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  2010 מאי 17 

  

זכויות תכנו�–�מק
ִ	"עמדת עמותת    " מתכנני� למע� 

  תכנו� והבנייההחוק הצעת תזכיר בנושא 

  
  

א   מבו
  

 רפורמה גורפת במערכת התכנו� ה המציע,חוק התכנו� והבניהבהצעת הכנסת דנה בימי� אלה 

ו� המרחבי שהמורכבות הרבה של התכנ, על כ�בחינת הצעת החוק מצביעה . ורישוי הבניה

מעלה חששות כבדי� בנוגע לעתיד מערכת עובדה ה, והשלכותיו מרחיקות הלכת לא נלקחו בחשבו�

ובאמצעי� לבקרה ציבורית  האיזוני� והבלמי� פוגעת במער�  הצעת החוק.התכנו� בישראל

. של התכנו�בתהלי� התכנו� וכמעט שאיננה מתייחסת להיבטיו החברתיי� והקהילתיי�

  

קהילתיי� ברצוננו להתמקד בשלוש !יות האיזוני� והבלמי� וההיבטי� החברתיי�לאור� של סוג

  : מרכזיותנקודות

  .וסוגיית הייצוג ההול�מוסדות התכנו� הרכב .1

.מעורבות הציבור בהלי� התכנוני.2

.הערכת ההשפעה החברתית של התכנו�.3

  
  
ג ההול�. 1 צו י גיית הי וסו  � ו מוסדות התכנ   הרכב 
  

 ,מצד אחד,  והמחוזיי� קיי� חוסר איזו� קיצוני בי� נציגי הממשלהבמוסדות התכנו� הארציי�
רוב הצעת החוק מקנה במוסדות אלה . מצד שני, לבי� אנשי השלטו� המקומי ונציגי הציבור הרחב

הצעת החוק , בנוס$. נבחרי הציבורומגבילה את נוכחות� של , מוחלט לנציגי השלטו� המרכזי
 �  . קבוצות אוכלוסייה שונות וקבוצות מיעוט, ציבור הרחבה נציגיבייצוג� של מתעלמת מהצור

  
כאמור שה� , וועדות המשנה של וועדות התכנו� הארציות והמחוזיותהדבר בולט וחמור במיוחד ב

ברוב� המוחלט מוצע בחוק החדש נציג אחד בלבד של אשר , לכל דבר ועניי�ועדות אוטונומיות 
  . או נציגי ארגוני� חברתיי�, מקרב הציבורנציגי� בה� כלל אי� והרשויות המקומיות 

  
 20%!שמהווי� כ, את אזרחי ישראל הערבי�, באופ� בולט, קבוצות החסרות כוללותה

 ימונה נציג אחד, החברי 36מתו� במועצה הארצית לתכנו� ולבנייה , כ�. מאוכלוסיית המדינה
שנה הארציות אי� חובה ביתר ועדות המ). ראש עיריית נצרת(הערבי בלבד מקרב נבחרי הציבור 

ג� בוועדות המצב כ� הוא , לכלול א$ לא נציג אחד מקרב נבחרי הציבור הערבי או נציגיו
  . המחוזיות וביתר ועדות המשנה המחוזיות
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שבה� חופ$ הרכב הוועדה את הרכבה של מועצת הרשות , מקומיות עצמאיותבניגוד לוועדות 
על , ייצוג מלא לנבחרי הציבור בשלטו� המקומי אי� המרחביותהמקומיות וועדות ב, המקומית

 הוא נציג שר הפני� והרכב הוועדה בחוק 58ר הוועדה המרחבית לפי סעי$ "יו, כ�. מגוו� דעותיה�
, מרחבי! חברי� בלבד מקרב הרשויות המקומיות הכלולות במרחב התכנו� המקומי11החדש הוא 

שמרבית� ה� רשויות , ויות מקומיות רש10 !כאשר קיימות ועדות מרחביות המונות למעלה מ
  . ערביות

  
מ� , לאור ההשפעה העצומה של גופי התכנו� הארציי� והמחוזיי� והכוח הרב המרוכז בידיה�

ייצוג הול� לוודא כי קיי� ו, ציבורהקול� של נבחרי להגביר את הראוי היה דווקא בחוק החדש 
מוסדות התכנו� המחוזיי� בחית החברה האזרנציגי� של של ושל כלל הקבוצות באוכלוסייה 

כ  נית� היה להשיג איזו� הול� יותר בי� גורמי� ממוני� לגורמי�  .והארציי� והמקומיי�
לחשו$ את מדיניות התכנו� הכוללת של ישראל לביקורת ציבורית הדוקה יותר ונבחרי� 

