ציטוטי של פרופ' רחל אלתרמ מתו דיוני הועדה המשותפת פני וכלכלה של
הכנסת לדיו בהצעות חוק התכנו והבנייה  ,2010בתפקידה כיועצת מיוחדת לועדה
)כולל ג התייחסות של דוברי אחרי לנושאי בה דנה פרופ' אלתרמ(
הכנסת השמונה עשרה ! מושב שלישי ומושב רביעי
פרוטוקול מס' 56
מישיבת ועדה משותפת פני וכלכלה לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה
יו שני ,ד' באדר התשע"ב ) 27בפברואר  ,(2012שעה 10:00
סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע2010
...
גיל גמור:
למה מחייבי פה ,למה כובלי? אפשר לקבוע שהוועדה יכולה לתת אחוזי בנייה יותר גדולי .א
הרשות מגיעה לאיזה הסכ ע היז אז אי לה את הכלי לעשות את זה בדר! אחרת ,למשל עלידי
הסכ אחר – דבר שהיו רשויות עושות – או למשל ,א זאת קרקע ציבורית ולא קרקע פרטית   
ארז קמיני:%
אסור לה.
כרמית יוליס:
היו כבר אסור לה לעשות את ההסכמי מהסוג הזה.
גיל גמור:
אז בואו נוסי& את זה .בואו נסדיר את זה.
היו"ר חמד עמאר:
שזה בסדר לעשות הסכמי כאלה?
גיל גמור:
כ .פרופסור אלתרמ ג כ דיברה על הנושא הזה שצרי! להסדיר את זה.
...
פרוטוקול מס' 55
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה
יו שלישי ,כ"ח בשבט התשע"ב ) 21בפברואר  ,(2012שעה 13:00

סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע2010
...

ארז קמיני:%
אותו הדבר כמו בפקודה  25שנה .אנחנו די השוונו את ההסדרי .במקומות מסוימי אי אפשר
להשוות לגמרי ,אבל במקומות מסוימי –כ .זה סעי& ההפקעות .468 ,הכל נמצא באתר ,ואני סוקר
את התיקוני המשמעותיי שנעשו.
לעניי היטל השבחה ,שני תיקוני משמעותיי .נוכח ההערות שנשמעו ולבקשת הוועדה – הסכ
פיתוח יכלל בסוג הזכויות שבגינו יש לשל היטל השבחה .זו סוגיה שלא כל כ! היתה ברורה .היתה
פסיקה הפוכה .אנחנו הסכמנו להכניס ביחס לפוטנציאל בהיטל השבחה ,ביחס לפוטנציאל .קיבלנו את
עמדת הוועדה ביחס להתנהלות שקיימת בשוק בקביעת השומות ,אשר כ לוקחת בחשבו בצורה כזו
או אחרת את הפוטנציאל ,ולכ ביקשנו להכניס הוראת מעבר שלמעשה ,המשמעות שלה היא שא
אד יממש את הקרקע שלו במש! שבע השני הקרובות – שזה שנתיי תחילה ועוד חמש שני,
אפשר לראות את זה בהוראות המעבר ,א הוא יעשה את זה ,הדי שיחול עליו יהיה הדי הקוד,
בהתעל מהסעי& המיוחד שיצרנו ביחס לפוטנציאל .מה שאומר הדי הקוד ,אבל הסעי& המיוחד
שאומר שפוטנציאל אינו רכיב שיש להתחשב בו בקביעת שווי הקרקע לא   מתוקפו במש! שבע
השני הקרובות.
ביחס לפיצויי ,וזה – לבקשתה של יועצת הוועדה ,פרופ' אלתרמ ,אנחנו הצהרנו שאי למעשה
מנגנו ,לפחות ביחס להפקעות של גופי תשתית ,שלפיו יש רצ& בי התכנית ובי ההפקעה הנובעת
מתו! התכנית וזאת בדר! של חיוב בהודעות של גו& התשתית לעת אישורה של תכנית ,ג ביחס
למהל! הבא ,המהל! ההפקעתי ,מה שיאפשר רצ& אחד של תשלו פיצויי ולא יגרו למצב כפי
שקורה היו ,שאד מקבל הודעה על כ! שהפקיעו לו את הקרקע ,רק כשמגיעי לקחת לו את
הקרקע ,בלי לדעת שהיתה לו זכות לפיצויי בגי ירידת ער! ,למשל .הוועדה לפחות מבקשת ,ואני
מקווה שזה יסתייע  א גופי התשתית לא יעמדו בדרישה להודעות תהיה ג סנקציה כספית .אז אני
חושב שזו התקדמות משמעותית.
...

פרוטוקול מס' 54
מישיבת ועדה משותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה
יו שלישי ,כ"א בשבט התשע"ב ) 14בפברואר  ,(2012שעה 11:30

סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע2010
...
דב חני:
שאלה ראשונה מה המשמעויות החברתיות ביחס לקבוצות אוכלוסייה שונות – עשירי לעומת
עניי ,בעלי דירות לעומת חסרי דירות – שהשינוי הזה מייצר .שאלה שנייה :איפה עומד השינוי הזה
ביחסי פריפריהמרכז בחברה הישראלית .שאלה שלישית :איפה עומד השינוי הזה ביחסי שבי
השלטו המרכזי לבי השלטו המקומי ויכולותיו של השלטו המקומי לעמוד במשימותיו ובמטלות
שמוטלות עליו .שאלה רביעית :מה ההשלכות של השינויי האלה על מדיניות תכנו מקיימת במוב
הרחב שלה .לגבי כל אחת מהשאלות האלה אני רוצה תשובה יותר ברורה ויותר מגובשת .לא רק את
הצגת העמדות השונות שאנחנו שומעי פה בדיו ,אלא תשובה יותר ברורה ויותר מגובשת.
אדוני היושבראש ,אני מסיי .אני יודע שג ליועצת המדעית של הוועדה ,פרופסור אלתרמ ,ישנה
עמדה מאוד מגובשת ומאוד מעמיקה בסוגיה הזו ,שהיא ג הציגה אותה בדיוני הוועדה .ואני הייתי

מציע ,אדוני היושבראש ,שאנחנו נפנה לפרופסור אלתרמ כדי שהיא – אולי לתועלת כל חברי
הוועדה ,כי לא כול משתתפי בכל הדיוני ועוקבי אחרי דיוני – בסוגיה הזאת ,שהיא סוגיה
בעלת משמעות   
...
דב חני:
אבל אני הייתי מציע ,אדוני ,בהקשר הזה ,לבקש מפרופסור אלתרמ לכתוב לכלל חברי הוועדה מסמ!
קצר של שני עמודי ,לא יותר ,כדי שבאמת חברי הוועדה יכירו לפחות את ההתלבטויות הרציניות
שצריכות לעמוד לפנינו.
...
פרופ' רחל אלתרמ:
כ ,בקצרה .ראשית ,אני רוצה לבר מאוד את ממ"מ .ה עשו עבודה מצוינת בנסיבות .ממ"מ בכל
זאת זה אג* מחקר שמשרת את כל הכנסת בכול הנושאי .אני חוזרת ואומרת את שאמרתי בכול
הפרקי של הדיוני הפיננסיי – זו היתה חובתה של הממשלה להביא את ההשלכות התקציביות,
ה מאקרו וה מיקרו ,בכל הכיווני יחד ע החוק .ג כ הלכתי לאוצר ואמרתי שרק משו זה
תקציבי של השלטו המקומי ,זה לא אומר שאת זה אפשר להשאיר רק בידי משרד המשפטי,
שאומנ עושה עבודה מצוינת ,אבל לא הכלי שלו לראות את ההשלכות.
אז רק במקרה ,אחרי שחזרתי על הנושא הרבה מאוד פעמי ,בפע האחרונה ,באמת ,חבר הכנסת
חנא סוייד הרי את הכפפה ,ביקש מכבוד היושב!ראש ,ואומנ יש לנו את הדוח הזה .אבל אי
לצפות מממ"מ את האפשרויות שיש לאוצר ולמרכז שלטו מקומי לעשות עבודה כזאת .יש עוד
דברי לחקור ולבחו ,וזה לא סביר בעיני להגיש הצעה כזאת ,שיש לה כל כ הרבה השלכות ללא
עבודה מסוג זה.
עכשיו לעצ הענייני ,קוד כל לגבי חל* היטל השבחה ,כפי שאני טענתי ושיערתי – ג העבודה
של הממ"מ מראה – חל* ההיטל אותי מטריד משו – פ שלא נדו ,פערי בי הרשויות המקומיות,
יש כ! – 140שהפערי בי הרשויות המקומיות יגדלו מאוד כיו; משו שהחל* נשאר חל* למרות
שהוא עוד איזשהו אחוזוני קטני ,וקצת יותר שקיפות ,שממילא היתה צריכה להיות ש תמיד;
ואילו היטל ההשבחה כ יגדל ,בי א זה  11%או  20%וכמה.
דהיינו ,הפערי בי רשויות שנאלצות להישע ולהמשי להישע על החל* ,משו שככה יצא הגורל,
ויש לה מקרקעי ישראל ,לבי הרשויות שיש לה כבר אזור מפותח ,בי א הוא פרטי ובי א הוא
כבר מוחכר ,או שיש לה קרקע חקלאית פרטית .ההבדלי יגדלו – וקחו לדוגמא את הוד השרו
על!יד ראש העי .הוד השרו תקבל יותר כס* – ג  15%תוספת היטל השבחה בהוד השרו ,זה אחוז
גבוה .ואילו ראש העי – שכולה מקרקעי ישראל ,באזור די קרוב – תישאר ע גירעו.
עכשיו לגבי עצ העניי ,כבוד היושב!ראש מתלבט בנושא של החל* .יש כא עירוב של רשויות
שצריכות להיות מופרדות .הממשלה אומרת :אני ג עושה תשתיות ,אני ג מוותרת גל תביעות
פיצויי .יפה מאוד – המדינה מוותרת על תביעת פיצויי מתקציבי הרשויות המקומיות .הללויה.
יופי של ג'סטה מטע המדינה .המדינה מוותרת על כספי פיצויי על כבישי שהיא טווה ברחבי
המדינה .זה בכלל נושא אחר ,וזה שהממ"מ לא עשה צד כמותי ,לא כימת את ההשקעות שהמדינה
עושה מעת לעת ברשויות שונות אינו חלק מהעניי ,אני רוצה להבדיל.
ממשלה צריכה את הגמישות בקבלת החלטות ,והיא משנה את דעתה מעת לעת ,וכ צרי להיות ,זה
תפקיד הזרוע הביצועית .אגב ,ביקש ממני אחד משני הארגוני הבינלאומיי הגדולי ביותר –
אסור לי להגיד את שמו ,אז את תטילו מטבע ,שניי מהענקיי ביותר בעול – לעשות עבודה על
מדיניות הדיור במקרקעי ישראל בישראל .זה נעשה ב! ,2002וש אני מראה מראשית קו המדינה
את המדיניות .המדיניות ממשיכה להשתנות ,היא משתנה מעת לעת ,היא משתנה ע חילופי
שלטו ,היא משתנה ע חילופי שרי .על זה הכנסת לא צריכה לתת את הדעת ,משו שג המדינה
תפקידה – מה זה איזו מדינה זרה? תפקידה של המדינה לעזור לפיתוח איפה שהיא חושבת
שהמדיניות ראויה .תפקידה של המדינה לעזור לפיתוח ג כשיש קרקעות פרטיות ,למשל במגזר
הערבי.

ארז קמיני:%
היא עושה את זה.
פרופ' רחל אלתרמ:
בסדר ,אבל זה לא חלק מהחקיקה .החקיקה צריכה לקבוע נורמה יציבה שאיננה קשורה ,היא פע
השקעה כזאת ,פע הטבה כזאת .יתר על כ ,השארת החל* – אני את תיכ* פיתרו – ממשיכה
לעשות סוג א' וסוג ב' בי הרשויות המקומיות בישראל ,כבוד היושב!ראש .כל אלה ע החל*
ממשיכות להיות מלחכי פנכה .זה לא סוד שה צריכי לבוא כל פע במשא ומת ע השלטו
המרכזי .לא מספיק שמקרקעי ישראל הוא מונופול ,ה צריכי ג על הכס* הזה – שהעיקרו של
המחוקק היה שהכס* הזה הול במי אוטומט לרשויות המקומיות – ג בזה ה צריכי לבוא
ולעשות משא ומת סביב כא חסר לי ,כא לא חסר לי ,וכולי.
אגב ,כול פה יודעי שאחד המאפייני של שינויי המדיניות בחל* זה כמוב שער הקרקע נקבע
על!ידי המדינה ,ופע האוצר כ נות סבסוד לפריפריה ,ופע האוצר לא ,בפע בחצי מחיר.
הנושאי של מדיניות תשתיות משתנה ,עכשיו האוצר רוצה קופה סגורה ,יש תקופות שהוא כ רצה
לסבסד את זה .זה לא קשור ע חקיקה של הכנסת .התשובה לחל* צריכה להיות שזה צרי להיות
היטל השבחה רגיל .הלכתי לאוצר ושוחחתי על העניי הזה ,כי נראה לי מאוד מוזר שהסדר שנולד
בצורה מאוד בצורה מאוד מוגזמת ,ונת העיר   
נת מאיר:
את יודעת מה היה הרקע.
פרופ' רחל אלתרמ:
כ .הוא הזכיר לי את זה .יש לו זכויות רבות בעניי ,הוא הזכיר לי מה שאני שכחתי ,אני כתבתי את
זה בזמנו .זה נולד כאשר – זה קצת מסוב ! ! בסדר ,בקיצור ,היה פער משפטי לא ברור .בשנות ה!
 70כשלחוק התכנו והבנייה עוד לא היתה את התוספת השלישית והיה אי!ודאות מוחלט על מי חל
מס השבחה .ואז עשו מ הסדר כזה ,וההסדר הזה לא סביר .זו היתה מדינה אחרת ,מדינה
צנטרליסטית .לא סביר שהיו הוא חל על אות רשויות מקומיות שבמקרה נפל גורל ויש לה
מקרקעי ישראל .יתר על כ ,זה עובד בניגוד למדיניות הממשלה של הוד"לי ,משו שכל הוד"לי
זה על מקרקעי ישראל .וכל הוד"לי יקבלו פחות כס* היטל השבחה ויצטרכו להמשי ולהתחנ.
אני לא מבינה את מרכז שלטו מקומי .מדוע מספר גדול של רשויות מקומיות ,שיש לה הרבה
מקרקעי ישראל ,לא מתאחדי יחד ולא נמצאי כא .בכלל ,אני מוכרחה להביע את פליאתי ,שרק
כאשר יש דוח ,שרק באופ מקרי אני חזרתי ואמרתי שיש דוח ,אז מגיעי .היה צרי לרו 0הנה
כשלא היו נתוני ,ולצעוק למה אי נתוני ,למה אי דוח .אז לגבי החל* ,שאלתי את משרד האוצר
למה אי!אפשר לעשות היטל השבחה רגיל ,כי משרד האוצר אומר :זה בער אותו הדבר ,בבקשה,
א זה בער אותו דבר ,אז למה לא?
אז התשובה היתה שאחת הבעיות היא שהמדינה לא רוצה לעמוד בפני הויכוח על השומה של
השמאי .אני חושבת שזה בהחלט שיקול מוצדק .אבל יש לזה פיתרו חקיקתי .נית לעשות
שההיטל במקרה של המדינה – שהיא בכל זאת בסטאטוס אחר – יהיה על!ידי שמאי ממשלתי או
דר מעי זאת ,שהיא לא תהיה למשא ומת .וחבר'ה ,אל תספרו לי שהרשויות המקומיות רוצות את
זה ,ע כל הטובות של פה וש  
היו"ר אמנו כה:
שמעת את זה ,ארז?

ארז קמיני:%
כ ,אני לא מסכי לגמרי.
פרופ' רחל אלתרמ:
  אילו היו רוצות את זה   אני משוכנעת  
ארז קמיני:%
מא' עד ת'   
היו"ר אמנו כה:
בסדר ,אני מסכי ע מה שאתה אומר ,אבל אתה   
פרופ' רחל אלתרמ:
  אבל משרד המשפטי מעול ,ארז ,לא היה ממציא את הדבר הזה   
קריאה:
יש עמדה קבועה של מרכז השלטו .רחל   
פרופ' רחל אלתרמ:
משרד המשפטי לא היה ממציא את החל* מעול ,כי זה לא בא מהעול המשפטי ,זה מהעול של
 ,Convenienceשל איזשהו מנגנו שהוא נוח למדינה ,והוא משאיר את סוג א' וסוג ב' של   
ארז קמיני:%
יש שאלה של מנגנו ויש שאלה של אחוז .שאלת המנגנו   
פרופ' רחל אלתרמ:
האחוז לא צרי להיות חל* ,צרי להיות  .50%עוד מילה אחת לגבי החל* ,עבודה שהצגתי בקצרה,
שעשיתי ע סטודנט ,מראה שכבר היו יש קשר סטטיסטי בי אחוז מקרקעי ישראל לבי הערי
באשכולות יותר נמוכי .זה לא בגלל שזה מקרקעי ישראל ,ככה המצב .אבל לא צרי לעשות אות
עוד יותר עניי .אז עכשיו הפער עוד יותר גדול .איפה צדק חלוקתי? איפה המחאות – זה בכלל יורד
לה מתחת לרדאר כל הנושא הזה .הפערי יגדלו משו שראשי הערי בפריפריה לא יכולי
לעמוד בפני התושבי ולהגיד לה :חבר'ה ,זה חל* מס שרוב האנשי   
ארז קמיני:%
וא ה יקבלו  50%הכול יהיה בסדר?
פרופ' רחל אלתרמ:
לא אמרתי שהכול יהיה בסדר .תפקיד השלטו המרכזי הוא תמיד לאז ,ליזו ולעזור ,הוא לא
במדינה זרה .ממילא השלטו המקומי בישראל הוא חלש וסמכויותיו באופ השוואתי ללא שו
שיעור .אז זה תפקיד השלטו המרכזי .אבל זה עדיי לא צרי להפו אות לסוג ב' .א זה כל כ
טוב ,אז תנו לה ! ! חו 0מזה שא זה כל כ טוב אז תעבירו את הקרקעות לקרקעות מוניציפאליות,
אל תעשו טובות גדולות.

לגבי המקרקעי הפרטיי – אני תומכת בעמדה של החוק הזה ,של נטרול ער הציפיות .אני כ
תומכת בהוראות מעבר ,ואני חושבת שטוב שמשרד המשפטי והיושב!ראש ידונו בעניי הזה ,אבל
אני מדגישה שוב שהשינוי של בסיס החישוב יגרו להגדלת הפערי .ועל כ אני אמרתי שצרי
היה ,בהזדמנות הזאת ,שיש טלטלה ,לעשות מנגנו חלוקתי אזורי או לאומי של היטל השבחה .כי
כפי שכבר נאמר – ויפה הציג את זה נת מאיר ,בכ אני מסיימת – היטל השבחה איננו קשור
ישירות ע הצרכי .ההיגיו שלו איננו מה צרי .זה היגיו אחר ,לזה אני קראתי "היטל השפעה",
שאיננו קיי בישראל ,במה הפיתוח החדש משפיע על שירותי ציבור .זה היטל השבחה שההיגיו
שלו הוא צדק חלוקתי.
אגב ,צרי היה להיות צדק חלוקתי אזורי ולא מקומי .במקרה יוצא שאי רשויות מקומיות באר– 0
אני חושבת – שהתקבולי של זה ה כל כ גבוהי שה יותר מידי .אבל זה עדיי מאוד מאוד בלתי
שוויוני ,והוא לא קשור ע הצרכי .על כ צרי היה מנגנו אזורי לחלק את העניי הזה .אני חושבת
שצרי הצעת חוק חדשה ,א עכשיו זה לא יעבור – הצעת חוק חדשה .אני יודעת שמרכז שלטו
מקומי מאוד נגד זה ,אבל זה משו שמרכז השלטו המקומי לא מייצג – וצרי לייצג – את כל ראשי
הערי .צרי להסביר לה את הענייני האלה ,וכשה ילחצו ,זה יהיה.
היו"ר אמנו כה:
טוב .תודה .כמוב ,ת ולא נשל הנושא הזה .אנחנו עדיי נדו בזה עוד בינינו בי הממשלה לבי
הוועדה .ג חברי כנסת שותפי לזה בוודאי .אנחנו שמענו ,נשכיל ,נעשה עבודת מטה .כל מי שהביע
את עמדתו כא – זה נפל על אוזניי קשובות .ואנחנו נשתדל ,בעזרת ה' ,להוציא הצעת חוק ראויה,
טובה ומידתית ,שפויה ,שאפשר לעבוד איתה ,ושכל ג אחד יידע איפה הוא עומד ,כולל הוראות מעבר
שייתנו את המענה לשאר הדברי .מרגע זה אנחנו נעבור להגדרות .מי מתחיל להקריא את ההגדרות?
מי שרוצה להתייחס להגדרות יכול להישאר .מי מקריא את ההגדרות? את לא עובדי ,ממשלה.
...
היו"ר אמנו כה:
בסדר .רחל ,רצית להגיד.
פרופ' רחל אלתרמ:
זה כבר כמעט הפינאלה ,נכו?
היו"ר אמנו כה:
כ.
פרופ' רחל אלתרמ:
הצעה לינגוויסטית .אני חושבת שכבר אמרתי כמה פעמי שיש בעיה ע הכינויי של התוכניות.
כרגע הבעיה של המינוח "תוכנית כללית" – חבר'ה ,כמה מכשולי אפשר להשי בפני עיוורי?
כללית וכוללנית זה בדיוק אותו שורש ,וה כמעט הפו מבחינת התכלית שלה בחוק .הכללית זה
איזשה תוספות קטנות של דברי קטני .תראו ,אני יכולה כרגע להציע משהו אחר ,אבל אני מאוד
מבקשת לחשוב מחדש .הרעיו של הכלליות האלה זה שה במיקו מותנה ,או שה ללא מיקו
ספציפי .מונח של האמריקאי – "מיקו צ*" .משהו כזה ,או נטולת מיקו ,או מיקו תלוי ,או
משהו כזה ,אבל לא כללית כוללנית.
ואני ג מקווה – אי לנו פה בסעי* ההגדרות הזדמנות להעיר את אותה הערה שאני אומרת .אל
תגידו תוכנית מתאר כוללנית ,תוכנית מתאר מקומית .די ,תורידו ,כוללנית צריכה להיות תוכנית
כוללנית .אי מקו אחר בחוק שיש תוכנית כוללנית .לא צרי תוכנית מתאר כוללנית ,זה לא קדוש.
אי!אפשר ,זה מבזבז אנשי ,ואני שוב מצטטת את עיריית כפר!סבא שיצאה במכרז ,סו*!סו* הגיע
היו .המשיח יצא עכשיו במכרז למה שאנחנו מייחלי ,לתוכנית כוללנית .אז היא אמרה :מכרז

