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שלוםרב,
הנדון:הצעת מינהל התכנון לתיקון חוק התכנון והבנייה – היבטים חברתיים
בהמשך לפגישות שקיימנו במהלך החודשים האחרונים עמך ועם אריאל וכסלר בנוגע להצעת
מינהל התכנון לתיקון חוק התכנון והבנייה המתגבשת בימים אלה (להלן גם :"הצעת החוק",
"הרפורמה"),אנומבקשיםלחדדולפרטאתעמדתנובענייןההצעה.

מבוא

 .2לתכנוןהמרחביישהשלכותדרמטיותעלרמתהחייםשלאנשים,עלפעריםחברתיים,עלשוויון
ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים .לפיכך ,יש להבטיח שמערכת התכנון תביא
בחשבון היבטים חברתיים אלה בפעילותה .מוסדות התכנון כולם צריכים לשים לעצמם ליעד
לפעוללמעןשיפור רמתהחייםשלקבוצותמוחלשותבאוכלוסייה ,לצמצםאתהפעריםביניהן
לביןאוכלוסיותאחרותולקדםשוויון.
 .1ההחלטות שמקבליםמוסדות התכנוןמכתיבותאתאופיהאוכלוסייהשתוכללהתגוררבמתחם
המתוכנן.כך,החלטהלהקיםבתחוםתכניתמסוימתמתחםפרברי,הכוללבתיםצמודיקרקע
עם מבני ציבור מעטים ונגישות מינימאלית לתחבורה ציבורית ,תייצר מרחב שמתאים רק
לאוכלוסייה אמידה .באופן דומה ,החלטה לאשר בתכנית מסוימת הקמת מגדלי מגורים עם
יחידות דיור גדולות תייצר מתחם ,שרק בני המעמדות החברתיים-הכלכליים הגבוהים יוכלו
להתגוררבו.ההחלטההתכנוניתעצמהטומנתבחובהסכנהלהדרהשלשכבותרחבותבציבור.
למרבההצער,לעתיםקרובותמשתמשיםמוסדותהתכנוןבסמכויותשהעניקלהםהמחוקקכדי
להדירבמכווןאוכלוסיותמסוימות,אושהם אינם ערים להשלכותהחברתיותשלהחלטותיהם
התכנוניות.
 .2השימוש בסמכויות תכנון כדי להדיר אוכלוסייה "לא רצויה" לא מוגבל רק רק לוועדות
המקומיות,אולםזותופעהשללאספקנפוצהיותרבקרבןמאשראצלמוסדותתכנוןאחרים.
רשויותמקומיותרבות,המכהנותגםכוועדותמקומיות,עומדותלאפעםבפנילחציםשלתושבי
המקום לחסום כניסה של קבוצות מיעוט או של אוכלוסיות מעוטות הכנסה ,והן בעצמן

מעוניינותבאוכלוסייהמבוססתשלאנזקקתלשירותיםציבורייםיקריםשאותםנדרשתהרשות
המקומיתלספק,למשל:שירותיסעדורווחה.בנסיבותאלו,התכנוןהמרחביהופךכלימרכזי
להשגתמטרותאלו.
 .4על רקע זה ,אנו בוחנים את הצעת מינהל התכנון ,כמפורט להלן .בנוסף ,רצ"ב עמדת המטה
לתכנון אחראי ,שאנו חברים בו ,אשר מפרט כיצד לדעתנו ראוי שתראה רפורמה חברתית
וסביבתיתבתכנוןובבנייה.


היוזמה להרחבת סמכויותיהן של הוועדות המקומיות
 .5היוזמה שבליבת הצעת החוק שמינהל התכנון מקדם הינה הרחבת סמכויותיהן של הוועדות
המקומיות,כךשיוסמכו לאשרתכניותרבותשכיוםהסמכותהבלעדיתלאשרןנתונהלוועדות
המחוזיות .יודגש כבר בשלב זה כי ככלל ,אנו סבורים שמדובר ביוזמה ראויה ,אלא שכדי
לצמצם עד למינימום את ההשלכות השליליות שעלולות להתלוות לה ,ובה בעת למקסם את
היתרונותהטמוניםבה,ישלדעתנולנקוטצעדיםשונים,שעיקריהםיפורטובהמשך.
 .6בפגישהשקיימנו איתךב 22.1.1122-קיבלנואתהרושםהברור,כילדעתמינהלהתכנון,ביזור
הסמכויותלוועדותהמקומיותהואההישגהחברתיהמשמעותיביותרברפורמההמוצעת,צעד
שמהווה דמוקרטיזציה של התכנון המרחבי .כאמור ,איננו חולקים על החשיבות שבהרחבת
סמכויותהתכנוןשלהוועדותהמקומיות,אשרביישוביםרביםזהותבהרכבןלמועצתהרשות
המקומית הנבחרת בבחירות דמוקרטיות ומייצגת את רצון התושבים .עם זאת ,דמוקרטיה
מהותיתאינהמתבטאתרקבכךשהרובקובע,אלאגםבכךשזכויותיושלהמיעוטנשמרות.

