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הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע ) 2010מ – (499/תחילת דיו בחלק ג' להצעת החוק:
התוכניות ודיו בסעיפי 161 174
היו"ר אמנו כה :
צהרי" טובי" ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני" והגנת
הסביבה וועדת הכלכלה לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע – 2010תחילת דיו בחלק ג'
להצעת החוק :התוכניות.
בשבוע שעבר סיכמנו שהיו" נראה שתי מצגות ,של מינהל התכנו במשרד הפני" ושל
מכו דש"א .יש לנו רשימת דוברי" שנרשמו ושלחו את הערותיה" וג" אות" נשמע בוודאי .אבל
לפני כ  ,נעבור לקריאת הסעיפי" שבה" נדו  ,סעיפי"  .161174נתחיל בהקראה ואחרכ -נראה
את המצגות ונשמע התייחסויותיה" של כל היושבי" כא אתנו .בבקשה ,עו"ד איריס פרנקלכה .
איריס פרנקלכה :
נתחיל בשורת הגדרות רלוונטיות לפרק הזה.
חלק א' :הגדרות ופרשנות
פרק א' :הגדרות
"הגדרות

.1

בחוק זה –
"דר – "-תוואי מעבר לרכב ,לאופניי" ,להולכי רגל או לבעלי חיי",
לרבות מתק דר ,-אי תנועה ,קיר תומ ,-מסלעה ,קיר או סוללה למניעת
רעש ,וכ תעלה ,חפיר או מעביר מי" בצד הדר -או מתחתיה;
"הוראות תכנית" – תשריט התכנית ,תקנו התכנית ומסמכי התכנית
האחרי";
"היתר" – היתר לבנייה או לשימוש לפי חוק זה ,לרבות הרשאה;

נוסח ראשוני

"הקלה" – אישור לביצוע עבודה הטעונה היתר לפי חוק זה ,בסטייה
מהוראות תכנית החלה על המקרקעי ;
"יחידה תכנונית אחת" – שטח עליו חלה תכנית אחת ,כמפורט בסעי)
;200
"יחידת דיור" – חדר או תא או מערכת חדרי" או תאי" שנועדו לשמש
יחידה שלמה ונפרדת למגורי";
"מבנה דר – "-גשר ,מחל) ,מנהרה או תחנה לתחבורה ציבורית וכל
מבנה אחר שקבע השר בהתייעצות ע" שר התחבורה והבטיחות בדרכי"
ובלבד שהוא דרוש במישרי לצור -תפקודה של הדר -או מסילת הברזל;
"מבנה ציבור" – כל אחד מאלה:
)( 1

מבנה לשימושי" ציבוריי" לצורכי חינו ,-תרבות ,דת ,רווחה
ושירותי" חברתיי" ,בריאות ,ספורט ,מקלט ומחסה ציבורי;

)( 2

תחנת משטרה ,בית סוהר ובית מעצר ,תחנה לכיבוי אש;

)( 3

מבנה אחר של המדינה ,רשות שהוקמה על פי חוק ,רשות
מקומית או ועדה מקומית ,המשמש כל אחת מאלה לצורכי
מילוי תפקידיה;

"מגיש תכנית" – מי שרשאי להגיש תכנית למוסד תכנו על פי סעי) ;177
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"מגרש" – יחידת קרקע שנקבעה בתכנית או בתשריט חלוקה ,והמיועדת
להירש" כחלקה ,א) א" טר" נרשמה כחלקה בפנקסי המקרקעי  ,בי
א" מותרת בה בנייה ובי א" לאו;
"מסילת ברזל" – לרבות מסילת ברזל מקומית כהגדרתה בפקודת
מסילות הברזל ]נוסח חדש[ ,התשל"ב";1972
יש כא הצעה של הייעו* המשפטי והצעה נגדית של הממשלה .נדו בינינו ונודיע מה
סוכ".
""מקו" קדוש" – אתר שהוכרז מקו" קדוש לפי חוק השמירה על המקומות
הקדושי" ,התשכ"ז";1967
ולמה זה רלוונטי.
שימו לב להערה ,שמבהירה מה הוא מקו" קדוש שמוכרז ְ
""מתק דר – "-מתק שבתוואי הדר -המהווה חלק ממנה ובכלל זה
אב שפה ,גדר ,מחסו" ,מעקה ,עמוד תאורה ,רמזור ,ספסל רחוב ,עמדת
קריאה לעזרה ,שילוט הכוונה ותמרור ,מדח  ,עמדת טעינה לרכב חשמלי
ותחנה לאיסו) נוסעי";"
ג" כא יש הערה של הייעו* המשפטי ,לגבי עמדת טעינה לרכב כ"ביצה שטר" נולדה".
""מתק תשתית" – מתק לייצור ,להפקה או לניפוק של גז טבעי ,גז
פחממני מעובה ,דלק ,חשמל ,מי" או נפט להספקת" ,להולכת",
לחלוקת" לאגירת" או להחסנת" ,מתק לטיפול במי" או להתפלת",
מתק לטיפול בשפכי" או להולכת" ,מתק תקשורת ,מתק לסילוק או
טיפול בפסולת ,מתק הנדרש לצור -כריה וחציבה ,מעג  ,נמל ושדה
תעופה;"
הגדרה שנעדרת מכא היא הגדרה ל"מתק תקשורת" .הייעו* המשפטי מציע שההגדרה
תהיה כדלקמ " :מתק שנועד למטרות בזק מסוגי" כפי שייקבע השר בהתייעצות ע" שר
התקשורת והשר להגנת הסביבה ,ובאישור ועדת הפני" והגנת הסביבה של הכנסת;" בשלב זה
הממשלה אינה מעוניינת בהגדרה כלשהי.
""צורכי ציבור" – שטח פתוח למעט שטח חקלאי ושטח פתוח אחר,
אתר עתיקות או אתר לשימור שנקבעו בתכנית ,בית עלמי  ,מבנה ציבור,
אתר לסילוק פסולת , ,מקו" קדוש ,שוק ,שטח חנייה וכל מטרה
ציבורית אחרת שאישר השר לעניי חוק זה;"
ג" כא יש הערה שמתייחסת לנושא השימור ,והמלצה להרחיב את ההגדרה לאתרי"
המצויי" ברשימה ,ולאו דווקא בתוכנית.
""צפיפות" – מספר יחידות הדיור לדונ" שמותר להקימ במגרש
המיועד לאותו ייעוד;
"

4

"קו בניי " – מרחק לבנייה או לשימוש הנמדד מגבולות מגרש או
ממיקומ" של שימושי" ,בנייני" או מתקני" אחרי";
"קווי תשתית" – קווי" או צינורות להולכת גז טבעי וגז פחממני מעובה,
נפט דלק ,חשמל ,מי" ,ביוב ותקשורת ,מעל פני הקרקע או מתחתיה;
"שדה תעופה" – כהגדרתו בחוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז;1977
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"שטח כולל המותר לבנייה" – ס -כל שטחי הבנייה המותרי" על פי כל
התכניות החלות על המקרקעי ;
"שטח פתוח" – חו) הי" ,שמורת טבע ,ג לאומי ,יער ,פארק ,נחל ,שטח
ציבורי פתוח ,שטחי נופש בחיק הטבע ,שטח חקלאי או שטח פתוח אחר;
"תחנה לאיסו) נוסעי"" – תחנה לאיסו) נוסעי" או להורדת" מרכב או
מרכבת ,מסוגי" שיקבע השר ,בהתייעצות ע" שר התחבורה והבטיחות
בדרכי";
"תחנה לתחבורה ציבורית" – למעט תחנה לאיסו) נוסעי";"
אנו סבורי" שההגדרה נטולת משמעות ומציעי" לקבוע הגדרה כדלקמ " :מתח" המשמש
כתחנת מוצא או יעד לקו שירות של תחבורה ציבורית והמשמש כמקו" מעבר לנוסעי" בי קווי
שירות שוני" ,למעט תחנה לאיסו) נוסעי"" ,הצעה שאינה מקובלת כרגע על הממשלה.
""תכנית" – תכנית מהתכניות שלפי חוק זה ,לרבות שינויה או ביטולה;
"תכנית הכוללת הוראות מפורטות" – תכנית שנית להוציא מכוחה
היתר לבנייה או לשימוש ללא צור -באישורה של תכנית נוספת;
"תכנית לרישו" שיכוני" ציבוריי"" – תכנית מתאר מקומית כאמור
בסעי) ;181
"תכנית מתאר ארצית מפורטת" – תכנית מתאר ארצית הכוללת
הוראות מפורטות;
"תכנית מתאר מחוזית"" ,תכנית מפורטת" – כמשמעות בחוק הבטל;
"תכנית מתאר מקומית" – תכנית מתאר מקומית בסמכות הוועדה
המחוזית או תכנית מתאר מקומית בסמכות הוועדה המקומית;
"תכנית מתאר מקומית בסמכות ועדה מחוזית" – תכנית מתאר כאמור
בסעי) ;178
"תכנית מתאר מקומית בסמכות הוועדה המקומית" – תכנית מתאר
כאמור בסעי) ;184
"תכנית מתאר מקומיתכוללנית" – תכנית מתאר כאמור בסעי) ;168
"תכנית מתאר מקומית למתקני" ביטחוניי"" – תכנית מתאר כאמור
בסעי) ;179
"תכנית מתאר מקומית לתשתיות" – תכנית מתאר כאמור בסעי) ;180
"תעסוקה" – תעשייה ,תעשייה עתירת ידע ,מלאכה או משרדי";
"תשתית" – אתרי כרייה או חציבה ,דר ,-מבנה דר ,-מסילת ברזל,
מתק תשתית וקו תשתית.
חלק ג' :תכניות
פרק א' :תכנית מתאר ארצית
סימ א' :תוכנה של תכנית מתאר ארצית"
שימו לב שבחלק מ הנוסחי" נפלה טעות הגהה .סעי)  161הוא כדלקמ :
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"תכנית מתאר .161תכנית מתאר ארצית תכלול תכנו כוללני לשטח המדינה כולה ,ובי היתר:
ארצית
)( 1

ייעודי הקרקע בראייה כלל ארצית והשימושי" העיקריי"
המותרי" בייעודי" אלה;

)( 2

התשתיות הארציות ובכלל זה קווי תשתית ארציי" ,רשת
הדרכי" הארציות ,שדות התעופה ,נמלי" ,וכ תחנות כוח,
מתקני" לטיפול בפסולת ולסילוקה ומתקני מי" וביוב בעלי
חשיבות לאומית ,ולרבות מגבלות החלות בתחו" התכנית
בשל תשתיות כאמור ,לרבות לעניי בטיחות טיסה וסיכוני
רעידות אדמה;

)( 3

שטחי" פתוחי" ובכלל זה גני" לאומיי" ,שטחי" חקלאיי",
שטחי ייעור ,שטחי נופש ופנאי ,שמורות טבע;

)( 4

תפרוסת האוכלוסי  ,מיקומ" של יישובי" גודל" וסוגיה";"

ההערה שלנו מצדדת בתוספת של אזורי תעסוקה ,מסחר ותעשייה לאות" מקרי"
שהמועצה הארצית תרצה לתת הוראות בעניי הזה.
"
)ב (

) (5הוראות בעניי תכניות מתאר מקומיות ,דר -כלל או
לענייני" מסוימי".
המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית מתאר ארצית
לחלק מהענייני" שה" נשוא תכנית מתאר ארצית או לחלק משטח
המדינה".

מבחינה מהותית מצוינת כא הערה ,שראוי להוסי) שהתכנו יהיה תו -שמירה על
עקרונות של פיתוח ברקיימא .ג" על כ ,-בשלב זה ,אי הסכמה.
"תכנית מתאר.162
ארצית מפורטת

תכנית
ארצית
לתשתיות

)א(

תכנית מתאר ארצית יכול שתהיה תכנית מתאר ארצית מפורטת.

)ב (

תכנית מתאר ארצית מפורטת יכול שתכלול הוראות שנית לכלול
בתכנית מתאר מקומית.

מתאר) .163א(

תכנית מתאר ארצית לתשתיות תהיה תכנית מתאר ארצית הכוללת
א -ורק תשתית מסוג אחד או יותר.

)ב (

תכנית מתאר ארצית לתשתיות תחול על שטח הנדרש לקיומה של
התשתית ,על שטח עליו מוטלות מגבלות מחמת קיומה של אותה
תשתית ,ויכול שתחול ג" על שטחי" הנדרשי" לשימושי" נלווי"
לתפעולה של אותה תשתית ועל שטחי" המיועדי" להקמתה לתקופה
שתיקבע.
תכנית מתאר ארצית לתשתיות תהיה תכנית מתאר ארצית מפורטת".

)ג(

סעי)  164יידו במסגרת הדיו על המתקני" הביטחוניי".
"תכנית מתאר) .165א(
ארציתנוסח
מאוחד

6

תכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד תכלול את כל הוראותיה של
תכניות המתאר הארציות התקפות במועד ההחלטה על עריכתה או
במועד ההחלטה על הפקדתה ,כפי שתקבע המועצה הארצית,
והוראות אלה בלבד.

ועדה משותפת פני"כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
24/5/2011

7

)ב(

על א) האמור בסעי) קט )א( תכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד
יכולה לכלול את הוראותיה של חלק מתכניות המתאר הארציות
התקפות במועד ההחלטה על עריכתה או במועד ההחלטה על
הפקדתה ,כפי שתקבע המועצה הארצית;

)ג(

אושרה תכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד ,תבוא היא במקו" כל
תכניות המתאר הארציות שהיו תקפות במועד ההחלטה על עריכתה
או במועד ההחלטה על הפקדתה ,לפי העניי  ,ובתכנית האמורה
בסעי) קט )ב( – במקו" תכניות המתאר הארציות שנכללו בה".

יש כא הבהרות במענה לשאלות שנשאלו מטע" הגורמי" השוני".
דב חני :
יש כא מאסה אדירה של חומר .המטרה של הוועדה ,לפי הבנתי ,לפתוח בדיו בכל פרק.
עברנו כבר סימ של" .אפשר כמוב להמשי ,-אבל נראה לי יעיל יותר שנקיי" דיו על כל הדברי"
הרבי" שכבר הוקראו.
איריס פרנקלכה :
נסיי" את הסעיפי" שעוסקי" בתוכנית מתאר ארצית ואז נעצור.
"סימ ב' :הכנתה של תכנית מתאר ארצית ואישורה
הוראה
הכנתה
תכנית
ארצית

על.166
של
מתאר

)א(

הממשלה או המועצה הארצית רשאיות להורות על עריכת תכנית
מתאר ולתת הוראות לעריכתה.

)ב(

הורתה הממשלה על הכנת תכנית מתאר ארצית לתשתיות ,רשאית
היא לקבוע כי התכנית תידו על ידי ועדת המשנה לתכניות ארציות
לתשתיות.

)ג(

על א) האמור בסעיפי" קטני" )א( או )ב( ,רשאי משרד ממשלתי
להגיש למועצה הארצית תוכנית מתאר ארצית ,ליחידה תכנונית
אחת ,המצויה בתחומו של יותר ממחוז אחד;"

כא כדאי לשי" לב להערות הייעו* המשפטי .מאחר שלא ברור מתו -הנוסח כי ההוראה
ניתנת עלידי הממשלה למועצה הארצית ,אנו סבורי" כי ראוי להבהיר את זה.
בסעי) קט )ב( ,אנו סבורי" כי המועצה הארצית ,כגו) התכנוני העליו במדינה ,היא
שצריכה להחליט בכל מקרה א" העניי יידו במליאתה או במסגרת ועדת המשנה.
בסעי) קט )ג( הוספה הגדרה של "יחידה תכנונית" ,שקראתי קוד" ,ואנחנו נדו בה ביתר
עיו במסגרת סעי) .200
"אישורה
של) .167א(
תכנית מתאר
ארצית

המועצה הארצית תגיש לממשלה את התכנית שהחליטה להמלי* על
אישורה.

)ב(

הממשלה רשאית לאשר את תכנית המתאר הארצית שהמועצה
הארצית המליצה על אישורה כפי שהוגשה לה ,לדחותה או לאשרה
בשינויי".
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)ג(

ראתה הממשלה שיש מקו" לכאורה לאשר את התכנית בשינויי",
תקבע את השינויי" הנדרשי" לדעתה ותאפשר למועצה הארצית
לחוות את דעתה על אות" שינויי".

)ד(

המועצה הארצית תקיי" דיו בשינויי" המוצעי" כאמור בסעי) קט
)ג( בתו 45 -ימי" מהיו" שהועברו אליה על ידי הממשלה ותגיש את
חוות דעתה לממשלה בעניי זה".

