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לכבוד

כדודאזולאי"ח

רועדתהפניםוהגנתהסביבה"יו

הכנסת

,שלוםרב

 (191 - 161' ס)תכניות ' חלק ג – ב"ותהח "להצ הערות:הנדון

ללה ן האזרחהערות לזכויות האגודה לצדק-במקום, והאגודה תכנון זכויות למען מתכננים
:161-192סעיפים–תכניות–'לחלקגחלוקתי


,סדריוםפוליטיגםקדםלמבקשתהחוקהצעת,בניגודלחוקהנוכחי:העדר מטרות חברתיות( א)

וימיםובהםתכניותלישוביםחדשיםעדיפותלקידוםנושאיםתכנונייםמסתוךמתןכלכליויזמי
ולשכונותמגוריםחדשות תכניותלתשתיות; תכניותלמתקניםביטחוניים; בינוי-תכניותפינוי;

'וכד מטרותמהןמענהלנעדרותאך , תכניות אלה הינן בעלות השפעות חברתיות רחבות היקף.
בכללושוויוןהזדמנויותבפרט:חברתיותובהן צמצוםפערים;וחברקיימאפית;קידוםשוויון

תמהילחברתיומניעתהיווצרותריכוזי,דיורברהשגה,ביןעשיריםלעניים,ביןמרכזלפריפריה
מתןמענהתכנונילצרכים,שילובאנשיםעםמוגבלותפיזיתאונפשית,מניעתהדרהחברתית,עוני

הילותמיעוטשונותשלאוכלוסיהעםהכנסהבינוניתונמוכהומתןמענהלצרכיםשלק נגישות,
 .מוסדותציבורורווחה,והקצאהמספקתוהולמתשלתשתיות

 
מוצע מטרותאלהבכלתכניותהמתארלהוסיףסעיפי: החלמתכניותהמתארהארציותוכלה,

.בתכניותמתארמקומיותבסמכותהועדההמקומית

המבנההחדששלמערך:התכנוןואי בהירות בחלוקת הסמכויות בין ועדות  סמכות מקבילה( ב)

במספרמוסדותהתכנוןואיבהירותבנוגעמתארבטיפולבתכניותסמכותמקבילהיוצר,התכניות
ידונוהןהמועצההארציתוהןהועדההמחוזית.לחלוקתהסמכויותביןמוסדותהתכנוןהשונים

,(ב)163'ס)יטחונייםיםבמתקנבתכניותלולתשתיותהכוללותהוראותמפורטותמתארבתכניות
;((ב)180,(ב)179;(ב)164


מוצע הארצית: ברמה ביטחוניים ומתקנים לתשתיות מתאר תכנית בין ברורה אבחנה נדרשת

.וברמההמחוזית

ובהיררכיה של התכניות פגיעה במדיניות התכנון( ג) בין: כמוצע חדשים יישובים הקמת

החוקמעניקעדיפות;סתירהלמדיניותהתכנוןמטרותיהשלתכניותהמתארהארציתעומדתב
בעלתחשיבותלאומית תכניתמתאר מדוע ברור לא זה ס)בהקשר 'ו178' לתכנית( עניין היא

ארצית מתאר לתכנית ולא מחוזית ועדה בסמכות מקומית מקומיות;מתאר מתאר תכניות
 לגבור יכולות ביטחוניים ולמתקנים לתשתית המחוזית הועדה מחוזיותבסמכות תכניות על

;ביטולרובדהתכנוןהמחוזי;ותכניותכוללניות


ולהוסיףמענהלצורכיהדיורשלכלל"יישוביםחדשים"אתהמילים(4)161להורידמסעיף:מוצע
".תושביהמדינה


הנוכחי: צמצום מעורבות הציבור בתהליך התכנון( ד) מהחוק בשונה , החדש מצמצםהחוק

צמצוםזהחוסםאת.תשלהציבורהרחבלהגישערריםבתוךמערכתהתכנוןמשמעותיתאתהזכו
משמעות ומרחיב זה כלי באמצעות התכנוני ההליך על להשפיע ההזדקקותהאפשרות את ית



