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ותיקון חוק האגודות  35לתמ"א  2שינוי לוח  –עמדת מרכז השלטון האזורי והתנועות המיישבות 

 קבלהועדות -השיתופיות
 

 רקע:

בישראלהכפריהמרחב מושביםהכולל, קיבוצים, כפרים, קהילתיים ישובים יסוד–, אבן הוא
החיבורהחקלאילאדמה, באמצעותהאחיזהבקרקע, במימושריבונותהשלישראלבכלמרחביה,

צורתיתירהמזו,הקיבוצים,המושביםוהכפריםהשיתופייםהנםיישובהפריפריהוסימוןהגבולות.
ישוביחודיתבעולםכולו,והנכםרכיבחיוניבחברה,בכלכלה,בנוףובמורשתהישראליים.

מושתתתעלערכיקשרואחריותלחקלאות,למרחבדורית-מרחבפיזילקהילהרבהנוהישובהכפרי
.הפתוחהסובבולנוף,קיימות,שיתופיות,קהילתיותוסולידריותחברתית

םוגידוליםהכפרייםהתנועותהמיישבותמעונייניםופועליםלשמראתהישובומרכזהשלטוןהאזורי
ארץהועלדמותהשל,השטחיםהפתוחים,השמירהעלהחקלאותולמען,תושביהםלטובתהטבעי

אחדהכליםלשמירהעלמשאביהקרקעהואעקרוןפיתוחתוספתשטחיהמגורים.לדורותהבאים
 בתחוםהמחנהתוךשימושיעילשלהשטחיםהמבוניםוהמתוכנניםטרםפריצהלשטחיםפתוחים.

2040תכניתהאסטרטגיתלשנתכחלקמה שלגםאת הגידול הטבעיישלאפשרשלמנהלהתכנון
.בשנה2%-העומדעלכ,ולהאוכלוסיןבמדינתישראלהישובהכפריבהתאםלממוצעגיד

הישוביםהכפרייםביכולתהצמיחהשלהםעלידימוגבליםהקיימתוהקנייניתבמציאותהתכנונית
'מכסת' בתמ"א הקבועות דיור מחוזיות1,2,3ות)לוח35יחידות מתאר בתכניות ו/או כן,.( כמו

בלבדלנגבוגלילאתועדותהקבלהההשיתופיותהמגבילהאגודותפקודתעלידימוגבליםהישובים
)גודלשלחכירתהמשקיםהחקלאיים,בעיקרבמשקהמשפחתי,כמוכן,הרגולציה.משפחות400-ל

משמעותי חסם מהווה היא גם וכד'( לישוב ונחלות לנחלה יחידות מספר הורשה, יכולת נחלה,
לקליטתאוכלוסייהחדשה.

ולהגדילאתהאפשרותלועדותקבלהעד2אתלוחלפתוח,הגב'איילתשקד,הצעתהשלשרתהפנים
וממשפחות600 במקוםהנכון נכון היאפתרון להתיישבותהכפריתהווה, עידוד כה,זריקת שעד

.והזדקנותקיפאוןהיתהמוגבלתוסבלהמ

-2;35לתמ"א2לוחפתיחת-1והתנועותהמיישבותבנושאים:מרכזהשלטוןהאזורילהלןעמדת
-פיצולדירותחוק-3;ועדותקבלה

 כפריים   ותכניות המגבילות את מספר יח"ד בישובים  35לתמ"א  3-ו 2לוח . פתיחת 1

יחידותהדיורמספראתגדילדבר שי35בתמ"א2לוחאנחנומברכיםעלהצעתהשרהלפתוחאת
לחלקםישמגבלתיחידותבתמ"אאשר,הקהילתייםישוביםמספרהיחידותבאתוכן2בישובילוח
בתממ"ים ה,או העקרונות פי על במהלךיםבאוזאת האחרונות, בשנתיים ידנו על שהוצגו כפי

:הדיוניםעלצפיפויותהמגוריםבישוביםהכפריים

מהמכסה2בישובילוח50%-כמכסתיחידותהדיורתגדלבהיקףשלעיקרון הגידול הטבעי .א
בת הקבועה מ"א בתממ"ים המוגבלים ובישובים של תוספת השינוי. של אישורו 50%ערב

 מהווהתרגוםלגידולאוכלוסיןטבעיואורגנישלהישובים.2בלוחלמכסתיחידותהדיור





 

                                  

 





 

בהתאםלהוכחתהצורךתוספתגדולהיותרמהכתובלאפשרחריגים)יש–חריגיםישובים  .ב (
 המקומית/המחוזית.באישורובסמכותהועדה,שלהישובוהמועצה

