
 

         

  2011 במאי 5                 

  לכבוד

  כ דוד אזולאי"ח

  ר ועדת הפני� והגנת הסביבה"יו

  הכנסת

  ,שלו� רב

�  )192 � 161' ס(תכניות ' חלק ג – ב"ותהח "להצ הערות :הנדו

מתכנני� למע� זכויות תכנו� והאגודה לצדק  � במקו�, האגודה לזכויות האזרחהערות � ללה
  :192�161 סעיפי� –  תכניות–' לחלק גחלוקתי 

  
,  סדר יו� פוליטיג�קד� ל  מבקשתהחוקהצעת , בניגוד לחוק הנוכחי: העדר מטרות חברתיות) א(

וימי� ובה� תכניות לישובי� חדשי� עדיפות לקידו� נושאי� תכנוניי� מסתו& מת� כלכלי ויזמי 
 בינוי�תכניות פינוי; תכניות למתקני� ביטחוניי�; תכניות לתשתיות; ולשכונות מגורי� חדשות

מטרות מה� מענה לנעדרות א$ , תכניות אלה הינ" בעלות השפעות חברתיות רחבות היק�. 'וכד
�צמצו� פערי� ; וח בר קיימאפית; קידו� שוויו� בכלל ושוויו� הזדמנויות בפרט: חברתיות ובה

תמהיל חברתי ומניעת היווצרות ריכוזי , דיור בר השגה, בי� עשירי� לעניי�, בי� מרכז לפריפריה
מת� מענה תכנוני לצרכי� , שילוב אנשי� ע� מוגבלות פיזית או נפשית, מניעת הדרה חברתית, עוני

נגישות , הילות מיעוט שונותשל אוכלוסיה ע� הכנסה בינונית ונמוכה ומת� מענה לצרכי� של ק
  . מוסדות ציבור ורווחה, והקצאה מספקת והולמת של תשתיות

  
החל מתכניות המתאר הארציות וכלה ,  מטרות אלה בכל תכניות המתארלהוסי( סעיפי: מוצע

  .בתכניות מתאר מקומיות בסמכות הועדה המקומית
  
המבנה החדש של מער& : התכנו" ואי בהירות בחלוקת הסמכויות בי" ועדות סמכות מקבילה) ב(

במספר מוסדות התכנו� ואי בהירות בנוגע מתאר בטיפול בתכניות  סמכות מקבילהיוצר , התכניות
ידונו  ה� המועצה הארצית וה� הועדה המחוזית. לחלוקת הסמכויות בי� מוסדות התכנו� השוני�

, )ב(163' ס (יטחוניי�י� במתקנבתכניות לולתשתיות הכוללות הוראות מפורטות מתאר בתכניות 
  ; ))ב(180, )ב(179 ;)ב(164
  

נדרשת אבחנה ברורה בי� תכנית מתאר לתשתיות ומתקני� ביטחוניי� ברמה הארצית : מוצע
  .וברמה המחוזית

  
הקמת יישובי� חדשי� כמוצע בי� :  ובהיררכיה של התכניותפגיעה במדיניות התכנו") ג(

החוק מעניק עדיפות ; סתירה למדיניות התכנו�מטרותיה של תכניות המתאר הארצית עומדת ב
היא עניי� לתכנית ) ' ו178' ס(בהקשר זה לא ברור מדוע תכנית מתאר בעלת חשיבות לאומית 

 תכניות מתאר מקומיות ;מתאר מקומית בסמכות ועדה מחוזית ולא לתכנית מתאר ארצית
על תכניות מחוזיות בסמכות הועדה המחוזית לתשתית ולמתקני� ביטחוניי� יכולות לגבור 

  ;ביטול רובד התכנו� המחוזי; ותכניות כוללניות
  

ולהוסי( מענה לצורכי הדיור של כלל " יישובי� חדשי�"את המילי� ) 4(161להוריד מסעי( : מוצע
  ".תושבי המדינה

