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חברי הועדה לדיו בהצ"ח התו"ב

יו"ר הועדה לדיו בהצ"ח התו"ב
שלו רב,
הנדו  :התייחסות הארגוני החברתיי לרפורמת התכנו והבניה
לקראת הדיוני בהצעת חוק התכנו והבנייה ,אנו מבקשי להעביר לעיונ את עמדת האגודה לזכויות האזרח,
במקו – מתכנני למע זכויות תכנו והאגודה לצדק חלוקתי ,החברי ב"מטה לתכנו אחראי" ,בעניי
ההיבטי החברתיי של הרפורמה בתכנו ובניה ,אשר יש להבטיח כי ישולבו ו/או יתוקנו במסגרת הרפורמה
הנדונה.
מסמ זה מציג את עמדתנו ביחס למספר נושאי בעייתיי ולנושאי חסרי ,מנקודת המבט החברתית
ציבורית .המטרה אשר עמדה לנגד עינינו בכתיבת המסמ הינה להביא לשיפור מערכת התכנו ולהטמעת
שיקולי חברתיי בה ,לקד שוויו חברתי ומרחבי בי קבוצות האוכלוסייה השונות ,ולטפח חברה בה אזרחי
ותושבי נוטלי חלק פעיל בתהלי קבלת ההחלטות ,בהתבסס על מידע וידע זמי לכל.
אנו קוראי לכ שלא לאשר את הצעת החוק במתכונתה הנוכחית ,אלא לקד את פיצולו של החוק לשני
חלקי ,כ שבשלב זה יידו החלק העוסק ברישוי ,ואילו החלק העוסק בתכנו יועבר לבחינה מקצועית חוזרת
ומעמיקה במסגרת ועדת חקירה ממלכתית של מערכת התכנו  ,או למצער באמצעות ועדה ציבורית ,תו שיתו%
גורמי מקצועיי ושיתו %ציבור ,כראוי לחוק כה חשוב ומשמעותי.
לחילופי בלבד ,א יוחלט כי החוק מקוד ללא פיצול כמתבקש ,אנו קוראי לכ להטמיע בחוק את הענייני
המפורטי במסמ הרצ"ב ,כ שהחוק יהיה צודק ונכו יותר מבחינה חברתית ,ושיבטיח הגנה על האינטרסי
הרחבי של הציבור ועל ערכי חברתיי חשובי שאנו מבקשי לקד בחברה בישראל.
בכבוד רב ובברכה – בש הארגוני:
דבי גילד'חיו ,האגודה לזכויות האזרח  ;052'8282444נילי ברו ,במקו  052'2224320נדיה מוגילבסקי ,האגודה
לצדק חלוקתי 054'2007274








נייר עמדה
הצעת חוק התכנו והבנייה – היבטי חברתיי
מבוא
בימי אלה אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנו והבניה ,המציעה רפורמה גורפת
במערכת התכנו ורישוי הבניה ,תו שינוי כולל בתפיסת התכנו במדינת ישראל ,עיצוב מחדש של מוסדות
התכנו וההיררכיה ביניה ,עיצוב מחדש של התכניות ומערכות היחסי בי התכניות ברמות השונות,
ועוד.
במהותו ,לתכנו המרחבי השלכות מרחיקות לכת על המרחב והחברה בישראל .חשיבותו של התכנו באה
לידי ביטוי ביכולתו לייצר משאבי ציבוריי ולחלק אות באמצעות תכניות המתאר ובהסדרה של ההלי
התכנוני עצמו .הצעת החוק אינה לוקחת בחשבו את המורכבות הרבה של התכנו המרחבי והשלכותיו
מרחיקות הלכת .היא איננה נותנת משקל ראוי לחשיבות של האיזוני והבלמי בתהלי התכנו וכמעט
שאיננה מתייחסת להיבטיו החברתיי והקהילתיי .
ככלל ,אנו סבורי כי הדר הנכונה לשיפור וייעול מערכת התכנו היא ביצוע תיקוני מדורגי בחוק
הקיי ,תו שמירה על ההיררכיה הקיימת כיו ,על פני שינוי מהפכני באבחה אחת .את השינוי במערכת
התכנו יש לבצע שלב אחר שלב ,תו בקרה אחר כל שלב כזה.
מסמ זה מציג ניתוח שערכנו להצעת החוק וכ את עמדתנו ביחס למספר נושאי בעייתיי ולנושאי
חסרי ,מנקודת המבט החברתית'ציבורית .המטרה אשר עמדה לנגד עינינו בכתיבת המסמ הינה להביא
לשיפור של מערכת התכנו ולהטמעת שיקולי חברתיי בה ,לקד שוויו חברתי ומרחבי בי קבוצות
האוכלוסייה השונות ,ולטפח חברה בה אזרחי ותושבי נוטלי חלק פעיל בתהלי קבלת ההחלטות,
בהתבסס על מידע וידע זמי לכל.
בחוק מסוג זה מ הראוי להוסי סעי מטרות החוק ולקבוע בי מטרותיו :קידו שוויו בכלל ושוויו
הזדמנויות בפרט; פיתוח בר קיימא; מענה לצרכי של מיעוטי וקבוצות אוכלוסייה מגוונות; קידו
תכנו איכותי לצרכי כלל קבוצות האוכלוסייה ,צמצו פערי חברתיי והבטחת צרכי תושבי המדינה,
לרבות דיור בהישג יד ,ומת אפשרות לתושבי להשתת %בתהלי קבלת ההחלטות.

 .1הגדרות
על מנת לקד הטמעה של שיקולי חברתיי בתכנו ובהלי התכנוני ,יש להוסי %להגדרות החוק את
ההגדרות הבאות:
מגיש תכנית – הגדרת החוק עוקפת ,למעשה ,את פס"ד עי כר )עת"מ  ,129/00ועד עי כר נ' הו.
המחוזית לתכנו ובנייה ,וכ מתכנני למע זכויות תכנו נ' הועדה המחוזית לתכנו ובנייה( לפיו הוכרה
זכאותה של "התאגדות של תושבי" המבקשת ליזו תכנית באזור מגוריה להגיש תכנית .יש להתאימו
לפסיקה ולהוסי %לסעי 177 %ג "התאגדות של תושבי".
"קרוב" – יש לתק את הסעי %כדלקמ  :ב /בת זוג ,הורה של ב /בת זוג ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וצאצא
של ב /בת זוג ,גיס או גיסה ,וצאצא או ב /בת זוג של כל אחד מאלה.
מבנה ציבור – יש להוסי %בסעי 1 %לצרכי "שיכו ".
צורכי ציבור – יש להוסי" %דיור בר השגה לצור הפקעה לרבות מעל מבני ציבור אחרי".
דיור בהישג יד – דיור נאות בסביבת מגורי הולמת ,המיועד למשקי בית ע הכנסה בינונית עד נמוכה,
אשר עלותו מותירה למשק הבית הכנסה פנויה המספקת את צרכיו .דיור בהישג יד יכול שיהיה במכירה או
בהשכרה ,בניהול היז ,הרשות המקומית ,משרד השיכו או תאגיד דיור ללא מטרת רווח ,והכול על פי
קריטריוני וכללי שייקבעו בתקנות על ידי שר הבינוי והשיכו בהתייעצות ע שר הפני.








חוות דעת חברתית קהילתית– מסמ הסוקר את הקשר שבי תכנית מוצעת לבי סביבתה מבחינה
חברתית'קהילתית ,לרבות אלה:
) (1הערכות לגבי השפעות צפויות של התכנית על האנשי החיי באותה סביבה או ההשפעות
הצפויות של הסביבה החברתית על התכנית המוצעת.
) (2פירוט האמצעי הדרושי למניעה או לצמצו של ההשפעות השליליות של תכנית על
סביבתה החברתית ,ככל שיש כאלה ,או התנאי החברתיי הצריכי להתמלא על
מנת שנית יהיה לממש את התכנית המוצעת.
נספח חברתי– קהילתי – מסמ הנלווה לתכניות בעלות השפעה חברתית רבה )תכניות מתאר ארציות;
תכניות מתאר כוללנית; תכניות מתאר מקומיות ' לישובי חדשי ולפינוי בינוי ,ובכל מקרה בו מהות
והיק %התכנית מחייבי זאת( ,הסוקר את הקשר שבי תכנית מוצעת לבי סביבתה מבחינה חברתית'
קהילתית ,לרבות אלה:
) (1הערכות לגבי השפעות צפויות של התכנית על האנשי החיי באותה סביבה או
ההשפעות הצפויות של הסביבה החברתית על התכנית המוצעת.
) (2פירוט האמצעי הדרושי למניעה או לצמצו של ההשפעות השליליות של תכנית על
סביבתה החברתית ,ככל שיש כאלה ,או התנאי החברתיי הצריכי להתמלא על
מנת שנית יהיה לממש את התכנית המוצעת.
יוע" חברתי – ליד מתכנ מוסד התכנו יעמוד יוע 0חברתי אשר יכי את חוות הדעת החברתית וינחה את
הכנת הנספח החברתי – קהילתי.
יוע" חברתי בצוות התכנו של תכנית ' במסגרת צוות התכנו של תוכנית )למעט תוכניות נקודתיות( ייכלל
יוע 0חברתי .תפקידו של היוע 0לקיי ,בשיתו %ע התושבי ,בדיקה מעמיקה של מאפייני האוכלוסייה
הרלבנטית ,הדינאמיקה המאפיינת אותה ותהליכי שינוי עתידיי אפשריי בה .מתו כל אלה ,יגזור היוע0
את צרכיה התכנוניי של האוכלוסייה ואת האופני על פיה רצוי שיענו ויוטמעו בתוכנית.
נציג ציבור חברתי ' חבר מוסדות התכנו  .תפקידו לבחו את התכניות המוגשות לוועדה מנקודת המבט
החברתית :השפעה והתחשבות בקבוצות אוכלוסייה מגוונות ,כגו אנשי עניי ,קבוצות מיעוט ,קשישי,
ילדי ,אנשי ע מוגבלות; בחינת המטרות החברתיות המוצהרות בתכנית ,וביטוייו; קיו תהלי ראוי
של שיתו %הציבור; וכד'.

