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  מבוא

 מתכנני� למע� זכויות תכנו� פועלת לקידו� זכויות האד� בתכנו� המרחבי –" במקו�"עמותת 

 הוכרה 2005�וב, קצוע בתחו� התכנו� המרחבי על ידי אנשי מ1999�העמותה הוקמה ב. בישראל

לחוק התכנו� ) 3(100לפי סעי" , על ידי שר הפני� כגו" מקצועי הרשאי להגיש התנגדויות לתוכניות

  ").החוק התק : "להל� (1965� ה"והבנייה התשכ

ביחס להצעת חוק הליכי " במקו�"של עמותת וכחי היא להביא את עמדתה מטרת המסמ( הנ

"). הצעת החוק: "להל� (2011�א"התשע, )הוראת שעה( להאצת הבנייה למגורי� תכנו� ובנייה

הצעת החוק בגרסתה ,  ולפרסומי� שוני� על תוכנהואה לגרסאות מוקדמות שלהבהשו, ככלל

  .פתרו�מהותיות הדורשות עדיי� טמונות בה בעיות , ע� זאת. הווה שיפור ניכרהנוכחית מ

של מצוקת דיור קשה שהתפתחה בשני� האחרונות הצעת החוק באה על רקע אובייקטיבי 

היא שלפיה אחת הסיבות העיקריות למצוקת הדיור , הצעת החוק יוצאת מנקודת הנחה. בישראל

 ההנח. ר תוכניות מתאר למגורי�לאישושהחוק התק" קובע לוחות זמני� ארוכי� ובלתי סבירי� 

 מכפי שנטע� בדברי ההסבר לוחות הזמני� הקבועי� בחוק התק" קצרי� בהרבה: זאת שגויה

לפי הצעת מש( הזמ� לאישור תוכנית ,  לאמיתו של דבר.)להל�. 1.2טבלה בסעי" ' ר (להצעת החוק

מוסדות התכנו� לא , בפועלמנ� א. לפי החוק התק"החוק הוא בס( הכל חודש וחצי פחות מאשר 

אלא , וק עצמואול� הסיבה לכ( אינה נעוצה בח, עומדי� בלוחות הזמני� שקובע החוק התק"

, הדר( הנכונה להתמודד ע� הבעיה אינה על ידי חיקוק חדש.  המקשי� על יישומושוני�בגורמי� 

אלא על ידי טיפול שורש בגורמי� המונעי� את יישו� החוק התק" ומימוש לוחות הזמני� 

  .הקבועי� בו

קרי של חלקו הראשו� והעי, הממשלה נחושה לקד� את הצעת החוקשנראה כי מאחר , ע� זאת

של המסמ( בחלקו השני . שבההמסמ( הנוכחי יתמקד בהערות פרטניות לסעיפי� הבעייתיי� 

, וא" מחייב, כאמור החוק התק" מאפשרמאחר ש, אי� כלל צור( ממשי בהצעת החוקראה כי נַ 

וא" יוצר מנגנוני� שוני� , טיפול יעיל ומהיר בתוכניות מתאר מקומיות ומפורטות למגורי�

טיפול בגורמי� המונעי� את מימוש לוחות .  הזמני� הכרוכי� באישור תוכניותלקיצור לוחות

, במוסדות התכנו� הקיימי�מקצועי אד� מחסור בכוח : בי� היתר(הזמני� הקבועי� בחוק התק" 

צפוי , שכיו� כמעט ולא נעשה בה� שימוש, ללוניצול המנגנוני� היחד ע� , )יעילות בחלק��חוסר

 לפני שנוקטי� מהל" מרחיק ,לדעתנו. מבקשת הצעת החוק להתמודדלפתור את הבעיה שעמה 

 , שעליה מושתת החוק התק מערכת עדינה של איזוני�תו" פגיעה ב, קידו� חוק חדשלכת של 

רק א� יימצא כי . פתרונות שהחוק התק  מאפשראת האפשרות לייש� את הראוי ראשית לבחו� 

 ככל שהבעיותוא  זאת רק , את הצעת החוקיהיה מקו� לקד� , פתרונות אלה אינ� מספיקי�

  .בה יתוקנוהמהותיות ש
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   בהצעת החוקעיקריות ההבעיות: 1חלק 

  

  )להצעת החוק) א(2סעי  ( לתוכניות לדיור לאומי י�תכנוני�העדר קריטריוני� חברתיי�. 11.

תוכנית "כ") ל"תד: "להל�(להצעת החוק מגדיר את המונח תוכנית לדיור לאומי ) א (2סעי" 

רה ההגד..."  יחידות מגורי� לפחות200שעניינה הקמת , בתחו� קרקע שעיקרה בבעלות המדינה

 בהינת� שהצעת החוק נועדה לענות על מצוקת הדיור. חברתיאו  לא כוללת שו� קריטריו� כלכלי

יחידות הדיור שיוקמו צרי( להבטיח ש, מעמד הנמו( הביניי� והשכבותבני בעיקר שממנה סובלי� 

, ברורי� תכנוניי��בהעדר קריטריוני� חברתיי�. אכ� ייתנו מענה לשכבות הללולי� "התדמכוח 

שרק בני העשירו�  ,)ל לשכונה של צמודי קרקע"תד: למשל (התוצאה עלולה להיות אישור תוכניות

  .יחידות דיורבתחומ� העליו� מסוגלי� לרכוש 

יש לדעתנו להוסי" , ת החוקהסותרת את מטרותיה המוצהרות של הצע, כדי למנוע תוצאה שכזאת

שורה של קריטריוני� באשר לצפיפות הבינוי ולגודל� של " תוכנית לדיור לאומי"להגדרת המונח 

. ל צריכה להיות א( ורק תוכנית לבנייה רוויה"אנו סבורי� כי תד. יחידות הדיור שייבנו בה

קע ויצירת יחידות דיור ל צריכה לאפשר מצד אחד בנייה רוויה תו( ניצול יעיל של משאבי קר"התד

. שפירושה המעשי הקמת מגדלי מגורי�, ומצד שני עליה למנוע צפיפות גדולה מדי, בתמחור סביר

, רק השכבות העשירות מסוגלות, מאחר שעלויות התחזוקה במגדלי מגורי� ה� גבוהות מאוד

ת מצוקת לי� נועדו לפתור א"היות ובמוצהר התד. לרכוש בה� יחידות דיור, מבחינה כלכלית

אי� מקו� לאשר במסגרת� תוכניות , הדיור שממנה סובלות שכבות אחרות בחברה הישראלית

  .להקמת מגדלי מגורי� בצפיפות גבוהה מאוד

כדי לענות על הצרכי� של , ל תכלול מגוו� של יחידות דיור בגדלי� שוני�"כ� מוצע לקבוע כי תד

בכלל זה יש . קשישי� ועוד, ת ע� ילדי�משפחו, זוגות צעירי� בלי ילדי�: אוכלוסיות שונות

ל משרד "בהתא� להנחיות שהוציא לאחרונה מנכ, לקבוע אחוז מינימלי של יחידות דיור קטנות

  .3/2011' הפני� בחוזר מס

גודלו ומאפייניו צריכי� להיקבע בתוכנית , מיקומו של יישוב חדש,  לחוק התק"49לפי סעי" 

מעצ� , אינו מתאי�) ל"התד(ת המוצג בהצעת החוק מכא� נובע שסוג התוכני. מתאר ארצית

על כ� מוצע לקבוע במפורש בהצעת החוק כי נית� . ככלי תכנוני להקמת יישובי� חדשי�, מהותו

   . ל רק בתחו� יישוב קיי�"יהיה לקד� תד

המופיע בסעי  " תוכנית לדיור לאומי"מוצע לשנות את הגדרת המונח , לאור כל האמור לעיל

ובלבד שהתקיימו בה כל התנאי� : "החוק ולהוסי  בסופה את ההוראות הבאותלהצעת ) א(2

  :שלהל�

  .התוכנית תהיה בתחו� יישוב קיי� )1(

 .התוכנית תהיה לבנייה רוויה בלבד )2(

 לאותו 35א "צפיפות הבינוי בתוכנית לא תפחת מהצפיפות המינימלית הקבוע בתמ )3(

 .ולא תעלה על כפל הצפיפות המינימלית האמורה, יישוב

שכל , תו" יצירת מבני מגורי� הטרוגניי�, תוכנית תכלול מגוו� גדלי� של יחידות דיורה )4(