  
מצמצ� החוק החדש , בשונה מהחוק הנוכחי: צמצו% מעורבות הציבור בתהלי$ התכנו") ד(

צמצו� זה חוס� את . ת של הציבור הרחב להגיש עררי� בתו& מערכת התכנו�משמעותית את הזכו
ית את ההזדקקות האפשרות להשפיע על ההלי& התכנוני באמצעות כלי זה ומרחיב משמעות



, כרוכה במומחיותג� , אינה ערוכה לטיפול בנושאי� תכנוניי�שמערכת זו . למערכת השיפוטית
לצמצ� ולהגביל את , בדר& זו, החוק החדש מבקש, לותבתואנה של יעי. ידע ובעלויות גבוהות

כאשר הנפגעי� מכ& יהיו הציבור הרחב ובמיוחד פרטי� , מעורבות הציבור בהלי& התכנוני
  .וקהילות מוחלשות

  
הוועדה המחוזית בתכניות אפשרות של הציבור הרחב להגיש ערר על החלטות של  כליל ההבוטל

תכניות אלה כוללות עשרות אלפי תכניות . תהמחוזימתאר מקומיות שבסמכות הועדה 
, תכניות לשכונות מגורי� חדשות, פוטנציאליות ובה� תכניות המייעדות קרקע לצורכי ציבור

לרישו� שיכוני� ציבוריי� ותכנית שהשר , לתשתיות, למתקני� ביטחוניי�, תכניות למלונאות
ליישוב או ) 173סעי( (ר כוללניות תכניות מתא, אישר לגביה כי יש בה חשיבות לאומית או מחוזית

החוק א& , לתכניות אלה השפעה ישירה על אוכלוסיות שונות .בינוי�חלק ממנו ולמתחמי פינוי
ועדה מקומית /א& ורק לרשות, על החלטה בתכנית מתאר כוללניתהחדש מעניק את זכות הערר 

א& , דה המחוזיתועדה מקומית גובלת ולשלושה מחברי הוע/לרשות, שבתחומה נמצאת התכנית
  .לא לציבור הרחב

  
להרחיב את זכות הגשת ערר לכל מי שהגיש התנגדות לתכנית ולהחלטה תכנונית שבסמכות : מוצע

 לשקול הקמת ועדות ערר לצור& הגשת ערר ג� על החלטות בתכניות מוצע; וועדה המחוזיתה
  .מתאר ארציות מפורטות

  
מחוזית בתכניות מתאר � ות של ועדה מקומיתלא נית� לערור על החלטלפי סעי( זה  � 191' ס

 פוגע בזכויות הבסיסיות ביותר של אחת מהקהילות סעי( זה .מקומיות בסמכות ועדה מקומית
מחוזית ובה �המוחלשות ביותר במדינת ישראל החיה בתחו� מרחבי התכנו� של הועדה המקומית

י� שאינ� מוכרי� על ידי בכפר, עשרות אלפי אזרחי� ערבי� בדווי� החיי� במרחבי� גליליי�
בה בעת מוצעי� עשרות פרויקטי� לפיתוח המרחב . המדינה ועל קרקעות הנמצאות במחלוקת

מקורות , אשר עתידי� להפקיע מתושבי הכפרי� את בתיה�, )בעיקר מתקני צבא וכבישי�(
זאת תו& פגיעה חמורה ביכולת� למצות את זכות� להגנה על רכוש� , פרנסת� וקרקעותיה�

  . יינ�וקנ
  

יש להרחיב את זכות הגשת ערר ג� לכל פעולה תכנונית בתחו� מרחב תכנו� של ועדה : מוצע
  .לרבות פיצויי�, מחוזית�מקומית

  
הוראה זו מבטלת את הזכות שהוקנתה להתארגנות של תושבי� להגיש תכנית  –) א( 177' ס

�ור ולארגוני� חו1מת� הזכות לציב). 129/01מ"עת(ד בעתירת תושבי עי� כר� "במסגרת פס
 תכניות שונות מאלה שמכי� הממסד יתרו� רבות לפתיחת תהלי& ממשלתיי� ליזו� ולהגיש

   . ומת� מענה לצרכי� של קבוצות אוכלוסיה וקהילות שונותהתכנו� למעורבות פעילה של הציבור
  