ביזור סמכויות מחייב שמירה על שוויון בין הרשויות המקומיות
 .7לדעתנו ,תנאי מקדים להרחבת סמכויותיהן של הוועדות המקומיות הוא נקיטת אמצעים
להגברתהשוויוןביןרשויותמקומיות"חזקות"ל"חלשות.
 .8לעניין זה נזכיר כי רק לחלק מהיישובים בישראל יש ועדות תכנון מקומיות ,הזהות בהרכבן
למועצתהרשותהמקומית.לפינתונימשרדהפנים,מבין211ועדותמקומיותהפועלותבישראל,
 22הן ועדות מרחביות ,המשותפות לכמה רשויות מוניציפליות .מכוח סעיף  21לחוק התכנון
והבנייה , בוועדות המרחביות קיים ייצוג חלקי בלבד של נבחרי הציבור ביישובים השונים
השותפיםבהן.
 .1בנוסף ,לפי המחקר "משך פעולתן של ועדות ממונות (ועדות קרואות)" שפרסם מרכז המחקר
והמידע של הכנסת ביוני  ,1111באותה עת היו בישראל  12ועדות קרואות שמונו על ידי שר
הפנים .כידוע ,ועדות קרואות ,המשמשות גם כוועדות תכנון מקומיות ,אינן נבחרות על ידי
הציבורהמקומיאלאנכפותעליועלידישרהפנים.באופןלאמקרי,רובהוועדותהקרואותמונו
ליישובים ערביים ו/או יישובים שתושביהם משתייכים למעמדות החברתיים-הכלכליים
הנמוכים ,שרוב אוכלוסייתם סובלת ממילא מאפליה מערכתית .בנסיבות אלו ,ספק אם ניתן
לראות במהלך המוצע על ידיכם ,למרות יתרונותיו הברורים ,משום דמוקרטיזציה של הליכי
התכנוןהמרחבי.


 .21במקביל להרחבה המוצעת בסמכויותיהן של הוועדות המקומיות ,הרפורמה שאתם מקדמים
מבקשת להרחיב את הליך ההסמכה של הוועדות המקומיות ,בהתבסס על הקבוע בסעיף
(61א)(ג)לחוק,ובאופןזהליצורשלושהסוגיםשלועדותמקומיות:א.ועדותמקומיותרגילות,
שסמכויותיהןיורחבורקבמעט;ב.ועדותמקומיותמוסמכות,שיזכולסמכויותרחבותיותר;ג.
ועדות מקומיות מוסמכות ,שאושרה להן תוכנית מתאר עדכנית ,אשר יקבלו את מירב
הסמכויות.
 .22קיים לדעתנו קושי בהצעה ליצור שלושה מעמדות של ועדות מקומיות ,לפי רמתן המקצועית
ומידת הכשרתן .אין כמעט ספק שמתווה מוצע זה יעמיק את הפערים הקיימים ממילא בין
ועדות מקומיות חזקות ,שנמצאות רובן ככולן במרכז הארץ ונהנות מהכנסות גבוהות מהיטלי
השבחהומאגרותבנייה,לביןהוועדותהמקומיותהחלשות,שרובןפועלות בפריפריה .כך,ועדה
מקומיתחזקהממילא,כמוהוועדההמקומיתרעננה,תקבלסמכויותרחבותביותר,ואילוועדה
מקומיתבפריפריה,כמוהוועדההמקומיתביתשאן,תיאלץלהסתפקבסמכויותמוגבלות,כך
שתלותהבהחלטותהוועדההמחוזיתתישארבמהותהכפישהיאכיום.
 .21אנו סבורים שמינהל התכנון צריך להציב  לעצמו כיעד אסטרטגי את הקטנת הפערים
המקצועיים והאחרים בין הוועדות המקומיות השונות .יש להשקיע ,השקעה מקצועית
ותקציביתכאחד,בשיפורהרמההמקצועיתשלהוועדותהמקומיות,תוךשימתהדגשעלועדות
מקומיות חלשות .המטרה צריכה להיות הבאת כל הוועדות המקומיות בישראל לרמת ידע
מקצועי נאותה ,שתאפשר להקנות לכולן אותן סמכויות .אכן ,רמה מקצועית נאותה צריכה
להיחשב כתנאי מקדים לפעילותם של כל מוסדות התכנון; אין להשלים עם מצב שבו חלק
משמעותיממוסדותהתכנוןסובלמנחיתותמקצועיתבהשוואהלמוסדותתכנוןאחריםבאותו
מדרג.

