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  לכבוד

  כ דוד אזולאי"ח

  ר ועדת הפני� והגנת הסביבה"יו

  הכנסת

  ,שלו� רב

�  )64 �51' ס(  �חבריהומינוי תיה� סמכויו, הרכב� � מקומיותועדות  � ב"ותהח "להצ הערות :הנדו

מתכנני� למע� זכויות תכנו� והאגודה לצדק  � במקו�, האגודה לזכויות האזרחהערות ל� לה

�הרכב – מקומיות וועדות לפרקחלוקתי  , ��ומינוי חבריהסמכויותיה:  

, עדות המקומיותוהושל  יה�ניכרת מגמה להרחיב את סמכויותות י� האחרוננבש  – כללי

 העברת סמכויות ,בי� היתר, ב"התוח "כעת מוצע בהצ. ת שינויי� בחוק התכנו� והבניהבאמצעו

  .  נרחבות מהוועדות המחוזיות לוועדות המקומיות

 �הסמכות לאשר תוכניות מתאר מקומיות ומפורטות הייתה בידי הוועדות ,  לחוק43עד לתיקו

לפי תוכניות שאושרו על ידי לוועדות המקומיות היתה הסמכות לתת היתרי� . המחוזיות בלבד

היתרו� הבולט במודל זה היה בניתוק הקשר בי� הגו% שמקבל את ההחלטה . הוועדות המחוזיות

לאחר ). הוצאת היתרי בנייה(לבי� הגו% שמופקד על יישומה ) אישור התוכנית(התכנונית המהותית 

 �המטפלות כניות  הוענקו סמכויות לוועדות המקומיות לאשר תכניות שה� לרוב ת43תיקו

ח החדשה המבקשת להעביר סמכויות נרחבות לוועדות "הצ.  לצורכי ציבורבנושאי� הקשורי�

, מבצע ושופט, כגו% מחוקק, מפרה את האיזו� העדי� שבי� תפקידיו של מוסד התכנו�, המקומיות

  .  במערכת התכנו��ופוגעת במער) האיזוני� והבלמי� הקיי

ומיות לאשר תכניות חש% את חולשתו של הרובד המקומי מהל) זה של הסמכת הוועדות המק

 להעביר סמכויות לוועדות המקומיות אשר מייצגות ביקש לחוק 43תיקו� . בהליכי התכנו� והבנייה

של  ותלות הדוקה , הוועדות הללובשל המבנה של, אול� בפועל. לרוב את הציבור באופ� ישיר

  �ה� חשופי� חברי ,מסי ארנונהמת בנייה ואגרומ, בהכנסות מהיטלי השבחהתפקוד הרשויות 

 שהוועדות המקומיות קיימת סכנה, כתוצאה מכ) .כלכליי�ללחצי� של גורמי� פוליטיי� ו

   .בציבור הרחבבסופו של דבר  ותפגענה,  גורמי� עסקיי� או פוליטיי�נהשרתת החלטות שתקבלנה

, למשל(מות תכניות בעייתיות הוועדות המקומיות מקד,  בהעדר תכנית מתאר כוללנית,זאת ועוד

תכנית נקודתית שאינה משתלבת בסביבתה או א% חסרה תשתית תחבורה מספקת הדרושה 

   .בשל האינטרס הכלכלי המובהק שיש לה� בהכנסות אלו, בי� היתר, )לצרכיה

מחד ,  את רמת� המקצועיתישפרבאופ� ש, יש לפעול לשינוי יסודי בהרכב� של הוועדות המקומיות

יש . מאיד) גיסא, ויאפשר ייצוג אמיתי של כלל קבוצות האוכלוסייה ברשות המקומית ,גיסא

�החברה והסביבה כחברי� מ� ,  חברי הוועדה המקומית אנשי מקצוע בתחומי התכנו�לכלול בי



 נציגי ממשלהיש לכלול כמשקיפי� , כמו כ�. ולא כבעלי דעה מייעצת, המניי� ובעלי זכות הצבעה

