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  מירשם- 6/03300/התנגדות לתכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת : הנדון

 

 כללי

במזרח חבל רשם יישוב מ למיועד היוםר הזול בא"ההחלטה להקים היאחזות נח נתקבלה 1998בשנת 

 ,)14/4/מ"תמ(תכנית המתאר המחוזית למחוז דרום  תוקף לעם מתן, 2000בשנת , מאוחר יותר. לכיש

 שנה מאז שעלה הראיון להקים ישוב 20-במשך קרוב ל. ישוב במקוםים הקאפשרות לניתן מענה תכנוני ל

 .לממש את היוזמהמעשי במקום לא נמצא צורך 

לחלק דיור פתרונות  לספק נובעת מהרצון וי הנוכחיתיעבדת הישוב מירשם ההחלטה לממש את נקו

ובהתאם לפרסומים , באופן פרטני.  במסגרת תכנית ההתנתקות2005מהתושבים שפונו מחבל עזה בשנת 

 פינויהרב ע. גוש קטיףמתל קטיפא  חוקילא הישוב את תושבי הלאכלס החדש מיועד הישוב , שונים

אוכלוסיית כלל הישובים שפונו .  משפחות בלבד30-ל 20סיית תל קטיפא בין תה אוכלו מנ2005בשנת 

 .1 בלבד תושבים8,200-כ 2004בשנת מרצועת עזה מנתה 

למחוז נקודת היישוב המיועדת לטובת הישוב מירשם אושרה במסגרת תכנית המתאר המחוזית , כאמור

תכנית המתאר . יורדידות  יח500 עד המאפשר הקמה שלכישוב כפרי , 2000 בשנת 14/4/מ"תמדרום 

מתוכם , ונם ד1,450-שטח בהיקף של כ חלה על לישוב מירשם 300/03/6' המקומית ברמה מפורטת מס

 .יורדידות  יח391 ללצורך הקמתן ש ,למגוריםמיועדים '  ד205-כ

. נקודת הישוב הנדונה את עתכ מתנגדת להחלטה לממש , מתכננים למען זכויות תכנון-במקום עמותת 

רבים לטובת האוכלוסייה המיועדת  בו קיימים פתרונות יש, ובמחוז דרום בכלל,לכיש בפרטמזרח חבל ב

 במקוםעמותת . ולמיטב הבנתנו אין כל צורך תכנוני להקים ולפתח נקודת יישוב חדשהלישוב מירשם 

בת חדשה לטוהיישוב הנקודת ה של להפנות את המשאבים הנדרשים להקמתוראוי סבורה כי עדיף 

ניתן גם להפנות את אותם  ,לחילופין. שםקיימים שכבר  כגון חיזוק הישובים ,צרכים אחרים בחבל לכיש

 שיקום וטיפוח שכונות  או כגון חיזוק עיירות פיתוח,לטובת צרכים אחרים במחוז דרוםמשאבים 

  .מצוקה

                                                 
1
) 2004קובץ לשנת  (יישובים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

]xls.bycode/XLS/2004yishuvim_/yishuvim/website/il.gov.cbs.gis://http.[ 
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 עיקרי הטענות

 

 התאמה למדינות תכנון ארצית ואזוריתחוסר . 1

תוך , על חשבון הקנתם שלישובים חדשיםן הארצית בכלל דוגלת בחיזוק ישובים קיימים מדיניות התכנו

לחזק את היישובים כדי , ותמטרהבין יתר , זאת .2של בנייה צמודת דופןהתכנוני יישום העיקרון 

חזוקה של תה וי ציבור ולפריס מבנחזוקה שלתה ודרשות להקמנלצמצם את השקעות ההקיימים ו

 .שונותתשתיות מערכות 

באמצעות יצירת גושי התיישבות מגובשים , זה ניתן ליישום גם בהקשר של ישובים חדשיםתכנוני עקרון 

עקרון אותו אינו עונה להישוב החדש מירשם . שיכולים לספק רמת שירותים נאותה לכלל תושביהם

דרך בין על ה, חבל לכישמזרח ישובים בשאר הממרוחקת ומבודדת , חדשהמדובר בנקודת יישוב . תכנוני