היו"ר אמנו כה :
בשלב זה נפסיק את הקראת הסעיפי" .ייתכ שבהמש -הדיו נמשי -בקריאה.
כרגע נראה את המצגת שהכינו לנו .בבקשה ,מר שמאי אסי).
שמאי אסי):
ברשותכ" ,הערה מקדימה אחת .ההרצאה מתייחסת לכל מכלול הנושאי" בחלק הזה.
היא מנסה להראות את התמונה הכוללת ,ולכ אני מבקש להשאיר את השאלות לסו) ולתת לנו
להתקד" ,אחרת זה יימש -זמ רב מאוד והדברי" לא יובנו.
היו"ר אמנו כה :
לכמה זמ את" זקוקי"?
שמאי אסי):
אני מערי -שבסביבות  40דקות ,ואולי אפילו קצת פחות.
היו"ר אמנו כה :
כפי שסיכמנו ,א" יש שאלות או הערות ,אנא שכל אחד ירשו" בפניו ובהמש -נית לכל
אחד הזדמנות להתייחס .לא יהיה כא ולו אד" אחד שירצה לדבר ולא נאפשר לו ,אבל אנחנו
רוצי" לשמוע את המצגת ברצ) כדי שנוכל להתרכז בנושא .בבקשה ,אדוני.
שמאי אסי):
השק) הזה הוצג כבר בכל מיני הזדמנויות ,אבל אני רוצה להדגיש פע" נוספת שאנחנו
נמצאי" בתהלי -דינמי מאוד .כלומר ,הפיתוח במדינת ישראל גדל בטור גיאומטרי .דיברנו על כ-
כבר ואמרנו שהיק) הפיתוח במדינת ישראל מוכפל מדי  2025שני".
הפיתוח עוקב אחר התוצר הלאומי הגולמי וכל פיגור בפיתוח יש לו מחירי" כבדי" מאוד,
ג" כלכליי" ,ג" חברתיי" וג" סביבתיי" .אני מדגיש ,מדובר על שלושת ההיבטי" הללו לאור -כל
הדר.-
דר -אגב ,בשק) הזה בדיוק ,שהוצג כבר בתחילת הדר -לפני חודשי" רבי" ,ג" בפני
הוועדה הזאת ,שימו לב שנפתח כא פער קט בשני" האחרונות בי שטחי המגורי" ובי התוצר.
בי השאר אפשר לומר ,באופ כללי ,שזה הפער שיוצר ,בי השאר ,את הבעיה הקיימת היו"
במחירי הדיור ,כ -אפשר להסביר את הדברי" .בגר) של הפיתוח – כא מדובר רק על שטחי
מגורי" ,אבל יש גר) דומה מאוד ג" בהיבטי" רבי" אחרי" – היינו צריכי" לעקוב באופ עקבי
אחר התוצר ולא לפגר אחריו ,ואנחנו כמוב לא רוצי" להוריד את התוצר .לכ צרי -לעשות מאמ*
תכנוני גדול בשני" הבאות ,ויש לו משמעות אדירה ,ג" כלכלית ,ג" סביבתית וג" חברתית.
אנחנו נמצאי" בצפיפות גבוהה מאוד ,מ הגבוהות בעול".
יש בישראל מודעות ציבורית ,סביבתית ופרטית משמעותית מאוד שיוצרת הרבה מאוד
קונפליקטי" ,הרבה מאוד התדיינויות .מערכת התכנו היא שמוציאה את הערמוני" מ האש
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וצריכה בסופו של דבר לתת את הפתרונות .את זה היא עושה ,אבל היא חייבת לעשות את זה
ביעילות רבה יותר ובהליכי" פשוטי" יותר מאשר נעשה היו" ,ולכ דרושה רפורמה.
אנחנו נמצאי" בתו -כוחות שוק חזקי" ,שיש בזה ג" מנו) אדיר –  50מיליארד שקל
השקעה שנתית בשוק הנדל"  .את" רואי" את המשמעות – זה ג" מנו) אדיר כדי שהדברי"
יתפתחו ,וג" ִאי."7
מטרות הרפורמה הוצגו כבר ולא ארחיב עליה את הדיבור כעת :ג" לשפר ,לקצר ולפשט
את הליכי התכנו ; ג" ליצור רמה גבוהה של ודאות ושקיפות; ג" להבטיח מענה תכנוני מלא,
איכותי ,גמיש ומגוו ; ונוספה תו -כדי עבודת הממשלה עוד מטרה שמבוטאת עלידי הנוסח
האחרו שהוגש ,והיא להבטיח בקרות איכות ,בקרות תכנו ובקרות מינהל ,ושהבקרות הללו יהיו
יעילות ,ג" על מוסדות התכנו  ,ג" על גופי התכנו השוני" וג" על מערכת התכנו כולה .אלה
המטרות.
הרפורמה עצמה בנויה לא רק מחקיקה אלא ג" מסדרה שלמה של שינויי" ארגוניי",
מהל -תכנוני בהיק) חסר תקדי" ,ופיתוח טכנולוגי והטמעתו .א" לא נסתכל על כל הרפורמה
כמקשה אחת הוועדה הזאת עלולה לחוקק חוק שעלול להזיק יותר מאשר להועיל ,א" לא נעשה
את כל הדברי" האחרי" .כלומר ,יש כא מקשה אחת משמעותית מאוד שאנו חייבי" להביא
בחשבו  ,ולעשות הכול עקב בצד אגודל .טוב עשתה הוועדה שדרשה לראות את המבנה התקציבי.
נדמה לי שמ הראוי שבתו -תהלי -החקיקה ,שעוד יימש -כמה שבועות או חודשי" ,נקבל ממינהל
התכנו  ,ומ הממשלה באופ כללי ,איזו הצגה ג" מה נעשה בהיבטי" האחרי" :בתחו" השינויי"
הארגוניי" ,בתחו" המהל -התכנוני ,בתחו" הפיתוח הטכנולוגי והטמעתו .אבל זה כמוב לשיקול
הוועדה ולשיקול הממשלה ,א" היא באמת רוצה ובאיזו צורה היא רוצה .בכל אופ  ,צרי -לומר
שהממשלה היא מוסד התכנו הראשי והיא שנושאת באחריות הראשית בעניי הזה.
אלה החלקי" ,כאשר אנחנו מדברי" כרגע באופ ספציפי רק על סעי) החקיקה הראשית,
שאחריה יהיו ג" תקנות וג" תקינה ,דהיינו תקני" שצרי -לפתח בעניי הזה .במקביל לעבודה כא
מפתחי" ג" את התקנות וג" את התקינה .כלומר ,אנחנו מדברי" על חלק מסוי" ,אמנ" לא חלק
קט  ,מתו -הרפורמה.
הרפורמה בנויה מ 12חלקי" .אני מזכיר שהוועדה התחילה היו" ,בשעה טובה ,את הדיו
בפרק ג' ,שעוסק במדרג התוכניות ,א -יש לנו עוד את רשימת החלקי" הכתובה כא .
צרי -לומר קוד" כול ,כבר עשור יש פעילות בעניי זה .לפעמי" נאמרות כא אמירות,
וחבל שרוב חברי הכנסת לא נמצאי" כא   
היו"ר אמנו כה :
ה" קוראי" פרוטוקולי" בהתמדה ...
שמאי אסי):
באתי לדבר אל חברי הכנסת ,וה" אינ" ,אבל זה בסדר ,כולנו כא במצב הזה .האנשי"
החשובי" נמצאי".
אני רוצה לומר לכבוד היושבראש ובעצ" לכל הציבור שנמצא כא  ,אנו נמצאי" היו"
בחוליה חשובה בתו -תהלי -שנמש -שני" רבות מאוד .החלק המרכזי בתהלי -נמש -כבר עשר
שני" ,משנת  2000ואיל ,-ובו ישבו על המדוכה לאור -כל הדר -וכל הזמ  ,בצורה כזאת או אחרת,
ועדות שונות – א" ועדת קלעג'י; א" ועדת זילר שהסיקה מסקנות בתחו" הזה; א" ועדת יישו"
להמלצות ועדת זילר; א" מער -שיז" מינהל התכנו לייזו" התכנו המתארי; א" ביטול תמ"א
 31ואישור תמ"א  ;35במש 34 -דנה ועדה בי משרדית בראשותי ופיתחה את תיקוני"  76ו.90
תיקו  76אושר בכנסת ,שזה חלק ראשו  ,ותיקו  90לא הגיע לכא אלא במסגרת הרפורמה
הכללית שאנחנו מדברי" עליה כא וכחלק ממנה .ואנחנו ממשיכי" :תיקו  ,90תזכיר החוק
הונח; הוגשו דוחות של מבקר המדינה ,ב 2006על הוועדות המחוזיות וב 2009על תכנו מתארי,
שאנחנו נביא ציטוטי" מתוכ"; נערכו מחקרי הערכה על התוכניות המחוזיות ,שני מחקרי הערכה
לפחות; וכמוב הרפורמה עצמה ,ע" החלטת הממשלה לקידו" הרפורמה ב.2010
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התחושה כאילו נפלה כא איזו רפורמה משמי" או משולח עלו" בממשלה היא מאוד לא
נכונה ,מכיוו שהיה תהלי ,-והתהלי -כולו ,כל מה שאת" רואי" כא  ,הוא תהלי -שקו) לחלוטי ,
במעורבות של כל הגורמי".
מה יש לנו בחלק ג' של הצעת החוק?
בהרצאה שלי אתייחס לחמישה נושאי" .אני מדגיש כבר ,לא כל הנושאי" שמופיעי"
בנוסח יוצגו במצגת .היריעה רחבה ואפשר כמוב לדבר על הרבה מאוד נושאי" שנוגעי" לעניי .
אפשר לדבר על תוכניות המתאר הארציות .שמענו כעת הקראה של סעיפי" שנוגעי" לתוכניות
המתאר הארציות ,א -לא אתייחס אליה במצגת מכיוו שש" המהפכה איננה גדולה .יש ש"
תיקוני" משמעותיי" ,אבל אי בה" את המהפכה הכי גדולה .כא אני מנסה להציג את חמש
המהפכות הגדולות יותר ,השינויי" הגדולי" יותר .אני מזכיר ,מדובר על רפורמה ,כלומר לא אי
אלו שינויי" קלי" .מדובר על שינוי מבני מלא של המערכת וחוק חדש .לכ התפקיד שלנו לוודא
שאכ אנחנו הולכי" רחוק מספיק ועושי" כל שצרי -על מנת להשיג את היעדי" שעליה" דיברנו
קוד".
נתחיל ע" התוכניות הכוללניות וע" התוכניות המקומיות המפורטות .בכוונה אציג את
שני הנושאי" הללו יחד ,מכיוו שה" קשורי" זה בזה .למעשה הכול קשר זה בזה ,אבל אדבר על
שני הדברי" הללו ביחד.
כיו" אי אבחנה פורמלית או מעשית בי תוכנית מתאר לתוכנית מפורטת .מי שמכיר את
התהליכי" – קצת מורכב להסביר את זה ,אבל בכל זאת :היו" הליכי האישור זהי" ,אותה ועדה
מאשרת ויש אותה תקופה להתנגדויות .בעצ" זה המצב של תוכניות המתאר ושל רוב רוב של
התוכניות המפורטות .יש ג" תוכניות מפורטות בסמכות מקומית ,אבל ה חלק קט מ התוכניות.
לכ למעשה אי אבחנה :הליכי האישור זהי"; מסמכי התוכניות בדר -כלל זהי"; הרשאי" ליזו"
א) ה" זהי"; הגור" המאשר זהה; מרבית תוכניות המתאר כוללות בתוכ הוראות מפורטות.
כאשר אתה מכי תוכניות מתאר דורשי" ממ ,-ובסופו של דבר ה כוללות תוכניות
מפורטות; לעומת זה ,חלק גדול מ התוכניות המפורטות משנות את המתאר .יוצא מזה שבעצ"
היו" אי לנו שתי רמות ,אלא יש לנו יותר ויותר רמה אחת בלבד.
צרי -לומר ג" שהזמ הנדרש לאישור של התוכניות זהה בסופו של דבר ,והוא ארו.-
לכ אחת מאבני היסוד של הרפורמה היא לערו -את האבחנה הזאת.
אציג איזו אילוסטרציה של האבחנה .זאת תוכנית מתאר של בארשבע שעדיי לא
אושרה ,שנעשתה כבר בסגנו ובאופ כוללני .אנחנו אוהבי" להביא דוגמאות מ הפריפריה בכל
מקו" שאפשר ,ויש ג" דוגמאות מ המרכז בהמש -הדר .-התוכנית הזאת באופיה היא תוכנית
כוללנית ,מ הסוג שאנחנו מדברי" עליו ברפורמה .כא רואי" הגדלה של אזור רמות בצפו מזרח
בארשבע .עקבנו אחרי תהלי -התכנו במערכת הזאת וגילינו שאילו היינו צריכי" להגיע לתוכנית
מפורטת מאיזו תוכנית מתאר יותר מפורטת ,מ הסוג הזה ,היינו בעצ" מעכבי" את התוכנית
המפורטת .התוכנית המפורטת ,סטטוטורית נגזרה ישירות מתו -תוכנית המתאר הזאת .את"
רואי" שבס -הכול האופי הכללי והגמישויות שניתנות בתוכנית המתאר הכוללנית הזאת
מאפשרי" להגיע לתוכנית מפורטת שהיא בהרבה מאוד נושאי" מפורטת ביותר וג" שונה אולי
בכמה דברי" מתו -מה שמוצג בתשריט .כלומר ,יש לנו כא אפשרות לגמישות רבה בתו -התוכנית
על מנת לאפשר לאשר את התוכניות המפורטות ,ואכ תוכניות מפורטות נעשו וחלקי" אפילו נבנו
כא .
אני רוצה להציג דוגמה נוספת ,הפע" מתלאביב ,אחרי שהיינו בפריפריה .אני רוצה
להציג כדוגמה את תוכנית "לב העיר" .התוכנית הזאת נולדה כיוזמה כבר בשנות השמוני"
והתייחסה לכל המשולש של לב העיר תלאביב – לא אתאר אותו יותר מדי ,זה היכל התרבות
ו"הבימה" ודיזנגו) סנטר .בכל אופ  ,אנחנו נמצאי" בתו -אחד המרכזי" העירוניי" החשובי" של
תלאביב .מתו -התהלי -הזה והניסיו לקבוע מדיניות בכל המשולש הזה ולפתח מתוכו תוכניות,
נאלצנו ,בגלל המבנה הסטטוטורי הקיי" – הייתי אז מהנדס עיריית תלאביב – לפרק את זה
למספר תוכניות ,והתוכניות עצמ היו מפורטות מאוד ולקח  1015שני" לאשר אות  .א"
התוכנית הזאת ,שנקבעה בזמנו כמסגרת – אמרנו :זה האסטרטגיה שאנחנו רוצי" – א" במקו"
לפרק אותה לתוכניות – ובסו) עוד שני סימני השאלה הללו מעול" לא פורטו כי היינו צריכי"
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להסתפק רק בחלק – א" במקו" זה היינו בוני" תוכנית כוללנית ,לא רק על המשולש הזה אלא
אפילו על שטחי" גדולי" יותר ,והיינו קובעי" ברמה הזאת מה מותר ב ,Aמה מותר ב ,Bמה
מותר ב Cוהיכ הדברי" החשובי" ,לבור את המו* מ התב  ,לעשות את הדברי" החשובי" ,אילו
היינו מכיני" תוכנית מ הסוג הזה להערכתי נית היה לאשר אותה תו 23 -שני" ולגזור ממנה
תוכניות מפורטות בתו -זמ קצר בהרבה .היינו מגיעי" לשיקומה של תלאביב ולחידושה מוקד"
יותר מאשר הגענו בסופו של דבר ,והדברי" אכ בסופו של דבר התממשו.
המלצות הצוות הבי משרדי –
הסברתי שהיה לנו צוות בי משרדי שבשנת  2007גיבש את ההמלצות הללו .הוא אמר את
הדברי" הבאי"" :בהיעדרה של תוכנית מתאר כוללת ,נפגע התכנו והפיתוח של הישוב לאור -זמ
 ...בהיעדר מסגרת כוללת ומוסכמת הופכות התוכניות המפורטות למשא כבד על כתפי הגופי"
היוזמי" ומוסדות התכנו כאחד ,ונפגעת הוודאות באשר לאישור  ...הזמ הדרוש לאישור תוכנית
ארו -והדר -מפותלת ורבת משוכות  ...בי הסיבות לאיהשלמת של תוכניות המתאר המקומיות
לישובי" – רמת הפירוט הנדרשת כיו" מתוכניות אלה ,ההופכת אות בפועל לתוכניות מפורטות
ומחייבת היק) בלתי סביר של החלטות פרטניות וחשש מתמיד מפני תביעות פיצויי"".
אגב ,צרי -לומר ,הצוות הבי משרדי הזה כלל גורמי" מקיר אל קיר שישבו מסביב
לשולח וראו את כל מכלול הנושאי" .אני סבור שיש קונצנזוס מלא שהמסקנות שלו חשובות
וחיוביות .הרפורמה כוללת כמוב דברי" נוספי" ,אבל כרגע אני מדבר על התוכניות הכוללניות.
"לפיכ ,-מוצע ליצור אבחנה ברורה בי תוכנית המתאר המקומית לבי תוכניות מפורטות
ולחייב הכנת של תוכניות מתאר מקומיות כוללות" .זה בעצ" מה שאנו אומרי".
ג" דוח מבקר המדינה משנת  2009התייחס לתיקו  90וקבע כדלקמ " :מאחר שהליכי
התיקו של החוק ]תיקו  [90טר" הושלמו ,יתקשה מינהל התכנו לצמצ" במידה ניכרת את
המחסור האמור בתוכניות מתאר" .הביקורת היתה על היק) התכנו המתארי ונשאל הא" היו
מספיק תוכניות מתאר מקומיות .בנוסח של אז תוכנית מתאר מקומית היא התוכנית הגדולה
יותר .היו" אנחנו מדברי" על נוסח שונה במקצת .עוד נגיע לעניי הזה.
לכ אנחנו אומרי" שהתוכניות המקומיות ע" ההוראות המפורטות ,שזה הנוהג שקיי"
היו" ,שזה בעצ" עיקר עיסוקה של הוועדה המחוזית היו" ,צרי -להפריד אות לשתי תוכניות:
כוללניות ומקומיות מפורטות .זה בעצ" הרעיו  ,להפריד אות לשני סוגי" של תוכניות .בדר-
הזאת נזרז מאוד את התהליכי" ,וג" נדייק אות".
תוכנית כוללנית תחול על מרחב תכנו מקומי אחד או יותר; על תחו" מוניציפלי אחד או
יותר; על כל שטח הישוב; על חלק משמעותי מתוכ"; על מתח" שהוכרז לפינוי בינוי; ואפשר
יהיה שתחול ג" על מתחמיביניי" כאלה או אחרי" שהוועדה המחוזית ראתה חשיבות לה" .על
כ -נדו כאשר נגיע לסעיפי" הספציפיי" בהצעת החוק.
תוכנית כוללנית לא תכלול – ולפעמי" זה חשוב יותר מאשר מה שהיא כ תכלול – אסור
לה לכלול חלוקה למגרשי" ,אסור לה לכלול זכויות או הוראות בינוי למגרש בודד ,כמו גובה ,קווי
בינוי וכולי ,למעט במקרי" מיוחדי" ,של שימוש או מתק ביטחוני ,ש" נית לקבוע את הוראות
הבינוי או הזכויות הספציפיות.
אחד החידושי" החשובי" ברפורמה :היבטי" קנייניי" – תוכנית כוללנית לא תהווה
עילה לפיצויי" או להשבחה .כלומר ,מדובר על תכנו נטו ולא עושי" את כל ההתחשבנות
המפורטת ,של ההוא מרוויח וההוא מפסיד .עושי" בחינה כלכלית כוללת ,שהיא חלק מתו-
התהלי -של תוכנית כוללנית ,וא" בס -הכול הציבור בגדול מרוויח מ העניי אז יש כלי"
שמבטיחי" שהתוכניות המפורטות יאזנו בי האינטרסי" ,ואז החשיפה ג" להתנגדויות פרטניות
וג" להתחשבנות בנושא של השבחה ופיצויי" תהיה משמעותית יותר ועניינית.
למה אנחנו צריכי" את התוכנית הכוללנית?
היא כוללת את מטרות ויעדי התוכנית; חלוקה למתחמי" עיקריי" ,ייעודי קרקע
ושימושי" מותרי" בכל מתח"; השטחי" הפתוחי" העיקריי" ושטחי" למבני ציבור מרכזיי"
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והוראות להקצאת"; תשתיות עיקריות בתחו" התוכנית ומגבלות הנגזרות מה ; בכל מתח":
שטח בנייה כולל ,כמות יחידות דיור ,צפיפות; אופ החלוקה הכללי ,כאשר הפרטני מחויב להיות
בתוכנית המפורטות ,או בתוכנית המקומית המפורטת ,ותיכ) נדבר על זה; תמהיל כללי של גודל
יחידות דיור ,שיבטיח את הראייה הכללמרחבית של התוכנית הכוללנית; כמוב הוראות
מיוחדות לש" השגת מטרות ציבוריות שייקבעו בתוכנית ,למשל חיזוק מפני רעידות אדמה ,מיגו ,
בנייה ירוקה ,חידוש עירוני ,שימור ,שימור של שטחי" פתוחי" ,שימור של מבני" וכולי ,ככל
שנדרשות; והשלבי" לביצועה של התוכנית.
בנוס) ,תוכנית כוללנית תקבע את הכללי" להכנה ואישור של תוכניות מקומיות
מפורטות .אחד הדברי" החשובי" בתוכנית הכוללנית ,שהחקיקה תצטר -לוודא שנמצא בתוכה,
הוא מערכת כללי" כיצד התוכנית המפורטת תצטר -לענות על שורה של עקרונות ,למשל הוראות
והנחיות לעניי קביעת ייעודי הקרקע ,שמירת שטחי" פתוחי" ,ערכי טבע ונו) ושטחי" נוספי"
לצורכי ציבור ולתשתיות שיש לקבוע בתוכניות המקומיות; הוראות שיבטיחו קיו" מטרות
ציבוריות בתוכניות מקומיות ,כמו אלה שאמרנו קוד" ,והוראות בדבר חלוקת השטחי" ויחידות
הדיור במתחמי" ,ככל הנדרש.
אני רוצה להדגיש את העניי  .יש כא סוגייה ,כיצד מבטיחי" בתוכנית גמישה כזאת
שבסופו של דבר חלוקת העושר בי הגורמי" השוני" בתוכנית המפורטת תהיה נכונה וטובה .לכ
התוכנית הכוללנית צריכה לוודא שאכ היא מנחה את התוכניות המפורטות שה חייבות לעשות
את התהליכי" הללו .אני מקווה שזה מספיק ברור .זה מורכב למדי.
הכנת תוכנית כוללנית ועדכונה –
האישור הוא בסמכות ועדה מחוזית ,ע" אפשרות ערר למועצה הארצית.
ייזו" תוכנית ועדכונה נמצאי" באחריות ממשלתית ,דהיינו הוועדה המחוזית ,ועלפי
הוראתה .צרי -לומר כי מי שיוז" את התוכנית היא הוועדה המחוזית .כמוב יש ג" גורמי"
אחרי" שיכולי" ליזו" ,אבל זה הגור" היוז" העיקרי ,וג" מי שמאשר אותה ,ולכ יש לנו כא
שליטה של המער -הממשלתי בצורה מלאה על התוכנית הכוללנית.
עדכו תקופתי בלבד ,אחרי  5שני" לפחות ,למעט בנסיבות מיוחדות ,ויש חובת עדכו
בתו"  15שני" .כלומר ,החוק מבטיח ,מצד אחד ,קביעות מסוימת של התהלי ,-כדי ליצור ודאות,
ומצד שני ,מוודא שקיימת דינמיקה בתוכניות המתאר הללו לאור -הזמ .
עדכו במסגרת תוכנית כוללנית חדשה בלבד ואיסור על שינוי נקודתי .שוב ,הראייה