  ".או התארגנות של תושבי�/גו( ציבורי ו"....להוסי( לסעי( : מוצע
  

הוא ביטוי נוס( לגישה  ,140כמו סעי( זה סעי(  –חזרה מערר  :ות עוררי�התמעט– )ד(174' ס
�בהקשר זה מדובר בפגיעה . המובנית בהצעת החוק לצמצו� מעורבות הציבור בהליכי התכנו

בסמכות לאור העובדה שבוטלה זכותו של הציבור להגיש ערר בתכניות . נוספת בזכות הערר
הדר& היחידה העומדת בפני הציבור  .ר נוכח סעי( זהמתעצמת הפגיעה בציבו, הועדה המחוזית

. אשר עלול להיות נתו� ללחצי� של בעלי אינטרסי� שוני�,  היא באמצעות חבר מוסד תכנו�לערור
לחצי� אלו עלולי� להתנגש ע� רצו� הציבור ולהביא לידי כ& שחבר מוסד התכנו� ימשו& את 

משיכתו של ערר משמעותה ,  בניגוד להיו�,העובדה כי, יתרה מזאת .הערר שהגיש בש� הציבור
  .  לעתור לבית המשפט בנושא הנדו�האפשרותאת , למעשה, שוללת, כאילו דנו בו והוא נדחה

  .לבטל סעי( זה: מוצע

  
הצעת החוק כולה מבקשת לחזק את השפעתה של הממשלה על : חיזוק כוחה של הממשלה) ה(

נקבע כי הממשלה ולא רק , 168'  וס167' ס, רק זה לפ�בסעיפי� הרלוונטיי. הליכי התכנו� והבנייה
לערו& הממשלה תוכל ; המועצה הארצית תהיה הסמכות להורות על הכנת תכנית מתאר ארצית

: במהל& זה קיימות מספר סכנות. שינויי� בתכנית מתאר ארצית ללא דיו� חוזר במועצה הארצית
השתקת האינטרסי� של קבוצות החלשה ו; העדפת השיקול הפוליטי על פני השיקול המקצועי

פגיעה ;  למימוש זכויותיה� התכנוניותקמוחלשות באוכלוסייה שכבר כיו� נאלצות להיאב
ת "להכנת תמאו יוזמות ממשלתיות – ובזבוז משאבי� ציבוריי�בהמשכיות התהלי& התכנוני

 התכנו� (גוהמועצה הארצית כסמכויות עקיפת ; עלולות שלא לצאת לפעול בשל חילופי ממשלות
 הענקת סמכות יתר לשר הפני� לקבוע כי תכנית היא בעלת .)המורכב מנציגי הממשלה(המקצועי 

  .חשיבות לאומית



  .תכנית בעלת חשיבות לאומית תיכלל כתכנית מתאר ארצית: מוצע
המקנה , 167 � ו166' מאחר שהמועצה הארצית היא זרוע של הממשלה מוצע לבטל את ההנחיה בס

  .ייזו� ושינוי תכנית מתאר ארצית לממשלה סמכויות
  
ק החדש מבקש לקד� אישור� של החו :)168 (סעי( בינויופינוי ל תכנית מתאר כוללנית למתח%) ו(

לא בגלל ,  מתממשותאינ� לא מגיעות לכדי אישור ובוודאי ש�מרביתעל א( ש, בינוי�למתחמי פינוי
�פעמי� . וה� מבחינה חברתיתנית  ה� מבחינה תכנו,סרבול מערכת התכנו� אלא בגלל מורכבות

 ידי ועדות התכנו��רבות התכניות נגדו את האינטרס הציבורי ופגעו בתושבי� ובסביבה ונדחו על
 .ולעיתי� השהיית קידו� התכניות נעשתה על ידי יוזמיה מתו& ציפייה לקשיי יישו�, המחוזיות

, )א (168סעי( , רית בלבדבינוי ברמה מתא�ההצעה לפיה הוועדה המחוזית תאשר תכניות פינוי
משתלבת בשינויי� אחרי� בחוק שמטרת� העברת סמכויות , באמצעות תכנית המתאר הכוללנית

