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 מבוא

חלק ממגוון פעולות הננקטות על ידי הממשלה במסגרת הינו  2014באוגוסט  שאושר ,חוק הותמ"ל

קרקע  לאפשר קידום יעיל של תכניות בניה למגורים במתחמיההתמודדות עם משבר הדיור ומטרתו 

במסגרת החוק נקבעה הקמתה של הוועדה ים מועדפים לדיור. שהממשלה הכריזה עליהם כמתחמ

הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל(, האמונה על אישור תכניות נרחבות 

 למגורים בלוח זמנים קבוע וקצר. 

תיאור , תוצרי עבודת הוועדה , תוך סקירת2016שנת במסמך זה נועד להציג את פעילות הותמ"ל 

ודרכי ההתמודדות וועדה התכנוניים העומדים בפני ההאתגרים מאפייני הפעילות המרכזיים והצגת 

 עימם.

יצירת שכונות נוסף מציג המסמך את המאפיינים המרכזיים של התכניות המקודמות בועדה, שעיקרם ב

צפיפויות המעודדות עירוניות, עירוב שימושים, מגורים המאפשרות איכות חיים גבוהה תוך שמירה על 

 מתן מענה מקיף לצרכי ציבור, שילוב ערכים מקומיים ועוד.  

 המסמך יקיף את הפרקים הבאים:

 

ועד  2014מרבית הנתונים המוצגים בדו"ח מתייחסים לתקופה שבין תחילת פעילות הוועדה בשנת 

 .31.12.2016-ליום ה

 בהיבטים הבאים: 2016של פעילות הותמ"ל במהלך שנת דו"ח זה מציג סקירה בנוסף, 

  הכוללים בין היתר עבודת הוועדה, המאפיינים הייחודיים בבדגש על  2016היקפי פעילות לשנת

במתן מענה למחסור הקיים ביח"ד  ח זמנים קשיחוך התחשבות בלוטיפולה בתכניות תאת 

 לתכנון הקיים. ובהתאמת התכנית למרחב ו באמצעות תוספת מגורים משמעותית

  מאפייני הפעילות המרכזיים על פיהם פועלת הוועדה בשלבים השונים, מהכרזת הממשלה על

 מתחמים כמועדפים לדיור ועד למתן התוקף לתכניות החלות במתחמים אלו. 

  תם מתמודדת הותמ"ל עם סקירת האמצעים המרכזיים באמצעו -אתגרים התמודדות עם

 תכנוניים. ם ועם אתגרים חסמי

  

פעילות הממשלה להכרזת מתחמים

ל לקידום תכניות  "פעילות הותמ

עבודת הוועדה

התמודדות עם אתגרים
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 שיטת העבודה

מתחם מועדף קרקע כ הכרזת הממשלה עלא והשלב הראשון לקידום תכנית מועדפת לדיור בותמ"ל ה

מתקיימות ישיבות התנעה בהן מוצגות התכניות לצוות  . לאחר שהוכרז המתחם כמועדף לדיורלדיור

 הותמ"ל, ונבחנת רמת הבשלות שלהן לצורך המשך קידומן. 

הראשוניים, נערכות ישיבות 'שולחן עגול',  התכנון לאחר גיבוש עקרונות התכנון ועריכת מסמכי

במסגרתן מוצגות התכניות לראשונה לחברי הוועדה. בנוסף, מוזמנים לישיבה זו הגורמים הרלוונטיים 

לתכנית הנדונה ובכללם רשויות ותאגידים ממשלתיים, נציגי הרשויות המקומיות וועדות התכנון 

ההזדמנות ליצור שיח, לשאול שאלות ולהביע את  המחוזיות והמקומיות. במעמד זה ניתנת למשתתפים

 דעותיהם בנוגע לתכנון המוצע.  

לאחר ישיבת "שולחן עגול" ועד העברת התוכנית לבדיקת תנאי הסף לקליטה ותחילת התהליך 

רצף של פגישות וישיבות עבודה  םהסטטוטורי, מתקיי

עם צוותי התכנון, באמצעותן עוקב צוות הותמ"ל אחר 

  .תיקונים הנדרשים בתכניותשלמות וההה

לאחר קליטת התכנית במערכת המקוונת, מתחיל 

קידומה בתהליך הסטטוטורי עד למתן תוקף, בהתאם 

ללוח הזמנים הקבוע בחוק הותמ"ל. בתכניות בהן 

נדרש ליווי ומעקב לאחר סיום התהליך הסטטוטורי, 

ממשיכה הוועדה ללוות את תהליכי הביצוע והפיתוח גם 

וקף לתכנית וזאת בכדי להבטיח את יישום לאחר מתן ת

התכניות בהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי הוועדה 

 ובהתאם לנסיבות המשתנות.

הצוות המקצועי של הותמ"ל המורכב וועדה פועל לצד ה

מתכננת הוועדה,  –מבעלי תפקידים המוגדרים בחוק 

וכן מתכננים  .תנועההיעוץ סביבה ויועץ  ,מזכיר הוועדה

המלווים את התכניות משלב הצגתן הראשונית ועד 

 למתן התוקף. 
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 סיכום פעילות שנתי

 להכרזת מתחמיםפעילות הממשלה  .1

 פעילות ארצית  .1.1

תחילת דרכו של כל מתחם מועדף לדיור היא בהכרזתו בממשלה או בוועדת שרים אשר מונתה לשם 

 66לפני למעלה משנתיים, הכריזה הממשלה על  מכניסת חוק הותמ"ל לתוקפו,  כך )קבינט הדיור(.