הכוללת של התוכנית הכוללת היא בעצ" המפתח של העניי .
בחינת הצור -בעדכו תתבסס ,בי השאר ,על תוצאות מעקב שוט) אחר יישו" התוכנית
הכוללנית והשגת מטרותיה.
יש הוראות מיוחדות לסבב התוכניות הראשו  ,עד אשר יהיה לנו ֶצ ֶבר של תוכניות
כוללניות כנדב -עיקרי במערכת .הוועדות המחוזיות יורו על הכנת תוכניות כוללניות לכל מרחבי
התכנו בישראל עד  6חודשי" מיו" כניסת החוק לתוק) .מערכת התכנו נמצאת כבר בתו -תהלי-
של הובלת הנושא הזה אל תו -מהל -מתקד" .הוועדות המחוזיות יאשרו את כל התוכניות
הכוללניות תו 4 -שני" .א" לא עמדו בלוח הזמני" – תעבור הסמכות לוועדת המשנה של המועצה
הארצית.
ס -כל התקציב שהוקצה לנושא – זה פינה קטנה מתו -הדיו התקציבי שייער -בהמש– -
כבר היו" יש הקצבה של  100מיליו שקלי" שמיועדי" לסבב הראשו של התוכניות ,בנוס) על
התקציב הקיי" .משרד הפני" ייער -להאצת ייזו" וקידו" התוכניות הכוללניות ,ג" בטר" אישור
החוק החדש .משרד האוצר יתקצב וישלי" את הדרוש להכנת תוכניות כוללניות במרחבי"
ובישובי" בה" לא יימצאו מקורות מקומיי" .זה לא חלק מ החקיקה ,אבל זאת החלטת
הממשלה .1295
לשאלה שתישאל בוודאי ,באיזו מידה המערכת יכולה לעמוד בזה ,כלומר להפיק תוכניות
בהיקפי" כאלה וג" לאשר אות בקצב כזה – אי ספק שמדובר במאסה גדולה של עבודה .כפי
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שאמרתי ,אי מנוס .א" רוצי" לשמור על תכנו ולא רוצי" לשפו -אותו ע" המי" צרי -להשקיע
מאמצי" רבי" מאוד בתכנו  .זה אחד הדברי" המרכזיי" שאנחנו באי" לומר בתהלי -הזה.
מאיד ,-אנחנו לא נמצאי" בחלל ריק .יש לנו בכל זאת "רקורד" לא פשוט .כדי לסבר את
האוז ואת העי  ,למרות המעמסה האדירה שקיימת בתוכניות כוללניות ,שבה מערכת התכנו
נאלצת להיכנס לעתי" לפירוט מיותר ,בשל לחצי" כאלה או אחרי" ובשל תהליכי" כאלה או
אחרי" ,למרות זאת יש לנו יותר מ 120רשויות מקומיות ,מתו -ס -הכול כ 200רשויות
מקומיות ,כלומר יותר מ ,50%ועוד מאות ,בעצ" רוב הישובי" במועצות האזוריות ,שיש לה"
כבר היו" תוכניות מאושרות או תוכניות בתהלי .-כלומר ,אנחנו נמצאי" בתו -מערכת שבהחלט
עובדת .לא רק אחוז קט של תוכניות ,אלא זה תהלי -שקיי" .אפשר להגיד ש 75%מכלל
אוכלוסיית מדינת ישראל נמצאת בתו -מער -כזה ,של תהליכי תכנו מתקדמי" ,חלק" הגדול
מאושרי" .אני מדבר על אישור משנת  2000ואיל .-כלומר ,ס -הכול מדובר על מערכת גדולה .נכו
שבשוליי" יש הרבה טענות והרבה התנגדויות ,ויש טענות לגבי מש -הזמ שהדברי" לוקחי".
היו"ר אמנו כה :
לפני הדיו הנוכחי קיימנו דיו על נושא ביתג'א  .ש" נשמעות טענות קשות .אבל ביקשת
לא לקטוע אות -כעת.
שמאי אסי):
נכו  .נשמעות טענות רבות .קוד" כול ,עושי" רפורמה מכיוו שנשמעות טענות ויש בעיות.
אני לא בא לסנגר על המערכת כפי שהיא ,למרות שהייתי ש" כברת זמ  .בס -הכול אני מבקש
להסביר שנית לממש את זה ,לא בלתי אפשרי להכי את התוכניות הכוללניות הללו .את" רואי"
כא את המפה – השטחי" הצבעוניי" ה" התוכניות שקיימות ,שנמצאות בתכנו או מאושרות.
באדו" זה תוכניות מאושרות ,והשאר בתכנו .
כדי לנסות לסכ" את החלק הזה של האבחנה בי התוכניות הכוללניות ובי התוכניות
המקומית ,צרי -לומר כי תוכניות כוללניות ה ביוזמה ציבורית ,באישור הוועדה המחוזית ,ויש
עליה אפשרות ערר למועצה הארצית .מדובר על תוכניות כוללניות ובלתי מסוימות .ה קובעות
מדיניות ויוצרות מסגרת תכנונית ליישוב .תוכנית כוללנית לא כוללת חלוקה למגרשי" ולא קובעת
הוראות במגרש בודד ,ולא נית לתבוע מכוחה פיצויי" או לגבות מכוחה היטלי השבחה .את כל זה
אמרנו.
תוכנית מקומית מפורטת היא ביוזמה ציבורית או פרטית .היא קובעת הוראות
המאפשרות מת היתרי" והרשאות לביצוע .נית לתבוע מכוחה פיצויי" על ירידת ער -ולגבות
מכוחה היטלי השבחה.
את" רואי" בטבלה הזאת את ההבדלי" .לא אכנס לזה עכשיו .בס -הכול ,זה המהות של
מה שאנו מנסי" לעשות.
כמה מילי" לגבי התוכנית המפורטת עצמה .קוד" כול ,היא יוצרת ודאות גדולה הרבה
יותר .בלוח זמני" קצר ,ועל בסיס תוכנית מתאר כוללנית ברורה ,פשוט בהרבה לאשר תוכנית
מקומית מפורטת ,מה ג" שהיא נעשית עלידי ועדה מקומית שהוסמכה ,בשאיפה שבסופו של דבר
כל הוועדות יוסמכו ,לפחות החשובות והגדולות שבה  ,אבל ג" א" לא – יש לנו ביזור בנושא הזה.
אנחנו מדברי" על תוכנית מקומית מפורטת שתואמת תוכנית כוללנית .אי אפשרות לשינוי
נקודתי בתוכנית כוללנית ,כלומר אנחנו נמצאי" בתו -מסגרת ברורה מאוד ואנחנו יכולי" להיות
בטוחי" יותר שאכ כל תוכנית מפורטת מ הסוג הזה יכולה להתאשר בקלות בגלל המסגרת
הברורה שקיימת מלמטה ובגלל ביזור הסמכויות וריבוי הוועדות שעוסקות בעניי .
חבל שחבר הכנסת חני לא נמצא אתנו כא כרגע.
קרבה לשטח – מכיוו שמדובר על תוכנית בסמכות הוועדה המקומית ,מדובר על דבר
שקרוב הרבה יותר לשטח .כאשר יש מסגרת כוללנית היא מבטיחה את כל ההיבטי" העל
מקומיי" ,אבל כל מה שקשור באינטרסי" המקומיי" ,על כל המהומה שקיימת מסביב למער-
האינטרסי" הזה ,כשהציבור לוקח חלק גדול בתו -התהלי -בצורה כזאת או אחרת – ויהיו על כ-
ויכוחי" כמוב בהמש -הדר – -מדובר על קרבה לשטח ואישור בסמכות ועדה מקומית.
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היעילות – תוכנית מקומית מפורטת תאושר תו 16 -חודשי" ,כפי שמופיע בחלק ד' של
הצעת החוק .לא נדו בכ -בשלב זה.
תכנו מקומי עדכני ,קצר טווח ומכוו ביצוע – אחת הבעיות הקשות ביותר היא שאנו
נתקלי" בעשרות תוכניות מפורטות ,זאת הפרקטיקה הקיימת .מי שמכיר את התהלי -הזה יודע
שהתוכניות המפורטות ,ביו" שה מגיעות לכלל ביצוע רבות מה כבר לא עדכניות .ועדות רבות
מאוד ויזמי" רבי" מאוד חורקי" ש כל הזמ ונאלצי" להוציא היתרי" על תוכניות שה" בעצמ"
יודעי" שכבר אבד עליה הכלח .הדינמיקה ,העדכו של התוכניות המפורטות ,היא כמעט הלב של
האופ שמערכת עירונית וכפרית ובכלל יכולה לעבוד כדי שתהיה לנו תוכנית עדכנית .כאשר באי"
ע" היתר הבנייה ,אומרי"" :אופס ,זה נורא לא מתאי" ",ונאלצי" לעשות דבר שלא מתאי" .אני
יכול להציג לכ" כא  ,א -לא אלאה אתכ" ,עשרות דוגמאות של מקרי" בה" נאלצתי להוציא
היתרי" ,כאשר הייתי מהנדס עיר בעבר הרחוק ,וחרקתי ש  .הדברי" עומדי" ,לא אגיד לדראו
עול" ,אבל ה" היו יכולי" להיות הרבה יותר עדכניי" והרבה יותר מתאימי".
אני מזכיר לכ" ,הטכנולוגיה ומער -השיקולי" משתני" באופ משמעותי מאוד מדי שנה
שנתיי" ,יש כל הזמ שינויי" .לפני שני" לא דיברו על "בנייה ירוקה" כפי שמדברי" עליה היו",
לא דיברו על היקפי" כאלה של צפיפויות ,שה" חשובי" במרקמי" העירוניי" ,ויש קונצנזוס כללי
שצרי -לצופ) את הרקמה העירונית.
א" מגיעה היו" תוכנית שעלפיה מותר לבנות באיזה מקו" רק  4או  5קומות ,וזאת
התוכנית הקיימת ,ומישהו קנה את השטח ורוצה להוציא היתר בנייה ,אז מה נגיד לו" :רגע,
תעשה תב"ע ,תעשה תוכנית"? הוא אומר" :תודה רבה ,לא רוצה לעשות תוכנית ,זה מה שיש לי,
ואני עושה".
לכ יש לנו כא תהלי -שיכול להאי* באופ משמעותי ולהתאי" באופ משמעותי את
התהליכי" למציאות ,לצרכי" האמיתיי" :החברתיי" ,הסביבתיי" והכלכליי" .הדברי" א) פע"
לא נפרדי" זה מזה.
ושיפור משמעותי באיכות – תוכניות התואמות את המדיניות העדכנית .כלומר ,ג"
המדיניות תהיה עדכנית יותר מכיוו שהתוכניות הכוללניות א) ה יהיו "טריות" יותר.
זה מתקשר להסמכה .אחרי הסמכה ואישור תוכנית כוללנית ,כל התוכניות יהיו בסמכות
מקומית .בתקופת הביניי" ,כדי לבזר את הסמכויות ,יאפשרו הרחבה משמעותית של סמכויות
ועדות שהוסמכו ,ג" בהיעדר תוכנית כוללנית.
עד כא נושא התוכניות הכוללניות ונושא התוכניות המקומיות.
עכשיו אנחנו עוברי" לנושא שאולי במהל -הדיו היו" יהיה שנוי במחלוקת יותר מ
הנושא הקוד" ,זאת ההערכה שלי .אני רוצה לדבר על החלפה הדרגתית של התוכניות המחוזיות.
א" אנחנו לוקחי" את המערכת כפי שמוצגת כא  ,למעשה מדובר על ארבע רמות של
תכנו שמופיעות בפועל בחוק הקיי" ,למרות שבחוק הקיי" נושא התוכניות הכוללניות
והמקומיותמפורטות שונה במקצת במבנה שלו ,אבל ארבע הרמות הללו קיימות היו" .אני מזכיר
לכול" ,לא מופיעות כא למטה עוד שתי שורות ,על הקלות ,על שימושי" חורגי" ועל היתרי",
ונגיע לזה עוד מעט .אנחנו מדברי" רק על התוכניות ,בהבדל מהיתרי" ומשימושי" חורגי" ומכל
מיני תהליכי" אחרי" שה" תהליכי ביניי" .כלומר ,כדי שדבר ייבנה יש את כל המדרג הכבד הזה
שקיי" היו" .בראייה כללית ,אחת הבעיות הגדולות היא ריבוי המדרגי" ,ריבוי רמות התכנו .
אמרנו באופ טכני מאוד :בואו נבח כל אחת מ הרמות ונגיד א" יש משהו שנית לוותר
עליו ונית להחלי) אותו בצורה כזאת או אחרת ,כדי שהמערכת תהיה יעילה יותר .אני מזכיר
לכ" ,היעילות היא אינטרס סביבתי ,כלכלי וחברתי כאחד ,ואני לא רוצה לחזור ולומר את זה שוב
ושוב .זה לא רק עניי של זה מול זה ,ואחד שרואה דבר אחד והשני שרואה דבר אחר .צרי -לראות
את התמונה הכוללת.
הצגנו את השאלות הבאות:
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השאלה הראשונה :הא" יש צור -בארבע רמות של תוכניות? הא" שטחה הקט של
המדינה מחייב ארבעה דרגי תכנו ?
בס -הכול ישראל היא מדינה קטנה .היא גדולה במוב של גדולתה ,אבל בשטח היא קטנה
מאוד ,מ המדינות הקטנות בעול" ,ולכ ארבע רמות של תכנו זה כמעט מופר .-כאשר אנשי"
שבאי" מחו*לאר* ושואלי" אי -מתנהל התכנו כא שומעי" שיש בישראל ארבע רמות של
תוכניות סטטוטוריות עוד לפני שמגיעי" להיתרי בנייה ,ה" תופסי" את הראש ,ואומרי"" :זה לא
הגיוני ,אי דבר כזה בעול"" .תיכ) נדבר מה יש ומה אי בעול".
עכשיו בואו נבדוק בדר -האלימינציה.
אי חולק על חשיבות העצומה של התוכניות הארציות .יש קונצנזוס שחשוב שיהיו
תוכניות ארציות.
התוכניות הכוללניות ה כמוב רובד מרכזי .הצגנו את חשיבות  ,אי -ה עושות את
היישוב ואת המרחב החשוב ואי -ה יכולות לרדת לפירוט מספיק ,מצד אחד ,ולהיות כוללניות
מספיק ,מצד שני .ה בוודאי נדב -חשוב ומרכזי.
התוכניות המפורטות – אי אפשר בלעדיה  ,כי אחרת אי אפשר להוציא היתרי בנייה.
לכ נדמה לי שברור למדי שקשה מאוד לוותר על אחד משלושת הדרגי" הללו.
לעומת זה ,באשר לתוכניות המחוזיות ,ע" כל הערכי" העצומי" שקיימי" בתוכניות
המחוזיות היו" – עוד נשמע על כ -הרבה במצגות הבאות ,אני מניח ,זה יהיה עיקר הדיו – צרי-
לומר שקיימות חפיפות רבות בי הנושאי" שמטופלי" בתוכניות המתאר הארציות הרבות ובי
הנושאי" שמטופלי" בוועדות המחוזיות .חלק גדול מ הדברי" מופיעי" פעמיי" ,ואז במקרי"
רבי" יש סתירות ביניה" .חפיפות וסתירות .קשה מאוד ליצור מערכות ,שנעשות בזמני" שוני",
כ -שיהיה סינכרו ביניה  .זה אחת הבעיות :כאשר מתחילי" לבחו מה קובעת כל תוכנית
ותוכנית מוצאי" בדר -הרבה מאוד סתירות בי תוכניות ואיודאות עלידי המשק ,השוק,
החברה ,הקבוצות ,ה .NGO'sכול" במבוכה כאשר יש סתירות כאלה וזה מטיל המו המו עומס
על מוסדות התכנו  ,כי אז נדרשי" לטייל בי ועדות – את זה לעשות בוועדה הזאת ,את זה לעשות
בוועדה אחרת .את היישור של הסתירות הללו צרי -לעשות באיזה מקו" ,כי בסו) צרי -להוציא
תוכנית ,או צרי -להוציא בניי או שטח פתוח .לכ  ,מטבע הדברי" ,בשל ריבוי הרמות יש הרבה
מאוד סתירות וחפיפות ,שה בעייתיות מאוד ,בתו -התהלי -הזה.
דבר נוס) ,התוכניות הללו הו ,מצד אחד ,גדולות מאוד ,ומצד שני ,בדר -כלל מגיעות
לרמה מפורטת יחסית .מכיוו שה לא יכולות להיות ברמה של תוכנית מתאר ארצית אז ה
מפורטות יותר מאשר תוכניות מתאר ארציות .היו" רוב התוכניות הללו מפורטות יותר מאשר
היה צרי ,-לפי דעתי ,בחלק גדול מ ההיבטי" ,לא בכול" א -בחלק גדול מאוד ,וזאת אחת
הסיבות שלוקח  1020שני" להכי תוכנית כזאת ולאשר אותה .זה המצב בפועל ,שלוקח המו זמ
לאשר את התוכניות.
לא אציג כא טבלאות ,אבל האמינו לי .יש מחוז אחד שעד היו" אי לו תוכנית ,מאז שנת
 ,1965זה מחוז חיפה; במחוז תלאביב רק בשנהשנתיי" האחרונות אושרה לראשונה תוכנית
מחוזית.
העדכוני" שאנו מדברי" עליה" – נעשתה עבודה מדהימה במינהל התכנו במש -העשור
האחרו בהכנת תוכניות המתאר המחוזיות העדכניות .ללא ספק נאספו ש" הרבה מאוד ערכי"
והרבה מאוד דברי" ,ובאמת כולנו צריכי" להיות ערי" לכ -שאסור "לשפו "-אות" ע" הרפורמה.
זה אחת הטענות שיאמרו כא ביתר חריפות ג" בהמש -הדר ,-אבל אשיב כא אי -משמרי" את
הערכי" הללו.
השאלה השנייה :הא" המחוז מייצג ייחוד או אחידות תכנונית?
ג" זאת שאלה .א" אנחנו לוקחי" אזור תכנו  ,איזה ייחוד יש למחוז? מדוע גזרו את
מדינת ישראל דווקא ל 6מחוזות כאלה? נכו  ,היתה לכ -סיבה היסטורית .אציג לכ" כמה
דוגמאות ,ואפשר על כ -לדבר הרבה .מה הקשר בי אשדוד ואילת? ה נמצאות באותו מחוז.
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כלומר יחסי הגומלי המאוד מורכבי" שקיימי" מחברי" בי אשדוד ואילת ,לדוגמה .או ,למשל,
את" יודעי" שיקנע" נמצאת במחוז צפו ? מחוז חיפה כולל את הקריות ,את חיפה ,את חדרה ואת
ואדי ערה )או" אל פח"( .בדיוק במרכז ממוקמת יקנע" ,אבל היא שייכת למחוז צפו  .זה הגיוני?
יותר מכ ,-מה הקשר בי קונפליקטי" שקיימי" בקריות ,ש" דני" בהתנגדויות של כל מיני
אנשי" שיש לה" התנגדות לתמ"מ  ,6ובי ההתנגדויות שיש באו" אל פח"? מה הקשר בכלל? למה
ה" צריכי" לחכות בכלל? אלה מאו" אל פח" שכבר יִ שבו בתוכ" את ההתנגדויות צריכי" לחכות
עד שישלימו את הדיו בהתנגדויות במקו" אחר .זה לא הגיוני .שלא נדבר על התפרי" "הנהדרי""
שקיימי" בי מחוז תלאביב ובי מחוז המרכז .מישהו יודע בדיוק היכ עובר הגבול בי בתי"
ובי ראשו לציו  ,או בי חולו לראשו לציו  ,או בי קרייתאונו לגבעת סביו ? זה תפר בי
מחוזות שאי לו היגיו .
נכו  ,אפילו א" יעשו תיקוני" כאלה או אחרי" ,תמיד זה יהיה שרירותי .השאלה א"
הנתח הזה של המחוז מחייב את ההתייחסות המרחבית .הטענה שלנו היא שזה חשוב פחות.
דווקא יחסי הגומלי בתפרי" בי המחוזות לפעמי" קריטיי" יותר מאשר יחסי הגומלי בתו-
המחוזות ,כפי שהצגתי בכמה וכמה דוגמאות.
כלי התכנו הקיימי" היו" מאפשרי" להגיע לתכנו ארצי שיבטיח ראייה ומת מענה
ראוי לקנה המידה העלמקומי .ג" זה אחד הדברי" שאני מבקש לומר כא  ,שעליו יהיה כמוב
ויכוח היו" ,באיזו מידה תוכנית מתאר ארצית מסוגלת לעשות את זה .אי ספק שתוכניות
המתאר הנוכחיות עדיי לא מספקות במלוא וצרי -לערו -שינויי" מסוימי" .אני מכיר היטב את
תמ"א  ,35כאחת הדוגמאות ,וג" תוכניות אחרות שנעשו ,שמצד אחד כוללות מספיק ,אבל יודעות
להגדיר כללי" של צמיד7ת דופ ושל צפיפויות ודברי" מ הסוג הזה ,כל מיני דברי" שיודעי"
להגיד ברמה של כללי" ולא ברמה של קווי" מדויקי" על המפה .התוכניות נותנות ,מצד אחד ,את
הגמישות ,ומצד שני ,מאפשרות את הנשימה של המערכת הזאת ,שהיא ,מחד ,סגורה וצפופה ,כי
כנראה לא נרחיב את הגבולות יותר ממה שיש לנו ,בזמ הנראה לעי לפחות – אולי נחשוב על
איי" מלאכותיי" ,אבל תחלו) כברת זמ עד שזה יקרה ,א" בכלל – ומאיד ,-כפי שראית" את
הגר) העולה ,יש להכפיל את הפיתוח כל הזמ  .זה מחייב גמישות כלשהי ,וזה מה שתוכנית מתאר
ארצית יודעת לעשות ,ואילו התוכניות המחוזיות ,ג" א" נעדכ אות  ,ספק א" יידעו לעשות את
זה.
שאלת המפתח השלישית היא :הא" נית לשמר ,או אפילו לפתח ,את הערכי" של
התוכניות המחוזיות?
קוד" כול ,נית להטמיע ,בהדרגה ,את הערכי" העלמקומיי" בתוכניות ארציות
ובתוכניות כוללניות.
מה ה" הערכי" העלמקומיי"?
תשתיות ,שזה כמוב דבר חשוב ,אבל דווקא בתחו" התשתיות התוכניות המחוזיות ה
הגור" הפחות משמעותי ,בס -הכול .כלומר ,דווקא בתחו" הזה הסתמכו תמיד על התוכניות
הארציות ועשו תוכניות מפורטות בסופו של דבר ,שלא לדבר על תוכניות לתשתיות לאומיות וכולי.
כלומר ,יש מער -של" שעוסק בתשתיות ,ודווקא התוכניות המחוזיות משמעותיות פחות בתחו"
התשתיות מאשר תוכניות אחרות ,התוכניות הארציות ותוכניות המתאר המקומיות;
כמוב שטחי" פתוחי";
שירותי" עלמקומיי";
ומער -השילובי" .חשוב מאוד אי -הדברי" משתלבי" ביניה" ,אי -הבנייה משתלבת ע"
התחבורה וע" השטחי" הפתוחי" .כל יחסי הגומלי צריכי" להיבדק.
אלה הערכי" העלמקומיי" שאפשר להסתכל עליה" כא ולבחו א" באמת נית להטמיע
ולשמר אות" בתוכניות הארציות ובתוכניות הכוללניות.
אגלה סוד ,ולא יסקלו אותי כא האנשי" שידברו אחריי ,רוב הדברי" הללו מוטמעי"
כבר היו" בתוכניות הארציות .נכו  ,יש כא הרבה ביקורת על העניי הזה ,ועוד יבואו ויוכיחו כא
שיש דברי" שלא מוטמעי" ,אבל אני אומר רוב ,לא הכול ,הרוב מוטמע :שמורות טבע ,גני"
16