א& למעשה מבטלת בכ& את מערכת הבקרה הקיימת כיו� על ,  המקומית לתכנו� ולבניההלוועד
מת� . לאשרה מצב לפיו מוסד התכנו� אשר יז� את התכנו� יבקש ג� רייווצכ& . פעולות תכנו� אלה

שכ� היא עלולה ליצור , בינוי עלולה לגרו� לבעיה חמורה ביותר�העדפה לקידו� תכניות פינוי
 .בינוי שיישומ� נוגד את טובת הציבור�תמרי1 להגיש תכניות פינוי

  
בינוי חסרות בוועדות התכנו� �בהקשר זה נציי� כי לצור& דיו� מושכל בפעולה דרמטית כמו פינוי

לשיתו( הציבור בהלי& התכנו� מראשיתו , קהילתי�ת חברתית או נספח חברתידרישות לחוות דע
  .כ� חסרה בהרכב� נציגות הולמת לציבור. ולקיצור תקופת מימוש התכניות

  
, בינוי� המקומית בנושא תוכניות מפורטות לפינויה בהעברת הסמכויות לוועד:שיתו( הציבור

בינוי אי� להסתפק בדרישות �כניות פינויבמקרה של ת. נעדרת דרישה ברורה לשיתו( הציבור
את . אלא יש לעג� דרישות אלה בחוק עצמו, בינוי�מינימו� הקבועות בנוהלי הוועדה למתחמי פינוי

�הדרישה לתהליכי שיתו( ציבור יש להכליל ה� בשלב התכנו� המפורט וה� בשלב התכנו� המתארי
 אי� הכוונה לשיתו( בעלי הזכויות במתח� ,כי כשאנו מדברי� על שיתו( ציבור, יש להדגיש. כוללני

ג� (אלא בקשת רחבה יותר של בעלי עניי� ובה� המתגוררי� במתח� , בינוי בלבד�המיועד לפינוי
  .ותושבי מתחמי� סמוכי�) א� שוכרי� בלבד

  
 הוא אמצעי הכרחי נוס( לניטור וחיזוי של ההשלכות החברתיות : קהילתי� נספח חברתי

לעיתי� תכניות . בינוי באזורי� של אוכלוסייה ענייה�ות לפרויקט פינויהמסוכנות שעלולות להי
בינוי ה� הגור� להתדרדרות פיזית וחברתית של מתחמי� וכמעט תמיד תכניות אלו �פינוי

בינוי אכ� �על מנת שתוכניות פינוי. מצמצמות את מלאי הדיור הזול לטובת דיור יוקרתי ויקר יותר
יש לשלב בה� פעולות והתייחסויות הנוגעות , יקו� חברתיובמיוחד לש, יביאו להתחדשות

יש לחייב חוות , אנו סבורי� כי כחלק מהכנת תכנית להתחדשות עירונית. להיבטי� החברתיי�
, על חוות דעת זו לבחו�. דעת הבודקת את ההשפעות של התכנית על היבטי� חברתיי� וקהילתיי�

ירי� המקוריי� של המתח� מסיבות כלכליות שהתכנית אינה דוחקת החוצה את הדי, בי� השאר
ואת התאמת היצע שירותי הציבור והשטחי� הפתוחי� לתוספת , וחברתיות שלא צפו מראש

הקובעת את , ד זו תיבח� הא� התכנית הולמת תכנית אב עירונית כוללת"חוו, כמו כ�. אוכלוסייה
 באזור בו מקודמת או(המיקו� והכמות של מלאי יחידות הדיור הקיי� ברשות המקומית 

  . השגה�ואת יכולתה לתת מענה לדרישות דיור שונות ובכלל זה דיור בר) התכנית
  

בינוי עלולות להביא � הסיבות המרכזיות לכ& שתכניות פינויאחת: הגבלת תוק( תכניות
�מרגע שהוכרז על מתח� כלשהו . להתדרדרות פיזית וחברתית של מתחמי� היא חוסר מימוש