 .2פגיעה במערכות הבקרה ובייצוג הול
חוק התכנו והבנייה הקיי קובע מבנה היררכי של מוסדות התכנו  ,המתפקדי כגופי רגולטורי.
במסגרת תפקיד ,ה אחראי על הכנת של תכניות מתאר ועל ניהול התכנו המרחבי במדינה ,וכ
בסמכות לדו ולאשר תוכניות ולהנפיק היתרי בנייה כפי שאלה מוגדרי בחוק .ההיררכיה של מוסדות
התכנו תואמת את ההיררכיה בי תוכניות המתאר השונות ,כ שמוסדות התכנו שמצויי גבוה יותר
במדרג התכנוני אחראיי לתוכניות המתאר שממוקמות בשלב גבוה יותר בסול התכנו  ,והחלטותיה
מחייבות את מוסדות התכנו שמתחת לה בהיררכיה.
בניגוד לכ ,בתפיסה של "תכנית אחת בוועדה אחת" ,המבטלת את המבנה ההיררכי הקיי ותחת זאת
מציעה הקמת של שלל ועדות ייעודיות ואוטונומיות ,טמו כוח עצו המרוכז בידי מוסדות התכנו
להכריע בתכניות תו פגיעה במער האיזוני והבלמי ,בבקרה הציבורית ובתו כ פגיעה במענה למגוו
רחב של אינטרסי ציבוריי )ג א באופ מוגבל באמצעות הבקרה של הוועדות השונות בהיררכיה(.
לכ יש להוסי %את הפגיעה בכלי הקיימי בחוק הנוכחי למעורבות הציבור בהליכי התכנו בזכות להגיש
עררי בתו מערכת התכנו  ,ובמגבלות המובנות בזכות ההתנגדות; העדפת של תכניות המקדמות








אינטרסי כלכליי ויזמיי על פני חברתיי; הענקת סמכויות נרחבות לשר הפני בתחו המינויי
ושיקול דעת נרחב בתחו התכנו ; העדר ייצוג לאוכלוסיות שונות וקבוצות מיעוט; הקמת שלל ועדות
אוטונומיות ע רוב ממשלתי מובהק; יכולת כמעט בלתי מוגבלת להקי מרחבי תכנו מיוחדי ובה
ועדה מיוחדת ע רוב ממשלתי וסמכויות כמעט בלתי מוגבלות; ביזור סמכויות לרשויות המקומיות תחת
מנגנוני בקרה מורכבי ובלתי שוויוניי תו אפשרות לפזר ועדות מקומיות .השליטה העיקרית במערכות
התכנו  ,אפוא ,היא בידי השלטו המרכזי ,תו פגיעה ממשית באינטרס הציבורי הרחב.
א .הרכב מוסדות התכנו:
במוסדות התכנו הארציי והמחוזיי קיי חוסר איזו קיצוני בי נציגי הממשלה ,מצד אחד ,לבי אנשי
השלטו המקומי ונציגי הציבור הרחב ,מצד שני .במוסדות אלה מוצע בחוק החדש רוב מוחלט לנציגי
השלטו המרכזי .הדבר בולט לאור נוכחות המוגבלת של נבחרי הציבור והעדר של נציגי הציבור הרחב,
קבוצות אוכלוסייה שונות וקבוצות מיעוט.
הדבר בולט וחמור במיוחד בוועדות המשנה של וועדות התכנו הארציות והמחוזיות ,שה כאמור ועדות
אוטונומיות לכל דבר ועניי  ,ללא בקרה של ועדות המליאה )בוועדות המליאה מספר נציגי השלטו המקומי
גדול יותר בהשוואה לוועדות המשנה( ,וברוב המוחלט מוצע בחוק החדש נציג אחד בלבד של הרשויות
המקומיות.
המבנה החדש של מוסדות התכנו וההלי התכנוני מותירי קבוצות חברתיות שונות בלתי מיוצגות ,בה
נשי ואנשי ע מוגבלויות .במרבית מוסדות התכנו ברמה הארצית והמחוזית אי נציגי מקרב הציבור,
או נציגי ארגוני חברתיי.
הקבוצות החסרות כוללות ,באופ בולט ,את אזרחי ישראל הערבי ,שמהווי כ' 20%מאוכלוסיית
המדינה .כ ,במועצה הארצית לתכנו ולבנייה המונה  36חברי ,ימונה נציג אחד בלבד מקרב נבחרי
הציבור הערבי )ראש עיריית נצרת( .ביתר ועדות המשנה הארציות אי חובה לכלול א %לא נציג אחד מקרב
נבחרי הציבור הערבי או נציגיו ,וזאת בניגוד להוראות חוק החברות הממשלתיות המעג את זכות של
אזרחי ישראל הערבי לשוויו ולייצוג הול .כ הוא המצב ג בוועדות המחוזיות וביתר ועדות המשנה
המחוזיות .החוק החדש יחרי %את המצב החמור של תת'ייצוג של האוכלוסייה הערבית במוסדות התכנו
ביחס לשיעורה באוכלוסייה הכללית במדינה ,וימשי את הדרתה ואפלייתה של אוכלוסיה זו.
ועדה מקומית  מרחבית לתכנו ולבנייה ' בניגוד לוועדות מקומיות עצמאיות ,שבה חופ %הרכב הוועדה
את הרכבה של מועצת הרשות המקומית ,בוועדות המרחביות אי ייצוג מלא לנבחרי הציבור בשלטו
המקומי ,על מגוו דעותיה .כ ,יו"ר הוועדה המרחבית לפי סעי 58 %הוא נציג שר הפני מקרב עובדי
משרדו או שלא מקרב עובדי משרדו והרכב הוועדה בחוק החדש הוא  11חברי בלבד מקרב הרשויות
המקומיות הכלולות במרחב התכנו המקומי'מרחבי ,כאשר קיימות ועדות מרחביות המונות למעלה מ' 10
רשויות מקומיות ,שמרבית ה רשויות ערביות .לרוב הרשויות המקומיות הערביות אי ועדה מקומית
עצמאית ,1וה כפופות לוועדות תכנו מקומיות מרחביות ,המשותפות לכמה יישובי.
ההסדר המוצע יאפשר פגיעה מתמדת בקבוצות מוחלשות ובקבוצות מיעוט ,אשר אינ מיוצגות כלל או אינ
מיוצגות בצורה הולמת בגופי התכנו  .תת הייצוג מדיר את הקבוצות הללו ממוקדי קבלת ההחלטות לעיצוב
המרחב הציבורי עבור כלל החברה הישראלית .הייצוג החסר של האוכלוסייה הערבית במוסדות התכנו
יוצר רוש של אפליה פסולה ,ה בתהלי העבודה וה בקבלת ההחלטות התכנוניות הנוגעות באופ ישיר או
עקי %לציבור הערבי .לדוגמה ,כ ה פני הדברי בנוגע לקידו תוכניות מתאר או תוכניות פיתוח עבור
יישובי ערבי ,או בעת דיוני בנושאי עקרוניי ,כמו מדיניות בתחו הריסת בתי שנבנו ללא היתר
בשכונות או ביישובי ערבי.
לאור ההשפעה העצומה של גופי התכנו הארציי והמחוזיי והכוח הרב המרוכז בידיה ,מ הראוי היה
דווקא בחוק החדש לחשו %את מדיניות התכנו הכוללת של ישראל לביקורת ציבורית הדוקה יותר
ולמעורבות ציבורית רחבה יותר בתהליכי קבלת ההחלטות .מטרה זו נית להשיג על ידי איזו הול יותר

 1מתו  73הרשויות המקומיות הערביות 66 ,כפופות לוועדות תכנו מקומיות מרחביות ורק בשבעה רשויות מקומיות
ערביות יש ועדה מקומית עצמאית.








בי גורמי ממוני לגורמי נבחרי :הגברת קול של נבחרי הציבור ,השגת ייצוג הול של כלל הקבוצות
באוכלוסייה ושל נציגי של החברה האזרחית במוסדות התכנו המחוזיי והארציי והמקומיי.

בי הפעולות בה יש לנקוט:
•

יש להוסי %הוראה לפיה השר יקד ייצוג הול במוסדות התכנו לנשי ,ערבי ,אנשי ע
מוגבלויות ולנציגי פריפריה ונציגי נוספי מקרב הציבור.

•

יש להוסי %נציגי מטע שר הרווחה והשירותי החברתיי כחברי בכל מוסדות התכנו
הארציי והמחוזיי.

•

יש להוסי %משקי %מטע שר הרווחה והשירותי החברתיי ,בכל הוועדות המקומיות ,אשר
בסמכותו יהיה להגיש חוות דעת מייעצת )סעי.(63 %

•

יש להגדיל מספר של נציגי מהשלטו המקומי בכל המוסדות הארציי והמחוזיי .יש לתת
ביטוי לחלק היחסי של הרשויות הערביות ברמה הארצית ובכל מחוז.

•

יש להוסי %בכל מוסדות התכנו נציגי מקרב הארגוני החברתיי.

•

יש לכלול בכל ועדות התכנו ברמה הארצית והמחוזית מספר נציגי מקרב הציבור; יש להגדיל
את מספר בוועדות מקומיות ,בהתאמה למספר חברי הוועדה )מועצת הרשות המקומית(.
נציג ציבור חברתי – בעל רקע אקדמי ו/או מקצועי בתחו מדעי החברה והתכנו
החברתי; או בעל ניסיו בעבודה קהילתית ,או פעיל בהתארגנות מקומית יכול שתהיה
קשורה לנושאי תכנו ; ללא שיו פוליטי ושלא בניגוד ענייני אישי .

