נוסח לא מתוק

הכנסת השמונה עשרה
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 28
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפני והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע 2010
יו שלישי ,כ"ז באייר התשע"א ) 31במאי ,(2011 ,שעה 13:00

סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/חלק ג' להצעת החוק :התוכניות ,תוכניות מתאר ארציות
)סעיפי(161167 #
 .2הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/חלק ג' להצעת החוק :התוכניות ,תוכניות מתאר מקומיות
כוללניות )סעיפי(168174 #
נכחו:
חברי הוועדה:
אמנו כה – היו"ר
ניצ הורובי)
דב חני
רוברט טיבייב
אורי מקלב
חמד עמאר
מוזמני:
חה"כ יעקב אדרי
שמאי אסי,
עו"ד יהודה זמרת
עו"ד אפרת דו יחיא
דורו דרוקמ
קארי טלמור
אהוד יוסטמ
עו"ד ארז קמיני)
גיל פכט
יאיר פינס
עינת גנו
אינג' עמיר יצחקי
עו"ד שרית זוכוביצקיאור
ר שמל
עו"ד תמר מגדל
עו"ד יואב אינגבר
עו"ד חגית אייזנממלכה
שירלי לוי
שחר סולר
עו"ד טל רות#
רותי פרו#אריכא
עו"ד נאסר מוהאנד
עו"ד נת מאיר
ר כה
עמי ארגוב
יעקב זהר
ישי שכטר
אלי ברכה
נחמה חומי נובנשטר
רחל כה
דבורה סיילס פרומ
אדריכלית אורית ארנת

































אדריכלית נעמה רינגל
עו"ד אשר כהנא
עו"ד ישי שניידור
ער ניצ
עו"ד איל מאמו
אוהד דנוס








יוע) חיצוני ,משרד ראש הממשלה
היוע) המשפטי ,משרד הפני#
הלשכה המשפטית ,משרד הפני#
מ"מ מנהל מינהל התכנו ,משרד הפני#
יועצת ,מינהל התכנו ,משרד הפני#
מנהל אג ,בכיר לתכנו מקומי ,משרד הפני#
מחלקת ייעו) וחקיקה ,משרד המשפטי#
מתמחה ,מחלקת ייעו) וחקיקה ,משרד המשפטי#
מרכז מקרקעי ותכנו ,אג ,התקציבי ,#משרד האוצר
ס' מנהלת תכנו ובינוי ערי ,#משרד הבינוי והשיכו
ס' מהנדס ראשי לסביבה ובריאות ,משרד הבריאות
הלשכה המשפטית ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי#
יוע) ,אג ,תכנו תחבורתי ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי#
יועמ"ש ,חברת כביש חוצה ישראל ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי#
חברת כביש חוצה ישראל ,מש' התחבורה והבטיחות בדרכי#
סגנית היועצת המשפטית ,משרד התשתיות הלאומיות
מרכזת תכנו פיזי ,משרד התשתיות הלאומיות
ראש אג ,התכנו ,המשרד להגנת הסביבה
הלשכה המשפטית ,המשרד להגנת הסביבה
מנהלת הרשות לתכנו ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ע' יועמ"ש ,משרד התקשורת
יועמ"ש ,מרכז השלטו המקומי  +פורו #ה + 15איגוד מהנדסי ערי#
חבר כנסת לשעבר ,יוע) למרכז השלטו המקומי
ראש הוועדה הממונה בנח ,,מרכז השלטו המקומי
ראש הוועדה הממונה בטורע ,מרכז השלטו המקומי
יוע) ,פורו #ה15
ראש המועצה האזורית חו ,השרו ,מרכז המועצות האזוריות
סמנכ"ל ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
יועצת ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
יועצת ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מנהלת משרד אדריכלי #ארנת שפירא ,עמותת האדריכלי #המאוחדי#
בישראל  +איגוד האדריכלי #העצמאיי#
משרד קפל מתכנני #בע"מ
מתכנ ערי ,#יוע) משפטי ,איגוד המתכנני #בישראל
הסתדרות ההנדסאי#
סמנכ"ל ומנהל אג ,יזמות ובנייה ,התאחדות הקבלני #והבוני #בישראל
היוע) המשפטי ,התאחדות הקבלני #והבוני #בישראל
יו"ר לשכת שמאי המקרקעי בישראל

ועדה משותפת פני#כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
31/5/2011
עו"ד גלינה טלנקר
מירה שוור)
שחר ניצ
שרו חסיד
עו"ד מאיה אשכנזי
עו"ד טלי ענברגול
עו"ד בנימי היימ
איריס הא










יעל אלישר
גיתית הרש
ניר אנגרט
עו"ד נירית אהרו
עו"ד אלי ב ארי
עו"ד גיל גמור
עלוה קול
נילי ברו1
ד"ר אמילי סילברמ
ד"ר חיי #פיאלקו,
אלי כהני
שמואל ח














יועצי הוועדה
פרופ' רחל אלתרמ
עו"ד יהושע שופמ
ד"ר יגאל ברזילי )יוע) ליו"ר הוועדה(
ייעו& משפטי:

איריס פרנקלכה
מיכל גולדברג

מזכירת הוועדה :סיו ששו
רשמת פרלמנטרית :אירית שלהבת

2

היועצת המשפטית ,לשכת שמאי המקרקעי בישראל
אג ,תכנו ופיתוח ,מינהל מקרקעי ישראל
ראש מדור תוכניות מתאר ותשתיות ,תכנו סטטוטורי ,חברת החשמל
עוזרת סמנכ"ל לפיתוח ,חברת מקורות
מייצגת את חברת מקורות
היועצת המשפטית ,מע"צ – החברה הלאומית לדרכי#
יוע) ,הקר הקיימת לישראל
מנהלת תחו #תכנו ומחקר ,מכו דש"א )דמותה של אר)( ,החברה להגנת
הטבע
החברה להגנת הטבע
קשרי ממשל ,החברה להגנת הטבע
מנהל חטיבת תו"פ ,רשות הטבע והגני #הלאומיי#
הלשכה המשפטית ,רשות הטבע והגני #הלאומיי#
היוע) המשפטי ,אד #טבע ודי
האגודה לזכויות האזרח  +הקואליציה לדיור ברהשגה
האגודה לזכויות האזרח
מתכננת ראשית ,עמותת במקו#
חוקרת בכירה ,המעבדה לתכנו ע #הקהילה ,הטכניו
יוע) עצמאי
חברת נת"ע )נתיבי תחבורה עירוניי(#
דובר ועדת הפני #והגנת הסביבה

