
תכנית מתאר ארצית לפיתוח עירוני חדש   -44/א"תמ
 בצפון הארץ לאוכלוסיה הלא יהודית

  
 ?עיר ערבית חדשה

 ?אזור פיתוח עירוני חדש

 

 רקע והשלכות



 למענה על אחד הגורמים למצוקת דיורפתרון נוסף   •
 .בחברה הערבית   

 .פתוחישוב ערבי חדש   •

 .של היצע דיור ומרחבי מחייהמבחר ומגוון   •
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 מחיר פיתוח+מחיר קרקע= מחיר המגרש
 השוואה במחירי הקרקע במדגם של ישובים
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 60 שנים
 מגרשים

:  מקור הנתונים
 י"פרסומי רמ

 יוקר המגרשים -מצוקת דיור
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 כלל ארצי נצרת

 מספר משכורות לקניית דירה  
 (2013)מקרה בחן נצרת 

 יוקר הדירות -מצוקת דיור 



תכנית מתאר ארצית לפיתוח  -44/א"תמ
עירוני חדש בצפון הארץ לאוכלוסיה הלא  

  יהודית

תחום –קרקע 
שיפוט וזכויות 

 קניין

השלכות  –תכנון 
פנימיות 
 וחיצוניות

מיקום בסביבה  
 מצב הקיים



מיקום בסביבה  
 מצב הקיים



 מכר דיידה'ג

 עכו

 סנאן-אבו

 כפר יאסיף ירכא

 ולס'ג

מיקום בסביבה  
 מצב הקיים



מיקום בסביבה  
 מצב הקיים

 מכר-דיידה'ג: שני ישובים •
 19,552( 2013)אוכלוסייה  •
 .לרשות מוניציפאלית אחת 1989אוחדו  •
 2 –אשכול חברתי כלכלי  •
 דונם 9,060: שטח שיפוט •
 .דונם 15 –שטח אזור תעסוקה קיים  •
 .ועדת תכנון מרחבית הגליל המרכזי •
 7973/תכנית מתאר מאושרת ג •
 1992תאריך קבלת תכנית דצמבר    
    2001תאריך אשור תכנית דצמבר    

כלכלי נמוך אמור  -אזור פיתוח עירוני חדש ליד ישובים במעמד חברתי
 .להוות מנוף לישובים הקיימים



 תחום שיפוט–קרקע 

 (דונם)שטח  44/א"אזור תכנון תמ

ללא שייכות  )שטחים גליליים 
 (מוניציפאלית

2,230 

 320 מכר-דידה'גרשות מקומית 

 150 ז משגב"מוא

 2,700 כ"סה

 שטח גלילי

 מכר -דיידה 'ג

 ז משגב"מוא

 ז מטה אשר"מוא

ז  "מוא
 מטה אשר

 ז משגב"מוא



 זכויות קניין –קרקע 

 דונם ממנה היא אדמה פרטית 700 -כ



על השטח המבוקש להפקעה תוקם עיירה "
נפש שתרכז בתוכה את כלל  10,000של 

מחוסרי הדיור בעכו העתיקה וכפרי הסביבה 
 ".ותאפשר להם לרכוש שיכון

לפי החלטת הוועדה המייעצת לענייני הפקעות  
 :1975מחודש דצמבר 

 זכויות קניין –קרקע 



 3421/05בגץ  –שר האוצר ' ול נ'ץ אנדראווס מח"בג
 11159/05ץ "בג
 11679/05ץ "בג

לאחר שבחלוף , (יורשיהם של הבעלים המקורי)שלוש עתירות במסגרתן ביקשו העותרים 

לבטל הפקעת  ובשטח, כך חזרו למקורן-מטרות ההפקעה השתנו ואחר, השנים
 30-לפני כ, מקרקעין לצרכי ציבור שנעשתה באדמות משפחתן