ב .סמכויות שר הפני והממשלה:
החוק החדש מעניק סמכויות נרחבות ביותר לשר הפני בתחו המינויי ושיקול דעת נרחב לשר
ולממשלה בתחו התכנו  ,תו הגדלת הסיכויי לסכנה של הכנסת שיקולי פוליטיי אל מערכת התכנו .
לדוגמא :שיקול דעת נרחב בקביעת תכניות בעלות חשיבות לאומית ,וקידומ במסגרת ועדות מיוחדות
ששר הפני יקי; הממשלה )ולא רק המועצה הארצית( רשאית להורות על הכנת תכנית מתאר ארצית
)סעי ;(166 %רוב מוחלט של נציגי שרי במוסדות התכנו הארציי והמחוזיי; הכרזה על מרחבי תכנו
מיוחדי לצור הקמת ישובי חדשי שכונות חדשות ותשתיות ג כשאלו טר אושרו בתכניות; מינויי
מקצועיי וציבוריי כגו חוקרי לשמיעת התנגדויות שמוגשות לתכניות ,נציגי מקרב הציבור ,יושבי
ראש )"מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב עובדי המדינה"( של ועדות ברמה המחוזית ,ועדות מקומיות'
מרחביות וועדות מיוחדות ,דבר היוצר פתח למינויי פוליטיי.
יש להגביל את סמכויות שר הפני ,כ שלא יתאפשרו מינויי פוליטיי ותצומצ למינימו מעורבותו
בשיקולי תכנוניי.
ג .צוות מקצועי במוסדות התכנו:
ליד כל אחד ממוסדות התכנו פועל גו %מקצועי ,שתפקידו לייע 0ולספק תמיכה מקצועית וארגונית .גופי
התכנו המקצועיי מורכבי מאנשי מקצוע שעובדי בשירות המדינה .במסגרת הוראות החוק החדש
מוצעי גופי יועצי נוספי ,כאשר בולט בהעדרו ליווי של צוות מקצועי לעניי ההיבטי החברתיי של
התכנו המרחבי.








בי הפעולות שיש לנקוט:
•

יוע 0חברתי לצוות המקצועי של מוסדות התכנו הארציי והמחוזיי ' יש להוסי %דר קבע יוע0
חברתי בעל מעמד זהה לזה של היועצי המופיעי בחוק המוצע.

•

מנהל המחלקה לשירותי חברתיי – בכל הוועדות המקומיות יש לצר %לצוות המקצועי הקבוע
של הוועדה המקומית את מנהל המחלקה לשירותי חברתיי ברשות ,אשר יחווה דעתו בנוגע
להיבטיה החברתיי של תכנית והשלכותיה על תושבי הרשות המקומית הנוגעת לעניי .

•

במקו "מהנדס" כאמור בסעי (2) 66 %יש לקבוע כי לוועדה המקומית יהיה מהנדס או מתכנ
ערי.

 .3מרחב תכנו מקומי סעיפי  56 – 51ועדה מקומיתמרחבית סעיפי  58ו 61
בידי שר הפני נתונה הסמכות להכריז בצו על מרחב תכנו מקומי עבור רשות מקומית אחת או יותר ,וזאת
לאחר שהתייע 0ע המועצה הארצית לתכנו ולבנייה ,ע הוועדה המחוזית וע הרשויות המקומיות
הנוגעות בדבר .2החוק החדש ,כמו הנוכחי ,לא קובע קריטריוני לתיחו מרחב תכנו מקומי ,ובפועל כבר
כיו יש עיוותי רבי בצווי שמפרס בעניי השר.
כ קיימות ועדות מקומיות מרחביות שבה שתי רשויות מקומיות בלבד ,3ובצד ועדות מקומיות מרחביות
המונות עשר 511 ,4ואפילו  12רשויות מקומיות .6חוסר האחידות מוצא את ביטויו ג במספר התושבי
שנמצאי תחת אחריות של הוועדות המקומיות השונות :בצד ועדות מקומיות של רשות מקומית אחת
שבה פחות מ' 10,000תושבי ,7יש ועדות מקומיות מרחביות שמספר התושבי הכפופי לה עולה על
.8100,000
האופ השרירותי שבו נקבעי גבולותיה של מרחבי התכנו פוגע באופ רחב ביישובי הנכללי בתוכ.
לרשויות מקומיות כמו יקנע עילית )כ' 18,200תושבי( ,קריית מוצקי )כ' 39,800תושבי( ומועצה
אזורית גזר )כ' 20,000תושבי( אי ועדה מקומית עצמאית ,והליכי התכנו שלה מתנהלי במסגרת ועדות
מקומיות מרחביות .בה בעת ,לרשויות מקומיות אחרות ,שבה מספר קט יותר של תושבי כמו למשל
עיריית בית שא )כ' 16,200תושבי( ,מועצה מקומית קריית טבעו )כ' 13,700תושבי( או מועצה אזורית
חו %השרו )כ' 8,800תושבי( ,יש ועדות מקומיות עצמאיות.
למרות שג רשויות מקומיות יהודיות נכללות בוועדות מקומיות מרחביות ,חלק היחסי של הרשויות
המקומיות הערביות בוועדות אלו גדול במיוחד .הרוב המכריע ) 66מתו  (73של הרשויות המקומיות
הערביות פועלות במסגרת ועדות מקומיות מרחביות ,בעוד שבמחצית מהרשויות היהודיות יש ועדות
מקומיות עצמאיות ) 74מתו  .(148כל זאת בלי קשר למספר תושביה  :המועצה המקומית עראבה )כ'
 19,600תושבי( כפופה לוועדה המקומית המרחבית לב הגליל ,והמועצה המקומית תל שבע )כ'13,000

 2חוק התו"ב ,סעי) 51 %א(
 3לדוגמה ,הוועדה המקומית המרחבית אור יהודה'אזור שבמחוז תל אביב.
 4לדוגמה ,הוועדה המקומית המרחבית מבוא העמקי שבמחוז צפו  ,שכוללת את הרשויות המקומיות אכסאל ,בסמת טבעו ,
יפיע ,יקנע עילית ,כפר כנא ,משהד ,עילוט ,עי מאהל ,ריינה ורמת ישי.
 5לדוגמה ,הוועדה המקומית המרחבית שמעוני שבמחוז דרו ,שכוללת את הרשויות המקומיות אשכול ,בני שמעו  ,חורה,
כסיפה ,לקיה ,מרחבי ,ערערה שבנגב ,שגב שלו ,שדות נגב ,שער הנגב ותל שבע.
 6לדוגמה ,הוועדה המקומית המרחבית הגליל המזרחי שבמחוז צפו  ,שמונה את הרשויות המקומיות אל בטו ,%בוסתא אל
מרג' ,בועיינה נוג'ידאת ,דבוריה ,טורעא  ,יבנאל ,כפר כמא ,כפר תבור ,מגאר ,מגדל ,עילבו ושבלי או אל גנב.
 7למשל ,היישובי עומר )כ' 6,100תושבי( ומצפה רמו )כ' 4,500תושבי( שבמחוז דרו ,אשר לכל אחד ועדה מקומית .נתוני
האוכלוסייה ביישובי השוני מעודכני לשנת ) 2005מתו קוב 0הישובי  ,2005רשימת הישובי אוכלוסיית וסמליה,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .http://gis.cbs.gov.il/website/yishuvim/yishuvim_2005/XLS/bycode.xls
 8לדוגמה ,הוועדה המקומית המרחבית מבוא העמקי )ראו רשויות מקומיות בהערה  28לעיל :סה"כ כ' 115,000תושבי (
שבמחוז צפו והוועדות המקומיות המרחביות עירו )שכוללת את הרשויות המקומיות או אל פח ,באקה'ג'ת ,בסמ"ה ,כפר
קרע ,מעלה עירו וערערה :סה"כ כ' 121,000תושבי( וועדה מקומית מרחבית קריות )שכוללת את הרשויות המקומיות קריית
ביאליק ,קריית י וקריית מוצקי  :סה"כ כ' 114,000תושבי(.








תושבי( פועלת תחת הוועדה המקומית המרחבית שמעוני .לעומת  ,מועצות מקומיות יהודיות שבה
מספר תושבי קט בהרבה ,כדוגמת קצרי )כ' 6,500תושבי( או להבי )כ' 5,400תושבי( ,מתנהלות
כוועדה מקומית עצמאית.
בנוס %לכ ,במקצת המקרי אי כל קשר גיאוגרפי ותפקודי בי היישובי השוני שצורפו יחד במסגרת
אותה ועדה מקומית מרחבית .כ ,כל שש המועצות המקומיות הבדואיות בנגב שנמצאות במרכז ומזרח
הנגב ,9נכללות במסגרת הוועדה המקומית המרחבית שמעוני לצד חמש מועצות אזוריות שחולשות על
צפו 'מערב הנגב ובה יש רק יישובי יהודי .10קשה להצביע על מאפייני תכנוניי ,חברתיי,
גיאוגרפיי או תפקודיי המצדיקי את הכללת של המועצות המקומיות הבדואיות ,מצד אחד,
והמועצות האזוריות היהודיות ,מצד שני ,במסגרת אותה ועדה מקומית מרחבית לתכנו ובנייה.
התנהלות הליכי התכנו במסגרת של ועדה מקומית מרחבית פוגעת ,מצד אחד ,באוכלוסיית הרשויות
המקומיות שנמצאות באותו מרחב תכנו מקומי ,כיוו שהרכב הוועדה )סעיפי  58ו'  (61אינו מאפשר
ייצוג של כל הדעות שקיימות בקרב נבחרי הציבור של הרשות המקומית היכולות להישמע בעת הדיו על
העתיד התכנוני של היישוב בכלל ,ועל התוכניות השונות בפרט .יתרה מזאת ,יו"ר הוועדה המרחבית )סעי%
 (58הינו מינוי של שר הפני .מצד שני ,העדר קריטריוני אחידי לקביעת מרחבי התכנו המקומיי
)סעי (51 %גור לאפליה בי הרשויות המקומיות השונות.
בי הפעולות שיש לנקוט:
•

יש לקבוע נהלי וקריטריוני ברורי להכרזה על מרחבי תכנו מקומיי ,זאת בהתחשב בסוג
הרשות המקומית ,בשטחה ,בגודל אוכלוסייתה ובקשרי הגומלי שבינה לבי רשויות מקומיות
אחרות במרחב.
לפי קריטריוני אלה נית לקבוע ,תו פרק זמ קצר ,אלו רשויות מקומיות יזכו לוועדה מקומית
עצמאית ,ואלו רשויות מקומיות יפעלו במסגרת מרחבי תכנו משותפי .לאחר מכ אפשר יהיה
לשרטט מחדש את תחומיה של כל מרחבי התכנו המקומיי באר.0
כתוצאה ממהל שכזה ייתכ שרשויות מקומיות ,שמהוות כיו מרחב תכנו מקומי עצמאי,
ימצאו את עצמ במרחבי תכנו מקומיי משותפי למספר רשויות מקומיות .לעומת  ,רשויות
מקומיות ,אשר נמצאות כיו במרחב תכנו משות ,%עשויות לזכות בוועדה מקומית עצמאית
משלה .

