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לכבוד
עו"ד שלומי הייזלר
ראש מטה התכנון
א.נ.שלוםרב 
עמדת מרכז השלטון האזורי והתנועות המיישבות – שינוי לוח  2לתמ"א  35ותיקון חוק האגודות
השיתופיות-ועדות קבלה
רקע:
המרחב הכפרי בישראל ,הכולל מושבים ,קיבוצים ,כפרים ,ישובים קהילתיים  – הוא אבן יסוד
במימושריבונותהשלישראלבכל מרחביה,באמצעות האחיזהבקרקע,החיבורהחקלאילאדמה,
יישובהפריפריהוסימוןהגבולות.יתירהמזו,הקיבוצים,המושביםוהכפריםהשיתופייםהנםצורת
ישוביחודיתבעולםכולו,והנכםרכיבחיוניבחברה,בכלכלה,בנוףובמורשתהישראליים. 
הישובהכפריהנומרחבפיזילקהילהרב-דוריתמושתתתעלערכיקשרואחריותלחקלאות,למרחב
הפתוחהסובבולנוף,קיימות,שיתופיות,קהילתיותוסולידריותחברתית. 
מרכזהשלטוןהאזוריוהתנועותהמיישבותמעונייניםופועליםלשמראתהישוביםהכפרייםוגידולם
הטבעילטובתתושביהם,ולמעןהשמירהעלהחקלאות,השטחיםהפתוחים,ועלדמותהשלהארץ
לדורותהבאים .אחדהכליםלשמירהעלמשאביהקרקעהואעקרוןפיתוחתוספתשטחיהמגורים
בתחוםהמחנהתוךשימושיעילשלהשטחיםהמבוניםוהמתוכנניםטרםפריצהלשטחיםפתוחים.
כחלק מהתכנית האסטרטגית לשנת  2040של מנהל התכנון יש לאפשר את הגידול הטבעי גם של
הישובהכפריבהתאםלממוצעגידולהאוכלוסיןבמדינתישראל,העומדעלכ2%-בשנה. 
במציאותהתכנוניתוהקנייניתהקיימתמוגבליםהישוביםהכפרייםביכולתהצמיחהשלהםעלידי
'מכסת' יחידות דיור הקבועות בתמ"א  35(לוחות  )1,2,3ו/או בתכניות מתאר מחוזיות .כמו כן,
מוגבליםהישוביםעלידי פקודת האגודותהשיתופיותהמגבילה אתועדותהקבלהלנגבוגלילבלבד
ל-400משפחות.כמוכן,הרגולציהשלחכירתהמשקיםהחקלאיים,בעיקרבמשקהמשפחתי,(גודל
נחלה ,יכולת הורשה ,מספר יחידות לנחלה ונחלות לישוב וכד') גם היא מהווה חסם משמעותי
לקליטתאוכלוסייהחדשה .
הצעתהשלשרתהפנים,הגב'איילתשקד,לפתוחאתלוח2ולהגדילאתהאפשרותלועדותקבלהעד
 600משפחות ,היא פתרון נכון במקום הנכון ומהווה זריקת עידוד להתיישבות הכפרית ,שעד כה
היתהמוגבלתוסבלהמקיפאוןוהזדקנות .
להלןעמדתמרכזהשלטוןהאזורי והתנועותהמיישבותבנושאים : -1פתיחתלוח 2לתמ"א ;35 2-
ועדותקבלה;3-חוקפיצולדירות- 
 .1פתיחת לוח  2ו 3-לתמ"א  35ותכניות המגבילות את מספר יח"ד בישובים כפריים
אנחנומברכיםעלהצעתהשרהלפתוחאת לוח 2בתמ"א 35דבר שיגדיל אתמספר יחידותהדיור
בישובילוח2וכןאתמספרהיחידותבישוביםהקהילתיים,אשרלחלקםישמגבלתיחידותבתמ"א
או בתממ"ים ,וזאת על פי העקרונות הבאים כפי שהוצגו על ידנו בשנתיים האחרונות ,במהלך
הדיוניםעלצפיפויותהמגוריםבישוביםהכפריים :
א .עיקרון הגידול הטבעי מכסתיחידותהדיורתגדלבהיקףשל כ 50%-בישובילוח 2מהמכסה
הקבועה בתמ"א ובישובים המוגבלים בתממ"ים ערב אישורו של השינוי .תוספת של 50%
למכסתיחידותהדיורבלוח2מהווהתרגוםלגידולאוכלוסיןטבעיואורגנישלהישובים.