ועדה משותפת פני"כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
24/5/2011

17

לאומיי" ,שטחי יער וייעור ,סדרה של אלמנטי" לגבי צפיפויות ,גדלי ישובי" ודברי" מעי אלה.
כל זה מוטמע בתו -תוכניות המתאר הארציות .כלומר ,אנחנו לא יוצרי" כא איזו מהפכה ,כאילו
אנחנו מטילי" על הדרג הארצי איזו מטלה שהוא לא יוכל לעמוד בה ,בעיקר שהמדינה קטנה
יחסית ,ובעיקר שה"תפרי"" בי המחוזות שרירותיי" מאוד ולכ לא ברור בדיוק א" המחוז הוא
שצרי -לראות את הראייה הזאת.
לתוכניות הארציות יש עדיפות .זה יעלה בוויכוח כא בהמש -הדר ,-ואני יודע שפרופ' ער
פייטלסו רוש" את ההערות כי הוא ידבר אחריי ,אבל לפחות זכיתי בכ -שקיבלתי את הנייר שלו
מראש ויכולתי להתייחס אליו .בכל מקרה ,לתוכניות הארציות יש עדיפות בגלל הראייה הבי 
מחוזית .דווקא הראייה הבי מחוזית ,בראייה של מדינת ישראל ,היא ראייה כוללת חשובה יותר
מאשר הראייה ברמה המחוזית .לדוגמה ,יחסי מרכזפריפריה .א" אנחנו רואי" את האיזוני" בי
המרכז והפריפריה כנושא חשוב שהתוכניות צריכות לעסוק בו ,זה בדיוק הראייה העלמקומית
שצרי -להתייחס אליה בתוכניות הללו ,ולתוכניות הארציות יש אפילו עדיפות בעניי הזה.
ע" כניסת הרובד הכוללני אי צור -להגדיל את רמת הפירוט של התוכניות הארציות .אני
טוע שברמת הפירוט הסבירה הקיימת היו" של התוכניות הארציות נית בהחלט להישאר ,לא
צרי -להגיע לרמת פירוט גדולה יותר .אפשר לבטא בסופו של דבר את כל הערכי" שנמצאי"
בתוכניות המקומיות.
החלק השני הוא כמוב התוכניות הכוללניות שמתאשרות ,ובחלק הגדול יזומות ,עלידי
הוועדות המחוזיות .כלומר ,יש לנו רובד של" של תוכניות כוללניות ,זאת השאיפה ,וזה חלק מ
העניי  ,וזה לב העשייה של הוועדה המחוזית .היא תתפנה לעסוק בעיקר בתוכניות הכוללניות,
אנחנו מפני" את הוועדה המחוזית כדי שתעסוק בעשייה הזאת .מכיוו שהוועדה המחוזית בכל
זאת ,מטבעה ,רואה ראייה עלמקומית ,חזקה עליה שהיא תסתכל ברמה העלמקומית של
התוכניות הכוללניות ותעשה את האיזוני" .מה שלא הצלחנו להכניס בתוכניות מתאר ארציות
ושנשאר ברמה של דיוני" ושל עשייה תכנונית מקצועית ולא מוכתב מלמעלה עלידי התוכניות
הארציות ,חזקה על הוועדה המחוזית שתדע ליצור את האיזוני" ולא לתת אוטונומיה מוחלטת,
שמשמעותה אנרכיה ,בתכנו של כל ישוב או כל פיסת קרקע נפרדת בתוכנית כוללנית בהתא".
לכ אנחנו עושי" את הדבר הזה .אחרי השינוי שעשינו קוד" ,אנחנו מגיעי" לשלב הבא,
של אבחנה בי תוכניות כוללניות ותוכניות ארציות והטמעה של התוכניות המחוזיות ,פע" אחת
בארציות ופע" אחת בכוללניות – כדי לתת לכ" אילוסטרציה אי -הדבר הזה עובד.
ואז נשאלת השאלה הבאה :הא" עצ" המעבר אינו מסכ את הערכי"?
נניח שהסכמנו ,או לא הסכמנו ,שאפשר להטמיע את כל הערכי" .רבי" טועני" ,ויטענו
כא מסביב לשולח  ,שעצ" העובדה שצרי -עכשיו לדו מחדש בכל מיני ערכי" שנמצאי"
בתוכניות המחוזיות זה פתח לאיבוד של חלק מה" ולסיכו של הערכי" האלה.
תשובתי היא שהתוכניות המחוזיות לא יבוטלו ,אלא לאחר שערכיה יוטמעו בתוכניות
ארציות וכוללניות בהתאמה .על כ -יהיה ויכוח גדול .זה חלק גדול מהנושאי" שצריכי" לדו בה"
כא  ,לחדד את הנושא באופ ברור .אבל בעיקרו  ,לזה צרי -לשאו).
הדבר השני ,המהל -הזה מחייב השקעה רבה ומחויבות גבוהה של הוועדות המחוזיות,
של המועצה הארצית ושל הממשלה .כלומר ,החקיקה לא פותרת את העניי הזה .זה עניי של
מחויבות של ועדות ,של המועצה הארצית ושל הממשלה.
הדבר האחרו שאני רוצה לומר בהקשר הזה הוא שאלת מפתח שג" הכנסת צריכה
לחשוב עליה ולהביא אותה בחשבו  .א" נביא עכשיו מחדש את העקרונות ואת הערכי" שנמצאי"
בתוכניות המחוזיות לדיו מחודש הא" נפסיד חלק מה"? נפסיד או נרוויח בסופו של דבר .אגב,
יש לזה סימוכי ג" במחקרי" שנערכו .אני טוע שזה יותר מלגיטימי ,ואפילו חובה שלנו במצבנו
היו" ,לעשות רביזיה בתוכניות הללו ,וזה בסדר גמור .זה שיש חשש שאחד הצדדי" או אחד
מבעלי העניי ירוויח בשל כ -שיתקיי" דיו פתוח ויעלו שוב נושאי" לדיו  ,לא צרי -להבהיל
אותנו ,כש" שאנחנו לא צריכי" להיבהל מ הרפורמה ,מכ -שהעלינו את כל הנושאי" הללו לדיו ,
כי המצב הקיי" לא בהכרח טוב יותר ממה שיתפתח בהמש ,-ע" כל החששות של מי שחושב שמה
שהוא השיג בתוכניות המחוזיות עלול ללכת לאיבוד ושבדר -שהערכי" יוטמעו בארצית
ובמקומית אולי יילכו לאיבוד.
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היו"ר אמנו כה :
אחרי  10שני" של דיוני" ,אחרי שעברו את כל ההתנגדויות ועברו את הכול ,פתאו" ידונו
מחדש?
שמאי אסי):
זה לא פתאו" ,אבל כ  .זאת בדיוק הנקודה :הא" נכו לבחו מחדש את הדברי" האלה.
היו"ר אמנו כה :
אחרי  10שני".
שמאי אסי):
כ  .הנה ,אני נות לכ" רק כמה רמזי" מתו -מחקרי" שמשרד הפני" הזמי .
היו"ר אמנו כה :
דר -אגב ,איפה כל המחקרי" שאתה מסתמ -עליה"? אמרת כמה פעמי" שיש ל-
מחקרי" .ג" אנחנו רוצי" לראות את המחקרי" שעליה" מתבססי".
שמאי אסי):
אפשר לראות אות" .הכול פתוח .חלק" רק טיוטות.
דב חני :
אפרופו האמירה שהכול פתוח ,אולי תוכל להשכיל אותנו ,שר הפני" לפני   
היו"ר אמנו כה :
חבר הכנסת חני  ,אמרתי למר שמאי אסי) שהוא יוכל להמשי -את המצגת ברצ).
שמאי אסי):
אשמח להשיב על שאלות בהמש .-דווקא רציתי שתרשו" איזו שאלה.
דב חני :
מה שאני מחמי* אני קורא בפרוטוקול.
שמאי אסי):
קוד" כול ,צרי -לומר שאחת מטיוטות המחקר שהונחו על שולחננו בעניי הזה ,אומרת
את הדברי" הבאי" :במבט בי לאומי אי כמעט תוכניות סטטוטוריות ברמה המחוזית .המגמה
הכללית בעול" ,ג" במקומות בה" קיימות תוכניות כאלה ,היא להפו -אות לתוכניות "רכות"
ולבטל את מקומ הסטטוטורי.
יש כמוב ביקורת במחקר הספציפי הזה ,שג" פרופ' ער פייטלסו היה שות) לו:
"התוכניות המחוזיות לא השכילו להתמודד ע" סוגיות של התווית התשתית הלאומית ,ובכלל
זאת השפעותיה הסביבתיות ,ולא סיפקו תשומות לתכנו למערכות אלו  ...אות ה מותירות
לרמה הארצית"" .מש -הזמ הארו -הנדרש לאישור  ...עקב מורכבות התוכניות ,היק)
ההתנגדויות וחשש מתביעות לפיצויי" לפי סעי)  ."197ג" זה חיסרו גדול ,לכ ה לא תמיד
עדכניות" .ש;נ7ת גדולה בי התוכניות במונחי" ובמסמכי"" ,כלומר ג" א" אנחנו רוצי" לראות
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איזה איזו מרחבי רחב בעניי הזה ,שהוא מעבר לתחו" המחוזי המסוי" ,אנו מתקשי" בכ -בגלל
הש;נ7ת הגדולה של התוכניות במונחי" ובמסמכי".
צרי -לומר ,המחקר הזה מביא ג" סדרה ארוכה של יתרונות חשובי" מאוד .הוא באמת
מחמיא מאוד בתחומי" רבי" לתוכניות המחוזיות .את" רואי" כא את הדברי"" :אב בוח
ראשית לבחינת תוכניות  ...משפיעות על תוצאות הדיוני"  ...מהוות רכיב מרכזי בשמירת
השטחי" הפתוחי"  ...תורמות להיווצרות מערכת ציפיות רציונלית".
דב חני :
במצגת משוכללת יותר ,על כל שורה כזאת צרי -להופיע אחרכ" -איקס" של ביטול.
שמאי אסי):
יש הסכמה שלא יהיו קריאות ביניי" .אני לא בנוי לקריאות ביניי" ,אני לא חבר כנסת
שמיומ בכ.-
הדברי" שאני אומר שקופי" לחלוטי  .אני מצטט כא מחקר שרואה יתרונות
משמעותיי" בתוכניות המחוזיות ומציג ג" המלצה ברורה בסופו של דבר.
המחקר מציג שלוש חלופות כיצד לעשות את זה ,אבל א) חלופה לא קובעת שהמערכת
נשארת כפי שהיא .כלומר ,הוא קובע שג" את התוכניות הקיימות חייבי" לעדכ  .המצב הקיי",
כפי שהתבטא היושבראש ,לא יכול להישאר ,כי צרי -בכל מקרה לעדכ את התוכניות וברור
שצרי -רובד חדש כדי שה יהיו ,ואת זה קבע ג" המחקר הזה.
האפשרות השלישית שמוצעת כא היא האפשרות שמוצגת ברפורמה ,של חיזוק תוכניות
המתאר הארציות .צרי -לומר לטובת העניי שהצוות הזה ,בדברי הסיכו" ,למרות שהוא מציג
חלופות שונות ,מביא המלצה מטעמו לא לבטל את התוכניות המחוזיות .אשאיר לפרופ' ער
פייטלסו לנמק את הדברי" בהמש.-
לעומת זה ,יש מחקר אחר שהוזמ  ,שג" עליו ,כמו על הקוד" ,יש ביקורת מסוימת.
במקרה הובילה אותו ,בי השאר ,ד"ר נורית אלפסי ,יועצת הוועדה הזאת ,והיא דווקא קובעת
את ההיפ .-היא מוצאת בממצאי" המרכזיי" שלה" :פיתוח בחוסר התאמה לתשריט המקורי
בכל תקופת המחקר ) (19802006ובכל האזורי" שנכללו במחקר" של תוכנית תמ"מ  ,3וג"
בתמ"מ  .21 /3מי שבקי ,אלה תוכניות של מחוז המרכז .היא טוענת כי הסיבה שלא היו הרבה
שינויי" היא מכיוו שהתוכנית "טרייה" ואושרה רק לאחרונה .אני לא בטוח שאני מסכי" ע" כל
מה שנאמר במחקר הזה ,אבל אני טוע שיש מחקר אחר שבו נאמר ההיפ .-זה ההבדל בי מחקר
ובי הצור -לקבל החלטות ,ולכ החלטות מתקבלות בממשלה ובכנסת ולא בתו -צוותי מחקר
כאלה או אחרי".
היו"ר אמנו כה :
אחרי שאת" מסבכי" לנו את החיי" מכל כיוו  ,הראית את האיזו .
שמאי אסי):
מכיוו שעברתי לאחרונה מהעול" של מינהל התכנו אל העול" של המחקר אני יכול
להעיד שבאמת כ -צרי -להסתכל על מחקר.
לכ הרפורמה קובעת הטמעה והחלפה של תוכניות המתאר המחוזיות:
שילוב כלל הערכי" והנושאי" המטופלי" בתוכניות המתאר המחוזיות בתוכניות
הארציות ובתוכניות הכוללניות;
מיפוי נושאי" בעלי חשיבות ארצית בתמ"מ המאושרות והמופקדות ,כולל קרקע חקלאית
ושטחי" פתוחי";
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יצירת שפת תכנו אחידה ,שקיפות ומקצועיות;
עיגו חלק מ הערכי" בתוכניות מתאר ארציות – תחימת שיקול דעת הוועדות המחוזיות
באישור סטייה מתמ"מ ושמירה על קרקע חקלאית ושטחי" פתוחי";
עיגו יתרת הערכי" בתוכניות הכוללניות .א" הולכי" עכשיו לעיגו הערכי" ברמה
הארצית וברמות הכוללניות ,אני מאמי שאפשר להטמיע ערכי" נוספי" .יש עוד ערכי"
שמתפתחי" ,כאלה שאנחנו יודעי" עליה" היו" ולא ידענו לפני שנתיי" ,וכאלה שנדע בעוד שנה
או שנתיי".
איריס פרנקלכה :
כמו פיתוח ברקיימא.
שמאי אסי):
פיתוח ברקיימא הוא מונח כללי .זה סיפור אחר.
ער פייטלסו :
אני מוחה .זה ממש לא מונח כללי .זה מונח קונקרטי ,ויש החלטת ממשלה בעניי הזה.
שמאי אסי):
בסדר .מי כמוני מסתמ -על החלטות הממשלה .לא אתווכח את -על העניי הזה .נדו
הא" פיתוח ברקיימא הוא ער -או לא ,הא" צרי -להזכיר אותו ברפורמה או לא .נדו על כ-
בנפרד ,אבל לא כרגע.
עיגו יתרת הערכי" בתוכניות הכוללניות;
התייחסות במסגרת חוות דעת מתכנ המחוז ליחסי הגומלי של התוכנית ע" סביבתה.
כלומר יש כא איזו ראייה ג" מעבר לראייה של התוכנית הכוללנית עצמה;
תוכנית כוללנית תוכל לעסוק באופ מכוו – זאת נקודה חשובה – בנושאי" או במרחבי"
ומתקני"
בעלי חשיבות עלמקומית כמו שטחי" פתוחי" ,אזורי נופש ,נחלי" וסביבותיה" ִ
אזוריי" .זה מופיע בסעי)  168ועוד נדו בפרטי" שלו.
יש לנו הוראות מעבר ,שמבטיחות שבזמני הביניי" לא יהיו נזקי" .עוד נדו באופ מפורט
בהוראות המעבר הללו .אני מציע לא לדו בה כעת ,כבוד היושבראש .ה כוללות:
עיגו ערכי" קיימי" בעלי חשיבות ארצית בתוכנית מתאר ארצית ,מתוקצב לשנת .2011
מכרז פורס" כבר בחודש מר*  ,2011ופורס" פע" נוספת ביוני;
בסבב התוכניות הכוללניות הראשו – שינוי ייעוד שטח פתוח לשטח לפיתוח יחייב אישור
של המועצה הארצית .זה עוד היבט שהוכנס עלידי דיוני" במועצה הארצית;
סטייה מתוכנית המתאר המחוזית בתוכנית כוללנית ,כפו) לערר למועצה הארצית;
סטייה מתוכנית מתאר מחוזית בתוכניות לתשתיות ולמתקני" ביטחוניי" – התמ"מי"
הקיימות ,ככלל ,אינ מונעות הקמת" .צרי -לומר ,שנושא התשתיות לא מופיע כמעט כמגבלה
בתו -תוכניות המתאר המחוזיות הקיימות ולכ המקרה הזה לא קיצוני במיוחד .הוא בעייתי,
ונדו בזה ברמה הפרטנית;
איסור על תיקו נקודתי חדש לתמ"מ מאושרת ,שזה קובע את המסגרת שלה;
נית להמשי -ולקד" לפי הוראות החוק הבטל את תוכניות המתאר המחוזיות
המופקדות.
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בסופו של דבר ,מדרג התוכניות מצטייר כדלקמ  :יש לנו תוכניות ארציות ,יש לנו תוכניות
מתאר כוללניות ,יש תוכניות מקומיותמפורטות ורישוי בנייה בסמכות מקומית ,יש לנו תוכניות
ארציות לתשתית לאומית ,שלא אפרט כרגע ,תוכניות למתקני" ביטחוניי" ,שלא נדבר עליה"
כרגע ,תוכניות תשתיות מחוזיות ,ופרויקטי" לאומיי" שכפופי" לתוכנית הכוללנית ולא
מאפשרי" היתרי בנייה ,שה" חוליה מוגבלת יחסית ,א" כי יש לה חשיבות בפני עצמה.
שני הנושאי" הבאי" ,שאגיד עליה" רק כמה משפטי" כדי לקצר ולהשלי" את המצגת,
ה" שימושי" חורגי" והקלות ונוסח מאוחד לתוכניות .לא אראה את המצגת כי הזמ שלנו בשל
כבר להיכנס לתוכניות .א" תבקשו ,אוכל להתייחס אליה" במצגת נפרדת כאשר נגיע לשלב הזה.
בכל מקרה ,יש הצעה לבטל בהדרגה את השימושי" החורגי" וההקלות כדי ליצור
שקיפות גדולה יותר ואחריות גדולה יותר בכל התהליכי" הללו.
עוד מהפכה חשובה היא יצירת נוסח מאוחד לתוכניות ,כדי לא להיות כפו) לריבוי כלכ-
גדול של תוכניות כפי שקיי" היו" ,ג" ברמה הארצית וג" ברמה המקומית.
אסתפק בכ ,-רק כדי סקירה קצרה וממצה.
אני רוצה לחזור ולומר שני דברי" לסיכו" .אחד ,צרי -להבי את הדינמיקה שאנו חיי"
בתוכה .לכ ע" כל החששות שעלינו לחשוש ולהיזהר ברפורמה ,וצרי -למצוא את הפתרונות,
חייבי" לעשות שינוי משמעותי בחקיקת התכנו והבנייה כדי לאפשר לדינמיקה הזאת לקרות,
והיא ג" כלכלית ,ג" חברתית וג" סביבתית ,למרות כל הוויכוחי" שיהיו כא מרגע זה והלאה.
היו"ר אמנו כה :
תודה .אני מבקש שהמצגת תופיע באתר הוועדה ,וג" המחקרי" שהסתמכת עליה".
יהודה זמרת:
את זה צרי -לבקש מ המפרסמי" .צרי -לבדוק ,למע הזהירות.
שמאי אסי):
המפרסמי" ישמחו.
היו"ר אמנו כה :
א" ה" ישמחו ,שג" אנחנו נשמח.
מר שמאי אסי) ,אמרת איזה משפט שקצת הדאיג אותי .אמרת שהרפורמה צריכה לעבור
כמכלול .לאחרונה נפגשתי ע" כל מיני גורמי" שמתעסקי" בבנייה יו"יו" ,ביניה" ראש עירייה
שמתעסק בענ) כבר עשרי" שני" .לכול" יש חשש ,ג" לכא וג" לכא  ,אבל ה" אומרי" ,מראות
עיניה" ,שא" היינו מעבי" את הוועדות המחוזיות בכוחאד" מתאי" ומקצועי ,ואולי אפילו
מוסיפי" עוד כמה ועדות שיתחילו לדו ולקד" את התוכניות ,זה היה פותר את הבעיה
הבירוקרטית ואת התמשכות הדיוני" בוועדות למש -שני" רבות .הא" לא כדאי לחשוב על הכיוו
הזה? או אולי אתה אומר :הבאתי הכול בחשבו וזה המוצר המוגמר האפקטיבי ביותר שהגענו
אליו? אני יודע שהעבודה על הרפורמה נמשכה  10שני" בכל מיני ועדות ולמדת את הנושא לעומק.
שמאי אסי):
כבוד היושבראש ,אני עוסק בתכנו ובבנייה מכיווני" שוני" מזה ארבעי" שני" ,פחות
או יותר .נעשו המו ניסיונות .מי שמכיר אותי יודע שלא היה רגע בכל ההיסטוריה הזאת שלא
עשיתי את כל המאמצי" האפשריי" כדי היכ שרק יש אב להפו -אותה ולנסות להשיג הישגי".
ידעתי להשיג תקציבי" גדולי" ממשרד האוצר ,ידעתי לערו -שינויי" כאלה ואחרי" בתו-
המערכות המקומיות ,המחוזיות ובמערכת הארצית ,בכל מקו" .פתרו נקודתי של תוספת כוח
אד" פה ותוספת כוחאד" ש" ,זה חשוב ,אבל לא יפתור את הבעיה.
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היו"ר אמנו כה :
לא תוספת נקודתית ,אלא תמידית.
שמאי אסי):
זה לא יפתור את הבעיה .זה חלק מ העניי  .זה חוליה אחת .צרי -לראות את הראייה
הכוללת .בהצעה שלנו ,בחלק הארגוני יש עיבוי של כוחהאד" במחוזות ,יש הצעה כזאת ,לכ אני
לא יכול להגיד שזה לא חשוב ,אבל זה רק חוליה אחת .בראייה הכוללת ,ע" כל מה שנעשה ,בסו)
נתקלי" ג" בבעיות אינהרנטיות בתו -החקיקה עצמה .החוק נחקק בשנת  1965והוכנסו בו
שינויי" רבי" .המדינה הזאת השתנתה באופ מהותי מאוד ,והעול" השתנה לא פחות ,וישתנה
עוד יותר בהמש -הדר .-צרי -לחוקק חקיקה חדשה שתיקח בחשבו את כל הניסיו שנצבר.
היו"ר אמנו כה :
עוד נקודה שהדאיגה אותי בדברי ,-אמרת שפותחי" תוכניות מחדש .אולי יז" קיד"
תוכנית במש 10 -שני" בוועדה המחוזית ,התוכנית אושרה ,ואחרי כל זאת יהיה עליו להתחיל
מחדש?
שמאי אסי):
ג" א" לא היינו עושי" שו" דבר ולא היה שינוי בחקיקה והיינו גונזי" עכשיו את
הרפורמה ,צרי -בהקד" לבחו מחדש את כל התוכניות המחוזיות ,למרות שחלק מה עדיי לא
מאושר .זאת המלצה של המחקר ,ובעניי הזה אני מסכי" במאה אחוזי" ע" מסקנת המחקר
הזה.
אני רוצה לומר עוד דבר אחד .בכל התוכניות המחוזיות יש שינויי" נקודתיי" רבי"
מאוד .כלומר ,היו" אנו נזקקי" להתמודד ע" בעיה .אני יכול להציג דוגמאות רבות של תוכניות
מתאר מקומיות של ישובי" שלמי" שנתקלו בבעיה של סתירה בתוכנית המתאר המחוזית.
המשמעות היא בעצ" שצרי -לעשות ,ועשו ,שתי תוכניות :תוכנית מחוזית בגודל של בול קט  ,שזה
בדיחה ,ודנתי בהרבה מאוד תוכניות כאלה ,ותוכניות אחרות ,כאשר אלה שני תהליכי" שוני" :זה
במועצה הארצית ,זה בוועדה המחוזית ,ואז צרי -לשמוע פעמיי" התנגדויות על אותו דבר ,על
אותה תוכנית של מרחב מקומי.
היו"ר אמנו כה :
אנחנו עושי" את זה כ -כדי שהתוכנית תעבור מהר יותר ואולי בשל כ -היז" מחפש
דרכי".
שמאי אסי):
בגלל השיטה ,בגלל מצב החקיקה הנוכחי נזקקי" לתהלי -כפול .הרפורמה פותרת את
הבעיה הזאת.
דב חני :
אדוני היושבראש ,יש לי שאלת המש -לשאלה של.-
היו"ר אמנו כה :
עוד שאלה ואז נעבור לראות את המצגת השנייה .הבטחתי לחברה להגנת הטבע.
דב חני :
תודה רבה ,אדוני היושבראש .בהמש -לשאלה הראשונה של ,-אינני יודע ,אדוני ,א"
אתה יכול להשיב לי על כ ,-אבל מישהו מנציגי הממשלה יכול ,אני מקווה ,להשיב לי .בישיבה
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הקודמת של הוועדה הזכרנו את דבריו של שר הפני" ,שבגדול הביע ביקורת על הרפורמה כפי
שהיא מובאת בפנינו והציע מהל.-
היו"ר אמנו כה :
הוא לא התכוו לרפורמה הזאת .הוא התכוו לווד"לי".
דב חני :
ג" וג".
היו"ר אמנו כה :
במקו" הווד"לי" הוא מביא את הרפורמה הזאת .הוא אמר שהרפורמה הזאת ראויה
מאוד .חבר הכנסת חני בעצ" חוזר על השאלה ששאל בישיבה הקודמת ,בעקבות דבריו של שר
הפני" על הרפורמה .שאלתי את שר הפני" לכוונתו .הוא אמר לי שהוא התכוו לווד"לי" .הוא
הציע שבמקו" זה יעבו את הוועדות המחוזיות.
דב חני :
אני מבי ששר הפני" הציע מהל -של בדיקת האפשרויות לתגבור של מערכות התכנו .
היו"ר אמנו כה :
את זה הוא יעשה ,בלי שו" קשר לרפורמה.
דב חני :
האמ לי שיש סימ שאלה בסו) .זה רק הפתיח .יש ג" סימני קריאה בדר -וסימ שאלה
בסו).
שר הפני" הציע בעצ" מהל -מיידי לחיזוק מערכות התכנו עלידי הוספת אנשי מקצוע
בתו -החוליות הקריטיות .לצור -זה הוא ביקש להקי" ועדה .אגב ,הדברי" הגיוניי" מאוד
וראויי" וכולנו בחדר הזה ,לפחות אנשי המקצוע ,מסכימי" לכיוו הזה .הוא פנה לפרופ' ברנע ,או
ביקש לפנות לפרופ' ברנע כדי שיעמוד בראש ועדה שתקד" את העניי הזה ותבדוק מה החוליות
שצרי -לתגבר בתו -מערכת התכנו  ,ברמת אנשי מקצוע ותקציבי" ,כדי לייעל את המערכת
ולהעביר אותה לפעולה מהירה יותר.
מתו -הבדיקה שערכתי – זאת בדיקה לא פורמלית ,וכמוב אשמח לגלות שהתמונה
העגומה שמצטיירת לי לא נכונה – הוועדה הזאת לא יצאה לדר .-אני יודע שבממשלה הנוכחית –
אני אומר את זה בעדינות – מה ששר הפני" אומר ,כולל בנושאי" שנמצאי" בתחומי אחריותו,
לא ממש משנה ,אבל בכל זאת.
היו"ר אמנו כה :
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
שמאי אסי):
אתה מסתכל עליי? אני לא מייצג את שר הפני".
היו"ר אמנו כה :
ג" אני לא .מה אמרת על שר הפני"? לא הבנתי .הוא דווקא עשה שליחות מצוינת.
דב חני :
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אגיד את זה בצורה מפורטת יותר .יש לי ויכוחי" ע" שר הפני" בנושאי" רבי" ,אבל הוא
אחראי על תחו" מרכזי מאוד ומצער לראות שראש הממשלה ומשרד ראש הממשלה מתייחסי"
אליו בצורה כזאת .אני אומר את זה לא כאיש מפלגתו .אתה איש מפלגתו ואני איש אופוזיציה.
אני מצטער על כ .-שר הפני" הוא השר המופקד על הנושא ולא ראוי   
היו"ר אמנו כה :
הוא השיג תקני" עכשיו.
דב חני :
אני שמח על כ .-אני שואל מה קורה ע" היוזמה של שר הפני" להקי" ועדה ,בראשות
פרופ' ברנע או בראשות אד" אחר ,אני לא עומד על כ -שזה יהיה פרופ' ברנע ,שמטרתה לבחו את
הצרכי" המעשיי" האמיתיי" של חיזוק מערכת התכנו  ,כדי לפתור את "צווארי הבקבוק"
שקיימי" בתוכה.
היו"ר אמנו כה :
נציג משרד הפני" ,בהמש -תוכל להגיב לשאלה של חבר הכנסת דב חני .
דב חני :
אגב ,למה כול" מחייכי" כאשר אני מזכיר את שמו של שר הפני"?
היו"ר אמנו כה :
ה" אומרי" שאתה חוזר על הדברי" פעמי" רבות.
שמאי אסי):
כאשר אנחנו שומעי" אות ,-אנחנו מחייכי".
ארז קמיני*:
בשל דר -הצגת הדברי".
דב חני :
יש תשובה לשאלה הזאת או שהיא נשארת שאלה רטורית וכולנו משלימי" ע" כ-
שמזלזלי" בשר הפני"?
יהודה זמרת:
יש בכנסת מנגנו שנקרא שאילתה .אני סבור שהשאלה של -ראויה לשאילתה.
דב חני :
אני מקבל את ההצעה של -ואגלגל את זה בכיוו הזה .אתה יכול לרמוז לי למי כדאי
להפנות את השאילתה? הרי שר הפני" רוצה את הוועדה .היכ זה תקוע?
יהודה זמרת:
כיוע* למשרד ממשלתי אני לא יכול לייע* ל.-
דב חני :
אני מבי שהנושא ,כמו נושאי" רבי" אחרי" ,נמצא תחת עלטה כבדה .תודה.
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היו"ר אמנו כה :
נראה כעת את המצגת של החברה להגנת הטבע .בבקשה ,לרשות 1520 -דקות לכל
היותר .פרטי את הדברי" העיקריי" ,כי אנחנו מכירי" כבר את הדברי".
איריס הא :
אציג את הדברי" בתמציתיות .אני סבורה שרבע שעה זה זמ סביר .אנסה לעשות את זה
ג" בפחות.
ראשית ,אני רוצה להודות על ההזדמנות שניתנה לנו להציג כא את המצגת .אני יודעת
שזה לא מוב מאליו ,אז אנחנו מעריכי" את זה מאוד.
במצגת אציג את עיקרי הדברי" שמופיעי" בחוברת שקיבלנו אישור לחלק לכ" היו":
"השטחי" הפתוחי" בישראל :השלכות הרפורמה המוצעת בתכנו " .מי שרוצה לקרוא את
הפרטי" ,הדברי" נמצאי" בחוברת.
א" אנחנו בודקי" את דרכי ההגנה ,את האופ שבו חוק התכנו והבנייה התק) ,באופ
כללי ,מג על שטחי" פתוחי" ,אנחנו רואי" שיש בו כמה כלי".
הכלי הראשו הוא מוסדות התכנו  .מוסדות התכנו ה" היררכיי" ,כ -שתוכניות
שמשנות ייעוד של שטח פתוח ,שה משמעותיות יותר מבחינה סביבתית ,נידונות בדר -כלל במוסד
תכנו ברמת היררכיה גבוהה יותר מאשר תוכניות שמתרגמות שטח שמיועד כבר לפיתוח למטרות
בינוי .יש לנו ג" היו" בחוק ועדה שמתמחה בנושא שטחי" פתוחי" – הוועדה לשמירה על קרקע
חקלאית ושטחי" פתוחי" )ולקחש"פ( – שהיא ועדה היסטורית שנולדה מתו -הרצו להג על
קרקע חקלאית ולומר :מי שרוצה לשנות ייעוד של קרקע חקלאית יטריח עצמו לירושלי" וישכנע
מדוע הדבר הזה נחו*.
הכלי השני הוא תוכניות .יש לנו הגנה על שטחי" פתוחי" ג" בתוכניות הקיימות,
התוכניות הכלליות ,ובשני" האחרונות יש לנו ג" סוג חדש של תוכניות :תוכניות לשטחי"
פתוחי" ,ואזכיר כמה מה  .חלק גדול מ התוכניות לשטחי" פתוחי" ה תוכניות מתאר מחוזיות
חלקיות ,ואציג את זה עוד מעט.
הכלי השלישי הוא הליכי תכנו  .יש לנו בחוק הליכי" שנועדו להג על שטחי" פתוחי" ,או
בכלל למנוע פגיעה סביבתית – בעיקר תסקירי השפעה על הסביבה ,אבל ג" נספח נופי וכלי"
נוספי".
בכל שלושת האמצעי" הללו ,הדרכי" הללו ,הרפורמה המוצעת מציעה שינויי" דרסטיי"
מאוד .כל אחד כשלעצמו יש לו השפעה מהותית ,אבל בעיקר כשאנו רואי" את המכלול של
שלושת" יחד .החשש הוא שהרפורמה תאיי" מאוד על היכולת להג על שטחי" פתוחי" בישראל.
אלה  5הנקודות שאדבר עליה  ,בקצרה:
על הנקודה הראשונה ,עדיפות לתוכניות פיתוח באמצעות הליכי" מקוצרי" ,לא אדבר
היו" .נדבר על זה בהזדמנויות אחרות .בהקשר לנקודה הראשונה ,אני רוצה לומר רק שהרפורמה
יוצרת מסלולי" מקוצרי" מאוד ,שמעדיפי" מאוד פיתוח לתשתיות .ה יכולות ,למשל ,לסתור
תוכניות מחוזיות ,ה יכולות לסתור תוכניות כוללניות בהליכי" מקוצרי" מאוד .אבל לנקודה
הראשונה לא אתייחס מעבר לכ.-
אתייחס לנושא "תוכנית אחת בוועדה אחת"; ביטול הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית
ושטחי" פתוחי"; התוכניות המחוזיות ,שמר שמאי אסי) דיבר עליה בהרחבה; ותסקירי השפעה
על הסביבה.
הנקודה הראשונה היא "תוכנית אחת בוועדה אחת" .הנקודה הזאת היא עיקרו יסוד
ברפורמה .נקודת המוצא שלנו היא שעקרונות תכנו ארציי" ,עקרונות שיש בה" חשיבות לאומית
ראוי שייבחנו עלידי מוסד תכנו ארצי .למשל ,תוכניות שנמצאות בתחומי" של חופי י" – למרות
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שהחו) נמצא במקו" מסוי" והתוכניות בחופי" ה תוכניות מקומיות ,חו) הי" הוכר כער -בעל
חשיבות לאומית ,ולכ מי שמגיש תוכנית בתחומי הסביבה החופית מטריח את עצמו לוולחו")
ומשכנע מדוע התוכנית הזאת ראויה ומדוע מוצדק לפגוע בסביבה החופית.
אותו דבר ,אותו רעיו  ,אותו עיקרו אנו מבקשי" לייש" ג" לגבי שינוי ייעוד של קרקע
חקלאית ושטח פתוח .מדינת ישראל היא מדינה צפופה ,ועומדת להצטופ) עוד יותר ,הצפופה
ביותר מבי מדינות המערב .שינוי ייעוד של שטח פתוח הוא לא עניי של מה בכ .-אנו סבורי"
שבפע" הראשונה שמחליטי" על שינוי ייעוד של שטח פתוח ,לא א" מחליטי" ברמה כוללנית
ואחרכ -ברמה מפורטת ,אלא בפע" הראשונה שמחליטי" על שינוי הייעוד ,בפע" היחידה ,צרי-
להגיע למוסד תכנו ארצי כדי לבדוק א" שינוי הייעוד הזה נכו .
אותו דבר לגבי עיקרו שנקרא "פיתוח שאינו צמוד דופ " .אחד העקרונות החשובי"
ביותר של תמ"א  35הוא פיתוח צמוד דופ  ,המש -לפיתוח קיי" .היו" העיקרו הזה מוג בתמ"א
 .35לפי הרפורמה לא נית יהיה להג על העקרונות הללו באמצעות מוסד תכנו ארצי .היו" מי
שרוצה לבצע פיתוח שאיננו צמוד דופ  ,ברוב המקומות צרי -להגיע למועצה הארצית ,או לוועדת
משנה שלה ,כדי לשכנע מדוע הוא מבקש פיתוח שאיננו צמוד דופ  ,שהוא חריגה מעיקרו ארצי.
ביישו" של הרפורמה הכלי הזה למעשה לא יתאפשר וכל ועדה מקומית תוכל להחליט על פיתוח
שאיננו צמוד דופ כתוצאה מתרגו" של גמישויות שיהיו בתוכניות הכוללניות.
היו"ר אמנו כה :
מר שמאי אסי) אומר שהוא לא מסכי" את.-
איריס הא :
ג" אני לא הסכמתי ע" חלק ממה שהוא אמר .ע" חלק גדול הסכמתי ,וג" אומר ְלמה.
אגיד על מה הסכמנו ועל מה לא כאשר נגיע לתוכניות המחוזיות.
אציג דוגמה .היו" ,למשל ,אפשר לגרוע משטחי יער בתמ"א  22לפי איזשהו מפתח :עד
 10%בסמכות ועדה מחוזית ,עד  25%בסמכות המועצה הארצית ,וכולי .אי אפשר יהיה לעשות את
המנגנו הזה יותר ברפורמה .צרי -יהיה להחליט כמה מותר :מותר לגרוע  ?10%אז ועדה מקומית
או מי שד בתוכנית יית את הגריעה .אי אפשר יהיה לעשות איזשהו מדרג של פגיעה בשטחי"
הפתוחי" בהתניה של מוסד תכנו עליו יותר בהיררכיה .לכ הערכי" הללו ייפגעו.
יש כא איזו דוגמה של תוכנית שנדונה לא מזמ בוועדת המשנה של המועצה הארצית,
בוולנט"ע ,תוכנית ל"בית הלורדי"" ,שהיא תוכנית לג אירועי" באזור תל מונד .התוכנית הזאת
נדחתה פה אחד .זה דוגמה לתוכנית קטנה ,אבל המשמעות שלה מבחינת המרחב הפתוח חשובה,
תוכנית שנמצאת בלב השטח הפתוח .אני לא רוצה להיכנס לפרטי" של התוכנית א -יש דוגמאות
נוספות ,למשל לאיזה מתק של "מקורות" ,ברכת מי" ,שהוצמדו לו בלב השטח הפתוח ,בכפר
גדעו  ,שימושי" של משרדי" ושימושי" נוספי" .התוכנית הגיעה מכוח אותו סעי) בתמ"א  35של
פיתוח צמוד דופ למועצה הארצית והיא החליטה :ברכת המי" מתאימה לשטח הפתוח ,אבל
המשרדי" לא .שיקול הדעת הזה ,האופ שבו מוסד תכנו ארצי בודק תוכניות מ הסוג הזה
מתבטל למעשה לגמרי ברפורמה ומי שיידו בזה יהיו בעיקר הוועדות המקומיות .כל הראייה
הארצית הלאומית של הערכי" הללו למעשה לא תתקיי".
במסגרת "תוכנית אחת בוועדה אחת" מציעי" לבטל את הוועדה לשמירה על קרקע
חקלאית ושטחי" פתוחי" .ייתכ שזה רעיו טוב לבטל אותה ,ייתכ שהיא עובדת בצורה לא די
טובה ולא מותאמת למטרות שלה ,אבל במסגרת הרפורמה לא בחנו לה שו" חלופות .אולי מתאי"
באמת להקי" איזו ועדה אחרת ,לחשוב על מנגנו אחר .אנחנו הצענו ,למשל ,שאת התפקידי" של
הוולקחש"פ תמלא לא ועדה נפרדת אלא ועדת משנה של המועצה הארצית ,במנגנו דומה לזה של
הוולחו") ,כאשר יש ועדה ממיינת .אפשר לראות בעבודה שנעשתה בתו -משרד הפני" ,שהזמ
הממוצע לטיפול בתוכנית ב 2010עמד על  39ימי" בלבד ,וזה הל -ופחת ע" השני" .זה ריכוז של
ממצאי" שנבדקו במש 4 -שני" וחצי ,מ 2006עד  .2010לא מדובר על זמ ארו 39 .-ימי" כדי
לבחו תוכנית ,הא" נכו לשנות ייעוד של שטח פתוח או לא – אנו סבורי" שזה מחיר שנכו לשל"
אותו מכיוו שהנזק עולה על התועלת.

