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הוועדה הארצית לתכנון  דוח על פעילות 

לדיור  מועדפים ולבניה למתחמים 

 (ל"הוותמ)

 ל"הוותמבמלאת שנתיים לאישור חוק 



 למתחמים מועדפים לדיורהוועדה 
 



ח מעקב תקופתי במלאת שנתיים לאישור חוק  "דו
 ל"הוותמ

http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4856936,00.html
http://www.themarker.com/realestate/1.3072936


ח מעקב תקופתי במלאת שנתיים לאישור חוק  "דו
 ל"הוותמ



ח מעקב תקופתי במלאת שנתיים לאישור חוק  "דו
 ל"הוותמ

http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-557800


ח מעקב תקופתי במלאת שנתיים לאישור חוק  "דו
 ל"הוותמ

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3698355,00.html
http://nadlan.walla.co.il/item/2998850


ח מעקב תקופתי במלאת שנתיים לאישור חוק  "דו
 ל"הוותמ

http://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%9C-60-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-0-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/ar-BBwnfQA


ח מעקב תקופתי במלאת שנתיים לאישור חוק  "דו
 ל"הוותמ



  'דוח ביומן הבוקר של רשת ב
  

  ל"בגלי צה, הדוח בתכנית בוקר טוב ישראל
  

ידיעה שפורסמה  ', ברשת ב, 8הדוח בחדשות השעה 
  9גם בחדשות השעה 

  
  99הדוח ברדיו אקו  
 

 

ח מעקב תקופתי במלאת שנתיים לאישור חוק  "דו
 ל"הוותמ

http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324876.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324876.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324876.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324807.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324807.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324807.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324807.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324807.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7324807.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7325044.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7327232.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7327232.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7327232.mp3
http://192.118.60.6/radio/2016/09/20/7327232.mp3
http://rotter.net/forum/scoops1/347654.shtml
http://www.biznews.co.il/feed.php?id=254409


דוח היעדר פתרונות תחבורה ציבורית  
   ל"הוותמבתכניות 



 עם אתגרים תחבורתייםהתמודדות 

"  שייקחו שק שינה ויישנו

לא מעניין  . על הרצפה

לא אחכה לכבישים  , אותי

"  בשביל לבנות דירות

יו״ר  , אביגדור יצחקי)

 (.  2016,  הדיורמטה 

 



 ל"הוותמתכניות ניירות עמדה של ארגונים על 



 ל"הוותמתכניות ניירות עמדה של ארגונים על 



דיון מהיר בוועדת הפנים והגנת לקיום פנייה 
 ל"הוותמהסביבה בכנסת לעניין יישום חוק 

  2014-ד"התשע, (הוראת שעה)לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור  35להוראת סעיף בהתאם 
 דיווח לכנסת" 35סעיף 

 
  של תחילתו מיום חודשים שישה מדי ,הכנסת של הסביבה והגנת הפנים לוועדת ידווח האוצר שר"

 ".יישומו על ,זה חוק
 ולא הציבורי תפקידה את הוועדה קיימה לא – ל"הותמ חוק של לתוקף כניסתו מאז משנתיים יותר – היום דע

  החוק של יישומו על מהשר דיווח לקבל דאגה
 
 
 
 
 



סקרי טבע וחוות דעת סביבתיות על תכניות 
 ל"הוותמ



 ל"הוותמהתנגדויות לתכניות   



 ל"הוותמהתנגדויות לתכניות   



עתירות של הפורום לדמוקרטיה בתכנון ושל  
 האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום



 טבע ודין ותושבי הרצליהאדם של עתירות 



 ודין על מתחמי תל השומר אדם טבע עתירה של 



 מאמרי דעה



 מאמרי דעה













 התנגדויות 



להשתתף   ל"ותממתן אפשרות לחברי מליאת 
 המשנה להתנגדויותבוועדת בדיון 



 הרכב ועדת המשנה להתנגדויות



   ל"הוותממאבקים בתכניות 

 גורמי מקצועניתן לראות התעוררות של  ל"הוותממאז תחילת פעילותה של  ,

רשויות מקומיות ואף של משרדי  , ארגוני חברה אזרחית, גורמים מהציבור הרחב

 .  לנוכח הפגיעה המתמשכת בקשת רחבה של נושאיםממשלה 



 ל"הוותמלתכניות התנגדויות ציבורית 



 ל"הוותמלתכניות התנגדויות ציבורית 



 ל"הוותמלתכניות התנגדויות ציבורית 



 עבודה עם ארגונים וציבור



 עבודה עם ארגונים וציבור



 עבודה עם ארגונים וציבור



 שיתוף ציבור ערב 



 עבודה עם ארגונים וציבור



 עבודה עם ארגונים וציבור



 השקת אתר משמר התכנון 



 אתר משמר התכנון

https://www.teva.org.il/?CategoryID=11831


 אתר משמר התכנון

https://www.teva.org.il/?CategoryID=11831


 פרסום הסכמי הגג-התכנוןאתר משמר 



 ....מה בהמשך

מקומם של שטחים פתוחים במערכת   –מול פתוח פיתוח :כנס בנושא •
 2017התכנון של ישראל  

דוח על פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבניה למתחמים מועדפים  •

 ל"הוותמחוק שנה שלישית לאישור במלאת ( ל"הוותמ)לדיור 

  

 (בחינה של התנגדויות החוקרים) ל"הוותמדוח שיתוף ציבור בתכנית •

 

 המשך קידום של נירות עמדה•

 



 ....מה בהמשך

האיחוד החקלאי ומרכז  , שיתוף פעולה בין החברה להגנת הטבע•
 המועצות האזוריות בהצגת מושב בכנס המתכננים

 ל"הוותמכתיבת התנגדויות לתכניות •
 
 דעהיוזמה וקידום של מאמרי •

 
 קידום וסיוע במאבקי ציבור•



 ....מה בהמשך

 הטבעקידום תכניות חלופיות בעקבות סקרי •

 המשך וחיזוק שיתוף הפעולה עם אירגוניים במשמר התכנון•

 

 :מערך סדנאות 

 

 בנושא אקטיביזם ופעילות ציבוריתסדנה •

 סדנה בנושא דוברות ולובי•

 סדנה בנושא משפטי תכנוני  •

 חברתיותסדנה תקשורת ורשתות  •

 

 ....ועוד                                                                                      •


