החלטות
המועצה הארצית לתכנון ולבניה
ישיבה מס' 638
מתאריך ז' אדר התש"פ3.3.2020 ,

הבהרה:
מסמך זה נערך לפי סעיף  48ה לחוק התכנון והבניה כפי שנקבע בתיקון  101לחוק.
המסמך מכיל את ההחלטות שנתקבלו באותה ישיבה ותו לא .פירוט נוסף לפי סעיף
48ד (ובכללו מהלך הדיון ,הצעות מיעוט ,נוכחות חברים ,מוזמנים ועוד) יבוא
בפרוטוקול הישיבה אשר יפורסם עם אישורו ע"י חברי הוועדה.
מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנות ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך
זה.
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רשימת הנושאים
 .1תמא:3 /2 /4 /שינוי לתכנית מתאר ארצית חלקית לנמל תעופה בן גוריון.
 .2תמא :2 /1 /תכנית מתאר ארצית אחודה – פרק בתי עלמין
 .3תממ : 16 /23 /14 /4 /דניאל
 .4תממ : 17 /23 /14 /4 /מתחם קריות.
 .5תממ : 42 /14 /4 /דרך היין ברמת הנגב.
 .6תמא( 42 /פרק התחבורה לתמ"א  : )1תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה
יבשתית.
 .7תממ : 17 /9 /2 /פקיעין
 .8תמא /47 /ב : 1 /דרך מס'  - 46מחלף שפירים  -מח' הטייסים.
 .9תקנות  :בניה ירוקה.
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 .1תמא :3 /2 /4 /שינוי לתכנית מתאר ארצית חלקית לנמל תעופה בן גוריון.
מטרת הדיון :דיון פנימי .דיון בבקשה להארכת המועד להגשת הערות והשגות לתכנית.
הוחלט:
לאחר שהוצגו בפניה הבקשות שהתקבלו ,מחליטה המועצה הארצית על הארכת המועד להגשת הערות
הועדות המחוזיות והשגות הציבור לשינוי  3לתמ"א  2/4עד לתאריך 19.4.20

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
החלטות המועצה הארצית לתו"ב מס'  638מתאריך 32320202
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 .2תמא :2 /1 /תכנית מתאר ארצית אחודה – פרק בתי עלמין
מטרת הדיון :מתן הוראה על עריכת שינוי  2לתמ"א  1לצורך הוספת פרק בתי עלמין.
הוחלט:

 .1המועצה הארצית ,לאחר שהוצגו בפניה הרקע והנחיצות בעדכון תמ"א  19על שינוייה בתוקף
סמכותה לפי סעיפים  05ו 51-לחוק התכנון והבניה ,מורה על עריכת שינוי לתמ"א  1באופן
שיתווסף אליו פרק בתי עלמין .
 .2מטרת התכנית הינה לערוך עידכון לתמ"א  19על שינוייה תוך התווית מדיניות ,עדכון אתרי
הקבורה והשטחים השמורים לבתי עלמין ועדכון ההוראות ,תוך התחשבות בצפי גידול
האוכלוסייה והחשיבות בשמירה על משאב הקרקע.
 .3התכנית תכלול התייחסות:
.1.3

עדכון השטחים השמורים לבתי עלמין

.1.3

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות לאתרים.

.1.1

מנגנוני גמישות לגריעה והוספה של אתרים.

.1.3

התייחסות לצפיפויות ,סוגי בתי עלמין וקבורה בהם ,כך שינתן מענה לכלל תושבי המדינה

 .4את עריכת התכנית תלווה ועדת עורכים הכוללת את מנהל התכנון (יו"ר) ,המשרד לשירותי דת,
משרד הבריאות ורשות מקרקעי ישראל .לדיונים בועדת העורכים יוזמנו באופן קבוע נציג מערכת
הביטחון ,נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג מטעם ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם
שמירת איכות הסביבה
 .5הולנת"ע תשמש כועדת היגוי לתמ"א