26

ועדה משותפת פני"כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
24/5/2011

27

על הנקודה השנייה דיברנו .רצוי להזכיר בהקשר הזה שלישראל יש ג" מחויבות בי 
לאומית להגנה על המגוו הביולוגי .הכלי העיקרי להג על המגוו הביולוגי הוא לשמור על רצ) של
שטחי" פתוחי" ,ומכא החשיבות של פיתוח צמוד דופ והגנה על רצ) של שטחי" פתוחי".
אפשר לומר :מה עושה הוולקחש"פ? במילא היא מאשרת יותר מ 90%מ התוכניות ,זאת
פחות או יותר הסטטיסטיקה .בהקשר הזה אני מבקשת לומר כמה דברי" .קוד" כול ,הוועדה
הממיינת ממיינת בער -מחצית .לא הכול צרי -להגיע לוועדה .ג" היו" אפשר לערו -שינויי",
למשל שינוי ייעוד משטח פתוח אחד לשטח פתוח אחר ,וזה לא חייב להגיע לוולקחש"פ.
הוולקחש"פ מאשרת חלק מ התוכניות ,אבל היא מאשרת אות בתנאי" של ייעול השימוש בשטח
הבנוי וחיסכו בשטח הפתוח.
למעשה המשמעות של ביטול הוולקחש"פ היא לומר :אתה יז" ,אתה מקד" תוכנית
בשטח הפתוח ,יש ל -אותו מסלול כמו למי שמקד" תוכנית בשטח בנוי .הביטול הזה – אנחנו לא
יודעי" להערי -היו" את המשמעות שלו ,א -הוא משדר מסר ברור מאוד .זה ניסוי באש חיה ,זה
לנסות לעשות משהו שאי אפשר לתק אותו .זה משדר מסר ברור מאוד ,מסר מסוכ  .המשמעות
שלו היא ביטול של כל הכוונת הפיתוח למקומות שמיועדי" כבר לפיתוח .דיבר מר שמאי אסי) על
יצירה של ודאות תכנונית ,על הכוונת הפיתוח .לדברי" הללו אנחנו מסכימי" .ביטול הוולקחש"פ
לא עולה בקנה אחד ע" העקרונות הללו.
ביטול התוכניות המחוזיות – זאת נקודה שמר שמאי אסי) עמד עליה בהרחבה .בהקשר
הזה אני מבקשת לציי כמה נקודות.
קוד" כול ,כל נושא התוכניות הכוללניות שהוצג כא – אמרתי שאגיד ג" ְלמה אנחנו
מסכימי" – הרעיו של התוכניות הכוללניות ,התוספת של התוכניות הכוללניות והמתכונת שלה ,
פחות או יותר ,מקובל עלינו .העניי הוא שיחד אית מגיע ביטול של התוכניות המחוזיות.
מר שמאי אסי) הציג קוד" את כל הבחינות הקודמות של הרפורמה .כפי שאמרת ,היא
לא נפלה מ השמי" ,זה נכו  .התיקו האחרו  ,או הבחינה האחרונה שהיתה היא תיקו  90לחוק
התכנו והבנייה .ש" למעשה לראשונה ,ככל הזכור לי ,הציעו להוסי) את התוכניות הכוללניות,
אבל ש" הציעו להוסי) אות בלי לבטל את התוכניות המחוזיות .אז מה קרה ממר*  2009ועד
עכשיו ,שמציעי" את התוכניות הכוללניות אבל מבטלי" את המחוזיות? לא ברור .למיטב ידיעתנו,
וזה עולה אפילו בצורה ברורה יותר מ הממצאי" של המחקר שהוצג כא  ,לא נבחנה א) פע"
בצורה רצינית ,לא אמפירית ולא תיאורטית ,המשמעות של ביטול התוכניות המחוזיות .האזנתי
היטב לדברי" שאמר מר שמאי אסי) .הנימוק העיקרי שהבנתי ,שאנחנו מדינה קטנה ולדבריו
ארבע רמות תכנו ה יותר מדי .אז מה נבטל? ארציות לא מתאי"; מקומיות לא מתאי";
כוללניות לא מתאי" .מה נשאר? תוכניות מחוזיות.
מעבר לזה ,אני לא מצליחה להבי איזה נזק גורמות התוכניות המחוזיות שכבר קיימות
וכבר אישרו חלק גדול מה  .נכו  ,התוכנית למחוז חיפה לא הושלמה ,אבל תוכניות מחוזיות ,וזה
נקודה חשובה נוספת ,ה לא רק תוכניות לכל המחוז .יש שכבה חשובה מאוד של תוכניות מחוזיות
שה מחוזיות חלקיות ,שחלות רק על חלק משטח המחוז ,וה בעיקר תוכניות לשטחי" פתוחי",
ואדבר עליה .
התוכניות המחוזיות ה אמצעי חשוב ליצירת ודאות תכנונית ,ג" לצורכי פיתוח וג"
לצורכי שימור .אני מניחה שפרופ' ער פייטלסו ידבר על זה .זה עלה מ המחקר של פרופ'
פייטלסו וצוטט ג" עלידי מר שמאי אסי) .ג" במחקר של ד"ר נורית אלפסי ,שממצאיו חולקו
כא היו" ,היא תמכה ברעיו לבטל את התוכניות המחוזיות ,אבל כאשר קראנו את נייר העמדה
שלה היא כתבה שהתרומה העיקרית שלה היא תרומה לשמירת השטחי" הפתוחי" ,והיא כתבה
שא" מבטלי" את התוכניות המחוזיות צרי -לחזק את התוכניות הארציות ושכבות אחרות .היא
הציעה ג" לחזק את הוולקחש"פ במקביל לביטול התוכניות המחוזיות ,וזה לא נעשה .כ -שג"
לשיטתה ,לשיטת מי שמצדדת בביטול התוכניות המחוזיות ,לא עומדי" כא בתנאי".
בתוכניות המחוזיות ,במסגרת עבודה שנעשית לעדכו תמ"א  ,35נמצא כי יש עתודות
קרקע רחבות לצורכי פיתוח בהיק) של קרוב למיליו דונ" 985,500 ,דונ" .לכ  ,זה לא שהתוכניות
המחוזיות "חונקות" את מדינת ישראל מבחינת פיתוח או מעכבות את הפיתוח .יש בה עתודות
קרקע גדולות ונרחבות לפיתוח .אנחנו לא מצליחי" להבי  ,ג" לשיטת" של מקדמי הרפורמה ,של
מי שדואגי" לעתודות קרקע ,מה הרע שעושות התוכניות המחוזיות שה" דורשי" את ביטול .
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תוכניות המתאר המחוזיות החלקיות ה שכבה חשובה נוספת .פרט לתוכניות המחוזיות
הכוללות ,יש את תוכנית המתאר המחוזיות החלקיות ,וה במיוחד אמצעי חשוב לשמירה על
שטחי" פתוחי" .מייד אציג כמה דוגמאות .מייד אמחיש ג" – וזה מענה לדברי" שאמר מר שמאי
אסי) – למה ג" התוכניות הכוללניות וג" התוכניות הארציות לא יתנו מענה לשמירה על שטחי"
פתוחי".
הנה כמה דוגמאות לתוכניות מתאר מחוזיות חלקיות .ג" ה מבוטלות ,או מועברות
להטמעה .לא השתכנענו בעניי ההטמעה ,ותיכ) אסביר מדוע.
תוכנית מתאר מחוזית חלקית ,פארק איילו  .זה לא מוטמע בתוכניות ארציות .מר שמאי
אסי) אמר שרוב הערכי" של התוכניות המחוזיות מוטמעי" כבר בתוכניות ארציות.
שמאי אסי):
אני עומד מאחורי המשפט הזה ,כולל במקרה הספציפי הזה.
איריס הא :
במקרה הספציפי הזה ,כמו למשל אזורי הנופש המטרופוליני" ,בתוכנית הארצית,
בתמ"א  ,35ה" "סימבול" וה" מפני" לתוכניות המחוזיות .אז המקור הוא התוכניות המחוזיות,
וכא למעשה יש לנו רובד שהתכנו הארצי לא נות לו מענה .כל התוכניות של הפארקי"
המטרופוליני" מקור בתוכניות מתאר מחוזיות וכ -ג" העיגו שלה .
ארז קמיני*:
אז ה"סימבול" יפנה לכוללני .מה הבעיה?
היו"ר אמנו כה :
בבקשה לא להפריע עכשיו.
איריס הא :
מה שיש כא לא מעוג כרגע בתוכנית ארצית .אומרי" לי :יעוג בזה ,יעוג בהוא .יש
ציפור אחת ביד .את" אומרי" :בואו נבטל את זה ,ומתישהו זה יעוג או לא יעוג  ,או כ או לא.
זה דוגמה אחת.
בהקשר של עיגו בתוכניות ארציות צרי -לזכור ג" שאנחנו הולכי" לקראת מהל -של
תוכנית מתאר ארצית משולבת ,שאנחנו עוד לא יודעי" מה היא .מר שמאי אסי) הראה בסו) את
אותה שכבה ,שהכול יהיה בתוכנית מתאר ארצית אחת .הקושי לעג דברי" כאלה בתוכנית
ארצית משולבת גדול עוד יותר מאשר במשטר שיש היו" של תוכניות מחוזיות.
אחת התוכניות האחרונות שהוכנו ועדיי לא אושרה ,א" כי נשמעו התנגדויות ,היא
תוכנית מתאר מחוזית חלקית לסובב בקעת הנדיב .זאת אחת התוכניות שהגיעה לרמת רזולוציה
מאודמאוד חשובה ומאודמאוד מעמיקה של שטחי" פתוחי" .מסומני" כא מסדרונות
אקולוגיי" ,מסומני" כא השטחי" החקלאיי" לפי מידת הרגישות שלה" .יש כא הרבה קרקעות
פרטיות ונעשה תהלי -ארו -מאוד ומורכב מאוד של שיתו) הציבור ע" החקלאי" המקומיי"
והגיעו לתוכנית שמוסכמת פחות או יותר .נכו  ,פה וש" יש ויכוחי" ,בכל תוכנית יש ,אבל הגיעו
לתוכנית מוסכמת .מה שמופיע בתוכנית הזאת לא יכול להיות מעוג  ,לא בתוכנית כוללנית ,זה
כוללני מדי ולא מתאי" לשפה שיש כא  ,ובוודאי לא בתוכנית מתאר ארצית ,בוודאי לא בתוכנית
מתאר ארצית משולבת שכוללת את כל התוכניות הארציות ג" יחד .המידע שיש כא ייל -לאיבוד
כתוצאה מ הרפורמה ואי מי שיכול להבטיח לנו שבאמת המידע הזה ומידע מסוג אחר יישמר.
תוכנית מתאר לאזור השקמה – אזור השקמה כולל כמה רשויות מקומיות :חו) אשקלו ,
שער הנגב ,לכיש ,בני שמעו  ,שפיר .נכו שאפשר יהיה בעיקרו להכי תוכנית כוללנית כמו
התוכנית הזאת ,אבל התמריצי" שיש ברפורמה לא מעודדי" הכנה של תוכניות מ הסוג הזה .זה
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תשריט הרגישות לתכנו ואתרי ביקור במרחב הפתוח .מי שיסתכל בתשריט ,קשה לראות ,אבל יש
כא למשל שבילי אופניי" ושבילי" להולכי רגל לכל המרחב ,חוצה רשויות מקומיות ,חוצה מרחבי
תכנו  .נכו שאפשר לעשות את זה ג" ברפורמה ,אבל מערכת התמריצי" לא מעודדת הכנה של
תוכניות מ הסוג הזה ומאיימת לאבד ג" את מה שיש.
למה התוכניות הכוללניות לא יוכלו להחלי) את התוכניות המחוזיות?
הסנקציה שיש בחוק ,בסעי) )170ב( ,קובעת שא" לא תהיה תוכנית מתאר כוללנית תו4 -
שני" הסמכויות הולכות לאיבוד לוועדה המחוזית ועוברות למועצה הארצית .ג" הוועדה
המקומית מאבדת סמכויות ,או לא מרחיבה סמכויות ,א" אי לה תוכנית כוללנית .התמרי*
ברור :להכי תוכניות כוללניות מהר ככל הנית  .מה זה אומר? זה אומר שהתמרי* הוא להכי
כמה שפחות תוכניות כוללניות כדי שיספיקו בתקציב המוגבל ובזמ המוגבל לכסות כמה שיותר
משטחי האר* ,ולהכי תוכניות כמה שיותר כוללניות וגמישות כדי להימנע מהתנגדויות ולאשר את
התוכניות מהר.
התוכניות הכוללניות ,בגלל הגמישות שלה  ,באופ אינהרנטי יהיו חייבות לכלול מנגנוני
גמישות .באיזה אופ ? ג" זכויות צפות ,בעיקר תוכניות לשטחי" פתוחי" למועצות האזוריות ,כי
הרי אי אפשר לשנות את התוכניות הכוללניות באופ כללי אלא כל  5שני" ,לכ ה חייבות לכלול
גמישות של פיתוח בשטח הפתוח .אנחנו מניחי" שה יכללו גמישות מ הסוג הזה ,כדי לאפשר
איזו יכולת תמרו  ,ואני מניחה שה יתנו ג" איזו גמישות להרחבה של גבולות ישובי" ,כי אחרת
ישוב ינעל את עצמו ל 5שני" ולא יוכל לזוז מילימטר .אז תהיה איזו גמישות בתוכניות הללו,
זכויות צפות ,ולא יהיה מנגנו בקרה נוס) ,כי אחרי זה כל התרגו" יהיה דר -תוכניות מקומיות
ולא תהיה בקרה ,כפי שהזכרתי קוד" ,לפי המנגנו של "תוכנית אחת בוועדה אחת".
אי שו" בסיס סביבתי להכנת התוכניות הכוללניות – לא תסקיר ,לא תסקיר אסטרטגי,
לא נספח נופי ,לא נספח סביבתי .שו" דבר.
יהודה זמרת:
יש הוראות לגבי תסקירי".
איריס הא :
תראו לי .לא מצאנו.
היו"ר אמנו כה :
את מסיימת כא ? משפט אחרו  ,בבקשה 20 .דקות כבר עברו כמעט.
דב חני :
 20דקות ,אבל התוכניות הללו עבדו יותר מ 20שני" ועכשיו זורקי" הכול לפח .זה דקה
על כל שנה.
היו"ר אמנו כה :
חבר הכנסת דב חני  ,אתה מרגיש טוב?
דב חני :
אני מרגיש רע ,כי אני מרגיש שהיתה עבודה של  20שני" וזורקי" אותה לפח .מצער אותי
לחשוב על כ.-
היו"ר אמנו כה :
מה לעשות .אלה החיי" שלנו .בבקשה.
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איריס הא :
נקודה חשובה היא נושא תכנו חוצה גבולות .הזכרתי את תוכנית השקמה ,תוכנית של
כמה מרחבי תכנו  .שימו לב מה יקרה ברפורמה ,ואמחיש בתרשי" .יש לנו כמה מרחבי תכנו –
א' ,ב' ,ג' ,ד' .התמרי* ברפורמה הוא שכל מרחב תכנו יכי תוכניות לעצמו .כפי שאמרתי ,יש
תקציב מוגבל ,יש זמ מוגבל ,כמה שפחות תוכניות .כדי להכי תוכנית לשטחי" הפתוחי" כמו
תוכנית השקמה ,שנופלת על חלק ממרחבי תכנו וחוצה מרחבי תכנו  ,זה אומר שלמרחב הזה
צרי -יהיה להכי חמש תוכניות כוללניות במקו" ארבע וזה ידרוש יותר כס) ,יותר זמ  ,לא ברור
מה קורה בשטחי החפיפה ,א" נגרעי" ,ותוכניות יכולות להיות אחת על השנייה .אפשר להכי
תוכניות כאלה ברפורמה ,א -מערכת התמריצי" לא מעודדת את ההכנה שלה ותאיי" לאבד את
מה שכבר הוכ  ,כמו התוכניות שהצגתי כבר.
תסקירי ההשפעה על הסביבה – אומר בשני משפטי" .זה הנושא של הליכי התכנו .
הרפורמה מציעה שינוי דרסטי מאוד .הוזכר כא כ תסקיר /לא תסקיר לתוכנית כוללנית .מציעי"
כא למעשה לעשות סטנדרטיזציה ,לקבוע מראש לאילו תוכניות יכינו תסקירי" ומה יהיה התוכ
של התסקירי" ,את הכול לקבוע מראש.
בשני" האחרונות לא נערכי" הרבה תסקירי" .לרוב נערכי" נספחי" נופיי" .חלק מ
התסקירי" ה" תסקירי" לתוכניות מאודמאוד מורכבות .בדקנו אי -מתחלק הזמ  ,הא" ולמה
מוצדק לקבוע שינוי כלכ -דרסטי בנושא התסקירי" .בדקנו ב 11תוכניות שהיו לנו עליה נתוני"
זמיני" מ המשרד להגנת הסביבה את זמ הכנת התסקיר ,מהתחלה ועד הסו) .בירוק זה זמ
המשרד להגנת הסביבה ,באדו" זמ יז" .אנחנו רואי" שהזמ של המשרד להגנת הסביבה
מצומצ" יחסית .לאור מורכבות הנושאי" אנחנו לא רואי" שו" הצדקה לעשות סטנדרטיזציה,
לקצר את הזמני" ולהכביד עוד על המשרד להגנת הסביבה.
מה אנחנו מציעי"? זה נושא בפני עצמו שנדבר אולי כאשר נגיע לסעיפי".
סיכו" של ההצעות לשינוי:
אנו מציעי" לא לבטל את התוכניות המחוזיות .אנחנו לא רואי" את הנזק שה גורמות.
ה כבר קיימות ,כבר הכינו אות  ,במש 20 -שני" השקיעו בה  .יש תוכניות ,אז למה לבטל ? למה
להתחיל להטמיע? כ יטמיעו /לא יטמיעו בתוכנית ארצית כוללנית ,יפתחו אותה שוב להתנגדויות,
מנגנו מורכב .יש משהו ,ואנחנו פשוט מאיימי" על הקיו" שלו ,וחבל.
היו"ר אמנו כה :
א" הוועדה המחוזית אישרה תוכנית ,את אומרת שהתוכנית נידונה כבר ,עברה את כל
התהלי -ואסור לפתוח אותה מחדש .ג" אני סבור כ.-
ארז קמיני*:
המועצה הארצית החליטה .תרשו לנו להסביר מדוע לא.
יהודה זמרת:
אי כא כוונה להרוג את הקיי" ,אבל לא להמשי -ע" זה לעתיד .לא מדובר כא על
ביטול .תוכנית תקפה תמשי -להיות תקפה ,תישאר לעמוד על כנה .הכוונה לא להמשי -ע" עוד
רובד ,כי כל רובד נוס) הוא עוד זמ תכנו  .זה שאלה של עלות מול תועלת.
איריס הא :
ג" הוראות המעבר – נכו שהרפורמה לא קובעת שיבוטלו תוכניות המתאר המחוזיות
ביו" הקובע ,אבל היא קובעת מנגנו שלפיו התוכניות הכוללניות יחליפו את התוכניות המחוזיות.
המנגנו הזה יאבד חלק גדול מ הערכי" שהושקע בה" זמ תכנו רב.
שמאי אסי):
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או יוסי) עליה".
איריס הא :
הוא בעיקר יאבד ,בגלל הסנקציות ובגלל התמריצי" שהתוכניות יהיו כוללניות ,זה
המהות שלה .
ק7ד" במש -שנתיי" – התייעצויות ,פורומי" ,המועצה הארצית –
תיקו  ,90שצוי כא ָ ,
והציע את התוכניות הכוללניות בלי לבטל את התוכניות המחוזיות .אנחנו מציעי" לאמ* בעניי
הזה את העבודה שנעשתה .הביטול של התוכניות המחוזיות לא נבח מעול" ,אפרופו אותה ועדה
שכ תקו" או לא תקו" ,ואנחנו לא רואי" הצדקה לאימו* של מנגנו כלכ -דרסטי.
אנחנו מציעי" לא לבטל את הוולקחש"פ.
אנחנו מציעי" לרס את ההסדרי" המוצעי" לפיתוח תשתיות .זה בהקשר לנקודה
הראשונה ,של העדפת הפיתוח ברפורמה .כאשר נגיע לנושא התשתיות נדבר על זה.
יש להוסי) חובה לערו -תסקיר השפעה על הסביבה או נספח נופי או תסקיר אסטרטגי
לתוכניות כוללניות.
והנקודה האחרונה ,היא נקודה קטנה אבל חשובה ,יש להוסי) לחוק סעי) מטרות ,סעי)
שנעדר עד היו" מ הרפורמה.
הנקודה של הוולקחש"פ כ חשובה .הצענו מנגנו חלופי ,לפיו כל שינוי ייעוד יהיה
באמצעות ועדת המשנה של המועצה הארצית .הוועדה קיימת כבר ,אי צור -להקי" ועדה נוספת.
יש במילא ועדה ואנחנו מציעי" שהיא תדו בשינויי ייעוד .תהיה לה ועדה ממיינת והיא תעבוד
כמו הוולחו") – יעילה ,אפקטיבית ומכוונת לשמור על הער -הזה ,שהוא ער -לאומי.
היו"ר אמנו כה :
תודה .שמעתי כבר כמה פעמי" שלכל חוק שאנו מחוקקי" בכנסת יש מטרה.
דב חני :
המטרה היא לעשות בלג  .השאלה רק למי זה מועיל .כבר שנה אנחנו מביני" שזאת
המטרה.
היו"ר אמנו כה :
אני מבקש שנציגי הממשלה יחשבו מה אנחנו מבקשי" לכתוב במטרות החוק .ייתכ שזה
יהיה ארו ,-ייתכ שיהיה קצר ,אבל חייבי" לכתוב את מטרות החוק .תנו על כ -את הדעת ,לא
עכשיו.
דב חני :
תכתבו את המטרה המוצהרת של החוק .את מטרת הבלג אנחנו יודעי".
היו"ר אמנו כה :
אנחנו עוברי" לנציג רשות הטבע והגני" הלאומיי" .אנחנו מבקשי" לשמוע את
התייחסותכ" ג" למצגת וג" לסעיפי" שהוקראו ,בבקשה.
ניר אנגרט:
אנסה לדבר קצר ולעניי  .בראש ובראשונה ,אחרי המצגת המאלפת של גברת איריס הא
קשה להוסי).
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ארז קמיני*:
ג" של מר שמאי אסי).
ניר אנגרט:
לעומת זה ,המצגת של מר שמאי אסי) גרמה לי להיות מודאג מאוד ,אולי יותר מאשר
כאשר נכנסתי לחדר הזה.
היו"ר אמנו כה :
גברת איריס הא  ,אני מציי לשבח את המצגת ואת האופ המקצועי שהצגת אותה .יישר
כוח .מר שמאי אסי) ,ידוע שאתה עוסק כבר ארבעי" שני" בתחו" הזה .אתה בסדר.
ניר אנגרט:
אני רוצה להתחיל בשאלה :מה ה" השטחי" הפתוחי"? כדאי לנו להתייחס לשטחי"
הפתוחי" בשני היבטי" .היבט אחד הוא אולי התחו" שאני בא ממנו :שטחי" פתוחי" זה שמורות
טבע ,גני" לאומיי" ,יערות ,נחלי" ,זה אזורי" שחשוב לשמור אות" מבחינה נופית ,חופי י",
שטחי" חקלאיי" וכ הלאה .יחד ע" זה ,צרי -להסתכל על השק) שהוצג כא  ,והוא משמעותי
מאוד ,על הגידול באוכלוסייה ,על הצרכי" של מדינת ישראל ועל היקפי השטח שיידרשו לפיתוח
ובינוי .עלינו לשאול את עצמנו :בסופה של תקופה ,היכ הדורות הבאי" ימצאו את המקומות
שבה" ה" יגורו ,יעבדו ,יטיילו וכ הלאה?
יש לנו איזה מאגר של שטחי" .יש את השטחי" הבנויי" ויש את השטחי" הפתוחי" .אני