מינהלי� ו כגו� ועדי שכונות ,ונציגות ישירה של הציבור רה האזרחיתנציגי החב, נוספי�

   .קהילתיי�

הפליה בכל הנוגע לשיו) יישובי� לוועדות מקומיות ו קיימי� חוסר עקביות :וועדות מרחביות

רשויות מקומיות קטנות במיוחד מבחינת אוכלוסיית� ה� בעלות ועדה , במקרי� רבי�. מרחביות

 שרשויות מקומיות שמספר תושביה� גדול עשרות מוני� כפופות לוועדה בעוד, מקומית עצמאית

אי� וועדה מקומית , לרוב� ככול� של הרשויות של האוכלוסייה הערבית, כמו כ�. מקומית מרחבית

  . מותירה את הליקויי� בעינ� ,ג� הצעת חוק התכנו� והבניה .עצמאית

 על זכות� של התושבי� לקחת חלק להחלטה בדבר מרחב התכנו� המקומי השפעה מרחיקת לכת

�הליכי� המשפיעי� באופ� ניכר על המרחב והחברה ב,  באמצעות נציגיה�,בתהליכי התכנו

  . בישראל כמו ג� על חלוקת המשאבי� הציבוריי�

. המרחביות פוגע במובהק בייצוג ההול� של הציבור בהליכי התכנו��הרכב� של הועדות המקומיות

יני� כבדי משקל הנוגעי� לפיתוח הרשויות המקומיות בלא שקיי� ייצוג ועדות אלה מכריעות בעני

, וועדהלמגוו� האינטרסי� הציבוריי� ברשות הרלוונטית וההחלטות התכנוניות מתקבלות על ידי 

לחלק , בנוס%.  אשר חלק גדול מחבריה כלל אינו מייצג את תושבי היישוב ואינו נבחר על יד�

 המרחבית וכ) קורה כי לרשויות מקומיות אי� זכות הצבעה עדהוומהרשויות אי� ייצוג כלל ב

  . בהכרעות הנוגעות לחיי היומיו� של תושביה

מרחבית מקומית  ועדה לוהמקומיות של האוכלוסייה הערביתכפיפות� של מרבית הרשויות 

וח או תוכניות פיתמקומיות  לקידו� תוכניות מתאר ג� ביכולת� לפעולפוגעת , לתכנו� ולבנייה

החלטות גורליות , כתוצאה מכל זה. בה� מתגוררת האוכלוסייה הערביתהיישובי� רוב עבור 

של השוני� אינ� משקפות את האינטרסי� אלו יישובי� תכנו� ארו) טווח ודרכי פיתוח בהנוגעות ל

  . ה�תושבי

וועדת  הרשויות המקומיות של האוכלוסייה הערבית אי� 84 אחוז מתו) 90.4%�ל, 2008נכו� לשנת 

 הרשויות המקומיות שמאוכלסות בעיקר 148 מתו) 50%תכנו� מקומית עצמאית וזאת לעומת 

 תושבי� ושפרע� 45,000 מעל פח� המונה� מקומיות גדולות כמו או� אלאפילו לרשויות. ביהודי�

וזאת ,  לחוק הנוכחי18בהתא� לסעי% מקומית עצמאית ועדה תושבי� אי�  35,000מעל המונה 

ולכל ,  תושבי�7,000 �פחות מהמונות , עומר ומיתר,  קצרי�שויות מקומיות קטנות כגו�בניגוד לר

 �במצב זה האוכלוסייה הערבית נמצאת בעמדת נחיתות . וועדה מקומית עצמאיתאחת מה

ואי� ביכולתה , ביחס לשכניה� ברשויות מקומיות יהודיות בה� ועדה מקומית עצמאיתתכנונית 