•

בהתא לכ ,יש לקבוע את הרכב חברי הוועדות המרחביות ,באופ שיאפשר ייצוג אמיתי למגוו
הדעות מקרב נבחרי הציבור של אות רשויות הנמצאות במרחב התכנו המשות ,%על ידי הגדלה
משמעותית של מספר החברי בוועדה המרחבית .יש לקבוע כי יו"ר הוועדה המרחבית יהיה מקרב
הרשויות המרחביות.

 .4הסמכת ועדות מקומיות ,הפיקוח והבקרה עליה )סעיפי (129 – 104
בהתא להצעת החוק ,העברת הסמכויות לאשר תכניות לוועדות המקומיות מותנית בהלי הסמכה של
הוועדה המקומית תו  5שני מיו תחילתו של החוק .סעי)110 %א( להצעת החוק קובע כי ועדות מקומיות
שלא תסיימנה את הלי ההסמכה שלה עד תו  5שני – כל סמכויות התכנו שלה תועברנה ל"וועדה
למילוי תפקידי ועדות מקומיות" ,אשר יש בה רוב לנציגי ממשלה ואי בה שו נציגות של השלטו
המקומי .העברת הסמכויות תהיה לתקופה מינימלית של שנתיי ,כאשר נית להארי תקופה זו כל פע
בשנה נוספת ,ללא הגבלה )סעי)110 %ב( להצעת החוק(.
כיו יש בישראל  116ועדות מקומיות .עמידה בתנאי ההסמכה דורשת מהוועדות המקומיות השקעה
תקציבית ניכרת לצור חיזוק הבסיס המקצועי של הוועדות .כ ,למשל ,סעי)107 %ג( להצעת החוק קובע כי

 9תל שבע ,שגב שלו ,כסיפה ,ערערה בנגב ,חורה ולקיה.
 10אשכול ,בני שמעו  ,מרחבי ,שדות נגב ושער הנגב.








עמידה בתנאי ההסמכה דורשת ,בי היתר ,תגבור בכוח אד מקצועי ,שיפור מערכת המידע והמחשוב,
ייעול רמת השירות ועוד .מקור המימו להכשרות ולתקני ל 116ועדות מקומיות אינו ברור.
ההשקעה התקציבית הנדרשת ,שאינה חד פעמית אלא חוזרת ומתמשכת ,עלולה להוות נטל משמעותי
ביותר על מרבית הרשויות המקומיות ,אשר סובלות שני ארוכות ממצוקה תקציבית וגרעו שוט ,%בייחוד
לאור הקיצו 0המתמש במענקי האיזו והדרישה מ הרשויות המקומיות "להתייעל" ולהסתמ על
הכנסותיה העצמיות.
השתת עלויות נוספות על הרשויות המקומיות תגרו להחרפת הפערי בי הרשויות ,כאשר רק הרשויות
החזקות תעמודנה בהלי ההסמכה ותוכלנה להמשי לקד פרויקטי רווחיי ,אשר יניבו תשלומי מס
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גבוהי לרשות ,תו דחיקת של האוכלוסיות החלשות החוצה.
לאמור לעיל יש להוסי ,%כי בהתא לסעיפי  117'118להצעת החוק ,יכול שר הפני ,בהמלצת הוועדה
המייעצת ,אשר מורכבת משני נציגי של שר הפני בלבד ,להורות על העברת כל סמכויותיה של ועדה
מקומית ל"וועדה למילוי תפקידי ועדות מקומיות" )סעי 119 %להצעת החוק( ,אשר כאמור הינה ועדה בעלת
רוב ממשלתי ,שאי בה ייצוג לרשות המקומית .ההחלטה להעברת הסמכויות יכולה להתבסס ,למשל ,על
כ שהוועדה המקומית אינה עומדת במועדי שנקבעו למת היתרי ואישור תכניות ,או שאינה עומדת עוד
בתנאי להסמכה; פגמי הנובעי בעיקר ממחסור במשאבי .זאת ועוד ' העברת הסמכויות תתבצע
לתקופה של מינימו שנתיי ,כאשר שר הפני רשאי להארי את התקופה כל פע מינימו בשנה נוספת,
ללא הגבלה )סעי 120 %להצעת החוק(.
המדובר במהל אנטי דמוקרטי במהותו ,המאפשר לשלול סמכויות מהוועדות המקומיות לתקופה בלתי
מוגבלת ,לא בגלל שחיתות או שיתוק פוליטי ,כי א רק בשל העובדה שמדובר ברשות ענייה .הדבר יביא
לכ ,שבפועל רק הרשויות החלשות תנושלנה מסמכויות התכנו שלה ותישלל מה היכולת לתת מענה
לצרכיה של תושבי המקו ולהשפיע על התכנו בתחומ.
בי הפעולות שיש לנקוט:
•

על מנת לייצר תמרי 0לוועדות מקומיות לקבל סמכויות תכנו נוספות ,יש להקי ועדה לחיזוק
ועדות אלו ,אשר תלווה את תהלי הסמכת הוועדה המקומית ,ה תקציבית וה ארגונית ובשיתו%
מלא עימה.

•

יש לקבוע כי כחלק מתפקידה של הוועדה המייעצת לבחו א מתקיימי התנאי להסמכת
הוועדה המקומית )סעי 107 %לחוק( ,עליה לבחו הא אי העמידה בתנאי הסמכה נובע בשל
מחסור תקציבי .במידה והתנאי להסמכה אינ מתקיימי בשל העדר תקציבי ,עליה להמלי0
בפני שר הפני להעניק לרשות את התמיכה התקציבית הנדרשת )במסגרת הדו"ח על הפעולות
הנדרשות על מנת לאפשר הסמכה – סעי)107 %ב( להצעת החוק(.

•

יש לבטל את רעיו "הועדה למילוי תפקידי ועדות מקומיות" ,ולקבוע כי עד להסמכתה של וועדה
מקומית ,יוותרו חלק מהסמכויות בידיה וחלק יישארו בידי הועדה המחוזית.

•

יש לבטל את ההוראה לפיה נקבעה העברה אוטומטית של סמכויות הוועדה המקומית שלא
הוסמכה ל"ועדה למילוי תפקידי ועדות מקומיות" .כמו כ יש לצמצ את האפשרות להעברת
הסמכויות בהתא לסעיפי  117'118להצעת החוק ,כ שלא נית יהיה לשלול את סמכויות
הוועדות המקומיות רק בשל מחסור במשאבי או כוח אד ולקבוע כי במקרי אלה ,על השר
לפעול דווקא לחיזוק הרשות ,תו הענקת תמיכה תקציבית נדרשת .בנוס ,%יש לקבוע בסעי120 %
להצעת החוק תקופת מקסימו להעברת הסמכויות.


 11בהקשר זה חשוב להזכיר כי כבר במסגרת תיקו  76לחוק התכנו והבניה משנת  ,2006היה רצו להרחיב את סמכויותיה של
הוועדות המקומיות על בסיס קריטריוני דומי של מקצועיות ,יעילות ואכיפה .נכו לחודש מר 2009 0הוסמכו רק  (!)11ועדות
מקומיות )רמת ג  ,קריית טבעו  ,נס ציונה ,נתניה ,חיפה ,תל אביב ,חולו  ,שוה ,להבי ,עפולה והרצליה(.








 .5העדר התייחסות לתכניות בעלות מטרות חברתיות ולהיבטי חברתיי בתכנו
בניגוד לחוק הנוכחי ,אשר הינו חוק פרוצדוראלי במהותו ,החוק המוצע מקד ג סדר יו פוליטי ,כלכלי
ויזמי של הממשלה הנוכחית ומעניק עדיפות לקידו נושאי תכנוניי מסוימי ובה תכניות לישובי
חדשי ולשכונות מגורי חדשות; תכניות לתשתיות; תכניות למתקני ביטחוניי; תכניות פינוי'בינוי ,בי
היתר ,באמצעות הקמה של מספר ועדות אוטונומיות וייעודיות לטיפול בנושאי אלה בכל רמות התכנו
וכ באמצעות הקמה של ועדות מיוחדות .יתר על כ  ,תכניות אלה הינ בעלות השפעות חברתיות רחבות
היק  ,א נעדרת מה כל בחינה של היבט זה.
מסדר היו של החוק החדש נעדרות תכניות הנותנות מענה למטרות חברתיות ציבוריות ,כגו  :צמצו
פערי בי מרכז לפריפריה ,בי עשירי לעניי ,דיור בר השגה ,תמהיל חברתי ומניעת היווצרות ריכוזי
עוני ,מניעת הדרה חברתית ,שילוב אנשי ע מוגבלות פיזית או נפשית ,מת מענה תכנוני לצרכי של
אוכלוסיה ע הכנסה בינונית ונמוכה ומת מענה לצרכי של קהילות מיעוט שונות ,נגישות והקצאה
מספקת והולמת של תשתיות ,מוסדות ציבור ורווחה .ככלל ,יש להציב מטרות אלה בכל תכניות המתאר.
בי הפעולות שיש לנקוט:
•

יש לפעול לקידו יישומ של המטרות החברתיות ולהטמעת במסגרת תכניות המתאר המקומיות,
ובמיוחד בתכניות המתאר הכוללניות ,ובתכניות המתאר הארציות.