   .ולמעורבות ציבורית רחבה יותר בתהליכי קבלת ההחלטות
  

  :הצעות
  

אנשי� , ערבי�, לנשי�במוסדות התכנו�  השר יקד� ייצוג הול� אה לפיהלהוסי$ הוריש •
.מקרב הציבורנוספי� נציגי פריפריה ונציגי� לע� מוגבלויות ו

  

.יש להגדיל מספר� של נציגי� מהשלטו� המקומי בכל המוסדות הארציי� והמחוזיי�•

ארצית ובכל ברמה הוהאוכלוסייה יש לתת ביטוי לחלק� היחסי של הרשויות הערביות •
.מחוז

  

.יש להוסי$ בכל מוסדות התכנו� נציגי� מקרב הארגוני� החברתיי�•
  

יש  ; מספר נציגי� מקרב הציבור� ברמה הארצית והמחוזית התכנוועדותיש לכלול בכל •
מועצת הרשות (בהתאמה למספר חברי הוועדה , ועדות מקומיותו בלהגדיל את מספר�

  . )המקומית
  
  
  
ר . 2 בו הצי נימעורבות  ו   בהלי  התכנ
  
 הוכרה חשיבותו של שיתו$ הציבור ה� בתיאוריה וה� בפרקטיקה של התכנו�  הרחבעול�ב

בחוק החדש אי� כל התייחסות לקיו� , חר$ מגמה זו, למרבה הצער. המרחבי לפני שני� רבות
  . והפקדתההלפני השלמת,  של גיבוש התכניתמוקד�השלב החל מה הלי� פעיל של שיתו$ ציבור

   
 למעורבות הציבור  בתו� מערכת התכנו� נותרו האמצעי� היחידי�ת ההתנגדויות והעררי�הגש

שכ� נית� להגיש התנגדות לתוכניות רק , חסרונ� של הליכי� אלה הוא בעיתויי�. בתהלי� התכנוני
לא ניתנת אפשרות של ממש להשפיע על , כ�. אחרי שהכנת� הסתיימה, בשלב מתקד� מאוד
  . לא נית� כבר לערו� שינויי� מהותיי� בתוכניות, לרוב, של התכנו�העקרונות הבסיסיי� 

  
בכלי� המוצעי� למימוש זכויות , לעומת החוק הנוכחי, בחוק החדש קיימת הרעה משמעותית

בסיסיות אלה למעורבות בהלי� התכנוני ונסיגה של מערכת התכנו� ממחויבותה להכיל ולאז� בי� 
  .מגוו� רחב של אינטרסי�

  
בעיקר קבוצות , הוראות החוק החדש עלולות למנוע מפרטי� וקבוצות אוכלוסייה, למעשה

: לדוגמא .מלהגיש התנגדות וערר, שה� לרוב הנפגעות העיקריות מתוצאות התכנו�, מוחלשות
תו� , החוק החדש דורש מיומנות מקצועית גבוהה בהגשת התנגדות או ערר, בשונה מהחוק הקיי�

אחת מ� התוצאות של מהל� כזה תהיה . ותר של פרטי ההתנגדותשהוא מחייב הצגה מפורטת בי
או הכלכלית , שאי� בידיה� את היכולת המקצועית, של פרטי� וקבוצות,  מהשיח התכנונית�הדר

  ;לעמוד בתנאי� להגשת ההתנגדות
  

. לפיו מתנגד לא יעלה טיעוני� שלא פורטו בכתב, קובע החוק סייג לשמיעת התנגדות, בנוס$
נוהל זה אפשר . פוגעת בנוהל הקיי� לפיו הועדה שומעת את כל טיעוני המתנגדי�הוראה זו 

לאנשי� חסרי מיומנות בקריאת תכניות ובכתיבת התנגדויות להשמיע את טענותיה� בפני מוסד 
  ;התכנו�
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שמיעת , לדוגמא.  החוק קובע לוחות זמני� דחוקי� ובלתי סבירי� לטיפול בנושא ההתנגדויות
�ח " ימי� בלבד להגשת דו21;  התנגדויות50 ! ימי� בלבד א� הוגשו פחות מ30 התנגדויות תו

 ימי� לקביעת דיו� פנימי אחד ויחיד להכרעה 21 ! ו, חוקר ההתנגדויות למוסד התכנו�
על , שכבר כיו� נתפסי� כגור� מעכב תכנו�, ישפיע בהכרח על היחס למתנגדי�הדבר . בהתנגדויות

