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לכבוד

לכבוד

מר בנימי נתניהו
ראש הממשלה

השרי
חברי ממשלת ישראל

שלו רב,
הנדו :התייחסות לתכנית ראש הממשלה להקמת וד"לי כפתרו לבעיות הדיור
בימי אלה מקד ראש הממשלה הצעה להקי ועדות לדיור לאומי )וד"ל( שיוסמכו לאשר בהלי
מקוצר תוכניות ל! 50,000יח"ד .לפי ההצעה ,הוד"ל תוסמ לאשר תוכניות למגורי שסותרות
תוכניות אחרות ,למעט תמ"א  .35בנוס( ,הוד"ל תוכל לפטור תוכנית מתסקיר השפעה על
הסביבה ,א( במקו שיש לכ הצדקה מקצועית.
לדעתנו ,מדובר בהצעה בעייתית ,שעוקפת את הליכי התכנו התקיני ואשר תייצר תוכניות
פגומות ,שאינ מבטיחות לתושבי איכות חיי מינימלית ,תו פגיעה קשה בסביבה וכרסו
משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות.
מעצ טבעו ,תכנו מרחבי הוא הלי מורכב ,המחייב התייחסות לנושאי רבי ויצירת איזוני
נכוני בי אינטרסי שוני ומנוגדי .בשל כ ובשל ההשפעה הגורפת שיש לתכנו המרחבי על
אופי היישוב/השכונה ועל חיי תושביה ,קיצורי הדר המוצעי עלולי להוביל לתוצאות
הרסניות .אמנ ראוי לבחו דרכי לקיצור מש הזמ הנדרש לאישור תוכניות בישראל ,אול
הדבר צרי להיעשות תו הקפדה על שיקולי תכנוניי ,רמה מקצועית גבוהה ושיתו( הציבור.
לפי ההצעה יוקמו ועדות תכנו חדשות )הוד"לי( ,שפעילות תמומ מתקציב המדינה .השקעת
אות משאבי בתגבור כוח האד המקצועי בוועדות המחוזיות הקיימות תוביל להאצה
משמעותית בטיפול בתוכניות ובאישור ,וזאת במסגרת המערכת הקיימת ,על האיזוני והבלמי
שבה ,ותו הבטחת תוצר תכנוני טוב וראוי יותר.
להל הבעיות העיקריות הטמונות לדעתנו בהצעה:
 .1אימת מענה לצרכי ציבוריי
לפי ההצעה ,הוד"לי יעסקו בתוכניות למגורי בלבד )א( שה עשויות לכלול שימושי נלווי
כמו מסחר ואחסנה( .הגבלת ההתייחסות למגורי בלבד חותרת תחת עקרונות התכנו הבסיסיי,
שכ התכנו המרחבי חייב להביא בחשבו מגוו נושאי ואינו יכול – בוודאי לא בתוכנית למאות
או אלפי יח"ד – להצטמצ רק לתחו המגורי .כ ,בתוכנית למגורי יש לתת מענה לצרכי
ציבוריי שוני כמו מבני ציבור ,שטחי ציבוריי פתוחי ,פתרונות תחבורה ועוד .התעלמות
מהיבטי אלה תוביל לאישור תוכניות פגומות ,שאינ מקצות די שטחי לצרכי ציבוריי
חיוניי כמו גני ילדי ובתי ספר ,תו פגיעה קשה באיכות חייה של התושבי במקו.