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
החלטות המועצה הארצית לתו"ב מס'  638מתאריך 32320202
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 .3תממ : 16 /23 /14 /4 /דניאל
מטרת הדיון :הפקדה (ישוב חדש)
הוחלט:
בפני המועצה הארצית הוצג השינוי לתכנית המתאר המחוזית מחוז הדרום תממ – 16 /23 /14 /4 /יישוב
כפרי דניאל ,אשר הומלץ להפקדה על ידי הוועדה המחוזית ,הקובע סמל ליישוב כפרי חדש בסמוך
למוסד עלה נגב ולעיר אופקים ,וכן חוו"ד הוולנת"ע מיום  ,21.12.19שניתנה על פי הקבוע בסעיף 13.1
בתמא  .35בנוסף ,הוצגה במהלך הדיון מסגרת התכנון המפורט ,כפי שתואמה עם מתכנן מחוז הדרום.
המועצה הארצית מחליטה להפקיד את התכנית ,לאחר שהשתכנעה בחשיבות היוזמה להקמת יישוב
שמטרתו שילוב אנשים עם מוגבלויות  ,באופן התורם למרקם החברתי קהילתי של כלל האוכלוסייה
הכלולה בו ,ולתפקודו במשולב עם עלה נגב ,וזאת בהתאם להחלטת הוולנת"ע ובשינויים הכלולים
בהחלטה זו.
המועצה השתכנעה כי קיימים כלים שיבטיחו את שילובה של אוכלוסייה עם מוגבלויות ביישוב .עם
זאת ,בשלב זה אין בפני המועצה את מלוא המידע הפרטני בדבר יישומו של השילוב בהיבט הקנייני
והחברתי  ,אך המועצה סבורה כי אין מניעה לגבשו בשלב קידום התכנית המפורטת .על כן ,ועל מנת
לאפשר את קידומו של שינוי התמ"מ במקביל לקידומו של המענה הנדרש בהיבטים הללו ,מחליטה
המועצה כי לא יאושר שינוי התמ"מ אלא אם התקיימו התנאים הבאים:
 .1הוצגה בפני הוולנת"ע התכנית המפורטת ליישוב ,שהוועדה המחוזית החליטה על הפקדתה.
 .2יוצג בפני הוולנת"ע מתווה קנייני-חברתי ,המתואם עם רמ"י ומשרד הרווחה ,אשר יוגש כמסמך נלווה
למסמכי התכנית המקומית טרם קבלת החלטה על הפקדתה .מסמך נילווה זה יכלול:
א.

מסמך המפרט את התנאים הקנייניים בנוגע לאכלוס היישוב ,מעת ההקמה ולאורך זמן .במסגרת
זו ייקבעו כ 15 -מגרשים בייעוד ציבורי שיאפשרו הקמת כ 6-8 -יח"ד בכל אחד מהם ,בתאום עם
עלה נגב ,כמענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות ביישוב .בנוסף יקבע כי לפחות  30%מיחידות הדיור
הנוספות ייועדו לאוכלוסייה שיש לה זיקה לעלה נגב.

ב.

מסמך המפרט את הקריטריונים על פיהם ייקבע מיהם האנשים עם מוגבלויות שייקלטו ובנוסף גם
הקריטריונים על פיהם תיקבע האוכלוסייה שיש לה זיקה לעלה-נגב ,הכל בתאום עם עלה נגב,
משרד הרווחה ומתכנן המחוז.

 .3המועצה הארצית לאחר שהוצגה בפניה הבחינה התכנונית הפרטנית שנעשתה ע"י מתכנן המחוז,
השתכנעה כי לאור מאפייניו המיוחדים של יישוב זה ,והיות ונקבע תמהיל מגוון של גודלי מגרשים
וצפיפויות ,ראוי במקרה זה לקבוע כי צפיפות המינימום הממוצעת בתכנית המקומית של היישוב לא
תפחת מ 3.4 -יח"ד לדונם נטו.
המועצה מחליטה להסמיך את הוולנת"ע לדון בהתנגדויות ,ככל שיוגשו ,למנות חוקר ככל שידרש ולהעביר
המלצתה בהן ובתכנית למועצה הארצית.

