
 

         

  2010  באוקטובר28                 

  לכבוד

  כ דוד אזולאי"ח

  ר ועדת הפני� והגנת הסביבה"יו

  הכנסת

  ,שלו� רב

�  : ' סימ ב'אפרק , תכנומוסדות ה: ' חלק ב�ח תכנו ובניה "הסתייגויות להצ :הנדו

  המועצה הארציתועדות המשנה של 

במקו� מתכנני� למע� זכויות תכנו� והאגודה לצדק , להל� הסתייגות האגודה לזכויות האזרח

  .ב"תוח "של הצ'  בחלק ב,המועצה הארציתועדות המשנה של : 'סימ� ב, אלפרק חלוקתי 

  המועצה הארציתה של ועדות המשנ: ' סימ ב'אפרק ', הסתייגויות לחלק ב

 12על א% האמור בסעי% : "במקו� הסעי% המוצע צרי& לבוא הסעי% הבא )ה(12 'ס 1

 לדרוש הועדהרשאי כל אחד מחברי , קיבלה ועדת המשנה החלטה, זה

�; במועצה הארצית באותו עניי�, לפי הצור&, או דיוני�, בכתב קיומו של דיו

בעניי� החל , או דיוני�, דיו�תקיי� המועצה הארצית , התבקש דיו� כאמור

תבוא , קיבלה המועצה הארצית החלטה בעניי�; מישיבתה הקרובה

 ."במקו� החלטת ועדת המשנה, לכל דבר ועניי�, החלטתה

, מועצה הארציתלועדות המשנה אי הכפפת של המוצהרת המטרה : הסבר  

 ליעל את ההתדיינויות של המועצה הארצית ולמנוע הינה, ח"כמוצע בהצ

ישנ� אינטרסי� .  אינה חזות הכלתשההתייעלואלא . כפל התדיינויות

  .חשובי� שיש להג� עליה� וההסדר המוצע אינו מאפשר זאת

י המועצה "יש להבטיח כי לא תחס� הדר& לבחינת החלטות הועדות ע

 נציגות רחבה ומגוונת של כלל כוללתהמועצה הארצית , שכ�הארצית 

מקצועיי� חברתיי� ו,  סביבתיי�–  הרחבי�האינטרסי� הציבוריי�

אינ� מייצגות בעוד ועדות המשנה ,  של החברה בישראל– בתחו� התכנוני

  .את כלל האינטרסי� האמורי�

האפשרות להביא את הנושא לדיו� לעניי� , אי� להבחי� בי� סוגי הועדות

�ההיגיוותו  אשכ�, בפני מליאת המועצה הארצית � קיי� לגבי כל אחת מה

  . רחבה של הנושא תו& שקילת כלל האינטרסי� הציבוריי� של בחינה–

האפשרות לבחינה תכנונית נוספת היא ביטוי למספר עקרונות בסיס שיש 



ראיה ו,  בתחו� התכנו�מקצועיות, בקרה ציבורית,  שיתו% ציבור(לקד� 

שכ� לפעמי� תכניות (רק לתחו� תכנית מסוימת מתייחסת רחבה שלא 

  ).עלולות לסתור זו את זו

אי� לאפשר לשר לקבוע כללי� או להתערב באפשרות לדרוש בקשה לקיי� 

אלא לקבוע בחוק כי יש אפשרות כזאת מבלי , דיו� נוס% במועצה הארצית

  .להטיל עליה מגבלות וחסמי�

יש לקיי� מספר דיוני� ככל שנדרש כדי למצות את הדיו� המקצועי 

 .והמהותי בתכנית

שאחד לפחות נציג רשות , חמישה נציגי�"ש לרשו� י" נציג אחד"במקו�   )10)(א(13  2

  ".מקומית שבה רב ערבי

  "נציג הארגוני� החברתיי�: "במקו� הנוסח המוצע יש לקבוע סעי% חדש  )12)(א(13  

  "ציבורנציג : "יש להוסי% סעי% חדש  )13)(א(13  

,  נציגי� מקרב השלטו� המרכזי9ההרכב המוצע היו� קובע כי יהיו : הסבר    

 4ורק , )כולל מנהל מינהל התכנו�(כ� שלושה ה� נציגי שר הפני� שמתו

נציג , נציג אקדמיה, נציג רשויות מקומיות, נציג סביבתי: נציגי� נוספי�

  .המועצה הארצית

תתקבל כמו  –ההרכב הנוכחי המוצע מבטיח כי כל תכנית שהמדינה תציע 

 א% א� ,� שינוי שוהלהכניס בלדחות אותה או א ולא נית� יהיה שהי

  .בלי הסכמת הממשלה, ציבורית זה מתבקש

יש להבטיח כי בהרכב ועדות המשנה לא יהיה רב מוחלט של נציגי , לפיכ&

ארבעה נציגי רשויות מקומיות י הוספת "יש לשנות את האיזו� ע .ממשלה

  .  ונציג ציבורחברתיארגו� נציג , שאחד נציג רשות ערבית

                                   