לתוכנית מתאר כוללנית ,להל תוכנית מתאר .אוקיי? אז בבקשה ,תסירו את המילה "מתאר".
"תוכנית כוללנית" ,וזה משהו אחר ,תוכנית ! ! !
היו"ר אמנו כה:
מסכימי?
פרופ' רחל אלתרמ:
או תוכנית תוספות ,אפשר ג לקרוא לזה "תוכנית תנאי נוספי" .משהו כזה ,זה הרי תנאי
נוספי" .תוכנית הסדרי נוספי"" ,תוכנית הסדרי ללא מיקו"" ,תוכנית הוראות ללא
מיקו" ,זה מה שקראנו בעבר "תוכנית הוראות בלבד" .רק לא כוללת.
היו"ר אמנו כה:
ת על זה את הדעת ,מילי זה נושא שלעיתי מעוות את החוק .ארז.
...
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מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה
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היו"ר אמנו כה:
צהריי טובי לכול .ברוכי הבאי לכנסת ישראל .אני פותח את הדיו של הועדה המשותפת
לפני וכלכלה בהצעת חוק תכנו ובנייה .הנושא של היו הוא נושא שלא היה בתו! התכנית של
הרפורמה בתכנו ובנייה ,והוא דיור בר השגה.
...
רחל אלתרמ:
אני מוציאה כעת ספר שהוא אות הסיו של מחקר גדול שד"ר אמילי סילברמ ואני הגשנו לקול
קורא של משרד הפני לפני יותר משלוש שני .והנה מחמאה למחוקק ,למשרד הפני ולחברה
הישראלית :לפני שלוש שני המושג דיור בר השגה לא היה מוכר כלל .המושג לא היה קיי
במשרד השיכו .במשרד הפני הוא כ התחיל משו שתמ"א  35נקטה במושג זה או מושג דומה לו.
משרד הפני היה חדשני בכ שמימ את ההצעה הזאת .זה היה מחקר מאוד מעניי ,ובזמ שאנחנו
עבדנו עליו ,המציאות ג קלטה את המחקר וג הזינה אותו חזרה .המרו 0הוא פשוט מרו 0ענק,
והיו במידה רבה הגענו לאיזשהו פינאלה – מחר הספר יהיה זמי .בעניי הזה משרד הפני ראוי
למחמאות על כ שהקדי את הרוב.
לעצ העניי היו .אני חושבת שיש פה מקפצה ענקית שעשה משרד המשפטי .אנחנו יודעי
שזה לא היה מידי ,אלא זה כבר נעשה בחלקו בנושא שאוהבי לשנוא למרות שיש בו תועלת רבה:
חוק הוד"לי .אני מתארת לעצמי מה הל היו ,משו שביו אישורו של חוק הוד"לי עמדה בחו0
מחאה שהייתה לא נגד הדברי הלקויי בחוק ,אלא כוונה לנושא של דיור בר השגה .זאת בשעה
שבדיוק אישרו בחוק הוד"לי שתי מקפצות משפטיות גדולות ,שנמצאות ג כא.

גיל גמור:
זה היה בזכות המחאה.
רחל אלתרמ:
לא ,זה כבר היה בזמ שהחוק עמד כא .אני חושבת שהדיס!אינפורמציה והספיני היו עצומי
באותה העת ,משו שהמחאה הייתה נגד זה שאי דיור להשכרה ,למרות שכ היה דיור להשכרה
באותו חוק שנדו כא בוועדה .אני חושבת שעדיי יש הרבה מאוד ספיני בעניי הזה.
יש פה שיפורי ענקיי .בראייה בי!לאומית השוואתית ,יש פה דבר חקיקה גדול .אמנ הוא לא
מכסה את כל הנושאי של דיור בר השגה ,שהרי זה מושג הרבה יותר רחב ,אבל יש בו הרבה מאוד
דברי מרחיקי לכת בתחו החקיקה הארצית .אני מאוד רוצה להחמיא על כ למשרד המשפטי.
אני קצת מודאגת מזה שבמקביל לחקיקה הזאת הומעט הפתח המאוד חשוב לדיור בר השגה .דיור
בר השגה לא יכול להיקבע בחקיקה ראשית בלבד ,אלא הרבה ממנו חייב להיות בהסכ ע יזמי.
אני אומרת דבר רציני – לא נית אחרת .יד אחת נותנת ויד שנייה סוגרת את הדר להסכמי ע
יזמי .ג משרד המשפטי פעיל מאוד בסגירה הזאת ובפסיקה שסוגרת את ההקשר הזה .אי
אפשר לכייל התאמה של צרכי של דיור בר השגה מול השוק .את השוק מכירי היזמי .לא נית
לכסות את הצרכי רק באמצעות חקיקה ראשית ,וג לא באמצעות  20%או כל אחוז אחר .את הכיול
צרי לעשות ג באותו חלק של בי ערביי שהוא השוט* והוא מול ערכי השוק ומול היזמי .זה
נסגר ,ולכ חלק גדול מהעניי לא יעבוד בצורה מספקת .אני רוצה לומר שוב שצריכה להיות בחוק
אפשרות מותרת ואפילו מומלצת להסכמי ע יזמי ,משו שהגבייה של היטל השבחה איננה
גובה את כל מתח הרווחי .מתח הרווחי נות כל מיני צ'ופרי לציבור ,ואת כול סגרו ,וג את
הדיור בר ההשגה.
עוד שתי הערות קטנות .הייעו 0המשפטי העיר ,ובצדק ,שדיור בר השגה הוא מושג יותר גדול ,והוא
מתייחס לדיור שיותר זול מהשוק .אני מסכימה שברגע זה קשה מאוד לחוקק חקיקה כזאת ,אבל יש
מקו לחשוב עליה בהמש.
הערה אחרונה ,בנושא של גמישות ומש זמ .אני מסכימה ע הניתוח של האוצר ושל משרד
המשפטי שהסכנה הגדולה בשוק היא הסבה של דירות בהשכרה לדירות בבעלות .בעניי זה יש
מקו להיות קשיחי מאוד .אבל בעניי ההסבה של דירות של  75מ"ר יש מקו לגמישות ,משו
שזה תלוי שוק .כרגע זה דבר נחו .0למשל אוכלוסיה חרדית :א בשלב מסוי מתאי לשכונה
מסוימת אחוז ניכר של דיור בר השגה ,אבל השכונה משתנה והניידות של אותה שכונה היא לא
פנימה והחוצה אלא זו נשארת שכונה חרדית – אז צריכה להיות פה ג אפשרות ...אני משוכנעת
שאת שקלת את זה.
ארז קמיני:%
 20שנה זה לא גמישות מספקת?
רחל אלתרמ:
לא .צורכי דיור בשכונות ה הרבה יותר דינמיי .אני אומרת שהגמישות לא צריכה להתבטא בזמ
אלא בחובת הוכחה כלשהי מול צרכי של אותו אזור .השוק הוא הרבה יותר דינמי .מול שכירות,
השוק הישראלי לא הול להשתנות – אבל מול גודלי דירות ,זה פע כ ופע כ .יש לזה היסטוריה
ארוכה :קבלני באו לאוצר בתקופות שונות – פע ה רצו דיור קט ופע ה רצו להסב דיור קט
לגדול וכולי .לכ כדאי לחשוב על זה בדר כלשהי.
ברכותיי הרבות .זה ממש אירוע גדול ,ה בישראל ה בליגה הבי!לאומית.
...
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סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...
...
היו"ר אמנו כה:
תודה .עוד מישהו רוצה להתייחס לתקציב? תודה רבה .בבקשה ,הפרופסור אלתרמ.
רחל אלתרמ:
אני חושבת שהעלאת הנושאי מחדש היא ג בגלל התקציב וג בגלל נוכחותה של בינת – ברוכה
הבאה לפורו הזה .פעמי רבות אני התייחסתי להשלכות התקציביות .אני רוצה לחלק את הדברי
במישור המקומי לשלושה ,משו שהתייחסות האוצר היא הסעי* שמלווה אותנו כבר הרבה שני.
הסכו  410מיליו שקלי מתייחס לעלויות שנמצאות במישור הארצי והמחוזי .אני רוצה לחלק את
המישור המקומי לשלוש קטגוריות שעלו כא בדרכי שונות.
הקטגוריה הראשונה היא כוח האד .הזיקה של כוח האד למנהל התכנו היא עקיפה .מנהל
התכנו לא מופקד באופ ישיר על כוח האד בשלטו המקומי .אני אגיד את השתיי האחרות
ואחזור לזה .ההוצאה השנייה שהיא ישירה חלקית ,או לכאורה ישירה ,היא סוגי התוכניות
החדשות ,למשל הכוללנית .הסוג השלישי הוא ההשלכות העקיפות של שינויי ברפורמה
שמתייחסי לנושאי הפיננסי הטמועי ,בחלק סמויי ,בתו החוק.
לגבי ההוצאה הראשונה ,כוח האד ,זה הכי גלוי והכי פשוט ,אבל כא הפער הוא הבוטה היותר .אני
אומר ליושב!ראש שישראל הצליחה להגיע עד הלו בקרטוע מאוד מאוד בולט ,אפילו בנושא מספר
כוח האד בשלטו המקומי שעוסק בתכנו .נתתי דוגמה – אני לא בטוחה שזה היה כשאת היית
יושבת!הראש – ניקח עיר כמו בת!י ,עיר וא בישראל ,יש לה ארבעה אנשי מקצוע כולל ג
ביחידה אסטרטגית ,היתר ה בודקי תוכניות .כשאני מדברת על אנשי מקצוע אני מתכוונת אנשי
שמנהיגי את החשיבה קדימה ,היתר זה בעיקר ברישוי .כוח אד של עיר מקבילה – ואני מזכירה
שוב שישראל לא המציאה תכנו רגולטורי במישור המקומי – אנחנו מדברי על רבע המספר
הדרוש.
תוכנית לטווח ארו צריכה להביא את היחידות שתומכות בשלטו המקומי לכוח אד הרבה יותר
מקצועי ,מעבר לנושא הרישוי .צרי לחשוב פה באופ רב!שנתי .מנהל התכנו יצטר לקחת פה
פיקוד על נושא שהוא בחלקו בשלטו המקומי בכלל ,ובחלקו קשור ע מנהל השלטו המקומי ולא
ע מנהל התכנו .בלי זה ,לא נית לבצע את הרפורמות .כשאנשי באי לבקר את התכנו בישראל
ה מחפשי בנרות את התכנו המקומי וזה קצת מגוח .בעצ ,חו 0משתיי!שלוש ערי ,ובראש
תל אביב ,אי מחלקות תכנו ראויות לשמ בשלטו המקומי .זה שיש מהנדס עיר ,זה לא עושה את
זה למחלקת תכנו של השלטו המקומי ,וג לא בודקי היתרי הבנייה ואפילו לא בודקי תוכניות.

הנושא השני הוא התוכניות הכוללניות .זה קשור לנושא הראשו ואומר לכ מדוע .אנחנו הגענו
בישראל למצב חולי נוס* ,יושב!הראש .אצלנו ,תוכניות נעשות על ידי מיקור חו .0התוכניות האלה,
של היועצי החכמי והטובי ,עמיתי הטובי – לפעמי ,פה וש ,ג אני באיזשהו צוות ,ולקחתי
על עצמי להצטר* לצוות של רעננה שהוזכר עכשיו ,משו שזו תוכנית כוללנית שנעשית בזמ אמיתי
ורציתי לראות מקרוב מה קורה ,אז יש לי ניסיו ישיר בימי אלה – אבל ההרגל לקחת משרדי
חיצוניי הוא נוגד את השכל הטוב ואת כל מה שאנחנו יודעי על תכנו ועל תיאוריות התכנו.
התכנו צרי להיטמע בפני והוא לא "פגע וברח" .זה לא הנדסה ,שלוקחי ואחר כ מעבירי
למישהו אחר .ערי גדולות בישראל שעושות מיקור חו 0זאת בושה .זה לא צרי להיות וזה קשור
לכוח האד .רק תל!אביב יזמה .אפילו חיפה בנתה לעצמה ועדת משרדי ממשלה ,חיפה ,העיר
השלישית במדינת ישראל ,ה נתנו קצת כס* ולקחו מיקור חו 0וכו' .רק תל!אביב ניסתה בתו
הבית .תוכנית שבאה מבחו 0איננה תואמת את מה שאנחנו יודעי ,שהסוד הוא בהטמעה ,הסוד
הוא בביצוע .זו לא הדר.
המשמעות של זה היא איכשהו משמעות ג של כוח אד .ברור שאני לא מדברת על כפר כזה או אחר
או על יישוב קט כזה או אחר ,אלא אני מדברת על ערי בישראל ,ולא רק פורו  .15ג בפורו 15
לא עושי תוכניות בבית ,כולל לא ברעננה ,כולל לא בכפר!סבא ,שיצאה עכשיו במכרז – יש לי מה
לדבר אלי ,ג על המינוח של אותו מכרז – ומנהל התכנו צרי להתייחס אליו .אני אגיד לכ כבר
בסוד ,הוא אומר :תוכנית כוללנית ,להל תוכנית מתאר .תוכנית כוללנית היא בדיוק לא תוכנית
 ,אז עוד מיקור חוthey miss the point .0מתאר .נשארות תוכניות מתאר מקומיות בחוק .אז
בדברי האלה צרי להסתכל קדימה .זה לא תכנו עירוני .השלטו המרכזי מאוד התקד ,מנהל
התכנו מאוד התקד ,אבל הפער בי – והוועדות המחוזיות ה הסנדוי '0שבאמצע – הוא הפער של
מה שקורה למטה .בלי זה משרד האוצר ,משרד המשפטי ,משרד הפני וכל היתר לא ילכו ,לא
בקוד ,לא ברפורמה ולא בשו דבר .אלה סעיפי אחד ושניי.
לגבי הסעי* השלישי – אני קצת חוזרת לאוזניה של בינת – אנחנו דנו שבועות רבי בנושאי
הפיננסי וכל פע אמרתי ,ואני חוזרת ,שצרי היה להכי לכל אחד מהנושאי תזכיר השפעה
כלכלי .ג פיננסי וג כלכלי ,אלה שני מושגי שוני שאנשי מערבבי ביניה .פיננסי פירושו
תקציב ,כלכלי פירושו שינויי מעבר לתקציב שקשורי בתעסוקה ,בפיתוח ,בתעשייה .לא נעשה
א* תזכיר שמראה את ההשפעה של הנושאי הפיננסי .קראתי ג למרכז שלטו מקומי כל פע.
לדעתי ,א אני הייתי מרכז השלטו המקומי וא אני הייתי יושב!ראש ועדת הפני ,הייתי מצפה
שמרכז השלטו המקומי ,שה הצרכני ,לא יחכו ל"אח הגדול" אלא יביאו מעצמ לכל אחד
מהדברי האלה .אז אני שמחה שיצא מכרז ,לא ידעתי עליו ,אבל אני ,במקומכ ,לא הייתי מחכה
למכרז .היית צריכי מזמ – את הצרכני ,את באי לוועדת הכנסת ,את לא מסכני –
היית צריכי להביא את ההשלכות האלה.
צודק נת מאיר ,שאני מאוד מעריכה תמיד ,רק אחד הנושאי – הפיצויי ,היטל ההשבחה ופסק!
הדי ,כרמית קצת יודעת ,היא שמעה יריעה יותר רחבה .ג פסק הדי ,שלא דנו פה כי זה לא קשור
בנושא של דירות יוקרה .יש כא סנדול של הכושר לספק packageישירות ,אבל זה כ קשור
שירותי ציבור למדינת ישראל בעתיד ,והרפורמה ,פלוס פסק!הדי הזה – קשה לדעת בדיוק בס
הכול כי אי תזכיר – אבל יש כא חששות סנדול.
ישירות הנושא של ביטוח ההפקעות ללא תמורה .אני בעד הביטול ,אבל הביטול הוא במישור
המשפטי ,חברי ממשרד המשפטי ,אני רוצה שמשרד האוצר ישמע את זה הפע .מבחינה
משפטית ,הכושר להפקיע לצורכי ציבור ללא תמורה כמעט התמוסס בעצ עקב הפסיקה .כ
שבחינה משפטית ,לשי על זה "איקס" – אני מלמדת את זה את הסטודנטי שלי כבר הרבה שני
ואנחנו אפילו עומדי דו בשנתיי האחרונות .אני מעמידה אות על הרגלי ,בשביל דרמה
שיזכרו ,עומדי דו לזכרה של ההפקעה ללא תמורה .ממש על הרגלי.
אז זה נכו מבחינה משפטית ,אבל מבחינה מעשית יש המו משמעות לביטול משו – ושוב חברי
ממשרד המשפטי – שהרוב המוחלט של הקרקע שמושגת לה יו!יו ,כולל מהכביש הראשו,
נעשה במעי הסכמי שה מחו 0ומעבר .כאשר ה"מי הישרדות" של ההפקעה ללא תמורה ,הקהל
הגדול ,כולל הקבלני ,איכשהו לא הטמיעו את הפסיקה ורק במספר רשויות מקומיות קט מאוד

היועצי המשפטיי יודעי שבעצ אי אפשר להפקיע ,והעול נוהג כאילו שאפשר .ה"כאילו"
הזה מנפיק את ה! 40%וג קצת מעבר ל! 50%ול! ,60%כאשר יש כא ה"איקס" הברור .הנוהג הזה
יל ויתמוסס .ואת בו זמנית סינדלת את דירות היוקרה.
אנחנו נמצאי בפער ענק – ואישור מרכז השלטו המקומי ,שלא היה צרי לחכות לי עכשיו ,בסו*
הרפורמה – זו פע ראשונה שאני מצליחה לארוז את הכול ביחד משו שהנושא כל פע נדו כל
אחד לחוד – אז תדעו שיש פער מאוד גדול ולא יהיה קרקע וכס* לשירותי ציבור .אומרי :אוקיי ,פה
נוס* כ ופה נוס* כ ,היטל השבחה כא והיטל השבחה ש .לא יודעי .זה אקראי ,זה לחלוטי
של שירותי packageסטוכסטי ,זה לחלוטי מקרי .כל עיר וכל מקו לגופו .מזה אי אפשר לעשות
הציבור :תוסיפו את חל* היטל ההשבחה וכו' .בגדול ,יוצאי לדר ע חוק חדש ,ע מהפכות
גדולות ,בלי מת מענה מסודר של שלטו ,ג מקומי וג מרכזי ,מול התושבי של מדינת ישראל
ומול השכונות החדשות .הפער מאוד גדול ממה שהציבור מצפה .אני אומרת את זה ע כל חומרת
הדברי בסיכו הנושא הזה.
היו"ר אמנו כה:
תודה ,האוזניי קשובות.
נת מאיר:
אדוני ,אפשר לומר שני משפטי כהשלמה לדברי שנאמרו?
היו"ר אמנו כה:
שנייה אחת .השלמה ,אנחנו יודעי ג לעשות השלמות ,קוד שלנו ואחר כ! תשלי אתה .הוועדה
לפני כחודש הוציאה מסמ! ,ג לארז ,ג ליהודה וג למנהל התכנו ,על מנת לראות – אנחנו באי
לעזר ,בינת .אנחנו באי לעזר .הסיכומי שעשית ה בסדר ,אנחנו ,ככנסת ,לא מחויבי להסכ
שנכתב בי שר האוצר לשר הפני .זה ביניה .אנחנו צריכי להיות משוכנעי ,.ג ממה ששמענו כא
מהנציגי ,שהרפורמה תצא לפועל .אנחנו יודעי לעבוד ג ע האוצר .האוצר ,א הוא רואה איפה
צרי! לתת ,הוא נות ,אבל אני צרי! להוריד את זה פה .התייחסת במצגת של! באופ כוללני לכל דבר
ועניי ,אבל אני צרי! לכמת את זה לפי סעיפי ולדעת שכל הסעיפי באי לידי ביטוי .יכול להיות
שנציג האוצר יופתע ,נגיד הוא מתכנ לשנה ראשונה מאה מיליו ,מחלק את זה לארבע שני ופתאו
הוא רואה שזה חצי מיליארד בשנה הראשונה .אז הוא יגיד :אני לא יכול לתת את זה ,ואז יכול להיות
שלא צרי! להוציא את הרפורמה החוצה בכלל.
לכ ,אני מבקש – השקענו פה מאמ %רב והתייעצנו רבות .בטח עוד פספסנו מספר דברי ולכ הוספתי
בסעי& " 17שונות" ,כי אמרתי שייתכ ופספסנו משהו .אני באמת מודה לאיריס שעשתה עבודה
מעמיקה בהתייעצות ע גופי מקצועיי רבי כיצד זה צרי! להראות .כתוב פה "הכנת ועדות
מקומיות לקראת הסמכה" .קוד כל ,קביעת קריטריוני להסמכה ולאחר מכ ,כוח אד להדרכה
וליווי הוועדות –כמה כס&? מכשור ,בעיקר מחשבי לצור! תכנו ורישוי ,ובסוגריי כתבנו ":קיימות
 118וועדות" ,את אומרת לי שיותר ,אני כבר מתחיל לפחד.
רחל אלתרמ:
אבל הלוואי שיהיו עוד כאלה ,לפרק את המרחביות.
...
פרוטוקול מס' 49
מישיבת ועדה משותפת לפני וכלכלה לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה
יו שלישי ,ח' בטבת התשע"ב ) 03בינואר  ,(2012שעה 11:30