ריסה ארצית כמתחמים מועדפים לדיור. המתחמים פזורים בפ ,יח"ד 236,500-מתחמים הכוללים כ

 תרשיחא בצפון הארץ ועד אופקים, באר שבע ורהט בצפון הנגב. רחבה, מקצרין ומעלות

יח"ד( לעומת  51,500-הכוללים כ, מתחמים 21במחוז צפון הוכרז מספר המתחמים הרב ביותר )

מתחמים(. סה"כ כוללים  11-ב יח"ד 72,200 -מחוז הדרום בו הוכרז היקף יח"ד הגדול ביותר )כ

מחצית מכלל יח"ד כהמהוות , יח"ד 123,700 -המתחמים המועדפים לדיור במחוז צפון ובמחוז דרום כ

 יח"ד 72,700-יות הכוללות כתכנ המצויות במתחמים מועדפים לדיור. במקביל מקודמות בותמ"ל

המקודמות  יח"דמסך  30%-המהוות כ, במחוז מרכז ובמחוז תל אביב, באזורי הביקוש במרכז הארץ

מהנתונים המסכמים את היקפי יחידות הדיור המיועדות להשכרה במתחמים מועדפים לדיור  בוועדה.

מיועדות למגורים בשכירות לטווח מיח"ד ביישובי המגזר הכללי,  24%בשנתיים האחרונות, עולה כי 

 יח"ד(. 44,000-ארוך )כ

 מספר מתחמים מועדפים לדיור על פי מחוזות

 

 על פי מחוזות ות דיורדייחמספר 

 
 23. בישיבות אלו הוכרזו הדיור קבינטשל ישיבות  5 -נדונו מתחמי הותמ"ל ב 2016במהלך שנת 

 מועדפים לדיור.יח"ד, כמתחמים  104,500 -מתחמים, הכוללים כ
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:2016 -2014בשנים מועדפים לדיור כמתחמים מתחמים שהוכרזו 
 

 

  

                                                      
 פירוט אודות תכניות הותמ"ל באתר האינטרנט של מינהל התכנון – www.iplan.gov.il  

 הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיורמוסדות תכנון ארציים < 
http://iplan.gov.il/Pages/Housing%20and%20urban/vatmal/ApprovedPlans.aspx 

 

http://iplan.gov.il/Pages/Housing%20and%20urban/vatmal/ApprovedPlans.aspx
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 מתחמים ביישובי מיעוטים  

מדינה והן  בבעלותבפעילות הוועדה ניתן דגש לקידום מתחמי מגורים ביישובי מיעוטים, הן בקרקע 

הותמ"ל לתוקפו פרטית וזאת בהתאמה להחלטות הממשלה בנושא. מכניסת חוק בבעלות בקרקע 

 :יח"ד, מתוכם קיבלו תוקף שלוש תכניות 50,000-מתחמים ביישובי מיעוטים, הכוללים כ 22הוכרזו 

והוחלט על אישור תכנית נוספת במזרעה. בנוסף הופקדו  ,בטורען, בביר אל מכסור ובבסמת טבעון

תכניות  2קדתן של לעיון הציבור שתי תכניות נוספות בטייבה ובטמרה )מתחם מזרחי( והוחלט על הפ

 8בוועדה בתהליך הסטטוטורי בשלבים מתקדמים  כ מצויותבסה" ובטמרה )מתחם דרומי(.בעילוט 

 יח"ד.  12,500-תכניות הכוללות כ

תהליכי התכנון הנערכים ביישובים הערביים מאופיינים בשיתופי פעולה רציפים ובתמיכה מלאה של 

הרשויות המקומיות. הוועדה רואה לנכון לחזק את היישובים הללו באמצעות שימושי קרקע נוספים, 

מלבד מגורים. כך למשל, בחלק מהתכניות משולבים מתחמי תעסוקה ומסחר שמטרתם לחזק את 

 ת הכלכלית של היישוב ולספק מקומות עבודה לאוכלוסייה המקומית. האיתנו

מאחר ובמרבית המתחמים המצויים ביישובים הערביים, חלק מהבעלות על הקרקעות הינה בעלות 

הנערכות על ידי שמאי הממונה  ,תכניות לאיחוד וחלוקה מקודמות לצורך זה במסגרת הוועדהפרטית, 

 שמאות לותמ"ל.תיאום ובפיקוח של יועץ מטעם מגישי התכנית, ב

 

  תכנית הותמ"ל הראשונה ביישובי מיעוטים שקבלה תוקף –( 1008שכונה צפונית בטורעאן )תמל/ 

                                                      

  1042עורכי תכנית תמל/  –החומרים המוצגים באדיבות רשות מקרקעי ישראל )מגישי התכנית( ויחיאל קורין אדריכלים 
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  :2016 -2014בשנים  ביישובי מיעוטים מועדפים לדיורכמתחמים מתחמים שהוכרזו 
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 קידום תכניות פעילות הותמ"ל ל .2

