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  מתכנני� למע� זכויות תכנו� �במקו� 

במטרה לחזק את הקשר בי� מערכות התכנו� ,  על ידי מתכנני� ואדריכלי�1999הוקמה במאי במקו� עמותת 

 היה המפגש היומיומי של פעיליה ע� אפליה והפרת זכויות אד� במקו�המניע להקמת . בישראל לזכויות האד�

אי מת� היתרי בניה לתושבי שכונות , פליה בתכנו� כלפי בדואי� בנגבא: במערכות התכנו� השונות בישראל

כלכלי נמו  הנתקלות בקשיי� במגעיה� ע� רשויות �שכונות וערי פיתוח בסטאטוס סוציו, במזרח ירושלי�

 . ועוד, התכנו�

המשפט החברה ו,  אנשי מקצוע מתחומי התכנו��באמצעות צוות שכיר ומתנדב ,  פועלת בכלי� מקצועיי�במקו�

העמותה מסייעת לקהילות .  לקידו� שוויו� זכויות וצדק חברתי בנושא תכנו� ופיתוח ובהקצאת משאבי קרקע�

, להשגת מטרותיה. כלכלית או אזרחית לממש את זכויותיה� במרחב התכנו�, המצויות בעמדת נחיתות מקצועית

חינוכיי� , מחקריי�, )קצועיותבאמצעות חוות דעת מ(משפטיי� ,  בכלי� תכנוניי�במקו�פועלת עמותת 

 .וציבוריי�

 

 המרכז הערבי לתכנו� אלטרנטיבי

הארגו� נוסד  .הפועל בישראל, המרכז הערבי לתכנו� אלטרנטיבי הינו ארגו� לא ממשלתי ללא מטרות רווח

הקמת המרכז קיבלה את ברכת הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות  .2000ונרש� כעמותה בתחילת שנת 

המייצגי� את , וועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית וגורמי� ציבוריי� ופוליטיי�, ביותהער

 .הציבור הערבי בישראל

 את ייצוג האינטרסי� והצרכי� האמיתיי� של האוכלוסייה הערבית, ציב לעצמו כמטרה עיקריתרכז המה

כז פועל למע� השגת שיווי� בהקצאת משאבי  המר.הצמיחה והפיתוח, הדיור, הקרקע, בישראל בתחומי התכנו�

שיתו% ל, עצמה של האוכלוסייה הערבית כדי להג� על הזכויות הבסיסיות שלהלה, קרקע ובמשאבי פיתוח ותכנו�

האזרחי� של כל , חברתי ואנושי, יהודי לפיתוח כלכלי�שיתו% פעולה ערביול, הציבור הערבי בהליכי תכנו�

 .במדינה

 

 י�מקצועיי� ציבוריפי� כגו וק התכנו� והבניהלח 100פי סעי% הפני� לשר  על ידי שני הארגוני� מוכרי�

 .הרשאי� להגיש התנגדות תכנונית מתו  ראיה ציבורית רחבה ולא רק בראיה נקודתית

 

 

, יוזמות קר� אברה�ו המרכז הערבי לתכנו� אלטרנטיביביחד ע� ,  מתכנני� למע� זכויות תכנו��במקו� עמותת 

בהיבטי� , ות% את מסמ  הנוכחי במטרה להציג חלק מהבעיות והכשלי� הקיימי� במערכת התכנו�הכינו במש

להציע דרכי� לשיפור והרחבה של המסגרות והכלי� הקיימי�  ,השוני� של מעורבות הציבור בהליכי התכנו�

  .על מנת לאפשר השתתפות איכותית ואפקטיבית יותר של הציבור בהליכי התכנו�, בישראל

 

 

 

 

 
 תודתנו לכל מי שסייעו בהערותיה� והארותיה� להכנת המסמ�



  התכנו� בישראלבהליכימעורבות הציבור 

 3

 תוכ� ענייני�
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  בישראל הציבור בהליכי התכנו�מעורבות

 

 מבוא

את , במידה רבה, קובעוהוא , מתגוררי�לתכנו� המרחבי השלכות מרחיקות לכת על הסביבה בה אנו 

 לרוב האזרחי� י� נהיר� ואיני� נגיש�אינ הליכי התכנו�, א% על פי כ�. ל כולנואיכות החיי� ש

 והוא  על ידי הממסד, בדר  כלל,עמתבצמרחבי תכנו� , יתרה מזו .והתושבי� אשר לרווחת� הוא נועד

הנגשתו , הרבה של התכנו� ולנוכח עוצמת� של הרשויות בתחו� זהחשיבותו לאור . ריכוזי מאד באופיו

 ,החלטות מת� ותהליכי�בקרה יעילה על  להבטיחחיוניי� ביותר על מנת  וות הציבור בהליכיהשתתפו

 .  באופ� משמעותי לאורח חייוי� רלבנטי�שה

 

קהילות או ,  יחידי�–תהלי  בו כל הצדדי� המושפעי� מהתכנו� פירושו , יתו% הציבור בתכנו�שהמושג 

.  לתכנו� המרחב שבו ה� חיי� ופועלי�הנוגעות החלטותבקבלת  לוקחי� חלק �גופי� חו( ממשלתיי� 

 הידברות במהל  התכנו� בי� הרשויות ומוסדות התכנו� ובי� ,א� כ�, משמעותו של מושג זה היא

, ברמה הערכית. אלא במישרי�, ממשלתיי� לא רק באמצעות נציגות פוליטית נבחרת�המשתתפי� הלא

ונות דמוקרטיי� של השתתפות ושקיפות בכ  שהוא מתבסס על עקרשל שיתו% הציבור חשיבותו 

ת� מענה טוב יותר יסביר להניח כי תוכנית בה ישות% הציבור ת, ברמה המעשית. ההחלטותבקבלת 

 . היא תצמצ� התנגדויות ותבנה הסכמות, לצרכי� של אלה שהתכנו� מתייחס אליה�

 

מי . י שישתת% בתהלי ראור שאמיהו הציבור , כמו למשל,  שאלות רבותוררתהלי  שיתו% הציבור מע

למי יש זכות ? מי ה� הנהני� והנפגעי� האפשריי�? ה� אלה שהתכנו� שנעשה הוא רלוונטי לגביה�

ולמי ניתנת האפשרות לייצג את דעת� של ? להשפיע על התכנו� אשר מ� הסת� ישפיע ג� על אחרי�

לי  התכנו� את כלל לא נית� לשת% בתה, מחד גיסא במציאות בהעולות אלה שאלות ? אחרי� בתהלי 

ברור ג� שאי� קול , מאיד  גיסאו, כל אחת ואחד אשר חשי� שחשוב שדעת� תישמעדהיינו , הציבור

  .אחד או דעה אחת המייצגי� את דעת הכלל

  

תהלי  של שיתו% הציבור מכיל כלי� ומנגנוני� מגווני� ,  בישראל�במדינות המפותחות ובמידה פחותה 

בהתא� לאופיו של הציבור או הקהילה , שוני� של השתתפות בתכנו� אופני� לאפשראשר נועדו 

 מהווי� מנגנוני� אלה. על מנת להבטיח השפעה מרבית על התוצר התכנוני הנוגע אליה� ,הרלבנטיי�

, ייצוג וארגו�,  מידעמת�יידוע ו:  את המרכיבי� הבאי�אפוא חלק בלתי נפרד משיתו% הציבור וכוללי�

 .  הגשת התנגדויות וייזו� תוכניות על ידי תושבי�,היוועצות על מרכיביה

 

בקרב אוכלוסיות המימוש של שיתו% הציבור ובאופני  פרקטיקההעסוק בסוגיות של יזה לא מסמ  

, יחד ע� זאת .אלא בהיבטי� הפורמאליי� של הלי  זה, וקהילות בעלות מאפייני� תרבותיי� שוני�
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בקרב , בתחו� זהעבודת שדה פרטנית ,  זה שני� רבות,�במקובנעשית ,  זהמסמ כי לצד , ראוי לציי�

 .1תושבי� הבדואי� בנגבה

 

קיימי�  הכלי�המסגרות והלהציע דרכי� לשיפור והרחבה של  ,אפוא, ו של נייר המדיניות היאמטרת

 המסמ  .לאפשר השתתפות איכותית ואפקטיבית יותר של הציבור בהליכי התכנו�על מנת , בישראל

בפסיקה , עיגונ� בחקיקהשאלת ב, ציבור בתכנו�השל מעורבות  מנגנוני�בות וד בפרוצדורמתמק

השתתפות מתכונות נוספות של במסמ  זה נסקרות , כמו כ�. הלכה למעשה, יישומ�מידת בו, ובנהלי�

את המצב הקיי� בתחו� שיתו% הציבור  נסקור, בתחילת המסמ . באר( בפועל ות הקיימ,ציבורה

 נציע, ובפרק האחרו�, את הנעשה בתחו� זה במדינות אחרותנבח� ,  לאחר מכ�;בהליכי התכנו� בישראל

 .  כלי� ומנגנוני� לשיפור תהליכי� אלה

                                                
שיתו% ציבור : ומדת לצאת לאור חוברת בנושאע,  בקרוב ,  בתחו� זהבמקו�בהתבסס על ניסיונה ארו  השני� של   1

 .נגבב  במקו�סיונה של עמותתילקחי� ומסקנות מנ, דילמות: בתכנו� בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
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  המצב הקיי�–פרק ראשו� 

 

לפני  הוכרה חשיבותו של שיתו% הציבור ה� בתיאוריה וה� בפרקטיקה של התכנו� המרחבי, בעול�

התחזקה והיא , נות העשרי� של המאה הקודמתבשב ובאנגליה "החלה בארהמגמה זו . שני� רבות

התפתחה בחשיבותו של שיתו% הציבור ההכרה ,  בישראל. בשנות הששי�למדינות אחרותוהתפשטה 

מוגבל בתכנו�  של שיתו% הציבור מוישוי, חר% מגמה זו, למרבה הצער. תשעי�החל משנות הוהלכה 

שיתו% ציבור ואי� הגדרות לגבי האופ� בי של אקטי לקיי� הלי  ,בישראל, חוקית חובה אי� כיו�. ביותר

חוק התכנו� והבנייה קובע רק את האפשרות של בעלי . מתבצעשיש לעשות זאת במקרי� שהדבר אכ� 

כ  שלא ניתנת אפשרות של , העניי� בתכנו� להגיש התנגדויות לתוכניות בשלב מתקד� מאוד של הכנת�

 לא נית� לערו  שינויי� מהותיי� כבר, בדר  כללממש להשפיע על העקרונות הבסיסיי� של התכנו� ו

   . הכלי� והמנגנוני� הקיימי� כיו� בישראל של להל� תיאור. בתוכניות

 

  שקיפות .1

מידת השפעתה על קבוצת ל .2סבירותה של תכניתקיפות של ההלי  התכנוני היא קריטית לבחינת ש

עקרו� השקיפות . ח ותושב המעוניי� בכ  לכל אזרולהבטחת שוויו� אזרחי בנגישות למידע, התייחסות

. ציבור לקחת חלק פעיל ומושכל בתהלי  התכנוני הנוגע לוהתנאי הכרחי ליכולתו של , למעשה, מהווה

, כנראה, יעדר שקיפות עלול לעורר חשש שמניעי התכנית נבעו משיקולי� בלתי ראויי� שמוטבה

וה� , תיי� או תוצאה של גחמות אישיותאו שמא מניעי התכנית ה� שרירו, להסתיר� מעי� הציבור

 .  אינ� ניתני� להצגה שקופה ומסודרת

 

 ושל הליכי התכנו� י�סטטוטוריהתכנו� המסמכי של שקיפות הכי ההכרה לאחרונה  גוברת ,ישראלב

שדרוג אתר אינטרנט של משרד הפני� הכולל : היוזה צעדי� ראשוני� בכיוו� .  רצו�עשביה מלהרחוק

מבנה אחיד (ת "מבאפרויקט נוהל ;  מתארתכנו� ותכניות בתחו� ה, תמיד מעודכ�ינוא% שא, מידע רב

את המידע " הנגיש"א  אי� ספק כי יש בו כדי ל, שנועד בעיקרו למתכנני� ומוסדות התכנו�, )לתכנית

א� כי שלא באמצעות כלי� מחייבי� ושינוי , ובמסגרת הרפורמה לחוק התכנו� והבניה ;התכנוני

, כפי שיפורט להל�, נוס% על כ  .ה של צורת פרסו� ומיקו� המודעות בענייני תכנו� ובנייה בחינ,חקיקה

שקיפות דיוני היבטי� שוני� של העוסק ב ,התכנו� והבניהחוק תיקו� להתקבל בכנסת , 2007 באוקטובר

  .ועדות התכנו�

 