•

נספח חברתי קהילתי ו/או חוות דעת חברתיתקהילתית – יש לקבוע כי חובה לצר %מסמ זה
לתכניות בעלות השפעה חברתית לרבות תכניות מתאר ארציות; תכניות מתאר כוללניות; תכניות
מתאר מקומיות ' לישובי חדשי ,תכניות לפינוי בינוי ,ותכניות לתשתיות ובכל מקרה בו מהות
והיק %התכנית מחייבי זאת .מסמ זה מטרתו לבחו את הקשר שבי תכנית מוצעת לבי
סביבתה מבחינה חברתית'קהילתית ,לרבות אלה:
) (1הערכות לגבי השפעות צפויות של התכנית על האנשי החיי באותה סביבה ו/או
ההשפעות הצפויות של הסביבה החברתית על התכנית המוצעת.
) (2פירוט האמצעי הדרושי למניעה או לצמצו של ההשפעות השליליות של תכנית על סביבתה
החברתית ,ככל שיש כאלה ,ו/או התנאי החברתיי הצריכי להתמלא על מנת שנית יהיה
לממש את התכנית המוצעת.
יש להורות על חובת הכנת נספח חברתי'קהילתי ו/או חוות דעת חברתית'קהילתית בכל מקו
בחוק בו נדרשות חוות דעת ותסקירי .בנוס ,%יש לפרס את חוות הדעת מבעוד מועד באתר
האינטרנט ,כדי שתהיה שקופה לציבור ותאפשר לו לוודא שכלל השיקולי הרלוונטיי עמדו בפני
מוסד התכנו .

•

ייזו תוכניות על ידי תושבי :מת הזכות לציבור ולארגוני חו'0ממשלתיי ליזו ולהגיש
תכניות שונות מאלה שמכי הממסד יתרו רבות לפתיחת תהלי התכנו למעורבות פעילה של
הציבור ומת מענה לצרכי של קבוצות אוכלוסיה וקהילות שונות )יש לתק בהתא את סעי%
.(177

•

קביעת יעדי לדיור ברהשגה בתוכנית מתאר מקומיתכוללנית ובתוכנית מתאר מקומית:
בסעיפי  175 ,168ו'  178להצעת החוק ,אנו מציעי להוסי %כעניי שייכלל בתוכנית מתאר
מקומית כוללנית ג הוראות לעניי דיור בר'השגה ,לרבות הוראות בעניי שמירה על דיור בר'
השגה שכבר קיי .מלשו החוק עולה כי לא תהיה חובה לכלול הוראות אלה בכל תכנית מקומית,
א ראוי שהדבר יהי אפשרי.יש לקבוע כי מוסד תכנו לא יאשר תכנית למגורי ,אלא א כ נכללו
בה הנחיות להקצאת יחידות דיור לטובת דיור בר'השגה.








בכל תכנית למגורי יש להציע מגוו רחב של יחידות דיור על מנת לאפשר דיור בר'השגה ,כמו ג
תמהיל חברתי כבסיס להגברת השוויו של משקי בית ע הכנסה בינונית ונמוכה כמשקל נגד
למגמת ההתבדלות והדחיקה שלה.
סמכות להפקיע קרקע לטובת דיור ברהשגה :אנו מציעי כי בהגדרת צרכי ציבור בסעי%
ההגדרות ייכלל ג "דיור בר'השגה" על מנת שנית יהיה להפקיע קרקע לצור דיור בר'השגה על
פי סעי)465 %א( להצעת החוק .אנו מציעי ג למצוא דר נאותה לעג בחוק את האפשרות לעשות
שימוש בקרקע שהופקעה לטובת מטרה אחרת ג לצור דיור בר'השגה.
סמכות לקבוע תנאי בעניי דיור ברהשגה :אנו מציעי כי בסעי)300 %א( תוסמ הוועדה
המקומית לתכנו ולבניה לקבוע תנאי למת היתרי בעניי דיור בר'השגה ,תמהיל גודל וסוג
הבנייני או הדירות.
חיוב מידע מלא על השלכות תוכנית על דיור :על מנת שמערכת התכנו לא תפגע בדיור בר'השגה
קיי בלי לשי לב ,אנו ממליצי כי בסעי)248 %ג( להצעת החוק ייקבע כי הצעה לתכנו תכלול ג
מסמ שכולל מידע על מאפייני האוכלוסייה והשפעת התוכנית על האוכלוסייה המתגוררת באזור
ועל מחירי הדיור.
בסעי)254 %ב( להצעת החוק אנו מציעי לקבוע כי בחוות הדעת התכנונית של מתכנ מוסד התכנו
ייכלל מידע בעניי השפעתה של התוכנית המוצעת על מלאי הדיור בר'השגה באזור ,ועל מחירי
הדיור ,כדי שהמידע יעמוד בפני מוסד התכנו .
פטור מהיטל השבחה :אנו מציעי כי בסעי 451 %או כסעי %נפרד ייקבע כי נית לפטור ,באופ
חלקי או מלא ,מהיטל השבחה תוכנית למגורי שבה לפחות  20%מיחידות הדיור ה למטרת דיור
בר'השגה.
•

הכרזה על מתח פינוי בינוי )סעיפי  – (557'558החוק החדש מבקש לקד אישור של תכניות
לחמתחמי פינוי בינוי ,על א %שמרבית לא מגיעות לכדי אישור ובוודאי שאינ מתממשות ,לא בגלל
סרבול מערכת התכנו אלא בגלל מורכבות  ,ה מבחינה תכנונית וה מבחינה חברתית .פעמי
רבות התכניות נגדו את האינטרס הציבורי ופגעו בתושבי ובסביבה ונדחו על'ידי ועדות התכנו
המחוזיות ,ולעיתי השהיית קידו התכניות נעשתה על ידי יוזמיה מתו ציפייה לקשיי יישו.
ההצעה לפיה הוועדה המחוזית תאשר תוכניות פינוי'בינוי ברמה מתארית בלבד ,סעי) 168 %א(,
משתלבת בשינויי אחרי בחוק שמטרת העברת סמכויות לוועדה המקומית לתכנו ולבניה ,א
למעשה מבטלת בכ את מערכת הבקרה הקיימת כיו על פעולות תכנו אלה .כ יווצר מצב לפיו
מוסד התכנו אשר יז את התכנו יבקש ג לאשרה .מת העדפה לקידו תכניות פינוי'בינוי
עלולה לגרו לבעיה חמורה ביותר ,שכ היא עלולה ליצור תמרי 0להגיש תכניות פינוי'בינוי
שיישומ נוגד את טובת הציבור .
בהקשר זה נציי כי לצור דיו מושכל בפעולה דרמטית כמו פינוי'בינוי חסרות בוועדות התכנו
דרישות לחוות דעת חברתית או נספח חברתי'קהילתי ,לשיתו %הציבור בהלי התכנו מראשיתו
ולקיצור תקופת מימוש התכניות .כ חסרה בהרכב נציגות הולמת לציבור.
שיתו הציבור :בהעברת הסמכויות לוועדה המקומית בנושא תוכניות מפורטות לפינוי'בינוי,
נעדרת דרישה ברורה לשיתו %הציבור .במקרה של תכניות פינוי'בינוי אי להסתפק בדרישות
מינימו הקבועות בנוהלי הוועדה למתחמי פינוי'בינוי ,אלא יש לעג דרישות אלה בחוק עצמו .את
הדרישה לתהליכי שיתו %ציבור יש להכליל ה בשלב התכנו המפורט וה בשלב התכנו המתארי.
יש להדגיש ,כי כשאנו מדברי על שיתו %ציבור ,אי הכוונה לשיתו %בעלי הזכויות במתח המיועד
לפינוי'בינוי בלבד ,אלא בקשת רחבה יותר של בעלי עניי ובה המתגוררי במתח )ג א
שוכרי בלבד( ותושבי מתחמי סמוכי.
נספח חברתי' קהילתי :הוא אמצעי הכרחי נוס %לניטור וחיזוי של ההשלכות החברתיות
המסוכנות שעלולות להיות לפרויקט פינוי'בינוי באזורי של אוכלוסייה ענייה .לעיתי תוכניות
פינוי'בינוי ה הגור להתדרדרות פיזית וחברתית של מתחמי וכמעט תמיד תוכניות אלו
מצמצמות את מלאי הדיור הזול לטובת דיור יוקרתי ויקר יותר .על מנת שתוכניות פינוי'בינוי אכ








יביאו להתחדשות ,ובמיוחד לשיקו חברתי ,יש לשלב בה פעולות והתייחסויות הנוגעות להיבטי
החברתיי .אנו סבורי כי כחלק מהכנת תוכנית להתחדשות עירונית ,יש לחייב חוות דעת
הבודקת את ההשפעות של התוכנית על היבטי חברתיי וקהילתיי .על חוות דעת זו לבחו  ,בי
השאר ,שהתוכנית אינה דוחקת החוצה את הדיירי המקוריי של המתח מסיבות כלכליות
וחברתיות שלא צפו מראש ,ואת התאמת היצע שירותי הציבור והשטחי הפתוחי לתוספת
אוכלוסייה .כמו כ  ,חוו"ד זו תיבח הא התכנית הולמת תוכנית אב עירונית כוללת ,הקובעת את
המיקו והכמות של מלאי יחידות הדיור הקיי ברשות המקומית )או באזור בו מקודמת
התוכנית( ואת יכולתה לתת מענה לדרישות דיור שונות ובכלל זה דיור בר'השגה.
הגבלת תוק תכניות :אחת הסיבות המרכזיות לכ שתוכניות פינוי'בינוי עלולות להביא
להתדרדרות פיזית וחברתית של מתחמי היא חוסר מימוש  .מרגע שהוכרז על מתח כלשהו
כמיועד לפינוי ,נפסקת הנכונות הציבורית והפרטית להשקיע במבני הקיימי ובמרחב הציבורי.
לכ  ,תיקו החוק חסר קביעת זמ תפוגה קצר יחסית לתוכנית המתארית )זאת בנוס %לתפוגת
התוכנית המפורטת( .
נציגות ציבורית הולמת :בוועדה המאשרת את מתחמי פינוי'בינוי )סעי (558 %יש לחייב נציגות
ציבורית הולמת ,הכוללת מתכנ חברתי ,נציג הגופי הציבוריי שעניינ בשמירת איכות הסביבה
ונציג הארגוני החברתיי.