מנסה להגיד שמאגר השטחי" הפתוחי" רובו ,כ -לפחות לדעתנו וא" החוק יהיה נכו  ,יהיה
למטרה של שמירת השטחי" הפתוחי" לרווחת האד" ,בעוד ישתמשו רק במקצת מ השטחי"
הפתוחי" כדי לענות על הצרכי" הגוברי" לפיתוח.
מה הכוונה? בתוכניות המתאר המחוזיות – וזה נושא משמעותי מאוד – ביחס לתוכניות
מתאר ארציות ,לדוגמה תמ"א  ,35תמ"א  35יש לה מרק" כללי .בתוכנית המתאר המחוזית
מסומ שטח שמיועד לפיתוח ,אות" מיליו דונ" שגברת איריס הא דיברה עליה" .צוות הבדיקה
והעדכו של תמ"א  35בדק וראה שהשטחי" שמיועדי" לפיתוח ה" לא שטחי" כלליי" אמורפיי"
נרחבי" ,אלא השטחי" שמסומני" בתוכניות המתאר המחוזיות יש ביכולת" לענות ,מכיוו שעשו
עבודה טובה ,על צורכי הפיתוח של מדינת ישראל ,למעט מקומות פרטניי" מאוד ,עד שנת 2030
לפחות.
יצחקשייע ישועה:
ב"פיתוח" אני מבי שאתה מתכוו למגורי"?
ניר אנגרט:
לא רק .פיתוח זה פיתוח.
השאלה שאני שואל את עצמי ,מה יקרה בעקבות הרפורמה לשטחי" הפתוחי"? לא
לשטחי" שמיועדי" לפיתוח .השטחי" שמיועדי" לפיתוח יילכו לפיתוח .מה יקרה לשטחי"
הפתוחי"? אני מודאג מאוד מכ -שבקלות רבה יותר היזמי" יילכו לאות" שטחי" פתוחי",
במקו" לצופ) ברקמות העירוניות.
אהרו )רוני( ב אריה:
לגור במחילות.
ניר אנגרט:
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במקו" לעשות פינוי בינוי .אני מסתכל על המודל של רמת אביב ג' ,שככל הידוע לי אנשי"
רבי" מעונייני" מאוד לגור ש" למרות שיש ש" בנייני" גבוהי" ולא גרי" במחילות ,ע" כל
הכבוד.
השמירה על השטחי" הפתוחי" חיונית לא רק בהיבט של שמירה על עוד שטחי"
לשמורות טבע ,לגני" לאומיי" ,יערות וכדומה ,אלא ג" כשטח שמאודמאוד בזהירות צרי -לתכנ
אותו לדורות הבאי" .אני חושש שהרפורמה לא עושה את זה בזהירות הנדרשת.
נקודה נוספת שלא הודגשה במצגת של גברת איריס הא היא השאלה לא בסופו של יו"
יגיעו כל אות תוכניות .ה יגיעו לוועדות התכנו  ,ובוועדות התכנו יושבי" אנשי" שה" נציגי" של
גופי" .התחלנו את דרכנו בוועדה הזאת בדיוני" על הרכבי הוועדות .זה היה מזמ  .כדאי לזכור
שהוועדה הזאת ,בנוסחי" האחרוני" שיצאו כטיוטות קבעה שיש בעיה בהרכב של הוועדות,
והמליצה על שינויי" :תוספות למועצות האזוריות במקומות שנדרשי" ,תוספות לגופי" הירוקי",
כמו רשות הטבע והגני" הלאומיי" ,במקומות שנדרשי" .העתיד בעניי הזה לוט בערפל .בדר-
כלל רק להערות קטנות ומצומצמות הממשלה הסכימה .כאשר מנסי" להבי את המכלול ,מה
הרפורמה עושה לשטחי" פתוחי" ,הרכב הוועדות א) הוא נושא משמעותי מאוד ולא ברור מה
יקרה ,למרות כל הדיוני" החשובי" מאוד שנערכו כא .
היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .פרופ' ער פייטלסו  ,בבקשה.
ער פייטלסו :
תודה רבה .אני מגיע לכא בעצ" בכמה כובעי" .ג" ערכתי את המחקר שצוי כא  ,הייתי
שות) למחקר הזה וכתבתי את פרק הסיכו" שלו ,אבל ג" הייתי שות) להכנת שלוש תוכניות
מתאר מחוזיות.
היו"ר אמנו כה :
מה תחו" ההתמחות של?-
ער פייטלסו :
אני פרופסור לגיאוגרפיה ,אבל הרקע שלי הוא גיאוגרפיה וכלכלה.
הייתי שות) ,כאמור ,להכנת שלוש תוכניות מתאר מחוזיות וכ תוכניתאב מטרופולינית
אחת ותמ"א אחת ,אבל ג" עמדתי במש 5 -שני" בראש ביתספר למדיניות ציבורית.
אני רוצה להתחיל דווקא מ הנקודה האחרונה ,מ הכובע האחרו שלי .במדיניות
ציבורית אנחנו אומרי" תמיד שצרי -להגדיר בעיה .אנחנו עושי" רפורמה כדי לתת מענה לבעיה.
במצגת של מר שמאי אסי) הוצג שהבעיה היא ששטח המגורי" הוא קצת מתחת לגידול התוצר.
אי שו" מחקר בעול" ,שמוכר לי לפחות ,שמראה ששטח המגורי" צרי -לגדול כמו התוצר .כאשר
יש גידול בתוצר זה פונקציה של ההייטק ,של המשבר הפיננסי ,של כל מיני דברי" שגורמי"
לגידול בתוצר .אי שו" סיבה שגידול שטח המגורי" יעלה ביחס ישיר לגידול בתוצר .נכו שסביר
שכתוצאה מגידול בתוצר הוא יעלה מעל קצב גידול האוכלוסייה ,אבל הוא בוודאי לא צרי -להיות
צמוד ,וכא אנחנו רואי" שהוא עולה בצורה קיצונית למדי.
זה מעלה את השאלה על המטרות .כא הוזכר קוד" המונח "פיתוח ברקיימא" ,כאשר
צופי" את פני העתיד .בכל העול" כאשר מדברי" על פיתוח ברקיימא מדברי" על ,decoupling
דווקא להפריד בי גידול התוצר ובי השימוש בכל מיני משאבי" ,ביניה" קרקע ,במקרה שלנו,
אבל ג" מי" וג" דברי" אחרי" .כלומר ,היינו מצפי" שלא נרצה להגדיל את שטח המגורי" בדיוק
כמו התוצר .ג" א" נסתכל על מדינות אחרות ע" תוצר גבוה ,כמו הולנד ,לא בהכרח ה" מגיעי"
לגודל מהשטח למטר מרובע לנפש ,שזה הדבר החשוב ,כמו אצלנו .לכ אנחנו בהחלט לא צריכי"
לשאו) להצמיד.
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אי שו" מטרה חברתית ששטח המגורי" יגדל כמו התוצר .לכ יש בעיה בהגדרת הבעיה.
א" זה מה שמוביל את הרפורמה אז יש לנו בעיה ,משו" שהגדרת הבעיה לדעתי לא מבוססת
כיאות ,וג" המטרות בעייתיות ,כאמור ,והיושבראש ציי את זה.
היו" כשאנחנו מדברי" על תכנו – תכנו מטרתו הרי לצפות פני העתיד ולתכנ את
העתיד .אז אי -אפשר לא להשתמש במונחי" כמו "פיתוח ברקיימא" ,שמהותו איזו בי כלכלה,
חברה וסביבה? זה המהות של פיתוח ברקיימא .אי -אפשר שלא לדבר על זה היו" ,כאשר כל
העול" כבר מדבר על פיתוח ברקיימא ואנחנו נמצאי" כבר  20שני" אחרי ועידת ריו? בשנת 2012
ישראל תל -ל"ריו  ."20 +מה אנחנו נדבר ש"? נגיד שהיו" אנחנו מתכנני" ועושי" רפורמות
והמונח "פיתוח ברקיימא" לא מופיע ש"? זה הרי דבר שהדעת לא תסבול ,תהיה בושה למדינת
ישראל א" זה לא יופיע .לכ ברור שזה צרי -להופיע ובהתא" לזה צרי -אחרכ -לבנות את
הרפורמה.
מה שאנחנו רואי" כא  ,לדעתי ,הוא מצב הפו ,-כלומר אנחנו מתחילי" לדבר דווקא על
יעילות ,הכול מובל עלידי יעילות .אבל מה זה יעילות? יש לנו שני סוגי" של יעילות .כא אנחנו
שומעי" על יעילות אדמיניסטרטיבית – שיעבור מהר – אבל זה לא מטרת התכנו  .מטרת התכנו
היא לא היעילות האדמיניסטרטיבית והפרוצדורה אלא יעילות משקית .אנחנו רוצי" שהמשק
יהיה יעיל ביותר בטווח בי דורי ,כי זה המטרה של תכנו  .אנחנו רוצי" להפני" את ההשפעות
החיצוניות ולהביא לכ -שהמשק יפעל בצורה היעילה ביותר בראייה חברתית כוללת ,כולל סביבה
וכל מה שדיברתי בראייה של פיתוח ברקיימא .זאת המטרה .אנחנו צריכי" לראות מה התוצאה
שיוצאת מ התכנו ולא מה ההלי .-א" אנחנו לא מדברי" על היעילות המשקית אלא רק על
יעילות תהליכית אז אנחנו מפספסי" בכלל את העניי  .כא אני לא רואה בכלל איפה אנחנו
מדברי" על קריטריו של יעילות משקית.
זה נוגע ג" לנושאי" האחרי" שמדובר עליה" .עלינו לשאול אי -אנחנו בוני" מערכת
שתת את המענה היעיל ביותר לבעיות .לש" כ -צרי -להתאי" את קנה המידה המרחבי של
המענה לבעיות ,ויש לנו בעיות בקנה מידה מרחבי שונה .יש לנו בעיות שה בקנה מידה מקומי ,יש
כאלה שה בקנה מידה אזורי ויש כאלה שה בקנה מידה ארצי .כאשר מנסי" לתת מענה לבעיה
בקנה מידה אחד באמצעות כלי מקנה מידה אחר לרוב זה לא עובד ולא יעיל .כלומר היעילות היא
שהמענה ,או הדרג שד בבעיה ,יִ ְתא" את קנה המידה של הבעיה.
בכל העול" אנחנו רואי" היו" דגש על התכנו המטרופוליני .נכו שהמבנה המחוזי שלנו
לא תוא" טוב את המבנה המטרופוליני ,אז אפשר להגיד שאנחנו צריכי" לערו -שינוי בתחומי"
המרחביי" שלגביה" אנחנו מפעילי" את התכנו האזורי ,אבל זה לא אומר שהתכנו האזורי כדרג
אינו ראוי .סוגיית הגבולות היא לא הסוגייה של הדרג שבו אנחנו מדברי".
איריס פרנקלכה :
נדמה לי שהרפורמה כ מאפשרת תכנו של יותר ממרחב תכנו אחד ,כ -שתיאורטית נית
להגיע לאותה תוצאה באמצעות צירו) מספר מרחבי תכנו .
דב חני :
הגישה היא פשוט שא" יש משהו שאפשר ללכת אליו ישר ,עדי) ללכת אליו אולי עקו".
זה ההצעה של הרפורמה ,כפי שהיועצת המשפטית של הוועדה מנסה בעדינות לשאול.
היו"ר אמנו כה :
לא כ -היא אמרה.
דב חני :
היא אמרה את זה בצורה חיובית ,סליחה.
שמאי אסי):
איזה שיר הלל שומעי" כא על מערכת התכנו  ,כולי ממש מתמוגג ...
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דב חני :
מר אסי) ,כאשר אתה לא מג על כל העבודה הרבה שנעשתה במוסדות התכנו  ,אני שמח
שיש מי שכ מג  .קצת עבודה נעשתה לאור -השני" ,קצת ...
שמאי אסי):
אני יודע יפה מאוד .יש לי ג" הלל ,אבל ג" ביקורת על מה שעושי".
דב חני :
ג" לי יש ביקורת.
היו"ר אמנו כה :
פרופ' ער פייטלסו  ,אתה מדבר דברי טע" .אני רוצה לשמוע אות -עוד  4שעות ,אבל
הזמ שלנו קצר.
ער פייטלסו :
אקצר .יש לי ג" סטודנטי" שמחכי" ,שא) ה" רוצי" לשמוע אותי בסדנה שעוסקת
בנושא הרפורמה.
היו"ר אמנו כה :
א" כי ,מר שמאי אסי) ,אנחנו שומעי" כא דברי טע" אמיתיי".
שמאי אסי):
אנחנו נתייחס.
היו"ר אמנו כה :
לא די להשיב .א" יש דר -להטמיע את דברי הטע" בתו -הצעת החוק ,אשמח.
שמאי אסי):
חלק מזה קיי".
היו"ר אמנו כה :
בגדול ,יש כא גופי" שמאירי" את עינינו .ייתכ שבלהט העבודה לא לקחנו משהו
בחשבו .
שמאי אסי):
בהחלט.
היו"ר אמנו כה :
יש כא דברי" שאנחנו יכולי" ,פה וש" ,לתק לטובת הנושא ,לטובת החקיקה .בבקשה,
פרופסור ,תמשי -ותסיי" את דברי.-
ער פייטלסו :
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במחקר שערכנו על התמ"מי" מ הדור השני ,הדור הנוכחי של תמ"מי" – צרי -להדגיש
שזה הדור השני ולא הדור הראשו – ראינו שה" בס -הכול סיפור הצלחה .ה" משמשי" טוב
ומגדילי" את הוודאות .אחד הדברי" המענייני" שלא צפינו ,שהיק) החריג;ת הול -ופוחת,
במיוחד בתמ"מ  ,21 /3תוכנית המתאר המחוזית של מחוז המרכז שנתו להכי הרבה לחצי" .היינו
מצפי" שככל שהזמ יעבור יהיו יותר חריגות מתוכנית ,כי הרי היא מתיישנת ,א -התמונה היתה
הפוכה.
התלבטנו כיצד להסביר את זה ,ודיברנו ג" ע" גורמי" בכל תחומי הבניי  .למעשה אנחנו
רואי" שלקח זמ להבי שהתוכנית רצינית ושהוועדה המחוזית עומדת מאחוריה ,ואז היזמי"
"התיישרו" ע" התוכנית .כלומר ,התוכנית יצרה ודאות .קוד" כול היה מי ניסוי וטעייה ,בואו
ננסה ,בשיטת "מצליח" .אחרי זמ מה הבינו ששיטת "מצליח" לא כלכ -מצליחה והתחילו לעבוד
יותר לפי התוכנית .כלומר ,התוכנית הגבירה את הוודאות במשק .ודאות בתחו" התכנו והבנייה
היא ער -חשוב מאוד ליעילות משקית ,כי אחד המחירי" הגבוהי" נובע מ הניסוי והטעייה,
שמישהו מנסה והול -הלו -וחזור .זה מחיר גבוה.
שמאי אסי):
קוראי" לזה "שיטת המצליח".
ער פייטלסו :
"שיטת המצליח" יש לה מחיר גבוה מאוד .אנחנו רואי" שהתמ"מי" ,כאשר נותני" לה"
זמ 'לרו*' – מתחילי" לפעול לפיה" ,כלומר היזמי" משתכנעי" שבאמת כדאי לעבוד לפי
התמ"מי" ומקטיני" את "שיטת המצליח" .זה דבר שיש לו יעילות משקית גבוהה וחבל יהיה
לפספס ולאבד אותו.
יתר על כ  ,התמ"מי" ה כלי עבודה של הוועדות המחוזיות ,כי ה באות לבחו תוכניות.
ללא תוכנית מתאר כוללנית כזאת שתבוא בפני הוועדה המחוזית ,עלפי מה היא תקבל החלטה?
אילו אמות מידה יעמדו לנגד עיניה? בהיעדר תמ"מ לא יהיו לה אמות מידה ,אז כל דבר ייבח
לגופו ,לכאורה לגופו ,אבל בעצ" לשרירותהלב .במקו" אחד יש רשות ע" ראש רשות מקומית
חזק יותר ,ובמקו" אחר יש ראש רשות מקומית חלש יותר ,והוועדה תהיה ככלי בהתא" לכוחות.
התמ"מ נותנת לה את עמוד השדרה ,משו" שזה כלי העבודה שהיא יכולה להתבונ בו ויש איזה
עמוד שדרה שהיא יכולה להעמיד אילו אמות מידה כנגדו .התמ"מ היא בעצ" הדבר שהוועדות
המחוזיות משתמשות בו .לפחות לדבריה" ,אחרי שדיברנו ע" האנשי" ,ה" אמרו :זה מה שנות
לנו פעמי" רבות את האפשרות לעמוד בפני לחצי" .כלומר ,ועדה מחוזית בלי תמ"מ היא ועדה
מחוזית נכה ,וזאת בעיה.
נכו שאפשר הרבה מהדברי" לעג לכאורה בתוכניות מתאר ארציות .לא בכוללניות,
מאחר ויש כא נושאי" רבי" שה" עלאזוריי" ,במיוחד בתחו" השטחי" הפתוחי" ,ואת זה אני
מעד7ת אישית .למשל הסיבה שקשה להקי" פארקי" מטרופוליני" היא בדיוק כי האינטרס
אומר ֵ
המהותי של כל רשות מקומית היא שהפארק המטרופוליני יהיה אצל השני ואילו אזור התעסוקה
יהיה אצל" .כל ראש רשות מקומית ,ג" א" הרקע שלו "ירוק" ביותר ,רוצה אצלו אזורי תעסוקה,
בשביל הארנונה ,כאשר אזור תעסוקה כרו -בהכנסות בלי הוצאות ,ורוצה שאזור הנופש ,שכרו-
בהוצאות נטו בלי הכנסות ,יהיה אצל אחרי" .לכ לא יהיו לנו אזורי נופש ויהיה לנו עוד) של
אזורי תעסוקה ,א" אנחנו נשארי" ברובד מקומי.
צרי -להסדיר את זה במקו" כלשהו .אפשר להסדיר את זה ברמה האזורית ,אפשר
להעלות את זה לרמה הארצית ,אבל אז האתגר ,חובת ההוכחה היא על הרמה הארצית .ברמה
הארצית יהיה לדעתי חוסר אחריות לבטל את התמ"מי" בטר" אישרנו תמ"א חדשה .פירוש
הדבר שצרי -עכשיו להתחיל תהלי -של אישור תמ"א חדשה .אישור תמ"א חדשה אור -לא 4
שני" וג" לא  5שני" .מר שמאי אסי) עבר את התהלי -הזה ויודע שזה תהלי -לא קצר .כשתהיה
תמ"א חדשה שתוכיח שבאמת הפנימה את הדברי" – אז אנחנו 'באופרה אחרת'.
היו"ר אמנו כה :
אני מבי שכ -זה בנוי ,לא מבטלי" את דרג התוכניות המחוזיות לפני שנולד משהו.
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ער פייטלסו :
כרגע התוכניות הכוללניות המקומיות ה שיבטלו את התמ"מ.
היו"ר אמנו כה :
לא יבטלו .אמרו שהערכי" הכלולי" בתוכניות המחוזיות ייטמעו ,או בארצי או במקומי.
ער פייטלסו :
אבל אי אפשר להטמיע את זה בתוכניות הכוללניות .צרי -תמ"א חדשה.
יהודה זמרת:
קבעו תקופה של  4שני" עד שהתמ"מי" יבוטלו ,בדיוק כדי ליצור את הוודאות.
שמאי אסי):
אי ספק שצרי -לעדכ את התמ"א.
ער פייטלסו :
לכ צרי -להתנות .הייתי אומר :בואו נעדכ תמ"א ,וא" היא באמת תפני" את כל אות"
דברי" אז אפשר לדבר על ביטול תוכנית המתאר המחוזית ,אבל לא להיפ.-
היו"ר אמנו כה :
תודה .פרופ' פייטלסו  ,נצטר -לשמוע אות -מדי פע" כי אתה מביא לנו נדב -נוס).
ער פייטלסו :
בשמחה.
דב חני :
אנחנו ג" נעביר את דברי -ליתר חברי הוועדה .הדברי" חשובי" מאוד.
היו"ר אמנו כה :
חברי הוועדה קוראי" פרוטוקולי".
דב חני :
לא כול" קוראי" ,אז אנחנו נשלח לה" את החלק הזה.
היו"ר אמנו כה :
איגוד המתכנני" ,את" רוצי" לדבר עכשיו או מעדיפי" לדבר בישיבה הבאה?
מיכאל מאירברודני*:
הייתי רוצה לשמור את זכות הדיבור לישיבה הבאה.
היו"ר אמנו כה :
כרצונ .-חברת "מקורות" ,בבקשה.
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רקפת טיבי:
נבקש לשמור את זכות הדיבור לישיבה הבאה.
היו"ר אמנו כה :
מרכז המועצות האזוריות ,מר יצחק ישועה ,בבקשה.
יצחקשייע ישועה:
אני רוצה להתייחס לדברי" .קוד" כול ,אני מוכרח להעיר הערה אחת לדברי פרופ'
פייטלסו  ,וג" לדברי עו"ד איריס פרנקלכה  ,לגבי הוועדה המקומית .תפסיקו להתייחס לוועדה
מקומית כאילו יושבי" ש" אנשי" ומחליטי" על אזורי תעשייה ובנייה .יושבי" ש" נבחרי"
שדואגי" לאזור שלה" .לא הבנתי את ההערה של עו"ד פרנקלכה שצרי -לפקח על הוועדה
המקומית .לא מוב לי העניי הזה .אנשי" שיושבי" בוועדה מקומית ה" נבחרי ציבור ,שמייצגי"
את האזור שלה" ולא בוני" סת" אזורי תעסוקה .אגב ,ה" יודעי" מה זה בדיוק תעסוקה.
יחד ע" זה ,אני רוצה לומר ג" שאנו מתנגדי" לביטול הוולקחש"פ .כשמה כ היא – ועדה
לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי" פתוחי" .לא קיבלנו שו" תחלי) לוועדה הזאת .על א) שש"
מקבלי" החלטות שלפעמי" פוגעות בישוב כזה או אחר ,מקובל שתהיה ועדה שמתפקידה לשמור
על הקרקע החקלאית .את" מדברי" הרבה על שטחי" פתוחי" .לידיעתכ" ,בי השטחי"
הפתוחי" יש קרקע חקלאית שמשמשת לפרנסת אנשי".
אני מבקש לומר דבר מה על הוויכוח שמתנהל לגבי השטחי" לבנייה במרכז האר*.
בנובמבר  2005החליטה ממשלת ישראל על תמ"א  35ובה קבעה משהו .אנא מכ" תלמדו את
העניי הזה .לא צריכה להיות יותר בנייה במרכז האר* .על אילו שטחי" את" מדברי" כל הזמ ?
יש מספיק קרקעות בנתניה ,ברעננה ,בכפרסבא ובהוד השרו .
היו"ר אמנו כה :
אז מה ,לא יבנו בתלאביב?
יצחקשייע ישועה:
א" רוצי" לבנות ,יש קרקע ולא צרי -לקחת לא מרקמי" עירוניי" ולא שטחי" חקלאיי"
ולא שטחי" פתוחי".
היו"ר אמנו כה :
אז מאי ?
יצחקשייע ישועה:
ערכנו סקרי" .יש היו" שטחי" בנתניה וברעננה ובכל הערי".
היו"ר אמנו כה :
אבל אנשי" רוצי" לגור בתלאביב.
יצחקשייע ישועה:
יש ג" בתלאביב .סליחה ,קוד" כול ,המדינה כבר קבעה את זה ,ולא אני .ממשלת ישראל
קבעה שצרי -להעדי) את הפריפריה ,אבל את" מדברי" רק אי -לקחת שטחי" במרכז האר* .אז
לש" מה המדינה קיבלה את ההחלטה? לכ אני מבקש שהיושב ראש יערו ,-אחת ולתמיד ,דיו ג"
ֵ
על העניי הזה ,הא" יש הצדקה לקחת קרקעות חקלאיות או אדמות פתוחות במרכז האר*.
היו"ר אמנו כה :
38