תוכנית לשכונה גדולה או ליישוב חדש נדרשת לבחו ג פתרונות תעסוקה .מאחר שהוד"לי
יוסמכו לעסוק רק בתוכניות למגורי ,נראה כי ועדות אלו לא ישקלו כלל נושאי תעסוקה .בהעדר
פתרונות תעסוקה ,התוצאה תהיה עומס גדול נוס( בדרכי המובילות אל מרכזי התעסוקה בערי
הגדולות .לחלופי ,התוצאה תהיה חוסר היתכנות כלכלית ליישו התוכניות )בעיקר בפריפריה(,
בשל העדר פתרונות תעסוקה בסמו.
 .2תשתיות פיזיות
הקמת שכונה בת מאות או אלפי יח"ד מחייבת תשתיות פיזיות שונות ,כמו מתק לטיהור שפכי
)מט"ש( ומערכות ניקוז .תמ"א  34קובעת כי בהעדר חיבור למט"ש ,תוכנית לשכונה בת  200יח"ד
או יותר תאושר רק בהסכמת המועצה הארצית.
כאמור לעיל ,ע"פ ההצעה כוח של התוכניות למגורי שיאושרו ע"י הוד"לי יגבר על כוח של כל
התוכניות התקפות ,למעט תמ"א  .35לפיכ ,הוד"לי יוכלו לאשר תוכניות לעשרות אלפי יח"ד
בלי פתרו נאות לטיפול בשפכי .זאת תו פגיעה קשה במי תהו ובאיכות חייה של התושבי,
שיסבלו ממטרדי ריח ומסכנות בריאותיות.
 .3פגיעה בפריפריה וחיסול מדיניות פיזור האוכלוסי
מדיניות התכנו המוצהרת של הממשלה תומכת בחיזוק יישובי הפריפריה ובעידוד תושבי
מהמרכז לעבור להתגורר ש .למרות זאת ,לפי הפרסומי בתקשורת ,כ! 80%מ! 50,000יחה"ד
1
שיועברו לאישור הוד"לי יהיו באזורי הביקוש במרכז.
כאמור ,ההצעה קובעת כי הוד"לי לא יוסמכו לאשר תוכניות הסותרות את תמ"א  .35אול
בפועל ,קידו תוכניות למגורי באזורי הביקוש עומד בסתירה למטרותיה של תמ"א  ,35הדוגלת
בעיבוי הערי הקיימות מצד אחד ובחיזוק הפריפריה מצד שני ,וא( ליעדי האוכלוסייה שתמ"א
 35קבעה לאזורי השוני.
כ ,יעד האוכלוסייה לשנת  2020שתמ"א  35קבעה לנפת פתח תקוה הוא  600,700תושבי 2.לפי
הלמ"ס ,כבר ביוני  2009התגוררו בנפת פתח תקוה  620,400תושבי 19,700 ! 3תושבי יותר
ממספר התושבי שתמ"א  35מייעדת לה בעוד עשור .למרות זאת ,הממשלה מתכננת לקד
באמצעות הוד"ל תוכנית ל! 10,000יח"ד חדשות בעיר פתח תקוה – תוספת של כ!34,500
תושבי 4.זאת בסתירה ליעדי של תמ"א  ,35תו חיזוק נוס( של היישובי החזקי באזורי
הביקוש והחלשה בלתי נמנעת של הפריפריה.
 .4הוד"לי יקדמו תוכניות בעייתיות
ע התוכניות שהממשלה מתכוונת להעביר לאישור מזורז בוד"לי נמנות תוכנית ל! 4,000יח"ד
בגליל י ,תוכנית ל! 3,500יח"ד במתח צור שבהרצליה ותוכנית ל! 10,000יח"ד במחנה סירקי
שבפתח תקוה 5.לפי בדיקתנו ,בכל אחד מהמתחמי הללו קיימות בעיות מהותיות ,שמנעו עד כה
את פיתוח:
 1עופר פטרסבורג" ,מפת הדירות במסלול המהיר" ,ידיעות אחרונות .9.2.2011 ,לפי הידיעה ,התוכניות שיועברו לאישור
הוד"לים יכללו  39,400יח"ד בערים פתח תקוה ,הרצליה ,מודיעין ,רמת גן ,ראשון לציון ויבנה.
 2מינהל התכנון – משרד הפנים ,תמ"א  :35ליווי ,מעקב ועדכון :דו"ח שלב ג' ,אוגוסט  ,2010עמ'  .381נפת פתח תקוה כוללת
בין היתר את הערים פתח תקוה ,כפר סבא ,רעננה ,ראש העין ,הוד השרון ,אלעד וגבעת שמואל.
 3למ"ס ,שנתון סטטיסטי מס'  ,61לוח .2.6
 4גודל משק בית ממוצע בפתח תקוה הוא  3.45תושבים .הנתון חושב לפי לוח  5.18בשנתון סטטיסטי מס' .61
 5עופר פטרסבורג ,שם.
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גליל י :תוכנית מתאר להקמת שכונת מגורי עירונית בת  4,088יח"ד באדמות גליל י
אושרה ע"י הוועדה המחוזית ופורסמה למת תוק( ב! 6.6.7.2009התוכנית טר מומשה
בשל הצור בתכנו מפורט של מתחמי המגורי ,שעדיי לא נעשה ,ומשו שטר הוק
מט"ש שיוכל לטפל בכמות השפכי שאוכלוסיית היעד של התוכנית תייצר .העברת הנושא
לוד"ל מצביעה על כ שבכוונת הממשלה לאפשר את הבנייה במתח בלי פתרו נאות
לשפכי ו/או בלא תכנו מפורט הול.



