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 לכבוד

 שר האוצר   שרת המשפטים    שר הפנים

 מר יאיר לפיד   ציפי לבני' גב              מר גדעון סער
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 ובנייה תכנון הליכי חוק פגיעה בזכות הציבור להגשת הערות לתזכיר: הנדון
  3112-ג"התשע, (1' מס תיקון)( לים"חוק הוד) למגורים הבנייה להאצת

 

 תיקון)( לים"חוק הוד) למגורים הבנייה להאצת ובנייה תכנון הליכי חוקפורסם תזכיר , 9.9.1., צ"אתמול אחה

 9להערות הציבור 31.1-ג"התשע, (.' מס

מי י 1.-בבפועל מדובר , תקופת החגיםבשל 9 339.9.1 -ה ',המועד האחרון שנקבע להגשת הערות הוא יום א

מהזמן המקובל להגשת הערות להצעת מאוד זמן חריג  - ללימוד הצעת החוק והגשת הערות עבודה בלבד

 9כך בעייתית ושנויה במחלוקת-חקיקה כל

ישראל ועל איכות החיים של כלל ביוזכר כי מדובר בתיקון לחוק אשר לו השפעה נרחבת מאוד על התכנון 

ונכשל מלמלא את המטרות  אשר זכה ועדיין זוכה לביקורת ציבורית רחבהשנוי במחלוקת חוק , התושבי

ולכל הפחות , דיון ציבורי מעמיק תמחייב , כמוצע, ל מעבר לקבוע בחוק"הרחבת סמכויות הוד9 תיות שלוהחבר

תוך , אתמול דווקא רסום הצעת החוק פ9 בפרק זמן סביר ההצעה והשלכותיהלציבור לבחון את מתן הזדמנות 

וי מרוקנת למעשה מתוכן את זכות הציבור להתייחס כרא, להגשת הערותבלבד  ימי עבודה 11קציבת 

 9 לים"חסימת ועקיפת הביקורת הציבורית בנושא הודלומעלה חששות , להצעת החוק לפני הדיון בה

לא , והסביבתיות השליליותכאשר מדובר בתיקון כה משמעותי מבחינת השלכותיו והשפעותיו החברתיות , לכן

בזמן שהציבור לא יכול לקחת חלק , קא במהלך תקופת החגיםורסומו להערות הציבור ייעשה דוסביר שפ

 9בהתייחס לחוק המוצע, בהליך הדמוקרטי של נקיטת עמדה ואולי גם מחאה

דחות את המועד האחרון להגשת הערות לתזכיר הצעת הפעיל את סמכויותיכם כדי לל אנו קוראים לכם

 .התייחסות להצעהכך שיינתן פרק זמן סביר ל, החוק

 

 ,בבכבוד ר

 ארגוני המטה לתכנון אחראי

 השגה-ארגוני הקואליציה לדיור בר

 