 . וניות הנוגעות להלהשפיע על ההחלטות התכנ

יש לקבוע אמות מידה אחידות וברורות להכרזה על מרחבי תכנו� , מצבה לשינויכדי להביא 

הדבר צרי) להיעשות בהתחשב בסוג הרשות . חוקהצעת ה ל51בהתא� לסעי% , מקומיי�

בקשרי הגומלי� שהיא , בהיק% האוכלוסייה המתגוררת בתחומיה, בשטחה, באופייה, המקומית

אנו מציעי� לשנות את הרכב , זאת ועוד . ועוד,ע� רשויות מקומיות אחרות במרחבמקיימת 

 כ� לבטל אתלהוסי% נציגי� נוספי� מקרב הרשויות המקומיות ו, 58 'בסהועדה המרחבית כמוצע 

 יכולה 35,000מתו) הנחה שרשות הכוללת , 61' סעל פי ועדה מרחבית הכוללת רשות גדולה ה

  . התכנו� והבנייהלנהל את ענייניה בתחו�

  



  :נוסח מוצע לפי סעיפי�

  הסבר+ התיקו� המבוקש   ח"סעי% בהצ  

 סעי% זה מעורר שאלה מהותית ועקרונית –סמכויות הועדה המקומית  )א(56  1

�, בחוק הנוגעת לשינויי� שעורכת הרפורמה בסמכויות מוסדות התכנו

דיה של לתפקיו, לחלוקת הסמכויות בי� הועדה המחוזית לוועדה המקומית

אנו סבורי� כי המקו� לדו� . שופט ומבצע, הועדה המקומית כגו% מחוקק

בסוגיות אלה ראוי שיהיה במסגרת הדיו� בסעיפי� הנוגעי� לסוגי 

  .התכניות

שלושה נציגי ארגוני� חברתיי� וסביבתיי� : "סעי% חדשיש להוסי%   )3)(א(57  2

  ";מקומיי�

  ."שכונות או מינהלי� קהילתיי� נציגי שלושה": סעי% חדשיש להוסי%   )4)(א(57  3

� חברתיי� וסביבתיי� שני נציגי ארגוני: סעי% חדשיש להוסי%   )4)(ג(57  4

  ";מקומיי�

  ."שני נציגי שכונות או מינהלי� קהילתיי�: "סעי% חדשיש להוסי%   )5)(ג(57  5

שלושה חברי� רשאי� להגיש למזכיר : "יש לשנות את הסעי% כדלקמ�  )1)(ו(57  6

לאשר ,  שהחלטת ועדת המשנה להפקיד תכניתהוועדה המקומית בקשה

תובא לדיו� במליאת הוועדה , לאשרה בתנאי� או לדחותה, תכנית

  ."המקומית

ראש אחת ר הועדה המרחבית יהיה "יו: "יש לשנות את הסעי% כדלקמ�  )1)(א(58  7

 לחלופי� מוצע כי" ;אשר יוחל% ברוטציה אחת לשנה, המרחביותהרשויות 

ר הועדה המרחבית יהיה אד� אשר ייבחר בדר) של מכרז פומבי על ידי "יו

  . המרחביותהרשויות 

יש להתאי� את מספר החברי� למספר : "יש לשנות את הסעי% כדלקמ�  )2)(א(58  

בכל מקרה מספר� לא יפחת משני חברי� מקרב ו, הרשויות המרחביות

  ";הרשויות המרחביות

  ";שלושה נציגי ארגוני� חברתיי� וסביבתיי�: " חדשיש להוסי% סעי%  )4)(א(58  8

  .יש לבטל את הסעי%  )ב(60  9

  .יש לבטל את הסעי%  )ג(60  10

  .יש לבטל את הסעי% 61 11

 .יש לבטל את הסעי% 62 12

  ."נציג משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�: "יש להוסי% סעי% חדש  )4)(א(63  

וועדה מרחבית הכוללת רשות "ת המילי� יש לשנות את הסעי% ולהוריד א  63  13

  ".גדולה



וועדה מרחבית הכוללת רשות "יש לשנות את הסעי% ולהוריד את המילי�     14

  ."גדולה

  

  ,בכבוד רב ובברכה      

  

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

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