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8.12.2009  

  

  רפורמה המוצעת על ידי הממשלה  הבנושא"במקו�"עמדת 

   בתחו� התכנו� ורישוי הבניה 

  
  מסמ� לדיו�

  
זמה והיומר כי עצ�  יש ל,בפתח הדברי�. חלק התכנוני של הרפורמהבמסמ� זה נתמקד ב

בחלק , איננה לוקחת בחשבו�הרפורמה , יחד ע� זאת .הינה מבורכתבתחו� התכנו� לרפורמה 

ה נאינהיא .  המורכבות הרבה של התכנו� המרחבי והשלכותיו מרחיקות הלכתאת, עיפיהמס

ה נכמעט שאינ ו,�תהלי� התכנוב איזוני� והבלמי�ה של� חשיבותל משקל ראוי ,לדעתנו, נותנת

   . קהילתיי��חברתיי�ה והיבטילמתייחסת 

 מסמ�בנבח�  " קהילתיי� " האיזוני� והבלמי� וההיבטי� חברתיי� " הללו י הסוגיותתלאור� של ש

  : החסרות בהנוספות סוגיות כ�  ו,של הרפורמההבאי� זה את המרכיבי� המרכזיי� 

o  �  'תוכנית אחת ועדה אחת'עקרו

o  סמכויות�   והרכב�מוסדות התכנו

o מעורבות הציבור בתהלי� התכנוני  

o � הערכת ההשפעה החברתית של התכנו

  

I   . מוסדות התכנו� והרכב�סמכויות  

 ת ועדה אחת תוכנית אח

o  מצביעי� על המהרפורמה יוזמי� כאחת הסיבות בנה ההיררכי של מערכת התכנו

יסיונות חוזרי� נאול� . האטה בתהליכי הפיתוח והבנייהלחוסר יעילות והמרכזיות ל

וועדה אחת בתוכנית ללהביא לקיצור הליכי תכנו� באמצעות הגבלת הדיו� בעבר ונשני� 

   .אחת לא נחלו הצלחה

o ראיה ל אושרו מאות תכניות לשכונות מגורי� חדשות ללא "במסגרת הול, ל למש,כ�

פתרונות ביוב וניקוז ברמה מערכתית ודרכי גישה  אשר פגע באפשרות למצוא דבר, כוללת

   .אלפי יחידות דיור מאושרות בתכניות תקפות טר� מומשוכאשר , זאת. סבירות

o תורגי� מהתחו� הצר של התוכניתוכניות רבות דורשות מומחיות וכלי� ייחודיי� החו ,

. ונושאי� תכנוניי� עקרוניי� אחרי�, דרכי� ומסילות, יערות,  בסוגיות של חופי�למשל

 .המורכבי� הללובכל תחומי הידע שלוט אי� זה סביר שוועדה אחת ת

o �, את מערכת הבקרה, מבנית, ולמעשה מבטלת, המתכונת המוצעת פוגעת, יתר על כ

 .  למי� של כל העשייה התכנוניתהאיזוני� והב, דהיינו

עלול דווקא לפגוע ' תוכנית אחת ועדה אחת'עקרו� , שבמקו� לשפר את המצב, מכא� עולה

  .וליצור בעיות נוספות על אלה הקיימות, בתוצר התכנוני
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  ביזור סמכויות

o ברמת המאקרו �, הוועדות המחוזיות לתכנו� ובניה מהוות גור� מקשר חשוב בי� תכנו

חשיבות� של . לבי� תכנו� ברמת המיקרו, ועצה הארצית ובמנהל התכנו�המתנהל במ

 �הוועדות המחוזיות לתכנו� ובניה נעו& ביכולת� לאז� בי� מגוו� אינטרסי� ולהבטיח תכנו

  .  מתו� פרספקטיבה אזורית רחבה,ארו� טווח

o הייחודיות � ושאי�ניש להשאיר בידי הוועדות המחוזיות שני , לנוכח מיקומ� ונקודת מבט

