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קבלת החלטה בנושא הקמת ישובים חדשים

נוהל קבלת החלטה בנושא הקמת ישובים חדשים
.1

החלטה על הקמת יישוב חדש היא ענין שבמדיניות ,ובעלת השלכות רחבות על היבטים
שבאחריות של משרדי ממשלה רבים ושונים ,ועל-כן מן הראוי כי תתקבל על-ידי הממשלה,
או על-ידי ועדת שרים מטעמה.

.2

עם זאת ,לאור מורכבות ההחלטה על הקמת ישוב חדש ,ונוכח הסמכויות הנתונות לענין זה
לגורמים נוספים ,שאותם הממשלה לא נועדה להחליף )כגון ,מוסדות התכנון ומינהל
מקרקעי ישראל( ,החלטת ממשלה כאמור חייבת להתבסס על עבודת מטה מקצועית
בשיתוף כל הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר .עבודת מטה זו צריכה לכלול התייחסות
למדיניות התכנון הכוללת ,לחלופות האפשריות ,ולמגוון היבטים הכרוכים בהקמת יישוב,
ובהם היבטים תקציביים ,תשתיתיים ,סביבתיים ,תעסוקתיים וחברתיים.

.3

בחינת ההיבטים התכנוניים והיבטים נוספים הכרוכים בהם ,דוגמת הנושאים התשתיתיים
והסביבתיים ,תתבצע על-ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה ,בה מיוצגים כל הגופים
הרלבנטיים לעניין זה ,או בוועדת משנה של המועצה שתמונה על-ידה .המועצה הארצית
תגבש המלצתה לאחר שתבצע את הבדיקות הנדרשות על-פי נוהלי עבודה קבועים שייקבעו
על-ידה לענין זה ,ותגיש המלצתה לממשלה ,וזאת במסגרת תפקידה לייעץ לממשלה,
בהתאם לסעיף  2לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-

.4

בצד חוות דעת המועצה הארצית ,תונח בפני הממשלה גם התייחסות בהיבט הכלכלי-
תקציבי הכרוך בנושא ,בדרך-כלל מטעם משרד האוצר.

.5

החלטת ממשלה בענין הקמת יישוב ,תהיה בניסוח עקרוני-כללי ,ובזהירות המתחייבת,
באופן שלא ישלול את שיקול הדעת המקצועי המוקנה בחוק לגופים השונים המופקדים על
היבטים שונים הכרוכים בהקמת ישוב ,כגון מוסדות התכנון .החלטת הממשלה בעניין הקמת
יישוב אינה מחליפה את ההליכים התכנוניים הקבועים בחוק ,שיתקיימו כסדרם ,ובכללם
אישורה של תוכנית מתאר על-ידי מוסדות התכנון המוסמכים .לפיכך ,אין לכלול בהחלטה
הוראות תכנוניות החלטיות ,כגון מיקום ותיחום מדויק של הישוב החדש .בהיבטים אלה
רשאית הממשלה להביע מדיניותה ,אך לא להחליט במקום הרשות המוסמכת.

.6

החלטת ממשלה שעניינה יוזמה ראשונית להקמת יישוב או יישובים באזור מסוים ,תכלול
הוראה לביצוע בדיקה מקצועית כאמור בסעיף  4-3לעיל ,בטרם קבלת החלטה סופית.

.7

עקרונות אלה יחולו בכל מקרה של החלטה על הקמת יישוב ,ללא קשר לשאלת זהות
הגורם היוזם את הקמת היישוב.