  ; וכ� על איכות ההחלטותוצאותיו על ת,מש� הדיו� בהתנגדויות
  

אפשרות של הציבור הרחב להגיש ערר על החלטות של מוסדות האת  כלילהחוק החדש מבטל 
תכניות אלה כוללות עשרות  .שבסמכות הוועדה המחוזיתהמתאר המקומיות התכנו� בכל תכניות 

ות לשכונות מגורי� תכני, אלפי תכניות פוטנציאליות ובה� תכניות המייעדות קרקע לצורכי ציבור
לרישו� שיכוני� ציבוריי� ותכניות , לתשתיות, למתקני� ביטחוניי�, תכניות למלונאות, חדשות

 ותכניות בינוי!תכניות למתחמי פינוי, שהשר אישר לגביה� כי יש בה� חשיבות לאומית או מחוזית
  .מתאר כוללניות

  
בתי לא רק שמערכת . טית ההזדקקות למערכת השיפוהרחבת אחת מתוצאות מהל� זה תהיה

ידע , אלה שפנייה אליה כרוכה במומחיות, אינה ערוכה לטיפול בנושאי� תכנוניי�המשפט 
   .ובעלויות גבוהות

  
, לצמצ� ולהגביל את מעורבות הציבור בהלי  התכנוני, החוק החדש מבקש, בתואנה של יעילות

  .מוחלשותכאשר הנפגעי� מכ  יהיו הציבור הרחב ובמיוחד פרטי� וקהילות 
  

האפשרות להגיש התנגדויות את על מנת להגביר את מעורבות הציבור בהלי� התכנוני יש להרחיב 
  .  לייחד בחוק פרק לשיתו$ הציבור בתהלי� התכנוניועררי� וכ�

  
  :הצעות

  

, שאינה מחייבת, במטרה לאפשר לקהלי� רחבי� להגיש התנגדות יש לקבוע נורמה כללית•
. ההתנגדות או העררלעניי� אופ� ניסוח פרטי

  

. להעלות טיעוני� ג� בעת שמיעת ההתנגדות, כפי שקיי� בחוק כיו�, יש לאפשר•
  

. ימי�90יש לקבוע כי מועד הגשת ההתנגדות יהיה •

שמיעת� והדיו� בה� על ידי החוקר , יש להארי� את לוחות הזמני� לטיפול בהתנגדויות•
באופ� שיתאפשר הלי� של שימוע ראוי לכל מתנגד ודיו� והכרעה מושכלת , ומוסד התכנו�

.לגביה�

וחוקר ההתנגדויות ימונה רק , יש לקבוע כלל לפיו מוסד התכנו� ישמע את המתנגדי�•
.י� בה� מוגשות מאות התנגדויות לתכניתובמקר, במקרי� חריגי�

  

לכל מי שהגיש התנגדות לתכנית ולהחלטה תכנונית יש להרחיב את זכות הגשת ערר •
  .מחוזית!לרבות של ועדה מקומית, שבסמכות הועדה המחוזית והועדה המקומית

  
 התא�ב, להל� כלי� ומנגנוני� מגווני� שתפקיד� לאפשר דפוסי� שוני� של תהליכי שיתו$ ציבור

  : לסוג התוכנית ולאופייה של האוכלוסייה הרלבנטית
  

כמו ג� את החובה בדבר , יש לקבוע בחקיקה את השלבי� של תהלי� התכנו� לפרטיו•
;אלהבשלבי� , על היבטיו השוני�, שיתו$ הציבור

גופי� המייצגי� אינטרסי� ציבוריי� לפי הציבור ויש לקבוע בחקיקה חובת היוועצות ע� •
. או ייזומה ברשויות התכנו� וטר� הפקדתה/בשלב גיבוש התכנית ו, כניתנסיבות הת

יחשו$ את צוות התכנו� , לפני השלמת תוכנית והפקדתה, שלב מוקד�החל משיתו$ ציבור 
. לרבות צרכי� והעדפות של קהילות ותושבי� בעלי עניי� בתוכניות, למידע וידע

  

מנוהלי� על ידי הציבור ה ,מיוחדותש לאפשר הקמת גופי� או מוסדות תכנו� למטרות י•
, לדוגמה. המושפעת מהתכנו� בו מדובר, באמצעות נציגיו או על ידי אוכלוסייה מסוימת

או מועצות ציבוריות , תושבי מרחב התכנו�על ידי בחר תיהקמת רשות שיקו� שכונתית ש
� ארגוני� מקומיי� ואנשי אקדמיה מקומיי� אשר עימ� מתייעצי, המורכבות מתושבי�

. ביחס לתכניות המוגשות לוועדות
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תפקידו של היוע/ . ייכלל יוע/ חברתיצוות התכנו� של תוכנית  כי במסגרת ,יש להבטיח•
, בדיקה מעמיקה של מאפייני האוכלוסייה הרלבנטית, בשיתו$ ע� התושבי�, לקיי�

זור יג, מתו� כל אלה.  הדינאמיקה המאפיינת אותה ותהליכי שינוי עתידיי� אפשריי� בה
את צרכיה התכנוניי� של האוכלוסייה ואת האופני� על פיה� רצוי ע� הציבור היוע/ 

.  שיענו ויוטמעו בתוכנית
  
  
3 .� ו   הערכת ההשפעה החברתית של התכנ
  

סדר יו� ג� החוק המוצע מקד� , אשר הינו חוק פרוצדוראלי במהותו, בניגוד לחוק הנוכחי
עדיפות לקידו� נושאי� תכנוניי� מסוימי� עניק  ומכלכלי ויזמי של הממשלה הנוכחית, פוליטי

מתקני� תכניות ל; תשתיותתכניות ל; ות חדש חדשי� ולשכונות מגורי�ישובי�ובה� תכניות ל
באמצעות הקמה של מספר ועדות אוטונומיות וייעודיות , בי� היתר, בינוי!פינויתכניות וביטחוניי� 

, יתר על כ�. מצעות הקמה של ועדות מיוחדותלטיפול בנושאי� אלה בכל רמות התכנו� וכ� בא
  . של היבט זהא  נעדרת מה� כל בחינה , תכניות אלה הינ� בעלות השפעות חברתיות רחבות היק&

  
: כגו�, ציבוריותחברתיות מטרות ל מסדר היו� של החוק החדש נעדרות תכניות הנותנות מענה

תמהיל חברתי ומניעת , דיור בר השגה, בי� עשירי� לעניי�, צמצו� פערי� בי� מרכז לפריפריה
מת� , שילוב אנשי� ע� מוגבלות פיזית או נפשית ,מניעת הדרה חברתית, ריכוזי עוניהיווצרות 

ומת� מענה לצרכי� של קהילות בינונית ונמוכה מענה תכנוני לצרכי� של אוכלוסיה ע� הכנסה 
  .  ציבור ורווחהמוסדות, נגישות והקצאה מספקת והולמת של תשתיות, מיעוט שונות

  
  :הצעות

  

 תכניות המתארולהטמעת� במסגרת  חברתיותהמטרות ה שללקידו� יישומ� לפעול יש •
 .מיוחד בתכניות המתאר הכוללניות ובתכניות המתאר הארציותבו, המקומיות

  

יש לקבוע כי חובה לצר$  :תקהילתי)ת חברתיחוות דעתאו /ו חברתי קהילתי נספח•
 �תכניות מתאר ;  חברתית לרבות תכניות מתאר ארציותהשפעהלתכניות בעלות זה מסמ

 מסמ� זה .ותכניות לתשתיות, תכניות לפינוי בינוי, תכניות לישובי� חדשי�; כוללניות
, קהילתית !מטרתו לבחו� את הקשר שבי� תכנית מוצעת לבי� סביבתה מבחינה חברתית

:לרבות אלה

   או /י� החיי� באותה סביבה והערכות לגבי השפעות צפויות של התכנית על האנש)1(
  .הצפויות של הסביבה החברתית על התכנית המוצעתההשפעות 

    פירוט האמצעי� הדרושי� למניעה או לצמצו� של ההשפעות השליליות של תכנית על ) 2(
  או התנאי� החברתיי� הצריכי� להתמלא על     /ו, ככל שיש כאלה, סביבתה החברתית     

  . לממש את התכנית המוצעת     מנת שנית� יהיה
  

ממשלתיי� ליזו� ! מת� הזכות לציבור ולארגוני� חו/:ייזו� תוכניות על ידי תושבי�•
ולהגיש תכניות שונות מאלה שמכי� הממסד יתרו� רבות לפתיחת תהלי� התכנו� 

 . ומת� מענה לצרכי� של קבוצות אוכלוסיה וקהילות שונותלמעורבות פעילה של הציבור
  

כוללנית ובתוכנית מתאר ) בתוכנית מתאר מקומיתהשגה)בר לדיור קביעת יעדי�•
ובכל תכנית מתאר כעניי� שייכלל בתוכנית מתאר מקומית כוללנית יש להוסי$ : מקומית
!לרבות הוראות בעניי� שמירה על דיור בר, השגה!ג� הוראות לעניי� דיור בר, למגורי�

אלא א� כ� נכללו ,  תכנית למגורי�יש לקבוע כי מוסד תכנו� לא יאשר. השגה שכבר קיי�
בכל תכנית למגורי� יש להציע  .השגה!בה הנחיות להקצאת יחידות דיור לטובת דיור בר
 כמו ג� תמהיל חברתי כבסיס ,השגה!ברמגוו� רחב של יחידות דיור על מנת לאפשר דיור 
דלות ונמוכה כמשקל נגד למגמת ההתב להגברת השוויו� של משקי בית ע� הכנסה בינונית

.והדחיקה שלה�
  

של תכניות למתחמי  החוק החדש מבקש לקד� אישור� :בינוי פינוי הכרזה על מתח�•
לא בגלל ,  מתממשותאינ� לא מגיעות לכדי אישור ובוודאי ש�מרבית שעל א$ ,פינוי בינוי

.חברתיתוה� מבחינה  ה� מבחינה תכנונית ,סרבול מערכת התכנו� אלא בגלל מורכבות�
ידי !התכניות נגדו את האינטרס הציבורי ופגעו בתושבי� ובסביבה ונדחו עלפעמי� רבות 
ועדה המחוזית תאשר תוכניות ולפיה הבחוק החדש ההצעה  . המחוזיותועדות התכנו�

משתלבת בשינויי� אחרי� בחוק שמטרת� העברת י ברמה מתארית בלבד בינו!פינוי
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את מערכת הבקרה בכ� בטלת למעשה מא� , ת לתכנו� ולבניה המקומיהסמכויות לוועד
 מצב לפיו מוסד התכנו� אשר יז� את רייווצ, כ�. הקיימת כיו� על פעולות תכנו� אלה

בינוי עלולה לגרו� לבעיה !תכניות פינויקידו� מת� העדפה ל .התכנית יבקש ג� לאשרה
בינוי שיישומ� נוגד את ! שכ� היא עלולה ליצור תמרי/ להגיש תכניות פינוי, חמורה ביותר
  .טובת הציבור

 דרישות בינוי חסרות בוועדות התכנו�! ינוילצור� דיו� מושכל בפעולה דרמטית כמו פ
תכנו� מראשיתו הלי� הלשיתו$ הציבור ב, קהילתי!לחוות דעת חברתית או נספח חברתי

   . בהרכב� נציגות הולמת לציבורהכ� חסר. ולקיצור תקופת מימוש התכניות
  
  
  

  סיכו�
  

אנו סבורי� כי הדר� , ע� זאת. זמה לרפורמה בתחו� התכנו� הינה מבורכתיש לומר כי עצ� היו
תכנו� היא כזו המתבססת על בחינה מקצועית מעמיקה של לשיפור וייעול מערכת ה הנכונה

, במערכת התכנו� יש לבצע שלב אחר שלבאנו מאמיני� כי את השינוי , כמו כ�. המערכת הקיימת
  . תו� בקרה אחר כל שלב כזה

  
הענקת סמכויות , כגו� פגיעה במערכות הבקרה,  החוק כוללת נקודות בעייתיות נוספותהצעת

אנו , למרות שלא הרחבנו בנושאי� אלה במסמ� זה. פגיעה בעיקרו� השקיפות, נרחבות לשר הפני�
שומרי� לעצמנו את הזכות להרחיב עליה� במסגרת דיוני הועדה המיוחדת שהוקמה לבחינת 

  .הצעת החוק
  

  :אנו מציעי� לפעול בשתי הדרכי� הבאות,  האמור לעיללאור כל
  

אנו מציעי� להפריד בי� הלי� , לאור מורכבות נושא התכנו� – הפרדת הרישוי מהתכנו�.1
יש להמשי� בקידו� רפורמה בתחו� . החקיקה הנוגע לרישוי לבי� זה העוסק בתכנו�

.במסגרת ההלי� החקיקה הרגיל, הרישוי
  

עד היו� לא נערכה בדיקה  – בישראל  מערכת התכנו�הקמת ועדת חקירה לבחינת.2
אנו מציעי� כי תוק� ועדת חקירה . מעמיקה ומקפת של מערכת התכנו� בישראל

אשר תבח� לעומק את מערכת התכנו� בישראל ואת השינויי� אשר יש לעשות , ממלכתית
.המלצות הוועדה יהוו את הבסיס לרפורמה אחראית ומקצועית. בה

  
  