ועדה משותפת פני#כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
31/5/2011

3

הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע ) 2010מ – (499/חלק ג' להצעת החוק :התוכניות ,תוכניות מתאר ארציות
)סעיפי (161 167
היו"ר אמנו כה:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני #והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיו בהצעת
חוק התכנו והבנייה ,התש"ע.2010
היו #נדו בחלק ג' של הצעת החוק .בדיו הקוד #קראנו את סעיפי 161167 #וג #שמענו הערות של כל
הנציגי #שהשתתפו בדיו .הדיו הקוד #היה דיו עקרוני על הסעיפי #בפרק התוכניות .היו #ניכנס לדיו הפרטני
בסעיפי 161167 #שעוסקי #בתוכניות מתאר ארציות ולאחר מכ נעבור לדיו בסעיפי 166174 #על תוכניות מתאר
מקומיותכוללניות .יש לי כא רשימת גופי #שהעבירו את הערותיה #לוועדה .כל אחד ואחד בתורו יוכל להתייחס
לסעיפי 161167 #על תוכניות מתאר ארציות ,ומשרדי הממשלה כמוב ירשמו את ההערות של כל הדוברי #ויתייחסו
אליה .עכשיו נשמע את ההערות הספציפיות של כל הגופי #ובסו ,נית זכות תגובה למשרדי הממשלה ,ואחרכ1
נצטר 1להכריע .חברי הכנסת שותפי #כמוב לדיו וא #יש לה #עדיי הערות ושאלות על הסעיפי #הללו יוכלו לשמוע
ולהשמיע ,זה המקו .#א #חברי הכנסת ירצו להתייחס בהתחלה ,אאפשר זאת .א #תרצו קוד #כול לשמוע את
הגופי ,#בבקשה .בקיצור ,כאשר תרצו את לכ #זכות דיבור.
אתחיל לקרוא את רשימת הדוברי ,#שלא מסודרת עלפי סדר החשיבות אלא עלפי סדר הגעת ההערות
לוועדה .ראשו הדוברי #הוא יושבראש לשכת שמאי המקרקעי בישראל ,מר אוהד דנוס ,בבקשה .א #אקרא בשמו
של אד #ואי לו מה להגיד כי הוא כבר התייחס ,ג #זה בסדר.
אוהד דנוס:
בסעי ,163 ,בדיו הקוד #טענו כי נספח שמאי נדרש בתוכנית בכל רמה שהיא .אנו מבקשי #להפנות את
הוועדה אל המקומות שבה #צריכי #את אותו נספח שמאי .סעי ,קט )163א( עוסק בתוכנית המתאר הארצית
לתשתיות .אנחנו יודעי ,#מתו 1ליווי של גופי #מפקיעי #שמבצעי #אומדני ,#שלמעשה אנחנו יכולי #לטייב את
התכנו ברמה כזאת שתוואי התוכניות ,בי תוואי של דר 1או סימו אחר של שטחי #לצורכי ציבור ,בהחלט נית
לפעמי #למזער את הנזק ואולי אפילו ליצור השבחה מסוימת .הייעו) הזה ,כולל האומד ,הוא דבר שבפרקטיקה
המקצועית נעשה הלכה לפועל ע #הגופי #המפקיעי .#אני מדבר על הגופי #של משרד התחבורה וכדומה.
היו"ר אמנו כה:
אנחנו מדברי #כרגע על הסעיפי .161167 #כל מי שיש לו מה להעיר לתוכ הסעיפי #הללו ,בשמחה רבה ,יאיר
את עינינו ואנחנו נשמע ונגיב ,ונשתדל לתק א #יש דברי #חשובי #שצרי 1לתק ,זאת המטרה.
אוהד דנוס:
סעיפי)164 #א( ו)168א() (5עוסקי #בתוכנית מתאר ארצית למתקני #ביטחוניי .#אני מבי שבנושא הזה
יתקיי #דיו נפרד ,אבל חשוב לדעת שמתקני #ביטחוניי #משיתי #לעתי #מגבלות נכבדות מאוד על הסביבה .ג#
בעניי הזה רצוי שיהיה נספח שמאי.
היו"ר אמנו כה:
תודה .אנחנו עוברי #לדובר הבא ,נציג רשות הטבע והגני #הלאומיי ,#מר ניר אנגרט ,בבקשה.
ניר אנגרט:
שלו #לכול .#לסעי :161 ,תוכנית מתאר ארצית ,יש לנו שתי הערות .אנו מבקשי #להוסי ,ברשימת הנושאי#
המפורטי #בפסקה ) (3ג #שמורות נו ,ונחלי #וסביבותיה ,#מכיוו שתוכנית מתאר ארצית לנחלי #וניקוז קובעת
שצרי 1להכי תוכניות לנחלי ,#וקובעת ג #לאילו נחלי ,#ולכ זה ראוי לדעתנו.
ניצ הורובי):
כא כתוב "שטחי #פתוחי ."#זה לא מכסה?
יהודה זמרת:
תסתכל בהגדרה "שטחי #פתוחי ."#היא כוללת הרבה יותר דברי #מאשר רק שמורות טבע וגני #לאומיי.#
ניר אנגרט:
אני יודע ,ובכל זאת אחרי השטחי #הפתוחי #בנוסח של החוק הוסיפו עוד דוגמאות.
יהודה זמרת:
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ההגדרה "שטחי #פתוחי "#רחבה מאוד.
ניר אנגרט:
בסדר.
ההערה השנייה היא ביחס לתוכניות הייעור .אנו סבורי #שצרי 1לעשות התאמה ְלמה שקיי #היו #בתוכנית
המתאר הארצית מספר  22ליער וייעור .ייעור זה פעולה אקטיבית ,אבל לא בהכרח עושי #תוכנית בשביל לייער.
לפעמי #עושי #תוכנית לפארק ,לשטח שאמור להישמר כטבעו בלי ייעור פיזי .אנו סבורי #שנכו להתאי #את זה
להגדרה עלפי תמ"א " :22יער וייעור" ,ולא רק "ייעור".
היו"ר אמנו כה:
תרשמו את הדברי .#אחרכ 1תתייחסו.
ניר אנגרט:
הערנו ג #לגבי סעי ,161 ,א 1ראיתי שזה מוטמע בנוסח שהועבר היו #אז לא אדבר עליה.
בסעי :166 ,הוראה על הכנתה של תוכנית מתאר ארצית ,נכתב בהצעת החוק שהמועצה הארצית או הממשלה
יכולות לתת הוראה להכי תוכנית מתאר ארצית .אנו מתייחסיְ #למה שנאמר כא לגבי הממשלה .אנחנו כמוב לא
כופרי #בכ 1שהממשלה כמוסד עליו יכולה ,אבל אנו רוצי #לדבר על התהלי .1כיו ,#לעניות דעתי ,ג #באשר לישובי#
חדשי ,#לפני שממשלה מחליטה על ישוב חדש היא מעבירה את העניי לדיו במועצה הארצית ומקבלת ממנה את
חוות דעתה .אותו דבר כא ,לדעתנו ראוי שיהיה דיו במועצה הארצית לפני שתתקבל החלטה בממשלה על תוכנית
מתאר ארצית ,כי לפעמי #יש משמעות גדולה מאוד לנוסח של ההוראה .כאשר מתקיי #דיו במועצה הארצית – יושב
אתנו מר שמאי אסי ,שניהל את המועצה הארצית במש 1תקופה ארוכה ,הוא יודע שבמסגרת הדיו על הנוסח של
ההוראה של התוכנית הארצית נכנסי #הרבה מאוד שינויי ,#תיקוני #ותוספות .אנחנו חוששי #שא #הדבר הזה
יונחת מלמעלה בנוסח שאי אפשר להתייחס ולהגיב אליו ,תהיה בעיה.
לכ ההצעה שלנו ,אי לנו כמוב בעיה ע #זה שהממשלה תחליט ,אבל שיהיה הלי 1מקדי #של התייעצות ע#
המועצה הארצית ,לקבל את התייחסותה לנוסח של ההוראה וכ הלאה.
עולה כא ג #נושא היזמי #הפרטיי ,#שכידוע לנו הגיע ג #לביתהמשפט בהקשר לתוכנית המתאר הארצית
לקידוחי גז ב"דלית" ו"תמר" .בעניי הזה ניתנה חוות דעת משפטית עלידי משרד הפני #במועצה הארצית ,לבקשת
חברי המועצה הארצית ,הא #יזמי #פרטיי #אמורי #להכי ולממ תוכנית מתאר ארצית או רק משרדי הממשלה.
אנו מציעי #שיהיה כתוב שההוראות להכנת תוכנית מתאר ארצית יבוצעו עלידי מי ששר הפני #מינה לכ 1או עלידי
מי שזכה לכ 1במכרז שפרס #משרד הפני .#חשוב לציי שכ 1קיי #היו #בסעי 51 ,לחוק הקיי.#
היו"ר אמנו כה:
יכולה לבוא כל יוזמה ,אבל יאשרו אותה הגופי #הרלוונטיי .#בעיד של פיתוח לפעמי #מגיעה יוזמה מ
השטח – למשל בתחו #הגז ,או בתחו #הבנייה ,לפעמי #בתחו #התיירות .אנחנו מברכי #על היוזמות הללו ,אבל
בסו ,מי שיאשר את התוכנית יהיה הגו ,שהשר יקבע.
ניר אנגרט:
אי לי הערה לגבי היוזמה .ייתכ מצב תיאורטי שלמשל רשות הטבע והגני #הלאומיי #תבוא ע #יוזמה ותכי
תוכנית חדשה ששומרת על השטחי #הפתוחי ,#ואנחנו גו ,ממשלתי .אבל כאשר מדובר ביזמי #פרטיי #שיש לה#
אינטרסי #כלכליי #כאלה ואחרי #וחשש לניגוד ענייני ,#אנו סבורי #שיש בזה בעיה .אנו מציעי #להשאיר את הנוסח
הקיי #היו #בחוק .כלומר ,היוזמה יכולה להישאר יוזמה ,אבל אנחנו מציעי #להישאר ע #הנוסח כפי שקיי #היו#
בחוק" :ההוראות יבוצעו עלידי מי ששר הפני #מינה לכ 1או עלידי מי שזכה לכ 1במכרז שפורס."#
היו"ר אמנו כה:
מה את #רוצי #כא? מה מפריע ל?1
יהודה זמרת:
אנחנו רוצי ,#בי היתר ,בגלל שמגיעה תחנת כוח פרטית וצרי 1לממ את העלויות של הכנת התוכנית,
הממשלה רוצה להקי #את תחנת הכוח ומי שיכי את המסמכי ,#כמו בכל תוכנית רגילה שמגיעה לכל ערכאה ,הוא
יז #התוכנית .זה כמוב יעבור בקרה ,ועדות ,כל המערכת .השאלה הגדולה היא למה לחייב .נראה לנו לא נכו לחייב
משרד ממשלתי להכי את התכנו עבור יז #פרטי ולשאת בכל העלויות.
היו"ר אמנו כה:
אולי המדינה צריכה בעצמה כרגע ,כמימו ביניי ,#לתכנ ,לסדר ,ואז כאשר היא תוציא את זה למכרז   
יהודה זמרת:
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לעתי #זה הול 1הפו.1
היו"ר אמנו כה:
ייתכ .כא יש אפשרות שהמדינה תיזו #לפי ראות עיניה ,לפי הצור 1של המדינה ,לצורכי התשתיות שלנו,
וכאשר זה ייצא למכרז ייכללו כל העלויות שהושקעו בתכנו והזוכה יידע כבר שהמדינה השקיעה סכו #מסוי #בהכנת
התוכניות.
יהודה זמרת:
חלק מ התוכניות ה תוכניות מתאר ארציות לכל האר) וה א ,פע #לא קשורות לקטע ספציפי .ה מוכנות
עלידי משרדי הממשלה וגופי הממשלה .זה לא הסיפור .מאחר ואפשרנו ,במיוחד בתוכניות לתשתיות ,להכי תוכניות
נקודתיות ,למתק התפלה כזה או למתק אחר ,ומלכתחילה היז #מקבל את הרישיו ואמור להכי את התוכנית
למתח #שלו ולקד #אותה ברמה הארצית ,לכ באותו שלב לא ראינו לנכו שהממשלה תממ לו את כל עלויות התכנו
ואחרכִ 1תגבה את הכס ,בחזרה.
היו"ר אמנו כה:
מה החשש כא?
יהודה זמרת:
הרי בסופו של יו #יש מערכת בקרה שתחליט א #התוכנית טובה או רעה ,אבל מי שיכי את התסריטי #ויממ
את המתכנני ,#אנו יוצאי #תמיד מנקודת הנחה שמי שמגיש את זה יש לו רצו לקד #את התוכנית.
ניר אנגרט:
המציאות לימדה אותנו שכאשר הוכנה תוכנית עלידי יז ,#למשל במקרה של קידוחי הגז ,הלכו לביתהמשפט
ובסופו של דבר משרד התשתיות הלאומיות הוא שמתכנ את התוכנית ,ואז התגלו דברי #מענייני #מאוד ,שדברי#
שהמתכנני #ששכר היז #אמרו שה #בלתי אפשריי #לחלוטי פתאו #מסתבר שה #כ אפשריי.#
היו"ר אמנו כה:
הבנתי .שמענו את ההערות ואחרכ 1נלמד את העניי.
ניר אנגרט:
סעי ,קט )166ג( קובע מי הגור #שיכול להגיש למועצה הארצית תוכנית מתאר ארצית .בדיו הקוד #דיברנו
באופ כללי על נושא השטחי #הפתוחי ,#ודובר בי השאר על ביטול תוכניות המתאר המחוזיות ,לרבות תוכניות
המתאר המחוזיות החלקיות .נאמר שאפשר להכי או תוכנית מתאר כוללת ,לדוגמה לשטחי #פתוחי ,#או להכי
תוכנית מתאר ארצית ,וזאת החלופה .האדריכל שמאי אסי ,הראה לנו במצגת אי 1תוכניות המתאר המחוזיות
מתבטלות ועוברות או למעלה ,כתוכניות ארציות ,או למטה ,כתוכניות כוללניות .אנחנו מבקשי ,#בדומה לסעיפי#
אחרי #שנכללו בחוק ,שג #תוכנית מתאר ארצית יהיה אפשר להגיש עלידי משרד ממשלתי או רשות.
יהודה זמרת:
זה קצת רחב.
ניר אנגרט:
כפי שכללת #כא בחוק בסעיפי #אחרי .#זה נועד לתת פתרו בשל כ 1שנמחק הרובד של תוכניות המתאר
המחוזיות החלקיות ,ואמרת #במפורש שיחליפו את זה תוכניות המתאר הארציות.
ניצ הורובי):
את #מסכימי?#
יהודה זמרת:
צרי 1לבדוק את זה.
ארז קמיני):
הכנסנו את זה בכוללני.
ניר אנגרט:
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ההערה האחרונה שלנו נוגעת לסעי .167 ,כא מדובר על המנגנו של העברת תוכנית מתאר ארצית להערות
לוועדות המחוזיות .זה הנוהג שקיי #היו ,#ובמיוחד במוסדות כמו הוועדה לתשתיות לאומיות כאשר מכיני #את
התוכניות .לדעתנו יהיה סוג של נתק מול השטח ,מול הוועדות המחוזיות .לדעתנו ראוי מאוד לשמור על המנגנו
הקיי #היו #בחוק ,שתוכניות מתאר ארציות מעבירי #לשמיעת הערות של הוועדות המחוזיות .זה רק יתרו #לכ1
שהתוכניות יהיו טובות יותר ושההתנגדויות ,לרבות הליכי #משפטי ,#יהיו מעטות יותר.
היו"ר אמנו כה:
הוועדה מסכימה את.1
יהודה זמרת:
עוד מעט נסביר מה קרה.
היו"ר אמנו כה:
נית לכ #להסביר ,אבל קוד #אנחנו רוצי #לשמוע את כול .#אני מבקש שתציי ג #בתשובה להערות מה
את #מקבלי #ומה לא מקבלי.#
בשלב זה אני מבקש לתת את רשות הדיבור לחבר הכנסת והשר לשעבר ידידי מר ר כה ,שמקדיש לנו מזמנו
היקר ונות לנו מניסיונו כדי להשכיל אותנו .בבקשה ,אדוני.
ר כה:
תודה רבה ל ,1אדוני היושבראש .אני מודה ל 1מאוד .אני חייב לגלות שאני בא לכא לדבר בנושא הזה לא רק
בשל כ 1שבהיותי חבר הכנסת הייתי מעורב מאוד בנושא הדיור ,אלא ג #מכיוו שלפני כמה חודשי #נתבקשתי עלידי
מר שלמה בוחבוט ,יושבראש מרכז השלטו המקומי ,לייע) לצוות שהוא הקי #במרכז השלטו המקומי בנושא דיור
בכלל ,ודיור ברהשגה בפרט ,ואני עושה את זה בשמחה רבה ובהתנדבות.
היו"ר אמנו כה:
הנושא הזה יידו בסעיפי #הבאי .#עכשיו אנחנו מדברי #על תוכניות ארציות.
ר כה:
אתה כבר מביא אותי להקדי #ולומר שלצערי ,מאחר ואני מלמד באוניברסיטה העברית ,בשעה  14:00עליי
לעזוב .לכ אשמח א #תאפשר לי לדבר כעת על הסעיפי #הבאי ,#או על כל פני #לפני השעה .14:00
היו"ר אמנו כה:
הוועדה דנה ברפורמה חשובה ביותר ,רפורמה היסטורית שלא מחוקקי #בכל יו #וג #לא בכל שנה .ג#
הממשלה מבינה שהיא לא יכולה להעביר רפורמה כה חשובה רצינית והיסטורית בלי לתת מענה לנושא דיור בר
השגה.
ר כה:
אבל זה לא כתוב.
היו"ר אמנו כה:
בחלק השני של הדיו נדבר על כ .1כרגע זה לא כתוב ,אבל הוועדה מבקשת שזה יהיה כתוב .חייב להיות פתרו
לדיור ברהשגה .הממשלה מקשיבה ותמצא את האכסניה המתאימה ,ואני משער שזה יהיה בסעיפי #הבאי .#אנחנו
חייבי #כמדינה לתת פתרו לדיור ברהשגה.
ר כה:
בכל אופ ,הפנייה שלנו היא שייכללו בתוכניות של הוועדות הוראות בעניי דיור ברהשגה וג #בעניי דיור
ציבורי .אי שו #סיבה שבכלל העבודה של הוועדות לא יינת מענה ג #לכ.1
היו"ר אמנו כה:
תודה .חבר הכנסת חמד עמאר ,רצית לדבר ,בבקשה.
חמד עמאר:
אני מבקש להעיר הערה לגבי סעי ,(2)161 ,באשר למתקני #לטיפול בפסולת ולסילוקה ובאשר למתקני מי#
וביוב בעלי חשיבות לאומית .אני לא מבי את הביטוי "בעלי חשיבות לאומית" .ע #כל המצב הקשה שלנו בנוגע למי#
וג #לביוב ,על כל דבר "מקורות" תאמר שהוא בעל חשיבות לאומית.
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היו"ר אמנו כה:
אתה צודק .יש כא נדב 1שצרי 1לתת עליו את הדעת.
חמד עמאר:
מ הסיפה" ,בעלי חשיבות לאומית" ,צרי 1להשמיט את הנושא הזה ,כי זה נושא חשוב מאוד שנוגע למשק
המי #שלנו באר) .יש ג #בעיה בביוב .אני מסתובב הרבה בישובי #וסבור שג #את פתרו הקצה שהיו" #תוקע" הרבה
מאוד תוכניות צרי 1להשמיט כא.
יהודה זמרת:
זה לא הערה של הממשלה .הממשלה הציעה הגדרה רחבה.
איריס פרנקלכה:
ראינו את ההערות של "מקורות" ויש בה ממש .בחנו את זה .ככל הנראה נשמיט את זה.
חמד עמאר:
אז יורידו את זה .בסדר גמור .תודה.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה על ההערה .קיבלתי פנייה מיושבראש "מקורות" ,מר ויז'ניצר ,והוא ג #שוחח אתי בטלפו.
כמצוות כל הגורמי #שפוני #אלינו ,ביקשתי מ הייעו) המשפטי של הוועדה לבחו את הסוגייה .קראתי את ההערות
ויש דברי #שצריכי #לקבל מענה .בהידברות בי הוועדה ובי הממשלה אני מקווה שנמצא את הפתרונות המתאימי#
והראויי #לנושא הזה.
אנחנו ממשיכי #את סדר הדוברי .#איגוד המתכנני #בישראל ,עו"ד אשר כהנא ,בבקשה.
אשר כהנא:
אני עור1די ומתכנ ערי .#דבר ראשו ,האיגוד לא מסר כא עמדה על הנושא העקרוני הכללי של תוכנית
מתאר ארציות ומקומיות וכוללניות ומחוזיות ,אז אני רוצה להגיד בקצרה דבר כללי.
היו"ר אמנו כה:
הערות כלליות שמענו כבר.
אשר כהנא:
אנחנו לא הערנו הערות כלליות.
היו"ר אמנו כה:
כרגע אנחנו מתייחסי #לסעיפי .161167 #אל תיקח אותנו למקומות אחרי .#בהמש 1תוכל להשלי #את
דברי 1ג #לגבי הסעיפי #הבאי.#
אשר כהנא:
אני מדבר באופ כללי על נושא שלא מופיע בהצעת החוק.
היו"ר אמנו כה:
אני לא רוצה לשמוע כרגע הערות כלליות.
אשר כהנא:
אני רק מציי שלא דיברנו בישיבה הקודמת.
היו"ר אמנו כה:
כרגע מדברי #על סעיפי .161167 #א #לכבודו יש מה להגיד ,בבקשה .א #לא ,תדבר כאשר נעבור לסעיפי#
הבאי.#
אשר כהנא:
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דבר ראשו ,הערה באשר לתשתיות ולהגדרות .יש חלקי #מ ההגדרות בסעי 1 ,שמופיעי #במסגרת שתידו
היו .#זאת הערה שהערנו ואנו רואי #שהיה תיקו בסעי 161 ,בפסקאות ) (1ו) ,(2שבכל מקו #שמדובר על מתקני#
לסילוק פסולת צרי 1לדבר ג #על טיפול בפסולת ,שכולל מפעלי מיחזור ואתרי #לוויסות של שטפי עפר וכדומה ,אבל
זה צרי 1להופיע ג #בכל מקו #בחוק .בהגדרות ,לדוגמה ,ב"צורכי ציבור" מופיע עדיי "אתר לסילוק פסולת" אבל לא
מדובר על טיפול בפסולת .ג #את זה צרי 1לכלול.
היו"ר אמנו כה:
בדיו הקוד #כאשר דיברנו באופ כוללני מר מיכאל מאיר ,נציג איגוד המתכנני ,#ביקש שתוכלו להתייחס
באופ כללי לכל הנושא בדיו היו ,#אז אתה מקבל רשות לדבר ג #באופ כוללני .שלא יהיה כא אד #אחד שיגיד שלא
נתנו לו לדבר .אתה יכול לשלב בי ההערות .אני במעקב כל הזמ ,לא נפספס א ,אחד.
אשר כהנא:
אתחיל בכל זאת בהערות הכלליות .דבר ראשו ,אנחנו רוצי #להגיד במה אנו תומכי #ומה אנו אוהבי#
ברפורמה .אנחנו מאודמאוד שמחי #לראות ברפורמה את המושג "תוכניות מתאר כוללניותמקומיות" .תמכנו בכ1
עוד כשזה היה במסגרת תסקיר הצעת חוק בתיקו  .90אנו סבורי #שזה יקד #מאוד את התכנו באר) ,הפעולה
שנעשית עכשיו ללא קשר ,של קידו #תוכניות מתאר כוללניות לישובי #במקו #תוכניות נקודתיות שאי בה איזו
ראייה כוללת.
אנו סבורי #שצרי 1לבחו מחדש את ביטול תוכניות המתאר המחוזיות .אנחנו לא רואי #את היתרו בביטול.
זה לא יזרז הליכי #או יוזיל את מחירי הדיור ,לא יעשה שו #דבר ממה שהרפורמה הזאת רוצה לעשות .במילא מדובר
על הטמעה של כל מה שנמצא בתוכניות המתאר המחוזיות בתוכניות המתאר הארציות ,אז אני לא רואה אי 1זה
מפשט או מקל או עושה משהו שמקד .#להיפ ,1הרפורמה הרי מדברת על ביזור סמכויות ,שיורדי #למטה ,שיש יותר
סמכויות לוועדות המקומיות ,א 1כא בעצ #אנו עולי #למעלה ,מעבירי #סמכויות מ הוועדות המחוזיות למעלה,
לממשלה ולמועצה הארצית.
מנגד ,אנו סבורי #כי בתוכניות מתאר מחוזיות יש הרבה מאוד יתרונות במסגרת של תכנו אזורי .זה כלי
מאודמאוד חשוב למתכנני .#אנחנו משתמשי #בו ורואי #שהוא עוזר .חלק מזה הוא כמוב תכנו של שטחי#
פתוחי #בצורה מפורטת יותר על בסיס תוכניות המתאר הארציות ,אבל לא רק ,אלא ג #תכנו של תשתיות ברמה
המחוזית .תוכנית פארק הירקו ,לדוגמה ,היא תוכנית מתאר מחוזית .לא הגיוני שהיא תופיע בהרבה תוכניות מתאר
קטנות .תוכנית הרכבת הקלה באזור גוש ד ובמחוז המרכז ,הא #הגיוני שתופיע רק בתוכניות מתאר ארציות או רק
בתוכניות מתאר מקומיות? הכלי הזה דווקא מאפשר שיתו ,פעולה אזורי בלי שחייבי #ללכת למשרד הפני #למעלה,
לבוסי #הגדולי #שלא מכירי #את השטח ולא מכירי #את מה שקורה ,ומצד שני שלא כל אחד יכי תוכנית לעצמו ואז
יש צור 1לקב) את היזמי #איכשהו לשת ,פעולה בלי שיהיה שו #כלי לש #כ .1אנו סבורי #שזה פשוט חבל .זה לא
מקד #אותנו ואנחנו מאבדי #את היתרונות.
התחלתי להעיר על סעי ,161 ,וזה מתייחס לכל ההגדרות בהצעת החוק ,שבכל מקו #שמדובר ב"אתר לסילוק
פסולת" צרי 1להוסי ,ג" #לטיפול בפסולת" .הכוונה למיחזור .היו #לא רק מסלקי #את הפסולת וזורקי #אותה אלא
ג #ממחזרי #אותה ויש ג #אתרי #לוויסות פסולת.
איריס פרנקלכה:
זה כתוב.
אשר כהנא:
כא זה תוק ,אבל יש מקומות אחרי #בחוק שבה #זה לא תוק .לדוגמה ,בהגדרה "צרכי ציבור" עדיי מופיע
רק "לסילוק פסולת" .צרי 1להיות תיקו רוחבי.
אנו סבורי #כי ג #בהגדרה "תשתית לאומית" צרי 1להוסי ,את האתרי #לסילוק ולטיפול בפסולת .זה לא
מופיע.
איריס פרנקלכה:
זה מופיע במסגרת ההגדרה "מתק תשתית".
אשר כהנא:
בסדר.
בסעי ,163 ,ראינו את ההערות של הייעו) המשפטי לוועדה ואנחנו מסכימי #לה.
בסעיפי ,166167 #ראינו את הערות הייעו) המשפטי א 1ההערות נותרו בינתיי #ברמת שאלות .אנו סבורי#
שצרי 1לענות עליה תשובות .אנחנו מסכימי #להערות של הייעו) המשפטי לוועדה בסעי ,166 ,שראוי שג #א#
הממשלה מורה על הכנת תוכנית מתאר לתשתיות הרי המועצה הארצית צריכה לקבוע לא זה ייל ,1וג #צרי 1להבהיר
שההוראה להכנת תוכנית צריכה להיות למועצה הארצית.
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היו"ר אמנו כה:
מר כהנא אומר שההערה שהעיר הייעו) המשפטי לוועדה – על הממשלה להתחשב בה .לכ ,מר ארז קמיני),
קח את זה לתשומת לב.1
איריס פרנקלכה:
ההערה מתייחסת לשאלה מי יחליט א #זה יידו במסגרת מליאת המועצה הארצית או במסגרת ועדת משנה
לתשתיות.
היו"ר אמנו כה:
תודה .אנחנו ממשיכי .#כתוב לי כא שבישיבה הקודמת נציגת חברת "מקורות" ביקשה לדבר בדיו הזה.
את #יכולי #להתייחס קוד #כול למכלול התוכניות ואחרכ 1לסעיפי 161167 #על תוכניות מתאר ארציות ,בבקשה.
מאיה אשכנזי:
אני עורכתדי חיצונית שמייעצת ל"מקורות" .אנחנו רוצי #להתייחס ישירות לסעיפי.#
קוד #כול ,אני רוצה להודות ליושבראש הוועדה ,חבר הכנסת אמנו כה ,ולחבר הכנסת חמד עמאר על
התמיכה בהערותינו לסעי.161 ,
היו"ר אמנו כה:
אמרתי שה מוצדקות ,אבל עדיי לא תמכתי .צרי 1למצוא פתרו.
קריאה:
זה דר 1להגיד כדי שתתמו.1
קריאה:
תרצה באופ אוטומטי להתנגד?
היו"ר אמנו כה:
אי אצלנו אופ אוטומטי .יש כא חברי כנסת משכילי #ששומעי #את ההערות ,מפנימי #אות ואז מחפשי#
פתרו לבעיות .בבקשה ,גברתי.
מאיה אשכנזי:
מלכתחילה נושא מתקני מי #לא נכלל בסעי .161 ,לאחר מכ בתיקו הוסיפו את מתקני המי #והביוב .כעת
הנוסח מבקש להסב את הגלגל אחורנית בנושא הזה ולהעמיד דווקא את מתקני המי #במבח נוקשה מאוד של
חשיבות לאומית.
איריס פרנקלכה:
עברנו את זה .הסכמנו להוריד את זה .אפשר להמשי 1הלאה.
מאיה אשכנזי:
בסדר ,אז לא ארחיב על כל המשמעויות.
הערה נוספת שלנו היא לסעי ,165 ,שעוסק באפשרות להכי תוכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד ,אבל נקבע
כא שהיא תתייחס א 1ורק לתוכניות המתאר הארציות התקפות ולא תתייחס לכל מיני מתקני #שהוקמו מכוח
תוכניות אחרות .במקרה של "מקורות" זה רלוונטי מאוד.
יהודה זמרת:
או שהוקמו שלא עלפי תוכנית.
מאיה אשכנזי:
יש תוכנית מפעל מי #לפי חוק המי.#
ארז קמיני):
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אבל זה לא לפי חוק התכנו והבנייה.
מאיה אשכנזי:
אסביר עכשיו למה אני סבורה שכ צרי 1להתייחס לזה .מפעלי #משמעותיי #מאוד של "מקורות" ,כמו הקו
השלישי לנגב ,המוביל הארצי ועוד כמה מפעלי מי #נקודתיי #הוקמו מכוח סעי 77 ,לחוק המי .#לדעתנו יש עניי
ציבורי רב מאוד שתוכנית מאוחדת כזאת תתייחס ג #למתקני #כאלה .הסיבה היא שאחרכ 1נוצרת חפיפה בעייתית
בי תוכניות אחרות ,בי תשתיות אחרות ובי תשתית המי ,#שהיא תשתית חיונית באותה מידה כמו תשתיות
אחרות .הדברי #הללו מעכבי #אחרכ 1את תהלי 1התכנו ועומדי #בניגוד למגמה שקיימת היו ,#לאחד תשתיות.
ארז קמיני):
תוותרו על חוק המי #בכלל ואנחנו נכניס את זה פנימה.
מאיה אשכנזי:
חוק המי #הוא לא דבר שאנחנו יכולי #לוותר עליו או לא לוותר עליו.
יהודה זמרת:
יש לכ #מנגנו ש.#
מאיה אשכנזי:
אנחנו חברה ממשלתית שמספקת מי.#
ר כה:
את #מוכני #לוותר על חוק המי?#
ארז קמיני):
לא אמרתי שאנחנו מוכני #לוותר על חוק המי.#
ר כה:
זה מה שביקשת.
ארז קמיני):
אענה בהרחבה בהמש.1
מאיה אשכנזי:
רק להשלי #את דבריי בהקשר הזה" .מקורות" פועלת היו #במקרי #רבי ,#היכ שהיא יכולה ,כדי להגיש
תוכניות מאוחדות ע #תשתיות אחרות .זה יכול להיות ע #תשתית הכבישי ,#יש את תמ"א  ,16זה יכול להיות ע#
תשתית גז ,ועובדי #על תמ"א 37ב' .אנו מנסי #לאחד ,אבל אנו זקוקי #ג #לכלי הזה .חבל שתוכנית מתאר ארצית
מאוחדת תשלול מראש את האפשרות להקי #איזה בסיס מידע של #של קווי התשתית שעוברי #במקרקעי.
ההערה האחרונה שלנו בסעיפי #הללו מתייחסת לסעי .163 ,אנו מרגישי #שהסעי ,לא ברור עד תומו .לא
ברורה לנו בדיוק הפרוצדורה שבה יוכנו התוכניות הללו לתשתיות משותפות .אנחנו רוצי #לוודא שהסעי ,הזה לא
ימנע קידו #של תוכניות תשתית משותפות שעליה דיברו קוד #לכ ,וכמוב שלא ימנע הקמת מתקני #נלווי #למתקני
התשתית .למשל ,במקרה של "מקורות" מדובר בצמתי מגופי ,#הגנה קתודית ,חיבורי צרכ ,חצרות אביזרי #וכיוצא
בזה ,שבלעדיה #אי אפשר להפעיל את הקווי #שיוקמו או לעשות בה #שימוש.
ארז קמיני):
לא הבנתי את ההערה.
איריס פרנקלכה:
לא הבנתי מה הקושי שאת מוצאת בסעי.,
מאיה אשכנזי:
הקושי שאנחנו מוצאי #בסעי ,,שאנחנו לא בטוחי #מה משמעות התיקוני #האחרוני #שהוכנסו בו.
איריס פרנקלכה:
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ה #נוגעי #יותר לניסוח מאשר למהות.
מאיה אשכנזי:
התחושה היתה שזה לא ברור לחלוטי .א #זאת המטרה ואפשר יהיה להכי תוכניות משותפות לתשתיות,
בסדר.
איריס פרנקלכה:
"תוכנית מתאר ארצית לתשתיות תהיה תוכנית  ...הכוללת א 1ורק תשתית מסוג אחד או יותר"" .אחד או
יותר" יכול להיות ג #מספר תשתיות.
מאיה אשכנזי:
במתקני #נלווי?#
ארז קמיני):
מה זה מתקני #נלווי?#
יהודה זמרת:
תסתכלי בהגדרת "תשתית".
שמאי אסי:,
בהגדרה מופיע כל מה שאת רוצה.
מאיה אשכנזי:
בסדר.
היו"ר אמנו כה:
תודה .מרכז השלטו המקומי ,עו"ד נת מאיר ,בבקשה.
נת מאיר:
תודה רבה ,אדוני היושבראש.
לסעי 161 ,יש פתיח חגיגי מאוד" :תוכנית מתאר ארצית תכלול תכנו כוללני לשטח המדינה כולה ,ובי היתר
 ,"...ובפסקה ) (5כתוב" :הוראות בעניי תוכניות מתאר מקומיות ,דר 1כלל או לענייני #מסוימי ."#זה מעורר
מחשבות נוגות במקצת ,כי חוק התכנו והבנייה בעצ #כולו מבוסס על מערכת של איזוני .#האיזו הראשי הוא בי
השלטו ובי הפרט ,אבל יש ג #איזוני #בי שלטו ובי שלטו ,בי שלטו מרכזי ובי שלטו מקומי.
מי שצרי 1לעשות את האיזוני #זה החוק .הצעת החוק הממשלתית עושה את האיזוני ,#ואז היא נותנת סעי,
סל שבעצ #שובר את כל כללי האיזו ונות לממשלה את כל הזכויות .א #באמת תוכנית מתאר ארצית באה לקבוע
הסדרי #ראשוניי ,#אז את ההסדרי #המשניי #קובעי #הגופי #האחרי .#לא מספיק שיש היררכיה ,כאשר ועדות
מקומיות כפופות למחוזיות וועדות מחוזיות כפופות לארציות ,שככל שעולי #במדרג השליטה הממשלתית דומיננטית
יותר והשלטו המקומי דומיננטי פחות ,אלא ג #את כבשת הרש רוצי #לקחת .אומרת הממשלה בהצעת החוק :מה,
אנחנו נקבע רק הסדרי #ראשוניי ?#א #נרצה להתערב במשהו פרטני לא נוכל? אז בואו נכניס סעי ,סל ,שקובע שג#
בענייני #מסוימי #נוכל להתערב .אני סבור שזה לא ראוי.
איריס פרנקלכה:
יש כלכ 1הרבה מקומות בחוק שהממשלה יכולה להתערב בתכנו המקומי .אני לא בטוחה שזה המקו#
להעיר על כ.1
נת מאיר:
אינני יודע א #זאת תשובה .כשאת אומרת שזה מופיע ג #במקומות אחרי ,#אולי ג #ש #זה לא בסדר .אנחנו
מפרי #את כל מערכת האיזוני.#
שמאי אסי:,
זה המצב הקיי #היו #ואתה רוצה לתק ולשפר אותו .לפחות תציג את זה בצורה מסודרת.
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יהודה זמרת:
לא מפרי .#אולי אתה רוצה לתק .זה בסדר ,אבל זה המצב הקיי #היו .#המדינה לא שינתה כא.
נת מאיר:
הבנתי .את #אומרי #שמסורת ועקביות ה #דבר חשוב ואת #רוצי #להמשי 1בקו הזה.
שמאי אסי:,
לא .אני אומר רק למע הסדר.
ר כה:
המדינה לא אומרת שהיא רוצה לשנות .היא רוצה להישאר עריצה.
שמאי אסי:,
אני מבהיר שלא משני #כא את האיזו .אתה רוצה לשנות אותו ,וזה בסדר ,אולי.
נת מאיר:
אני מקבל את ההערה ואגיד אותה אחרת .בהנחה שאנחנו רוצי #לשפר תמיד ולהתקד #אז א #היו#
הממשלה עושה מה שהיא רוצה בחוק ועוקפת את מערכת האיזוני #והבלמי #שמ הראוי שיהיו בו אז צרי1
להשתחרר מזה .ג #במערכת אחרת ,במערכת בתיהמשפט ,יש את ביתהמשפט העליו של מדינת ישראל ,ש#
נמצאי #השופטי #הכי בקיאי #והכי מנוסי ,#אבל א #ביתהמשפט העליו ירצה לשמוע איזו תביעה בערכאה
הראשונה ,א #השופטי #יגידו" :אנחנו מתגעגעי #לימי #הטובי #שלא ישבנו כערכאת ערעור ורוצי #לשמוע תביעה"
– ה #לא יכולי ,#כי החוק מגביל אות #לשמיעת ערעורי ,#למשל.
היו"ר אמנו כה:
בסדר .יש ל 1הערות נוספות?
נת מאיר:
זה באשר לסעי .161 ,ההערה הזאת חוזרת למעשה בפרק הזה .לא אתעכב על כל סעי ,אלא רק על הבולטי#
שבה.#
בסעי – 162 ,אותו דבר .הרעיו שתוכנית מתאר ארצית יכולה לרדת ג #לרמה של תוכנית מפורטת הופ 1את
היוצא מ הכלל לכלל .נכו ,יש פסיקה בנושא הזה .בייחוד היה המקרה של "קול אמריקה" בערבה ,ש #תוכנית
מתאר ארצית ירדה לרזולוציה של משדרי "קול אמריקה" ,שמבחינה פיזית זה אולי גודל של מגרש ביתספר ,ע#
פירוט של המתקני ,#והוגשה עתירה ובית המשפט העליו אמר :לא הגודל הפיזי של האובייקט קובע אלא החשיבות
שלו .ל"קול אמריקה" יש חשיבות לאומית ולכ תוכנית מתאר ארצית יכולה להסדיר את זה .נכו שבסו" ,קול
אמריקה" בערבה לא ק #כי ה #התייאשו מ הבירוקרטיה .זה כבר סיפור אחר.
יהודה זמרת:
מכיוו ש"חומת ברזל" קרסה באותה עת.
היו"ר אמנו כה:
צרי 1להגדיר מקרי #מסוימי ,#יוצאי דופ ,שרק אז הממשלה תוכל להתערב .לא בכל דבר.
יהודה זמרת:
ברור שהמדינה לא תתערב בכל דבר ,אבל לאור 1השני #המדינה   
היו"ר אמנו כה:
יש לה זכות היו ,#בוודאי.
יהודה זמרת:
יש לה זכות ,ואנחנו שומרי #על הזכות שלה.
היו"ר אמנו כה:
אי 1נגרו #לכ 1שזה יהיה מידתי ,שלא כל פרויקט יידו עכשיו ג #בדרג הארצי וג #בדרג הפרטני?
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יהודה זמרת:
תמיד זה היה עניי של סבירות ,במה נכנסי .#לא על בניי דירות שרוצי #להקי .#אי אינטרס למדינה לקחת
עליה את כל הנושא הזה ,וזה ג #לא עניינה ,אבל א #היא מחליטה – יש מבחני סבירות ,יש שיקול דעת כולל שכל גו,
מנהלי חייב בו ,יש בתימשפט .יש מקרי #רבי :#למשל מתקני התפלה קטני ,#למשל תחנות כוח קטנות שיש בה
חשיבות ,למשל פרויקטי #אפילו ברמה של הקמת פתרונות מסוימי #בעקבות ה"התנתקות" ,אז המדינה נכנסה
לעניי המגורי #למרות שיש תוכנית מתאר ארצית ,המדינה נכנסה לרזולוציות כאלה .הכול נמדד בסבירות.
ר כה:
היו #מי שמונע מהרשויות המקומיות להקי #דיור ברהשגה היא המדינה .א ,אחד אחר לא מונע מה להקי#
דיור ברהשגה ,אלא המדינה.
יהודה זמרת:
רשות מקומית שיש  40דירות בבעלותה יכולה למכור אות למי שהיא רוצה .זה לא הבעיה.
ר כה:
זה עובדה .היו כבר כמה רשויות מקומיות שניסו ואת #מנעת #מה.
היו"ר אמנו כה:
תודה על ההערות .תמשי ,1בבקשה.
נת מאיר:
אמשי ,1אבל הלוגיקה של עו"ד זמרת משונה במקצת .למה צרי 1רישיו לנשק? בואו נחלק נשק לכל אזרח ומי
שישתמש בו שלא כדי יש מערכת שתאכו ,עליו את מה שצרי .1הוא אומר בעצ" :#תסמכו עלינו שיהיה בסדר .אני
לא יודע מתי נצטר 1את זה ,אבל תסמכו עלינו ,וא #נשתמש בזה בצורה לא נכונה יש מערכת בתימשפט שמפקחת
עלינו" .האיזוני #צריכי #להיעשות בחקיקה הראשית .אני לא מקבל את הלוגיקה הזאת ,ע #כל הכבוד.
לש #שינוי ,יש לי הערה של חיזוק ידיי ,#בסעי ,165 ,שלא אתפס כמי אד #ביקורתי .נוסח מאוחד לתוכנית
מתאר ארצית הוא דבר טוב ,דבר נחו) ,דבר מבור .1אני רק רוצה להעיר הערה אחת.
ארז קמיני):
תיכ ,נגיע ל"אבל ."...
נת מאיר:
יש כא "אבל" קט מאוד ,שאתה תקבל אותו ,שקנה המידה יהיה כזה שאפשר יהיה לזהות מקרקעי
ספציפיי .#יש לנו תקלות ,שאת #מכירי .#תוכנית מתאר ארצית קובעת נורמה מסוימת ,למשל בדר 1ארצית .אי
אפשר לזהות על אילו תחומי #התוכניות חלות ,ואז כאשר באי #לדרג של התוכניות ברמה הנמוכה יותר ,בייחוד
כשמדברי #על סעי 197 ,או היטלי השבחה ,מתחילה השאלה מאי זה נולד ,ובעצ #זה נולד בתוכניות מתאר ארציות.
לזה יש השפעה ,לא רק מבחינת גורלו של האזרח וזכותו לדעת מה גורל קניינו ג #ברמה הארצית   
שמאי אסי:,
זה במסגרת הביזור – אתה אומר שתוכניות מתאר ארציות יהיו ג #מדויקות מאוד ...
נת מאיר:
לא ,זה לא שיי .1אתה מעביר ציר של דר 1ארצית ואומר :תראה א #זה יחול עלי 1או לא.
יהודה זמרת:
כי אני לא קובע עדיי את הרזולוציה להיתר בנייה ,אני משאיר אותה לרמה המקומית.
נת מאיר:
כאזרח לא תיש שנתיי #ואחרכ 1תראה בתוכניות המפורטות יותר א #השטח של 1נכלל או לא? זאת שאלה
טכנית.
ארז קמיני):
נדבר על זה כאשר נגיע לסעי.197 ,
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היו"ר אמנו כה:
יש ל 1הערות נוספות? דיברת הרבה ,אמנ #דברי #חשובי #שנית עליה #את הדעת.
נת מאיר:
אני מבי את הנימה המאיצה של אדוני היושבראש .אולי אומר ,בסגנו טלגרפי ,עוד הערה אחת.
בסעי 166 ,יש איבהירות מסוימת ,למי רשאי #להורות על עריכת תוכנית מתאר ארצית .ראיתי את ההערות
של הייעו) המשפטי של הוועדה ואנחנו מצטרפי #אליה.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .פרופ' רחל אלתרמ ,בבקשה.
רחל אלתרמ:
בעניי שהעלה עו"ד נת מאיר ,שתי הערות .תוכניות מתאר בעלות פירוט רב ,מאז "קול אמריקה" וג #לפני כ
ה דבר נפו) מאוד ,ה פרקטיקה ידועה מאוד .אבל ככל הידוע לי ,מרבית התוכניות בעלות פירוט רב ה תוכניות
לתשתיות .על כ אני מעלה את השאלה מה יחסי הגומלי בי תוכניות המתאר לתשתיות ,שמ הסת #יהיו בהחלט
בעלות פירוט רב – זה ג #מטרת השינויי #כא ,וג #האפשרות להוציא היתר בנייה – ובי הסעי ,הכללי על האפשרות
לרדת לפירוט .בזה אני בעצ #מחדדת את שאלתו של עו"ד נת מאיר .יחסי הגומלי כא טעוני #אולי עוד חשיבה.
דהיינו ,יש עכשיו סעי ,שקובע שבתשתיות זה כבר בהחלט רגיל ,נורמה ובהחלט נחו) ,ויש עוד סוגי #של תוכניות בה
עשוי להיות צור 1להגיע לפירוט .מעניי על אילו סוגי #נוספי #את #חושבי ,#אילו נושאי #אחרי #שאינ #תשתיות.
זאת הערה או שאלה אחת.