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
החלטות המועצה הארצית לתו"ב מס'  638מתאריך 32320202
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 .4תממ : 17 /23 /14 /4 /מתחם קריות.
מטרת הדיון :דיון בהפקדת התכנית.
הוחלט:
בפני המועצה הארצית הוצגה התכנית המציעה להרחיב את תחום ייעוד ישוב פרברי משולב מכחול
(מרעית רבתי) לצורך קליטת פזורה.
המועצה לאחר ששמעה את המוזמנים ולאחר שדנה בה ,רואה חשיבות בהסדרת התיישבות הבדואים
באזור בקעת קנאים ותל ערד ,ודאי במקרה זה בו מדובר בקרקע מדינה שעשויה לתת פתרונות
למקבצים רבים המצויים במרחב הפתוח.
עם זאת ,מאחר וקיימת בשלב זה אי ודאות לגבי פריסת שטחי הבינוי ,שמיקומם ראוי שייקבע גם
בהתייחס לממצאי המסמך הסביבתי ולראיה התכנונית הכוללת של היישוב ,עולה קושי לקבוע את
שטחי הפיתוח כבר בשלב זה.
לפיכך מחליטה המועצה:
 .1להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:
א .יורחב ייעוד "אזור נוף כפרי חקלאי משולב" בהתאמה לשטחי הפיתוח שהוצעו בתכנית .עדכון
ייעוד זה יאפשר במסגרת הוראות תממ 23 /14 /4 /להרחיב את היישוב ,ככל הנדרש,
במסגרת תכניות מקומיות.
ב .יקבע בהוראות התכנית כי תכנית מקומית לתוספת שטח לבינוי החורגת מ"שטח פיתוח
פרברי משולב" של מרעית רבתי ל"שטח חקלאי נוף כפרי משולב" ,תחייב:
 )1מסמך נופי -סביבתי.
 )2מסמך בו תפורט הראייה התכנונית הכוללת למרעית רבתי.
ג .יקבע בהוראות התכנית כי תכניות מקומיות יערכו כך שיאפשרו מתן מענה לציפוף עתידי,
בכלל זה לעניין תשתיות ומוסדות ציבור.
ד .לעניין יער טבעי עפ"י תמ"א  - 1 /היער בצפון התכנית יסומן בהתאם לתמא 1 /על גבי "אזור
נוף כפרי חקלאי משולב" ויקבעו הוראות בהתאם.
 .2להסמיך את הוולנת"ע לדון בהתנגדויות לתכנית ,ככל שתוגשנה ,למנות חוקר ככל שיידרש ולהחליט
בתכנית.

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
החלטות המועצה הארצית לתו"ב מס'  638מתאריך 32320202
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 .5תממ : 42 /14 /4 /דרך היין ברמת הנגב.
מטרת הדיון :דיווח בהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום .4.12.2018
הוחלט:
אין החלטות בנושא זה.

