין  תכנית 

לתשתית לאומית ולהגישה 
לוועדה לתשתיות לאומיות

13.5.2010

בהמשך להחלטת הממשלה מס'  2663)חכ43/(  מיום 4.11.2002, שעניינה "מדיניות 
ייצור חשמל על ידי יצרני חשמל פרטיים" ולהחלטת הממשלה מס' 3337 חכ/81 מיום: 

9.3.2008 

בהתאם לסעיף 76ב)ג( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965, להסמיך את חברת 
דליה  אנרגיות  כוח בע"מ end_of_the_skype_highlightingלהכין תכנית לתשתית 

לאומית להקמת  תחנות  כוח בהספק של עד 870 מגה ואט באזור צפית, בהתאם לתנאי 
רישיונותיה, ולהגישה  לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות כהגדרתה 

בסימן א1' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965.

1822

תכנית  ארצית לתשתית 
לאומית - תת"ל  - 36מתקן 

התפלת מי ים שורק על 
תשתיותיו

20.6.2010

בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיפים 53 ו76-ג)9()ב( לחוק התכנון והבנייה,  התשכ"ה 
- 1965,  לאשר  את  התכנית לתשתית לאומית מס. 36: מתקן התפלת מי ים שורק  על 

 תשתיותיו.

תכנית ארצית לתשתית לאומית - תת"ל 36 - מתקן התפלת מי  ים  שורק  על תשתיותיו 
וחומר נלווה לה נמצאים במזכירות הממשלה.

2443

הסמכת  חברת  אנרגיית רוח 
נקייה בע"מ  להכין  תכנית 
לתשתית לאומית ולהגישה 
לוועדה לתשתיות לאומיות

18.11.2010

בהמשך להחלטת הממשלה  מיום ,4.11.02 שעניינה "מדיניות ייצור חשמל ע"י יצרני 
חשמל פרטיים", להסמיך את חברת "אנרגיית רוח נקייה בע"מ" להכין תכנית לתשתית 
לאומית להקמת תחנות כוח בהספק של עד 155 מגהוואט בשיטת אנרגיית רוח באזור  

רמת הגולן, בכפוף לתנאי רישיונה ולהגישה לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 
 תשתיות לאומיות )הות"ל(. 
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תשתיות – אנרגיה ומים

מס' החלטה, נושא, 
עיקרי ההחלטהתאריך

2426

תכנית  מתאר  ארצית לתחנות 
כוח ורשת החשמל  -  תמ"א 

10/ד/10 מתקנים פוטו 
וולטאיים

26.12.2010

בתוקף  סמכות הממשלה לפי סעיף 53 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965,  לאשר  
 את תמ"א  10/ד/10 - תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים.

2443

הסמכת  חברת  אנרגיית רוח 
נקייה בע"מ  להכין  תכנית 
לתשתית לאומית ולהגישה 
לוועדה לתשתיות לאומיות

18.11.2010

בהמשך להחלטת הממשלה  מיום ,4.11.02 שעניינה "מדיניות ייצור חשמל ע"י יצרני 
חשמל פרטיים", להסמיך את חברת "אנרגיית רוח נקייה בע"מ" להכין תכנית לתשתית 
לאומית להקמת תחנות כוח בהספק של עד 155 מגהוואט בשיטת אנרגיית רוח באזור  

רמת הגולן, בכפוף לתנאי רישיונה ולהגישה לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 
 תשתיות לאומיות )הות"ל(. 

2426

תכנית  מתאר  ארצית לתחנות 
כוח ורשת החשמל  -  תמ"א 

10/ד/10 מתקנים פוטו 
וולטאיים

26.12.2010

בתוקף  סמכות הממשלה לפי סעיף 53 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965,  לאשר  
 את תמ"א  10/ד/10 - תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים.

התיישבות חדשה והמשך טיפול במפוני חבל עזה

מס' החלטה, נושא, 
עיקרי ההחלטהתאריך

1210

הגדלת מספר כפרי הסטודנטים 
והרחבת פעילותם

10.1.2010

לפעול להגדלת מספר כפרי הסטודנטים הפועלים ביישובי הנגב הגליל באמצעות  
"פרויקט איילים", על מנת לחזק את הקהילה ביישובים בהם הוקמו. זאת 

 בהמשך להחלטת הממשלה מספר 3796 מיום ה -  17.7.2008.  

לפעול להקמת כפרי סטודנטים חדשים בישובי הנגב והגליל ולהרחבת כפרי סטודנטים 
קיימים ל- 1,000 סטודנטים.

1377

העתקת מפונים לנווה ים – 
העמדת תקציב עבור פעולות 
תכנון, ניהול, פיקוח ומדידות 

ביישוב נווה ים

14.2.2010

משרד האוצר יעמיד  למשרד  הבינוי והשיכון תקציב בסך של  1.625מיליון ש"ח לטובת 
השלמת הליכי  התכנון  )תכנית  בניין  עיר  )תב"ע(  ותכנון תשתיות  מפורט(  ביישוב 

נווה ים, על מנת לאפשר את קליטתם של מפונים - זכאים ביישוב זה.
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1505

קידום הישוב חריש

14.3.2010

להקים ועדת מנכ"לים לקידום היישוב חריש המצוי בתחומי המועצה  המקומית  
קציר-חריש. בראש הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ובהשתתפות: מנכ"ל 

משרד  הפנים, הממונה על התקציבים שבמשרד האוצר, מנכ"ל  משרד תחבורה 
והבטיחות בדרכים, מנכ"ל משרד החינוך, מנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, 

מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, מנכ"ל המשרד 
 לשירותי דת, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל רשות מקרקעי ישראל.

הוועדה תדון ותמליץ בפני הממשלה בנושא קידום היישוב חריש לרבות פתרונות ארוכי 
טווח לצמיחתו העתידית של היישוב כפתרון משמעותי וארוך טווח למצוקות  הדיור 

הקשות מהן סובלת האוכלוסייה בעלת צביון דתי. 
הוועדה  תגיש את המלצותיה לממשלה תוך 90 יום  ממועד החלטה זו.

1792

הארכת  הזכאות  להתגורר 
בדיור זמני  למשפחות  שפונו 
מחבל  עזה  וצפון  השומרון, 
הזכאיות  להצטרף  להסכם 
העתקה  לפי  סעיף  85 לחוק 
יישום  תכנית  ההתנתקות, 

 התשס"ה-2005
- תיקון החלטת ממשלה

13.6.2010

לתקן  את סעיף א' להחלטת הממשלה מס. 2904  מיום 6.1.2008 באופן שלאחר סעיף 
 א1)1( יתווסף א1)1א( כמפורט להלן:

"אם  מפונה  זכאי להשלים את בניית השלד של  בית מגוריו  עד  ליום 2.5.2010 
ותקופת  הזכאות  שלו להמשך מגורים בדיור הזמני ללא תשלום שכר  דירה מסתיימת  

לפני  יום 1.1.2011, אזי המנהלה  תהיה רשאית  להאריך את תקופת הזכאות עד 
להשלמת בניית בית  המגורים או עד ליום 1.1.2011, לפי המוקדם, ובלבד   שהשלים 

 את בניית בית  המגורים ועבר להתגורר בו עד ליום 1.1.2011"

2295

הקמת יישובים חדשים עבור 
מפוני גוש קטיף

14.9.2010

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1151  מיום  27.12.2009 ומס'  1538מיום 21.3.2010 
ובהמשך להמלצת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מישיבתה ביום  1.6.2010להקים 

3 יישובים חדשים עבור  מפוני הקהילות:  קטיף )בסמיכות לאמציה(, גני טל  
)בסמיכות לחפץ חיים(, ונצר חזני )בסמיכות ליסודות(.
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נגר וניקוז
מס' החלטה, נושא, 

עיקרי ההחלטהתאריך

1659

שינוי מבני בתחום ניהול הנגר 
והניקוז

 9.5.2010

להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר להפיץ, עד ליום 30.9.2010, 
תזכיר חוק לתיקון  חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח – 1957, ולתיקון כל  
דבר  חקיקה אחר, ככל שיידרש, לצורך הקמת מועצה לניהול נגר וניקוז, הקמת רשות 
ניהול נגר וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר וריכוז הסמכויות להסדרת תחום  

ניהול  הנגר והניקוז.

 הקמת מועצה  ארצית לניהול נגר  וניקוז  )להלן: "המועצה"(

 הרכב המועצה:

1. יושב-ראש   -  נציג  ציבור,  בעל   ידע ומומחיות  בתחום הניקוז ובתכנון  שטחים 
פתוחים,  שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר

2. מנהל רשות ניהול הנגר והניקוז כמשמעותה בסעיף 2 להחלטה זו.
3. מנהל  הרשות  הממשלתית למים ולביוב  או נציג בכיר מטעמו.

4. מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או נציג בכיר מטעמו.
5. מנכ"ל משרד הפנים או נציג בכיר מטעמו.

 6. הממונה  על  התקציבים במשרד  האוצר  או נציג בכיר מטעמו.
7. מנכ"ל  משרד התשתיות הלאומיות או  נציג בכיר מטעמו.

8. שני  נציגי  ציבור, שימונו על  ידי  שר החקלאות ופיתוח הכפר, שאינם בעלי תפקיד 
 ברשויות האגניות .

  
עיקר תפקידי המועצה וסמכויותיה:

אישור תכנית אב ארצית, בראייה כוללת של צרכי הניקוז והתאמה לתמ"א 34 ב' 3, 
תוך ניצול יעיל של מי הנגר לשימוש משק המים ולהקטנת  מפגעי הניקוז, ושמירה 

על ערכי הטבע  והנוף של נחלים וסביבתם,  והגשתה לאישור  שר  החקלאות ופיתוח  
הכפר  ושר האוצר )להלן: "השרים"(. השרים  יאשרו את  תכנית האב הארצית לאחר 

 התייעצות עם השר להגנת הסביבה.

 קביעת  כללים לביצוע פעולות ניהול  נגר וניקוז לשם מניעת שיטפונות וסחף קרקע.

קביעת  מבנה  הרשויות האגניות,  מספרן, פריסתן  הארצית  ואסדרת פעילותן.  מספר 
 הרשויות  האגניות, כאמור ,לא יעלה על 8 רשויות בכל הארץ .

 הקמת רשות  ניהול  נגר וניקוז  במשרד  החקלאות ופיתוח הכפר )להלן: "הרשות"(:
 מנהל הרשות ימונה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר מבין עובדי משרדו.

  
 רשויות הניקוז האגניות:

מליאת  רשות  אגנית תכלול, בין  השאר, את נציגי הרשויות המקומיות שבתחומה, 
נציג בעלי הקרקעות מטעם  המדינה )ממ"י(, נציג  המשרד להגנת  הסביבה   וכן את 

נציג הרשות  לניהול נגר וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
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הרפורמה במקרקעי ישראל

מס' החלטה, נושא, 
עיקרי ההחלטהתאריך

1844

הצעת  חוק המקרקעין )תיקון 
- הגבלה על העברת זכויות 

במקרקעין   לזרים(,  התש"ע 
- 2010  של  ח"כ  נחמן  שי 

ואחרים

24.6.2010

בהתאם לסעיף  56  בתקנון  לעבודת הממשלה  - לתמוך בהצעת חוק המקרקעין 
)תיקון - הגבלה על  העברת  זכויות במקרקעין לזרים(, התש"ע-2010  של ח"כ  נחמן שי 

 ואחרים )פ/1978(, בכפוף לתנאים הבאים:

יובהר כי  ההצעה מתייחסת רק למקרקעי ישראל, או למקרקעין  שבמקורם  הם 
 מקרקעי ישראל, וכי  אין ההצעה עוסקת בקרקע פרטית.

 על התיקון להיעשות בחוק מקרקעי ישראל ולא בחוק המקרקעין.

 ההצעה לא תתייחס להעברה אגב הורשה.

לתאם  את  הנוסח עם משרד המשפטים, משרד  הבינוי והשיכון  ורשות   מקרקעי 
 ישראל  לאורך  התקדמות הליכי החקיקה. 