 התכניות  סטאטוס .2.1

מהוות הבשלבים סטטוטוריים שונים,  יח"ד 182,700-טופלו על ידי צוות הותמ"ל כ 2016במהלך שנת 

יח"ד, כך שבסה"כ  25,300 -כ 2015 -מתוך יח"ד שהוכרזו על ידי הממשלה. נוסף על כך, אושרו ב 78%

 236,500מתוך  88%יח"ד המהוות  208,000-בשנתיים האחרונות, מאז הקמתה, טופלו ע"י הוועדה כ

 המצויות במתחמים מועדפים לדיור שהוכרזו ע"י הממשלה."ד יח

. תכניות אלו מצטרפות 1יח"ד 38,200תכניות הכוללות  15 -ניתן תוקף ל 2016שנת במהלך , בנוסף

. כך סה"כ מתחילת פעילות הותמ"ל, קבלו תוקף 2015במהלך שנת  לתכניות ותמ"ל אשר קיבלו תוקף

 יח"ד.   63,200 -תכניות מועדפות לדיור, הכוללות כ 19

בנוסף לתכניות אשר קיבלו  כפי שניתן לראות בתרשים מטה המציג את התכניות לפי שלב סטטוטורי,

תכניות  9יח"ד והוחלט על הפקדתן של  730 -תכנית הכוללת כ 2016בשנת הוחלט לאשר  תוקף,

הופקדו לעיון הציבור. תכניות אלו, אשר קידומן במסלול  4"ד, מתוכן יח 22,000 -נוספות, הכוללות כ

 .   2017צפויות לקבל תוקף במהלך שנת  2016הסטטוטורי החל בשנת 

יח"ד, נדונו בישיבות "שולחן עגול" שהתקיימו בוועדה בשנה  97,800-תכניות נוספות, הכוללת כ 20

ח"ד נדונו בישיבות התנעה. חלק מתכניות אלו, אשר י 24,000-תכניות נוספות, הכוללות כ 9 -החולפת ו

סטטוטוריות, צפויות להשתלב במסלול הסטטוטורי כבר בחודשים  –בישיבות טרום  2016נדונו במהלך 

 . 2017הראשונים של שנת 

 

 

 

 

 

                                                      

  יח"ד. קידום תכנית זו בתהליך הסטטוטורי  3,200-(, הכוללת כ1019)תמל/  2נתונים אלו כוללים את תכנית צריפין מתחם
לות שיפוט וניתן לאחר תום , אך מתן התוקף לתכנית עוכב עד להכרעה בעתירה בעניין גבו2016בוועדה הסתיים בשנת 

 .שנה זו
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  2016 תכניות הותמ"ל בשנתסטטוס 

 

                                                      

   2016מציג את הסטאטוס המעודכן ביותר לכל תכנית בסוף שנת הגרף. 
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 לוחות זמנים .2.2

, הזמן הממוצע מקליטת שאושרו מניתוח התוכניות

תכנית בותמ"ל ועד למתן התוקף עומד על כשנה 

 אחת.

כפי שניתן לראות בתרשים משמאל, המציג את 

השלבים הסטטוטוריים בחודשים, משך הזמן 

הארוך ביותר )כמחצית מהזמן הכולל( הוא השלב 

שבין הדיון בהפקדת התכנית ועד להפקדתה 

בפועל. בזמן זה מגבשים צוותי התכנון את מסמכי 

 ם להערות שהתקבלו בדיוני הוועדה.התכנית בהתא

 

 
 

 

 פילוח שימושי קרקע  .2.3

במהלך קידום התכניות בותמ"ל ניתן מענה לכלל 

הצרכים הנלווים הנדרשים עבור שכונות המגורים 

המוצעות. מתוך סך השטחים הבנויים הכלולים 

שטחי בתכניות שקבלו תוקף בוועדה מהווים 

ויתר השטח הבנוי מיועד  ,68%-המגורים כ

מפרט את  תרשים משמאלהלשימושים הנלווים. 

בתכנית שאינם פילוח שטחי הבניה המוצעים 

היקף נרחב של ניתן לראות כי  .מיועדים למגורים

מוסדות ציבור הנדרשים למיועדים שטחי בנייה 

, ויתר שטחי הבניה ננותכולשכונות המגורים המת

. עירוב עסוקהתו מסחרהנלווים מיועדים בעיקרם ל

השימושים בתכניות מסייע ביצירת סביבת מגורים 

ונותן מענה להיבטים הכלכליים איכותית ופעילה 

, תוך מתן אפשרויות תעסוקה המתלווים לתכניות

 לאוכלוסייה המקומית.

 

  

 שימושים נלווים )מ"ר( בתכניות הותמ"ל

 משך הזמן הממוצע לפי שלבים )בחודשים(
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 צפיפות מגורים .2.4

פעילות, גם עירוניות יצירת שכונות  אפשרבהתאם למגמות הארציות, המעודדות צפיפות כגורם המ

צפיפות בחינת הנתונים המציגים את הבתכניות המוגשות ומאושרות בותמ"ל ניתן דגש רב לנושא זה. 