, תיאו� בי� הרשויות המקומיות שבמחוז) 2(; תכנו� של תשתיות אזוריות) 1: (מרכזיי�

 � מרכזי " מיקו� שימושי קרקע בראיה אזורית, למשל(לרבות יחסי הגומלי� ביניה

  ).ועוד, מוסדות מיוחדי�, אזורי תעשיה משותפי�, תחבורה

o  העברת �א� ביזור  ,לוועדות המקומיותמהוועדות המחוזיות אחרות סמכויות נית� לבחו

עשות במשנה זהירות ולאחר שורה של שינויי� והתאמות במוסדות י חייב להשכזה

�העדפה הקצאת משאבי� תו�  דרשיתברשויות מקומיות חלשות .  הרלבנטיי�התכנו

התייחסות ראו  (מתקנת כדי למצמצ� וא* למנוע פערי� בינ� לבי� רשויות חזקות

  ).4"3' עמבלנושא זה  מפורטת

o  אחת . תהליכי� תכנוניי� בתחו� כה רב השפעה חיונית ביותרבמערכות בקרה שמירת

   : ההתנגדויות והעררי�בתחו�היא הדוגמאות לכ� 

.  את התוכניתהמאשר מוסד התכנו� על ידי , לא אחת, נעשהבהתנגדויותהדיו� , כיו�  �

�ית כראויה ובה בעת התוכנמתייחס אל  ,בדר� הטבע, שכ� גו* זה, מצב זה איננו תקי

בי� הגו* הד� ניתוק מוחלט הבטיח ל, א� כ� ,יש. בעניינהאמור לשקול התנגדויות הוא 

כדי למנוע ניגוד ענייני� מובנה זאת ,  את התוכניתמאשר לבי� הגו* הבהתנגדויות

. התנגדויותדיו� ב ועדה ייעודית נפרדת לכי במקרה זה תוק�, מוצע.  אפשריותוהטיות

  )7 ' בעמנושא ההתנגדויותנוספות בראו המלצות (

,  לשו� אחרת. �המדרג של המוסדות הדני� בהמר שי עררי�הבנושא יש להבטיח כי   �

,  יתרה מזו.את התוכניתיאשר הדיוני� יתקיימו בערכאה גבוהה יותר יחסית למוסד ש

בכפו* ללוח זמני� , ערר בזכותאת הגשת הערר על החלטה בהתנגדויות ליש להפו� 

  .ר מוסד התכנו�"יומרשות בקבלת זכות זו מבלי להתנות  ,סביר

   הרכב הוועדות המחוזיות והמועצה הארצית

 � קיי� חוסר איזו� מובנה בי� נציגי הממשלה לבי� הארציי� והמחוזיי�במוסדות התכנו

ג� במתכונת המצמצמת את סמכויות . נציגי השלטו� המקומי ונציגי הציבור הרחב

 על מדיניות התכנו� פיקוח ציבורי הדוק יותריש להבטיח , ע לעילכמוצ, הוועדה המחוזית

, דהיינו ,איזו� הול� יותר בי� גורמי� ממוני� לגורמי� נבחרי�על ידי , זאת. הכוללת

התכנו� מוסדות בהחברה האזרחית ציבור ונציגי� של ה  קול� של נבחרי הגברת

   :בי� הפעולות בה� יש לנקוט .המחוזיי� והארציי�

o הארציי� והמחוזיי�רכבהבחקיקתי  שינוי �על ידי הגדלת מספר�  , מוסדות התכנו

ביטוי לקבוצות  יינת� כ�. של נבחרי השלטו� המקומי ושל נציגי החברה האזרחית

  . רבות יותר בחברה הישראלית

o ובנייהמינוי חברי� מומחי� בעלי הכשרה ב � , מקרב אנשי מקצוע עצמאיי�תכנו

פי החוק הקיי�  שינוי זה עלנית� לבצע , להבנתנו. משלהשאינ� נציגי� של משרדי מ
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  .) התכנו� והבניהלחוק) ב(2סעי* (