הערה שנייה היא על "הוראות בדבר תוכנית מתאר מקומית ,דר 1כלל או לענייני #מסוימי "#בסעי,(5)161 ,
וג #על כ 1העיר עו"ד נת מאיר .אני רואה את זה כדבר מבור 1משו #שבעצ #יש כיו #שתי דרכי #לקבוע מדיניות
לאומית בעניי תכנו מקומי .דר 1אחת היא תוכניות מתאר ארציות ,ודר 1שנייה היא תקנות.
יהודה זמרת:
ברמת המחוז.
רחל אלתרמ:
אני מדברת על שתי דרכי #לקביעת מדיניות לאומית ברמה הארצית .אני סבורה שצריכה להשתמש א ,יותר
ברמה של תקנות ,אבל אלה בעצ #דברי #תחליפיי .#יש לזה בהחלט מקו .#אבל השאלה א #אי כא מקו#
להיוועצות .הגו ,שניווע) אתו הוא גו ,שלא ניכר כמעט בכלל בחקיקה בישראל ,וג #בחקיקת התכנו והבנייה
לדאבוני לא ניכר מספיק ,וזה המעסיקי #של עו"ד נת מאיר ,מרכז השלטו המקומי .הייתי חושבת שבעניי הוראות
בדבר תוכניות מקומיות ראוי שיהיה איזה פורו   #
יהודה זמרת:
ה #חברי #במועצה הארצית.
רחל אלתרמ:
אי נציג5ת למרכז השלטו המקומי .יש נציג5ת אקראית.
יהודה זמרת:
ה 12 #נציגי #מתו.34 1
יהושע שופמ:
בוועדות משנה אי כמעט נציגות למרכז השלטו המקומי.
יהודה זמרת:
יש .הכנסנו נציגי #של מרכז השלטו המקומי לוועדות המשנה .עלתה כא עוד טענה לגבי ההרכבי.#
רחל אלתרמ:
אילו מרכז השלטו המקומי היה עושה את שיעורי הבית שלו מלכתחילה ייתכ שהיה מבקש נציג5ת כמרכז
השלטו המקומי .כרגע אי נציגות כזאת ,והנציגות במועצה הארצית אקראית למדי .היא גורמת למדיניותעל ,ואני
סבורה שהיה מקו #כא לחשוב על הלי 1היוועצות כאשר מדובר על הוראותעל ,וזאת אגב שתמ"א  38יכלה לקבל
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ביטוי בדר 1של הסעי ,הזה ,שהיא דר 1מבורכת וחלופית .אני אומרת שוב ,אינני יודעת מה אפשר לעשות כא ,אבל
מרכז השלטו המקומי ,שנעדר מקומו ,יכול היה להיות גו ,שצרי 1להיווע) בו בשלב זה.
איריס פרנקלכה:
הערה נוספת ,בהמש 1לדבריה של פרופ' אלתרמ .התכנו לא מורכב הרי רק מתוכניות וחוקי ,#לפעמי #הוא
יכול להיות מורכב ג #ממסמכי מדיניות .באנגליה ,למשל ,מקובל מאוד להכי מסמכי מדיניות שקובעי #הוראות
שבעצ #השלטו המקומי מתכנ את המרחב.
ר כה:
לא רק באנגליה ,אלא ברוב מדינות המערב זה הנוהג.
רחל אלתרמ:
סלח לי ,אי מחקר השוואתי על רוב מדינות המערב ,כ 1שהאמירה זאת אי לה סימוכי.
ר כה:
זה קיי #במדינות רבות ,כולל בתו 1ארצותהברית.
רחל אלתרמ:
זה עדיי לא רוב מדינות המערב .ברוב ארצותהברית אי תכנו מדינתי .אני פשוט רגישה לאמירה הזאת על
"רוב" ,כי זה תחו #המחקר שלי .אי רוב ומיעוט כי לא נער 1מחקר כזה.
ר כה:
אז אלמד טוב יותר את הנושא.
איריס פרנקלכה:
מכל מקו ,#נדמה לי שדווקא הוראה מ הסוג הזה בהחלט מאפשרת להכניס עקרונות מדיניות ראויי,#
שהמדינה תופסת אות #כעקרונות ראויי .#יושבי #כא אנשי #שמדברי #למשל על דיור ברהשגה ,אנשי #אחרי#
מדברי #על שיתו ,הציבור .ייתכ שעקרונות מ הסוג הזה ,דווקא הוראה כללית אמורפית משהו – זאת האכסניה
שלה.
רחל אלתרמ:
לא אמורפית אלא הוראת מדיני5ת.
איריס פרנקלכה:
הוראת מדיני5ת לא מדויקת ,לא כזאת שקובעת בדיוק אי.1
רחל אלתרמ:
לא ע #מיקו.#
היו"ר אמנו כה:
תודה .חבר הכנסת לשעבר ר כה ,רצית להוסי ,משפט .בבקשה ,אדוני.
ר כה:
אדוני היושבראש ,לצערי בתו 1דקות ספורות אני חייב לעזוב ,לכ אני רוצה להעלות כא שני נושאי ,#אחד
מה #ג #בעקבות הדברי #שאמרה פרופ' אלתרמ ,והשני שאני רוצה להוסי ,מטעמי בתו 1חבר כנסת לשעבר.
האחד הוא לגבי הסמכויות של הרשויות המקומיות בתו 1כל נושא הבינוי של דיור ברהשגה והיכולת של
הרשויות המקומיות להיות מעורבות .יש כא מצב אבסורדי ,שבעצ #לרשות המקומית שנבחרת ישירות עלידי
האזרח אי במדינת ישראל שו #סמכות לתת פתרונות של דיור ברהשגה .אגב ,ג #לא של דיור ציבורי .אציג את
הדוגמה הכי קלאסית לעניי הזה .היו #בחברת "חלמיש" ,שהיא בבעלות של עיריית תלאביב ומדינת ישראל ,יש 120
מיליו שקל בקופה ,א 1היא לא יכולה לעשות ע #זה שו #דבר ,כי משרד האוצר אומר" :עד שאת #לא מעבירי #את
הכס ,אנחנו לא נותני #לכ #אישור לשו #דבר" .זה אבסורדי .ל"פרזות" יש כ 200מיליו שקל בקופה .אגב ,הכול
מגיע ממכירה של דיור ציבורי ,עלפי החוק שחוקקתי בזמנו .המצב אבסורדי ,שלרשות המקומית ,הנבחרת הישירה
והאחראית הישירה עלידי האזרח המקומי ,אי שו #סמכויות .אני מציע למצוא דרכי #בתו 1הסעיפי #הללו לקבוע
שלרשויות המקומיות יועברו יותר סמכויות בנושא הזה.
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הדבר השני ,אדוני היושבראש ,אתה מכיר אותי זמ רב ,אני הצעתי בזמנו הצעת חוק לסגירת קומות
העמודי #וחיזוק הבתי #מפני רעידות אדמה .במדינת ישראל יש עשרות אלפי דירות בדיור הציבורי שעומדות על
עמודי גפרורי .#אני אומר את זה באחריות כי סיירתי וראיתי במו עיניי .הברזלי #החלודי #יוצאי #החוצה וא ,אחד
לא דואג לבתי #הללו .הדבר הכי אלמנטרי שנית לעשות הוא לסגור את קומות העמודי ,#לחזק את הבתי #מפני
רעידות אדמה ולהרוויח דירות בקומה הראשונה לנכי ,#לזקני ,#לעיוורי ,#לאנשי #שיוכלו לגור בה .פרויקט אחד
כזה נעשה לפני שני #רבות במגדל העמק ,והצליח מאוד ,אבל במדינת ישראל מה שמצליח מאוד לא עושי #יותר ...
עכשיו א #לא יינת פתרו כזה שיית מענה ,א #עלידי הוועדות ,א #עלידי התכנו הביעירוני ,אינני יודע עלידי
מי ,זה לא יקרה .יחוקקו כא חוקי #נהדרי ,#רק אנשי #ייקברו מתחת לרעידת האדמה ,זה הכול .תודה רבה.
עינת גנו:
משרד הבינוי והשיכו כ עושה.
ר כה:
לא עושה כלו.#
עינת גנו:
סליחה ,אדוני ,אתה עובד במשרד הבינוי והשיכו?
ר כה:
מה עושה משרד הבינוי והשיכו אני יודע.
היו"ר אמנו כה:
מרא5ת עיניו .מה עושה משרד הבינוי והשיכו?
הוא מדבר ְ
עינת גנו:
משרד הבינוי והשיכו בהחלט מתחיל עכשיו להשקיע בפריפריה במימו ישיר של חיזוק מבני #שיש בה #רוב
גדול של דיירי הדיור הציבורי.
ר כה:
במקו #שבו יש רוב רוכשי – #שימותו ...
היו"ר אמנו כה:
ומה לגבי בנייה בקומת העמודי?#
עינת גנו:
חלק מ הפתרונות ה #סגירת קומה ,חלק מ הפתרונות ה #חיזוק.
שמאי אסי:,
אשיב רק בעניי הזה ,אומר דבר אחד בעניי סגירת קומת העמודי .#אתה אומר שיש בעיה אבל אתה לא מציג
כא פתרו .אתה אומר רק שצרי 1להתמודד ע #הבעיה.
ר כה:
הצגתי פתרו.
שמאי אסי:,
יש פתרו פשוט .תמ"א  38מאפשרת סגירת קומות עמודי .#דהיינו ,זה תלוי א 1ורק ברשות המקומית.
ר כה:
אתה מוכ ,אדוני ,לומר לוועדה כמה פרויקטי #כאלה נעשי #עלפי תמ"א ?38
היו"ר אמנו כה:
זה בעיה אחרת ,אבל הוא אומר שיש אפשרות מבחינה חוקית.
שמאי אסי:,
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יש אפשרות .כלומר ,חקיקה בעניי הזה לא תעזור .יש היו #תוכנית שמאפשרת את זה .זה עדי ,,וזה נמצא
א 1ורק בידיי #של הדיירי #ושל הרשות המקומית.
ר כה:
הדיירי #האלה לא יכולי #לעשות כלו .#הרשות המקומית צריכה לעשות.
דב חני:
אדוני היושבראש ,אני מבקש להעיר הערה קצרה לסדר .ההערה של חבר הכנסת לשעבר ר כה מפנה את
תשומת לבנו לסוגייה שעלתה בדיו הזה ג #בצורה כזאת או אחרת בדבריה של פרופ' אלתרמ ובדבריה של היועצת
המשפטית של הוועדה ,סוגייה שבעצ #בחוק מדלגי #עליה ,והיא השאלה על כל מיני מנגנוני #שדר 1החוק הזה – זאת
ההזדמנות הגדולה לעשות את זה – נותני #פתרונות לשאלות דיור שמטרידות את הציבור בישראל .למשל הבעייתיות
של דיור ברהשגה ,הבעייתיות של דיור ציבורי ,אי 1עושי #אותו ,אי 1מנהלי #אותו ברמה התכנונית .אדוני היושב
ראש ,הנושא הזה ראוי לדיו .אנו נמצאי #בנקודת זמ ובמקו #נכו מבחינת החוק .הגענו לצומת שבו צרי 1להחליט
הא #אנחנו רוצי #או לא רוצי ,#הא #נכו או לא נכו להכניס התייחסות כוללת ומקיפה לבעיות הללו.
אני לא רוצה ,אדוני היושבראש ,לעשות את זה בדר 1אגב ,כי זה ג #לא מתאי #לנושא ,אבל אני מציע
שאדוני יקבע ישיבה מיוחדת של הוועדה שבה יוצגו רעיונות ,נקבל כמוב את התייחסות הממשלה ,נשמע אי1
הממשלה מתייחסת להצעות הללו ,מה היא רואה שנית ומה היא רואה שלא נית להסדיר במסגרת החוק הנוכחי.
באותה הזדמנות שאנחנו עושי #כבר רפורמה כלכ 1גדולה בתכנו ובבנייה נתמודד ג #ע #שאלות ,כמו אותה שאלה
קשה שהעלה חבר הכנסת לשעבר ר כה ,על כ 1שוועדות מקומיות לא יכולות היו #לקד #דיור ברהשגה כי זה לא
מוסדר בצורה מספיק ראויה בחוק .תודה.
היו"ר אמנו כה:
תודה .בבקשה ,גברת איריס הא מ החברה להגנת הטבע.
איריס הא:
אני מתחילה בסעי 161 ,ומבקשת לדבר על מטרות תוכנית המתאר הארצית .לחוק בכלל אי סעי ,מטרות,
שזאת הערה בפני עצמה ,אבל כאשר מדברי #על תוכנית מתאר ארצית אנו סבורי #שצריכה להיות איזו מטרה או
עקרונות כלשה #שתוכניות מתאר ארציות צריכות להתייחס אליה .#יש כא אכ הערה של הייעו) המשפטי באשר
לתוכניות ארציות" :מוצע להוסי ,כי התכנו יהיה 'תו 1שמירה על עקרונות של פיתוח ברקיימא' " ,ואנו סבורי#
שחשוב להוסי ,את המשפט הזה ,בוודאי א #אי מטרות לחוק.
בסעי :163 ,תוכנית מתאר ארצית לתשתיות ,אי אבחנה בחוק – הערנו על כ 1ג #בזמנו כאשר התקיי #דיו
קצר על תשתיות – בי תוכנית מקומית לתשתית ובי תוכנית ארצית לתשתית .לכאורה אפשר לקד #תוכניות
לתשתיות ג #כתוכנית ארצית וג #כתוכנית מקומית .יש כא מי כפל של סמכויות .אנו סבורי #שזה דבר שצרי1
להגדיר אותו.
צרי 1לזכור שהגדרת "תשתית" ,כפי שמופיעה כא בסעיפי ההגדרות ,היא הגדרה רחבה מאוד .אפשר
להסתכל על מכלול ההגדרות שנוגעות ל"תשתית" .ההגדרה "תשתית" כוללת "אתרי כרייה או חציבה ,דר ,1מבנה
דר ,1מסילת ברזל ,מתק תשתית וקו תשתית" .ההגדרה "מתק תשתית" רחבה מאוד" :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 1כרייה וחציבה ,מעג ,נמל ושדה תעופה" .ויש ג #הגדרה של "קו תשתית":
"קווי #או צינורות להולכת גז טבעי וגז פחממני מעובה ,נפט ,דלק ,חשמל ,מי ,#ביוב ותקשורת ,מעל פני הקרקע או
מתחתיה" .כלומר ,ההגדרה "תשתית" רחבה מאוד ,ממש חובקת עול .#בפע #שעברה כאשר הנושא הזה עלה דיברנו
על תחנת דלק ואפילו עלתה איזו הצעה להחריג אולי את תחנות הדלק.
בשל היעדר האבחנה ,לאור הגדרת הסל הכלכ 1רחבה ,למעשה אפשר לקד #תוכנית לתשתית ,כולל של תחנת
דלק מקומית או כל דבר שהוא ,ג #כתוכנית ארצית וג #כתוכנית מקומית בסמכות מחוזית ,ועל התוכניות האלה יש
הוראות מאפשרות מאוד .לכ אנו סבורי #שצרי 1ליצור אבחנה בי שני הדברי #ולא להשאיר כפילות וחוסר בהירות
בהגדרה.
בסעי :165 ,תוכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד ,אנו סבורי #שיש קושי ע #ההצעה הזאת .הקושי נובע מכ1
שלוקחי #תוכניות מתאר ארציות מאושרות ולמעשה עושי #איזה איחוד שלה ,אבל יש הלי 1של העברה מחודשת
להערות ,להתנגדויות ,כלומר פותחי #את התוכניות .נכו שיש כא הבהרה של הייעו) המשפטי של הוועדה כי "ההלי1
אינו מאפשר התנגדות לתוכניות המקוריות" אלא לסוגיית ההתאמה בלבד ,אבל כאשר עושי #תוכנית אחת שמאחדת
ולמה אי אפשר .החשש הוא ,מוצע כא לבטל את התוכניות
כמה תוכניות ארציות יעלו שאלותְ ,למה אפשר להתנגד ְ
המחוזיות ,ואני מקווה שזה לא יקרה ,אבל בוודאי א #זה יקרה ,לוקחי #תוכניות ארציות שכבר מאושרות ,תשתית
שכבר קיימת ופתאו #לא יהיה ברור מה גורלה כתוצאה מ האיחוד הזה.
ארז קמיני):
אז מה ההצעה?
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איריס הא:
הרי למועצה הארצית במילא יש סמכות להורות על תוכנית מתאר ארצית ולשנות תוכניות ארציות ,ג #היו#
בחוק התק ,וג #בחוק המוצע .אנו סבורי #שמכיוו שיש לה סמכות לשנות או לערו 1תוכניות ארציות לא צרי 1סעי,
כזה.
שמאי אסי:,
הסעי ,הזה בא למנוע את זה ,כי מה שאת מציעה יעשה בדיוק את מה שאת חוששת ממנו ,ובצדק .מה שכתוב
כא לא פותח הכול .זה מוגבל ואי אפשר לשנות את התוכניות .הדיו הוא רק על התאמת התוכניות לתוכניות
הקודמות ,זה הכול .לכ זה מופיע בחקיקה.
ארז קמיני):
הרצו הוא לבוא לקראת הציבור ,לעשות קומפילציה שלא תהווה עילה לסעי ,197 ,כי לא יהיה בה שינוי
מהותי ,שלא תייצר התנגדויות מחודשות למהות .הדבר היחיד שאמרנו ,ייתכ ,ע #כל הכבוד לאנשי מינהל התכנו,
שיבוא מישהו ויגיד :ה #טעו ,כי מה שמופיע בתוכנית כא לא בדיוק תוא.#
שמאי אסי:,
להיפ ,1זה ההגנה הכי טובה .אנחנו מזמיני #כא את ההגנה הכי טובה.
היו"ר אמנו כה:
הפע #כמדומני הממשלה צודקת.
דב חני:
זה קורה ג #לממשלה הזאת ,אחת לשנה ...
איריס הא:
בסעי :166 ,הוראה על הכנתה של תוכנית מתאר ארצית ,עלה כא כבר היחס בי המועצה הארצית
והממשלה .אני מתחברת לקו שעלה קוד #בדבר חיזוק המעמד של המועצה הארצית ומניעת מצב שהממשלה
מתערבת בתהליכי התכנו ומכתיבה אות .#אנו סבורי #שלא נכו לתת לממשלה אפשרות להורות על עריכת תוכנית
מתאר ארצית .היא יכולה להציע ,היא יכולה איננייודעתמה .בס 1הכול חלק נכבד מ המועצה הארצית הוא נציגי#
של משרדי הממשלה .לממשלה יש מספיק אפשרויות להורות על תוכנית מתאר ארצית במסגרת המועצה הארצית
ולא כממשלה .א #הממשלה תורה על תוכנית מתאר ארצית ,א #הנוסח יישאר כפי שהוא כעת ,זה ייצור איזו
מחויבות לנציגי #של הממשלה שיושבי #בתו 1המועצה הארצית .זה עלה בהקשר של ישובי #חדשי .#יש על כ1
הנחיות של היוע) המשפטי לממשלה .אנו סבורי #שצרי 1לשמור בעניי הזה על העצמאות של המועצה הארצית ולא
לאפשר לממשלה להורות על הכנת תוכניות ארציות.
בסעי ,קט )166ג( כתוב כי "רשאי משרד ממשלתי להגיש למועצה הארצית תוכנית מתאר ארצית" .זה לא
כלכ 1ברור .הא #משרד ממשלתי יגיש תוכנית מתאר ארצית? יש איזה נוהל ,שהמועצה הארצית מורה על הכנת
תוכנית מתאר ארצית ומוציאי #מכרז ,או מי שעור 1את התוכנית עור 1אותה .לא ברור כיצד משרד ממשלתי ,בלי
הוראה של המועצה הארצית ,יכול להגיש תוכנית מתאר ארצית .זה מצב לא ברור ואנו סבורי #שא ,הוא מיותר.
בהקשר להכנה של תוכניות מתאר ארציות ,אני מצטרפת להערה של מר ניר אנגרט מרשות הטבע והגני#
הלאומיי #ומחזקת אותה ,באשר להכנה של תוכניות מתאר ארציות עלידי גורמי #פרטיי .#היה מקרה כזה לא
מזמ ,שבסופו של דבר מתו 1הניסיו לחסו 1ולקצר הליכי #חזרנו על כל התהלי 1מ ההתחלה .כאשר יז #פרטי עור1
תוכנית מתאר ארצית זה מעורר קשיי .#אנו סבורי #שצרי 1להגביל את האפשרות הזאת ,כפי שנהוג כיו.#
רחל אלתרמ:
באיזה סעי ?,איפה את קוראת את האפשרות הזאת?
איריס הא:
אי סעי ,כזה.
ארז קמיני):
אני מציע שנסביר בסו.,
איריס הא:
סעי ,נוס ,שאיננו בהצעת החוק ,א 1קיי #היו ,#והעירו על כ 1קוד ,#אני מצטרפת ג #להערה הזאת :החוק
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היו #מחייב העברה של תוכניות מתאר ארציות להערות של ועדות מחוזיות .אנו סבורי #שזה חשוב ונכו שיישאר.
למעשה זה נעדר מ הנוסח של הצעת החוק שלפנינו.
יש לנו הערה לסעי .167 ,מ המצבור של הסעיפי #כא הבנתי – וא #הבנתי לא נכו אשמח להתבדות –
שייתכ מקרה שהממשלה מאשרת תוכנית מתאר ארצית בניגוד לדעתה של המועצה הארצית.
יהודה זמרת:
כ 1ג #היו.#
איריס הא:
כלומר ,יש איזו ברירת מחדל ,שתוכנית מתאר ארצית מתאשרת עלידי הממשלה א ,#למשל ,המועצה
הארצית לא קיימה בה דיו בתו 45 1ימי .#ג #כא ,בהמש 1להערה קודמת שלי ,צרי 1לחזק את העצמאות של
המועצה הארצית ,וצרי 1להיות ברור שההחלטה בסופו של דבר צריכה להיות על דעתה של המועצה הארצית.
עד היו #לא היו הרבה מקרי #כאלה .היו שני מקרי #שאני זוכרת שתוכניות מתאר ארציות חזרו הלו 1ושוב
בי המועצה הארצית ובי הממשלה ,ובשני המקרי #הללו בסופו של דבר השינוי היה על דעת המועצה הארצית .אני
סבורה שזה דבר שצרי 1להשאיר אותו ,שלא תתאפשר אפשרות ,כפי שאני מבינה שקיימת כא ,שהממשלה מאשרת
תוכנית מתאר ארצית למרות דעתה ,או בהיעדר עמדתה של המועצה הארצית.
היו"ר אמנו כה:
תודה .איגוד מהנדסי הערי ,#גברת מרי #ארז.
נת מאיר:
היא לא נמצאת .אני כבר הצגתי את הערותיה.#
היו"ר אמנו כה:
המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל ,בבקשה.
נחמה )חומי( נובנשטר:
תודה .יש לנו הערה אחת לפרק הזה ,בסעי .(3)161 ,כמועצה לשימור אתרי #אנו סבורי #כי יש להוסי ,את
נושא שימור האתרי #ההיסטוריי #משנת  – 1700אנו מדגישי #את השנה  1700כי כל מה שלפני כ חל עליו חוק
העתיקות – כאחד מ הנושאי #שתוכנית מתאר ארצית תכלול ,כש #שהיא מתייחסת ,ומר ניר אנגרט כבר דיבר על
זה ,לגני #לאומיי ,#שטחי #חקלאיי ,#שטחי #פתוחי ,#שטחי יער ,שטחי נופש ופנאי ושמורות טבע .תקדי #לכ 1יש
כבר בתמ"א  ,35שלמעשה מדברת על מכלולי.#
שמאי אסי:,
התקדי #נכו ,אבל הוא לא בדיוק חקיקה.
נחמה )חומי( נובנשטר:
אנו סבורי #שא #עושי #היו #רפורמה ,יש מקו #להוסי ,את נושא השימור.
רחל אלתרמ:
דווקא בפסקה )161א()?(3
נחמה )חומי( נובנשטר:
כ ,כי פסקה ) (3קובעת שתוכנית מתאר ארצית תכלול שטחי #פתוחי ,#גני #לאומיי ,#שטחי #חקלאיי,#
שטחי ייעור ,שטחי נופש ופנאי ושמורות טבע.
יהודה זמרת:
מדברי #על שטח ולא יורדי #לרזולוציה הזאת.
היו"ר אמנו כה:
צרי 1למצוא את האכסניה המתאימה.
רחל אלתרמ:
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השאלה א #זה המקו #המתאי ,#כאשר את מדברת הרבה מאוד על מרק #בנוי.
נחמה )חומי( נובנשטר:
מכיוו ואי כא סעיפי #אחרי #שזה יכול להיכנס בה ,#אפשר שנוסי ,סעי ,מתאי.#
היו"ר אמנו כה:
ייתכ שיימצא סעי .,נרשו #את ההערה והיועצת המשפטית של הוועדה תמצא את האכסניה המתאימה
בחוק הזה ,א #צרי.1
יהודה זמרת:
בתוכנית כוללנית – כ ,אבל בתוכנית הארצית זה לא צרי 1להיות.
היו"ר אמנו כה:
תודה .האגודה לזכויות האזרח ועמותת "במקו ,"#גברת נילי ברו ,1בבקשה.
נילי ברו:1
רוב ההערות שביקשנו להעיר נאמרו כא .אני רוצה רק לחזק דבר קט נוס .,הערה מקדימה – ואני מתחברת
לדברי #שאמרה גברת איריס הא – בכל החוק עצמו אי בכלל סעי ,מטרות.
היו"ר אמנו כה:
זה הועלה כא בכל הדיוני #וה #לוקחי #את זה לתשומת לב .#בסו ,ה #יכתבו מטרות .א #לא ,אנחנו נכי
לה #טיוטה וה #יסכימו לטיוטה ויגידו שהיא נכונה.
נילי ברו:1
זה צרי 1להיכלל ג #במסגרת תוכניות המתאר הארציות.
רק אוסי ,שמעבר לפיתוח בר קיימא ,תוכנית מתאר ארצית ותוכניות אחרות צריכות לכלול במסגרת
המטרות שלה ג #נושאי #כמו שוויו ושוויו הזדמנויות ונגישות של אוכלוסיות שונות לשירותי #וכדומה.
בפסקה )161א() ,(4כפרומו לדיו על דיור ברהשגה ,אנו סבורי #שצרי 1להוסי ,לסעי ,את המשפט "ומענה
לצורכי הדיור של כלל תושבי המדינה".
בגלל השינוי בהיררכיה בי התוכניות וביטול תוכניות המתאר המחוזיות ,נכו ג #להכניס ,כמו הערת הייעו)
המשפטי של הוועדה ,את נושא אזורי התעסוקה ,אבל ג #מוסדות ציבור ובריאות ברמה מחוזית וארצית.
בסעי 163 ,נדרשת הבהרה או הבחנה ברורה יותר בי תוכניות המתאר הארציות לתשתיות ולמתקני#
ביטחוניי #ברמה מפורטת ובי אלה שמוגדרות במסגרת תוכנית מתאר מקומית בסמכות ועדה מחוזית .לא ברורה
החלוקה.
בסעי 166 ,אנחנו מצטרפי #להערה של גברת איריס הא .ג #אנו סבורי #שצרי 1להגביל .כוחה של הממשלה
בחוק הזה הול 1ומתחזק מאוד .לדעתנו צרי 1להגביל את הכוח של הממשלה ואת הפוליטיזציה של מערכת התכנו.
היו"ר אמנו כה:
נציגת כביש חוצה ישראל ,עו"ד תמר מגדל ,בבקשה.
תמר מגדל:
אני רוצה לדבר על סעי ,ההגדרות שמתייחס לפרק ,באבחנה בי "דר "1ובי "מבנה דר ."1בחוק הקיי #מבנה
דר 1מהווה חלק מ הדר 1עצמה ,אול #באשר לרישוי של מבנה דר 1יש אבחנה בי דר 1ובי מבנה דר .1בהצעת החוק
נעשתה הפרדה בי הדר 1ובי מבנה הדר ,1כ 1שהדר 1אינה כוללת את מבנה הדר .1נדמה לי שההפרדה הזאת נעשתה
בדיוק כדי לטפל באותו חריג בהלי 1הרישוי ,שבעוד שהקמתה של דר 1פטורה מהיתר בנייה הרי שמבנה דר 1מוק#
בהלי 1של הרשאה למבנה דר ,1בהלי 1רישוי ספציפי .נדמה לי שצרי 1היה לקבוע שמבנה הדר 1יהיה חלק מ הדר,1
ותיכ ,אסביר מדוע ,כאשר באותו חריג יש לטפל במקו #החריג שבו זה צרי 1להיות ,באשר לרישוי ולהקמה .צרי1
להבי שמבנה דר 1הוא חלק אינטגרלי מ הדר.1
איריס פרנקלכה:
אפשר לקבל דוגמאות מכביש ?6
תמר מגדל:
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מחל ,,למשל ,הוא מבנה דר 1והחוק מפריד אותו מ הדר .1כדי לטפל בזה ,בכל מקו #שכתוב "דר "1נכלל ג#
מבנה דר ,1אבל זה יכול לגרו #לתקלות רבות .למשל חוקי #רבי #מפני #להגדרת "דר "1שבחוק התכנו והבנייה,
וא #נחריג את מבנה הדר 1מ הדר 1אז פתאו #ההתייחסות לזה יכולה להיות שונה .יכולה להיות איזו תקלה
בפרשנות של תוכניות קיימות א #מבנה הדר 1איננו כלול ב"דר ;"1זה יכול לגרו #לתקלות בהליכי ההפקעה ,כי מבנה
הדר 1איננו כלול ב"דר ."1צרי 1להבי שמבחינה פיזית מבנה הדר 1הוא חלק אינטגרלי מ הדר 1ולכ צרי 1לשמור את
המכלול הזה כמכלול אחד ולטפל בזה באותו מקו #חריג שבו זה צרי 1להיות ,בנושא הליכי הרישוי וההקמה של
הדר .1כלומר ,ש #יחריגו את מבנה הדר 1מהגדרת "דר."1
בקיצור ,אנחנו מבקשי #שיישמר המבנה הקיי #בחוק ,כלומר שמבנה הדר 1יהיה חלק מ הדר ,1ולהחריג את
זה במקו #הנכו בהצעת החוק.
טלי ענברגול:
אני מייצגת כא את מע"צ ואת רכבת ישראל .לא הגשתי הפע #התייחסות .הגשתי הערות בפע #הקודמת על
נושא אחר שנפתר .אני רוצה רק להגיד שהדברי #שנאמרו עלידי נציגת כביש חוצה ישראל מקובלי #ג #על מע"צ וג#
על רכבת ישראל .אנחנו נתקלי #באותה בעיה בדיוק ,בי היתר באות #מבני דר 1קטני #שלציבור יש הרבה אינטרס
בהקמה שלה ,#כמו מעבר להולכי רגל מעל כביש שבגלל המיפתח שלו מהווה מבנה דר .1א #את #מוציאי #את זה
מתחומי הדר 1ניתקל ג #בבעיה להפקיע את המבני #הללו ,מאחר ופקודת הקרקעות מציינת הקלה משמעותית לדר1
וכאשר מוציאי #את מבנה הדר 1מגדר ההגדרה יהיה לנו קושי גדול להפקיע את המבני #האלה ,וג #לעניי הביצוע
שלה ,#שפעמי #רבות זה דרישה של האזרחי #והחקלאי #שאנחנו מפקיעי #מה ,#של תושבי #שמתקשי #לעבור.
בכל מקרה כזה לגשת ולתק תוכנית ולהוסי ,מבנה דר ,1במקו #ללכת למשל לוות"ל או לכל גו ,אחר שייקבע ולהגיש
מסמכי #מפורטי #לביצוע ,זה בעייתי מאוד ,וחבל .את עניי ההרשאה צרי 1לפתור בסעי ,של ההרשאה ,לא בסעי,
הפרשנות שייצור איהתאמות.
היו"ר אמנו כה:
כאמור ,נשמע את כל ההערות ובהמש 1נראה א #יש פתרו לנושא הזה.
הקר הקיימת לישראל ,עו"ד בנימי היימ ,בבקשה.
בנימי היימ:
בסעי ,162 ,בסעי ,קט )ב( כתוב כי תוכנית מתאר ארצית מפורטת יכול שתכלול הוראות שנית לכלול
בתוכנית מתאר מקומית .לפי החוק הקיי #יש בעצ #שרשור .כלומר ,תוכנית מתאר ארצית יכולה לכלול הוראות של
תוכנית מתאר מחוזית ,של תוכנית מתאר מקומית ושל תוכנית מפורטת .כא משני #את זה ואומרי #שתמ"א יכולה
לכלול רק הוראות של מה שהיו #נקרא תוכנית מפורטת.
ארז קמיני):
לא נכו .זה קריאה לא נכונה של הסעי .,תוכנית מתאר מקומית בהקשר הזה היא הכול.
בנימי היימ:
איפה זה כתוב?
ארז קמיני):
כי זה תוכנית מתאר מקומית.
בנימי היימ:
החוק הזה עור 1אבחנה בי תוכנית מתאר מקומית כוללנית ובי תוכנית מתאר מקומית .כ 1קובעות הגדרות
החוק.
שמאי אסי:,
אנחנו דני #בסעיפי #על תוכנית מתאר ארצית.
בנימי היימ:
תראה לי סעי ,שקובע שתוכנית מתאר מקומית   
יהודה זמרת:
אנחנו דני #בפרק אחר.
ארז קמיני):
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אתה שואל על ההגדרה?
נת מאיר:
לא הבנת #את ההערה שלו .הוא אומר שאת #דילגת ,#כאשר מתוכנית מתאר ארצית עברת #לתוכנית
מקומית ודילגת #על התוכניות שבדר.1
יהודה זמרת:
יש תוכנית מקומית כוללנית ויש תוכנית מקומית רגילה.
ארז קמיני):
השאלה היא על המהות .אתה רוצה שתוכנית מתאר ארצית תוכל לכלול הוראות של תוכניות שיכולות
להיכלל בתוכניות מתאר מקומיות כוללנית?
בנימי היימ:
נכו ,את זה אני רוצה.
ארז קמיני):
בסדר .א #יש בעיה בהגדרה ,נתק את ההגדרה .התיקו או ההבהרה צרי 1להיות בפסקה )161א():(5
"הוראות בעניי תוכניות מתאר מקומיות" .צרי 1לכתוב שזה אמור לכלול ג #את התוכניות הכוללניות .אני מבי
שאי בעיה מהותית באמירה שלי.
שמאי אסי:,
תוכניות מקומיות ,במקרה הזה ,כוללות את שתיה ,אבל אתה צודק.
בנימי היימ:
החוק חייב להיות ברור.
בסעי :163 ,תוכנית מתאר ארצית לתשתיות ,בסעי ,קט )ג( מתעוררת אותה בעיה מכיוו אחר .הבעיה נעוצה
בחיוב .אגב ,זה טעות ,ואותו דבר מופיע ג #בחוק הקיי #שקובע שתוכנית לתשתיות לאומיות חייבת להיות תוכנית
ע #הוראות מפורטות .התכנו של התשתיות לא פע #הול 1באופ היררכי .על מנת להכי תוכנית שההוראות שלה
מפורטות ,כלומר שכבר מוכנה להוצאת היתר בנייה ,נדרשת עבודת תכנו גדולה מאוד ויקרה מאוד שג #צורכת זמ
רב .לפעמי #הוועדה או הגו ,האחראי על התשתיות יעדיפו ללכת באופ היררכי.
ארז קמיני):
אז שלא יגישו לוות"ל.
איריס פרנקלכה:
אפשר לפי סעי .161 ,א #זה לא תוכנית תשתיות הוא יכול ללכת לתוכנית ארצית.
יהודה זמרת:
אז הוא יכול ללכת למועצה הארצית.
בנימי היימ:
למה לא לאפשר לאותה ועדה שעוסקת בתשתיות   
שמאי אסי:,
אתה מעוניי שיהיו יותר תוכניות בתשתיות?
יהודה זמרת:
הרעיו העיקרי הוא המהירות ,והמהירות לביצוע .אומרי #ל :1א #חשוב ל 1באמת ללכת לוועדה הזאת אז
תבוא אלינו ע #התכנו ,ע #היכולת לבצע במהירות.
ארז קמיני):
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ואת הרישוי ג #תעשה אצל.#
יהודה זמרת:
א #לא ,אתה יכול ללכת למועצה הארצית ,כי זה באמת שינוי של תמ"א בראייה המתארית שלה ובאמת ראוי
שזה יהיה בראייה כוללת ,לאו דווקא בגו ,שמתמקצע רק בתשתיות ,כי יש לה השלכות נוספות .זה האבחנה שקיימת
היו #בי הוות"ל ובי המועצה הארצית.
שמאי אסי:,
הרציונל כא הוא של הגבלה .אנחנו דווקא רוצי #להגביל .אנחנו לא רוצי #שהוועדה לתשתיות לאומיות ,או
במקרה הזה הוועדה לתשתיות ,תוכל לעשות כל דבר ,אלא את הדברי #שבה #היא מתמחה (1 :תוכנית של תשתיות
 (2תוכנית שיש לה הוראות מפורטות כי היא דחופה יחסית ,כי רוצי #לעשות את זה כבר ,כי לא רוצי #שני צעדי#
אלא צעד אחד.
בנימי היימ:
סעי 165 ,עוסק בקומפילציה סטטוטורית .זה מיותר ,כי אפשר ללכת לפי החוק הקיי.#
שמאי אסי:,
אי אפשר לעשות את זה לפי החוק הקיי.#
בנימי היימ:
אפשר לעשות את זה לפי החוק הקיי .#אפשר ליזו #תוכנית מתאר ארצית .יועיל הרבה יותר לציבור מבחינת
האפשרות לשימוש בחוק התכנו והבנייה באופ מושכל – היו #ג #תוכניות המתאר הארציות וג #תוכניות המתאר
המחוזיות ,אלה שעדיי יהיו קיימות ,יש בה הצטברות גדולה מאוד של שינויי .#למשל תוכנית המתאר הארצית
לדרכי ,#תמ"א  ,3הוכנסו בה יותר מ 100שינויי #שאושרו .בלתי אפשרי להבי בכל הסב 1הזה .היה רצוי לחייב ,לאו
דווקא קומפילציה סטטוטורית אלא שע #אישור כל שינוי בתוכנית מתאר מחוזית או בתוכנית מתאר ארצית לחייב
לעשות קומפילציה לידיעה ,על מנת שהציבור וג #אנשי המקצוע יוכלו להשתמש בזה.
שמאי אסי:,
לזה לא צרי 1חקיקה.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה" .אד ,#טבע ודי" ,עו"ד אלי ב ארי ,בבקשה.
אלי ב ארי:
תודה ,אדוני .כמו תמיד הגשנו נייר עמדה .נתייחס רק ל 4נקודות שה החשובות ביותר בסעיפי #הללו על
תוכנית המתאר הארצית.
הנושא הראשו הוא המש 1לנושא שדובר עליו בשבוע שעבר ,המש 1קונקרטי ,לגבי תוכניות מתאר מחוזיות.
כאשר מר שמאי אסי ,הציג את הנושא ,למרות שהוא תמ 1בביטול של תוכניות המתאר המחוזיות הוא אמר שאכ
במש 1עשרי #שני #נצברו הרבה מאוד ניסיו ,ידע וערכי #תכנוניי #וזה עדיי ממשי ,1ההליכי #הללו ממשיכי#
עדיי ,וג #בסופו של דבר אנחנו לא יודעי #באופ מלא מה יהיה לאור ההסדר שמופיע כא שקובע שהתוכניות הללו
יתפוגגו ,אבל לא ברור אל תו 1מה ה יוטמעו .לכ הזכרתי את זה בישיבה הקודמת.
אני סבור שהיו ,#במיוחד לאור השינוי הנכו שהייעו) המשפטי לוועדה מציע בתוכ של תוכניות המתאר
הארציות ,כ 1שיכללו לא רק שטחי #פתוחי #למגורי #אלא ג #תעסוקה ,שאפשר יהיה להסדיר את הנושאי #הללו,
אפשר לעשות את מה שנעשה כבר בעבר .אזכיר ,המנגנו שקיי #היו #בנוגע לתכנו של כלל המדינה הוא תמ"א ,35
שהיא תוכנית שקובעת הוראות עקרוניות לגבי ייעודי קרקע מסוימי :#כא מותר לעשות כ ,1כא מותר לעשות
אחרת .ביישו #של התוכניות תמ"א  35מפנה לתוכניות מתאר מחוזיות .כאשר התוכניות המחוזיות לא יהיו ג #תמ"א
 35כפי שהיא לא תוכל להמשי 1לתפקד.
אני סבור שיכול להיות פתרו אלגנטי ,פשוט ויעיל לצור 1זה ,והוא לחזור במידה מסוימת למנגנו של
התוכנית שהיתה לפני תמ"א  ,35שהיא תמ"א  ,31ולקבוע בהמש 1לסעי 161 ,הוראה לפיה תוכניות המתאר
המחוזיות הקיימות היו #יתחברו כמו פזל לתוכנית מתאר ארצית אחת .אז נית יהיה לעשות ג #את כל ההפניות שיש
בתמ"א  35לתוכנית המתאר הזאת וכ 1זה יישמר .בסופו של דבר יהיו לנו עדיי רובדי התכנו שמעונייני #בה ,#אבל
ההסדרה המרחבית ,שלא נית לה עד היו #פתרו ,יהיה לה פתרו ,המחוקק ימצא לה פתרו.
א #בעתיד יטמיעו את התוכניות המחוזיות באופ כלשהו בתוכניות הארציות נית יהיה אולי להכניס איזה
תיקו בחוק ולבטל את ההסדר הזה ,אבל לפחות לשני #הקרובות ,כדי שלא יהיה כא אובד במעבר ,נראה לי שזה
הסדר שיכול להיות לא רע.
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איריס פרנקלכה:
א #קראתי נכו את הסעי ,שמדבר על ביטול התוכניות המחוזיות ,ה לא אמורות להתבטל אוטומטית ברגע
שהחוק נכנס לתוקפו.
ארז קמיני):
התוכניות הכוללניות יכולות לגבור עליה.
אלי ב ארי:
אחרי  4שני .#אבל כאשר התוכניות הכוללניות מתחילות לגבור עליה ,מה שיקרה עכשיו ,אנחנו הרי מכירי#
את זה – יש תוכנית מתאר שמסדירה מחוז וקובעת :הנה ,כא יש שטח פתוח ,כא תעסוקה לכמה ישובי ,#כא
גבולות הישובי .#ואז יתחילו להכי את התוכניות ,ואז יהיה שוב לח) .מועצה אזורית רוצה אצלה קצת יותר
תעסוקה ,שהשטח הירוק יעבור אולי קצת למועצה האחרת .אולי ה #ישיגו את המועצה השנייה כי ה #אולי קצת
יותר עשירי #ויותר מהירי ,#יגישו תוכנית כזאת ויתחיל מאבק גדול .אנחנו סבורי #בכלל שיש לא מעט סעיפי #בחוק
הזה שיגרמו ללא מעט בלבולי #בשני #הקרובות .צרי 1לתת את הדעת על כל דבר.
היו"ר אמנו כה:
זה תהלי .1זה לא יהיה צ'יקצ'ק ישר מחר בבוקר.
אלי ב ארי:
נכו ,אבל ,מצד שני ,אנחנו רוצי #שבתהלי 1הזה יהיו כמה שפחות נפגעי.#
דר 1אגב ,הבנתי שלמר שמאי אסי ,יש דעה מסוימת בעניי הזה .אני בהחלט מוכ לשמוע .זה נושא לא פשוט.
העניי השני נקודתי יותר ומתייחס לסעי ,161 ,על הסמכות לתת הוראות בתוכנית מתאר ארצית לגבי
תוכניות מתאר מקומיות .קוד #כול ,ברמה הטכנית אני לא בטוח שפסקה )161א() (5נחוצה בכלל .כאשר אומרי#
שתמ"א יכולה להסדיר נושאי #כמו מגורי ,#תעסוקה ושטחי #פתוחי ,#שזה פחות או יותר כל המרחב ,אז יש להניח
שכל הוראה כזאת תחייב ג #את התוכניות המקומיות .אבל א #כותבי #את זה ,אז באמת יש בעיה .מה ע #התוכניות
הכוללניות ,למשל? הא #זה כ יהיה? הא #זה לא יהיה? מה יהיה ע #כל מיני תוכניות לתשתיות שאולי השמות שלה
שוני #במקצת? זאת הערה באמת ברמה הטכנית .אני מציע לכתוב כא" :תוכנית מתאר ארצית יכולה לקבוע כל דבר
שנדרש בנוגע לכל תוכנית אחרת" .נראה לי שנכו יותר לכתוב כ .1אפשרות אחרת היא פשוט למחוק את פסקה ).(5
איריס פרנקלכה:
ההערה של 1נכונה לפרק על סול #העדיפויות ,א #אינני טועה.
אלי ב ארי:
מייצרי #מערכת ע #מעל     600וכל קונטרסט קט כזה שיכול להיות ,אני סבור שצרי 1לקחת את זה
לתשומת לב.
ההערה השלישית שלנו א ,היא נקודתית ונוגעת לנושא התוכניות לתשתיות .ציינו כבר שלדעתנו לא צרי1
תוכניות כאלה וצרי 1להשאיר את זה בשיקול דעת של המועצה הארצית ,אבל א #ההערה העקרונית הזאת לא
תתקבל ,יש מגבלה ,שאני יודע שבאה מתו 1כוונה טובה ,בנוגע ְלמה אמורה להיות תוכנית לתשתיות .ההגבלה שחלה
היו ,#שמופיעה בסעי)163 ,ב( בנוסח המתוק ,שבעצ #תוכנית לתשתיות תכלול א 1ורק את מה שנדרש לאותה
תשתית .העניי הוא שלא פע #כאשר אנחנו באי #לתוכנית לתשתיות ,למשל תוכנית להרחבת כביש ,שלא נדבר על
כביש חדש ,או פרויקטי #אחרי #שנעשי #בשטח פתוח ,לעתי #קרובות מאוד ה #כרוכי #בתוצאות קשות למדי
לסביבה שמנסי #ג #לתק אות .ההנחה היא כמוב שמי שעושה את התוכנית לא רוצה להרוס ,אלא רוצה לבצע
משהו ואז לפעמי #נדרש לתק .למשל א #הוא פוגע באיזה שטח יער אז הוא אומר :בצומת דרכי ,#במפגש של
הדרכי #נוסי ,עוד איזה יער קט ,או שטח קט שיהיה בו ייעור ,שטח שיהיה בו גינו ,שטח שיהיו בו משחקי ,#איזה
פיצוי סביבתי .זה דבר שמקובל מאוד בתוכניות מ הסוג הזה שלעתי ,#כפי שאמרתי ,גורמות נזק גדול למדי .יש חשש
שהניסוח הנוכחי פשוט לא יאפשר את זה .אפשר לתק את הנוסח.
יהודה זמרת:
שיקו #נופי אפשר לעשות ,למשל ,על מדרונות .בתו 1השטח הזה צרי 1להוסי ,צמחייה .מר ב ארי אומר :אני
אסלול כביש כא ,ויאמרו לי :דר 1אגב 15 ,דונמי #מכא תקי #ג קט.
דב חני:
מאוד יכול להיות.
יהודה זמרת:

ועדה משותפת פני#כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
31/5/2011

25

זה בסדר ,אבל למה שחברת התשתית תשל #עבור הג? א #הג הזה קשור לכביש וצרי 1לעשות בו שיקו #נופי
כי נוצר מפגע סביבתי כזה או אחר בגלל הכביש ,כ.
טלי ענברגול:
בכל תוכנית מאושרת יש הנחיות מיוחדות לשיקו.#
יהודה זמרת:
עבור זה יש הנחיות וזה נוצר .אבל א #הג לא קשור לכביש ,למה שהוא ייעשה עלידי היז?#
שמאי אסי:,
לפי דעתי הסעי ,מאפשר את זה .כתוב כא בפסקה )163ב() – (3אמנ #זה מחוק עלידי הייעו) המשפטי
לוועדה.
יהודה זמרת:
זה נכלל בסעי ,קט )163ב( .הסעיפי #פשוט אוחדו.
שמאי אסי:,
"יכול שתחול ג #על שטחי #הנדרשי #לשימושי #נלווי #לתפעולה של אותה תשתית ועל שטחי #המיועדי#
להקמתה לתקופה שתיקבע" .בפסקה ) (3הנוסח היה רחב יותר" :שטח קרקע שהתוכנית קובעת לגביו הוראות
הנדרשות מחמת קיומה של תשתית" .זה בדיוק עונה על הדברי #של.1
איריס פרנקלכה:
עדיי לא חייב שזה יהיה נדרש .לפי הטיעו הזה ,אני מבינה שביטוי מ הסוג הזה לא חייב להינת בתחו#
התוכנית אלא יכול להינת מחו) לתוכנית.
שמאי אסי:,
יש שתי סוגיות .קוד #כול ,באשר למונח "פיצוי סביבתי" ,שזה בסדר – א #מדובר על פיצוי סביבתי התוכנית
צריכה לאפשר אותו.
איריס פרנקלכה:
בתחו #התוכנית.
שמאי אסי:,
כ 1נאמר במקרה הזה" :שטח קרקע שהתוכנית קובעת לגביו הוראות הנדרשות מחמת קיומה של תשתית".
אתה מדבר על השטח מחו) לתחו #התוכנית? זה סוגייה אחרת ,הא #תוכנית יכולה לקבוע הוראות לגבי שטחי#
שנמצאי #מחו) לה.
אשר כהנא:
אולי להרחיב את תחו #התוכנית.
שמאי אסי:,
מה שעו"ד ב ארי ביקש הוא בדיוק בתו 1התוכנית.
אלי ב ארי:
כדי לסיי #את הנקודה הזאת ,אני מציע להוסי ,באותו סעי" :,ולרבות שטח הנדרש לצור 1פיצוי סביבתי
עקב הקמתה של התשתית".
ארז קמיני):
אני לא יודע מה זה "פיצוי סביבתי".
אלי ב ארי:
הסעי ,האחרו שאליו אני מבקש להתייחס הוא סעי ,166 ,באשר לשאלה מי יכול ליזו #תוכנית מתאר
ארצית .היו #הסמכות הפורמלית בעניי הזה נתונה א 1ורק למועצה הארצית .זה לא אומר ברמה הפרקטית שגופי,#
בעיקר גופי #ממשלתיי ,#שמעונייני #לקד #הוראות מסוגי #שוני #לא יכולי #לעשות כ ,אבל עליה #לעשות את זה
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בתיאו #שנדרש לנוכח העובדה שניגשי #למועצה הארצית .דר 1אגב ,קוד #נאמרו דברי #שיכולי #לפגוע במקצת
במשרד הבינוי והשיכו .אנחנו יודעי ,#למשל ,שמשרד הבינוי והשיכו ,כפי שאמרה נציגת ,#פועל באופ רציני מאוד
לקד #את תמ"א  ,38לקד #שיקו #של בנייה עירונית קיימת .כאשר ה #רצו לאחרונה לקד #תיקו לתמ"א  38ה#
עשו את זה .לדעתי יצא בסופו של דבר תיקו מצוי ,אבל הוא עבר את המסננת של המועצה הארצית ואת כל ההערות
של החברי #במועצה .כאשר עוקבי #אחר הפרוטוקול רואי #אי 1התוכנית הלכה ונעשתה טובה יותר.
ארז קמיני):
אתה אומר שג #תיקו מספר  3טוב יותר?
אלי ב ארי:
תיקו מספר  3הוא תיקו מצוי.
היו"ר אמנו כה:
בבקשה תסיי #את דברי 1כי אני רוצה להתקד.#
אלי ב ארי:
כאשר גו ,שיש לו עניי ספציפי ,ורוב משרדי הממשלה או היחידות הממשלתיות שעליה #מדובר שרוצי#
לתת לה #את הסמכות הזאת ה #גופי #שיש לה #עניי ספציפי ,למשל "מקורות" מכינה תוכנית דר 1משרד
התשתיות הלאומיות .סביר להניח שהמתקני #שלה #באמת ראויי #להסדרה במסגרת תוכנית מתאר ארצית ,אבל
ה ,#מטבע הדברי ,#חושבי #רק על הדברי #של עצמ ,#רק על האינטרס שלה ,#אז ה #יעשו תוכנית שנמצאת באמצע
שטחי #פתוחי #או תוכנית לא מתחשבת .אחרי שהממשלה תחליט לעשות תוכנית כזאת ,כי ה #מבקשי #ואי ש#
את כל מנגנו האיזו של המועצה הארצית ,התוצאה תהיה תוכנית שהיא בוסר שבבוסר והתהלי 1שהיא תעבור אחר
כ 1יהיה הרבה יותר מורכב ,לרבות ,לפעמי ,#כל מיני עימותי .#הזכרנו את זה כבר כמה פעמי.#
היו"ר אמנו כה:
מה אתה מציע?
אלי ב ארי:
יש היו #כמה דברי #לא רעי #בחוק .אחד מה #הוא ההסדר שתוכנית מתאר ארצית היא א 1ורק ביוזמה
פורמלית של המועצה הארצית ,כאשר כל גו ,שמעוניי פונה למועצה והמועצה מעבדת את ההצעה וממשיכה אותה
הלאה אחרי שהתוכנית עוברת דרכה .נראה לי שזה ההסדר שצרי 1להיות כא .הפתח הזה ,שנות לממשלה ,שנות
למשרדי ממשלה ,שנות לכל מיני גופי #להחליט שתהיה תוכנית   
היו"ר אמנו כה:
אתה אומר שכל יוזמה כזאת צריכה לעבור למועצה הארצית .היא תבח את כל ההיבטי #הסביבתיי#
וההיבטי #הנוספי ,#וזה יהיה ג #הלי 1מהיר יותר כי יהיו כבר פחות התנגדויות.
יהודה זמרת:
זה עוד הלי .1זה אומר שתהיה לא רק החלטה על ההפקדה ,לא רק החלטה על ההתנגדויות ,אלא תהיה בכלל
החלטה על ההחלטה.
ארז קמיני):
שג #עליה תוגש עתירה.
היו"ר אמנו כה:
הוא מציע לעשות את זה בתחילת הדר 1ואז ייתכ שבהמש 1יהיו פחות התנגדויות.
יהודה זמרת:
כדי לקבל החלטה כזאת צרי 1לראות על מה מדובר ,צרי 1להתחיל עבודה.
היו"ר אמנו כה:
אלה שתי גישות שונות .בסדר.
אלי ב ארי:
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מה שאפשר לעשות ,א #בכל זאת רוצי #לייעל את ההליכי #ככל האפשר ,ועכשיו אני מדבר בכיוו הזה ,זה
לא עניי סביבתי .בסופו של דבר כל תוכנית תקבל את ההיבטי #הסביבתיי ,#אבל התהלי 1יהיה הרבה יותר אטי,
יותר כואב ,ע #הרבה יותר עימותי .#אפשר להסדיר שכאשר אחד הגופי #שמוצע בסעי ,הזה שיוכל ליזו #ולהחליט
על הכנת תוכנית ,כאשר הוא מעוניי – שהמועצה הארצית תדו בהצעה שלו .אפשר לקבוע את זה ,אבל היוזמה
עצמה ,ההחלטה צריכה להיות של המועצה הארצית.
היו"ר אמנו כה:
תודה .פרופ' אלתרמ ,ביקשת להעיר הערה קצרה ,בבקשה.
רחל אלתרמ:
הערה לינגוויסטית קטנה .אני ממליצה מאוד לא להשתמש בביטוי "פיצוי סביבתי" אלא לומר "שיפוי
סביבתי" .המילה "פיצוי" כרגע תפוסה עלידי מה שהציבור נות לפרט ולא מה שהפרט נות לציבור .אחרי שבמחקר
השוואתי שערכתי נתקלתי בבלבולי #הללו אני מציעה מאוד לא להשתמש בביטוי "פיצוי" .מדובר כא בשיפוי
סביבתי ,או  ,mitigationאו ריכו ,1א 1לא פיצוי.
היו"ר אמנו כה:
יפה .תודה על ההערה המשכילה והמלומדת.
עמותת האדריכלי #המאוחדי #בישראל ואיגוד האדריכלי #העצמאיי ,#גברת אורית ארנת ,בבקשה.
אורית ארנת:
תודה רבה .אני רוצה להתחיל בכ 1שבתוכנית מתאר ארצית ובתוכנית מתאר ארצית מפורטת יש חשיבות
גדולה מאוד ,על מנת שהיא תתפקד כפי שכולנו רוצי ,#שתהיה בה מידה של גמישות ,מנגנו של גמישות .היות וג#
תוכנית המתאר הארצית וג #תוכנית המתאר הארצית המפורטת ה בדר 1כלל תוכניות גדולות שחיות במש 1שני#
רבות מאוד ,הכנסה של מנגנו של גמישות בתו 1החוק היא בעלת חשיבות גדולה ביותר על מנת שאות תוכניות לא
יהפכו לבלתי ניתנות לביצוע ,שלא יהפכו לתוכניות שלמעשה שמות חסמי ,#לא כפי שה צריכות להיות ,אלא תוכניות
שנותנות מסגרת להתקדמות ולפיתוח.
במסגרת הגמישות הזאת ,חשוב מאוד להגיע למנגנו כלשהו בתו 1תוכניות המתאר הארציות ,שקנה המידה
יהיה מותא #לנושא של התוכנית .קשה מאוד לעשות את זה .ייתכ שצרי 1כא לתת לשר בהמש 1להשקיע מחשבה
ולראות איזו תוכנית צריכה להיות באיזה קנה מידה .הבעיה שקיימת היו #היא שבעיד התכנו החכ #ביותר ,ע#
צוותי #רבתחומיי #וע #אמצעי #של מערכות  GISומחשוב לא צרי 1יותר שיהיה קו בקנה מידה כלשהו שרוחבו
קילומטר וא ,אחד לא יודע א #הכביש עובר פה או עובר ש .#אלה דברי #שניתני #בימינו לפתרו ואסור שיהיו יותר.
ג #ברמה של תוכנית ארצית וג #ברמה של תוכנית ארצית מפורטת נית לפתור את זה עלידי מחשוב ,מצד אחד ,ועל
ידי קביעה של קנה מידה מתאי ,#מצד שני .במב"ת למשל קובעי #שתוכניות בגודל כזה צריכה להיות בקנה מידה
כזה ותוכנית בגודל אחר צריכה להיות בקנה מידה אחר.
יהודה זמרת:
יש הוראות כאלה.
אורית ארנת:
צרי 1לאמ) את זה ג #בתוכניות הארציות.
היו"ר אמנו כה:
אני מבקש שתתייחסי לסעיפי ,#א #יש ל 1הערות.
אורית ארנת:
כנציגי #של עמותת האדריכלי #ואיגוד האדריכלי #העצמאיי #אנו מאמיני #שתוכנית מתאר ארצית ,ועוד
יותר תוכנית מתאר ארצית מפורטת ,חובה שתיער 1כמוב עלידי צוות רבתחומי שבראשו יעמוד אדריכל מתכנ
ערי ,#היות ובתוכניות הללו פעמי #רבות מאוד יהיו הוראות מפורטות שיכללו ג #הנחיות בינוי ,הנחיות תלת
ממדיות והנחיות בנייה .בהנחיות מעי אלה – בראש הצוות צרי 1לעמוד אדריכל מתכנ ערי.#
אני מבקשת להתייחס לתוכניות לתשתיות .כרגע לא כתוב בהצעת החוק שבמסגרת העורכי #של התוכנית
צרי 1להיות מומחה בתחו #תשתיות .זה חשוב מאוד .כפי שאני אומרת שצרי 1שיהיה אדריכל ,לא פחות חשוב
שבתוכנית שכל ייחודה שהיא תוכנית לתשתיות יהיה מומחה לתחו #הספציפי.
בסעי)164 ,א( ,לגבי תוכנית מתאר ארצית למתקני #ביטחוניי ,#חשוב להביא בחשבו ג #את ההשפעה של
אות #מתקני #על האזרחי #שמסביב.
היו"ר אמנו כה:
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על המתקני #הביטחוניי #יש סעי ,נפרד ונדו על כ 1בנפרד.
אורית ארנת:
באשר להגדרות ,אני סבורה שהמחוקק עשה כא עוול בכ 1שהוא קבע הגדרות רחבות מאוד ומפורטות מאוד
בנושאי #כמו "דר "1או "מתק דר ."1במקרה הזה ,כל המוסי ,גורע .כלומר ,לדעתי עדי ,א #היו מפרטי #פחות
ומשאירי #את זה ע #אופציה של גמישות ,ע #אפשרות להכניס דברי #נוספי #במש 1הזמ .כאשר מפרטי #באופ
מפורט מאוד :זה כ ,זה כ ,זה כ ,אז בעוד חצי שנה או שנה יהיה משהו אחר שצרי 1א ,הוא להיכלל בהגדרה והוא
פשוט לא יהיה ש ,#כי החוק לא מאפשר.
לסיו ,#הערה לגבי התוכניות המחוזיות שצרי 1לטפל בה ברגישות רבה .הצעת החוק לא נותנת את זה כרגע.
התוכניות הללו חשובות מאוד .ג #א #נכו לבטל אות ע #הזמ ,צרי 1בינתיי #לשמור עליה ולראות אי 1מטפלי#
בה ,אי 1לא מבטלי #אות .אחרת ,נהיה באיזה ואקו #תכנוני מאוד לא רצוי .צרי 1למצוא את הדרכי #הנכונות
למעבר בי קיו #התוכניות המחוזיות החשובות היו #ובי המועד העתידי שאולי ה לא יהיו ,אי 1עושי #את המעבר.
החוק לא נות על כ 1מספיק את הדעת.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .חברת החשמל ,מר שחר ניצ ,בבקשה.
שחר ניצ:
אמשי 1את דבריה של קודמתי לגבי ההגדרות .נכו שההגדרות כא מפורטות מאוד .לדעתנו ,מכיוו שה
מפורטות חסרי #בה דברי .#אתחיל בהגדרה "מתק תשתית" .לדעתנו צרי 1להוסי ,בהגדרה "מתקני ַה ְשנָ8ה".
מתקני ַה ְשנָ8ה ה #מתקני תשתית לכל דבר – תחנת מיתוג ,תחנת משנה .זה לא מופיע בהגדרות ואנו סבורי #שצרי1
להוסי ,את זה .זה חלק ממערכת החשמל הראשית.
איריס פרנקלכה:
א #המילה "חשמל" מופיעה ,בכל מה שתוסי ,אתה עלול בעצ #לפספס דברי #אחרי.#
יהודה זמרת:
עלולי #להיווצר ִמתקני #חדשי #לאור 1השני.#
היו"ר אמנו כה:
נכו ,אנחנו בעיד טכנולוגי מתקד.#
יהודה זמרת:
כל המוסי ,גורע.
היו"ר אמנו כה:
ייתכ .הוא העיר .יש ל 1הערות נוספות ,ידידי?
שחר ניצ:
המתקני #הנוספי ,#כמו כבל חשמל תת
לגבי הגדרת "קווי תשתית" ,יש להוסי ,את כל האביזרי #וכל ִ
מ5בל .שיהיה ברור שזה בעצ #חלק מקו התשתית.
קרקעי .הוא בעצ #בתוָ 1
איריס פרנקלכה:
מ5בל הוא מתק הולכה ,ולא משנה איזה סוג .ההגדרה "מתק הולכה" רחבה מספיק.
ָ
שחר ניצ:
צרי 1להיכלל "קווי תשתית על אביזריה ,"#כלומר לא להגדיר רק את הקו עצמו.
שמאי אסי:,
בחברת החשמל לכבל קוראי" #קו" .אצלנו קוראי" #קו" ג #לצינור שעובר בתוכו.
שחר ניצ:
בפסקה )161א() ,(2אנחנו מבקשי #להוסי ,לתשתיות הארציות את תחנות המיתוג .נכו להיו #תחנות המיתוג
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 400מקודמות בהלי 1ארצי .בדר 1כלל ה מחוברות לתוכנית מתאר ארצית של קווי  400שמקודמות בהתא #להוראת
המועצה הארצית.
ארז קמיני):
זה מופיע בהגדרת "תשתית".
שחר ניצ:
אבל יש כא פירוט.
ארז קמיני):
חלק מפורט ,וחלק לא.
שחר ניצ:
לדעתנו צרי 1להוסי" ,תחנת מיתוג".
בסעי ,קט )163ב( כתוב ש"תוכנית מתאר ארצית לתשתיות תחול על שטח הנדרש לקיומה של התשתית",
כלומר בעצ #מטילי #מגבלות ,שזה צרי 1להיות כלול בתו 1הקו הכחול .לא ברור לנו מה פירוש המילה "מגבלות".
אציג דוגמה :תחנת כוח ,מכוח פעולתה ,מייצרת רעש .יש תקנות רעש שקובעות מגבלות ג #מחו) לתחנת הכוח ,כלפי
תעשייה מרחק מסוי #לפי רמת הדציבלי ,#כלפי מגורי #מרחק אחר לפי רמת הדציבלי .#לכ לא ברור לנו מה
המגבלות ומה הקו הכחול צרי 1להכיל .לדעתנו צרי 1לחשוב על כ.1
ארז קמיני):
אבל הקו הכחול מסומ בתוכנית.
יהודה זמרת:
מוסד התכנו ישקול בכל מקרה לגופו אילו מגבלות צרי 1להשית ,איזה סוג ,כמה מגבלות צריכות להיות.
אנחנו כמוב לא פוגעי #בכל מגבלה עלפי כל חוק אחר ,אבל מוסד התכנו בוח כל מקרה לגופו.
היו"ר אמנו כה:
עוד רגע תוכלו להתייחס להערות .אני מבקש שתאפשרו לאנשי #לסיי #לשאול את השאלות ואז משרדי
הממשלה יוכלו להשיב.
שחר ניצ:
בסעי :165 ,תוכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד ,אנחנו מבקשי #להבהיר כא שבהוראות התוכנית לא נית
יהיה לתבוע פיצויי #או שיפוי.
ארז קמיני):
זה כתוב ,אבל לא כא.
יהודה זמרת:
בפרק הפיצויי #יש הוראה מיוחדת שקובעת שהפרק לא יחול על תוכנית נוסח מאוחד.
שמאי אסי:,
זה חידוש מרענ מבחינתכ.#
רחל אלתרמ:
ש #כ יש להשתמש במילה "פיצויי ."#אגב ,אני מציעה את המונח "תיקו סביבתי".
איריס הא:
זה נשמע רוחני מאוד ...
שחר ניצ:
באשר לתוכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד ,לא ברור לנו מי יוז #את התוכנית ומי מכי אותה.
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שמאי אסי:,
למה להגביל?
שחר ניצ:
אני לא מתנגד לזה.
כפי שאמרו נציגי "מקורות" ,באשר להכללת מתקני #שהוקמו מכוח חוק אחר ,צריכה להיות אפשרות
להכליל אות #בתו 1תוכנית מתאר ארציתנוסח מאוחד.
ארז קמיני):
אבל לכ #אי מתקני #כאלה.
היו"ר אמנו כה:
אנחנו נכנסי #לשלב התשובות ממשרדי הממשלה והיענות לכל הבקשות שעלו כא ,לשנות את הסעיפי #אחד
על אחד ...
יהודה זמרת:
חלק מ ההערות סותרות זו את זו.
היו"ר אמנו כה:
נחוקק חוק טוב ,אבל מה שאפשר לתק בהבנה ,נתק ,כדי שייצא בסופו של דבר חוק טוב .האנשי #שהעירו
כא הערות ,אני מאמי שה #מתעסקי #יו#יו #בשטח בתחומי #הללו ונתקלי #בדברי .#עדי ,שלא נעשה דבר שאי
אפשר לייש #אותו .לכ צרי 1להביא בחשבו את ההערות .ג #היועצת המשפטית של הוועדה תרשו #את הדברי .#יש
דברי #שנגיע בה #להסכמה ,יש דברי #שבה #נצטר 1ללחו) על הממשלה להגיע להסכמה .בבקשה ,תחליטו את #מי
מתחיל.
ארז קמיני):
רשמתי חלק מ הדברי #ואענה על חלק.#
היו"ר אמנו כה:
א #יש חזרות ,אי צור 1לענות כמה פעמי .#תענה בגדול על ההערות.
ארז קמיני):
אכ לא כדאי שאענה פעמיי #אותה תשובה ...
באשר ליער וייעור – אני משאיר את זה לשיקול דעת .זה שאלה של ניסוח.
יהודה זמרת:
"יער" הוא מונח אחד .לא ברור לנו מה זה "ייעור".
היו"ר אמנו כה:
"ייעור" – כאשר אתה רוצה במקו #מסוי #לעשות יער.
רחל אלתרמ:
פסקהדי על הקר הקיימת לישראל בתמ"א .22
ארז קמיני):
אני מקבל כל הערה.
בסעי ,166 ,נשאלו כמה שאלות ואולי נענה על כול במרוכז.
איריס פרנקלכה:
בעיקר לעניי יז #פרטי ומי רשאי ליזו.#
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היו"ר אמנו כה:
זה חשוב.
ארז קמיני):
אנחנו רוצי #להסביר קוד #כול את הכוונה ,ראשית ,בהיבט של סמכות הממשלה להורות על עריכת תוכנית.
בהקשר הזה אנחנו בהחלט משני #את המצב הקיי .#הממשלה היא מוסד תכנו עליו ואנחנו בהחלט מבקשי#
לאפשר בצורה ישירה ג #לממשלה להורות על הכנת תוכנית ולקבוע הנחיות .בהקשר הזה אנחנו מביאי #בפני הוועדה
שינוי .אנו סבורי #שהשינוי הזה ראוי ונכו .חלק מהתוויית מדיניות עלידי הממשלה נעשה באמצעות התוויית
עקרונות לתכנו .היא לא נכנסת לתוכנית הפרטנית הספציפית ,לקוצ #של הדברי #המקצועיי.#
שמאי אסי:,
א #היא מאשרת את התוכנית.
ארז קמיני):
א #היא מאשרת אז בוודאי שראוי שהיא תוכל לתת הוראות להכי.
יהודה זמרת:
לא לשלול מ הממשלה את יכולתה להגיד אילו נושאי #היא רואה לנכו ,כמדיניות ,שיתוכננו.
איריס הא:
למרות שבהגדרת "מוסד תכנו" כתוב" :למעט ממשלת ישראל" .הממשלה היא לא מוסד תכנו.
יהודה זמרת:
יש הוראות מסוימות ,כי הממשלה עובדת לפי תקנו הממשלה .יש לה דרכי עבודה שלה עלפי חוק הממשלה.
לכ אמרנו שההוראות הכלליות שחלות כא על התנהלות #של מוסדות תכנו לא יחולו עליה ,לכ מיעטנו אותה.
ארז קמיני):
ברמה הקונצפטואלית אנחנו סבורי #שראוי שהממשלה תוכל להתוות מדיניות תכנונית כלשהי .זה חלק מ
הסוברניות של השלטו ,אפילו במדינה דמוקרטית.
מזה אפשר להבי את ההמש ,1אבל אני רוצה להידרש לשאלה של יז #או מגיש אל מול הוראות לעריכה ,כי
נוצר קצת בלבול .אנחנו רוצי #להבהיר את כוונתנו .התיקו שהוכנס כא הוא לא כלכ 1מה שהתכוונו .התכוונו
שהמועצה הארצית בעיקר וג #הממשלה יוכלו לתת הוראות לעריכת התוכנית.
אני רוצה להבחי בי מגיש התוכנית ובי עור 1התוכנית ובסופו של דבר בי מוסד התכנו שמאשר את
התוכנית .מגיש התוכנית הוא היז .#הוא פונה ומפעיל את מוסד התכנו ,במוב זה שהוא מגיש תוכנית ומוסד התכנו
חייב להידרש לה .הוא יכול כמוב לדחות ,הוא יכול לא לקבל ,הוא יכול אפילו לא להפקיד או לא לקלוט ,אבל המגיש
או היז #מפעיל את מוסד התכנו.
איריס פרנקלכה:
אנחנו מדברי #על סעי ?166 ,לא הוכנסו כא שינויי.#
ארז קמיני):
כתוב כא" :ולערו 1אותה עלפי" .אנחנו כתבנו" :ולתת הוראות לעריכתה".
איריס פרנקלכה:
נשאר הנוסח "ולתת הוראות לעריכתה".
ארז קמיני):
א #כ ,1אי כא בעיה .אני מחזיק בידי כנראה נוסח מ הפע #הקודמת .אני רוצה רק לחזור להסבר .הרמה
של מגיש היא מי שמפעיל את מוסד התכנו ,בדומה למשל למי שמגיש כתב תביעה .מוסד התכנו אינו יכול להתעל#
מ המגיש ,ובהקשר הזה אכ הכנסנו כא תיקו מינורי יחסית שמאפשר למשרד ממשלתי ,ורק למשרד ממשלתי,
כאשר מדובר על מרחבי תכנו שנמצאי #ביותר ממחוז אחד – סיטואציה מיוחדת מאוד ונדירה יחסית ,לא כלכ1
שגורה – אז אנו מבקשי #לאפשר ג #למשרד ממשלתי להתחיל את התהלי ,1ולא רק לממשלה או למועצה הארצית.
אנחנו עוסקי #רק במקרה שמדובר ביחידה תכנונית אחת .משרד הבינוי והשיכו נתקל פע #אחת בסיטואציה כזאת,
והוא אמר" :הייתי צרי 1ללכת ולשכנע את המועצה הארצית או את הממשלה בכלל להתחיל את התהלי .1אני רוצה
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להיות בעל היוזמה לנסות להתחיל את התהלי ,1כאשר יש באמת אינטרס משמעותי מאוד והתוכנית נפרשת על פני
יותר ממחוז אחד" .זה סיטואציה נדירה יחסית ,לא משמעותית מאוד .בהקשר הזה באמת קשה לי ע #הפריצה של זה
אפילו לרשות שהוקמה בחוק ,לבקשה של רשות הטבע והגני #הלאומיי ,#משו #שזה נועד למקרי #מאודמאוד
מיוחדי #ונדירי .#זה ביחס ליז.#
איריס פרנקלכה:
השאלה היא לגבי עריכה.
ארז קמיני):
פרט למקרה המיוחד מאוד והנדיר הזה ,אי גור #שיכול לחייב את מוסד התכנו להידרש לתוכנית ,אבל ג#
א #הוא לא יכול לחייב זה לא אומר שהוא לא יכול לפנות ,לנסות לשכנע את הממשלה ,לנסות לשכנע את המועצה
ות;רה הוראות לעריכתה ,היינו שהוא יכי את המסמכי.#
ֶ
שת;רה על עריכת תוכנית
ֶ
הארצית
לצור 1העניי ,אני מבקש להבהיר כא את הנקודה ,א #זה השתמע בצורה אחרת .א #יז #פרטי מעוניי
בתוכנית מסוימת שהיא אכ משמעותית ויש לה חשיבות ברמה שהיא יותר מהנקודתית ואת המועצה הארצית זה
מעניי והוא מצליח באמצעות משרד ממשלתי ,או לא באמצעות משרד ממשלתי ,לעניי את המועצה הארצית,
והמועצה הארצית סבורה שיש להכי את התמ"א או את התיקו לתמ"א ,המועצה הארצית יכולה לתת הוראות
לעריכת התוכנית ולהורות לאותו יז ,#או למישהו מקביל ,להכי מסמכי #כאלה או אחרי .#המצב הזה יישאר.
נכו שיש הלי 1תלוי ועומד ביחס לסיטואציה כזאת שאירעה במועצה הארצית ,ש #ייתכ שהמועצה הארצית
שגתה בשיקול הדעת שלה .אנו סבורי #שלא כלכ ,1אחרי #חושבי #שהיא שגתה בשיקול הדעת בכ 1שהורתה ליז#
כזה או אחר להגיש מסמכי #כאלה או אחרי #בתוכנית הספציפית .זה סמכות שבשיקול דעת של המועצה הארצית.
לפעמי #תפעיל את שיקול הדעת ,או ברוב המקרי ,#א #לא בכול – #כמי שמכיר את האנשי #הפועלי #במועצה
הארצית – בסבירות ונכונה ,וייתכ שלפעמי #תטעה ,אבל האופציה הזאת קיימת .אנחנו צריכי #את האופציה הזאת
משו #שהניסיו מלמד שבלי קיומה של האופציה הזאת ברמת המועצה הארצית ,אני מדגיש שזה ברמת התכנו
הגבוהה ביותר ,א #לא תהיה לנו האופציה הזאת יהיה לנו קשה מאוד לקד #פרויקטי #שמדינת ישראל חפצה
ביקר .#כ 1מלמד הניסיו .זה שאלה של משאבי ,#שאלה של אינטרסי .#מדינת ישראל לא תצליח לקד #פרויקטי#
שהיא כ רוצה לקד #לטובת הציבור א #לא יהיה בידה שיקול דעת להטיל את זה על מישהו.
יהושע שופמ:
למה השמטת #את הסיפה של סעי ,51 ,שקובעת שהמועצה הארצית נותנת הוראות וההוראות הללו יבוצעו
עלידי מי ששר הפני #מינה לכ?1
יהודה זמרת:
כי היו #המועצה הארצית נותנת את ההוראות.
יהושע שופמ:
למי?
יהודה זמרת:
למי שהיא תרצה .המועצה הארצית היא גו ,סוברני ,שאומר :אני רוצה שהוא יעשה.
יהושע שופמ:
שיהיה כתוב בחוק שהוא נות למנגנו הממשלתי או למי שהוא בחר בו .לא לאינטרסנט.
יהודה זמרת:
הוא ער 1אבחנה .הוא אמר :המועצה הארצית נותנת הוראות ושר הפני #רואה את המסמכי .#צרי 1לזכור
שכאשר הממשלה מבצעת את העבודות שלה היא מבצעת אות עלפי חוק חובת המכרזי ,#שג #לא היה קיי #ב
 .1965לממשלה יש כלי #משלה אי 1לבצע.
באו אלינו למשל בתי הזיקוק וביקשו לערו 1תוכנית גדולה למיגו בתי הזיקוק .זה לא בנייה חדשה ,אי כא
גביית כס .,מישהו צרי 1לעשות את הפרויקט הזה .בתי הזיקוק אמרו :אנחנו נכי את המסמכי .#לה #יש את
האינטרס כי ה #החייבי #במיגו .להגיד :חבר'ה ,את #שתיהנו ,את #שצריכי #את זה ,לא את #תעשו את התוכנית
אלא יעשה אותה משרד ממשלתי – זה לא אמיתי ובסופו של יו #ברור לנו מה הנושא .המועצה הארצית היתה יכולה
להגיד :בתי הזיקוק ,תגישו את התוכנית .מוסד התכנו יודע ג #מי מגיש לו את התוכנית ומביא את זה בחשבו כאשר
הוא שוקל ,בוח ובודק .אבל להגיד כרגע :רבותי ,אנחנו עוצמי #את עינינו ,משרד התשתיות הלאומיות יעביר את
המסמכי #שהוא קיבל מא' לב' ו"נגלגל" הלאה? – צרי 1לשי #את הדברי ,#ונכו לשי #אות #ברמה הכי שקופה ,ג#
מבחינה ציבורית .המועצה הארצית רוצה שכאשר זה יהיה משרד התשתיות הלאומיות ייאמר שזה משרד התשתיות
הלאומיות וכאשר זה גור #הפרטי ייאמר שזה גור #פרטי .היא תגיד את ההחלטה והיא תשתק ,מבחינה ציבורית,
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יוכלו לבחו את התוכנית בהקבלה .עלינו להבי שהעול #מתנהל בדר 1מסוימת ולא צרי 1לעצו #את העיניי .#אנחנו
רוצי #שתהיה החלטה ברורה.
ניר אנגרט:
אבל זה לא הול 1למועצה הארצית אלא לוועדה לתשתיות לאומיות ולא עובר את כל התהלי 1שאתה מתאר.
יהודה זמרת:
אי מניעה ג #היו #בוועדה לתשתיות .במקרה של מיגו בתי הזיקוק ,של תמ"א 32ג' ,זה היה במועצה
הארצית בכלל .א #זה יהיה בוועדה לתשתיות ,זה יהיה בוועדת לתשתיות ,אבל את העקרונות הללו צרי 1לשמור.
ניר אנגרט:
כל מה שתיארת לא יגיע למועצה הארצית בכלל.
יהודה זמרת:
המקרה הזה נידו במועצה הארצית בשנת  ,2006ע #בתי הזיקוק שביקשו למג את עצמ.#
ארז קמיני):
לגבי פסקה )161א() ,(5באשר לטענת הרזולוציה הנמוכה שיגיעו אליה תמ"אות בהוראות בעניי תוכניות
מתאר מקומיות – אי לנו אלא להסכי #ע #פרופ' אלתרמ וע #היועצת המשפטית של הוועדה .אנו סבורי #שהסעי,
הזה חשוב לצור 1התוויית מדיניות תכנו בתוכניות נמוכות בהיררכיה ,למשל לעניי דירות קטנות ,א #וכאשר ירצו
לקבוע הוראות מ הסוג הזה.
לגבי סעי ,167 ,הבקשה לבקש העברה להערות של ועדה מחוזית – יש שינוי בחוק בהקשר הזה .היו #כל אד#
יכול להגיש התנגדות .אנו לא רואי #שו #מניעה לוועדה המחוזית .א #היא תרצה להגיב לתוכנית היא בוודאי תוכל,
והמשקל של תגובה של ועדה מחוזית בוודאי משמעותי.
יהודה זמרת:
בעבר בתוכנית מתאר ארצית לא נית היה להגיש הסתייגויות ,התנגדויות והשגות שה #מנגנוני #של שיתו,
הציבור .בשלב מסוי #פתחו את זה ,בתחילת הדר 1זה היה ועדות מחוזיות ,בתיקו מספר  43הרחיבו את זה ,שג#
הוועדות המקומיות יגישו למחוזיות וה יגישו למועצה הארצית .זה היה מעי שיתו ,ציבור ,דר 1יותר רכה ,ולא הגיע
עד לאד #הפרטי.
שמאי אסי:,
נדמה לי שדברי 1לא די ברורי #ואני מבקש לחדד .תוכניות מתאר ארציות לא צרי 1להפקיד היו #עלפי חוק.
מכיוו שהממשלה עושה אות במועצה הארצית ,ה מצוינות ופטורות מ הצור 1בהלי 1השיתו ,הרחב של הציבור
כולו .אבל ,מכיוו שזה המצב ,אמרו שבכל זאת צריכה להיות איזו התייעצות .ההתייעצות הזאת תרד לרמת ועדות
מחוזיות ,ותיקו  45הוריד את זה לרמת הוועדות המקומיות .זה בגדול.
רחל אלתרמ:
התייעצות מוסדית.
שמאי אסי:,
התייעצות מוסדית בלבד .התיקו כא אומר :מהפכה .אנחנו פותחי #ג #את התוכניות הארציות .אנו סבורי#
שעלינו לשמוע את הציבור כולו .די תוכנית מפורטת קטנה כדי תוכנית ארצית גדולה .אנחנו רוצי #לשמוע את
הציבור.
היו"ר אמנו כה:
עכשיו זה ייתקע לעוד  10שני.#
שמאי אסי:,
זה השינוי שמופיע כא.
יהודה זמרת:
יש לזה מחיר מסוי.#
שמאי אסי:,
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בשני #האחרונות הנוהג הוא שבלאו הכי פותחי #להשגות ובלאו הכי שומעי #את ההתנגדויות.
היו"ר אמנו כה:
יש הגבלה של זמ?
שמאי אסי:,
יש כמוב הגבלה של זמ .הכול מוגבל באותו סד של זמני #שנקבע להתנגדויות .אבל התשובה כא היא לטענה
למה לא נותני #לוועדות המחוזיות להתייחס .אנחנו הולכי #כא חמישה צעדי #רחוק יותר ונותני #ג #לה #וג#
לכול #להתייחס.
ארז קמיני):
נשאלה שאלה לעניי שילוב תוכניות מי #וביוב ,שה תוכניות לפי חוקי #אחרי ,#בתמ"אות נוסח מאוחד.
איריס פרנקלכה:
ג #של "מקורות" וג #של חברת החשמל.
יהודה זמרת:
נוסח מאוחד הוא בס 1הכול עריכה טכנית .לוקחי #תוכניות תקפות ומכניסי #כמה תוכניות לתו 1מסמ1
אחד.
שמאי אסי:,
בלי לשנות אות בשו #פני #ואופ.
יהודה זמרת:
לא משני #אות .לא מעגני #מה שלא היה קיי .#לכ ג #לא משלמי #עליה פיצויי ,#כי לא נגר #נזק לגור#
כזה או אחר .זה כבר נעשה בתוכניות קודמות .התוכנית הזאת היא בס 1הכול מסמ 1לצורכי עבודה ונוחיות .כאשר
אנחנו לוקחי #מתקני תשתית שלא הוקמו עלפי תוכנית ,א ,אחד לא שיל #עליה #פיצויי #כי ה #לא עלפי תוכנית,
א ,אחד לא הגיש עליה #התנגדויות ,ה #לא עברו את כל ההליכי #התכנוניי .#להכניס אות #כרגע לנוסח מאוחד זה
בעצ #להכניס אות #לעול #התכנו בלי שו #הלי .1לא זאת המטרה .א #מישהו רוצה לקחת מתקני #שהוקמו שלא
עלפי חוק התכנו והבנייה אלא בדר 1כזאת או אחרת ,עלפי די או שלא עלפי די ,לא אכנס לסוגייה הזאת ,יהיה
עליו ,ככל שהוא צרי ,1להכי תוכנית חדשה ,פע #ראשונה להכניס אותו לעול #התכנו .אחרי שה #יעברו את ההלי1
התכנוני אפשר יהיה לעשות מזה נוסח מאוחד .נוסח מאוחד הוא בס 1הכול נושא טכני וצרי 1להבי שיש לכ1
משמעויות .לוקחי #מתק כזה ,שמעול #לא עבר מוסד תכנו ,ורוצי #להכשיר אותו בעצ ,#אז יש לכ 1משמעויות ,ג#
מבחינת ההתנגדויות.
רחל אלתרמ:
למה צרי 1להכשיר? הוא לא חוקי עכשיו?
יהודה זמרת:
הוא הוק #ב .1940מי יודע אי 1הוא הוק.#
רחל אלתרמ:
הוא היה חוקי אז מכוח השלטו.
קריאה:
החוק קובע שרואי #אות #כאילו הוקמו כדי.
שמאי אסי:,
א #הוא חוקי ,אז מה הבעיה?
ארז קמיני):
אנחנו לא יכולי #לצר ,דברי #שנעשו בהלי 1אחר ,שהוא לא הלי 1תכנוני.
שמאי אסי:,
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אי בעיה .עושי #את זה בלאו הכי.
ארז קמיני):
לגבי אבחנה בי תוכניות ארציות לתשתיות ותוכניות מקומיות לתשתיות ,אני חייב להגיד שלא כלכ 1הבנתי
את הטרוניה בדבר הזה .אני רק רוצה להסביר .הפנייה לוועדה הארצית לתשתיות אל מול הוועדה המחוזית לתשתיות
תהיה לפי רצונו של היז ,#מי שיכול ליזו #את התוכנית .מ הסת #א #יש לו יכולת לפנות לוועדה המחוזית ולחייב
את הוועדה המחוזית לדו בתוכנית לתשתיות ייתכ שהוא יעשה את זה ש ,#וא #לא ,הוא ינסה להגיע לרמה
הארצית .ברמה הארצית הוא יצטר 1לשכנע ,מ הסת ,#גו ,כזה או אחר שיגיש את התוכנית בשבילו ,או שיבקש מ
המועצה הארצית ,על ועדותיה השונות ,להחליט על עריכת התוכנית .אני לא מבי למה לדעתכ #לא תקי שכ 1יהיה.
זה רק ברמת ההסבר.
איריס הא:
נכו שתהיה היררכיה בחשיבות.
ארז קמיני):
למה כלכ 1חשוב שתהיה היררכיה בחשיבות? מה רע בכ 1שנית להוריד לרמה המחוזית תוכניות שאפשר
לעשות אות ש?#
איריס הא:
בסדר ,אז תגיד את זה .שתהיה חלוקה ברורה.
ארז קמיני):
באשר להתערבות הממשלה – ענינו על זה .אני משלי #כא תשובה שהתחלנו בה בשאלה הראשונה .עלתה
טרוניה ביחס להתערבות הממשלה בהוריה על תוכניות .הסברנו ,וההסבר הזה נכו ג #לגבי הטרוניה ביחס לאפשרות
של הממשלה לאשר תוכניות על א ,שהמועצה הארצית לא נתנה דעתה לתיקוני #המבוקשי .#אנו סבורי #בהחלט
שהממשלה סוברנית – אגב ,זה קיי #ג #היו – #להחליט החלטות תכנוניות מכריעות והרותגורל ,בי א #המועצה
הארצית מתנגדת ובי א #היא לא מגיבה בכלל .כמוב לא אלמ ישראל ויש שופטי #בירושלי.#
לגבי שימור בתמ"אות ,מוסדות ציבור בתמ"אות ,אזורי תעסוקה ומסחר בתמ"אות – אני סבור שזה יהיה
התייחסות פרטנית מדי .אולי מר שמאי אסי ,יידרש לזה בהמש.1
באשר למבנה דר 1כחלק מ הדר – 1שמענו את ההערות ונחשוב על הדבר הזה .ייתכ שבאמת תצא תקלה
בעניי הזה .נחשוב ונראה מה הדר 1לטפל בדברי #הללו.
נשאלו עוד שתי שאלות שאולי צרי 1להידרש אליה :תמ"מי #שיחברו לתוכנית אחת ופיצוי סביבתי בתוכנית,
או שיפוי סביבתי ,או תיקו סביבתי בתוכנית.
היו"ר אמנו כה:
מר יהודה זמרת ,רצית להשלי #דבר מה?
יהודה זמרת:
אדבר בקצרה על התיקו הסביבתי .בעול #הפרקטיקה זה נקרא "פיצוי" ולא יעזור לכול .#השאלה הגדולה
את מי מפצי #כא.
נת מאיר:
יש פשרה" :שיפו) סביבתי" ...
יהודה זמרת:
כל עוד זה בכס ,וזה מגיע לחשבו הבנק ,זה בסדר.
יש לנו בעיה מסוימת בכלל ע #כל הסיפור ,ונדבר על כ 1אולי קצת בהמש ,1בסעיפי #הנוספי .#אד #קונה
קרקע ורוצה לפתח אותה .הוא חייב לשל #היטל השבחה ומסי #עלפי די .הוא משל #את מה שהוא חייב לשל #על
פי די .אחת הסיבות שהוא משל #היטל השבחה היא כדי להתחלק בעושר ע #הציבור בכללותו .להתחיל להגיד ליז:#
"אתה צרי 1לשל #לא רק היטל השבחה אלא תשל #השבחה מלאה" ,ולהגיד לו" :בעצ #תעשה לי ג ציבורי כא וג
ציבורי ש ?"#הוא אומר" :אמלא את החובות שלי עלפי סעי ,197 ,בסדר; את הנזקי #שגרמתי ,ככל שגרמתי ,נזקי#
ישירי – #א #פגעתי למישהו בבית ,א #הפקעתי ,א #עשיתי ,אשל ;#אבל למה עליי לשל #מעבר להיטל השבחה עוד
כס ,לציבור? הרי הציבור קבע עבור מה משלמי #מסי #במדינת ישראל ואמר שעליי לשל #כ 1וכ ."1זה בעצ #גבייה
שלא נגמרת משו #כיוו .היא מתנהלת בשיטה שנוגעת למידת הלח) של היז ,#מידת הבעיות שיש לו ע #הבנק המממ
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ומידת העוצמה של הגורמי #הנוספי .#בראייה של שלטו ,בראייה של חוקיסוד :משק המדינה ,לפיה אי לגבות מס
אלא עלפי די ומתו 1הסדרה ומתו 1שוויו ,להתחיל לבקש מה שנקרא "תרומות בהסכמה" ,להגיד למישהו" :אעשה
ל 1רק א #תעשה לי ג ציבורי במקו #אחר ,שלא קשור לג שלו פה" – הוא אומר" :א #עליי לשל #עבור נזק ,אשל#
עבור הנזק עלפי די ,אבל לא אתחיל לשל #סכומי #לא מוגדרי #ולא קבועי ."#יש לזה השלכות נרחבות.
יהושע שופמ:
רק א #פגעת לבד בבעל קרקע מסוי.#
יהודה זמרת:
א #פגעת בבעל קרקע ומגיעי #לו פיצויי #עלפי סעי ,197 ,זה עול #שאנחנו מקיימי #במקו #אחר .בדוגמה
שלי לא מדובר בפגיעה .בעל הקרקע שאותו יער נמצא ברשותו ,א #תבע את מה שמגיע לו הוא יקבל .א #מגיעי #לו
פיצויי #עלפי סעי 197 ,הוא יקבל אות.#
איריס פרנקלכה:
וא #לא מדובר על הסכמי יזמי #מ הסוג שאתה מתאר ,אלא אותו גור #תשתית ,במסגרת התשתית ,פרט
לשימושי #הנלווי #יוצר ג #איזה אלמנט גינו?
יהודה זמרת:
לגבי אלמנט הגינו שלו אי בעיה .זה נעשה היו #כל הזמ .מי שעובר לאור 1חוצה ישראל יכול לראות
שמסביב נעשתה עבודה רבה .מר שמאי אסי ,יכול להסביר לכ #כמה עבודה נופית נעשית בכל פרויקט כזה כדי
להוציא אותו בצורה הטובה ביותר .אנחנו מדברי #כרגע על השקעות במקומות אחרי ,#שאומרי #לאד" :#תסלול
כביש ,ובדר 1ג #תפתור לנו את בעיית הג הציבורי במרכז העיר" .זאת היתה הכוונה.
איריס פרנקלכה:
הלכת רחוק.
היו"ר אמנו כה:
הוא הל 1לדוגמה קיצונית כדי להמחיש את הנושא.
שמאי אסי:,
אני מבקש להבהיר את הנקודה הזאת .תוכנית צריכה להיות מסוגלת למצוא בתוכה את האיזוני#
המתאימי #ואפשר להכניס את כל האספקטי #שבעול #בעניי הזה .לא ייתכ שיגבילו ויגידו" :תעשה רק תשתית ואי
אפשר לעשות איזו כזה או איזו אחר ,א #זה נחו)" .לכ ,קוד #כול ,אני סבור שזה נכו ,ולכ הסעיפי #נוסחו כ,1
כדי שנית יהיה לעשות את זה.
הקושי העיקרי שמתפתח בעניי הזה ,וזאת לפי דעתי האבחנה הנכונה ,מה כלול בתחו #הקו הכחול של
התוכנית או בתחו #התוכנית ומה איננו כלול בו .לגבי מה שכלול ,לדעתי אי כל ויכוח על כ 1שאפשר לכלול בתוכנית
הזאת ,בתו 1הקו הכחול שלה ,כש #שצרי 1לכלול את כל השטחי #שעליה #מטילה התשתית מגבלות אפשר לכלול
בתו 1התוכנית ג #כל מיני סידורי #אחרי #שמתקני #את התקלות או את ההשפעות ,שמאזני #מחדש את התמונה.
ולכ הדברי #פשוטי #וזה צרי 1להיות כלול בעניי הזה.
האבחנה היא שלא נית לעשות את זה – וכא אני מסכי #ע #מר יהודה זמרת – לגבי כל מיני דרישות שה
מעבר לתחו #התוכנית .אמנ #לפעמי #זה מסוב 1ולא פשוט ,זה כלל שמקשה קצת על התהלי 1התכנוני ,אני יודע,
אבל לפי דעתי הסדר הציבורי והסדר הכללי מחייבי #את העניי הזה .א #משפיעי ,#לטוב או לרע ,על שטחי #כאלה
או אחרי #צרי 1לכלול אות #בתו 1תחו #התוכנית ,ועלידי כ 1אנשי #יודעי #להתייחס לזה ולהבי את זה כמכלול
אחד ולא לספר כל מיני סיפורי #על כל מיני דברי #שנמצאי #מחו) לתחו #התוכנית.
אני מבקש להתייחס לעוד ארבעה דברי.#
דבר אחד קט ,ההערה של עמותת האדריכלי ,#שצרי 1לחייב להכניס סעיפי גמישות ,היא הערה נכונה .זה
נכנס ,לפי דעתי ,בסעיפי #אחרי #של החוק .צרי 1לבדוק א #זה נכנס ג #לגבי תוכניות מתאר ארציות .זה נקודה
שצרי 1לבחו והיא נכונה.
לעומת זה ,הניסיו לקבוע כא למי לתת סמכויות לערו 1תוכניות כאלה ואחרות ,אי מקומו בחקיקה .זה
נושא של ייחוד פעולות .זה חקיקה אחרת .אני מציע לא להסתב 1ולהיכנס לעניי הזה .יש הרבה מאוד דעות בעניי
הזה ואני סבור שלא כדאי להיכנס אליו.
רחל אלתרמ:
אתה מתכוו לאנשי המקצוע .סיימנו את הדיו הזה.
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שמאי אסי:,
אכ ,א #רק אדריכל יכול להכי תוכנית או ג #מהנדס יכול להכי תוכנית .זה סוגייה שלא נצא ממנה כא
ונעכב לשווא את החקיקה.
נקודה נוספת היתה הרעיו של "אד ,#טבע ודי" לקחת את התוכניות המחוזיות ולהעלות אות רמה ,לחבר
אות ולהגיד שמעכשיו אלו תוכניות מתאר ארציות .הדבר העיקרי שאני מבקש לומר ,אני מבקש לא לקחת את
הדברי #שלי מ השבוע שעבר באופ חלקי .העיקרו שהצגתי בשבוע שעבר ,ושהחקיקה מציגה ,הוא שמטמיעי #את
התוכניות המחוזיות באופ הדרגתי ,לא בבת אחת כפי שנאמר כא .ה לא מתכסות בבת אחת אלא מטמיעי #אות
בתוכניות הארציות ובתוכניות הכוללניות .חלק מה בכוללניות וחלק מה בארציות .חס ושלו #אי שו #כוונה להפו1
את התוכניות הארציות להיות מפורטות ברמה כלכ 1מפורטת כמו תוכניות המתאר המחוזיות של היו ,#זאת טעות
גדולה .יש בה חלקי #שנכו להטמיע ברמה הארצית ,בעיקר כל מיני סעיפי #כלליי #שיבטיחו שהתוכניות הכוללניות
יצטרכו לענות עליה ,#וחלק מ הכללי #יצטרכו להטמיע בתוכניות המתאר הכוללניות .לכ אני סבור שהרעיו הזה,
שנשמע פשוט באמירה ,לא נכו ולא מתאי #לעיקרו הראשי של הצעת החוק ,שהוא ייעול הליכי התכנו והבנייה .בל
נשכח שזאת המטרה ואסור באותה הזדמנות שכול #יושבי #מסביב לשולח לומר :בואו נכניס עוד כל מיני דברי.#
אני מבקש להעיר עוד שתי הערות כלליות יותר בעניי הזה .דבר אחד ,אני סבור שבסעי 161 ,שמפרט מה כלול
בתוכניות המתאר הארציות ,המגמה הכללית שאני ממלי) לחברי הכנסת היא להקטי ככל האפשר את רמת הפירוט.
תשאירו את זה פתוח .אי לנו יכולת לחזות באופ ברור את הצרכי #שיהיו ,ואנחנו מדברי #כא על הממשלה ועל
המועצה הארצית שנותנות את ההנחיות .לא מדובר כא על דבר מבוזר ,אלא דברי #שנעשי #ברמה הכי גבוהה .צרי1
לתת לה #את החופש ,כי לפעמי #צרי 1לכלול משהו ופתאו #הוא לא נמצא או כ נמצא וכולי .א #דיור ברהשגה לא
נמצא כא ומחרתיי #מאוד ירצו לקד #אותו   
היו"ר אמנו כה:
תכניס אותו עכשיו לחוק.
יהודה זמרת:
א #נכלול את א' ,ב' ,ג' ,מחר יהיו ד' ,ה' וו'.
היו"ר אמנו כה:
אבל כרגע צרי 1לפתור את הבעיה של דיור ברהשגה .עוד נדבר על זה.
שמאי אסי:,
אני מנסה לומר שמחרתיי #ובעוד חצי שנה – ואני רואה אי 1הדברי #מתקדמי #ומתפתחי #בקצב – יהיה
סעי ,אחר ונושא אחר שיצטרכו להכניס ,ואז יגידו :רגע ,הוא לא מופיע ולכ יש צור 1בשינוי חקיקה ,ואז יילכו לבית
המשפט ויאמרו :זה לא כלול ,וזה כ כלול.
זאת ג #הסיבה מדוע אני מתנגד ,למרות האמירה הכללית כא ,לנסח מטרות לחוק .אי כוונה לנסח לחוק
הזה מטרות .בשביל לנסח מטרות לחוק נידרש לעשות כא עוד סבב דיוני #שיימש 1שני מושבי.#
היו"ר אמנו כה:
יש לנו טיוטה .תעבור עליה ואולי תסכי #לה.
שמאי אסי:,
ייתכ שמישהו יסכי ,#אבל יהיו רבי #אחרי #שלא יסכימו .אני סבור שזה לא נכו.
היו"ר אמנו כה:
א #צרי ,1נערו 1על כ 1דיו.
שמאי אסי:,
אני אומר את דעתי.
ונקודה אחרונה ,אני אומר את זה כאמירה כללית לאוזניה של הוועדה .אני אומר חדמשמעית ,למרות שאני
בא כא מ הכיסא של הממשלה אבל אני מייצג את דעתי בעניי זה ,ברור שתפקידה של הכנסת ליצור את האיזוני#
הנכוני #בי הסמכויות של הכנסת ,או של הציבור בצורה כזאת או אחרת ,ובי הסמכויות של הממשלה .אחד הדברי#
שהסמכות והדאגה של הכנסת צריכי #להוביל ,וזה לגיטימי לחלוטי ,לא לתת ,רחמנה ליצל ,יותר מדי כוח
לממשלה .זה שיקול שבעיניי הוא שיקול נכו.
אבל ,אני רוצה להגיד כא אבל גדול ,חשוב שהמגמה הזאת לא תהפו 1לספורט החביב .אנחנו שומעי #כא
טענות רבות מ הסוג הזה וכל אחד אומר :אנחנו רוצי #להגביל .הממשלה מפחידה כל מיני גורמי.#
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היו"ר אמנו כה:
הממשלה צריכה למשול.
שמאי אסי:,
אני מגיע בדיוק לנקודה הזאת .א #אני מסתכל על תהליכי הפיתוח של מדינת ישראל במהל 3040 1השני#
האחרונות אני מאבח הרבה יותר חולשה של הממשלה שכבולה עלידי מערכת של חוקי ,#תקנות וכולי שאי אפשר
לשנות  #
היו"ר אמנו כה:
בירוקרטיה.
שמאי אסי:,
  ולא מצליחה לממש את היעדי #שלה .אני מאתר הרבה יותר תקלות מ הסוג הזה מאשר תקלות הפוכות.
לכ ,באופ כללי ,נכו ,אני מסכי – #אומר עו"ד נת מאיר :יש כא הזדמנות להסדיר את האיזו ולתת יותר סמכויות
ויותר כוח לשלטו המקומי ביחס לממשלה ,בואו נאז בחזרה .אני אומר :לא זאת התקלה .כל הכבוד שאתה מייצג
אות #וטוב שאתה אומר את זה .מי כמו 1יודע עד כמה החקיקה הזאת באה לבזר סמכויות ,מסיבות טובות וענייניות
ובאמת מתו 1רצו רב לבזר סמכויות ,אבל בעניי הזה אסור לכבול את ידי הממשלה .במקרי #רבי #מאוד אי ברירה
וצרי 1לאכו ,את הדברי #על הרשויות המקומיות .זה קורה ,ואתה יודע שקורי #דברי #כאלה.
נת מאיר:
אבל יש מספיק מקרי #הפוכי.#
היו"ר אמנו כה:
לא יתנהל עכשיו דושיח.
שמאי אסי:,
לכ אני אומר ,קחו את זה כמכלול כאשר את #מחליטי .#תנו את הכוח לממשלה כי היא חסרה את הכוח
הזה.
היו"ר אמנו כה:
נכו.
שמאי אסי:,
היא רוצה לעשות דברי #ולא תמיד מצליחה לעשות ,ג #בגלל חולשות של ממשלות בכלל ,בעול #ובישראל,
וג #בגלל המגבלות הרבות והחישוקי #הרבי #שמושמי #עליה.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה.
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הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע ) 2010מ – (499/חלק ג' להצעת החוק :התוכניות ,תוכניות מתאר מקומיות
כוללניות )סעיפי (168 174
היו"ר אמנו כה:
אנחנו עוברי #לקריאת הסעיפי #הבאי ,#החל מסעי .168 ,גברתי היועצת המשפטית של הוועדה ,בבקשה.
איריס פרנקלכה:
"פרק ב' :תכנית מתאר מקומית כוללנית
סימ א' :תוכנה של תכנית מתאר מקומית כוללנית
תכנית מתאר מקומית
כוללנית