.  נפסקת הנכונות הציבורית והפרטית להשקיע במבני� הקיימי� ובמרחב הציבורי,כמיועד לפינוי
�זאת בנוס( (הכוללנית תיקו� החוק חסר קביעת זמ� תפוגה קצר יחסית לתוכנית המתארית , לכ

  ). לתפוגת התוכנית המפורטת
  
� על  לכפות תכנוהכוונה הא�.  לא ברור ההיגיו� העומד מאחורי הוראה זו–) 17)(א (175' ס

 בכדי לאפשר מת� זכויות בנייה נוספות ליז� ,א( שאינ� מיועדי� לפינוי בינוי, מגרשי� סמוכי�
  . ?ניתנות ממילא בתכניות פינוי בינויההתכנית על זכויות הבנייה המופלגות 

  
קיי� חשש שתכנית תאושר : מחסור בשטחי% המיועדי% לשירותי% ציבוריי% וקהילתיי%) ז(

, כוללנית(תכניות המתאר השונות . ל שירותי� ציבוריי� וקהילתיי� שמספקתללא הקצאה 
ההגדרה לצורכי ציבור . צורכי ציבורעוסקות בייעוד קרקע ל) בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית
אתרי� לסילוק פסולת וכל מטרה , מתקני� ביטחוניי�, רחבה מאוד ומאפשרת ג� תשתית

המחסור בשטחי ) 2(190'  כי בהתא� למוצע בסקיי� חשש,  בנוס(.ציבורית אחרת שאישר השר
דבר שייפגע בנגישות של אוכלוסיית התכנית . ציבור בתכנית מסוימת יימצא פתרו� ברמת היישוב

  .לשירותי ציבור
  



לחילופי� מוצע . 'מתקני� ביטחוניי� וכו, יש להוריד מהגדרת צורכי הציבור תשתיות: מוצע
  ."שירותי� ציבוריי� וקהילתיי�"  הגדרה חדשהיתלסעיפי מטרות התכנלהוסי( סעיפי משנה 

 ,כאשר קיי� מחסור בשטחי ציבור בתכנית מסוימתיש לקבוע תנאי� לפיה� ) 2(190לעניי� סעי( 
נגישות של אוכלוסיית אותה תכנית תבטיח את רשות המקומית רמת ההקצאה של שטחי ציבור ב

  .לשטחי ציבור
 
שלילת סמכות� של הוועדות המקומיות לדו� או לאשר  :תוהמקומיות ועדסמכויות תכנו" לו) ח(

נו� בה כל עוד הליכי התכ, תכנית בתחו� שטח בו חלה תכנית מתאר בסמכות הועדה המחוזית
החוק עושה אבחנה בי� תכנית מתאר מקומית בסמכות ועדה מקומית ; ))4 (189' ס(טר� הסתיימו 

לעניי� תכנית בסמכות ועדה  – ))א(185' ס(וועדה מקומית שלא הוסמכה ) 186' ס(שהוסמכה 
לפיו ,  מתיישב ע� סעי( הסמכת ועדות מקומיותקיי� חשש שהדבר אינו, מקומית שלא הוסמכה

  .ועדה שלא הוסמכה ישללו סמכויותיה ויועברו לוועדה למילוי תפקידי ועדות מקומיות
  
סעיפי� , ות המתארמוצע לכלול במסגרת פרקי� אלו העוסקי� בתכני :)י"דב(דיור בהישג יד ) ט(

השגה �המתייחסי� לצור& של מוסדות התכנו� לכלול בתוכניות הוראות בעניי� דיור בר
, ב " רצ.ודיור בתמהיל חברתי למניעת מגמת הקיטוב בערי ישראל, לאוכלוסיות הזקוקות לכ&

או לחילופי� לשילוב , הצעה להכנסת פרק חדש, במכתב נפרד של הקואליציה לדיור בהישג יד
  .ח"בהצ, פי� חדשי�סעי
  
  
  
  
  

  ,בכבוד רב ובברכה      

  

  ד"עו, נדיה מוגילבסקי        נילי ברו&          ד"עו, חיו�דבי גילד

  האגודה לצדק חלוקתי   מתכנני� לזכויות תכנו��במקו� האגודה לזכויות האזרח          
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