 .8פגיעה בעיקרו השקיפות )יידוע ומת מידע(
שקיפות ההלי התכנוני היא קריטית לבחינת סבירותה של תכנית ,ϭϮלמידת השפעתה על קבוצות
התייחסות ,ולהבטחת שוויו אזרחי בנגישות למידע לכל אזרח ותושב המעוניי בכ .עקרו השקיפות
מהווה ,למעשה ,תנאי הכרחי ליכולתו של הציבור לקחת חלק פעיל ומושכל בתהלי התכנוני הנוגע לו.
היעדר שקיפות עלול לעורר חשש שמניעי התכנית נבעו משיקולי בלתי ראויי שמוטב ,כנראה ,להסתיר
מעי הציבור ,או שמא מניעי התכנית ה שרירותיי או תוצאה של גחמות אישיות ,וה אינ ניתני
להצגה שקופה ומסודרת.
בתחו השקיפות ,ובעיקר בהתייחס לאמצעי לפרסו המידע התכנוני ,החוק החדש מציע הוראות
התורמות להגברת שקיפות ההלי התכנוני .יחד ע זאת ,מוצעות הוראות הפוגעות בעיקרו חשוב זה,
אות יש לשנות כמוצע ,וכ נושאי החסרי בו ,כדלקמ :
•

•
•

ניהול פרוטוקול ]סעי)155 %א([ –תיקו  80לחוק הנוכחי שהתקבל בשנת  2007חייב את כל מוסדות
התכנו  ,לרבות ועדות הערר ,להקליט את מהל הישיבות ולערו פרוטוקול כתוב ומפורט והעברתו
לכל חברי מוסד התכנו ופרסומו באינטרנט ,כאשר חריגי לחובה זו יותרו רק באישור היוע0
המשפטי של הרשות .למרות זאת ,הוראות החוק החדש מעניקות למוסד התכנו שיקול דעת
בהחלטה הא להקליד פרוטוקול במקו להקליט .יש לחייב ג או רק הקלטה לא רק של הדיוני
הפומביי אלה ג של הדיוני הפנימיי.
סעי)155 %ח( וסעי)157 %ד( קובעי כי פרוטוקולי והחלטות בהתנגדויות של הוועדה למתקני
ביטחוניי לא יפורסמו .יש לשנות את הנוסח ולקבוע כי אלה יפורסמו אלא א כ  ,קבע שר
הביטחו שיש מניעה לכ.
סעי)154 %ו( – על פי סעי %זה אי חובת פרסו ההתנגדויות באינטרנט והדבר נתו לשיקול דעת
מוסד התכנו  .יש לחייב פרסו ההתנגדויות .
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לפי פסיקת בג" ,0תהלי מת החלטות תוא נורמות של סבירות א מקבלי ההחלטות העלו את כל השיקולי
הרלוונטיי בנסיבות העניי  ,וא איזונ ראוי ובתו גבולות הסבירות.









•
•
•

•

•

•

סעי 240 %הודעה על הכנת תכנית – החלת הודעה זו על כל סוגי התכניות ,בנוסח בהיר וברור לכל
הציבור ,תתרו לשקיפות ההלי התכנוני.
סעי 159 %שמירת סוד – הוראה זו המבקשת שחבר מוסד תכנו לא ימסור מידע בדבר תוכנו של
דיו פנימי או של מסמכי ,יש בה משו מידור של פעולות התכנו והרחקת מעי הציבור .יש
לבטל סעי %זה.
דיו בהחלטה להפקיד תכנית ]סעי)256 %א([ – על פי הוראה זו בתו הדיו הפומבי בהחלטה
להפקיד תכנית יתקיי דיו פנימי בוועדות התכנו הארציות והמחוזיות ,למעט בוועדות
המקומיות .א הדבר אפשרי במקומיות יש להחילו ג על יתר מוסדות התכנו  .הנורמה צריכה
להיות דיו פומבי ,והחריג דיו פנימי.
פרסו דו"ח חוקר ]סעי)154 %ז([ ודיו בדו"ח חוקר ]סעי)276 %ד([ – הפרסו ייעשה רק לאחר
הדיו בדו"ח במוסד התכנו ; הדיו בוועדות התכנו הארצית והמחוזית ,בדו"ח חוקר ההתנגדויות
יתקיי בדיו פנימי ,רחוק מעי הציבור .דו"ח החוקר צרי להיות מפורס בטר נער הדיו בו.
לכל הפחות צרי להינת עותק לכל המתנגדי ,כי אחרת לא נית לבחו שהחוקר עשה עבודתו
נאמנה ,וסיכ את ההתנגדויות בצורה ראויה ,וכ לא נית לפקח על שיקול הדעת של מוסד
התכנו .
הוראות החוק מבטלות את האפשרות לטעו כנגד פגמי פרוצדורליי בהלי התכנוני .בהתא
לסעי) 261 %ו( הודעה על הפקדה לא תקינה תישמע רק ממי שחלה כלפיו החובה; סעי) 263 %ה(
קובע כי פג שנפל בפרסו ההודעה על הפקדת התכנית אי בו כדי לפגוע בתוקפה של ההודעה .יש
לקבוע בהוראות התכנית כי כל עוד לא מולאה הוראת החוק לעניי זה אי לאפשר את תוקפה של
ההודעה.
ההוראות לעניי פרסו )פרק ב סעיפי  (6 – 2לוקות בחסר במספר היבטי:
שפת הפרסו ' החוק החדש קובע כי שפת הפרסו תהיה רק בשפה העברית .בעוד
.1
שהשפה הערבית היא שפה רשמית בישראל חובת הפרסו בה מצומצמת ביותר וחלה רק
כאשר האוכלוסייה הערבית במרחב תכנו מקומי עולה על  .10%במצב בו רשויות ערביות
רבות נמצאות תחת מרחבי תכנו משותפי יחד ע רשויות יהודיות ,ולעיתי מונות פחות
מס %עשרת האחוזי ,נפגע יידוע האוכלוסייה הערבית .בנוס ,%הוראה זו לא התאימה
עצמה למציאות המתהווה לפיה האוכלוסייה הערבית מוצאת פתרונות דיור במרחבי
עירוניי נוספי ובכלל זה מעבר למגורי בישובי יהודיי .מ הראוי ששפת הפרסו
תהיה ג בשפה הערבית ,ובשפות נוספות בה רוסית ,אמהרית ואנגלית .לכל הפחות ,בכל
המודעות האינטרנטיות.
.2

תוכ ההודעה ' אי טיפול בתוכנ הבעייתי של הודעות התכנו והבניה .הנחיות בעניי זה
נותרות בטיפול השר ואינ מפורסמות .יש לקבוע כללי ברורי ובהירי לתוכ ולנוסח
ההודעות המתארות את מהות התכנית המוצעת ופרטי מיקומה ,לצור זיהויה מהיר.
קיימות הנחיות שגובשו במנהל התכנו שנית לאמצ בהקשר זה.

.3

פרסו באינטרנט – סעי 3 %מפנה לאתר משרד הפני בתכניות ארציות ומחוזיות .לא
ברור איפה ייעשה הפרסו של תכניות המתאר המקומיות ,בסמכות הוועדות המקומיות.
בנוס ,%הפרסו באינטרנט איננו משרת את כל האוכלוסייה .מבי אלה ללא גישה
לאינטרנט האחוז הגבוה ביותר הוא בעשירוני הנמוכי ,כלומר ציבור רחב ובמיוחד
קהילות מוחלשות לא יקבלו את המידע הזה ומבחינת אי שקיפות ויידוע.

.4

פרסו על גבי שלט – לפי סעי) 264 %א( השר יכול להחליט כי תכניות מסוימות לא
יפורסמו באמצעי זה .יש לקבוע זאת רק במקרי חריגי.

הוראות החוק חסרות התייחסות להיבטי שוני של יידוע אפקטיבי של הציבור.