מלמדת כי כל תכניות הותמ"ל, למעט קבלו תוקף, אשר  התכניות 19-בנטו(, הממוצעת )יח"ד לדונם 

לכך, לפחות  . מעבר(1)תיקון  35צפיפות המינימום הקבועה בתמ"א ואף עולות על אחת, עומדות 

 .על פי התמ"א במחצית מהתכניות הצפיפות גבוהה משמעותית מזו הנדרשת

הבינוי וצפיפות המגורים למאפייני המרחב בו מצויה בוועדה ניתן דגש להתאמת דפוסי  יודגש כי

( נקבעו צפיפויות המותאמות 12התכנית. כך למשל, בתכניות בטורעאן )מתחם צפוני( ובקצרין )רובע 

ות. בתכניות המצויות במרכז לדפוסי הבינוי הקיימים בישוב ולמאפייני המרחב הכפרי בו מצויות התכני

אלו שבתחום המחנות הצבאיים המתפנים בתל השומר ובצריפין, מוצעות צפיפויות גבוהות כמו  הארץ,

  .חיונית ופעילה, תוך ניצול מיטבי של משאבי הקרקע עירוניתשיסייעו ליצירת סביבה 

 (1)תיקון מס'  35צפיפות ממוצעת בתכניות הותמ"ל )יח"ד לדונם נטו( ביחס לקבוע בתמ"א 

 )מתייחס לתכניות שקבלו תוקף(
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 בתכניות מאפיינים מרכזיים   2.5

גם את איכות החיים של תושביהן  ,לצד הגדלת היצע יחידות הדיור ,על מנת ליצר תכניות שיבטיחו

 ר היתעקרונות אלו, כוללים בין ולעקרונות שונים. העתידיים, מגובשות התכניות בתשומת לב לסוגיות 

על )כמפורט לעיל(, תמהיל מגוון של יחידות דיור, עירוב שימושים, התבססות  גבוהה צפיפות מגורים

ימוש שימור ערכים מקומיים וש, ולרוכבי אופניים ת להולכי רגלתשתית רציפה המיועד ,תחבורה ציבורית

  .פיתוח כלכלי לצד תוספת מגוריםו במאפייני השטח לטובת התכנית

 תכניות המקודמות בוועדה:המאפיינים המרכזיים הכלולים בחלק משל פירוט קצר  להלן

 שימושיםשל שילוב  :עירוב שימושים

מעורבים ופיזורם לאורך הרחובות  עירוניים

המרכזיים בתכנית בשילוב צפיפות מגורים 

הסמוכים מסייעים  גבוהה במתחמי המגורים

לאורך כל פעילה עירונית ליצירת סביבה 

 שערי עכובתכנית כך למשל, . שעות היום

מוצע בלב התכנית מתחם  (1042)תמל/ 

מרכזי הכולל עירוב שימושים של מסחר, 

  מגורים ותעסוקה.

התכניות המקודמות בוועדה כוללות היצע דירות בגדלים שונים, הכולל גם  מגוון: ות דיורדייח תמהיל

( 1022)תמל/  אגמים מזרח –אשקלון דירות קטנות, דיור מוגן ומעונות סטודנטים. כך למשל, בתכנית 

מהיקף יח"ד יוגדרו כדירות קטנות, אשר עשויות להתאים לאוכלוסיות שונות וביניהם  30%נקבע כי 

זוגות צעירים, בנוסף מציעה התכנית דיור מוגן, המשתלב בפארק המרכזי ובציר הראשי הכולל חזית 

 מסחרית בשכונה.  

: בתהליכי התכנון בוועדה ניתן מענה למאפיינים הייחודיים של הישובים בהן משתלבות המקום מאפייני

( מוצע בינוי המותאם למאפייני 1008)תמל/  למתחם הצפוני בטורעאןהתכניות. כך למשל בתכנית 

האוכלוסייה המקומית ולאופי הבניה המקובל בישוב. תכנית זו כוללת, בין היתר, גם מבנים הפרוסים 

יח"ד למגרש(, כך שהדבר יקל על התארגנות פרטיות של תושבים ללא יזם/  3ש של חצי דונם )על מגר

יח"ד קטנות, שייבנו בבנייה קבלנית, דבר שאינו שכיח היום  90קבלן חיצוני. בנוסף כוללת תכנית זו 

לות מאחר ורוב שטחי הפיתוח ביישובי מיעוטים המיועדים לבניה הם בקרקעות בבע ביישובי מיעוטים.

                                                      
  1042עורכי תכנית תמל/  –)מגישי התכנית( ויחיאל קורין אדריכלים  משרד הבינוי והשיכוןהחומרים המוצגים באדיבות 
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פרטית, פיתוח שכונת מגורים שאושרה בותמ"ל בשטח בבעלות מדינה  יאפשר למגוון אוכלוסיות שאין 

 בבעלותן קרקעות להתגורר בישוב וצפוי לסייע למצוקת הדיור שבה נתון הישוב. 