למערכתהשיפוטית . אינהערוכהלטיפולבנושאיםתכנונייםשמערכתזו ,כרוכהבמומחיותגם,
גבוהות ובעלויות ידע יעי. של לותבתואנה מבקש, החדש החוק זו, בדרך את, ולהגביל לצמצם

התכנוני בהליך הציבור מעורבות פרטים, ובמיוחד הרחב הציבור יהיו מכך הנפגעים כאשר
.וקהילותמוחלשות


הוועדההמחוזיתבתכניותאפשרותשלהציבורהרחבלהגישעררעלהחלטותשלכלילההבוטל

 הועדה שבסמכות מקומיות תהמחוזימתאר תכניות. אלפי עשרות כוללות אלה תכניות
ציבור לצורכי קרקע המייעדות תכניות ובהן פוטנציאליות חדשות, מגורים לשכונות ,תכניות

למלונאות תכניות ביטחוניים, למתקנים לתשתיות, שהשר, ותכנית ציבוריים שיכונים לרישום
ליישובאו(173סעיף)רכוללניותתכניותמתא,אישרלגביהכיישבהחשיבותלאומיתאומחוזית

פינוי ולמתחמי שונות.בינוי-חלקממנו אוכלוסיות על ישירה לתכניותאלההשפעה , החוקאך
ועדהמקומית/אךורקלרשות,עלהחלטהבתכניתמתארכוללניתהחדשמעניקאתזכותהערר

שבתחומהנמצאתהתכנית הוע/לרשות, דההמחוזיתועדהמקומיתגובלתולשלושהמחברי אך,
.לאלציבורהרחב


להרחיבאתזכותהגשתעררלכלמישהגישהתנגדותלתכניתולהחלטהתכנוניתשבסמכות:מוצע

המחוזיתה וועדה בתכניותמוצע; החלטות על גם ערר הגשת לצורך ערר ועדות הקמת לשקול
.מתארארציותמפורטות


ס -191' זה סעיף החלטלפי על לערור ניתן מקומיתלא ועדה של מתאר-ות בתכניות מחוזית

פוגעבזכויותהבסיסיותביותרשלאחתמהקהילותסעיףזה.מקומיותבסמכותועדהמקומית
מחוזיתובה-המוחלשותביותרבמדינתישראלהחיהבתחוםמרחביהתכנוןשלהועדההמקומית

אזרחיםערביםבדוויםהחייםבמרחביםגליליים עשרותאלפי ידיבכפר, יםשאינםמוכריםעל
קרקעותהנמצאותבמחלוקת ועל המדינה לפיתוחהמרחב. פרויקטים בעתמוצעיםעשרות בה

וכבישים) צבא מתקני (בעיקר בתיהם, את הכפרים מתושבי להפקיע עתידים אשר מקורות,
וקרקעותיהם פרנסתם רכושם, על להגנה זכותם את למצות ביכולתם חמורה פגיעה תוך זאת

.יינםוקנ


מוצע ועדה: של תכנון מרחב בתחום תכנונית פעולה לכל גם ערר זכותהגשת את להרחיב יש
.לרבותפיצויים,מחוזית-מקומית


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

פס "במסגרת כרם עין תושבי בעתירת 129/01מ"עת)ד לציב(. הזכות חוץמתן ולארגונים -ור
ולהגיש ליזום תהליךממשלתיים לפתיחת רבות יתרום הממסד שמכין מאלה שונות תכניות

.ומתןמענהלצרכיםשלקבוצותאוכלוסיהוקהילותשונותהתכנוןלמעורבותפעילהשלהציבור


".אוהתארגנותשלתושבים/גוףציבוריו"....להוסיףלסעיף:מוצע


ס –חזרהמערר:ותעורריםהתמעט–(ד)174' זהסעיף סעיף נוסףלגישה ,140כמו הואביטוי
התכנון בהליכי הציבור מעורבות לצמצום החוק בהצעת המובנית בפגיעה. מדובר זה בהקשר