o הארציי� והמחוזיי� יקבלו הקפדה � על כ� שנציגי הממשלה במוסדות התכנו

ג� כאשר , כאנשי מקצוע ועובדי ציבור ,דעת� העצמאיתאת החלטות אשר ישקפו 

 .היוע& המשפטי לממשלהכפי שקבע , דעתו של השר הממונה עליה� שונה

  ועדות מקומיות לתכנו� ובניה

של הוועדות המקומיות בכל הנוגע לאישור , בשני� האחרונות ,סמכויותההרחבת 

מקומי הרובד האת חולשתו של  חשפה,  באמצעות שינויי� בחוק התכנו� והבנייהתוכניות

כה סמכויות  להעביר הרפורמה הנוכחיתכוונת , על רקע זה .בהליכי התכנו� והבנייה

, בעיותשורה של מעוררת  וועדות המקומיות הלאמהוועדות המחוזיות נרחבות 

   .עליה� יש לתת מענה, המתווספות לבעיות קיימות במצב הנוכחי

 : במצב הקיי�בעיות   

o  הכשרה בתחומי נעדרי� רוב נבחרי הציבור המקומיי� המכהני� בוועדות המקומיות

  . התכנו� והבנייה

o הת המקומיות תלוי תפקוד הרשויו �מאגרות , בהכנסות מהיטלי השבחה דוקבאופ

ועדות מקומיות תכניות מקדמות לא אחת , כתוצאה מכ�. בנייה וממסי ארנונה

ה משתלבת בסביבתה או חסרה תשתית נתכנית נקודתית שאינ, למשל(בעייתיות 

ג� . יש לה� בהכנסות אלושבשל האינטרס הכלכלי , בי� היתר ,) מספקתתיתתחבור

הרי , וא לגיטימי כשלעצמוהלהגדיל הכנסות רשות המקומית ה שלכוונתה א� 

תכנוניות קיימת סכנה שהוועדות המקומיות תקבלנה החלטות , בנסיבות אלהש

�תושביהתפגענה בש. 

o הרחבת הסמכויות של הוועדות המקומיות, � מוגבלת ,76 שנכנסה לתוק* ע� תיקו

להעצי� פערי� בי� רשויות עלול דבר ש, רק לוועדות מקומיות גדולות וחזקות

  .מקומיות שונות

  :רפורמה המוצעתבעיות עקב ה

o וועדות המקומיות ל �דוגמת זו , ראייה תכנונית אזוריתהמאפשרי� לה� כלי� אי

 לידי סמכויות תכנו� נוספותהעברת יש חשש ש, על רקע זה. בידי הוועדות המחוזיתש

   .התכנו�יכות לא משמעותיגרו� נזק תהוועדות המקומיות 

o ההצעה להעביר סמכויות מהוועדות המחוזיות , �שפעולת� ממומנת על ידי השלטו

, שפעולת� ממומנת על ידי הרשויות המקומיות, אל הוועדות המקומיות, המרכזי

 שיוטל בגי� הנטל התכנוני הנוס*שתיווצר  איננה מתייחסת לסוגיה התקציבית

� . עליה

  :המלצות

   : כויות בשורה של פעולות לחיזוק מער� השלטו� המקומייש לכרו� הרחבה של סמ

o המקומי �באמצעות מנגנו� , בי� השאר, יש ליצור כלי� לחיזוקו של מער� התכנו

יש  .רשויות חלשותבובמיוחד , מקצועי לתכנו� אסטרטגי בכל הרשויות המקומיות

ות משאבי� תקציביי� ומקצועיי� לקידו� תכניות מתאר מקומיות עדכני תקצולה
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בהתא� לצרכי� של כל רשות , ולהבטחת הליכי תכנו� משלימי� בפרקי זמ� סבירי�

  . מקומית

o להעניק � על מנתה� , זאת. לא שינוי הרכב�גורפות ב לוועדות המקומיות סמכויות אי

ברשות שלאוכלוסיה הול� יצוג יבה� אפשר לה� כדי מת� המקצועית ואת ר לשפר

דוגמת המנהלי� , אלא ג� במישרי�יבור  לא רק באמצעות נבחרי הצ,המקומית

יש לכלול , לש� כ� . המקומיתעל ידי נציגי� של החברה האזרחיתוכ� , הקהילתיי�

, תחומי התכנו�מ אנשי מקצוע ,נוס* על נבחרי הציבור, בי� חברי הוועדה המקומית

 ;כבעלי דעה מייעצת ולא,  כחברי� מ� המניי� בעלי זכות הצבעה,החברה והסביבה

  .ארגוני� מקומיי� � שלנציגיו ,ממשלה נציגי

   ועדות מרחביותביטול 

o  הפליהבבחוסר עקביות ו ,לא אחת , לוקהעדות מקומיות מרחביותוולשיו� יישובי� .

 ה� בעלות ,אוכלוסיית�עיקר מבחינת  ב,רשויות מקומיות קטנות, במקרי� רבי�

 למדיוסייה גדולה בעלות אוכל רשויות מקומיותומנגד ישנ� , ועדה מקומית עצמאית

  . כפופות לוועדה מקומית מרחביתה

o על מנת להסדיר מצב זה , �יש לקבוע אמות מידה אחידות להכרזה על מרחבי תכנו

, שטחה, אופייה, סוג הרשות המקומיתעל פי ,  לחוק18בהתא� לסעי* , מקומיי�

 ע� רשויות מקומיות להקשרי הגומלי� ש, היק* האוכלוסייה המתגוררת בתחומיה

  .  ועוד,אחרות במרחב

o משרד הפני� במהל� לשינוי מער� הוועדות המקומיות המרחביותהחל , 2008"ב .

 .על בסיס של עקרונות מוגדרי� ושוויוניי�זה מוצע לקד� מהל� 

   וג הול�ייצ

o ה� גופי� מינהלי� ייעודיי� �ולקבל החלטות המוסמכי� לדו� , מוסדות התכנו

 נציגי� ממוני� מהשלטו� ,כאמור, אלה כוללי�גופי� . בתוכניות המובאות בפניה�

נציגי ציבור וכ� גופי� מספר קט� של , המרכזי בצד נבחרי ציבור מהשלטו� המקומי

  . שלטוניי� מסוימי�"חו&

o במוסדות אלה ייצוג הול� לקבוצות מיעוט, כללכ � וחשיבותחר* , ויתרה מזו, אי

  .  איננו קבוע בחוק1, הערבית האוכלוסייהלמשל, ות אלהייצוג הול� לאוכלוסי ,רבהה

o השאר, מצב זה מביא �להדרת� של אוכלוסיות אלה מתהלי� קבלת ההחלטות , בי

�בהקצאת משאבי תכנו� לאי שוויו� ביא עלול להזה  מצב .בנושאי� הנוגעי� אליה

   .ופיתוח

o המינוי של נציגי המשרדי� בחקיקה לשנות יש , כדי לשנות מציאות זו �את אופ

בקרב החברי� לאוכלוסיות אלה ייצוג הול� ולאפשר , וסדות התכנו�הממשלתיי� במ

�  2.הממוני� בכל מוסדות התכנו

                                                
  . רקסית'לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ, האוכלוסייה הערבית 1
2
    יש לחייב בחקיקה את השרי� הממני� להעדי* , עד להשגת ייצוג הול�. מדובר במינויי� שה� נציגי שרי� או מתמני� על ידיה� 
   � .  ככל שהדבר נית�, מינוי נציג ערבי במוסדות התכנו
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II .    כלי� ומנגנוני�, פרוצדורות: תכנו�ב היבטי� חברתיי�  