היו"ר אמנו כה:
אני פותח את הדיו של הוועדה המשותפת לפני וכלכלה בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע.2010
אנחנו דני היו בפרק י' :הוראות שונות ,סעיפי  .557568כשנסיי את זה נראה אי! מתקדמי
להמש! דיו בסעיפי הבאי ,לתיקוני העקיפי שיהיו אחר כ!...
...
רחל אלתרמ:
אני מתייחסת להרכב של הוועדה למתחמי פינוי!בינוי .אני חושבת שיש הרבה מאוד טע בייצוג של
מרכז שלטו מקומי .זה שהשיטה הישראלית מאפשרת בסמכויות כלליות של הממשלה לפתח
מנגנו כזה ג מחו 0לחוק זה בסדר .זה כרגע הסדר נורמטיבי ראשי .זה נכו שזה לא מוסד תכנו ,על
כ אי גזירה שווה בי מוסד תכנו ע ההרכבי הציבוריי וחברה אזרחית לבי המוסד הזה .דווקא
משו שהוא עוסק בנושאי המיסוי ,דהיינו בכס* לבצע את שרותי הציבור ,יש צור בראייה
המקצועית של מרכז שלטו מקומי.
מה שאני חלוקה על נציג מרכז שלטו מקומי ,על נתי ,זאת השיטה שקיימת לכל אור חוק התכנו
והבנייה .אני אומרת את זה עכשיו ,אבל יש בעיה בכל החוק .כא נית להתחמק מהבעיה הזאת.
הבעיה היא שבכל החוק כשמדובר בייצוג שלטו מקומי לוקחי מישהו או מישהי מנבחרי הציבור
וזה נות מעמד מיוחד ומועד* למי שבמקרה ש – בעיקר הבעיה בוועדות המחוזיות – וזאת לא
שיטת ייצוג רלוונטית .כא זה בטח לא רלוונטי ,משו שהידע על הבדלי המיסוי ..פה אנחנו נכנסי
שוב פע לבעיות הגדולות של האגרות ,ההיטלי והחל* מס .יש הבדלי גדולי בי רשות לרשות.
בשורה התחתונה של מה אפשר יהיה לבצע זה לא מקו שיהיה אחד מנציגי הציבור ,זה מקו
שמרכז שלטו מקומי יטרח ויפתח קאדר של אנשי מקצועיי נטולי פניות שאי לה עניי באחת
הרשויות ,ה מייצגי את נקודת המבט של מרכז שלטו מקומי כגו* שיש לו ידע מקומי מיוחד .ה
יודעי טוב יותר את המצר* של בעיות המימו של השלטו המקומי .אי לערב את זה ע האישור
של פינוי!בינוי באתר זה או אחר שבו בהחלט נעשה הלי של היוועצות וכדומה .אני חושבת שיש
לכ מקו ,אבל לא בדר הראויה .צרי להיות נציג מקצועי של מרכז שלטו מקומי בגברדייה
הזאת .אני חושבת שזה ג תקדי טוב לעוד דברי .פה תהיה סנונית ראשונה .כא יש מהל שהוא
מהל מצד אחד טוב לרשויות המקומיות ,מצד שני יש צנטרליז מוגבר בנושא של פינוי!בינוי בעוד
היבטי של החוק ,של לקיחת סמכויות .כא המקו לייצוג של הידע המקומי המיוחד של מרכז
שלטו מקומי .ההצעה צריכה להיות נציג מקצועי של מרכז שלטו מקומי.
איריס פרנקלכה:
הא את מדברת על ידע מקומי? ידע מקומי אמור להתייחס למקו המסוי.
רחל אלתרמ:
לא .אני השתמשתי בזה כרגע כמושג כללי.
איריס פרנקלכה:
לו היית מדברת על אותו נציג של אותה רשות..
רחל אלתרמ:
זה מושג של תיאוריית התכנו .לא ידע מקומי ,יש מיוחד.
איריס פרנקלכה:
למה שיהיה לה ידע מיוחד?

רחל אלתרמ:
א מרכז שלטו מקומי לא יודע על הבעיות המימוניות של שלטו מקומי אז הוא לא מרכז שלטו
מקומי.
יהודה זמרת:
הגו& הזה נות תקצוב של המדינה ,הוא מחלק כס& .זה עיקר מטרתו .זאת החלטת הממשלה .את זה
צרי! להבי .הוא נות פטור ממס .הפגיעה בשלטו המקומי על ידי מת פטור מהיטל השבחה לא
תהיה אלא בהסכמת הרשות המקומית הספציפית .היא תעשה את האיזו הכלכלי שלה ותגיד כ או
לא .הוועדה הזאת לא הוסמכה לפגוע בכספי של הרשות המקומית.
רחל אלתרמ:
מי אמר שהשלטו המקומי הוא לא חלק מהשלטו? למה את אומרי? זה יכול היה להיות ועדת
שרי .שלטו מקומי הוא לא חלק מהשלטו?
ארז קמיני:%
הוא שלטו מקומי.
רחל אלתרמ:
זה לא נוגע לו?
יהודה זמרת:
זאת העצמאות שלו ,אחרת אני מכניס אותו..
ארז קמיני:%
ג החלטות לעניי חינו! זה חלק ממני .ג לי יש מה להגיד על חוק חינו! חובה.
רחל אלתרמ:
תחשבו על זה עוד פע.
עינת גנו:
אנחנו יושבי הרבה מאוד ע מרכז השלטו המקומי.
רחל אלתרמ:
תשבו איתו ג בוועדה הזאת.
ארז קמיני:%
בוודאי שלצור! התייעצות.
עינת גנו:
אני חייבת להגיד שבהקשר של תכניות לפינויבינוי אנחנו לא מקבלי מה שו הערות לכא או
לכא .אנחנו נשמח א יש דברי קונקרטיי .אנחנו עושי את זה כל הזמ.

רחל אלתרמ:
את מדברת על גו* מינהלי .את משרד השיכו.
עינת גנו:
צרי! להבי מה ההחלטות של אותו גו&.
רחל אלתרמ:
עכשיו זה הופ להיות גו* סטטוטורי.
יהודה זמרת:
הוא היו כבר קיי .זה סעי& תק&.
היו"ר אמנו כה:
ארז ,תעשו חשיבה נוספת אצלכ בעניי .אנחנו נרשו את זה כהערה אצלנו.
...
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סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע2010
היו"ר אמנו כה:
שלו לכול ,אני מתכבד לפתוח את הדיו .זו היא ועדה משותפת לוועדת הפני וועדת הכלכלה לדיו
בהצעת חוק התכנו והבניה .סיכמנו שבדיו הזה אנחנו נשלי את הפרק של היטלי השבחה .נדו ג
בסעי&  453להצעה שדילגנו עליו בגלל שהיה משא ומת בי השלטו המקומי לממשלה לגבי הסכ.
אני מבר! שהיינו אלה שבסיוע שלנו בדיוני שהתקיימו כא סו& סו& יש הסכ והנושא הזה בא על
פתרונו .לא רציתי שישתמע שאנחנו מתערבי בשיקול כזה או אחר .אני שמח שהנושא בא על פתרונו,
ונציג האוצר שתכ& יגיע ידווח על כ! .בהמש! נשמע ג חברי כנסת וג נציגי שלטו מקומי לגבי היטל
השבחה .חלק מחברי הכנסת היו בכנס שדרות ,בישיבה הקודמת ,ויתייחסו היו לנושא .וכמוב,
הממשלה עדיי לא השלימה תשובות ,ולכ נקרא ,נשמע הערות ,נמצאי פה ג בעלי אולמות שמחה
שהנושא שלה עוד לא הוגדר ,לא הוסדר בשו חקיקה במדינת ישראל ,ואז ,כשהנושא עלה שלחנו
את הממשלה לקבל החלטה או למצוא פתרו .צרי! לתת את הכלי כדי לדעת אי! יהיה ומה יהיה
כדי שאנשי לא יהיו באי ודאות ,ישקיעו כס& ולמחרת יגידו לו להרוס את מה שהוא בנה .הנושא הזה
צרי! לבוא על פתרונו .א לא תמצאו פתרו נכניס את זה אולי לרפורמה.
...
רחל אלתרמ:
אפשר לבר על ההסכ הזה לגבי העבר ,לפי דעתי – ממש לא לגבי העתיד .א זה חתו ,אולי אבוד.
א יש את אותו סעי* שדיבר על ההתחייבות של הרשויות שלא לבקש שינוי .יחד ע זאת ,חברי
הכנסת יכולי ג יכולי בעתיד לבקש שינוי .היוע 0המשפטי של מנהל מקרקעי ישראל דיבר

בלשו הווה – הוא אמר :זה ההסדר שיש לנו .מעניי מאד למה זה ההסדר שצרי להיות .פה מדובר
ברפורמה גדולה בחוק התכנו והבניה ,ואי צור לדבר בהווה .ההסכ אולי מתק מול פסק הדי
וחילוקי הדעות .תסתכלו בבקשה מה ההשלכות למדיניות ציבורית של המש ההסדר של חל* המס.
אני עשיתי ,לצור הפגישה הזו ניתוח סטטיסטי שבו לקחתי את כל הרשויות במגזר היהודי במדינת
ישראל ע אחוז מקרקעי ישראל שבתוכ וע האשכול החברתי שבו ה יושבות .עשיתי ניתוח –
בדיקת מתא סטטיסטי בי שני הגורמי האלה ,לשיטת פירסו .יצא קשר מובהק מאד בי שיעור
מקרקעי ישראל לבי עוני .אמנ ,כל אלה שלא מביני סטטיסטיקה ,צרי לומר – שכמוב ,אחוז
מקרקעי ישראל הוא לא זה שגור לעוני ,אבל יש קשר סטטיסטי בי שתי התופעות .זה לא אומר
שבכל מקו זה כ ,זה אומר שיש קשר סטטיסטי .מה אנחנו עכשיו עושי? ממשיכי את הפערי
ורק מחריפי אות.
קוד אני אגיד למה ממשיכי ,מאיזה בחינה ממשיכי את הפערי .אני אדבר בעיקר לגבי המגזר
העירוני .אני יודעת שיש ג אנשי מהמגזר הכפרי מסביב לשולח .לגבי העירוני – כאשר עושי
מכרז של רשות מקרקעי ישראל ,בסיכומו של יו הער שמתקבל פר דירה הוא די דומה לער
שמתקבל פר דירה כאשר מדובר על מקרקעי פרטי או מקרקעי שהוחכרו לדורות ,ויש לה שימוש
מחדש .אוהד מהנה .דהיינו ,מי שמקבל את הצפי לגבי תשלו היטל השבחה זה מנהל מקרקעי
ישראל ,דהיינו האוצר .כבר במכרזי גלומי דמי ההיטל שלא הולכי לשלטו המקומי ,אלא
לאוצר .שימו לב שיש לנו שוב מצב כמו שהיה ע מס הרכוש .האוצר בעצ גובה את המסי האלה,
ומה הוא מחזיר? לגבי אותו הסכ מ! ,73היתה לי פע סטודנטית שראיינה את אלה שחתמו ,לפני
הרבה שני ,כאשר ה עוד היו בחיי .לקוריוז ,היא כתבה את זה כעבודת סימנריו – בשיטת
שרלוק הולמס .כשהיא ראיינה אות ה לא זכרו במה מדובר ,ולא משו שה היו קשישי ,אלא
מכיוו שהיה אז הסכ עלו .זה בשביל לעורר את תשומת הלב ,בשביל הפיקנטריה.
קריאה:
מה זה קשור?
רחל אלתרמ
נחזור להיו .דבר אחד – הצפי בשוק ,המחירי כוללי את מה שהיו משלמי היטל השבחה בשוק
הפרטי – 2 .הכס* הזה הול לאוצר – 3 .חל* המס ,בי א זה  10%או  ,12%הבסיס שהיה באי אמו
עכשיו כ יהיה אמו ,כ תהיה יותר שקיפות – אז על זה בהחלט אפשר לבר .בסיכומו של יו זה
הרבה פחות מהיטל ההשבחה ,ושלא יספרו אחרת .כל הרשויות המקומיות שיש לה הרבה מקרקעי
ישראל יודעות שנפער פער .אני עכשיו עובדת ע הסטודנטי על ראש העי ,אנחנו יודעי על הפער
הזה .התשלומי שהאוצר ,או משרד השיכו או מנהל מקרקעי ישראל מעבירי ה תשלומי אד
הוק .ה תלויי במדיניות וה אינ צמודי או משקפי את חל* ההיטל .א כבר ,ה עוסקי
בקושי בהיטלי על התשתיות הקוויות ,לא קשורי בחל* ההיטל ויתר על זאת – לא קשורי בצרכי
הציבור.
בוא נראה אצל מי נפער הפער הגדול הזה ,הוא פער של מאות מיליוני ,ברשות מקומית שיש בה
הרבה מאד פיתוח של מקרקעי ישראל כמו ראש העי אנחנו מדברי על כ!מיליארד שקל ,אנחנו
מדברי על פערי מאד גדולי בי צרכי הציבור לבי מה שה היו מקבלי וחל* ההיטל בפועל.
קריאה:
ג הפיתוח ,הפיתוח של הקרקע  
רחל אלתרמ
זה לא אמור לסגור ,זה לא סוגר .את לא מחשבי את זה כסוגר .אילו זה היה סוגר – אז תשלמו
היטל השבחה.
דבר שלישי ,אמרתי כבר שמדובר ברשויות ע קורולציה לעוני .אבל אני רוצה לומר ,יתר על כ,
שמדובר ברשויות ,שמדובר בה בוד"לי .הרי הוד"לי מדובר בה במקרקעי ישראל .תחברו נושא

לנושא .רוצי עכשיו דיור בר השגה .דיור שהוא יותר במחירי יותר זולי משו שיש זירוז בקבלת
החלטות ,ויותר הוצאה  
היו"ר אמנו כה:
מחיר למשתכ .יותר זול.
רחל אלתרמ
בכל מיני דרכי .הוד"לי ה מקרקעי ישראל .את לא משלמי את היטל ההשבחה במלואו10 .
או  12%אינ ש .זאת אומרת ,את רוצי ליצור שכונות שבה נפער חסר .החסר שונה כל פע,
הוא אקראי ,הוא לא קשור לשו דבר ,אבל הוא חסר ,אז את מגדילי את הפער.
נקודה רביעית – הרפורמה ממילא גורמת לפערי בי הרשויות שיש לה הרבה קרקע פרטית לבי
הרשויות שאי לה קרקע פרטית .אי גורמת את זה הרפורמה? בכללי החדשי של היטל
ההשבחה .הכללי החדשי אומרי שהיטל ההשבחה ייגבה מהער התיאורטי וללא הציפיות
שהשוק מצפה .דהיינו ,רשויות כמו הוד השרו יקבלו עכשיו היטל השבחה שבאומד גס שלי על
מקרקעי חקלאי ה בער פי  3או לפחות פי  2נקודה משהו מאשר קוד .לרשויות שבה אנחנו
מדברי אי מקרקעי פרטיי .יתר על כ .במקרקעי הפרטיי שברשויות כמו תל אביב ,או כמו
רמת ג ,שיש בה אזורי שעוברי שינוי יעוד ,או מתעשיה ,מסחר יש לחדש כמו הבורסה ,או
מצמודי קרקע ישני נושני לגובה – אנחנו מדברי על היטל השבחה בגובה עצו ורב שאני בכלל
לא יודעת אי לחשב אותו ,הוא עצו ורב לעומת העבר .ואנחנו מדברי ,שוב ,בערי שיש בה קרקע
פרטית ,א כי נכו ,שקרקע שהיא מוחכרת וא היא קיימת בערי הפיתוח ,מוחכרת לדירות ,וא
במקרה ה עוברי שינוי ייעוד אז ג כ יהיה גובה ,אבל הערי האלה ממילא בשווי קרקע הרבה
יותר נמו ,בדר כלל .דהיינו ,א היית עושי שיעורי בית ומצמידי את התפרוסת והתחולה של
חל* ההיטל כדבר שקובע לעתיד ,לא כאיזה תיקו נחמד לעבר ,אז היית רואי שאת פוערי פה
פער עצו ורב ,מספרי ,במיליארדי ,ואת מקטיני את הפער בי העניי לעשירי במגזר העירוני
במדינת ישראל .וא את רוצי לעצור עכשיו ולבקש עבודה כזו ,האוצר מסוגל לעשות את זה,
הרשות למקרקעי ישראל מסוגלת לעשות את זה ,אני מסוגלת לעשות את זה ,התאחדות השמאי
יכולי לעשות את זה – כול יכולי לעשות את האומד הזה .אבל את יודעי שהוא נכו .הדברי
שלי נכוני .לא ייתכ כיו ,כאשר מדברי על הקטנת פערי ,כאשר מדברי על דיור בר השגה ,על
הוד"לי ,לעשות את זה בדר אגב.
דבר אחרו ,אני מאד מצרה שהירוקי והחברתיי וכו' וג ראשי הערי לא נמצאי כא .ה לא
מביני שהדבר החשוב ! !
היו"ר אמנו כה:
כל דיו ה נמצאי.
רחל אלתרמ:
אבל ה לא היו כשדנו בהיטל ההשבחה .ה לא מביני שלא רק ההרכב של המוסדות זה החשוב.
כשהיה מדובר על הרכב המוסדות ,השולח הזה היה מלא עמותות .כשמדובר בתכלס ,בדיוני שלנו,
התקציביי ,החברתיי והירוקי מדירי את פעמיה .ה לא מביני שאלה הדברי שבפועל ה
משפיעי על הערי ועל איכות הערי ,ועל איכות שירותי הציבור ,ולעניי ולעשירי וכא טמו לא
רק הכלב אלא ג הכס* .אז אני מאד ממליצה לחשוב מחדש .חברי הכנסת בטח לא חתומי על
ההסכ וה מחר יכולי להגיש הצעת חוק אחרת.
...
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סדר היו:
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...
רחל אלתרמ:
אני רוצה להוסי* .אני רק אגיד למה הערתי את התיקו לשנות ה! .60לפני שבית המשפט
עשה חסד ענק ע בעלי הקרקע היה מצב שהוועדות המקומיות ,ואולי ג גופי אחרי טענו ,אמרו
שעל כל ירידת ער עכב התכנית לא יקבלו שו פיצוי ! זה בגלל איזה שהוא נוסח טכני של החוק –
אלא רק על החלק של ההפקעה .בדר כלל פירושו של דבר על החלק הקט .כא הייתה פרשנות של
בית משפט שניסתה להציל את בעלי הקרקע .השעטנז הזה היה חי עד היו .מצוי שעוזרי לעשות
אותו לא שעטנז אלא יריעה רגילה.
...
רחל אלתרמ:
אני עוסקת בנושא ההפקעות כבר הרבה מאוד שני .חלקכ ג יודעי שעוד לפני הכתיבה
החשובה מאוד של חנו דג ,שהוזכרה כא ,היה את המאמר שלי מ! 85על הפקעות .הוא ג נטמע
בדעה שלו .אני ג עוסקת הרבה מאוד במחקר השוואתי .הדברי האחרוני זה הדוקטורט ע נירה
אורני.
אני רוצה לקחת מבט בגדול ולהציע שני דברי .האחד זה שינוי קט ,השני זו מחשבה חדשה .בואו
נראה מה יש לנו .עד היו דיני ההפקעה בישראל לא היו סבירי מסיבה אחת עיקרית – בלי
השאלות הטכניות ! וזאת הסיבה שאמר היושב!ראש בראשית הישיבה .בסיכומו של יו ,הפיצוי
שמקבלי בכיס מופקעי בישראל הוא הרבה פחות מאשר שווי המקרקעי .הסיבות לזה ה כל
מיני .אחת הבעיות הגדולות היא ההלכה הדו!שלבית ,שזה התיקו הקל יותר לעומת התיקו הגדול
יותר שאני אציע.
בהלכה הדו!שלבית יש כא שיפור .אני אסביר לכול עוד פע ואגיד ג למה הערתי
בראשית הדיו על ההיסטוריה של העניי הזה .בעלי הקרקע בישראל היו עלולי להיות במצב,
אלמלא בית המשפט העליו שיצר כמעט את כל זכויות האזרח בישראל ,כולל את זכות הקניי
הזאת ..בית המשפט העליו הציל את בעלי הקרקע ממצב..
ארז קמיני:%
חוק המקרקעי זה משהו שהכנסת חוקקה.
רחל אלתרמ:
בנושא הזה של ההלכה הדו!שלבית ,ארז.
ארז קמיני:%
את אמרת שבתי המשפט ה שיצרו את זכויות הקניי.
רחל אלתרמ:
לא ,את זכויות האזרח .הנושא הזה ג כ...