 .אחד מה� כולל יחידות דיור בגדלי� שוני�

 מהמספר הכולל של יחידות דיור בתחו� התוכנית יהיו בגודל שלא יעלה על 20%לפחות  )5(

  ".ר שטחי� עיקריי�" מ75
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  ) להצעת החוק10, 9, )א(2סעיפי�  (יוניותמת� מענה לצורכי ציבור ולתשתיות ח� אי.2.1

תוכנית לשכונת מגורי� או ליישוב חדש חייבת לכלול פתרונות תכנוניי� לצורכי הציבור 

לי שטחי� או ב/הקמת שכונת מגורי� בת מאות יחידות דיור בלי מבני ציבור ו. ולתשתיות הפיזיות

פירושה פגיעה קשה , לוסייהביחס לגודל האוכ, בהיק" הנדרש") פ"שצ"(ציבוריי� פתוחי� 

, תיעול, הקמת שכונה שכזאת בלי תשתית נאותה של דרכי�. באיכות החיי� של תושבי המקו�

באיכות הסביבה , בתושבי שכונות גובלות, מערכת לטיפול בשפכי� וכדומה תפגע בתושבי השכונה

קיי� צור( , �במסגרת תוכנית מסוג התוכניות שהצעת החוק נועדה לקד, על כ�. הרחבובציבור 

  .והתשתיות הפיזיות") י� הפרוגרמתיההיבטי�: "להל�(חיוני בהבטחת הצרכי� הציבוריי� 

 יחידות דיור 200 שעניינה הקמת ... תוכנית" כל"תדונח  להצעת החוק מגדיר את המ)א(2סעי" 

" התחבורה וסילוק השפכי�,  להסדרת נושא מבני הציבורנכללו בה התייחסויות" אשר "לפחות

 כי טר� מוסי" להצעת החוק 9סעי" ). אלא א� נאמר אחרת, מש( ה� שלנול ההדגשות כא� ובהכ(

שתסקור בי� ,  חוות דעת של מתכנ� המחוז")ל"וד("וועדה לדיור לאומי ל תוגש ל"הפקדתה של תד

וכ� את הפתרונות הקיימי� , ואת התשתיות הפיזיות הנדרשות תיי� הפרוגרמההיבטי�היתר את 

בהצעת החוק אי� הוראה אול� . או בשטח התוכנית/בתחו� הרשות המקומית ולצרכי� אלה 

ל ג� " והיא רשאית להפקיד את התד,ל לאמ/ את חוות דעתו של מתכנ� המחוז"הודהמחייבת את 

  .א� אי� בה מענה להיבטי� הפרוגרמתיי� ולתשתיות הפיזיות הנדרשות

להיבטי� הפרוגרמתיי�  הנוגע  בכלמחייב�הצעת החוק כוללת אפוא ניסוח כוללני ובלתי

 התייחסותל "ל הוא לכלול בתד"כל מה שנדרש מהוד, לפי הצעת החוק :ולתשתיות הפיזיות

 פתרונות חייבת להבטיחל "אי� זאת אומרת שהוד; להיבטי� הפרוגרמתיי� ולתשתית הביוב

  . מלאי� וראויי� לצרכי� אלה

לא "קובע כי , וכניות מתאר מקומיותהמתייחס לת, לחוק התק") 3)(ג(א61סעי" , לש� השוואה

, אלא א� כ� מוסדות הציבור"תוכנית מתאר מקומית הכוללת תוספת יחידות דיור " תאושר

השטחי� הפתוחי� והתשתיות הכלולי� בשטח התוכנית ובסביבתו נותני� מענה לצרכי� הנובעי� 

  . שאינו משתמע לשתי פני�, וזאת בניסוח חד משמעי1".מהתוכנית

לי� שאינ� "עלולה להיות אישור תדמחייב המופיע בהצעת החוק � הניסוח הבלתימהתוצאה 

 הנדרשות לשכונה חדשה בת מאות או לתשתיות הפיזיות/נותנות מענה לצורכי הציבור החיוניי� ו

הפיזיות  על המערכות יתר� ה שלילית נוספת עלולה להיות העמסת תוצא.אלפי יחידות דיורו

 להצעת החוק מתייחס רק לתשתיות )א(2סעי" :  יתר על כ�.יישובהקיימות באותו והציבוריות 

). דרכי� ועוד, תיעול: למשל(בעוד שלשכונת מגורי� נדרשות תשתיות פיזיות רבות נוספות , ביוב

של מימוש קצב הל לבי� "הצעת החוק לא קובעת יחס כלשהו בי� שלביות הביצוע של התד, בנוס"

כמה יוקמו שטח התוכנית כתוצאה מכ( ייתכ� מצב שב. ותשתיות הפיזיהשטחי� הציבוריי� והת

 הפרוגרמתיי� והתשתיות הפיזיות צרכי�ואילו ה, פי�"בלי מבני ציבור ושצ, מאות יחידות דיור

   . ימומשו רק כמה שני� לאחר תחילת אכלוס השכונה

ת הצע ב)א(2סעי  ב" ת לדיור לאומיתוכני"הגדרת המונח הסייפא ל לשנות את מוצע, לפיכ"

השטחי� הציבוריי� הפתוחי� , אשר הובטח בה מענה לכל צורכי הציבור: "החוק כדלהל�

בהתא� לגודל האוכלוסייה המיועדת להתגורר , לרבות פתרו� סילוק שפכי�, והתשתיות הפיזיות

  ".בתחו� התוכנית ולשלבי מימושה

                                                
אול� יש להקיש מה� ג� על תוכניות , הדברי� מתייחסי� לתוכנית מתאר מקומית בסמכות הוועדה המקומית 1

 .מתאר מקומיות בסמכות הוועדה המחוזית
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עדה ו תחליט הולא: "קט� כדלהל�חדש  להצעת החוק סעי  10בנוס  יש לדעתנו להוסי  לסעי  

או על אישורה אלא א� נכללו בה שטחי� המיועדי� למבני /על הפקדת תוכנית לדיור לאומי ו

 )חנייה וטיפול בשפכי�, בות דרכי�לר(לשטחי� ציבוריי� פתוחי� ולתשתיות פיזיות , ציבור

בהיק  הנדרש לשלבי מימושה של התוכנית ובהתייחס לגודל האוכלוסייה שתתגורר במקו� 

  ".חד משלבי� אלהבכל א

  

  ))א(13סעי   (ל על תוכניות גבוהות ממנה במדרג התכנוני"עדיפותה של תד. 13.

יפה מכל תוכנית אחרת שאושרה לפי "ל יהיה "להצעת החוק קובע כי כוחה של תד) א(13סעי" 

הקובע כי תוכנית מתאר , ק"זאת בניגוד לחוק הת". למעט תוכנית מתאר ארצית, חוק התכנו�

  .ל"כדוגמת התד, ) לחוק התק"130סעי" (כוחה יפה מתוכנית מתאר מקומית או מפורטת  ,מחוזית

, ות השוני�מחוזיד חשוב בקביעת ייעודי הקרקע בתוכניות המתאר המחוזיות ממלאות תפק

שנעדר מתוכניות המתאר המקומיות , על מחוזי�בהתוויית שימושי הקרקע ובהבטחת מבט

.  של תוכניות המתאר המחוזיותהושקעו ביצירת� ובאישור�עבודה ומשאבי� רבי� . והמפורטות

ל יהיה יפה מכוחה של תוכנית מתאר מחוזית יש השלכות "לקביעה שלפיה כוחה של תד

עד כדי סיכול מטרותיה� של תוכניות המתאר המחוזיות ויצירת , פוטנציאליות מרחיקות לכת

ועי� בתוכניות המתאר המחוזיות מתחמי� גדולי� של שימושי קרקע הנוגדי� את הייעודי� הקב

ל שתוחל על שטח שמיועד בתוכנית " תדבמסגרתאישור תוכנית מתאר לשכונת מגורי� :  למשל–

 יוזכר בהקשר זה כי . או לפונקציה מחוזית חשובה אחרתמטרופוליניהמתאר המחוזית לפארק 

, לפיכ(. רי�לצורכי מגו, שטר� פותחו, תוכניות המתאר המחוזיות מגדירות שטחי� נרחבי�

כדי למנוע אישור מהיר , ולו לכאורה, לי� לתוכניות המתאר המחוזיות אי� בה"הכפפת� של התד

שיועדו לשכונות מגורי� בתוכניות , של תוכניות מתאר למגורי� באות� מתחמי� פנויי� נרחבי�

  .    המתאר המחוזיות התקפות

יקולי� שתוכנית המתאר לי� אי� היכולת לשקלל את מלוא הש"מאחר שמעצ� טבע� לתד

ל במהותה היא תוכנית מתאר מקומית שמקומה במדרג "ומאחר שהתד, המחוזית מסוגלת לבחו�

להצעת ) א(13  יש לדעתנו לשנות את סעי, התכנוני הוא מתחת לזה של תוכנית המתאר המחוזית

אושרה כוחה של תוכנית לדיור לאומי יהיה יפה מכוחה של כל תוכנית אחרת ש ":החוק כדלקל�

  ".תאר ארצית ותוכנית מתאר מחוזיתלמעט תוכנית מ, לפי חוק התכנו�

  

  ל"ר על החלטות הודומת� אפשרות לער� אי.14.