מתוך הבנה כי לצד פיתוח אזורי מגורים חדשים בישובים יש צורך בחיזוק הבסיס  פיתוח כלכלי:

ם, משולבים במרבית התכניות שטחים המיועדים לתעסוקה מסוגים שונים. שטחי הכלכלי שלה

המסחר על פי רוב ממוקמים לאורך הצירים המרכזיים של השכונה, על מנת לעודד עירוב שימושים 

כאמור וכן לחזק את הכלכלה המקומית. נוסף אליהם כלולים בתכניות שטחים המיועדים לתעסוקה, 

 ים ובאופי המתאימים לישוב. משרדים ותעשיה, בהיקפ

(, אשר משלבת, מעבר 1036)תמל/  במזרח שפרעםדוגמא לכך ניתן למצוא בתכנית המקודמת 

לשכונת המגורים המוצעת במסגרתה גם אזור תעשיה בשטח בו פעלה בעבר מחצבת אבן. אזור 

יועדים נקיה, ושטחים המ \התעשייה כולל שטחים המיועדים למשרדים, שטחים לתעסוקה מתקדמת

   לבתי מלאכה מקומיים. כל זה לצד מסחר המוצע בציר המרכזי של שכונת המגורים.

 

  

                                                      

 (, גורדון אדריכלים ומתכנני ערים ויעד אדריכלים החומרים המוצגים באדיבות רשות מקרקעי ישראל )מגישי התכנית- 
 1036עורכי תכנית תמל/ 
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הוועדה פועלת על בסיס העיקרון המנחה לפיו שילוב מערך התחבורה הציבורית הינו  :תחבורה ציבורית

חלק מתכנון שימושי הקרקע ולא שרות נילווה שניתן להוסיפו לאחר ביצוע התכנון ופיתוח השטח. לפי 

עקרון זה, מערך התחבורה מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך, מהשיקולים, מקביעות מיקום ייעודי 

ותם וסוגיהם וכמובן חלק מהביצוע בכל שלב בפיתוח. בהתאם לכך כולל תכנון מערך הקרקע, כמ

התחבורה בתכניות הותמ"ל התייחסות גם להיבטים הנדרשים עבור תחבורה ציבורית, בכללם, תכנון 

דוגמא, ניתן לראות בחתך המצורף . דרכים מותאמות לתחבורה ציבורית ושילוב מסופי אוטובוסים

בתחום רצועת הדרך עבור קו (, שבו סימון נתיב ייעודי 1042)תמל/  שערי עכו תכניתב מרכזימרחוב 

 •מתע"ן.

 

במסמכי התכניות ניתן ביטוי נרחב  :שבילי הליכה ואופניים

לאפשרויות הליכה ברגל ורכיבה באופניים. כך למשל ניתן דגש 

על פיזור מבני הציבור והשטחים הפתוחים באופן יעיל אשר 

בדוגמא המצורף משמאל יאפשר הגעה אליהם באמצעים אלה. 

 2מתחם ניתן לראות את מערך שבילי האופניים בתכנית 

המאפשר נגישות מלאה לרוכבים ואף  (1019תמל/ ), בצריפין

מעבר לכך, שכן שבילי האופניים המוצעים במסגרת התכנית  

ממשיכים ברציפות אל עבר תחומי התכניות הסמוכות במחנה 

  צריפין.

 

                                                      
  )עורכי תכנית  –אדריכלים  אפשטיין -קולקר  –וקולקר  החומרים המוצגים באדיבות רשות מקרקעי ישראל )מגישי התכנית

 1019תמל/ 
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במקומות בהם הדבר ניתן, משולבים במערכת השטחים הפתוחים  שימור ושיקום אתרי טבע עירוניים:

במצבם "הטבעי". הדבר  תורם לשמירה על רציפות האקולוגית מחד  של התכנית שטחים ייחודיים

( 1032)תמל/  בקצרין 12רובע ומאפשר נגישות של התושבים המקומיים לשטחים אלו מאידך. בשכונת 

מציעה התכנית בתחומה פארק לינארי מרכזי, המבוסס על ערוץ טבעי. חלקו הדרומי של פארק  לדוגמא,

אקסטנסיבית ואחד מהערכים הייחודיים הכלולים בשטחים הפתוחים זה נשמר כשטח ברמת פיתוח 

בתכנית הוא מעיין פעיל )עין השקף( שמימיו זורמים מהערוץ שבתחום הפארק אל נחל קצרין המצוי 

מדרום לתכנית. בתכנית הותמ"ל לשכונת מגורים בחלקה המערבי של מזרעה כלול ערוץ נחל בית 

מנת לשקם את אפיקו ולנצל את הנחל ליצירת שטח פתוח בעל העמק, הנשמר כערוץ נחל טבעי, על 

 ערך מוסף.