(ברהשגה)דיוריחידותקטנותלאפשרבכלישובהמעונייןבכך,-יחידות קטנות ברות השגה .ג
מ"ר55בגודלשלאיעלהעל הישוב, עדלפימפתחשליחידהאחתלכלנחלהבתקן 100או,
 .תמוחרגותמהמכסההקבועהלישובבתכניושיהיובישוביםקהילתיים

 כי:מבוקשלמגווןאוכלוסיותפרונותדיורבכדילתמרץ-תמהיל יחידות דיור .ד

 ,2מ"ר(=יחידהאחתלפילוח70עד60)   יחידות קטנות  3
2מ"ר(=יחידהאחתלפילוח100)עדיחידות בינוניות  2

ושימושעלפיעקרוןהשמירהעלהשטחיםהפתוחיםוהחקלאיים-מיקום היחידות החדשות .ה
בקרקע ,יעיל בעדיפותראשונה מגוריםתתבצע עבור בתחוםהשטח–תוספתהשטחלבינוי

 לישוב. –במושביםהמתוכנן נחלותובתחוםהמחנה.ההתוספתתהיהאחידהושיויוניתבכל
המתוכנןלישוב.במקריםבהםהוכחבשטחבישוביםהקהילתיים;בשטחיהמחנה-בקיבוצים

 הבנוי השטח חריגהמיצוי תתאפשר המאושרתמידתיתוהמתוכנן עבורמשטחהתכנית וכן
 .מוגןודיוריחידותקטנות

 שינוי חוק ו"ועדות הקבלה". 2

ביטולהועדות400-לאמורמעלההגבלתועדותהקבלהבנגבובגליללבהתאם במחוזותמשפחות,
לממשתבע"ותמאושרותהמקומייםועדיםוהאגודותוהמיםוההסדרהשליליבחוק,מונעהביקוש

וכןלקדםתכניותלהרחבתהישובים.

 ולהעלותאתועדותאנו מבקשים לתמוך בהצעת השרה לשינוי חוק האגודות השיתופיותלפיכך,
ולשקולאתהמתוויםהבאים:משפחות 600-להקבלה

ובאותהבתמ"איחידותדיורמספרוהתניהבהגבלהתיקוןחוקועדותקבלהכךשלאתהיה .א ,
.משפחות600-לשלועדותקבלההזדמנותלהגדילאתהרףהעליון

 .ב חוקועדותקבלהתוךיצירתקשרבין בחוקמשפחותפרלביןמס2יח"דבלוחמכסתתיקון
תוחלגםעלועדותהקבלה.2לוחבמכסתיחידותדיורכלהגדלהשלבובאופן,ועדותהקבלה

 מוגבלתמידתהיהועדתקבלה.דיוריחידותפרכלומרליישובבומס

 .ועלכלהמחוזותגלילולהחילאותועלכלהיישוביםבארץ-לבטלאתהמגבלהשלנגב .ג

 לישובי המרחב הכפרי פיצול דירות)הוראת שעה( הרחבת חוק . 3

 הארץ תומכיםבהרחבתהחוקעלכלחלקי ישלשמורעלהמדיניות.ובכלצורותההתיישבותאנו
תיגרעמ"רלא55-מההקטנאחתלנחלהתמפוצלהיחידםנחלותבהםעםמשטרישובילהקיימת

 לוח במושב.2ממכסת דירות לפיצול הכללית הקהילתיהאפשרות בישוב בכפוף, תהיה ובקיבוץ
.והמועצההאזורית,הועדהמקומילהחלטתאסיפתהאגודה















 

                                  

 







 בברכה,






 
     שי חג'ג'         אושרת גני גונן   

   השלטון האזורי בישראליו"ר מרכז    ראש מועצת דרום השרון
  וראש מועצה אזורית מרחבים    "אשיו"ר ועדת תכנון וקרקעות, מ

 

 
 

 עמית יפרח            אילן שדה            
 מזכ"ל תנועות המושבים    ראש מועצת מנשה        

 אבמש" וקרקעותיו"ר ועדת תכנון 
 

 
 עו"ד דודו קוכמן                                       ניר מאיר       

מזכ"ל האיחוד החקלאי      מזכ"ל התנועה הקיבוצית






 העתקים:

,שרתהפניםאיילתשקדח"כ
אזוריותהמועצותהראשי

ריבישראלזהשלטוןהאזומנכ"למרכאיציקאשכנזי,
מילכהכרמל,ראשתחוםתכנוןוקרקעותבמש"א