מתח צור בהרצליה :מדובר באותו חלק ממתח תע"ש ,שנמצא בתחו השיפוט של
הרצליה .מתח תע"ש סובל מזיהו קרקע בחומרי רעילי ,תוצאה מהפעילות
התעשייתית .לפני שני אחדות החליטה הוועדה המחוזית לייעד את המתח לשכונת
מגורי ולהפקיד לו תוכנית מתאר שמספרה מש .1/תוכנית מש 1/אוסרת על בנייה בשטח
"קוד לטיפול בזיהו הקרקע" 7.ההחלטה להעביר את תוכנית מש 1/לאישור הוד"ל
מצביעה על שתי אפשרויות :האחת ,מדובר באחיזת עיניי ,מאחר שג א הוד"ל תאשר
בתו זמ קצר את התוכנית ל! 3,500יח"ד במתח צור ,יחלפו שני עד שתטוהר הקרקע
ונית יהיה להתחיל בבנייה .לפיכ ,התוכנית לא תתרו להקלת מצוקת הדיור העכשווית.
השנייה ,הוד"ל תשמיט מהוראותיה של תוכנית מש 1/את ההתניה בדבר ניקוי הקרקע לפני
התחלת הבנייה .התוצאה תהיה בנייה במתח מזוה ,תו חשיפת הדיירי במקו
לחומרי רעילי ומסרטני וסיכו חייה.



מחנה סירקי בפתח תקוה :מדובר במתח ב כ! 600דונ שבו פועלי מתקני של צה"ל
ומשרד הביטחו .ג א יקוד במהרה תכנו למתח ,התחלת הבנייה בו תתאפשר רק
אחרי פינוי המתקני הללו – שצפוי לארו זמ ממוש ,ולפיכ לא יית מענה למצוקת
הדיור העכשווית .לפי הפרסומי ,הוד"ל תדו בתוכנית ל! 10,000יח"ד במחנה סירקי,
בצפיפות של כ! 16.7יח"ד לדונ ברוטו וכ! 33יח"ד לדונ נטו 8.צפיפות זאת גבוהה
מהצפיפות המירבית שתמ"א  35קובעת לפתח תקוה –  22יח"ד לדונ נטו 9.ככל שידוע לנו,
התכנו למחנה סירקי לא התקד עד כה בשל דרישתה של עיריית פתח תקוה להגביל את
מספר יחה"ד במתח ל!) 6,000צפיפות של כ! 10יח"ד לדונ ברוטו וכ! 20יח"ד לדונ נטו,
בהתא לתמ"א  ,(35בטענה שצפיפות גבוהה יותר תגרו לבעיות תחבורה ולמחסור
בשטחי ציבוריי 10.ההחלטה להעביר את התוכנית לאישור מהיר בוד"ל נועדה כנראה
לעקו( את הליכי התכנו התקיני ,לאפשר צפיפות גבוהה מהקבוע בתמ"א  ,35ולהתעל
מהשיקולי התכנוניי הענייניי שמאחורי דרישות העירייה.