בי הפעולות שיש לנקוט:
•
•

•
•
•

סנקציות – לעניי זה ,יש לקבוע בהוראות החוק סנקציה על המפרי את הוראותיו או מי שאינ
מיישמי אות באופ מלא.
על הרשויות ליזו פעולות להגברת המודעות של הציבור בדבר זכותו לקבל מידע ובדבר המידע
הרלוונטי בנושאי תכנו ובניה ,ובכלל זה פרסו באמצעי שוני את עובדת הופעת מידע תכנוני
באינטרנט .קהל יעד אפשרי שבאמצעותו נית להביא להגברת הידע הוא עמותות ,ארגוני החברה
האזרחית וגופי קהילתיי.
על הרשויות למצוא דרכי אחרות למת מידע וליידוע ,נוס %על האמצעי המוצעי ,בעיקר כאשר
מדובר בתכניות במרחבי בה השימוש באינטרנט נמו.
יש להוסי %לסעי ,256 %כי בהמלצת הצוות המקצועי רשאי יו"ר מוסד התכנו לפנות בצורה יזומה
לציבור שעשוי להיפגע מהתוכנית ולעדכנו בדבר זכותו להתנגד לה.
יש להבטיח שתכניות תהיינה מושתתות על מידע עדכני ומונחות על פי שיקולי תכנוניי
רלוונטיי לתקופת תוקפ  .יש להימנע מלדו בתכניות שלא תמלאנה אחר חובה זו ,או לקבוע כי
לא תתקבל כל החלטה תכנונית שלא תלווה בפירוט השיקולי שעמדו מאחוריה.

•

מוצע כי בכל אחת מלשכות התכנו המחוזיות ימונה עובד שתפקידו להנחות כל אד שקיבל
הודעה על זכותו להגיש התנגדות לתכנית ,ולהסביר לו את מטרות התכנית ,את פרטיה ואת
ההליכי הנדרשי לצור הגשת התנגדויות ,וכ סיוע בהבנת תכנית או חוות דעת הנלווית לה.

•

מינוי נציב קבילות הציבור ) (Ombudsmanלנושאי תכנו  :תפקידו של נציב קבילות הציבור לתוו
בי אנשי פרטיי ובי גופי שלטוניי וממסדיי ,כדי להג על הזכויות והאינטרסי של
הציבור .בי סמכויותיו :קבלת תלונות מאנשי פרטיי שנפגעו ,לטענת ,על ידי מערכת התכנו ,
בדיקת והצגת בפני הגופי האחראי; הגשת הצעות לשיפור תהליכי ,בהסתמ על הידע
והניסיו שצבר מטיפול בבעיות הפרטניות שהובאו בפניו; מת מידע והכוונה בנושאי תכנו .

 .9התנגדויות ועררי
הגשת ההתנגדויות והעררי בתו מערכת התכנו נותרו האמצעי היחידי למעורבות הציבור בתהלי
התכנוני .בחוק החדש קיימת הרעה משמעותית ,לעומת החוק הנוכחי ,בכלי המוצעי למימוש זכויות
בסיסיות אלה למעורבות בהלי התכנוני ונסיגה של מערכת התכנו ממחויבותה להכיל ולאז בי מגוו רחב
של אינטרסי .למעשה ,הוראות החוק החדש עלולות למנוע מפרטי וקבוצות אוכלוסייה ,בעיקר קבוצות
מוחלשות ,שה הנפגעות העיקריות מתוצאות התכנו  ,מלהגיש התנגדות וערר .במקרי אחרי המשמעות
תהיה דחיקה של הדיו התכנוני לפתחה של מערכת בית המשפט ,שאינה ערוכה לדיו ולטיפול בסוגיות
תכנוניות.
התנגדויות :ככלל ,כמו בחוק הנוכחי ,חסרונ של הליכי אלה הוא בעיתויי ,שכ נית להגיש התנגדות
לתוכניות רק בשלב מתקד מאוד ,אחרי שהכנת הסתיימה .כ ,לא ניתנת אפשרות של ממש להשפיע על
העקרונות הבסיסיי של התכנו  ,ובדר כלל ,במציאות התכנונית הקיימת ,לא נית כבר לערו שינויי
מהותיי בתוכניות .בנוס ,%מרבית ההתנגדויות והעררי נדחי ,וחלק הקט מתקבל.
החוק החדש קובע נורמות חדשות לאופ הגשת ההתנגדות ודורש לצור כ ,מיומנת מקצועית גבוהה תו
שהוא מחייב הצגה מפורטת ביותר של פרטי ההתנגדות .סעי) 267 %א( ו')ב( ,וסעי) 290 %ב( )ג( בעניי עררי,
מחייבי הצגה מפורטת של פרטי ההתנגדות ,ובכלל זה ,זיקת המתנגד לשטח ,פירוט הוראות התכנית
הפוגעות ,תיאור הפגיעה ,טיבה והיקפה ,ופירוט השינויי שיש להכניס בתכנית .אחת מ התוצאות של
מהל כזה תהיה הדרת מהשיח התכנוני ,של פרטי וקבוצות ,שאי בידיה היכולת המקצועית ,או
הכלכלית לעמוד בתנאי להגשת ההתנגדות .אי מניעה לקבוע נורמה כללית לאופ ניסוח פרטי ההתנגדות
או הערר ,יחד ע זאת מ הראוי לסייג את הדרישות ולקבוע כי רמת פירוט מסוג זה תוגש ככל שהדבר
נית .
בהקשר זה ג סעי) 271 %א( קובע סייג לשמיעת התנגדות ,שכ מתנגד לא יעלה טיעוני שלא פורטו בכתב.
הוראה זו פוגעת בנוהל הקיי לפיו הועדה שומעת את כל טיעוני המתנגדי .נוהל זה אפשר לאנשי חסרי








מיומנות בקריאת תכניות ובכתיבת התנגדויות להשמיע את טענותיה בפני מוסד התכנו  .אנו מציעי
לבטל את הסעי.%
סעי 266 %לחוק קובע ,כי המועד להגשת התנגדות יהיה  60ימי בלבד ,ו' 30ימי לתכנית לתשתיות ,ללא
כל אפשרות לקבל הארכת מועד ,כפי שקיי על פי החוק הנוכחי .הדבר נדרש במיוחד בתכניות בעלות היק%
השפעה נרחב מבחינה חברתית וסביבתית .יש לקבוע מראש כי מועד הגשת ההתנגדות לתכניות בסדר גודל
מסוימי ,ובוודאי שתכנית מתאר ארצית ,תכנית מתאר כוללנית ,תכנית לתשתיות ולפינוי בינוי ,יהיה 90
ימי.
זכות ההתנגדות נפגעת בחוק החדש ג במקרה של "פגיעה חדשה" ]סעי) 277 %ה( ) ,[(1כתוצאה משינויי
שיש להכניס בתכנית .בעוד החוק הנוכחי פועל על פי הכלל של הפקדת תכנית ומעניק  60ימי להגשת
התנגדות במקרה של פגיעה חדשה ,החוק החדש קובע  21ימי בלבד להגשת התנגדות .החוק החדש שוא%
לבסס נורמה ,אשר באה לצמצ מהנוהל הקיי לפיו ההחלטה לאשר רק חלק מתכנית או הפחתת השטח
הכולל המותר לבניה אינ בבחינת פגיעה חדשה.
נוס %על כ ,החוק קובע לוחות זמני דחוקי ובלתי סבירי לטיפול בנושא ההתנגדויות :לשמיעת
ההתנגדויות כאמור בסעי) 273 %א( ו' )ב( עד  45ימי ,או  30ימי א הוגשו פחות מ'  50התנגדויות;
לתמ"א ולתכנית כוללנית מקסימו  90ימי; ההוראה בסעי 274 %קובעת  21ימי בלבד להגשת דו"ח
חוקר ההתנגדויות למוסד התכנו  .סד הזמני בו יהיה נתו חוקר ההתנגדויות בבואו לשמוע את
ההתנגדויות ,לנתח אות  ,לתת דעתו על התייחסויות וחוות דעת שונות שהוגשו לו לחוות את דעתו ולערו
את דוח ההתנגדויות ,ישפיע בהכרח על היחס למתנגדי ,שכבר כיו נתפסי כגור מעכב תכנו  ,על מש
הדיו בהתנגדויות ועל תוצאותיו.
ג סעי 276 %מציב לוח זמני דחוק ,וקובע כי מוסד התכנו יקיי דיו פנימי בהתנגדויות תו  21ימי
בלבד .קביעה אשר תשפיע בהכרח על תוצאות הדיו ועלולה לפגוע באיכות ההחלטות )שעל רבות מה לא
נית לערור אלא רק לעתור בפני מערכת בתי המשפט( .לכ יש להוסי %את הכלל שבהוראה שבסעי,277 %
על פיה יש להכריע בהתנגדויות ,לעיתי במאות התנגדויות ושלל טענות ,בדיו אחד בלבד וסופי.
מינוי חוקר לשמיעת התנגדויות )סעי – (268 %בנוהל הקיי כיו מינוי חוקר לשמיעת התנגדויות הוא
בבחינת היוצא מ הכלל ומתקיי רק כאשר מספר התנגדויות המוגשות גדול משמעותית .החוק החדש
מבקש להפו את הנוהל הקיי לכלל ואת שמיעת ההתנגדויות על ידי חברי מוסד התכנו ליוצא מ הכלל.
הוראה זו משתלבת במגמה הכללית של החוק המבקש ,בש היעילות להפריט חלק מעבודת ועדות התכנו
והצוות המקצועי שליד  ,תו שהוא מביא בכ למידור של פעולות התכנו ולהסרת אחריות מפעולות תכנו
ובהקשר זה משמיעת ההתנגדויות .הוראה זו פוגעת בתהלי שיתו %הציבור בתכנו בו מבקש המתנגד
לשכנע את מי שמקבל את ההחלטה בהתנגדות ,שלא באמצעות מתוו .בנוס ,%בעוד עבודת חוקר
התנגדויות מתמצה לתחו הקו הכחול של תכנית ,לחבר מוסד התכנו מעצ תפקידו ראייה כוללת ושיקול
דעת רחב יותר.
בי הפעולות שיש לנקוט:
•
•
•
•
•
•

יש לקבוע נורמה כללית לאופ ניסוח פרטי ההתנגדות או הערר ,יחד ע זאת מ הראוי לסייג את
הדרישות ולקבוע כי רמת פירוט מסוג זה תוגש ככל שהדבר נית .
יש לאפשר ,כפי שקיי בחוק כיו ,להעלות טיעוני ג בעת שמיעת ההתנגדות .בהתא לכ ,יש
לבטל את סעי) 271 %א( .
במטרה לאפשר לקהלי רחבי להגיש התנגדות יש לבטל את החובה להגשת תצהיר מעו"ד
הנלווה להתנגדות.
יש לקבוע כי מועד הגשת ההתנגדות לתכניות בסדר גודל מסוי ,ובוודאי לתכנית מתאר ארצית,
תכנית מתאר כוללנית ,תכנית לתשתיות ולפינוי'בינוי ,יהיה  90ימי .
יש להארי את לוחות הזמני לטיפול בהתנגדויות ,שמיעת והדיו בה על ידי החוקר ומוסד
התכנו  ,באופ שיתאפשר הלי של שימוע ראוי לכל מתנגד ודיו והכרעה מושכלת לגביה .
יש לקבוע כלל לפיו מוסד התכנו ישמע את המתנגדי ,וחוקר ההתנגדויות ימונה רק במקרי
חריגי ,ובמקרי בה מוגשות מאות התנגדויות לתכנית .