הערר בזכות נוספת . בתכניות ערר להגיש הציבור של זכותו שבוטלה העובדה בסמכותלאור
הועדההמחוזית הדרךהיחידההעומדתבפניהציבור.רנוכחסעיףזהמתעצמתהפגיעהבציבו,

.אשרעלוללהיותנתוןללחציםשלבעליאינטרסיםשונים,היאבאמצעותחברמוסדתכנוןלערור
את ימשוך התכנון מוסד שחבר כך לידי ולהביא הציבור עםרצון עלוליםלהתנגש לחציםאלו

משיכתושלעררמשמעותה,בניגודלהיום,העובדהכי,יתרהמזאת.העררשהגישבשםהציבור
.לעתורלביתהמשפטבנושאהנדוןהאפשרותאת,למעשה,שוללת,כאילודנובווהואנדחה

.לבטלסעיףזה:מוצע


הצעתהחוקכולהמבקשתלחזקאתהשפעתהשלהממשלהעל: חיזוק כוחה של הממשלה( ה)

נקבעכיהממשלהולארק,168'וס167'ס,רקזהלפםבסעיפיםהרלוונטיי.הליכיהתכנוןוהבנייה
לערוךהממשלהתוכל;המועצההארציתתהיההסמכותלהורותעלהכנתתכניתמתארארצית

:במהלךזהקיימותמספרסכנות.שינוייםבתכניתמתארארציתללאדיוןחוזרבמועצההארצית
המקצועי השיקול פני על הפוליטי העדפתהשיקול ו; קבוצותהחלשה השתקתהאינטרסיםשל

להיאב נאלצות כיום שכבר באוכלוסייה התכנוניותקמוחלשות זכויותיהם למימוש פגיעה;
התכנוני התהליך ציבורייםבהמשכיות משאבים –ובזבוז ממשלתיות תמאויוזמות ת"להכנת

התכנוןףגוהמועצההארציתכסמכויותעקיפת;עלולותשלאלצאתלפעולבשלחילופיממשלות
הענקתסמכותיתרלשרהפניםלקבועכיתכניתהיאבעלת.(המורכבמנציגיהממשלה)המקצועי

.חשיבותלאומית



.תכניתבעלתחשיבותלאומיתתיכללכתכניתמתארארצית:מוצע
המקנה,167-ו166'מאחרשהמועצההארציתהיאזרועשלהממשלהמוצעלבטלאתההנחיהבס

.ייזוםושינויתכניתמתארארציתלממשלהסמכויות
 
קהחדשמבקשלקדםאישורןשלהחו:(168ףסעי) בינויופינוי ל תכנית מתאר כוללנית למתחם( ו)

לאבגלל,מתממשותאינןלאמגיעותלכדיאישורובוודאישןמרביתעלאףש,בינוי-למתחמיפינוי
מורכבותן בגלל אלא מערכתהתכנון תכנו,סרבול מבחינה הן מבחינהחברתיתנית והן פעמים.

ידיועדותהתכנון-רבותהתכניותנגדואתהאינטרסהציבוריופגעובתושביםובסביבהונדחועל
.ולעיתיםהשהייתקידוםהתכניותנעשתהעלידייוזמיהמתוךציפייהלקשיייישום,המחוזיות

ברמהמתא-ההצעהלפיההוועדההמחוזיתתאשרתכניותפינוי ריתבלבדבינוי , ,(א)168סעיף
משתלבתבשינוייםאחריםבחוקשמטרתםהעברתסמכויות,באמצעותתכניתהמתארהכוללנית

המקומיתלתכנוןולבניההלוועד אךלמעשהמבטלתבכךאתמערכתהבקרההקיימתכיוםעל,
מתן.לאשרהמצבלפיומוסדהתכנוןאשריזםאתהתכנוןיבקשגםרייווצכך.פעולותתכנוןאלה

