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לכבוד
ח"כמירירגב

יו"רועדתהפניםוהגנתהסביבה
הכנסת

ירושלים

שלוםרב,

היבטים חברתיים – 1022-תשע"ג(, 201)תיקון  יהיחוק התכנון והבנהצעת הנדון:

 מבוא

ויוןהשלכותדרמטיותעלרמתהחייםשלאנשים,עלפעריםחברתיים,עלשוישמרחביהלתכנון .0

 וואפליה ובסיסייםשירותינגישותלעל לפיכך,םחיוניים ת. ביאישלהבטיחשמערכתהתכנון

היבטים חברתייםאלהבבחשבון כולםצריכפעילותה. יםלשיםלעצמםליעדמוסדותהתכנון

ביניהןפעריםאתהלצמצםשלקבוצותמוחלשותבאוכלוסייה,חייםהרמתלפעוללמעןשיפור

 ולקדםשוויון.לביןאוכלוסיותאחרות

מתחםמכתיבותאתאופיהאוכלוסייהשתוכללהתגוררבהתכנוןותמוסדשמקבליםהחלטותה .2

מתחםפרברי,הכוללבתיםצמודיקרקעכך,החלטהלהקיםבתחוםתכניתמסוימתהמתוכנן.

מינימאלי ונגישות מעטים ציבור מבני שתעם מרחב תייצר ציבורית, לתחבורה רקמתאים

אמידהילאוכלוס עםיה מגורים מגדלי הקמת מסוימת בתכנית לאשר החלטה דומה, באופן .

החברתיים המעמדות בני שרק מתחם, תייצר גדולות דיור הגבוה-יחידות יוכלוהכלכליים ים

להתגוררבו.ההחלטההתכנוניתעצמהטומנתבחובהסכנהלהדרהשלשכבותרחבותבציבור.

בסמכויותשהעניקלהםהמחוקקכדיהתכנוןוסדותהצער,לעתיםקרובותמשתמשיםמהרבמל

םלהשלכותהחברתיותשלהחלטותיהיםערםאינם,אושהאוכלוסיותמסוימותבמכווןלהדיר

 .התכנוניות

אוכלוסי .2 להדיר כדי תכנון בסמכויות יהשימוש רצויה" "לא רקה מוגבל לולא עדותורק

.קרבןמאשראצלמוסדותתכנוןאחריםהמקומיות,אולםזותופעהשללאספקנפוצהיותרב

עומדותלאפעםבפנילחציםשלתושבימקומיותרבות,המכהנותגםכוועדותמקומיות,רשויות

כניס לחסום המקום של קבוצותה או מיעוט בעצמןשל והן הכנסה, מעוטות אוכלוסיות

שאותםנדרשתהרשותיקריםציבורייםשירותיםללאנזקקתשמבוססתיהימעוניינותבאוכלוס

,המקומיתלספק בנסיבותאלו, כלימרכזיהמרחביהופךהתכנוןלמשל:שירותיסעדורווחה.

 להשגתמטרותאלו.

 .,כמפורטלהלןהחוקניםאתהצעתעלרקעזה,אנובוח .4

 



 הרחבת סמכויותיהן של הוועדות המקומיותהיוזמה ל

מקדם .5 התכנון שמינהל החוק הצעת שבליבת היוזמה הוועדותהינה של סמכויותיהן הרחבת

נתונהלוועדות כךשיוסמכולאשרתכניותרבותשכיוםהסמכותהבלעדיתלאשרן המקומיות,

בשל כבר יודגש שכדיהמחוזיות. אלא ראויה, ביוזמה שמדובר סבורים אנו ככלל, כי זה ב

 שעלולות השליליות ההשלכות למינימוםאת עד לצמצם למקסםאתלהתלוות בעת ובה לה,

 היתרונותהטמוניםבה,ישלדעתנולנקוטצעדיםשונים,שעיקריהםיפורטובהמשך.