 .הישובים שקף ושומריה

-חלק מכו  לידי ביטוי בהגדרתהחבל לכיש באכל עבור התקפה מדיניות התכנון , מקומיתמבחינה 

. לפיתוח ולשימור, תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, 35/א"במסגרת תמרחב " מרקם שמור משולב"

להבטיח גם חקלאות ונוף ו, רכי טבעלשמור על רצף של עכדי  המרקם שמור משולב נועדההגדרה של 

לאחר  ו35/א"עוד לפני אישורה של תמ, יתרה מזו.  כמו מזרח חבל לכיש,3פיתוח זהיר באזורי הפריפריה

ה שרה אוב ,02/12/2003תאריך בבלה החלטה יקהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה  , מפורטתבחינה

להקים ישוב חדש של תכנית זו הינה ה תמטר .)41/14/4/מ"תמ(תאר מחוזית חלקית תכנית מ הפקדלה

. גוש התיישבות ממוקד וליצור על ידי כך חרוב בסמוך לשני הישובים הקיימים שקף ואמציהבשם 

יישמר כחלק מזרח חבל לכיש השטח ביתרת כי גם להבטיח ביקשה להקים את הישוב חרוב החלטה ה

ובנייה פיתוח לחות שורה של יוזמות  ולד,שמורה ביוספריתהנחוצים ליצירת שטחים פתוחים של רצף מ

 . מקוםב

 אשר יתחרה במאמצים , נוסףותיישבהתפיתוח למוקד יצור הישוב החדש מירשם תשל  והקמת

, )שומריה, שקף, אמציה(קיימים במזרח חבל לכיש השנמשכים מזה שנים לאכלס ולפתח את הישובים 

אין צורך תכנוני לקדם את הקמתו , על כן. עלולים להיפגע עם הקמתו הצפויה של הישוב חרובכבר אשר 

זורי שנבחנה בצורה פרטנית בניגוד לעקרונות של מדיניות התכנון הא, חב זהרמבנוסף של יישוב חדש 

 .לפני שנים מעטות

 

  למגוריםמלאי קיים של קרקעות זמינות לפיתוח. 2

שמאפשרים הקמת יחידות קיימים פתרונות דיור נאותים ובהיקף נרחב , ובנגב בכלל, בחבל לכיש בפרט

 הנתונים .דיור בתחומיהם של יישובים ותיקים ושל ישובים חדשים שהוחל בפיתוחם בשנים האחרונות

 אושרמרובו , למגוריםלבנייה זמינות ישנו מלאי משמעותי של עתודות קרקע  מלמדים כי 'נספח אב

, תיים קיימים בחבל לכישבישובים כפרים וקהילמדובר בעתודות קרקע  .ותמפורטיות של תכנברמה 

 . נגבמקומות אחרים בבכבר החל ובישובים כפרים וקהילתיים חדשים שפיתוחם 

                                                 
 .6.1סעיף , הוראות התכנית, 35/א" תמ2
 .דברי הסבר, הוראות התכנית, 35/א" תמ3
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 340- כן ישנן עתודות קרקע זמינות לבניית,שקף ושומריה, אמציה, בישובים הקיימים בחבל לכיש

הישובים  תכניות ההרחבה של נהרתאוש ניתנות לבנייה לאחר שות דיורדי יח500-עוד כ. יורדידות יח

אכלוס במסגרת לניתנות לבנייה ונוספות יחידות דיור  960-כ, כמו כן. לישוב חרובהתכנית אמציה ושקף ו

גבעות , חרובישובים הל שבים שייתמהגרעיני .  שברחבי הנגבמרחב עם ובאר מילכה, הישובים גבעות בר

. רות בודדות של משפחותעשרק אלה מונים  גרעיני מתיישבים של ישובים .מרחב עם ובאר מילכה, בר

יישובים העתידם של , במידה ולא יצליחו לקלוט משפחות נוספות ולהתבסס מבינה חברתית וכלכלית

 .להיכשל ולהפוך לנטל למערכות השלטון המקומי

תכנית המתאר . ביישובים בעלי אופי עירוניומוצעות כל אלה מבלי להזכיר עתודות קרקע קיימות 