היו"ר אמנו כה:
בישראל יש כנסת.
ארז קמיני:%
בסדר ,אני מוש! את ההערה שלי בחזרה.
רחל אלתרמ:
הנושא הזה של הזכות לפיצוי נשאר בחלק בלתי מוסדר בי ייעוד הקרקע לצורכי ציבור .הוא מוריד
את רוב השווי בהרבה מאוד מהמקרי ,בי  90%ל! 50%מהשווי של הקרקע כאשר היא מיועדת
לצורכי ציבור .על הנושא הזה לא היה הסדר בחקיקה .בית המשפט העליו כבר בשנות ה! 60אמר:
"בואו נגיד שצרי לתבוע בדו!שלבי" .לא בטוח שזה מה שהמחוקק התכוו אליו .בית המשפט נת
פה את הטיח שחיבר בי שני הנושאי האלה.
הגיע הזמ לעשות הסדר חקיקתי .זה היה הסדר שהיה צרי להיות הסדר ארעי .הוא נקלט .אני
מדברת כא באופ השוואתי בינלאומי .לא ייתכ שבעלי קרקע צריכי בהכרח ללכת פעמיי לתבוע
את הפיצוי שלה ,ע כל המשמעות הקשה של העניי הזה ,כאשר יש לקיחת קניי ,שזה הדבר הכי
קיצוני שיכול להיות ביחסי הגומלי בי הציבור לבי הקניי .הדבר הזה נוצר במקרה .הוא נוצר
והשתרש עד כדי כ שזה כאילו מ תורה מסיני .הוא השתרש עד כדי כ שאחד מבכירי השמאי
באר ,0שלדאבוני לא איתנו ,רצה לבוא אלי לעשות אצלי דוקטורט על הנושא הזה .אמרתי לו
שהנושא הזה הוא לא נושא שהוא יכול להשוות לאיזו שהיא תורה ,אלא זה דבר שנוצר באופ ארעי
והגיע הזמ לבטל אותו.
מה אני מציעה כא? חלק מהביטול הזה נעשה .יש פה שני שיפורי גדולי בהצעת החוק .דבר אחד
שיש זו הודעה לבעלי הקרקע כאשר יש ייעוד קרקע לצורכי ציבור .זאת הפע הראשונה מאז שחוקי
התכנו והבנייה נחקקו בשנת  21בחלק של המזרח התיכו שיש הודעה אישית לבעלי הקרקע,
להוציא משהו קט לגבי תיקו .43
יהודה זמרת:
ובאיחוד וחלוקה.
רחל אלתרמ:
ובאיחוד וחלוקה .חלוקה חדשה בגלל שזה קשור ע שינוי בחלקות .על הנושא של תכנו ובנייה זאת
הפע הראשונה שיש הודעה כאשר יש ייעוד קרקע לצורכי ציבור ,להוציא למטיבי לכת נושא של
תכניות בסמכות מקומית ,שאני ונירה אחראיות להכנסה של זה .זה רק מקרי מאוד קטני לעומת
הכלל .יש כא שיפור מאוד גדול בהלכה הדו!שלבית בכ שבעלי הקרקע יודעי .צרי לוודא שה
יודעי משו שיש לה הודעה אישית .יש כא שיפור מאוד גדול .שיפור שני ,שהוא שיפור קט
מידי ,זה הנושא הזה של זכות הבעלי להפעיל רכישה מיוזמת הבעלי ,דהיינו לחסו את אי
הוודאות הזאת ולומר :אנחנו דורשי ,מבקשי שתהיה רכישה מראש .אני ערכתי ,לא בהקשר ע
נירה ,את הספר הגדול של  10מדינות 40% ,מה! .OECDג לנושא של הפקעות התייחסתי .יש
לכא ולכא ,אבל העניי הזה של זכות הבעלי לרכוש מראש זה דבר שמעוג בחלק משמעותי
מהמדינות .מה יש לנו? יש לנו כיו את הזכות הזאת ,אבל הזכות מאוד מוגבלת .ג כא כמה אנשי
העירו על השאלה א הבעלי יכולי או לא יכולי להשתמש בקרקע הזאת .זאת שאלה.
אני אסכ את העניי הזה של ההלכה הדו!שלבית .מה שאני מציעה הא כדלקמ .נכו שאת
אמרת שלא תמיד הרשות המקומית רוצה להפקיע מראש .אני באה מעול התכנו .את זה צרי
לתת לרשות המקומית .העניי של הדו!שלביות צרי היו להפו לזכות של הבעלי ,לא לחובה של
הבעלי ,דהיינו שהזכות לבקש הפקעה מראש צריכה להיות של הבעלי ללא סייג .יחד ע זאת,
א הבעלי לא רוצי להיות מופקעי היו ,ובהרבה מאוד פעמי לא כדאי לבעלי להיות

מופקעי היו בגלל השווי שה מקבלי בסו* והתקוות שאולי זה פע ישתנה ..האפשרות
והסמכות לדחות את זה נשארת בידי הרשות ,אלא א כ הבעלי ביקשו את הזכות הזאת מראש
שצריכה להיות ללא הסייג שעכשיו הוספת .אני חושבת שהסייג לא נכו מתפיסת זכות
המקרקעי .הוא ג יביא להרבה התדיינות בבתי המשפט בגלל העניי של אי הוודאות בעניי מה זה
הכושר להשתמש בעתיד ,בעיקר כאשר מדובר בצורכי ציבור .צורכי הציבור כיו ע אפשרויות
הפרטה .השאלה מה זאת בדיוק האפשרות להשתמש בעתיד .לגבי הזכות לתבוע מראש יש כא
התיישרות .אני לא חישבתי ,אבל משהו כמו מחצית מהמדינות .זה כ דבר שמקובל .זה מיישר את
ההלכה הדו!שלבית .אנשי שרוצי לקבל היו את כל הפיצוי יכולי ,הרשות יכולה לשל בסו*
אחרת.
לעניי צורכי הציבור אני בעד הנוסח כפי שהוא כרגע מנוסח ,שמאפשר קשת רחבה של צורכי ציבור
כל עוד שהפיצויי יוסדרו בצורה המתאימה .אני חושבת שגמישות של צורכי ציבור זה צור חיוני.
אגיד כא במאמר מוסגר ,שהדיו הקוד לגבי השאלה הא הבעלי לוחצי או לא לוחצי את
ועדות התכנו היא לא השאלה .השאלה היא איזה כיס ציבורי צרי לשל.
עכשיו אני בפצצה הקצת יותר גדולה .כא קצת מורכב .יש כא המש אנלוגיה ,חשיבה שצריכה
להיות סימטריה בי זכות הפיצוי לפי סעי*  197ובי זכות הפיצוי בהפקעות .חברי ,הסימטריה
הזאת איננה נכונה עובדתית ואיננה ראויה מבחינת דיני הקניי .היא ג נובעת מאותה רעה חולה של
השתרשות ההלכה הדו!שלבית כאילו הדברי האלה נולדו יחד .למה היא לא נכונה עובדתית? זה
יפי שהעמית שלי ,פרופ' ד שכטמ ,קיבל פרס נובל על סוג חדש של סימטריה בגבישי .סימטריה
בנושא של הפקעות כמעט שאיננה קיימת בפועל .לאות בעלי לא כל יו יורד הער בלי הפקעה
וה מופקעי .הפקעה זה אירוע קיצוני של בעלי הקניי .הוא אירוע הרבה יותר נדיר כאשר אתה
לא משלב את ההלכה הדו!שלבית .ההלכה הדו!שלבית לא צריכה להיות .אני תמכתי מאוד
ברציונאל שפיצויי לפי  197לא צריכי להינת על ער ציפיות ,למשל בקרקע חקלאית ,משו
שהציבור לא צרי לשל מכיסו על הציפיות האלו כאשר הכוונה היא להשאיר את הקרקע
החקלאית ולעשות אותה המש קרקע חקלאית או לייעד אותה כפארק וקרקע חקלאית .הציבור לא
צרי לשל על הציפיות המוגזמות ,משו שכא מדובר בהרבה מאוד מקרקעי ,בעצ ברוב
המקרקעי של מדינת ישראל מעבר לנגב .כאשר יש אירוע נדיר שההפקעה נופלת על בעלי
ספציפיי ,וזה חלק קט מאוד מהקרקעות החקלאיות ,העיקרו שהוא מאוד רווח בינלאומית הוא
עיקרו הפיצוי בשווי הנוכחי .החיסכו לכיס הציבורי מההלכה הדו!שלבית הזאת שהפיצויי ג
בעת הפקעה יינתנו ג ללא ער הציפיות הוא קט ,בעוד שהנטל למופקעי שיש לה בדר כלל רק
את הקרקע הזאת הוא ענק .במילי אחרות ,צרי להפריד .הפקעות בהרבה דיני בינלאומיי זה
ירידת ער .א יש זכות כזאת זה נושא אחר .אי שו סיבה להפגיש ביניה .אני חושבת שהדיו
בשווי לא צרי להיות קשור ע אנלוגיה ל! .197אני ג חוששת ,מעבר לראייה הקניינית כא שהיא
אצלי מאוזנת ..אל תגידו לי עוד פע על הסימטריה .הסימטריה היא מלאכותית ,כי ענייני חקיקה
בדברי האלה צריכי להתייחס לנוכחות בשטח .הנוכחות בשטח היא שכמעט א* פע לאות
אנשי לא מורידי את ער הקרקע החקלאית וג ה מופקעי .זה בדר כלל אנשי אחרי,
בעלי אחרי ואירוע אחר .האנלוגיה היא מלאכותית .אנחנו לא עוסקי במתמטיקה ,אנחנו
עוסקי במדיניות ציבורית כלפי בעלי הקרקע .בס הכל יש כא שיפור ניכר ,אבל אני חוששת
שהחזרה על ההלכה הדו!שלבית בחקיקה החדשה עלולה ,מעבר לדברי שלי ,ג להתנגש ע חוק
יסוד כבוד האד וחירותו ,משו שכא יש חקיקה חדשה שחוק היסוד חל עליה ,בניגוד למצב
הנוכחי שחוק היסוד לא חל עליו .החקיקה החדשה שחוזרת על ההלכה הדו!שלבית היא  197שאיננו
כולל את ער הציפיות ,דהינו את השווי הנוכחי .הדבר הזה הוא פגיעה לא מידתית בקניי כאשר
מדובר בהפקעות .אני מוסיפה לזה שבישראל יש ג מיסוי על קרקע מופקעת ,שזה דבר נדיר.
בסיכומו של יו ,כאשר לוקחי את המיסוי ולוקחי את ערכי ההצמדות ,את הריבית ,רחוק היו
שבעלי קרקע מופקעי מקבלי את השווי הנוכחי.
...
רחל אלתרמ:
אני רוצה להגיד לרשויות המקומיות .הוא יודע את זה טוב מאוד .ג איריס אמרה את זה .בעצ ה!
 40%מבחינת הפסיקה כבר מזמ בקושי קיי .הפסיקה צמצמה את זה כבר בשנת  89 ,88למצב שזה
כמעט לא כדאי .אלא מה? הפרקטיקה המשיכה כאילו ..רוב ההפקעות של ה! 40%ה לא הפקעות,

ה מסירה במעי רצו .כשתנסו לעשות את הנתוני האלה לא תצליחו כי רוב המסירות היו מרצו.
זה יכול להמשי .אי כא בעצ שינוי גדול .אני עדיי חושבת שלא צרי לחסו על פיצויי.
...
פרוטוקול מס' 44
מישיבת הוועדה המשותפת
של ועדת הפני והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה התש"ע!2010
יו שלישי ,ג' בכסלו התשע"ב ) 29בנובמבר  ,(2011שעה 11:30

סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע2010
...
והיו"ר אמנו כה:
א אתה תענה ואנחנו לא נסתפק ,נית לנת להגיב ,כי יש לו ניסיו רב בתחו הזה.
פרופ' רחל אלתרמ ,את רוצה לדבר עכשיו או את רוצה אחרי שהממשלה תגיב? מה שאת מחליטה.
רחל אלתרמ:
דווקא הפע לא כל כ ארו .בעניי הפטורי ,בגדול ,ג בפע שעברה אמרתי ,החבילה היא יפה,
היא חוזרת בגדול על מה שהיה ,אבל יש מקו לבחו מחדש את סעי* הפטור בעניי הרחבת דירות.
הוא מפע והוא הול בדיוק הפו ממה שאנחנו מדברי היו על דירות קטנות .אני הייתי קוד כל
נותנת עדיפות לפטור על פיצול דירות ,על יצירת מלאי יותר גדול של דירות!!!
היו"ר אמנו כה:
מה ששר הפני מתכוו לעשות.
רחל אלתרמ:
כ ,אבל זה לא כולל פטור ,אלה תקנות בעניי הקלה מהיתר.
יהודה זמרת:
מי יממ את ג הילדי?
רחל אלתרמ:
יהודה ,בבקשה .אז אל"* אני רוצה לשקול ,אני לא אמרתי בהכרח כ או כ ,אני אומרת שהפטור
שקיי היו זה אוטומט של החזרה מהפטור ההיסטורי .מה שאני הייתי רוצה ,ואני חוזרת על זה
כבר הישיבה השלישית ,מהממשלה ,אי נתוני שהגיעו ע הפטורי ,אי מתפרס הפטור הזה
היו ,באיזה יישובי הוא חל יותר ,באיזה יישובי הוא חל פחות ,באיזה יישובי הוא מחסיר
היטל השבחה חיוני ג לילדי של הדירה המורחבת ובאיזה ערי לא .אני גרה באב יהודה ואני לא
חושבת שאב יהודה צריכה ליהנות מהפטור הזה אבל הוא חל ג באב יהודה .א זיכרוני אינו
מטעה אותי ,הפטור הזה נולד לפני הרבה מאוד שני מצרכי שנגעו מאוד למגזר הערבי .צרי
לבחו מחדש הא יש לו מקו ,אבל שוב ,אי אפשר לבחו מחדש כשהולכי בהיגיו בלי נתוני על
ההשפעות בשטח של ההיגיו הזה .אני מציעה שוב לשקול ג את הפטור בנושא של פיצול דירות.

דבר אחרו וקצר ומתקשר לעניי הזה .הרחבת דירות זה לא רק הרחבת בתי צמודי קרקע ,זה ג
יכול להיות הרחבת דירות .פה יש אפשרות לקשר ע הגדרת אזור לשיקו .כרגע סעי* החוק
ממשי את המרכוז של ההחלטות וג פזית לא התייחסה לזה וג נת ,מדוע שלא תהיה סמכות
לרשות המקומית להכריז על המקו? הרי זו היא שצריכה לממ את שירותי הציבור וא היא
חושבת שיש מקו לפטור נוס* באזור מסוי ,משו שהיא סבורה שהדבר הזה יוזיל יחידות דיור,
מדוע שלא תהיה לה סמכות? בס הכול כול זוכי בעניי הזה.
אז חשיבה מחדש בשני הדברי האלה .תודה .הא הנקודה האחרונה הובנה?
היו"ר אמנו כה:
הבנת ,כ ,ארז?
ארז קמיני:%
כ.
היו"ר אמנו כה:
מי עונה ,יהודה ,אתה או ארז? אנחנו נתחיל ג מהדיו הקוד שלא השלמת .רשמת הכול ואמרת שיש
ל! משהו דחו& ,ראש הממשלה קורא ל!.
רחל אלתרמ:
יש תמיד דילמה בדברי האלה ,אי פתרו קס וזה ג חל על גני הילדי ,יש צדדי כל הזמ לכא
ולכא ,ואגב אני מצטרפת לחלוטי למה שאוהד אמר ,זה לא בהכרח נכו שהגדלת היטל ההשבחה,
לא ידוע לאיזה כיס זה ייכנס ,ככה מראי הנתוני הבינלאומיי ,זה תלוי בשוק ,זה פע נספג על
ידי המפעילי ,זה פע נספג על ידי ההורי ,זה לא כלל ברזל .בעניי של הפטור מדירות וגני
הילדי ,יכול להיות שיש מקו לשקול שאשכול יהיה אמת מידה להחלטה ,האשכול של היישוב,
משהו שקשור לעושר של היישוב ,איזה שה אמות מידה ולאו דווקא לכול פטורי בכל האר.0
ארז קמיני:%
את הילדי לאשכול סוציו אקונומי.
יהודה זמרת:
לא ,ביישובי הכי חלשי לא יהיה מוסדות ציבור.
רחל אלתרמ:
סליחה ,לכל האור של החקיקה הפיסקאלית את הלכת על פי היגיו משפטי פילוסופי ,אבל
החשוב הוא התחולה של זה ,הפיזור ,ההשפעות על הכיס של הרשויות המקומיות ,ההשפעות על
שטחי הציבור ,ההשפעות על הדיור .אז בהיגיו הזה אפשר כל דבר להגיד כ או לא .אני אומרת שיש
בעיה בפטור גור* להרחבת דירות בימי אלה דווקא כ ,בלי התייחסות לצור של הרשות
המקומית ,לעושר של הרשות המקומית .לעושר של אנשי כמוב אי אפשר להיכנס .אז יש פה
דילמה ,אבל אני חושבת שצרי לחשוב עוד צעד אחד ,והאשכול ,כמוב שהתכוונתי לאשכול סוציו
כלכלי .אפשר עוד אמות מידה ,למשל שיעור מקרקעי ישראל ביישוב שהוא אינדיקטור מצוי לעוני.
...
פרוטוקול מס' 43
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה התש"ע!2010

יו שלישי ,כ"ה בחשו ,התשע"ב ) (22/11/2011בשעה 11:00

סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
פרקי ב' וג' בחלק ו' להצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע! ;2010היטל השבחה )ס.(418!445 .
...
ארז קמיני:%
אנחנו מדברי עכשיו על היטל השבחה.
רחל אלתרמ:
מדובר פה שוב בנושא שהוא ע משמעויות פיסקאליות כלפי השלטו המקומי .במקו לשאול הא
התאחדות הקבלני הכינה תסקיר – אגב ,התסקיר שלכ לא התייחס לתסקיר השבחה אלא
להיטלי אחרי   
מאיר ברק:
נכו ,הוא לא התייחס להיטל השבחה.
רחל אלתרמ:
אני מניחה שהממשלה צריכה היתה להכי הערכה לגבי ההשלכות הכלכליות .אני רוצה
לדעת איפה התסקיר הזה?
אסנת מאיר קרמר:
אני מאג& הבנייה .אנחנו קיבלנו את המכתב של התאחדות הקבלני ובימי אלה אנחנו עושי
בדיקה על הנושא של העלויות.
יהודה זמרת:
התאחדות הקבלני לא שייכת לדיו .מה שהיא דיברה לא מתייחס בכלל לנושא של היטל השבחה,
הוא מתייחס לתק בנייה ירוקה וכדומה.
היו"ר אמנו כה:
פרופסור אלתרמ התייחסה למשהו מסוי ,נקודתי ,תחשיב כלכלי .מתי תראה הוועדה תחשיב
כלכלי?
חנא סוייד:
אני חושב שיש כוונה לסב! את העניי .נשאלת שאלה פשוטה מאוד :מה ההשלכות של הרפורמה
הזאת ,במיוחד בקטע הזה ,על מחירי הדיור.
רחל אלתרמ:
ה לא בדקו.
חנא סוייד:
מה את מסבכי את העניי? מה ההשפעה של זה וג של דברי אחרי שנגיע אליה?

...
רחל אלתרמ:
אני רוצה להסביר בגובה העיניי ולא במילי גדולות ואחר!כ לתת הצעה .בחוק כמו חוק התכנו
והבנייה זה בכלל לא המקו שקובעי מה מותר ומה אסור בשימושי קרקע .החוק רק נות סמכויות
לוועדות ,הוא לא אומר מה ואיפה.
אני מבינה שהאדו מודע לזה .האדו אומר תכנית מתאר ארצית .חבר הכנסת ד"ר חנא סוויד נת
דוגמה של תכנית ארצית שעוסקת בתחנות דלק .אבל אי הדבר בכלל דומה .זה מאוד לא מתאי
בתכנית ארצית.
דר אגב ,א קוד האדו חושב שתכנית ארצית הלכה מהר ,מעתה והלאה תהיה זכות התנגדות לכל
האנשי מסביב אזורי האירועי האלה ג ברמה הארצית .אזורי אירועי צורכי הרבה שטח וה
גורמי לשינוי של היחסי בי השכני וכדומה ועל כ מתאי לפתור אות כל מקו לחוד.
בכל זאת ,מה שכ נית לעשות ,מעבר להגיד שצריכות הוועדות המקומיות לעבוד על השימושי
החורגי ,כ נית להחיל כלל כזה בתו מערכת ההסמכה של הוועדות המקומיות .אחד הנושאי
שיצטרכו להראות שה עושי זה טיפול בשימושי חורגי .א חושבי שהנושא הזה הוא שימוש
חורג במיוחד רגיש ,נית במישור הזה לתת לזה תשומת לב מיוחדת אבל בטח לא במסגרת החקיקה.
הא הדברי קצת יותר בהירי?
...
היו"ר אורי מקלב:
א זו עמדה בנקאית כ! ,של בנק ישראל או של האוצר ,אז אותו הדבר  
רחל אלתרמ:
זה כבר הליכה רחוק לתו המשפט הפרטי ,שהיא פשוט לא סבירה ,ולא תיתכ .הרי הסיבו הנוס*
הוא שלבנקי יש שמאות משלה שהיא לאו דווקא דומה בכלל לשמאות של היטל ההשבחה
הציבורי .לא ללכת לש ,אירוע המס יגיע קצת יותר מאוחר ,וה!  insolvencyשל הרשויות
המקומיות זה פרומיל של פרומיל ,חס וחלילה ללכת לכיוו הזה לתו המשפט הפרטי .זה לא מקומו,
במשפט הציבורי הזה.
היו"ר אורי מקלב:
אבל הרשות לא התכוונה שהיא תסתמ! על השמאות של הבנק .היא התכוונה ש  
רחל אלתרמ;
אבל ועדת הערר תתחיל לקבל את הסכסוכי האלה ,יש ל פה שתי שמאויות שונות .זו בכלל רעה
חולה.
היו"ר אורי מקלב:
את צודקת .עוד סיבה לא להסכי לזה.
...
רחל אלתרמ:
אני רוצה להתחיל ע ברכות יוצאות דופ .חברות וחברי ,אדוני חבר הכנסת כה .עכשיו סיימנו
לעבור על דבר חקיקה המתוחכ ביותר בעול בנושא הקרוב ללקיחת השבחה לציבור .אי דומה לו.

