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 דבר מנהלת מינהל התכנון
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מינהל התכנון במשרד הפנים ולשכות התכנון המחוזיות הם הגורם המקצועי בתחום התכנון והבנייה בממשלת ישראל. תפקידיהם מגוונים ביותר וכוללים 
בין היתר:  גיבוש המלצות למדיניות התכנון והבנייה ומעקב אחר מימושה; סיוע וליווי מקצועי לשר הפנים ולמוסדות התכנון; ייזום תוכניות מתאר ארציות, 

 מחוזיות ומקומיות; הנחיה ובקרה מקצועית.

 המינהל ולשכות התכנון משמשים גם גוף מטה, המפעיל את מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים.

 פעילותה של מערכת התכנון משפיעה על תחומי חיים רבים ובכללם הכלכלה הלאומית, העירוניות והמרחב הפתוח.

על מנת לשקף פעילות זו לציבור, הוחלט לראשונה על פרסום דו”ח שנתי, המתאר את פעילותה של מערכת התכנון הארצית והמחוזית.

 מטרת  השנתון היא כפולה:
 ● הגברת השקיפות של פעילות משרד הפנים בתחום התכנון  והבנייה.

 ● דיווח אקטיבי לכלל הציבור אודות פעילות בשנה החולפת, באופן המאפשר דיון ציבורי פתוח.

השנתון שלפניכם הוא תולדה של עבודה מזורזת ומאומצת של צוות האגף לפיתוח ובקרה, בסיועם של עובדי לשכות התכנון המחוזיות. הוא מתבסס על 
 תוצרי עבודה שהם פרי שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, גופים סטוטוריים,  גורמי השלטון המקומי והחברה האזרחית. להם התודה. 

בשל הזמן הקצר שבו הוכן השנתון, נעדר ממנו חלק מעבודתם של מינהל התכנון והמחוזות, ויתכן שנפלו בו שיבושים בתום לב. על כך נתונה  התנצלותנו 
 מראש.

 אני מאחלת לכם קריאה מעניינת

 בינת שורץ מילנר
מנהלת מינהל התכנון

דבר מנהלת מנהל התכנון
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שנתון התכנון לשנת 2011 נועד לסכם את פעילותם של מוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית )המועצה הארצית והוועדות המחוזיות(
  וגופי הסמך שלהן )מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות( בשנה זו.

 השנתון מחולק לשלושה פרקים:

פרק א’ 
 מוקדש להיבטים ארגוניים, כולל המבנה הארגוני של מינהל התכנון, המערך הארגוני ועוד.

פרק ב’
מתרכז בעשייה המקצועית-תכנונית של דרג התכנון הארצי והמחוזי בשנת 2011. פרק זה כולל סקירה של התוכניות השונות שבהן עסקו המועצה 

 הארצית, הוועדות המחוזיות, מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות, בחלוקה לנושאים ולתחומי הפעילות השונים. 

פרק ג’
מוקדש לפירוט וניתוח של נתונים כמותיים בנוגע לפעילות התכנונית שבוצעה בשנת 2011 בדרג הארצי והמחוזי, וזאת על בסיס המערכת הממוחשבת 

שבשימוש משרד הפנים )מערכת “מעקב ובקרה”(. הפרק מציג חיתוכים שונים של מאפייני הפעילות, כגון מספר התוכניות שקודמו ואושרו,  מספר הישיבות 
 של מוסדות התכנון, משך זמן הטיפול בתוכניות ועוד. 

 במטרה להציג מידע מהימן ככל הניתן, נערך טיוב לנתונים בשנה זו, אך עם זאת יש לסייג ולומר, כי עשויים להיות אי דיוקים בחלק מהנתונים. 

תקוותנו היא, כי בשנים הבאות ישקף השנתון נושאים נוספים מתחום התכנון והבנייה, במטרה להציג את כלל הפעילות של מוסדות התכנון, על מגוון 
 הנושאים והתחומים הכלולים בה.

הקדמה
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פרק א’ |  היבטים ארגוניים

פרק זה נועד לסקור את מבנה מינהל התכנון, היקפי הפעילות ומאפייניה 
וכן את הפעולות המרכזיות שנעשו בשנת 2011, בכל הקשור לשינוי תהליכי 

 התכנון ותהליכי האישור של התוכנית. 

משרד הפנים הוא הגוף האחראי על מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים.
המשרד פועל באמצעות מינהל התכנון, העוסק בעבודת המטה ובתכנון 

הארצי, ובאמצעות ששה מחוזות גיאוגרפיים, המכסים את כל שטחה של 
 מדינת ישראל. 

 1. מבנה ארגוני: 

 1.1. מוסד התכנון העליון - ממשלת ישראל
מבחינה חוקית, הממשלה היא מוסד התכנון העליון ובסמכותה לאשר 

 תוכניות מתאר ארציות, שעליהן ממליצה בפניה המועצה הארצית. 

 1.2  מוסדות התכנון - הדרג הארצי
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עוסקת בגיבוש של מדיניות התכנון 

בראייה כלל ארצית, ובמימוש והטמעה של מדיניות זו בתוכניות המתאר 
הארציות. בסיום ההליך מובאות התוכניות לאישור הממשלה. כמו כן, 

עוסקת המועצה הארצית בקידום של תוכניות מתאר מחוזיות ובאישורן, 
במתן הקלות מתוכניות מתאר ארציות ומחוזיות לתוכניות בסמכות מחוזית 
ומקומית, בשמיעה ובהכרעה בעררים שהוגשו על תוכניות בסמכות מחוזית 

 וכן בגיבוש המלצות לשר הפנים, לצורך התקנת תקנות לתכנון ובנייה. 

לצורך כל אלה, מפעילה המועצה הארצית ועדות משנה מטעמה בנושאים 
השונים: ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים )להלן: ה”ולנת”ע”(, ועדת 

 משנה לתקנות ונהלים וועדות משנה לעררים.

לצד המועצה הארצית, פועלים מוסדות תכנון ארציים מקבילים: הועדה 
לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )להלן: “ולקחש”פ”(; הועדה 
לשמירה על הסביבה החופית )להלן: “ולחוף”( והוועדה לתשתיות לאומיות 

 )להלן: “ות”ל”(.

כלל פעילויות אלה בדרג הארצי מקודמות ונתמכות בפועל, מהבחינה 
המקצועית והתפעולית, על ידי מינהל התכנון. מינהל התכנון הוא גוף מטה 

במשרד הפנים. תפקידיו המרכזיים הם גיבוש של מדיניות תכנון ארצית 
בנושאים השונים, ייזום של תוכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, טיפול 

בתוכניות מפורטות, טיפול בהכנת תקנות מתוקף חוק התכנון והבניה ועוד. 
כמו כן אחראי מינהל התכנון לכלל היבטי התפעול של מוסדות התכנון 

ברמה הארצית והמחוזית, וזאת בנושאי כוח אדם, תקצוב, תיאום ובקרה 
 ועוד. 

נכון לשנת 2011, היו כפופים למנהלת מינהל התכנון, תשעה אגפים, 
העוסקים בנושאים רבים ומגוונים, כפי שמוצג בתרשים הבא:

מנהלת מינהל התכנון

פיתוח ובקרה 
מקצועיים

תפעול

מוסדות תכנון 
ארציים

תכנון מרחבי

תוכן            אגף מקצועי            אגף תמיכה ניהולית

אגף תקנותאגף נושאימשולב

תשתיות מקומי
לאומיות

אגף
רישוי ובניה

רישוי ובניהתשתיות
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אגף 
לתשתיות 
לאומיות

אגף לרישוי 
ובנייה

אגף להנחיות 
ולתקנות 

תכנון ובנייה

אגף לתכנון 
נושאי

אגף לתכנון 
מקומי

אגף לתכנון 
משולב

אגף מוסדות 
תכנון ארציים

אגף לפיתוח 
ובקרה 

מקצועיים

אגף תפעול

תכנון מפורט 
פרוייקטים 

 נבחרים

תיאום תקנות  רישוי זמין
 ובנייה

תוכניות  תשתיות
מתאר 
 מקומיות

תכנון לטווח 
 ארוך

מזכירות 
 מועצה ארצית

פרוייקטים 
 לאומיים

 תקציב

מזכירות ועדת מכוני בקרהליווי ביצוע
משנה לבנייה 

ולתקנות

בקרת תוכניות אנרגיה ומים
שבסמכות 
הועדות 
המחוזיות

שטחים 
פתוחים

מזכירות 
 ולנת”ע

פיתוח תורתי 
 ומחקר

מכרזים 
והתקשרויות

רשות רישוי 
ות”ל

שער המידע 
לרישוי ובנייה

תחבורה 
יבשתית 
ואוירית

תוכניות 
מתאר 
מחוזיות

מזכירות ועדת 
 ערר

חידוש עירוני 
 ושימור

תפעול ועדת 
 מכרזים

מזכירות 
הות”ל

חופים, נמלים 
ומעגנות

 מזכירות
 ולחוף

בסיס מידע  תכנון זמין
גיאוגרפי 
תכנוני 

 ואינטרנט

תשתיות 
קרקע

 מזכירות
ולקחש”פ

נושאים בטיפול האגפים
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 1.3. מוסדות התכנון - הדרג המחוזי
הועדות המחוזיות לתכנון ובנייה פועלות במסגרת ששת המחוזות של משרד 

 הפנים )צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים ודרום(. 

הועדות המחוזיות לתכנון ובנייה עוסקות במגוון רחב של פעילות תכנונית, 
כולל ייזום, קידום ועדכון של תוכניות המתאר המחוזיות; קידום של תוכניות 

מתאר מקומיות ואישורן; קידום תכניות מפורטות ואישורן; בקרה תכנונית על 
התוכניות שבסמכות הוועדות המקומיות; גיבוש המלצות למועצה הארצית 

בנושאים שבתחום המחוז; מתן היתרים בשטחים שבהם פועל המחוז כועדה 
 מקומית )שטחים גליליים(; בקרה על פעילותן של הועדות המקומיות ועוד.

במליאת הועדה המחוזית נדונים לרוב נושאים תכנוניים עקרוניים ברמה 
המחוזית. במקביל למליאה, מפעילה כל ועדה מחוזית מספר ועדות משנה, 
דוגמת ועדות משנה להתנגדויות. מספרן של ועדות המשנה, כמו גם נושאי 

 עיסוקן, משתנים ממחוז למחוז. 

לצורך תמיכה מקצועית - תכנונית ותפעולית בפעילות רחבת היקף זו, 
פועלת בכל אחד מששת המחוזות לשכת תכנון מחוזית. לשכת התכנון 
המחוזית היא הגורם המקצועי בתחום התכנון והבניה במחוז, וביחד עם 

מתכנן המחוז, העומד בראשה, היא אחראית על קידום תוכניות בתחומה ועל 
היישום של מדיניות התכנון הארצית והמחוזית. מתכנן המחוז כפוף לממונה 

 על המחוז, המשמש גם כיו”ר הוועדה המחוזית.
לשכות התכנון המחוזיות אמנם אינן זהות זו לזו במבנה הארגוני שלהן, 

אך בכל אחת מהן ניתן למצוא, בכפיפות למתכנן המחוז, את היחידות 
 הארגוניות הבאות:

● מזכירות הוועדה המחוזית, האחראית על תפעול שוטף של הוועדה 
 המחוזית וכל וועדות המשנה שלה.

 ● ארכיב התוכניות שבטיפול הוועדה המחוזית.
● צוותים אזוריים, הכוללים ראש צוות ומספר מתכננים. כל אחד מצוותים 

 אלה אחראי על התוכניות באזור גיאוגרפי מסוים בתחום המחוז.
● צוותים ייעודיים לנושאים מסוימים, כגון תכנון כללי - מחוזי וארצי, 

 תשתיות, תחבורה ופרוגראמות.

 2. תפעול ומשאבים
תקציב מנהל התכנון לשנת 2011 התחלק בין הוצאות עבור שכר ונלוות לבין 

 הוצאות עבור מסגרת הפעילות המקצועית. 
תקציב השכר והנלוות עמד על כ-40 מיליון ש”ח וכלל תשלום משכורות 
וסעיפים נלווים לעובדים במטה ובלשכות התכנון המחוזיות. בשנת 2011 
הועסקו במנהל התכנון  כ-200 עובדי תקן. מתוכם כ-70 עובדים ביחידות 

המטה וכ-130 עובדים בלשכות התכנון המחוזיות. 

תקציב הפעולות לשנת 2011 עמד על כ-120,000,000 ש”ח, והוא מורכב 
ברובו )כ-50%( מהעסקת כ-300 יועצים עבור מטה מנהל התכנון ולשכות 

התכנון המחוזיות במגוון רחב של נושאים: תכנון, רישוי ובניה, תשתיות, 
תחבורה, סביבה ונושאים נוספים. כמו כן, כ-30% מהתקציב הינו עבור צוותי 

תכנון הוליסטיים להכנת תוכניות מתאר. יתר התקציב מורכב מהוצאות 
עבור מחשוב, פעולות ועדות הערר ושאר פעולות כלליות, בהתאם למפורט 

בתרשים דלהלן:

3.  תהליכי שינוי 

שני נושאים מרכזיים עמדו במוקד החלטות הממשלה בנושא התכנון והבנייה 
בשנת 2011 )ולמעשה, היוו המשך להחלטות ממשלה קודמות בנושא(:  

הרפורמה בתכנון ובנייה והגדלת  ההיצע של תוכניות למגורים. פעילותה 
של מערכת התכנון הארצית והמחוזית בשנת 2011 התמקדה בשני נושאים 

 אלה.

 3.1. הרפורמה בתכנון ובנייה
הרפורמה בתחום התכנון והבנייה היא תולדה של מספר החלטות ממשלה, 
שנועדו להביא לייעול, זירוז ופישוט של הליכי התכנון )החלטה מס’ 1295 
)תבנ/5( מיום 28.1.2010(. החלטות אלה תורגמו למספר נדבכים ופעולות 
המשולבות זו בזו, שעיקרן: הצעת חוק תכנון ובנייה חדש )הצ”ח ה’תש”ע 

2010(, מהלך תכנוני רחב היקף, לרבות תוכניות מתאר מקומיות לכל שטח 
המדינה, עדכון של תוכניות מתאר ארציות, פיתוח ממשק אינטרנטי להגשה 
מקוונת של תוכניות והיתרים ושינויים ארגוניים ומבניים בכל מוסדות התכנון 

 וגופי התמך המקצועיים ברמה ארצית, מחוזית ומקומית.

50%
 מיקור חוץ

)יועצים וחברות ניהול(

8%
שונות

7%
מחשוב

7%
ועדות ערר

28%
תוכניות מתאר
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 2011 |  הרפורמה בתכנון ובנייה
הפעילות בנושא הרפורמה בשנת  2011 התמקדה בעיקרה בליווי הליכי 

החקיקה בכנסת ובהיערכות לתהליך של מימוש הרפורמה. ליווי הליכי 
 החקיקה התקיים במסגרת הוועדה המשותפת פנים - כלכלה בכנסת.1  

במקביל לכך, החל מינהל התכנון בהתנעה ובהיערכות למימוש הרפורמה 
בפועל. לצורך זה הוקמה “מינהלת פרויקט הרפורמה”. במסגרתה הוקמו 10 

צוותי עבודה ייעודיים, המשלבים גורמי מטה ומחוזות בתחומים השונים, כגון: 
ועדות מקומיות, רישוי ובנייה, תוכניות כוללניות, ארגון ומשאבים, מערכות 
מחשוב, הדרכה, איחוד של תוכניות מתאר ארציות וכד’. בכל צוות הוגדרו 

יעדים וגובשה תוכנית עבודה לקידום ומימוש של התוצרים המתחייבים 
 מהצעת החוק.  

 3.2. האצת הבנייה למגורים
בשנת 2011 החליטה הממשלה על הצורך בהאצת תוכניות למגורים, על 
מנת לספק את הצרכים הגדלים של האוכלוסייה. החלטת הממשלה מס’ 

2982 מיום 13.3.11 בנושא “תוכנית חירום להאצת הבניה למגורים”, קבעה 
כי תוכניות למגורים יידונו בועדה המחוזית במסלול מהיר, כתוכניות להאצת 

 הבנייה )להלן: “תוכניות לה”ב”(.

על מנת לממש החלטה זו, הוקמו בכל אחת מהוועדות המחוזיות ועדות 
משנה להאצת הבנייה )לה”ב(, אשר דנו ברשימת תוכניות למגורים שנמצאו 

תואמות את הקריטריונים המצוינים בהחלטת הממשלה )רשימת תוכנית 
 לה”ב(. 

 2011 | האצת הבנייה למגורים
בראשית חודש מאי 2011 גובשה והופצה רשימת תוכניות לה”ב, במהלך 

משותף ואינטנסיבי בין משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, מינהל מקרקעי 
ישראל ומשרד האוצר. ברשימה נכללו כ-80 תוכניות, בהיקף כולל של  

 כ-60,000  יח”ד.
בהתאם לסעיף 6 בהחלטת הממשלה מיום 13.3.2011, הופצו בחודשים 

יולי ואוגוסט אותה שנה דו”חות שפירטו את מספר התוכנית ומספר יחידות 
 הדיור שאושרו בכל חודש.

ועדות המשנה לה”ב קיימו בשנת 2011 8 ישיבות ודנו  ב-71 תוכניות. ישיבות 
אלה נערכו מאז  החלטת הממשלה על הקמתן בחודש מרץ ועד למועד 
כניסתו לתוקף של חוק האצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( באוגוסט 

2011. במסגרת הלה”ב טופלו 51,637 יח”ד.

בחלוקה על פי מחוזות, מתגלה התמונה הבאה:

קידום תוספות יח”ד לפי מחוז במסגרת תוכניות לה”ב

 3.3. ועדות הדיור הלאומיות
באוגוסט 2011 אישרה הכנסת את חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה 

למגורים )הוראת שעה( ה’תשע”א-2011, הידוע בכינויו כ”חוק הוד”לים”. 
במסגרת חוק זה הוגדרו, כהוראת שעה )למשך 18 חודשים מיום פרסום 

החוק( הסדרים מיוחדים לאישור של תוכניות בנייה למגורים בגדלים 
 ומסוגים שונים, זאת לצורך קידום מהיר של תוכניות למגורים.

תוכניות הבנייה למגורים שאותן ניתן לקדם ולאשר במסגרת החוק, הינן 
”תוכניות לדיור לאומי”. תוכניות אלה יוכנו ויוגשו על ידי גופים ציבוריים 

מסוימים שהוגדרו בחוק ועליהן לכלול הוראות מפורטות להקמה של 200 
יחידות דיור לפחות בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל )קרי, שלפחות 80% 

מהקרקע הם מקרקעי ישראל(. ביישוב מיעוטים, יכללו התוכניות לדיור 
לאומי הוראות מפורטות להקמתן של 100 יחידות דיור לפחות על קרקע 

שעיקרה מקרקעי ישראל, או קרקע אחרת, ובלבד שבעלי הקרקע המחזיקים 
 לפחות 80% מהקרקע בתחום התוכנית, נתנו את הסכמתם לתוכנית.

לצורך כל אלה הוקמה בכל מחוז, לצד הוועדה המחוזית, ועדה לדיור לאומי 
)להלן: “וד”ל”(, שתפקידה לדון ולהחליט בדבר אישור תוכניות לדיור לאומי 

במקום כל מוסד, וזאת בהליך מהיר, עד לאישורן. במקביל לכך, הוקמה גם 
ועדת משנה ארצית לדיור לאומי, שלה הוקנו כל סמכויותיה של  המועצה 

הארצית לדון בתוכניות לדיור לאומי הטעונות, על פי מהותן ומאפייניהן, 
אישור של המועצה הארצית. לוועדת משנה זו הוקנתה גם הסמכות לדון 

ולהכריע בעררים על החלטות הולקחש”פ )הועדה לשמירה על קרקע 
 חקלאית ושטחים פתוחים( והולחוף )הועדה לשמירה על הסביבה החופית(. 

5%
ת”א 9%

דרום

21%
חיפה

14%
ירושלים

41%
מרכז

10%
צפון

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/intenvcom/planningmain.htm :1 למידע נוסף
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 2011 | ועדות הדיור הלאומיות
בספטמבר 2011 החלו הוועדות לדיור לאומי במחוזות השונים בקידומן של 
8 תוכניות מתאר מפורטות, אשר עמדו בתנאי הסף ובקריטריונים שהוגדרו 

לתוכנית וד”ל. 8 תוכניות אלה כוללות במצטבר כ-10,000 יח”ד ברחבי 
הארץ. ועדת המשנה הארצית לדיור לאומי התכנסה אף היא ודנה בשתי 

 תוכניות שנדרשו להקלה מתוכנית ארצית.
בנוסף לתוכניות שעברו למסלול הוד”ל, אותרו תוכניות נוספות, העתידות 

 עם סיום עריכתן להידון במסלול הוד”ל. 
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פרק ב’ של השנתון מציג את עיקרי הפעילות התכנונית שנעשתה במהלך 
שנת 2011 במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים, תוך חלוקה לנושאים 

 שונים, כדוגמת פיתוח ומגורים, תשתיות, שטחים פתוחים ועוד. 

בנוסף לכך, אובחנו התוכניות השונות ביחס לכל נושא, תוך הבחנה בין שני 
 מצבים עיקריים שבהם מצויות התוכניות השונות:

● “תוכניות מקודמות” - תוכניות שהוגשו למוסדות התכנון ובשנת 2011 
עדין נמצאו בשלבים השונים של ההליך הסטטוטורי, אך טרם הגיעו לשלב 

 הסופי של אישור.  
● “תוכניות מאושרות” - תוכניות שעברו את כל השלבים בהליך הסטטוטורי 

 ואושרו בשנת 2011.

בנוסף לתוכניות אלו, צוינו בחלק זה גם תוכניות אב. תוכניות אלה אינן 
עוברות הליך סטטוטורי פורמאלי, אלא מאומצות על ידי מוסד תכנון, מבלי 

לקבל מעמד מחייב. 

1. תכנון כולל
בקבוצה זו נמנות תוכניות המשלבות ומתכללות מספר נושאים תכנוניים 
במסגרתה של תוכנית אחת. תוכניות אלה חולקו לרמות התכנון השונות, 

החל מהרמה הארצית הכוללת, המשך במרחב האזורי והיישוב הבודד 
וכלה בהתמקדות בפרויקטים פרטניים בתחום היישוב )“זרקור לתוכניות 

 מקומיות”(.  

 1.1. תכנון ארצי:  
 1.1.1. תמ”א 35 - מעקב ועדכון 

תמ”א 35 - תוכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור, 
אושרה ע”י ממשלת ישראל ב-27.11.2005. מאז מהווה תוכנית זו את 
המסמך הסטטוטורי המקיף ביותר להתוויית הבנייה, הפיתוח והשימור 

 בישראל.