ת על הרשויות ומהוות בשתי חובות המוטלו, במידה רבה, עקרו� השקיפות בא לידי ביטוי, באופ� מעשי

נברר את עיגונ� , בפרק זה.  מידעמת�יידוע ו: תנאי מקדי� והכרחי למימושו של שיתו% הציבור בתכנו�

 . ישראלשל חובות אלו בחקיקה ובפסיקה ואת מידת יישומ� ב

 

 

                                                
 החלטות תוא� נורמות של סבירות א� מקבלי ההחלטות העלו את כל השיקולי� מת�תהלי  , ("לפי פסיקת בג  2

 .וא� איזונ� ראוי ובתו  גבולות הסבירות, ניי�הרלוונטיי� בנסיבות הע
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  מידעמת�יידוע ו 1.1

וני מעודכ�  מידע תכנהאפשרות לקבלו, בשלביה הראשוני�, היידוע על התגבשות תוכניתחובת 

, יתרה מזו. ה� תנאי הכרחי למימוש מושכל של מעורבות הציבור בהליכי התכנו�, בהמש , מהרשויות

 . משני המרכיבי� הללו, במידה רבה, נגזרבתכנו� עקרו� השקיפות קיומו של נית� לומר כי 

 

 על ידי מידע מת�שבעוד .  במידת האקטיביות הנדרשת מבעל העניי�ה מזה זי�נבדל  מידעמת�יידוע ו

למלא , להגיש בקשה, לגשת לרשויות התכנו�(אקטיבית מצד המעוניי� במידע פעולה  דורש הרשות

, במקרה זה. פסיבי הצד המעוניי� ,יידועכל הנוגע לב, )לשל� אגרה ולעיי� בתכניות בעצמו, �יטפס

 .אחריות�שויות התכנו� ליידע כל אד� בעל עניי� בתכנית או בהחלטה תכנונית שבחובת� של ר

 

 יידוע. א

של הציבור בתכנו� הוא יידועו על הכנת תוכנית ומסירת מידע השתתפותו תנאי מקדי� והכרחי ל

מיושמת במערכת התכנו� חובת היידוע , בישראל. על ידי הרשויות, באופ� יזו�, תכנוני ומעודכ�

על החלטות  3 ליידעהמחייב את מוסדות התכנו�, זו מעוגנת בחוק התכנו� והבנייהחובה . דר  שגרה

כ� כגו� הכנת תכנית ו, ועל כוונות בהקשר של תכנו�, הפקדת תכנית, כגו� אישור תכנית, תכנוניות

, אמצעי היידוע ואופ� הפעלת�ומה� , העניי�מי ה� בעלי השאלות .  ולשימוש חורגהלהקלבקשה 

 .פי הנסיבות המוגדרות בחוק� עלותנקבע

 

 הוא עניי�כאשר בעל ה. העניי� אות� יש ליידעי� בבעלי מצעי היידוע הקבועי� בחוק תלויא

 ה� תושבי עניי�כאשר בעלי ה; אמצעי היידוע הוא מודעה ברשומות או בעיתו� יומי, הציבור כולו

 נעשה באמצעות מודעה במשרדי הרשות ,בנוס% לאמור לעיל, היידוע, יישוב או שכונה מסוימי�

 וכ� על גבי שלט במקו� דעות של הרשות הרלבנטיי�וח המולהוועדה המקומית או על , המקומית

,  בעלי עניי� בקרקע�בעל עניי� ישיר בנושא אד�  הוא העניי�כאשר בעל ; בולט בתחו� התכנית

  .אופ� היידוע הוא הודעה אישית', הגיש התנגדות וכול בעלי זכות

 

, פקדההה, יתכנת התכנה: יידועחובת ה הרלוונטיי� לישנ� ארבעה שלבי�, בתהלי  התכנו�

את  החוק קובע ).להקלות ולשימושי� חורגי�, קרי בקשות להיתרי�(וצאתה אל הפועל הואישורה 

א  מאפשר שיקול דעת , והוצאתה לפועל, אישורה, חובת יידוע של הרשות בשלבי הפקדת התוכנית

 :  קלהל� פירוט אמצעי היידוע הקבועי� בחו. של הרשות באשר ליידוע בשלב של הכנת התוכנית

 

o א  קוראי , מיושמת דר  שגרה, כנדרש בחוק,  חובת הפרסו� ברשומות:4ודעה ברשומותה

ספק א� נית� לראות בזה מקור . הרשומות ה� רק חלק זעו� מהציבור המושפע מהליכי התכנו�

 חוקית מחשש לבטלות ההפרסו� ברשומות נעשה כדי למלא חוב. מידע יעיל וזמי� לציבור על תכנו�

 . יותר משהוא נעשה כדי ליידע את הציבור, עולה תכנוניתהחלטה או פ

                                                
, ורק בעלי עניי�,  היידוע הוא כללי. ראו להל�.החלטהלקשורה בזכות להגיש התנגדות לתכנית או חובת היידוע , לרוב  3

בה� , זאת למעט הודעות על בקשות להקלות ולשימושי� חורגי�. רשאי� להגיש התנגדות, בהגדרות השונות בחוק
איננה , ב" לחות77הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעי% . נוס% להודעה הכללית,  ליידע את בעלי העניי�יש חובה

 .78אלא בהקשר של פרסו� הגבלות על מת� היתרי בניה לפי סעי% , מחויבת בחוק וכמעט שאינה מתבצעת
פי �של הודעה המחויבת עלשל תקנה או , הפרסו� ברשומות של חוק. ידיעו� הרשמי של מדינת ישראלה � שומותר  4

 .חוק בפרסו� בו נות� לדבר המתפרס� תוק% חוקי
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o מוסדות התכנו� ויוזמי תכניות מיישמי� את חובת הפרסו� בעיתו� מדי יו� : רסו� הודעה בעיתו�פ

החלטות בכל הנוגע ל אמצעי זה ו שלמתעוררת שאלה בדבר יעילות, א  ג� במקרה זה. ביומו

 על ידי חוק התכנו� והבנייה י�דעות בעיתוני� מוכתבהתבנית והניסוח של ההו. ופעולות תכנוניות

התכנו� והבנייה  ספק רב א� ההודעות במדור . במיוחדלקוראי� מיומני�בעיקר  מי�מתאיו

, קל וחומר כאשר מדובר בקבוצות מוחלשות, בעיתו� מובנות לציבור שאי� לו ידע בנושאי תכנו�

 :נית בחוק בפרסו� בעיתו� בשפה הערביתקיימת בעיתיות מוב. שה� נתח גדול מהציבור בישראל

ביפו למשל אי� מפרסמי�  (10%חובה זו חלה רק כאשר האוכלוסייה הערבית ביישוב עולה על 

,  התכנו� והבנייה מתמלאת כלשונהפי חוק�ג� א� חובת היידוע על, לכ� .5)תו� בשפה הערביתיבע

 . להיות מיודעתהזכו של הראויהרי שאמצעי זה אינו תור� תרומה רבה למימושה 

 

o א  יעילות� , מודעות אכ� מתפרסמות על לוחות מודעות כחוקש נית� לומר: רסו� על לוח מודעותפ

ולכ� אינ� קלי� , התבנית והנוסח של המודעה דומי� לאלה של מודעה בעיתו�, לפי החוק. מוגבלת

 כגו� משרדי ,על גבי לוח מודעות במשרדי�של מודעה פרסומה , יתרה מזו. בלציבור הרחלהבנה 

שכ� רוב , רשות תכנו� מקומית או רשות תכנו� מחוזית מגביל את תפוצתה מאוד, מועצה מקומית

 .  לעתי� נדירותה פוקדי� משרדי� אל והתושבי�האזרחי�

 

o במקרי� מסוימי� הקבועי� ,  התכנו� נדרשמוסד: התוכניתנוגעת אליו באתר /בשטח הודעה גתצה

שההחלטה או הפעולה התכנונית ") חזית המקרקעי� או הבניי�"ב(להציג הודעה במקו� , בחוק

קשה מאוד להערי  את יישו� חובת היידוע . על אמצעי פרסו� אחרי�על פי רוב נוס% , נוגעי� לו

ודעה תישאר תלויה ה בעיקר בשל היעדר מנגנו� בחוק המבטיח שה,שטחבאמצעות הצגת הודעה ב

 כפי ,הנוסח והתבנית של ההודעה, יתרה מזו. תה זמ� מספיק ושתישמר מפני בלאי והשחמקו�ב

מידת להבלטת ההודעה ול אינ� תורמי�ודומי� לאלה של מודעה בעיתו� , שה� קבועי� בחוק

ידי הצגת �מילוי של חובת היידוע על�ות ונשנות על אירנשמעות תלונות חוז, ככלל .קריאות שלהה

 .שטחהודעה ב

 

o קובע כי , 2002 לחוק התכנו� והבניה משנת 63' מס תיקו� :פרסו� הודעת הפקדה על גבי שלט

הודעה על הפקדת תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורס� על חשבו� מגיש התכנית על 

 ;יושב ראש מוסד התכנו� רשאי שלא לחייב הצבת שלט. גבי שלט במקו� בולט בתחו� התכנית

 הכיתוב , במקרי� רבי�;הפקדההחוק נעדר מנגנו� המבטיח את תחזוקת השלט לאור  תקופת ה

בשלט ונוסחו אינ� שוני� מהודעה בעיתונות ואינ� תורמי� לבהירות תוכנה ומטרותיה של 

 .התכנית

 

o החוק מחייב רישו� הערה בפנקס ,לחלוקה חדשהע� הפקדת תכנית : ישו� הערת אזהרהר 

 מיושמת דר  שגרה הוראה זו. כדי ליידע את כל בעלי העניי� בקרקע בפועל או בכוח, 6המקרקעי�

שכ� רש� המקרקעי� מיידע את הבעלי� , הערה זו כמוה כהודעה אישית. והיא אמצעי יידוע יעיל

 . על רישו� ההערה בפנקס המקרקעי�

                                                
5
 במקו� , ייעשה הפרסו� בעיתו� בשפה הערבית,  מהאוכלוסייה דוברת ערבית10%במקו� בו לפחות , בנוס%        

 .הלא ערביבמרחב ולציבור מידת החשיפה של תכניות  דבר אשר מקטי� את –          אחד העיתוני� בשפה העברית 
 ).'טאבו'(רישו� מוסמ  של בעלות קרקע שמנהל רש� המקרקעי� במשרד המשפטי�   6
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o החוק מחייב מסירת הודעה אישית כדי ליידע את , בנסיבות מסוימות: סירת הודעה אישיתמ

הדר  , לכאורה, הודעה אישית היא. יתהנמעני� על זכות� להתנגד לפעולה או להחלטה תכנונ

. לקוי, במקרה זה,  הוראות החוקמ� שלנראה שיישו, בר�. יידועה חובתהיעילה ביותר ליישו� 

שלא ידעו מבעוד מועד על פעולה תכנונית כ   להתנגדות על תנשמעות תלונות רבות מצד בעלי הזכו

דוגמה אחת מתו  רבות היא . או החלטה תכנונית המשפיעות על נכסיה� או על איכות חייה�

 .  ככאלהלעתי� א% הוכרזוו ,7ינוי ובינויפתושבי מתחמי� בתו  שכונות אשר יועדו להיות אזורי 

 

 מעג� את אמנ�החוק  .יידוע בצורה אפקטיבית הה זו שלמיושמת חובבאיזו מידה , השאלהנשאלת 

 בדיקה מעמיקה של א  ,מה אמצעי� ליישוקובע מספרו ,התנגדהזכות ל של בעלי יידועחובת ה

 ה� מבחינת ,זו חובהמלמדת שאי� בהוראות החוק כדי להבטיח יישו� יעיל וראוי של הפעלת� 

  . וה� מבחינת הגעתה לידיעת הכלל ה� מבחינת אמצעי פרסומה,תוכ� ההודעה

 

  מידעמת� .ב

  התכנו�חוק:  קבועה בשני חוקי�חובה זו .מעוגנת בפסיקה ובחקיקה מידעחובת מת� , בישראל

;  מידע הקשור בבקשה להיתר בנייהמת� עיו� בתכניות מופקדות וכמו,  מידעמת�מסדיר  והבניה

 הטע� לציי� אתללא צור  , פי בקשה� על,מידע תכנוני ואחרקבלת חוק חופש המידע מאפשר 

ו של בזכותלידי ביטוי , אפוא,  באהידע ציבורימאפשר קבלת בחובה להכרה ה, בהקשר זה. לבקשה

, בצפייה, הגישה למידע יכולה להיעשות בעיו�. רט לעיי� במסמכי� שבידי הרשות הציבוריתהפ

ע� . המידע וצורת החזקתו לפי סוג, בפלט מחשב או בכל דר  אחרת, בצילו�, בהעתקה, בהאזנה