היו"ר אמנו כה:
בעול.
רחל אלתרמ:
בעול .בניגוד לנושא של פיצויי שאי לו עיגו בתורת קניי ,בתקדימי בינלאומיי ,בהבנת היחס
בי הרגולציה של תכנו לבי קניי ,לנושא של היטל השבחה ישנו עיגו תיאורטי באמת יש .מי
שרוצה קצת לקרוא בכתובי אני יכולה להפי 0את זה ,תכתבו לי אי מייל ,רק שחלק זה באנגלית .אז
העניי של לקחת לציבור חלק מהער הנוס* שהציבור נות על קרקע זה יסוד מ! 1800ומשהו ,נחשב
יעד מאד חשוב למדיניות ציבורית .אלא שמעט מאד מדינות מממשות את המס הזה ,למרות שהוא
נשאר כדבר רצוי .ובי המעט שמממשות שאני חקרתי אי דומה למידת השלמות של ההסדר שיש
בישראל ,והשלמות הזו כבר היתה בשנת  .81!3פה יש סגירת ברזי .אז זה הסדר בהחלט מבור
ויוצא דופ באחד מסוגי החלוקה בי הפרט לציבור שה ע הכי הרבה תוק* כי מדובר במקרקעי
שהער שלה נית ישירות על ידי ציבור .למקרקעי יש אחריות חברתית וכו' שאי לדברי השקעות
או מיטלטלי אחרי.
ד"ר סוויד כבר לא כא .היה כא דיו קצר על ה! .50%במעט המדינות שיש בה משהו שדומה
להיטל השבחה ,וכל מיני האחרות שמדברות ולא עושות כי זה מורכב ואולי כי ציבור בעלי הקרקע
אולי חזקי יותר ,פוליטית! אז במעט המדינות שיש השיעורי ה שוני ומשוני .ה! 50%לא
נולד מה "פיפטי!פיפטי" למרות שבדיעבד זה הגיוני וזה נקלט בתודעה הישראלית כביטוי
ל"פיפטי! פיפטי" .היסודות של זה ה מקריי ,כמו הרבה דברי .ה מקריי בחקיקה
המנדטורית שהזכיר נת מאיר ,שהיתה קיימת בהרבה קולוניות .בא* אחת זה לא פעל וזה לא פועל,
זה לא פעל באנגליה וזה לא פועל באנגליה אבל באר 0זה המקו היחיד מכל הקולוניות ,המושבות,
שבה היסוד הבריטי שוכלל בשנת  81והפ להיות למס בר קיימא .היסודות הבריטיי לא היו בני
קיימא בשו מקו ,מכל מיני סיבות שזה לא הזמ להתייחס אליה .נת מאיר דיבר נפלא קוד
ואני רוצה להזכיר לו – לפני המאמר שכתבת על שיטת המדרגות והמקפצה ,אתה ג כתבת את
המאמר הראשו על מס ההשבחה ההיסטורי .אלא מאז ,אני נשארתי באקדמיה והקדשתי עוד הרבה
שנות מחקר וכתובי בעניי הזה של היטל ההשבחה .נת מאיר הוא איש רב אשכולות והכלי
השלובי בי האקדמיה ,העשייה והחקיקה ה הדברי הטובי ,ותודה ליושב ראש.
אחרי שהחמאתי ,ואי לי ספקות בעניי תוקפו של המס ,ההיטל! הוא שעטנז בי שניה מבחינת
תיאוריה של מסי ,אני רוצה כ לומר ג על חסרו .יהודה ,לא לפחד ,החמאתי לכל המערכת .אבל
אני כ רוצה להצי* חסר מסוי שלא נית לשפ 0היו ,אבל אני חושבת שבעתיד כ צרי יהיה,
במידה מסוימת .לא נית לשפ – 0תכ* תראו במה מדובר .כמו שאמר נת ,למס הזה יש שני
רציונאלי .הרציונאל של חלוקת העושר הוא הרציונאל הדומיננטי.
ארז קמיני:%
ג כרמית אמרה את זה במצגת שלה.
רחל אלתרמ:
כ ,אי ספק .למרות שלא הייתי נוכחת ,אני יודעת שהיא הציגה את החקיקה ,חקיקה מצוינת .אבל
נוטי לערבב את זה – כשנוח ,ע הרציונאל השני ,והוא מימו צרכי ציבור מסוימי .הרציונאל
השני הוא משני לרציונאל של החוק הזה .כאשר יזמי לעתי נוהגי לומר – רגע ,אנחנו רוצי
שדמי ההיטל יושקעו חזרה במיז שלנו ,זה עיוות של רציונאל החוק ואסור ללכת בכיוו הזה כי אז
הרציונאל השולט הוא מימו של התשתיות ,לעומת זאת כא הרציונאל כא הוא חלוקת העושר ,לאו
דווקא למקו שייצר את העושר ,להפ .א ישקיעו בחזרה את דמי ההיטל ביוזמה עצמה ,וזה עולה
כל פע! בכנסי של יזמי ,בעררי – אז יוצרי את ההפ מחלוקת העושר ,משו שהמס הזה
משול ,כמוב ! גובהו גבוה יותר כאשר ערכי הקרקע גבוהי יותר .ואז יווצר מצב שאותו מקו שבו
ערכי הקרקע ממילא גבוהי יותר ,ג יושקע בתשתיות טובות יותר ,וחלוקת העושר ע אזורי
אחרי בעיר יל לאיבוד .אז צרי להזכיר את זה ,כל הזמ .זה לוקח אותי לפג שהוא ג בנוי בתוכו
של מס כזה ,פג שאי אפשר לתק כרגע .קשה לתק אותו.

המס הזה שווה מצד אחד ,והוא בנוי בתוכו באופ בלתי שוויוני מצד אחר .מה שווה בו? שווה בו עבור
כל פרט שהוא או היא משלמי את אותו שיעור מהגובה של ההיתר ,וההסדר הישראלי כא הוא
באמת יוצא דופ בכ שהוא מיטיב בכ שהשומה היא פרטנית .במספר המדינות המעטות שיש
תמיד יש נטיה לומר – בואו נעשה שומה לכאורית ,אגב! זו ג היתה ההצעה שמי שהכי עבורכ
ועבורנו את ההערכה של המס ,היתה הצעה להפו את היטל ההשבחה הישראלי ,ג כ להיטל לפי
נוסחה .זאת אומרת ,שזה יהיה קצת כמו ארנונה .באזור הזה – הנוסחה תהיה כ וכ .זה מצוי,
לכאורה ,כי זה חוס עלויות עסקה .זה הרבה יותר זול לרשות .אבל זה פוגע ברציונאל הטהור של
המס שהוא גביית שווי אמיתי .אז המס שלנו הוא מאד טהור בעניי הזה של הגביה האמיתית של
הער האמיתי .מה התכוונתי בזה שהוא בשורשו ובבסיסו חייב להיות תמיד בלתי שווה? וכא
מדובר בחוסר השוויו הבנוי פנימה בי רשות מקומית אחת לשניה ,והסיבה היא כזו – היטל
ההשבחה הוא מאד מקרי .הוא תלוי בהיסטוריה של אותה עיר ,בגבולות ,שה הרבה פעמי
מקריי באותה רשות מקומית .א ההיסטוריה אמרה שרוב הבינוי כבר מומש ,אז ההיטל יהיה
נמו .א אותה עיר היא לא במקרה במרק הפיננסי ,בלב העי הפיננסי של המדינה ,כמו תל אביב,
אז הפוטנציאל לעוד מימושי במרק בנוי יהיה יחסית קט לעתיד הקרוב .בעיר ,לעומת זאת ,שיש
הרבה קרקע חקלאית ,כמו ,למשל ,הוד השרו – המס הזה יהיה בטווח של כמה שני 10!20 ,שנה,
גבוה .זאת אומרת ,יש אקראיות היסטורית גבולתית של פוטנציאל הבינוי בערי השונות .יתר על
כ ,ישנו חוסר שוויו בנוי בתוכו מבחינת ערכי הקרקע ,כמוב ,בערי שער הקרקע גבוה יותר אז
היטל ההשבחה ,א יש עתודות וא יש פוטנציאל היטל השבחה – היטל ההשבחה יהיה גבוה
יותר ,בשעה שצרכי הציבור ה לא בהכרח גבוהי יותר.
את הדבר הזה נית היה לתק על ידי חלוקה אזורית של חלק מהמס .אני לא חושבת שזה דבר שנית
לעשות .המחקרי שלי ג מראי שכשהיטל ההשבחה איננו העניי של הרשות המקומית ,הגבייה
איננה מיטבית .זאת אומרת ,צרי פה להיות מתא בי העניי של הרשות המקומית לבי הגבייה.
יחד ע זאת ,כדי לעשות צדק חלוקתי ,אדוני היושב ראש ,בערי העניות יש את העניי של מנהל
מקרקעי ישראל על המלאי ,אבל יש ג את הנושא שלגבי השטח הבנוי התקבולי מהיטל ההשבחה
ה נמוכי .עלויות גביה ה אות עלויות גביה .התקבולי בהכרח נמוכי .כא טוב היה לו פע
השלטו המרכזי היה מתערב ,אבל אני לא חושבת שזה ריאלי היו בי השאר בגלל חוסר האמו
מהמהל הקוד ,ההיסטורי קצת ,של מס רכוש .העניי שהשלטו המרכזי גובה או מחלק חלק
מההיטל ! אני לא חושבת שזה מעשי כרגע אבל זה כ צרי לעמוד על סדר היו ! !
נת מאיר:
את מתכוונת להחזר תמורת ארנונת רכוש ,שהיה .כ?
רחל אלתרמ:
כ .וזה לא קוי על ידי השלטו המרכזי .יש חוסר אמו וזה מעניי שלמרות שהאנשי שפעלו
במערכת הרבה מה כבר לא פעילי ,ההיסטוריה של אותו חוסר אמו שהשלטו המרכזי לא קיי
את ההסכ ולא החזיר חזרה את מס הרכוש ,ההיסטוריה הזו עדיי מהדהדת בזיכרו הארגוני .אז
אני אומרת ,בס הכל ההיטל הזה הוא מאד מקור מצוי .פע יהיה צרי לעשות חלוקה אזורית .זה
עוד יותר מוחר* בגלל חל* ההיטל שיידו בשבוע הבא.
עכשיו אני רוצה לדבר על השינוי העיקרי שיש כיו ברפורמה הזו ,ג כ לשבח אותו אבל ג לומר
על השלכות אפשריות .לדעתי ,טובות .אני אנסח אות אולי בדרכי אחרות מאשר ניסחו מ "אד,
טבע ודי" ,ולשכת השמאי מהצד השני .השינוי העיקרי הוא הניסיו לבטל או הביטול של ער
הציפיות לגבי מקרקעי .כמוב ,כמו שאמר ארז! לא נאמר מקרקעי חקלאיי ,אבל ער הציפיות
הוא בעיקר כלפי מקרקעי חקלאיי ,התכולה המעשית היא בעיקר כלפי מקרקעי חקלאיי .לזה
יש השלכות עצומות וה לא טריביאליות .ההשלכות העצומות ה חיוביות מבחינה ציבורית .באיזו
מידה חיוביות? לא רק שזה עוד מקור לעיריות ,כי בזה אני לא יודעת למה עיריות שיש לה עתודות
קרקע חקלאיות יותר גדולות צריכות שיהיה לה באר מי כל כ גדולה להניב הו עתק שעכשיו
יהיה עוד יותר גדול ,כשאי שו מנגנו שמחלק את העושר הזה .הצד החיובי הוא משו שהתמרי0
להפשרת קרקע חקלאית על ידי יזמי – ג הספקולציה וג התמרי 0להפשרה ,קצת ימות .פה יש

ג כ שני צדדי .בכלל ,בנושאי של מיסוי מעי זה התוצאות ה מורכבות .אני חושבת שכ נית
היה לעשות איזה שה סימולציות ,אני אגיד לכ ג אי ,אבל כרגע זה לא נעשה.
מה כא אנחנו יודעי על קרקע חקלאית? אנחנו יודעי על קרקע חקלאית שקצב ההפשרה של
קרקע חקלאית הוא יותר גדול במגזר הפרטי ,הרבה יותר גדול כאשר הקרקע היא פרטית ,לעומת
ציבורית .חלק מזה ברור! על חלק מקרקע ציבורית שולטת המדינה ,שולטת הפסיקה ,בג"0
הקרקעות וכו' .אבל אני חושבת שג אלמלא כ ,היוזמות הפרטיות ה יותר מתקתקות בשוק ,ומאגר
הקרקע החקלאית הפרטית באזור המרכז ,כמעט ונעל .הוא הופשר הרבה יותר מהר .כא במס
השבחה ,בהיטל השבחה הרבה יותר גבוה ,בפועל ,ישנו קצת פחות תמרי 0להסבה הזו .צרי להיות
צור הרבה יותר גדול .אז הייתי אומר שבגדול ! את ביקשת שיעור אחר .את ביקשת שיעור
של  ,75%נכו? יש כבר בפועל ,כא קיי שיעור הרבה יותר גבוה מאשר בעבר .הפער הוא יותר גבוה
מאשר בעבר .בפער הוא יותר גדול מאשר ב! .75%! 50%הפער השמאי הוא עכשיו הרבה יותר גדול.
אז בזה אני חושבת שבס הכל – מצד אחד יש את הרשויות המקומיות שיש לה קרקע חקלאית
במחוזותיה ,בגבולות שלה ,תמרי 0יותר גדול לעודד את ההפשרה .מצד שני יש ליזמי הפרטיי
תמרי 0יותר קט לעודד את ההפשרה ,או – לדחות ,ה רוצי לדחות את ההפשרה .במאז הזה אני
מעדיפה את המצב הקיי חו 0מהצדק הטהור של המס הזה.
אורי מקלב:
אי! את יכולה להגיד צדק טהור במס הזה ,כשאד שיל מס ,היטל השבחה ,זה בולט מאד בשימוש
חורג .הוא שיל על מכולת ,על מסחרי והוא עכשיו הוסי& על זה מכבסה וזו תוספת שימוש ,והוא
צרי! לשל עוד פע מס   .אז אי אפשר להגיד צדק .אני ,ע אנשי של   לא בא בטענות .רוצי
עוד כס& – זכות .כשאת באה מהאקדמיה ומדברת על צדק –אי! זה יכול להיות שאד צרי! לשל
פעמיי מס? זה שהוא הוסי& שימוש – אבל זה גרע לו משימוש אחר ,מחזירי לו כס&? הרי הוא
שיל על שימושי מסוימי .עכשיו הוא משתמש למשהו אחר.
רחל אלתרמ:
אז טוב אמרת ,רק על הדלתא הוא משל.
קריאות:
 
אורי מקלב:
לוקחי ממנו על עצ השימוש  
ארז קמיני:%
יכול להיות שלקחו לו בתחילת הדר! על כל התכנית כולה .ג זה יכול לקרות.
אורי מקלב:
עצ השינוי בשימוש גור להיטל השבחה.
רחל אלתרמ:
יכול להיות שב!  ,fine tunningבנקודות מסוימות ,יש מקו .אני לא ראיתי שכא יש בעיה ,כי בס
הכל התוספת צריכה להיות אותו הדבר .רק בעניי של ביטול ער הציפיות  
אורי מקלב:

לשל מראש זה כ צדק? יש משהו שמשלמי מראש לחמש שני? אני חייב להגיד ג מה האזרחי
מרגישי .אני נמצא כא מהחלק של האזרח .יש הרבה שנאנקי תחת היטל ההשבחה.
רחל אלתרמ:
אז בסעי* הפטורי צרי לנסח .צרי לחשוב על דרכי פתרו.
קריאות:

היו"ר אמנו כה:
נציגי הממשלה צריכי לעזוב לישיבה אחרת.
אוהד דנוס:
אני יכול להסביר את זה .כשאנחנו עושי היו שומה לשימוש חורג ,לחמש שני ,אנחנו מחשבי את
ההשבחה פר שנה ,ואז אנחנו מהווני אותה להיו בשיעור היוו של ,9%א ז ברור שאותו נישו
אומנ משל על חמש שני מראש ,אבל הוא משל סכו מופחת בהרבה ,שמביא בחשבו את מחיר
הכס& והריבית .זו הסיבה שזה נעשה כ!.
קריאות:

היו"ר אמנו כה:
וא הוא אחרי שנתיי עזב את המקו?
אוהד דנוס:
א הוא עזב אחרי שנתיי והוא השקיע כס& בלבנות את המסעדה ,אז כספי היטל ההשבחה ,כמה
שה כואבי ,ההפסד הגדול שלו  הוא ג מקבל החזר,
רחל אלתרמ:
לשכת השמאי ,צרי היה פה תסקיר כמותי .תביאו תסקיר כמותי .שימוש חורג הוא בהחלט דבר
מוזר כא.
פזית בר%שלמו:
א התבקשה בקשה לשימוש חורג למשל לנכס מסוי ,כדי שיהיה מותר להקי בו מסעדה .למעשה,
מי שחייב זה הבעלי ומותר לעשות בנכס הזה  5או אפילו  10שני שימוש כמסעדה .מישהו שכר
לשנתיי ויצא? אבל הבעלי  
היו"ר אמנו כה:
וא הוא רוצה מספרה ,אחרי שנתיי? פתחתי מסעדה.
פזית בר%שלמו:
הבעלי מקבל חזרה את היתרה של מה שהוא שיל .בעירית תל אביב הוא מקבל.

היו"ר אמנו כה:
אני מבקש לנעול את הדיו.
רחל אלתרמ:
דבר קט לתק – בעניי של היתר שלא ממומש .נית לתבוע את ההחזר תו  30יו .לדעתי צרי
שהרשויות המקומיות יהיה חובה עליה ללוות את ההיתר ,ע ההסבר הזה :א לא תממשו את
ההיתר תוכלו לגבות .זה עניי של שקיפות שהשלטו צרי לתת מול האזרחי.
יהודה זמרת:
רק לא לצר& את כל ההיתר ,נצר& את כל הוראות החוק.
קריאה:
אבל למה את מגבילה את זה ל 30יו?
רחל אלתרמ:
ההיתר זה לזמ קצוב ,וחלק של זמ קצוב – צרי לומר ,כמו שכתוב שההיתר נית לזמ קצוב צרי
לומר שא לא תממשו את ההיתר תהיו זכאי להיטל השבחה ,אני חושבת שא השלטו לוקח הוא
ג צרי להיות שקו* ולעזור לאנשי .דר אגב ,דבר כזה של חקיקה ,כל כ מורכב ,ממש אי לצפות
מהאד הפשוט להתמצא בו.
היו"ר אמנו כה:
תודה רבה.
יהודה זמרת:
אני רק בא ואומר – השיטה של ללכת ולבוא ולה   אני מנפיק ל! שלושה כרכי ,לבוא ולהגיד שאני
לוקח את הספר הזה ,שבסו&    וכל אחד יקבל חבילה ,ראה ,זה החוק .זה לא אמיתי ,זה לא יעשה
את זה יותר טוב .זה חוק מורכב ,במיוחד בנושא המס .בנושאי של תכנו ובניה ,אתה יכול בהליכי
להסביר לה .לקחת את פרק היטל השבחה ולצפות מהאד הפשוט שיירד לכל מבוכות הסעיפי זו
כנראה יומרה גדולה ולא אמיתית .זה תחו מקצועי .אפשר לבוא ולהגיד לו כמה זמ זכות ערר ,וכ
הלאה – את הזכויות המהותיות הדיוניות .אבל את ההחלטה כמה תשל ואי! – זה נושאי מאד
מקצועיי .לבוא ולהגיד שאני יכול לתת הסבר בעמוד אחד  
קריאה:
אבל זה לא מה שרחל אלתרמ אמרה.
רחל אלתרמ:
לא ,לא .רק על הזכות לקבל את ההיטל חזרה .והנה ,היועצת המשפטית של עירית תל אביב אומרת
– כי זה עניי של קצת שוויו במידע .את אומרי שההיתר הוא לשנתיי? ג ההיטל.
לגבי שימוש חורג אני רוצה להגיד מה שאמרתי בשקט – העניי של השימוש החורג קצת חורג
מהרציונל הכולל .הרציונאל הכולל מדבר על השבחה שהבעלי ניהני ממנה ,וכו' .כשהיטל
השבחה נולד בשנת  

יהודה זמרת:

רחל אלתרמ:
חזקה עלי שאני יודעת .כשמס השבחה נולד היה שימוש חורג לצמיתות .כשהיטל השבחה נולד
בשנת  81ו! 83השימוש החורג היה לצמיתות .שימוש חורג ארעי חי רק מינואר  .96על כ את
צריכי לחשוב עוד פע .זה לא חלק מההסדר המקורי .אני ג לא יודעת אי בדיוק נית לשו
כאשר עצ ההערכה של השימוש החורג היא בלתי ודאית .יכול להיות שתחשבו מחדש ! ! שמענו
כא סביב השולח כל מיני הערות .הצעת החוק הזו לא לוותה במחקר עובדתי ע מספרי ,ע
סימולציות ! !
יהודה זמרת:
היא לוותה בעבודה ע שמאי שאני   אני לא אומר ,אני לא רופא ואני לא מבי ברפואה  
רחל אלתרמ:
שמאי דיברו אתכ על האפשרי .אני מדברת על ה!  .incidentsכמה יפסידו רשויות מקומיות א
יוותרו על השימוש החורג .שימו לב ,הרציונאל של השימוש החורג הוא שצרי להיעל .הצעד
הראשו של היעלמותו היתה בתיקו  43כשהוא הפ להיות ארעי ואחר כ פג .הצעד השני של
היעלמותו הוא בתיקו הנוכחי .הרציונאל הוא שהוא ייעל.
את שאלת את השאלה מבחינה משפטית ומבחינת הכושר השמאי לשו .אני שואלת מבחינה
גדולה יותר .מה יהיה האסו א יוותרו על השימוש החורג ,כאשר שמענו כא שהשימוש החורג יש
בו ג צד חוזי ,יש בו ג אי ודאות מורכבת יותר ,וההיטל ייגבה רטרואקטיבית כאשר השימוש הופ
להיות לקבוע ,ואז יהיה צור אחורה .יכול להיות שבשימושי החורגי יהיה קצת אובד של מיסוי,
יכול להיות ,כי אי לנו נתוני ,אבל יכול להיות שהאובד הזה שווה את הרעש שיש סביב השימוש
החורג ,במיוחד כשהמסר של החקיקה כא הוא שהדבר הזה צרי להיות  .phase outאז לא צרי,
אולי ,בדבר הזה ,ג להשתית כא הלי כל כ מורכב של מיסוי לדבר שאמור להיות .Phase out
תחשבו על זה עוד פע ,הוא לא מתאי לכל הרציונאל של כל העסק ,לא של היטל השבחה שלא
אמור להיות דבר ארעי מול הקניי ! !
יהודה זמרת:
ג מי ששיל על תכניות זה תכניות לתקופה קצובה .אנחנו קבענו שתכניות יכולות להתיר שימוש ל
 15שנה ,ותכניות פוקעות .העובדה שיש שימושי שה זמניי זה דבר שיהיה בטח ברפורמה ,מתאי
למציאות ,ג.
קריאה:
הרי האנשי שטענו כא ,ה צריכי את השימוש החורג ,אחרת אי לה זכות קיו .ה צריכי את
זה עד שתכנית  
רחל אלתרמ:
אני הייתי רוצה לשמוע מספרי מהשלטו המקומי .מה הבלבול מוח לעומת התקבולי משימושי
חורגי .מה יהיה כאשר השימושי האלה יהיו קצת .phased out
יהודה זמרת:
אי פה בלבול מוח .המערכת עובדת .אנחנו לא מייסדי פה מערכת  