על מנת לתת מענה תכנוני גמיש ועדכני לאורך זמן, הוטמע בהוראות 
התוכנית מנגנון מעקב ועדכון, הקובע, בין השאר, כי אחת לארבע שנים 

תבחן המועצה הארצית לתכנון ולבניה את מידת הצורך לשנות את התוכנית 
 ולעדכנה.

עבודת העדכון מתייחסת למכלול התכנים בתוכנית, ובהם עתודות הקרקע 
לפיתוח ומידת מיצויין, תשתיות, יעדי אוכלוסייה, שטחים פתוחים ועוד. 

עבודת המעקב אמורה לשמש בסיס לעדכון התוכנית ולמיפוי והגדרה של 
 השינויים הנדרשים. 

 2011 | תמ”א 35 - מעקב ועדכון
צוות העדכון נערך לקראת הגשה של דו”ח המלצות בהתייחס לממצאים 

ולתמורות שהתרחשו בעשור האחרון, ובכלל זה מחאת הדיור, דו”ח 
 טרכטנברג וכדומה, וכן להחלטות ממשלה רלוונטיות.

1.2.תכנון אזורי:
תוכניות מתאר מחוזיות לבאר שבע וירושלים

 1.2.1. תוכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים - תמ”מ 30/1
התוכנית נועדה להתוות את מדיניות התכנון הכוללת למחוז ירושלים לשנת 

היעד 2020, תוך מתן דגש על חיזוקה של העיר ירושלים כבירת ישראל, מתן 
מענה בנושאי דיור, תעסוקה, רווחה, פנאי ונופש, וכן יצירת איזון מיטבי בין 

 הפיתוח לשימור במחוז כולו ובעיר ירושלים בפרט. 

צ
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פרק ב’ | פעילות תכנונית

תמ”מ 30/1 החליפה את קודמתה - תמ”מ /1, שאושרה בשנת 1977 
 ובמהלך השנים שחלפו מאז עודכנה ושונתה מספר פעמים רב.

 2011 | תוכנית מתאר מחוזית למחוז י-ם - תמ”מ 30/1 

לקראת סוף שנת 2011 החליטה המועצה הארצית לאשר בתנאים 
מסוימים את  תוכנית המתאר המחוזית העדכנית והכוללת למחוז ירושלים, 

תמ”מ30/1. לכשיתמלאו תנאים אלה, ניתן יהיה לאשר את התוכנית.
  

 1.2.2. תוכנית מתאר מחוזית למטרופולין באר שבע - תמ”מ 23/14/4 
מטרת העל של התוכנית היא “...ליצור את מטרופולין באר שבע: להפוך 

את הנגב הצפוני למרחב מטרופוליני בעל זהות וגיבוש פנימי, שבאר שבע 
במרכזו, כחלופה מתחרה וייחודית למטרופולינים אחרים בישראל. זאת על 

ידי יצירת שיתוף  תפקודי-חברתי-כלכלי בין היישובים והאוכלוסיות המצויים 
 בו ותוך טיפוח הייחוד התרבותי-קהילתי-סביבתי”. 

יעד התוכנית הוא הכפלת האוכלוסייה במטרופולין באר שבע מכחצי מיליון 
תושבים היום לכמיליון תושבים ויותר בשנת 2020. המטרה היא שבשנה זו 

יחיו במטרופולין באר שבע 12% מאוכלוסיית ישראל לעומת 7% היום. הודות 
לכך, יגדלו פי 3 ויותר ההשקעות בתשתית הנדסית ובפיתוח ההון האנושי 

 באזור.

התוכנית עוסקת בהרחבה באוכלוסייה הבדואית באזור ומאפשרת מענה 
תכנוני להסדרת ההתיישבות ולשילוב המיטבי של האוכלוסייה הבדואית 
במרחב המטרופוליני. זאת, לרבות הקמת יישובים נוספים,  הכרה בחלק 

מריכוזי הפזורה הקיימים ופיתוח תעסוקה, שירותים ומוסדות.  

 2011 | תוכנית מתאר מחוזית למטרופולין באר שבע - תמ”מ 23/14/4 
התוכנית הגיעה  לסיום ההליך הסטטוטורי ואושרה למתן תוקף.

1.2.3. תוכנית אב אזורית לשלושה קיבוצים במועצה האזורית זבולון - רמת 
יוחנן, אושה וכפר המכבי

תוכנית אב אזורית - רמת יוחנן, אושה, כפר המכבי

התוכנית מאפשרת הגדרת אזור שירותים ותעסוקה,  ריכוז תשתיות ושיפור 
של מערך איכות החיים לתושבי הגוש כולו. התוכנית מציגה רעיון של תיאום 
ושיתוף פעולה תכנוני עתידי בשלושת הקיבוצים. במסגרת התוכנית, מוצעת 

שדרת כניסה רחבה ודומיננטית לגוש היישובים וסביבה אזור המיועד 
לתפקודים כלליים שישרתו את תושבי המקום, כגון: פארק משותף, מערך 

 שבילי אופניים, מבני ציבור ומרכז שירותים ומסחר מקומי.

 2011 | תוכנית אב אזורית לשלושה קיבוצים במועצה האזורית זבולון
תוכנית האב אומצה על ידי הועדה המחוזית חיפה.

1.3. תכנון מתארי ליישוב:

תכנון מתארי לכלל האוכלוסייה

צ

צ

המפה מציגה את כלל הישובים  שאושרו וקודמו להם תוכניות מתאר בשנת 2011.

מקרא | תוכניות מתאר מקומיות לישובים
אוכלוסיה יהודית ומעורבת

           תוכנית מקודמת
אוכלוסיה לא יהודית

           תוכנית מאושרת
           תוכנית מקודמת
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 1.3.1. קידום תוכניות מתאר מקומיות לאוכלוסייה הכללית: 
מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות מקדמים הכנה של תוכניות מתאר 

מקומיות עבור רשויות מקומיות, העומדות בקריטריונים לזכאות למימון 
הכנתן של תוכניות אלה )על פי דירוג חברתי-כלכלי, מדד פריפריאליות 

 ואיתנות הרשות(, או בתוקף נסיבות מיוחדות, כדוגמת איחוד רשויות.

2011 | קידום תוכניות מתאר מקומיות לאוכלוסייה הכללית

תכנון מתארי לאוכלוסייה הכללית

 קודמו תוכניות מתאר ליישובים הבאים: 
מחוז צפון: מעלות-תרשיחא, צפת, טבריה, נהריה, עכו, קרית שמונה, בית 

 שאן, נצרת עלית,  יקנעם עילית.
מחוז חיפה: חדרה, חיפה, מוא”ז חוף הכרמל, עתלית, פרדס חנה-כרכור, 

 קרית ים.
 מחוז מרכז: אלעד, קדימה-צורן, קרית מלאכי ויבנה.  

 מחוז תל אביב: בת ים, בני ברק ואור יהודה.
 מחוז דרום: אילת, באר שבע.

 1.3.2. קידום תוכניות מתאר מקומיות לאוכלוסייה הלא-יהודית
תוכניות מתאר מקומיות עבור רשויות מקומיות לאוכלוסייה הלא-יהודית  
מקודמות במינהל התכנון ובלשכות התכנון המחוזיות באופן שוטף, על פי 

 החלטות הממשלה הבאות:
החלטה להכנת תוכניות אב ותוכניות מפורטות ביישובים ערביים ודרוזיים 

 בצפון )החלטה מס’  6148 מיום 21.9.95( 
החלטה להכנת תוכנית פיתוח ליישובי הבדואים בצפון )החלטה מס’ 4464 

 מיום 15.11.98( 
החלטה להקמת יישובי קבע לפזורה הבדואית בנגב )החלטה מס’  4707 

 מיום 19.2.06(
החלטות לעדכון תוכניות מתאר ליישובי המגזר הערבי, כחלק מהתוכנית 

הרב- שנתית לפיתוח יישובי המגזר הערבי )החלטה מס’  4464 מיום 
 15.11.98 והחלטה מס’  1433 מיום 30.3.2000(

תוכנית רב שנתית לפיתוח יישובי המגזר הדרוזי והצ’רקסי )החלטה מס’  
412 מיום 31.8.2006(

2011 | קידום תוכניות מתאר מקומיות לאוכלוסייה הלא-יהודית

תכנון מתארי לאוכלוסייה הלא יהודית

צ

צ

המפה מציגה את הישובים שלהם קודמו תוכניות מתאר מקומיות לאוכלוסייה הכללית

המפה מציגה את הישובים הלא יהודים שקודמו ואושרו להם תוכניות מתאר  מקומיות

מקרא
      תוכנית מוקדמת

מקרא 
    תוכנית מאושרת
    תוכנית מקודמת

פרק ב’ |  פעילות תכנונית
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אושרו תוכניות מתאר ליישובים הבאים:
מחוז צפון: דיר חנא, זרזיר, יפיע, מנשיה זבדה.

קודמו תוכניות מתאר ליישובים הבאים:
מחוז צפון: אכסאל, ביר אל מכסור, ג’יש, כאבול, בסמת טבעון,  חורפיש, 

טייבה זועביה, סולם, עין אל אסד, פסוטה, שיבלי אום אל ע’אנם, כפר מיצר, 
 מעאויה, ראמה.

מחוז חיפה: אום אל פאחם, ברטעה, עין א-סהלה, ג’סר א-זרקא,
 דאלית אל כרמל, עוספיא, פוריידיס.

 מחוז מרכז: ג’לג’וליה, זמר, טייבה, כפר ברא.
 מחוז ירושלים: אבו גוש.

מחוז דרום: מולדה, אום בטין, אל פורעה. 

 1.3.3. תכנון ישוב עירוני לאוכלוסיה הערבית - תמ”א 44
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישיבתה מיום 3.2.09, הורתה על עריכת 

תמ”א 44 - תוכנית מתאר ארצית ברמה של תוכנית מתאר מקומית, 
 המאפשרת הוספת נדבך עירוני חדש בצפון הארץ לאוכלוסייה הלא יהודית. 

התוכנית נועדה ליצור מרכז אורבני חדש לאוכלוסייה הערבית, אשר יציע 
מגוון של צפיפויות מגורים, בבניה רוויה ובעלת מאפיינים עירוניים מודרניים. 

כמו כן, כוללת התוכנית יצירת מרכז תעסוקה, שירותים, פנאי תרבות ומסחר, 
 לתושבי היישוב וליישובים הסמוכים. 

המיקום שנבחר נמצא מדרום ליישוב ג’דידה-מכר, על שטחים בבעלות 
המדינה. התוכנית נועדה לספק פתרונות דיור ושירותים מתקדמים ומגוונים 

 להיקף של כ-40,000 נפש. 

 2011 | תכנון ישוב עירוני לאוכלוסיה הערבית - תמ”א 44
במהלך שנת 2011 נקבעה, במסגרת ועדת המשנה לנושאים תכנוניים 

עקרוניים של המועצה הארצית,  החלופה הנבחרת בתחום הפיתוח, לצורך 
 גיבוש של מסמכי התוכנית.

 1.3.4. קידום תוכניות מתאר מקומיות לאוכלוסייה החרדית 
כחלק ממציאת פתרונות למצוקת הדיור ההולכת וגדלה של האוכלוסייה 

החרדית, ומתוך הבנת הצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו )מבחינת צפיפות 
מגורים, היבטים דמוגרפיים, פרוגרמתיים  ועוד( החליטה הממשלה על 

 הקמת יישובים המיועדים לאוכלוסייה החרדית.

החלטה מס’ 1505 של הממשלה מיום 14.03.2010 עסקה בנושא 
קידום היישוב חריש  “...כפתרון  משמעותי וארוך טווח למצוקות  הדיור 

 הקשות שמהן  סובלת  האוכלוסייה  בעלת  צביון  דתי”.

בנוסף לכך, החליטה הממשלה ב-15.4.2007 להקים עיר בשם כסיף בצומת 
הכבישים 31 ו-80, בין העיר ערד והיישוב כסייפה. לצורך זאת הוקמה ועדה, 

האחראית על פיתוח העיר. הוועדה העבירה את התוכנית הראשונית לדיון 
בוועדה המחוזית במחוז דרום, שהמליצה להפקיד את התוכנית במועצה 

הארצית לתכנון ולבנייה. 

2011 | קידום תוכניות מתאר מקומיות לאוכלוסייה החרדית

הקמת ישובים המיועדים לאוכלוסייה החרדית

● אושרה התוכנית להקמת העיר החרדית חריש )חריש/1(, בסמוך לצומת 
 עירון.

● המועצה הארצית מצאה נחיצות במתן פתרונות דיור נוספים לאוכלוסייה 
החרדית, בנוסף לחריש, והמליצה לממשלה על הקמתה של עיר חרדית 

 חדשה בשם כסיף, בצומת תל ערד שבנגב. טרם גובשה תוכנית.

 1.4. זרקור לתוכניות מקומיות
מוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית מקדמים בשגרה אלפי תוכניות 

 בשנה, מרביתן תוכניות פרטניות בתחומי היישובים השונים.
מתוך כלל תוכניות אלה, יפורט להלן מדגם קטן ובלתי מייצג של מספר 

תוכניות, הממחישות באופן חלקי את מגוון הנושאים, המקומות והתחומים 
 שבהן עוסקות התוכניות מסוג זה.

צ

חריש

כסיף

מקרא
      תוכנית מקודמת

פרק ב’ | פעילות תכנונית



משרד הפנים | שנתון התכנון 2011 22

2011 | זרקור לתוכניות מקומיות

פרויקטים נבחרים במחוזות י-ם וחיפה

 תוכניות שאושרו:
 תוכנית אב לכניסה לעיר ירושלים - מתחמים עירוניים

אושרה התוכנית למתחם הכניסה לעיר. התוכנית מציעה פיתוח של המתחם 
כמרכז עסקים, תרבות ופנאי, על מנת להביא לתוספת משמעותית של 

פעילות עסקית ותרבותית בירושלים ולתרום למיצובה כעיר תוססת ופעילה. 
המתחם הוא גם חלק ממרכז תחבורה, שבו נפגשים במקום אחד תחנה של 

רכבת ישראל, שני קווים של הרכבת הקלה ותחנת האוטובוסים המרכזית. 
בכך ימומש העיקרון התכנוני של העצמת שימושים עירוניים בסמיכות 

 למוקדי תחבורה ציבורית.

התוכנית מציעה מגדלי משרדים ועסקים לאורך הרצועה הצפונית של 
רח’ שז”ר, מרכז קונגרסים בינלאומי )בנייני האומה( ובינוי לעסקים ומסחר 

במגרשים הסובבים. דגש מיוחד ניתן בתוכנית על בנייה מרקמית נמוכה 
במרחב הסמוך לגשר קלאטרווה, וזאת על מנת שלא לחסום את הביטוי 

המרחבי של הגשר. היקפי הבינוי עומדים על כ-780,000 מ”ר, מתוכם 
כ-260,000 מ”ר למרכז הקונגרסים ו-520,000 מ”ר למשרדים, עסקים, 

 מלונאות ומסחר, ובכללם תוספת של כ-2,000 חדרי מלון.

 תוכנית אב ומתאר לשכונת רחביה, ירושלים
תוכנית מתאר מפורטת לכל שכונת רחביה. התוכנית מבקשת לתת מענה 
למדיניות המחוזית והעירונית, המעודדת תוספת של יחידות דיור בתחום 

הבנוי של העיר ירושלים, זאת תוך שמירה על האיכויות העירוניות הקיימות 
בשכונה. לשם כך קובעת התוכנית עקרונות תכנון, כגון: גבהים מרביים 

לבנייה באזורים השונים, מבנים לשימור והוראות מפורטות בנושא הבינוי 
 והעיצוב, לשמירה על אופייה של השכונה. 

 תוכניות שקודמו ותוכניות אב שאומצו:

 תוכנית שלד לדרום בית שמש
אומצו עקרונות לתוכנית שלד לדרום בית שמש. מדובר בתוכנית שעיקרה 

תכנון של רובע מגורים גדול ומשמעותי בעיר בית שמש. תוכנית השלד 
מציעה תכנון עקרוני ופרוגרמה לשני רבעים עירוניים בהיקף של 15,100 

יח”ד בבניה של עד 7 קומות ובצפיפות ממוצעת של 11-10 יח”ד לדונם נטו. 
בנוסף לכך, מתוכננים גם שטחי מסחר, תעסוקה, שטחים ציבוריים ותשתיות 

 כנדרש.

 תוכנית אב ומתאר לבית הכרם, ירושלים 
אומצה מסגרת המדיניות והוחלט על הפקדת תוכנית מתארית כוללת 

לשכונת בית הכרם, תוך מתן  מענה לצורך בציפוף השכונה מחד גיסא 
ובשימור צביונה המיוחד של השכונה, מאידך גיסא. השטח המיועד לתוכנית 
הוא כ-930 דונם. התוכנית מאפשרת תוספת של כ-1400 יח”ד, תוך שמירה 

 על הגרעין ההיסטורי של השכונה.

 תוכנית אב גוננים, ירושלים
 אומצה תוכנית אב להתחדשות עירונית בשכונת גוננים. 

מטרותיה של תוכנית האב המוצעת הן: העלאת איכות המגורים, שיפור 
איכות החיים והרווחה בשכונה, הגדלה של מספר יחידות הדיור על ידי ניצול 
יעיל של הקרקע והתאמת שטחי הציבור ומבני החינוך, התרבות והדת ליעד 

 האוכלוסייה המתוכנן.
התוכנית מעודדת חזית מסחרית לאורך הרחובות המרכזיים, שומרת על 

צירים להולכי רגל ויוצרת מערכת של שטחים פתוחים, המקושרים לשכונות 
המשיקות. בנוסף לכך, מקפידה התוכנית על הנגשת מתחם בית הספר 

בלב השכונה, שיפור הגישה  אל השכונה וממנה ומתן פתרונות תנועתיים 
 לצמתים הראשיים.

 תוכנית אב למושבה הגרמנית והמושבה היוונית, ירושלים
אומצה מסגרת מדיניות לתחום המושבות, וזאת בהתאם למדיניות של 

תוכנית המתאר החדשה לירושלים. על-פי התוכנית, יש להכין בתחום העיר 
ההיסטורית תוכניות כוללות לשכונות, אשר יכללו, בין היתר, הוראות לשימור. 

התוכנית עוסקת בשטח של כ-1600 דונם, הכולל בתוכו את גרעיניהן של 

צ
מקרא | פרויקטים נבחרים

    תוכנית מאושרת
    תוכנית מקודמת
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ארבע שכונות היסטוריות: המושבה הגרמנית, המושבה היוונית, קטמון 
 וטלביה.

התוכנית מציעה מדיניות פיתוח לאזורים השונים על פי רגישותם, וזאת 
באמצעות הגדרה של אזורי “גרעין היסטורי”, שבהם לא יאושרו תוכניות 

המקנות תוספת זכויות,  ואזורים אחרים, שבהם יתאפשר פיתוח מתון ואף 
 פיתוח נרחב יותר.

 בימים אלה מקודמת תוכנית האב כתוכנית סטטוטורית.

 שכונת מגורים בקרית אתא )כ/ 450/ב(
מדובר בתוכנית מתאר המשתרעת על שטח של כ-1,280 דונם, מערבית 

למרכז העיר  קרית אתא. התוכנית מציעה הקמת שכונה בהיקף של 
כ-6,000 יח”ד וכן שטחי ציבור פתוחים, מבני ציבור ושטחי מסחר ותעסוקה.  

בתחום התוכנית מצויים שטחים בבעלות שיכון עובדים, שכונת פרוסטיג 
הוותיקה וקרקעות פרטיות. בתחומי שכונת פרוסטיג הוותיקה קיימים מבנים 
ישנים לצד מבנים חדישים יותר, מגוון יח”ד צמודות קרקע וכן מבנים  בעלי 

 קומות  בודדות.
זוהי תוכנית מפורטת, הכוללת איחוד וחלוקה.  התוכנית קובעת שלבים של 

בינוי ופיתוח  ובכלל זה קביעה, כי אחד מהשלבים הוא חידוש עירוני בתחום 
 שכונת פרוסטיג.

 שכונת מגורים במתחם החותרים-טירת הכרמל
התוכנית, המשתרעת על שטח של 781 דונם, מציעה הקמה של שכונת 

מגורים חדשה בהיקף של 2,153 יח”ד, אזור תעסוקה  בהיקף של 100,972 
מ”ר וכן הקמת פארק עירוני בשם “נחל גלים”. התוכנית תואמת את הוראות 

תמ”א 34/ב/3 למשק המים )נחלים וניקוז( וכוללת הנחיות לפיתוח של 
 סביבת נחל גלים.

תוכנית זו משלימה רצף של שלוש שכונות חדשות לאורך כביש 4, 
המשלימות את הבינוי של העיר טירת כרמל עד לכביש 4, כאשר מתחם 

החותרים יהווה את הכניסה הדרומית לעיר.

 שכונת מגורים במורדות הצפוניים של אום אל פאחם )ענ/424( 
מדובר בתוכנית מתאר, המשתרעת על שטח של כ-1,400 דונם. התוכנית 
מציעה הקמה של 2,700 יח”ד. חלק הארי של התוכנית ממוקם על אדמת 

מדינה. התוכנית מציעה מגוון של צפיפויות ושטחי ציבור בהיקפים גדולים. 
היא פורסמה לתוקף באוגוסט 2011.

 2. פיתוח
 2.1 מגורים

נושא המגורים היה אחד מהנושאים המרכזיים שעמדו במוקד פעילותם של 
מוסדות התכנון בשנת 2011. זאת בין היתר, לאור החלטת ממשלת ישראל 
מיום 15.7.2010 )החלטה מס’ 2019( שהגדירה למוסדות התכנון יעד שנתי 

של אישור תוכניות למגורים בהיקף שלא יפחת מ-60,000 יח”ד בשנה, 
 בשנים 2020-2011 )בחלוקה עפ”י מחוזות(. 

גם ועדת טרכטנברג, שהגישה את מסקנותיה בספטמבר 2011, המליצה 
על מספר צעדים, במטרה להקל על מצוקת הדיור בישראל: הגדלת מלאי 

הדיור; יצירת תמהיל מגוון של גדלי דירות; פיתוח שוק הבנייה להשכרה 
לטווח הארוך, במיוחד דירות קטנות ובאזורי הביקוש המרכזיים - יצירת 

פתרונות של דיור בר השגה לאוכלוסיות מתקשות כלכלית; פתרונות 
לאוכלוסיות ייחודיות ומגזריות; גיבוש אסטרטגיה  כוללת לפיתוח המרחב 

האורבאני, הכוללת האצת תהליכים לאישור תוכניות למגורים, חידוש עירוני 
 ופיתוח של מערכות התחבורה הציבוריות. 

פרק זה מציג את פעילות מוסדות התכנון בנושא המגורים בשנת 2011. 
הליך אישור תוכנית במוסדות התכנון מתחלק ל-6 שלבים עיקריים, כפי 

שמופיע בתרשים הבא:
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 2.1.1. תכנון יח”ד - ניתוח כמותי: 

 2011 | תכנון יח”ד - ניתוח כמותי
בשנת 2011 אושרו 29,053 יחידות דיור במוסדות התכנון. כמו כן, נמשך 

קידומן של 242,351 יחידות דיור נוספות, המצויות עדיין בהליך סטטוטורי 
 במוסדות התכנון. 