 .6ההצעה מתעלמת מהגור העיקרי לעליית מחירי הדיור בישראל
כ! 93%משטח ישראל ה אדמות מדינה בניהול מינהל מקרקעי ישראל )ממ"י( ורוב הקרקעות
המשווקות לבנייה למגורי הוא בבעלות המדינה .באזורי הביקוש ,מחיר הקרקע מהווה מרכיב
 6ב 4.3.2011-פורסמה בעיתונים הודעה בדבר הפקדת תוכנית שמספרה הר/1985/1/א ,שהוכנה ע"פ הנחיית הוועדה המחוזית
ונועדה להוסיף הוראות על אלו הכלולות בתוכנית המתאר המאושרת.
 7עע"ם  2141/09הוועדה המחוזית המשותפת לתכנון ולבנייה נ' אחל"ה  -איכות חיים לתושבי השרון ,פסק דין מה-
.17.11.2010
 8המונח "צפיפות לדונם ברוטו" מתייחס למספר יחה"ד חלקי שטח התוכנית הכולל ,לרבות שטחים המוקצים לדרכים ,למבני
ציבור וכדומה .המונח "צפיפות לדונם נטו" מתייחס למספר יחה"ד בשטחים המוקצים למגורים בלבד .ביישובים עירוניים
נדרשת לרוב הקצאה של כ 50%-משטח התוכנית הכולל לדרכים ולשימושים שאינם למגורים.
 9לוח  1בתמ"א .35
 10שי פאוזנר" ,בלעדי ל'כלכליסט' – פתח תקוה :חודשו השיחות לפינוי מחנה סירקין מהעיר" ,כלכליסט.11.4.2010 ,
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מרכזי בעלות הדיור ,ומגיע במקרי רבי ל! 40!50%מהמחיר הסופי של יח"ד .כיו ,במכרזי
שמפרס ממ"י זוכה מי שמציע את המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע .שינוי מדיניותו של ממ"י,
באופ שהקבל שיזכה במכרז יהיה מי שיתחייב למחיר הנמו ביותר ליח"ד למשתכ ,יוביל
לירידה ניכרת במחירי הנדל" בישראל ,א לפגיעה בהכנסות המדינה.
ההתמקדות בקיצור הליכי האישור של תוכניות יוצרת את הרוש המוטעה ,כאילו זאת הסיבה
העיקרית למחסור בדיור ולעליית מחירי הנדל" בישראל .בפועל ,קיימות עשרות וא( מאות אלפי
יח"ד בתוכניות מאושרות שטר מומשו .במקו ליצור הליכי עוקפי תכנו באמצעות הוד"לי,
על הממשלה לבחו לעומק את הסיבות לאי!מימוש של התוכניות המאושרות ולנקוט צעדי
מעשיי להבטחת מימוש בהקד – למשל ,ע"י ביטול זכיית של יזמי במכרזי ממ"י במקרה
שאינ מתחילי בבנייה בתו פרק זמ סביר שייקבע.
 .7המלצות
לאור האמור לעיל אנו סבורי שיש לדחות את ההצעה בדבר הקמת וד"לי .ככל שעמדתנו
תידחה ,יש לכל הפחות לתק את ההצעה כדלקל:


יש לקבוע כי הוד"ל תהיה כפופה לשיקולי תכנוניי בלבד ,ובהתא לכ ,תהיה רשאית
לדחות תוכניות א( א הממשלה החליטה לקדמ.



יש לקבוע כי הוד"ל תפעל בהרכב זהה להרכב הוועדות המחוזיות ,ה בוועדות בהרכב
המלא וה בוועדות המשנה.



יש לקבוע כי הוד"ל תוסמ לדו רק בתוכניות שאינ סותרות תוכניות מתאר ארציות
ותוכניות מתאר מחוזיות תקפות.



יש לקבוע כי הוד"ל תוסמ לדו בתוכניות הסותרות תוכנית מתאר מקומית תקפה רק
במקרה שהוועדה המחוזית כבר החליטה להפקיד.



יש לקבוע כי כל התוכניות שיועברו לאישור הוד"ל יעברו הלי הפקדה מלא ושמיעת
התנגדויות מלא ,לפי החוק והמועדי הקבועי בו.

בכבוד רב ובברכה,
דבי גילד!חיו ,עו"ד
האגודה לזכויות האזרח

נילי ברו
במקו ! מתכנני לזכויות תכנו

ניר שלו
במקו ! מתכנני למע זכויות תכנו

4

נדיה מוגילבסקי ,עו"ד
האגודה לצדק חלוקתי