הרחבת היצע הקרקעות למגורים
מס' החלטה, נושא, 

עיקרי ההחלטהתאריך

2019

הגדלת היצע הקרקע למגורים

15.7.2010

בהמשך  להחלטת הממשלה מס' 123 מיום 12.5.2009 בדבר רפורמה במקרקעי ישראל 
ועל מנת לעמוד ביעדי שיווק הקרקע הנקובים בהחלטה, לפעול להגדלת היצע הקרקע 

 למגורים כדלקמן:

להטיל  על  מנהל רשות מקרקעי ישראל לפעול למתן הרשאות לתכנון ליזמים פרטיים, 
רשויות מקומיות, רשויות אחרות העוסקות בתכנון ומשרד הבינוי והשיכון בהיקף  

 אשר יאפשר עמידה ביעדים להלן ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

להנחות את יושבי ראש מוסדות  התכנון ונציגי הממשלה במוסדות התכנון להביא  
לאישור תוכניות מפורטות למגורים בהיקף שלא יפחת מ- 60 אלף יח"ד בשנה, בשנים 
2011-2020, על פי החלוקה הבאה: מחוז צפון – 10,000 יח"ד, מחוז ירושלים - 9,000 
יח"ד, מחוז תל-אביב – 5,000 יח"ד, מחוז דרום – 9,000 יח"ד, מחוז חיפה – 8,000 

 יח"ד, מחוז מרכז – 19,000 יח"ד.   
                                  

להטיל  על  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה לבחון האם נדרשים תיקונים 
לתמ"א 35 ולתכניות המתאר המחוזיות על מנת לאפשר עמידה ביעדים כאמור, 

ובמידת הצורך להביא בפני המועצה הארצית הוראה לביצוע התיקונים הנדרשים עד 
 לתאריך .1.6.2011

להנחות  את  יושבי  ראש  מוסדות  התכנון  ונציגי הממשלה  במוסדות התכנון, 
במסגרת היעדים האמורים, ליתן  העדפה  בפריפריה לאישור תוכניות מפורטות לדיור  

איכותי בנייה צמודת קרקע במגמה  להגדיל באופן משמעותי את שיעורו מתוך כלל 
יח"ד המאושרות.
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הרחבת היצע הקרקעות למגורים
מס' החלטה, נושא, 

עיקרי ההחלטהתאריך

1980 )ממי 11(

הסרת חסמים בשיווק קרקע 
למגורים

15.7.2010

לקיים מדיניות שמטרתה הורדת מחירי הדירות, תוך שימת דגש  על דירות לצעירים 
)משפחות ויחידים( הרוכשים את דירתם הראשונה. מטרת אמצעי המדיניות הקבועים 

 בהחלטה זו  הינה  הגדלת  היצע הדירות בשוק  עפ"י העקרונות כדלקמן:

האצת פעולות התכנון והשיווק של מתחמים למגורים בכל חלקי הארץ, גיבוש מתכונת 
 לדיון והכרעה לצורך הסרת חסמי תכנון ושיווק מתחמים המיועדים לבנייה למגורים,

 קביעת תמהיל מתאים בין דירות גדולות וקטנות במתחמים המיועדים למגורים,
קביעת יעד לשיווק של לפחות 35 אלף יח"ד בשנה, קידום התכנון בהתאם לתכניות 

 פיתוח רשת התחבורה הארצית.

 להלן פירוט אמצעי המדיניות:

לבטל את החלטת הממשלה מספר 3973 מיום 24.08.2008 שעניינה צעדים ליישום  
 יעדי  האוכלוסייה כפי שנקבעו בתכנית מתאר ארצית )תמ"א (35

להטיל על משרדי הממשלה ומוסדות התכנון ליתן עדיפות בטיפול ולהתמקד בקידום  
תכניות  לבנייה למגורים על  מקרקעי ישראל, ביוזמת הממשלה, אשר מצויות בעיצומם 

של הליכים תכנוניים, על פי סדר עדיפויות שייקבע על ידי שר הבינוי והשיכון ושר 
הפנים. במסגרת  זו ייכללו, בין היתר, התוכניות הבאות: פי גלילות,  תע"ש השרון, 

 מחנה צריפין ומחנה תל השומר.

להטיל  על יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לאישור המועצה בתוך 60 יום מיום 
אישור החלטה זו, הוראת שעה לארבע שנים בדבר הכללים והתעריפים לגבייה על ידי  
רשות  מקרקעי ישראל, במסגרת  שיווק  מתחמים שעיקרם לבנייה,  הוצאות  פיתוח  
עבור רשויות מקומיות המבצעות את הפיתוח, לרבות לעניין מוסדות ציבור ושצ"פים .

להטיל על שר הפנים ועל שר הבינוי והשיכון לגבש קריטריונים להכללת לפחות 20% 
יחידות דיור קטנות בתכניות לבנייה חדשה.

  
להטיל  על  שר  הבינוי והשיכון,  בתיאום  עם  שר האוצר,  להניח  בפני  מועצת 
מקרקעי  ישראל הצעת החלטה ובה ייקבעו הקריטריונים לפיהם תאושר הגדלת 

העמסה  על תשתיות בתכנית "ישן מול חדש" ביישובים שבהם  רשות  מקרקעי ישראל 
 ומשרד הבינוי  והשיכון משווקים קרקעות לבנייה חדשה.

שר הבינוי והשיכון ושר האוצר יציגו לוועדת השרים לעניין  רפורמה במינהל מקרקעי 
ישראל , בתוך  30 יום,  סל של תמריצים )חיוביים ושליליים( למשרדי הממשלה  

במגמה  לאפשר תאום ביצוע  תשתיות כתנאי לאישור  תכניות  בנייה. סל התמריצים 
 האמור  יוכן בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה.
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2014

הרחבת היצע הדיור, קידום 
הליכי  התחדשות  עירונית 

ומיגון וחיזוק מבנים

15.7.2010

לתקן  את חוק פינוי בינוי )פיצויים(, תשס"ו – 2006, באופן שיקל על אישורן של תכניות 
 פינוי-בינוי גם בהעדר הסכמה מלאה של בעלי הדירות:

לקבוע  בסעיף  1א לחוק כי רוב מיוחס של  בעלי הדירות  לעניין קביעת כדאיות 
כלכלית,  כהגדרתו בסעיף  1ג' לעיל ,יהיה רשאי לפנות לגוף מוסמך שימנה  שר 

המשפטים בהסכמת שר האוצר ובתאום  עם שר  הבינוי והשיכון, לפי כללים שיקבעו, 
על מנת שיקבע  אם עסקת פינוי ובינוי מוצעת הינה כדאית כלכלית,  ואם  איננה 

כדאית-באילו תנאים  תיחשב כדאית.  מעמדה  של  החלטת הגוף  המוסמך  יוגדר 
 בחוק.

 לתקן   את  חוק מיסוי מקרקעין )שבח  ורכישה( 
 התשכ"ג - 1963  כדי להקל על התנאים למכירת נכס במתחם לפינוי בינוי .

להורות  לשר  הפנים לתקן, את תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, 
ולקבוע  בהן כי רשויות מקומיות יהיו מוסמכות לתת הנחה בארנונה למי שמכר ליזם 

 את זכויותיו בדירת מגורים וקיבל  דירה חלופית במסגרת  עסקת  פינוי ובינוי.

לתקן  את חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס"ח - 
2008 והגדיל את הכדאיות של ביצוע פרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לפי 

 תמ"א 38.

להורות לשר הפנים להביא תוך 60 יום לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה הצעה 
לשינויים בתמ"א  38 בהתאם למפורט להלן: הגדלת היקף  זכויות הבנייה  המירבי 

שיאושר מכוח תמ"א 38,  הענקת  זכויות בניה לפי התמ"א גם מחוץ לגבולות המגרש  
הנדרש לחיזוק, במצבים שבהם לא ניתן לממש את כל זכויות הבניה הנוספות במגרש 
זה. הרחבת  תחולת  תמ"א 38, כך שתחול גם  על  בתים שנבנו  לפני  שנת  1992, תוך  

קביעה  כי בניית ממ"דים בבניינים אלה יזכו את  היזמים בהטבות הניתנות מתוקף 
התמ"א.

2265

הכרזה על מתחמים 
להתחדשות עירונית

8.9.2010

הכרזה לפינוי בינוי של שני מתחמים בבת-ים: אזור שער העיר וגיבורים. הכרזה על 
 מתחם לעיבוי בנייה בבת ים – הנביאים. 

הממשלה  תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם  חלפו שש שנים או לשנות 
 גבולותיה.

2264

הארכת תוקף של הכרזות 
למתחמים של פינוי בינוי

8.9.2010

 הארכת תוקפת ההכרזה על  המתחמים המפורטים להלן מתחמים לפינוי לשם בינוי:

 יבנה -האלון
 יבנה -הכלנית
 נהריה- הפינה

 נהריה-שער העיר
 פתח תקווה-ספיר שיפר

 רחובות-רוז'נסקי
רמת גן-שד' ירושלים גולומב.

2263

הכרזת מתחמים לפינוי בינוי 
במסלול מיסוי

8.9.2010

על  פי  סעיף  49כח' לחוק מיסוי  מקרקעין  )שבח, מכירה  ורכישה(, התשכ"ג - 1963 
)להלן - "חוק מיסוי מקרקעין"( ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז  

 על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי  פינוי ובינוי במסלול מיסוי:

רחובות - מתחם "כפר גבירול"

 רמת גן - מתחם "מגדלי גפן"
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2529

הארכת תוקף להכרזות על 
התחדשות עירונית

2.12.2010

 להאריך את תוקפה של ההכרזה על המתחמים המפורטים להלן:
 כמתחמים לפינוי לשם בינוי:

 חיפה - מבוא חיים;* 
 טירת הכרמל - גיורא;* 

 ירושלים - דרך חברון דרום.

 כמתחם לעיבוי הבנייה:
 טירת הכרמל - בן צבי.

 תקופת  הכרזה  זו  הינה לשש שנים, החל  מיום  5 בדצמבר  2010

2530

הארכת תוקף הכרזה 
למתחמים לפינוי בינוי

2.12.2010

להאריך את תוקפה של ההכרזה  על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי  
 לשם בינוי:

 באר שבע - שכונה ד'
 קדימה - יוספטל 

 תקופת הכרזה זו הינה לשש שנים, החל מיום 11 בנובמבר 2007.

2531

הכרזה על מתחם לפינוי בינוי

2.12.2010

 להכריז  על המתחם המפורט להלן כמתחם לפינוי לשם בינוי:

 חדרה - אלי כהן 

 תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.

חיזוק החקלאות והמרחב הכפרי
מס' החלטה, נושא, 

עיקרי ההחלטהתאריך

2326

מינוי  ועדת  שרים לעניין 
פיתוח היישובים  החקלאיים 
והקהילתיים במרחב הכפרי 

והקהילתי

17.10.2010

למנות  ועדת  שרים לעניין פיתוח היישובים  החקלאיים והקהילתיים במרחב הכפרי   
 והקהילתי, שהרכבה וסמכויותיה יהיו כדלקמן:

הרכב הועדה: שר החקלאות ופיתוח הכפר - ממלא מקום יושב ראש, שר האוצר, שר 
הביטחון, שר הבינוי והשיכון, השר להגנת הסביבה, שר המשפטים, השר לנושאים 

אסטרטגיים, השר לפיתוח הנגב והגליל שר הפנים, שר התיירות, שר התחבורה, 
 והבטיחות בדרכים, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה 

 שר התשתיות הלאומיות,  השר זאב ב. בגין, השר לביטחון הפנים,
 שר המדע והטכנולוגיה,

סמכויות הוועדה: ועדת  השרים תעסוק בכלל הסוגיות ההתיישבותיות במרחב הכפרי 
 והקהילתי, לרבות בנושאים הבאים:

חיזוק   וביסוס  כלכלי, פיתוח  והרחבה  וייצוב דמוגרפי, חברתי  וקהילתי  של היישוב  
 הקהילתי והחקלאי. 

הבטחת קיומה ותפקודה של חקלאות בת קיימא כמרכיב חיוני בדמותו של היישוב 
 החקלאי.

הבטחת פיתוח הישובים החקלאיים והקהילתיים לסוגיהם השונים, תוך שמירה על 
 ערכי תרבות, סביבה, טבע ונוף.

הבטחת המשך ורצף הדורות ביישובים, קידום יוזמות והסדרים בתחומי התעסוקה 
והמגורים, תוך שמירה על אופיו של היישוב החקלאי והקהילתי והבטחת  עיבוד 

הקרקע החקלאית.  זאת,  מבלי  להפר איזונים כלכליים, חברתיים וסביבתיים במרקם 
 הסובב אותו.

 הסרת חסמים בירוקרטיים מונעי צמיחה במגזר החקלאי וההתיישבותי.
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2325

הקמת  ועדה לשם בחינת 
המדיניות הקרקעית לניהול 

קרקע חקלאית הנכללת בגדר 
מקרקעי ישראל

17.10.2010

למנות ועדה אשר תגיש המלצות לממשלה בנוגע למדיניות קרקעית לניהול הקרקע 
החקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל )ובכלל זה  המלצות  לביצוע תיקוני  חקיקה,  

ככל שהדבר יידרש(.

 לקבוע כי בוועדה יכהנו שבעה חברים בהרכב הבא:
 מנכ"ל משרד המשפטים-יו"ר

 הממונה על אגף תקציבים במשרד האוצר
 מנהל רשות מקרקעי ישראל

 מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 נציג היועץ המשפטי לממשלה

 נציגת ציבור - פרופ' נעמי כרמון
 נציג ציבור - פרופ' חיים זנדברג

הוועדה תבחן את המדיניות הקרקעית  ביחס  לקרקע חקלאית, במטרה להתאימה 
 למציאות בת זמננו, בשים לב לעקרונות פיתוח בר קיימא.

 להלן הנושאים המרכזיים אותם תבחן הוועדה:
 א.  בחינת מכסות הקרקע )תקנים( לעיבוד חקלאי.

ב.  המדיניות הרצויה בעניין מעמד החקלאים והמתיישבים  בקרקע חקלאית, באופן 
 שתביא בין השאר לצמצום החיכוך עם רשות מקרקעי ישראל.