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
החלטות המועצה הארצית לתו"ב מס'  638מתאריך 32320202
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 .6תמא – 42 /שינוי מספר  1לתמ"א ( 1פרק התחבורה לתמ"א)  :תכנית מתאר ארצית משולבת
לתשתיות תחבורה יבשתית.
מטרת הדיון :דיון פנימי .דיון בהמלצות הולנת"ע בנושא הערות שהוגשו לתכנית והעברה לאישור
הממשלה.
הוחלט:
המועצה הארצית ,לאחר שהוצגו בפניה עיקרי התכנית ועיקרי המלצות הולנת"ע מדיוניה בתאריכים
 11.2.2020וה 18.2.2020 -בדבר הערות הוועדות המחוזיות שהועברו לתכנית ,ולאחר שקיימה דיון בהן,
מחליטה לאמץ את המלצות הולנת"ע ולהמליץ בפני הממשלה על אישור התכנית בכפוף לתיקונים
הבאים:
א .הוראות:
 .1בהמשך להחלטת הולנת"ע להערת הועדה המחוזית ירושלים ,כי היא מבקשת להוסיף הוראה
ולפיה יוגדרו זכויות בניה לשימושים המתאפשרים בתחום הרצועה ההנדסית ,יובהר כי זכויות
בניה יקבעו בהתאם לצורך ,לפי תקנות חישוב שטחים ואין צורך לקבוע הוראה בעניין זה
בתכנית.
 .2בהמשך להחלטת הולנת"ע (אשר עקב טעות נשמטה מההחלטה הכתובה) ,סעיף  )2( 3.3.1.2יתוקן
כך שגודל השטח הבנוי יורחב ל 60 -מ"ר ובלבד שלא יאושר שטח בנוי כאמור העולה על  30מ"ר
באזור בו הדבר אינו תואם את הוראות תכנית המתאר המחוזית החלה עליו ,אלא אם יתקבל
אישור המועצה הארצית .באופן זה תהיה בקרה תכנונית ארצית על הקמת מבנים אלו ,ככל
שגודלם יחרוג מ 30-מ"ר ,ובמקביל ניתן יהיה ,במקרים המתאימים ,להרחיב את שטח הבינוי כך
שניתן יהיה להקים בו גם קיוסק או מזנון.
 .3בהתייחס לבקשת הולנת"ע להבהיר את סעיף הדרך הנופית ,יובהר כי ההוראות הקיימות מספקות
את המענה לנושא.
 .4בסעיף  )3( 2.1.2יובהר כי הסטייה המותרת של רצועה לתכנון תשתית תחבורה ארצית הינה לטובת
דיוק המיקום .סטייה זו לא יעלה על  1000מ'.
 .5בכל האמור לגבי שמירת שטחים ורצועות לתכנון ולהרחבתם ,יקבע כי במקרה בו התקבלה חוות
דעת שלילית של משרד התחבורה ,לפיה לא ניתן לאפשר את השימושים המבוקשים מחשש לפגיעה
בתשתית התחבורה הארצית ,לא יחליט מוסד התכנון על אישור התכנית אלא לאחר שהתקבל
אישור המועצה הארצית.
 .6בסעיף המתייחס לאישור קווי תשתית נוספים בתחום הרצועה ההנדסית ,יקבע כי במסגרת
התכנון ההנדסי המפורט לתשתית האחרת ,תינתן התייחסות גם למיגונים הנדרשים מכוחה.
 .7להוסיף בסעיף .3.2ד' הנוגע למעברים אקולוגיים ,את הצורך בהתייעצות עם הרט"ג בנוסף
להתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.
 .8סעיף  3.7ד' ישונה כך שיאמר כי למרות האמור בסעיפים  3.7א-ג ,בתכנית מפורטת ניתן יהיה
לקבוע חיבור מדרך ארצית אל תחנת תדלוק ,אזור מנוחה ולמתקן תשתית לצורך הפעלתו
ותחזוקתו ,ובלבד והתקבל אישור המועצה הארצית לגבי חיבור כאמור לדרך מהירה ואישור
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הוועדה המחוזית לגבי חיבור לדרך אזורית וראשית .במידה ותהיה גישה לאתרים אלה באמצעות
דרך אחרת ,יבוטל החיבור הישיר מהדרך הארצית.
ב .תשריטים:
 .1בהתייחס לבקשת הולנת"ע מיום  18.2.2020באשר למיקום משנ"מ בית שמש ,מחליטים להמשיך
ולסמן במיקום הקיים בתשריט התוכנית .המשנ"מ מסומן בהתאם לעמדת המחוז בצמוד למט"ש
של בית שמש ולא בתחום המחצבות .המיקום המוצע מרחיק את פעילות המשנ"מ והשפעותיו
האפשריות מאזורי תעסוקה ומגורים כפי שמתוכננים בתכנית הכוללנית של בית שמש.
 .2בהתייחס לבקשת הולנתע להכריע בעניין סימון שלוחות .מחליטים כי שלוחות מסילה לא יסומנו
בתמא .בתשריט יסומנו תוואי מסילות שהינן חלק מרשת המסילות בשינויים הבאים:
א.

מאחר ותוואי המסילה אל מפעלי ים המלח טרם קיים ,ובשל הטופוגרפיה והרצון לבחון
את הצמדת המסילה לתוואי דרך  ,90נדרשת גמישות תכנונית מרבית למסילה זו .לפיכך,
המסילה אל מפעלי ים המלח ,יסומן השטח השמור לתכנון עם הנחיות מיוחדות.

ב.

בהתייחס לבקשת הולנתע לבחון את גריעת המסילות אל נמלי הים אשדוד וחיפה,
ולהתייחס אליהן כשלוחות ,יש להשאיר את סימון המסילות שכן יש בהן חשיבות
אסטרטגית של מעבר סחורות אל ומהנמלים אל תוך הארץ.