.168

)א(

תכנית מתאר מקומיתכוללנית תכלול תכנו מתארי למרחב תכנו
מקומי אחד או יותר ,לחלק משמעותי ממרחב תכנו מקומי אחד או
יותר ,לשטח שיפוטה של רשות מקומית או לחלק משמעותי ממנו ,לכל
שטחו של יישוב ,למתח #שהוכרז כמתח #לפינוי ובינוי או לחלקי#
ממרחבי תכנו מקומיי #שוני #המהווי #יחידה תכנונית אחת.

)ב (

תכנית מתאר מקומיתכוללנית תפרט את מטרות התכנו ויעדיו ,תכלול,
בי היתר ,את כל הענייני #האלה":

לפני שאתחיל ע #הענייני ,#אני מפנה להערות הייעו) המשפטי .הערה אחת מפנה לרעיו של הכללת עקרונות
פיתוח בר קיימא בסעי .,מומל) לקבוע בתוכנית מסוג כזה אמצעי #שיאפשרו קביעת הוראות לקידו #דיור ברהשגה.
הערה נוספת מתייחסת להוראות שיינתנו לגבי אופ עריכת תוכניות מתאר מקומיות .הסיבה היא ,למקרה שלא נצליח
להכניס את נושא שיתו ,הציבור בפרק ההליכי ,#ש #אני סבורה שנכו לכלול אותו.
נעבור לפסקאות.
"

הועבר מפסקה )(6

הועבר מפסקה )(10

)(1

חלוקת שטח התכנית למתחמי #עיקריי #וקביעת ייעודי הקרקע
העיקריי #בכל אחד מהמתחמי #והשימושי #העיקריי #המותרי#
בה #והוראות לעניי קביעת ייעודי הקרקע בתכניות המתאר
המקומיות;

)(2

שטחי הקרקע המיועדי #לשטחי #הפתוחי #העיקריי #ולמבני
הציבור המרכזיי ,#וקביעת הנחיות בדבר שטחי #פתוחי#
ושטחי #נוספי #לצורכי ציבור שיש לקבוע בתכנית מתאר
מקומית לרבות הנחיות לעניי השטח המזערי הנדרש לייעודי#
כאמור בהתייחס לייעודי הקרקע האחרי #שייקבעו בה;

)(3

השטח הכולל המותר לבנייה וצפיפות הבנייה המותרת בייעודי
קרקע שוני #ובמתחמי #שוני ,#כמות יחידות הדיור הכוללת
המותרת בכל אחד מהמתחמי #ותמהיל גודל של יחידות הדיור
בכל מתח #או בכל ייעוד קרקע וכ הוראות בדבר אופ חלוקת
שטחי הבנייה ויחידות הדיור בתו 1כל אחד מהמתחמי #לרבות
חלוקת ,#ככל הנדרש להשגת מטרות התכנית;

)3א( הנחיות לעניי גובה הבנייני #בכל מתח #או בחלק ממנו או בתחו#
התכנית כולה;

)(4

התשתיות העיקריות בתחומה של התכנית ומגבלות החלות
בתחו #התכנית בשל תשתיות כאמור וכ הנחיות בדבר שטחי
קרקע נוספי #שיש לייעד לתשתיות בתכנית מתאר מקומית ,נוכח
ייעודי הקרקע האחרי #שיקבעו בה;

)(5

הוראות לעניי מבני #ושטחי #לצורכי ציבור שיש לקבוע בתכנית
מתאר מקומית לצור 1מת שירותי רווחה ושירותי #חברתיי;#

)( 6

הנחיות שיבטיחו שימור #של אתרי #לשימור ,הגנה על עתיקות,
שמירה על שטחי #פתוחי #לרבות ערכי טבע ,נו ,ומורשת ,וכ
קיומ #של תשתיות ,מבני ציבור ושטחי #ציבוריי #פתוחי,#
כתנאי למימושה של תכנית המתאר המקומית ,כולה או חלקה;
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שולב בפסקה )(5

)( 7

הוראות לקידו #יעדי #ציבוריי #נדרשי ,#ובכלל זה חיזוק מפני
רעידות אדמה ,מיגו ,בניה ירוקה ,חידוש עירוני ושימור #של
אתרי #לשימור;

פסקה ) (5המקורית

)( 8

מגבלות החלות בתחו #התכנית בשל מתקני #ביטחוניי ,#בשל
פעילויות ביטחוניות ,בשל בטיחות טיסה ובשל בריאות הציבור;

הועבר מפסקה )(8

) (9השלבי #לביצועה של התכנית לרבות לעני אישור של תוכניות מתאר
מקומיות על פיה ,ככל הנדרש.
)ג(

)ד (

תכנית מתאר כוללנית יכול שתכלול הוראות להכנת תכניות מתאר מקומיות
בתחומה ולהוראות שיש לקבוע בתכניות כאמור ,באחד או יותר מאלה:
)(1

תכנית לאיחוד וחלוקה בעתיד;

)(2

השטח המזערי שעליו תחול תכנית מתאר מקומית;

)(3

השטח המזערי של מגרש לייעודי #שוני;#

)(4

הוראות לעניי פקיעת של תכניות מתאר מקומיות.

תכנית מתאר מקומיתכוללנית לא תכלול הוראות בענייני #אלה:
)(1

חלוקה למגרשי;#

)(2

קביעת השטח הכולל המותר לבנייה והוראות בינוי לרבות הוראות
לעניי גובה בנייני #ביחס למגרשי;#

)(3

קביעת קווי בניי למגרשי #בודדי ,#למעט לגבי תשתיות ומתקני#
ביטחוניי.#

)ה( הוראות סעי ,קט )ג( לא יחולו על מתק ביטחוני ועל בנייני #לשימור.
סימ ב' :הכנתה של תכנית מתאר מקומית כוללנית ואישורה
הוראה להכנתה של
תכנית מתאר מקומית
כוללנית

.169

)א(

הוועדה המחוזית תורה ,מיוזמתה ,על פי בקשת ועדה מקומית ,או על פי
בקשה של משרד ממשלתי או רשות שהוקמה בחוק ,על עריכת תכנית מתאר
מקומיתכוללנית ,תקבע את השטח שעליו תחול ,את ההוראות לעריכתה
ובלבד שלא תטיל את עריכתה על אחר ,אלא א #כ הוא נמנה ע #הגורמי#
הרשאי #לבקש את עריכת התוכנית והוא נת את הסכמתו לכ".1

בהקשר הזה ,אני מפנה שוב להערת הייעו) המשפטי על צור 1במעורבות רבה יותר של הוועדה המקומית
בהלי 1התכנו.
"

אישורה של תכנית
מתאר מקומית
כוללנית

.170

)ב (

בלי לגרוע מהוראות סעי ,קט )א( ,תורה הוועדה המחוזית על עריכת תכנית
מתאר מקומיתכוללנית בכל מרחב תכנו מקומי או חלק ממנו שאי לו
תוכנית מתאר מקומיתכוללנית ,בתו 1שישה חודשי #מיו #כניסתו של חוק
זה לתוק.,

)ג(

בלי לגרוע מהוראות סעי ,קט )א( ,המועצה הארצית רשאית להורות על
עריכת תכנית מתאר מקומיתכוללנית; הורתה המועצה הארצית כאמור,
יחולו לעניי זה הוראות אותו סעי ,קט.

)א(

תכנית מתאר מקומיתכוללנית תאושר על ידי הוועדה המחוזית.
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)ב (
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על א ,האמור בסעי ,קט )א( ,לא אושרה למרחב תכנו מקומי ,כולו או
חלקו ,תכנית מתאר מקומיתכוללנית בחלו ,ארבע שני #מיו #תחילתו של
חוק זה ,יועברו סמכויותיה של ועדה מחוזית לעניי אישור תכנית המתאר
המקומיתכוללנית לוועדת משנה של המועצה הארצית ,שהמועצה הארצית
תסמי 1לעניי זה; החלה ועדה מחוזית לדו בתכנית מתאר מקומיתכוללנית,
תמשי 1ועדת משנה של המועצה הארצית לדו בתכנית מהשלב שאליו הגיע
הדיו בוועדה המחוזית; סמכויות כאמור יוקנו לוועדת המשנה של המועצה
הארצית ביחס לתכנית המתאר המקומיתכוללנית הראשונה שאושרה ביחס
למרחב התכנו המקומי לפי חוק זה".