בשנת זו אושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים 549 תוכניות למגורים. 
 1,677 תוכניות למגורים עמדו בתנאי סף. 

 יח”ד מאושרות: 
בחלוקה על פי מחוזות, נמצא כי 29,053 יחידות הדיור שאושרו בשנת 2011 

מחולקות במרחב באופן הבא:

יחידות מאושרות לפי מחוז

רוב יחידות הדיור )8,452( שאושרו מצויות במחוז חיפה, ואלו מהוות 
כ-29% מסך יחידות הדיור המאושרות לשנה זו.

אישור יח”ד - עמידה ביעדי ממשלה

השוואת היקף יחידות המגורים שאושרו בשנת 2011 ליעדי הממשלה בנדון 
)כפי שהוגדרו בהחלטת מס’ 2019 כמפורט לעיל( מעלה כי בשנת 2011, 

מוסדות התכנון אישרו רק  29,053 יחידות דיור המהווים כ-48% בלבד 
מיעדי הממשלה )60,000 יח”ד(.  

אף אחד מששת המחוזות לא עמד ביעדי הממשלה מלבד מחוז חיפה 
שאישר 8,425 יחידות דיור שהם כ-105% מיעד הממשלה השנתי למחוז 

)8,000 יח”ד לשנה(.

יעד ממשלה ליח”ד מאושרות

ת”אצפוןמרכזי-םחיפהדרום
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להלן טבלה המציגה את רשימת יחידות הדיור שאושרו בשנת 2011 על פי חלוקה למחוזות וליישובים:

יח”דיישובמחוז

דרום

30רהט

136אילת

769-אופקים*

242ערד

10דימונה

349אבו עיאדה

275אשדוד

25אשקלון

2באר שבע

19זרחיה

1כוכב מיכאל

826תל שבע

10חורה

54ערערה בנגב

322ניר יצחק

9קרית גת

1541דרום סה”כ

יח”דיישובמחוז

ירושלים

4765ירושלים

350בית שמש

47מבשרת ציון

3אבו גוש

64ישעי

5229ירושלים סה”כ

יח”דיישובמחוז

חיפה

1כפר חסידים א’

71חדרה

1473חיפה

116גן השומרון

868טירת הכרמל

506נשר

30רכסים

797באקה

950מעלה עירון

2740אום אל פאחם

361קריית מוצקין

6פורדיס

122פרדס חנה כרכור

384אור עקיבא

8425חיפה סה”כ

יח”דיישובמחוז

תל אביב

68בני ברק

595בת ים

72הרצליה

11חולון

67אור יהודה

391רמת גן

895תל אביב יפו

2099תל אביב סה”כ
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יח”דיישובמחוז

מרכז

285הוד השרון

1גדרה

45כפר סבא

400גני תקווה

661נתניה

2191פתח תקווה

757ראשון לציון

116רחובות

3גבתון

14עשרת

15אבן יהודה

1צורן קדימה

6מצליח

3טייבה

13טירה

204גבעת שמואל

119קלנסווה

1חבצלת השרון

2עין שריד

8ג’לג’וליה

2כפר ברא

2שהם

4שטח גלילי

4853מרכז סה”כ

יח”דיישובמחוז

צפון

1169יפיע

336עין מאהל

31עילוט

3.7בסמת טבעון

1אכסאל

30תובל

135מנוף

יח”דיישובמחוז

צפון  )המשך(

30יחיעם

4ראש פינה

96דוב”ב

10כסרא סמיע

2-חוסן*

35-מעלות תרשיחא*

11חורפיש

300דגניה ב’

120אשדות יעקב-איחוד

123אלמגור

190כנרת )קבוצה(

400מנשית זבדה

3זרזיר

198רמת השופט

2362דיר חנא

53-עראבה*

64סח’נין

9כפר מנדא

68אודם

23נצרת

24כפר יאסיף

36רומת הייב

953מגדל העמק

16נהריה

2תמרה

160בית שאן

15עכו

254-צפת*

4כרמיאל

28עפולה

6906צפון סה”כ

סכום כולל - 29,053
* תוכניות שאושרו ב-2011 אשר החליפו תוכניות קודמות. מטרתן להקטין את צפיפויות המגורים  

שבתוכנית הקיימת, לפי צרכי הישוב ומתוך ראייה תכנונית כוללת    
)ועל כן הוחסרו מסך תוספות יח"ד ב2011(.     
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 יחידות דיור בהליכי אישור
242,351 יח”ד קודמו בשנת 2011 וטרם הגיעו לשלב אישור התוכנית. בחלוקה על  פי מחוזות והשלבים בהליך מתגלה התמונה הבאה:

בחלוקה על פי שלבים בהליכי תכנון, כמות יח”ד התחלקה בין המחוזות באופן הבא:

חלוקת יחידות הדיור הנמצאות בהליכי אישור במוסדות התכנון לפי המחוזות מעלה את התמונה הבאה:

סך יח”ד בהליכים 
 בחלוקה על פי מחוז:

242,351

כמות יח”ד בשלבי ההליך הסטטוטורי בחלוקה למחוזות

מילוי תנאים בדיקה תכנוניתקליטהמחוז
להפקדה

הכרעה בתוכניתהפקדה
)או בהתנגדויות(

סה”כבהליך אישור

4,9083,02614,57135,3149,59437,416חיפה

2,6255,9864,9033276,5285,85826,227ירושלים

114,70922,96651114,18323,83976,209מרכז

15,1975,70914,72721,4368,38445,455צפון

251485,621013,8104,68424,288תל אביב

4,9704,89114,41902,2986,17832,756דרום

27,72634,46977,20784343,56958,537242,351סה”כ
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בשנת 2011  רוב  יחידות הדיור המצויות בהליכי אישור  נמצאות במחוז 
מרכז )76,209(, ואלו מהוות כ-31% מסך יחידות הדיור הנמצאות בטיפול 

 מוסדות התכנון בשנה זו )242,351(. 

 2.1.2.  דירות קטנות 
הצורך בדירות קטנות הוכר ועוגן הן בהמלצותיה של  הוועדה לשינוי כלכלי-
חברתי  )“ועדת  טרכטנברג”(  והן בחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבניה 
למגורים )הוראת שעה( - הידוע בכינויו “חוק הוד”לים”. חוק הוד”לים עיגן 
את החובה לכלול בתוכנית לדיור לאומי “הוראות לעניין גודלן של יחידות 

הדיור והיחס בין דירות קטנות ודירות גדולות בתחומה, ויכול שייקבע בה כי 
בניין, כולו או חלקו, ייועד להשכרה, ואת התקופה שבה ייועד כאמור, אשר 
לא תפחת מעשר שנים וכן יכול שייקבע בה ייעוד קרקע ל”דיור בהישג יד 
להשכרה” )סעיף 3 )א( לחוק(. עוד נקבע שם, כי “דירות קטנות” הן דירות 
ששטחן הכולל המותר לבנייה, לרבות מרחב מוגן דירתי, אינו עולה על 75 

 מ”ר.  

 2011 |  דירות קטנות 
ביום 11.5.2011 פורסם חוזר מנכ”ל משרד הפנים )חוזר מנכ”ל מס’ 

3/2011(, הכולל הנחיות מפורטות למוסדות התכנון בנושא יצירת תמהיל 
מגוון של דירות במסגרת התוכניות. בין היתר נקבע באותו חוזר, כי על 

מוסדות התכנון לשאוף להקצאה של כ-20% דירות קטנות מסך-כל יחידות 
 הדיור בתוכנית המוצעת, וזאת  בכפוף למצב הקיים בשטח ולאופי הסביבה. 

ביום  20.11.2011 פורסמו תקנות התכנון והבנייה, שיש בהן סטיה ניכרת  
מתוכנית )הוראת שעה( תשע”א-2011. תקנות אלה נועדו לאפשר, בתנאים 

מסוימים שפורטו בהן, את פיצולן של דירות קיימות ולהגדיל בכך את מספרן 
של יחידות הדיור הקטנות בבניינים קיימים ובפרויקטים מתוכננים, וזאת 

 בכפוף לכללים שנקבעו בתקנות. 

ביום 28.12.2011 אושרו בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנות 
חוק התכנון והבנייה )הגדרת תוכנית למגורים ודירה קטנה לפי סעיף 

147)ב( - התשע”א-2011(, שעיקרן  מתן אפשרות לוועדה המחוזית לאשר 
הקלה שנתבקשה על ידי  יזם ממשלתי לבניית דירות בתמהיל מגוון, גם אם 

 הוועדה המקומית אינה תומכת בכך. התקנות עדיין לא נכנסו לתוקף. 

 2.1.3. חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
מדינת ישראל ממוקמת באזור פעיל במיוחד מבחינה סיסמית ולפיכך 
נמצאת בסיכון גבוה לרעידות אדמה. לאור זאת, הורתה הממשלה על 
הצורך בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, וזאת באמצעות קביעה של 

הסדרים תכנוניים, כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים 
ואחרים. מדיניות זו יושמה עם אישורה של תוכנית המתאר לטיפול בחיזוק 

מבנים מפני רעידות אדמה )תמ”א 38(, אשר הגדירה את המסגרת 

התכנונית לנושא זה וקבעה את ההוראות שעל פיהן  יוכלו הוועדות 
המקומיות להגיש תוכניות מקומיות לחיזוק מבנים. בנוסף לכך, מאפשרת 

התוכנית קבלה של היתרי בנייה לחיזוק מבנים, הכוללים תוספות בנייה, תוך 
 קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים, כדי ליצור תמריץ לחיזוק.

ביום 9.1.2011 החליטה הממשלה, בנושא היערכות העורף למצבי חירום, 
להטיל על  שר הפנים להביא לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבנייה את 

הצעת הוועדה המקצועית מטעם שר הבינוי והשיכון בדבר שינויים בתמ”א 
.38 

2011 | חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
בשנת 2011 קודמה תוכנית תמ”א 3/38, שמטרתה להגדיל את התמריצים 

התכנוניים לחיזוק מבנים, מעבר למה שנקבע בתכנון המאושר. לפי הערכות 
של משרד הבינוי והשיכון, שינוי התמ”א מרחיב את הפוטנציאל שלה לעודד 
חיזוק של מבנים )בהיבט הכלכלי בלבד(, מכ-100,000 יח”ד עד לכ-400,000 

יח”ד. עם זאת יש לזכור, כי ליישום התמ”א יש היבטים נוספים - קנייניים, 
הנדסיים ועוד. התוכנית מוגדרת כ”תוכנית מאפשרת” )כלומר, ניתן להגיש 

בקשות להיתר על-פיה(. האחריות לייזום החיזוק היא של בעלי הזכויות 
 בנכסים.

 2.1.4. מיגון מפני טילים  ופיתוח מרחב תת הקרקע - תמ”א 40
מיגון מפני טילים: המועצה הארצית החליטה על הצורך בעריכת תוכנית, 

 אשר תגבש הוראות ביחס לצורך במיגון מבנים מפני טילים. 
לצורך זה, החלה עריכה של תוכנית מתאר ארצית למיגון, המהווה חלק 

מתמ”א 40 ומתווספת להוראות הנוגעות לבנייה תת-קרקעית. במסגרת זו, 
נבחנו פערי המיגון הקיימים בהתאם לתקנים שהיו נהוגים לאורך השנים 

ובהשוואה לגיל המבנים. נמצאו פערי מיגון שעליהם יש לגשר, במיוחד 
 במבני מגורים, אך גם במפעלים ובמוסדות אחרים.

התוכנית מציעה עקרונות לסגירת פערי המיגון והתאמתם לשינויים בסוג 
האיום. העקרונות כוללים מיגון תקני לכל והשלמת הפערים לבעלי מיגון 

חלקי, גמישות במגוון פתרונות למיגון פיזי, מיגון תשתיות חיוניות, הקדמה 
 של פתרון המיגון בתוכנית )במקום בשלב ההיתר( ומיגון בר השגה.

בנייה בתת הקרקע: מדינת ישראל הינה אחת מהמדינות הצפופות בעולם. 
לצורך ייעול השימוש בקרקע החליטה המועצה הארצית להורות על 

הכנת תוכנית וקביעת הוראות לעידוד של בנייה תת-קרקעית ובכלל זה 
הטמנה של מתקני תשתית וקווי תשתית, במטרה לצמצם ולמזער מפגעים 

סביבתיים, בטיחותיים וחזותיים.
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2011 | מיגון מפני טילים  ופיתוח מרחב תת הקרקע- תמ”א 40
בשנת 2011 קודמה תוכנית תמ”א 40 לקראת דיון בוועדת ההיגוי, 

 בהוראותיה ובמסמכים נלווים ליישומה.

 2.2. מלונאות, תיירות ונופש
תוכנית המתאר הארצית למלונאות, תמ”א 1/12, מתווה מדיניות תכנון 

לפיתוח המלונאות בישראל, בדגש על פיתוח באזורי הארץ השונים, בהתאם 
 למדיניות התכנון הארצית, הקבועה בתמ”א 35. 

התוכנית מאפשרת פיתוח של האכסון המלונאי, כמנוף עיקרי וכתנאי 
למימוש הפוטנציאל התיירותי של ישראל. היא מכוונת לחיזוק התיירות 

הנשענת על נכסי תרבות, דת, היסטוריה ונוף. נכסים אלה מהווים מרכיבים 
 מרכזיים במשיכת התיירות הנכנסת ובטיפוח תיירות הפנים.

מטרת התוכנית היא להבטיח עתודות קרקע למלונאות ולתת מענה למגוון 
של אמצעי אכסון, תוך הבחנה בין מרכז לפריפריה והעדפה לפיתוח 

בישובים העירוניים, בדגש על הערים ירושלים ותל אביב. התוכנית אושרה 
ע”י הממשלה ב-19.8.2010.

 2011 | מלונאות, תיירות ונופש
בשנת 2011 אושרו 6,661 חדרי מלון וסה”כ 175,270 מ”ר של שטחי 

מלונאות. בחלוקה לפי המחוזות עולה התמונה הבאה:
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 2.2.1. זרקור לתיירות 
 תוכנית להקמת מתחם מלונאי בחיפה, המושבה הגרמנית )חפ/2102(

בשנת 2011 אושרה התוכנית )חפ/2102( המייעדת חטיבת קרקע ששטחה 
14 דונם לתיירות ומסחר, לשם הקמת מלון עירוני, בהיקף של 300 חדרים. 

התוכנית כוללת בחלקה חלופה למעונות סטודנטים. המלון המוצע שומר על 
 אופיים של המבנים הקיימים במושבה הגרמנית.

התוכנית מגדילה את מספר מקומות האכסון  על הציר התיירותי המשתרע 
מהגנים הבהאיים לנמל חיפה ויוצרת הזדמנות תכנונית ייחודית לקידום של 

ענף המלונאות בעיר. התוכנית מהווה חלק מתוכנית השלד של המושבה 
 הגרמנית, המייעדת את האזור לשימור, פיתוח ושיקום.

2.3. תעשייה, מסחר ותעסוקה

בשנת 2011 אושרו שטחי תעסוקה ומסחר:

סה”כתעסוקהמסחר

94,7771,513,0881,607,865מ”ר

סה”כ מ”ר מאושר בחלוקה על פי מחוז

 2.3.1. עוגני תעשייה
בהחלטת הממשלה מס’ 3967 מיום 24.8.2008 ותיקוניה בהחלטה מס’ 

180 מיום 12.5.2009, נקבע כי צוות בינמשרדי ימליץ לשרים על גבולות 
של אזורי תעשייה מרחביים, שיקבלו עדיפות על פני אזורי תעשייה 

אחרים. מטרתו של צעד זה היא  קידום ופיתוח של ענפי התעשייה באזור 
הפריפריה, כחלק מצעדי הממשלה להעלאת שיעור הצמיחה בפריפריה 

ולשיפור פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק.

בהתאם להחלטות הממשלה הנ”ל, ביצע מינהל התכנון עבודת מחקר וניתוח 
מקיפה באזורי הפריפריה, שכללה איסוף וניתוח של נתונים לגבי יישובי 
הפריפריה ואזורי התעסוקה, ובניית מודל לחלוקה של המרחב הפריפרי  

לעוגני תעסוקה.  במקביל לכך, נעשתה עבודת מחקר על שיטות ניהול של 
אזורי תעשייה משותפים בארץ ובעולם. בעקבות המחקר,  גיבש משרד 

הפנים הצעה למודל ניהולי של איגוד ערים לתעשייה, המתבסס על איגום 
היתרונות של השיטות השונות והצעה למודל של חלוקת הכנסות לרשויות 

 השותפות.

 2011 | עוגני תעשייה
הוכנו מסמכים המציעים מערך של עוגני תעשייה מרחביים בפריפריה 

הצפונית ובפריפריה הדרומית. מסמכים אלה נדונו בוועדה הבינמשרדית. 
נערכו מספר דיונים וטרם התגבשה הסכמה באשר למודל המרחבי- 

 תעסוקתי הרצוי.

 2.3.1.1. זרקור לתעשייה, מסחר ותעסוקה 
 הרחבת אזור התעשייה ציפורית

אושרה  התוכנית לחיזוק התעסוקה  במרחב נצרת, שתתן מענה בתחום 
התעסוקה ליישובים נצרת,  משהד,  ריינה וכפר כנא  ואף ליישובים מרוחקים 

 יותר, כגון טבריה, טורעאן, שיבלי, כרמיאל ועוד. 
מטרתה של התוכנית היא להוסיף שימוש מסחרי בשילוב עם שימוש 

תעשייתי כחלק אינטגראלי מהאזור. התוכנית מייעדת 55,679  מ”ר 
 לתעסוקה ו-18,000 מ”ר למסחר.

אזור תעסוקה ומסחר משותף נשר-חיפה בפארק הקישון
 )מכ/777  חפ/2311 זב/238(

כחלק מהפארק המטרופוליני קישון, קודמה התוכנית לפארק תעסוקה 
ומסחר ולייעוד שטח לפארק/גן ציבורי, בשטח של 2,259 דונם. התוכנית 

כוללת אזור תעסוקה בשטח של כ-400,000 מ”ר וחניונים בשטח של 
 כ-145,000 מ”ר.

פארק התעסוקה והמסחר מיועד לשימושי משרדים, תעשייה נקייה עתירת 
ידע, שירותים עירוניים, מרכז ירידים, מסחר, הסעדה, שירותי בידור, אולמות 

 אירועים וחניה.
אזור התעסוקה המשותף יהווה בסיס כלכלי לרשויות המקומיות ולאזור כולו 

 ועוגן מרכזי לפיתוח אזורי.
הפארק הכלול בתוכנית מהווה חלק מהפארק המטרופוליני ונועד לתת 

מענה לצרכיה של אוכלוסיית מטרופולין חיפה והצפון. הכללתו בתוכנית 
מאפשרת תכנון ותיאום  של הפארק וסביבתו בהתאם למגמות התכנון 

המפורטות בתוכנית המתאר המחוזית תמ”מ 6/6.
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 תוכנית להקמת מתחם תעסוקה ומסחר בכניסה לישוב ריינה  
קודמה תוכנית, על שטח של 49 דונם,  להקמת מתחם תעסוקה בן 24,462 

 מ”ר לתעסוקה בכניסה לישוב ריינה.
התוכנית מציעה  הקמת  מתחם לתעסוקה ומסחר  בחלקים הצפוניים 
של אדמות ריינה וזאת במטרה לחזק את התעסוקה המקומית באזור 

מוכה אבטלה. השימושים המותרים יהיו שימושי מסחר, תעסוקה )משרדים 
ומלאכה זעירה שאינה גורמת נזקים(  ושירותי הסעדה ובילוי.

הקמה ופיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה
)ציפורית, ריינה וקישון(

מסמך מדיניות הקובע קריטריונים וכללים לקידום תוכניות או היתרים 
 לגני אירועים 

היקפה המתרחב של תופעת גני האירועים והשלכותיה התכנוניות בהיבטים 
של בטיחות, סביבה, תברואה וכד’, הביאו את הוועדה המחוזית חיפה 

להחלטה, כי לצד הצורך בנקיטת צעדים חוקיים כנגד גני אירועים הפועלים 
בניגוד לחוק, יש לבחון את הנושא לעומקו ולגבש כללים ותבחינים מפורטים 

 וקפדניים להסדרתו במרחב.
 מסמך המדיניות אומץ על ידי הוועדה המחוזית .

 מרכז תרבות בילוי ופנאי - כיכר הלאום )תוכנית 14239(, ירושלים
אושרה התוכנית העוסקת בשטח של כ-15 דונם, הממוקם בכיכר הלאום 

בירושלים. התכנון כולל 15 אולמות קולנוע במיקום תת-קרקעי, מתחת 

למבנה של חניון הלאום, שייצרו מתחם תרבות ופנאי בשם “סינמה סיטי”.  
בנוסף לכך, מציעה התוכנית בנייה מעל פני הקרקע בהיקף של 250 מ”ר 

שטח מסחרי ו-4,000 מ”ר מרכז מבקרים, כאשר שטחי הגגות ישמשו כ”גג 
ירוק”. כמו כן כולל הבינוי מעל פני הקרקע בניין של המועצה לא”י יפה 

ומרכז כנסים. התוכנית יוצרת מרחב משמעותי של מוסדות שלטון, תרבות, 
מסחר ועסקים ואזור משמעותי של תרבות ובילוי, במרחק הליכה ברגל 

 משכונות המגורים הוותיקות ומשכונות מרכז העיר.  

 2.4. מבני ציבור
בשנת 2011 אושרו 952,601 מ”ר של מבני ציבור. בחלוקה לפי המחוזות 

עולה התמונה הבאה:

סה”כ מ”ר מאושר בחלוקה על פי מחוז

 2.4.1. זרקור למבני ציבור
 תוכנית למרכז אקדמי בחיפה, קמפוס הנמל )חפ/777/ז(

בשנת 2011 קודמה התוכנית להרחבת מכללה קיימת במתחם קמפוס הנמל, 
העובר תהליך התחדשות עירונית ומהווה מוקד של פיתוח עירוני. התוכנית, 

ששטחה כ-4 דונם, מציעה להרחיב את שטחי המכללה עד 9500 מ”ר, כאשר 
700 מ”ר מתוכם מיועדים למסחר. כמו כן מוצע להקים אגף נוסף למכללה, 

 שיכלול כיתות לימוד וישמש גם לפעילויות סטודנטיאליות אחרות.
התוכנית נועדה לקדם את המשך הפיתוח של הסביבה העירונית הייחודית

לעיר חיפה והיא משתלבת בתכנון של חזית הים העירונית. הרחבת קמפוס 
הנמל בעיר התחתית  תואמת את מדיניותה של עיריית חיפה, על-פיה 

צ
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אמור האזור להוות ריכוז של מוסדות השכלה, שימשוך אוכלוסייה צעירה 
ודינאמית של סטודנטים ויפיח חיים באזור. תפיסה זו אומצה בתוכנית 

המתאר החדשה של חיפה, שהוחלט להפקידה.
 תוכנית אב לקריית הממשלה, ירושלים

בשנת 2011 אושרה תוכנית אב  לפיתוח מתחם קרית הממשלה - “קרית בן 
 גוריון”. 