באופ� שמגיש תוכנית שתוכניתו ,  מנגנו� עררי� פנימי בתו( מערכת התכנו�החוק התק" יצר

 לערור על –� ברשות  בי� א� בזכות ובי� א– עשוי , או מתנגד שהתנגדותו לתוכנית נדחתה,נדחתה

על החלטתה ועדה מקומית לדחות התנגדות , כ(. ההחלטה בפני מוסד תכנו� בדרג גבוה יותר

על ; )א לחוק התק"112סעי" (ועדת הערר המחוזית וכנית קיימת זכות ערר אוטומטית בפני לת

ועדה מקומית כאמור נית� של החלטת ועדת הערר המחוזית לדחות ערר שהוגש נגד החלטתה 

; )א לחוק התק"111סעי" (ערר שיישמע בפני הוועדה המחוזית , ר ועדת הערר"ברשות יו, להגיש

ר "ברשות יו, מחוזית לדחות התנגדות לתוכנית שבסמכותה קיימתהועדה הוואילו על החלטת 

 אפילו כשמדובר בתוכנית ). לחוק התק"110סעי"  (ערר למועצה הארציתזכות , הוועדה המחוזית

  החוק התק" מאפשר– ל" הדומה בהיבטי� רבי� לוד–בפני ועדת תכנו� מיוחדת  נדונהמתאר ש

ומורה כי במקרה זה , ערר בזכות נגד החלטתה של הוועדה המיוחדת לדחות התנגדות לתוכנית

  ). לחוק התק"73סעי" (המתנגד יוכל לערור למועצה הארצית 
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, בור הרחבציבמערכת התכנו� ל  שהאמינותברת למנגנו� העררי� הפנימי יש תפקיד חשוב בהג

 בתי המשפט בעתירות מינהליות נגד החלטותיה� בצמצו� טעויות תכנוניות ובמניעת הצפה של

  :על חשיבותו עמד בית המשפט העליו�. של מוסדות התכנו�

הטלת תפקידי� מעי� שיפוטיי� על המועצה הארצית מהווה חלק מהמגמה "

י ערר פנימיי� המהווי� חלק מהמנגנו� ליצור גופ, הכללית בחוק התכנו� והבנייה

... שנועדו לקיי� בדיקה פנימית על מעשיה של הרשות המינהלית, המינהלי

. המגמה ליצירת גופי ערר פנימיי� אינה נחלתו הבלעדית של חוק התכנו� והבנייה

מזה מספר שני� נוטה המחוקק להכיר בחשיבות הציבורית של הקמת גופי ערר 

במטרה ליישב , זרי� השוני� של הרשויות המינהליותמינהלתיי� במג�פני�

ומתו( תקווה כי , במהירות סכסוכי� המתגלעי� בי� הפרט לרשות המינהלית

בגישה זו ... גישה זו עשויה לטפח יחסי� תקיני� והוגני� בי� האזרח לשלטו�

.  היא תורמת להפחתת העומס המוטל על בתי המשפט,ראשית. טמו� היגיו� רב

מביאה ליישוב מהיר ויעיל של המחלוקות המתגלעות בי� הפרט  היא ,שנית

, רחבה,  היא מאפשרת קיומה של בדיקה שנייה,שלישית. לרשות המינהלית

 היא עשויה לטפח יחסי� ,רביעית. של החלטות הרשות, יסודית ומקצועית

אברה�  6365/00א " בפסק הדי� בע7מתו( סעי" " (תקיני� בי� האזרח לשלטו�

  ).ההדגשות במקור;  הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז צפו�'בר אור נ

. ל" מאפשרת הליכי ערר כלשה� על החלטותיה של הודהצעת החוק אינה, דברי� אלהלמרות 

ל היא הסמכות הבלעדית המוסמכת "כי הוד, תלהצעת החוק קובע מפורשו) ב(5סעי" , אדרבא

  .חלטותיהבלי אפשרות לערור על ה, לי�"תדלאשר או לדחות 

 ל נועדה למנוע את התארכות הליכי"נראה כי שלילת האפשרות להגשת ערר על החלטותיה של הוד

מול התועלת אל את הצור( בקיצור הליכי� ובייעול� יש לאז� , ואול�. לי�"� של תדאישור

: יתר על כ�.  בית המשפט העליו�שעליה עמד, הציבורית הרבה הטמונה בהליכי ערר פנימיי�

התוצאה עלולה להיות הצפת בתי המשפט , כל ערו/ לערר פנימי בתו( מערכת התכנו�בהעדר 

, ראשית: טעמי�זוהי תוצאה בלתי רצויה מכמה . י�ל"ת הודוהמינהליי� בעתירות נגד החלט

 מיצוימש( הזמ� הנדרש לבירור עתירות מינהליות ולהכרעה בה� ארו( משמעותית מכפי שנדרש ל

 כמוצע, שלילת זכות הערר, ובאופ� פרדוקסלי, לפיכ(. רכת התכנו�הליכי ערר פנימי בתו( מע

בניגוד , לי�" עלולה דווקא להוביל להתארכות יתרה של הליכי אישור� של תד,בהצעת החוק

רצוי , מאחר שתכנו� מרחבי הוא נושא מקצועי, שנית. מוחלט לכוונה שמאחורי הצעת החוק

ולא על ידי בית ,  על ידי מוסד תכנו� בכיר ממנושהביקורת על החלטותיו של מוסד תכנו� תיעשה

  . ולאו דווקא בהיבטי התכנו� עצמ�, ההלי( המינהליבחינתבהיא מומחיותו ש, המשפט המינהלי

ל החולק על "חבר בודכל : "כדלקמ� להצעת החוק סעי  חדש 21על כ� מוצע להוסי  אחרי סעי  

וכ� כל , יטה לדחותה או לאשרה בתנאי�ל וזו החל"מי שהגיש תוכנית לאישור הודכל , החלטתה

יהיה רשאי להגיש ערר שיישמע , כולה או חלקה, ל והתנגדותו נדחתה"מי שהגיש התנגדות לתד

לעניי� המועדי� להגשת הערר מוצע . "והחלטתה של זו תהיה סופית, בפני הוועדה המחוזית

ל החלטת הוועדה  לחוק התק  לעניי� הגשת ערר ע112לאמ. את ההסדרי� הקבועי� בסעי  

 יו� ממועד קבלת ההחלטה על ידי 15הערר יוגש בתו" : דהיינו, המקומית בתוכנית שבסמכותה

מאחר שהצעת .  יו� ממועד הגשתו60והוועדה המחוזית תית� את החלטתה בערר בתו" , העורר

אי� במועדי� , ל הנמש( חודשי� רבי� ועשוי לארו( כשנה שלמה"החוק מתווה הלי( לאישור תד

ויש בכ( לעומת , ת הזמני�המוצעי� לערר כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתכלית של קיצור לוחו

  .הכרחיי� בצורת עתירות מינהליות לבית המשפט�למנוע עיכובי� נוספי� ולאכדי זאת 
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  ))א(3סעי   ( של המועצה הארציתהרכב ועדת המשנה לדיור לאומי. 15.