ג.  הקשר בין הקצאת קרקע למגורים ביישובים החקלאיים ובין הקצאת הקרקע 
 החקלאית  במסגרת משטר הנחלות.

 ד  .שיעור אופטימאלי של דמי החכירה לנחלה חקלאית.
ה.  זכות ייזום של המחזיק בנחלה או בשטח המשבצת, באשר לנחלתו או באשר  

 לשטח המשבצת, שלא במסגרת שינוי ייעוד שנוצר עקב דרישה להשבת הקרקע.
ו. יכולת המינוף של הקרקע החקלאית כבטוחה לקבלת אשראי בנקאי לפיתוח 

החקלאות.

2322

פיתוח וחיזוק הפריפריה 
החקלאית

17.10.2010

במטרה  לקדם, לחזק ולפתח את החקלאות וההתיישבות בפריפריה, להטיל על מנכ"ל   
משרד  החקלאות ופיתוח הכפר והממונה על התקציבים במשרד האוצר להכין בתוך 60 

 ימים, תכנית לקליטת משפחות חדשות בפריפריה אשר תעסוקנה בחקלאות.

במסגרת התכנית תוכשר בין השאר קרקע לחקלאות עבור נחלות חדשות בפריפריה 
ויינתנו מענקים לגורמי ייצור לנקלטים החדשים אשר יאפשרו עיסוק בחקלאות 

 ובתחומים משלימים מתחום הכפר.

ככל  שיוצע  במסגרת התכנית ליתן עדיפות לאזורים גיאוגרפיים מטעמי עדיפות  
לאומית, תהא החלטה זו כפופה לאישור נוסף של הממשלה, לפי הוראות פרק  כ"ו 

לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני  חקיקה  ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 
 -2010 – התשס"ט 2009(
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2429

סיוע בהקמת  בריכות  
מתועשות לגידול דגים  על  

בסיס מי-ים בחבל אילות

14.11.2010

 בהמשך  להחלטות  הממשלה מיום 5.6.05,  ממיום 23.12.07 ומיום :14.9.08

לתמוך בחברות "ערדג" ו"דג סוף" שפעלו  בדרום הערבה  במפרץ  אילת ושהתפנו 
בעקבות החלטת המועצה הארצית מיום 16.11.04 שאומצה  ע"י הממשלה. התמיכה 

תינתן באמצעות סיוע להקמת מתקן מסחרי לייצור דגים על בסיס מי ים על חוף מפרץ 
אילת, שיהווה פתרון תעסוקתי וכלכלי הולם בגין הפגיעה שנגרמה לחברות )התמיכה 
תינתן באופן שתאפשר ייצור דגים על בסיס מי ים  בהיקף כולל  של 500 טונה לשנה 

 סה"כ לשתי החברות.

 אופן התמיכה:

להמליץ למנהל מקרקעי ישראל, להקצות לחברות קרקע בתחום תב"ע "מכונים  
 begin_of_the_skype_highlighting 28/101/02/2end_ ,8/101/02/2( "ימיים

of_the_skype_highlightingא'(  הנדרשת לצורך הקמת המתקן ופיתוח עתידי ככל 
 שניתן.

ההקצאה  כאמור,  תעשה על פי המלצת  הגורמים המקצועיים  במינהל  מקרקעי  
ישראל  ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, כמקובל בהסכמים מסוג זה

לעניין סעיף זה מובהר בזאת עוד, כי הקצאת הזכויות בקרקע לחברות, תוגבל אך ורק 
 לצורך הקמת מתקן מסחרי לייצור דגים, ולא  לכל שימוש אחר.

שמירה על שטחים פתוחים ושימור המגוון הביולוגי
מס' החלטה, נושא, 
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1412

העצמת תשתיות מורשת 
לאומית - "תכנית מורשת"

21.2.2010

התכנית  תפעל  לחשיפה, לשימור, לשחזור,  לחידוש ולפיתוח   נכסי  מורשת  לאומית  
מוחשיים  ובלתי מוחשיים;  לאצירת  תכנים בעלי חשיבות  היסטורית לאומית  והנגשתם  

לציבור, לרבות באמצעות  המרתם לפורמט  דיגיטלי; לשמירת המגוון הביולוגי,  החי 
והצומח  של  ארץ ישראל, לעידוד  מעורבות  גופים ורשויות  העוסקים  בנכסי  מורשת;  

להכשרת  אנשי מקצוע  בתחומי העצמת מורשת; להטמעת תכני  מורשת לאומית  
במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה וכן בקרב חיילי  ומפקדי  צבא ההגנה לישראל; וכן  
פעולות נוספות  הנדרשות  להעצמת תכנית  המורשת  הלאומית בשיח הציבורי במדינת 

ישראל.

1620

התמודדות עם התמוטטות 
מצוק חוף הים התיכון

25.4.2010

לאמץ את עקרונות מסמך המדיניות בעניין התמוטטות המצוק בחופי ישראל, דרכים    
להתמודדות, והמשמעויות  הכלכליות, הציבוריות. 

להקים צוות יישום מקצועי בין-משרדי בראשות נציג משרד ראש הממשלה, שיכלול נציג 
מכל אחד מהמשרדים הבאים:  המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים,  משרד האוצר,  

משרד המשפטים ורשות מקרקעי ישראל 

 )לפי בדיקה שעשיתי לא פורסם כל מסמך מלבד 
מסמך המדיניות בעניין שהוגש כטיוטא לדיון באפריל 2010(.

1954

בחינת  שינוי התכנית 
להקמת כפר הנופש בחוף 

פלמחים - המשך הדיון

11.7.2010

בעקבות  דו"ח מבקר המדינה שפורסם בנובמבר 2009, והמלצות המבקר, הממשלה 
מבקשת כי מוסדות התכנון, ובראשם הוועדה המחוזית והוועדה לשמירת הסביבה 

החופית,  יבחנו מחדש תכנית בר/236 וישקלו אם יש מקום לשנות ההחלטות שהתקבלו 
בנושא. זאת, בין היתר, ככל  שתמצא הוועדה המחוזית שיש מקום לשינוי התכנית בשטח 

האמור, להנחות את המשרדים המתאימים להגיש תכנית כנדרש.
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2072

הגנות הביניים על חופי ים 
המלח

15.7.2010

להפחית 20 מיליון ש"ח מבסיס תקציב הגנות הביניים על חופי ים המלח בשנת הכספים 
2011 ו - 20  מיליון ש"ח נוספים מבסיס התקציב לשנת הכספים  2012.

התיישבות הבדואים בנגב

מס' החלטה, נושא, 
עיקרי ההחלטהתאריך

1210

הארכת תוקף החלטות 
ממשלה בדבר הטיפול 

במגזר הבדואי בנגב ובדבר 
השלמת תקציב למועצה 

 האזורית 
אבו-בסמה.

10.1.2010

 בהמשך להחלטת הממשלה  מיום 25.9.03
בדבר התוכנית לטיפול במגזר הבדואי בנגב ולהחלטה מיום 22.7.05 בדבר השלמת תקציב 

 למועצה האזורית  אבו-בסמה: 

להאריך  את  החלטות הממשלה המיועדות לשיפור תשתיות המגזר הבדואי ביישובים 
 הוותיקים והחדשים, עד סוף שנת 2010.

להטיל  על המשרדים המנויים בהחלטות האמורות לעיל לפעול  
 להשלמת המטלות במסגרת התוכניות הקבועות בהחלטות הממשלה האמורות.

ראש הממשלה מנחה ומבקש, כי בתוך שישה שבועות יובאו המלצות בעניין הבדואים 
 לשולחן הממשלה.

 נספח מס' 2 – החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל

עיקרי ההחלטהתאריך, מספר החלטה ושם

15.3.10, החלטה מס' 1195
־הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במק

רקעין בישובים חקלאיים ובישובים קהילתיים

1064. התיקון קובע כללים חדשים לקבב  תיקון החלטה מס'
לת מועמדים להקצאת קרקע בישובים קהילתיים ובישובים 

חקלאיים.
ההחלטה מפרטת מהם הקריטריונים לקבלת מצטרפים חדשים 
לישוב, מסדירה את הרכב ועדת הקבלה בכל ישוב, מטילה חובה 
על הועדה לנמק את החלטתה וכן מקנה למועמד זכות ערר על 

החלטת ועדת הקבלה.

15.3.10, החלטה מס' 1196
תנאי הקצאת מגרשים למגורים בישובים קהילתיים 

בגליל,בעמק עירון
בדרום הר חברון, ברמת הנגב, בערבה, ברמת הגולן, בחבל 

עדולם,
מזרח לכיש ובמועצות האזוריות :חבל איילות, בני שמעון 

ואשכול

תיקון החלטת מועצה מס' 930, כך שכותרת ההחלטה תשונה 
בבהתאם לאמור בשמה של ההחלטה. ההקצאות בשלושת הישו
בים )בני דקלים, נטע, כרם עמי( תהינה עפ"י הקבוע בהחלטת 

ממשלה מס' 2379 מיום 20.9.07.
ההחלטה מרחיבה את האזורים והישובים הזכאים לתמיכה 

של ממ"י בתכנונם ובפיתוחם )עמק עירון, דרום הר חברון, רמת 
הגולן, חבל עדולם מזרח לכיש ומועצות אזוריות חבל אילות 

ואשכול(.
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5.7.10 החלטה מס' 1199
הסכם חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ - מדינה

החלטת מועצת מקרקעי ישראל לאשר את עקרונות ההסכם בין 
חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ לבין ממשלת ישראל.

להלן עיקרי ההסכם:
א.      המדינה תעניק לחנ"י זכות חכירה לדורות בכל המקרקעין 
בהמועברים שזכות המדינה בהם היא בעלות וזכות שימוש במקר

קעין שלמדינה אין עליה בעלות.
בב.       חנ"י לא תהיה רשאית לבצע כל פעולה במקרקעין המועב

רים אשר אינה לצורך מילוי תפקידיה בחוק כאמור אלא אם כן 
התירו לה שרי האוצר והתחבורה. לא יהיה צורך באישור השרים 
בהתקיים התנאים הבאים: המקרקעין מועמדים לשימוש שאינו 

בשימוש נמלי כל עוד אינם נדרשים בהתאם לתכנית הפיתוח לשי
מוש נמלי, המקרקעין מועמדים לתקופה כוללת שאינה עולה על 
10 שנים, העמדת המקרקעין אינה פעולה אשר יש בה כדי לפגוע 
בשימוש נמלי או בפעילותו התקינה של הנמל, או אם יש בה כדי 

לפגוע בביצוע תכניות הפיתוח או לעכבן.
בג.        חנ"י  תאפשר שימוש מקביל בתחום המקרקעין המועב
ברים לגורמים אחרים, שתכנון פעילותם והפעלתם באותם מקר

קעין הוסדרו לפי הדין, או שהמדינה, לאחר ששמעה את עמדתה 
של חנ"י  ובהתחשב בין היתר בזכויות שהוקנו לצדדים שלישיים 

לפני מועד חתימת הסכם זה, הורתה על פעילותם במקרקעין.
ד.       רשאית חנ"י לפעול לייבוש שטחי ים הנמצאים בתחומי 

נמל מוכרז, אשר נמסרו לשימושה בהסכם זה, והכל לצורך 
שימוש נמלי ובלבד שתכנית לייבוש שטחי ים של חנ"י תיכלל 

בתכנית פיתוח.
בה.      חנ"י רשאית ליזום ולהגיש תכניות לשם התאמת המק

רקעין המועברים לייעוד הנדרש, לכל שימוש נמלי ולשימושים 
נוספים אשר הותרו בהתאם לסעיף 9 )ד( לחוק רשות הספנות 
והנמלים ללא צורך בהסכמת המינהל. חנ"י לא תהיה רשאית 

ליזום ולהגיש תכניות לביצוע עבודות אשר אינן נכללות בתכנית 
פיתוח שאושרה על ידי השרים אלא בהסכמת המינהל ו/או 

חתימתו.

5.7.10 החלטה מס' 1200
הנחות בקרקע לחיילי מילואים

 )ההחלטה תוקנה בהמשך ע"י החלטה 1218(

תיקון להחלטה מס' 1175. על-פי ההחלטה המתקנת, בהקצאות 
קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה 

או בפטור ממכרז, חייל מילואים פעיל אשר זכה בהגרלה או 
בהקצאה בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע על ידי 
הפחתת התמורה בשיעורים הנקובים להלן: )ההנחה תינתן עבור 
יח"ד אחת בלבד( במרכז הארץ – 10%, באזור עדיפות לאומית 

ב' – 15%, באזור עדיפות לאומית א' ואזור קו עימות – 20%.
בהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של מכרז פומבי, 
חייל מילואים פעיל אשר זכה במכרז פומבי יהיה זכאי להנחה 
במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על ידיו במכרז על ידי הפחתת 

התמורה ב- 15%.