לין באר שבע המופקדת מציעה להרחיב את התחום המיועד לבינוי עירוני של המחוזית החלקית למטרופו

גם .  ערד,דימונה, ירוחם, נתיבות, באר שבע, אופקיםוביניהם , כל הישובים שנמצאים בתחומהכמעט 

התחום המיועד לבינוי עירוני של קריית מלאכי ושל קריית גת הורחבו במסגרת תיקונים נקודתיים 

)  עבור קריית מלאכי61/14/4/מ"תמ- עבור קריית גת ו48/14/4/מ"תמ(וזית לתכנית המתאר המח

כדוגמת , לקלוט אוכלוסיה חדשה הרחבות אלה נועדו בעיקר לאפשר .שאושרו לאחרונה למתן תוקף

 .בישובים השונים, התושבים שפונו מרצועת עזה

 החלטה בטרם מתקבלתות חדשיחידות דיור הקיים של קרקעות לצורך בניית פוטנציאל הניצול הבטחת 

דגש על ניצול את העולה בקנה אחד עם מדיניות התכנון הארצית אשר שמה , לממש נקודת יישוב חדשה

תכנית מתאר מחוזית להפקדתה של מספר תנאים ות בעו ק35/א"הוראות תמ. מושכל של משאב הקרקע

מוסד התכנון המוסמך , בין היתר. "מרקם שמור משולב"תחום תוספת שטח לפיתוח למגורים בשמציעה 

שקיים צורך שתכנע בכך ולה ,התכנית מיצוי עתודות הקרקע באזורלהפקיד את התכנית נדרש לבחון את 

 .4תכנוני באותה תוספת שטח

 אלא תכנית מתאר מקומית עם הוראות ,התכנית הנדונה איננה תיקון לתכנית מתאר מחוזית, אמנם

, יחד אם זאת.  ברמה של תכנית מתאר מחוזית תקפה שמטרתה לממש נקודת ישוב מאושרת,מפורטות

דעת שניתן להם במסגרת היפעילו את שיקול במחוז דרום ראוי כי חברי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

לבנייה למגורים זמינות הקרקע העתודות  מימושלו להבטיח את עפ גם בהקשר הנוכחי וי35/א"תמ

 .נקודת יישוב חדשה להקמתה שים אשרמבטרם 

מעבר לבחינה המצומצמת של מידת , וידשיקול הדעת של החברים במוסדות התכנון צריך להיות רחב 

בידיהם , במקרה הנוכחי.  ממנה במדרג התכנוניותגבוהת שולתכניהעומדת לדיון התאמתה של התכנית 

 םאחריות. מחוזשל האת מאמצי הפיתוח ולמקד לכוון ניתנת ההזדמנות וועדה המחוזית השל חברי 

ה במימון שמש נקודת ישוב חדלמלמצות את פוטנציאל הפיתוח למגורים הקיים בטרם מאשרים הינה 

 .התקציב הציבורי

 

 אופן הקצעת משאבי תכנון ופיתוח. 3

יכולים להיות מכוונים לצרכים מירשם של הישוב הקמתו ם משאבי התכנון והפיתוח המופנים לקידו

בעקבות פינוי הישובים מחבל עזה נוצר . קיימיםהישובים הלוס כגון פיתוח ואכ, ימים באזוראחרים שקי

                                                 
 .7.4.1.4סעיף , הוראות התכנית, 35/א" תמ4
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הפניית ביקושים אלה . חבל לכישמזרח בבפרט , של קרקעות זמינות לפיתוח למגוריםביקוש מיידי 

אלא , חבל לכישולחזק את  פתחל םמאמצי לא יפגע בבאזורקיימים היישובים הלטובת פיתוח ועיבוי 

 .להיפך

 ישובים גדולים יותר תם שלריליצביא  באכלוס היישובים הקיימים יריכוז המשאבים והמאמצים

לפתח מערכות שירותים ענפות כולים יומבוססים ישובים גדולים .  ומספר תושביםמבחינת שטח

יישובים , בנוסף. חייהםאיכות את שפר דבר אשר י, על ספי כניסה גבוהים לטובת תושביהםנות שענש