 .3בהתייחס לדרך  316חורה וחירן ,בשלב זה ,לא נערך ולו תכנון ראשוני לתוואי הדרך .לפיכך ,אין
מקום להסיטה בשלב זה .ככל שימצא הצורך לכך בעתיד ,יערך שינוי לתשריט .
 .4בהתייחס לבקשת הולנתע לבחון הוספת מסילה כבדה לאורך דרך מס' ( 60נחל חברון) בהתאם
לבקשת ועדה מחוזית דרום ומשרד הביטחון; המועצה מחליטה כי אין צורך בשינוי התשריט היות
והדרך מסומנת כנתיב רב קיבולת ,המאפשר רכבת קלה ,המתאימה יותר לשימוש במקום.
 .5מחלף עתלית דרום  -לעת ביצוע עדכון לתמ"א ,יבחן הצורך בהוספת מחלף עתלית דרום על דרך ,2
בהתאם להתפתחות הבינוי והפיתוח באזור.
 .6המועצה מחליטה כי דרך  ,561תסומן על פי התוואי הקיים בתמ"א  ,3מצפון לישוב קדימה צורן
עם סימון "הוראות מיוחדות" .המועצה מבהירה כי דרך זו תהיה הדרך היחידה שתקושר מזרחה
לדרך .562
 .7המועצה מחליטה על המשך הגריעה של דרך  672בתמ"א בקטע שבין עוספיא צפונה עד למפגש עם
דרך אזורית  , 721לאור העובדה כי רובה של הדרך בתחום דליה ועוספיה הפך בתמ"א זו לדרך
מקומית.
 .8המועצה מחליטה לסמן תוואי נוסף של דרך לגריעה מותנית לאורך מסילת הרכבת באזור החי בר -
יוטבתה ,וזאת על מנת לאפשר הצמדה של התשתיות לעת הדיון במסילה לאילת.
ג .תיקונים טכניים של מינהל התכנון.

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 .7תממ : 17 /9 /2 /פקיעין
מטרת הדיון :דיון פנימי .דיון בהסמכת הולנת"ע
הוחלט:
המועצה הארצית מחליטה להסמיך את הולנת"ע לדון בהפקדת התכנית ,לדון בהתנגדויות לתכנית ,ככל
שתוגשנה ,למנות חוקר ככל שיידרש ולהחליט בתכנית.

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 .8תמא /47 /ב : 1 /דרך מס'  - 46מחלף שפירים  -מח' הטייסים.
מטרת הדיון :דיון פנימי .דיון בהמלצות הולנת"ע בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור
והעברה לאישור הממשלה.
הוחלט:
חברי המועצה הארצית מודים לחוקר על קיום החקירה והגשת הדו"ח.
לאחר שקיימה דיון בהמלצות החוקר ובהחלטת הולנת"ע מס'  650מיום  25.2.20בעניין הערות הוועדות
המחוזיות והשגות הציבור ,מחליטה המועצה הארצית לאמץ את החלטת הולנת"ע ולהעביר את
תמ"א/47/ב 1/דרך  46מחלף שפירים  -מחלף הטייסים לאישור הממשלה ,בכפוף לתיקון מסמכי
התכנית ,בהתאם להחלטת הולנת"ע ולמפורט להלן:
א .בהתייחס להשגתה של עיריית יהוד – מונוסון ובהתאם לפסק הדין שניתן בבג"צ  ,9380/17דנה
המועצה פעם נוספת בתכנית ,בחלופות התכנון השונות ,כפי שהוצגו בדיון ,ובטענותיה של עיריית יהוד-
מונוסון כפי שפורטו בהשגתה בפני החוקר .המועצה הארצית שוכנעה כי תוואי הדרך המוצע בתכנית,
הכולל את המלצות החוקר ותיקוני הולנת"ע ,מאזן בין כלל הצרכים והאינטרסים של הגורמים השונים
במרחב זה ,ובכללם צרכי הפיתוח של יהוד-מונוסון ,צרכי הפיתוח התעופתי של נתב"ג וכן שימור רצועת
הנחל.
ב .לעניין סעיף ג' בהחלטת הולנת"ע מיום  ,25.2.20מבהירה המועצה הארצית כי תכנון הדרך במקטע
 480- 430יביא בחשבון את הצורך ביצירת מעברים ,בין היתר ע"י ביצועו על גבי עמודים ,עבור הולכי
רגל ורוכבי אופניים ויאפשר השהיית מי נגר במקרי קיצון ככל הניתן ,וזאת בכפוף לבדיקה אקוסטית
שתוגש במסגרת הדו"ח האקוסטי המפורט ובהתייעצות עם משרד התחבורה בשים לב ,בין היתר,
לשיקולי בטיחות ,ניקוז וסביבה .מקטע זה יסומן בתשריט התכנית כדרך עם הנחיות מיוחדת ולהוראות
התכנית תתווסף הוראה שתאפשר בסימון זה את המעברים כמפורט לעיל.
ג .לעניין סעיף ד'  7בהחלטת הולנת"ע ,בהוראות התכנית ייקבע כי חתך הדרך יכלול דרך רבת קיבולת
בהתאם לקבוע בתמ"א .42