 

 

                                                      
  3210עורכי תכנית תמל/  – קורין אדריכלים וחיליק )מגישי התכנית(  משרד הבינוי והשיכוןהחומרים המוצגים באדיבות 
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צוותי התכנון של התכניות המקודמות בותמ"ל מתבקשים לבחון את המצב שילוב עצים בוגרים בתכניות: 

הקיים בשטחי התכנית, בין היתר באמצעות סקרים אקולוגיים וסקרי עצים ולבסס את התכנון על בסיס 

הקיימת בשטח. גישה זו מאפשרת התכניות המאושרות הקיימות ממצאי הבדיקות שנערכו ולא רק על 

 חים ערכיים במסגרת התכנון המוצע.למרחב ושילוב שטיצירת תכניות המותאמות 

שבה חלה תכנית מאושרת ליער )יער , (1011)תמל/  מערב קריית גת ן לראות בתכניתדוגמא לכך נית

שחר(. כפי שניתן לראות בתרשים המצורף, תחום 

, כלומר, התכנית 22תכנית הותמ"ל תואם לתמ"א 

חוץ מייעדת את שטחי הציבור )קריית החינוך( מ

לשטחים שנקבעו כשטחי יער בתמ"א. עם זאת 

בתכנית המוצעת קווי הבניין של בתי הספר נקבעו 

בהתאמה לסקר העצים כך שהעצים הקיימים 

 בשטח ישמרו בתחום התכנית.

בתהליך התכנון ובמסגרת הדיונים המתקיימים בוועדה ניתן דגש  ממשק עם שטחים פתוחים גובלים:

למזעור הפגיעה בשטחים הערכיים הגובלים בתכנית. כך למשל נקבעות הוראות למניעת "זיהום אור" 

'מול העמק' בצפון לשטחים פתוחים גובלים ונערכים שינויים בגבולות המתחם. דוגמא לכך היא בתכנית 

רחק תוואי הדרך המרכזית על מנת לשמור על חיץ עם  חורשה המשמרת ( בה הו1021)תמל/  עפולה

 בתחומה בית גידול למינים ייחודיים.

בתכניות ניתן דגש לנושא שימור והשהיית מי נגר בתחום התכנית, על מנת למזער את שימור מי נגר: 

קים אזורי עודפי הנגר הזורמים מהתכנית ולמתן את עוצמתם. כך, משולבים במערכת השטחים הירו

איגום והשהיה וניתנות הנחיות שונות להפחתת הנגר בתחומי המגרשים המיועדים לפיתוח. כך לדוגמא 

משולבת מערכת הניקוז עם מערכת השטחים  (1004)תמל/  'אפולוניה' בצפון הרצליהבתכנית 

  הפתוחים על מנת לשמר ככל הניתן את מי הנגר בתחום התכנית.

 

                                                      

  1011עורכי תכנית תמל/  – ויער אדריכלים )מגישי התכנית(  רשות מקרקעי ישראלהחומרים המוצגים באדיבות 

  1004עורכי תכנית תמל/  – ומנעד אדריכלים )מגישי התכנית(  רשות מקרקעי ישראלהחומרים המוצגים באדיבות 
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 מחוזי ומקומיארצי, התאמה לתכנון  2.6

 ניצול גמישויות בהוראות תכניות תקפות  .א
 

. החוק הקיים ניצול גמישויות בהוראות תכניות תקפות הינה כלי נוסף לשילוב תכנית הותמ"ל במרחב

קובע כי לותמ"ל נתונות סמכויות של ועדות התכנון המחוזית והארצית, בין היתר בנוגע למתן אישור 

 בתכניות התקפות.בהתאם לגמישויות הקבועות 

עד כה התייחסו מרבית הדיונים שהתקיימו בוועדה בנושא מתן הגמישויות מתכניות המתאר הארציות 

(. יחס דומה ניתן 3לשינויים אשר נדרשו מקווי הבניין של דרכים או לאישורי התחברויות אליהן )תמ"א 

בית הדיונים העוסקים למצוא גם בדיוני המועצה הארצית וועדות המשנה שלה, אשר במסגרתן מר

בנושא ההתאמות לתכניות מתאר ארציות )"הקלות"(, מתייחסים לגמישויות הנדרשות מתכנית הארצית 

 לרשת הדרכים. 

ניתן לראות בתרשימים מטה, המציגים את תכנית  3מתמ"א הקלה דוגמא לבקשה שהוגשה למתן 

שת הדרכים נדרש היה להתאים (. לצורך פיתוח התכנית וחיבורה לר1013)תמל/  בנהריה  להותמ"

לתחום שנקבע בתחום התכנית עבור שצ"פ ולאפשר חיבור תחבורתי לדרך  4את קווי הבניין מדרך מס' 

 ובחלקה הצפוני של התכנית.צמתים, בחלק הדרומי  שניהארצית ב

  

                                                      

   1042עורכי תכנית תמל/  –החומרים המוצגים באדיבות רשות מקרקעי ישראל )מגישי התכנית( ויחיאל קורין אדריכלים 
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 אישור סטיות מתכניות מתאר קיימות  .ב
 

תכניות מועדפות לדיור לקבל את אישור לצורך אישורי סטייה מתכניות מתאר ארצית נדרשות 

הממשלה. עד כה נערכו שלושה דיונים בקבינט הדיור בהם נדונו תכניות מועדפות לדיור בהן נדרשו 

 (. 23ומתמ"א  3סטיות מתכניות ארציות )מתמ"א 

ניתן למצוא התאמה בין הבקשות לסטייה מתכניות מתאר ארציות המוגשות על ידי הותמ"ל להליכים 

 ים שנערכים במוסדות תכנון מקבילים. תכנוני

עבור בינוי בתחום רצועה לתכנון בתוואי  3( אושרה סטייה מתמ"א 1014לדוגמא, בבסמת טבעון )תמל/ 