אנו סבורי #שיש לאפשר למועצה הארצית לתת איזה פרק זמ של ארכה ,של התרעה ,עד שישה חודשי.#
"שינויה של תכנית
מתאר מקומית
כוללנית

.171

הוועדה המחוזית לא תורה על עריכתה של תכנית מתאר מקומיתכוללנית שהיא שינוי
לתכנית מתאר מקומיתכוללנית קודמת טר #חלפו חמש שני #ממועד אישורה ,אלא
א #כ ראתה שקיימות נסיבות המצדיקות זאת או א #תכנית המתאר המקומית
כוללנית שקיימת היא לחלק ממרחב תכנו מקומי אחד וההוראה היא לעריכתה של
תכנית מתאר מקומיתכוללנית לכל אותו מרחב תכנו.

מעקב אחר ביצועה
של תכנית מתאר
מקומיתכוללנית
ועדכונה

.172

ועדה מחוזית תבח ,מדי חמש שני #מיו #אישורה של תכנית מתאר
מקומיתכוללנית ,את הצור 1בשינויה או בהכנתה של תכנית מתאר מקומית
כוללנית חדשה; בחינה כאמור תתבסס ,בי היתר ,על דיווח שיגישו לה
הוועדות המקומיות בכל עניי שהוועדה המחוזית תבקש לקבל מידע לגביו,
ובי היתר בכל אלה:

)א(

)(1

תכניות המתאר המקומיות שאושרו על ידי הוועדות המקומיות
בתחומה של תכנית המתאר המקומיתכוללנית;

)(2

מימוש התחזיות לפיה אישרה הוועדה המחוזית את תכנית
המתאר המקומיתכוללנית ושעל פיה נקבעו מטרותיה.

)ב (

ראתה הוועדה המחוזית שיש צור 1בשינוי תכנית המתאר המקומית
הכוללנית או בהכנה של תכנית חדשה ,תורה על כ 1כאמור בסעי.169 ,

)ג(

מבלי לגרוע מהוראות סעיפי #קטני) #א( ו)ב( ,הוועדה המחוזית תורה על
עריכת תכנית מתאר מקומיתכוללנית חדשה א #חלפו  15שני #מיו#
אישורה של התכנית הקיימת.
סימ ג' :ערר

ערר על תכנית מתאר .173
מקומיתכוללנית

)א(

על החלטת ועדה מחוזית לאשר תכנית מתאר מקומיתכוללנית ,לדחותה או
לקבוע תנאי #לאישורה ,רשאי #לערור לוועדת המשנה לעררי #של המועצה
הארצית אחד מאלה:
)(1

רשות מקומית או וועדה מקומית שבתחו #שיפוטה או במרחב
התכנו שלה ,לפי העניי ,כלול השטח שעליו חלה התכנית;

)(2

רשות מקומית או ועדה מקומית הגובלת בתחו #השיפוט של
הרשות המקומית שעל שטחה חלה התכנית ,או במרחב התכנו
המקומי שבתחומו חלה התכנית ,לפי העניי ,ובלבד שהגישה
התנגדות לתכנית;

)(3

שלושה חברי הוועדה המחוזית; לעניי זה" ,חבר" – לרבות ממלא
מקומו הקבוע במליאת הוועדה המחוזית או בוועדת המשנה שדנה
בתכנית המתאר המקומיתכוללנית".

ג #כא אני מפנה להערות הייעו) המשפטי של הוועדה לעניי זכות הערר .האחת מתייחסת להיק ,זכות
הערר; האחרת ,למועדי.#

התמעטות עוררי#

"

)ב (

ערר יוגש בתו 21 1ימי #מיו #קבלת ההחלטה כאמור בסעי ,קט )א(.

.174

)א(

הוגש הערר על ידי שלושה מחברי הוועדה המחוזית ,כאמור בסעי,(3)173 ,
רשאי כל אחד מהעוררי #לחזור בו מהערר כאמור בסעי.140 ,

)ב (

פחת מספר העוררי #עקב החזרה מערר משלושה חברי ,#רשאי חבר ועדה
מחוזית אחר להצטר ,לערר בתו 1שבעה ימי #מיו #מסירת ההודעה על פי
סעי ,קט )ב(.
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פחת מספר העוררי #בתו #שבעה ימי #מיו #מסירת ההודעה על החזרה
מערר משלושה ,יראו את הערר כערר שהעורר חזר בו ממנו ,ויחולו הוראות
סעי".140 ,