דלית זילבר
אוהד כהן
מ"מ יו"ר המועצה הארצית לתכנון
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
ולבניה
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 .9תקנות  :בניה ירוקה
מטרת הדיון :המלצה לשר האוצר לאשר את תקנות התכנון והבניה (תכן הבניה – בניה בת-
קיימא) ,התש"ף – .2020
הוחלט:
לאחר שקיימה דיון בנושא ושמעה את הדוברים השונים ,מחליטה המועצה הארצית להמליץ לשר על
התקנת תקנות התכנון והבנייה (בנייה בת קיימה) בנוסח שהוצג בדיון ובנוסף:
 .1לעניין מוסדות חינוך לגיל הרך ,בתי ספר ובנייני התקהלות ציבורית המוקמים על ידי רשות
מקומית ,המועצה הארצית ממליצה על התקנת התקנות בנוסח שהוצג ובד בבד קוראת להמשיך
את השיח המקצועי והתקציבי של מינהל התכנון ,משרד האוצר ,משרד האנרגיה והמשרד להגנת
הס ביבה עם השלטון המקומי במטרה לשפר את הנוסח המוצע ולמקסם את הניקוד ככל הניתן,
בטרם הבאת נוסח התקנות בפני השר .כמו כן ,הוועדה ממליצה לפעול לתיקון ת"י  5281ו5282-
בעניין עריכת התאמות נדרשות למבני חינוך.
 .2בעת החתימה על התקנות ימי התחילה המפורטים בתקנות ינוסחו כתאריכים נקובים.
 .3לאפשר פרק זמן של  30ימים לצורך השלמת הבדיקה מול נציגי רשות הכבאות כי אין בת"י 5281
סתירה להוראות בטיחות אש ומילוט ,בטרם יותקנו התקנות.
 .4לפעול לגיבוש פרק נוסף בת"י  5281או תקן נפרד שיחול על בנייה למגורים שאינה בנייה רוויה,
מבלי לעכב את קידומן של תקנות אלה ,במטרה לבחון אפשרות לקבוע הוראות מחייבות גם בנוגע
לבנייה למגורים שאינה בנייה רוויה.
 .5דווח למועצה הארצית בדבר עדכון שנערך היום בהנחיות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרינה
אלקטרומגנטית לעניין ת"י  ,5281על דרך הפנייה לטיוטת תקנות הקרינה הבלתי מייננת כפי
שפורסמה להערות הציבור והמדריך המקצועי של חברת החשמל.
המועצה הארצית רשמה לעצמה את הסכמת המשרד להגנ"ס ומשרד האנרגיה כי ככל שהתיקון
לתקנות האמורות לא יפורסם ברשומות עד למועד תחילתן של תקנות אלה ,המשרד להגנת
הסביבה יעדכן את ההנחיות בנושא זה.
 .6ועדת המשנה לב נייה ותקנות תקיים דיון מדי חצי שנה לצורך מעקב ובקרה בנושא בנייה בת
קיימה ,בין היתר בצורך לעדכן את התקן והתקנות ופעולות נוספות ,לרבות היערכות המעבדות
המאושרות לביצוע הבדיקות לפי התקן.

זאב בילסקי
אוהד כהן
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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