 . אין זכר למימוש המטרה הציבורית בשלה  הופקעו המקרקעיןשנה 

 . כנגד האדמה המופקעת, בכסף או בעין, אלא אף שלא ניתן להם כל פיצוי, ולא רק זאת
 

בשנים האחרונות הם פועלים במרץ לקידום , לטענת המשיבים
 .התוכנית אשר לשמה הופקעו המקרקעין

 זכויות קניין –קרקע 



על , כאמור, הוחלט, לאחר מספר גלגולים נוספים, ואולם
ברמת , קידום התכנית במסלול של תכנית מתאר ארצית

דבר שמשמעותו הוא , פירוט של תכנית מתאר מקומית
  .פוטנציאל לסיום מהיר יותר של הליכי אישור התכנית

 

 3421/05בגץ  –שר האוצר ' ול נ'ץ אנדראווס מח"בג
 11159/05ץ "בג
 11679/05ץ "בג

 זכויות קניין –קרקע 



  3' מס( רכישה לצרכי ציבור)הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות 
- 15.2.2010 
 

 2010-ע"תש( 3' תיקון מס)לפקודה שימוש בקרקע שנרכשה לכל מטרה ( ד) 14סעיף 
 

 –בסעיף זה ) 7שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף  25חלפו "    

,  ב14ולא פעל לפי הוראות סעיף  14ושר האוצר לא חזר בו מרכישת הקרקע לפי סעיף , (התקופה הקובעת
,  לרבות העברת הבעלות בה לאחר, רשאי הוא להשתמש בקרקע שלגביה פורסמה ההודעה לכל מטרה שהיא

ולא , בין אם מומשה מטרת הרכישה ובין אם לאו, בלא תשלום פיצוי נוסף בשל כך, בכפוף להוראות כל דין
 ."ב14עד  14יחולו לגבי אותה קרקע הוראות סעיפים 

 זכויות קניין –קרקע 



לא : "ל משרד הפנים"מנכ
מדברים על תכנית להקמת 

אלא לייצור , עיר ערבית בגליל
... מסגרת תכנונית בלבד

הוועדה שהוקמה בעניין היא 
 ...תמליץ

הממשלה הקימה צוות 
לים "בראשותי בועדת מנכ

ואני צריך לחזור לממשלה  
לפני שאני מביא למועצה 

 ".הארצית
 

 3.2.2009פרוטוקול מועצה ארצית : מתוך



הועדה המחוזית לא הצליחה להגיע לכלל איזשהם תכניות מתקבלות  "
 ".  על הדעת

 3.02.2009ישיבה במועצה הארצית 

בינתיים מתפתח כל הזמן צורך לאיזשהו נדבך עירוני  "..
,  לא ברור אם באמת זה יהיה המקום היחיד. להתיישבות ערבית

 "אם זאת תהיה העיר הערבית או לא ואיך זה יתפתח בדיוק

ל לצרוף "הוכנה תכנית על ידי משרד הבינוי והשיכון במסגרת הוול  1990 -ב"
התחילו אפילו עבודות . כגידול לעכו, של האזור הזה לעכו, של המתחם הזה

התכנית הזאת לא  93 -ב. 1993זה לא עבר עד .עפר לפני אישור התכנית
משרד הבינוי והשיכון היה צריך להמשיך אות התכנון .... אושרה והסתיימה

 ".ץ"בינתיים הוגש עוד בג... מכל מיני סיבות

האם היא תהיה מועצה מקומית או , האם תצורף למשהו, תהיה עיר נפרדת"
כדי , לכן קראנו לזה נדבך עירוני. לכן אני לא רוצה לקרוא לזה עיר, משהו

 "להשאיר את זה כללי

ניסיון קודם  
 לקידום תכניות

עיר חדשה  
 ??נפרדת 



כיוון שהוא בעל , המועצה הארצית ומינהל התכנון ייקחו על עצמם את קידום התכנון הזה"
 ".חשיבות ממדרגה ראשונה

לאור המעורבות שלה בהחלטת , מ על מנת לקבל את הגיבוי של הממשלה"א ולא תמ"תמ"
 ". לים שעוסקת בעניין"ועבודתה של וועדת המנכ, כן ולא: בנושא עיר ערבית, ממשלה

איחוד מכלול ההליכים התכנוניים בידי המועצה הארצית  –תכנית מתאר ארצית "
 ."וקיצור לוחות הזמנים

למה תכנית  
 מתאר ארצית

 3.02.2009ישיבה במועצה הארצית 





 21.12.2010 –ע "דיון בולנת

אמרנו שאנחנו מתקדמים ותוך פרק זמן מאוד קצר אנחנו נביא בבית המשפט "..