כללו גם . תכניות נוספות שאושרו עוד קודם בולנת"ע )ועדה לנושאים תכנונים עקרוניים(, 762דרך מס' 

והשינוי שנערך על ידי   ניתן היה לבצע את תוואי הדרך, כך שבפועל לא הן בינוי בתחום רצועה זו

דוגמא נוספת, המוצגת בתרשים המצורף, היא בקשה שהוגשה  .הותמ"ל לא מנע את פיתוחה בעתיד

לממשלה לאישור סטייה מתכנית ארצית לקווי מתע"ן )מערכת תחבורה עתירת נוסעים(, שהוגשה עבור 

(.  בקשה זו דרשה שינוי של 1019ותמ"ל /  1018ל/ התכניות המקודמות בשטחי מחנה צריפין )תמ

תוואי הקו, אשר נקבע לשנותו כבר במסגרת תכנית השלד הכוללנית שנערכה למחנה צריפין בוועדה 

המחוזית. הקו המתוקן במרחב מחנה צריפין, מותאם לשינויים שנערכו בתכנית השלד ומוסדר במסגרת 

  הוועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל(.
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 הוועדה  עבודת .3

 ישיבות וועדה .3.1

במסגרת פעילות הוועדה נערכות ישיבות וועדה לקידום התכניות על פי השלבים הקבועים בחוק וכן 
 ישיבות שולחן עגול שמטרתן קידום איכות התכנון ושיפור בשלותן של התכניות לקראת דיוני הוועדה.

 התקיימו: 2016במהלך 

 

ישיבות התנעה עבור כל תכנית שמתחילה את דרכה בוועדה וכן בנוסף לישיבות אלו מתקיימות 

מתקיימות ישיבות סטאטוס חודשיות, בהן משתתפים צוותי הותמ"ל וצוותי התכנון, כאשר חלקן 

 משולבות בסיור בשטחי התכניות.

 סדרי עבודה .3.2

את מסמך המפרט  2016בשנת על מנת לייעל את תהליכי העבודה והשקיפות בעבודת הועדה, הופץ 

סדרי העבודה בותמ"ל. מסמך זה הציג את שלבי הפעילות השונים בוועדה ואת המידע הנדרש עבור 

כל שלב, החל מאופן הגשת חומרים עבור מתחמים המוצעים כמועדפים לדיור ועד דרישות בשלבי 

  האישור ומתן התוקף לתכניות. 

הגנרי', שמטרתו להתאים את כהשלמה לסדרי העבודה, הופץ במהלך אותה השנה מסמך 'התקנון 

סעיפי הוראות התכניות לעקרונות המנחים המותאמים לפעילות הותמ"ל. המסמך מסייע לצוותי התכנון 

לערוך את הוראות התכנית באיכות המותאמת לסטנדרטים הגבוהים שנקבעו עבור התכניות המקודמות 

תכניות במערכת הממוחשבת. בנוסף, עודכנו במהלך השנה תנאי הסף לקליטת ה  .במסגרת הותמ"ל

התיקונים שנערכו בתנאי הסף נועדו להבטיח כי התכניות אשר נקלטות במערכת ונשלחות למשרדי 

 הותמ"ל, עומדות בדרישות המחייבות לקליטה ומותאמות לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק. 

יכי שיתוף ציבור בעת מבקש להטמיע הלכחלק מהשינויים שנערכו במסמך תנאי הסף, התווסף סעיף ה

 הכולל לצורך כך, הופץ מסמך קצר המפרט את קווי המתאר לקיום הליך שיתוף ציבור,עריכת התכנית. 

שאלות מנחות באמצעותן ניתן להתאים את התוכן הספציפי של הליך השיתוף למאפייני התכנית 

 ואוכלוסיית היעד, אופי הישוב ועוד.

                                                      

 :סדרי העבודה ותנאי הסף בקישור הבא 
http://iplan.gov.il/Documents/vatmal/WorkOrders.pdf 

ישיבות מליאה19

במסגרתן הוחלט על הפקדה  •
תכניות ועל  17בתנאים של 
תכניות16אישורן של 

ישיבות ועדת משנה 15
להתנגדויות

בהן נערכו דיונים בהתנגדויות  •
ובהשגות שהוגשו לתכניות  

וגובשו ההמלצות שהועברו לדיון  
במליאת הוועדה

ישיבות שולחן עגול18

תכניות28במסגרתן נדונו •

http://iplan.gov.il/Documents/vatmal/WorkOrders.pdf
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 אתגריםהתמודדות עם  .4

פעילות הוועדה מאופיינת בהתמודדות רציפה עם מגוון אתגרים הכוללים, בין היתר, סוגיות תחבורתיות, 

 מי תהום מזוהמים והשלמת מערכות תשתית למים ולביוב. בקרקע וטיפול תהליכי 

כבר בשלבי הדיונים המוקדמים ניתן משקל מרכזי לאפשרויות המימוש של התכניות ולמציאת הפתרונות 

בהמשך מתקיימים בוועדה שיתופי פעולה ותיאומים שוטפים מול גופי . המימושים לחסמי האפשרי

הממשלה לצורך תיאום ומתן פתרונות ישימים ומהירים עבור החסמים הקיימים לפיתוח התכניות. בחלק 

מהתכניות המקודמות בוועדה ממשיך צוות מלווה, המורכב מנציגי משרדי הממשלה ומנציגי הרשויות 

יות, בליווי ובמעקב אחר יישום התוכניות גם לאחר סיום התהליך הסטטוטורי. תפקיד צוות זה המקומ

 הוא לבקר אחר מימוש התכניות בהתחשב בנסיבות המשתנות.