5.7.10 החלטה מס' 1201
ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען

תיקון להחלטה 1075. סעיף 1 להחלטה המתוקנת ינוסח כך: 
"מדיניות המינהל, ככלל, הינה שלא לבטל עסקות. יחד עם 

זאת, בעסקאות בפטור ממכרז שהוקצו למטרת תעשיה ותיירות 
בהתאם להמלצת משרד התמ"ת או משרד התיירות, הנהלת 

המינהל תקבע כללים לביטולם".
יתווסף סעיף נוסף להחלטה המתוקנת: "הנהלת המינהל תקבע 
כללים למתן אורכות בקרקע למטרת תעשיה או תיירות אשר 
הוקצתה בהתאם להמלצת משרד התיירות או משרד התמ"ת".

5.7.10 החלטה מס' 1202
פרסום מכרזים

תיקון להחלטה מס' 1187. במסגרת התיקון יוסף סעיף 5 כלהלן: 
"מינהל מקרקעי ישראל ישווק באמצעות מכרז 15% מהמגרשים 
ביעוד תעשיה בכל אזור תעשיה, באזורי עדיפות לאומית א' וקו 

עימות שניתנו בהרשאה לתכנון למשרד התמ"ת".
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5.7.10  החלטה מס' 1203
פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי ומרחב 

מוגן קומתי – הוראת שעה

הארכת תוקף החלטה מס' 1151 עד לתאריך 4.9.2013. על-פי 
ההחלטה לא יגבה המינהל מחוכר דמי היתר בגין בניית ממ"ד 

עד שטח שלא יעלה על 9 מ"ר נטו.
בניית ממ"ד ששטחו עולה על שטחו של ממ"ד פטור תחויב 

בתשלום דמי היתר כשטח בנייה עיקרי, בגין השטח העולה על 
שטחו של ממ"ד פטור.

5.7.10  החלטה מס' 1204
הארכת תקופת התכנון במכרזי קרקע בהליכי תכנון

הארכת תוקף החלטה מס' 1140 לתקופה נוספת של 24 חודשים
להלן עיקרי הנוסח המשולב:

מועצת מקרקעי ישראל מסמיכה את הנהלת המינהל להאריך 
את תקופת התכנון כהגדרתה בהסכמי ההרשאה לתכנון קרקע 
בהלכי תכנון בעקבות מכרזי קרקע אשר הוצאו על פי החלטות 
המועצה 696  ו- 831, לפרק זמן קצוב בהתאם לשיקול דעתה, 

ובלבד שהארכה לא תעלה על  36 חודשים מיום כניסתה לתוקף 
של החלטה מס' 937, ו- 24 חודשים נוספים, מיום כניסתה 

1140, ו-עד 24 חודשים נוספים מיום כניב  לתוקף של החלטה מס'
סתה לתוקף של החלטה זו. מתן האורכה הנוספת לתקופה של 
24 חודשים, מותנה בקבלת כתב ויתור מאת היזם בדבר העדר 

תביעות היזם כלפי המינהל.
באם לא הסתיימו הליכי התכנון גם לאחר תקופת הארכה שתי

קבע, יפעל המינהל בהתאם להוראות סעיף 3.5 לחוזה האופציה 
– הוראות בדבר אי עמידה במועדים שנקבעו לשלב התכנון.
במידה ובתום הארכה לתקופה נוספת של 24 חודשים מיום 
אישור החלטה זו כדין, לא תאושר התוכנית, מתחייב היזם 

להעביר למינהל את התכנון ללא תשלום. המינהל יהא רשאי 
להשתמש בנתונים אלו.

5.7.10 החלטה מס' 1205
מחנה המעפילים בעתלית – אתר ההנצחה בלטרון – הקצאה 

בדמי חכירה סמליים

מועצת מקרקעי ישראל החליטה:
להקצות בהרשאת שימוש ל-7 שנים למועצה לשימור אתרי 

מורשת בישראל, את חטיבת הקרקע המשמשת להנצחת מחנה 
המעפילים בעתלית בשטח של כ-102.

הקצאת הקרקע הינה בהתאם ליעודים בתכנית מכ/304 וכל 
בשינוי בתכנית זו יהיה מחויב בהסכמת המנהל תחילה. בגין שי

מושים מסחריים תשלם העמותה למינהל דמי חכירה מהוונים 
בשיעור של 91%.

כמו-כן החליטה מועצת מקרקעי ישראל להקצות לעמותת יד 
לשריון בהרשאת שימוש ל – 7 שנים  ו/או בחכירה ל - 49 שנה 
150 דונם בלטרון בדמי חכירה סמליים. בגין שיב  שטח של עד

מושים מסחריים תשלם העמותה למינהל דמי חכירה מהוונים 
בשיעור 91%.

5.7.10 החלטה מס' 1206
הארכת הפטור מדמי שימוש לצורך השכרת מבני מגורים 

זמניים למפונים בכרמיה

במועצת מקרקעי ישראל החליטה על הארכת תקופת הפטור מת
שלום דמי שימוש הקבוע בסעיף 10 להחלטה 1051, בגין הקרקע 
בה הוקמו מבני מגורים זמניים למפונים בכרמיה, וזאת לתקופה 
שממועד תום הפטור הקבוע בסעיף 10 להחלטה 1051 ועד למועד 

תחילת תוקפה של החלטה 1130.

5.7.10 החלטה מס' 1207
הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון

הפחתת דמי החכירה לקרקע למגורים בתחום המפה המצורפת 
להחלטה וכדלקמן:

שיעור תשלום דמי חכירה נוכחי תשלום דמי חכירה מופחת
51%                                            91%
31%                                            51%

בובלבד שבאזור ללא עדיפות לאומית בו משתנה שיעור התש
לום בעקבות קבלת ההחלטה לשיעור תשלום של אזור עדיפות 

לאומית ב' )51%(, סכום ההנחה לא יעלה על 50 אלף ₪ ליחידת 
51%( בו משתנה שיעור התשלום בעקב )דיור, ובאזור עדיפות ב' 

בות קבלת ההחלטה לשיעור תשלום של אזור עדיפות א' )31%( 
סכום ההנחה לא יעלה על 100 אלף ₪ ליחידת דיור.
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5.7.10 החלטה מס' 1208
־הסדר תשלום דמי חכירה שנתיים  ביישובים הפטורים מתש

לום דמי חכירה
על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817

מיום החלטה וכל עוד החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817 
בתוקף, חוכר של קרקעות ביישובים הפטורים מתשלום דמי 

817 על עדכוניה, יהיה  פטור מתשב  חכירה על פי החלטת מועצה
לום דמי חכירה שנתיים לגבי קרקעות ביישובים אלה.

החלטה זו לא תחול על חוכר שהינו גוף ציבורי, מוסד ציבורי 
או תאגיד בפריסה ארצית כהגדרתם בהחלטות מועצת מקרקעי 

ישראל התקפות.

5.7.10 החלטה מס' 1209
איגוד ערים כינרת

החלטה בדבר תנאי הקצאת חופי הכינרת לידי איגוד ערים 
כינרת.

בהשימושים המותרים, במקרקעין כפי שהותרו ע"י רשויות התכ
נון - או כפי שיותרו בעתיד ובכלל זה:

שימושים ציבוריים: דרכים, שבילים ומגרשי חניה, נטיעות, 
תאורה, מתקני אספקת מים וביוב, חניוני נופש פעיל, סככות, 
מצפורים, מבני שירותים, משרדי ניהול האתר, שטחי אחסנה 

לציוד.
שימושים מסחריים תומכי נופש חופי: שהיקפם ושימושיהם 

תומכים את החוף הספציפי בו הנם ממוקמים ומיועדים לנוחות 
הנופשים בו -, כגון קיוסקים, מסעדות, מתקני סירות, חנויות 

נוחות, משטחי קמפינג, מעגנות, מימשים, מנגשים, מזח, מתקני 
שייט וספורט, והכול בכפוף לקיומה של תוכנית מפורטת,  וכל 

שימוש שהותר ו/או יותר בעתיד, העונה על הגדרה זאת.
בבכל מקרה, לא יותרו לאיגוד ו/או למי מטעמו,שימושים מסח

ריים שאינם עונים על ההגדרה לעיל. כן לא יותרו לאיגוד או למי 
מטעמו, שימושים כמגורים, מלונאות מכל סוג )למעט משטחי 
קמפינג( ומסחר, שאינו מיועד לנוחות הנופשים בחוף הספציפי.
השטחים המיועדים או שייועדו בעתיד לשימושים מסחריים ו/
או מלונאות, או כל שימוש שאינו עונה להגדרה לעיל, ייגרעו 
מהשטח המוקצה לאיגוד ויוקצו ע"י המינהל, שלא במסגרת 

האיגוד, מבלי שיידרש-לשם כך אישור התאגיד.
הנהלת המינהל תקבע קריטריונים להיקפם וגודלם של השטחים 

המסחריים תומכי נופש חופי, הודעה על כך תימסר למועצה
כניסת הולכי רגל לצורך שימוש בחופים תהיה ללא תשלום. 

ביחס לשימושים ופעולות אחרות בתחומי החופים, ובכלל זה 
עבור חניה בחניוני החופים, רשאי האיגוד לגבות תשלום,  על פי 

כל דין ולנהלי האיגוד כפי שיקבעו.

5.7.10 החלטה מס' 1210
הקצאת קרקע לרשויות מקומיות

תיקון להחלטה 1097 לפיו יתוקן סעיף 5 להחלטה כדלקמן:
מקרקעין ששימושם בתי תפילה יוקצו לרשויות מקומיות ללא 

תמורה, לתקופה של 49 שנים, ובלבד שמתקיימים התנאים 
בהבאים: בתי תפילה )בית כנסת, חילווה, כנסיה, מסגד( הפתו

חים לתפילת הציבור במועדי התפילה הנהוגים על פי אותה דת, 
המבנה משמש דרך קבע למטרה זו, הרשות המקומית תאשר 

שהשימוש במבנה נעשה על-פי דין.

5.7.10 החלטה מס' 1211
אי מימוש הקצאת מקרקעין בבניה רוויה - דיווח

מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי יובא לה דיווח בדבר אי 
מימוש הקצאות מקרקעין בבניה רוויה ששווקו באמצעות מכרז 

או פטור ממכרז, זאת במטרה לקבוע כללים לביטול עסקאות 
ומתן אורכות.
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15.11.10 החלטה מס' 1212
קליטת מפונים זכאים כחברים בקיבוץ נוה ים; קביעת הזכויות 

למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ נווה ים

 מספר מגרשי המגורים בחלקת המגורים בקיבוץ נוה ים ייקבע 
בהתאם להוראות  להחלטה 1155, בתוספת של 16 מגרשים. 

הגדלת מספר מגרשי המגורים כאמור מותנית בהצטרפות של 31 
מתיישבים להסכם ההעתקה.

היקף הבניה הבסיסי הכולל למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ 
נוה ים ייקבע בהתאם להוראות החלטה 1155, בתוספת של 160 
מ"ר מבונה לכל מגרש שיוסף למכסת מגרשי המגורים בחלקת 

המגורים בקיבוץ נוה ים.
מתיישבים יהיו רשאים לשלם למינהל את דמי החכירה 

המהוונים )בשיעור 33% מערך הקרקע של המגרש עליו יחידת 
הדיור המשויכת(, בהתאם להיקף הבניה בתכנית הבניה שתוגש 
על ידם, ובלבד שהיקף הבניה כאמור אינו עולה על 160 מ"ר, אך 

לא פחות מ- 100 מ"ר.
תשלום  דמי חכירה מהוונים עבור יתרת זכויות הבניה יהיה 

בשיעור כאמור בהחלטה 1155 והוא יחושב עפ"י שומה עדכנית, 
יתייחס למלוא זכויות הבניה בתכנית אשר תחול על המגרש, 

כולל זכויות עתידיות.

15.11.10 החלטה מס' 1213
משקי עזר

 תיקון החלטת מועצה 1178 סעיף 16 כלהלן:
בעל משק עזר רשאי יהיה לממש שינוי יעוד בקרקע כולל השטח 

עליו קיים הבית
        המקורי בתמורה ל- 91% משווי הקרקע. אם חלה חובת 

היטל השבחה התשלום יעמוד על 51%.
למרות האמור לעיל ,מי ששילם דח"ש בשיעור של 1% משווי 

משק העזר בעקבות
 העברת  זכויות ,בתקופה של 5 שנים ומעלה וחלה עליו חובת 

היטל השבחה ,
 יעמוד התשלום על 46%.

אם  מימוש שינוי היעוד כולל את בית המגורים, יינתן לבעל 
משק העזר זיכוי

               מהתשלום בגין שינוי היעוד בהתאם לערך זכויות משק 
העזר עם זכות בינוי של יח"ד אחת בגודל של 160 מ"ר, או של 

הבינוי בפועל במידה ושולמו דמי
           היתר.

אם מימוש שינוי היעוד  אינו כולל את בית המגורים, יהיה רשאי 
לבצע שינוי יעוד

               על שטח משק  העזר בתמורה ל- 91% משווי הקרקע.  
עבור מגרש המגורים לפי זכויות משק העזר )עם בניה ליח"ד 

אחת בשטח של 160
               מ"ר( עליו קיים הבית המקורי ישלם  5.5% כדמי היוון.