  מבוא

חר* מרכזיות� של שיקולי� חברתיי� למהות התכנו� וחר* השפעת� הרבה של ההיבטי� 

. ורמה כמעט שאיננה נותנת את דעתה על היבטי� אלההרפ, החברתיי� על איכות התוכניות

  : מובנות מאליה�לכאורה ראוי להזכיר לעצמנו שתי סוגיות , בטר� נתמקד בכלי� במנגנוני�

)1 (�תוכניות מרחביות נועדו להסדיר את המרחב באופ� שיאפשר : מהי מטרת התכנו

ל התושבי� באזור תנאי חיי� סבירי� ומרחב הזדמנויות שוויוני בתחומי� רבי� לכל

    .עליו ה� חלות

היבטי� אלה ?  עליה� אמורות התוכנית לענותהיבטי� חברתיי�מה� אות� ) 2( 

 ,תושבי� שמטרות התכנו� מתייחסות אליה�ה� אות� מי  כמו, עוסקי� בשאלות

החברה . מאפייני� אלה נגזרי� מצרכי�מה� מאפייניה� ואלו , אי� ה� מאורגני�

הישראלית מורכבת מפסיפס חברתי כלכלי ותרבותי וקהילות וקבוצות נבדלות 

אופ� ההתארגנות ,  מעמד סוציו אקונומי–ביניה� בכל הפרמטרי� הרלוונטיי� 

 ,לזהות את מאפייניה וצרכיה, יש להכיר בשונות הזו. החברתית ודפוסי� תרבותיי�

  .  זהולהציע פתרונות שיעלו בקנה אחד ע� מידע חברתי

במסגרת חוק התכנו� והבניה והנהלי� הנוהגי� במערכת התכנו� קיי� חסר משמעותי , בפועל

כמו ג� להערכת , של כלי� ומנגנוני� לבחינת ההיבטי� החברתיי� של תכניות ברמות השונות

תוכניות רבות עונות באופ� חלקי , כתוצאה מכ�. השפעת� הפוטנציאלית על היבטי� אלה

מצב זה בולט במיוחד בקרב .  על הצרכי� של התושבי� במרחב�בלבד ובלתי מספק

חוסר ההלימה ,   במקרי� אלה,אוכלוסיות מוחלשות ובקהילות בעלות מאפייני� ייחודיי�

בי� מאפייני הקהילה וצרכיה לבי� הפתרונות שהתוכנית מציעה הופ� את התוכנית לבלתי 

ממש לתושבי� ומחרי* את הפערי� מצב זה גור� נזק של . רלבנטית ופוגע ביכולת מימושה

  . בינ� לבי� קבוצות אוכלוסיה אחרות

במנגנוני� ובפרוצדורות לקידו� התייחסות ראויה להיבטי� , נעסוק בכלי�, בפרק זה

�החל בבדיקה המקדמית של הצרכי� החברתיי� בשלבי� הראשוני� , חברתיי� של התכנו

דע החברתי שנרכש ונאס* בתכנית טמעה של השיקולי� החברתיי� והיהלועד , התכנו�של 

  : ראוי שיתקיימו שלושה סוגי� של כלי�,  לש� כ�.לכל אורכו של תהלי� בנייתה, עצמה

1 .�  ; כלי� שמטרת� שקיפות ההלי� התכנוני והנגשתו לציבור המתעניי

תו� ניסיו� , כלי� שמטרת� חיבור ישיר בי� הציבור הרלוונטי או נציגיו לבי� המתכנני�. 2

  .מעורבות ויכולת השפעה של הציבור על התוצר התכנוני, ליכי� של שיתו*למסד ה

התוכניות על של  השפעהכלי� חברתיי� להטמעת שיקולי� חברתיי� והערכת ה. 3

    .היבטי� אלה
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II.1    כלי� ומנגנוני�–מידע ושקיפות , יידוע   

מעורבות הציבור מת� מידע והשקיפות ה� תנאי הכרחי למימוש מושכל של , חובת היידוע

�  : להל� הצעות לכלי� ומנגנוני�. בתהליכי התכנו

o    בחוק את חובת הרשויות להביא ליידוע אפקטיבי של הציבור אודות כל פעולה �מוצע לעג

