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להצעת חוק הליכי תכנון ובניה להאצת  51 -עמדת מרכז השלטון המקומי ופורום ה
  1155 –א "התשע, (הוראת שעה)הבניה למגורים 

 

שיאשרו תכניות לבניה ( ל"וד)ועדות לדיור לאומיות  –מהות ההצעה הינה הקמת מוסד תכנון חדש  .2

ה ישעיקרן בבעלות המדינה בהליך מזורז ומיוחד ובמגמה לבלום את העלילמגורים בקרקעות 

 .הקיצונית במחירי הדירות

ירידה חדה "ה הקיצונית במחירי הדירות נוצרה בעיקר בשל יבבסיס ההצעה מונח הרעיון כי העלי .3

 ".בהתחלות בניה וצמצום משמעותי של הצע הדיור לציבור

ות בניה כאשר קיימות תכניות בנין עיר מאושרות לבין מצב ן זה יש להבחין בין עיכוב בהתחלילעני .4

בו נגרם העיכוב עקב חוסר מסגרת תכנונית שתאפשר את הבניה או קיומם של הליכי תכנון 

 .ממושכים המעכבים אישורן של תכניות בנין עיר למגורים

גרם עקב גם כאשר קיימות תכניות בנין עיר מאושרות יש להבחין בין עיכוב בהתחלות בניה הנ .5

 .ווק המקרקעין לבין עיכוב הנגרם עקב התמשכות הליכי הרישוייהשתהות בש

הצעת החוק יוצאת מההנחה כי עיקר הבעיה נעוצה בהתמשכות הליכי התכנון והרישוי וכי קיצורם  .6

 .של אלה יביא לפתרון הבעיה

מלאי  על פי הממצאים שבידינו קיים היקף משמעותי של. ספק רב אם הנחת יסוד זו נכונה .7

, בהליך השיווקוהעיכוב העיקרי הינו דווקא , קרקעות בבעלות ציבורית הזמינות לבנייה מיידית

 .להבדיל מהתכנון ומהרישוי

בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה "בנושא  3121א מנובמבר "ממחקר של מכון דש .8

, הבעיה הוא בשיווקעולה כי קיים מלאי יחידות דיור מאושר בלתי מבוטל וכי עיקר " בתכנון

 ;ובלשון המחברים

בהנחה של )שנים ואף יותר  6 -היקף המלאים המאושרים שווה ערך להיקף הביקוש לאורך כ"

מכאן . ללא בניה על קרקע פרטית, רק במיגזר הציבורי, זאת(. ד בשנה"יח 41,111 -ביקוש של כ

ניב היקף בלתי מבוטל של אשר ת –עולה כי נדרשת הפניית משאבים מיידית למימוש מלאי קיים 

אשר השלימו זה מכבר את פעולתם בקשר למלאי , ללא כל נגיעה למוסדות התכנון, יחידות דיור

 ."גדול זה

, שלא קיימת ומבחינה זו היא מיותרת" מחלה"כי הצעת החוק מחפשת תרופה ל, אפוא, עולה .9

בראשם מינהל כאשר את עיקר המאמצים יש להפנות לגורמים העוסקים בשיווק הציבורי ו

 .מקרקעי ישראל

:.  

ההצעה יוצרת מנגנון של יצירת תכניות להאצת הבניה תוך עקיפת ההיררכיה התכנונית למעט        2.:

, באיכות החיים של התושבים, ובכך קיימת סכנה ממשית של פגיעה בשטחים פתוחים, 46א "תמ

 .במיוחד בישובים צפופים, ובקריסת התשתיות והמרקמים האורבאניים

 



 

  

פיתוח תשתיות ; וןכג, ההצעה לא עוסקת בנושאים נוספים הטעונים הסדרה ברורה בחוק, מאידך 3.:

הנעשה זה עשרות שנים במערכת הסכמית בין הבעלים , עירוניות במתחמים גדולים ובלתי מבונים

בלא שתקבע מסגרת חוקית ברורה  –הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי  –לרשות המקומית 

המבטיחים את הסימולטניות של ביצוע , דד את קיום ההסדרים האמוריםשתסדיר ותעו

התשתיות הציבוריות בד בבד עם הבניה הפרטית ומקדימים את מועד זמינות ההיצע של דירות 

 .המגורים והיעדים האחרים

ם שהוקמו מכח חוק הליכי "סיון המצטבר של פעולת הוללייבמיוחד הנ, סיון העברינ, מעבר לכך     4.:

מלמד כי יש מחיר לתכנון החפוז והמקוצר המתבטא  1::2 –ן "התש, (הוראת שעה)ן ובניה תכנו

 .ני ובחיי הקהילה לעיתים תוך בכייה לדורותאבמרקם האורב, בפגיעה

לדחות את רעיון החוק המוצע ובמקומו לבצע מספר שינויים ושיפורים במסגרת , אפוא, יש .21

 :ובעיקר, ל השלטון המקומיבמאמץ משותף של הממשלה וש, החקיקה הקיימת

 .החשת קצב שיווק המקרקעין על ידי מינהל מקרקעי ישראל .21.2

מתן עדיפות מינהלית בטיפול ברישוי של בניה ציבורית למגורים מצד הוועדות המקומיות  .21.3

 . לתכנון ולבניה

החשת הטיפול בקידום תכניות בנין עיר בוועדות המחוזיות על ידי הוספת כח אדם  .21.4

 .תכיפות הישיבות ומשאבים והגדלת

יעול עבודות הגורמים הממשלתיים והציבוריים הקשורים להליכי התכנון והרישוי כגון  .21.5