15.11.10 החלטה מס' 1215
ישובי קו עוטף עזה ושדרות רבתי

בעל הקצאת קרקע ביישובי עוטף עזה ושדרות רבתי יחולו הכ
ללים הקבועים בהחלטה 817 או בהחלטה שתבוא במקומה לגבי 

הקצאות קרקע ביישובי קו עימות.
הכללים יחולו רק בתחומי הקו הכחול של הישובים עליהם חלה 

ההחלטה ובמקרקעין  נוספים המצויים בתחום 7 ק"מ מגדר 
המערכת המקיפה את רצועת עזה.
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15.11.10 החלטה מס' 1216
קליטת מפונים כחברים בקיבוץ פלמחים; קביעת הזכויות 

למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ פלמחים

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ פלמחים 
תיעשה בהתאם להוראות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
1155 בכפוף לשינויים כמפורט להלן ובכפוף להסרת המניעה 

ליישומה של החלטה 1155 הנובעת מההליך המשפטי המתנהל 
בעניין זה בבג"ץ.

מספר מגרשי המגורים בחלקת המגורים בקיבוץ פלמחים 
ייקבע בהתאם להוראות החלטה 1155, בתוספת של 17 מגרשים 
המיועדים למגורים. אם מספר המתיישבים יקטן מ-30, תוספת 

המגרשים תקטן בהתאמה, כלומר ביחס של 17/30.
היקף הבניה הבסיסי הכולל למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ 
פלמחים ייקבע בהתאם להוראות החלטה 1155, בתוספת של 

2,500 מ"ר. אם מספר המתישבים יקטן מ-30, תוספת המגרשים 
תקטן בהתאמה, כלומר ביחס של 17/30.

15.11.10 החלטה מס' 1218
הנחות בקרקע לחיילי מילואים

תיקון להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1200 סעיף 2 
כדלקמן:

בבהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הר
שמה והגרלה או בפטור ממכרז, חייל מילואים פעיל אשר זכה 
בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר 

הקרקע על ידי הפחתת התמורה בשיעורים הנקובים להלן ובלבד 
שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ₪. ההנחה תהא חד פעמית 

ותינתן עבור יח"ד אחת בלבד:
אזורים שאינם  אזורי עדיפות לאומית – 10%, אזור עדיפות 

לאומית ב' –20%, אזור עדיפות לאומית א'–35%.

15.11.10 החלטה מס' 1219
מתן פיצויים בקרקע ולמחוברים לבני מיעוטים במחוזות חיפה 

והצפון  

תיקון להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1200 סעיף 2 ב', 
כדלקמן:

במקרים בהם בית אב מפזורת המיעוטים המתפנה מהפזורה 
אינו מוכן להעביר השטח שבבעלותו ע"ש המדינה רשות הפיתוח 

באו קק"ל, לפי העניין, יינתן לו מגרש בניה חליפי ומפותח בחכי
רה ל-49 שנה בתשלום של 0% דמי חכירה ראשוניים שייחשבו 
כתשלום של 91% דמי חכירה מהוונים, ובלבד שיעשה בקרקע 
שבבעלותו שימוש חקלאי בלבד, עפ"י יעודה כקרקע חקלאית. 

המיסים בגין הקצאת המגרש יחולו על בן המיעוטים.

6.12.10 החלטה מס' 1221
תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי כוחות הביטחון שהינם 

בני מיעוטים בישובי מיעוטים

בבמטרה לעודד את הבניה למגורים של בני מיעוטים אשר משר
תים או ששרתו בכוחות הביטחון ביישובי הדרוזים, הצ'רקסים, 
הבדואים ומיעוטים אחרים במחוזות חיפה והצפון של המינהל, 
החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתקן את החלטת מועצה מס' 

.1190
תיקון ההחלטה מוסיף גם בני משפחה של חלל צה"ל לרשימת 

הזכאים להקצאת קרקע על-פי החלטה 1190.
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6.12.10  החלטה מס' 1222
הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים 

– הוראת שעה

הוראת שעה שמטרתה לקבוע מסגרת פיצויים ותמריצים לזירוז 
בהליכי פיתוח של מקרקעין חקלאיים כאשר חלות עליהם תוכ

ניות מאושרות לבניה למגורים אשר ניתן להוציא מכוחן היתרי 
בניה.

גובה הפיצוי: 12,700 ₪ עבור דונם קרקע מעובד בגידולי שלחין, 
30,800 ₪ עבור דונם קרקע נטוע במטעים.

בנוסף לסכום הפיצוי הקבוע לעיל, יהיה החוכר זכאי לתמריצים 
בגין השבת המקרקעין במועד ההשבה. בתוך כך, לחוכר או מי 
מטעמו תהא זכות לרכוש בפטור ממכרז ובתשלום דמי חכירה 
מהוונים מלאים, מגרשים בתחום התכנית אשר שווים, על פי 
קביעת השמאי הממשלתי הראשי או מי שימונה על ידו לעניין 
זה, יהיה עד  לאחוז המפורט בהחלטה זו מהשווי היחסי של 
המקרקעין המושבים במצבם לפי התכנית, ובהתאם לתנאים 

הקבועים בהחלטה.
בקיבל חוכר דרישת השבה, ולא מסר למינהל את החזקה במקר

קעין במועד שנקבע לכך בדרישה, יפעיל המינהל את הסמכויות 
המינהליות המוקנות לו על פי דין, לרבות על פי חוק  מקרקעי 
1981, לפינוי החוכר מהמקרב  ציבור )סילוק פולשים(, תשמ"א –

קעין.
המינהל יפעל לקידום תיקון החקיקה הנדרש בחוק מקרקעי 

ציבור )סילוק פולשים(, תשמ"א – 1981, לצורך פינוי מקרקעין 
עם סיום או פקיעת חוזה החכירה, לרבות בגין שינוי יעוד . 

החלטה זו תחול על מקרקעין שחלה עליהם תכנית אשר הופקדה 
או אושרה לפני  קבלת החלטה זו והחוכר קיבל לגביהם דרישת 

השבה תוך שנתיים מיום אישור החלטה זו. בחלוף מועד זה, 
יחולו על כלל המקרקעין המושבים, הוראות חוזה החכירה 

והחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות בדבר הפסקת חכירה 
בקרקע חקלאית.

החלטה זו אינה חלה על קרקע המעובדת בגידולי בעל. המינהל 
יביא למועצה הצעה נפרדת בדבר תשלום פיצוי בגין השבת קרקע 

המעובדת בגידולי בעל.
   
 

6.12.10 החלטה מס' 1224
פרסום מכרזים

תיקון להחלטת מועצה מס' 1202. על-פי התיקון, במכרזים 
לבניה רוויה למגורים בהיקף של יותר מ 50 יחידות דיור למגרש , 
לרבות במכרזים ליעודים שונים ומכרזים בשיטת מחיר למשתכן 

הכוללים בניה רוויה למגורים בהיקף של יותר מ – 50 יחידות 
דיור למגרש, ייקבע מחיר הזכייה, במכרזים השונים, לפי ההצעה 

הגבוהה ביותר, ובמכרזים על פי שיטת מחיר למשתכן על פי 
ההצעה הנמוכה ביותר למ"ר מבונה.

היזם ישלם עם זכייתו 85% מהמחיר שהציע לכל מגרש שהיקף 
יחידות הדיור  בו יותר מ 50 יחידות דיור, אף אם יעודי המגרש 

כוללים גם יעודים השונים ממגורים.
במידה ועד תום תקופת הערבות, ימציא היזם טופס 4 המעיד על 
סיום הבניה והפניות לאכלוס חוכרים, ובלבד שלא יתבצע אכלוס 

על שם הקבלן, ליותר מ 80% מיחידות הדיור בהן זכה במכרז 
)לא יחושבו לצורך כך יחידות דיור שנוספו לאחר המכרז( תפקע 

הערבות והיזם לא ישלם את 15% הנותרים.
במידה והיזם לא יעמוד בשני התנאים במצטבר תוך 30 חודש 
תחולט הערבות באופן אוטומטי ויתווספו לה תשלומי ריבית 
והצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והם יהוו תשלום סופי בגין 

הקרקע.
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עיקרי ההחלטהתאריך, מספר החלטה ושם

6.12.10 החלטה מס' 1226
החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים 

תיקון סעיף 3 בהחלטה מס' 1163. על פי התיקון תהיה האגודה 
החקלאית רשאית לבצע שימוש לתעסוקה עפ"י אישור לשימוש 

חורג )סעיף 3.6(. לאחר תשלום דמי השימוש וחתימת חוזה 
הרשאה, האגודה תהיה רשאית להשכיר את השימוש  ו/או לבצע 

אותו ע"י מי מטעמה ובתנאי שלא תבצע העברת זכויות בגין 
הקרקע, ובלבד שתקופת ההשכרה אינה עולה על תקופת האישור 

לשימוש החורג )סעיף 3.8(.
החשש הוא שהחלטה זו מכשירה ומתמרצת שימושים חורגים. 

נספח מס' 3 - הצעות חוק פרטיות

הצעת החוק, מספרה, 
תאריך ההגשה

עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק התכנון 
בוהבניה )תיקון   – פי

בתוח ואחזקה של פאר
קים וגנים ציבוריים(, 

תש"ע–2010
פ/1960/18
11.1.2010

משה גפני
אורי מקלב
איתן כבל

לקדם הקמתם של פארקים 
וגנים ציבוריים נגישים בעידן 

של גרעון תקציבי, בעיקר 
באמצעות גביית היטלים 

מיזמי נדל"ן

א.  לא תאושר תכנית פיתוח להקמת 
פארק ציבורי בשטח העולה על 500 
דונם על ידי ועדה מוסמכת לתכנון 
ובניה או ועדת משנה מטעמה, אלא 

באם הובטחו במסגרת הוראות הת
כנית מקורות המימון להקמת שטח 

הנופש ולאחזקתו השוטפת.
ב.   המקורות האפשריים למימון 
הקמת הגן או הפארק ואחזקתו 
השוטפת יכול שיבואו ממכירת 

זיכיונות, רישיונות ודמי שכירות 
בלהפעלת מתקני הפארק, היטלי הש
בחת קרקע בקשר לבניה שתאושר 

בשטח הנופש, תשלומים עבור 
זכויות בשטחים הכלולים בתכנית 
והיטלי פיתוח ותשלומים אחרים 
באשר תקבע הוועדה. הקצאת התק

בולים לשם הקמת הפארק ואחזקתו 
תובטח באמצעות קרן מיוחדת אשר 

תוקם לצורך זה.

2
הצעת חוק אחת 
דומה בעיקרה 

הונחה בעבר על 
שולחן הכנסת

בהצעת חוק המקר
בקעין )תיקון – הג
בלה על העברת 

זכויות במקרקעין 
לזרים(,התש"ע–2010

פ/1978/18
11.1.2010

נחמן שי
רונית תירוש יריב 

לוין
שלי יחימוביץ
אורי אורבך

בעקבות "הרפורמה במינהל 
מקרקעי ישראל", שהתקבל 

בכנסת השמונה עשרה, יופרטו 
קרקעות רבות ויועברו לבעלות 
פרטית מלאה. קיים חשש כי 

בקרקעות המדינה יועברו לגו
רמים זרים ובכללם לגורמים 

עוינים.

מוצע לעגן את החלטת מועצת 
מקרקעי ישראל מס' 1148, בשינויים 

בהמחויבים, בחקיקה ראשית, ולק
בוע כי לא יועברו זכויות במקרקעין 
לזרים, אלא לאחר קבלת אישור שר 

הבינוי והשיכון, לאחר התייעצות 
עם שר הביטחון ושר החוץ.

1

הצעת חוק התכנון 
בוהבניה )תיקון – חק

לאות מתחדשת(,
התש"ע–2010

פ/2034/18
2.2.2010

עמיר פרץ

תמריץ להקמת חוות לאנרגיה 
סולרית, באמצעות החלת 
מעמד של קרקע חקלאית, 

במיוחד בנגב השחון.

להרחיב את השימושים המותרים 
בקרקע חקלאית באמצעות הרחבת 
החריגים להגדרה של "מטרה לא 
חקלאית" בסעיף 7)ב( לתוספת 
הראשונה לחוק התכנון והבניה 

התשכ"ה-1965.
במקום "לעיבוד חקלאי של האדמה 
או לגידול בעלי חיים" יבוא "לעיבוד 

חקלאי של האדמה, לגידול בעלי 
חיים או לחקלאות מתחדשת של 
הפקת אנרגיה סולרית באמצעות 

מתקנים סולרים".

1
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הצעת החוק, מספרה, 
תאריך ההגשה

עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק סביבה 
חינוכית בריאה, 

התש"ע–2010
פ/2049/18
2.2.2010

רוחמה אברהם-
בלילא

הצעת החוק נועדה להגן על 
ילדים מפני חשיפה למפגעים 

סביבתיים אליהם הם חשופים 
בסביבת הלימודים שלהם, 
במשך שעות רבות ולאורך 
שנים. זאת, על סמך הקשר 

הברור שמראים מחקרים בין 
מחלות שונות וחמורות, כולל 

שינויים גנטיים, הנגרמים בשל 
חשיפה מתמשכת ומצטברת, 

גם בריכוזים נמוכים, למזהמי 
אוויר, כימיקלים וקרינה 

בגילאים הקריטיים עד לגיל 
בגרות מינית

החוק קובע את זכותם של ילדים 
בללמוד בסביבה חינוכית בריאה וקו

בע סטנדרטים בסיסיים המקובלים 
בעולם המערבי, לשמירה על סביבה 

בכזו, כמו גם הסדרים ארגוניים לבי
צוע ההוראות האמורות בחוק.