רחל אלתרמ:
אני פשוט מגיבה למה שחבר הכנסת העיר.
אורי מקלב:
אני יכול לשאול את השמאי – אחד שהגיש שימוש למסעדה ,ותכנית .שימוש חורג.
רחל אלתרמ:
וחבר הכנסת הוא ידע בענייני תכנו ובניה.
אורי מקלב:
איש פשוט ,חבר כנסת פשוט ומתו! השתתפות בישיבות קיבלתי את ההשכלה שלי .זה לא הפ! אותי
מומחה להיטל השבחה .אנחנו חברי מועצה .אבל שמעתי מפע לפע אזרחי .כל הניסיו והידע שלי
זה מצד האזרחי ,מהצד של האזרחי שמציפי בעיה שה לא יכולי לעמוד בה .אבל ניקח את
אותו מקו של המסעדה בתל אביב שפועלת .והוא היה מגיש תכנית .תכנית זה  50שנה .הוא היה
משל על התכנית הזו היטל השבחה כי הוא הוסי& שימוש  100אל& שקל .וכי יעלה בדעת! שבשביל 5
שני הוא ישל רק  10,000שקל? אני מבטיח ל! שאנשי ,על זה שה משלמי את זה במנות של 5
שני ו 5שני משלמי את זה הרבה הרבה יותר מהסכו שאמרה פרופ' אלתרמ שבמקורו השימוש
החורג היה לצמיתות .זה לא היה לפרוסותפרוסות .וזה שעכשיו הוא משל   כאשר בא השמאי
ועושה לו שימוש לחמש שני.
יהודה זמרת:
הוא לא היה מחויב.
רחל אלתרמ:
ברור שלא .הוא לא היה מחויב ,אבל הוא היה בפועל ,לצמיתות.
קריאה:
בואו נסדר את זה – מי אמור לשל את ההיטל? בעל הנכס ,לא בעל המסעדה.
יהודה זמרת:
שימוש חורג לא היה ג ביסודו ,נועד לצמיתות .שימוש חורג לא נועד לצמיתות  
קריאות:

קריאה:
ואז השוכר משל פחות שכר דירה .זה  trade offביניה .אנחנו רואי את זה בשוק.
יהודה זמרת:
  הוא לא משל את הכל ,פשוט משל את זה בפרוסות .צרי! לזכור שהוא   הוא מתקזז מול
הבעלי.

היו"ר אמנו כה:
טוב ,תתנו על זה את הדעת.
רחל אלתרמ:
הלוביסט כבר איננו ,של המסעדות? רציתי להציע שא נותני ללוביסט אפשרות לנוכחות שיישאר
עד הסו*.
קריאות:

היו"ר אמנו כה:
תמשיכו לתת על זה את הדעת .תודה לכ על נוכחותכ ,על השעות הרבות .הישיבה הבאה בשדרות.
...
פרוטוקול מס' 42
מישיבת הוועדה המשותפת לפני וכלכלה לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה
יו שלישי ,י"א בחשו התשע"ב ) 08בנובמבר  ,(2011שעה 11:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע2010
רחל אלתרמ:
חלקכ יודעי ,כפי שנאמר קוד ,שהצמצו של זכות הפיצויי מבוסס במידה רבה על
מחקר שלי .אני הקדשתי  5שנות מחקר לנושא הזה משו שהנושא של תביעות פיצויי בישראל
הוא אחד הדברי הסמויי מ העי אבל הכי משפיעי על מערכת התכנו והבנייה ועל המהירויות
בה .זה כל כ סמוי מ העי ,שכיו במקו שהירוקי והעמותות יהיו כא סביב השולח חזק כי
מדובר פה בהשלכות חמורות מאוד של הדי הקוד על הסביבה ..זה די רגרסיבי על החברה ,זה
סמוי מ העי .אלה שכא היו ..שימו לב שהאוכלוסייה קצת השתנתה .זה נראה קצת טכני אבל זה
חשוב מאוד.
בואו נראה את המשמעות של הדי הקיי לגבי שני סוגי הפגיעה .אחר כ אני ג אסביר
שזה מחו 0למידה ושהמחקר שלי הראה שאנחנו יכולי לצמצ ועדיי להיות מאוד סבירי
ומידתיי מבחינת זכות הקניי וכו' .אני רוצה שנראה מה המשמעות היו יומית של המצב הקיי
קוד כל לגבי הפגיעות באופ כללי .המחקר העובדתי שעשיתי ע סטודנטית ,שהיא כיו ג יועצת
בוועדה הזאת – זאת שירה ברנט..
יהודה זמרת:
היועצת המשפטית של מינהל תנופה.
רחל אלתרמ:
שירי ואני הסתכלנו על התביעות העובדתיות בישראל .זה היה בלי קשר למחקר הבינלאומי .מאמצע
שנות ה! 90אנחנו מדברי על פי  4תביעות במשמעות של מאות מיליוני דולרי לפני התביעות על
תמ"א  .35המחקר הסתיי לפני שתקופת התביעות על תמ"א  ,35על  3שני הסתיימה ,וג לפני

התביעות הגדולות על תמ"מ  ,3/21דהיינו הגדרת השטחי הפתוחי ,העתודות של מדינת ישראל.
אנחנו כנראה מדברי על מיליארדי שקלי שנמצאי בתו הצנרת.
לו היה מדובר בדבר חקיקה שהאוצר צרי לשל את הכס* דבר החקיקה הזה לא היה מגיע אי פע
ולא היה עובר מתחת לרדאר מבלי שהאוצר היה עומד על הרגליי האחוריות ודורש תזכיר שמוכיח מי
ישל את זה .כא מדובר בס הכל ברשויות המקומיות המסכנות שצריכות...
יעקב כחלו:
ה רגילי להשית על הרשויות המקומיות.
ארז קמיני:%
מי זה ה?
רחל אלתרמ:
ה אמורות לספוג את הדבר הזה משו שמדובר בחוק יש נוש ב  80שנה .אילו זה היה דבר
חקיקה אחר המדינה הייתה סוערת ,האוצר היה סוער ,אבל זה מתחת לרדאר .לא נורא שהרשויות
המקומיות ישלמו את המיליארדי האלה .אני ראיתי שבלתי אפשרי לעמוד בחוק הזה ,על כ
הקדשתי כל כ הרבה שנות מחקר .דיברתי על המיליארדי ואמרתי שלו היה מדובר בחקיקה
שהמדינה הייתה צריכה לשל זה לא היה מגיע ללא תזכיר שאומר מה המשמעות של החקיקה .אני
תיכ* אחזור לזה לגבי התביעות העקיפות.
הסיבות מדוע גדלו התביעות ה שתיי .ה לא קשורות לפסיקה ,משו שהפסיקה העיקרית
שהרחיבה את הזכות הייתה לפני גל התביעות ! אגב ,לפני חוק היסוד ! כ שאי ג קשר ישיר ע
חקיקת חוק יסוד כבוד אד וחירותו וע הרחבת זכות התביעה .זכות התביעה בישראל היא זכות
שיצרו השופטי .שמאי ,אני ארגיע אות שזה לא קשור ע זה שבימי הבריטי היה פחות צפיפות.
זה מעול לא היה חלק מהדי הבריטי בבריטניה ,בפרשנות כא ובפרשנות בשו קולוניה אחרת.
זאת לא הייתה הכוונה .אנחנו מדברי על חוק שהוא יציר בתי המשפט .התביעות גדלו משו
שישראל השתנתה ובגלל ועדת הערר .ג אני ישבתי סביב שולח הכנסת בתיקו  .43א* אחד
מאיתנו לא צפה שהנגשת הדר להגיש את התביעות תוליד י גדול מאוד של תביעות .יהיו פה כמה
וכמה גורמי .זה אחד מה .אנחנו נמצאי כיו במצב שהוא בלתי אפשרי.
אני אחלק את זה לשניי .יש את התביעות הישירות ואת התביעות העקיפות .מה המשמעות של
התביעות הישירות? פה מדובר בקושי רב להג על השטחי הפתוחי במדינת ישראל ועל הרזרבה
החקלאית של המדינה .כא נכנס העניי של ער הספקולציה .יפעת ,את הצגת תפישת עול שרואה
במקרקעי משהו שדומה לאנלוגיה שנתת ,של אונקיית הזהב .מקרקעי ברוב התפישות הרווחות
כיו מאוד שוני בהתייחסות הציבורית שצריכה להיות משו שאנחנו לא גרי על אונקיית הזהב,
לא אוכלי עליה ,השימוש באונקייה אחת לא משפיע על השימוש באונקייה אחרת .אנחנו לא
חייבי לחלוק ביחד את המוצר של אונקיית הזהב ,אבל לעומת זאת כולנו חיי ,צורכי ונמשי
להיות תלויי במקרקעי בחקלאות ,במגורי וכו' .האנלוגיה כא היא לא נכונה ועל כ ,יפעת ,הער
הספקולטיבי הוא כ ספקולציה .אני מסכימה אית ! זה קצת אולי למתקדמי פה השיח !
שבלשו כלכלה המילה "ספקולציה" היא בהחלט לא נכונה ,אבל פה אנחנו לא מדברי בלשו
כלכלה על הצפי בהשקעה ,אנחנו מדברי בלשו הפיצוי .כא מדובר לא באיזו שהיא בורסה ,באיזה
שהוא משהו שלקחתי סיכו ומישהו צרי לפצות ,פה מדובר בכיס הציבורי ,במשלמי הארנונה
העניי שה ! חו 0מהפטורי ! צריכי לשל את הכס* הזה ברשויות המקומיות .פה מדובר בזה
שאות אנשי שלקחו וקנו קרקע משו שה חשבו שפע יהיה לה שימוש למגורי והשקיעו
יותר כס* ,פתאו משלמי הארנונה – זה אפילו לא התקציב הבלתי רגיל ! ברשויות המקומיות,
משקי הבית שהיו מוחי ברוטשילד אבל לא יודעי על החקיקה הזאת ,לא יודעי על הדבר הזה,
מתחת לרדאר לחלוטי ,צריכי לשל לאלה שלקחו סיכו במקרקעי בהשקעה .זאת בהחלט
ספקולציה במוב הזה שזה לא סת משחק כלכלי ,זה משחק כלכלי מול הציבור .אגב ,יושב!ראש
ארגו השמאי ,האנלוגיה כא ע מס שבח ומס רכוש היא ממש לא נכונה ,משו שבשו הקשר
אחר לא מדובר בפיצוי מהכיס הציבורי בעסקאות של .פה אתה מדבר במטריה אחרת .אנחנו נסכ

את העניי הזה ונאמר שאי תחו אחר שבו הפרט לוקח סיכו כלכלי והציבור צרי לשל ,על אחת
כמה וכמה כשפה מדובר במקרקעי שזה לחמנו ומקו מגורנו.
נטרול ער הציפיות פירושו להג על הקרקע החקלאית .אני מורידה את הכובע בפני הסטודנטי
ואני אומר את זה עוד פע בפומבי .שמאי אסי* הוא גאו תכנוני ,הוא גאו ביצוע .הוא לא רק תכנ
את תמ"א  ,35הוא הצליח להביא לאישורה בכובע השני שלו .זה חר* הסכנה של תביעות הפיצויי.
ה הגיעו ,ה נמצאות בצנרת .הוועדות ביו יו נזהרות שלא להג יותר מידי על שטחי פתוחי .ה
נאלצות לתת זכויות בנייה בכל מיני אמטלות משו שה צופות את תביעות הפיצויי .תשמעו ,חו0
מזה שבדי ההשוואתי זה אאוט לגמרי ,אי פיצוי על ספקולציה ,אי פיצוי על הצפי שלי ,זה פשוט
נזק גדול מאוד לעול התכנו.
העניי של פגיעה ישירה ,הצמצו של ספקולציה מוצדק לחלוטי .הצמצו השני שעושה הרפורמה
היא ההישענות רק על תכנית בת היתר .שוב נזקקי לזה בחלק הזה של להסביר את זה .תכנית
שנית להוציא ממנה היתר ,רק היא תהיה התכנית הפוגעת .ג אחרי הצמצומי האלה .בדי
ההשוואתי שבדקתי ,שזה  40%מכל מדינות ה! ,OECDבפגיעה הישירה מדינת ישראל עדיי ברמת
פיצוי מאוד מאוד גבוהה ,להוציא דבר אחד ! פה אני כ הולכת לכיוו הקניי ! בבעיה של ההלכה
הדו!שלבית ,דהיינו כאשר  ,כבוד היושב!ראש ,רוצי לייעד את הקרקע של לכביש ,למגרש
משחקי או לבית ספר ,קוד עושי שינוי של הייעוד בתכנית ורק אחר כ מפקיעי .ההלכה הדו!
שלבית הזאת היא בעייתית מאוד וטוב היה א היו מתקני את זה בדיני ההפקעות ,אבל לא תיקנו
את זה .הבעיה כא היא שהאזרחי נאלצי ללכת פעמיי ואי עדיי חובת הודעה .פה צרי היה
דווקא להגביר את ההגנה לגבי הנושא של פיצוי.
ארז קמיני:%
יש חובת הודעה .בתכנית שיש בה הוראת הפקעה צרי! להודיע הודעה.
רחל אלתרמ:
כ ,אבל זה לאו דווקא הוראת הפקעה .זה שינוי בשלב א'.
ארז קמיני:%
דושלבית...
רחל אלתרמ:
לאו דווקא .זה יכול להיות ג שינוי לייעוד ציבורי .צרי לחשוב על זה.
יהודה זמרת:
שינוי ייעוד ציבורי..
רחל אלתרמ:
צרי לחשוב על מת הודעה ,כי ההלכה הדו!שלבית פוגעת יתר על המידה בקניי ובעייתית מאוד.
הקטנת חובת הפיצויי על פגיעות ישירות היא מאוד מידתית ,היא בשני הנושאי .עיקור
הספקולציה מול הגו* הציבורי כ שמשלמי הארנונה יפצו אותי ,היזמית ,כשאני קונה קרקע
חקלאית כי יש פרסומות של  200אל* שקל לדונ על יד איזור שכבר הופשר .משלמי הארנונה ה
אלה שצריכי לשל את זה .זה לגבי הפגיעה הישירה .יש לי עוד הרבה מה לומר .בכל זאת אני כא
המקור .אני חושבת שזה מאוד חשוב.
לגבי הפגיעה העקיפה יש בעיה מאוד גדולה ע הנוסח המוצע .אני רוצה להסביר את המשמעות של
הפגיעה העקיפה .הפגיעה העקיפה פירושה שהמגורי ביחד הקשו עלינו .ה כבר קשי .פירוש

הדבר שכשאתה ,אדוני היושב!ראש ,מדבר על הצור באישור עוד יחידות דיור למיעוטי יכולת,
למשפחות גדולות ,לזוגות צעירי ,לזוגות קשישי ,אתה צרי לבנות.
יעקב כחלו:
בעיר ולא..
רחל אלתרמ:
כרגע אנחנו לא מדברי על המיקו ,אנחנו מדברי על העיקרו .לפי הדי הקיי וג החוק החדש,
יכולה להיות זכות לאלה שגובלי לתבוע פיצויי על עצ העניי שליד יבנו עוד .אי אפשר לדבר
באותה כפיפה על דיור בר השגה ולהשאיר את הדי הזה? הרשות המקומית צריכה לשל .תשימו
לב לא הנושא של הגובלי התפתח .לנושא של הגובלי לא היה זכר בכוונה המקורית של החוק .זה
לחלוטי מחו 0לכל תפישה שעל פיצויי על נזקי תכנו במדינה יש הסדר כלשהו .זה נוצר בטעות.
זה נוצר בשנת  80כאשר לא היו תביעות ישראל ,לא היה די השוואתי ,לא היה למה להשוות ובית
המשפט שגה .השופט ברק היה בדעת מיעוט .הוא צדק .ג אני הרבה שני חשבתי איזה יופי ,עד
שראינו לא זה מתפתח והלכתי לבדוק את העניי .אי לזה שו זכר.
אני רוצה להראות לכ שבכלל זה בטעות יסודו .תראו מה קרה ע העיקרו .העיקרו אמר שהציבור
צרי לשל על הגובלי .מי משל על הגובלי? התפתח הנוהג של כתב השיפוי .כתב השיפוי הוביל
את כל המערכת הזאת של תפישת הפיצויי לתפישה אחרת .אנחנו מחוקקי חוק כאילו בהסדר א'
צרי פיצויי מהכיס הציבורי ,אבל בפועל התפתח הסדר ב' .הסדר ב' אומר" :סתמנו את העיניי
על כ שבעצ ועדות התכנו ביקשו כתב שיפוי" .אגב ,יש לי מחקר אחר שלא פורס על זה שזה
בלג גדול .במאמר מוסגר לידידיי שאני מעריכה במשרד המשפטי ,תשימו לב ,את נגד הסכמי
ע יזמי .ההסכ הגדול ביותר במדינת ישראל זה כתבי השיפוי .על זה את אומרי בסדר גמור,
למרות שזה בדיוק אותו ת וקח .זה לא נות צ'ופר לציבור כמו שההסכמי ע יזמי נותני עוד
השבחת איכות המגורי ואיכות השירותי .פה מדובר על ניסיו להתגבר על הסדר שהוא בלתי
סביר .לא ייתכ שהכיס הציבורי ישל על זה שצריכי בעיר עוד מגורי ועוד משרדי .לא ייתכ
שמשלמי הארנונה יצטרכו לשל על זה שמדינת ישראל גדלה .לא לזה התכוו המחוקק .זה לא
ייתכ ולא סביר.
אני רוצה לתת דוגמה לא הדבר הזה הול .לא רק שהוא לא צומצ ,הוא הורחב .הוא הורחב על ידי
לח 0ולובי של השמאי ,בטח לא של הרשויות המקומיות ,בטח לא של גורמי ציבוריי ,של
עמותות ציבוריות ,של משרדי ממשלה .לא זה הורחב שעכשיו יש חובה לפצות על הקלות ועל
שימוש חורג? עכשיו מדובר פה בשידור ישיר .אני רוצה לדבר לשר הפני ,למנכ"ל משרד הפני..
ארז קמיני:%
זה לא קשור ללח .%העובדה של הקלות ושימושי חורגי..
רחל אלתרמ:
בסדר .הכתובי בעיתונות אחרת..
ארז קמיני:%
בהתחלה לא היו הקלות ושימושי חורגי.
רחל אלתרמ:
נכו .בדי הקיי אי .לא משנה מאי זה צ.0
ארז קמיני:%

בואו נבטל את ההקלות ואת השימושי החורגי.
רחל אלתרמ:
בדי הקיי אי חובת – אני אומרת די ולא חוק משו שהחוק לא מדבר על כמעט כל הדברי
שמדברי כיו – פיצוי על הקלות ושימוש חורג .לא הייתה קיימת זכות פיצוי ,היא נוספה עכשיו.
שר הפני צרי לשי לב .רק אתמול או שלשו הוא חת על תקנות בדבר פיצול דירות.
יעקב כחלו:
זה ג בהקלה.
רחל אלתרמ:
באמצעות הקלה .מעת חקיקת הרפורמה כל הרעיו של הוזלת הדיור באמצעות פיצול דירות הל.
מדוע? השכני יתבעו פיצויי מהכיס הציבורי .מה ייעשה הכיס הציבורי? הוא יעשה כאילו את
ההסדר של כתבי השיפוי .על ידי מי ישתלמו כתבי השיפוי? על ידי אלה שיפצלו את הדירות .כל
הרעיו שיהיו דירות יותר זולות כבר בחלקו הגדול הל לאיבוד .תבינו ,הדי הזה של גובלי..
היו"ר אמנו כה:
ההחלטה כנראה הייתה עד שכל הרפורמה של דיור ברהשגה ייכנס .בינתיי יש מצוקה אמיתית.
רחל אלתרמ:
מהחוק החדש נית יהיה לתבוע פיצויי על הקלות ושימוש חורג .מי תובע את זה? השכני,
הגובלי .ה תובעי את הפיצויי .ההסדר הזה של תביעות פיצויי..
יהודה זמרת:
לא כל הקלה תעמוד ..א זה דבר מהותי ,מה ההבדל בי כ! ובי כ!?
רחל אלתרמ:
כא מדובר בהרחבת הסדר או די של פיצויי שהוא כולו שלילי ,הוא לא מקובל ,הוא לא נחו ,0הוא
חוס פיתוח והוא רגרסיבי .מי יתבע פיצויי? אצל מי ער הקרקע יהיה גבוה? אלה שעל קו הי.
א אנחנו מדברי על עיר שיש לה שכונות גדולות עניות אבל יש לה ג שכונה עשירה ..א בוני
ליד צמודי הקרקע מגדל גבוה שחוס את הנראות ואת הנו*,יופי חי ,על זה צריכי משלמי הארנונה
לשל לעשירי ממילא כס* כי לעשירי ירידת הער שווה הרבה .העניי לא יגישו כי אי לה
כס* וג לא יהיה לה כדאי כי התביעה נמוכה .כל תושבי העיר ,שחלק הגדול ה לא עשירי,
ישלמו לעשירי את הפיצויי מהכיס של השלטו המקומי.
ארז קמיני:%
ובתשתיות?
רחל אלתרמ:
עוד לא הגעתי לזה .יש שתי חלופות לנושא של הפיצויי על גובלי .אפשרות אחת שהרשות
הציבורית משלמת .הראיתי לכ שזה פשוט לא סביר שרשות ציבורית שנדרשת על ידי משרד
הפני לתכנ את התקציב שלה ומפקחי עליה מכא עד להודעה חדשה ,פתאו מכניסי לה
חקיקה שקוד פורשה על ידי בתי משפט .בסדר ,אבל עכשיו ההזדמנות לתק את זה .מכניסי לה
חקיקה שהיא לא יכולה לצפות ,שהיא לא יכולה לתקצב .למה בכלל שסעי* כזה ,שהוא לא תשתיות,