,  תמנה ועדת משנה לדיור לאומי בת שבעה חברי�המועצה הארצית,  להצעת החוק3לפי סעי" 

שלה יוקנו כל סמכויותיה של המועצה , "ובה� נציג משרד ראש הממשלה ונציג שר הפני�"

, כ( עולה מהצעת החוק, תפקידה העיקרי של ועדת המשנה לדיור לאומי. לי�"הארצית בנוגע לתד

 כניות המתאר הארציותלי� הכוללות סטיות מהוראותיה� של תו"קידו� תדיהיה לאשר 

  הרלוונטיתא"מ היא בהיק" המותר המוגדר בתהאמורהובלבד שהסטייה ,  התקפות)אות"תמ(

  .)מתו( דברי ההסבר להצעת החוק(

החוק התק" מסמי( את המועצה הארצית למנות מבי� חבריה ועדות משנה ולאצול לה� 

 עצמו המשנה שהחוק התק" וועדותכל הנוגע לב, ואול�). ד לחוק התק"12סעי" (מסמכויותיה 

, כ(: אלא פירט את הרכב�, קביעת הצור( בהקמת�המחוקק לא הסתפק ב,  את הקמת�מחייב

 לתוספת 2סעי" ; א לחוק התק" קובע את הרכבה של ועדת המשנה לתשתיות לאומיות6סעי" 

 הראשונה לחוק התק" קובע את הרכבה של הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחי� פתוחי�

 לתוספת השנייה לחוק התק" קובע את הרכבה של הוועדה לשמירת 3ואילו סעי" ; )פ"שולקח(

המטרה שהציב לעצמו המחוקק כשקבע בעצמו את הרכב� של ועדות נראה כי . הסביבה החופית

כיאה , שיביא לידי ביטוי מגוו� דעות והשקפות, הרכב מגוו�כי יוקמו בלהבטיח המשנה הללו היה 

נושאי� המסוימי� שהוסמ( יה של המועצה הארצית בסמכויותאת הקנה לו החוק למוסד תכנו� ש

  .לעסוק בה�

כדי להבטיח ששיקולי� סביבתיי� יובאו בחשבו� בהחלטותיה� של הוועדה לתשתיות , כ(

 ה�החוק התק" קבע כי בכל אחת מ, פ והוועדה לשמירת הסביבה החופית"הולקחש, לאומיות

  . נציג הגופי� הציבוריי� שמטרת� הגנה על הסביבה ג�בנוס"יג של השר להגנת הסביבה וישב נצי

למעט , בהצעת החוק אי� התניה כלשהי לגבי הרכבה של ועדת המשנה לדיור לאומי, לעומת זאת

. הקביעה כי בי� שבעת חבריה יהיו נציג ראש הממשלה ונציג משרד הפני� במועצה הארצית

ת המשנה שימונו לוועד, הארצית הנוספי�שבו חמשת חברי המועצה , כתוצאה מכ( ייתכ� מצב

בלי מת� , לי�" אינטרס מובנה בקידו� תד שיש לה�,משרדי ממשלהייצגו רק אות� , לדיור לאומי

הרכב מגוו� של מוסדות התכנו� חשוב ג� משו� שהוא . אינטרסי� אחרי�להשקפות וביטוי ל

פג� זה שבהצעת החוק . ותרהמבטיחי� החלטות תכנוניות נכונות י, מאפשר חילופי דעות מפרי�

 להצעת החוק קובע באופ� מפורט את זהות החברי� 4שסעי" , בולט במיוחד על רקע העובדה

  . המייצג מגוו� דעות ואינטרסי�,תו( יצירת הרכב מגוו�, ל"בוד

וכדי להבטיח שוועדת המשנה לדיור לאומי תפעל בהרכב מגוו� המביא לידי ביטוי , על כ�

תמונה ועדת משנה לדיור : "להצעת החוק כדלקמ�)א(3תק� את סעי   למוצע, השקפות שונות

נציג משרד . 1 :לאומי של המועצה הארצית אשר תכלול את חברי המועצה הארצית הבאי�

נציג המשרד . 3; נציג משרד ראש הממשלה. 2; היושב ראשוהוא יהיה ,  במועצה הארציתהפני�

 המועצה הארצית בעל הכשרה מקצועית חבר. 5 ;נציג שר התחבורה. 4; להגנת הסביבה

נציג . 7; נציג ארגו� הגג של הגופי� הציבוריי� שעניינ� שמירת איכות הסביבה. 6 ;בסוציולוגיה

  ."הארגוני� המקצועיי� בתחומי התכנו� והבנייה
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  )27, )ד(13, )ד(10, )ב(4סעיפי� (ות משרד ראש הממשלה השר הממונה והתערב. 16.

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי� "ק קובע כי  להצעת החו27סעי" 

  ". תקנות בכל הנוגע לביצועו

ג� בהצעת חוק . ) לחוק התק"265סעי"  (השר הממונה על פי החוק התק" הוא שר הפני�, כידוע

 –") חוק הרפורמה: "להל�(הנמצאת בימי� אלה בדיוני� בכנסת , 2010� ע"התכנו� והבנייה התש

 לחוק 565סעי"  ( נקבע כי השר הממונה יהיה שר הפני�–יא הצעת חוק ממשלתית א" ה

, המדינה היה תחו� התכנו� המרחבי באחריות משרד הפני�מאז הקמת . ולא במקרה, )הרפורמה

משרד ראש הממשלה לא עוסק בתכנו� , לעומת זאת. רכז ידע מקצועי ומומחיות בנושא זההְמ 

  .שה לכ( וא" לא כוח אד� מקצועי שמסוגל לפעול בתחו� זהאי� לו המומחיות הדרו, מרחבי

תכנו� המרחבי ת על פעולות משרד הפני� באי� זאת אומרת שאי� מקו� לשפר הליכי� או לביקור

 ליצור מערכת תכנו� מקבילה שבאחריות משרד –אול� הכוונה המגולמת בהצעת החוק . בישראל

כאשר נדרש אישור ועדת , למשל(יגי� למעט במקרי� חר, ראש הממשלה ואשר אינה כפופה

למערכת התכנו� הראשית שבאחריות , )א"המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית להקלה מתמ

�הבעת איכוונה זאת כמוה כ.  וא" טומנת בחובה סיכו� משמעותי, אינה ראויה–משרד הפני� 

נכוני� בי� משרדי והיא מערערת את האיזוני� ה, אמו� במערכת התכנו� הכפופה למשרד הפני�

  .הממשלה השוני� בשדה התכנו� המרחבי

לאחר "ה� החוק התק" וה� חוק הרפורמה מסמיכי� את השר הממונה להתקי� תקנות : יתר על כ�

, לעומת זאת).  לחוק הרפורמה565סעי" ,  לחוק התק"265סעי" " (התייעצות ע� המועצה הארצית

ובלי  תקנות לצור( ביצועו על דעת עצמו הצעת החוק מורה כי ראש הממשלה יוסמ( להתקי�

שאינ� מושתתות , תקנות לא ראויותהתוצאה עלולה להיות . התייעצות ע� גור� מקצועי כלשהו

  .על ידע מקצועי ועל צרכי� תכנוניי� אמיתיי�

שר הפני� ממונה על ביצוע חוק זה והוא : " להצעת החוק כדלהל�27על כ� מוצע לשנות את סעי  

  ".להתקי� תקנות בכל הנוגע לביצועו, תייעצות ע� המועצה הארציתלאחר ה, רשאי

הצעת החוק כוללת סעיפי� נוספי� המסמיכי� את משרד ראש הממשלה להתערב בהליכי אישור� 

א� לאשר את ל לא החליטה "קובע כי במקרה שהודלהצעת החוק ) ד(10סעי" , כ(. לי�"של תד

יכנס נציג ראש הממשלה ", קבועי� בהצעת החוקבמועדי� העשתה כ� לא של או "הפקדתה של תד

מעבר לבעייתיות ". הוא יעמוד בראש הישיבהבוועדה ישיבה שלא מ� המניי� לקבלת החלטה ו

בניסוחו של ,  הכרוכה בהתערבות של משרד ממשלתי שתכנו� מרחבי אינו ממומחיותוהעקרונית

  .טמו� קושי נוס") ד(10סעי" 

כיוו� . להצעת החוק) א(4ל לפי סעי" "ינו אחד מחברי הודנציג ראש הממשלה כלל א , ראשית

נציג ראש הממשלה "הקובע כי ,  ממילא ניסוחו של הסעי",השנציג ראש הממשלה אינו חבר בוועד

אמנ� . האמור) א(4הווה סתירה לסעי" אינו נית� ליישו� ומ, יכנס ישיבה שלא מ� המניי�" בוועדה

נציג  ישמש –  משרד הפני�נציג  הוא–ל "ר הוד" של יוובהעדרלהצעת החוק קובע כי ) ב(4סעי" 

,  הקבוער"מה רק בהעדרו של היו אול� ברור כי אפשרות זאת ק.ראש הממשלה כממלא מקומו

  . ל"שביעות רצונו מקצב עבודתה של הוד� משרד ראש הממשלה מבקש להתערב בשל איכאשרולא 

 ה� בחוק התק" וה� בחוק הרפורמה –העיקרו� השזור בכל חקיקת התכנו� והבנייה בישראל , שנית