עותיביותרברפורמההמוצעת,המשמהישגהחברתיביזורהסמכויותלוועדותהמקומיותהואה .6

רחבתאיננוחולקיםעלהחשיבותשבהכאמור,.המרחבישלהתכנוןדמוקרטיזציהמהווהשצעד

אשרביישוביםרביםזהותבהרכבןלמועצתהרשותשלתכנוןהסמכויות הוועדותהמקומיות,

ומייצגת דמוקרטיות בבחירות הנבחרת התושביםהמקומית רצון דמואת זאת, עם קרטיה.

 .נשמרותבכךשזכויותיושלהמיעוטגםאלא,רקבכךשהרובקובעתמהותיתאינהמתבטא

 מקומיותהרשויות הביזור סמכויות מחייב שמירה על שוויון בין 

 .7 לדעתנו, תנאי למקדים המקומיותסמכויותהרחבת הוועדות של אמצעיםיהן נקיטת הוא

 .ל"חלשות"חזקות"מקומיותביןרשויותהגברתהשוויוןל

זה .8 כילעניין נזכיר רק מהיישובים לחלק בהרכבןבישראל הזהות מקומיות, תכנון ועדות יש

לותבישראל,ועדותמקומיותהפוע021למועצתהרשותהמקומית.לפינתונימשרדהפנים,מבין

20 לכמה המשותפות מרחביות, ועדות מוניציפליותהן רשויות סעיף מכוח התכנון01. לחוק

השוניםנייה,והב ביישובים הציבור נבחרי של בלבד חלקי ייצוג קיים המרחביות בוועדות

 השותפיםבהן.

המחקר,בנוסף .1 ועדותממונות)ועדותקרואות("שפרסםמרכז של המחקר"משךפעולתן לפי

 ביוני הכנסת של 2111והמידע בישראל היו עת באותה שר22, ידי על שמונו קרואות ועדות

כ ידיהפנים. על נבחרות אינן מקומיות, תכנון כוועדות גם המשמשות קרואות, ועדות ידוע,

באופןלאמקרי,רובהוועדותהקרואותמונוהציבורהמקומיאלאנכפותעליועלידישרהפנים.

 יישובים ו/או ערביים לליישובים משתייכים יםכלכליה-יםחברתיהותמעמדשתושביהם

אוכלוסייתםהנמוכים שרוב , מערכתית. ניתןסובלתממילאמאפליה ספקאם בנסיבותאלו,

יתרונות למרות ידיכם, על המוצע הברוריםלראותבמהלך הליכייו משוםדמוקרטיזציהשל ,

 התכנוןהמרחבי.

מבק .01 הרפורמה המקומיות, הוועדות של בסמכויותיהן המוצעת להרחבה להרחיבבמקביל שת

)א()ג(לחוק,ובאופן62ות,בהתבססעלהקבועבסעיףאתהליךההסמכהשלהוועדותהמקומי

זהליצורשלושהסוגיםשלועדותמקומיות:א.ועדותמקומיותרגילות,שסמכויותיהןיורחבו

מקומיות ועדות ג. יותר; רחבות לסמכויות שיזכו מוסמכות, מקומיות ועדות ב. במעט; רק

 בלואתמירבהסמכויות.מוסמכות,שאושרהלהןתוכניתמתארעדכנית,אשריק

המקצועית .00 רמתן לפי ועדותמקומיות, שלושהמעמדותשל ליצור בהצעה קושי קייםלדעתנו

יעמיק זה מוצע שמתווה ספק כמעט אין הכשרתן. ביןומידת ממילא הקיימים הפערים את

 הארץוועדותמקומיותחזקות, במרכז ככולן נהנותמהכנסותגבוהותמהיטלישנמצאותרובן

כך,ועדהבפריפריה.ותהמקומיותהחלשות,שרובןפועלותהשבחהומאגרותבנייה,לביןהוועד



מקומיתחזקהממילא,כמוהוועדההמקומיתרעננה,תקבלסמכויותרחבותביותר,ואילוועדה

כך מקומיתבפריפריה,כמוהוועדההמקומיתביתשאן,תיאלץלהסתפקבסמכויותמוגבלות,

 ותהוועדההמחוזיתתישארבמהותהכפישהיאכיום.שתלותהבהחלט

כיעדאסטרטגיאתהקטנתהפעריםהמקצועייםוהאחריםביןהוועדותשישלהציבאנוסבורים .02

שיפורהרמההמקצועיתהמקומיותהשונות.ישלהשקיע,השקעהמקצועיתותקציביתכאחד,ב

להיות צריכה המטרה ועדותמקומיותחלשות. על שימתהדגש תוך המקומיות, הוועדות של

הבאתכלהוועדותהמקומיותבישראללרמתידעמקצועינאותה,שתאפשרלהקנותלכולןאותן

לפעילותםשלכלמוסדותאכן,רמהמקצועיתנאותהצריכהלהיחשבכתנאימקדיםסמכויות.