שהוא לא שירות לציבור ,שהוא בס הכל שירות לכמה אנשי שלא רצו ויבואו ליד ויסתירו את
הנו* ?..מדינת ישראל לא יכולה לתת לפרטי זכות לתבוע על זה שאחרי באו ובנו בית מגורי או
משרדי ליד וחסמו את הנראות או את הנו* .זה לוקסוס ששו מדינה לא יכולה להרשות ,לכ זה
לא קיי במדינות אחרות .אי אנחנו יכולי במדינת ישראל לומר שזה דבר לוקסוסי שצרי להיות
בתקציב הרשויות המקומיות? זאת שערורייה .א מדובר בכתבי השיפוי תשימו לב לא הובלת.
הובלת למצב שדי שאמור להיות תביעה ציבורית הפ להיות לתביעה של פרט מול פרט .אי
קוראי בעברית לתביעה של פרט מול פרט? אי קוראי להסדר הזה? קוראי לזה דיני נזיקי.
בבקשה ,א רוצי לעשות את זה דיני נזיקי ,אז דיני הנזיקי קיימי .צרי להוריד את כל הפרק
הזה .אני זאת שאפשרתי את ההורדה הזאת .תאמינו לי ,הייתי ש כשהצגתי את זה לראשונה לפני
 6שני במשרד הפני ואחר כ במשרד המשפטי .ה נפלו מהכיסא ,ה לא האמינו שנית יהיה
ללכת חזרה ע הפסיקה .זה בכל זאת יציר הפסיקה .אני נתתי את הסקאלה המידתית
הבינלאומית ,אבל הזהרתי שלא הייתי רוצה שממצאי המחקר שלי ישמשו להורדת זכות התביעה
של גובלי כשמדובר בתשתיות לאומיות ,למרות שג תביעות כאלו לא נפוצות בעול ,א כי לגבי
תשתיות לאומיות יותר נפו 0מאשר אי הנפיצות לחלוטי של תביעות של פרט מול פרט .ג כ לא
בכל מקו .בכל זאת חשבתי שבישראל יש מקו לפיצול של התשתיות הלאומיות ,על כ זה ממש
יוצא מהכלל וטוב שזה נשאר .אני חושבת שזה הסדר סביר ,10% .כ או לא לא נראה לי כל כ
משנה .יכול להיות שאפשר להוריד את זה כי זה בכל זאת תשתיות גדולות והעיקרו הוא פה .זה
בהחלט סביר.
ההסדר שמוצע בחוק הנוכחי המוצע לגבי תביעות עקיפות הוא לא טוב .הוא לא טוב בגלל שכל
העיקרו שגוי .אפילו א נל לפי העיקרו שכא מוצע הוא לא טוב ,הוא לא יעיל .אדוני היושב!
ראש ,תחשוב רגע מה פירוש ..אתה מדבר על החשת הזמני .אנחנו כא נותני אפשרות שהוועדה
המקומית תצטר לשקול א כ יבואו תובעי או לא יבואו תובעי .היא תצטר להכי אומדני .כל
הדברי האלה לוקחי זמ .לגבי פגיעות ישירות זה בהחלט מוצדק ,לגבי פגיעות עקיפות פירוש
הדבר עיכובי ,פירוש הדבר צור לשגת אחורה ,פירוש הדבר טשטוש .לגבי הקלות ושימוש חורג זה
פשוט פותח את זה לכול .אני מזהירה ואת תראו את זה .מדובר פה בפתיחת הדלת לעוד הרבה
מאוד תביעות .שמאי לא המציא את הנושא הזה ,זה משרד המשפטי .זכות הקניי .זה כא הנושא
הזה של הגובלי.
יהודה זמרת:
הכנסת הציעה את זכות הקניי ,לא אנחנו.
רחל אלתרמ:
הכנסת זה זכות הקניי .זכות הקניי ממודרת וממותנת על ידי הסעיפי האחרי ועל ידי..מדינת
ישראל לא צריכה את זכות הקניי המיטבית בעול .זכות קניי כזאת היא לא מידתית  ,זאת לא
הפרשנות וזה לא מה שצרי להיות .אני מזהירה שמדובר פה בהרבה מאוד תביעות .יתר על כ,
הדר שבה הוסדר הס* של התביעה לגבי הגובלי מעורפל ועל כ יוביל להרבה תביעות ,בניגוד לדר
הטובה שבה הוסדרה הפגיעה הישירה שש קבוע מה סוגי הקביעות .סו* סו* יש ס* של
דמינימיס ,ס* מאוד נדיב לתובעי .זה אומר שרק פגיעות של אחוז ,שניי  ,אולי שלושה לא יזוכו,
אבל הוא ברור .לעומת זאת ,בנושא של גובלי חזרת ,רבותיי וגבירותיי במשרד המשפטי ,לאמת
מידת הסבירות ,הערפול ,כי אמרת פגיעה של ממש ,שהיא עניי של פרשנות לפסיקה ,ועדות ערר,
התדיינות אי סופית .אמרת פגיעה בשימוש סביר.
ארז קמיני:%
זה לא אנחנו.
רחל אלתרמ:
את החזרת את הערפול .א היה מדובר על נושא של פגיעה בגובלי ,בסדר ,אוקיי ,לא רוצי
ללכת לגמרי אחורה ,א כי אתה רואה ,מר נת מאיר ,שלפי דעתי א זה עובר צרי יהיה להגיש
הצעת חוק חדשה שמרכז השלטו המקומי יביא את הנבחרי ,יאמרו את הצור בעניי הזה ותהיה

הצעת חוק .בינתיי תורידו נו* ונראות .לא ייתכ שנו* ונראות יהיו זכות לפיצוי בגלל שמדינת
ישראל הצפופה ונהיית יותר צפופה מגנה על הנו* של צד שני .לא ייתכ שרעש ישפיע .היה ניסוח
קוד שרק א הגובלי יגבילו את האפשרות בניצול הנכס אפשר אולי להגביל את זה לזה ,לא בדר
הרחבה הפתוחה לפרשנות שתעסיק את ועדות הערר ,שתפרנס נפלא את השמאי .הייתי מאוד
פופולארית אצל כשיחד ע ד"ר יפעת הולצמ גזית הובלתי את פסק די הולצמ גזית .היו אני
ממש לא פופולארית .אני דואגת לכיס של מדינת ישראל ולפיתוח או ליכולת להג על השטחי
הפתוחי מצד אחד ,שבזה יש שיפור ענק ,ומצד שני לא להטיל על הכיס הציבורי.
אדוני כבוד היושב ראש ,אילו היה מדובר פה בחקיקה של האוצר ,אז בעניי הזה של הגובלי,
בהרחבה להקלות לשימוש חורג היה נדרש תזכיר שאומר מאי זה בא .אילו הייתי השלטו המקומי
הייתי עושה שיעורי בית בשנה שהיה כא זמ ומביאה תזכיר של סימולציה מה פירוש ההגברה
הזאת .פה זה עובר מתחת לרדאר ,אי תזכיר ,לא יודעי כמה זה עולה ,עניי זכות קניי מעורפלת.
יש כא הטלה עצומה על התקציב שבסיכומו של יו זה על משלמי המסי.
הדי ההשוואתי שלי הראה שבעול הלא מפותח זכות כזאת לא עומדת על הפרק .בעול המפותח
ישראל היא הכי מוגזמת בזכות הזאת .כמות התביעות שלנו היא במיליארדי .הרוב הגדול אולי לא
ישול ,אבל בינתיי זה מעסיק את הוועדות .אני חוששת מאוד שלמרות השיפור שכא מדובר עדיי
זה ימשי להעסיק את הוועדות והדי שכא נעשה הוא לא טוב .א נית להוביל לובי שיתק את זה,
אדרבא ,אולי משרד המשפטי יאזי לזה .א לא ,אז אני חושבת שיהיה צור לתק את זה מהר
מאוד .הנה הנבואה.
לגבי התיישנות .פה אני ג כ בעד זכויות המקרקעי .יש את העניי של ה! 3שני או אולי הדי
המאוחד כאשר מדובר בתשתיות לאומיות .יש פסק די אחד של חברת חשמל ומושב חגור .כיוו
שאי חובת הודעה על גובלי יש עניי שהעשירי המחוברי יודעי והעניי והלא מחוברי לא
יודעי .פסק הדי הזה יפהפה במוב ,לא בהלכה שלו .ההלכה שלו הייתה קשוחה .יש פוליטקלי
קורקט כזה בשני האחרונות על כ שאוי אוי אוי שר הפני יותר מידי הגדיל את הערכות שלו.
אולי זה נכו ,אבל לפעמי צרי מידה .פסק הדי הזה בעובדות שלו מראה יישוב אחד שהיה יישוב
מחובר וידע שחברת החשמל הולכת להעביר קו מתח גבוה .הישוב השני שהוא מושב עני לא ידע.
אותו קו ,אותו חשמל ,אותו כביש ,שני מושבי .חברת חשמל העשירה ,שיש לה יחידה מיוחדת
שבה עובד בוגר שלי ויודעת מצוי על כל התכניות ,לא יודעת לשלוח הודעה ,לא יודעת ליידע ,אי לה
חובה ליידע .בסו* זה העסיק את בית המשפט העליו שפסק שהמושב העני לא קיבל כס* .אדוני,
הדי הזה הוא רגרסיבי .על תשתיות לאומיות צריכה להיות חובת הודעה לגובלי ,או לחלופי ,ה!3
שני האלה צרי להיות הרבה יותר גמיש.
ארז קמיני:%
מה זה קשור ל 3שני? אי! ה ידעו בעוד  10שני?
היו"ר אמנו כה:
אני מבר! את יושבראש הכנסת שזיכה אותנו ביועצת כה חרוצה וטובה שמאירה את עינינו .משרד
המשפטי ייקח את כל מה שנאמר פה לתשומת ליבו.
ארז קמיני:%
אנחנו מכירי את המחקר ,אדוני.
היו"ר אמנו כה:
לא שמכירי ,צרי! להטמיע אותו בחוק .אנחנו לא רוצי חוק על חוק ,אנחנו לא רוצי בירוקרטיה
נוספת ,אנחנו לא רוצי להערי תיקי נוספי על בתי המשפט ,בעיקר לגבי אות אנשי שייפגעו,
לא יכולי לגשת לבית המשפט כי אי לה את היכולת ואי לה את הכס& ואת הידע .אנחנו צריכי
שיהיה חוק מידתי ,פחות פוגעני .אנחנו בס! הכל רוצי להוריד את הבירוקרטיה ,לא להעמיס עליה

יותר .על זה נדו בינינו בחדר ,אבל תיקח את כל הדברי האלה לתשומת ליב! .הוועדה תית את
דעתה בנושא הזה.
יעקב כחלו:
אני פע קראתי שהשופט חיי כה אמר שחזקה על המחוקק שיחוקק חוקי טובי להיטיב ע
הע .מה לעשות שרוב החוקי רוצי להיטיב ע הע ,אבל אי הבדל במדינה ,לצערי הרב ,בי זה
שהמחוקק מטפל באזרחי ובינינו שמטפלי בתושבי .את המתווכי לעזור לנו לטפל בתושבי.
פרופ' אלתרמ ,אנחנו בשלטו המקומי צריכי להחזיק אות! כיועצת שלנו צמודה .אמרת דברי..
רחל אלתרמ:
כל המחקר שלי הוא על זמני שלי 5 ,שנות עבודה ללא תשלו מא* אחד..
יעקב כחלו:
אני קראתי אותו ונהניתי מכמה משפטי חשובי שבס! הכל..
...
נת מאיר:
אחרי הדברי שנאמרו ג את הביקורת אנחנו מקבלי באהבה .אנחנו מצטרפי לכל הדברי
שנאמרו .אני חושב שכול מביני כא שרשויות מקומיות זה לא גו& עסקי שהמטרה שלו שהאזרח
יקבל פחות פיצויי ושקופת הציבור תישאר שלמה .יש לנו כא שאלה של היחסי שצריכי להיות
בי השלטו לאזרח .אני חושב שפרופ' אלתרמ ,ג במחקרי שלה וג במה שהיא אמרה היו,
הציגה את הדברי בצורה נכונה .כל מה שהיא אמרה מבוסס על שכל ישר .אני מציע להפני את
הדברי ולקחת אות לתשומת לב.
הדברי מקבלי משנה תוק& בסוגיה של פיצויי בגי פגיעות תכנוניות ,כי זאת מערכת
שצרי! להחזיר לה קוד כל את השפיות .תסלחו לי על המילה שאני משתמש בה ,אבל בהרצאה
שנתתי לפני מספר שני בנושא הזה אמרתי להחזיר את השפיות למערכת .המערכת הפכה להיות
בלתי שפויה ,דהיינו מסעי& עלו ובלתי ידוע שהיה ידוע רק ליודעי ח ,הוא הפ! לסעי& ע הגנת יתר,
לסעי& שבעקבות פסיקה של בתי המשפט ,שג היא עברה מקיצוניות לקיצוניות ,מראייה שרואה את
זכות הבנייה כהגבלות אדמיניסטרטיביות ובכלל לא עומדות בשורה אחת ע זכות הקניי ..דר! אגב,
זאת ג הסיבה ההיסטורית לכ! שעל תביעות של פיצויי הפקעה הייתה תקופת התיישנות בלתי
מוגבלת .ב 197הייתה שנה אחת שהפכה ל 3שני.
...
רחל אלתרמ:
זאת נקודה מאוד מעניינת ,כי כיו מדובר בעול בחקלאות עירונית .לא לזה התכוונת ,אבל זאת
מגמה שתל ותגבר .לחקלאות עירונית בתו העיר יש שווקי יותר מידיי ועל כ שוויה כחקלאות
עשוי להיות יותר גבוה בייעוד החקלאי.
...
רחל אלתרמ:
העניי של הגובלי ,הוודאות .א מאשרי את הגובלי תשימו ש ר* מינימאלי של ,10%,20%
 .30%נת  ,לא צרי לדאוג ,ה! 70,30נולד כולו באופ תוספתי מלובי של ראשי ערי .הוא לא היה
אחיד .הנוסח החדש פשוט יהיה הר* החדש ללובי .זה יציר הלובינג .הוא ימשי כ .צרי להיות
 100%שיפוי.
מאיר ברק:

אני חייב להצטר& לדבריו של עו"ד נתי מאיר .הרצאתה המעניינת של פרופ' רחל אלתרמ אכ הייתה
מאלפת .אדוני מכיר את האמירה" :צדיקי מלאכת נעשית בידי אחרי" .אני חושב שבמקרה הזה
אכ נעשתה מלאכה.
סעי& )397א()" (1ומיו מת ההיתר" ,לא "מיו התוק& של התכנית" .אנחנו סבורי שיש בכ! סיכו.
יז רכש מגרש על פי תב"ע שקיבלה תוק& שני קוד לכ ולא היה מודע לשינוי..
...
ארז קמיני:%
נתחיל מהנושא המרכזי שעלה כא .אפשר לומר שהיו פה שתי עמדות סותרות לחלוטי זו את זו או
מנוגדות זו לזו .עמדה אחת שהוצגה בכישרו רב על ידי פרופ' אלתרמ לעניי העדר ,ההצדקה ,הצור!,
הנימוקי מדוע לא לייצר בכלל אפיק של פגיעות עקיפות ,למעט בענייני תשתית .זאת עמדה אחת.
עמדה שנייה שהוצגה בכישרו לא פחות על ידי ד"ר הולצמ ועל ידי לשכת השמאי לעניי הפגיעה
הלא מידתית ,לטעמ ,בזכות הקניי של הפרט נוכח הצמצו ,כפי שאמרנו ,שעשינו והבהרנו בפגיעות
העקיפות .כשניגשנו לבחינה של הנושא המחקר המאוד מאוד מקי& ויסודי שעשתה פרופ' אלתרמ
היה לנגד עינינו .היא ג ציינה..
שמאי אסי&:
הוא הוזמ .ביקשנו ממנה לעשות את זה.
רחל אלתרמ:
הוא הוזמ .אחר כ הרחבתי את זה לעוד  4וחצי שנות מחקר.
נת מאיר:
לא חיכו לדבר כל כ! יסודי.
ארז קמיני:%
...
לסיכו הנקודה הזאת של פגיעה עקיפה ,עמדה מכא ועמדה מכא .מה שאנחנו בחרנו היא בסופו של
דבר עמדה שמאזנת בצורה ראויה את הזכות הקניינית או המעי קניינית של אד על מקרקעיו ,לא על
מקרקעי השכ ,אל מול הקושי המאוד מאוד גדול שיוצרות תביעות הפיצויי ביחס לתכנו אורבני
נכו וראוי .א התכנו במקו להתקד ב 7שני יתקד ב 10שני זה כבר לא כל כ! נורא .זה דבר
אחד לעניי הזה.
שאלה נוספת עקרונית שהושמעה כא לעניי שאלות ההקלה והשימושי החורגי .נכו שאי זכות
פיצוי כזאת היו .אי פיצויי בשל הקלות ושימושי חורגי ,אבל א אנחנו נדרשי לסוגיה אחרי
שצמצמנו את הזכות המהותית ואנחנו שואלי את עצמנו ,כפי שאמרה אפרת במהל! הדיו ,מה
ההבדל בי אד שנפגע בתכנית נקודתית מזה שקו בניי התקרב אליו לכדי  0או  2וחצי מטר לבי
אד שהתקרב אליו הדבר בהקלה או בשימוש חורג ,אז השאלה א יש הבדל .צרי! להיות איזה
שהוא הבדל מבחינת ..בהנחה שהכרתי בזכות הקניי של אד שקו הבניי לא התקרב אליו כי הכרתי
בזה בתכנית ,אז אני לא צרי! להכיר בזה בהקלה בשימוש חורג כי זה מייצר מטלה גבוהה מידי על
הוועדה ,עלות התדיינות גבוהה מידי? אגב ,היטלי השבחה ברוב ה אלה שאמורי..
רחל אלתרמ:
למה אתה אומר היטלי ברבי ,יש רק אחד?
קריאה:

גובי אותו על הקלה בעת שימוש חורג.
ארז קמיני:%
יש רק אחד ,אבל גובי אותו הרבה פעמי.
רחל אלתרמ:
למה מיסי שבח ,מיסי רכוש?
ארז קמיני:%
אני מסכי אית! לחלוטי .היטל השבחה בעיקרו הוא זה שצרי! לממ את הפיצויי ,לא הארנונות.
רחל אלתרמ:
וא אי?
קריאה:
על הקלות ושימוש חורג יש.
יהודה זמרת:
השימוש חורג מטבעו..
ארז קמיני:%
הקשר הוא לא חד חד ערכי ,אבל יש קשר.
רחל אלתרמ:
הוא קשר פילוסופי.
ארז קמיני:%
ממש לא .הכספי שהיטל ההשבחה צרי! להיות מיועד אליה ה בי היתר לפיצויי.
רחל אלתרמ:
מקו אחד יש..
...
איריס פרנקלכה:
רחל העלתה את העניי של פיצוי דושלבי בפגיעה ישירה .תוכל להתייחס לזה?
ארז קמיני:%
פיצוי דושלבי הוא פיצוי שבסופו של דבר יש הפקעה .זה חמ"מי.
רחל אלתרמ:
בסדר ,אבל אמרתי שצרי הודעה כשזה מיועד להפקעה .כשזה מיועד לצורכי ציבור..