שאותו מייצג החבר , א שממלא מקו� של חבר במוסד תכנו� צרי( להיות נציג אותו גו" הו–

הכשירות הנדרשת מחבר נדרשת ג� "כי ,  החוק התק" וחוק הרפורמה מדגישי�,בנוס". הקבוע

ברור שדרישה זאת ). לחוק הרפורמה) א(26סעי" , א לחוק התק"48סעי" : למשל" (מממלא מקומו

שרד עובד במ) שלה נציג ראש הממ–במקרה זה (אינה ניתנת למילוי כאשר ממלא המקו� 
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הכוונה לאפשר במקרי� מסוימי� לנציג , לפיכ(. הקבועחבר ה מזה שבו מועסק ממשלתי אחר

 בי� א� כאשר – ) משרד הפני�נציג(ל " הודר הקבוע של"ראש הממשלה למלא את מקומו של היו

 הוק�ובי� א� על ידי מעי� הדחת אד) ת החוקלהצע) ב(4לפי סעי" (נבצר ממנו למלא את מקומו 

תקינות � יוצרת אי –ל "ל לא קיבלה במועד החלטה בעניי� הפקדתה של תד"במקרה שהוד, ישירה

ל מייצג את "הודהקבוע של ר "יוה,  לעילאמור משו� שכהדבר חמור במיוחד. מינהלית חמורה

שלפי הצעת , בעוד שנציג ראש הממשלה, שרכש מומחיות בתחו� התכנו� המרחבי, משרד הפני�

  .מומחיות או ידע מקצועי בתחו� זהעובד במשרד ממשלתי שאי� לו , החוק ישמש כממלא מקומו

נית או שלא לא דנה הוועדה בתוכ: "להצעת החוק כדלהל�) ד(10על כ� מוצע לשנות את סעי  

ר הוועדה ישיבה שלא "יכנס יו, קיבלה החלטה לעניי� הפקדתה במועדי� הקבועי� לכ" בחוק זה

  ".מ� המניי� לקבלת החלטה

  .להצעת החוק) ב(4סעי  כ� מוצע למחוק את 

, קובע כי במקרה שוועדת המשנה לדיור לאומי) ד(13סעי" ,  החוקלהצעת) ד(10בדומה לסעי" 

יכנס נציג ראש ", לא נתנה את החלטתה במועד, ל"לצור( הפקדת תדבמקו� שאישורה נדרש 

". והוא יעמוד בראש הישיבה... הממשלה בוועדת המשנה ישיבה שלא מ� המניי� לקבלת החלטה

פוגע  )ד(13 סעי" אנו סבורי� שג�, להצעת החוק) ד(10סעי" ל מכל הטעמי� שפורטו לעיל בנוגע

תו( מת� עדיפות , השוני� בכל הנוגע להחלטות תכנו�באיזוני� הקיימי� בי� משרדי הממשלה 

  . שכאמור אי� לו המומחיות והניסיו� הנדרשי� בתחו� התכנו� המרחבי, למשרד ראש הממשלה

לא נתנה ועדת המשנה את החלטתה : "להצעת החוק כדלהל�) ד(13 את סעי  על כ� מוצע לשנות

  ."ניי� לקבלת החלטה כאמור ישיבה שלא מ� המ יושב ראש הוועדהיכנס, במועד האמור

  

  ))ג(4סעי   (ל"ודמחלי  מקו� נציג משרד הבינוי והשיכו� ב. 17.

 הנות� ביטוי ,מאוז�הוא הרכב , להצעת החוק) א(4כפי שהוא קבוע בסעי" , ל" הרכב הוד,ככלל

קיי� , להצעת החוק) ב(4ובנוס" לאמור לעיל לעניי� סעי" , ע� זאת. למגוו� השקפות ואינטרסי�

יהיה ממלא מקומו ... נציג רשות מקרקעי ישראל"המורה כי , להצעת החוק) ג(4 בסעי" י דומהקוש

ה� החוק התק" וה� חוק , כפי שפירטנו לעיל בהרחבה". של נציג שר הבינוי והשיכו� בהעדרו

שאותו מייצג , הרפורמה מורי� כי ממלא מקומו של חבר במוסד תכנו� יהיה נציגו של אותו גו"

  .נדרשת ג� מממלא מקומוהקבוע הכשירות הנדרשת מהחבר , בנוס". הקבועהחבר 

לבוא בנעליו של נציג משרד הבינוי , ולו לכאורה, מקרקעי ישראל לא יכולרשות ברור כי נציג של 

ממילא אי� . שסמכויותיה� ותחומי אחריות� שוני�, מאחר שמדובר בגופי ממשל שוני�, והשיכו�

הנדרשת מנציג משרד הבינוי , י ישראל יהיה בעל אותה כשירות מקרקערשותשנציג , כלל אפשרות

, ל" מקרקעי ישראל אי� כלל נציג בודרשותל, להצעת החוק) א(4לפי סעי" : יתר על כ�. והשיכו�

יזכה , ל"שלפי הצעת החוק לא אמורה להיות לו נציגות בוד, ולפיכ( לא ברור כיצד גו" שלטוני

  .בנציגות שכזאת בתור ממלא מקו�

בטשטוש תחומי� בי� משרדי הממשלה מדובר , להצעת החוק) ב(4כמו בעניי� סעי" ,  במקרה זהג�

 ברי כי במקרה שנציג משרד הבינוי והשיכו� . באיזוני� העדיני� שביניה�תו( פגיעה קשה, השוני�

הלי� הקבועי� בחוק בנ, המשרד ימנה לו ממלא מקו� מקרב עובדיו, ל ייאל/ להעדר מדיוניה"בוד

  ).א לחוק התק"48סעי"  (התק"

  ).ג(4על כ� מוצע למחוק את סעי  
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  )) ד(5סעי   (הפרטת מער" הייעו. המקצועי. 18.

, הסביבה, התחבורה, ל יהיו יועצי� בתחו� המשפט"להצעת החוק קובע כי לוד) ד(5סעי" 

דברי ההסבר להצעת החוק נאמר ב".  עובד מדינהאינו"אשר כל אחד מה� , השמאות והכלכלה

. מוצע כי לוועדה לדיור לאומי יהיו מגוו� יועצי� אשר אינ� מקרב עובדי המדינה" כי ניי� זהבע

עובדה , הניסיו� מלמד כי בתחומי� שוני� תלויי� מוסדות התכנו� בעמדות נציגי משרדי� שוני�

הצעת החוק מבקשת לטפל בבעיה זו באמצעות העמדת יועצי� . היוצרת עיכובי� בעבודת המוסד

  ".ולהסדיר את מינויי� של יועצי� אלה כמינויי חובה, � בתחומי� הרלוונטיי�מקצועיי

, היועצי� המקצועיי� של מוסד תכנו� לבי� החובה המוטלת עליוזהות  קשר בי� לאי� כל, ואול�

תוכנית , כ(. ל את אישורו של גו" שלטוני אחר לצור( קידו� תוכניתלקב, בחיקוקי� שוני�

 הלאומית  לממשה נדרשת סלילת כביש גישה חדש באחריות החברהאשר כדי, לשכונת מגורי�

ובה� משרד התחבורה ומשרד האוצר ,  כמה משרדי ממשלהמצריכה הסכמה מצד, לדרכי�

ל יהיה יוע/ תחבורה ויוע/ כלכלי שאינ� עובדי מדינה "העובדה שלוד). שנדרש לממ� את הסלילה(

מינוי , לפיכ(. משרדי הממשלה הנוגעי� בדבראי� בה כדי לעקו" את הצור( לקבל את אישור� של 

ת כדי לענות על הבעיה האובייקטיבי, ולו לכאורה, יועצי� מקצועיי� שאינ� עובדי מדינה אי� בו

 נציגי משרדי� יה� של תלות� של מוסדות התכנו� בעמדות:שהוצגה בדברי ההסבר להצעת החוק

 ייעולאלא על ידי , הייעו/ המקצועי על ידי הפרטת מער( אינההדר( לפתור בעיה זאת . שוני�

, כולל לוחות זמני� מחייבי�, עבודת� של משרדי הממשלה הנוגעי� בדבר וקביעת נהלי� פנימיי�

  .בעניי� זה

חלקו ייעו/ שוט" וחלקו מעת , נדרשי� לייעו/ מקצועי בתחומי� שוני�מוסדות התכנו� , ככלל

ל והיוע/ "שפטי של הודכמו היוע/ המ, ועי�ככל שמדובר ביועצי� קב, לדעתנו. לעת ולפי העניי�

הסיכו� לניגוד ענייני� הוא מטבע הדברי� .  מדינהיעובדאלה יהיו ראוי לקבוע כי , הסביבתי שלה