 רוב משרדי הממשלה ומוסדות ציבור אחרי� הקימו אתרי מידע ,חוק חופש המידעחקיקתו של 

ו של כל  החוק היא בזכותו שלחשיבות. ) לכ�על אפיקי פרסו� שהיו נהוגי� קוד�נוס% (באינטרנט 

 . ביוזמתה, המתפרס� על ידי הרשותזה מעבר ל לקבל מידע אד�

 

ברשויות ששיפרה במידה ניכרת את הנגישות למידע חופש המידע אי� ספק שחקיקת חוק 

 .רצוי של הזכות לקבל מידעוההמקי% עדיי� ארוכה הדר  ליישו� , יחד ע� זאת .הציבוריות

משפטי לעתי� מנהלי והתהלי  ה: המכשולי� ביישו� יעיל של החוק נגרמי� ממספר סיבות

,  מידע ארו  ומסוב מת�הלי  מילוי הבקשה לת ; הוא מורכבמבוקשהכדי להשיג את הנדרש 

 דיה ועדיי� לא הופנמה, יחסיתחקיקה חדשה הו ,הפוני�סבלנות ונחרצות מצד , ודורש משאבי�

 בעיקר על יחידי� לא מאורגני� ועל י�משפיעי� אלה כשל. בקרב התושבי� והרשויות כאחד

 .אוכלוסיות מוחלשות ודלות אמצעי�

  

. על הדיוני� במוסדות התכנו�, ביוזמת הרשות, הוא העמדת מידע היבט נוס% של חובת מת� מידע

העוסק בשקיפות דיוני , יה לחוק התכנו� והבנ80'  התקבל בכנסת תיקו� מס2007באוקטובר 

השינוי הראשו� : מוסדות התכנו� והמביא לשני שינויי� עיקריי� בנוהלי עבודת מערכת התכנו�

ההסדר . לצור  מילוי תפקיד�, נוגע לזכות עיו� של חברי מוסדות התכנו� במסמכי מוסדות התכנו�

                                                
העיקרו� המשות% לכל . כינוי שגור לפרויקטי� שמקדמות רשויות ציבוריות בשיתו% יזמי� פרטיי� � פינוי ובינוי  7

התושבי� משתכני� מחו( . �התכניות הוא ציפו% המרק� הקיי� באמצעות בנייה חדשה ובתו  כ  פינוי התושבי
 .למתח� ומקבלי� פיצויי� או מקבלי� דיור חלופי במבני� חדשי�
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נו� של חבר מועצה ברשות החדש מעג� בחוק זכות עיו� זו וכ� את הדרכי� לעיו� במסמכי מוסד התכ

השינוי השני נוגע לניהול פרוטוקולי דיוני מוסדות ; הנוגעי� למרחב התכנו� המקומי, מרחבית

כל , לפי תיקו� זה. התכנו� ומטיל את חובת רישו� הפרוטוקול והקלטת הישיבות של מוסד התכנו�

בות ולערו  פרוטוקול יהיו חייבי� להקליט את מהל  הישי, לרבות ועדות הערר, מוסדות התכנו�

חריגי� . הפרוטוקולי� יועברו לכל חברי מוסד התכנו� וא% יפורסמו באינטרנט. כתוב ומפורט

חוק זה יבטיח יתר יישומו של כי , אי� ספק. לחובה זו יותרו רק באישור היוע( המשפטי של הרשות

 .ותית ביותרשקיפות במוסדות התכנו� המחזיקי� בסמכויות רבות ושהשפעת� על חיינו משמע

 

 מעורבות הציבור בהליכי תכנו� .2

    ארגו� וייצוג 2.1

אי� במערכת התכנו� הסטטוטורי באר( צורת שיתו% באמצעות מוסדות תכנו� המוקמי� , ככלל

, מספר מקרי� בשלטו� המקומי, למעט, )באמצעות נציגיו(למטרות מיוחדות ומנוהלי� על ידי הציבור 

ייצוג של קבוצות אוכלוסייה שונות במוסדות התכנו� נועד  ,8בירושלי�המנהלי� הקהילתיי�  עיקרוב

 ייצוג. לאפשר לאינטרסי� ציבוריי� רחבי� למצוא את ביטויי� בהלי  קבלת ההחלטות התכנוניות

, המייצגי� אינטרסי� ציבוריי�, ממשלתיי��השתתפות של נציגי ציבור ונציגי גופי� חו(באמצעות 

שיתופו של הציבור בהלי  התכנוני . במוסדות התכנו� בישראלבלבד  � חלקיבאופקיי� , תהלי  תכנו�ב

והוא , אינו מבטיח את ייצוג� השווה של כלל הקבוצות בחברה הישראלית שהתכנו� עשוי להשפיע עליה�

המהווי� , הדוגמה הבולטת לכ  הינו חוסר ייצוג� של אזרחי המדינה הערבי�.  מלהיות מושל�חוקר

במערכת   לציבורייצוגאופ� ה. בתהלי  קבלת ההחלטות במערכת התכנו�, עותיתקבוצת מיעוט משמ

  : מעוג� בחוקהתכנו� 

o מה� כשליש נציגי משרדי ממשלה וכשליש נציגי , חברי� 32 :בנייהלמועצה הארצית לתכנו� ו

שאר חברי המועצה ה� מעי� נציגי ציבור המייצגי� מגזרי� שוני� רק כמחצית מ. השלטו� המקומי

 גורמי� פוגמי� לושהש. או מגזרי� מסוימי�נושאי� ממשלתיי� המייצגי� �יגי ארגוני� לאונצ

ממשלתיי� �של חברי� המייצגי� גופי� לא� מספר) א: (בשיתו% הציבור באמצעות ייצוג כזה

 לאחר התייעצות  מרבית�ר הפני� ממנה אתש: אופ� המינוי של נציגי הציבור) ב(;  קט�במועצה

קבוצות להול� יצוג יהעדר ) ג( ;ריי� שהציגו את מועמדיה� לאישור השרע� הגופי� הציבו

 הנמצאת בתת ייצוג ביחס לשיעורה באוכלוסייה הערבית אוכלוסייה ל�וקהילות ובכללאוכלוסייה 

 .הכללית במדינה

 

o נציגי� של 12:  חברי�15מכהני�  )ל"ות (בוועדה הארצית לתכנו� ולבניה של תשתיות לאומיות 

ונציג ; נציג של ארגוני� שעניינ� הגנה על הסביבה; נציג אחד של השלטו� המקומי; להמשרדי ממש

ל נמצאת אפוא בשליטה מלאה של משרדי הממשלה וכמעט אי� בה נציגי או "הות. ציבור נוס%

 . נבחרי ציבור

 

o איש,  ציבורינציגרק שניי� ה� , החברי� בוועדה 18מתו  : בנייהלתכנו� והמחוזיות לעדות וה 

המייצג פי המלצת הגו% המקצועי �על, קצוע מומחה בתכנו� ובבנייה הממונה על ידי שר הפני�מ

נ� יהגופי� הציבוריי� שעניונציג והסביבה בישראל  הבניה, שהיא העמותה לקידו� התכנו�

                                                
  .למשל מנהלת הפיתוח של פארק תעשייה  8
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שני  .הסביבה הגנתלשר הפני� בהתייעצות ע� השר על ידי נה ומהמ, בשמירת איכות הסביבה

שאר החברי� ה� נציגי� של . מתו  רשימת מועמדי� שיגישו גופי� אלה� נציגי� אלה מתמני

שיתו% הציבור . חברי� לפי המלצת הרשויות המקומיות במחוזחמישה ו) 11(משרדי ממשלה 

הוא סמלי למעשה ו, בוועדות המחוזיות באמצעות נציגיו נמו  עוד יותר משיתופו במועצה הארצית

בחלק מ� . קבוצות שונות באוכלוסייהשל ייצוג �תתינות במאופיוועדות המחוזיות הג�  .בלבד

ביחס לשיעורה ובחלק� יש ייצוג קט� ביותר לאוכלוסיה הערבית  אי� כל ייצוג הוועדות המחוזיות

 .אוכלוסיית המחוזמ

 

o למעט וועדות הערר  : ועדות המשנה לעררי�ועדות המשנה להתנגדויות, ועדות הערר המחוזיות

ועדות המשנה להתנגדויות ולעררי� ה� , וב מאנשי מקצוע ונציגי ציבורהמחוזיות המורכבת לר

משקלו של , בועדות אלה .מקרב חברי הועדות המחוזיותהנבחרי�  ,בלבד, בנות חמישה חברי�

 .הציבור ונציגיו זניח

 

o וכ� חברי� נושאי משרה נבחרי�כעיקרו� בוועדות אלו יושבי�  :בנייהלתכנו� ומקומיות לעדות ו 

על תהליכי קבלת בהעדר תקצוב פעילות� של חברי� אלה השפעת� , בי� היתר. ות הצבעהללא זכ

 מהווההמקומית ברשות לטעו� שחברות� של חברי המועצה נית� . ההחלטות חלקית ומועטה

בתהליכי קבלת החלטות בנושאי� , בהיות� נבחרי ציבור,  ביטוי לשיתו% של הציבורבוועדות

ישנ� מקרי� בה� הוועדה , חד ע� זאת י.9נה מקובלת על הכולאול� טענה זו אי, תכנוניי�

בה� , )ועדה מקומית מרחבית לתכנו� ולבנייה(המקומית הינה משותפת למספר רשויות מקומיות 

דבר זה פוגע במידת הייצוג של . יושב הראש הוא ממונה על ידי הממונה על מחוז במשרד הפני�

כל רק נציג אחד של , במקרי� אלה.  החלטותתושבי המקו� ובהשתתפות� בתהלי  של קבלת

מספר החברי� בוועדות , יתרה מזאת. לרוב ראש הרשות, מקומית חבר בוועדה המרחביתרשות 

הרשויות מקרי� בה�  מספרישנ� כאשר ,  חברי� בלבד8�המרחביות מוגבל ברוב המקרי� ל

לא רק שבוועדות , כלומר. גדול יותרהינו וועדות מקומיות מרחביות שותפות בהמקומיות ה

אלא שג� לא כל הרשויות , המקומיות המרחביות אי� נציגות ישירה של כל הדעות בקרב הציבור

 .הקובע את אופי הפיתוח בתחומיה�ולתהלי  קבלת ההחלטות המקומיות שותפות לדיו� התכנוני 

 .רוב הרשויות המקומיות הנפגעות ממצב זה ה� רשויות ערביות

 

o ת והכנת תכניבשני� האחרונות הול  ומתרחב הנוהל לפיו :  היגוי של תכניותעדות עורכי� וועדותו

ההיגוי  בוועדות. ז� התכניתועל ידי מוסד התכנו� יהממונה  ,מלווה במינוי ועדת היגוימתאר 

ממשלתיי� או נציגי� של ציבור �נציגי� של גופי� חו(לעיתי� ג� ו נציגי משרדי ממשלהחברי� 

לעתי� ועדת ההיגוי מאצילה את סמכויותיה לגו% . לפי נסיבות המקרה, רצימקומי או א, בעל עניי�

בוועדות עורכי� . המורכב רק ממספר חברי� מבי� חברי ועדת ההיגוי, ועדת עורכי�, מצומצ� יותר

בדר  כלל (יושבי� על פי רוב נציגי הגופי� המרכזיי� המעורבי� בייזו� התכנית ובהכנתה בלבד 

ממשלתי או של ציבור בעל �א  לפעמי� עשוי לשבת בה� נציג של גו% חו(, )מזמיני התכנית עצמ�

מינוי� והרכב� של . יש לציי� שהחוק אינו מחייב למנות ועדות היגוי וועדות עורכי�. עניי� בתכנית

א% על פי . ערו  את התכניתלועדות אלו נתו� לשיקול דעתו הבלעדי של מוסד התכנו� בעל הסמכות 

                                                
שהרכב זה של הוועדות , )representative democracy(המתנגדי� מציגי� את ההבדל בי� דמוקרטיה ייצוגית   9

שהגשמתה תובעת ייצוג ציבורי , )participatory democracy(פית ובי� דמוקרטיה שיתו, המקומיות משרת אותה

 .ישיר יותר
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אפשר שייצוג הציבור בוועדות ההיגוי הוא , הוגה בעריכת תכניות סטטוטוריותבפרקטיקה הנ, כ�

  .הביטוי המוחשי ביותר של שיתו% בתכנו�

 

המועצה הארצית (במוסדות התכנו� מוגדרי� וראות החוק בדבר מינוי נציגי ציבור הכי , נית� לומר

של יישו� כושל של הוראות , אאפו, הליקויי� אינ� תוצאה.  דר  שגרהמיושמות) והוועדות המחוזיות

במוסדות התכנו� דוגמאות לכ  ה� ייצוג ציבורי דליל . אלא של חסרי� וליקויי� בחקיקה עצמה, החוק