היו"ר אמנו כה:
תיכ ,נפתח את הסעיפי #לדיו .אולי כדאי שקוד #מישהו יסביר את הסעיפי.#
יהודה זמרת:
במידה מסוימת מר שמאי אסי ,במצגת הסביר את הסעיפי #הללו.
היו"ר אמנו כה:
תיכ ,נשמע הערות .אני רק רוצה להשמיע לממשלה את רחשי ליב #של מי שבסו ,צריכי #להצביע על הצעת
החוק ועל הרפורמה החשובה שאמורה להקל ולהעביר את כל הבירוקרטיה ,מצד אחד לשמוע את הציבור ,ומצד שני
כמוב לפשט הליכי תכנו .יש לנו בעיה ע #דיור ברהשגה ואנו חשי #שהממשלה עושה כל מיני מהלכי ,#משרד
האוצר עושה כל מיני מהלכי ,#אבל אי פתרו מיידי וטוב ,ואי אפשר פתרו מיידי .אבל מכל התהליכי #שבאי#
לקראת – הרי ג #בנק ישראל מצדו רוצה לשמור על יציבות הבנקי #ומקשיח את הקריטריוני #לקבלת משכנתאות,
ומצד שני משרד האוצר עושה תהליכי #ונות תמריצי #על מנת שמי שיש לו שתי דירות ימכור דירה אחת ,וזה בסדר.
אבל עלינו לדאוג שיהיו התחלות בנייה .הפתרו האמיתי לירידת מחירי #בשוק היא רק שיהיו ככל הנית יותר
התחלות בנייה .יש לנו מצוקת דיור קשה שזוגות צעירי #רבי #מאוד ,מכל המגזרי ,#נתקלי #בה .לכ לא נוכל
להצביע – אני שומע כבר את החברי #כא – א #לא נביא איזה פתרו אמיתי לבעיה הזאת.
א #זה יכול להיכנס אל תו 1הרפורמה ,מה טוב ומה נעי ,#אבל אפשר עוד לפני שתעבור הרפורמה שתאמרו
שהמדינה תחפש פתרו .תעבירו את המסר לשרי הממשלה שאנחנו חייבי #למצוא פתרו למצוקת הדיור של זוגות
צעירי #במדינת ישראל ,לפחות עבור דירה ראשונה .הנחיתי את היועצת המשפטית של הוועדה שתמצא דרכי #בנושא
דיור להשכרה.
הייתי בכנס של התאחדות הקבלני #שג #ש #הועלה הצור .1כל נושא פינוי בינוי – במקו #שנל 1כל פע #על
קרקע חדשה ,יש קרקע שעומדת יציבה וטובה ,בנייני #ישני #שנבנו בשנות השישי ,#מי "רכבות" כאלה של 4
בנייני #ע 4 #כניסות .אולי במקו #שניזו #בנייה בשטחי #חדשי #נוכל לקחת את האזורי #הללו ונית תמריצי#
לראשי עיריות ,תמריצי #ליזמי #ותמריצי #לקבלני ,#שיפנו את הבנייני #ויתנו מענה עלידי בנייה לגובה .בכ1
חוסכי #את הקרקע ,חוסכי #את הפגיעה בסביבה ,כי אנחנו רוצי #לשמור את השטח הירוק ג #לדורות הבאי,#
ונותני #פתרונות חניה ,גני ילדי #ובתיספר .זה תהלי 1לא פשוט ,אבל חייבי #לתת על כ 1את הדעת.
אני שומע את רחשי ליב #של חברי הכנסת ,מ הקואליציה ומ האופוזיציה ,שרבי #מה #מתנגדי #לרפורמה.
אני רוצה לקד #את הרפורמה כיושבראש ועדה ,זאת ההתחייבות שלי .אחרי שהצעת החוק תעבור בנוסחה הסופי,
לא הנוסח שאת #הבאת #מלכתחילה ,כאשר היא תבוא להצבעה לאחר דיוני ,#לאחר שנשמע את כול ,#בסו ,יהיה
חוק טוב ,אני מקווה ,בעזרת הש .#חוק לא טוב לא יעבור כא .אבל אני כבר שומע את חברי הכנסת .אני מקווה
שלקראת הדיוני #הבאי #תגידו :שקלנו להכניס בסעי ,כזה או כזה נושא של דיור ברהשגה.
יהודה זמרת:
מה שדיברנו על תמריצי ,#ועל משרד האוצר ,ועל בנק ישראל ,ועל פתרו כולל – הסוגייה של הדיור הרבה
יותר מורכבת .עול #התכנו הוא עול #מסוי #שכולל שיווק קרקעות .לכ זה לא הפתרו לבעיית הדיור במדינת
ישראל .אנחנו מנסי #לפשט תהליכי .#אנחנו מנסי – #ועולות כא טרוניות כאלה ואחרות – להקטי הרכבי,#
להקטי זכות ערר ,כדי לקצר את זמ התכנו שהוא פונקציה גדולה מאוד בעלות התכנו וביכולת להזרי #קרקעות
לבנייה ,שתשפיע בוודאי ג #על המחירי.#
היו"ר אמנו כה:
א #נל 1לפי שמאי ממשלתי של מינהל מקרקעי ישראל ,שתחילת מכירת הקרקע ליחידת דיור עולה כלכ1
יקר וזה "מגולגל" בסופו של תהלי 1ג #על הרוכש הסופי ,א #לא נמצא תמרי) – הוא רוצה לקחת מכא יותר כס,,
בסדר ,אבל חייבי #למצוא איזה מנגנו ,אולי כסיוע לנצר.1
יהודה זמרת:
החוק הזה לא גובה כספי.#
היו"ר אמנו כה:
אני מבי הכול .אנחנו משכנעי #את הציבור שהחוק הזה הול 1לפשט את הליכי הבנייה ולקד ,#אבל הציבור
צרי 1קורתגג היו.#
יהודה זמרת:
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אנחנו נפשט ,אבל בסופו של יו #את מחיר הקרקע   
היו"ר אמנו כה:
אני לא רוצה לקבל עכשיו תשובה .תביאו לנו תשובה לדיוני #הבאי ,#אבל אנחנו דורשי #שיהיה פתרו לדיור
ברהשגה במדינת ישראל בכל הרבדי ,#לכל האוכלוסיות.
שמאי אסי:,
ברשות ,1הערה בעניי הזה .כל הדברי #שאמרת ,כבוד היושבראש ,עליי אישית ,ואני מאמי שג #על
הממשלה ,על א ,שאני לא מייצג אותה אלא אני אומר כא את דעתי כיוע) ,בעיקרו כל הדברי #שאמרת ה #דברי
אלוהי #חיי .#אני את 1בכל הדברי #הללו ,בכול #כאחד ,והקשבתי רוב קשב לכל הפרטי.#
אינני יודע א #כ ייכלל כא סעי ,שיעסוק בדיור ברהשגה או לא .זה עניי שעוד נדו בו .אבל אני רוצה רק
לשי #על השולח את הבעיה ולהתריע על דבר אחד .הפתרו של דיור ברהשגה ,כדוגמה ,ושל תוספת יחידות דיור –
וזה נושא אחר – כדי להוריד את המחירי #וכדי להגדיל את היצע הדיור ,אלה סוגיות שפתרונ נמצא רק באופ חלקי
מאודמאוד במסגרת חוק תכנו ובנייה .זה מסגרת מצומצמת מאוד וחלק מצומצ #מאוד .למעשה אמירה כזאת או
אחרת שתיאמר במקו #הזה ספק א #באמת תביא לפתרו.
היו"ר אמנו כה:
אז לא נדבר על כ?1
שמאי אסי:,
לדבר ,בוודאי .אני רוצה להדגיש שא #נחשוב שעלידי תוספת סעי ,כזה או אחר בהצעת החוק נפתור את
הבעיה ,או נקד #את פתרונה באופ משמעותי – בל נחיה באשליות .א #צרי ,1יפה אמרת ,אני ממלי) שהממשלה
תרי #את הכפפה ותגיד שבמקביל לתהלי 1הזה היא תביא כא חקיקה מיוחדת בתחו #דיור ברהשגה.
היו"ר אמנו כה:
א #היא לא תביא חקיקה – נכפה עליה חקיקה.
שמאי אסי:,
תכפו עליה חקיקה.
היו"ר אמנו כה:
אבל אנחנו רוצי #לנצל את הצעת החוק הזאת וא #אפשר למצוא כא פתרונות.
שמאי אסי:,
חלק גדול מ הדברי #שאמרת מופיעי ,#ג #א #לא תמיד במילי #מפורשות ,בהצעת החוק .ייעול ההליכי#
עצמו תהיה לו תרומה משמעותית מאוד לתוספת דיור ולהכנסת השיקולי #החברתיי #וכל הנושאי #האחרי#
שישפרו .לכ אני מציע לחשוב על חקיקות מיוחדות בתחומי #הספציפיי ,#כמו למשל דיור ברהשגה .לפי דעתי
חייבי #לכפות על הממשלה שתביא חקיקה שמסדירה את כל הנושא הזה שלא מוסדר היו ,#ולא בתחו #התכנו אלא
בתחומי #רבי #אחרי .#עובדה שהגיעו תוכניות שנפלו רק כי לא היו סידורי #מקבילי #בתחומי #אחרי .#לכ אני
מבקש לא לחיות באשליות שזה שיפתור את הבעיה ,אלא לעשות את מה שצרי 1כדי לקד #את הנושאי #עצמ ,#ג#
את תוספת יחידות הדיור וג #דיור ברהשגה.
אורי מקלב:
אדוני היושבראש ,תרשה לי לומר כמה משפטי.#
היו"ר אמנו כה:
באת במיוחד לחזק את נושא הדיור ברההשגה ,לכ אדוני יקבל זכות דיבור .אתה חבר חשוב בוועדה שלנו
ולכ תקבל זכות דיבור.
אורי מקלב:
בכדי דיברת על הנושא הזה עכשיו ,מכיוו שהבוקר
אני מערי 1מאוד את דברי .1אני ג #מרגיש מחויבות .לא ִ
הייתי שות ,את 1בדיו אחר שהתקיי #כא בוועדה.
היו"ר אמנו כה:
ג #את זה אמרתי :עיר הקודש ירושלי.#
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אורי מקלב:
היו #ציינו את יו #ירושלי .#אני חוזר כעת מסיור בעיר דוד ,שזה נושא בפני עצמו .הלכנו בתעלת ניקוז שהלכו
בה לפני אלפיי #שנה ,שעברה מברכת השילוח ועד להר הבית .במקרה הזה כמוב לא נכנסנו להר הבית ,אבל הלכנו עד
הכותל .ללכת בתו 1תעלה כזאת ,ע #הממצאי #שנמצאו ש ,#וג #נושא התכנו שהיה משולב ,היה מרגש מאוד .ראש
עיריית ירושלי #ישב כא בישיבה ע #ממלא מקו #ראש העירייה ויושבראש ועדת התכנו והבנייה וה #דיברו על
דיור ברהשגה ועל דיור בירושלי #באופ כללי .ה #באו בטענה אל יושבראש הוועדה ואמרו שהנושא הזה לא רק
ערכי .הוא לא נושא שנוגע רק לאידיאולוגיה ,אלא לרפורמה הזאת יש ג #השפעות באופ מעשי .אני לא אומר שה#
ירדו לפרטי #ואינני יודע א #אנחנו מסכימי #אית ,#אבל הנה דוגמה קטנה שה #ציינו שנוגעת לסעיפי #שבה #אנו
דני #היו .#ה #אמרו שהחוק הזה ,בסעיפי 169 ,168 #וכ הלאה ,מוציא מ הוועדה המקומית את היוזמה להכי
תוכנית מתאר ומעביר את זה לוועדה המחוזית .ה #אמרו שזה בעצ #השינוי.
ארז קמיני):
זה ממש לא נכו.
היו"ר אמנו כה:
הוא מביא דברי #בש #אמר .#הוא אפילו רש #את הדברי .#עכשיו נגיד :לא נכו.
יהודה זמרת:
הרשות המקומית רשאית לבקש להכי תוכנית כוללנית.
אורי מקלב:
אנשי עיריית ירושלי #אומרי #שהוועדה המחוזית תכי את התוכניות ואחרכ 1הוועדה המקומית תקבל את
התוכנית כדבר מוכ .ייתכ שבאמת ירושלי #חריגה בעניי הזה ,אבל כעיר גדולה ,כראשי עיר הבירה ה #אומרי:#
הא #יעלה על הדעת שוועדה מחוזית תתחיל בתכנו ותביא אלינו תוכניות כוללניות ואחרכ 1אנחנו רק ניכנס לפרטי#
ונשנה או לא נשנה?
ארז קמיני):
הצגת הדברי #ממש לא נכונה.
אורי מקלב:
כ 1ה #מפרשי #את הצעת החוק .ג #בעי לא מקצועית כאשר אני קורא את הצעת החוק אני רואה שהוועדה
המחוזית היא שיוזמת את התוכניות ואחרכ 1מעבירה אות לוועדה המקומית.
היו"ר אמנו כה:
תנו לו לסיי #את דבריו .אי אפשר כ .1אל תשתלטו על הדיו ,נציגי הממשלה .כא זאת הכנסת.
אורי מקלב:
ה #טועני #שכאשר הוועדות המקומיות צריכות להתכנס אל תו 1התוכניות הכוללניות בעצֵ #מ ֵצרי #את
צעדיה #להגיע לפתרונות שוני ,#למשל של דיור ברהשגה .מצד אחד ,מעבירי #לה #סמכויות .מצד אחר ,אומרי#
לה #שעליה #ללכת בצמוד לתוכניות כוללניות שהוועדה המחוזית יוזמת ומובילה אות .לעתי #המישור המקומי
יודע את ה"אינפוטי "#שלו א 1ה #לא יבואו לידי ביטוי ,ואחרי זה ג #בערר תהיה בעיה ,כי זה רק פע #ב 5שני ,#או
שמתאפשר ערר בתהלי 1ארו 1יותר א #מתגלות לקונות כאלה או אחרות .ה #אומרי :#כאשר את #מקדמי#
תוכניות כאלה ,ג #לא מוצאי #פתרו וג #מקשי #עלינו .אני משק ,את מה שנאמר כא ליושבראש ,וג #הבטחנו
לה #שהיו #נעלה את זה במישור העקרוני .ה #מבקשי #מאתנו לא לקד #את הצעת החוק בלי שהממשלה מביאה
פתרונות .הממשלה רוצה מאוד לקד #את הצעת החוק הזאת אז כב ערובה ,בואו את #תמצאו פתרונות שהרפורמה
יהיה לה על מה לחול .את #עושי #רפורמה ולא בוני.#
שמאי אסי:,
מי יסביר לה #שה #טועי #באבחנה שלה?#
אורי מקלב:
זה התפקיד שלכ .#ה #עוקבי #אחרי דיוני הוועדה ובקיאי .#ה #ידעו בדיוק על מה נדו היו.#
שמאי אסי:,
ה #טועי #בטענה הזאת.
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אורי מקלב:
במקרה הזה ה #מלווי #את דיוני הוועדה בדאגה .נכו שהחוק הזה לא מדבר על דברי #עקרוניי #יותר ,על
דברי #של מדיניות ,כי זה לא נוגע לחוקי התכנו והבנייה ,אבל אלה הטענות שלה #וטוב שנשמע אות ,כי בס 1הכול
אנחנו עומדי #מול הציבור והציבור רואה את החוק הזה ְכמה שיביא את הפתרונות במישור הפרקטי .ה #לא אשמי#
בזה .ג #ראש הממשלה מציג את זה כ ,1הממשלה מציגה את זה כחלק מ הפתרו .החוק הזה היה נכו ג #א #לא
היתה בעיה של דיור ,אבל מי שמציג את זה כפתרו לבעיות הדיור הוא ראש הממשלה והממשלה .לכ להגיד כא
שהדברי #לא קשורי #זה לזה ,זה לא נכו .בכל אופ ,הממשלה מציגה את זה לציבור כחלק מ הבשורה לפתרו
מצוקות הדיור.
שמאי אסי:,
ויש כא בשורה.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .פרופ' רחל אלתרמ ,בבקשה.
רחל אלתרמ:
יש לי הרבה הערות עקרוניות מאוד לתוכנית הכוללנית.
היו"ר אמנו כה:
ביקשתי שהישיבה תימש 1ג #אחרי השעה  16:00ואני ממתי להחלטתו של יושבראש הכנסת .אני רוצה
לשמוע את כול #ולסיי #את שמיעת ההערות על הסעיפי #הללו היו .#אני מבקש שכל מי שיקבל רשות דיבור ידבר
בקצרה ולגופו של עניי ,בהקשר לסעיפי .#בבקשה ,גברתי.
רחל אלתרמ:
החישוק הקריטי ברפורמה הוא התוכנית הכוללנית .לרפורמה יש שני הישגי :#אחד הוא נושא התשתיות,
שבו יש זירוז הליכי #מוכח ,והשני הוא התוכנית הכוללנית שעליה מושתת התכנו היו#יומי ,התכנו שאיננו
התשתיות הלאומיות.
אני חוששת שהתוכנית הכוללנית לא תפעל כמתוכנ ,אני די משוכנעת בכ .1הממשלה ,לדאבוני ,לא שאלה את
דעתי על כ ,1אבל אני רוצה להגיד כמה דברי #עקרוניי.#
נתחיל בקט ,רק בשביל הסדר ,בכ 1שנצטר 1לעשות סדר במילי .#אי אפשר אפילו ללמד את תוכנית המתאר
הכוללנית ותוכנית המתאר המקומית ותוכנית המתאר האחידה וכולי .אני מציעה פשוט להוריד את המילה "מתאר".
זאת תוכנית כוללנית והשנייה תוכנית מקומית וכולי .אי אפשר פשוט להמשי 1ע #זה.
אבל עכשיו לגופו של עניי .הרעיו של התוכנית הכוללנית ,שהיא תהיה גמישה מאוד ועקרונית ,אבל כפי שזה
מוצג כרגע אני חוששת שבפועל יהיו מעט תוכניות שיגשימו את זה .הסיבה היא שעיקר הקביעה מה צריכה להיות
תוכנית כוללנית איננו נאמר .תוכנית כוללנית צריכה לעסוק בנושאי #שה #עלמקומיי ,#אמר עו"ד נת מאיר ואמרו
אחרי .#היא צריכה לעסוק בהשפעות החיצוניות של התכנו המקומי על האזורי #שה #מחו) לקו של התוכנית .עצ#
העיקרו הזה נעדר .זה העיקרו החשוב .המילי #הללו נעדרות .בעצ #כל היתר צרי 1להיות דרכי #לטפל בנושאי#
הללו.
זה קריטי ,משו #שהמסורת שלנו בתכנו בישראל היא מסורת של פירוט יתר .אי לנו את התרבות של קבלת
ההחלטות ,במש 1שמוני #וכמה השני #של חוקי תכנו ובנייה ,שעליה נית פתאו #להשתית את התוכנית קלתהמזג,
התוכנית ה"פרפרית" הזאת.
זה לא יצלח ,משו #שרק להגיד :תעשו את התכנו המקומי בצורה קצת יותר אוורירית – זה לא יצליח .צרי1
להגיד מה לא .התוכנית הזאת לא רק אסור לה להיכנס לחלוקת מגרשי ,#אלא פירוט האיסור שמופיע כא זה
בקטנה ,כמו שאומרי ,#זה ברור מאליו .תוכניות מתאר מקומיות מסורתיות ג #לה אסור היה לעשות את זה ,אבל
רוב הגדול ה בעצ #שינוי לתוכנית מתאר ,שעל זה עיקר הפיתוח בישראל במצב הקיי .#האיסור כא לעסוק בחלקות
הוא ברור מאליו ,זה לא צרי 1אפילו להיאמר .מה שכ צרי 1להיאמר ,שהתוכנית הכוללנית אי לה לעסוק בנושאי#
שה #בעלי עניי מקומי בלבד.
זאת התפנית .היא לא פשוטה .אני יודעת שתגידו :את #לא יודעי #מה זה מקומי ומה זה לא מקומי ,אבל א#
רוצי #להשיג את היעד ,הדר 1להשיג את היעד לא תצלח בתוכנית הזאת .היא פשוט לא תצלח .הקונצפט הזה לא צלח
במדינות אחרות וזנחו אותו .הדר 1לעשות את זה היא רק בנושאי #החיצוניי.#
מה זה נושאי #בעלי השפעות חיצוניות? תלוי .זה כמוב כבישי ,#זה קו הפיתוח ,זה בפירוש יכול להיות אזורי
תעסוקה ,זה יכול להיות ג #נושאי מגורי #א #מדובר באיגו #של המגורי #עקב מדיניות מגורי #אזורית או
מטרופולינית .אבל כל אחד מ הדברי #הללו צרי 1להיות מנומק ,למה התוכנית הכוללנית עוסקת בה .#לא משו#
שבסיווג המסורתי ,שזה מגורי #וזה תעסוקה וזה זה וכולי ,והדבר היחיד שאסור לה לעשות זה להראות את החלוקה
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למגרשי .#זה לא יצלח.
אני מבקשת כא קצת חשיבה חדשה ולהכניס את אמת המידה הקריטית הזאת .שלא לדבר על כ 1שהתנאי
להסמכה הוא התוכנית הזאת .החישוק הזה קשה לו לפעול .יהיה כא הרבה מתח בי הרשויות המקומיות ובי
השלטו המחוזי ,וכבר יש רמזי #לכ.1
התפנית הגדולה צריכה להיעשות בדר 1שאני אמרתי .אני הייתי הולכת לתפנית עוד יותר גדולה ,וכבר אומר
את זה ובכ 1אסיי .#התפנית הגדולה שהיתה צריכה להיות עכשיו היא שנושאי #בעלי עניי עלמקומי צריכי#
להיעשות בראש ובראשונה בעקרונות כתובי .#כאשר קוראי #לדבר תוכנית מציירי #שימושי קרקע ובכ 1גורמי#
לוועדות לרצות לפרט יותר .אי מה לעשות ,זה "חוק הגרביטציה" של קבלת החלטות .הייתי אומרת שיכול להיות
לזה תשריט נלווה כאשר צרי 1להראות גבול ,אבל העיקרו הראשי הוא שזאת תוכנית שאומרת עקרונות מדיניות
ברמה העלמקומית .א #צרי 1לפרט ,א #צרי 1להוסי ,תשריט הוא יהיה התוספת .המילה "תוכנית" כא לא תיצור
את התפנית.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .הדברי #נרשמו ונראה אי 1נתקד #ע #זה .נרשמו כא הרבה דוברי .#הקואליציה לדיור ברהשגה,
עו"ד גיל גמור ,בבקשה .אני מבקש שתדברו לגופו של עניי ובקצרה כי אני רוצה לשמוע את רוב האנשי .#בבקשה,
אדוני.
גיל גמור:
הצענו להכניס התייחסות לדיור ברהשגה ג #לתוכניות הכוללניות .נושא הדיור הוא כמוב נושא תכנוני
מובהק ,אבל לא חוכמה גדולה להתייחס רק לייעוד של מגורי #באופ כללי .היו #כאשר מדובר על תכנו חייבי#
להתייחס ג #לשאלה מה בוני #ואילו אוכלוסיות זה ישרת ,א #זה יתרו #לחברה ,א #זה יתרו #לצמצו #פערי#
וכדומה .כאשר מתכנני #דיור בלי להתייחס לסוגיות הללו ,כאשר הממשלה אומרת :נאפשר למוסדות התכנו לקבוע
רק ייעוד למגורי ,#בלי להתייחס לכל הסוגיות וההשפעות החברתיות ,יש בזה ג #אמירה ואי אפשר להיתמ.#
האמירה היא :אנחנו משאירי #לשוק את הפתרונות ואנחנו לא קובעי #מדיניות בתחו #הזה .לכ ברור שג #נושא
בכדי המועצה הארצית לתכנו ולבנייה קבעה בתמ"א  ,35שפורסמה כבר
דיור ברהשגה הוא נושא תכנוני מובהק ,ולא ִ
בשנת  ,2005שמוסדות התכנו חייבי #להתייחס לנושא דיור ברהשגה בתוכניות ג #להרחבה ניכרת וג #להתחדשות
עירונית .באמת ראינו שבעקבות התוכנית הזאת התחילו רשויות מקומיות מסוימות להתמודד ע #הצור 1בקידו#
דיור ברהשגה בתוכניות .ראינו שזה מקוד #בתלאביב ,בירושלי ,#ברשויות מקומיות אחרות ,אבל נתקלו בבעיות
רבות מאוד .לכ אנחנו בעצ #פה .נתקלו בבעיות ,בי היתר ,כי ראו שהצרכי #התכנוניי #של אות #מוסדות תכנו ,של
אות רשויות מקומיות לא קיבלו מענה מלא בחוק הקיי ,#היו ש #בעיות .למשל היה צור 1להתייחס לנושא של
הקצאה לזכאי .#לא היה די בהגדלת ההיצע .הבינו שכדי לענות על הצרכי#
היו"ר אמנו כה:
מה ההערות של 1לסעיפי #הספציפיי #שאנו דני #בה ?#את הדיו הכללי ערכנו כבר.
גיל גמור:
בסעי ,קט )168א( ,שמדבר על תוכנית כוללנית ,הצענו לקבוע שתהיה התייחסות ג #לדיור ברהשגה.
יהודה זמרת:
מה זה דיור ברהשגה? צריכה להיות הגדרה.
גיל גמור:
יש לנו ג #הצעה להגדרה .ההגדרה שהצענו היא הגדרה מאפשרת" :דיור פרטי או ציבורי הול #למגורי#
המתאי #בממדיו ובמחיריו לצרכי #המאפייני #משקי בית שרמת הכנסת #נמוכה" .רמת הכנסה נמוכה תיקבע על
ידי שר הבינוי והשיכו בהתייעצות ע #שר הפני.#
אנו יודעי #שיש שתי גישות .אפשר לקבוע הגדרה מפורטת לסעיפי סעיפי .#סברנו שאי זה נכו בחוק תכנו
ובנייה שנות את הסמכויות ואת הכלי .#רשויות התכנו יכולות להתמודד ע #השאלה הזאת .הפרטי #ייקבעו
בתקנות עלידי שר הבינוי והשיכו ושר הפני .#אפשר לקבוע ג #הגדרות מפורטות בהרבה .צרי 1לחשוב א #זה נכו.
היו"ר אמנו כה:
הוועדה תציע לממשלה הגדרה מסודרת.
ארז קמיני):
אני מבקש בכל זאת להעיר הערה ,כי הנושא הזה עולה כל הזמ .אפשר להמשי 1ולשמוע על דיור ברהשגה
ולא להגיב בכלל ,ואפשר לענות תשובה אחת כללית.
היו"ר אמנו כה:
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אנחנו מעלי #צור.1
ארז קמיני):
א #כ ,1אני לא רוצה להשיב כעת.
היו"ר אמנו כה:
כא רוצי #להצי ,את הצור 1ולכ נמצא את המינוחי #המתאימי.#
יהודה זמרת:
הוא מבקש בעצ #דיור ציבורי ,דיור מוזל .זה קניי ומישהו צרי 1להחזיק את החבר;ת הללו .אלה הוצאות
קבועות.
אורי מקלב:
א #היו #כל הרשויות המקומיות מתכננות רק דירות גדולות ,אז דיור ברהשגה אומר :לא.
יהודה זמרת:
את זה אפשר לפתור .אפשר לקבוע שלא יבנו דירות גדולות .אבל כאשר מסיימי #לבנות את הדירה נכנס אליה
אד #מסוי #ו 5דקות אחרכ 1הוא עשוי למכור את הדירה תמורת כ 1וכ 1שקלי #לאד #שלישי .אני מציג את הבעיה.
ארז קמיני):
יש עוד בעיה הרבה יותר עקרונית והיא ההגדרה של המונח "דיור ברהשגה" .משתמשי #במונח הזה ונהדר
להשתמש בו ,הוא מי "בוטו" כזה .אני מצטער לומר שעד היו #לא הצלחתי להבי בדיוק מה זה.
היו"ר אמנו כה:
עזוב את המושג .אנחנו רוצי #שיהיה פתרו מגורי #לזוגות צעירי .#תקרא לזה דיור ברהשגה ,תקרא לזה
דירה ראשונה לזוג צעיר ,לא משנה .אנחנו מחפשי #פתרו.
ארז קמיני):
אתה מדבר על זוג צעיר שאי לו דירה ,אבל אנשי #אחרי #משתמשי #במושג הזה לצרכי #שוני #לחלוטי.
גיל גמור:
בדיוק לכ את #צריכי #לקבוע את ההגדרה בחוק.
ארז קמיני):
כאשר אומרי" #דיור ברהשגה" ,כל מי שמדבר על המונח הזה שיסביר לאיזה דיור ברהשגה הוא מתכוו.
שמעתי למשל על דירות קטנות ברחביה.
היו"ר אמנו כה:
מה הבעיה? למה לא? ההורי #שלו גרי #ברחביה והוא רוצה לגור ליד ההורי #בדירה קטנה של  3חדרי .#הוא
לא צרי 1יותר .הוא לא צרי 1וילה .ג #אי לו כס.,
ארז קמיני):
זה נהדר ,אבל אני לא סבור שאנשי #בעלי הכנסות נמוכות יגורו ברחביה .אולי בפרויקטי #חדשי.#
אורי מקלב:
אי פרויקטי #כאלה.
ארז קמיני):
יש ג #בממילא.
היו"ר אמנו כה:
הרי לא נוכל לסחוב את כול #לפריפריה.
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ארז קמיני):
נהדר ,אבל מה שהתכוונו כא ומה ששמעתי כא ,שמעתי :הכנסה נמוכה .אני עוד לא יודע אי 1להגדיר את זה.
אינני יודע א #קהל היעד של בעלי הכנסות נמוכות צרי 1לגור בדירות קטנות בממילא שהיו #משמשות בכלל לתושבי
חו) .הא #זה דיור ברהשגה?
היו"ר אמנו כה:
אני מדבר על הצור 1בדירות לזוגות צעירי ,#שיוכלו לרכוש דירה ראשונה.
ארז קמיני):
ומה ע #חסרי דיור קשישי?#
היו"ר אמנו כה:
מה ע #אד #שרוצה לגור בירושלי #עליד הוריו ,או רוצה לגור בבניברק ליד הוריו?
יהודה זמרת:
בסדר ,אבל מי שרוצה לעבור לירושלי #ואי לו דירה ראשונה ,מדובר על מאות אלפי אנשי #שכל אחד אומר:
אני דל יותר מ הדל הקוד #ומתחילי #לחלק ביניה #את הדירות הללו .עכשיו צרי 1להחליט אי 1מחלקי #אות.
היו"ר אמנו כה:
לא מחלקי #כלו .#מי שמקבל זכאות רשאי לקבל דירה.
יהודה זמרת:
בדירה צרי 1לגור ב אד ,#אבל מישהו צרי 1לנהל את הדירות.
היו"ר אמנו כה:
משרד הבינוי והשיכו ינהל אות ,והבנקי #יבדקו .אני אומר שצרי 1למצוא פתרו.
ארז קמיני):
מי יבדוק את הזכאות ,ראש העירייה?
יהודה זמרת:
זה בעצ #דיור ציבורי.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה ,אנחנו ממשיכי .#אתה תצי ,את הבעיה ואנחנו נעבד אותה .אנחנו חברי הכנסת ע #הייעו)
המשפטי כא נשב ונלמד את הסוגייה .א #יש אכסניה מתאימה להלביש אותה על החוק כא ,מה טוב .א #לא תהיה
אכסניה מתאימה ,נחוקק חוק מיוחד שיטפל בדברי #הללו וש #נקבע את ההגדרות.
ארז קמיני):
כאשר אדוני ייפגש ע #פרנסי עיריית ירושלי #אני מציע שישאל אות #מה זה דיור ברהשגה בירושלי.#
אורי מקלב:
אדוני היושבראש ,אני אופטימי .א #כל הבעיה היא ההגדרה של דיור ברהשגה ,א #העיקרו ברור ואנחנו
רק צריכי #להגדיר מה זה הכנסה נמוכה ואי 1יחלקו – את זה נית לפתור.
שמאי אסי:,
אתה יכול להציע הצעת חוק.
ארז קמיני):
והכול יהיה בחוק התכנו והבנייה? אני מציע שייבדק אי 1כל רשות מקומית מגדירה "דיור ברהשגה".
גיל גמור:
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יש הצעת חוק שג #היושבראש חתו #עליה.
שמאי אסי:,
הצעת החוק הזאת מצמצמת את התחו #מאוד ולא פותרת את הבעיה .תפתרו את הבעיה באופ אמיתי.
גיל גמור:
אי שו #ספק שההיבט התכנוני חשוב מאוד .כאשר דיברתי על חסמי ,#אמרתי ג #שיש היו #צרכי #לרשויות
התכנו ולרשויות המקומיות שאי לה #מענה בחוק התכנו והבנייה .ה #צריכי #סמכויות בחוק התכנו והבנייה.
הדבר השני ,מכיוו שאי לה סמכויות די מפורשות אז בא היוע) המשפטי של משרד הפני #וחוס #אות ,לא
נות לה לקד #את הדבר הזה ואומר שצרי 1לעשות את זה בחקיקה .אז הנה הגענו לחקיקה.
יהודה זמרת:
אבל לא בחוק התכנו והבנייה.
גיל גמור:
הגענו להזדמנות ,ועכשיו הממשלה לא רוצה לקד #את זה בחקיקה ,וג #לא נותנת לרשויות המקומיות לקד#
את הנושא הזה לפי ראות עיניה ,אז יש כא כמוב בעיה.
היו"ר אמנו כה:
אנחנו רוצי #לשאו ,להגיע ,למשל ,לכדי כ 1שבכל פרויקט אחוז מסוי #מ הדירות שייבנו יהיו דירות קטנות
ואז יהיה מענה לזכאי #כאלה או אחרי.#
ארז קמיני):
אדוני חושב שדירות קטנות יפתרו את הבעיה?
היו"ר אמנו כה:
אינני יודע .זה חלק מפתרו של בעיה כוללת.
רחל אלתרמ:
נער 1מחקר גדול מאוד על הנושא הזה בדיוק.
יהודה זמרת:
משרד הפני #הזמי מחקר מפרופ' אלתרמ בנושא דיור ברהשגה.
היו"ר אמנו כה:
אז אתה יודע מה משמעות המושג דיור ברהשגה.
יהודה זמרת:
במחקר גילינו שאפשר לשאול  5אנשי #וכל אחד מה #מבי אחרת את משמעות המושג.
היו"ר אמנו כה:
הוועדה תשקול בחיוב את הצגת המחקר הזה בפניה ,בתנאי שא #אנחנו מגיעי #להסכמות הממשלה תאמ)
את הנושא הזה ונל 1יד ביד לפתרו הבעיה.
ארז קמיני):
פרופ' רחל אלתרמ הסבירה את המושג הזה כענ.
יהודה זמרת:
מנסי #כא אגב החוק הזה ,שנועד לפתור בעיות מסוימות ,לפתור בעיה גדולה בהרבה ,שרובה בכלל לא
במישור של התכנו והבנייה אלא במישורי #הקנייניי .#נתלו כרגע על מסמר אחד בקיר כדי לפתור בעיה רחבה מאוד.
היו"ר אמנו כה:
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אנחנו כמחוקקי #לפעמי #מזהי #איזו בעיה ,איזו לקונה בחוק שפוגעת בנושא קט מסוי .#התעסקתי יותר
בנושאי #כלכליי ,#בשוק ההו ,בשוק ניירות הער ,1ולפעמי #בעקבות פניות מ הציבור ערכתי בדיקה וגיליתי שיש
איזו בעיה ונדמה שדי לתק סעי ,קט .הצגתי את הבעיה בפני נציגי הממשלה ואז אמרו לי :תשמע ,הצבעת על איזו
בעיה ,לא ידענו אי 1ועכשיו אנחנו מזהי #שהיא בעיה אמיתית .זה לא סעי ,קט אלא עכשיו צרי 1לערו 1רפורמה.
אתה אומר שבחוק כלכ 1מורכב כמו חוק התכנו והבנייה אתה לא רוצה "להלביש" עכשיו ג #את הנושא
הזה .אנחנו "מלבישי ."#אנחנו פותרי #עכשיו בעיה ברמה התכנונית .א #נדרשי #פתרונות אחרי ,#א #נמצא
אכסניה אחרת ,א #תגיד לי שחוק אחר יפתור את הבעיה אז נל 1יד ביד ונחוקק חוק אחר .לא משנה לי כיצד ,אבל
אנחנו רוצי #לפתור את הבעיה ,ובהסכמה ובתמיכה ,זה חשוב .יש אלפי חוקי #שסת #שוכבי ,#לכ אנחנו רוצי,#
בתמיכה ,לפתור באופ אמיתי את הבעיה .א #חוק התכנו והבנייה הוא לא האכסניה המתאימה אז אנחנו נל 1יד
ביד ,נלמד את הנושא הזה.
יהודה זמרת:
לכ הזמנו את המחקר כדי שתהיה לנו פלטפורמה להתקד #לקראת הפתרו.
היו"ר אמנו כה:
אבל לא הגשת #הצעת חוק.
יהודה זמרת:
קוד #אנחנו עורכי #מחקר.
גיל גמור:
אדוני היושבראש ,כל פתרו שיהיה ,והוא צרי 1להיות ג #בנושאי #אחרי ,#יכלול ג #ענייני #תכנוניי .#לכ
לא משנה א #יהיה חוק אחר שיעסוק בדיור ברהשגה ,כי הרי ג #כא צרי 1להתייחס לכ.1
לסיו ,#נציגי הממשלה מעלי #כא הרבה מאוד חששות והרבה מאוד שאלות ,אבל ,אדוני היושבראש ,מדובר
כא במדיניות תכנונית הנוהגת במדינות רבות מאוד מזה קרוב לשני עשורי .#לא מדובר באיזו המצאה חדשה .יש
הרבה מאוד תשובות .החברה האזרחית והאקדמיה ערכו מחקרי #בנושא הזה וג #הכנסת ערכה מחקר על הנושא
הזה ,כ 1שאי אפשר להגיד :אנחנו לא יודעי ,#אנחנו לא יודעי #מה עשו ,אנחנו לא יודעי #מה אפשר.
היו"ר אמנו כה:
בעניי זה נל 1יד ביד.
גיל גמור:
לכ אני סבור שחשוב מאוד שהנושא הזה ,כנושא תכנוני – ג #א #יהיה חוק אחר ,זה לא משנה – ייכנס כבר
אל תו 1הרפורמה הזאת ויעלה על השולח .חשוב מאוד שיהיה ברור שלא נית לאשר תוכנית כוללנית א #אי בה
התייחסות מספקת – ואנחנו לא רוצי #לחייב ,אנחנו רוצי #לתת את הסמכויות ,לאפשר ,לתת את שיקול הדעת על
בסיס של אומד צרכי #ולא איזה דבר כופה ומחייב בצורה ארצית ,אבל חשוב מאוד שהנושא הזה כנושא תכנוני יהיה
כבר בתו 1הרפורמה .תודה.
איריס פרנקלכה:
הנושא בהחלט סבו .1אני בספק א #אפשר יהיה לפתור את כולו במסגרת הדיוני #בנושא הרפורמה .התפיסה
שלי לגבי דיור ברהשגה ,זה דיור שכולל שניי :#דיור זול ודיור מוזל .לגבי דיור זול אנחנו מדברי #על פתרונות כמו
דירות קטנות ,על עירוב שימושי .#בהקשר הזה אולי קל יותר להשתמש באמצעי #תכנוניי #כאשר מאשרי #תוכנית
מתאר כוללנית או במסגרת אישור תוכנית מתאר מקומית .הסוגייה הסבוכה יותר מתעוררת דווקא מ ההגדרה
שהצגת כרגע לגבי דיור מוזל ,דיור שהוא מתחת למחיר השוק ודורש התערבות ודורש הסכמי #ע #יזמי #ופתרונות
שחורגי #ממסגרת החוק בעצ.#
לכ בפלטפורמה הזאת שיש לפנינו ,בהצעת החוק ,קשה לי להאמי שנמצא פתרו כולל ,אבל אנחנו בהחלט
צריכי #לאפשר פתרו שיוסדר במסגרת חקיקה אחרת ,שתסדיר את זה בצורה מסודרת במסגרת אחרת .זה בעצ#
האתגר ,וא ,הוא אתגר לא פשוט ,אי 1נכניס את זה בלי לחייב.
אגב ,דיור ברהשגה הוא לא חדממדי ,ג #במוב זה שהוא משתנה מרשות מקומית אחת לשנייה ,מתוכנית
אחת לשנייה .בהחלט צרי 1לשקול אותו אחרת.
שמאי אסי:,
אגב ,יש היו #חובה במסגרת תוכנית מתאר ארצית .החובה קיימת .אז מה זה פותר? חקיקה לא תעזור ל.1
גיל גמור:
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אמרתי שיש בעיה.
היו"ר אמנו כה:
תודה .מר חיי #פיאלקו ,,נרשמת וביקשת לדבר ,בבקשה .אני יודע מה היה תפקיד 1הקוד .#מה תפקיד1
היו?#
חיי #פיאלקו:,
אני בעל עניי ורגישות לסוגייה .אני בא לכא כמתנדב.
רחל אלתרמ:
הוא בצוות המחקר של הנושא הזה.
חיי #פיאלקו:,
קוד #כול ,אני מבקש לפתוח בכבודה של האכסניה ,כנהוג .שמעתי בהערכה רבה את דברי יושבראש הוועדה,
שאמר בתחילת דבריו וחזר ושנה כמה פעמי ,#כדי שיתר חברי הכנסת ואולי הממשלה יבינו שהוועדה מבינה
שברפורמה כלכ 1משמעותית יש הכרח לכלול התייחסות מאפשרת לנושא דיור ברהשגה .אתחיל בזה ואביע את
דברי הערכתי.
דיור ברהשגה הוא מונח מופשט ומורכב ,ופרופ' אלתרמ השתמשה ג #במונח דינמי .הוא לא שונה ממספר
מונחי #שמוגדרי #היו ,#שא ,ה #מופשטי ,#מורכבי #ולא מוגדרי #דיי #בחוק ,כגו פיתוח בר קיימא.
יהודה זמרת:
בכדי.
הוא לא קיי #בחוק ,ולא ִ
היו"ר אמנו כה:
הוא עכשיו בזכות דיבור ואבקש לכבד את זה .ג #א #את #לא מסכימי ,#נית לו לדבר.
חיי #פיאלקו:,
אבקש לתק את עצמי .אחזור לסוגיות אחרות כגו שימור ,בנייה ירוקה ,חידוש עירוני ,שג #ה #מונחי#
מורכבי ,#מסובכי #ומופשטי #שמחייבי #העמקה.
הגשתי נייר עמדה מפורט לוועדה ,ואני בוודאי לא רוצה עכשיו להרחיב את הדיבור ,שמתייחס לארבעה
רכיבי #של דיור ברהשגה (1 :קביעת זכאות (2 ,קריטריוני #פיזיי#תכנוניי (3 ,#התייחסות כלכלית (4 ,מנגנו יישו#
ופיקוח .אלה צריכי #להיות רכיבי #שחלק #מעוג בחוק וחלק #בהפניה לתקנות או לכללי #אחרי.#
חשוב מאוד להדגיש שמטרות של דיור ברהשגה ה מטרות מרחביות ,חברתיות וג #מטרות שמתייחסות
לפרט .דהיינו ,ה מטרות שמעודדות הטרוגניות חברתית ,מונעות הדרה וג #מאפשרות להתגבר על בעיות של כשלי
שוק במישור התכנוני.
למזלנו אנחנו לא נדרשי #להמציא את הגלגל התכנוני .יש מחקר השוואתי של פרופ' אלתרמ ,ד"ר סילברמ,
והיתה ג #לי הזכות לקחת חלק במחקר .נית להיעזר בו כדי לפתח את הרעיו .אבל נדמה לי שכבוד היושבראש הציע
שהממשלה ,שיש לה כלי #נוספי ,#נכו שהיא תרי #את הכפפה ותפתח את הסוגייה.
יש כמה סעיפי #בהצעת החוק ,ביניה #סעי)168 ,א( ,שיכולי #לאפשר התייחסות לדיור ברהשגה .אני
מסכי #מאוד ע #דבריו של מר שמאי אסי ,,שבוודאי אחרי אמירה במספר מקומות על דיור ברהשגה הממשלה
והכנסת לא צריכות לומר "דיינו" ו"סיימנו את העבודה" .נכו שהכלי #הסטטוטוריי #של דיור ברהשגה ישלימו
פעולות נוספות בתחו #המיסוי ,במשכנתאות ,בסבסוד וכ הלאה ,אבל בהזדמנות חגיגית זאת מ הנכו לרתו #ג #את
הרפורמה הסטטוטורית לעניי דיור ברהשגה .תודה.
היו"ר אמנו כה:
תודה .ד"ר אמילי סילברמ ,בבקשה.
אמילי סילברמ:
א #יש עוד זמ ,מר חיי #פיאלקו ,,הצגת כא דברי #מפורטי #יותר ואשמח א #אתה תציג את המחקר.
היו"ר אמנו כה:
א #יש לכ #דברי #מפורטי #אני מציע שתעבירו אות #ליועצת המשפטית של הוועדה.
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ארז קמיני):
אולי קוד #כול צרי 1להעביר את המחקר לממשלה שהזמינה את המחקר.
יהודה זמרת:
אנחנו לומדי #על מחקר שעדיי לא קיבלנו.
חיי #פיאלקו:,
בי פסח לשבועות – הזכרת את הביכורי .#בהגדה אנחנו יודעי #שיש ארבעה בני ,#אבל נדמה לי שאולי יש ב
חמישי ,לא רק שלא יודע לשאול אלא ג #שלא רוצה להקשיב ,ועל הב הזה צרי 1ג #כ לפעמי #לדבר.
היו"ר אמנו כה:
את האמירה הזאת אמר הרבי מלובבי)' ,שיש עוד ב חמישי שצרי 1לחשוב ג #עליו.
רחל אלתרמ:
ומה ע #הבנות? ...
היו"ר אמנו כה:
"על ארבעה בני #דיברה התורה" .אצלנו בני #כולל בני #ובנות ג #יחד.
אורי מקלב:
ראינו שאצל הבנות אי מי שאינה יודעת לשאול ...
אמילי סילברמ:
אוסי ,רק לגבי הפ של בקרה על דיור ברהשגה כי אני מבינה שזה אחד הנושאי #שמדאיגי #את הממשלה.
במחקר שלנו ע #פרופ' רחל אלתרמ וע #מר חיי #פיאלקו ,סקרנו את הניסיו ע #דיור ברהשגה ב 7מדינות שונות
במערב .כל אחת מה הצליחה למצוא מנגנוני בקרה שבודקי #מי נכנס ,מי יוצא ,מתי נכנס ,מתי יוצא.
יהודה זמרת:
לא בעול #התכנו.
אמילי סילברמ:
אני מבינה את הבעייתיות באר) ,שחושבי #שאצלנו עוד יותר "גונבי #את החוק" ,אבל אני בטוחה שנוכל
ללמוד מ הניסיו במדינות שונות .נשמח להציג את זה .נמצא את המנגנוני ,#שלא צריכי #להיות קבועי #בחוק
התכנו והבנייה ,ברור ,אבל חוק התכנו והבנייה חייב לאפשר להשתמש במונח ,לתת אפשרות ג #לרשויות המקומיות
להתקד #בזה באמצעות מנגנוני בקרה.
יהודה זמרת:
ה #מנגנוני #חיצוניי.#
שמאי אסי:,
אז זה אות מתה ,סת #לכתוב בחקיקה.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .לשכת שמאי המקרקעי בישראל ,מר אוהד דנוס ,בבקשה.
אוהד דנוס:
באשר לדיור ברהשגה אני בהחלט מצטר ,לדעתה של היועצת המשפטית של הוועדה .היא סיכמה את הנושא
הזה בצורה הטובה ביותר :דיור זול ודיור מוזל .סעי)168 ,ב() (3בהחלט מתייחס לדיור זול ,כאשר הוא קובע שאפשר
יהיה לקבוע את תמהיל גודל של יחידות הדיור .הדבר נכתב ,ובעניי הזה כמדומני יש פתרו .אני סבור שפתרו קנייני
בחוק התכנו והבנייה לא יהיה נכו .לפעמי #צרי 1שמאי מקרקעי ולא את שמאי אסי... ,