ועדה משותפת פני"כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
24/5/2011

39

תודה רבה ,אדוני .מרכז השלטו המקומי ,עו"ד נת מאיר ,בבקשה.
נת מאיר:
מר שמאי אסי) צודק שהיו" ההבדל בהיררכיה של התוכניות הול -ומיטשטש .נכו שאי
אפשר להחזיר את הגלגל לאחור .אנחנו בשלטו המקומי תומכי" ברפורמה ,שבס -הכול מעבירה
סמכויות לוועדות המקומיות כפי שצרי -להיות ,אבל בעצ" אפשר היה ג" במסגרת החוק הקיי"
לעשות את הסדר הזה .החוק הקיי" קובע שתוכנית מתאר מקומית יכולה לרדת לרמה של תוכנית
מפורטת ,אבל היא לא חייבת ,וזה תלוי בוועדות המחוזיות .לו הוועדות המחוזיות היו קובעות
מדיניות תכנונית שה דוחות תוכניות מקומיות שיורדות לרמה של תוכניות מפורטות ,אלא
במקרי" מיוחדי" ,לא היינו מגיעי" למצב הזה.
ארז קמיני*:
אז לא היה תכנו בכלל.
נת מאיר:
אני אומר את זה כהערה לכולנו ,ג" לוועדות המקומיות שהגישו תוכניות ברמה מפורטת
כעניי שבשגרה וג" לוועדות המחוזיות שטיפלו בתוכניות כאלה .לו היינו מקפידי" ,היינו יכולי"
לפתור את הבעיה במסגרת החוק הקיי" ולא היה צרי -לעשות את הרפורמה .אבל משנעשתה
רפורמה ,טוב שהיא נעשתה .העברת סמכויות לשלטו המקומי היא הדבר הנכו .
היו"ר אמנו כה :
נפגשתי ע" כמה ראשי עיריות שאמרו שבגדול ,מבחינה תכנונית" ,צוואר הבקבוק" שבו
נתקעות כל התוכניות הוא דווקא הוועדות המחוזיות .ה" אומרי" שבמקו" הרפורמה צרי -היה
לעבות את הוועדות המחוזיות באנשי מקצוע ,במתכנני" ,בנוס) למה שיש כי הקיי" לא מספיק
כנראה ,כי ש" יש הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד תוכניות ולוקח כ 10שני" לאשר תוכנית.
נת מאיר:
זה בדיוק הרעיו שאני רוצה להציג.
היו"ר אמנו כה :
מר שמאי אסי) ענה לי שזה חלק מ הרפורמה.
נת מאיר:
אני רוצה להגיד בדיוק אות" דברי" .לכ העברת הסמכויות לוועדות המקומיות ,ג" א"
לא נובעת מהכרה בבגרות של השלטו המקומי אלא מטעמי" לוגיסטיי" ברורי" – יש עשרות
ועדות מקומיות ואנחנו פותחי" שישה "צווארי בקבוק" של ועדות מחוזיות ומעבירי" את
הסמכויות .נכו  ,אני מסכי" ,זה צרי -להיות מלווה ג" בעיבוי כוחהאד" בוועדות המחוזיות כדי
שהעניי יתקד".
דבר שמדאיג אותי יותר ,לאחר שיהיו התוכניות הכוללניות ,הוא דחיית פיצויי" ,מצד
אחד ,שזה אולי טוב לשלטו המקומי ,אבל ג" דחיית היטל ההשבחה לתוכניות המפורטות ,מצד
שני .מר שמאי אסי) התייחס לזה בשני מישורי" ,כולל המישור של דחייה וחלוקת העושר .אני
בכל סיטואציה אוהב לתאר לעצמי את היו" שאחרי ,וביו" שאחרי אני חושש שיהיו תקלות
גדולות ,ג" מבחינה קניינית לאזרחי" עצמ" ,ג" מבחינת יחסי אזרח ושלטו וג" מבחינת
המקורות הכספיי" של הרשות המקומית.
היו" כאשר מתאשרת תוכנית בכל רמה שהיא ,כולל תוכנית כתמי" ,תוכנית שהופכת את
הקרקע החקלאית שלי לקרקע לבנייה בלי שיש אחוזי בנייה ,בלי שידועה חלוקה למגרשי" ,א"
אני מוכר את הקרקע יש תגובת שוק לקרקע .במקו"  20,000דולר לדונ" של קרקע חקלאית
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מציעי" לי  100,000דולר ,והיו מציעי" לי  300,000דולר א" היתה כבר חלוקה למגרשי" ואחוזי
בנייה .ואז א" אני מוכר את הקרקע אני חייב לשל" היטל השבחה.
עלפי המצב החדש ,א" אני רוצה בתוכנית כוללנית כזאת למכור את הקרקע שלי ,אקבל
יותר ,אבל אז אני עדיי לא חייב בהיטל השבחה .מי שיהיה חייב בהיטל השבחה זה הקונה שלי
כאשר תבוא התוכנית הקונקרטית .לא ידוע מה יהיה בתוכנית הקונקרטית .ייתכ שהתוכנית שלי
היא תוכנית כת" שקובעת שזה יהיה מגורי" ,אבל כאשר יבואו לתכנ את שכונת המגורי" ,בדיוק
בקרקע שלי יהיה ג הילדי" או דר -או ייעוד ציבורי והקרקע שלי תיפגע .את כל זה השוק צרי-
להפני".
שמאי אסי):
זה בדיוק מה שהרפורמה עושה .שכנעת אותי.
היו"ר אמנו כה :
כלומר ,שכנעת אותו שהוא עשה עבודה טובה ...
שמאי אסי):
במקרה הזה .לא באופ גור) ,אלא במקרה הזה.
נת מאיר:
לא הגעתי לחלק השני של המשפט .א" זה נשמע עד עכשיו כמחמאה – לא ,זה לא היה
מכוו  .עכשיו אני מגיע לחלק השני של המשפט .כל זה יוצר חוסר ודאות קנייני וערפול .נמצאי"
כא ג" נציגי" של לשכת השמאי" .הייתי מעוניי מאוד לשמוע מה ה" אומרי" על כ .-בסופו של
דבר מבחינת זכויות האזרח ,מבחינת הקניי  ,מבחינת הוודאות או חוסר הוודאות הקניינית אנחנו
עושי" דבר מסוכ מאוד.
איריס פרנקלכה :
כלומר ,אתה מציע פיצוי דושלבי ,ג" על תוכנית הכתמי" וג" על התוכנית המפורטת?
נת מאיר:
השוק מגיב על כל דבר .השוק מגיב ג" על תוכנית כתמי".
שמאי אסי):
אז מה א" השוק מגיב?
יהודה זמרת:
זה אומר שייקח עשרות שני" לאשר תוכנית כתמי".
שמאי אסי):
אז מה ,אז מייד צרי -לגבות היטל השבחה ולשל" פיצויי"?
ארז קמיני*:
ראו את המקרה של רעות ומודיעי .
נת מאיר:

40

ועדה משותפת פני"כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
24/5/2011

41

עכשיו אני מגיע להיטל ההשבחה .אני משאיר את סוגיית הקניי לגופי" רחבי" יותר
וללשכת השמאי" .אני רוצה לחזור לשלטו המקומי .ג" תוכנית כתמי" מחייבת הוצאות להכנת
התשתיות ,לתכנו התשתיות ,לתכנו מוסדות הציבור .היטל ההשבחה והיטלי הפיתוח ה" היו"
המקור לתשתיות ולמוסדות ציבור ,ג" לתכנו וג" לבנייה .א" כל המקורות הכספיי" יידחו
לתוכנית הקונקרטית אנחנו סוגרי" את הברז ,אנחנו מפסיקי" את זר" התקבולי" בתחו"
הפיתוח של הוועדות המקומיות שעליו נשענת מערכת הפיתוח .אני מסופק א" נתנו על כ -את
הדעת.
ארז קמיני*:
אתה רוצה היטל השבחה על כתמי" או לא רוצה היטל השבחה על כתמי"?
שמאי אסי):
הוא בוודאי רוצה.
נת מאיר:
אני רוצה לעבור לנושא שהוא לא נושא של תכנו ובנייה ,אבל קשור קשר אמי* לתכנו
ולבנייה – בחיי" הנושאי" לא מחולקי" עלפי ענפי" ומקצועות – והוא נושא פיתוח תשתיות
באזורי" לא מפותחי" .היו" הפיתוח הזה נעשה במערכת הסכמית ,ה עלידי מינהל מקרקעי
ישראל וה עלידי בעלי" פרטיי" ,כי אי אפשר ב"פתרו הספר" של הוצאת היתרי בנייה ,תשלו"
היטלי פיתוח והמתנה לפיתוח לפתח אזורי" לא מפותחי" .עד היו" יש לנו מסגרת משפטית מאוד
לא ברורה בתחו" הזה .משרד הפני" לא הוציא הנחיות ברורות.
יהודה זמרת:
יש הצעת חוק שמדינת ישראל הגישה לוועדה ,שנקראת חוק מיסי פיתוח ומטרתה ליצור
פלטפורמה חוקית כדי להסדיר את הנושא .כאשר הצעת החוק תאושר תהיה פלטפורמה חוקית
סדורה.
מיכל גולדברג:
הצעת החוק נמצאת בשלב מקדמי מאוד .היא הוחזרה לממשלה.
יהודה זמרת:
הצעת החוק הזאת היתה אמורה לקבל חוות דעת של הלשכה המשפטית של הכנסת.
נת מאיר:
בהמש -לדברי" של פרופ' פייטלסו  ,א" אנחנו רוצי" לדבר ג" על המהות ולא רק על
ההליכי" אנו חייבי" "להדביק" את הנושא הזה לנושא של התכנו והפיתוח .א" לא יהיו
תשתיות ,לא יעזרו שאר סעיפי החוק שאנחנו מדברי" עליה" .צרי -תשתיות זמינות .צרי-
להעביר את נטל הפיתוח ליזמי" .צרי -לעודד את זה ,להמשי -במערכות ההסכמיות שקיימות.
צרי -לקבוע כללי" של מותר ואסור ,מה כ ומה לא .יש לי לא מעט להגיד בנושא הזה ,כי אני
מכיר אותו מקרוב ,אבל לדעתי צרי -לעשות את זה בצמוד לנושא שאנחנו עוסקי" בו.
אסיי" בעוד נקודה אחת .באשר לנושא התשתיות הארציות וההוראות שבחוק לקצר את
מש -זמ ביצוע התשתיות ,אנחנו מקבלי" את זה בשלטו המקומי ברגשות מעורבי" .מצד אחד,
אנחנו גו) שלטוני שאמו על ביצוע התשתיות ולכ כל דבר שיקצר את מש -זמ הקמת התשתיות
הוא טוב ויקל עלינו .מצד שני ,כשלטו מקומי מול שלטו מרכזי ,הניסיו מראה שכאשר מדובר
על תשתיות ארציות לפעמי" מנחיתי" אות על השלטו המקומי נגד רצונו ,תו -הרס לפעמי" של
הרקמה האורבנית של ישובי" שלמי" ובצורה דורסנית מאוד .כאשר נגיע להערות הקונקרטיות
לסעיפי" ,בכל הסעיפי" של התשתיות הארציות חסר לפחות ה ,sayלשמוע את הוועדה המקומית
ולהתחשב בדעתה כאשר מדובר על התשתיות הארציות ,ה במישור התכנוני ,של אישור
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התוכניות ,וה במישור הביצועי ,של ההרשאות המקוצרות כתחלי) להיתרי בנייה מלאי" .תודה
רבה.
היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .איגוד מהנדסי ערי" ,גברת נועה אורב ,-בבקשה .לאחר מכ נשמע את יושב
ראש לשכת שמאי מקרקעי ישראל ,מר אוהד דנוס .מזל טוב ,ברכות.
אוהד דנוס:
ברכות ג" ל ,-אדוני .לא הספקתי לומר בדיו הקוד".
היו"ר אמנו כה :
שמעתי שבחרו אות -פה אחד לייצג את הלשכה נאמנה ואני בטוח שתעשה כ .
נועה אורב-אב :
לאיגוד מהנדסי ערי" אי התנגדות להעברת סמכויות לוועדות המקומיות ,וברור ג" למה.
הדבר היחיד שברור לנו ,שאי בהירות ברפורמה המוצעת לגבי הכלי" ,כוחהאד" המקצועי
הנדרש ואופ מימונ" כ -שייתנו לוועדות בסיס לביצוע החוק .על רקע זה ,אנו מטילי" ספק
במעשי7ת של הוראות החוק המוצע ,שקובעות לוחות זמני" ומועדי" לביצוע מטלות שבחלק"
נראי" לא ריאליי" ,על פניה" ,ללא העמדת התקציבי" והאמצעי" הלוגיסטיי" שיאפשרו
למוסדות התכנו המקומיי" לעמוד במועדי" הללו וללא תוצאות משפטיות ברורות הנובעות מאי
העמידה במועדי" הללו.
יש מגמה של שחרור "צווארי בקבוק" בוועדות המחוזיות ,אבל ספק א" המגמה הזאת
תושג ,מאחר ומשחררי" אות מחלק מסמכויותיה ומעבירי" אות לוועדות המקומיות ,אבל
מעמיסי" עליה משימות פיקוח ובקרה צמודה על הוועדות המקומיות ,שככל הנראה לא יתנו לה
לתפקד .אלה לא יתפקדו כפי שצרי ,-וג" אלה לא יתפקדו כפי שצרי.-
אני שומרת לעצמי נושאי" נוספי" שנעיר עליה" אחרכ -בדיו הפרטני.
היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .בבקשה ,מר אוהד דנוס.
אוהד דנוס:
הגשנו את ההתייחסות שלנו .שמענו כא כל מיני דברי" על נושא התכנו ועל מטרות
החקיקה .לתומי סברתי שהתכנו מטרתו להיטיב את איכות החיי" כא  ,א" במישור של שטחי"
ירוקי" ופתוחי" ,א" במישור המגורי" והתעסוקה במדינה .לכל אור -הצעת החוק –
וההתייחסות הראשונה שהגשנו היא למספר סעיפי" נרחב יותר – לא מצאנו דבר וחצי דבר בנושא
שהוא לטעמנו ,או עלפי ניסיוננו המעשי והמקצועי ,חשוב לא פחות ,וזה הטיוב הכלכליהשמאי
של התכנו  ,דהיינו ,אותו נספח שמאי שאנו סבורי" שצרי -להיות בכל תוכנית .אנו יכולי" ללמוד
מ העבר ,שנספח כזה היה קיי" עוד בתקופת המנדט ,אז הוא נקרא "סכמה פיננסית" .שמענו את
נציג השלטו המקומי .אני סבור שג" לרשויות המקומיות הנושא הזה אקוטי .אני מדבר ה על
תוכניות שגורמות להשבחה וה על תוכניות שגורמות לכאורה לירידת ער .-אני אומר לכאורה ,כי
תכנו כתכנו  ,לפחות בראייה שלנו ,תמיד צרי -להיטיב ולהשביח את הסביבה ,א" ברמה מקומית
וא" ברמה ארצית כאשר מדובר בתוכניות של תשתיות.
היבטי" קנייניי" – דובר על כ -שתוכנית כוללנית לא תהווה עילה לפיצויי" או השבחה.
מר שמאי אסי) הזכיר את זה .בעניי הזה חשוב שהוועדה תבי שאמנ" העילה כבר קמה .היא לא
תהווה עילה לפיצוי או להיטל ,אבל למעשה מרגע שתוכנ מתח" קרקע מסוי" קמה העילה ,נוצרה
ההשבחה או הפגיעה ,וחשוב שהציבור ,הוועדה ,הגו) המתכנ יידע אותה.
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בידינו ,שמאי המקרקעי בישראל ,בהחלט לשפר בעניי הזה את התכנו  .גופי" שוני"
שמשתמשי" בשמאי מקרקעי בשלב התכנו בהחלט מגיעי" לתוצאות טובות יותר ,כאשר
שמאי" מטייבי" את התכנו .
ג" כשאנו ניגשי" לסעיפי" השוני" ,וכא אדוני יצטר -להנחות אותי ,הגשנו התייחסות
מעודכנת לכל הסעיפי" שאמורי" להידו היו".
איריס פרנקלכה :
הדיו הפרטני יתקיי" כבר בישיבה הבאה ,ככל הנראה.
אוהד דנוס:
נית לראות כבר כא שקיימות איאלו תפוקות שהתוכניות השונות אמורות לייצר .אני
לא רואה ,אדוני ,אי -אפשר לבצע אות בלי שמאות .זה דומה לאיש שהול -בחוש -בלי פנס וחלק
מ הדברי" לא מוארי" בפניו.
היו"ר אמנו כה :
רכבת ישראל ,עו"ד גל סומ ,-לא נמצא .החברה הלאומית לדרכי" בישראל ,עו"ד טלי
ענבר ,יצאה.
יהודה זמרת:
יש לה" הערות להגדרות .זה יידו בדיו הפרטני.
היו"ר אמנו כה :
אני מכבד מי שמבקש לדבר .א" היא כא  ,תדבר .א" היא לא כא  ,בפע" הבאה נראה מה
הענייני" .האגודה לזכויות האזרח ועמותת "במקו"" ,גברת נילי ברו.-
דבי גילדחיו:
גברת נילי ברו -לא נמצאת ,אבל אדבר בש" האגודה לזכויות האזרח וכ בש" ארגו
"במקו"" ו"האגודה לצדק חלוקתי" .יש לנו כל מיני הערות פרטניות לסעיפי" בפרק הזה ,אות
נציג בהמש.-
בהתייחס באופ כללי מאוד לדברי" שהוצגו כא היו" על התוכניות ,הארגוני" שלנו
מתייחסי" לרפורמה מנקודת מבט קצת שונה ,מנקודת מבט חברתית .זה אולי מתקשר לדברי"
שאמר פרופ' פייטלסו  .אנו סבורי" שערכי" חברתיי" שוני" חייבי" להיות מוטמעי" בתו-
הרפורמה .ג" דברי" שלא היו קוד" בחוק התכנו והבנייה ,יש כא בהחלט הזדמנות חשובה
להטמיע אות" .כאשר מר שמאי אסי) דיבר על הערכי" שיוטמעו בתו -התוכניות החדשות לא
ראיתי ש" ערכי" חברתיי" ,שנראה לי נדרשי" להופיע ש" ,כמו דאגה לתמהיל חברתי או לדיור
בהישג יד ,וכ -הלאה.
שמאי אסי):
התמהיל החברתי דווקא הופיע במצגת.
דבי גילדחיו:
ראיתי את הרשימה ,א -לא הופיעו הדברי" החברתיי" מ הסוג הזה .אכ זה לא קיי"
בחוק השריר היו" ,אבל בהחלט בהזדמנות זאת שמכיני" רפורמה חדשה ומדברי" על תוכניות
כוללניות ,במיוחד כאשר בתוכניות כוללניות יש סכנה גדולה שלא תהיה חלוקת עושר פנימית
אידיאלית וקבוצות מוחלשות דווקא ייפגעו מ התוכניות הכוללניות הללו ,צרי -במיוחד לדאוג
לערכי" החברתיי" הללו.
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היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .הקואליציה לקידו" גיור בהישגיד.
דבי גילדחיו:
ג" אות" אני מייצגת ,אבל ההערה היא לדברי" הפרטניי" ואנחנו נתייחס לזה בהמש.-
היו"ר אמנו כה :
בסדר גמור .המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל ,גברת חומי נובנשטר  ,בבקשה.
נחמה )חומי( נובנשטר :
אנחנו נתייחס לסעיפי" בישיבה הבאה.
היו"ר אמנו כה :
בסדר גמור" .אד" ,טבע ודי " ,בבקשה ,עו"ד אלי ב ארי.
אלי ב ארי:
תודה ,אדוני .היות ואני לא בטוח הא" הנציג שלנו בשבוע שעבר הספיק לבר -אות -על
כניסת -לתפקיד   
היו"ר אמנו כה :
אפשר לבר -כעת.
אלי ב ארי:
זה פשוט תפקיד כלכ -חשוב ,ע" כזאת אפשרות להשפעה ממשית על האר* הזאת.
היו"ר אמנו כה :
אני מרגיש כובד על הכתפיי" שלי .לא ידעתי מאי הוא הגיע.
אלי ב ארי:
הכובד מוצדק.
היו"ר אמנו כה :
אני מסכי" את.-
אלי ב ארי:
כפי שאמרו רוב האחרי" ,לגבי הדברי" הפרטניי" נתייחס בנפרד .הייתי רוצה להתייחס
ברמה העקרונית לפרק שאנו עומדי" בפניו ,לבעיה המהותית שיש בו.
כפי שמר שמאי אסי) הראה בגר) שפתח את המצגת שלו ,היק) השטח הבנוי במדינת
ישראל קופ* קפיצה אדירה ,הרבה מעבר לגידול האוכלוסייה .גידול האוכלוסייה בישראל גדול
הרבה יותר מאשר ברוב העול" המערבי .כבר היו" הצפיפות במדינת ישראל גדולה מאוד ,ולכ
כאשר באי" לתכנ תכנו פיזי ומחוקקי" חוק ,שקודמו החזיק מעמד קרוב ליובל שני" ,צרי-
לחשוב מה בעצ" המטרות שאנחנו צריכי" להשיג .אחת המטרות העיקריות היא שקוד" כול
תישאר לנו קצת אר* ולא הכול יהיה בנוי.
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בחוק הקיי" יש כלי" מסוימי" ,לא מושלמי" ,לא מספיקי" ,לדעתנו ,אבל קיימי" ש"
כלי" שנועדו להשיג את המטרה הזאת .כלי אחד כזה הוא הוולקחש"פ ,כלי אחד כזה הוא
תוכניות המתאר המחוזיות.
מה בעצ" המטרה שאמורה להיות בכלי" האלה מבחינת הלי -תכנוני? כאשר מדבר על
ייעול אסור לשכוח את הדברי" הללו .א" מדינת ישראל ,לדוגמה ,רוצה שאנשי" יגורו בפריפריה
ולא במרכז עליה לדאוג למערכת של תמריצי" שתעודד אנשי" להתנהג בהתא" לאופ שבו היא
רוצה שה" יתנהגו .א" למשל בית יעלה אותו דבר במושב ליד בארשבע ובתלאביב ,אני מניח
שאני יודע אי -רוב האנשי" יבחרו כאשר ה" צריכי" לבחור היכ לגור.
אותו דבר כאשר מדובר על שטח פתוח ושטח לפיתוח .כאשר במדינת ישראל אמורי"
לקבל החלטה אי -לפתח ,היכ להוסי) יחידות דיור ,היכ למק" את רוב השטח המפותח העצו"
שמר שמאי אסי) מראה לנו ,ובצדק ,שמדינת ישראל הולכת לייצר בעשורי" הקרובי" ,אנחנו
חייבי" לדאוג למנגנו שיתמר* את מי שמקבל את ההחלטות ,בעיקר המגזר הפרטי אבל ג"
המגזר הממשלתי .צרי -לעשות את זה במקומות שישאירו קצת שטח ג" בעוד חמישי" שני" ,ג"
א" לא בטוח שאני אישית אראה את זה או חלק גדול מ האנשי" כא  .אנחנו חייבי" לדאוג לזה.
הוולקחש"פ היא מנגנו מ הסוג הזה .אומרי" :כשאתה רוצה לפתח משהו בשטח פתוח
יש ל -עוד ועדה לעבור .זה לא בירוקרטיה .זה מסר ,שאומר :הנה ,אנחנו פחות מעונייני" שתל-
לש" .א" אתה רוצה בכל זאת ,תעבור אותנו ותשכנע.
היו"ר אמנו כה :
הוא יושב ש" בוועדה .הלא כ ? אמנ" את הוולקחש"פ ביטלת ,אבל נציגו יושב ש".
יהודה זמרת:
בכל מוסד תכנו יושבי" נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי הירוקי" ,נציגי משרד
החקלאות ונציגי החקלאי".
קריאה:
לא בכל הוועדות.
היו"ר אמנו כה :
בוועדה המחוזית יש? במועצה הארצית יש?
איריס הא :
לא בוועדות המקומיות.
היו"ר אמנו כה :
שאלתי למה ביטלו דבר כזה יפה .רציתי לשמוע את הנימוק ,וא" מצאו פתרו בדר-
אחרת אי לי בעיה.
אלי ב ארי:
זה לא עניי של פתרו  ,אלא שהרעיו המוצע ,של "תוכנית אחת בוועדה אחת" ,משמעו
בעצ" :תוכנית שבשטח פתוח ותוכנית שבשטח מב7נֶה עוברת אותו תהלי .-כלומר אי כא מסר
לא אני מעדי) שתל ,-לא עדי) למדינת ישראל הצפופה להוביל את הפיתוח.
אותו דבר ע" תוכניות מחוזיות .מה בעצ" עשו התוכניות המחוזיות הללו? ה עשו מה
שעשתה תוכנית מתאר ארצית אחת .אני מסכי" ע" מר שמאי אסי) שהדבר הזה אפשרי ג"
בתוכניות מתאר ארציות .היתה תוכנית כזאת ,שנקראה תמ"א  ,31אבל היא היתה תקפה למש-
תקופה של פחות מ 10שני" .התמ"א הזאת קבעה בכל שטחי המדינה :כא מפותח ,כא לא
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מפותח ,כא פיתוח מ הסוג הזה ,כא פיתוח מ הסוג האחר .היא היתה תוכנית המתאר הארצית
היחידה שעשתה את זה עד היו" ,אי יותר תוכניות כאלה .היו" יש את תמ"א  ,35שכולה מפנה
לתוכניות המחוזיות .היא אומרת :הנה ,בתוכנית מחוזית אפשר לעשות כ ,-אפשר לעשות אחרת.
היא קובעת כללי" ,א -לא קובעת בדיוק מה מותר כא ומה מותר ש" ואילו שטחי" אמורי"
להישמר.
כאשר התוכניות המחוזיות ייעלמו ,עוד לפני שהובטח   
היו"ר אמנו כה :
ה יוטמעו במקומות אחרי" .לא ייעלמו .אל תעליב אות  ...חלק יעלה לארצי וחלק יירד
למקומי.
אלי ב ארי:
זה הצהרת כוונות.
היו"ר אמנו כה :
א" היא לא טובה אז הסעי) ישתנה .ג" אני מסכי" לזה.
אלי ב ארי:
עלפי הצעת החוק נקבע שהתוכניות המחוזיות בוודאות בתו 4 -שני" לא יהיו ,על א)
שאי שו" ודאות שבתו 4 -שני" הערכי" שלה יוטמעו.
שמאי אסי):
לא נכו .
היו"ר אמנו כה :
לא כ -התרשמתי.
אלי ב ארי:
זה כובד האחריות הגדול שדיברתי עליו.
היו"ר אמנו כה :
ג" אני רוצה להיות רגוע .מדברי" כא אנשי" שעוסקי" בזה כבר ארבעי" שני" ,לא יו"
אחד .אנחנו לא רוצי" שייעל" שו" דבר ,אבל א" יש משהו שדיברו עליו לפני כמה שני" וכרגע לא
מתאי" לתוואי ,לתפיסה ,לעול" ,אז אומרי" :זה מתאי" יותר לארצי ולכ יעבור מ המחוזי
לארצי ,התחומי" הפרטניי" מתאימי" יותר למקומי .אבל יהיו תוכניות שלא מתאימות כבר
וייתכ שיירדו ,אז לא קרה כלו".
אלי ב ארי:
זה לא עניי של לא קרה כלו" .השאלה היא אי -היו" רואי" את המרחב .מה שנאמר
בסו) הסברו של פרופ' פייטלסו הוא מבחינתי אולי הדבר הכי חשוב .הוא הציג דוגמה לדבר
שקיי" .הרי אנחנו עובדי" כל הזמ לפי הכלל ,שאנו מזכירי" אותו ,שמה שלא מקולקל לא צרי-
לתק  .למשל באזור המרכז יש לנו תוכנית מתאר מחוזית ,שאילולא היתה המצב של המחוז הזה
היה נראה גרוע בהרבה .תוכנית המתאר המחוזית קבעה כללי" שמיישמי" אות" ומתרגלי"
אליה" .ואז כשסו)סו) יש משהו שעובד ,באה היו" הרפורמה וקובעת :את זה לא צרי -יותר,
בתו 4 -שני" זה ייעל" ,וג" לא יוצרי" שו" כלי שיבטיח שמה שזה עושה יהיה במקו" אחר.
היו"ר אמנו כה :
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יש ל -משימה לדיו הבאה ,כאשר ניכנס לדיו בסעיפי" ,להאיר את עינינו ,וטוב שנוכל
להתייחס.
אלי ב ארי:
היות ואנחנו מנסי" להצביע כא על הבעיה העקרונית ,קוד" כול שיהיה ברור שיש בעיה
עקרונית ,ובהמש -נתייחס אליה .תודה.
היו"ר אמנו כה :
הבהרת .התאחדות הקבלני" והבוני" בישראל ,בבקשה.
מירי כה :
אני היועצת המשפטית של התאחדות הקבלני" והבוני" .הדבר שהכי מטריד אותנו הוא
הכאוס שלדעתנו עתיד להיות מהתוכניות הללו.
היו"ר אמנו כה :
מאילו תוכניות?
מירי כה :
כל מער -התוכניות החדש ,ומייד אפרט לגבי זה.
אקדי" ואומר שברור שכאשר עושי" רפורמה יש "דור מדבר" שעתיד להיפגע במהל-
תקופת השינוי ,אבל לדעתנו העניי הזה חורג ממתח" הסבירות .חשוב לי להגיד שכא אני נתלית
בגדולי" ממני ,בעו"ד אבי פורט ממשרדי שהיה ג" סג היוע* המשפטי במשרד הפני" וג" היה
יוע* של ועדות תכנו שונות ,ובמר אייל מאמו שהיה יושבראש ועדת ערר .ה" מתריעי" חזור ושנ;
בכל פורו" כשה" מדברי" על הצעת החוק הזאת ,על הכאוס המוחלט שהול -להיות.
היו"ר אמנו כה :
למה את מפחידה את כול"? איזה כאוס? ראינו מצגת .ראינו ג" שלא נעל" כמעט כלו".
יש דברי" שעוברי" ממקו" למקו" ,יש תוכניות שהולכות לכא ואחרות שהולכות לש" .למה
שיהיה כאוס?
מירי כה :
אדוני ,ת לי להסביר ואחרי כ תוכל להגיד לי א" אתה חושב שאני טועה.
היו"ר אמנו כה :
קובעי" כא ג" תקופת מעבר ,כלומר לעת עתה כל מה שקיי" ממשי -לעבוד ואטאט
הרפורמה תתחיל להיכנס ,לקרו" עור וגידי" .נדרוש כמוב שיהיה תקציב ראוי וטוב כדי שהדבר
הזה יתבצע ושלא תהיה רק רפורמה בלי תקציב .זה תהלי -שלא יסתיי" מחר בבוקר .למה שיהיה
כאוס?
מירי כה :
אני מסכימה ,אדוני ,אבל ת לי לדבר על שני פרמטרי" .לדעתנו ההגדרות שמבחינות בי
התוכניות הכוללניות והתוכניות המקומיות רחבות מדי .מי שעתיד לקבוע את סמכויות הוועדות
המקומיות היא הוועדה המחוזית שמעליה  ,שככל שהיא תרחיב את מה שהיא עושה בתוכנית
המקומית הכוללנית ,ממנה ייגזרו הסמכויות של הוועדות המקומיות .לדעתנו לא בטוח שכל
הסמכויות שאנו חושבי" שעתידות להיות באמת יקרו .אני רואה שמסתכלי" עליי בהשתאות.
כאשר נגיע לסעיפי" הפרטניי" אשמח לפרט.
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הדבר השני הוא עניי הסנקציות א" בתו 4 -שני" לא יהיו תוכניות כוללניות וא" בתו5 -
שני" הוועדות המקומיות לא מוסמכות .אמר מר שמאי אסי) במצגת שלו שזה נית להיעשות.
ייתכ שזה נית  .אנחנו לא מאמיני" שזה באמת יקרה ,שני התרחישי" הללו :לא שתו 4 -שני"
יהיו תוכניות כוללניות ולא שתו 5 -שני" הוועדות המקומיות יוסמכו .לאור זאת ועדת המשנה של
המועצה הארצית תהיה אחראית לוועדות כוללניות והוועדה המחוזית תהיה אחראית לוועדות
מקומיות ,כי ועדות מקומיות שלא מוסמכות עתידות שלא לקבל את זה .כא בדיוק נכנס הכאוס,
אדוני .יווצר כא "צוואר בקבוק" ותקיע7ת תכנונית .אנו סבורי" שהזמני" שנקבעו כא לא
ריאליי".
היו"ר אמנו כה :
תודה על שהארת את עינינו .הקר הקיימת לישראל ,מר בנג'י היימ  ,לא נמצא .חברת
החשמל ,עו"ד חי גלאו זגורי.
חי גלאו זגורי:
ההערות שלנו פרטניות.
היו"ר אמנו כה :
עמותת האדריכלי" המאוחדי" בישראל ואיגוד האדריכלי" העצמאיי" ,מר דני מור ,
איננו .ואחרו חביב ,עו"ד רו" צי ביקש לדבר ,שלח נייר עמדה .הוא לא נמצא.
קיבלנו אישור מיושבראש הכנסת ,מכיוו שהדיו חשוב נוכל להמשי -את הדיו למש-
שעתיי" נוספות .תיכ) ניכנס לסעיפי" על תוכניות ארציות וכוללניות .מה חשבת" ,שתלכו
הביתה? יש יושבראש חדש והוא רוצה לעבוד ...
אהרו )רוני( ב אריה:
יש לי הערות על המצגות.
היו"ר אמנו כה :
לא ביקשת רשות דיבור.
אהרו )רוני( ב אריה:
לא ידעתי שיהיו מצגות ועל מה בדיוק ה יהיו כדי שנוכל להעביר תגובות .אי -יכולתי
לכתוב נייר עמדה על דבר שלא ראיתי?
היו"ר אמנו כה :
היית צרי -לכתוב נייר עמדה על סעיפי" .161174
אהרו )רוני( ב אריה:
על הסעיפי" הללו אי לי מה להגיד.
היו"ר אמנו כה :
אמרנו שלפני שניכנס לסעיפי" נראה את שתי המצגות .לכבודו יש מה להעיר על המצגות?
אני נות ל -את זכות הדיבור ,בבקשה.
אהרו )רוני( ב אריה:
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תודה רבה .קוד" כול ,אני מבר -על הדרישה להגדיר את מטרות החוק .לא הבנתי ,מכל
מה שמדובר כא  ,הא" מטרת החוק היא לשמור על שטחי" פתוחי" או לפתח תשתיות.
היו"ר אמנו כה :
צרי -לקבוע את המטרות ,כפי שקיי" בכל חוק .בכל חוק אני כותב את מטרת החוק.
נת מאיר:
מטרות זה הכול ,ג" שמירה על שטחי" פתוחי" ,ג" פיתוח תשתיות.
אהרו )רוני( ב אריה:
אני רוצה להתייחס לדברי" שנאמרו כא בהקשר לשטחי" פתוחי" .אני מסכי" ששטחי"
פתוחי" ה" דבר חשוב ,אבל נאמר כא דבר שנשמע חמור למדי ,שיש מספיק שטחי" פתוחי"
לפתח תשתיות עד לשנת  ,2030כלומר ל 18השני" הבאות .יש מחסור בתשתיות של עשרות שני"
במדינה הזאת ,בכל מיני תשתיות .מדברי" כא על פיזור אוכלוסייה לפריפריה .אי אפשר לפזר
אוכלוסייה לפריפריה בלי תשתיות .א" התשתיות יפגעו בשטחי" פתוחי" צרי -להחליט מה חשוב
יותר.
אמרתי קוד" בקריאת ביניי" :לגור במחילות .כל הזמ מדובר על השארת שטחי"
פתוחי" ,אז לא יהיה איפה לגור .האוכלוסייה גדלה ואי מה לעשות .תראו מה קורה בנגב –
הבדואי" משתלטי" על שטחי" פתוחי" רבי" .אני לא מאשי" אות" ,מפני שאי שו" תוכנית
שתגדיר היכ ה" יגורו.
שמאי אסי):
דווקא יש.
אהרו )רוני( ב אריה:
אולי יש ,אז התוכנית לא מתבצעת .את" דואגי" לשטחי" פתוחי" .תראו בנגב ,בחצי מ
הנגב כבר אי שטחי" פתוחי" ,בכול יש פחוני" ואוהלי" .צרי -לחשוב על כל ההיבטי" הללו ולא
רק לדבר בססמאות על כ -שצרי -שטחי" פתוחי".
באשר לתמריצי" לתשתיות – ראינו ,פעמי" רבות נתנו כבר תמריצי" לפריפריה .זה לא
עזר ,אנשי" לא עברו לפריפריה .אנשי" צריכי" לגור במקו" קרוב לעבודת" .א" רוצי" שה"
יגורו בפריפריה צרי -לדאוג לכ -שמקו" עבודת" יהיה קרוב.
היו"ר אמנו כה :
או שיהיו תשתיות ואז ה" יוכלו להגיע מ הפריפריה למרכז.
אהרו )רוני( ב אריה:
בדיוק לזה אני מתכוו .
היו"ר אמנו כה :
תודה רבה ,אדוני .כיוונת לדעת גדולי" .יישר כוח.
בעוד כמה דקות נסיי" את הדיו הזה .בישיבה הבאה ניכנס לדיו בסעיפי" שעוסקי"
בתוכניות הארציות ,וככל שנספיק נדו ג" בתוכניות כוללניות .קראנו כבר את הסעיפי" 161167
על התוכניות הארציות .בהמש -נראה אי -אנו מתקדמי" .בחלק הראשו של הדיו נתמקד
בסעיפי" הללו ואז נתקד" ג" לתוכניות הכוללניות .כל הגופי" מתבקשי" להעביר הערות.
איריס פרנקלכה :
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כבר העבירו.
היו"ר אמנו כה :
א" את" מבקשי" להוסי) דבר מה ,עדיי אפשר .בעזרתהש" בשבוע הבא ניכנס לדיו
על שני החלקי" הללו ונראה אי -נתקד".
אני מבקש להגיד לכל המשתתפי" בישיבות ,ג" למשרדי הממשלה ,בכוונתי לקיי" יו"
דיוני" נוס) בשבוע על מנת לקד" את הדיוני" בהצעת החוק .בהתייעצות ע" הצוות וע" כול"
הגענו להחלטה שיתווספו דיוני" בימי ראשו בנוס) לימי שלישי .מכיוו שזאת ועדה משותפת זה
יו" הדיוני" שמצאנו ,כאשר ועדות אחרות מתכנסות פחות .מכיוו שיש לנו אילוצי" ולא יכולנו
לקיי" את הדיוני" ביו" שני או רביעי ,לכ הדיו יתקיי" בימי ראשו בי השעות .9:3013:00
הדיוני" בימי ראשו יתחילו לא בשבוע הקרוב ,כי כל אחד מאתנו צרי -להתארג  ,ויש אתנו
מרצי" בכירי" ואנשי" שמייצגי" גופי" שוני" ,לפיכ -ב 19ביוני יחלו דיוני" ג" בימי ראשו  .אני
מבקש ג" מנציגי משרדי הממשלה לשריי את ימי ראשו  ,בי השעות  9:3013:00לפחות ,ונמשי-
את הדיוני" ברצ).
דבר שני ,התיאומי" שאת" עורכי" מול המחלקה המשפטית של הוועדה צריכי" להיער-
תמיד כמה דיוני" מראש ,כלומר את" צריכי" להתקד" מהר יותר ולכ תצטרכו לשבת יותר
שעות .קחו בחשבו את כל המשלחות שיושבות כא  ,חשוב לנו להתחשב בכל הגופי" כדי שבסופו
של דבר ייצא תחת ידינו חוק טוב ע" איזוני" נכוני".
איריס פרנקלכה :
הגופי" שולחי" הערות בזמ  ,וזה חשוב מאוד ,כי כשאנחנו יושבי" ע" נציגי הממשלה
אנחנו בהחלט מתחשבי" במה שנכתב ונאמר.
היו"ר אמנו כה :
תרומתכ" חשובה מאוד.
איריס פרנקלכה :
ג" א" הדיו הקרוב הוא לא על אות" סעיפי" ,קחו בחשבו שאנחנו קוראי" את מה
שאנחנו מבקשי" מכ" לשלוח זמ רב לפני שאנחנו דני" בזה כא .
אהרו )רוני( ב אריה:
לאילו סעיפי" עלינו לשלוח הערות עכשיו?
היו"ר אמנו כה :
בינתיי" אנחנו מדברי" על סעיפי"  ,161174ועל כ -נערכו כבר הדיוני" ע" הייעו*
המשפטי לוועדה .לפיכ -עליכ" לשלוח הערות לסעיפי"  175והלאה ,עד פרק הרישוי.
איריס פרנקלכה :
עד היו" כול" הצטרכו להגיש כבר הערות לסעיפי" עד סעי) .192
היו"ר אמנו כה :
יש שאלות נוספות ובקשות להבהרות? מעתה ואיל ,-החל מ 19ביוני תשריינו בנוס) לימי
שלישי ג" את ימי ראשו  ,עד שנסיי" בשעה טובה את העבודה על הצעת החוק ,אלא א" כ פע"
תודה רבה לכול" .הישיבה נעולה.
נצטר -לבטל ואז נודיע על כ -מראש.
הישיבה ננעלה בשעה 16:15
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