 2:ושילוב צוות מלווה במסגרת תכניות הותמ"לאתגרים להלן מוצגות דוגמאות להתמודדות עם 

נמצא ( 1022)תמל/  אגמים מזרח באשקלוןתכנית  .א

במסגרת התיאומים והדיונים המקדימים כי יש צורך 

בכניסה נוספת לתכנית מחלקה המזרחי, באמצעות 

ציר שיחבר את השכונה המוצעת לשדרות בן גוריון, 

וזאת על מנת להבטיח כי ניתן יהיה לממש את התכנית 

ואכן   בהתבסס על מספר פתרונות תחבורתיים.

מסגרת הדיון בהפקדת התכנית הוחלט להרחיב את ב

חיבוריות תחבורתית  תחום התכנית, כך שיכלול

המוצע בתכנית  שתאפשר מתן מענה ושירות לפיתוח

 ולכלל המרחב הדרומי של אשקלון.

בתכניות בשטח מחנה תל השומר, עוקב צוות מלווה אחר שלביות פינוי המחנה ופיתוח התשתיות, ב. 

יתר, את מערכות הביוב המים והחשמל, טיפול בקרקעות ופיתוח שטחי הציבור באופן הכוללות, בין ה

 שיותאם לשלביות שיווק יח"ד.

אשקלון ומציעה להרחיבו לצורך  , כוללת בתחומה את מט"ש(1047)תמל/  בצפון אשקלון 6-מתכנית ג. 

מתן פתרון קצה לספיקות הביוב הצפויות משטח התכנית וכן עבור הספיקות הצפויות מההרחבות 

 הנוספות המתוכננות בעיר במסגרת הותמ"ל.

                                                      

 1022תמל/  כיעור –מן שנער אדריכלים ו בינוי )מגישי התכנית(שיכון וההחומרים המוצגים בסעיף זה באדיבות משרד ה  
 
 

 (1022אגמים מזרח )תמל/  –אשקלון 
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 סיכום  .5

 פעילותבעלייה  ישנהכי  מלמדת 2015 -שנה החולפת לבין הפעילות בבפעילות הוועדה בין השוואה 

( 2015 -ב 4לעומת  2016 -ב 15מספר התכניות שקבלו תוקף )באה לידי ביטוי בגידול ה, הוועדה

 .(50%של גידול  – 2015-ב 25,300לעומת  2016-ב 38,200במספר יח"ד הכלולות בתכניות אלו )ו

הממשלה השונים לצורך  יקידום התכניות בותמ"ל נערך תוך ראייה מערכתית הכוללת שילוב בין משרד

בכדי לאפשר את פיתוח התשתיות הנלוות עבור ויצירת תכניות ברות מימוש.  לאתגרים נותפתרומתן 

ותמ"ל, נחתמים הסכמים כלכליים בין משרדי מסגרת השכונות המגורים המתוכננות, בין היתר ב

שמטרתם להבטיח  מימון  הממשלה לבין הרשויות המקומיות והתאגידים הרלוונטיים )'הסכמי גג'(

ורשות ות הנדרשות. כך למשל, נחתם הסכם בין משרד האוצר, מינהל מקרקעי ישראל ליישום התשתי

אזוריים, שעתידים  (מכוני טיהור שפכיםמט"שים )המים שהבטיח מימון עבור שדרוג והרחבה של מספר 

 לודתחום מחנה צריפין ובלשמש את תכניות הותמ"ל. ביניהם מט"ש איילון המיועד עבור תכניות ב

 .צפוי לקלוט את ההרחבות הצפויות בעירש ןומט"ש אשקלו

ישיבות תהליכיות בנוסף לישיבות הסטטוטוריות, כגון מקדיש צוות הותמ"ל זמן רב בלאורך השנה 

שולחנות עגולים, ישיבות התנעה וישיבות סטטוס. ישיבות אלה נועדו לסייע בעיבוד התכניות וגיבוש 

 הקשיחים הקבועים בחוק. תכנון מיטבי, אשר יותאם לעמידה בלוחות הזמנים

ל, הותמ" הצליחה ובפרקי זמן קצרים נרחבים הוועדה לקדם תכניות בהיקפיםשל  יכולותבזכות ה

, 2016-בכבר  מאזן שיווקי הדירותלהשפיע על , 2014שנת שכאמור התחילה את פעילותה בסוף 

וקבלו תוקף  ותמ"ליח"ד בשתי תכניות שקודמו ב 4,700-שווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל כ במהלכה

בתכנית  יח"ד נוספות שווקו 1,200-יח"ד שווקו בתכנית 'עיר היין' בצפון אשקלון וכ 3,500-כ .2015-ב

 באור יהודה. 'פרדס בחיסכון', המצויה 

 