ששניי� לפחות נציגי רשויות ,  נציגי�שבעה"יש לרשו� " נציג"במקו�   )16(14  3

  ".מקומית שבה� רב ערבי

  "נציג הארגוני� החברתיי�: " סעי% חדשהוסי%יש ל  )17(14  

  "נציג ציבור: "יש להוסי% סעי% חדש  )18(14  

    

כמו ( ארציות לתשתיות  באישור תכניות)ל"הות(ועדה זו עניינה של : הסבר  

, שדות תעופה, נמלי�,  תעשיה ארציי� אזורי, מסילות ברזל, כבישי�

מאחר שתשתיות מסוג זה ה� בעלות ). ב"וכיוגז , מי�, חשמל, תחנות כח

ומאחר , ההאוכלוסייהשלכה רחבה וארוכת טווח על חלקי� נרחבי� של 

 יש –ת יותר י רב הפגיעות הכרוכות בה� נוגעות לאוכלוסיות חלשו"שעפ

 בחשבו� בתכניות ויילקחקבוצות שונות בלהבטיח שהאינטרסי� והפגיעות 

  .שדנה בה� הועדה



 נציגי� מקרב השלטו� 13קובע כי יהיו , הלוועדההרכב המוצע היו� 

נציג , נציג הארגוני� המקצועיי�: המרכזי ורק שלושה נציגי� נוספי�

  .נציג רשויות מקומיות, ארגוני איכות סביבה

 לא יהיה רב מוחלט של ל"הותיש להבטיח כי בהרכב , ור האמור לעיללא

 נציגי רשויות ששהי הוספת "יש לשנות את האיזו� ע. נציגי ממשלה

 .נציג ארגו� חברתי ונציג ציבור, תות ערבייו רשוינציגשניי� מקומיות ש

   

קיבלה ועדת המשנה לתכניות : "א חדש כדלקמ�15סעי% יש להוסי%  א15 4

רשאי כל אחד מחברי הועדה לדרוש בכתב , יות לתשתיות החלטהארצ

�; במועצה הארצית באותו עניי�, לפי הצור&, או דיוני�, קיומו של דיו

בעניי� החל , או דיוני�, תקיי� המועצה הארצית דיו�, התבקש דיו� כאמור

תבוא , קיבלה המועצה הארצית החלטה בעניי�; מישיבתה הקרובה

 ".במקו� החלטת ועדת המשנה, עניי�לכל דבר ו, החלטתה

 .1ראה לעיל בסעי% : הסבר  

   

  יש לקבוע כי כל היועצי� יהיו עובדי מדינה  16  5

אלא יועצי� מקצועיי� , בכדי להבטיח שלא יהיו ניגודי ענייני�: הסבר    

  .ושהאינטרס הציבורי יהיה בראש מעיניה�

      

 ";עובד המדינה, אחד או יותר, יוע0 חברתי "–יש להוסי% סעי% חדש  )4(16 6

יש למנות , לפי אותו הגיו� שממני� יוע0 סביבתי או יוע0 תחבורה: הסבר   

או , ג� יוע0 חברתי שיוכל להתייחס להשלכות החברתיות הנובעות מתכנית

להתייחס לצרכי� החברתיי� של מי שחלה עליו התכנית או מושפע 

  .קהילתי(א ינחה את הכנת התסקיר החברתיהו.ממנה

   

שאחד לפחות נציג רשויות , שלושה נציגי�"יש לרשו� " נציג"במקו�  )8()א(17 7

 ".מקומית שבה� רב ערבי

  "נציג הארגוני� החברתיי�: "יש להוסי% סעי% חדש  )11)(א(17  

  "נציג ציבור: "יש להוסי% סעי% חדש  )12)(א(17  

 לדו� בעררי� על תכניות מתאר כוללניות שבה� ועדה זועניינה של : הסבר    

המדובר בתכניות הקובעות את מדיניות התכנו� של . דנה הועדה המחוזית

ויש לה� השלכה מרחיקת , או חלקי� משמעותיי� מה�, ישובי� שלמי�

יש להבטיח , לפיכ&.  בתחו� התכניתהלכת על קבוצות האוכלוסיי



  .בעת הדיו� בערר בחשבו� וונות יילקחקבוצות שבשהאינטרסי� והפגיעות 

 נציגי� מקרב השלטו� המרכזי 7קובע כי יהיו , הההרכב המוצע היו� לוועד

, נציג רשויות מקומיות, יכות סביבהנציג ארגוני א:  נציגי� נוספי�4ורק 

  .נציג מהאקדמיה ונציג מקרב המועצה הארצית

לא יהיה עררי� ועדת המשנה ליש להבטיח כי בהרכב , לאור האמור לעיל

 מעבר .דבר אשר יאפשר דחיית כל העררי�, רב מוחלט של נציגי ממשלה

הרכב כזה מהווה למעשה שליטה מוחלטת של השלטו� המרכזי , לכ&

   .בתכניות הנוגעות ישירות לרשויות המקומיות

 נציג אחד נציגי רשויות מקומיות שניי הוספת ש"יש לשנות את האיזו� ע

  .גו� חברתי ונציג ציבורנציג אר, רשות ערבית

      