דמוקרטיזציה של התכנון – לא רק ביזור סמכויות
 .22אנו סבורים כי  רפורמה שעיקרה ביזור סמכויות לרשויות המקומיות חייבת להיות מלווה
במנגנונים שיבטיחו שהתכנון המקומי ישרת את כל התושבים ,יוביל לשוויוניות ,יהיה מכיל
ויביאבחשבוןאתמכלולהאינטרסיםוהצרכיםבעתקבלתההחלטותהתכנוניות.מנגנוניםאלה
חיונייםכדילוודאשהיעדהראוי–דמוקרטיזציהשלהתכנון–לאיהפוךלסיסמהריקהמתוכן.
 .24להלן הפרמטרים  העיקריים שיש לדעתנו לעגן בכל רפורמה שמציעה להרחיב את סמכויותיהן
שלהוועדותהמקומיות:
א .ייצוג מגוון אינטרסים בהרכב הוועדות המקומית:בצדנבחריהציבור הנבחרים,ישלקבוע
בחוקכיבוועדותהמקומיותיישבוגם נציגיציבור עצמאיים המייצגיםקבוצותאוכלוסייה
וקהילות שונות שכוחן הפוליטי קטן ,וכמו כן – נציג של משרד הרווחה והשירותים
החברתיים.
ב .שיפור הרמה המקצועית של הוועדות המקומיות :יש לפעול לשיפור תפקודן של הוועדות
המקומיותולתגבוררמתןהמקצועית,לרבותהרמההמקצועיתשלמחלקותהתכנוןברשויות
המקומיות .הדבר דורש השקעה תקציבית לא מבוטלת ,ויש להבטיח תקצוב הולם לאורך