כל אלה יקלו על . תושביהםם לתחושת הביטחון הכוללת של מירותגדולים וחזקים מבחינה חברתית 

 .תושבים חדשים בעתיד יטתם שלקל

 לענטל כלכלי ל יםפכוה ,בהם עשרות בודדות של משפחות ,ומרוחקים זה מזהטנים ישובים ק, מנגד

מערך הסעות בין היתר ת שכולל, של שירותי ציבורמפוזרת לפתח מערכת נדרש  ששלטון המקומיה

פיתוח ותחזוקה של תשתיות הנדסיות , מנקודות ישוב רבות ומרוחקותאשפה איסוף , מידיםתלל

 אין ספק כי ההשקעות הדרושות בנושאים אלה באות על חשבון רמת .מים וביוב ועודקווי כגון ארוכות 

 .לתושביםשניתן לספק השירותים 

 

 סיכום

התכנון ם מירשם תהיה בניגוד למדיניות שמטרתה לממש נקודת יישוב בש, 300/03/6אישורה של תכנית 

ה  הנוכחי תהיויתיקידומה של נקודת יישוב חדשה בע. ברמה הארצית וברמה האזוריתהמוסכמת 

 בין הישובים פיתוחוזכויות , קרקעות, תכנוןכגון יבוריים צמשאבים  הקצאתאופן חוסר איזון במבחינת 

 .במרחבהשונים 

פוטנציאל המימוש כך שמבטיחים את  על ידי ,הנגב בכללשל  ו,רטניתן להביא לחיזוקו של חבל לכיש בפ

 . יחידות דיור1,800-ל כיקף שהב, לפיתוחבעתודות קרקע זמינות קיים לבנייה למגורים ה

ביא להגשמת י, ושל אלה הנמצאים בשלבי פיתוח ראשוניים, היוםקיימים הישובים  מלא של האכלוס

משפחות בודדת לא תשיג  מרוחקת שתאכלס דת יישוב חדשההקמתה של נקו. באופן מושכלות אלה מטר

 .זאת

מהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז דרום לדחות את התכנית ת  מבקשבמקוםעמותת , על כן

מציאת פתרונות דיור עבור  לעאחראים גורמים המליץ בפני הנכון יהיה אם הוועדה ת. נהודהמפורטת הנ

 .תוקיימת יישוב ונקוד על בססתהבהמפונים מרצועת עזה 

 .את הזכות לעלות נושאים נוספים בעת הדיוןה עצמת לשומרבמקום עמותת 

 
 

 ,בכבוד רב
 
 
 

 ,סזאר יהודקין
 מתכנן ערים

  מתכננים למען זכויות תכנון-עמותת במקום 
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  מלאי עתודות קרקע למגורים-' נספח א

 

 יקים בחבל לכישבישובים ותמאושרות לבנייה  מלאי קרקעות למגורים - 1לוח 

שטח כולל  תכניתמספר  ישוב
בתכנית 

 ]'ד[

שטח 
מגורים 

 ]'ד[

יחידות דיור 
 מאושרות

קיבולת 
 אוכלוסיה

 5]תושבים[

אוכלוסיה 
בשנת 

20056 

עתודת 
 7יחידות דיור

 ד" יח210-כ 170-כ 875-כ 222/03/6 שקף
 ) נחלות105-כ(

ד " יח100-כ 264 700-כ
 ) נחלות50-כ(

 ד" יח50-כ 150 300-כ ד" יח100-כ 92-כ 243-כ 2/186/03/6 אמציה

 ד" יח190-כ 8)450-כ( 1,090-כ ד" יח325-כ 93 740-כ א/239/03/6 שומריה

 ד" יח340-כ ד זמינות לבנייה בעתודות קרקע מאושרות לפיתוח"כ יח"סה

 
 
 
 