4
הצעת חוק אחת  

דומה בעיקרה 
ושתי הצעות חוק 
זהות  הונחו בעבר 
על שולחן הכנסת

הצעת חוק איסוף 
ופינוי פסולת למיחזור 

)תיקון – מיחזור 
במוסדות חינוך(, 

התש"ע–2010
פ/2061/18
2.2.2010

יואל חסון
יריב לוין

במוסדות חינוך רבים ביש
ראל אינם פועלים למיחזור 
חומרים בהם נעשה שימוש 
ביומיומי. החומר העיקרי הנצ

רך בבית הספר הוא הנייר, אך 
הדבר נכון גם ביחס לבקבוקי 
בפלסטיק וכל חומר אחר שנמ

צא בשימוש במוסדות החינוך.

מוצע לתקן את חוק איסוף ופינוי 
פסולת למיחזור, התשנ"ג–1993, כך 
שהוא יתייחס לא רק ל"בית עסק" 
ול"בית מגורים", אלא גם למוסדות 

חינוך. התיקון יאפשר לרשויות 
המקומיות לקבוע הסדרים שיחייבו 

מוסדות חינוך להתקין מתקני 
מיחזור.

1

הצעת חוק חובת 
בהמכרזים )תיקון - הע
דפת טובין ותאגידים 
בעלי תו תקן ירוק, 

התש"ע-2010
פ/2058/18
2.2.2010

דב חנין
ניצן הורוביץ

שי חרמש
שלמה מולה

מטרת הצעת חוק זו להעניק 
לטובין ותאגידים בעלי תו 
תקן ירוק העדפה במכרזים 
פומביים והתקשרויות של 
משרדי הממשלה ויחידות 

סמך.

"התו הירוק" היא להגן על הסביבה 
ולהקנות תו תקן אחיד כדי למנוע 

הטעייה של הציבור על ידי תעשיות 
שמשתמשות לעיתים במושגים כמו 
"ידידותי לסביבה", "מגן על שכבת 

האוזון" ללא כל בסיס.

3
שתי הצעות חוק 
זהות הונחו על 
שולחן הכנסת 

בעבר

הצעת חוק התכנון 
והבניה )תיקון – 

מיתקנים בטחוניים(, 
התש"ע–2010

פ/2068/18
8.2.2010

משה גפני
דוד אזולאי

דב חנין
אורי מקלב

להביא לכך כי מיתקנים 
שאינם משמשים למטרה 

ביטחונית מבצעית, לרבות 
גלי צה"ל, יעברו את הליכי 
הרישוי המקובלים בחברה 

האזרחית

החוק מקנה למיתקנים המשמשים 
למטרות בטחוניות מבצעיות את 

היכולת לבצע את משימותיהן מבלי 
להיחשף להליכים בירוקראטיים 
פומביים. בפועל, מערכת הבטחון 

מכלילה בהסדר זה מיתקנים שאינם 
במיועדים למטרות ביטחוניות מב

צעיות מובהקות, כגון תחנת שידור 
בשל גלי צה"ל ומתקני אנטנות הנמ

צאים בלב אזורי לימודים ובסמוך 
לבתי ספר. על כן מוצע כי מיתקנים 
שאינם משמשים למטרה ביטחונית 
מבצעית, לרבות גלי צה"ל, יעברו 
באת הליכי הרישוי המקובלים בחב

רה האזרחית. קיימת כמו כן פגיעה 
סביבתית ונופית בשל ההתנהלות 

האמורה של מערכת הביטחון.

3
שתי הצעות חוק 
זהות הונחו בעבר 
על שולחן הכנסת

הצעת חוק לתיקון 
בפקודת היערות )סמ
בכות השר להגנת הס

ביבה(, התש"ע–2010
פ/2070/18
8.2.2010

ניצן הורוביץ

בלהביא לכך כי החלטות על הג
דרת שמורות היער, גריעה  או 
הוספה של שטחים לשמורות, 

הענקת זכויות לגורם פרטי 
בשטח השמורות והכרזה על 

אזורי יער כסגורים תתקבלנה 
בהסכמת השר להגנת הסביבה 

ותוך התחשבות בהיבט 
הסביבתי.

בהחוק הקיים מאפשר לשר החק
לאות ופיתוח הכפר )להלן – שר 

החקלאות( להכריז על שטח כשמור 
ליער, להגן על שטח היער מפני בניה 
ופלישה, וכן בסמכותו לגרוע שטחים 

משמורת היער. ללא תלות בזהות 
שר החקלאות או בהעדפותיו, ראוי 
שהחלטות שכאלה יתבצעו בתיאום 

ובהסכמת השר האמון על הגנת 
הסביבה.

הצעת חוק זהה 
הוגשה בכנסת 

שעברה
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הצעת החוק, מספרה, 
תאריך ההגשה

עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק התכנון 
והבניה )תיקון – שינוי 
הרכב הוועדה הארצית 

לתכנון ולבניה של 
תשתיות לאומיות(, 

התש"ע–2010
פ/2071/18
8.2.2010

רחל אדטו
דב חנין

לערוך שינוי בהרכב הועדה 
הארצית לתכנון ולבניה של 

תשתיות לאומיות באופן 
שייתן משקל ראוי להיבטים 
של בריאות הציבור ולשלטון 

המקומי בוועדה

א.      להוסיף נציג משרד הבריאות 
במקום נציג רשות מקרקעי ישראל 
)המהווה בעצם נציג שני של משרד 

השיכון במועצה הארצית(.
ב.       מינוי שני נציגים מהשלטון 
בהמקומי. נציג אחד של רשויות מקו
מיות שאינן מועצות אזוריות ונציג 

המועצות האזוריות.

4
שלוש הצעות חוק 
זהות הונחו בעבר 
על שולחן הכנסת

הצעת חוק החומרים 
המסוכנים )תיקון – 

איסור השלכת פסולת 
חומרים מסוכנים(, 

התש"ע–2010
פ/2073/18
8.2.2010

דב חנין
יוחנן פלסנר

לאסור השלכה, סילוק או 
הזרמה למערכת הביוב של 
בפסולת חומרים מסוכנים, לר

בות פסולת רפואית מסוכנת, 
והכול לשם מימוש הזכות 
בלסביבה נאותה, למניעה ולצ

מצום מפגעים סביבתיים

א.      מוצע לאסור השלכה או 
סילוק של פסולת חומרים מסוכנים 

לכל מקום לרבות למערכת הביוב.
ב.       למנוע שפיכה של שאריות 

חומרי הדברה לקרקע.
בג.        להרחיב את הגדרתה של פסו
לת חומרים מסוכנים כך שתכלול 

גם פסולת רפואית מסוכנת, לרבות 
שאריות של תרופות ואנטיביוטיקה, 

רעל רפואי וכימיקלים מזיקים 
לבריאות ולהחיל את האיסור על 
המשתמשים והעוסקים השונים 
בחומרים מסוכנים, ככל שיהיו, 

לרבות מוסדות רפואיים ומרפאות, 
רופאי שיניים, מכוני קוסמטיקה 

ויופי ועל הציבור.
ד.       לחייב העברת פסולת חומרים 
מסוכנים  למרכזי סילוק הנמצאים 
ופועלים במוסדות רפואיים שונים 
או למרכז לטיפול בפסולת מסוכנת 

באתר רמת חובב שבנגב.
ה.      מוצע לקבוע עונש על כל 

משליך או מסלק פסולת חומרים 
מסוכנים למערכת הביוב, בניגוד 

להוראות החוק.

2
הצעת חוק זהה 

אחת הוגשה בעבר 
על שולחן הכנסת

בהצעת חוק הגנת הס
ביבה )יחידה סביבתית 

ברשויות ציבוריות(, 
התש"ע–2010

פ/2074/18
8.2.2010

ניצן הורוביץ

להגביר את המודעות להגנה 
על הסביבה במסגרת פעולות 
הרשויות הציבוריות, לחייב 

רשויות ציבוריות לשקול 
שיקולים סביבתיים בכל 

בפעולה או החלטה בעלת הש
לכות סביבתיות והכול לשם 

מימוש הזכות לסביבה נאותה, 
למניעה ולצמצום של מפגעים 

סביבתיים, לשיפור איכות 
החיים והסביבה ולשמירה על 

בהמערכות האקולוגיות והמ
גוון הביולוגי, למען הציבור 

ולמען הדורות הבאים.

במוצע להטיל על הרשויות הציבו
ריות חובה להקים יחידה סביבתית 
מקצועית אשר תייעץ לה בכל הנוגע 

בלהיבטים הסביבתיים של פעולו
תיה והחלטותיה. יחידה סביבתית 
כאמור תבטיח כי החלטות ופעולות 
בעלות השלכה סביבתית יתקבלו רק 

בלאחר שישקלו השיקולים הסביב
תיים הרלוונטיים והיא תגביר את 
בהמודעות לצורך בשמירה על הסבי

בה ותקדם מטרה חשובה זו.

5
3 הצעות חוק 

זהות הונחו בעבר 
על שולחן הכנסת

בהצעת חוק הגנת הס
ביבה )יחידה סביבתית 

ברשויות ציבוריות(, 
התשע"א–2010

פ/2663/18
25.10.2011

דב חנין
כרמל שאמה
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הצעת החוק, מספרה, 
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עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק המים 
)תיקון – עידוד חיסכון 
במים(, התש"ע–2010

פ/2101/18
15.2.2010

רונית תירוש
ציון פאניאן

להביא לחסכון במים בצריכה 
הביתית

הצעת החוק קובעת תגמול חיובי 
לחוסכים אקטיביים ולא רק ענישה 

למבזבזים.
בהצעת החוק קובעת קריטריון לה

גדרתה של "צריכה חסכונית" היא 
צריכה של עד 80% מהיקף הצריכה 
שנקבעה להטלת "היטל הבצורת", 

הסיבה לבחירת ההיטל כבסיס 
לחישוב היא ששיעור הצריכה לעניין 

ההיטל נקבע כשיעור המבטא את 
הגבול בין צריכה סבירה לצריכת 
יתר, תוך התחשבות בפרמטרים 
שונים כגון גודל המשפחה, אזור 

האקלים וכדומה.

1

הצעת חוק לתיקון 
בפקודת היערות )סמ
בכות השר להגנת הס

ביבה(, התש"ע–2010
פ/2104/18
15.2.2010

דב חנין
מוחמד ברכה

חנא סוייד
עפו אגברייה

בלהביא לכך כי החלטות על הג
דרת שמורות היער, גריעה  או 
הוספה של שטחים לשמורות, 

הענקת זכויות לגורם פרטי 
בשטח השמורות והכרזה על 

אזורי יער כסגורים תתקבלנה 
בהסכמת השר להגנת הסביבה 

ותוך התחשבות בהיבט 
הסביבתי.

בהחוק הקיים מאפשר לשר החק
לאות ופיתוח הכפר )להלן – שר 

החקלאות( להכריז על שטח כשמור 
ליער, להגן על שטח היער מפני בניה 
ופלישה, וכן בסמכותו לגרוע שטחים 

משמורת היער. ללא תלות בזהות 
שר החקלאות או בהעדפותיו, ראוי 
שהחלטות שכאלה יתבצעו בתיאום 

ובהסכמת השר האמון על הגנת 
הסביבה.

3
2 הצעות חוק 

זהות הוגשו בעבר 
לשולחן הכנסת

הצעת חוק לעידוד 
בההתיישבות בקו עי
במות גזרת לבנון ובעו

טף עזה, התש"ע–2010
פ/2124/18
15.2.2010

יצחק וקנין
שלמה מולה
אלכס מילר

אברהם מיכאלי

עידוד ההתיישבות בישובים 
החקלאיים באזורי קו עימות 

בגזרת לבנון ועוטף עזה כהג
דרתם בחוק, כגורם חלוצי, 

בטחוני וחברתי

בא.      מתן זכאות לישוב לגבות כס
פים מהמתיישבים בהרחבת הישוב 
לשם מימוש חיזוק הישוב, החזר 

חובות ושדרוג תשתיות.
ב.       פטור מתשלום דמי חכירה 

מהוונים והם יחושבו כמי ששילמו 
91% מדמי חכירה מהוונים משווי 

המגרש.

3
שתי הצעות חוק 
דומות בעיקרן 
הונחו בעבר על 
שולחן הכנסת

הצעת חוק הקצאת 
קרקעות לנכים בנגב 

)תיקוני חקיקה(,
התש"ע-2010

פ/2130
15.2.10

משה מןץ מטלון

לאפשר לנכים לבחור להתגורר 
באזור הנגב, בקרקע שיקצה 
לכך מנהל מקרקעי  ישראל 
ללא תשלום. מטרה נוספת 

תהיה התיישבות הנכים 
בשטחים אותם המדינה חפצה 

ליישב.