התכנון;איןלהשליםעםמצבשבוחלקמשמעותיממוסדותהתכנוןסובלמנחיתותמקצועית

 בהשוואהלמוסדותתכנוןאחריםבאותומדרג.

 ביזור סמכויותרק לא  –דמוקרטיזציה של התכנון 

 .02 כי סבורים מלווהאנו להיות חייבת המקומיות לרשויות סמכויות ביזור שעיקרה רפורמה

 כלבטיחשיבמנגנונים את ישרת המקומי שהתכנון מכילו יהיה לשוויוניות, יוביל התושבים,

מנגנוניםאלה.בעתקבלתההחלטותהתכנוניותלהאינטרסיםוהצרכיםוכלביאבחשבוןאתמוי

 ריקהמתוכן.הסיסמללאיהפוך–דמוקרטיזציהשלהתכנון–חיונייםכדילוודאשהיעדהראוי

הפרמטרים .04 בכלרפורמהשמציעהלהרחיבאתסמכויותיהןהעיקרייםשילהלן לעגן שלדעתנו

:שלהוועדותהמקומיות

ישלקבועהנבחריםנבחריהציבורבצד:המקומית ותהרכב הוועדבמגוון אינטרסים ייצוג  .א ,

 המייצגיםקבוצותאוכלוסייהעצמאייםנציגיציבורגםבחוקכיבוועדותהמקומיותיישבו

שונות הפווקהילות קטן,שכוחן וליטי כן והשירותיםנ–כמו הרווחה משרד של ציג

 .ייםתהחבר

ל:קומיותמהועדות הושיפור הרמה המקצועית של  .ב שלישלפעול תפקודן הוועדותשיפור

תיורשו,לרבותהרמההמקצועיתשלמחלקותהתכנוןבתגבוררמתןהמקצועיתלוהמקומיות

.המקומיות דורשהשקעה הולםלאורךתקציביתלאמבוטלתהדבר וישלהבטיחתקצוב ,

רואיםבחיובאתהפעולותשיזמתםלחיזוקרשויותמקומיותחלשות.זמן אנו בהקשרזה,

אך ועדותמקומיות, עיגוןהדברולהכשרתאנשימקצועוחברי תקציביבסיסיבטיחבחוק,

 אתמימושהיעדיםהללולאורךזמן.שיאפשר

ישלקבועבחוקכיעםמינויםכחברידות המקומיות: הידע המקצועי של חברי הוועתגבור  .ג

ועדהמקומיתבפעםהראשונה,כלחבריהיידרשולעבורקורסבנושאיתכנוןובנייה.השלמת

ישלקבוערסתהיהתנאיסףלחברותםבוועדההמקומיתולהשתתפותםבדיוניה.בנוסףוהק

חברבחקיקה ועדהמקומיתיכי לרבותבנושאשנהלאחתהכשרהמקצועיתלפחותיעברו ,

 .הטמעתשיקוליםחברתייםבהליךהתכנון

גיבושהתכניותליש:שיתוף ציבור, הנגשה ושקיפות .ד של מהשלב כבר ציבור שיתוף .חייב

 ולמניעתשיתוף יותר טובות תכניות ליצירת קונפליקטים, לצמצום להוביל צפוי ציבור

יש הפקדתן. אחרי תכניות של באישורן לעיכובים ישמלאהשקיפותחייב זאת במסגרת .