ב.
ג.
ד.

ה.

ישובים חריגים – ישלאפשרחריגים(תוספתגדולה יותרמהכתוב) בהתאםלהוכחתהצורך
שלהישובוהמועצה,באישורובסמכותהועדההמקומית/המחוזית.
יחידות קטנות ברות השגה  -לאפשרבכלישובהמעונייןבכך,יחידותקטנות (דיורברהשגה)
בגודלשלאיעלהעל 55מ"ר לפימפתחשל יחידהאחתלכל נחלהבתקןהישוב ,או,עד 100
בישוביםקהילתייםשיהיומוחרגותמהמכסההקבועהלישובבתכניות.
תמהיל יחידות דיור-בכדילתמרץפרונותדיורלמגווןאוכלוסיותמבוקשכי:
 3יחידות קטנות (60עד70מ"ר)=יחידהאחתלפילוח,2
 2יחידות בינוניות(עד100מ"ר)=יחידהאחתלפילוח 2
מיקום היחידות החדשות  -עלפיעקרוןהשמירהעלהשטחיםהפתוחיםוהחקלאייםושימוש
יעיל בקרקע ,תוספת השטח לבינוי עבור מגורים תתבצע בעדיפות ראשונה – בתחום השטח
המתוכנן לישוב .במושבים – התוספת תהיה אחידה ושיויונית בכל הנחלות ובתחום המחנה.
בקיבוצים-בשטחיהמחנה;בישוביםהקהילתייםבשטחהמתוכנןלישוב.במקריםבהםהוכח
מיצוי השטח הבנוי והמתוכנן תתאפשר חריגה מידתית משטח התכנית המאושרת וכן עבור
יחידותקטנותודיורמוגן.

 .2שינוי חוק ו"ועדות הקבלה"
בהתאם לאמור מעלה הגבלת ועדות הקבלה בנגב ובגליל ל 400-משפחות ,ביטול הועדות במחוזות
הביקוש וההסדרהשליליבחוק,מונעים מהאגודותוהוועדיםהמקומיים לממשתבע"ותמאושרות
וכןלקדםתכניותלהרחבתהישובים. 
לפיכך ,אנו מבקשים לתמוך בהצעת השרה לשינוי חוק האגודות השיתופיות ולהעלות את ועדות
הקבלהל 600-משפחותולשקולאתהמתוויםהבאים :
תיקוןחוקועדותקבלהכךשלאתהיההגבלה והתניהבמספריחידותדיור בתמ"א,ובאותה
א.
הזדמנותלהגדילאתהרףהעליוןשלועדותקבלהל-600משפחות .
תיקון חוק ועדותקבלהתוךיצירתקשרביןמכסת יח"דבלוח 2לביןמספר משפחות בחוק
ב.
ועדותהקבלה,באופןבו כלהגדלהשל מכסתיחידותדיור בלוח 2תוחלגםעלועדותהקבלה.
כלומרליישובבומספריחידותדיורמוגבלתמידתהיהועדתקבלה.
לבטלאתהמגבלהשלנגב-גלילולהחילאותועלכלהיישוביםבארץועלכלהמחוזות.
ג.
 .3הרחבת חוק (הוראת שעה) פיצול דירות לישובי המרחב הכפרי
אנו תומכים בהרחבת החוק על כל חלקי הארץ ובכל צורות ההתיישבות .יש לשמור על המדיניות
הקיימתלישוביםעםמשטרנחלותבהם יחידה מפוצלת אחתלנחלההקטנה מ 55-מ"רלאתיגרע
ממכסת לוח  .2האפשרות הכללית לפיצול דירות במושב ,בישוב הקהילתי ובקיבוץ תהיה בכפוף
להחלטתאסיפתהאגודה,הועדהמקומיוהמועצההאזורית .










בברכה,



אושרת גני גונן
ראש מועצת דרום השרון
יו"ר ועדת תכנון וקרקעות ,מש"א

שי חג'ג'
יו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל
וראש מועצה אזורית מרחבים

אילן שדה
ראש מועצת מנשה
יו"ר ועדת תכנון וקרקעות במש"א

עמית יפרח
מזכ"ל תנועות המושבים

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית



עו"ד דודו קוכמן
מזכ"ל האיחוד החקלאי 



העתקים:
ח"כאיילתשקד,שרתהפנים 
ראשיהמועצותהאזוריות 
איציקאשכנזי,מנכ"למרכזהשלטוןהאזוריבישראל 
מילכהכרמל,ראשתחוםתכנוןוקרקעותבמש"א 