מדובר במתחם מרכזי בעיר, המשתרע על שטח של כ-190 דונם. התוכנית 
מציעה לשלש את היקף הבינוי בקריית הממשלה, כך שסך הבינוי במתחם 

 יעמוד על כ-340 אלף מ”ר.
מטרת התוכנית היא הרחבה של קריית הממשלה הקיימת ופיתוח מתחם 
חדש בסמוך לה, אשר יקלוט לתוכה היקף פעילות משמעותי של משרדי 

ממשלה, שיועתקו מאזורים אחרים בעיר ומחוצה לה. כל זאת במטרה 
 לתרום למיצובה של ירושלים כבירת ישראל וכמרכז הפעילות הממשלתית. 

 תוכנית אב לרחבת הכותל המערבי, ירושלים
בשנת 2011 אושר מסמך המפרט מדיניות תכנונית כוללת לרחבת הכותל. 
המסמך  נועד לתת מענה לגידול הרב במספר המבקרים ברחבת הכותל, 

 שבמתכונתה הנוכחית אינה נותנת מענה ראוי להיקף הפעילות בה. 

המדיניות התכנונית הכוללת צפויה לתת מענה ראוי לגידול העצום שחל 
בשנים האחרונות במספר המבקרים בכותל המערבי ולצורך בקיומן של 

תשתיות, שיאפשרו את קליטת קהל המבקרים הרב, ובכלל זה תנועת קהל, 
רכב וחניה. כמו כן, מציע מסמך המדיניות דרכים לטיפול בחוסר האחידות 

התכנונית ובעירוב הסגנונות החזותיים בדפנותיה של רחבת הכותל. זאת 
באמצעות קביעה של עקרונות בינוי, התווית גבולות הבינוי וגבולות הרחבה 
והתייחסות למאפייני הבינוי. כמו כן ניתנה הדעת לממצאים הארכיאולוגיים 

 הרבים הקיימים במקום ולאופן הצגתם לציבור. 

 הספרייה הלאומית בירושלים )תוכנית 15050(
התוכנית עוסקת במגרש המהווה חלק מהמכלול הרחב של מתחם קרית 

הממשלה בירושלים. כיום פועלת הספרייה הלאומית כחלק מקמפוס 
האוניברסיטה העברית בגבעת רם והיא זמינה רק לציבור החוקרים 

האוניברסיטאי, אך בהתאם לחוק הספרייה הלאומית משנת 2007, היא 
עתידה להפוך לגוף עצמאי ולהיפתח לכלל הציבור. החלטת ממשלה משנת 
2010 הקצתה לספריה מגרש בסמוך לכנסת ישראל ובהתאם לכך הוגשה 

 התוכנית הנ”ל. 
התוכנית מציעה מתווה תכנוני למבנה הספרייה. תצורתו האדריכלית 

הסופית תיקבע בתחרות אדריכלית, שתצא לדרך עם אישור התוכנית.
  

 2.5. פינוי בינוי
הצורך הדחוף בחיזוק הערים וחידושן מהווה ציר מרכזי במדיניות התכנון 

הארצית וצורך לאומי מרכזי. תמ”א 35 אף הגדירה את ישראל כ”ארץ 
עירונית” ושמה, על כן, את החידוש העירוני בראש סדר העדיפויות. זאת, הן 

 באשר למדיניות התכנון והן באשר לאמצעי היישום.

מנהל התכנון פועל בנושא זה במסגרת הועדה הבינמשרדית להתחדשות 
עירונית )שבראשות משרד הבינוי והשיכון(, וכן בקידום תוכניות פינוי בינוי 

בוועדות המחוזיות. 

 2011 | פינוי בינוי

 קידום ואישור יח”ד במסגרת פינוי בינוי
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בשנת 2011 אושרו תוכניות  פינוי בינוי הבאות:
● מתחם “המקשר” בירושלים )תוכנית 11195( - מוצעות 200 דירות במקום 

 66 דירות קיימות.
● מתחם “ניצנים” במגדל העמק )תוכנית לעיבוי מס’ ג/16969( - מוצעות 

 390 דירות, בנוסף ל-410 דירות שיורחבו.
● מתחם “ברל כצנלסון” בחיפה )תוכנית חפ/2281( - מוצעות 372 דירות 

 במקום 126 דירות קיימות.
● מתחם “יוספטל” בקרית מוצקין )תוכנית ק/ 440( - מוצעות 440 דירות 

 במקום 88 דירות קיימות.
● מתחם “יוספסברג” בפתח תקוה )תוכנית פת/16/1238( - מוצעות 360 

 דירות במקום 90 דירות קיימות.
בסה”כ אושרה במסגרת מסלול הפינוי והבינוי תוספת של 1390 יח”ד, 

 בנוסף על הרחבתן של 410 יח”ד קיימות. 

בנוסף לכך, קודמו בשנה זו 26 תוכניות נוספות, הכוללות תוספת של 7125 
 יח”ד, כדלקמן:

● במחוז חיפה קודמו 6 תוכניות, הכוללות 3771 יח”ד במקום 1678 יח”ד 
 קיימות. 

● במחוז המרכז קודמו 14 תוכניות, הכוללות 3798 יח”ד במקום 804 יח”ד 
 קיימות.

● במחוז תל אביב קודמו 3 תוכניות, הכוללות 1106 יח”ד במקום 303 יח”ד 
 קיימות. 

● במחוז ירושלים קודמו 2 תוכניות, הכוללות 421 יח”ד במקום 126 יח”ד 
 קיימות. 

● במחוז דרום קודמה תוכנית אחת, הכוללת 1100 יח”ד במקום160 יח”ד 
קיימות.

  

 3.תשתיות
 3.1. תשתיות אנרגיה

על מנת לתת את המענה התכנוני המיטבי לצורך בקידום משק האנרגיה, 
מקדמים מוסדות התכנון מספר רב של תוכניות מתאר ארציות בתחום 

משק האנרגיה. תוכניות אלה נועדו לממש את החלטות הממשלה ולהבטיח 
את קיומם של מקורות אנרגיה, תוך יצירת בטחון אנרגטי והבטחת אמינותן 

 ושרידותן של מערכות האנרגיה.

 3.1.1. תחנות כוח
במדינת ישראל פרושים מספר אתרים של  תחנות כוח ואלה העיקריות 

 ביניהן:
● לאורך חופי הארץ - אשקלון, אשדוד, תל אביב, חדרה, חיפה - תחנות 

 ותיקות, שהופעלו בחלקן במזוט )כיום בסולר או בגז( ובפחם.
● בפנים הארץ - אלון תבור, חגית, גזר, רמת חובב, צפית - תחנות מסוג 
טורבינות גז ומחזור משולב, המשלבות שימוש בטורבינות גז ובטורבינת 

קיטור במקביל.

2011 | תחנות כוח
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אושרה תוכנית להקמת תחנת כוח של חברת “דליה אנרגיות”, בצמוד לאתר 
צפית )תת”ל 29/ א(. תחנה זו תוסק בגז טבעי, בטכנולוגיה מסוג מחזור 

 משולב, ותכלול שתי יחידות ייצור, בהספק מרבי כולל של 870 מגוואט.

 תוכניות נוספות לתחנות כוח שקודמו: 
● תחנה דו-דלקית ב”רוטנברג” )החלה כתחנת כוח  פחמית ובשנת 2011 

 קודמה כתחנת דלק דו-דלקית(.
 ● הסדרה של התחנה הקיימת ב”רידינג” תל אביב.

 ● הגדלת כושר הייצור בתחנת הכוח נשר ליד רמלה.
● הגדלת כושר הייצור של תחנת הכוח “אתגל” באשדוד והסבתה לגז 

 טבעי.
 ● שידרוג והרחבה של התחנה במפעלי ים המלח.

● תחנת כוח במחזור משולב של חב’ “ישראל פאואר” באזור התעשייה 
 באר טוביה ותחנת כוח במחזור משולב של חב’ “צומת אנרגיה”.

 תחנות אלה יביאו להגדלת הספק הייצור בכ-2,600 מגוואט. 

 3.1.2. קווי חשמל
מערכת החשמל במדינת ישראל היא מערכת  מקומית, הבנויה ממערכי 
ייצור המחוברים אל צרכני החשמל באמצעות מערכת הולכה מסועפת, 

הכוללת קווים ברמות מתח שונות )על/ עליון/גבוה/נמוך(. חלק ניכר 
מהולכת החשמל מתחנות הכוח מתבצע בקווים במתח על )400 ק”ו(. קווים 

אלה מגיעים לתחנות מיתוג ומהן “מפוזר” החשמל באמצעות קווי הולכה 
במתח עליון )161 ק”ו( אל מרכזי הצריכה. הקווים מחוברים לתחנות משנה, 
שם מורד המתח ומועבר לצרכנים ע”י מערכת חלוקה במתחים נמוכים יותר 

 )גבוה/ נמוך(.

הולכת החשמל בישראל  מתבצעת באמצעות כ-200 תחנות מיתוג ומשנה, 
אלפי שנאים ומעל ל-5,000 ק”מ של קווי חשמל ברמות מתח שונות )מתח 
על, מתח עליון ומתח גבוה(.  החשמל מסופק באמצעות כ-20,000 ק”מ של 

 קווי מתח נמוך. 

מדיניות התכנון בנושא זה שואפת לשפר את מערכת ההולכה והחלוקה 
על ידי הוספת קווי הולכה, שיאפשרו אספקה של חשמל ממקורות אנרגיה 

 קיימים וחדשים, תוך שמירה על אמינות האספקה ושרידות המערכת. 

 2011 | קווי חשמל
קודמו 5 תוכניות לרשת החשמל הארצית, הכוללות תכנון מפורט של קווי 

 מתח על )400 ק”ו(  ותחנות מיתוג: 
 ● מתחמ”ג פתח תקווה אל תחמ”ש ירקון  )תמ”א 10/ג/5(

 ● מאזור השרון אל הגליל המזרחי  )תמ”א 10/ג/6(
 ● מדרום אשקלון אל קו 400 ק”ו צפית-רמת חובב )תמ”א 10/ג/8(

● מתחמ”ג רותם אל תחמ”ג צפית, כולל חיבור לתחמ”ג רמת חובב  )תמ”א 
 10/ג/9( 

● מתחמ”ג פ”ת אל תחמ”ג קיסריה, כולל תחמ”ג באתר תחמ”ש עמק חפר  
 )תמ”א 10/ג/10(.

קווים אלה, באורך של כ-230 ק”מ,  יאפשרו העברה יעילה יותר של החשמל 
 ממקום הייצור אל  מוקדי הביקוש.  

 3.1.3. ייצור חשמל בשיטת “אגירה שאובה” 
במטרה לייעל את ניהול רשת החשמל, הוכנסה טכנולוגיה הנקראת 

“אגירה שאובה”, אשר תמתן את פערי הביקוש לחשמל בין זמנים שונים 
ביממה. הדבר נעשה על ידי שאיבת מים ממאגר תחתון אל מאגר עליון  
בזמנים של שפל בביקוש וייצור חשמל בשעות צריכת השיא בטכנולוגיה 

הידרואלקטרית, באמצעות שחרור המים מהמאגר העליון, דרך טורבינה, אל 
 המאגר התחתון.

 2011 | ייצור חשמל בשיטת “אגירה שאובה” 
 אושרו שתי תוכניות לאגירה שאובה, אשר יוכלו לספק יחד כ-500 מגוואט:

 ● תוכנית במעלה גלבוע )תת”ל 40 (
 ● תוכנית במנרה )תת”ל 41(

בנוסף לכך, קודמה  תוכנית נוספת לאגירה שאובה בכוכב הירדן )תת”ל 44(, 
 בהספק ייצור של 300 מגוואט נוספים. 

 3.1.4. אנרגיה מתחדשת
החלטות הממשלה בעניין החל משנת 1996 ועד היום הנחו להגדיל את ייצור 

 החשמל ע”י שימוש בגז טבעי ובאנרגיה מתחדשת. 

בינואר 2009 קבעה הממשלה )החלטה מס’ 4450( יעד לייצור חשמל 
באנרגיה מתחדשת בהיקף של 5% עד שנת 2014,  ובהיקף של 10% עד 
שנת 2020. בפברואר 2010 פרסם משרד האנרגיה והמים מסמך המפרט 

את ההיקפים הנדרשים של הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת מסוגים 
שונים: אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח וביו-מסה, במטרה לעמוד בהחלטת 

 הממשלה.

 במטרה ליישם מדיניות זו, בוצעה בשנת 2011 הפעילות התכנונית הבאה:

 3.1.4.1. אנרגיה סולארית
החלק המשמעותי בייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בישראל, הוא 

באמצעות אנרגיה סולארית. ההתפתחות הטכנולוגית בתחום זה וההכרה 
הממשלתית בחשיבותו של ייצור חשמל מאנרגיית השמש, הביאה לקידום 
שורה ארוכה של יוזמות ממשלתיות ופרטיות של פרויקטים לייצור חשמל 
באנרגיה סולארית מסוגים שונים ובהיקפים מגוונים, כל זאת תוך העדפה 

של פיתוח הפריפריה ויצירת איזון בין הצורך בייצור חשמל מאנרגיה 
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 סולארית לבין הצורך בשמירה על השטחים הפתוחים. 

 2011 | אנרגיה סולארית
בינואר 2011 פורסם אישור לתמ”א 10/ד/10 - תוכנית מתאר ארצית 
למתקנים פוטו-וולטאיים, במטרה לאפשר את מימוש יעדי הממשלה. 

התוכנית מתמקדת בסוג אחד בלבד של אנרגיות מתחדשות: מתקנים 
פוטו-וולטאיים קטנים ובינוניים )עד 750 דונם(. היקף היצור במתקנים אלה, 

על פי תחזית של משרד האנרגיה והמים, יהווה כ-14% מהיקף ייצור החשמל 
 באנרגיות מתחדשות וכ-1.4% מכלל ייצור החשמל במדינה.

בהתאם לתמ”א 10/ד/10, אושרו 26 תוכניות במחוז הדרום בהספק כולל 
 של כ-220 מגוואט )ו38 תוכניות נוספות קודמו(:

 ● קיבוץ סמר )כ-11 מגוואט(
 ● נאות סמדר )8 מגוואט(

 ● קיבוץ יטבתה )כ-8.5 מגוואט(
 ● קיבוץ לוטן )כ-8.5 מגוואט(

 ● קיבוץ גרופית )כ-8.5 מגוואט( 
 ● קיבוץ אליפז )כ-8.5 מגוואט( 
 ● קיבוץ נווה חריף )8 מגוואט(

 ● קיבוץ שדה בוקר )5 מגוואט( 
 ● תראבין )8 מגוואט(

 ● מושב ברכיה )10 מגוואט(
 ● קיבוץ מפלסים )כ-11 מגוואט(

 ● קיבוץ להב )7 מגוואט( 
 ● קיבוץ נחל עוז )כ-11 מגוואט( 

 ● קיבוץ גבולות )10 מגוואט(
 ● קיבוץ ברור חיל )כ-9.5 מגוואט(

 ● קיבוץ סופה )6 מגוואט(
 ● קיבוץ שובל דרום )כ-6.5 מגוואט(

 ● מושב תאשור )6 מגוואט(
 ● מושב תלמי אליהו )10 מגוואט(

 ● מושב מבטחים )10 מגוואט(
 ● מושב תלמי בילו )10 מגוואט(

 ● מושב מסלול )כ-9 מגוואט( 
 ● מושב תלמי יוסף )9 מגוואט(  

 ● משמר הנגב ) כ-8 מגוואט(
 ● אזור התעשייה ברור חיל )כ-2.5 מגוואט(

 ● מושב פטיש )10 מגוואט( 

בנוסף לכך, קודמו בשנת 2011 במינהל התכנון 6 תוכניות ברמה ארצית, 
אשר יאפשרו הקמה של אתרים תרמו-סולריים )ניצול חום השמש( ופוטו-
וולטאיים )ניצול אור השמש ישירות לאנרגיה חשמלית( - וזאת באתרים 

הבאים: אשלים, קטורה, תמנע )צפון ודרום(, משאבי שדה וזרועה. אתרים 
 אלו ישתרעו על שטח של כ-22,500 דונם  ויוכלו להפיק עד כ-850 מגוואט. 

 3.1.4.2. אנרגית רוח
שילוב של אנרגיית רוח במערכת ייצור החשמל בישראל נקבע בהחלטת 
הממשלה )החלטה מס’ 4450(, כחלק מהמדיניות הלאומית לייצור חשמל 
מאנרגיות מתחדשות. משרד האנרגיה והמים קבע כיעד להגיע עד לשנת 

 2020 לייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח בהיקף של 800 מגוואט.

2011 | אנרגית רוח 
בשנת 2011 קודמה תוכנית לטורבינות רוח בצפון הגולן )תת”ל 47(, 

 שתספקנה 155 מגוואט.
כמו כן, הפיץ מנהל התכנון טיוטה של מסמך מדיניות, הכולל הצעות להליכי 

תכנון ייעודיים לקידום טורבינות רוח. התקיים דיון ציבורי והתקבלו הערות 
 למסמך, שיתוקן ויועלה לדיון במועצה הארצית במהלך שנת 2012.

 3.2. גז 
 3.2.1. גז טבעי

מדיניות התכנון מכוונת להסדרה תכנונית של מערכת הגז הטבעי, במטרה 
לאפשר אספקת גז טבעי כמענה לצרכים הקיימים והצפויים, בהתאם 

 להחלטות ממשלה בדבר פיתוח משק הגז הטבעי בארץ.
כיום נערכות מספר תוכניות רחבות היקף, שנועדו  לאפשר הגדלה וגיוון 

של מקורות אספקת הגז הטבעי, נוכח התחזיות בדבר היותו מקור האנרגיה 
העיקרי לייצור חשמל בעתיד. תוכניות אלו כוללות היערכות לפיתוח מצבורי 

גז טבעיים שהתגלו מול חופי ישראל בשנים האחרונות וחיבורם למערכת 
הקיימת של הולכת גז טבעי, על מנת לאפשר אספקת גז לצרכנים ממקורות 

 אלה. 

 2011 | גז טבעי
אושרה תוכנית לחיבור לצנרת גז המובילה אל מתקן בז”ן, המזקק דלק 

גולמי. מדובר במתקן הפצחן המימני למערכת ההולכה, בתחום בית הזיקוק 
 בחיפה )תמ”א 37/ב/7( באורך של 900 מטר.

 בנוסף לכך, קודמו בשנת 2011 11 תוכניות, הכוללות:
 ● שינוי בהוראות התמ”א התקפה )תמ”א 1/37(.

● תוכנית לצנרת גז, שתחבר את מתקן הגז אל תחנות הכוח הסולריות 
 המתוכננות באשלים )תמ”א 37/א/1/7(.

 ● חיבור אזור התעשייה ציפורית לצנרת הגז )תמ”א 37/ב/5(. 
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 ● חיבור אזור התעשייה רמת גבריאל לצנרת הגז )תמ”א 37/ב/6(.
 ● חיבור לכפר סבא )תמ”א 37/ב/9(.

 ● שינוי תוואי באזור ירושלים )תמ”א 37/ב/10(. 
 ● צנרת גז יבשתית לפלמחים )תמ”א 37/ה/2(. 

● הקמה של מתקן קבלה וטיפול בקידוחי גז עתידיים, כולל צנרת )תמ”א 
 37/ח(. 

 ● צנרת רדינג קסם )תמ”א 37/ט(.
במסגרת התוכניות לעיל מקודמים כ-90 ק”מ של צנרת, 7 תחנות גז ומתקן 

 ימי.

 3.2.2. גז טבעי נוזלי )גט”נ(
כחלק מהמאמץ לגוון את מקורות הגז הטבעי ובשל החשש ממחסור 

באספקת גז בשנים הבאות, נערך המשק הישראלי לקבלת גז במצב צבירה 
נוזלי. לשם כך נערכו תוכניות למתקנים שיאפשרו הבאת גז טבעי ממקורות 

שונים, באמצעות אוניות.  המתקנים הכלולים בתוכניות אלה כוללות מתקנים 
שיקלטו את הגז המובל על ידי מיכליות, המצוי בטמפרטורה נמוכה ובמצב 

צבירה נוזלי. על גבי המתקן יתבצע תהליך של הפיכת הנוזל לגז, באופן 
 שיאפשר את הזרמתו למערכת. 

 2011 | גז טבעי נוזלי )גט”נ(
● קודמה תוכנית לחיבור קידוחי הגז העתידיים לצנרת היבשתית )תמ”א 

 37/ח(. 
 ● קודמה תוכנית למתקן גט”נ ימי קבוע )תמ”א 37/ו(.

● קודמה תוכנית להקמת מצוף ימי לקליטת גט”נ מאוניה מגזזת )תמ”א 
 37/א/6/2(.

 3.2.3. גז פחמימני מעובה )גפ”מ - גז בישול(
הגפ”מ הוא אחד ממקורות האנרגיה החשובים במדינת ישראל, המשמשים 

את משקי הבית והתעשייה. הגפ”מ בשוק הישראלי מגיע משני מקורות: 
ייצור בבתי הזיקוק )חיפה ואשדוד - תוצר לוואי של זיקוק נפט( וייבוא גפ”מ 

 באמצעות קצא”א.
סוגיית אחסון הגפ”מ היא מרכיב מרכזי במערך אספקת הגפ”מ למשק. 

מטרתם של אתרי האחסון היא לגשר על פערים עונתיים של צריכת גפ”מ 
בעונות השנה השונות וכן לאפשר יצירה של מלאי אחסון תפעולי לחברות 
הגפ”מ, כדי להבטיח את אמינות האספקה. בנוסף לכך, על פי הנחיותיהם 

של הגורמים המוסמכים, יש צורך במלאי אחסון אסטרטגי של גפ”מ 
 בישראל לשעות חירום.

באתרי האחסון מתבצעות פעולות של מילוי בלונים ומילוי מיכליות כביש. 
מאתרי האחסון משונע הגפ”מ לצרכנים באמצעות מיכליות ומשאיות 

 לחלוקת בלונים. 

סוגיית האחסון והמילוי של הגפ”מ היא הסוגיה המרכזית שלה נדרש התכנון 
 הסטטוטורי.

תמ”א 32 -  תוכנית מתאר ארצית למשק הגפ”מ אשר אושרה בשנת 2000, 
 הסדירה את אתרי האחסון המרכזיים והמערכות המרכזיות לשינוע הגפ”מ. 