  ; יש לאפשר נגישות למידע תכנוני, במקביל.תכנונית חדשה

o יש לחייב את מגישי התכניות לערו� את מסמכי �   ;באופ� קריא ומוב�ה

o  בחוק את חובת הגילוי מצד מגישי התכניות ומקבלי ההחלטות התכנוניות באשר יש �לעג

  ;� שמאחורי התכנית המוצעת או כל החלטה תכנוניתילשיקולי� התכנוני

o    *מוצע לאפשר לציבור , על מנת להגביר את השקיפות והנגישות למידע תכנוני שוט

 פרסומ� המהיר של תמלילי ח אתטילהבו, להשתת* בדיוני� של מוסדות התכנו� השוני�

  ;הדיוני�

o  ובנייה , לקבוע כללי� אחידי�יש �בהירי� וברורי� לפרסו� הודעות בנושאי תכנו

אשר יבליטו את מהות התכנית , על לוחות המודעות ובאתרי האינטרנט, בעיתונות

 ;לצור� זיהויה המהיר, )שכונה ורחוב(המוצעת ופרטי המיקו� שלה 

o י� אתר אינטרנט מרכזי בו יפורסמו הודעות בדבר הפקדת תכניות ראוי להק, יתרה מזו

,  יש לשקול שינוי בחוק,לופי�י לח.כאשר עדיי� נית� להתנגד לה�,  בזמ� אמת,בכל הרמות

פרסו� הולא , פרסו� ברשומותמועד הב תחלהתקופה להגשת התנגדויות לתכניות לפיו 

 .בעיתוני�

o המידעיש ליזו� תיקוני� בחוק חופש המידע כדי �ולהגביר את ,  לייעל את תהלי� מת

 .הנכונות המוסדית להעמיד מידע לרשות הציבור

II.2  .שיתו# הציבורכלי� ל  

�השתתפות , לפיכ�. השלכות מרחיקות לכת על איכות חייה� של התושבי�, כאמור, לתכנו

�, י�לא רק באמצעות נציגי ציבור אלא במישר, התושבי� בשלבי� השוני� של הליכי התכנו

מעורבות הציבור בתכנו� משקפת ערכי� דמוקרטיי� של , ברמה הערכית. הינה חיונית ביותר

הידברות במהל� התכנו� בי� מוסדות , ברמה המעשית; שקיפות והשתתפות בקבלת החלטות

לצרכיו , בשלבי� מוקדמי� של התכנו�, התכנו� ובי� התושבי� מאפשרת למתכנני� להתוודע

 למידת התאמתה של " ובשלבי� המאוחרי� יותר של התכנו� , הרלבנטיורצונותיו של הציבור 

ככל שהשתתפות הציבור תתאפשר בשלבי� מוקדמי� של . לצרכי� אלה, התוכנית שגובשה

�לבניית ולצמצו� ההתנגדויות , כ� יגדלו הסיכויי� לתוצר תכנוני איכותי יותר, התכנו

   .הסכמות

 �,  שיתו* ציבורכיתהליאפשר דפוסי� שוני� של כלי� ומנגנוני� מגווני� שתפקיד� ללהל

ראו מחקר משווה בנספח (. ת הרלבנטיהאוכלוסייה של הייבהתא� לסוג התוכנית ולאופ

   :)המצור*

o  לפרטיו �נית� לשלב הגדרה זו בחלק (יש לקבוע בחקיקה את השלבי� של תהלי� התכנו

על היבטיו , הציבורכמו ג� את החובה בדבר שיתו* , )הכללי של חוק התכנו� והבנייה

 ;אלהבשלבי� , השוני�



 7

o  של הציבור וקבלת חוות דעת מגופי� עמדות כוללת שמיעת התייעצות היש לחייב עריכת

 כמו מסמכי ,וכ� על החלטות תכנוניות, בכלל זה תכניות אב, ממשלתיי� על התכניות"חו&

�ני� של צריכה להיעשות בשלבי� שו/היוועצות יכולה. מדיניות שיזמה רשות התכנו

�בשלב מוקד� של גיבוש התכנית תהיה להיוועצות השפעה רבה יותר מאשר בשלב . התכנו