שתייכות� וה, בכלל, ייצוג בלתי הול� לאוכלוסייה הערבית במוסדות אלה; ברמה הארצית והמחוזית

  . בפרט, תושביה� ייצוג הול� לללא, של המועצות המקומיות הערביות לוועדות תכנו� מרחביות

 

  תו משפטיערכאות ו ערר,התנגדות  2.2

 . יש אפשרות לשת% את הצדדי� המושפעי� מהחלטות תכנוניות,בכל מערכות התכנו� המתוקנות

ת התנגדות או ערר על תכנית שבי� השאר באמצעות הג, אפשרות זו כרוכה במת� מעמד משפטי לצדדי�

) החלטה תכנונית או תכנית מתאר(ל אד� הסבור שמעשה תכנוני כ, ראלג� ביש .או החלטה תכנונית

הזכות להתנגד . תהלי  התכנו�מסגרת ב, פוגע בו באופ� כלשהו רשאי להתנגד או לערור בוועדות התכנו�

התכנו� ואפשר להגיש התנגדות על ידי מוסד  התכנית במהלכו מופקדת , לטווח זמ� מסוי�בלתגמו

 פיקא. דחיית ההתנגדויות על ידי מוסד התכנו� אפשר לערור על ,תרווחר יבשלב מא.  נגדהמנומקת

בבית המשפט לענייני� מנהליי�  ,תנגדות הוא תקיפת תכניות בערכאות משפטיותהנוס% או משלי� ל

אפשר לתקו% תכנית או , נוס% על עילות פרוצדוראליות של מנהל תקי�. בבית המשפט העליו�או 

 . סבירות או של אפליה� בטענה של אי, משפטיתמבחינה הוראות תכנוניות

 

שכ� נית� להגיש התנגדות לתוכניות רק בשלב מתקד� מאד של , חסרונ� של הליכי� אלה הוא בעיתוי�

ובדר  כלל לא , לא ניתנת אפשרות של ממש להשפיע על העקרונות הבסיסיי� של התכנו�, כ . הכנת�

 נוגע להרכב הועדות הדנות בהתנגדויות ,פג� נוס% שעולה .נית� כבר לערו  שינויי� מהותיי� בתוכניות

ועדות אלה מורכבת מאות� נציגי גופי� אשר דנו .  המוגשות על תכניות והחלטות תכנוניותובעררי�

מתקבלות ההתנגדויות המוגשות מ�  רבות, למעשהכ  . ראו אותה כראויה והחליטו להפקידה, בתכנית

 במת� רשות עררעל המחוז שיקול הדעת הנתו� לממונה .  התכנו�נדחות על ידי מוסדותרק בחלק� או 

  .משמעותית את האפשרות להשפיע על ההלי  התכנוניא% הוא מגביל 

 

 יזו� תוכניות על ידי תושבי�  י2.3

 ג� ערראו להגיש התנגד נגזרת מהזכות ל, )פי תרבות התכנו� הנהוגה במדינה�על(במקרי� מסוימי� 

. הקרויה לעתי� תוכנית אלטרנטיבית, תכנית חלופית מטע� המתנגדי� לגבש ולהציע אפשרותה

לא כל . ה� הגופי� או האנשי� הרשאי� להגיש תכניות מתאר וק התכנו� והבנייה קובע מיח, בישראל

 שתכניות לערי� או לשכונות ה� מאחר. אד� רשאי להשתת% בתהלי  תכנוני סטטוטורי רחב שכזה

ובמיוחד הקהילה לא נשמע קול� של יחידי� או של קהילות , � ציבוריתפרי יוזמה של רשות תכנולרוב 

הרחבת  .תכנו� עלול להשפיע עליה�הש, הערבית הסובלת ג� מהעדר ייצוג הול� במוסדות התכנו�

 היא ,רשויות מקומיות ובעלי זכויות קנייניות או חזויות בקרקע, למוסדות תכנו�מחו( תכנו� אפשרות ה

, וכ , הרחיב את מעגל הזכאי� להגיש תכנית ,1995לחוק התכנו� והבנייה משנת  43תיקו� . חדשה למדי

אפשרות זו הייתה מוגבלת . תכנית מתאר מקומית או מפורטתכיו� ג� אנשי� פרטיי� יכולי� להגיש 
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 הבעתירצ "של בגבהחלטה תקדימית , אול�. בתחו� התוכנית, בעל קרקע או מי שיש לו עניי� בקרקעל

בית המשפט העליו� החלטה של בית המשפט הפ   ,ר� בעניי� הזכות לתכנו� אלטרנטיבישל ועד עי� כ

ג� , והכיר בזכותה של התאגדות תושבי� המבקשת ליזו� תכנית באזור מגוריה להגיש תכנית, המחוזי

חדשה מצד נוספה זה מכבר יוזמה מקרה ועד עי� כר� אל  ,10ה הבעלי� של רוב השטחנא� היא אינ

הרפורמה החדשה ע� קידו� , מנגד. עמק הצבאי� בירושלי�גשת תכנית מתאר לני� להתושבי� וארגו

לרשויות   תכנית מתאר מקומיתמה שלת ייזובקשת להגביל אמה, להל� ורא, בחוק התכנו� והבניה

 .ת המשפטיתחס� התועלת שבפריצה ,המדינה השונות בלבד

 

  בחוק התכנו� והבניהרפורמה  .3
השינוי , 1965 �ה" התשכיות לשינוי חוק התכנו� והבניהות יוזמות נקודתאושרו עשרבמהל  השני� 

להקי� ועדה  התקבלה החלטת ממשלה 2002בשנת . 1995 משנת 43 תיקו� יהביניה� ההאחרו� והמקי% 

זאת במטרה , אשר תבח� ותקד� הצעת חוק תכנו� ובניה חדש, בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה

משרדית �� בעקבותיה הוקמה ועדה בי.שוט הליכי התכנו� והרישוילזירוז ופי, בי� היתר, להביא

 של מהל  זה היה והמשכ. בניה דאזלר המועצה הארצית לתכנו� ו"יו, י'עמר� קלעגמר  ו שלבראשות

הרפורמה , מתו  פרסומי משרד הפני� .בחוק התכנו� והבניהלקידו� רפורמה משרד הפני� יוזמה של 

ייעול וקיצור הליכי , פישוט: יעדיה העיקריי� ה�ו ,21 � למאה ההתאי� את החוק המיוש� לנועדה

 התאמת כלי התכנו� לתפיסה של פיתוח בר קיימא וחידוש ;תו  שיפור איכות התכנו� וישימותו, התכנו�

כיו� שוקד משרד  .11שקיפותו של תהלי  התכנו� ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור; עירוני

שרדי לרפורמה בחוק מ – כמתחייב מהמלצות הצוות הבי�,וק תכנו� ובניההפני� על ניסוח הצעת ח

 .התכנו� והבניה

 

בחוק התכנו� הנחוצי� שינויי� המשרדי לבחינת  –ח המסכ� של המלצות הצוות הבי�"בחינה של הדו

 , פישוט:קידו� היעד הראשו� שנקבע לרפורמה  מעלה כי עיקר המאמ( הופנה לטובת הקיי�והבניה

חשיבות ביחס� של עורכי הרפורמה ל של ממש  חל שינוי,ברמה ההצהרתית .ירוז הליכי התכנו�ייעול וז

הרפורמה החדשה אינה תורמת לקידו� שקיפות התהלי  התכנוני , אול�. קידו� שיתו% הציבור

להל� מספר . ולעיתי� א% פוגעת ביעד זה פגיעה של ממש, מעבר לקיי� בחקיקהוהשתתפות הציבור 

 : לכ דוגמאות

 

o  החליטה ממשלת ישראל באוגוסט , במטרה לקצר את הליכי התכנו�:  וחוק ההסדרי�76תיקו�

, של פעילות החקיקה התקינה" בדלת האחורית", לאמ( חלק מסעיפי הרפורמה המתגבשת, 2005

ולכלול אות� במסגרת חוק , ללא דיו� ציבורי ותו  פגיעה קשה בעיקרו� השקיפות ושיתו% הציבור

                                                
 �מקו� ב 2829/01מ "עע; הוועדה המחוזית לתכנו� ובנייה' נ' עד עי� כר� ואחו 134/00, 129/00) ��י�מח(מ "ראו עת  10

ביעה מי זכאי להגיש שתי העתירות עסקו בק. תכנו� ובנייהל הוועדה המחוזית' מתכנני� למע� זכויות בתכנו� נ
הוגש ערעור ). השופט ב� זמרה(העתירות נדחו בבית משפט מחוזי . תכנית ומי מהציבור זכאי להשתת% בהליכי תכנו�

וליתר דיוק התקבל הסדר דיוני , הערעור התקבל. לבית המשפט העליו� על דחיית שתי העתירות והדיו� בה� אוחד
תה של התאגדות של תושבי� המבקשת ליזו� תכנית באזור מגוריה די� ולפיו הוכרה זכאו שקיבל תוק% של פסק

 .להגיש תכנית
 לבחינת משרדי �ח מסכ� של המלצות הצוות הבי�" דו� il.gov.moin.www       מתו  פרסו� של משרד הפני� באתר  11

 .            שינויי� בחוק התכנו� והבניה
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תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית  (2006ק המדינה לשנת ההסדרי� במש

 . לחוק התכנו� והבניה76תיקו� כ, )2006לשנת הכספי� 

 

o את  שאושר בחוק ההסדרי� מבקש להרחיב76 תיקו� :הרחבת סמכויות ועדות מקומיות 

למשל ,  זהזאת מבלי להעמיד מנגנוני� המתבקשי� משינוי, סמכויות הועדות המקומיות

בהעדר ייצוג של ; המאופיינות כיו� בהעדר ייצוג ציבורי ישיר,  הוועדות המקומיותבהרכב

חוות דעת� של  צירו% למעט.  אלה כבעלי דעה מייעצת בלבד,גופי� מקצועיי� ונציגי ממשלה

, הלי  התכנוניבעיקר� של ה בענייני� טכניי� ,הוועדה המקומית והיוע( המשפטימהנדס 

 המובנית בהרכב הועדות המקומיות לתכנו� תוק אינו נות� מענה לבעייתיו לחהתיקו�

הרחבת הסמכויות מוגבלת רק לועדות המקומיות החזקות , מעל ומעבר לאמור. 12ולבניה

אלא העומדות בקריטריוני� של מקצועיות ויעילות תפקודית , וכלשו� החוק, ממילא

עמיק פערי� קיימי� בי� רשויות דבר אשר עלול לה, ובקיומה של תכנית מתאר מקומית

 .מקומיות

 

o בבואה לייצר אבחנה ברורה יותר בי� ,  הרפורמה:הגבלת הזכות ליזו� תכנית מתאר מקומית

תכנית מתאר מקומית לבי� תכנית מפורטת הגבילה את מעורבותו של הציבור בהיבט של 

ו� הישוב או תחול  תח, כ  נקבע, תכנית המתאר המקומית. יזו� תכניות מתאר מקומיות

ואכ� קיי� היגיו� רב בגישה המטילה את האחריות לתכנו� הכולל של ישוב פלוני בידי . אזור

אול� כל עוד אי� מענה לכשלי� הקיימי� במבנה מערכת התכנו� . המדינה ומוסדותיה

, מגבלה זו מהווה פגיעה של ממש בכלי היחיד הנמצא בידי הציבור, המוצגי� בהרחבה לעיל

המאפשר לתושבי� , כלי זה. להשפיע על סביבת מגוריו ואורחות חייו, התנגדותהגשת למעט 

 .("ליזו� תכנית עוג� זה מכבר בפסיקת בג

 

o נוס% בעל השפעה מכרעת על מידת מעורבותו של הציבור היבט: קביעת מסלול אישור מזורז 

� לתכניות הינו קביעת מסלול אישור מזורז ה� לתכניות מתאר מקומיות וה, בהלי  התכנוני

 24 �כי הלי  האישור של תכנית מתאר מקומית לא יאר  יותר מ, הרפורמה קובעת. מפורטות

 חודשי� עבור תכנית 12 �ולא יותר מ, חודשי� מיו� השלמת הבדיקה התכנונית המוקדמת

, ל"ול(הניסיו� רב השני� הקיי� במערכת התכנו� בקידו� מהיר של תכניות מלמד . מפורטת

בלת מש  הזמ� לאישור תכנית אינה בהכרח מטיבה ע� ההלי  או ע� המוצר כי הג, )ל"ות

מחקרי� מלמדי� כי הגור� העיקרי הקובע את מש  , יתרה מזו. התכנוני הסופי ויישומו

השפעות ככל שיש לתוכנית . הזמ� הנדרש לאישור תכניות הוא היק% ההשפעות של התכנית

 הזמני� בו מוסד סד. כ  מתאר  מש  אישורה, רבות יותר) כלכליות, חברתיות, סביבתיות(

התכנו� יהיה נתו� בבואו לדו� בתכנית מתאר מקומית או מפורטת ישפיע בהכרח על היחס 

 .וכ� על מש  הדיו� בהתנגדות ותוצאותיו, שכבר כיו� נתפסי� כגור� מעכב תכנו�, למתנגדי�

 

o לוח זמני� לאישור הרפורמה מציעה עיגו� חקיקתי ל,  מחד גיסא:העדר עיגו� חקיקתי

היא איננה מספקת את התשתית החוקית לקיו� הליכי , מאיד  גיסא; )ראה לעיל(תכניות 

                                                
 שאושרו בתיקו�    על אלה  , שהרפורמה הציעה כלי� נוספי� לטיפול בסוגיית הסמכת הועדות המקומיות, לציי�יש        12

 .           האמור לחוק התכנו� והבניה
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התוכנית מותירה את הנושא . השתתפות הציבור בשלבי� המוקדמי� של ההלי  התכנוני

הוא הדי� . הנושא בקרב�" עידוד"ו, ברמה של המלצות בלבד להנחיית מתכנני המחוזות

,  למשל�עורכי הרפורמה מתבססי� על החוק הקיי� .  ההלי  התכנוניבהיבט של שקיפות

ללא יצירה של , א  זאת, ) לחוק77סעי% (פרסו� הודעה על הגשת תכנית בשלב מוקד� 

, או;  למשל עיגו� חובת היוועצות מוקדמת–מסגרת חוקית שתאפשר להשפיע על תכניה 

א  , ינטרנט בענייני תכנו� ובניהלהרחיב את הפרסו� בא, בצדק, עורכי הרפורמה ממליצי�

המלצותיה , נוס% על כל אלה. 13בד בבד לצמצ� את היק% הפרסו� והמידע בעיתונות

הראויות של הרפורמה בדבר השתתפות הציבור ושקיפות נותרות תקפות א  ורק בכל הנוגע 

 אינ� חלות על התכנו� הארצי המלצות אלה. להליכי� הקשורי� לתכנו� המתארי והמפורט

קהילתי שהכנתו �כ  ג� הנספח החברתי;  או על תכניות אב ומסמכי מדיניותהמחוזיו

 ). למסמ  זה28' ראו הרחבה בנושא בעמ(הוגבלה א  ורק לתכנית מתאר מקומית 

 

תהלי  התכנו� באר( מתאפיי� בהעדר שקיפות וביידוע מוגבל ולקוי של כי נית� לומר , לסיכו� פרק זה

אינ� קריאות לאד� מ� השורה והשיקולי� שמאחורי תכנו� , בדר  כלל, ותהתוכני. הציבור על התהלי 

אי� כיו� חובה חוקית לקיי� הלי  של שיתו% ציבור ואי� הגדרות , ויתרה מזו, התוכנית אינ� גלויי�

מעיגונ� המוגבל או מהיעדר עיגו� של הליכי� אלה אפוא מצב זה נובע  .לגבי האופ� שיש לעשות זאת

14 ארגוני אינו קיי� בחקיקה המסדירה את מערכת התכנו� באר(�הכלי המבני, שללמ, כ . בחקיקה
; 

היוועצות אינה נדרשת בשו� שלב של ; א  באופ� מוגבל, ייצוג הציבור במוסדות התכנו� אמנ� מיוש�

, וג� עתה,  התושבי� לא היה קיי� עד לא מכברוהתכנו� היזו� על ידי ;15תהלי  התכנו� הסטטוטורי

  .קיומו מוגבל ביותר

 

מיושמת דר  שגרה , זכות זו מעוגנת בחוק. יוצאת מכלל זה היא האפשרות להגיש התנגדות או ערר

יחד ע� . היישו� של זכות זו בישראל אינו נופל מיישומה במדינות מתוקנות אחרות, למעשה. ונאכפת

חוק התכנו� . בתכנו� מגלה פני� שליליות השיתו%מיק יותר ביישו� זה של עיו� מע, ג� כא�, זאת

 בשלב וזאת, והבניה קובע רק את האפשרות של בעלי העניי� בתכנו� להגיש התנגדויות לתוכניות

מצב זה משפיע לרעה ה� . כאשר היכולת להשפיע על התוכניות מוגבלת מאד, מתקד� מאד של הכנת�

, שכ� הלי  זה מזוהה ע� התנגדות ומאבק, ו� והתכנו� כלפי שיתו% הציבורעל יחס� של מוסדות התכנ

 . במקו� שיתו% והסכמה

 

, מנגנוני היידועוב,  שיתו% הציבור בהליכי התכנו�הג� שחל שינוי ברמה ההצהרתית בדבר חשיבות

הרפורמה החדשה לחוק התכנו� והבניה ממשיכה ומשמרת את המגמות , השקיפות ומעורבות הציבור

ובה� הגבלת יזו� תכנית מתאר רפורמה ב המוצעי�קיי� חשש כי השינויי� . לעילהנזכרות הקיימות 

,  מתאר מקומיות ומפורטותקיצור לוח הזמני� לאישור תכניותובלבד  לרשויות המדינהמקומית 

                                                
 לבחינת משרדי �ח מסכ� של המלצות הצוות הבי�" דו� il.gov.moin.www       מתו  פרסו� של משרד הפני� באתר  13

 . 39' עמ, בחוק התכנו� והבניה            שינויי� 
, ראו השוואה לעיל. ג� בפרקטיקה בישראל בולטי� בהיעדר� גופי� תכנוניי� שבמבנה שלה� מעצימי� קהילות  14

 .%2.2 סעי
 .ממשלתיי� היא הפתעה חיובית�חו(לכ� כל ביטוי של היוועצות ע� גופי�   15
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הקיימת כיו� בחקיקה ובפסיקה  בתכנו�הציבור מימוש הזכות לשיתו% לרעה על בהכרח  וישפיע

 .)ייזו� על ידי תושבי�תכנו� ו הגשת התנגדויות ועררי� (המשפטית
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  מבט משווה–פרק שני 

 

יש , בתכנו� שיתו%ההשוואה בי� ישראל לבי� מערכות תכנו� מתוקנות בארצות אחרות מבחינת ב

פי � עלתיעשההשוואה ה. לבי� היישו� של זכות זובחוק הזכות לשיתו% בתכנו� עיגו� להבחי� בי� 

ישראל לבי� המדינות  �הבדלי� ביקיימי�  נראה ש,במבט כולל. סקרו לעילנ בתכנו� שמרכיבי השיתו%

 .� באופ� יישומובמיוחדהזכות לשיתו% הציבור בעיגו� ה�  ,המושוות

 

  מידעמת�יידוע ו .1

 הזכות להיות מיודע. א

הבנייה  הוראות החוק דומות לאלה של חוק התכנו� ו,בריטניה והולנד, ב"מערכות התכנו� של ארהב

. תכנוניותההחלטות הומושפעי� מ ה� מחייבות יידוע של הצדדי� המעורבי� בתהלי  התכנו�. בישראל

קיימת ובת השימוע ח. ורק ברמה המקומית, דב חובת היידוע חלה על התכנו� המסדיר בלב"בארה

 מחובת היא נגזרת;  חובה זו קיימת בעקיפי�,בהולנד.  בישראלא  אינה קיימת, ב ובבריטניה"בארה

 העריכת שימוע וחובת היידוע על קיומ). לפי חוק התכנו� והבנייה(ההסבר בעל פה של תכניות מופקדות 

ודעות בקרב מי שעלולי� להיפגע מעל התכנית ולהעלאת הבציבור תורמי� לא מעט להפצת מידע 

 . מהתכנו� המתהווה

 

 באמצעי יידוע, מור בחוקמעבר לא, דינות ההשוואה נבדלות מישראל ג� בהרחבה שה� נוקטותמ

רשות התכנו� , במדינות אלו .�הנהוגות בההמהווי� חלק אינטגרלי של מערכות שיתו% הציבור , נוספי�

, או הגו% המופקד על עריכת תכנית אינו רואה ביידוע הציבור חובה מאולצת מתוק% הוראות החוק

דרכי היידוע להעלאת . ונותאלא משימה המצדיקה הפעלת אמצעי� מגווני� והתאמת� לנסיבות הנת

מודעות , ני� מיוחדי� לכל הכתובות בתו  מרחב התכנו� וסביבוומודעות הציבור כוללות הפצת על

 כגו� ראיונות ושימועי� ,הודעות בערוצי טלוויזיה מקומיי� ואירועי� ,16בעיתונות ובמקומוני�

 . באתרי� מתאימי� והפצת תוכנ� בתקשורת המודפסת והאלקטרונית

 

  מידעמת� . ב

ב הזכות "בארה.  תכנו� דומה לזו הנהוגה בישראלבנושאי הנגישות למידע ,ב"בהולנד ובארה, בריטניהב

הולנד מ, להבדיל מבריטניה. לקבל מידע מפותחת ביותר ומעוגנת ה� בחקיקה וה� בפרקטיקה

 מת�למות המסדיר את תהלי  התכנו� ומקנה זכויות מסוי) פדרלי(ב חוק כללי "אי� בארה, ישראלמו

מקני� ) zoning regulations(א  תקני התכנו� המקומיי� , כגו� זכות העיו� בתכניות, מידע על תכנו�

 model zoning(בהשפעת טיוטת תקנה ארצית לדוגמה , לרוב , במידה מסוימת,זכויות אלו

ordinance(.  

 

 

                                                
 .לעתי� בגודל של עמוד של�, לא במתכונת של ההודעות הרשמיות המוכתבות בחוק אלא בצורת הודעות פרסומת  16
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 מעורבות הציבור בהליכי תכנו� .2

 ארגו� וייצוג  2.1

 .היררכיות, ארציותכלל דומות לישראל בהיות� בעלות מערכות תכנו� סטטוטוריות ריטניה והולנד ב

לקיומ� של ,  בכל הנוגע להיבטי� המבניי� של זכויות שיתו% בתכנו�,ההבדלי� בינ� לבי� ישראל קטני�

ג ו לא נה,במדינות אלוג� . גופי תכנו� הנשלטי� בידי ציבור מוגדר ולייצוג הציבור במוסדות התכנו�

ממשלתי במוסדות �ובשתיה� ייצוג ציבורי לא', צרכני�'קי� גופי תכנו� מיוחדי� בשליטת ציבור הלה

 .תכנו� הוא מצומצ� למדיה

 

ה רשויות בויש ל, בישראלאשר המעורבות המקצועית בהחלטות תכנוניות רבה יותר מ, בריטניהב

מית וברמה המחוזית  ברמה המקו,מקצועאנשי  מצד ייעו( והמלצות מת� יותר לגדולהמחויבות 

התפקידי� החשובי� , נוס% על כ ). שה� בעלי תפקידי� נבחרי�, להבדיל מחברי ועדות התכנו� באר((

ג� השרי� עצמ� ה� בעלי מקצוע לעיתי� ו, ה מאוישי� בבעלי המקצוע בלבדיבמערכת התכנו� בבריטנ

 .יתו% בתכנו�ייצוג הציבור אינו הדר  הנהוגה לש, יחד ע� זאת .באחד מתחומי התכנו�

 

ת סטטוטורייש כמה גופי� במערכת התכנו� ה: בהבדל מהותי אחד,  לזה שבישראלהולנד המצב דומהב

המפקח על , )אומבודסמ�( מעי� נציב ארצי לקבילות הציבור )1(. האמורי� לתת ייצוג מסוי� לציבור

שאחד , 18�פי המלצת השר הממונה על מערכת התכנו�ממונה בידי המלכה עלנציב ה ;17התכנו�

 �ועדה מייעצת ברמה הארצית ) 2(; מתפקידיו לייצג את האינטרס הציבורי ולטפל בתלונות הציבור

לגו% זה יש חשיבות לא . אקדמאי� ונציגי ציבור, מקצועכוללת אנשי ה – 19'מועצת התכנו� הממלכתית'

, צות תכנו� מייעצותמוע) 3(;  חוות דעתו בנושאי� רבי�מת�שכ� החוק מחייב היוועצות עמו ו, מבוטלת

 .פרובינציות התהדומות למועצה הממלכתית ופועלות ברמ

 

 שונה ,בעיקר ברמה המקומית 20כנו� מסדירתממוקדת ב ובהיותה מבוזרת, ב"ערכת התכנו� בארהמ

� ה� ההיבטי� המבניי��ג� הביטויי� של שיתו% בתכנו� . מאוד ממערכות התכנו� באירופה ובאר(

שכ� כול� גופי� , בתכנו� מסדיר אי� ייצוג ציבורי במוסדות התכנו�.  שוני��יבור  ה� ייצוג הצ,ארגוניי�

עדות תכנו� ובנייה ביישובי� גדולי� יותר ומועצות מקומיות ביישובי� קטני� או : מקומיי��פוליטיי�

 . ומועצות תכנו� שבה� חברי� הממוני� בידי הרשות המקומית, שבה� חברי� פוליטיקאי� נבחרי�

 

 פרויקטי� של חידוש מרכזי ערי� דהיינו, ב" בארהבתכנו� פיתוח יוז�ה שונה לחלוטי� תמונה

תחבורה  , בריאות, מתקני ציבור אסטרטגיי� בתחומי חינו , שיקו� שכונות, והתחדשות עירונית

 האחד הוא הקמת :לשיתו% הציבור בתכנו� יש שני ביטויי� מבניי�, במקרה זה. ותשתיות למיניה�

 יש לנציגות ציבורית של גופי� ,לעתי�. הות לתכנו� ולביצוע פרויקטי� בתחומי� אלדחרשויות מיו

                                                
17

 Inspecteur Ruimtelijke Ordening. 
את  .(VROM: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid)התכנו� והסביבה , שר השיכו� 18

 .התפקיד ממלא בדר  כלל עובד ציבור בכיר או בדימוס
19  Rijksplanologiese Commissie. 
20  

 מוסדות תכנו� וכלי, דהיינו תהליכי תכנו� כמו התכנו� הסטטוטורי באר(,  מערכת תכנו��) רגולטיבי (כנו� מסדירת
החלטות תכנוניות ופעולות ,  תכניותשתפקידה להתוות או לקבע, ותכניות והוראותיה�, תקני�, תכנו� כמו חקיקה
החלטות והפעולות של הגו% המתכנ� ה תכנו� המתווה את �התכנו� המסדיר שונה מתכנו� יוז� . פיתוח של אחרי�

 . עצמו
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ממשלתיי� המייצגי� ענייני ציבור או מגזרי� רלוונטיי� ושל הציבור הרחב חלק נכבד בהרכב �חו(

הביטוי המבני השני . 21רלבנטיה' ציבור הצרכני�' א% נתוני� בשליטת הלעתי� גופי� אל. הנהלותיה�

 נציגי ,באר(. רגו� של צוותי התכנו� ותהליכי התכנו� של פרויקטי� משמעותיי� באות� תחומי�הוא א

ב נציגי הציבור משתתפי� בכל גופי המשנה "ואילו בארה, הציבור מיוצגי� בוועדות היגוי לסוגיה� בלבד

 מדיניות  הגו% המנהל והמתווה את� ההגופי משנה אל. של הגו% הממונה על מדיניות התכנו� בפרויקט

קבוצות תכנו� בנושאי� , מייעצות בתחומי� מתאימי��ועדות טכניות, )'מועצת מנהלי� וכו(התכנו� 

 ,מקצוע ונציגי ציבוראנשי  –צוותי תכנו� מעורבי� , מוגדרי� המקבלות תמיכה טכנית ממנגנו� מקצועי

תהלי  מלי  התכנו� ו מתהיאינטגראליבור לחלק צמוסדות מסוג זה מיועדי� להפו  את שיתו% ה. ועוד

 .22 ההחלטות התכנוניותמת�

 

  היוועצות 2.2

במהל  הכנת תכנית לייעודי קרקע או הכנת  23 של היוועצות הוא החובה לערו  שימועי�יטויבאחד ה

בהולנד ; ב ובבריטניה חובת השימוע מעוגנת בחוק בהוראה מפורשת"בארה. תכנית מתאר מקומית

ולכ� , א נגזר מהחובה למסור מידע על תכניתוא  ה, ו� הסטטוטורימחויב בתהלי  התכנהשימוע איננו 

ות תכנו� אלו שונות ממערכת התכנו� באר( בעניי� כמער. כמעט דר  שגרהמלווה בשימוע ריכת תכנית ע

וקיו� שימוע בעת הכנת תכנית נתפס כמחווה ולא כיישו� של , שכ� באר( השימוע אינו מחויב בחוק, זה

 .זכות טבעית

 

 גופי� ציבוריי� מספר אחר להיוועצות הוא החובה הסטטוטורית הקיימת בבריטניה להיווע( ע� יטויב

מוסדות התכנו� בבריטניה מנהלי� , פי רוב�על. ממשלתיי� בתהלי  עריכת תכנית מקומית ואזורית�לא

. נו�כתהלי  התשל כחלק חיוני , ומשתפי� גופי� ועמותות ציבוריות מעבר לדרוש בחוקהיוועצויות 

 . בולטת בהיעדרה באר(מסוג זההיוועצות 

 

א  היוועצות ענפה נעשית בפועל באמצעות המבני� הארגוניי� , ב לא קיימת חובת היוועצות"ארהב

 חוק התכנו� מחייב סוגי� שוני� של התייעצויות בי� רשויות תכנו� שונות ובי� ,בהולנד. שתוארו לעיל

שאינה נזכרת , התייעצות מסוג זה לבי� היוועצות בי�יש להבדיל , יחד ע� זאת. רמות ממשל שונות

שהיא פועל ,  בתהלי  התכנו�תפורמאלי נהוגה בהולנד היוועצות לא ,א% על פי כ�. בחוק של הולנד כלל

 .24יוצא של תרבות פוליטית ומנהלית מיוחדת במינה

 

 

 

                                                
 Model Cities Agencies, Community:ונביא רק דוגמאות בולטות, המקרי� רבי� מכדי לציי� את כול� כא�  21

Development Corporations, Economic Development Agencies, and Private Industry Councils . 
 ורווחי� ג� בפרויקטי� אסטרטגיי� בארצות אחרות ובמוסדות, כאלה נהוגי� ג� בקנדה' מבני תכנו�'יש לציי� ש  22

 .לאומיי��י�ב
 �ציג את השגותיו לתכנית יש לציי� שההקשר החוקי בכל המקרי� הוא מת� הזדמנות לציבור להביע את דעתו ולה  23

כפי שאפשר להסיק מקיומ� של שימועי� , א  בפרקטיקה השימוע נתפס כזירה להיוועצות, להביע התנגדות, דהיינו
  .רבי� לפני הפקדת התכנית

 E. R. Alexander, "Metropolitan Regional Planning in Amsterdam: A : לדוגמה ולהסברי� נרחבי� ראו  24

Case Study", Town Planning Review 73, 1 (2002): 17-40       



  התכנו� בישראלבהליכימעורבות הציבור 

 20

 י�ות ועררויהתנגד  2.3

וכמוה� ג� זכויות הערר על החלטות ,  החלטה�מתזכויות להגיש התנגדות לתכנית והזכות לשימוע ולה

על זאת  ,של הולנד ושל ישראל, דומות במהות� במערכות התכנו� הסטטוטוריות של בריטניה, תכנוניות

 .הנובעי� מהבדלי� מבניי� בי� מערכות התכנו�, 25א% הבדלי� מבניי� והליכיי�

 

במלוא� ונראה שאי� הבדל ניכר מנ� א זכויות ההתנגדות והערר מנוצלות ,בריטניה והולנד, בישראל

בישראל הגשת : אחד ביניה�משמעותי ניכר הבדל  26התרשמות שטחיתבאול� , באיכות יישומ�

המעורבות הציבורית הוא שההסבר לכ  . שתי המדינות האחרות מאשר בהתנגדות נפוצה הרבה יותר

ספי� ויש אפיקי� יעילי� נואילו באנגליה ובהולנד , בתכנו� באר( מתועלת בעיקר לאפיק ההתנגדות

 .לשיתו% הציבור בתכנו�

 

 תהלי  ההתנגדות לתכנית או להחלטה תכנונית , לאומית� בהיעדר מערכת תכנו� ארצית, ב"ארהב

וג� אז רק , מערכת התכנו� המקומית מטפלת בהתנגדויות ובעררי� ברמה המקומית. לובש צורה שונה

ות ולהחלטות תכנוניות של מוסדות תכנו� בשלבי� התנגדויות לתכניות מקומי. בשלביה הראשוני�

כגו� פרויקטי� של המדינות או , וכל התנגדות לתכניות וליוזמות תכנוניות אחרות, מתקדמי� יותר

התוצאה היא מעורבות נרחבת .  לפי הנסיבות,מוגשות לערכאת השיפוט המתאימה, תכניות פדרליות

אפשר לראות , למעשה. 'אקטיביז� שיפוטי' כדי של מערכת המשפט האמריקנית בסוגיות תכנו� עד

 .27 בתכנו�לשיתו% הציבורמשלי� אפיק ב מעי� "בארהבמערכת המשפט 

 

 ייזו� תוכנית על ידי תושבי� 2.4

 ,בכול�. 28בשלוש המדינות האחרות אי� אילוצי� המגבילי� תכנו� אלטרנטיבי, ממדינת ישראלבשונה 

בהולנד . ידי שילובו בתהליכי התכנו� המקובלי��דוד עלונית� לו עי,  הוא אמצעי נפו(זהתכנו� 

זכות העמידה ניתנת לכאורה על סמ  , שבה� מערכות התכנו� הסטטוטוריות דומות לזו שלנו, ובאנגליה

. 29תכנו� אלטרנטיבי שיתו% בתכנו� באמצעות לעא  בפועל לא מורגשות הגבלות , כמו בישראל, חקיקה

ימור של מרחב מסוי� לא ייתקלו במחסומי� בבוא� להגיש תכניות גופי� בעלי עניי� בפיתוח או בש

מצב שבו רק אחרי עתירה לבית משפט הסכימו רשויות התכנו� . אלטרנטיביות לדיו� במערכת התכנו�

הקמת , אדרבא. ה�בלא ייתכ� ,  של ועד עי� כר�דוגמת המקרה, לדו� בתכנית אלטרנטיבית של תושבי�

ואולי ג� לתמיכה של מערכת , בות דומות הייתה זוכה לעידוד הרשויותהתארגנות תושבי� כזאת בנסי

                                                
 בהולנד תפקיד זה. הפקדת תכנית מורכבת או בהיק% רחב דורשת טיפול בהתנגדויות: נביא דוגמה אחת להמחשה  25

 באר( החוק מאפשר מינוי חוקר מיוחד שמגיב להתנגדויות וממלי( לרשויות; תו� בידי מוסדות התכנו� עצמ�נ

�ואי, )Planning Inspectorate(בבריטניה פועל במסגרת מערכת התכנו� מוסד חוקר ארצי ; ליטתכנו� כיצד להחה

 . המלצותיו דורשת החלטה מנומקת של מוסד תכנו� המוסמ מת�
 .בהיעדר נגישות למידע השוואתי מחקרי או אמפירי הנות� מדד כמותי לעוצמת תופעת ההתנגדויות  26
בגלל ( א  למעשה –לעיל . 5.ב, 5.1 ראו �א התקפת תכניות בערכאות משפטיות תופעה דומה למראית עי� באר( הי 27

, כפי שהוסבר לעיל.  למערכת המשפט בשתי הארצות יש תפקיד שונה) ההבדל המבני בי� שתי מערכות התכנו�
ואילו בישראל בתי ,  בתי המשפט ממלאי� את החלל שנוצר מהיעדר מוסדות תכנו� מעל הרמה המקומיתב"בארה

 .משפט משלימי� את מערכת התכנו� במבקר� ומתקנ� את ההחלטות של מערכת תכנו� קיימתה
יש אילוצי� נוספי� הטמוני� בתרבות ובהרגלי המנהל , שנותחה לעיל, מלבד הבעיה המשפטית של חוסר מעמד 28

 .באר(
עדר הגבלות בשיתו% הא� הי: לא ברור לנו מקור ההבדלי� האלה בפרקטיקה בי� ישראל לבי� בריטניה והולנד  29

באמצעות תכנו� אלטרנטיבי במדינות אלו נובע מפרשנות רחבה יותר של זכות העמידה או מהתעלמות מהגבלות 
 .הסבר אינו חשוב כל עוד התוצאה זההה למטרתנו, מכל מקו�. פורמליות לתכנו� אלטרנטיבי שאולי עוד קיימות



  התכנו� בישראלבהליכימעורבות הציבור 

 21

. הפיתוח של המרחבו ושילובה בדיו� על התכנו� ,התכנו� בעריכת תכנית אלטרנטיבית מטעמה

, תכנו� אלטרנטיבי יזו� הוא תופעה בולטת בנו% התכנוני, 30בהולנדאשר בבריטניה א% יותר מ

 כמו שפת נהר או חו% ,אזורי� נחשלי�, � ומרכזי תעסוקה משניי�רי"מע(בתחומי� כגו� שיקו� עירוני 

 ).שיקו� שכונות ועוד, י� תעשייתי

 

ובפועל אי� ,  במשפט ובערכאות ציבוריות כמעט בלתי מוגבלתתהפורמאלי זכות העמידה ,ב"ארהב