פינוי תכניות לקידום ביותר-העדפה חמורה לבעיה לגרום עלולה בינוי ליצור, עלולה היא שכן
 .בינוישיישומןנוגדאתטובתהציבור-תמריץלהגישתכניותפינוי


בינויחסרותבוועדותהתכנון-בהקשרזהנצייןכילצורךדיוןמושכלבפעולהדרמטיתכמופינוי

לשיתוףהציבורבהליךהתכנוןמראשיתו,קהילתי-תחברתיתאונספחחברתידרישותלחוותדע
.כןחסרהבהרכבןנציגותהולמתלציבור.ולקיצורתקופתמימושהתכניות


הציבור לוועד:שיתוף הסמכויות לפינויהבהעברת מפורטות תוכניות בנושא ,בינוי-המקומית

הציבור לשיתוף ברורה דרישה נעדרת ת. של פינויבמקרה בדרישות-כניות להסתפק אין בינוי
את.אלאישלעגןדרישותאלהבחוקעצמו,בינוי-מינימוםהקבועותבנוהליהוועדהלמתחמיפינוי

-הדרישהלתהליכישיתוףציבורישלהכלילהןבשלבהתכנוןהמפורטוהןבשלבהתכנוןהמתארי
איןהכוונהלשיתוףבעליהזכויותבמתחם,כיכשאנומדבריםעלשיתוףציבור,ישלהדגיש.כוללני

גם)אלאבקשתרחבהיותרשלבעליענייןובהםהמתגורריםבמתחם,בינויבלבד-המיועדלפינוי
.ותושבימתחמיםסמוכים(אםשוכריםבלבד


חברתי החברתיות:קהילתי-נספח ההשלכות של וחיזוי לניטור נוסף הכרחי אמצעי הוא

פינויהמסוכנותשעלולותלהי באזוריםשלאוכלוסייהענייה-ותלפרויקט בינוי לעיתיםתכניות.
אלו-פינוי תכניות תמיד וכמעט מתחמים של וחברתית פיזית להתדרדרות הגורם הן בינוי

בינויאכן-עלמנתשתוכניותפינוי.מצמצמותאתמלאיהדיורהזוללטובתדיוריוקרתיויקריותר
להתחדשות יביאו לש, חברתיובמיוחד יקום הנוגעות, והתייחסויות פעולות בהן לשלב יש

להיבטיםהחברתיים סבוריםכיכחלקמהכנתתכניתלהתחדשותעירונית. אנו ישלחייבחוות,
,עלחוותדעתזולבחון.דעתהבודקתאתההשפעותשלהתכניתעלהיבטיםחברתייםוקהילתיים

יריםהמקורייםשלהמתחםמסיבותכלכליותשהתכניתאינהדוחקתהחוצהאתהדי,ביןהשאר
מראש צפו שלא וחברתיות לתוספת, הפתוחים והשטחים הציבור שירותי היצע התאמת ואת

הקובעתאת,דזותיבחןהאםהתכניתהולמתתכניתאבעירוניתכוללת"חוו,כמוכן.אוכלוסייה
 המקומית ברשות הקיים הדיור יחידות מלאי של והכמות מקודמתאו)המיקום בו באזור

.השגה-ואתיכולתהלתתמענהלדרישותדיורשונותובכללזהדיורבר(התכנית


תכניות תוקף הגבלת פינויאחת: שתכניות לכך המרכזיות להביא-הסיבות עלולות בינוי
מימושן מתחמיםהיאחוסר וחברתיתשל פיזית להתדרדרות מתחםכלשהו. על שהוכרז מרגע

.נפסקתהנכונותהציבוריתוהפרטיתלהשקיעבמבניםהקיימיםובמרחבהציבורי,כמיועדלפינוי
זאתבנוסף)הכוללניתתיקוןהחוקחסרקביעתזמןתפוגהקצריחסיתלתוכניתהמתארית,לכן