החוק מציע להמיר מענק ניתן לנכה 
כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, 
בבקרקע שתוקצה מהמינהל אשר תי

שאר בחזקת המקבל עד יום פטירתו

1
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עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק המקרקעין 
ב)חיזוק בתים משו

תפים מפני רעידות 
אדמה( )תיקון – הקלת 

התנאים לאישור 
תוכנית חיזוק(,
התש"ע–2010

פ/2304/18
17.3.2010

זבולון אורלב
נועד להקל על הוצאה לפועל 
של חיזוק מבנים כנגד רעידת 

אדמה במסגרת תמ"א 38.

א.      על מנת להקל על אפשרות 
התביעה כנגד המיעוט המתנגד 

לתוכנית, תספיק המצאת תוכנית 
ההגשה של הבקשה להיתר בניה, בה 

במפורטת מהות העבודות המבוק
שות.

ב.       להחיל את המושג "מבנה 
מסוכן" על כל מבנה שאינו עומד 

בתקן רעידת אדמה. בכך ניתן יהיה 
להקל את מתן האפשרות לבעלי 

הדירות לבצע עבודות חיזוק בבניין.
ג.        הגבלת מס' הדירות בחוק 

הקיים מיותרת, במיוחד לאור שינוי 
מס' 2 לתמ"א 38 מיום 4.2.10, 

המאפשר את הגדלת מס' יחידות 
הדיור שתבנינה גם לקומת העמודים 

וגם בגג הבניין.
ד.       מוצע לאפשר לרוב רגיל 

של 51% מבעלי הדירות לבצע את 
עבודות החיזוק במקום רוב של 60% 

לגבי הרחבת דירות ורוב של 66% 
לבניית דירות חדשות

1

הצעת חוק לתיקון 
פקודת מסי העיריה 
בומסי הממשלה )פטו
רין( )בתי ספר שדה(,

התש"ע–2010
פ/2310/18
17.3.2010

כרמל שאמה
יואל חסון
דוד אזולאי
חיים אורון

דב חנין
זבולון אורלב
יוחנן פלסנר

להעניק למבנים של מרכזי 
הדרכה, שדה, טבע וסביבה 
פטור בדומה לפטור החלקי 

המוענק לאכסניות נוער, וזאת 
בשל המטרות הדומות של בתי 

בספר שדה למטרותיהן של אכ
סניות הנוער, וכן לאור הרצון 
לעודד את המשך פעילותן של 

בתי ספר שדה אלו.

פטור מתשלום ארנונה לבתי ספר 
שדה.

2
הצעת חוק אחת 
זהה הונחה בעבר 
על שולחן הכנסת

בהצעת חוק רשות מק
רקעי ישראל )תיקון 
– הקצאת קרקעות 

לחיילים משוחררים(, 
התש"ע–2010

פ/2325/18
17.3.2010

משה מוץ מטלון

בלעודד את מיטב הצעירים לה
תיישב בנגב. עולה בקנה אחד 
עם השקפת העולם היהודית 

הרואה חשיבות מיוחדת 
בבעידוד אוכלוסיה איכו

תית להתיישב באזורי ספר, 
מתוך הכרה כי ההתיישבות 
באזורים אלו עשויה לכלול 

אתגרים ביטחוניים ומוסריים 
ייחודיים.

מועצת מקרקעי ישראל תקצה 
לחיילים משוחררים ללא תמורה, 
קרקע לצורכי בניית בתי מגורים 

באזורי עדיפות לאומית.

1

הצעת חוק הכנסת 
)תיקון – ביטול נציב 

הדורות הבאים 
לכנסת(,

התש"ע–2010
פ/2394/18
17.5.2010

יריב לוין
משה גפני

מטרתה של הצעת החוק לבטל 
את מוסד נציב הדורות הבאים 

לכנסת.
לדעת מציעי הצעת החוק ניתן 
להשיג את המטרה שבבסיס 
מוסד נציב הדורות הבאים 
לכנסת באמצעות מחלקות 
אחרות בכנסת, כמו מרכז 

המחקר והמידע של הכנסת 
בוהלשכה המשפטית של הכנ

סת, ואין הצדקה לקיומו של 
גוף נפרד שייתן לכנסת חוות 

דעת ודוחות בעניין השפעה על 
הדורות הבאים

-

2
הצעת חוק אחת 
זהה הונחה בעבר 
על שולחן הכנסת
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עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק הרשות 
הלאומית לפינוי 

מוקשים
התש"ע–2010

פ/2399/18
24.5.2010

צחי הנגבי ו72 
חברי כנסת נוספים

הבטחת ביטחונם של אזרחי 
ישראל, תושביה והמבקרים 

בה מפני נזקיהם ופגיעתם של 
מוקשים המצויים בשטחי 
בישראל, על ידי הסדרת הפעי
לות לפינוי מוקשים שאינם 
חיוניים לביטחון המדינה.

א.      הקמת רשות לאומית לפינוי 
במוקשים אשר תפעל להגברת הבטי

חות מפני מוקשים ולפינויים.
ב.       לרשות תהיה מועצה בת 15 

חברים: 8 נציגי שרים, נציג השלטון 
המקומי, נציג המרכז למיפוי 

ישראל, חמישה נציגי ציבור ביניהם 
נציג הגופים הציבוריים שעניינם 

בשמירת איכות הסביבה.
ג.        המועצה תפעל תחת משרד 

רוה"מ.

1

הצעת חוק התכנון 
והבניה )תיקון – מימון 
הריסת מבנה לא חוקי 

על חשבון הבונה(, 
התש"ע–2010

פ/2415/18
31.5.2010

פאינה קירשנבאום

להקל על האכיפה של הריסת 
בניינים בשל העברת העלות 
בהכספית לעובר על החוק ותג

ביר את ההרתעה של הרשויות 
בהיותה מגבירת ענישה.

בחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה–1965, בסעיף 238א)א(, 
אחרי "יפורק או יסולק" יבוא "על 

חשבון המקים".

1

הצעת חוק המים 
)תיקון – איסוף מי 

גשמים(, התש"ע–2010
פ/2422/18
31.5.2010

דב חנין
אורית זוארץ

איתן כבל
משה גפני
מירי רגב

ניצן הורוביץ
דוד אזולאי

לאפשר לאדם להקים באופן 
פרטי מערכת לאיסוף מי 

גשמים במקרקעין שבבעלותו 
או הנמצאים בהחזקתו כדין, 
בלי לחייבו לקבל רישיון לשם 

הקמת מערכת כאמור.

-1

הצעת חוק לעידוד 
מפעלים ירוקים, 

התש"ע–2010
פ/2480/18
28.6.2010

מרינה סולדקין
להגן על הסביבה על ידי עידוד 

במפעלים הפועלים באופן השו
מר ככל שניתן על הסביבה.

א.      הקמת ועדה לעידוד מפעלים 
ירוקים בראשה מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה וחברים בה נציג 
השלטון המקומי, החברה להגנת 
בהטבע, אדם טבע ודין ונציג התאח

דות התעשיינים.
ב.       הוועדה תמליץ על העדפת 
מפעלים במכרזים לפי חוק חובת 

המכרזים, התשנ"ב–1992; לעניין זה 
תבחן הוועדה את פעילות המפעלים 
בהיבטים הנוגעים לשמירת איכות 

הסביבה, לרבות מניעת רעש, מניעת 
זיהום אויר ושמירה על בריאות 

הציבור.

1
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עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק חופש 
המידע )תיקון – מידע 

על איכות הסביבה 
והגברת השקיפות(, 

התש"ע–2010
פ/2533/18
19.7.2010

דב חנין
כרמל שאמה

משה גפני
זבולון אורלב

רחל אדטו
אורית זוארץ
ניצן הורוביץ

איתן כבל

לצמצם את הסייגים הקבועים 
בסעיף 9 לחוק חופש המידע, 
בהמאפשרים לרשות שלא למ

סור מידע בנסיבות מסוימות, 
ולקבוע כי סייגים אלו לא 

יחולו כאשר המידע המבוקש 
הוא מידע על איכות הסביבה, 
כלומר מידע שעלולה להיות לו 

השפעה על שלומו ובריאותו 
של הציבור.

כמו-כן מוצע מנגנון שיצור 
איזון מחודש בין הצורך 

בשמירה על מידע שעלול לפגוע 
בביטחון המדינה או בשלום 
הציבור לבין הצורך לחשוף 

מידע על איכות הסביבה.

בא.      הגדרת מידע על איכות הסבי
בה בחוק חופש המידע:

1.       "מידע על פליטת חומרים 
לסביבה, לרבות מידע על חומרים 

שנשפכו,  סולקו או שהושלכו 
לסביבה".

2.       תוצאות של מדידות רעש, ריח 
או קרינה, שלא ברשות היחיד".
ב.       התיקון המרכזי בהצעת 

החוק:
 "על אף האמור בסעיפים קטנים 

)א( עד )ו(, היה המידע המבוקש זמין 
עבור הרשות ומצוי אצלה באופן 

שגרתי ושלא נדרשת פעולה מיוחדת 
בלשם איסופו או עיבודו, יימסר המי

דע למבקשו בהקדם האפשרי וללא 
תשלום; הממונה יפרט בנוהל כתוב, 
שיהיה פומבי ויעודכן מעת לעת, את 
המידע שעל כל רשות לספק באופן 

מיידי כאמור בסעיף קטן זה."

2
הצעת חוק אחת 
זהה הוגשה בעבר 

לשולחן הכנסת

בהצעת חוק רשות מק
רקעי ישראל )תיקון 
– פרסום החלטות(, 

התש"ע–2010
פ/2546/18
19.7.2010

דב חנין
כרמל שאמה

הרחבת חובת הפרסום של 
החלטות מועצת מקרקעי 

ישראל.

בהחלטה של המועצה, של ועדה מווע
דותיה ושל הנהלת הרשות, תפורסם 

ברשומות ובאתר האינטרנט של 
הרשות.

2
הצעה אחת דומה 

הוגשה בעבר 
לשולחן הכנסת

הצעת חוק לתיקון 
פקודת העיריות 

)הנחה בארנונה לעסק 
באזור עבודות בנייה(, 

התש"ע–2010
פ/2585/18
21.7.2010

איתן כבל
רוחמה אברהם 

בלילא
חיים אמסלם

מירי רגב
שלמה מולה

מטרתה של הצעת החוק היא 
להעניק לבעלי עסקים קטנים 

ובינוניים, סיוע באמצעות 
הנחה מתשלום הארנונה 
בתקופה בעייתית זו. מוצע

קביעת מנגנון שלפיו תינתן ההנחה 
בשיעור הארנונה, בהתחשב במידת 

ההפרעה שמסיבות עבודות התשתית 
ומשך ביצוען. בדרך זו ניתן לאזן 
כראוי בין צורכי תחזוקת האזור 
בופיתוחו, לטובת הציבור, לבין האינ

טרסים של בעלי העסקים.

4
3 הצעות חוק דוב

מות בעיקרן הונחו 
בעבר על שולחן 

הכנסת

הצעת חוק אויר נקי 
)תיקון – איסור הקמת 

מקור פליטה טעון 
בהיתר בקרבת בית מגו
רים(, התש"ע–2010

פ/2587/18
21.7.2010

ראלב מג'אדלה
דב חנין

ניצן הורוביץ
דוד אזולאי

ועוד 27 ח"כים

שיפור של הבעיה האקוטית 
המחריפה והגוברת של זיהום 

אוויר במדינה.

א.   מניעת הקמת מפעלים חדשים 
בעלי פוטנציאל זיהום אשר הפעלתם 
טעונת היתר במרחק הנמוך מ- 400 

מטר מבתי מגורים.
ב.    קביעה כי אם ימצא הממונה כי 
מפעל קיים הנמצא במרחק הנמוך 
מ-250 מטר מבתי מגורים, אשר 
הפעלתו טעון היתר חורג בצורה 

מתמשכת או בצורה חוזרת ונשנית 
מערכי סביבה, ישלול הממונה את 
היתר הפליטה של המפעל על מנת 

למנוע את חשיפת התושבים לזיהום 
ובכך לשמור על חיי התושבים ועל 

רמת חייהם.

1
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הצעת החוק, מספרה, 
תאריך ההגשה

עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק מס ערך 
מוסף )תיקון – פטור 
ממס על משקאות, 

מוצרי מזון, תכשירים 
וטיפולים רפואיים 

ושיעור מס מופחת על 
בצריכת תרבות, עיתו

נים וספרים, מכירה 
והתקנת מתקנים 

בלצמצום צריכת האנר
גיה(, התש"ע–2010

פ/2604/18
21.7.2010

אילן גילאון
ניצן הורוביץ
חיים אורון

לקבוע שיעור מס מופחת על 
במוצרי יסוד ועל קניית מתק

נים העושים שימוש באנרגיה 
מופחתת.

קביעה כי מכירה והתקנת מתקנים 
לצמצום צריכת האנרגיה שהשר 

להגנת הסביבה קבע בצו. יהיה המס 
עליהן בשיעור 95% משיעור המס 

הקבוע ליתר המוצרים.