לנוכח השינויים שחלו במהלך השנים וביניהם סגירה של אתרי אחסון קיימים 
והקמה של אתרים מוצעים, הורתה המועצה הארצית על הכנת שתי תוכניות, 

 שמטרתן איתור שטחים לאתרי אחסון באזור הצפון ובאזור המרכז ודרומה.

תמ”א 32/ד לאזור הצפון )חיפה וצפונה( מתבססת על מדיניות התכנון, 
 הקובעת ביזור מבוקר של מערך אחסון הגפ”מ והפצתו. 

 2011 | גז פחמימני מעובה )גפ”מ - גז בישול(
במטרה לממש את יעדי התכנון הוכנו וקודמו בשנת 2011 שתי תוכניות 

 לאתרי גפ”מ:
● בחיפה ובצפון )תמ”א 32/ד( הכוללת שני אתרים:  ברמה מפורטת - דמון 

 ופסדין ; ברמה מתארית - בקרקעות הצפון בחיפה.
● תוכנית לאיתור שטחים עבור אתרי אחסון וניפוק גפ”מ במרכז ובדרום 

)תמ”א 32/ה(.

3.3 תשתיות מים וביוב
 תשתיות מים וביוב

צ מקרא
קוי הולכת מים

                      תוכנית מקודמת
מתקני התפלת מים 

                     תוכנית מאושרת
                     תוכנית מקודמת
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 3.3.1. מתקני התפלה
גידול בביקושים ושינוי במגמות הצריכה בעקבות גידול באוכלוסייה וברמת 
החיים, בד בבד עם הידלדלות המקורות הטבעיים בשנים האחרונות, יצרו 

מחסור חמור במשק המים הישראלי. התפלת מי ים נבחרה כאחד הפתרונות 
שיספקו את הביקושים בטווח הקצר, הבינוני והארוך, כחלק מצעדים נוספים 

 שנקבעו לניהול כולל של משק המים בישראל.

תוכנית המתאר הארצית לאתרים להתפלת מי ים - תמ”א 34/ב/2, הוכנה 
על-פי הוראת המועצה הארצית מישיבתה בפברואר 1999. התוכנית כוללת 
איתור מיקום ל-8 מתקני התפלה ברחבי הארץ, במטרה לענות על הצרכים 
החזויים של משק המים לשנת 2020, וכן הוראות מפורטות להכנת תוכניות 

למתקני התפלה אלה. התוכנית כוללת הגדרה של האזורים בים, שבהם 
ייקבע, בשלב ההכנה של התוכנית המפורטת, מיקום הצנרות ליניקת מי ים 

 ולסילוק התמלחות וכן רצועת תכנון לצנרת בין מתקן ההתפלה לים.

פריסת האתרים התבססה על מדיניות של הקמת מספר מצומצם של 
אתרים גדולים באזורים מופרים, או מיועדים לשימושי קרקע של תעשייה, 
 מתקנים הנדסיים וכדומה, במטרה למזער את הפגיעה בשטחים הפתוחים. 

 התוכנית אושרה על ידי הממשלה בשנת 2004.

בשנת 2008 הורתה המועצה הארצית להכין תוכנית, שתהווה עדכון לתוכנית 
המאושרת - תמ”א 34/ב/2/2. מטרת התוכנית היא לבצע עדכון של צרכי 

ההתפלה על פי תחזיות מעודכנות של צריכה והיצע, לבחון את ישימות 
 האתרים בתוכנית המאושרת ובמידת הצורך, להצביע על אתרים נוספים.

החלטת ממשלה מס’ 2789 )מתאריך 30.1.11( עוסקת בהרחבת היצע 
המים ממתקני התפלה קיימים, לנוכח משבר המים. ההחלטה מורה לפעול 

להרחבת ההיצע  ממתקני  ההתפלה  הקיימים, זאת על מנת להיערך למצב  
חירום ולכמות הנוספת הנדרשת  באופן  מיידי למשק המים. כמו כן, מורה 
ההחלטה על זירוז הפעלתם של מתקנים חדשים, ייעול והוזלה של עלויות 

 ההתפלה וצמצום הזיהום כתוצאה מהפעלתם של מתקנים אלה.

 2011 | מתקני התפלה
אושרה תוכנית מתאר ארצית להרחבת התפוקה של מתקן ההתפלה הקיים 
בפלמחים מ-45 מלמ”ש )מיליון מטר מעוקב לשנה( לתפוקה המקסימאלית 
האפשרית של לפחות 100 מלמ”ש. התפוקה תקבע בהליך של היתר בנייה 

 מכוח תוכנית זו. 

מקודמת תוכנית מתאר ארצית חלקית להוספה של אתרים להתפלת מי 
ים )תמ”א 34/ב/2/2(, שמטרתה להוסיף כ-840 מלמ”ש להספק ההתפלה 
הקיים במתקנים הקיימים, באמצעות הקמה של 5 מתקנים נוספים. מטרת 

התוכנית היא להגיע להספק כולל של 1740 מלמ”ש בכל המתקנים עד שנת 
 היעד - 2050.

  
 3.3.2. קוי הולכת מים

מערכת אספקת המים המרכזית נשענת ברובה על מפעל המים הארצי 
)המפא”ר( והיא מערכת המים המרכזית, המקשרת את מקורות המים 

העיקריים עם מערכת ההולכה הראשית. כמויות המים המסופקות באמצעות 
המפא”ר מבוססות על שלושה מקורות מים שפירים: הכינרת וסביבתה, 

 אקוויפר החוף ואקוויפר ההר. 

 2011 | קוי הולכת מים
קודמה תוכנית קו המים החמישי לירושלים - חלק מזרחי, תת”ל 24/א,  

קטע קו במנהור תת קרקעי מכסלון ועד עין כרם, באורך של 14.5 קילומטר 
 ובקוטר של 3.5 מטר. 

 3.3.3. קוי ביוב        
תוכנית המתאר הארצית למשק המים )ביוב( - תמ”א 34, מייעדת שטחים 

להקמת המתקנים הדרושים להבטחת הטיפול הראוי בשפכים, וכך להבטיח 
ניצול יעיל של קולחים לשימושים שונים, לחסכון במים שפירים ולהגדלת 

 היצע המים הכולל, תוך כדי שמירת מקורות המים ומניעת זיהומים. 

 2011 | קוי ביוב  
 3.3.3.1. זרקור לקוי ביוב: 

מאספי הביוב המזרחי  )18/001/ב/24( והמערבי )18/002/ב/24( במפרץ 
 חיפה  

אושרה תוכנית לשדרוג מאספי הביוב המזרחי  )18/001/ב/24( והמערבי 
)18/002/ב/24( במפרץ חיפה  ותכנון של מערכת הגמישות התפעולית 

לקווי הסניקה האזורית במפרץ חיפה. התוכנית נערכה כחלק מהמדיניות של 
טיפול בתקלות השכיחות במערכות הביוב האזוריות, על מנת למנוע גלישות 

לנחלים באזור ולים ולהתאים מערכות ביוב אזוריות לצרכי הבינוי בקריות 
 ובחיפה.

התוכנית משתרעת מהיציאה ממט”ש חיפה, לאורך שדרות ההסתדרות 
וכביש עכו-חיפה ועד לשכונת כורדני בקרית מוצקין. היא מחברת בין הקווים 

 בשתי נקודות, ליצירת הגמישות התפעולית הנדרשת.
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 3.4. תשתיות תקשורת

מדיניות התכנון בתחום התקשורת מבקשת להסדיר הקמה של מתקני 
שידור ואנטנות ולאזן בין צרכי הקידמה והשימוש המתרבה באמצעים 

אלחוטיים לבין הצורך בשמירה על בריאותם של התושבים מפני קרינה. 
מכיוון שענף התקשורת הוא ענף דינאמי ומתחדש,  קיים צורך שוטף 

 בהתאמת  הרגולציה לצרכים חדשים. 

תוכנית המתאר לתקשורת - תמ”א 36, נועדה להסדיר את הפריסה ואופן 
ההקמה של מתקני תקשורת לשם הבטחת תפקודם, בכיסוי מלא של שטח 

המדינה, לשידור ולקליטה של רדיו, טלוויזיה ותקשורת אלחוטית, תוך מזעור 
של הפגיעה באיכות הסביבה והנוף. תוכניות מתאר ארציות לתקשורת 

שקודמו בשנים האחרונות קובעות הסדרים תכנוניים חדשים להקמת מתקני 
שידור על סוגיהם.  תמ”א 36/א/1 )מתקני שידור קטנים(, תמ”א 36/ב  

)מתקני שידור גדולים( ותקנות בנושא מתקן גישה אלחוטית, קודמו במהלך 
 שנת 2010.

 2011  | תשתיות תקשורת
קודמו תקנות בנושא מתקן גישה אלחוטית, הקובעות את התנאים להקמת 
מתקני השידור מסוג זה. התקנות נמצאות על שולחנה של ועדת הכלכלה 

 של הכנסת. 
הוכן תיקון לתקנות, שיאפשר אספקה של שירותי תקשורת אינטרנט רחב 

פס באמצעות סיבים אופטיים, על גבי רשת החשמל של חברת החשמל 
 לישראל.

 3.5. תשתיות תחבורה
 3.5.1 תחבורה יבשתית 

בתאריך 24.2.1010 החליטה ממשלת ישראל על פרויקט “נתיבי ישראל”, 
שעניינו הקמת מערכת תחבורתית לאורך הארץ )החלטה מס’ 1421(. בנוסף 

לפירוט של הפרויקטים התחבורתיים שיכללו במסגרת “נתיבי ישראל”, 
הוגדרו בהחלטה גם סדרי העדיפויות לקידום התכנון ולביצוע הפרויקטים 

השונים, זאת על בסיס תוכנית המתאר הארצית למסילות ברזל )תמ”א 23( 
ותוכנית המתאר הארצית לדרכים )תמ”א 3(. כמו כן הוגדר בהחלטה זו גם 

 התקציב הכולל לפרויקט “נתיבי ישראל” בסך 27.5  מיליארד ₪. 

על מנת לעמוד ביעד זה, החליטה הממשלה על הכנתה של תוכנית  מתאר 
ארצית משולבת לתחבורה יבשתית )תמ”א 42(, שתהווה את המסגרת 

התכנונית הכוללת לדרכים ולמסילות. תוכנית זו מחדשת ומשכללת 
את כל הוראות התכנון למערכת התחבורה היבשתית. כיום מתוכננת 

מערכת התחבורה היבשתית בתוכניות מתאר נפרדות )תמ”א 23 ותמ”א 
3( וללא ראיה כוללת של מרכיבים משלימים )מרכזי תחבורה, תנועת 

אופניים, מטענים ועוד(. תמ”א 42 מתייחסת בראייה אחת לכלל מערכות 
התחבורה היבשתיות )דרכים, מסילות, מרכזי תחבורה( ולמגוון השימושים 
בהם. התוכנית תציג תשריט חדש מעודכן ומדוייק של מערכת התחבורה 

היבשתית לשימוש התכנון בישראל. ההוראה להכנת התוכנית היא חלק 
מהחלטת הממשלה בדבר נתיבי ישראל ומקודמת על ידי משרד התחבורה 

 ומנהל התכנון.

 3.5.1.1. דרכים

2011 | דרכים

תשתיות ותחבורה

צ מקרא
תחבורה יבשתית

        “נתיבי ישראל”
                      כבישים

                      תוכנית מאושרת
                      תוכנית מקודמת

                      מסילות
                     תוכנית מקודמת

                     הפרדות מפלסיות
                     תוכנית מאושרת
                     תוכנית מקודמת

מקרא
        אחר

                      כבישים
                      תוכנית מאושרת
                      תוכנית מקודמת

                     הפרדות מפלסיות
                     תוכנית מקודמת

תחבורה ימית
                     תוכנית מאושרת
                     תוכנית מקודמת
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 במסגרת “נתיבי ישראל” אושרו התוכניות המרכזיות הבאות:  
דרך מס’ 65-85 )מחלף גולני-צומת עמיעד( - הרחבה  ומחלוף של הדרך, 

 27.5 ק”מ )תוכנית תשתיות לאומיות - תת”ל 30(. 
כביש חוצה ישראל  - מקטע צפוני, 8.5 ק”מ, בקטע בין יקנעם למחלף 

 העמקים )תמ”א 31/א/7(.
כביש חוצה ישראל - מקטע דרומי, 12 ק”מ )מתוך 60 ק”מ(, ממחלף מאחז 

עד מחלף להבים )תמ”א 31/א/1/21(. 

 במסגרת “נתיבי ישראל” קודמו התוכניות המרכזיות הבאות:  
כביש חוצה ישראל- מקטע צפוני, 13 ק”מ, בקטע ממחלף תל קשיש, דרך 

 מחלף העמקים, עד מחלף סומך )תמ”א 31/א/3(.

בנוסף לפרוייקט “נתיבי ישראל”, אושרו וקודמו פרויקטים נוספים. 
 המרכזיים בהם הם:

אושרה הרחבה ושדרוג של דרך מס’ 1 - כביש הגישה לירושלים, בין שער 
 הגיא למבואות ירושלים, באורך כולל של 16 ק”מ )תת”ל 16(. 

 קודמו:
● שינויים לכביש מס’ 2, בקטע ממחלף חבצלת עד זכרון יעקב, וקטע בין 

 שפיים למכון וינגייט, באורך כולל של 30 ק”מ )תת”ל 31, תת”ל 39(. 
● כביש 65 - מאורחן מגידו לצומת גן שמואל, באורך כולל של 30 ק”מ 

 )תת”ל 38(.
● התווית דרך חדשה מס’  77 כדרך מהירה דו-מסלולית בעלת שלושה 
נתיבים ושדרוג ומחלוף של כביש 75, בקטע בין צומת השומרים לצומת 

 אלונים, 650 מטר )תת”ל 48(.
● שיפור הנגישות בין נמל אשדוד לרשת הדרכים הארצית )דבר שיאפשר 

 הובלה של  חומרים מסוכנים שלא דרך העיר(, 4.5 ק”מ.
 ● כביש 4 בקטע בין מחלף רעננה דרום לנחל חדרה, 34 ק”מ )תת”ל 43(.

● שדרוג דרך 85, בקטע בין צומת חנניה לצומת נחל עמוד, 8 ק”מ  )תת”ל 
 .)49 

● תוכנית “מטרונית” לקרית אתא - מתן עדיפות לתחבורה ציבורית )תח”צ(, 
 כחלק ממערכת מטרופולינים כוללת )כ-490זב/220(.

 ● דרך 39 מעמק האלה לירושלים- 2 ק”מ )תמ”א 29/3/ב(.

 3.5.1.2. מסילות

 2011 | 3.5.1.2. מסילות
 פרויקטים שקודמו במסגרת “נתיבי ישראל” בתחום מסילות הרכבת:

 ● המסילה מבאר שבע לאילת, באורך של  260 ק”מ )תת”ל 21(. 
● פרוייקט חשמול של מערך הרכבות הארצי - תחנות השנאה: תוכנית 

שנועדה לאפשר הפעלה של הרכבת באמצעות חשמל במקום בסולר ובכך 

למזער את השפעותיה הסביבתיות של פעילות הרכבת וכן לאפשר שדרוג 
של כלל מערך שירותי הרכבת בישראל, לרבות קיצור זמני הנסיעה ורמת 

 דיוק גבוהה יותר )תת”ל 18(. 
● אתרי תחזוקה ותפעול של הרכבת  בלוד ומתחם חלופי לאתר בבני-ברק,  

 כ-360 דונם.
● הוספה של מסילה רביעית  לאורך נתיבי אילון, 22 ק”מ, בקטע בין תחנת 

 האוניברסיטה בת”א לתחנת לוד מזרח )תת”ל 33(. 
 ● רכבת קלה חיפה-נצרת, 42 ק”מ )תת”ל 56(. 

 ● מסילה מזרחית )לוד-חדרה(, 67 ק”מ )תת”ל 22(. 
 ● מסילת העמק, בקטע בין נחל עדשים ועפולה, 3.5 ק”מ )תת”ל 13/ד(.

 ● רכבת העמק, בקטע בין בית שאן לשייח חוסיין, 14 ק”מ )תת”ל 13/א(. 
 ● מסילת עכו-כרמיאל באזור גבעת אחיהוד, 21 ק”מ )תת”ל 12/ב(.

● מסילת עכו-כרמיאל – חיבור לרשת מסילות קיימות ומאושרות, כולל 
 חשמול, 23 ק”מ.

 3.5.1.3. הפרדות מפלסיות
העלייה בתדירות הרכבות והגברת מהירותן הביאה לעיכוב הולך וגדל של 

כלי רכב  במפגשים בין מסילות ברזל לבין דרכים וריבוי של בעיות בטיחות 
 במפגשים אלה.

ביום 11.12.2005 החליטה ממשלת ישראל )החלטה מס’ 4568( על הצורך 
בהקמת הפרדות מפלסיות בין דרכים למסילות, במסגרת קידום של 

 פרויקטים בטיחותיים בתחום התחבורה.
ביום 12.08.2007 החליטה ממשלת ישראל )החלטה מס’ 2230( על מתן 

עדיפות לביצוע מיידי של הפרדות מפלסיות, שדורגו בעדיפות ראשונה עפ”י 
 דו”ח שהוכן ע”י הטכניון בשנת 2005. 

 2011 |  הפרדות מפלסיות
אושרה הפרדה מפלסית )במסגרת “נתיבי ישראל”( במפגש בין כביש 

ומסילת רכבת העמק, בכניסה המזרחית לעיר עפולה וליד מרחביה )תת”ל 
 13/ב(. 
 קודמו:

● הפרדה מפלסית במחלף ניצנים, בצומת ארז-יד מרדכי,
 )תת”ל 156/28/א(. 

● הפרדה מפלסית במסילה המזרחית במפגש עם כביש  461
 )תת”ל 22/א(.

 3.5.2. תחבורה אוירית - שדות תעופה
כבר בשנת 1997, בעת אישורה של תוכנית המתאר הארצית לנמל תעופה 
בן גוריון )תמ”א 2/4( הוחלט, כי במקביל לכך נדרש שדה תעופה בינלאומי 

 נוסף. 
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 2011 | תחבורה אוירית - שדות תעופה
קודמה תוכנית שבחנה אתרים חלופיים לשדה תעופה בינלאומי נוסף. 
המועצה הארצית המליצה לממשלה על שלושה אתרים: שדה תעופה 

בים, שדה תעופה אזרחי בנבטים ושדה תעופה בצקלג, ממזרח לנתיבות. 
 התוכנית לא אושרה על ידי הממשלה. 

 3.5.3. תחבורה ימית - נמלים
שלושת נמלי הים של ישראל בחיפה, אשדוד ואילת, הם השער המסחרי 

המרכזי של ישראל. דרכם מתבצעים 98% מהיקף הייבוא והייצוא של 
 המדינה. 

לפיכך, פיתוח של נמלים אלה הוא צורך לאומי חיוני, שנועד לתת מענה 
מיטבי ויעיל לגידול הצפוי בתנועת המטענים, תוך איזון בין מכלול של צרכים 

ומגמות, ובכללם גם הצורך בשמירה על אינטרסים ביטחוניים אסטרטגיים 
 של מדינת ישראל. 

תוכניות הפיתוח העתידי של נמלי חיפה ואשדוד מתבססות על תוכנית האב 
האסטרטגית לשנת 2055, שאושרה על ידי הממשלה ב-2006. תוכניות אלה 

מקודמות בהתאם לעקרונות הרפורמה בנמלים, שנועדה לעודד את התנאים 
לתחרות בענף הנמלים, לאפשר כניסה של מפעילים פרטיים חדשים, 

לצמצם פערים תשתיתיים בין הנמלים ולהבטיח ניצול יעיל של הרציפים. 
יעדים אלה אף קיבלו ביטוי בהחלטת ממשלה מיום 27.5.2007, שעניינה 

 קידום הליכי התכנון והפיתוח הסטטוטוריים של נמלי אשדוד וחיפה.

לאור כל אלה, מקודמות בשנים האחרונות תוכניות רחבות היקף, במטרה 
לתת מענה מיטבי לצרכי הפיתוח של הנמלים, תוך שיפור של יכולת השינוע 

הימי לישראל וממנה והעלאה של רמת השירות בהם לרמה המקובלת 
 בנמלים המתקדמים בעולם. 

 2011 | תחבורה ימית - נמלים
 אושרו:

● תוכנית מתאר ארצית לנמלים ומעגנות - תמ”א 13/ב/1/2 - הרחבת נמל 
אשדוד צפונה. מטרת התוכנית היא עריכת שינוי בתוכנית המתאר הארצית 

של נמל אשדוד )תמ”א 13/ב/2(, כדי לאפשר שינוי במיקומו של המסוף 
 הצפוני ובממדיו, לצורך הקמה של רציף ארוך יותר ועורף תפעולי רחב יותר.

● תוכנית מתאר ארצית מפורטת להעמקת תעלת הכניסה הימית לנמל 
חיפה )מעבר לשובר הגלים( - תמ”א 13/ב/1/ג. עיקרה  התוויה והעמקה 

של תעלת הכניסה הימית לנמל חיפה בתחום שמעבר לשובר הגלים, לצורך 
מעבר של כלי שייט מודרניים וקביעת ייעוד הקרקע בים למעגנה - תחום 

 ימי.

● מסוף ימי, נמל כרמל א’, חיפה )חפ/1833/ה/1(:  התוכנית, ששטחה 
1629 דונם, נועדה לקבוע מסגרת תכנונית לנושא של פריקה, טעינה, שינוע 

ואחסון של מכולות. התוכנית קבעה את המסגרת של הפריקה, הטעינה, 
האחסון והשינוע של מכולות חומ”ס )חומרים מסוכנים( בנמל חיפה, וזאת, 
בין היתר, לצורך הרחקתן של מכולות החומרים המסוכנים ממוקדי מגורים, 
 מבני ציבור ותעסוקה בעיר התחתית, בהתאם לסקר סיכונים שנערך בנדון. 

 קודמו:
● תמ”א 13/ב/1 נמל חיפה - תוכנית מתאר ארצית לנמל חיפה, לשטחים 

הנמליים בים וביבשה. התוכנית מתמקדת בעיקר בשטחים היבשתיים ובפרט 
בשטחים המיועדים לעורף הנמל, ובתוך כך מסדירה גם פעילויות נוספות 

 באזור מפרץ חיפה.
● תמ”א 13/ב/1/1 נמל חיפה -  תוכנית מתאר ארצית למבנים הימיים 

 במפרץ חיפה, הכוללת גם הוראות מפורטות לגבי נמל המפרץ.
● תמ”א 13/ב/1/ד נמל חיפה - תוכנית מתאר ארצית, הכוללת הוראות 

 מפורטות בנושא הארכת שובר הגלים הראשי של נמל חיפה ב-700 מטר. 
● תמ”א 13/ב/1/2/א נמל אשדוד - הקמה של מסוף מכולות חדש והארכת 

 שובר הגלים בנמל אשדוד.

 3.6. קבורה ובתי עלמין
שעור הנפטרים הממוצע בישראל עומד על כ-40,000 נפטרים בשנה.