   .של אישור התכנית

o  הסטטוטוריכ ,3חקיקה שימועלקבוע במוצע �  ;נוהל מקובל בתהלי� התכנו

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

למשל תושבי שכונה מסוימת או דיירי (ו על ידי אוכלוסייה מסוימת א, באמצעות נציגיו

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

   .תושבי מרחב התכנו�על ידי בחר יתמועצת מנהלי� ש

o מוצע לקבוע בחוק הוראות מפורשות המחייבות מינוי נציגי ציבור בכל ועדות ההיגוי. 

o מקביל למנגנוני� אלהב ,�ש י, שמטרת� מיסוד ערוצי� מובני� למעורבות הציבור בתכנו

 יוע&  יכלל)למעט תוכניות נקודתיות (במסגרת צוות התכנו� של תוכניתכי להבטיח 

 בדיקה מעמיקה של מאפייני ,בשיתו* ע� התושבי�, קיי�תפקידו של היוע& ל. חברתי

  ותהליכי שינוי עתידיי� אפשריי�פיינת אותה הדינאמיקה המא,האוכלוסייה הרלבנטית

של האוכלוסייה ואת האופני� על  צרכיה התכנוניי�יגזור היוע& את , מתו� כל אלה . בה

   .יוטמעו בתוכניתפיה� רצוי שיענו ו

o שיעמוד על צורכי האוכלוסייה הצור� ביוע& חברתי , כאשר מדובר בקהילות מוחלשות

וכלוסיות אלה להשתת* בתהליכי התכנו� ולהשפיע על יכולת� של אשכ� , בעתיי�חרי* ש

� . מוגבלת, תוצריו כדי שיענה על צורכיה

o הזכות לציבור ולארגוני� חו&:ייזו� תוכניות על ידי תושבי� �ממשלתיי� ליזו� "  מת

 �ולהגיש תכניות שונות מאלה שמכי� הממסד יתרו� רבות לפתיחת תהלי� התכנו

 .למעורבות פעילה של הציבור

   ועררי�ת התנגדויותהגש

�יש להמשי� ,        נוס* על הכלי� המצויני� לעיל להגברת מעורבות הציבור בהליכי התכנו

�באמצעות , ולאפשר מעורבות הציבור ג� בשלב המתקדמי� ביותר של תהלי� התכנו

 .התנגדויות ועררי�

o המוקדמי� �מוצע , כל עוד לא עוגנה בחוק החובה בדבר שיתו* הציבור בהליכי התכנו

 . יו�90 "להארי� את התקופה של הפקדת תכנית להתנגדויות ל

o  הפקדתה של תכנית ועל זכותו על יש למצות את כל הדרכי� האפשריות ליידע את הציבור

 .של כל אזרח הרואה עצמו נפגע להגיש לה התנגדות

o כאמור, יש , �יות  לתוכנבהתנגדויותמוסד התכנו� לבי� הגופי� הדני� לנתק את הקשר בי

 ועדה ייעודית נפרדת להתנגדויות על למנוע ,כאמור, יש להקי�.  להפקדהושאושרו על יד

  . ניגוד ענייני� מובנה והטיות

o  המחוזיות ימונה עובד שתפקידו להנחות כל � אד�מוצע כי בכל אחת מלשכות התכנו

 את,  ולהסביר לו את מטרות התכנית,שקיבל הודעה על זכותו להגיש התנגדות לתכנית

  .פרטיה ואת ההליכי� הנדרשי� לצור� הגשת התנגדויות

                                                
3

  שימוע פורמלי , דיו� משות* ע� הציבור, יידוע והבאת מידע בלבד: כל מיני מתכונותהשימועי� מתנהלי� ב  
בעת , במהל� גיבוש התכנית: המועדי� לביצוע השימוע משתני� לפי העניי�; שנועד להשמעת התנגדויות וכ� שילוב של אלה