 .פיקוד העורף ורשויות הכבאות, משרד התחבורה

 .העזרות במסלולי רישוי מקוצרים הקיימים בחוק ואשר אינם מופעלים די הצורך .21.6

קביעת מסגרת סטטוטורית ברורה לקידום פיתוח תשתיות עירוניות במתחמים בלתי  .21.7

 .מבונים על בסיס מערכת הסכמית בין הרשות המקומית לבעלי המקרקעין

מבלי לגרוע מהאמור לעיל קיימים בהצעת החוק מספר פגמים וכשלים שיש לתת עליהם את  .22

 ;הדעת

וי באופן שהן יוסמכו להוציא היתרי בניה על פי ההצעה יוקנו לוועדות הערר סמכויות ריש .22.2

 .במקרים מסוימים במקום הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

, מעבר לפגיעה שלא לצורך במעמדו ובסמכויותיו של השלטון המקומי ובעקרון הדמוקרטי

שכן לוועדות הערר אין את כח האדם , ההצעה אינה ישימה מההיבט המעשי והלוגיסטי

 .נדרשים לצורך הוצאת היתרי בניההמקצועי והמשאבים ה

ואינו ,  הייצוג של השלטון המקומי במוסדות התכנון שיוקמו מכח ההצעה הוא סמלי בלבד .22.3

יש (. כשליש מהחברים)תואם את הייצוג היחסי של השלטון המקומי במועצה הארצית 

 .לשמור על הייצוג היחסי ההולם גם במוסדות התכנון שיוקמו על  פי ההצעה

מבנה הומוגני של מוסד תכנון המאויש רובו ככולו על ידי נציגי הממשלה גורם , מעבר לכך

לאחידות ולמשמעת ממשלתית המחלישה את הדרג המקצועי ופוגעת באיכות ההחלטות 

 .ובהפעלת שיקול הדעת

 

 



 

 

להצעה קיומו של תשריט לצרכי רישום יהווה תנאי מוקדם למתן היתר  :3על פי סעיף  .22.4

 .בתכנית לדיור לאומי אך לא נרשם כחלקהבניה למגרש שנקבע 

לענין זה יש להעיר כי אין חולק כי קיומו של תשריט לצרכי רישום כתנאי מוקדם למתן 

אולם יש , היתר בניה עדיף על מתן היתר בניה שלא על רקע של תשריט לצרכי רישום

ליכי לתמוה על הוספת הוראה המעכבת מתן היתרים בהצעת חוק שתכליתה הינה קיצור ה

התכנון והרישוי במיוחד כאשר על פי המצב הנוהג כיום נעשים הליכי הרישום בד בבד עם 

 .הוצאת ההיתר ולא כתנאי מוקדם לו

בפרט , לוחות הזמנים המוכתבים בהצעה להגשת חוות דעת מקצועיות הינם בלתי סבירים .22.5

 .ורכבותכאשר מדובר בתכניות בהיקף גדול הכרוכות בהשלכות סביבתיות ותכנוניות מ

תשולם האגרה למתן , להצעה כאשר ועדת ערר מחליטה על מתן היתר( ג) 43על פי סעיף  .22.6

 .היתר לאוצר המדינה במקום לקופת הוועדה המקומית

יש , כמבואר לעיל, מעבר להתנגדות העקרונית למתן סמכות הוצאת היתר לוועדת הערר

וי והפיקוח של הוועדה לזכור כי אגרות הבניה הן המקור הכספי למימון מערכת הריש

 .אשר הוצאת היתר הבניה הינה רק חלק ממנה, המקומית

, שלילת האגרה מהוועדה תמנע ממנה את המשאבים הכספיים הדרושים לקיום תפקידיה

שהינה מיותרת , או הרתעת הוועדה המקומית" הענשת"וזאת ללא כל קשר לסוגייה של 

 .ככל שהיא קיימת לענין זה, ומקוממת לכשעצמה

תנת לנציג ראש הממשלה בועדת המשנה לדיור לאומי של ילהצעה נ( ד)24פי סעיף -על .22.7

אם הוועדה לא נתנה , המועצה הארצית סמכות לכנס את הוועדה לישיבה שלא מן המניין

גם זו הצעה מרחיקת . ימי עבודה מיום שהוגשה התכנית לאישורה 26את החלטתה תוך 

 .   לבוא על חשבון איכות התכנוןהפוגעת בעקרון הדמוקרטי ועלולה , לכת

אין בהצעה הוראות שיפוי מתאימות לוועדה המקומית מצד יוזמי התכניות כנגד תביעות  .22.8

חסרונן של הוראות אלה בולט במיוחד על רקע מערכת . שיוגשו בגין פגיעה במקרקעין

הפטורים הנרחבת מהיטל השבחה על בניה למגורים כנגד החשיפה הבלתי מוגבלת 

מן הראוי לקבוע הוראות . 2:76-ה"התשכ, לחוק התכנון והבניה 2:8על פי סעיף  לתביעות

 .שיפוי כאמור בגוף החוק

 

בשולי הדברים נבקש להעיר כי הניסיון לעקוף את הועדות המקומיות לתכנון ולבניה מהווה פגיעה 

השלטון וכי דווקא שילובם של מוסדות התכנון המקומיים וגופי , שלא לצורך בהליך הדמוקרטי

המקומי במאמץ להגדיל את היצע הדירות למגורים יביא לתוצאה הרצויה ביתר אפקטיביות ובלוח 

 .זמנים קצר

 

 

**** 