(.לתפוגתהתוכניתהמפורטת

ס 17()א)175' זו–( הוראה מאחורי העומד ההיגיון ברור לא תכנוהכוונההאם. עללכפות ן

בכדילאפשרמתןזכויותבנייהנוספותליזם,אףשאינםמיועדיםלפינויבינוי,מגרשיםסמוכים
.?ניתנותממילאבתכניותפינויבינויההתכניתעלזכויותהבנייההמופלגות


תאושר: מחסור בשטחים המיועדים לשירותים ציבוריים וקהילתיים( ז) שתכנית חשש קיים

 הקצאה וקהילתייםשמספקתללא ציבוריים שירותים ל . השונות המתאר ,כוללנית)תכניות
ההגדרהלצורכיציבור.צורכיציבורעוסקותבייעודקרקעל(בסמכותמחוזיתובסמכותמקומית
תשתית גם ומאפשרת מאוד רחבה ביטחוניים, מתקנים מטרה, וכל פסולת לסילוק אתרים

בנוסף.ציבוריתאחרתשאישרהשר כיבהתאםלמוצעבסקייםחשש, 2)190' המחסורבשטחי(
דברשייפגעבנגישותשלאוכלוסייתהתכנית.ציבורבתכניתמסוימתיימצאפתרוןברמתהיישוב

.לשירותיציבור




מוצע תשתיות: הציבור צורכי מהגדרת להוריד יש וכו, ביטחוניים 'מתקנים מוצע. לחילופין
."שירותיםציבורייםוקהילתיים"הגדרהחדשהיתלסעיפימטרותהתכנלהוסיףסעיפימשנה

,כאשרקייםמחסורבשטחיציבורבתכניתמסוימתישלקבועתנאיםלפיהם(2)190לענייןסעיף
נגישותשלאוכלוסייתאותהתכניתתבטיחאתרשותהמקומיתרמתההקצאהשלשטחיציבורב

.לשטחיציבור
 

אולאשר :תוהמקומיות ועדסמכויות תכנון לו( ח) שלילתסמכותןשלהוועדותהמקומיותלדון
חלהתכניתמתארבסמכותהועדההמחוזית תכניתבתחוםשטחבו התכ, עודהליכי בהכל נון

החוקעושהאבחנהביןתכניתמתארמקומיתבסמכותועדהמקומית;((4)189'ס)טרםהסתיימו
 ס)שהוסמכה 186' ( הוסמכה שלא מקומית ס)וועדה ועדה–((א)185' בסמכות תכנית לעניין

לפיו,מתיישבעםסעיףהסמכתועדותמקומיותקייםחשששהדבראינו,מקומיתשלאהוסמכה
.ועדהשלאהוסמכהישללוסמכויותיהויועברולוועדהלמילויתפקידיועדותמקומיות


סעיפים,ותהמתארמוצעלכלולבמסגרתפרקיםאלוהעוסקיםבתכני :(י"דב)דיור בהישג יד ( ט)

בר דיור בעניין הוראות בתוכניות לכלול התכנון מוסדות של לצורך השגה-המתייחסים
לאוכלוסיותהזקוקותלכך ישראל, בערי למניעתמגמתהקיטוב חברתי "רצ.ודיורבתמהיל ,ב

יד בהישג לדיור הקואליציה של נפרד במכתב חדש, פרק להכנסת הצעה לשילוב, לחילופין או
.ח"בהצ,פיםחדשיםסעי

 





,בכבודרבובברכה



ד"עו,נדיהמוגילבסקיניליברוךד"עו,חיו-דביגילד

האגודהלצדקחלוקתימתכנניםלזכויותתכנון-במקוםהאגודהלזכויותהאזרח
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:העתקים

;חהתכנוןוהבניה"חדתלהצדההמיוחבריהוע

;כים"ח

שועדתהפנים"יועמ