להרחיבאתהדרישותהכלולותכברכיוםבחוק)כמוהחובהבדברפרסוםפרוטוקוליםשל

דלחוק(,כךשהוועדותהמקומיותושארמוסדותהתכנון48מוסדותהתכנון,הקבועהבסעיף



 .יחויבולפרסםבאינטרנטומראשאתסדרהיוםלדיוניהם

בתכניותמסוימות:חברתייםטים בימנגנונים לבחינת ה .ה כי תכניותמתארישלקבוע )כגון

ותפינויבינוי,,תכניותליישוביםחדשים,תכני/שכונות/מתחמיםשלמיםמקומיותליישובים

השפעהתסקירלערוךושילווהאתהתכניתץחברתימנותיועתהיהחובהל(תכניותלתשתיות

אוכלוסין,המאופייניםבאוכלוסייהוריםצפופיהדברחיוניבמיוחדבאז.קהילתית-חברתית

תרבותיתובפעריםכלכלייםגדולים.-רב

שבכפוף:ועדות מרחביות .ו שוויונייםולאשרירותיים, ישלקבועבחוקקריטריוניםאחידים,

באופייה, המקומית, הרשות בסוג בהתחשב זאת מרחביות. ועדות יפורקו ו/או ימונו להם

 תושביה במספר אחרותבשטחה, מקומיות רשויות עם מקיימת שהיא הגומלין ובקשרי

בתחוםבמר יש כיום השוררת במציאות שונותחב. וקבוצות מגזרים בין אפליה זה

בשעה מרחביות, לוועדות כפופות הערביות המקומיות מהרשויות רבות כך, באוכלוסייה.

 קומיותעצמאיות.באותואזורמשמשותכוועדותמשנמצאותשרשויותמקומיותיהודיות

קפידאתהוועדותהמקומיותלהישלחייב:, לרבות דיור ציבורידיור בהישג יד ותמהיל דיור .ז

שליחידותמגווןיחידותדיור,יוגדרתמהיל51-עלכךשבכלתכניתשמאפשרתהקמתיותרמ

ותפתרונותדיורהמותאמיםלקבוצותמעוטדיורבגדליםשונים.בתכניותכאלוישלהבטיח

.במונחזהכוונתנולאודווקאליחידותדיורדיורברהשגהמיעוטים,ובכללזהגםלהכנסהו

לדיור אלא להשכרה, לדירות או השוקקטנות ממחיר משמעותית נמוך שיהיה במחיר

לרבותדיורציבורימהכנסתםהפנויה(21%-משלהזכאים)לאיותרהכנסתםותאםלושי .,

קריםחריגים.חריגהמכללזהתיעשהבמ

יעדים:המקומיותת ויעדים חברתיים לוועדות קביעת הנחיו .ח של מימוש להבטיח כדי

ותהמקומיותיעדיםוהנחיותברורותחברתייםהמושפעיםמהתכנון,עלהחוקלקבועלוועד

בנושאיםכמודיורברהשגה,שילובאנשיםעםמוגבלויותוהקמתמוסדותרווחהוציבור.

ל:התנגדויות .ט סוגייש לכל התנגדות רשאיםלהגיש יהיו גורם וכל אדם כל כי בחוק קבוע

בבתיהתכניות. ביותר רחבה והגנה הכרה מקבלות העמידה וזכות השימוע שזכות בעוד

רב, ממון כידוע עולה אלה זכויות למצות כדי משפטיים להליכים ההזדקקות  המשפט,

ייצוגבוועדות.-בלותמתתומרחיקהמהליכיהתכנוןדווקאאתהאוכלוסיותהסו



ה,אשרהשלכותיהעלהתכנוןירפורמהמשמעותיתבחוקהתכנוןוהבניהינההצעתהחוקלסיכום,

יהיודרמטיות.עלכןאנומבקשיםשתטמיעובהאתהמנגנוניםוהעקרונותהמפורטיםבמכתבנוזה,

ותכנוןדמוקרטיבמובןברתיצדקח,הראוי,המקדםערכיםשלשוויוןיחוקתכנוןובניכדילהבטיח

.המהותישלהמלה

בכבודרבובברכה,

נירשלוחיו,עו"ד-דביגילד

מתכנניםלזכויותתכנון-במקוםהאגודהלזכויותהאזרח

154-4758562152-8282444