שרוב עיסוקיו בשוק הפרטי ועל כ� הוא חשו" לאינטרסי� , גדול בהרבה כאשר מדובר ביוע/ פרטי

בר ביועצי� שמוסד התכנו� נדרש לקבל את ככל שמדו, לעומת זאת. כלכליי� שוני� של לקוחותיו

יש מקו� , חוות דעת� רק במקרי� ספציפיי� ואשר אינ� יועצי� קבועי� של אותו מוסד תכנו�

ובלבד שהצעת החוק תקבע הוראות , לאפשר ג� העסקת יועצי� מקצועיי� מ� השוק הפרטי

  .למניעת ניגוד ענייני�

שאינו עובד "ת החוק ולמחוק את התיבה להצע) ד(5מוצע לשנות את הוראות סעי  לפיכ" 

 )7(כ� מוצע לשנות את סעי  משנה ). 6) (כולל(עד ) 2(המופיע בסעיפי המשנה " המדינה

או /אשר יכול שיהיו יועצי� לתוכנית ו, כפי שיקבע יושב ראש הוועדה, יועצי� נוספי�: "כדלהל�

ד שיובטח כי היועצי� האמורי� ובלב, ויכול שלא יהיו מקרב עובדי המדינה, לעניי� מסוי� בלבד

  ".ישיר או עקי , אינ� נמצאי� בניגוד ענייני�

  

  ))ד(�19ו) ב(19סעיפי�  (ל"למת� החלטה בהתנגדויות לתדהזמני� לוח . 19.

ל "ל שמעה את ההתנגדויות שהוגשו לתד"להצעת החוק קובע כי במקרה שהוד) ב(19סעי" 

 ימי עבודה מתו� המועד לשמיעת 14 בתו("תית� את החלטתה בעניי� התוכנית , בעצמה

במקרה שמונה חוקר ).  יו� מהמועד האחרו� להגשת ההתנגדויות60 עד 30שהוא " (ההתנגדויות

 14בתו( "ל את החלטתה בה� "להצעת החוק תית� הוד) ד(19לפי סעי" , לשמוע את ההתנגדויות

 בשו�  מועדי� אלההצעת החוק לא מאפשרת להארי(". ימי עבודה ממועד הגשת המלצות החוקר

  .אפילו תחת נסיבות חריגות, מקרה
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ובוודאי שאי� זה סביר שלא לית� אפשרות  ,אי� זה ריאלי לקבוע לוח זמני� קצר כל כ(, לדעתנו

, במקרה שלתוכנית יוגשו עשרות רבות וא" מאות התנגדויות, כ(. בנסיבות מיוחדותלהארכתו 

, באופ� דומה. להגיע להחלטה מושכלת בעניינ�ל זמ� ארו( יותר כדי "מטבע הדברי� יידרש לוד

ל זמ� רב "כ( ייתכ� שיידרש לוד, ככל שהתוכנית שבה מדובר גדולה יותר בשטחה ומורכבת יותר

בהקשר זה נזכיר את לוחות הזמני� הקבועי� בחוק . יותר כדי להכריע בהתנגדויות שיוגשו לה

סד תכנו� יחליט א� לאשר תוכנית א לחוק התק" קובע כי מו109סעי" : התק" ובחוק הרפורמה

 יו� 90בתו( : דהיינו(מפורטת בתו( שלושה חודשי� מתו� תקופת הפקדתה /מתאר מקומית

אול� לגבי תוכנית מתאר החלה על כל מרחב התכנו� ). מהמועד האחרו� להגשת התנגדויות

 סעי" ,באופ� דומה.  יחליט מוסד התכנו� בתו( עשרה חודשי� מתו� תקופת ההפקדה,המקומי

 יו� 21 לחוק הרפורמה מורה כי מוסד התכנו� יחליט בעניי� התנגדויות שהוגשו לתוכנית בתו( 276

 יו� מתו� המועד 87(שבו הגיש לו החוקר שמונה לשמוע את ההתנגדויות את המלצותיו , מהמועד

 לחוק הרפורמה מאפשר להארי( את המועד למת� ההחלטה 277סעי" אול� . )להגשת התנגדויות

) ד(277סעי" , כוללנית�כשמדובר בתוכנית מתאר מקומית.  יו� נוספי�14�ל מוסד התכנו� בש

  .לחוק הרפורמה מתיר להארי( את המועד לקבלת החלטה בהתנגדויות בשלושה חודשי� נוספי�

בלי לשקול את כל ,  לתת החלטה חפוזהל"במסגרתו תיאל. הודוכדי למנוע מצב ש, לפיכ"

הוועדה תחליט : "דלקמ�כלהצעת החוק ) ב(19סעי  שנות את מוצע ל, רלוונטיי�השיקולי� ה

או , וכ� תחליט לאשר את התוכנית ע� או בלי שינויי� או בתנאי� שתקבע, בדבר ההתנגדויות

נסיבות מיוחדות אול� ב;  ימי עבודה מתו� המועד לשמיעת ההתנגדויות30הכל בתו" , לדחותה

מקו� שבו שטח התוכנית או מורכבותה או הסוגיות , תריבוי התנגדויות שהוגשו לתוכני: כגו�(

 ימי עבודה �15הארי" את המועד האמור ברשאית הוועדה ל) שהיא מעלה מחייבי� זאת

  ".נוספי�

 ימי עבודה ממועד 30בתו� : "להצעת החוק כדלקמ�) ד(19סעי  תק� בהתאמה את כ� מוצע ל

 את התוכנית ע� או בלי שינויי� או הגשת המלצות החוקר תחליט בה� הוועדה וכ� תחליט לאשר

, ריבוי התנגדויות שהוגשו לתוכנית: כגו�(אול� בנסיבות מיוחדות . או לדחותה, בתנאי� שתקבע

רשאית הוועדה ) מקו� שבו שטח התוכנית או מורכבותה או הסוגיות שהיא מעלה מחייבי� זאת

  ." ימי עבודה נוספי��15הארי" את המועד האמור בל

  

  ))ד(�23ו) ג(23סעיפי�  ( או שינויההתלייתה, ל" תדביטול. 110.

ל שאושרה למת� תוק" "להצעת החוק קובע כי במקרה שלא הוחל בביצועה של תד) ג (23סעי" 

 את ואול� הוועדה תהיה רשאית לשנות, לא יפקע תוקפה", בתו( שלוש וחצי שני� ממועד אישורה

  ".להתלותה או לבטלה, התוכנית

מטרתו המוצהרת של החוק המוצע היא . להצעת החוק) ג(23יו� מובנה בסעי" היג�לדעתנו יש חוסר

. מצוקת הדיור הקיימת כיו�ספר רב של יחידות דיור כדי להקל על לאפשר בנייה מאסיבית של מ

לי� שיאושרו בהליכי� המיוחדי� שהצעת החוק "מטרה זאת מחייבת מימוש מהיר של התד

תו( שלוש וחצי שני� ממועד וונה להתחיל במימושה בא� אי� כ, ל"אי� כל טע� בתד. קובעת

המסקנה המתחייבת היא שלא היה , ל בתו( פרק זמ� זה"כאשר לא הוחל במימוש התד. אישורה

 .כלל צור( באותה תוכנית ובוודאי שלא היה מקו� לקדמה בהלי( המהיר הקבוע בהצעת החוק

לי� כמכשיר מהיר "עת לאישור תדכדי למנוע ניצול לרעה של ההלי( הייעודי שהצעת החוק קוב

ל "התחלת מימושה של תד�יש להורות כי אי, לאישור תוכניות שימומשו רק בעוד שני� ארוכות

  .במועד הקבוע בהצעת החוק תוביל לפקיעתה
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לא הוחל בביצוע תוכנית במועד הקבוע : "להצעת החוק כדלקמ�) ג(23לכ� מוצע לתק� את סעי  

  ."יפקע תוקפה, )א(בסעי  קט� 

ל "כפי שהוא מופיע בהצעת החוק מעניק לוד) ג(23ניסוחו של סעי" ,  זאת תידחה שהצעתנוככל

שינוי , החוק התק"לפי . שא" מוסד תכנו� לא נהנה מה� לפי החוק התק", סמכויות מרחיקות לכת

צעדי� שמוסדות התכנו� רשאי� לבצע רק באמצעות תוכנית ה� ביטולה התלייתה או , תוכנית

להצעת ) ג(23סעי" ניסוחו של . לפי הוראות החוקלהתנגדויות הציבור  להפקידה  שיש,חדשה

בלי הפקדת תוכנית , החלטה פנימיתלהתלות� או לבטל� ב, לשנות תוכניותל "החוק יאפשר לוד