•

יש לנתק את הקשר בי מוסד התכנו המחליט על הפקדת התכנית לבי זה הד בהתנגדויות
לאותה התכנית.

עררי :בשונה מהחוק הנוכחי ,החוק החדש מצמצ משמעותית את הזכות של הציבור הרחב להגיש
עררי בתו מערכת התכנו  .צמצו זה חוס את האפשרות להשפיע על ההלי התכנוני באמצעות כלי זה
ומרחיב משמעותית את ההזדקקות למערכת השיפוטית .לא רק שמערכת זו אינה ערוכה לטיפול בנושאי
תכנוניי ,אלה שפנייה לבתי המשפט כרוכה במומחיות ,ידע ובעלויות גבוהות .בתואנה של יעילות ,החוק
החדש מבקש ,בדר זו ,לצמצ ולהגביל את מעורבות הציבור בהלי התכנוני ,כאשר הנפגעי מכ יהיו
הציבור הרחב ובמיוחד פרטי וקהילות מוחלשות.
המשתמע מהחוק החדש ,בהתא למבנה ולסמכויות ועדות העררי השונות )על פי סעיפי 45' ,37 ,34'35
 (49'50 ,46היא כי תבוטל כליל האפשרות של הציבור הרחב להגיש ערר על החלטות של מוסדות התכנו
בכל תכניות המתאר המקומיות שבסמכות הוועדה המחוזית .לפי סעי (3) 178 %תכניות אלה כוללות עשרות
אלפי תכניות פוטנציאליות ובה תכניות המייעדות קרקע לצורכי ציבור ,תכניות לשכונות מגורי חדשות,
תכניות למלונאות ,למתקני ביטחוניי ,לתשתיות ,לרישו שיכוני ציבוריי ותכנית שהשר אישר לגביה
כי יש בה חשיבות לאומית או מחוזית ,תכניות מתאר כוללניות )סעי (168 %ליישוב או חלק ממנו ולמתחמי
פינוי'בינוי.
כ ,לפי סעי) 18 %א( לחוק ,ועדת המשנה הארצית לעררי תדו ותחליט בעררי על תכניות מתאר
כוללניות שהוגשו בהתא לסעי .173 %הג שבמהות לתכניות אלה השפעה ישירה על אוכלוסיות שונות,
החוק החדש מעניק את זכות הערר א ורק לרשות/ועדה מקומית שבתחומה נמצאת התכנית ,לרשות/ועדה
מקומית גובלת ולשלושה מחברי הועדה המחוזית ,א לא לציבור הרחב.
לפי הוראות החוק החדש )סעי (46 %לא נית לערור בפני ועדת הערר המחוזית לתכניות )סעי (45 %על
החלטות של ועדה מקומית'מחוזית בתכניות מתאר מקומיות בסמכות ועדה מקומית )ראה ג סעי.(191 %
אל הוראה זו מתווספת ההוראה בסעי 50 %לפיה לא נית יהיה לערור על החלטת ועדה מקומית'מחוזית
בעניי פיצויי הפקעה .שתי הוראות אלה פוגעות בזכויות הבסיסיות ביותר של אחת מהקהילות המוחלשות
ביותר במדינת ישראל החיה בתחו מרחבי התכנו של הועדה המקומית'מחוזית ובה עשרות אלפי אזרחי
ערבי בדווי החיי במרחבי גליליי ,בכפרי שאינ מוכרי על ידי המדינה ועל קרקעות הנמצאות
במחלוקת .בה בעת מוצעי עשרות פרויקטי לפיתוח המרחב )בעיקר מתקני צבא וכבישי( ,אשר עתידי
להפקיע מתושבי הכפרי את בתיה ,מקורות פרנסת וקרקעותיה ,זאת תו פגיעה חמורה ביכולת
למצות את זכות להגנה על רכוש וקניינ.
בי הפעולות שיש לנקוט:
•
•
•
•

יש להרחיב את זכות הגשת ערר לכל מי שהגיש התנגדות לתכנית ולהחלטה תכנונית שבסמכות
הועדה המחוזית והועדה המקומית ,לרבות ועדה מקומית'מחוזית.
יש להרחיב את זכות הגשת ערר ג לכל פעולה תכנונית בתחו מרחב תכנו של ועדה מקומית'
מחוזית ,לרבות פיצויי.
יש לשקול הקמת ועדות ערר לצור הגשת ערר ג על החלטות בתכניות מתאר ארציות מפורטות.
יש לפרס הנחיות ,מדיניות וקריטריוני על מנת לשמור על אחידות ולמנוע שרירות בנושאי כמו
שימוש חורג ,ומס השבחה.








 .10שיתו הציבור בתכנו
בעול הרחב הוכרה חשיבותו של שיתו %הציבור ה בתיאוריה וה בפרקטיקה של התכנו המרחבי לפני
שני רבות .למרבה הצער ,חר %מגמה זו ,בחוק החדש אי כל התייחסות לקיו הלי פעיל של שיתו%
ציבור .יש לייחד בחוק פרק לשיתו %הציבור בתהלי התכנוני .להל כלי ומנגנוני מגווני שתפקיד
לאפשר דפוסי שוני של תהליכי שיתו %ציבור ,בהתא לסוג התוכנית ולאופייה של האוכלוסייה
הרלבנטית:
•

יש לקבוע בחקיקה את השלבי של תהלי התכנו לפרטיו )נית לשלב הגדרה זו בחלק הכללי של
חוק התכנו והבנייה( ,כמו ג את החובה בדבר שיתו %הציבור ,על היבטיו השוני ,בשלבי אלה;

•

יש לחייב עריכת התייעצות הכוללת שמיעת עמדות של הציבור וקבלת חוות דעת מגופי חו'0
ממשלתיי על תכניות ,בכלל זה תכניות אב ,וכ על החלטות תכנוניות ,כמו מסמכי מדיניות
שיזמה רשות התכנו .

•

שיתו %הציבור והיוועצות עמו צריכי להיעשות בכל השלבי השוני של התכנו  .בשלב מוקד
של גיבוש התכנית תהיה להיוועצות השפעה רבה יותר מאשר בשלב של אישור התכנית .שיתו%
ציבור בשלב מוקד ,לפני השלמת תוכנית והפקדתה ,יחשו %את צוות התכנו למידע וידע ,לרבות
צרכי והעדפות של קהילות ותושבי בעלי עניי בתוכניות .יש צורות שונות של היוועצות ע
הציבור ,כמו סקרי דעות ,שימוע ,תרגילי תכנו משותפי ועוד .יש לקבוע בחקיקה חובת היוועצות
ע גופי המייצגי אינטרסי ציבוריי לפי נסיבות התכנית ,בשלב גיבוש התכנית ו/או ייזומה
ברשויות התכנו וטר הפקדתה.
על מנת לאפשר מימוש אפקטיבי של הזכות למעורבות הציבור בתהלי התכנו  ,יש להרחיב
ולהעמיק את המסגרות בה מתקיי דו'שיח בי הרשויות והציבור בנושאי תכנוניי ,בשלבי
התכנו השוני:

•

 oבעת הגדרת החלופות ובשלב קביעת החלופה הנבחרת :חובת שיתו %הציבור בהגדרת
ובקביעת ;
 oבסיו התהלי :בהצגת תכנית המתאר להערות הציבור.
•

•

•

יש לאפשר הקמת גופי או מוסדות תכנו למטרות מיוחדות ,המנוהלי על ידי הציבור באמצעות
נציגיו ,או על ידי אוכלוסייה מסוימת )למשל תושבי שכונה מסוימת או דיירי בניי ( ,המושפעת
מהתכנו בו מדובר :לדוגמה ,הקמת רשות שיקו שכונתית בניהול מועצת מנהלי שתיבחר על ידי
תושבי מרחב התכנו  ,או מועצות ציבוריות המורכבות מתושבי ,ארגוני מקומיי ואנשי
אקדמיה מקומיי אשר עימ מתייעצי ביחס לתכניות המוגשות לוועדות המקומיות.
במקביל למנגנוני אלה ,שמטרת מיסוד ערוצי מובני למעורבות הציבור בתכנו  ,יש להבטיח
כי במסגרת צוות התכנו של תוכנית )למעט תוכניות נקודתיות( ייכלל יוע 0חברתי .תפקידו של
היוע 0לקיי ,בשיתו %ע התושבי ,בדיקה מעמיקה של מאפייני האוכלוסייה הרלבנטית,
הדינאמיקה המאפיינת אותה ותהליכי שינוי עתידיי אפשריי בה .מתו כל אלה ,יגזור היוע0
ע הציבור את צרכיה התכנוניי של האוכלוסייה ואת האופני על פיה רצוי שיענו ויוטמעו
בתוכנית.
יש לפעול להקמת מועצות ציבוריות – מועצה של תושבי מ השורה אשר ייעצו לוועדות
המקומיות ביחס לטיב התכניות המוצעות.