 ".לכאן תכנית מאושרת
 
 :השלב הבא"
 שלביות והחלופות, שני דיונים בוועדת עבודה לעניין הפרוגראמה 

ע תוך "קצר על מנת להביא את זה לולנתבלוח זמנים מאוד אנחנו נעשה את זה  

 ."חודש חודשיים לדיון נוסף מפורט יותר

קידום מהיר של  
 התכנית  



 מאפייני התכנית   –תכנון 



 מאפייני התכנית   –תכנון 



 מאפייני התכנית   –תכנון 



 9שינוי  2/מ"תמ

 מאפייני התכנית   –תכנון 



 3421/05ץ "בג
 'ד 50-כ

ץ  "בג
11679/05 

 'ד 110 -כ

ץ  "בג
11159/05 

 דונם 5 -כ

 מאפייני התכנית   –תכנון 



 נפשות 35,000-40,000: קהל היעד •

 דונם 2,700: שטח התכנית •

 (דונם)שטח  ייעוד

 1,280 דרכים+ מגורים 

 165 מסחר+ תעסוקה 

 290 צ"שב

 815 פ"שצ

 10 תחנת דלק קיימת

 140 (עכו)ביתק ברות 

 2,700 כ  "סה

 (.דונם/ד"יח 12 -דונם ועד ל/ד"יח 4בין )דונם /ד "יח 7צפיפות ממוצעת של  •
 קומות 8-10: גובה בינוי  •

 מאפייני התכנית   –תכנון 



 השוואת צפיפויות

בנוי   צפיפות של שטח יישוב
 למגורים  

 (דונם/נפשות)

 10 נהריה

 9 כרמיאל

 12 נצרת עילית

 6 שמונה קרית

 7 עפולה

 8 ממוצע 

 16   טנטור

 מאפייני התכנית   –תכנון 



 השוואת הקצאת אזורי תעשייה מקומיים  

תעשיה לנפש   יישוב
 (נפש/ר"מ)

 14 נהריה

 63 כרמיאל

 43 נצרת עילית

 72 שמונה קרית

 30 עפולה

 33 ממוצע

 4   טנטור

 מאפייני התכנית   –תכנון 



השוואת חלקיות של השטח הבנוי 
 משטח השיפוט

שטח בנוי משטח  % ) יישוב
 (שיפוט

 51% נהריה

 35% כרמיאל

 17% נצרת עילית

 38% שמונה קרית

 23% עפולה

 31% ממוצע

 ??100%   טנטור

 מאפייני התכנית   –תכנון 



תכנית מתאר ארצית לפיתוח   -44/א"תמ
עירוני חדש בצפון הארץ לאוכלוסיה  

 הלא יהודית  

תחום –קרקע 
שיפוט וזכויות 

 קניין

השלכות  –תכנון 
פנימיות 
 וחיצוניות

מיקום בסביבה  
 מצב הקיים

צמודי דופן •
לישובים במעמד  

 כלכלי נמוך-סוציו

זכויות קנייניות של •
 .מכר דידה'גתושבי 

שטח גלילי צמוד  •
דופן לישוב במצוקת 

שטחים וקרקעות 
 .לדיור

התאמה להיבטים  •
 .מקומיים

 צפיפות גבוהה•
מחסור בתעסוקה  •

 .ובשטחים ציבוריים
 .תשתיות קיימות•
 ??  מינוף של אזור•

 






