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  2007מאי 
  נייר עמדה

  ת אגרה על ערריםלא לגביי: לגת הירוקיםמפ
 

חות מבקר המדינה על הועדות המקומיות לתכנון "דו. אינם תקינים, במקרים רבים מדי, הליכי התכנון בישראל
 ממלאות את תפקידן לאכוף כנדרש את ולאולבניה מלמדות שלא פעם הן עושות יד אחד עם בעלי אינטרסים 

 נגד אי תקינות ואף האמצעים היעילים היא אחד רבות של הציבורמעו. הוראות החוק ותכניות המיתאר
  .  במערכת התכנוןשחיתות

  
את המטרה הזו צריך לעודד . שטרם הושגהשיתוף מירבי של הציבור בהליכי התכנון הוא מטרה רצויה , לכן

באים , ורהבמסווה של הטלת אגרות צנועות לכא, כעת, ואולם. שאין להקשות עליהוודאי , בכל דרך אפשרית
  .פגיעה זו יש למנוע.  ביכולת הציבור להשתתף בהליכי התכנוןקשותופוגעים 

  
 ויש בכך מבורכתבהחלט זו עלייה , רבות הציבור בהליכי תכנוןובשנים האחרונות ניכרת עליה של מע

ים שבעבר למרות רצון של אזרחים פרטים וארגונים מעורבות הציבור הייתה מעטה בשל קשילכך אינדיקציה 
  .הערימה מערכת התכנוןש
  

גדולה השתכללות אמצעי התקשורת וזמינות רבות הציבור בשנים האחרונות לועלייה במעהאפשר לייחס את 
כי תכנון ולנסות להשפיע על יהלבלהיות מעורבים והחלו לפעול אזרחים פרטיים וארגונים ,  של מידעיותר

  . התכנוןהחלטות מוסדות 
דה שהן ועדות מקומיות רבות והן מוסדות ובת הציבור היא בולטת על רקע העיש לציין שהעלייה במעורבו

  .נמוכה ביותרהתכנון האחרים פועלים ברמת שקיפות 
  

  חוסר שקיפות בועדות מקומיות
במקרים רבים ,  לסבך ולסרבל את המידע הקיים לגבי תוכניותבאופן מכווןפועלות , ועדות מקומיות רבות

  . שהיא אושרה והטרקטורים בשטחלאחר האמתית של תוכנית רק אזרחים נודע על משמעותהל
  :שות למידע במספר צורותיעות בנגוגועדות מקומיות פ

   ותמודעות תכנון ובניה מסרבלות ובלתי ברור .1
  פרסום של מודעות לתכנון ובניה באינטרנט באופן נגיש יןא .2
 שפיע על תוכנית בשלבי הכנתה אזרחים להומניעה של, פרסום על הכנתן של תוכניותן אי .3
  חשיפה של תוכניות בניה מקומיות באינטרנטןאי .4
 ןתולפני התכנסועדות מקומיות י יום בסדרשל פומבי  פרסום ןאי .5
  מתן אפשרות להיות נוכח בחלקים הפומביים של דיוני ועדות תכנון ןאי .6
  פרסום פרוטוקולים של ועדות מקומיות באינטרנטןאי .7
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  שקיפות בשאר מוסדות התכנון חוסר 
אבל מידע . מינהל התכנון ומינהל מקרקעי ישראל יש אמנם אתרי אינטרנט שיש בהם מידע רב, למשרד הפנים

  .ממשק מסורבל ובלתי יעיל וקיימת בעיית נגישות רבה למידע בשל חלקיזה במקרים רבים הוא 
           :      במספר צורותועדות מחוזיות ושאר מוסדות התכנון פוגעות בנגישות למידע 

   ותרבלות ובלתי ברורומודעות תכנון ובניה של ועדות מחוזיות גם הן מס .1
  פרסום של מודעות לתכנון ובניה באינטרנט באופן נגיש ןאי .2
טקסטים מתפרסמים , המידע באתר משרד הפנים לגבי תוכניות שעומדות בפניו הוא חלקי ביותר .3

 . מסורבלת ולא מעודכנת GISת לא מתפרסמים התשריטים ומערכת הלרוב התוכניו, חסרים
 .ןתולפני התכנסמחוזיות וארציות סדר יום של ועדות של  פרסום פומבי ןאי .4

  
אפשר , כי התכנוןי על האזרחים הרוצים להיות מעורבים בהליםלאור הקשיים הרבים שמוסדות התכנון מערימ

  . ארגונים בנושא תכנוןרבות הרבה של אזרחים וו מן המעלהתפעם
  .  של כל דמוקרטיהמעמודי התווךמעצם מהותם מוסדות התכנון הם אחד 

  
עניין הבמדינה דמוקרטית צפופה כמו ישראל על מוסדות התכנון להיות מקום מפגש ודיון של כל בעלי 

     .    י אלו שנבחרו לכך באופן שקוף ומקצועי"החלטה מתקבלת עהבסופו של תהליך ו, בתוכניות
כל נגיסה שמתבצעת בזכות זו היא פגיעה בזכות , בסיסיתזכות אזרחית הזכות להיות מעורב בתכנון היא 

   .תקניאזרחית מו
  

,  למוסדות התכנוןןטרם הגשתבעלי עניין לא ישירים בתכניות אפסית של כמעט ת והמצב כיום הוא מעורב
וזאת באמצעות ,  של תוכניות למוסדות התכנוןןתומערבות חלקית ביותר של בעלי עניין לא ישירים לאחר הגש