 מהציבור את זכותו שתשלול, בהצעה חמורה ביותראפוא  מדובר . התנגדויותחדשה ובלי לשמוע

  .להתלותה או להכניס בה שינויי�, ל"הצעה לבטל תדגע ללהשמיע את עמדתו בנו

כל הפחות יש ל, להצעת החוק כאמור לעיל) ג(23וככל שתידחה הצעתנו לשנות את סעי  , על כ�

התלייתה או ביטולה ייעשו באמצעות , שינוי התוכנית":  את המשפטזההוסי  בסופו של סעי  ל

  ".ק זהלחו 15�22סעיפי�  לפי אושרתתופקד ותוכנית חדשה ש

לא בעל מקרקעי� או בעל זכות במקרקעי� שבתחו� התוכנית " כי להצעת החוק מורה) ד(23סעי" 

  ".התלייתה או ביטולה, בשל שינוי התוכניתיהא זכאי לתבוע פיצויי� כלשה� 

אינה חוקתית ויש לעניי� שלילת הזכאות לפיצויי� ) ד(23שבסעי" ההוראה לדעתנו , יתלישש

תחו� "ל היא תוכנית החלה על "קובע כי תד)  א(2סעי" (בהצעת החוק פרק ההגדרות . לבטלה

) ג(6סעי" ".  או יותר במקרקעי� הכלולי� בו80%�קרקע אשר המדינה הינה בעלת הזכויות ב

ל טעונה הצדקה " כי הכללת קרקע שאינה בבעלות המדינה בתחו� תדלהצעת החוק מורה

  . מטרות התוכנית ולא תיעשה אלא א� היא נדרשת למימוש,תכנונית

ל ובכל מקרה מהווי� "שנכללו בתחו� תד, מהוראות אלו נובע כי בעליה� של מקרקעי� פרטיי�

לצור( מימושה בגורמי� שכלל אינ� תלויי� תלויי� , )20%�לא יותר מ(חלק קט� משטח התוכנית 

ניי� עבודות תשתית המותנות לעתי� קרובות בתקציבי מדינה ובפעולות של גופי� שלטוב: בה�

 רשות: דהיינו, ל"ובראש ובראשונה בבעלי� של רוב שטח התד; כמו החברה הלאומית לדרכי�

  .מקרקעי ישראל

ל בתו( שלוש וחצי שני� מיו� אישורה אינ� "ביצועה של תד�הסיבות הצפויות לאימכא� ש

שלילת זכאות� . לבעלי הקרקע הפרטיי� שבתחומה, ברוב המכריע של המקרי�, קשורות

תחילת מימושה במועד הקבוע בסעי" �התלייתה או ביטולה בגי� אי,  בשל שינוי התוכניתלפיצויי�

בעלי הקרקע הפרטיי� אינ� יכולי� ליהנות  , ראשית:  כמוהו כענישה כפולה–להצעת החוק ) ג(23

,  ה� אינ� רשאי� לתבוע פיצויי� ממוסד התכנו�,שנית; מהרווחי� הצפויי� לה� מהבנייה בה

 או להתלותה, ) על ידי הקטנת זכויות הבנייה,למשל (ת אלו לשנות את התוכניתשהחליט בנסיבו

  .באופ� שיפגע משמעותית בשווי המקרקעי� שבבעלות�, לבטלה

בעל מקרקעי� או בעל זכות : "להצעת החוק כדלקמ�) ד(23לדעתנו יש לשנות את סעי  , לפיכ"

התלייתה או , שינוי התוכניתבמקרקעי� שבתחו� התוכנית יהיה זכאי לתבוע פיצויי� בשל 

אול� במקרה שבו לא נית� היה להתחיל בביצועה של התוכנית ; )ג( כאמור בסעי  קט� –ביטולה 

לא יהא ,  של בעל המקרקעי� או בעל הזכות במקרקעי�בשל מעשה) א(סעי  קט� במועד הקבוע ב

  ".התלייתה או ביטולה,  בגי� שינוי התוכניתזכאי לתבוע פיצויי�
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  ?הא� יש צור" בהצעת החוק: 2חלק 

  

  לוחות הזמני� לאישור תוכניות. 1.2

בשנתיי� האחרונות אנו עדי� לאיו� כלכלי וחברתי שנוצר "בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי 

בגי� ירידה חדה בהתחלות הבנייה , בי� היתר, עלייה זו נוצרה. בגי� עלייה קיצונית במחירי הדיור

הליכי אישור תוכניות בנייה למגורי� על פי החוק . דיור לציבורוצמצו� משמעותי של היצע ה

החוק המוצע מבקש לקבוע כהוראת שעה הסדרי� מיוחדי� . הקיי� אורכי� למעלה משלוש שני�

. לטיפול בהליכי אישור תוכניות בנייה למגורי�) הוועדה לדיור לאומי(והקמת מוסד תכנו� ייעודי 

חוק זה קובע הליכי� שמשכ� . ל של תוכניות בנייה למגורי�זאת במגמה לאפשר קידו� מהיר ויעי

דומי� בעיקר� " עוד נאמר בדברי ההסבר כי לוחות הזמני� הקבועי� בהצעת החוק ".יהא כשנה

  .בחוק הרפורמה" ללוחות הזמני� אשר נקבעו

למעלה (החוק התק" קובע הליכי� ממושכי� כ( שהצור( בה נובע אפוא מ, לפי יוזמי הצעת החוק

 כפי ,לטענה זאת אי� יסוד. מפורטות למגורי�/לאישור תוכניות מתאר מקומיות) שלוש שני�מ

המשווה את לוחות הזמני� לטיפול בתוכניות מתאר , שנית� לראות בטבלה שלהל�

 מהטבלה א" עולה כי .הנוכחיתבחוק הרפורמה ובהצעת החוק , מפורטות בחוק התק"/מקומיות

ובאופ� , לוחות הזמני� הקבועי� בחוק הרפורמה ארוכי�, חוקבניגוד לדברי ההסבר של הצעת ה

  .ה� בהשוואה לחוק התק" וה� בהשוואה להצעת החוק, משמעותי

  

  מפורטת למגורי� /לוחות הזמני� לאישור תוכנית מתאר מקומית

  בהצעת החוק  בחוק הרפורמה  בחוק התק   השלב התכנוני

 מהגשת  יו�30  בדיקה מוקדמת
  )ב62סעי"  (התוכנית

 יו� מהגשת 14
  )250סעי" (התוכנית 

 מהגשת  יו�14
  )א(7סעי"  (התוכנית

 יו� מהגשת 60  דיו� בהפקדה והחלטה
  )ב85סעי"  (התוכנית

קליטת  יו� מ45
 בתו� התוכנית

הבדיקה המוקדמת 
  ))א(257, 253 סעיפי�(

  יו� מקליטת45
 בתו� תוכניתה

  המוקדמתהבדיקה
  )א(10סעי" (

ו� מההחלטה על  י15  פרסו� להתנגדויות
תוכנית הפקדת ה

  )א89סעי" (

 יו� מההחלטה על 14
הפקדת התוכנית 

  ))א(263סעי" (

 יו� מההחלטה על 15
לפי  (הפקדת התוכנית

  )החוק התק"

)  יו�60(חודשיי�   הגשת התנגדויות
ממועד הפרסו� 

  )102סעי" (המאוחר 

 יו� ממועד 60
הפרסו� המאוחר 

  )266סעי" (

 יו� ממועד 60
מאוחר הפרסו� ה

  ))ב(18סעי" (

 יו� מתו� 45�30  אי� מועד מחייב  שמיעת ההתנגדויות
המועד להגשת 

סעי" (התנגדויות 
  ))א(273

 יו� מתו� המועד 30
 להגשת התנגדויות

  ))א(19סעי" (

, החלטה בהתנגדויות
אישור התוכנית או 

  דחייתה

 90(שלושה חודשי� 
מועד מתו� ה) יו�

להגשת התנגדויות 
  )א109סעי" (

 יו� מתו� המועד 87
 21(להגשת התנגדויות 
ח "יו� אחרי הגשת דו

ע את שמהחוקר ש
 סעיפי� –ההתנגדויות 

  ))א(277� ו276, )ד(274

 יו� מתו� המועד 14
לשמיעת ההתנגדויות 

  ))ב(19סעי" (

   יו�178   יו�250�265   יו�225  ס" הכל
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מפורטת /ת מתאר מקומיתלאישור תוכניקובע חוק התק" שהלוחות הזמני� , כפי שמראה הטבלה