לצורך כך נדרשת קרקע לבתי עלמין בהיקף של  בין 100 ל-200 דונם מדי 
 שנה. 

מדיניות התכנון דוגלת בהקצאת שטחי קבורה לכלל הדתות והאמונות, 
 בהתאם לצורת הקבורה הנהוגה, אך זאת תוך ייעול השימוש בקרקע. 

 3.6.1. שינוי בתי עלמין אזוריים באזור גוש דן
תוכנית המתאר הארצית לבתי עלמין, תמ”א 19, הגדירה את שטחי בתי 

העלמין בגוש דן, אך עם השנים נמצא, כי אתרים אלה אינם  נותנים מענה 
מספק לצרכים. לאור זאת נערך סקר, אשר בחן מחדש את תפרוסת בתי 
העלמין וצרכי היישובים על פי תחזיות תמותה, העדפות קבורה ושיקולים 
אקולוגים ואחרים. סקר זה הוצג בפני ועדת השרים לענייני קבורה ובפני 

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ועל בסיסו הוחלט על שינוי בפריסת בתי 
העלמין במרחב זה.
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2011 | שינוי בתי עלמין בגוש דןבתי עלמין באיזור גוש דן

הוכן שינוי לתוכנית המתאר הארצית לבתי עלמין, המציע שינוי במערך בתי 
העלמין האזוריים של גוש דן. השינוי המוצע כולל גריעה  של תוכניות שאינן 

 ניתנות ליישום והגדרה של בתי עלמין אזוריים אחרים )תמ”א 5/19(. 
התוכנית כוללת 19 אתרים לקבורה במרחב גוש דן, בהיקף כולל של  3,643 

 דונם.
התוכנית הומלצה לאישור על ידי המועצה הארצית עוד בשנת 2010, אך 

 טרם אושרה בממשלה.

 3.6.2. קבורה ארעית לשעת חירום 
בתרחיש של אירוע רב נפגעים, לרבות רעידת אדמה, שבו לא תהיה יכולת 
לקבורה מסודרת בבתי העלמין, נדרש לייעד שטחים לקבורה ארעית של 

חללים בהיקפים גדולים. בתרחיש מסוג זה, ייקברו החללים בשלב הראשון 
באופן זמני.

2011 | קבורה ארעית לשעת חירום 

אתרים לקבורה ארעית לשעת חירום

בשנת 2011 אושר השינוי לתוכנית המתאר הארצית לבתי עלמין - תמ”א 
4/19/א. במסגרתו הוגדרו 8 אתרים בהיקף של 85 דונם, המיועדים לקבורה 

ארעית בעת חירום.

צ

צ
מקרא

         אתרי קבורה
         רדיוס שרות )50 ק”מ( של אתר קבורה

מקרא
בתי עלמין

        אתר פעיל או מוצע להוספה
        אתר מוצע לגריעה

פרק ב’ | פעילות תכנונית



משרד הפנים | שנתון התכנון 2011 42

 3.6.3. זרקור לבית עלמין מטרופוליני

 אושרה: 
 בית עלמין תל רגב )תוכנית זב/68/ז(

בית העלמין תל רגב הוא בית עלמין אזורי, האמור לספק פתרונות קבורה 
למרחב הצפוני של מחוז חיפה )קרית טבעון, יישובי המועצה האזורית זבולון, 

הקריות, נשר ורכסים( וזאת לטווח זמן ארוך, בצפיפות קבורה ממוצעת של 
1,170 קברים לדונם בשלב ב’.

בית עלמין מטרופוליני תל רגב

באפריל 2011 החליטה הוועדה המחוזית במחוז חיפה לאשר חלופת בינוי  
למבני הקבורה, שבה הבנייה תהיה נמוכה יותר )עד 12 מטרים(, עשויה 

מחומרים טבעיים ומשתלבת בסביבה, אך יחד עם זאת תשמור על צפיפות 
רוויה.  התוכנית במתכונתה המופקדת הציעה מבני קבורה בני 4 קומות  
בגובה 19.5 מטרים, בבניה מדורגת ובצפיפות של 1,170 קברים לדונם. 

בסה”כ מדובר ב-117,000 קברים בשטח של 100 דונם לתקופת מיצוי של 
 21 שנים.

כמו כן, אפשרה הוועדה המחוזית להוסיף למבנה שייבנה בשלב הראשון 
תוספת של שלב נוסף, שיכלול קומה נוספת מעל המבנה הקיים. בכך תגדל 
הצפיפות ל-1,500 קברים לדונם. תקופת המיצוי תוארך ל-23 שנים והמספר 

 הכולל של הקברים יגיע ל-125,000. 
 התוכנית אושרה בשנת 2011. 

3.7. כרייה, חציבה ופסולת

 אתרי חציבה ואתרי טיפול והטמנת פסולת

צ

צ

מקרא
מחצבות

        תוכנית מקודמת
אתרים להטמנה ולטיפול בפסולת

        תוכנית מאושרת
        תוכנית מקודמת

אתרים לשיקום פסולת
        תוכנית מקודמת
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 3.7.1. מחצבות
מדיניות התכנון מבקשת להבטיח אספקה סדירה של חומרי גלם למשק 

הבנייה והסלילה לשנות היעד 2025  ו-2040, תוך איזון עם הצורך בשימור 
 הסביבה ואיכות החיים.             

 2011 | מחצבות
קודמו שתי תוכניות ברמה הארצית: תוכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה 

למשק הבנייה והסלילה )תמ”א 14/ב( ותוכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה 
 של מינרלים תעשייתים )תמ”א 14/ג(.

במסגרת תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה 
)תמ”א 14/ב(, ייבחנו מחדש מקורות האספקה הסדירה של חומרי הגלם, כך 

 שיתאפשר  איזון בין שיקולים סביבתיים וכלכליים לטווח ארוך. 
תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים )תמ”א 
14/ג( - לרבות  פוספטים, פצלי שמן, חרסיות מיוחדות, חול מיוחד, מלח 
ונחושת, נועדה להבטיח איזון בין צרכי המשק והכלכלה  בטווח הבינוני 

 והרחוק לבין הרגישויות הסביבתיות ושימושי קרקע אחרים.  
בנוסף לתוכניות אלה, קודמו תוכניות מפורטות למחצבת נשר רמלה, 

 המאפשרות כרייה של כ-160 מליון מ”ק חומר גלם למלט. 

 3.7.2. אתרי פסולת
מדיניות התכנון דוגלת בהקמה של אתרי פסולת, תוך פישוט וייעול של 

ההליכים הסטטוטוריים להקמתם, וכן עידוד הטיפול בפסולת על פני 
הטמנתה.

 

 2011 | אתרי פסולת                            
 אושרה:

תוכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה )תמ”א4/16(  קובעת את הכללים 
התכנוניים שעל פיהם יוקמו אתרים להטמנת פסולת, לטיפול בפסולת 

ולתחנות מעבר לפסולת, וכן כללים לאופן העריכה של תוכניות למתקנים 
 השונים, באופן שיאפשר מזעור של מפגעים סביבתיים. 

התוכנית מגדירה 31 אתרים המיועדים להטמנת פסולת, לטיפול בפסולת 
ואתרים לשיקום,  בשטח כולל של כ-11,200 דונם להטמנה וטיפול בפסולת 

 וכ-3,000 דונם לשיקום. 
בנוסף לכך, מאפשרת התוכנית אישור של תוכניות מפורטות לאתרי פסולת 

שאינם מסומנים בתמ”א, וזאת בסמכותה של הוועדה המחוזית וכן בהליך 
 של היתר בניה ישיר, במקרים מוגדרים. 

 קודמה: 
קודמה תוכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת, להטמנת פסולת 

בסיכון נמוך, טיפול בקרקעות מזוהמות וקומפוסטציה באתר אפעה )תמ”א 

16/ה/2(. התוכנית, שהיקפה 1,880 דונם, נועדה לממש את מדיניותו של 
המשרד להגנת הסביבה בדבר הקמה של תאים ייעודיים באתרי פסולת 

מאושרים, שיכללו בתחומי פעילותם צמצום נפחים, טיפול ומחזור של סוגי 
 פסולת שונים המגיעים אליהם והטמנת פסולת שאינה ברמת מחזור. 

 3.7.2.1. זרקור לאתרי פסולת:
 מאושרות: 

 תוכנית מפורטת חד/1431 
תוכנית להקמת מתקן מיון ושינוע )תחנת מעבר( לפסולת עירונית מוצקה 
לשירותם של עיריית חדרה ותושבי  חדרה והסביבה. התוכנית פרושה על 

 שטח של 38 דונם. 
 מטמנה - אתר זמני להטמנת פסולת יבשה לשיקום מחצבה )חפאג 1291(
תוכנית להטמנת פסולת יבשה, שאינה מכילה חומר אורגני רקבובי או חומר 

מסוכן, לצורך שיקום של מחצבת ג’למי והפיכת חלקה לשטח פתוח מוגן 
 וחלקה האחר לגן לאומי. 

התוכנית היא במתכונת של תוכנית מפורטת, בשטח של 219 דונם. מכוחה 
ניתן להוציא היתרים למילוי השטח, חציבה לצורך הסדרה ויישור.  התוכנית 

 מגדירה תאי שטח ואת שלבי הסגירה והשיקום של תאים אלו. 

 תוכניות שקודמו ותוכניות אב שאומצו: 
 טיפול במתקן קצה- תוכנית אב למתקני קצה לטיפול בפסולת

 התוכנית מגדירה עקרונות לטיפול בפסולת, אשר ינחו את מוסדות התכנון 
בעת קבלת החלטות בנושא פסולת בתוכניות מפורטות ולעניין היתרים 

 להקמת מתקני קצה בתחומי מחוז ירושלים.

 תוכנית האב אומצה על ידי הועדה המחוזית ירושלים.

 תוכנית אב לפסולת מעורבת - מחוז חיפה
תוכנית אב העוסקת בנושא הפסולת המעורבת, אופן הטיפול בה ואיתור 
חלופות למתקני טיפול בפסולת. התוכנית מאתרת מספר אתרים במחוז 

 חיפה, שבהם יתאפשר להקים אתר לטיפול בפסולת מעורבת.

 בשנת 2011 קודמה תוכנית האב. המחוז עתיד לאמץ אותה בשנת 2012. 

 3.8. מרכז שהייה זמני למסתננים
הממשלה החליטה בתאריכים 28.11.10 ו-11.12.2011 על הקמת מרכז 

 שהייה למסתננים בגבול מצרים. 
עפ”י החלטת הממשלה נקבע, בין היתר, כי נדרשת הקמתו של מרכז שהייה, 

שיאפשר במסגרתו שהות של עד 8,000 מסתננים. בנוסף לכך נקבע, 
כי “המרכז יאפשר שהייה של המסתננים מגבול מצרים, השוהים כיום 

במדינת ישראל וכן כאלה שיגיעו לאחר החלטה זו, אשר לעת עתה לא ניתן 
להרחיקם ויסופקו בו צרכיהם הפיזיים ובפרט  מקומות לינה, מזון, שתייה 
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 וצרכי בריאות.”

על רקע זה, נערכה תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, אשר מכוחה ניתן 
יהיה להקים את מרכז השהייה.

2011 | מרכז שהייה זמני למסתננים

מרכז שהייה למסתננים

במהלך שנת 2011 נערכה תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להקמת 
מרכז שהייה למסתננים מגבול מצרים )תמ”א 46(. התוכנית תספק מענה 

הולם לתנאי החיים הבסיסיים של כ-8,000 שוהים בלתי חוקיים ובכלל 
זה שירותי דיור, רווחה, דת, חינוך, פנאי, הכשרה מקצועית ועוד. במסגרת 

התוכנית הוכן גם נספח  חברתי, שנועד להגדיר את הפתרונות הפרוגרמטיים 
הנדרשים, וזאת על רקע צרכיה הייחודים של אוכלוסיית המסתננים 

)מבחינה אתנית, מגדרית ועוד(, ועל רקע המורכבות שבהכלת מספר גבוה 
 של אוכלוסייה בעלת צרכים ייחודיים במתקן אחד. 

עוד יודגש, כי לאור שינוי בחוק המסתננים, שקידומו החל בשנת 2011, ניתן 
יהיה להשאיר במרכז השהייה מסתננים בלתי חוקיים לתקופה של עד שלוש 

שנים, או עד לעזיבתם את הארץ.  אישורו של החוק בתחילת 2012, חייב 
לתת במסגרת התוכנית גם את המענה הנדרש לשהייה ארוכה זו.  

 4. שטחים פתוחים
 4.1. תוכניות מרקמיות לשטחים פתוחים

ההוראות בתוכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור - 
תמ”א 35, קבעו כי יש צורך בעריכת תוכנית למרקם של שטחים פתוחים. 

תוכניות אלו נעשות בשטחים שהוגדרו בתמ”א 35 כשטחים “מוטי שימור”, 
כחלק מתפיסה כוללת לשימור השטחים הפתוחים, הכוללים בתוכם את 

הטבע, המורשת, חזות הנוף, רווחת הציבור ותפקודי סביבה נוספים.

 2011 |  תוכניות מרקמיות לשטחים פתוחים

שטחים פתוחים

צ

צ מקרא
תוכניות מרקמיות לשטחים פתוחים

            תוכנית מאושרת
            תוכנית מקודמת

פארקים
            תוכנית מאושרת
            תוכנית מקודמת

מקרא
ייעור

        תוכנית מקודמת
נחלים 

        תוכנית מקודמת
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 תוכנית מתאר מחוזית מרקמית לפארק שקמה )תמ”מ 43/14/4(: 
היקף התוכנית כ-330 אלף דונם והיא כוללת שטחים מתחומי המועצות 

 האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב, לכיש, בני שמעון , מרחבים ושפיר.
התוכנית מגדירה מסגרת תכנונית, המבקשת לאזן  בין הצורך בשמירה על 

שטחים פתוחים לבין הצורך בשמירת האופי הכפרי-חקלאי של היישובים 
במרחב. התוכנית  ממתגת את  הפארק, חושפת אותו לציבור הרחב ומחזקת  

 את הפוטנציאל הכלכלי והתיירותי של המרחב.

 קודמו:

 ● תוכנית מתאר מחוזית מרקמית סובב בקעת הנדיב )תמ”מ 5/6(: 
תוכנית בקעת הנדיב מהווה תוכנית מתאר מחוזית חלקית למרקם מוטה 

שימור ומקודמת בהתאם למדיניות תמ”א 35, שעל פיה קודמו בשנים 
האחרונות מספר תוכניות מסוג זה. התוכנית מדגישה את שימור השטחים 
הפתוחים הערכיים בבקעת הנדיב, זאת תוך מתן אפשרות לפיתוח תיירותי 

 בהיקף מצומצם הנשען על משאבי הטבע, הנוף והחקלאות באזור. 

 ● תוכנית מתאר מחוזית מרקמית למרחב פולג )תמ”מ 9/21/3(:  
מרחב הפולג כולל בתחומו את נחל פולג וסביבותיו, לגביו נקבעו הנחיות 

תכנון במסגרת תכנית המתאר המחוזית הכוללת למחוז מרכז תמ”מ 21/3 , 
וכן שטחים פתוחים ערכיים שנקבעו כמכלול נופי בתמ”א 35. אזור זה מהווה 

 חלק מרצף השטחים הפתוחים הארצי. 
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית החליטה 

לקבל את המלצת הועדה המחוזית מחוז מרכז ולפרסם הודעה בדבר 
הכנת תכנית מתאר מחוזית חלקית למרחב הפולג בהתאם לסעיף 77 לחוק 

התו”ב, ולפרסם הודעה בדבר תנאים למתן היתרי בניה בתחום התכנית 
 בהתאם לסעיף 78 לחוק. הודעה זו פורסמה ברשומות ביום 17.11.2011.

 4.2. פארקים
 2011 | פארקים      

 תוכניות שאושרו ותוכניות אב שאומצו:
 פארק עמק הארזים 

תוכנית מתאר ארצית לעמק הארזים )תמ”א 5/22( נועדה להסדיר את 
גבולות היערות וסוגיהם באזור ירושלים, בתחומיהם של יער רושלים ויער 

החמישה, ולאפשר את הקמתו של פארק מטרופוליני “עמק הארזים”, 
במטרה לתת מענה לצרכי הפנאי והנופש של תושבי ירושלים וכלל 

 המטרופולין.
 התוכנית ממתינה לאישור הממשלה.

 4.2.1. זרקור לפארקים
 תוכנית מפורטת למרחב פארק אלונה

הקמת פארק על כ-35,000 דונם, המשלב מגוון של שטחים פתוחים וביניהם 
יערות מסוגים שונים, שמורות טבע ונוף ושטחים חקלאיים. מדובר בשטחים 

פתוחים במרחב הר חורשן - בין כביש 70 ובת שלמה בצפון, זכרון יעקב 
 במערב, ישובי אלונה ובקעת הנדיב בדרום ועד גבול מחוז חיפה במזרח.

 הוחלט על אישור התוכנית.

 תוכנית אב לפארק אזורי “מזרח חדרה” 
התוכנית, שאומצה על ידי מוסדות התכנון, עוסקת בהקמת פארק אזורי 
הפרוש על שטח של כ-4,000 דונם, בהתאם לתוכנית המתאר המחוזית 

של מחוז חיפה )תמ”מ 6( ותוכנית המתאר של חדרה )חד/2020(. הפארק 
כולל 7 מתחמים בעלי רמת רגישות ואינטנסיביות שונה.  השטח הכולל של 

אזורים לפיתוח תיירות הוא 560 דונם. התוכנית וכוללת בנייה בהיקף של 
 כ-88,000 מ”ר במתחמים 3 ו-4, המהווים 2% משטח הפארק(. 

 4.3. מרחבים ביוספריים 

בתאריך 14.5.2003 החליטה הממשלה בנושא פיתוח בר קיימא, כי מדיניותה 
של הממשלה תתבסס על עקרונות של פיתוח בר-קיימא, המשלבים כלכלה 

דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן 
שוויון הזדמנויות לכל. זאת על מנת לתת מענה לצרכיו של הדור הנוכחי 

וצרכיהם של הדורות הבאים, בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2426 מיום 
4.8.2002 וברוח החלטותיה של ועידת הפסגה העולמית לפיתוח בר קיימא, 

 שהתקיימה ביוהנסבורג, דרום-אפריקה, באוגוסט-ספטמבר 2002.

 2011 | מרחבים ביוספריים
קודמה תוכנית האב בנושא המרחבים הביוספריים בישראל, שמטרתה 

יצירה של מערך כלים, אשר ינחו ויסייעו בתכנון, הקמה וניהול של מרחבים 
 ביוספריים ע”י הקהילות המקומיות בישראל. 

 4.4. אזור נחל וסביבותיו
 מדיניות התכנון עוסקת בתכנון של אזורי הנחל הראשיים בישראל.

הנחלים וסביבתם, בעיקר במחוז המרכז, סבלו לאורך השנים משימושים 
ומטרדים שמוקמו בסמוך להם ושימשו בפועל כ”חצר האחורית”. כיום 

סובלים שטחים אלה מלחצי פיתוח מחד גיסא ומאידך גיסא, הולכת וגוברת 
ההכרה בערכם הרב כפארקים איכותיים לרווחת הציבור, כדוגמת פארק 

 הירקון בתל אביב. 
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 2011 | אזור נחל וסביבותיו
 קודמו: 

תוכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז מרכז - נחל שורק )תמ”מ 21/21/3(  
 הומלצה על ידי הוועדה מחוזית במחוז מרכז למועצה הארצית להפקדה.

נחל איילון ונחל פולג - תוכניות מתאר מחוזיות נמצאות בשלבי תכנון 
 ועריכה.

 4.5. ייעור
 2011 | ייעור

קודמו תוכניות מפורטות ליערות ואדי ערה, יערות מנשה ויערות אלות ועדה. 
התוכניות המפורטות ליערות נועדו לצורך ביצוע הממשק ופעילות הפנאי 

ביערות, וכן לצורך קביעה מדויקת של הגבולות בתוכנית המתאר הארצית 
 ליער וייעור )תמ”א 22(.

 4.6. חופים 
חופי הים התיכון משתרעים לאורך 196 ק”מ, הכנרת לאורך 60 ק”מ, ים 
המלח לאורך 30 ק”מ באגן הדרומי ו-50 ק”מ באגן הצפוני וחופי מפרץ 

אילת לאורך 14 ק”מ.

תכנון מתארי לחופי הארץ

 4.6.1. חופי הים התיכון     
עקרון השמירה על רצועת החוף לאורך הים התיכון עוגן מהבחינה 

הסטטוטורית כבר בשנת 1983, במסגרת תוכנית המתאר לחופי הים התיכון 
- תמ”א 13. תוכנית זו התייחסה לכלל חופי הים התיכון וקבעה הוראות ביחס 

לשטחים הסמוכים לחוף, תוך אבחנה בין אזורי מגורים, מלונאות, תעשייה, 
שטחים חקלאיים ואחרים. לאורך השנים נדרשו עדכונים לתמ”א, שנבעו 

 משינויים בתפישת החוף והים. 

 2011 | חופי הים התיכון
● קודמה תוכנית מתאר ארצית לחופי נתניה - תמ”א 6/13. מטרת התוכנית 

היא פיתוח של חופי נתניה )שאורכם כ-10 ק”מ(, תוך שימור ערכיהם 
המיוחדים, חיזוק הקשר של החופים לעיר וייצוב המצוק. כל זאת על ידי  
 עדכון ההוראות של תמ”א 13 לים התיכון באזור נתניה, שאושרה ב-1983.

● קידום שינוי בתוכנית לחופי מחוז תל אביב )תמ”א 4/13(, שאורכם כ-20 
ק”מ. מטרת התוכנית היא יצירה של מערכת תכנונית משולבת עיר-חוף-
ים; שמירה והגנה על ערכי טבע, נוף ומורשת באזור החוף ומימי החופין; 

שמירה על האפשרות של הציבור להשתמש בחוף והנגישות אליו והתאמה 
 לתהליכים ולצרכים המשתנים של מטרופולין תל אביב. 

● תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לחזית הים העירונית של חיפה - 
תמ”א 3/13/א, בשטח של  כ-1000 דונם, בתחום הנמל המערבי של חיפה 

 והאזור העירוני הגובל בו. 
עפ”י תמ”א 3/13 שבתוקף, הנמל המערבי מיועד לשמש כחזית ים עירונית 
- מקום לפעילויות של בילוי, בידור, נופש, מלונאות ומסחר על רציפי הנמל 

המערבי, העתידים להתפנות בהדרגה, למעט פעילותו של נמל הנוסעים. 
התוכנית הנדונה נועדה לאפשר פיתוח בשלבים של חזית הים העירונית, 

 תוך פינוי הדרגתי של הפעילויות הנמליות ושימוש מרבי בתשתית הקיימת.