, טעמ�ממלכתיי� מכיני� ומגישי� תכניות חלופיות מ�כאשר גופי� חו(. תכנו� אלטרנטיבי לעגבלות ה

בזכות השילוב של , נהפו  הוא.  או חוקיי� מנהליי�,ידי אילוצי� משפטיי��ה� אינ� מוגבלי� על

פעמי� רבות . הצעת� לתכנית חלופית מתמזגת בתכנית מוסכמת, שיתופיה תכנו�ה בתהלי  הגופי� אל

 יש. �31 במימונו תכנו� מסנגר מתאינעשה תכנו� אלטרנטיבי יזו� בתמיכת מערכת התכנו� הממסדית

כאשר מדובר במאבק תכנוני ולאו דווקא בתכנו� , בנסיבות אחרות, ב"בארה, נעשהתכנו� אלטרנטיבי ש

 על ידימוגשות  שומתיותעמתכנני� מסנגרי� עורכי� תכניות אלטרנטיביות ל ,ה אל� במקרי.שיתופי

 גופי� המייצגי� תושבי שכונות או אינטרסי� מקומיי� אחרי�

 

המעוגני�  לשיתו% בתכנו�מספר מנגנוני� נוספי� בארצות אחרות יש כי , תהשוואה מלמדה ,לסיכו�

בבריטניה החובה החוקית לערו  היוועצות ע� גופי� ציבוריי� מסוימי� במהל  עריכת . חקיקהב

ב חוקי� פדרליי� "בארה;  דר  שגרה,רציבוהתכניות סטטוטוריות יוצרת אפיק נוס% וחשוב לשיתו% 

 החלטות מת�תובעי� את שיתו% הציבור בתכנו� וב) פדרליות וג� מדינתיות(ת והתקינה של תכניות רבו

שיתו% הציבור הוא חלק חיוני מתהלי  , ההשוואהבמדינות במערכות התכנו� , יתרה מזו. תכנוניות

 לחלק בלתי נפרד שהפכו, נוספותבנהלי� ובדרכי�  וה�,  בחקיקהה�בא לידי ביטוי והוא , התכנו�

מסעות של יחסי ציבור ויידוע נרחב ושיטתי בכל  לציי�נית� , כ  למשל.  אלופרקטיקה בארצותהמ

 תפורמאליהיוועצות לא ; תהלי  תכנו� משמעותי כדי לעורר התעניינות ולעודד שיתו% מרבי של הציבור

פי חוק בעריכת תכניות � עלתפורמאליוהיוועצות ,  במהל  עריכת תכניות נהוגה בהולנדתרחבנ

 . גה בבריטניה נהו,סטטוטוריות

 

מערכת , שיתו% הציבור בתכנו�הגברת השתתפות ומנגנוני� ללנוגע מסקנה המתבקשת היא שבכל הה

 . מפגרת מאוד אחרי מדינות בה� מתקיימת מערכת תכנו� מתוקנתהתכנו� באר( 

                                                
 � האלטרנטיבי לרוב נבלע במסגרת ההיוועצות בתהלי  תכנו�והתכנו, א% שבהולנד התכנו� בכללותו ממוסד יותר  30

לדוגמה התכנית (ידוע על מקרי� של תכנו� אלטרנטיבי שלא הועלו בה� מחסומי� של חוסר זכות עמידה , יתופיש

 ).Betuwebaan � ה�' לב הירוק'לתוואי מסילת הרכבת המהירה דר  ה' ירוקה'החלופית ה
31

במסגרתו נערכות תכניות . ב לבעיית שיתו% הציבור החסר" הפתרו� שנמצא בארהבהקשר זה הינו � כנו� מסנגרת 
ולרוב מטרת� לספק פתרו� תכנוני לאוכלוסייה מסוימת שתכנית המתאר שרשויות התכנו� , אלטרנטיביות רבות

 .מקדמות פוגעת באינטרסי� שלה
 E. R. Alexander, Advocacy Planning, Approaches to Planning: Introducing Current Planning :ראו

Theories, Concepts and Issues, 2nd ed., Amsterdam: Gordon & Breach (1992): 103-104 
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  כלי� ומנגנוני� להגברת מעורבות הציבור–פרק שלישי 

 

ותוצריו , להתאי� את ההלי  התכנוני, כאמור, נועדה , מראשיתו,מטרת שיתופו של הציבור בתכנו�

 החלטות מת�שיתופו של הציבור בו, להביא לבקרה יעילה על ההלי  התכנוני ,לצרכי� של אוכלוסיות

, אנו רואי� חשיבות רבה בשינוי המצב החקיקתי הנוכחי. שה� רלבנטיות באופ� משמעותי לאורח חייו

� הליכיהאת בחקיקה מציעי� לעג� ו,  שיתו% הציבור בתכנו�לפיו ההפקדה היא מרכיב יחיד כמעט של

מנחי� שעל פיה� נית� ורצוי וכלי� רשימה של עקרונות , להל�. הציבורמעורבות  שיפורוהמנגנוני� ל

 ,קבוצות שונותלהציבור וייצוג הול� של מעורבות  על מנת לקד�, מת הקיייקהלערו  שינויי� בחק

 . בשיח התכנוני, שקיפות ויעילות ההלי  התכנוני

 

 שקיפות  .1

הוראות אשר יבטיחו את שקיפות תהלי  התכנו� על כל שלביו בפני התכנו� והבניה לכלול בחוק מוצע 

 . היידוע ומת� המידעחובות באמצעות שכלול ,  ובפני הציבור הרחבבעלי העניי�כל 

  מידעמת�יידוע ו 1.1

  ידועי. א

o ולאפשר נגישות , להביא ליידוע אפקטיבי של הציבוריש לעג� בחוק את חובת הרשויות , ככלל

 ;למידע תכנוני

o  מוצע לעג� בחוק את חובת רשויות התכנו� המקומיות ליידע באופ� יזו� את הציבור הרחב

וכ� כל סוג של מגבלה , בכלל זה שינויי� מוצעי� לתכניות, אודות כל פעולה תכנונית חדשה

 .  מאושרותיות בהליכי תכנו� ותכנתכנונית מכוח תכניות 

o  קריא ומובבאופ� מרכיבי� אות� היש לחייב את מגישי התכניות לערו  את המסמכי��, 

 . התוכניותהמבקש ללמוד על , ג� א� אינו איש מקצוע, כ  שיתאימו לכל אד� , שונותתובשפ

o חיוני שמסמכי התכניות יציגו את המידע עליו ,  מחייבי� זאת32כאשר המהות והיק% התכנית

 הצגתלרבות , שיקולי� שהביאו לאימו( התכנית המוצעתוכ� את ה , עורכי התכניתהסתמכו

עג� בחוק את חובת הגילוי מצד מגישי התכניות ומקבלי יש אפוא ל.  והערכת�החלופות

שיקולי� התכנוני� שמאחורי תכנית מוצעת או כל החלטה ל באשרהחלטות התכנוניות 

 .   תכנונית

o או לקבוע כי כל החלטה תכנונית ,לא תמלאנה אחר חובה זוש, מנע מלדו� בתכניותייש לה 

 .   לא תאושר ,שלא תלווה בפירוט השיקולי� שעמדו מאחוריה

o %לציבור  להשתת% אפשר  מוצע ל,על מנת להגביר את השקיפות והנגישות למידע תכנוני שוט

לי� ולקבוע כל;  להביא לפרסומ� המהיר של תמלילי הדיוני�; בדיוני הועדות השונות

 בלוחות ,בעיתונות" הודעות בתחו� התכנו� והבנייה"בהירי� וברורי� לפרסו� , אחידי�

                                                
 . ללא יוצא מ� הכלל, או שינוי לתכניות אלו, מחוזית וארצית, כל תכנית מתאר מקומית: מהות והיק% התכנית  32

שטח� או היק% , בות בהצגת חלופות ייקבע בתקנות בהתא� למהות�שתהיינה מחוי, סדר הגודל של התכניות המפורטות
 .הבנייה המוצע בה�
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אשר יבליטו את מהות התכנית המוצעת ופרטי המיקו� שלה , באתר אינטרנטובמודעות 

 .לצור  זיהויה המהיר, )שכונה ורחוב(

o  עיתונות ג� בשפה הערבית ובבתחו� התכנו� והבנייה הודעות היש לחייב את פרסו� כל

 בחוק בעניי� מת הקייהללא המגבל(רוסית ואמהרית , אנגלית: ובה�ובשפות נוספות הערבית 

  ).זה

o  33כל תהלי  של עריכת תכניתלמרכיב חיוני של מערכת היידוע ושיתו% הציבור הוא שימוע, 

בחקיקה מוצע להוסי% . תו  הקפדה על ייצוג הול� של קבוצות אוכלוסייה שונות בקהילה

 . לנוהל המקובל בתהלי  התכנו� הסטטוטורישימוע 

o ודאי לא על מי שאינ� , 34 על המפרי� את הוראותיו בחוק הקיי� לא מוטלת סנקציה של ממש

תיקו� בחוק אשר יבח� את מילוי , להל�, מוצע. מלא ויעילבאופ�  לייש� אותו די�טורחי� 

 : המידע שבידי הזכאי ליידועמת�פי �חובת היידוע על

במצב ; בכ  לרשות המחויבת, מהמיודע הפוטנציאלי חובת ההוכחה על היידוע עברתה  )א(

 החלטה  המידע תספיק כעילה לביטולמת��הצהרה של מיודע פוטנציאלי על אי, זה

 . ויהיה על הצד החייב ביידוע להוכיח את מילוי חובתו כהלכה, תכנונית

ע� יטוהוא ,  המוקצב פקיעת הזמ�של מצד כלשהו להגיש התנגדות או ערר ביימנעא�  )ב(

אלא א� , הוא יהיה רשאי להגיש התנגדות או ערר כאילו לא פג הזמ�, שלא היה מיודע

 .  כדי�, שמילאו את חובת היידועיוכיחורשות התכנו� או יוז� התכנית בעל חובת היידוע 

 

 מידע  מת� .ב

 מת�ת תהלי  כדי לייעל אחופש המידע שינויי� בחוק :  המידעמת� תי דרכי� מומלצות לשיפורש

 . המידע והגברת המודעות של הציבור לזכויות שהחוק מקנה

o   המידע עלמת�יש ליזו� תיקוני� בחוק חופש המידע כדי לייעל את תהלי �ולהגביר , פי בקשה

  :את השפעת החוק על הנכונות המוסדית להעמיד מידע לרשות הציבור

שלבי� וקיצור כל אחד הפחתת מספר ה) 1 (באמצעות, פישוט התהלי  וקיצורו) א(

רחבת פטור מאגרה וצמצו� הנסיבות שבה� נדרשת  אגרה על  פי ה) 2(; מה�

 .  החוק

הגברה של אכיפת החוק באמצעות סנקציות להרתעת המוסדות ופקידיה� מפני ) ב(

 . מידעה תשיהוי ודחייה או סירוב שרירותי לבקש

o ובדבר היתרונות , מידעקבל ו ליש ליזו� פעולות להגברת המודעות של הציבור בדבר זכות

קהל היעד . תהלי  התכנו�לרבות , הגלומי� בהשגת מידע הקשור בתחומי פעילות שוני�

                                                
33

 שימוע פורמלי , דיו� משות% ע� הציבור, יידוע והבאת מידע בלבד: השימועי� מתנהלי� בכל מיני מתכונות 
בעת הצגת , במהל  גיבוש התכנית: כמו כ� מועדי השימועי� שוני�; שנועד להשמעת התנגדויות ושילוב של אלה

יש כמה שיטות להודעה על קיו� ,  כנוס% על . לפני הפקדת התכנית או אחריה, חלופות והדיו� הציבורי עליה�
 . השימוע

מילוי של חובות היידוע היא האפשרות לבטל החלטה תכנונית שהתקבלה בלי מילוי �ההרתעה היחידה מפני אי  34
, מילוי��כאמור יש הוראות חוק שקשה להוכיח את אי, ואול�. הוראות החוק בהיותה פגומה מבחינת המנהל התקי�

רשות התכנו� (ת על האחראי ליידוע הלקוי וואי� בהצהרת המיודע בכוח שהוא לא קיבל את היידוע המגיע לו כדי לכפ
 . את תוצאות המחדל שלו) או יוז� התכנית
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ארגוני� חברתיי� וגופי� קהילתיי� המעודדי� שינוי , העיקרי להגברת המודעות הוא עמותות

ער  יש לקוות שהגברת הביקוש למידע באמצעות החוק תיצור לח( על המערכת להי. חברתי

 .  חיובית אשר תביא למיסוד נהלי� משופרי�הדינאמיקותיווצר , ולהיענות ביתר יעילות

 

 