� יש כמה שיטות להודעה בדבר עריכת .לפני הפקדת התכנית או אחריה, הצגת חלופות תכנוניות וקיו� הדיו� ציבורי עליה
 . השימוע
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o כוללות הוראות ה הלפחות אל, מוצע להפקיד להתנגדויות ג� תכניות מתאר ארציות

 .ולקבוע בחוק את זכותו של האזרח להתנגד לה�, מפורטות

o ללא החובה , מוצע להפו� את הגשת הערר על החלטה בהתנגדויות לערר בזכות, כאמור

  .בכפו* ללוח זמני� סבירזאת , ר מוסד התכנו� להגיש ערר"ל יולקבל רשותו ש

o  לפי הנוהל הקיי� כיו�, את זכות העמידה להגשת התנגדותבחקיקה יש להרחיב.  

o � .יש לבטל את החובה לצר* לכתב ההתנגדות תצהיר חתו� בפני עור� די

   נציב קבילות

דו של נציב קבילות הציבור  תפקי:לנושאי תכנו�) Ombudsman(מינוי נציב קבילות הציבור 

כדי להג� על הזכויות והאינטרסי� , לתוו� בי� אנשי� פרטיי� ובי� גופי� שלטוניי� וממסדיי�

מערכת על ידי , לטענת�, שנפגעוקבלת תלונות מאנשי� פרטיי� : בי� תפקידיו. של הציבור

�בהסתמ� , הגשת הצעות לשיפור תהליכי�; בדיקת� והצגת� בפני הגופי� האחראי�, התכנו

מת� מידע והכוונה ; על הידע והניסיו� שהנציב צבר מטיפול בבעיות הפרטניות שהובאו בפניו

�  .בעיקר בהיבטי� בה� קיי� ממשק בי� מערכת התכנו� לבי� האזרח, בנושאי תכנו

II.3.   הטמעת ההיבטי� החברתיי� בתכנו� 

ההשפעה החברתית � את לבחוש י,  השלכות שליליות של התכנו�האפשרלצמצ� ככל על מנת 

   :ביניה�, באמצעות מגוו� של כלי�, שטמונה בתכנית) השלילית או החיובית(

o קהילתיות "נספח זה יהווה כלי מרכזי להערכת השפעות חברתיות: קהילתי�נספח חברתי

 בתכניות וביוזמות ,בכל רמות התכנו�זה שכיש לחייב הכנת נספח . בתהליכי תכנו� ובניה

הקמת : כמו, במיוחד בתוכניות, יאל ההשפעה החברתית שלה� גדולשפוטנצתכנוניות 

ובכל מקרה בו מהות והיק* , פינוי בינוי, תוכניות להתחדשות עירונית, ישובי� חדשי�

, אנשי מקצוע מתחו� החברה והתכנו�הנספח יוכ� על ידי . התוכנית מחייבי� זאת

צעות אגרה שתשול� על ידי מוצע כי המימו� להכנתו ייעשה באמ. בשיתו* חברי הקהילה

   .  יז� התוכנית

o יועסק מוצע כי לצד  : ליד מוסדות התכנו�יוע% חברתי �בדומה (יוע& חברתי כל מוסד תכנו

, ית� את חוות דעתו בכל תוכנית המגיעה לשולח� הוועדה המחוזיתאשר , )ליוע& תחבורה

 �   .יבח� אותו ויעקוב אחר יישומו, ינחה את הכנת התסקיר החברתיוכ

o בהשפעות החברתיות של  :הקמת קבוצות דיו� �מטרת� של קבוצות אלו תהיה לדו

טר� ומסקנותיה� תובאנה בפני ועדות התכנו� , התכניות ברמה המקומית והמחוזית

, ארגוני� חו& ממסדיי�, קבוצות הדיו� תורכבנה מנציגי משרדי ממשלה. קבלת ההחלטות

 . תיותונציגי הציבור הרחב באמצעות מנהלות שכונ

 

  

  