 4.6.2. חופי ים המלח
השינויים הגיאומורפולוגיים העוברים על חופיו של ים המלח, עליית המפלס 

בחלק הדרומי וירידתו בחלק הצפוני, הביאו את המועצה הארצית להכרה 
 בצורך בתכנון לגבי חופיו המשתנים של ים המלח 

 2011 | חופי ים המלח
בשנת 2011 אושר במועצה הארצית מסמך מדיניות לחופי ים המלח, 

המכוון לביסוס הראייה הכוללת של סובב אגן ים המלח על כל מרכיביו - 
תיירות, תעשייה, התיישבות וחקלאות, כיחידה אזורית ונופית שלמה. מסמך 

 המדיניות מהווה את החלק הראשון בתמ”א 13 - ים המלח וחופיו.
בנוסף לכך, קודמה בשנת 2011 תוכנית להגנות החופים בים המלח ותשתיות 

נלוות - תת”ל 35, אשר מציעה פתרון לעליית מפלס הים באגן הדרומי 
של ים המלח. התוכנית נועדה לבחון את הפתרונות המוצעים ולהסדיר את 
הקונפליקט שבין עליית המפלס לבין המלונות על חופו, הנמצאים בסכנת 

צ
מקרא

        תכנית מקודמת לחופים
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 הצפה כתוצאה מעליית המפלס. 

4.6.3. חופי הכנרת
תוכנית המתאר לחופי הכנרת, תמ”א 13 ים כנרת,  היא תוכנית ישנה יחסית, 

שאושרה בשנת 1981. התוכנית כללה שטחים נרחבים באגן ההיקוות של 
הכנרת וקבעה לאזורים אלו ייעודים שונים, כגון חקלאות, יישובים עירוניים 

וכפריים, אזורי תעשייה, אזורי מלונאות ועוד. התוכנית אושרה במתכונת 
מפורטת מאוד ואינה עדכנית לרוח התכנון והגישה בנושא החופים, 

שהשתנתה במהלך השנים. המועצה הארצית ראתה צורך בשינוי כולל של 
התוכנית ועדכונה, כך שתתאים למדיניות העדכנית של שמירה על המשאב 

החופי והנגשתו לרווחת הציבור.

תכנון מתארי לחופי הכנרת

2011 | חופי כנרת
קודמה תוכנית מתאר ארצית כוללת לחופי הכנרת ותוכנית מתאר ארצית 

ברמה מפורטת למספר רב של חופי רחצה לאורך הכנרת - תמ”א 13/13 ים 
כנרת.  התוכנית כוללת שני מסלולי תכנון: האחד, מפורט, עבור חופי רחצה 

ציבוריים וקטעי שביל סובב כנרת והשני, כולל, עבור כלל מרחב הכנרת.

התוכנית הכללית לאזור הכנרת מהווה מדיניות כוללת ומעודכנת לחופי 
הכנרת ושמה דגש הן על הפוטנציאל התיירותי והשמירה של משאבי הטבע, 

תוך איזון ראוי ביניהם, והן על שמירה על איכות המים של מאגר המים 
 הלאומי. 

התוכנית המפורטת לחופי הרחצה כוללת 14 חופים לאורך הכנרת - אמנון, 
חוקוק, גופרת, חלוקים, לבנון, צאלון, גולן, דוגית, כינר, צינברי, ברניקי, 

 שקמים, רותם, שיזף וסוסיתא, ועתידה לכלול חופים נוספים באזור טבריה. 
מטרתה היא ליצור איזון ראוי בין פיתוח וטיפוח של סביבת החופים כנכס 
 תיירותי, לבין שמירה על משאבי הטבע והנוף ונגישות של הציבור לחופים.

 4.6.4. מצוקים 
45 ק”מ מתוך כלל רצועת חופי ים התיכון בישראל, הינם מצוקים בגובה 
מעל  10 מטר, הנישאים מעל רצועת החוף בקטע שבין חדרה לאשקלון. 

בשל תהליכי בליה טבעיים, נסוג קו החוף מדי שנה בכ-50 ס”מ. כתוצאה 
 מכך, מתמוטטים חלק מאותם מצוקים.

בשנת 2005 החליטה הממשלה על הקמת צוות בינמשרדי, שיכין מסמך 
 מדיניות להתמודדות עם התמוטטות המצוקים לאורך חופי הים התיכון. 

בשנת 2010 אימצה הממשלה את מסמך המדיניות והחליטה )החלטה מס’ 
1620( על הקמה של צוות יישום בינמשרדי, שיגבש המלצות ליישומו של 

מסמך המדיניות. המלצות הצוות הובאו לאישור הממשלה, שקבעה בהחלטה 
מס’ 3097 מיום 3.4.2011 “להמליץ בפני המועצה הארצית להורות על הכנת 

 תוכנית מתאר ארצית כללית לעניין ההגנות על המצוק החופי”.

אחת מההמלצות לפעולה המופיעות במסמך  היא הקמה של שוברי גלים 
לאורך המצוקים, במקומות שבהם קיימים יישובים. המסמך ממליץ להשאיר 

מצוקים באזורים טבעיים ללא שוברי גלים, אך יחד עם זאת למצוא את 
 האמצעים להרחקת המתרחצים מאזורי הסכנה בשל מפולת המצוקים. 

 2011 | מצוקים 
בשנת 2011 הורתה המועצה הארצית על עריכת תמ”א ליישום מסקנותיו 

של מסמך המדיניות בעניין ההגנה על המצוקים.

צ מקרא
    חופי רחצה מקודמים במסגרת תוכנית מפורטת
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 5. חקיקת משנה )תקנות(: 
חוק התכנון והבניה מסמיך את שר הפנים להתקין תקנות במגוון רחב של 

נושאים הנוגעים לביצוע החוק, לאחר שקיים התייעצות בנושא עם המועצה 
 הארצית.  

 2011 | חקיקת משנה
בשנת 2011 התפרסמו תקנות התכנון והבנייה ותיקוני תקנות בנושאים 

 הבאים: 
 1. סטייה ניכרת מתוכנית )הוראת שעה(

מטרת התיקון היא לאפשר בתנאים מסוימים פיצול של דירות קיימות, 
 בהתחשב במצוקת הדיור וביוקר הדיור. 

 2. פטור מהיתר לעבודות מסוימות באזורים כפריים )הוראת שעה( 
נועד לאפשר הצבה מהירה של מבנים עבור תושבים שביתם נשרף בשריפה 

 באזור הכרמל. 

 3. היתר לעבודה מצומצמת )תיקון( 
התיקון מאפשר הגשת בקשה להיתר עבור מתקן פוטו-וולטאי על גג של 
מבנה קיים בהספק של עד 50 קילוואט למבנה, בהליך רישוי של עבודה 

מצומצמת. מטרת התיקון היא להקל את הליך הרישוי בנושא זה ובכך 
 לעודד התקנה של מתקנים פוטו-וולטאיים. 

 4. עבודה ושימוש הטעונים היתר )תיקון( 
התיקון מרחיב את הפטור הקיים לעבודות חפירה שאינן מחייבות היתר 

ומחיל אותו גם על עבודות חפירה ושאיבת חול בתחום הימי של המעגנות 
בים התיכון ובים סוף. מטרת התיקון היא להקל על עבודות תחזוקה שוטפות 

 בנמלי הים והוא תואם את תקנות הנמלים. 

 5. תסקירי השפעה על הסביבה  )תיקון(
התיקון פוטר תחנות כוח פוטו-וולטאיות קטנות מחובת הכנה של תסקיר 

השפעה על הסביבה. בכך הוא תואם ומקדם את מדיניותה של תוכנית 
המתאר הארצית להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים )תמ”א 10/ד/10( ומקל 

 את תהליכי הרישוי למתקנים אלה. 

 6. בקשה להיתר תנאים ואגרות )מספר תיקונים שונים( בדבר: 
א.  הגדרת בריכה שחיה פרטית: התיקון מרחיב את הגדרתה של בריכה 

פרטית, כך שתכלול גם בריכה המשמשת שלוש יחידות דיור, לרבות יחידות 
נופש/ צימרים. מטרת התיקון היא להקל על בעלי צימרים שברשותם עד 

שלוש יחידות דיור, כדי שלא יידרשו לעמוד בכל הדרישות של בריכה 
 ציבורית. 

ב.  אימוץ תקנים למבנים יבילים למגורים: התיקון מפנה לת”י 5412, חלק  1 
ופוטר מבנים יבילים זמניים מהצורך לעמוד בכל תקנות התכנון והבניה, אלא 

 רק בדרישות תקן שנכתבו במיוחד עבור קרוואנים ומגורונים. 
ג.  שינויים באגרות להיתרים:  התיקונים מפחיתים את האגרות הנדרשות 

עבור היתרי בניה למתקנים פוטו-וולטאיים ולאתרי סילוק אשפה המתפרסים 
 על פני שטחים נרחבים. 

 7. תקנות בהליכי אישור: 
תקנות התכנון והבניה שנדונו בוועדת המשנה לבניה ולתקנות במהלך 

 שנת 2011, אך טרם הסתיים הטיפול בהם או טרם פורסמו: 

 א. חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים )תיקון( 
מינהל התכנון בוחן את האפשרות לשנות את שיטת החישוב של שטחים 

בתוכניות ובהיתרים, באופן שיקל על מגישי תוכניות ובקשות להיתרים ועל 
 מוסדות התכנון שבסמכותם לאשר היתרים אלה. 

 ב. התקנת מקומות חנייה )תיקון( 
התקנות החדשות נועדו לצמצם את כמות מקומות החנייה הנדרשים 

לשימושי מסחר ותעסוקה במרכזי הערים, הסמוכים לתחנות של מערכת 
הסעת המונים. מטרת התקנות היא להפחית את הגודש בכבישים במרכזי 
הערים ולעודד את השימוש בתחבורה ציבורית. הוראות המעבר מגדירות 

הפחתה מדורגת בכמות של מקומות החנייה המותרים, בהתאם להתקדמות 
 הקמתן של  מערכות להסעת המונים. 

 ג. הסדרת הולכה, חלוקה ואספקה של חשמל )תיקון( 
התיקון מאפשר הקמה של מערכת סיבים אופטיים לצרכי תקשורת על 

גבי רשת חשמל עילית בהליך של הרשאה. תיקון זה תואם את המדיניות 
הממשלתית, המבקשת לקדם את פריסתה של מערכת הסיבים האופטיים 

 ברמה ארצית ובכך גם להגביר את התחרות בתחום התקשורת. 

 ד. הוראות למתקני תברואה )תיקון( 
הוספת עדכונים ותיקונים בעקבות ממצאים שהתקבלו לתיקון המקיף בשנת  

2007. התיקון החדש מתייחס לנושאים שונים ומגוונים וביניהם סידורי 
תברואה מינימליים הנדרשים בבנייני משרדים ומסחר, שיטת החישוב של 
מספר האנשים בבניין לצורך סידורי התברואה הנדרשים, מערכת נקזים 

 ואוורור סביב הבניין ועוד. 

 ה. פטור מהיתר לעבודות מסוימות באזורים כפריים )הוראת שעה( 
● התיקון נועד לאפשר התחלה של עבודות עפר עבור הקמתו של מתקן  

השהייה למסתננים בגבול מצרים. התקנות הוכנו בהתאם להחלטת ממשלה 
ותואמות את תוכנית המתאר הארצית להקמת מרכז שהייה למסתננים 

 מגבול מצרים )תמ”א 46(. 
● הארכת תוקף הפטור עבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון ותנאיו. מכיוון 
שטרם הסתיים המעבר לבתי קבע של מפוני גוש קטיף, הוצע להאריך את 

 התקנות עד סוף שנת 2013. 
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 ו. שיעורן של אגרות להגשת תוכניות והטיפול בהן )תקנות( 
תקנות חדשות המתווספות לתקנות הקיימות כיום, המגדירות את שיעורן 

של האגרות למתן היתרים ולמידע על פי חוק התכנון והבנייה. התיקון המוצע 
נועד לממן בדרך עקיפה ובצורה חלקית את פעילותם של מוסדות התכנון, 
לרבות הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, באמצעות אגרת תשלום למוסד 

התכנון, המוסמך על פי חוק לאשר את התוכנית. התקנות המוצעות יחולו על 
ציבור היזמים, המגישים תוכניות למוסדות התכנון ולא על ציבור האזרחים 

 הפרטיים. 

 8. בקשה להיתר תנאים ואגרות )מספר תיקונים שונים( בדבר: 
א. התאמות וסידורי נגישות במוסדות חינוך ובריאות חדשים, דרכים, 
צמתים וגשרים, ותיאום בין תקנות הנגישות הכלולות במסגרת תקנות 

 התכנון והבנייה לאלה של משרד המשפטים, העוסקות במבנים קיימים. 
מטרתם של תיקונים אלה היא ליישם את פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות 

 לאנשים עם מוגבלות. 

ב. שינויים ועדכונים בנושא מילוט ובטיחות אש ודרישות חדשות בנושא 
מערכות גילוי וכיבוי - תיקונים אלה, המבוצעים בתיאום עם נציבות כבאות 

והצלה, נועדו להגדיר דרישות ארציות אחידות וידועות מראש, שיבטיחו את 
 שלום הציבור על בסיס של ידע וגישות עדכניות בתחום זה בעולם. 

 ג.שינויים בדרישות הבטיחות באתרי עתיקות ומבנים היסטוריים 
מטרת השינוי היא לתאם בין תקנות חדשות בנושא בטיחות אש  ותקנות 
בעניין הנחיות לבטיחות באתרי עתיקות ומבנים היסטוריים ולהסדיר את 

התיאום וההפניות ביניהן. 

 6. היבטי תכנון - שלטון מקומי
6.1. הסמכת ועדות מקומיות לאשר תוכניות מפורטות, התואמות תוכנית 

 מתאר 
במסגרת תיקון מס’ 76 לחוק התכנון והבנייה, הורחבו באופן ניכר סמכויותיה 

של הוועדה המקומית, ובכלל זה האפשרות לאשר תוכניות מפורטות, 
התואמות תוכנית מתאר מאושרת, וזאת בתנאים שפורטו בתוכנית, וככל 

ששר הפנים הסמיך את הוועדה המקומית לכך )בהתאם לסעיף 62א.)ג()1( 
 לחוק(. 

מאז תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה, פועל מינהל התכנון באופן שוטף 
להסמכת ועדות מקומיות.

2011 | הסמכת ועדות מקומיות לאשר תוכניות מפורטות, התואמות 
 תוכנית מתאר 

 ● בשנת 2011 הוסמכו הועדות המקומיות נתניה וקצרין. 
נכון לסוף שנת 2011, קיימות עשר ועדות מקומיות )מתוך 120( מוסמכות: 
קצרין, חיפה, עפולה, קרית טבעון, נתניה, הרצליה, תל אביב, חולון, שוהם 

 ולהבים. 
● פורסם מכרז פומבי מס’ 13/2011 - הזמנה לקבלת הצעות לעריכה 

וניתוח של סקר בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, בחינת מוכנותן לקבלת 
הסמכה בהתאם לסעיף 62א.)ג()1( לחוק התכנון והבנייה ולאור הרפורמה 

בהליכי תכנון  ורישוי בנייה, וכן הערכת המשמעויות הארגוניות והתקציביות 
 הכרוכות בכך.

 6.2. מרחבי תכנון ושיפוט
בשנים האחרונות מקודם  פרויקט של הסדרת תחומי השיפוט ומרחבי 

התכנון במדינת ישראל, כאשר המטרה בשלב הראשון היא להביא להתאמה 
מלאה בין תחומי השיפוט של רשויות שכנות באמצעות ועדת חקירה, 

ובהמשך - להסדיר את מרחבי התכנון זה לזה ועל פי רוב, גם להתאימם 
 לתחום השיפוט. 

עד עתה הוסדרו מרחבי התכנון במחוז חיפה. עם סיום הסדרתם של תחומי 
 השיפוט במחוז המרכז, הוחל פרויקט להסדרת מרחבי התכנון במחוז.

במסגרת הסדרת מרחבי התכנון אותרו אי התאמות במרחבי התכנון, במטרה 
 להביא לפתרונן בהליך סטטוטורי.

 2011 | מרחבי תכנון ושיפוט
א. הושלמו דיונים באי-ההתאמות שמופו במסגרת ועדת המשנה של הוועדה 
המחוזית במחוז מרכז. ועדת המשנה דנה בכ-240 אי-התאמות ב-42 מרחבי 

 תכנון במחוז המרכז ובמחוזות תל אביב, הדרום וירושלים.

ב. התקיים דיון ראשון בועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים )ולנת”ע( בנוגע 
ל-32 מרחבי תכנון.
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6.2.1. זרקור להסדרת מרחבי תכנון
תשריט זה מתאר את אי התאמה מס’ 4 מתוך 240 אי ההתאמות הקיימות 

במחוז המרכז. ניתן לראות כי מרחבי התכנון של חוף השרון ונתניה אינם 
תואמים זה את זה וכי נוצר שטח ב”ביגמיה” אשר נכלל בשני מרחבי התכנון. 

 כמו כן מרחבי התכנון אינם תואמים לגבול השיפוט.
המלצת הולנת”ע הינה להתאים את תוואי מרחבי התכנון לגבולות השיפוט 

של עיריית נתניה ומועצה איזורית חוף השרון, כמסומן במפה. 

הסדרת מרחבי תכנון במחוז המרכז
אי התאמה 4: מרחב תכנון נתניה - מרחב תכנון חוף השרון

 7. הליכי רישוי ובנייה
מינהל התכנון עוסק בנושא רישוי ובנייה, בעקבות החלטת הממשלה מיום 
31.12.2006 בנושא “יישום דו”ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות 
מבנים ומקומות המשמשים ציבור”, וזאת לצורך מימוש ויישום של מסקנות 

 דו”ח זיילר בנושא קוד הבנייה הישראלי.

 7.1. הנגשת מידע בנושאי רישוי ובניה 
החלטת הממשלה ודו”ח זיילר, קראו להקמה של אתר מידע מרכזי. כבר 
בשנת 2009 הוקמה גרסת ניסיון של פורטל המידע בנושא רישוי ובנייה. 

פורטל המידע כולל פירוט של חקיקה רלוונטית, תקנות, נהלים ומנוע חיפוש 
 בחוק ובמדריכים. 

www.bonim.pnim.gov.il   - לשער המידע לרישוי ובנייה 

 2011 | הנגשת מידע בנושאי רישוי ובניה
לאחר תום תקופת הניסיון של האתר, בוצע בו שדרוג מקיף, הכולל שיפור 

משמעותי של הנגישות לאתר, העלאת עדכונים יומיים בנושאי רישוי ובנייה, 
הוספת מדריכים ומיני-אתרים לנושאים שעל הפרק ואזור אישי למשתתפים 

 בפיילוט בנושא רישוי ובנייה. 

 7.2. הקמתם של גופי בקרה על תוכן הבנייה והביצוע
אחת ההמלצות המרכזיות של דו”ח זיילר, שאומצו ברפורמה המקודמת 

בימים אלה, היא הקמתם של מכוני בקרה לבחינת תוכן הבנייה במסגרת 
היתר הבנייה והביצוע בפועל. מכוני בקרה אלה יוקמו על ידי השוק הפרטי 

ויוסמכו על ידי המדינה באמצעות הרשות להסמכת מעבדות ומשרד 
הפנים. המכונים אמורים להוות גוף הנדסי מקצועי ומהימן, שיבקר את 

מידת העמידה של ההיתרים והביצוע בתקנות התכנון והבנייה וכל דין הנוגע 
 לרישוי ובנייה. 

 2011 | הקמתם של גופי בקרה על תוכן הבנייה והביצוע
 השלמת  ההיערכות להקמתם של מכוני בקרה באמצעות הצעדים הבאים:

 1. נהלי הבקרה - השלמת נהלי הבקרה.
 2. נהלי הסמכה ובקרה על פעילות מכוני הבקרה בסיוע צוות בינ”ל. 

3. הכשרה והסמכה של בקרי התוכן )עובדי המכונים(:  נבחר גוף מקצועי, 
שילווה את הקמתם של מכוני הבקרה בישראל. הצוות שנבחר הוא גוף 

ההדרכה המרכזי של מכון  RICS הבריטי, האחראי על הסמכתם של חלק 
 ניכר מבקרי התוכן והביצוע בבריטניה בפרט ובעולם בכלל. 

4. ביצוע פיילוט בקרה בישראל באמצעות מדמה מכון בקרה - משרד הפנים 
הקים בראשית 2011 מדמה מכון בקרה, האמור לפעול במתכונתם של 

המכונים המיועדים, באמצעות יועצים שנשכרו על ידי מינהל התכנון. מכון 
זה ביצע במהלך 2011 עבודה מקיפה לקראת התפעול של מכוני הבקרה, 

צ
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לרבות קביעת תקנות ונהלים נדרשים בכלל התחומים, ונערך לקליטת 
 היתרים מבחינה הנדסית. 

 7.3. ייעול וקיצור של תהליך רישוי הבנייה

 2011 | ייעול וקיצור של תהליך רישוי הבנייה
אגף הבנייה השלים את חוברת עקרונות הרישוי, הכוללת את מלוא 

המרכיבים הנדרשים ליישום החוק החדש מבחינת הליכי רישוי ובנייה. 
חוברת זו אושרה בצוות חשיבה רחב, שכלל נציגים של משרדי ממשלה 

 ורשויות מקומיות וכן את נציגי הארגונים המקצועיים. 

 7.4. רישוי זמין
רישוי זמין הוא מערכת מידע ממוחשבת, המאפשרת מימוש של הכללים 

והתהליכים השונים בחוק התכנון והבנייה, ללא אפשרות של חריגה 
 מהנורמה שנקבעה ותוך ביצוע של מעקב, בקרה ועדכון שוטף. 

 2011 | רישוי זמין
מערכת הרישוי הזמין נכנסה לפיתוח מתקדם במהלך שנת 2011. הפיתוח 

 עתיד להסתיים עד סוף שנת 2012. 

 7.5. הפיילוט בנושא הרישוי והבנייה
לקראת יישום הרפורמה בנושא הרישוי והבנייה, נערך פיילוט במספר רשויות 

מקומיות, במטרה לבחון את ישימותם של התהליכים המוצעים, לייצב  את 
 התהליך ולבנות תוכנית ליישום כולל של הרפורמה. 

שבע הרשויות שהשתתפו בפיילוט הן: הרצליה, חולון, עמק חפר, באר 
שבע, הוועדה המרחבית שומרון, הוועדה המקומית-מחוזית נתב”ג, והוועדה 

 המחוזית-גלילית תל אביב.  

2011 | הפיילוט בנושא הרישוי והבנייה
במהלך השנה נערכו דיונים משותפים ובוצעו בכל הוועדות הנ”ל הדרכות 

והכשרות לעובדי הנדסה, לרבות גורמים מאשרים פנימיים במחלקות 
השונות. בנוסף לכך, נערכו הגשות של היתרי בנייה ובקרות מקוונות 

 ראשונות בוועדות השונות. 