זמן .בהקשרזה, אנורואיםבחיובאתהפעולותשיזמתםלחיזוקרשויותמקומיותחלשות
ולהכשרתאנשימקצוע וחבריועדותמקומיות,אך עיגוןהדבר בחוק,יבטיחבסיס תקציבי
שיאפשראתמימושהיעדיםהללולאורךזמן.
ג .תגבור הידע המקצועי של חברי הוועדות המקומיות :ישלקבועבחוקכיעםמינויםכחברי
ועדהמקומיתבפעםהראשונה,כלחבריהיידרשולעבורקורסבנושאיתכנוןובנייה.השלמת
הקורסתהיהתנאיסףלחברותםבוועדההמקומיתולהשתתפותםבדיוניה.בנוסףישלקבוע
בחקיקה כי חברי ועדה מקומית יעברו לפחות הכשרה מקצועית אחת לשנה ,לרבות בנושא
הטמעתשיקוליםחברתייםבהליךהתכנון.
ד .שיתוף ציבור ,הנגשה ושקיפות :יש לחייב שיתוף ציבור כבר מהשלב של גיבוש התכניות.
שיתוף ציבור צפוי להוביל לצמצום קונפליקטים ,ליצירת תכניות טובות יותר ולמניעת
עיכובים באישורן של תכניות אחרי הפקדתן .יש לחייב שקיפות מלאה .במסגרת זאת יש
להרחיבאתהדרישותהכלולותכברכיוםבחוק(כמוהחובהבדברפרסוםפרוטוקוליםשל
מוסדותהתכנון,הקבועהבסעיף48דלחוק),כךשהוועדותהמקומיותושארמוסדותהתכנון
יחויבולפרסםבאינטרנטומראשאתסדרהיוםלדיוניהם.
ה .מנגנונים לבחינת היבטים חברתיים :יש לקבוע כי בתכניות מסוימות (כגון תכניות מתאר
מקומיותליישובים/שכונות/מתחמיםשלמים,תכניותליישוביםחדשים,תכניותפינויבינוי,
תכניותלתשתיות)תהיהחובהלמנותיועץחברתישילווהאתהתכניתולערוךתסקירהשפעה
חברתית-קהילתית.הדברחיוניבמיוחדבאזוריםצפופיאוכלוסין,המאופייניםבאוכלוסייה
רב-תרבותיתובפעריםכלכלייםגדולים.
ו .ועדות מרחביות :ישלקבועבחוקקריטריוניםאחידים,שוויונייםולאשרירותיים,שבכפוף
להם ימונו ו/או יפורקו ועדות מרחביות .זאת בהתחשב בסוג הרשות המקומית ,באופייה,
בשטחה ,במספר תושביה ובקשרי הגומלין שהיא מקיימת עם רשויות מקומיות אחרות
במרחב .במציאות השוררת כיום יש בתחום זה אפליה בין מגזרים וקבוצות שונות
באוכלוסייה .כך ,רבות מהרשויות המקומיות הערביות כפופות לוועדות מרחביות ,בשעה
שרשויותמקומיותיהודיותשנמצאותבאותואזורמשמשותכוועדותמקומיותעצמאיות.
ז .דיור בהישג יד ותמהיל דיור ,לרבות דיור ציבורי:ישלחייבאתהוועדותהמקומיותלהקפיד
עלכךשבכלתכניתשמאפשרתהקמתיותרמ51-יחידותדיור,יוגדרתמהילמגווןשליחידות
דיורבגדליםשונים.בתכניותכאלוישלהבטיחפתרונותדיורהמותאמיםלקבוצותמעוטות
הכנסהולמיעוטים,ובכללזהגם דיורברהשגה.במונחזהכוונתנולאודווקאליחידותדיור
קטנות או לדירות להשכרה ,אלא לדיור במחיר שיהיה נמוך משמעותית ממחיר השוק
ושיותאםלהכנסתםשל הזכאים(לאיותר מ 21%-מהכנסתםהפנויה),לרבותדיור ציבורי.
חריגהמכללזהתיעשהבמקריםחריגים.
ח .קביעת הנחיות ויעדים חברתיים לוועדות המקומיות :כדי להבטיח מימוש של יעדים
חברתייםהמושפעיםמהתכנון,עלהחוקלקבועלוועדותהמקומיותיעדיםוהנחיותברורות
בנושאיםכמודיורברהשגה,שילובאנשיםעםמוגבלויותוהקמתמוסדותרווחהוציבור.
ט .התנגדויות : יש לקבוע בחוק כי כל אדם וכל גורם יהיו רשאים להגיש התנגדות לכל סוגי
התכניות .בעוד שזכות השימוע וזכות העמידה מקבלות הכרה והגנה רחבה ביותר בבתי
המשפט , ההזדקקות להליכים משפטיים כדי למצות זכויות אלה עולה כידוע ממון רב,
ומרחיקהמהליכיהתכנוןדווקאאתהאוכלוסיותהסובלותמתת-ייצוגבוועדות.


לסיכום,הצעתהחוק המקודמת עלידיכם הינה רפורמהמשמעותיתבחוקהתכנוןוהבנייה,אשר
השלכותיהעלהתכנוןיהיודרמטיות.מטבעהדברים,מכתבזהדןרקבעקרונותהכללייםואינו
נכנס לפרטים .במידת הצורך ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר אליכם הערות פרטניות
לאחרשתגובשגרסהחדשהומעודכנתשלהצעתהחוקשאתםמקדמים.
עלכןאנומבקשיםשתטמיעובהאתהמנגנוניםוהעקרונותהמפורטיםבמכתבנוזהובניירהעמדה
המצ"ב ,כדי להבטיח חוק תכנון ובנייה ראוי ,המקדם ערכים של שוויון ,צדק חברתי ותכנון
דמוקרטיבמובןהמהותישלהמלה.



בכבודרבובברכה,

ניליברוך
דביגילד-חיו,עו"ד
האגודהלזכויותהאזרחבמקום-מתכנניםלזכויותתכנון
151-1114211
151-8181444





העתקים:
מרהראללוקר,מנכ"למשרדראשהממשלה
ח"כמירירגב,יו"רועדתהפניםוהגנתהסביבה,הכנסתירושלים
גב'שריתדנה,משנהליועמ"שלממשלה,משרדהמשפטים
מריהודהזמרת,יועמ"שמשרדהפנים