  מלאי קרקעות למגורים בתכניות בהליכים בחבל לכיש- 2לוח 

 שטח כולל תכניתמספר  ישוב
בתכנית 

 ]'ד[

שטח 
מגורים 

 ]'ד[

יחידות דיור 
 ותצעמו

קיבולת 
 אוכלוסיה

 5 ]תושבים[

אוכלוסיה 
בשנת 
62005 

עתודת 
 יחידות דיור

 ד" יח215-כ 959 840-כ ד" יח250-כ 125-כ 330-כ 297/02/6 חרוב

שקף 
 10)הרחבה(

 ד" יח114 0 380-כ ד" יח114  925-כ 3/222/03/6

אמציה 
 11)הרחבה(

 ד" יח175 0 590-כ ד" יח175  723-כ 3/186/03/6

 ד" יח504-כ ד בעתודות קרקע בתכניות שבהליכים"כ פוטנציאל לבניית יח"סה

 

 

                                                 
5
הלשכה המרכזית ל בהתאם לנתונים ש,  נפשות למשק בית3.35ממוצע של לפי ד בתכנית ו"בתנאי מימוש כל יח 

 57' מבחר נתונים דמוגרפים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל מס ,קהלסטטיסטי

]200601204=html?hodaa.hodaa_template/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http.[ 
6
) 2005קובץ לשנת  (יישובים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

]xls.bycode/XLS/2005yishuvim_/yishuvim/website/il.gov.cbs.gis://http[. 
7
 .מתוך ניתוח התכניות ותצלומי אוויר 
בוץ שומריה פונה מתושביו במסגרת יישום תכנית ההתנתקות כדי לאפשר ליישב במקומם את תושבי הישוב בני עצמון  קי8

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך נתונים של[ תושבים 646 התגוררו בישוב בני עצמון 2004בשנת . שפונה מגוש קטיף

. ]xls.bycode/XLS/2004yishuvim_/yishuvim/website/il.gov.cbs.gis://http[) 4200קובץ לשנת  (יישובים בישראל
אשר החליטו להתיישב ,  משפחות שהתגוררו בישוב בני עצמון95 משפחות מתוך 65-מספר התושבים מתייחס באופן יחסי ל

 ].ך פרסומים שוניםמתו[בישוב שומריה 
מתוך נתונים המתפרסמים באתר [ משפחות 36 גרעין המתיישבים של הישוב חרוב מתגורר באתר זמני במושב שקף ומונה 9

 ].html.netonim/org.haruv.www://http[האינטרנט של הישוב המיועד חרוב 
 . הוחלט להפקיד את התכנית לעיון הציבור2005בחודש אוקטובר , שרד הפנים לפי נתונים של מ10
 . הוחלט להפקיד את התכנית לעיון הציבור2007בחודש פברואר ,  לפי נתונים של משרד הפנים11
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 בישובים שנמצאים בפיתוח בנגבמאושרות לבנייה  מלאי קרקעות למגורים - 3לוח 

שטח  תכניתמספר  ישוב
כולל 

 ]'ד[

שטח 
מגורים 

 ]'ד[

/ יחידות דיור 
נחלות 

 מאושרות

לת קיבו
 אוכלוסיה

 ]תושבים[
5 

אוכלוסיה 
בשנת 

2005 6 

עתודת 
 7 יחידות דיור

 628-כ 31/305/02/7 גבעות בר ד" יח140-כ ד" יח153 144-כ

  נחלות28 32-כ

 88 600-כ

  נחלות28

 ד" יח700-כ 144 2,480-כ  12ד" יח740-כ 570-כ 2,256-כ 60/101/02/20 מרחב עם

 ד" יח90-כ 4813 330-כ ד" יח99 100-כ 925-כ 53/101/02/20 באר מילכה

 ד" יח958-כ ד זמינות לבנייה בעתודות קרקע מאושרות לפיתוח"כ יח"סה

 

 

 

                                                 
תנות לבנייה לאחר הכנה ואישורה יתר יחידות הדיור ני.  לבתים חד משפחתיים מגרשים250-מאושרים כ' אפיתוח  בשלב 12
 .ל תכנית מפורטת מתאימהש
מתוך נתונים [ משפחות 11 גרעין המתיישבים של הישוב באר מילכה מתגורר כעת באתר זמני בישוב במהין ומונה 13

 המתפרסמים באתר האינטרנט של תנועת אור למשימות לאומיות בארץ ישראל

]12617=2004&C12606=aspx?BSP.article/HTMLs/il.org.net-negev://http.[  


