
 

 מימוש זכויות המגורים
 מנכ"ל מבט מושבים –יוגב שריד 

 

מרחיקי לכת הן בדמוגרפיה  מושבי העובדים בישראל עוברים שינוייםבשנים האחרונות 

אנו עדים למספר שינויים בהחלטות  לאחרונה הקיימות לאגודההפנימית והן בזכויות ובחובות 

על הקרקע  בעלי הנחלותומוסדות התכנון אשר משפרות באופן ניכר את זכויות  רמ"י

 .בנחלהזכויות הבנייה והתעסוקה  את ובעיקרם

 מספר תהליכים שכל אגודה צריכה לקדם. םת לממש זכויות אלו למקסימום, ישנעל מנ

 ין עיר(.תוכנית בני –התהליך הארוך והחשוב ביותר הינו לתכנן תוכנית מתאר חדשה ) תב"ע 

 תב"ע
 י המסדיר ומקנה זכויות מסוגים שונים לשימוש בקרקע.היא מסמך בעל תוקף חוק תב"ע

כל פעולה במקרקעין מצריכה קבלת היתר ממוסדות התכנון ) ועדה מקומית / מחוזית וכו'(, 

 גמישות קבלת ההחלטה של הועדות הינן ע"פ תוכניות המתאר המאושרות.

מתאר ארצית הינה הסמכות הגבוהה ביותר וכל התוכניות מתחתיה לא יכולות לסתור  תוכנית

 אותה.

התב"ע מורכבת משני מסמכים עיקריים ) תשריט ותקנון( ונספחים לתוכנית כגון : תנועה, 

 שימור וכו' פרוגרמה, מים וניקוז,

וכל ייעודי ושימושי  ך גרפי )משורטט( הכולל את המצב המוצע לתוכניתמהתשריט הוא מס

 הקרקע הרלוונטיים לתוכנית.

מסמך משפטי שנקרא כמקשה אחת ביחד עם תשריט המצב ה"מוצע"  הינו תקנון התוכנית

הוראות בדבר , אישור התוכנית, מפרט את כל הנתונים הנדרשים לדיוןהתקנון של התוכנית. 

 לייעודיוכוללות הוראות יות למימושה שימושי הקרקע המותרים מתוקף התוכנית והנח

 הקרקע שמופיעים בתשריט ובטבלת זכויות והוראות בניה. 

 35תמ"א 

נועדה להגדיר את מדיניות התכנון ופריסת היישובים בישראל.  35תוכנית מתאר ארצית 

. המטרות המוצהרות של התוכנית הן 2005התוכנית אושרה על ידי הממשלה בסוף שנת 

הפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל "לתת מענה לצורכי הבנייה ו

 עתודות הקרקע לדורות הבאים"

 מבחינת המרחב הכפרי התוכנית השפיעה בשני מישורים עיקריים

 מושבים למרקמים עירוניים( הוספת) מרקם עירוני .1

הוגדרו מספר מקסימלי של כל יחידות הדיור בישוב  2בלוח  –מגבלת יחידות הדיור  .2

 יח"ד. 500ל  300בין מתוכנן 

 



מגבלת יחידות הדיור היוותה החסם העיקרי לפיתוח תוכניות מתאר חדשות למושבים וזאת 

היה ליישם יחידה שלישית לכל הנחלות ללא חריגה לא ניתן שברוב המושבים  לאור כך

 ממגבלה זאת.

, עיקר השינוי מבחינת המרחב 35 ב לתמ"א1לאחר שנים של דיונים בוצע שינוי  2016במאי 

, תיקון זה מחייב הכנת תוכנית מפורטת תוספת יח"ד בכל נחלה במושביםהכפרי הינה 

 בסמכות ועדה מחוזית.

 התב"ע החדשה

חדשה, חלק  הליך של הכנת תב"עחייב להתחיל לראייתי, כל מושב בישראל בעשור הקרוב 

מהמושבים יעשו זאת כי הם יהיו מחויבים לכך וחלק על מנת שיוכלו לממש זכויות נוספות 

 ממה שמאושר להם כיום.

 : כגון שנה קדימה צריך לכלול מספר תחומים 20כאשר אנו מכינים תוכנית למושב בראייה של 

 .הסדרת תחום המגורים בנחלות •

 .ציבורים לבעלי הנחלותבין הנחלות ובין שטחים תיקוני גבולות  •

 .הסדרת הזכויות והוראות הבניה בכל תחום המושב •

 המרת נחלות לא מאוישות •

הוספת זכויות ליחידת דיור שלישית בכל נחלה שמטרתה לאפשר לבני המושב וכמובן,  •

להתגורר במשק ולבנות את ביתם במגרש מגורים נפרד מהנחלה או כחלק מהנחלה, הכל 

 משק.  בעלבהתאם לרצונו של כל 

התב"ע תאפשר לכל משק שיהיה מעוניין בכך לפצל מתוך שטח אפשרות נוספת הינה ש

 ההיווןמ"ר, תמורת תשלום לרמ"י בשיעור  350 -של כהמגורים בנחלה מגרש מגורים בגודל 

של מועצת מקרקעי ישראל, התשלום לרמ"י יקבע בנפרד  ( 979) 1523המתחייב מהחלטה 

 ע.מהליכי התב"

חשוב להדגיש כי עצם אישורה של התב"ע לא מחייב את בעלי המשק בתשלום כלשהו )למעט 

כאשר בעלי המשק או מי  -עת מימוש ביחול רק  היטל ההשבחה הכנת התכנית(, תשלום

עת במטעמם יבקשו לבנות את היחידה השלישית, בין בפיצול ובין כחלק מהנחלה או לחילופין 

 העברה לקרוב ללא תמורה(. מכירת המשק לצד שלישי )למעט

 השטח המיועד לבניית היחידה השלישית יהיה בתחום אזור המגורים בנחלה בלבד.          

נתיים, וזאת ש זמן הכנתה של תכנית המתאר למושב ואישורה במוסדות התכנון מוערך בכ

 .לאחר השלמת עבודת הכנה שיש לבצע מול כל משק באופן פרטני עוד לפני הגשתה

הסדרת שטחי הציבור, דרכים ומבני המשק,  :ת התב"ע יטופלו גם נושאים נוספים כגוןבמסגר

 וכל מושב על פי רצונותיו ודרישותיו.שימושי פל"ח 

 לסיכום
אנו בעלי המשקים במושבים רגילים לחסמים כבדים במימוש זכויות הבנייה בנחלות, מעטים 

 .להגדלת זכויות בנחלותהמקרים בהם רשות מקרקעי ישראל נותנת את האפשרות 

ללא אך  , היום אנו ניצבים בפתחה של תקופה בה ניתן לממש את הזכויות מבחינת רמ"י

ולכן לא ניתן לממש את הזכויות )בדגש על בית שלישי בנחלה(  הצד התכנוני הסדרה של

 הכנת תב"ע לאגודה הינה הפתרון למימוש מהיר ויעיל של הזכויות בנחלות.

 



 

 
 

 

 
 

 



 