1

הצעת חוק איסוף 
בוטיפול במכשירים וב

פסולת אלקטרוניים, 
התש"ע–2010

פ/2592/18
21.7.2010

ניצן הורוביץ
אורי אורבך

למנוע ולצמצם מפגעים 
סביבתיים ובריאותיים, בין 

היתר באמצעות חובת איסוף 
ומחזור מכשירים אלקטרונים 

ופסולת אלקטרונית, לשם 
הבטחת קיומה של סביבה 
בנאותה, הגנה על הסביבה, לר

בות משאבי הטבע, המערכות 
האקולוגיות והמגוון הביולוגי, 
למען הציבור ולמען הדורות 
הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

בא.        הטלת חובה על רשויות מקו
מיות להציב פחי מיחזור לפסולת 

אלקטרונית.
ב.         יצרן או יבואן יפעלו, מדי 
שנה, להעברת פסולת אלקטרונית 

למתקן טיפול בשיעורים המפורטים 
בחוק, מסך משקלם הכולל של כל 
המוצרים ששווקו על ידם בשנה 

שחלפה
ג.          חובת סימון על המכשיר 
האלקטרוני בדבר האופן בו ניתן 

למחזרו.
ד.         ניתן יהיה להקים התאגדות 
ביצרנים או יבואנים לשם קיום חובו

תיו של תאגיד לפי חוק זה.
בה.         הטלת עיצום כספי על תא

גיד החורג מהוראות חוק זה.

4
2 הצעות חוק דוב

מות והצעה אחת 
זהה, הונחו בעבר 
על שולחן הכנסת

הצעת חוק הפחתת 
בפסולת אלקט

רונית ומחזורה, 
התשע"א–2010

פ/2633/18
11.10.2010

ניצן הורוביץ
משה גפני

זאב בילסקי
איתן כבל

אורית זואץ
ועוד 4 ח"כים

בהצעת חוק הגנת הס
ביבה )הפחתת פסולת 
אלקטרונית ומחזורה(, 

התשע"א–2010
פ/2658/18
25.10.2010

דב חנין
כרמל שאמה
זבולון אורלב
דוד אזולאי
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הצעת החוק, מספרה, 
תאריך ההגשה

עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק קרן 
לאומית למשאבי 

טבע ולפיתוח המשק 
והחברה,

התשע"א–2010
פ/2643/18
11.10.2010

שלי יחימוביץ'
משה גפני

כרמל שאמה
ניצן הורוביץ
יצחק וקנין
יעקב אדרי
אריה אלדד

דב חנין
אורי אורבך

זבולון אורלב

בלאור ההתפתחויות האחרו
נות בתחום הגילוי וההפקה 
של אוצרות טבע בישראל, 
באה הצעת חוק זו להסדיר 
את ניהול הכנסות המדינה 

המתקבלות מתמלוגים, 
מיסים ואגרות על הפקתם 

של משאבים מתכלים לטובת 
אזרחיה והדורות הבאים, 
באמצעות הפקדתם בקרן 

השקעות לאומית אשר תוקם 
לשם כך.

א.      כספי הקרן ינוהלו על ידי בנק 
ישראל וישמשו להשקעות ארוכות 
טווח. עבודת הקרן תפוקח על ידי 
בועדה בראשות שר האוצר, ויהיו חב

רים בה נציגי משרדי ממשלה שונים 
ונגיד בנק ישראל.

ב.       שיעור התמלוגים על אוצרות 
בטבע המופקים בישראל יעמוד בה

תאם להצעת החוק על  20%.
ג.        יוטל רובד מס נוסף שהוא מס 

"רווחי-על מהפקת משאבי טבע" 
)resource super profits tax  או 
resource tent tax( על הכנסות מהב
פקת אוצרות טבע בשיעור של 60%.

בד.       תבוטלנה הטבות המס והק
לות אחרות המוענקות כיום לחברות 

העוסקות בתחום הפקת אוצרות 
טבע.

1

הצעת חוק למדיניות 
לאומית לשמירה 

על שטחים פתוחים, 
התשע"א–2010

פ/2644/18
11.10.2010

ניצן הורוביץ

להבטיח שמירה על השטחים 
בהפתוחים ולחייב הכרה בח

שיבותם ובצורך להגן עליהם, 
לוודא כי השימוש בהם ייעשה 

באופן יעיל וחסכוני אשר 
יצמצם את הפגיעה בהם, 

ולהבטיח כי שיקולי שמירתם 
בייכללו בכל הליך קבלת הח

לטות של הממשלה או של כל 
רשות ומוסד בה, והכל לשם 

מימוש הזכות לסביבה נאותה, 
למניעה ולצמצום של מפגעים 

סביבתיים לשיפור איכות 
החיים והסביבה ולשמירה על 

בהמערכות האקולוגיות והמ
גוון הביולוגי, למען הציבור 

ולמען הדורות הבאים.

הצעת החוק כוללת שני סעיפים 
מהותיים:

א.  הממשלה תשקוד על שמירת 
השטחים הפתוחים וערכיהם ותקבע 

במדיניות וכללים לשימוש יעיל וחס
כוני במשאבי הקרקע לצרכי פיתוח 
בדרך שתבטיח שמירה מירבית על 

השטחים הפתוחים ועל ערכיהם.
ב.   שמירת השטחים הפתוחים 

וערכיהם תהווה שיקול בכל החלטה 
ובכל פעולה של הממשלה, של כל 

רשות מרשויותיה של המדינה 
ושל כל מוסד ממוסדותיה, לרבות 

רשויות מקומיות.

5
הצעת חוק דומה 

בעיקרה ו-3 
הצעות חוק זהות 
הונחו בעבר על 
שולחן הכנסת

הצעת חוק איסוף 
ופינוי פסולת למיחזור 
)תיקון – חובת מיחזור 

בבית עסק גדול(, 
התשע"א–2010

פ/2646/18
11.10.2010

ניצן הורוביץ

חוק זה מטרתו הקמת תשתית 
של מיחזור במקומות עבודה 
ובכך להביא ליצירת הרגלים 

של מיחזור בקרב עובדים 
ומעבידים. הרגלים אלו יעודדו 
שותפות פעילה של האזרחים 
במאבק להגנה על הסביבה, 
בויביאו להגברת המיחזור במר

חב הפרטי של כל אדם.

א.  בעל בית עסק גדול יתקין בשטח 
בית העסק, בין אם בעצמו ובין אם 

בעל ידי אחר, מיתקני מיחזור לפסו
לת למיחזור מסוג נייר, פלסטיק, 

זכוכית וסוללות.
ב.   בעל בית עסק גדול שלא התקין 
מיתקן מיחזור לפי הוראות סעיף 
3)ב(, דינו – קנס כאמור בסעיף 

61)א()3( לחוק העונשין, ואם נעברה 
העברה על ידי תאגיד – כפל הקנס 

האמור.

3
2 הצעות חוק 

זהות הונחו בעבר 
על שולחן הכנסת
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הצעת החוק, מספרה, 
תאריך ההגשה

עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

בהצעת חוק התכ
נון והבניה )תיקון 
– פרסום נאות(, 
התשע"א–2010

פ/2682/18
1.11.2010

ניצן הורוביץ

הצעת חוק זו מטרתה 
להתמודד עם מצב של חוסר 
סימטריה במידע בין רשויות 

בהתכנון ומתכננים ובין תוש
בים ואזרחים אשר נפגעים 

או לפחות מושפעים מתכניות 
בניה באזור מגוריהם.

א.   לחייב פרסום בדבר הכנת 
תכנית בעיתונות הנפוצה ביותר בכל 

מרחב תכנון.
ב.    כל פרסום בעיתונות יכלול 

שורת הנחיה במספר שפות מדוברות 
בישראל, על מנת שהמידע יוכל 

להגיע אל האוכלוסייה הנזקקת לו 
ביותר.

ג.     הצעת החוק מבקשת לפרסם 
בעיתונים הנפוצים בכל אזור בניה 
ובשפת העיתון, על מנת שהפרסום 

יגיע ביעילות אל הציבור שעלול 
להיות מושפע מהתכנית.

בד.    פרסום הנחיות באתר האינטר
נט בשפות שונות, על מנת להקל על 
אוכלוסיה חלשה להגיש התנגדויות 

ועררים.

3
2 הצעות חוק דוב

מות בעיקרן הונחו 
בעבר על שולחן 

הכנסת

הצעת חוק לביטול 
המנהלה לקידום 
הבדואים בנגב, 
התשע"א–2010

פ/2712/18
15.11.2010

מוחמד ברכא
דב חנין

חנא סוויד
עפו אגבאריה

התפקיד המרכזי של המנהלת 
בהוגדר כטיפול בנושאי מקרק
בעין, אך לאורך השנים המנה

לת לא נחלה כל הצלחה מלבד 
הקמת שתי העיירות חורה 

ולקייה. בשנת 1997 החליטה 
הממשלה להקים "מינהלה 
לקידום הבדואים בנגב" על 

בסיסה ובמקומה של מנהלת 
הבדואים )להלן – המנהלה(.
בבפועל, המנהלה נכשלה במי

לוי תפקידה והטיפול הכולל 
במגזר הבדואי הרבה יותר 

מזיק מאשר מועיל.

ביטול המנהלה לקידום הבדואים 
בנגב.

2
הצעת חוק זהה 
הונחה בעבר על 

שלוחן הכנסת
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הצעת החוק, מספרה, 
תאריך ההגשה

עיקרי ההצעהבמטרת הצעת החוקמגיש/י ההצעה
מס' הגשות בעבר
)כולל הנוכחית(

הצעת חוק התכנון 
בוהבניה )תיקון – קי
בדום הליכי תכנון ישו
בי(, התשע"א–2010

פ/2764/18
13.12.2010

מגלי ווהאבה

הרקע להצעת חוק זו הוא 
החלטתו של בית המשפט 
השלום בחיפה בת.פ ת"פ 

4106-05 מיום 26.10.05 אשר 
במסגרתה סרב בית המשפט 

להטיל עונש של קנס או מאסר 
או כפל אגרה לעברייני בניה 
בעוספיא ובדלית אל כרמל.

העדר תכנון היא אחת הסיבות 
העיקריות לבניה הבלתי 

חוקית בכפרים רבים בהם 
הבניה הבלתי חוקית מגיעה 

למימדים בלתי סבירים שמעל 
ל 25% מכלל המבנים הבנויים 

שלא כחוק.
באותם ישובים שאין בהם 
תשתית תכנונית ראויה אין 
זה מן הראוי כי יוגשו כתבי 

אישום בטרם ניתנה לתושבים 
שומרי החוק האפשרות לקבל 

היתרי בניה.
החוק נועד להגיש תוכניות 

בהליך מהיר כדוגמת הול"ל 
שהוקם על פי הוראת שעה 
משנת 1990 ויאפשר פיתרון 

מהיר ויצירת יציבות תכנונית 
בכל אותם ישובים נצרכי 

תשתית תכנונית.

א.      שר הפנים רשאי יהיה להכריז 
על שטח שבתחום מחוז יהווה מרחב 

נדרש לקידום הליכי תכנון ישובי.
ב.       לכל מרחב תכנון נדרש תהיה 

ועדה לקידום הליכי תכנון ישובי.
ג.        "בתחום מרחב נדרש שיהיו 

כל הסמכויות והתפקידים אשר 
לוועדה מחוזית בידי הוועדה בלבד 
כאילו היה מרחב התכנון הנדרש 

מחוז, וכן יהיו לוועדה באותו תחום 
כל הסמכויות אשר לוועדה מקומית 

כאילו היה מרחב תכנון מקומי 
שסעיף 13 חל עליו; כל הוראה בחוק 

בזה או על פיו המחייבת אישור הווע
דה המחוזית לדבר שנעשה על ידי 

הוועדה המקומית לא תחול במרחב 
תכנון נדרש".

ד.       " על אף האמור בסעיפים 6, 
7 ו-11 של התוספת הראשונה, ניתן 

לאשר תכנית נדרשת למטרה לא 
חקלאית במידה והדבר נדרש לשם 

הורדת כמות הבניינים להם לא ניתן 
היתר בניה בתחום רשות מקומית 

נדרשת".
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הצעת חוק לתיקון 
פקודת התעבורה 

)פטור והנחה לקטינים 
בתשלום דמי נסיעה 

בתחבורה הציבורית(, 
התשע"א–2010

פ/2783/18
20.12.2010

דב חנין
ניצן הורוביץ

לעגן בחקיקה ראשית 
את ההטבות להם זכאים 

ילדים ובני נוער בעת נסיעה 
באוטובוס בקו שירות, הן 

בקווים עירוניים והן בקווים 
בין-עירוניים, וכן בנסיעה 

ברכבת.

א.    קטין שטרם מלאו לו חמש 
שנים פטור מתשלום דמי נסיעה 
באוטובוס בקו שירות עירוני ובין-
עירוני )בסעיף זה – דמי נסיעה(.

ב.     קטין שמלאו לו חמש שנים 
וטרם מלאו לו 18 שנים זכאי להנחה 

בשיעור של 50% מדמי הנסיעה, 
והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים 
המאפשרים נסיעה באוטובוס בקו 

שירות."
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הצעת חוק זהה 

אחת הונחה בעבר 
על שולחן הכנסת