תכניות מתאר מקומיות שבסמכות ועדה ; ...: "יש להוסי% בסו% הסעי% 18 8

וכ� ; 179 לפי סעי% �תכניות למתקני� ביטחוניי; 178מחוזית לפי סעי% 

תכניות מתאר מקומיות ; 180תכניות מתאר מקומיות לתשתיות לפי סעי% 

 ".181לרישו� שיכוני� ציבוריי� לפי סעי% 

 יש לאפשר הגשת ערר על כל סוגי התכניות הנדונות בוועדה :הסבר  

התכניות  .כפי המצב המתקיי� היו� בחוק התכנו� הנוכחי, המחוזית

, לפיכ&. על החברה והסביבה, האמורות ה� בעלות השלכה רחבה על הציבור

ח "הצ. יש לאפשר ערר ודיו� מעמיק על המחלוקות הכרוכות בתכניות הללו

כי א� ירגישו , יש לזכור. ת את הזכות של הציבור כפי הקיי� היו�מצמצמ

�ה� יפנו כתחלי% , קבוצות בציבור שאי� לה� מענה בתו& מערכת התכנו

י "שמנסי� להשיג ע" יעילות"דבר שיפגע ממילא ב, למערכת המשפט

כ� מוצע . לכ� מוצע לאפשר ערר על כל סוגי התכניות. הפגיעה בזכויות אלה

יטופל במסגרת ש תיקו� –הזכות להגיש ערר ג� לציבור הרחב להרחיב את 

 . בהמש&173הדיו� על סעי% 

   

שאחד לפחות נציג רשויות , חמישה נציגי�"יש לרשו� " נציג"במקו�  )9)(א(19 9

 ".מקומית שבה� רב ערבי

  "נציג הארגוני� החברתיי�: "יש להוסי% סעי% חדש  )11)(א(19  

  "נציג ציבור: "עי% חדשיש להוסי% ס  )12)(א(19  

 של מערכת �ביטחונייבתכניות של מתקני� עניינה של ועדה זו לדו� : הסבר    

על קבוצות יש לתכניות אלו השלכות . כולל בטחו� פני�, �הביטחו

יש להבטיח שהאינטרסי� והפגיעות ,  לפיכ&.במרחב הציבורי ההאוכלוסיי

  .ת בחשבו� בעת הדיו� בתכניוובקבוצות שונות יילקח

 נציגי� מקרב השלטו� המרכזי 8קובע כי יהיו , הההרכב המוצע היו� לוועד



  .נציג רשויות מקומיות, יכות סביבהנציג ארגוני א:  נציגי� נוספי�2ורק 

בטיח כי בהרכב ועדת המשנה למתקני� יש לה, לאור האמור לעיל

  .ביטחוניי� יהיה ג� ייצוג לאינטרסי� וצרכי� ציבוריי� רחבי� יותר

 נציגי רשויות מקומיות י הוספת ארבעה"יש לשנות את האיזו� ע, כ&לפי

  .נציג ארגו� חברתי ונציג ציבור, שאחד נציג רשות ערבית

   

למתקני� קיבלה ועדת המשנה : " חדש כדלקמ�)1א(20יש להוסי% סעי%  )1א(20 10

רשאי כל אחד מחברי הועדה לדרוש בכתב קיומו של ,  החלטה�ביטחוניי

�התבקש דיו� ; במועצה הארצית באותו עניי�, לפי הצור&,  דיוני�או, דיו

בעניי� החל מישיבתה , או דיוני�, תקיי� המועצה הארצית דיו�, כאמור

לכל , תבוא החלטתה, קיבלה המועצה הארצית החלטה בעניי�; הקרובה

� ".במקו� החלטת ועדת המשנה, דבר ועניי

 .1ראה לעיל בסעי% : הסבר  

   

  ש לקבוע כי כל היועצי� יהיו עובדי מדינהי  21  11

אלא יועצי� מקצועיי� , בכדי להבטיח שלא יהיו ניגודי ענייני�: הסבר    

  .ושהאינטרס הציבורי יהיה בראש מעיניה�

   

 ";עובד המדינה, אחד או יותר, יוע0 חברתי: "יש להוסי% סעי% חדש )4)(א(21 12

יש למנות , ביבתי או יוע0 תחבורהלפי אותו הגיו� שממני� יוע0 ס: הסבר   

או , ג� יוע0 חברתי שיוכל להתייחס להשלכות החברתיות הנובעות מתכנית

. להתייחס לצרכי� החברתיי� של מי שחלה עליו התכנית או מושפע ממנה

  .קהילתי(ד החברתי"הוא ינחה את הכנת חוו

  

  ,בכבוד רב ובברכה        

 ד"עו, לבסקינדיה מוגי נילי ברו& ד"עו, חיו(דבי גילד

  האגודה לזכויות האזרח

052)8282444 

�  במקו� מתכנני� למע� זכויות תכנו

052)2224320 

  האגודה לצדק חלוקתי

054)2007274 

  

  : העתקי�

  ח התכנו� והבניה"דה המיוחדת להצחברי הוע. 1

  כי�"ח. 2

  ש ועדת הפני�"יועמ. 3