פסקה )168ב() (3קובעת בסיפה ,בנוגע למתחמי" :#לרבות חלוקת #באופ שיעודד את השגת המטרות שנקבעו
בתוכנית המתאר המקומיתכוללנית" .ג #בעניי הזה ,אני שוב מזכיר לוועדה ,אני מצטער שאני חוזר על עצמי ,אבל
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חשוב לנו להדגיש את חשיבות הנספח השמאי .חלוקת המתחמי #לפעמי #אקוטית .דר 1אגב ,במסגרתה יכולי#
לקבוע את חלוקת המתחמי #שתאפשר ג #דיור ברהשגה או דיור זול.
יש מושג בשמאות ,שימוש מיטבי ,שממקס #את ער 1הקרקע במסגרת התכנו .בעניי הזה אני סבור שבהחלט
יש תרומה רבה לתשומות שלנו.
פסקה )168ב() (7עוסקת בהוראות לעניי מטרות ציבוריות בתוכנית המתאר המקומיתכוללנית .מדובר כא
על "חיזוק מפני רעידות אדמה ,מיגו ,בנייה ירוקה ,חידוש עירוני ושימור #של אתרי #לשימור" .יש כא עניי של
עלויות נדרשות ,יש כא עניי של השבחות .בעניי הזה ג #נדרש נספח שמאי שיאשר שבמגבלות התכנו הקיימות
ההוראות הנ"ל מביאות את התכנו לשימוש מיטבי .בסופו של יו #התכנו אמור לקד ,#לפתח ולהגביר צמיחה ,וככזה
אני סבור שהנספח השמאי מסייע לו.
פסקה )168ג() (1עוסקת בהוראות לתוכנית איחוד וחלוקה חדשה .אני מניח שנציגי הממשלה יסכימו אתי
שלא נית לערו 1תוכנית איחוד וחלוקה חדשה ללא טבלאות שמאיות ונספח שמאי .תודה.
היו"ר אמנו כה:
תודה .רשות הטבע והגני #הלאומיי ,#מר ניר אנגרט ,בבקשה.
ניר אנגרט:
יש לנו הערה אחת ,שאני מקווה שתהיה למעשה טכנית ,לסעי .168 ,שוב ,כפי שהתבטאתי ביחס לתוכנית
מתאר ארצית ,מדובר כא על כ 1שיבטלו את תוכניות המתאר המחוזיות החלקיות ,שה תוכניות שרלוונטיות להגנה
על השטחי #הפתוחי ,#ובמקומ אפשר יהיה לעשות או תוכנית מתאר ארצית או תוכנית כוללנית .כאשר אנחנו
קוראי #כא את הנוסח אנחנו לא מוצאי #לכ 1שו #סימוכי .בפסקה )168ב() (2מצויני #שטחי #פתוחי" :#שטחי
הקרקע המיועדי #לשטחי #הפתוחי #העיקריי #ולמבני הציבור המרכזיי ,#וקביעת הנחיות בדבר שטחי #פתוחי#
ושטחי #נוספי #לצורכי ציבור שיש לקבוע בתוכנית מתאר מקומית" .כל ההתייחסות כא היא למעשה למעי שטחי#
פתוחי ,#מה שנקרא שצ"פי #או שפ"פי ,#דברי #מעי אלה .אנחנו לא רואי #כא אמירה שתוכנית מתאר כוללנית
תוכל לעשות את מה שראינו בדיו הקוד #במצגת של גברת איריס הא ,כאשר רוצי #לתכנ תוכנית של אזור מסוי,#
למשל תוכנית של נחל שמשתרע על פני כמה ועדות תכנו ,ורוצי #לעשות תוכנית כוללת כזאת .לא רואי #את הביטוי
לעניי הזה בנוסח.
ארז קמיני):
אבל שטח פתוח כולל נחל.
ניר אנגרט:
דבר ראשו ,שטח פתוח לא כולל נחל .הסתכלתי על ההגדרות.
איריס פרנקלכה:
הוא כולל נחל .לא הסתכלת על התיקו .זה הוכנס .ההגדרה "שטח פתוח" כוללת "נחל".
יהושע שופמ:
זה הנוסח החדש מטע #הוועדה.
ניר אנגרט:
בכל אופ ,זה לא העניי כא .אנחנו מבקשי #שיהיה כתוב בצורה מפורשת שתוכנית מתאר כוללנית תוכל
להיות תוכנית שעיקר מטרתה תכנו שטחי #פתוחי ,#שהנושא המרכזי בה יהיה שטחי #פתוחי .#נאמר לאור 1כל
הדר 1שזה המענה לביטול תוכניות המתאר המחוזיות החלקיות ,א 1זה לא מופיע כא אלא כדר 1אגב.
שמאי אסי:,
זה מופיע בתיקו שעליו הסכמנו.
ארז קמיני):
"שטחי קרקע המיועדי #לשטחי #פתוחי #עיקריי – "#זה לא מספיק טוב לדעת ?1ובפסקה )" :(6הנחיות
שיבטיחו שימור #של אתרי #לשימור ,הגנה על עתיקות ,שמירה על שטחי #פתוחי #לרבות ערכי טבע ,נו ,ומורשת
 – "...זה לא מספיק טוב?
היו"ר אמנו כה:
מה אתה מבקש להוסי?,
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ניר אנגרט:
בגלל ביטול תוכנית המתאר המחוזית החלקית צרי 1לאפשר שעיקר התוכנית יהיה תכנו השטחי #הפתוחי.#
היו"ר אמנו כה:
באיזה סעי ,אתה מציע שזה יהיה?
איריס הא:
זה צרי 1להיות בסעי ,קט )168א( .לא במטרות שתוכנית כוללנית עוסקת בה :בזה ,בזה וג #בזה ,אלא
תוכנית כוללנית שהנושא שלה הוא שטחי #פתוחי.#
איריס פרנקלכה:
היא כוללת ,בי היתר ,את כל הענייני #שמפורטי #כא .אתה רוצה שזה לא יכלול את כל הענייני #אלא רק
את העניי של השטחי #הפתוחי?#
שמאי אסי:,
יכול להיות שיהיה רק דיור ,ורק זה ,ורק זה ,ורק זה.
ניר אנגרט:
ברשותכ ,#אחשוב על כ 1שוב .להערכתי ההערה שלי טכנית כי לאור 1כל הדר 1נאמר שזה יהיה המענה
לביטול תוכניות המתאר המחוזיות .א #יש כא עניי של ניסוח אני מבקש שתעברו על הנוסח.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .התאחדות הקבלני #והבוני #בישראל ,מר ער ניצ ,בבקשה.
ער ניצ:
אנחנו רואי #את הסעיפי #המדוברי #כרגע למעשה ְכ ֵלב הרפורמה .הסעיפי #הללו יכריעו א #הרפורמה
הזאת נותנת בשורה אמיתית או לא .הממשלה במבוא שלה ,בגישה שלה לחוק ,אמרה :אני הולכת לבזר סמכויות
לרשויות המקומיות ,לבזר את המערכת כדי שאפשר יהיה לזרז ולייעל הליכי התכנו ,ואני ג #מציבה לצד זה את
הליכי הביקורת.
עד היו #דיברנו על הליכי הביקורת שילוו את הרשויות המקומיות ואת הוועדות המקומיות ,ע #הדיוני#
המסובכי #על הסנקציות ועל התערבות של הממשלה ועל היכולת שלה להעניש והיכולת שלה לבקר את הרשויות .עד
כא הכול טוב ,אבל עכשיו מגיע "רגע האמת" של הרפורמה ,כי מכא מסירי #את המסכות .כא רואי #בעצ #מה
נותני ,#מה התמורה שהשלטו המקומי ,שהוועדות המקומיות מקבלות.
כאשר קוראי #את סעי 168 ,למדי #שהתוכנית הכוללנית ,כפי שאמרה פרופ' אלתרמ ,היא תוכנית שיכולה
במקרי #מסוימי #להגיע עד לרזולוציה של המגרש ,עד לרזולוציה של הצפיפות ושל מבני הדירות ,כפי שנכתב בפסקה
)168ב() ..." :(3וכ הוראות בדבר אופ חלוקת שטחי הבנייה ויחידות הדיור בתו 1כל אחד מהמתחמי ,#לרבות
חלוקת."... #
שמאי אסי:,
מספר יחידות הדיור.
ער ניצ:
למעשה לוועדה המקומית ,בגדול ,נותר לקבוע את קווי הבניי וחלוקה למגרשי .#במוב הזה ,אנחנו מודיעי#
כא לוועדה ,אי שו #בשורה .ג #היו #למעשה הסמכויות של הוועדות המקומיות מתמצות בסמכויות הללו.
הבקשה שלנו מ הוועדה היא לעבות את רשימת הלאווי ,#כדי להשאיר את התוכנית הכוללנית ככוללנית,
כתוכניתעל שלא חודרת אל תו 1נבכי הרשות המקומית והוועדה המקומית ,כדי לאפשר לוועדה המקומית את
החופש הזה וכדי לאפשר את היעילות התכנונית הזאת .במבנה המוצע 500 ,הסעיפי #ואלפי שעות הישיבות מתמצי#
במעט מאוד ,או מתמצי #בכלו ,#כי בסו ,הוועדה המקומית לא יכולה כמעט לזוז ,אי לה דרגות חופש והכול תלוי
ברצונה הטוב של הוועדה המחוזית .צרי 1להגביל את הוועדה המחוזית בתנאי #ברורי ,#מה אסור לה לקבוע ,כפי
שאמרה כא פרופ' אלתרמ.
נקודה נוספת שמתקשרת לנושא הזה היא הזמ .ככל שהתוכנית הכוללנית תיכנס לרזולוציות נמוכות יותר,
כפי שהחוק כרגע מאפשר ,הדר 1לאשר את זה בהתנגדויות – אמנ #ה מצומצמות ,כי זה רק דר 1רשויות אחרות –
תל 1ותסתב 1ולא נעמוד בפרק הזמ של  4שני ,#וזה הנקודה השנייה שאני רוצה להדגיש.
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היו"ר אמנו כה:
אני מבקש שתרשמו את הדברי #הללו כי ה #חשובי.#
ער ניצ:
החוק נות  4שני #לתוכניות הכוללניות להסתיי .#כל אנשי המקצוע טועני #שפרק הזמ הזה לא ריאלי.
ותראו מה יקרה :ניכנס למקו #שיש ועדות מוסמכות ללא תוכניות כוללניות ,ע #תשובות מאוד לא ברורות מה עושי#
ע #הכאוס הזה ,זה דבר אחד .שנית ,במקו #אחר בחוק כתוב שמבטלי #הקלות ושימושי #חורגי .#אנחנו בעד
שבאופ אוטומטי יבוטלו הקלות ושימושי #חורגי #כעבור  4או  5שני .#אנחנו טועני #רק שניכנס לעול #שבו לא יהיו
לנו את השימושי #החורגי ,#שאנחנו לא אוהבי #אות ,#אבל בכאוס התכנוני של היו ,#או בעול #התכנוני של היו#
חייבי #להשתמש בהקלות ובשימושי #חורגי .#ניכנס לעול #שבו ההקלות והשימושי #החורגי #בוטלו ,אבל מצד שני
לא יהיו תוכניות כוללניות ומנגנוני #שמאפשרי #לוועדות המקומיות להתמודד ע #השינויי #הנדרשי.#
לכ אנחנו קוראי #לוועדה לעבות את סעיפי הלאווי #לתוכניות הכוללניות ולמנוע מה מלהיכנס לרזולוציה
של צפיפויות.
היו"ר אמנו כה:
יש לכ #איזו הצעה?
ער ניצ:
באופ קונקרטי ,כ.
היו"ר אמנו כה:
תגישו לנו את ההצעה ונבח אותה ,נשב ע #נציגי הממשלה ונראה מה אפשר לאמ) ,מה לקבוע כלאו ומה לא
לקבוע כלאו.
ער ניצ:
ההצעה הקונקרטית שלנו היא שפסקה )168ב() (3תסתיי #לאחר המילי" #השטח הכולל המותר לבנייה
וצפיפות הבנייה המותרת בייעודי קרקע שוני #ובמתחמי #שוני "#וכל הסיפה תושמט .לא "כמות יחידות הדיור" ולא
"תמהיל גודל של יחידות הדיור" .מה פתאו ?#מה תעשה עיריית תלאביב ,מה תעשה עיריית הרצליה א #לא לקבוע
את הדברי #הללו? ולא "יחידות הדיור בתו 1כל אחד מהמתחמי ,#לרבות חלוקת ,#ככל הנדרש להשגת מטרות
התוכנית" .לא .זה בדיוק הרציונל ,הלב הטהור של מה שתואר עלידי הממשלה בחוק הזה ,וזה קשה ,כפי שאמרה
פרופ' אלתרמ :לצמצ #את ההתערבות של הוועדות המחוזיות באמצעות תוכניות כוללניות ולאפשר סו,סו,
לוועדות המקומיות לעבוד .בהצעת החוק כפי שמוצע כרגע ה לא יוכלו לעבוד.
היו"ר אמנו כה:
תודה .אני מבקש ממ 1ליצור קשר ע #היועצת המשפטית של הוועדה וההצעות שלכ #ייבחנו ע #הצוותי#
המקצועיי .#נראה היכ נית להוריד את החסמי ,#אי 1אפשר לסייע .הבטחתי ואני רוצה לקיי ,#אבל צרי 1לראות
אי 1נוכל לקד #את הצעת החוק.
ער ניצ:
תודה.
היו"ר אמנו כה:
אנחנו ממשיכי #הלאה" .מקורות" ,בבקשה.
מאיה אשכנזי:
בהמש 1לדברי #שנאמרו כא לגבי המטרות של תוכנית כוללנית ,במיוחד הדברי #של פרופ' אלתרמ ,והצור1
שהתוכנית תעסוק בענייני #עלמקומיי ,#יש כיו #בעיה בתוכניות מקומיות ,שה לא כוללות שו #הנחיות לגבי חיבור
של תשתית מי #עירונית לתשתית המי #שמחו) לתחומי התוכנית .זה יוצר הרבה מאוד עיוותי #והרבה מאוד בעיות.
למשל א #יש פיצו) בצינור בתו 1העיר צרי 1לסגור את השיבר הרבה מחו) למרחב התכנו המקומי ,כ 1שנעצרת
אספקת המי #לישובי #נוספי.#
אנחנו מבקשי #שבתוכנית הכוללנית ייקבע שיהיו הנחיות ,שהיא תכלול התייחסות ג #לאות #חיבורי #של
התשתיות בי הפני #ובי החו) .כלומר ,לא רק התייחסות לתשתיות שבתו 1התוכנית אלא ג #לקו התפר.
היו"ר אמנו כה:
היא מציפה כא בעיה.
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יהודה זמרת:
קוד #דיברו על הניסיו שתוכנית כוללנית לא תתעסק ברמת רזולוציה מקומית של חיבור תשתיות ,אי1
החשמל נכנס לבניי וכולי .הקשר בי "מקורות" ובי תאגיד המי #העירוני במקרה של פיצו) צינור ,אי 1לחבר ,מה
לסגור – זה לא סוגייה שתוכנית קובעת ,כי הטכנולוגיה יכולה להשתנות מכא ועד להודעה חדשה .היא סוגייה
תפעולית .בדר 1כלל נכנסי #אליה בשלב הרישוי ,אז נכנסי #לנושא החיבורי #לשכונה .אבל ברמת התכנו לא צרי1
להיכנס לסוגייה הזאת.
עמיר יצחקי:
לא בתוכנית מתאר אלא בתוכנית מפורטת של ביצוע.
יהודה זמרת:
וא #כבר בתוכנית לביצוע אז בשלב הרישוי .כא מדובר על תוכנית כוללנית.
מאיה אשכנזי:
בתוכנית הכוללנית צרי 1לקבוע את ההנחיות שיאפשרו את זה.
יהודה זמרת:
לא מתעסקי #ע #זה.
מאיה אשכנזי:
בפועל ההנחיות הללו לא ניתנות היו #בשו #מקו.#
היו"ר אמנו כה:
איפה זה מפריע לכ?#
מאיה אשכנזי:
פיצו) בצינור זה דוגמה אחת .אנחנו רוצי #שהמתקני #שמחברי #בי התשתית החיצונית ובי התשתית
המקומית הפנימית העירונית ,ההנחיות לגבי עצ #קביעת #בתוכנית ייקבעו בתוכנית הכוללנית.
היו"ר אמנו כה:
כיצד זה שונה ממה שקיי #היו?#
מאיה אשכנזי:
היו #זה לא קיי .#לא ניתנות הנחיות כאלה ואי אפשר להקי #היו #את מתקני החיבור הללו.
היו"ר אמנו כה:
כיצד זה קשור להצעת החוק?
יהודה זמרת:
כל מערכת הצינורות ,א #ייכנסו מכא או מש ,#אילו שסתומי ,#אילו מתקני – #יש דילמה בעול ,#שהוזכרה
כא כבר .אחד אומר :תעשה תוכנית כוללנית ברמה הכי אמורפית בלי לקבוע כלו .#מנגד ,כל אחד אומר :רק את
הנושא הקט שלי תכללו בתוכנית הכוללנית עד רמת החיבור לברז במטבח.
רחל אלתרמ:
אז אל תקשיבו לכול.#
יהודה זמרת:
הרפורמה ניסתה ליצור גמישות .היא קבעה ששלב התכנו הכוללני רחב מאוד ,ע #כל האינטרסי #שכל אחד
רוצה :קצת שימור ,קצת דיור ברהשגה ,קצת גודל דירות.
מאיה אשכנזי:
דבריי כנראה לא הובנו נכו.
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היו"ר אמנו כה:
ה #הובנו נכו .את דואגת לגו ,שאת מייצגת ,וזה בסדר גמור.
מאיה אשכנזי:
נכו ,אבל אני רוצה להבהיר בכל זאת .אני לא מדברת על סוג השסתומי #ועל סוג המתקני #המדויק .אני לא
מדברת על קביעת הפרטי #המדויקי #ביותר .אני מדברת על ההנחיות .זה בדיוק הנושא שתוכנית כוללנית צריכה
לעסוק בו .אני מדברת בדיוק על קו התפר.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .איגוד המתכנני #בישראל ,בבקשה.
אשר כהנא:
דבר ראשו ,רציתי להתייחס למידת הפירוט בתוכניות מתאר כוללניות .כפי שאמרתי ,אנחנו תומכי #מאוד
ברעיו של תוכניות מתאר כוללניות .אנחנו ג #מסכימי #שה לא צריכות להיות מפורטות ואסור שהזליגה של הפירוט
אל תו 1תוכניות המתאר המפורטות תגרו #לכ 1שבסופו של דבר ייקח שני #עד שה יאושרו.
בכל זאת ,תוכנית המתאר הכוללנית צריכה להוות איזשהו מתווה כללי לשאלה אי 1אותה רשות מקומית או
ישוב צרי 1להיראות בעוד  20שני #בדברי #החשובי #באמת.
לעניי הזה אנחנו רוצי #להפנות – כתבנו בטעות בנייר העמדה שלנו שאנחנו רוצי #לחזור לתיקו  .76אנחנו
בעצ #רוצי #לדבר על תיקו  ,90שלא נחקק .ש #יש סעיפי #שקובעי #מה אפשר ומה אי אפשר להכניס בתוכניות
כוללניות .אני סבור שהניסוח של הנושאי #בהצעת החוק ,ג #של צפיפויות וג #של חלוקה וג #של ייעודי ,#הפ 1להיות
יותר ויותר מפורט ,הרבה יותר מאשר היה בתיקו  ,90וזה אולי חלק מ הבעיה ,שנראה מהצעת החוק שהתוכניות
עלולות להיות יותר מדי מפורטות .לעניי הזה אנחנו מציעי #לחזור לניסוחי #שהיו בתיקו .90
מעבר לזה ,וזה לא עניי של חקיקה ,צריכה להיות הבנה של מערכת התכנו ,שמתחילה במשרד הפני,#
במינהל התכנו ,ומחלחלת ללשכות התכנו המחוזיות ,שג #בפרקטיקה לשכות התכנו המחוזיות צריכות לדעת מה
צרי 1להיות בתוכנית מתאר כוללנית ומה לא ,ולא להיכנס לקרביי #של עיצובי הבניי והמרפסות ודברי #כאלה .היו#
אנחנו רואי #תוכניות רבות שנתקעות אולי בגלל יישו #לא נכו של העיקרו הזה .אני סבור שלא כל דבר צרי 1להיות
בחקיקה .לפעמי #ג #משרד הפני #יכול לעשות את העבודה.
שמאי אסי:,
הצעת החוק דווקא באה למנוע את זה ,מה שהיו #לא קיי.#
אשר כהנא:
באשר לדברי #שצריכי #להיכלל בסעי – 168 ,התקיי #כא דיו על נושא דיור ברהשגה ושמענו כא שתי
עמדות באשר לשאלה הא #דיור ברהשגה הוא בכלל חלק מעול #התכנו או לא חלק מעול #התכנו .אני סבור
שהראייה של התכנו כלא כוללת את נושא הדיור ברההשגה צרה מדי ותופסת את התכנו כדבר טכני שעוסק רק
בשימושי #ושוכח שתכנו צרי 1לעסוק בחברה ובכלכלה .ג #לעניי התפר בי קניי ובי תכנו ובנייה ,אנו תופסי #כא
איזו עמדה של "אולי הכול שלי והתכנו והבנייה רק צרי 1לא להפריע לי".
פע ,#לפני שהיתה תוכנית השימור של תלאביב ,היתה תפיסה ,ג #של שמאי #ושל עורכידי ,לפיה" :לי
מותר לעשות הכול במגרש כל עוד אני לא מפריע למישהו אחר .אז א #אפשר לבנות כא  10קומות ע 30 #יחידות אתה
חייב לאשר לי את זה ,ואתה לא יכול להגיד לי' :בגלל זה תשמר את הבניי' ".ואז באה תוכנית השימור וקבעה" :רגע,
אתה רוצה לקבל זכויות בנייה? אז תשמר את הבניי" .ויותר מזה" :נית ל 1זכויות בנייה ,וא #אתה לא יכול
להשתמש בה ,תשתמש בה במגרש אחר .העיקר שהער 1שאנחנו רוצי #לקד ,#של השימור ,יקוי ."#זה היה במסגרת
העירונית .אחרכ 1תמ"א  38עשתה את זה במסגרת הכלל ארצית כאשר קבעה" :המטרה שלנו ,החברתית ,היא
חיזוק המבני #כדי למנוע סכנה לאנשי .#אנחנו נותני #זכויות ,אבל יש תנאי ,שתחזקו את המבני."#
היו כבר מקרי #שבה #תוכניות ניסו לייש #את זה ג #לעניי דיור ברהשגה ,ואמרו" :נית ל 1זכויות .יש ל1
עכשיו אפשרות לבנות  4דירות .נית ל 1אפשרות לבנות  400דירות .אנחנו נותני #ל 1מתנה גדולה מאוד ,אז אולי חלק
מ הדירות תשכיר ,ואולי חלק מה תת לזכאי .#בכל זאת אתה מקבל כא הרבה מאוד כס .",ואז פתאו #כאשר זה
הגיע לוועדות המחוזיות באה הלשכה המשפטית ואמרה" :סליחה ,סליחה ,את #פוגעי #כא בקניי".
יהודה זמרת:
למה? אתה רוצה שאסביר?
היו"ר אמנו כה:
הוא מעיר את ההערה שלו .חשוב לו להעיר אותה .ת לו לדבר.
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אשר כהנא:
התפיסה הקניינית ,שכל מה שאפשר לעשות כא הוא שלי ,ורק א #תת לי סיבה ,למשל שאי כא תחבורה,
אצטר   1
שמאי אסי:,
זה כבר ויכוח אחר.
אשר כהנא:
כיו #יש בעיה ,שהיא כנראה בעיה משפטית ,של אופ פירוש החוק .אני סבור שאפשר לפתור את זה.
שמאי אסי:,
לא בחוק הזה .זה כל העניי.
אשר כהנא:
אני מדבר על החוק הזה ,חוק התכנו והבנייה.
שמאי אסי:,
חוק התכנו והבנייה מאפשר את זה.
אשר כהנא:
יש הרבה דברי #אחרי #שצרי 1לעשות בשביל דיור ציבורי .לדוגמא ,שהממשלה תקי #דיור ציבורי ותת
לזכאי .#את זה לא החוק הזה יקבע ,בוודאי .אבל במסגרת החוק הזה אחד השיקולי #שמוסדות התכנו יכולי#
לשקול הוא הסוגייה של דיור ציבורי .ה #יכולי #להחליט לא לתת זכויות בלי הגבלה ,אלא א #כ רואי #פתרו לדיור
ציבורי .את זה אפשר לקבוע בחוק הזה.
נושא חשוב נוס ,הוא שיתו ,הציבור .אנו מקבלי #בברכה את ההערות של היועצת המשפטית של הוועדה.
דבר ראשו שצרי 1להיות ברור לחלוטי ,שבחוק צרי 1להיות נושא שיתו ,הציבור ברמה של תוכניות המתאר
הארציות ותוכניות המתאר הכוללניות .אי היו #בכלל ,ג #בפרקטיקה ,תוכניות מתאר כוללניות שנעשות ללא שיתו,
ציבור .המכרזי #של מינהל התכנו לתוכניות כאלה כוללי #דרישה מ המתכנ שיראה אי 1הוא מתכנ.
איריס פרנקלכה:
רק שיהיה ברור ,בשלב שלפני הגשת התוכנית.
שמאי אסי:,
הרבה לפני.
יהודה זמרת:
לא בשלב הסטטוטורי.
אשר כהנא:
צרי 1להבטיח את זה בחוק .אבל במסגרת תוכניות מתאר כוללניות צרי 1לאפשר למוסד התכנו לקבוע ,עוד
לפני ההגשה ,הוראות לגבי השלבי #הבאי ,#מתי כ ומתי לא צרי 1לעשות תכנו ע #שיתו ,ציבור ואי 1להציג את זה.
בנושא הזה אני מסכי #ע #היועצת המשפטית של הוועדה ,שאי אפשר לקבוע עכשיו אילו תוכניות כ ואילו תוכניות
לא .צרי 1לתת גמישות למוסד התכנו לעשות את זה.
לעניי הניסוח של התוספת של היועצת המשפטית של הוועדה ,שהציעה להוסי ,בפסקה )168ב()" :(9לרבות
לעניי הליכי אישור של תוכניות מתאר מקומיות" – זה נוסח לא מדויק ,כי זה לא הליכי האישור אלא עוד לפני
הליכי האישור .כל הרעיו בשיתו ,הציבור הוא שיגיע עוד לפני שאתה בכלל מגיש את התוכנית.
באשר לביצוע מטלות ציבוריות – זה הפרקטיקה הנוהגת ,וזה כלי תכנוני יעיל מאוד .אומרי" :#אנחנו נותני#
ל 1זכויות".
יהודה זמרת:
זה כלי ביצועי .לא כלי תכנוני.
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אשר כהנא:
זה כלי תכנוני ,ואפשר להכניס אותו ג #בתוכניות .אני סבור שצרי 1להסדיר את זה ג #בתוכניות מתאר
כוללניות ,הוראות מתי אפשר להשתמש בכלי הזה.
איריס פרנקלכה:
זה מופיע בפסקה )168ב().(7
אשר כהנא:
אסתכל על זה בהמש.1
בסעי ,169 ,אני רואה שכבר תיקנו את הסעי ,כ 1שהוועדה המקומית והרשות המקומית יכולות ליזו #ולערו1
את התוכנית.
בסעי ,170 ,אני מסכי #ע #מה שנאמר כא ,שלוח הזמני #של  4שני #לאישור תוכניות כוללניות לכל מדינת
ישראל הוא לא סביר והזמ לא מספיק.
היו"ר אמנו כה:
יש אופציה להארי 1את פרק הזמ?
איריס פרנקלכה:
אי.
איריס הא:
יש סמכות כללית לשר.
יהודה זמרת:
נסביר אחרכ 1מדוע הממשלה קבעה לוח זמני .#כבר ראינו בחקיקה הישראלית ,כל אחד אומר" :נחכה ,ע#
תו 5 #שני #נבקש ארכה .מה תעשו לנו?"
היו"ר אמנו כה:
וא #לא ,אז יידרש שינוי חקיקה?
יהודה זמרת:
א #הכנסת תחליט להארי 1ב 4שני #נוספות ,תעשה את זה ,אבל תעשה את זה בהחלטה ,בחקיקה .אנחנו
אופטימיי ,#ומר שמאי אסי ,יסביר את תוכנית העבודה.
היו"ר אמנו כה:
עלינו להיות ריאליי.#
יהודה זמרת:
מדובר על  4שני #מכניסת החוק לתוק.,
אשר כהנא:
הערה אחרונה לגבי סעי :173 ,ערר .עלפי הנוסח שהוצע מלכתחילה לא היתה שו #זכות ערר ,ג #לא ע#
בקשת רשות ערר ,למישהו שההתנגדות שלו נדחתה .אנו רואי #שהוצע כא להוסי ,את האפשרות לערור ע #רשות
למתנגד שהתנגדותו נדחתה.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .החברה להגנת הטבע ,מכו דש"א ,גברת איריס הא ,בבקשה.
אלי ב ארי:
אדוני ,סליחה ,לצערי אני נאל) לצאת למקו #אחר .השאלה א #נוכל לקבל רשות להשמיע את דברינו
בתחילת הדיו הבא ,כי לא ידענו על התארכות הדיו היו.#
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היו"ר אמנו כה:
אאפשר ל"אד ,#טבע ודי" לדבר בדיו הבא ,א 1איני מבטיח שזה יהיה בתחילת הדיו.
אלי ב ארי:
ברור ,עלפי שיקולו של אדוני.
אהרו )רוני( ב אריה:
אני מצטר ,לבקשה ,אדוני .ג #אני אבקש אותה בקשה ,להעיר לגבי הסעיפי #הללו בשבוע הבא .ג #אני נאל)
לצאת עכשיו.
היו"ר אמנו כה:
נשמע היו #את גברת איריס הא ולאחר מכ נסיי ,#כ 1שמי שלא הספיק לדבר כעת ידבר בישיבה הבאה .אבל
הייתי רוצה שתדעו מה יהיה בישיבה הבאה.
אורית ארנת:
אולי תגיד לנו עכשיו .אנחנו לא ערוכי #לדיו בשעה כזאת .חשוב שנדע ְלמה להתכונ לקראת הישיבה הבאה.
היו"ר אמנו כה:
בישיבה הבאה נסיי #לשמוע את מי שנרשמו להעיר על הסעיפי #הללו .אחרי כ נתחיל לדו בסעיפי #על
תוכניות מקומיות ,סעיפי.175192 #
אנחנו מבקשי #כבר מ האנשי #שנמצאי #כא ,ותודיעו ג #למי שכבר הל ,1להעביר הערות לגבי הסעיפי#
הבאי ,#כי הייעו) המשפטי לוועדה נפגש ע #נציגי הממשלה עוד לפני כ וה #מכיני #את הנוסח עלפי ההערות.
הסעיפי #הבאי #שיידונו יהיו סעיפי .193218 #אני מבקש שעד יו #ראשו הקרוב תשלחו את הערותיכ #לסעיפי#
הללו כי כבר מכיני #את הדיוני #הבאי .#אל תשכחו שהחל ב 19ביוני נתחיל לערו 1דיוני #פעמיי #בשבוע ,לכ צרי1
לעבוד מהר יותר .כל ההערות שיש לכ #לגבי כל הרפורמה ,תתחילו כבר להעביר אות לייעו) המשפטי של הוועדה.
נעבוד בנחישות וביעילות ונשמע את כול .#הצעת חוק שנכנסת לכא לא תצא כפי שנכנסה.
ארז קמיני):
זה ברור לנו ,הצלחנו להבי.
היו"ר אמנו כה:
ייצא תחת ידינו חוק טוב וישי .#אנחנו עדיי לא מסיימי.#
איריס הא:
כמה הערות חשובות מאוד על התוכניות הכוללניות .הדבר היחיד כמעט שאני מסכימה ע #מר ער ניצ ,שזה
באמת בשורה ,או רובד חשוב מאוד ברפורמה .העניי הוא – וכא אני ממשיכה את הדברי #שאמר מר ניר אנגרט
ורוצה לפרט בה ,#זה המש 1קונקרטי של הדברי #שאמרתי בישיבה הקודמת – ניכר שהתוכניות הכוללניות לא
מתאימות להיות תחלי ,לתוכניות המתאר המחוזיות החלקיות להגנה על שטחי #פתוחי .#ה מתאימות להיות
תוכניות מתאר עירוניות ,על א ,שיש ביקורות ג #על זה ,תוכניות מתאר לישובי ,#אבל התוכניות הכוללניות לא
מתאימות להיות תוכניות מתאר לשטחי #פתוחי ,#ואסביר מדוע.
הסיבה הראשונה ,בהמש 1לדבריו של מר ניר אנגרט ,בסעי)168 ,ב( כתוב" :תוכנית מתאר מקומיתכוללנית
תפרט את מטרות התכנו ויעדיו ,תכלול ,בי היתר ,את כל הענייני #האלה" ,ויש כא שורה ארוכה מאוד של ענייני.#
אנו סבורי #שצריכה להיות הוראה ברורה מאוד שתאפשר שתהיה תוכנית מתאר כוללנית שהעיקר שלה יהיה תכנו
המרחב הפתוח .מר שמאי אסי ,העיר קוד" :#אז מה ,תהיה תוכנית לזה ותוכנית לזה?" זה נשמע מגוח ,1אבל היו#
יש דבר שהרפורמה מציעה לוותר עליו ,וזה תוכניות המתאר המחוזיות החלקיות המרקמיות.
שמאי אסי:,
שא ,ה לא עוסקות באופ ספציפי בנושאי #הללו.
איריס הא:
נכו ,אבל העיקר שלה הוא המרחב הפתוח.
יהודה זמרת:
א #השטח כולל שמורת טבע זה יהיה שמורת טבע.
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שמאי אסי:,
העיקר שלה זה הכול.
היו"ר אמנו כה:
אני מבקש מכ #שתתנו לה להתבטא.
שמאי אסי:,
אנחנו עוזרי #לה ...
איריס הא:
יש היו #תוכניות ,ומניתי דוגמאות לכמה מה בישיבה הקודמת ,שעיקר הוא המרחב הפתוח ,כמו תוכנית
הפולג ותוכנית השקמה ,שה תוכניות חוצות גבולות ,והתוכניות הכוללניות שאמורות להחלי ,את התוכניות הללו
שמבוטלות לא מתאימות .אפילו בסעי ,המטרה ,בהגדרה ,ה לא מתאימות למטרה הזאת ,כי ה תוכניות שעוסקות
בכול ,ה לא עוסקות בעיקר בתכנו המרחב הפתוח .מציעי #לבטל את התוכניות המחוזיות החלקיות ,אבל התוכניות
הכוללניות לא מחליפות את הפונקציה הזאת ,שקיימת היו .#זאת הנקודה הראשונה.
שמאי אסי:,
את #יכולי #להציע סעי ,ספציפי?
איריס הא:
בסעי ,קט )168ב( צרי 1אולי להוסי ,פסקה שתאפשר תוכנית מתאר מקומיתכוללנית שתתייחס בעיקרה
למרחב הפתוח ,כי היו #תוכנית מ הסוג הזה סותרת סעיפי #אחרי ;#או באמת למחוק את כל הענייני #המפורטי#
בסעי ,קט )168ב(.
שמאי אסי:,
ג #זאת אפשרות.
איריס הא:
היו #יש חובה להכי תוכניות שעוסקות בכול .זאת נקודה אחת.
הנקודה השנייה שמונעת מ התוכניות הכוללניות להיות תוכניות שעוסקות בעיקר בשטחי #פתחי #היא
היות של התוכניות הללו מכוונות לרשויות מקומיות .אי תמרי) ,או יש תמרי) הפו 1להכנה של תוכניות שה חוצות
גבולות של מרחבי תכנו .דיברתי על כ 1בישיבה הקודמת ואני חוזרת על כ 1פע #נוספת .יש "שוט" להכי את
התוכניות מהר ככל האפשר ולא יהיה תמרי) להכי לאזור מסוי #במקו 4 #תוכניות –  5תוכניות.
ארז קמיני):
את ערה לתיקו שנעשה בעניי הזה?
שמאי אסי:,
נעשה תיקו ברוח הערתכ.#
איריס הא:
היכ?
אהוד יוסטמ:
אפשר לצר ,חלק ממרחב תכנו.
איריס הא:
זה היה ג #קוד.#
ארז קמיני):
זה לא היה.
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איריס הא:
אמרתי בישיבה הקודמת שיש אפשרות כזאת .הבעיה היא שיש לנו עכשיו מרו) של  5שני ,#שמי שלא תהיה
לו תוכנית כוללנית   
ארז קמיני):
תהיה לנו ועדה מקומית שאולי לא תתייחס לשטחי #הפתוחי ,#אבל לבקשת רשות הטבע והגני #הלאומיי#
הכנסנו אות ,#ומשרד ממשלתי ג #יכול .מה עוד אפשר לעשות?
שמאי אסי:,
כתוב" :או לחלקי #ממרחבי תכנו מקומיי #שוני."#
איריס הא:
הפתרו שלנו הוא לא לבטל את תוכניות המתאר המחוזיות החלקיות כי נכנסי #כא לבור.
ארז קמיני):
אני מנסה להבי את ההערה.
שמאי אסי:,
אנחנו נעני .#אנחנו רוצי #להכניס את מה שהיא מבקשת .אנחנו סבורי #שזה כבר הוכנס.
איריס הא:
אסביר את זה פע #נוספת כי אני סבורה שזה לא הוכנס.
שמאי אסי:,
תגידי מה את רוצה שיהיה כתוב בסעי.168 ,
איריס הא:
לא בסעי .168 ,זה לא האפשרות ,אלא המבנה של החוק שלא מעודד את זה ,או שמעודד משהו הפו ,1ולא
בסעי ,מסוי #אלא בכל החוק .מה לעשות ,יש דברי #שלא מופיעי #בסעי ,מסוי .#למשל תוכנית השקמה ,שאושרה
לא מזמ ,חלה על חלקי #של שישה מרחבי תכנו.
שמאי אסי:,
בסיפה של סעי ,קט )168א( נכתב ..." :חלקי #ממרחבי תכנו מקומיי #שוני #המהווי #יחידה תכנונית
אחת".
איריס הא:
יש אפשרות כזאת ,אבל אסביר מדוע אני סבורה שזה לא יקרה .תוכנית מרחב השקמה עונה על ההגדרה
הזאת ,אבל מה שצרי 1יהיה לעשות ,יש שני תרחישי .#הרפורמה כוללת ג #מקלות וג #גזרי #להכנה של תוכניות
מתאר כוללניות .ניקח נניח את המרחב של השקמה ,שזה שטח שחל על חלק משישה מרחבי תכנו .אפשרות אחת,
שכל מרחב תכנו כזה יכי לעצמו תוכנית כוללנית ,יסיי #אותה מהר ,תו 45 1שני ,#ויעמוד בדרישות של החוק.
אפשרות שנייה ,שאנחנו מצפי #שתקרה ,שכל אחד ממרחבי התכנו הללו יכי תוכנית כוללנית ,וג #תהיה תוכנית
נוספת למרחב הפתוח .מערכת התמריצי #בחוק תעודד את זה שלא יהיו  7תוכניות אלא יהיו רק  6תוכניות ,כי 7
תוכניות מצריכות יותר זמ ,יותר כס ,,יותר משאבי #והתמרי) יהיה לא להכי עוד תוכניות לשטחי #פתוחי .#מי
יכי אות?
ארז קמיני):
תמרי) לוועדה המחוזית או לוועדות אחרות?
איריס הא:
לכול.#
יהודה זמרת:
אבל למה לוועדה המחוזית :א #היא כבר עושה תוכנית בראייה כוללת ויכולה לסיי #בפע #אחת ולא לעשות
את זה בשלוש תוכניות מחולקות ,באמת מתו 1ראייה של מרחב התכנו ,היא עוברת את כל ההליכי ,#ע #שיתו,
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הציבור ,שנמצאי #במסגרת הקיימת .מה רע לנו בכ ?1למה צרי 1כל הזמ לפצל חלקי ?#התופעה הזאת יוצרת מעי
אינטרס לקד ,#אז יש אינטרס.
איריס הא:
אסביר ל 1מדוע ,כי ההיגיו של התוכניות המרקמיות לשטחי #הפתוחי #הוא לא ההיגיו של התכנו של
השטחי #הבנויי.#
שמאי אסי:,
אני מבי את דברי ,1אבל אני לא מבי למה את אומרת שהתמרי) קיי #בצורה הזאת .הרי בס 1הכול ההיגיו
הוא שהיוזמה המובהקת יותר של הוועדה המחוזית היא להיכנס דווקא לסוגיות ולשטחי #הבימחוזיי .#כלומר,
אות #שטחי #פתוחי ,#אותו נחל השקמה וכולי יהיו דווקא התמרי) של הוועדה המחוזית ,בניגוד לתמרי) של
הוועדות המקומיות לעשות את התוכניות הכוללניות המקומיות ,לערו 1אות וכולי .לכ לא ברור לי מאי את מסיקה
שהתמרי) יהיה דווקא הפו .1דווקא הוועדה הזאת שיזמה את התוכניות ,יש להניח שהתמרי) שלה לאשר את
התוכניות שהיא בעצמה יזמה לא פחות גדול מאשר התמרי) לאשר את התוכניות של הוועדה המקומית .לכ אני לא
מבי את מירו) התמריצי #כפי שאת מציגה אותו ומדוע זה דווקא לא יקרה לטענת .1זה לא ברור לי.
איריס הא:
הוועדה המחוזית תאבד את הסמכויות שלה א #בתו 5 1שני #הסמכויות שלה לטיפול בתוכנית כוללנית יעברו
למועצה הארצית כאשר לא תהיה בשטח מסוי #תוכנית כוללנית.
שמאי אסי:,
זה תמרי) נוס.,
איריס הא:
אבל התמרי) הוא לא להכי הרבה תוכניות כוללניות.
שמאי אסי:,
מכיוו שהממשלה ,באמצעות רשות הטבע והגני #הלאומיי #או גופי #חזקי #כמוכ ,#רוצה "לדחו ",תוכניות
מ הסוג הזה ,כפי שעשו בעבר וכפי שעושי #היו ,#ויש הרבה מאוד תוכניות כאלה ש"מתגלגלות" ,אי שו #סיבה שלא
ימשיכו "לדחו ",אות ולשי #אות על השולח מהר וטוב.
איריס הא:
היו #יש כלי טוב לקד #את התוכניות הללו.
שמאי אסי:,
להיפ .1אפשר יהיה לסיי #את זה בוועדה המחוזית ולא יצטרכו ללכת אפילו למועצה הארצית .זה תמרי).
איריס הא:
כפי שאני מבינה ,אי היו #אפשרות לגו ,כמו רשות הטבע והגני #הלאומיי #לערו 1תוכנית כוללנית.
ארז קמיני):
יש לרשות הטבע והגני #הלאומיי #סמכות לערו 1תוכנית כוללנית .הוספנו" :רשות שהוקמה בחוק" בגלל
הבקשה של רשות הטבע והגני #הלאומיי.#
היו"ר אמנו כה:
מעניי ,כל הבקשות שלכ #מתקבלות ...
איריס הא:
שו #דבר לא מתקבל .מתקבלי #דברי #קטני.#
ארז קמיני):
ייִ ז #5של תוכנית מתאר זה לא דבר קט.
איריס הא:
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תוכניות כוללניות ,כאשר ה חלות בשטחי #פתוחי #מתעורר חשש של זכויות צפות בשטח הפתוח .התוכניות
הללו ה כוללניות במהות ובהגדרת ,אבל ה חייבות בהגדרה לתת גמישות ,כי אפשר לשנות אות רק פע #ב 5שני.#
לא ניקח מרחב עירוני .ניקח דווקא מרחב של מועצה אזורית שכולל ג #שטחי #פתוחי 85% .#מ השטחי #הפתוחי#
מצויי #בשטחי מועצות אזוריות .יצטרכו לתת איזו גמישות של פיתוח במרחב הפתוח ,גמישות בשני מובני(1 :#
ביכולת להרחיב גבולות של ישובי (2 ,#באפשרות לתת איזה סוג של פיתוח בשטח הפתוח .אנחנו רואי #היו #תופעה
של זכויות צפות – מאפשרי #איזו אפשרות כללית של פיתוח לייעודי #מסוימי #במרחב הפתוח.
היו #ג #יש אפשרות של זכויות צפות ,אבל היו #יש בקרה ג #של הוועדה המחוזית וג #של הוועדה לשמירה
על קרקע חקלאית ושטחי #פתוחי .#כאשר אנחנו עוברי #למשטר של הרפורמה המוצעת והתוכניות הכוללניות
הופכות להיות רובד תכנו מרכזי ,יש חשש משמעותי שתתאפשר בנייה רבה ,לא צמודתדופ – והזכרתי את זה ג#
בישיבה הקודמת – במרחב הפתוח דר 1הגמישות שייתנו התוכניות הכוללניות .זה חשש גדול מאוד.
כדי למנוע את זה הצענו ,בכל שינוי ייעוד ראשו של שטח פתוח ,למשל בתרגו #של גמישויות שנותנת
התוכנית הכוללנית ,להשאיר את הפיקוח של ועדת המשנה של המועצה הארצית ,כי אחרת בתוכניות בכל המרחבי#
של המדינה תהיה אפשרות להפשרת קרקע חקלאית בלי שו #ביקורת של גו ,תכנו אחר.
אלה הערות קריטיות מאוד.
היו"ר אמנו כה:
מי אמר שה לא קריטיות?
איריס הא:
אני רואה לנכו להדגיש את זה.
היו"ר אמנו כה:
כל דברי 1נשמעי #היטב ואפילו מקבלי #את ביטוי #בתיקוני #שהוכנסו בהצעת החוק.
איריס הא:
את זה נראה.
לגבי ערר ,אנחנו תומכי #בהערת הייעו) המשפטי לוועדה ושמחי #על האפשרות שתינת רשות ערר למי
שהתנגדותו נדחתה .אנו סבורי #שצרי 1לתת לפחות רשות ערר ,א #לא זכות ערר ,למי שהתנגדותו נדחתה.
ההערה האחרונה היא לגבי הפחתת מספר העוררי .#יש כא הכוונה לסעי 140 ,שקובע כי א #העורר חוזר בו
יראו את הערר כאילו נדחה .הערנו ג #אז שלא נכו במקרה שפוחתי #עוררי #או שהעורר חוזר בו לראות את הערר
כאילו נדחה ,אלא פשוט כערר שלא נדו ונמש.1
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה .הערותי 1נרשמו .נשמעו כא הערות חשובות ביותר.
הבטחתי לסיי #את הדיו ,בצער רב .רציתי להמשי 1עוד שעתיי ... #אבל להבא קחו בחשבו שלא חייב
שהדיוני #יסתיימו בשעה  ,16:00אז תשריינו לכ #זמ .ייתכ שנגלוש עד לשעה  17:00או עד  18:00באישור יושב
ראש הכנסת.
תודה רבה .נמשי 1מ המקו #שהפסקנו .כל מי שלא דיבר היו #יוכל לדבר בישיבה הבאה ,ואחרכ 1נתקד#
לסעיפי #הבאי .#תודה רבה על ההשתתפות של כל אחד ואחד מכ .#חשוב מאוד שתגיעו ,חשוב מאוד שתעירו את
הערותיכ .#כחברי ועדה חשוב לנו לשמוע את כל הצדדי #כדי שבסופו של דבר ייצא תחת ידינו חוק טוב וראוי
שבאמת יית מענה לטובת תכנו ובנייה טובי #במדינת ישראל.
תודה רבה .הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 17:00