  .התנגדויות ועררים
  

 לציבור ולבעלי עניין יכולת להיות מעורבים בתכנון יםכי התנגדויות ועררים על אף מורכבותם נותניהל
רחשת תלא מואינה גדולה כן השפעה זו - אף על פי.  מהותיתהמקרים מעטים אף להשפיע עליהן השפעבו

  .לעיתים קרובות
קיים שיפור מה ,  לתוקף של חוק ייצוג ארגונים ירוקים בועדות תכנוןושנים האחרונות עם כניסתהבשלוש 

התנהלות  להחליף יוכל לא , ולו יהיה המוכשר ביותר,עם זאת נציג ירוק אחד. מחוזיותהועדות הובהתנהלות 
  . על מגוון הדעות של כלל האזרחיםהשקופה שבה יש מעורבות פתוח

  
חוסר שהם , ים המרכזיים שלהיים שעל מערכת התכנון בישראל לטפל בחולאנו מאמינ

  .כבר מתחילתם  וחוסר אפשרות הוגנת למערבות ציבור בהליכי תכנוןשקיפות
  
  . ולא בחוליים עצמםי המערכת י לחולמטפלת בסממןהצעה שבאה לדיון לגבי אגרות לערר ה
  

 על אף שהליכים .כי תכנוןיבהל לאזרחים להתערב מאפשרים,  על אף מוגבלותםהליכי התנגדויות והעררים
 חשובים ביותר ומהווים אפשרות הליכים אלו ,לאחר שהמתכננים ביצעו את רוב עבודתםאלו באים למעשה 

  .למתן אפשרות לאיזון בין בעלי העניין השונים בתוכנית שבמקרים רבים לא באה לביטוי בתוכניות
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מה הם סוגי ,  האם נבדק?י החלטה על הטלת האגרהנפהא התבצע מחקר עומק ל, נשאלת השאלה
איזה סוגי עררים נחשבים לגוזלי ? כמה מתקבלים חלקית? כמה מן העררים מתקבלים? העררים שמוגשים

  ? האם נבדקה האפשרות לתגבר את ועדות הערר? זמן
 תהיהעומס הזה אבל התוצאה של הורדת ה,  אולי יביאו להורדת העומס על ועדות העררמתוכננותהאגרות ה

ה של אנשים פרטיים וגופים בעלי עניין ציבורי רחקה, דחיית התנגדויות סיטונית, וזנותלא מאקבלת החלטות 
  .פגיעה בקניין הציבור ובסופם מהליכי תכנון

  
ויש לא מעט מקרים , במקרים רבים קיימת התרשלות של הרשויות בשמירה על האינטרסים הציבוריים

  .יים באים ומצביעים על עוול כזה או אחר או שגיאה תכנונית כזו או אחרתשארגונים ואנשים פרט
 מאינטרס לאם אלו שבאים להיות מעורבים בהלכי התכנון עושים זאת על פי רוב יארגונים ואנשים פרטי

ולכן כאשר הם ידרשו בנוסף על המאמץ והזמן שהם משקיעים לשלם סכום נכבד מכיסם , לעשיית רווח הוני
  )?ואולי זו המטרה האמיתית של התקנות (. את המאמץיזנחו כלילהם שיש לשער 

  
 את מערכת התכנון  ישפראשלל ועדות הערר באמצעות אגרות לא רק והניסיון להקל את ע, בסופו של דבר

והן בכך ,  לה הן בכך שידם של ועדות מקומיות תהיה יותר קלה על ההדק של דחיית התנגדויותיזיקאף אלא 
  .ם ליציג אינטרסים ציבוריים לא יעשו זאתניפים שמעוניישאנשים וגו

  
וזאת הן למען חיזוק , להגביר את מעורבות הציבור בהליכי התכנוןתפקידו של מינהל התכנון הוא בין השאר 

אין להטיל מגבלות כספיות על .  הביקורת על המתרחש בועדות והן לצורך שיפור ההחלטות המתקבלות בהן
קביעת אגרות כתנאי להשתתפות בהליך תהווה מחסום בפני ציבור . ך היא דלה מדי כיוםשגם כ, מעורבות זו

המבקשים לקחת חלק בהליכי התכנון ולתרום בכך , רחב של פעילי ציבור מתנדבים שאינם בעלי אמצעים
  .לציבור כולו

.  
  

   :להלן שינויים מומלצים
   2בסעיף 

    1000 –...  רשות רישוי מקומית אוועדה  החלטת עורר שהינו מגיש התוכנית על) 1(
             פטור –החלטת ועדה מקומית בדבר אישור תוכנית ) 2(
    פטור –  למתן הקלההחלטת ועדה מקומית) 3(
    פטור – להתרת שימוש חורג החלטת ועדה מקומית) 4(
    פטור –אישרו תשריט לחלוקת קרקע שיש בו משום סטיה מתוכנית  ) 5(
    פטור – לחוק  142 לפי סיעף  מקומיתהחלטת ועדה) 6(
   פטור –א לחוק 157החלטה לפי סעיף ) 7(
  

   3בסעיף 
ערר המוגש בידי נציג של ארגון שעניינו בשמירת איכות הסביבה לפי חוק יצוג גופים ציבוריים ) ג(

                   פטור מאגרה  , שעניינם בשמירת איכות הסביבה
  
 קורי  שינוי מן הטקסט המבהדגש*
 

   מפלגת הירוקים – דרור עזרא: כתב