אלא , אי� מדובר בשלוש שני� או יותר: קצרי� בהרבה מכפי שנטע� בדברי ההסבר להצעת החוק

 ,אלהמועדי� אפשר בנסיבות מיוחדות להארי( החוק התק" מאמנ� . שמונה חודשי�בפחות מ

. אלא שג� חוק הרפורמה וג� הצעת החוק מאפשרי� להארי( את המועדי� הקבועי� בה�

תוכנית ו" כל תקופות ההארכה האפשריות בכל אחד מהשלבי� הכרוכי� באישורה של בציר

מש( הזמ� הכולל המירבי ,  חלה על כל מרחב התכנו� המקומילאש, מפורטת/מתאר מקומית

 יו� 375או , ) לחוק התק"102� וב85יפי� סע ( יו�285לאישור תוכנית לפי החוק התק" הוא 

מש( הזמ� הכולל המירבי לאישור ).  לחוק התק"א109י סעי" לפ (באישור מיוחד של שר הפני�

 ).לחוק הרפורמה) ג(277�ו) ה(274, )ג(�ו) ב(257סעיפי�  ( יו�302תוכנית לפי חוק הרפורמה הוא 

) ב(10סעיפי�  ( יו�236מש( הזמ� הכולל המירבי לאישור תוכנית לפי הצעת החוק הנוכחית הוא 

 טר� בחשבו� הזמ� הנדרש לתיקו� תוכניתזמני� הללו לא הובא בלוחות ה )).ד(19�ו) א(19, )ג(� ו

שבאחריותו של מאחר שמדובר בפעולה , במקרה שנקבע כי נדרש להכניס בה תיקוני�, הפקדתה

  . אי� כל שליטה בהמוסד התכנו�ול, מגיש התוכנית

לטענה כאילו החוק התק" קובע לוח זמני� של שלוש שני� ויותר לאישור תוכנית , לפיכ(

לוחות הזמני� לאישור תוכניות למגורי� , לאמיתו של דבר. מפורטת למגורי� אי� כל בסיס/מתאר

מוסדות , בפועל. הקבועי� בהצעת החוק קצרי� רק בחודש וחצי בהשוואה למצב לפי החוק התק"

המפורטות /שהסמכות לאשר את רוב תוכניות המתאר, בעיקר הוועדות המחוזיות(התכנו� 

 בכוח אד�  בעיקר בשל מחסור–לא עומדי� בלוחות הזמני� הקבועי� בחוק ) ד�למגורי� נתונה בי

ג� בשל קרובות ולעתי� , לנוכח היק" העבודה ומספר התוכניות המוגשות לאישור�, מקצועי

הגור� להתארכות הליכי אישור� של תוכניות , במלי� אחרות. יעילות ונהלי עבודה לקויי��חוסר

מוסדות שבגינ� , אלא סיבות חיצוניות לחוק, זמני� הקבועי� בו או לוחות האינו החוק התק"

הדר( הנכונה לטפל בבעיה אינה . התכנו� פועלי� בניגוד להוראותיו ולמעשה מפרי� אותו דר( קבע

כפי שמוצע בהצעת ,  החוק התק"מת מערכת תכנו� מקבילה לזאת שיצרעל ידי שינויי חקיקה והק

, ככתב� וכלשונ�, יות שמונעות את יישו� הוראות החוק התק"אלא על ידי טיפול שורש בבע, החוק

  .לרבות לעניי� לוחות הזמני� שמוסדות התכנו� מחויבי� לעמוד בה�

דות תכנו� חדשות הקמת וע: ניכרתממשלתית תדרוש הקצאת משאבי� , א� תאושר, הצעת החוק

המקצועיי� יועצי� העובדיה� ו, המשכורות של חבריה�מימו�  פעולותיה� ותקצוב, )לי�"הוד(

 כוח האד� המקצועי בוועדות המחוזיות נראה כי השקעת אות� משאבי� בתגבור. ה�שימונו ל

תאפשר להשיג את מטרתה המוצהרת , ולשיפור נהלי�פעולות לייעול הליכי� מקביל לב, הקיימות

ינויי בלי צור( בש – קיצור מש( הזמ� הנדרש לאישור תוכניות בנייה למגורי� –של הצעת החוק 

  .חקיקה ובלי פגיעה באיזוני� העדיני� הקיימי� בחוק התק"

כלל לא נבח� ונשקל וייעול עבודת� צעד זה של תגבור הוועדות המחוזיות , לדעתנו ולמיטב הבנתנו

במסגרת החוק , יש לבדוק הא� צעדי� חלופיי�, לפני שהצעת החוק נבחנת גופא. ברצינות

עשויי� לממש את תכליתה בלא צור" , ו� הצעת החוקשעלות� דומה לזו הכרוכה בייש, התק 

  .בשינויי חקיקה

  

  לקיצור הליכי� בחוק התק קיימי� מנגנוני� ניצול . 2.2

שהחוק התק" כולל הוראות שונות שמאפשרות לקצר את ,  לאור העובדהמסקנה זאת מתחזקת

, אות אלוהור, באופ� תמוה. רטות למגורי�מפו/ההליכי� הנדרשי� לאישור תוכניות מתאר



 14

אשר , על ידי מוסדות התכנו� והממשלהכמעט אינ� מנוצלות , מהוות כאמור חלק מחיקוק תק"ה

על פני ניצול מושכל של המנגנוני� ) במסגרת הצעת החוק וחוק הרפורמה(מעדיפה שינויי חקיקה 

  .הקיימי� בחוק התק" עצמו

  :רק לעתי� רחוקות  כאמור מיושמותואשר, חוק התק"הקבועות ב להל� כמה מהאפשרויות

מוסד תכנו� ידו� ויכריע בבקשות של המדינה ושל כל רשות " לחוק התק" קובע כי 260סעי   �

סעי" זה נות� אפוא עדיפות לטיפול ".  שידו� ויכריע בבקשות אחרותלפנישהוקמה בחוק 

המדינה , למיטב ידיעתנו, בפועל. לי�"כדוגמת התד, בתוכניות ביוזמה ממשלתית

כדי לחייב את הוועדות ,  האמור260שי� רק לעתי� נדירות שימוש בסעי" ומוסדותיה עו

 .המחוזיות והמקומיות לתת קדימות לתוכניות בנייה למגורי� ביוזמה ממשלתית

א� לאשר או מקרה שהוועדה המחוזית לא החליטה  לחוק התק" קובע כי ב)ב(א109סעי   �

 מהמועד האחרו� להגשת מפורטת בתו( שלושה חודשי�/לדחות תוכנית מתאר מקומית

, "ועדה להשלמת תוכניות", " ימי�30תו( , ימנה יושב ראש הוועדה המחוזית", התנגדויות

הוראה זאת . וזו תמשי( את הטיפול בתוכנית מהשלב שאליו הגיעה הוועדה המחוזית

שבמסגרתה הוועדות המחוזיות אינ� , נועדה להתמודד ע� המציאות השכיחהשבחוק התק" 

 ג� סעי" זה, למיטב ידיעתנו. וחות הזמני� שהחוק התק" קובע לטיפול בתוכניותעומדות בל

הפוטנציאל הטמו� בו לייעול הטיפול בתוכניות למרות ,  כמעט שאינו מיוש�שבחוק התק"

 .ולהאצת הטיפול בה�, ובתוכניות בנייה למגורי� בפרט, בכלל

עדה המקומית לא החליטה מקרה שהוו לחוק התק" קובע כי ב)ד(א109סעי  , באופ� דומה �

א� לאשר או לדחות תוכנית שבסמכותה בתו( שלושה חודשי� מהמועד האחרו� להגשת 

אשר תמשי( בהליכי� , יעברו סמכויותיה לגבי אותה תוכנית לוועדה המחוזית", התנגדויות

 ".מהשלב שאליו הגיעה הוועדה המקומית

יש לבחו� את כל המנגנוני� , שהחקיקה חדלפני שמתקבלת החלטה מרחיקת לכת על , לדעתנו

שהחוק התק  מאפשר כדי לקצר את לוחות הזמני� הנדרשי� לצור" אישור תוכניות 

כי אי� די בכל המנגנוני� הללו כדי , בתו� הבדיקה, רק א� יתברר. מפורטות למגורי�/מתאר

 בלבד שיבוצעו בה ו, יהיה מקו� לאשרה, להשיג את התכלית הראויה של הצעת החוק

  .וני� הנדרשי�התיק

  

  

  

   

  

   

  

    