 7.6. טיפול במבנים החשודים כבנויים בשיטת “פלקל”
בהמשך להמלצותיה של ועדת זיילר, שבחנה את פרשת התמוטטותו של 
אולם “וורסאי”, החליטה ממשלת ישראל בשנת 2002 על הצורך בטיפול 

במבנים החשודים כבנויים בשיטת “פלקל” וקבעה כי יש להקים מטה ארצי 
 לטיפול במבנים מסוג זה.

המטה שהוקם פעל לניסוח הנחיות לטיפול במבנים שנבנו בשיטה זו. אותרו 
1,375 מבנים החשודים ככאלה. 

 2011 | טיפול במבנים החשודים כבנויים בשיטת “פלקל”
 בשנת 2011 התהדק  המעקב אחר הטיפול במבנים שנבנו בשיטת “פלקל”: 
נסקר מצב הטיפול בכ-900 מבנים מהרשימה, לצורך מעקב וזירוז הטיפול, 

 בדגש על מבני ציבור ומבנים שמתקהלים בהם אנשים רבים. 
נערכו שני כנסים עם מהנדסי רשויות במחוז חיפה. במהלך הכנסים נסקר 

 מצב הטיפול במבנים, רוענן נוהל הטיפול ונסקר מידע מצטבר מהשטח. 

התרשים להלן מפלח את השימושים של כלל המבנים המצויים ברשימת 
המבנים החשודים כבנויים בשיטת” פלקל” )1,375 מבנים(:
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פרק זה נועד לסקור את כלל פעילותם של  מוסדות התכנון הארציים 
 והמחוזיים בשנת 2011 וזאת בהתייחס לנושאים הבאים:

1( היקפי הפעילות, כפי שבאו לידי ביטוי בכמות התוכניות שאושרו ופורסמו 
 לתוקף וכמות התוכניות שטופלו באותה השנה.

 2( משך זמן הטיפול בתוכניות בשלבים השונים של ההליך הסטטוטורי. 
3( היקפי הפעילות בנושא תוכניות שהועברו לעיונו של שר הפנים )בהתאם 

 לסעיף 109 לחוק התכנון והבנייה(. 
4(  כמות  הישיבות הסטטוטוריות שהתקיימו במוסדות התכנון הארציים 

 והמחוזיים בשנת 2011. 

 1.היקפי הפעילות של מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים:
פרק זה עניינו כלל התוכניות שהיו בטיפולם של מוסדות התכנון במהלך 

שנת 2011.  זאת תוך אבחנה בין השלבים השונים בהליך הסטטוטורי שבהם 
מקודמת התוכנית - משלב קבלתה למוסד התכנון, דרך קליטתה במערכת 

 ועד לאישורה ופרסומה לתוקף. 

 1.1. סך התוכניות שטופלו: 
עד סוף שנת 2011, טופלו במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים 6,603 

תוכניות. הכוונה לתוכניות אשר במהלך השנה התקיימה בהן פעילות אחת 
לפחות )או שהמתינו לאחת מהפעולות הבאות - דיון, מילוי תנאים, העברה 

 משלב לשלב, סיימו טיפול וכדומה(. 
התרשים הבא מציג את הסטטוס של תוכניות אלה, תוך אבחנה בין תוכניות 

שהטיפול בהן הסתיים, לאלה שנותרו פתוחות להמשך טיפול:

סטטוס סך התוכניות שטופלו בשנת 2011
סה”כ 6,603

למעלה מ-70% מהתוכניות שטופלו בשנת 2011 )כפי שמשתקף מסוף 
שנת 2011( נמצאות בטיפול )עדיין פתוחות(. 29% משאר התוכניות שטופלו 

בשנה זו סיימו טפול, בין אם ע”י אישורן ופרסום לתוקף )15%( ובין אם 
 בדחייה וסירוב לתוכנית.  

1.1.1. בבחינה של סך התוכניות שטופלו בשנת 2011 בחלוקה לפי מחוזות 
עולה התמונה הבאה:

סה”כ התוכניות שטופלו בשנת 2011
סה”כ 6,603

למעלה ממחצית מהתוכניות )53%( שטופלו במהלך שנת 2011  הן במחוזות 
 צפון וירושלים. 

1.1.2. בבחינה של סטטוס התוכניות שטופלו נכון לסוף שנת 2011 בחלוקה 
לפי מחוזות, עולה התמונה הבאה:

סטטוס תוכניות שטופלו ע”פ מחוז
סה”כ 6,603
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ברוב המחוזות )מלבד מחוז תל אביב(, נותרו מרבית התוכניות )למעלה 
מ-60%( פתוחות והטיפול בהן עדיין לא הסתיים. במחוז תל אביב, דומה 

שיעור התוכניות שסיימו טיפול )48%(, לשיעורן של אלה שנותרו פתוחות 
)52%(, כאשר מתוך התוכניות שסיימו טיפול, הרוב הגדול )78%( פורסמו 

 לתוקף. 

 1.1.3. מאפייני סטטוס התוכניות שסיימו טיפול בוועדות המחוזיות:
מתוך 6,603 תוכניות שטופלו בשנת 2011,  1901 תכניות סיימו טיפול 

בוועדות המחוזיות.  התרשים הבא מציג פילוח של המצבים השונים שהביאו 
לסיום הטיפול באותן התוכניות:

סיום טיפול לפי סטטוס  | 2011
סה”כ 1,901

מתוך סך התוכניות שסיימו טיפול בשנת 2011,  988 תוכניות  )52%( 
פורסמו לתוקף. הטיפול ב-913 התוכניות הנותרות )48%( הסתיים עקב אי 

 עמידה בתנאי הסף )23%(, דחייה בדיון להפקדה )18%( או מסיבות אחרות.

1.1.3.1. מבחינת 1,901 תכניות שסיימו טיפול בחלוקה לפי מחוזות, עולה 
התמונה הבאה:

סיום טיפול לפי סטטוס  | 2011
מחוז צפון  סה”כ 622

סיום טיפול לפי סטטוס  | 2011
מחוז חיפה  סה”כ 170

במחוזות חיפה וצפון קיים יחס דומה בין תוכניות שפורסמו לתוקף )40% 
ו-44% בהתאמה( לתוכניות שלא עמדו בתנאי הסף)42% ו-39% בהתאמה(.
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סיום טיפול לפי סטטוס  | 2011
מחוז ירושלים  סה”כ 519

סיום טיפול לפי סטטוס  | 2011
מחוז מרכז  סה”כ 250

גם במחוזות מרכז וירושלים קיים יחס דומה בין תוכניות שפורסמו לתוקף 
)55% ו-50% בהתאמה( לתוכניות שלא עמדו בתנאי הסף )31% ו-25% 

בהתאמה(.

סיום טיפול לפי סטטוס  | 2011
מחוז תל אביב  סה”כ 105

סיום טיפול לפי סטטוס  | 2011
מחוז דרום  סה”כ 235

מצב שונה בתכלית  קיים במחוזות דרום ותל אביב, שבהם שיעור התוכניות 
שפורסמו למתן תוקף גבוה יחסית )78% ו-64% בהתאמה(. רוב גדול יחסית 
 מהתוכניות שטופלו בכל אחד ממחוזות אלה הגיע לאישור ופרסום לתוקף. 
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1.1.3.2. פורסמו לתוקף:
בחינת 988 התוכניות שהגיעו לשלב האחרון בהליך הסטטוטורי - פרסום 

לתוקף )אישור(, בחלוקה לפי מחוזות, מעלה את התמונה הבאה:

פורסמו לתוקף על פי מחוז
סה”כ 988

רוב התוכניות שפורסמו לתוקף בשנת 2011 הן במחוזות ירושלים )26%( 
וצפון )27%(.

1.1.3.3. סיום טיפול ללא אישור )נדחו(:
בחינת 913 התוכניות שלא פורסמו לתוקף, בחלוקה לפי מחוזות, מעלה את 

התמונה הבאה:

סיום טיפול ללא אישור לפי סטטוס | 2011
סה”כ 913

מתוך 913 תוכניות שסיימו טיפול ללא אישור בשנת 2011, 48%  לא 
עמדו בתנאי הסף.  37% מהתוכניות נדחו בדיון להפקדה, כלומר, ב-85% 

מהתוכניות נעצר הטיפול בשלבים מוקדמים יחסית בהליך הסטטוטורי. 2% 
 בלבד נדחו במהלך הדיון בהתנגדויות.  

 1.2 תוכניות שנותרו פתוחות )בטיפול, נכון לסוף שנת 2011(: 
מתוך 6,603 תוכניות שטופלו בשנת 2011, נותרו 4,702 תוכניות פתוחות 

 בשלבים השונים של ההליך הסטטוטורי. 

1.2.1. בחינת הסטטוס של תוכניות אלה מעלה את התמונה הבאה:

פילוח תוכניות פתוחות על פי סטטוס ארצי
סה”כ תוכניות 4,702

ניתן לראות כי מעל שליש מהתוכניות )35%, שהם 1,646 תוכניות( נמצא 
 בשלב מתקדם יחסית בהליך הסטטוטורי - מילוי תנאים לאישור התוכנית. 
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ניתוח קבוצת התוכניות שנותרו פתוחות בחלוקה לפי מחוזות מעלה את 
התמונה הבאה:

תוכניות פתוחות לפי מחוז
סה”כ 4,702

 1.3. כמות התוכניות החדשות שהתקבלו בוועדות המחוזיות:
בשנת 2011 התקבלו 2,187 תוכניות חדשות בוועדות המחוזיות. זוהי עלייה 

 של כ - 6% )120  תוכניות( בהשוואה לשנת 2010.

1.3.1. בחינה של כמות התוכניות החדשות שהתקבלו בשנת 2011 בחלוקה 
לפי מחוזות מעלה את התמונה הבאה:

תוכניות חדשות שהתקבלו
סה”כ 2,187

מירב התוכניות החדשות שהתקבלו בשנת 2011 הן במחוז צפון )34%(.

 1.4. כמות התוכניות שעמדו בתנאי סף בוועדות המחוזיות:
מדובר בתוכניות שנקלטו במערכת לאחר שעמדו בתנאי הסף. בשנת 2011 

נקלטו במערכת )“עמדו בתנאי הסף”( 1,760 תוכניות. זוהי ירידה של  כ - 
 17% בהשוואה למספר התוכניות שעמדו בתנאי הסף בשנת 2010. 

1.4.1. בבחינה של כמות התוכניות החדשות שעמדו בתנאי הסף בשנת 
2011 עפ”י חלוקה למחוזות עולה התמונה הבאה:

 עמדו בתנאי סף

מתוך 1,760 תוכניות שעמדו בתנאי הסף בשנת 2011, 34% היו במחוז צפון. 
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 2. משך זמן הטיפול בתוכניות בשלבים השונים של ההליך הסטטוטורי: 
הליך התכנון שנדרשת תוכנית לעבור במוסד התכנון נקבע בחוק התכנון והבנייה והוא מורכב מהשלבים הבאים:

 בחלק זה נבחן את משכי הזמן שבהם שהו התוכניות בממוצע בכל אחד משלבים אלה בשנת 2011. 

 2.1. משכי זמן של תוכניות שאושרו ופורסמו לתוקף בוועדות המחוזיות בשנת 2011:

 2.1.1. מהקבלה ועד הפרסום לתוקף:
התרשים הבא בוחן את כל התוכניות שפורסמו לתוקף בשנת 2011. התרשים מציג את משך הזמן הממוצע שנדרש לאישור התוכנית,

משלב קבלתה במוסד התכנון ועד לפרסומה לתוקף )לפי מחוז ובהשוואה לממוצע הארצי(:
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זמן הטיפול הממוצע בתוכנית שפורסמה לתוקף בשנת 2011, מרגע קבלתה 
בוועדה המחוזית ועד פרסומה לתוקף בשנה זו, עמד על 3.7 שנים. בהשוואה 
 לתוכניות שאושרו בשנת 2010 )3.8 שנים בממוצע(, לא חל שינוי משמעותי. 

בחלק מהמחוזות )חיפה, מרכז וירושלים( היה משך הזמן הממוצע גבוה יותר 
 ובחלקם )צפון, ת”א ודרום( נמוך יותר. 

2.1.2. משך זמן טיפול בתוכניות שפורסמו לתוקף בשנת 2011,
על פי השלבים השונים בהליך הסטטוטורי:

משך זמן ממוצע וחציוני לשלבי תוכנית
תוכניות שאושרו 2011

ניתן לראות, כי משך הזמן הרב ביותר בהליך הסטטוטורי הוא משלב 
ההחלטה של מוסד התכנון על הפקדת התוכנית ועד להפקדתה בפועל 

)15.3 חודשים בממוצע( ולאחריו -  משלב ההחלטה לאישור עד לפרסום 
לתוקף בפועל )9.4 חודשים בממוצע(. בסה”כ שוהה התוכנית בשני השלבים 

 האלו מעל לשנתיים בממוצע.  

 2.1.2.1. בחלוקה לפי מחוזות עולה התמונה הבאה: 
בתרשימים הבאים מוצגים משכי הזמן הממוצעים והחציונים של כל 

השלבים הסטטוטוריים השונים של תוכניות שפורסמו לתוקף בשנת 2011, 
בחלוקה למחוזות ובהשוואה לממוצע הארצי: 

מחוז צפון | משך זמן ממוצע וחציוני לשלבי תוכנית
תוכניות שאושרו 2011

מחוז צפון עומד בכל אחד מהשלבים הסטטוטוריים על ממוצע זמנים נמוך 
מהממוצע הארצי או דומה לו.

מחוז חיפה | משך זמן ממוצע וחציוני לשלבי תוכנית
תוכניות שאושרו 2011

מחוז חיפה עומד בכל אחד מהשלבים על ממוצע גבוה מהממוצע הארצי 
או דומה לו.
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מחוז מרכז | משך זמן ממוצע וחציוני לשלבי תוכנית
תוכניות שאושרו 2011

מחוז מרכז עומד באופן כללי על ממוצע גבוה מהממוצע הארצי או 
דומה לו, זאת מלבד חריגה קיצונית  בשלב סיום ההפקדה עד ההחלטה 

בהשוואה לממוצע הארצי.

מחוז תל אביב | משך זמן ממוצע וחציוני לשלבי תוכנית
תוכניות שאושרו 2011

מחוז ת”א מתנהג באופן דומה יחסית לממוצע הארצי, מלבד שלב 
ההחלטה להפקדה עד להפקדה בפועל, שם המחוז עומד על ממוצע נמוך 

באופן משמעותי מהממוצע הארצי.

מחוז ירושלים | משך זמן ממוצע וחציוני לשלבי תוכנית
תוכניות שאושרו 2011

מחוז ירושלים עומד באופן כללי על ממוצע דומה לממוצע הארצי. בשלב 
קבלה עד עמידה בתנאי סף,  עומד המחוז על משך הזמן הארוך ביותר 

בממוצע )7.5 חודשים, לעומת הממוצע הארצי שהוא  4.2 חודשים(.

מחוז דרום | משך זמן ממוצע וחציוני לשלבי תוכנית
תוכניות שאושרו 2011

מחוז דרום עומד כמעט באופן עקבי על משך זמן  נמוך מהממוצע הארצי, 
בכל אחד מהשלבים הסטטוטוריים.
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3. היקפי פעילות בנושא תוכניות שהועברו לעיונו של שר 
 הפנים )בהתאם לסעיף 109 לחוק התכנון והבנייה(: 

לצורך קיום הליכי בקרה ופיקוח על התוכניות המקודמות במוסדות התכנון 
נקבע, בסעיף 109 לחוק התכנון והבנייה, כי כל תוכנית שהוחלט להפקידה 
תועבר לעיונו של שר הפנים, וזה רשאי להורות, בתוך 60 יום, כי התוכנית 

טעונה אישור שלו. סעיף 109 חל הן על תוכניות בסמכות ועדות מקומיות והן 
 על תוכניות בסמכות ועדות מחוזיות.

 3.1. תוכניות בסמכות הוועדות המקומיות שהועברו לעיונו של שר הפנים:
בשנת 2011 הועברו 903  תוכניות שהוחלט להפקידן בוועדות המקומיות 

 לעיונו של השר )בפועל הואצלה סמכות זו ליו”ר הוועדות המחוזיות(. 
בחלוקה של התוכניות שהגיעו לעיון השר על פי מחוז, עולה התמונה הבאה:

תוכניות בסמכות מקומית שהועברו לעיון השר
סה”כ 903

קרוב לשני שלישים מהתוכניות שבסמכות מקומית שהוגשו לעיונו של השר 
 מצויות במחוז צפון )32%( ומרכז )30%(. 

בשנת 2011 הוחלט לגבי תוכניות אלה כדלקמן: 

תוכניות בסמכות מקומית שהועברו לעיון השר
סה”כ 903

לגבי 65% מהתוכניות בסמכות ועדה מקומית שהועברו לעיונו של השר,  
נקבע שהן אינן טעונות אישורו. לגבי 35% נקבע שהן טעונות אישור.

בבחינה של קבוצת התוכניות בסמכות מקומית, שלאחר עיון אכן נדרש 
לגביהן אישור של השר, בחלוקה למחוזות, עולה התמונה הבאה:

אחוז התוכניות בסמכות מקומית הטעונות אישור שר
סה”כ 315
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ניתן לראות, כי במחוזות מרכז ודרום, נקבע לגבי למעלה  מ-40% מבין 
התוכניות שהועברו לעיונו של השר כי הן טעונות אישורו שלו. לעומת זאת, 
במחוזות צפון וחיפה נקבע רק לגבי 28% אחוז מהתוכניות שהועברו לעיונו 

 של השר כי הן טעונות אישור שלו. 

 3.2. תוכניות בסמכות הוועדות המחוזיות שהועברו לעיונו של שר הפנים:
בשנת 2011 הועברו 983 תוכניות בסמכות הוועדות המחוזיות לעיונו של 

 השר )בפועל הואצלה סמכות זו למנהלת מינהל התכנון(. 
בחלוקה על פי מחוז של התוכניות שהגיעו לעיונו של השר )סה”כ 983(, 

עולה התמונה הבאה:

תוכניות בסמכות מחוזית שהועברו לעיון השר
סה”כ 983

מירב התוכניות בסמכות מחוזית שהועברו לעיונו של השר הן ממחוז 
ירושלים )31%(.

בשנת 2011 הוחלט לגביהן כדלקמן:

תוכניות בסמכות מחוזית שהועברו לעיון השר
סה”כ 974

לגבי מרבית התוכניות )84%( שהועברו לעיונו של השר, נקבע שאינן טעונות 
 אישור שלו.   

בבחינת קבוצת התוכניות בסמכות מחוזית, שלגביהן נקבעה כי הן טעונות 
אישור של השר, בחלוקה לפי מחוזות, עולה התמונה הבאה: 

אחוז התוכניות בסמכות מחוזית הטעונות אישור של השר
סה”כ 157
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ניתן לראות, כי בין התוכניות בסמכות מחוזית, במחוז ירושלים נקבע לגבי 
9% בלבד כי הן טעונות אישור  של השר. זאת לעומת מחוזות תל אביב 

ודרום, שם נקבע לגבי למעלה מ-20% מהתוכניות בסמכות מחוזית שהוגשו 
 לעיונו של השר, כי הן טעונות אישור שלו. 

  
3.3. תוכניות לאישור השר:

בשנת 2011 נבדקו 224 תוכניות בסמכות מחוזית שלגביהן נקבעו כי יש 
צורך באישור של השר.  הרוב המוחלט של התוכניות )220( אושר. 4 תוכניות 

בלבד לא אושרו. 

 4. מספר הישיבות הסטטוטוריות של מוסדות התכנון:
בשנת 2011 נערכו 1,421 ישיבות סטטוטוריות של מוסדות התכנון ברמה 
הארצית וברמה המחוזית, כלומר, בממוצע נערכו 27 ישיבות סטטוטוריות 

בכל שבוע. להלן ההתפלגות של ישיבות אלה בחלוקה ארצית ומחוזית ועל 
 פי סוגי הוועדות השונות:

  
 4.1. מספר הישיבות הסטטוטוריות של מוסדות התכנון ברמה הארצית:
בשנת 2011 קיימה המועצה הארצית לתכנון ובנייה 106 ישיבות, מהן  12 
ישיבות מליאה של המועצה הארצית ו-94 ישיבות של ועדות המשנה של 

המועצה הארצית.

בשנת 2011 התקיימו 191 ישיבות סטטוטוריות של מוסדות התכנון ברמה הארצית, כלומר  3.7 ישיבות בממוצע בשבוע.

ועדות
המועצה הארצית 

 לתכנון ובנייה
 )המליאה(

12 

הועדה הארצית 
 לתשתיות לאומיות

8

הועדה הארצית 
 לדיור לאומי

2

ועדה לשמירת 
 הסביבה החופית

 )ולחוף(
10

הועדה לשמירה 
על שטחים 

חקלאיים ושטחים 
 פתוחים

 )ולקחש”ף(
12

סה”כ

ועדות
משנה

ועדת המשנה 
 לעררים

44

ועדת משנה 
 להשגות

7

ועדת משנה למיון 
 תוכניות

11

ועדת משנה 
סטטוטורית למיון 

תוכניות 12

ועדת משנה 
לנושאים תכנוניים 

 עקרוניים
30

ועדת משנה 
לאישור מסמכים 

לפני ביצוע
17

ועדת המשנה 
 לבניה ולתקנות

10

רשות רישוי - ועדה 
 לתשתיות לאומיות

6

ועדת משנה 
 לעררים על ולחוף

6

ועדת המשנה 
לעררים על קרקע 

 חקלאית
4

1063822124191סה”כ
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4.2.  מספר הישיבות הסטטוטוריות של מוסדות התכנון ברמה המחוזית ב-2011:

* בחודש אוגוסט 2011 אישרה הכנסת את חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(. לכן התקיימו ישיבות הוד”ל ברבעון האחרון של 
 שנת  2011 בלבד. 

 **לדוגמה: ועדות משנה שונות )לה”ב, ביוב, לעררים, להתנגדויות, לתוכניות נקודתיות(, ועדה מיוחדת לתו”ב חריש, ועדות ערר, ועדות מקצועיות ועוד.

 בשנת 2011 התקיימו 1230 ישיבות סטטוטוריות של מוסדות התכנון ברמה המחוזית, כלומר  23.5 ישיבות בממוצע בשבוע. 

סה”כ מחוז דרוםמחוז י-םמחוז ת”אמחוז מרכזמחוז חיפהמחוז צפוןהמחוז
ישיבות

סה”כ ישיבות
באחוזים

101718121912887%מס’ ישיבות מליאה

משך זמן ממוצע 
מישיבת המליאה 

ועד הפצת החלטה/
פרוטוקול

28 ימים29 ימים27 ימיםמידע חסר22 ימים12 ימים

247221181.5%מס’ ישיבות וד”ל*

ישיבות של ועדות 
סטטוטוריות   אחרות**

175207203205198136112491%

1872282282192191491,230100%סה”כ ישיבות
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