  בתכנו�הציבורמעורבות    .2

    ארגו� וייצוג2.1

o  גופי� או מוסדות תכנו� למטרות מיוחדות מנוהלי� על ידי הציבור יש לאפשר הקמת

 דיירישבי שכונה מסוימת או למשל תו(או על ידי אוכלוסייה מסוימת , )באמצעות נציגיו(

הקמת רשות שיקו� שכונתית בניהול מועצת , לדוגמא: המושפעת מהתכנו� בו מדובר,  )בניי�

, או רשות פיתוח מיוחדת לאזור תעשייה מוגדר, רו תושבי מרחב התכנו�חמנהלי� שב

 . שבהנהלתה יושבי� נציגי החברות בעלות המפעלי� באזור

o  של ארגוני� לאנציגי� , השלטו� המקומי יבחר נ� שלמספריש להגדיל את�ממשלתיי� 

מוצע לקבוע . התכנו� מוסדותב ,חברי� מומחי� עצמאיי� שאינ� נציגי� של משרדי ממשלהו

יש לתת את הדעת על . בחוק הוראות מפורשות המחייבות מינוי נציגי ציבור בכל ועדות ההיגוי

 לרבות קבוצות ייחודיות או מוחלשות ,פ� ייצוג הציבור והתפלגותו בי� קבוצות אינטרסי�וא

 .בחברה

o מוצע לקבוע נהלי� וקריטריוני� ברורי� להכרזה על , ביחס לוועדות המקומיות המרחביות

בגודל אוכלוסייתה , בשטחה, זאת בהתחשב בסוג הרשות המקומית. מרחבי תכנו� מקומיי�

אלו רשויות מקומיות נית� יהיה לקבוע , לפי קריטריוני� אלה. ובקשרי הגומלי� המרחביי�

 .ואלו יפעלו במסגרת מרחבי תכנו� משותפי�, יזכו לוועדה מקומית עצמאית

 

 היוועצות 2.2

יש להרחיב ולהעמיק ,  התכנו�על מנת לאפשר מימוש אפקטיבי של הזכות למעורבות הציבור בתהלי 

 לקבוע יש,  לש� כ. שיח בי� הרשויות והציבור בנושאי� תכנוניי��את המסגרות בה� מתקיי� דו

, ) התכנו� והבניהנית� לשלב הגדרה זו בחלק הכללי של חוק(בחקיקה את שלבי תהלי  התכנו� לפרטיו 

 :ציבור בשלבי� השוני� של התהלי ה חובת שיתו% ואת

o חובה על המתכנני� להיווע( בציבור לש� קביעת מטרות :בשלב איסו% החומר 

 ; התכנית

o  חובת שיתו% הציבור : ופה הנבחרתשלב קביעת החלבהגדרת החלופות ובעת

 ;בהגדרת� ובקביעת�

o  להערות הציבורהמתארבהצגת תכנית : בסיו� התהלי . 
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ממשלתיי� על � חוות דעת מגופי� חו(מת�ומהציבור הרחב  שמיעת דעות תריכת התייעצות כוללע

, תכנו�שיזמה רשות הלרבות מסמכי מדיניות או על החלטה תכנונית ת אב וובכלל זה תכניתכנית 

ומידת השפעתה על , צריכה להיעשות בשלבי� שוני� של התכנו�/היוועצות יכולה. במהל  התכנו�

תהיה להיוועצות השפעה רבה , בשלב מוקד� של גיבוש התכנית. ההחלטות התכנוניות תלויה בעיתויה

 .התכנית יותר מאשר בשלב של אישור

 

, יחשו% את צוות התכנו� למידע וידע, תהלפני השלמת תוכנית והפקד, שיתו% ציבור בשלב מוקד�

יש צורות שונות של היוועצות ע� . לרבות צרכי� והעדפות של קהילות ותושבי� בעלי עניי� בתוכניות

 חובת היוועצות ע� יש לקבוע בחקיקה. ועוד, תרגילי תכנו� משותפי�, שימוע, כמו סקרי דעות, הציבור

 בשלב גיבוש התכנית או ייזומה ברשויות ,יבות התכנית לפי נסציבוריי�טרסי�  אינהמייצגי�גופי� 

 .התכנו� וטר� הפקדתה

 

 התנגדויות ועררי�  2.3

o  כנית להתנגדויות לוהפקדת תשל  התקופהאת  מוצע להארי�כל עוד אי� (  יו�90 

 .)חובת חשיפה מוקדמת של התכנית ושיתו% הציבור בעיצובה

o ציבור בעניי� הפקדתה של תכנית יש למצות את כל הדרכי� האפשריות ליידע את ה

הפקדת תכנית תלווה . זכותו של כל אזרח הרואה עצמו נפגע להגיש התנגדותעל ו

  אנגלית,רוסית, ערבית, עברית(בשליחת הודעות אישיות בשפות הרלוונטיות 

  לכל מי שמתגורר או הינו בעל נכסי� בסמיכות לה, על חשבו� יז� התכנית,)ואמהרית

 תואר  ,הדבר אינו אפשרישבמידה . )כנית ולהיק% השפעתהבהתא� לאופי הת(

 .מראש התקופה להגשת התנגדויות

o  �הועדה המחוזית וועדות המשנה שלידה להתנגדויות מוצע לנתק את הקשר בי

 לא ידו�החליט על הפקדת התכנית  מי ש,דהיינו(לעניי� הרכב חבריה� , ולעררי�

 .( מבנה ועדות הערר המחוזיותולבחו� אימו, ) שהוגש להבהתנגדות או בערר

o �שמטרתו להנחות את מי שזקוק לכ ,מוצע כי יותק� תפקיד חדש ליד לשכות התכנו    

 .התנגדותהודעה על אפשרות להגיש אודות מטרות התכנית שבגינה קיבל 

o  ו שלולקבוע בחוק את זכות, תכניות מתאר ארציותג�  להפקיד להתנגדויותמוצע 

 על הלתכניות אלו השפעה רבשכ� ,  ככל תכנית אחרת,אלהתוכניות האזרח להתנגד ל

האנומליה הקיימת . יו� של כלל אזרחי המדינהמהסביבה וחיי היו, הקהילה

וג� לגבי ,  תכנית מפורטתה של לרמהעמגיתכנית מתאר ארצית מתחדדת כאשר 

 .תכנית זו לא נית� להגיש התנגדות

o  ללוח זמני�  בכפו%, לערר בזכותבהתנגדויותמוצע להפו  את הגשת הערר על החלטה 

 ).על מנת לא לסרבל את ההלי (קצר להגשה 

o  ולעגנו בחוק,לפי הנוהל הקיי� כיו�, ת זכות העמידה להגשת התנגדותאיש להרחיב . 
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    ייזו� תוכניות על ידי תושבי�2.4

ש תכניות שונות מאלה שמכי� יממשלתיי� ליזו� ולהג�לציבור ולארגוני� חו( מת� הזכות

זכות זו קיימת . יתרו� רבות לפתיחת תהלי  התכנו� למעורבות פעילה של הציבור, הממסד

מוצע , 'עי� כר�'הלכת בית המשפט העליו� בפרשת לאור  אול� , לחוק43עקרונית על פי תיקו� 

הרשות לספק לציבור או מוטלת חובה על , הציבורתוכנית על ידי כי ג� בייזו� , בחוקלקבוע 

  ראוי לעג� בחקיקה פרשנות לסעי% בחוק,כמו כ� . המידע והנתוני� שברשותה את כלנציגיול

לא רק יתייחס שבאופ� , )לו הזכות ליזו� תכנית" (י� בקרקעיבעל ענ" בנוגע להתכנו� והבניה

 עקב השלכות אפשריות מיישו� ,או עניי� חברתי, חזותי/עניי� קנייני אלא ג� עניי� תכנוניל

-stake)אלא ג� , share-holdersלא רק (אורח החיי� של הקהילה ו אהתכנית על רווחת הכלל 

holders  . 

 

 )Ombudsman(ב קבילות הציבור לנושאי תכנו� נצי .3

כדי להג� על , תפקידו של נציב קבילות הוא לתוו  בי� אנשי� פרטיי� ובי� גופי� שלטוניי� וממסדיי�

ואינו � אינו נציגהוא א  , הגופי� וממומ� על יד�נציב ממונה על ידי ה. זכויות ואינטרסי� של הציבור

 .מכא� ייחודו וחשיבותו. אלא מהווה ישות עצמאית וניטרלית, כפו% למרות�

על פי , אד� מ� השורה חסרו ,הינה מערכת מורכבת מאוד, בדומה למערכות אחרות, מערכת התכנו�

כת המורכבת מגופי� רבי� בכל מער, בנוס% לכ . הנדרשי� על מנת להתמצא בהידע וכלי� , רוב

לעתי� הופכי� ה,  ליקויי� מנהלתיי� רבי�יש, מערכת התכנו�דוגמת  יביורוקראטמער  על  ושתתתומ

  מוצע למנות נציב קבילות ציבור לענייני תכנו�,משו� כ  .יכולת לשנותהפרט  שאי� ל,לנוהל מקובל

 :קמ�דלכ תפקידיו יהיוו, יפעל באופ� עצמאי ובמקביל למערכת התכנו�אשר 

o בדיקת� והצגת� בפני , תלונות מאנשי� פרטיי� הטועני� שמערכת התכנו� פגעה בה� קבלת

 ;הגופי� האחראי�

o טיפול בבעיות שהנציב צבר מסיו� ינהידע ובהסתמ  על ה, הגשת הצעות לשיפור תהליכי�

 ;הפרטניות שהובאו בפניו

o �י� מערכת התכנו� והאזרח ממשק בקיי�ובהיבטי� בה� , מקור מידע והכוונה בנושא תכנו. 

 

 הערכת ההשפעה החברתית של תכנו� .4

ג� על אורחות חייו  אאלהעשייה התכנונית משפיעה לא רק על סביבת המגורי� המיידית של האד� 

הנחת היסוד היא כי תכנו� מהווה אמצעי וכלי . המיוחדי� לו והמגדירי� את זהותו העצמית והחברתית

ומשו� כ  ניכרת חשיבות רבה לבחינת ההשפעה , פרט והקהילהלהגדרת הזהות החברתית של ה

באמצעות מגוו� של כלי� נית� לבחו� ולהערי  השפעות  .שיש לתכנית) השלילית או החיובית(החברתית 

 . מתו  מגמה לצמצ� ככל שנית� את ההשפעות החברתיות השליליות של התכנו�האל
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 :ניות ה�הכלי� המוצעי� לבחינת ההשפעות החברתיות של התכ

o אקדמיה וארגוני� ,  שגובש על ידי קואליציה של משרדי ממשלהקהילתי�הנספח החברתי

 –לשילוב שיקולי� חברתיי� מרכזי וראוי תכנוני מהווה כלי , ציבוריי� וולונטריי�

 אי� , אול�. קהילתיות בתהליכי תכנו� ובנייה�קהילתיי� ולהערכת השפעות חברתיות 

 קהילתי – הנספח החברתי לשבצרופו  ,וק התכנו� והבניהלח כמוצע ברפורמה להסתפק

יש להפכו לכלי . בלתי מחייב בהגדרתו כמסמ  לוואיתכניות מתאר מקומיות בלבד ול

במיוחד בתכניות וביוזמות תכנוניות בעלות ,  לתכניות בכל רמות התכנו�תכנוני מחייב

, פינוי בינוי, רוניתלהתחדשות עיתכניות , הקמת ישובי� חדשי�: השפעה חברתית ובה�

יש לאפשר לכל המעוניי� בכ   .ובכל מקרה בו מהות והיק% התכנית המוצעת מחייבי� זאת

 להיעשות הנספחעל .  וממצאיו ולאפשר קבלת משוב והערכה מחדשהנספחלעיי� בתוצרי 

 יעשה ומוצע כי המימו� להכנת. על ידי מתכנני� עצמאיי� ובשיתו% ע� חברי הקהילה

  .ה שתשול� על ידי יז� התכניתבאמצעות אגר

o וצע כי לצד מתכנ� המחוז יועמד יוע( תכנונימ � יוע� חברתי�בדוגמת יוע( (חברתי 

 .יבח� אותו ויעקוב אחר יישומו, חברתיהאשר ינחה את הכנת התסקיר ) תחבורה

o של קבוצות אילו תהיה לדו� בהשפעות החברתיות של מטרת� � הקמת קבוצות דיו� 

ומסקנותיה� תובאנה בפני ועדות התכנו� לפני שה� , מקומית והמחוזיתהתכניות ברמה ה

ארגוני� , קבוצות הדיו� תורכבנה מנציגי משרדי� ממשלה. מכריעות על עתיד� של  תכניות

 .ונציגי הציבור הרחב באמצעות מנהלות שכונתיות, חו( ממסדי�

 

 

 

 

 

 

 

 