ארז קמיני:%
יש תיקו בפרק ההפקעות .כשנגיע לפרק ההפקעות נתייחס אליו .ככלל צריכה להיות הודעת הפקעה
בתכנית .כשקרקע מיועדת לצרכי ציבור צריכה להיות הוראת הפקעה בתכנית .אמרנו שלגבי כל
תכנית – יש סעי& כזה  ג באיחוד וחלוקה וג בתכניות שמיועדות להפקעה צריכה להיות הודעה
אישית .א יש לי תכנית שמייעדת קרקע לצור! ציבורי – נניח לדר!  ויש בה ג שינוי ייעוד
מחקלאות לדר! וג הוראת הפקעה ,אז ברור שהתכנית הזאת תיודע.
רחל אלתרמ:
אני מאוד מאוד מברכת על זה ,זה דבר שהיה טעו הסדר .אני שמחה שסגרת את זה מכל הכיווני.
צרי לבר על זה .שווה הודעה לעיתונות בפני עצמו.
ארז קמיני:%
לא בטוח שגופי התשתית הפנימו את זה ,אבל בסדר.
...
הערה נוספת של רחל לעניי פלוני אל מול פלוני בשאלת הפגיעות העקיפות ע כתבי השיפוי .לא לכל
תכנית יש כתב שיפוי .לא בכל המצבי קיי כתב שיפוי בפגיעות עקיפות.
רחל אלתרמ:
זה משהו טרנדי.
ארז קמיני:%
זה נכו .יש הרבה כתבי שיפוי לא בכל מצב .ג א יש כתבי שיפוי בסופו של דבר מי שאחראי אל מול
הפרט הניזוק  בהנחה שאנחנו מכירי בזכות הקניי המוגבלת שלו שלא יפגעו בהנאה הסבירה שלו
מהנכס – הוא בראש וראשונה הוועדה המקומית .היא החייבת העיקרית .נכו שהיא תקבל כתב שיפוי
ותוכל להגיש מעי הודעת צד ג' ,אבל א צד ג' לא נמצא ,פשט את הרגל ,לא נית להיפרע ממנו,
החייבת היא הוועדה המקומית .לא נית לומר שיש פה במפורש פרט כנגד פרט .זה בהיבט הטכני
ובהיבט המהותי .מי שבסופו של דבר הוא הרגולטור שאישר את ההקלה ,השימוש החורג ,התכנית
הנקודתית או התכנית המפורטת היותר רחבה זה מוסד התכנו .אצל הוועדה המקומית בעתיד זה
יאושר .מי שאישר זה המלכות ,זה הרשות .הרשות צריכה לעמוד אל מול מי שהיא יצרה כלפיו את
הפגיעה .נכו שאחר כ! היא תוכל אולי להיפרע מהיז שגר לזה ,אבל הרשות יכולה להגיד ליז
"לא" .היא יכולה להגיד שלא תהיה התכנית ,שלא תהיה הקלה והשימוש החורג כי זה פוגע יותר מידי.
א רוצי רגולציה  אני מסכי ע עו"ד מאיר שבגי הרבה רגולציות אחרות לא משתל פיצוי
במדינת ישראל  שנוגעת למהות של האד ,לקניינו אי אפשר להגיד שאני אאשר את הפגיעה אבל אני
לא..
רחל אלתרמ:
אי כמעט תיאוריות כאלו.
ארז קמיני:%
למה אי תיאוריות כאלו?
רחל אלתרמ:
ככה .פתאו לגובלי..
יהודה זמרת:

אנחנו קיימי בעול..
רחל אלתרמ:
לא התמודדת ע כל השאלות האחרות .אמרת איזו .המהות ,התקציבי .איפה השלטו המקומי?
ארז קמיני:%
מה זה קשור?..
רחל אלתרמ:
זה ועוד אי קשור.
ארז קמיני:%
תתמודדי את ע השאלה שאולי לא יקבלו היטל השבחה.
רחל אלתרמ:
אני לא מקבלת שזאת אותה מטריה .זאת לא אותה מטריה .זאת מטריה שונה.
ארז קמיני:%
למה צריכי לשמש כספי ההיטל?
רחל אלתרמ:
זה לא אחד מול השני.
ארז קמיני:%
לא אמרתי שזה אחד מול השני ,אבל את אומרת שהארנונה עומדת מולה.
רחל אלתרמ:
בטח שהארנונה עומדת מולה.
ארז קמיני:%
לא .ג היטל השבחה..
רחל אלתרמ:
כשיש.
ארז קמיני:%
יש רשויות שאי לה ג ארנונה כי ה לא מצליחות לגבות.
רחל אלתרמ:
נכו ,זה רע מאוד .תתמודדו ע עצ העניי .את מתמודדי באופ תיאורטי.

ארז קמיני:%
שלא יאשרו הקלות ,שלא יאשרו שימושי חריגי .אפשר לומר שלאד אי זכות..
רחל אלתרמ:
אי שו אבחנה בי מקרקעי ישראל ,רשויות שלא קיבלו היטל .אי אבחנה בי המקורות לחובות.
אי שו קשר ע התקבולי.
ארז קמיני:%
מה זה קשור לתקבול? קוד כל נדבר על הפגיעה .את אומרת" :אני לא מכירה בפגיעה עקיפה" .זה
מה שאת אומרת .את אומרת שזה לא ראוי.
רחל אלתרמ:
זה לא ראוי ,זה שעטנז .זאת תאונה שקרתה ,הגיע הזמ לתק אותה.
ארז קמיני:%
יכול להיות שהגיע הזמ לתק את התאונה.
רחל אלתרמ:
פתאו השתכנעת מתאונה מקרית.
ארז קמיני:%
בסדר ,נכו ,יכול להיות שהשתכנענו מתאונה מקרית.
רחל אלתרמ:
נעמי וייל הגנה במקרה על איזה שהוא בניי שצפה על העיר העתיקה .לחלוטי מקרי .בגלל זה
אזרחי מדינת ישראל צריכי לחסו את הפיתוח ,לשל הו עתק?
ארז קמיני:%
אני לא מסכי למה שאת אומרת ,כי עובדה שאת אותו דבר את לא אומרת בתשתיות.
רחל אלתרמ:
יכול להות שהיה צרי לעשות די מיוחד לתשתיות.
ארז קמיני:%
בתשתיות את אומרת שזה לא פייר .למה זה לא פייר בתשתיות? אד נפגע או שאד לא נפגע.
רחל אלתרמ:
בתשתיות היה צרי לעשות את זה כיוו שזה השפעות חיצוניות שקשורות בדר כלל ע הפקעות.
זה יכול היה להיות חלק מדי ההפקעות.
ארז קמיני:%

אני מדבר על פגיעה עקיפה .רעש מהכביש.
רחל אלתרמ:
אפשר היה לתפוס רעש מהכביש ! יש דיני שעושי את זה – כחלק מההשפעות החיצוניות שהיו
כרוכות מלכתחילה בהפקעה .אל תית לי שבגלל זה..
ארז קמיני:%
זאת לא הפקעה .הקרקע הגובלת..
רחל אלתרמ:
אדוני ,אתה רוצה להיכנס כא לכל הדיו? אני אומרת ל שכל הדי הזה שנוצר על השפעות
חיצוניות נולד באופ מקרי לחלוטי ולא בגלל שזה קניי מכונ .אנחנו לא כוננו את התיאוריה הזאת,
זאת לא דוקטרינה ,זה לא בא משו מקו .זה בא מפסק די מקרי.
ארז קמיני:%
אי שו בעיה ,רחל .הבנתי שזה מקרי.
רחל אלתרמ:
השלטו המקומי חושב שזה נולד בהר סיני .זה לא נולד .זה נזק לציבור .זה נולד באופ מקרי.
ארז קמיני:%
שו דבר לא נולד בר סיני חו %מעשרת הדיברות.
רחל אלתרמ:
המחוקק צרי לתק את זה .אל תגנו על זה פתאו כקודש..
ארז קמיני:%
א את אומרת לא להג ,אז מדוע את אומרת להג על פגיעה מתשתיות?
רחל אלתרמ:
יכול להיות שלגבי תשתיות היה צרי לייצר די מיוחד .במקרה הזה זאת הקטנה של הדי הקוד.
אתה אומר לי שבגלל התשתיות הלאומיות אתה צרי את כול לפצות ,לעצור את הפיתוח של
המדינה ,לעשות דבר שהוא לא מידתי .פתאו המצאת דוקטרינת קניינית שלא קיימת.
ארז קמיני:%
אנחנו המצאנו? בית המשפט העליו המציא אותה.
רחל אלתרמ:
באופ מקרי.
ארז קמיני:%
יכול להיות שזה נוצר מקרי.

רחל אלתרמ:
המחוקק צרי לתת את הדי על תיאוריית הקניי הזאת.
ארז קמיני:%
אי בעיה ,מאוד יכול להיות.
רחל אלתרמ:
משרד המשפטי מפחד מזה.
ארז קמיני:%
לא מפחד .אני לא מפחד בכלל.
רחל אלתרמ:
תחסלו את הפגיעה העקיפה.
ארז קמיני:%
אני חושב שראוי לשל.
רחל אלתרמ:
אל תמציא.
ארז קמיני:%
אני לא המצאתי את זה .שו דבר מהתיאוריות האלו ה לא המצאה שלי.
היו"ר אמנו כה:
הסעי& הזה ייגמר אצלי בחדר .תמשי! לסעי& הבא.
רחל אלתרמ:
תראה לי את התיאוריה הקניינית הזאת של גובלי בכתובי של..
...

פרוטוקול מס' 41
מישיבת ועדת הפני והגנת הסביבה
יו שלישי ,ד' בחשו התשע"ב ) 01בנובמבר  ,(2011שעה 11:00

סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע! – 2010מתקני ביטחוניי.
...

רחל אלתרמ:
במבט של כמה צעדי לאחור ,אני רוצה לבר על המהל הזה .יושבי פה הרבה אנשי במדי אז
אני אציג את עצמי :שמי רחל אלתרמ ,אני פרופסור בטכניו ואני יועצת לוועדה .אני עוסקת בייעו0
לוועדה ג על!ידי מבט השוואתי בינלאומי .מדוע? כי ביטחו ,כמו אוויר ,צריכות הרבה מדינות.
השאלה היא אי עומד המהל הזה בראייה השוואתית בינלאומית?
חדשות טובות ליהודה לארז ולמערכת הביטחו .למרות שאי מחקר השוואתי בינלאומי בנושא הזה
ואפילו לא ברוב הנושאי האחרי שאנחנו עוסקי בה ,מידע כללי אני יכולה חלק להגיד וחלק
לנחש ,שיש באיזו החדש מעבר למערכת שהיא שקופה יותר ,אזרחית יותר מאשר בדר!כלל
במדינות אחרות.
אני רוצה לומר עוד מילה בנושא הזה .מזה  15שנה שישראל נמצאת במצב מאוד רע בעול
האינטלקטואלי הבינלאומי ,בעול האקדמי הבינלאומי ,בעול המשפטי הבינלאומי .עכשיו זה כבר
חלחל למקבלי ההחלטות פה אבל לא מספיק .אילו היו מסתכלי על הדבר הזה לא היו מאמיני
שזאת מדינת ישראל .אפילו ההליכי הקודמי היו הרבה יותר ידידותיי מאשר מייחסי לנו.
יחד ע זאת ,העוצמה של מערכת הביטחו בישראל מבחינת צריכת קרקע והממשק ע החיי היו
יומיי הוא אינטנסיבי יותר אבל לא מכל המדינות .למשל ,חשבתי לעצמי על דרו קוריאה ,ש
האמריקאי נמצאי הרבה .אני משוכנעת שבהליכי תכנו ובנייה בדרו קוריאה ,הבסיסי
האמריקאי לא משתקפי לה .אני ג מעריכה שג בקפריסי ג יש די הרבה מתקני והיא
חברה מאוד פנימאית בתו האיחוד האירופי ,שג ש ההליכי לא כל!כ ידידותיי .בכוונה
לקחתי שתי מדינות קטנות .בארצות הברית ,הדברי האלה בכלל לא מגיעי לשולח אזרחי.
ארז קמיני:%
זה לא שיורי טילי מקפריסי התורכית לקפריסי היוונית ,אבל בסדר.
רחל אלתרמ:
ארז ,אני לא הולכת לכיוו שלילי ,אתה לא צרי לעזור לי.
היו"ר אמנו כה:
ג שמאי אסי& הגיע ,בא לשמוע תשבחות ,הגעת בזמ.
שמאי אסי&:
אני סומ! עליכ.
דב חני:
דווקא בפרק שבו היו הכי הרבה תשבחות מכל הצדדי ,דווקא בפרק הזה הוא לא הגיע .זה לא בסדר,
מגיע לו לשמוע ג את התשבחות.
רחל אלתרמ:
אמרתי שאנחנו בהחלט יכולי להיות מאוד גאי .אגב ,לא יזיק בכלל ג קצת לפרס את הגאווה
הזאת באזרוח ברמה ההשוואתית הבינלאומית.
יחד ע זאת ,מאחר ואצלנו מערכת הביטחו היא צרכנית קרקע מאוד גדולה והממשק ע החיי
היומיומיי הוא חזק ,אני חושבת שיכול להיות שאפשר להזיז את זה עוד קצת לאותו איזו ,כפי
שאמרה יפה איריס ,ובעיקר הרשויות המקומיות שלא מייצגות את עצמ היטב.

אני לעצמי ג כ סימנתי את סעי*  256והסמליות שלו" :לא ישתת* מהנדס ועדה מקומית בדיו
בתכנית למתק ביטחוני אלא א כ" ,במקו להגיד :ישתת* מהנדס ועדה מקומית או מי מטעמו
שה בעלי סיווג ביטחוני ראוי.
יהודה זמרת:
יש שלושה סעיפי קודמי.
אמנו קולבק:
ההבהרה היתה ברורה רק שהניסוח של הסעי& יתוק.
רחל אלתרמ:
יהודה ,אמרתי את זה כמשהו סמלי שמסמל את ההדרה של השלטו המקומי מההליכי האלה.
אילו אני הייתי מייצגת את השלטו המקומי – חבל שנבחרי הציבור לא מגיעי הנה .זה לא מספיק
שהייעו 0המשפטי שלה מגיע משו שה מייצגי ציבור ,ה נבחרי .א אני הייתי ה ,הייתי
אומרת שיש פה מידה מסוימת של הפרה של אמנה .ה אחראי על הביטחו ,ה כיו אחראי על
 4ערי בדרו האר 0שיש לה הרבה סמכויות ביטחוניות .זה לא סביר בעיניי שה מודרי מתו
המערכת הזאת .זה מה שהייתי אומרת אילו הייתי מייצגת את השלטו המקומי .כיוו שאני לא
מייצגת אותו אני אומרת את זה כאשת אקדמיה .אני חושבת שהיה פה מקו לעשות את זה ע
הסיווג הביטחוני.
מילה אחרונה .נאמרו פה הרבה דברי על הגדלת הוועדות .זה אולי טוב אבל יש פה דבר קט אחד:
ככל שמגדילי את הנוכחות בוועדה ,אנחנו גורמי לקבוצה גדולה באוכלוסיה לא להיות חברה
בוועדות האלה ,כי מעטי בני ה! 21%באוכלוסיה שה בעלי הסיווג הביטחוני הראוי כ ש צריכי
לקחת את זה זה לצד זה .חו 0מהסודיות יש תועלת במספר אנשי קט יותר .לא כדאי להגיד לכל
הנציגי :לא ,לא ,לא כי את ערבי.
...
רחל אלתרמ:
בנושא הטלת החובה על זיהו .משרד המשפטי והפסיקה מאוד מצמצמי את ידי ועדות התכנו
להטיל חובות כספיות שפירוש כספי על בעלי הקרקע או בעלי הזכות האחרת .אתה יודע שפה אנחנו
חלוקי .א רוצי להטיל את זה ,בס!הכול זאת השפעה חיצונית .היא לא שונה במהותה
מהשפעה על!כ ששכונה חדשה גורמת לצור בעוד כיתות .ג זאת השפעה חיצונית.
על!כ בזה אנחנו נישאר חלוקי .יש פה פסיקה שמשרד המשפטי סייע לה לאחרונה שמאוד
מגבילה את ידיה של רשויות התכנו ,דהיינו ,של תושבי מדינת ישראל לקבל טובי של שיפור
איכות החיי שלה בדר כזאת.
א רוצי שזה יהיה ,כדאי לא להשאיר את זה למזל שרשויות התכנו יקבעו את זה אלא שתהיה
סמכות מפורשת להטיל.
ארז קמיני:%
ובלבד שמי שיצר את הזיהו זה המתק עצמו.
רחל אלתרמ:
זה עניי של השפעות ! ! !
ארז קמיני:%

זיהו קרקע זה נושא נפרד לגמרי.
רחל אלתרמ:
ארז ,אני מכירה את הצעת החוק .לקחתי את זה לפילוסופיה יותר רחוקה שהיא השפעות חיצוניות
שאת והפסיקה צמצמת את האפשרות להטיל על בעלי הקרקע ועל היזמי להפני אות על!ידי
שיפוי הציבור .תיזהרו ג בעניי הזה.
יהודה זמרת:
זה נושא אחר שצרי! לדו בו .צרי! להבי שיש לו   
רחל אלתרמ:
ההבחנה היא לא חדה .ג פה תיתנו לעצמכ את הסמכות להטיל הזה כדי שלא נמצא שזה מוטל על
כתפי משלמי המיסי או יותר נכו ,זה לא מטופל.
...

פרוטוקול מס' 37
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו ראשו ,ז' באב התשע"א ) 7באוגוסט ,(2011 ,שעה 11:30
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ(499/
...
רחל אלתרמ:
אני רוצה לבר על כמה דברי שנמצאי בפרק המצוי של הרישוי .מעבר לנושאי הידועי של
היעילות והמהירות ,יש כא שני חידושי חשובי .אחד הוא התנאי המרחביי.
הנציג של התאחדות הקבלני והבוני פקפק קצת בתועלת של התנאי המרחביי .הוא לא כא
אבל בוודאי יקבל את הפרוטוקול .אני רוצה להסביר למה לא נית לכלול את כל התנאי המרחביי
בתוכניות כפי שביקש הנציג של התאחדות הקבלני הבוני.
בנוס* לנושאי שאני מוכרת בגינ במחקריי ,יש נושא שאני בודקת אותו כבר שני רבות ,והוא
נספחי הבינוי ,נושא קטנצ'יק אבל חשוב .יש הרבה מאוד נספחי בינוי שאינ מוגשי ביחד ע
התוכנית ,וזה דר הטבע .הסיבה היא שכל עוד יש לנו תוכניות שנותנות זכויות בנייה מראש
וממשיכות להיות תקפות נפער לעתי תכופות פער של זמ בי הכנת התוכנית ובי בקשת ההיתר.
בפער הזמ הזה משתני טעמי אדריכליי ,לפעמי משתני טעמי של השוק שקשורי ע
נושאי שוני של הבנייה ,ובתו הפער הזה נכנסו אות נספחי בינוי שאינ צמודי לתוכניות אלא
באי באיזה זמ קרוב יותר לרישוי .ה"חיה" הזאת ,של נספחי הבינוי המאוחרי ,לא מוסדרת
בחוק כיו .בכלל נספחי בינוי אינ מוסדרי ,אבל נספחי הבינוי המאוחרי ה הבעייתיי יותר.
המוסד החדש שנוסד כא ,התנאי המרחביי ,מנסה להיכנס בתו הטווח הזה .אני קוראת לזה:
"בי הערביי" ,בי התוכנית ובי הרישוי.

זה חידוש חשוב מאוד .יש כא ג הרבה שקיפות וג זכויות להגיש התנגדות .זה יהיה טוב ג
לגופי הירוקי וג לגופי המשמרי .זאת הערה משבחת אחת .א את רוצי ,יש לי ג נתוני
אמפיריי על נספחי הבינוי הבעייתיי מאוד .אגב ,נספחי הבינוי הבעייתיי ימשיכו להתקיי ,כל
אלה שנמצאי בשטח ,וה כיו באלפי וא* בעשרות אלפי ,שג מעלי בעיות משפטיות רבות.
הערה מברכת שנייה היא בנושא הרישו .לא צרי להכביר מילי ולומר עד כמה החידוש הזה
חשוב .אני רק רוצה לומר את זה כדי שזה לא יעבור מתחת לרדאר .יש כא לראשונה הצמדה של
הרישוי לרישו ,וזה מבור מאוד.
הערה שלישית ,שאומר כעת אבל אשאיר אותה לפרק אחר ,היא בנושא שציינה גברת יעל דורי
מ"אד ,טבע ודי" ,בהקשר לתוכניות שפג זמנ אבל קורבנותיה לא בטלו .בה יש לדו לא כא ,כי
זה לא עניי של רישוי .זה עניי של הזכות לפיצוי ,שהרי אי שו מניעה בחוק היו ,אתמול ,מחר
או מחרתיי ,ביש או בחדש ,לבטל תוכניות כאלה .המניעה היחידה היא כס* ,ועל כ המקו הוא
בפרק הפיצויי ,שאז יש להעלות את זה ,וא את לא תעלו אני אעלה את זה ,וג אעלה את תוספת
זכות הפיצוי שמר שמאי אסי* הזכיר בשק* אבל לא נמצאת בפרק הזה כמוב ,כי זה פרק רישוי.
הכוונה היא לזכות הפיצויי על שימוש חורג ,שאי מקומה בפרק הד ברישוי.
...
פרוטוקול מס' 35
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפני והכלכלה לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!
2010
יו שלישי ,כ"ד בתמוז התשע"א ) 26ביולי  ,(2011שעה 11:30
סדר היו:
הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע – 2010חלק ד' ,פרק ד' ,סימני אג )ס :(275250 .בדיקה
מוקדמת ,דיו והחלטה על הפקדת תוכנית ,הפקדת תוכנית וכ התנגדויות והערות.
...
גב' אלתרמ:
כמה דברי ,אחד לגבי משכי הזמ .נציגי הממשלה ישבו הרבה מאוד על הנושא הזה ,בצור לאז
בי המהירות לבי האיכות ,והועלו פה הרבה אמירות לגבי חוסר שיקול הדעת בעניי המועדי .יכול
להיות ,הא שקלת מת הסכמה לשר הפני בתקנות ! ! !
יהודה זמרת:
יש הסכמה כללית שאומרת ,אנחנו מביני שמחר בבוקר זה מחר בבוקר .זה באמת כמו שאומרי,
אנחנו מנסי לשנות התנהלות .יש סעי& שאומר שעד לתו תקופת    הפרוסה פה על  5שני ,השר
יהיה רשאי ,מה שנקרא ,לתת קצובות זמ יותר ארוכות או לסוגי תוכניות או לסוגי מוסדות ,בתקנות.
ארז קמיני:%
נית דוגמא ,למשל ועדה מקומית שאי לה עדיי את היכולות של הגשת מקוונת ,אז ביחס אליה ג
ההודעות שיינתנו על קליטת התכנית ,סוגי כאלה של הודעות ,אנחנו כנראה נפרוס את הזמני יותר
למשלוח בדואר או בפקס או דברי מהסוג הזה.
רחל אלתרמ:
בסדר גמור ,יש גמישות מסוימת .אני אגיד בגדול ,אני אבהיר מה שהתכוונתי.
הרצו לעודד זמני בסנקציה ,שהתכנית א כ לא תל קדימה ,הוא תמיד בעירבו מוגבל ,כי יש
תוכניות שקשה מאוד לוותר עליה .למשל מלאי דיור ,בימי של היו ,כל פע זה צור אחר ,ועל כ
צרי כא את הגמישות.

ארז קמיני:%
התקנות האלה נועדו לתקופת המעבר ,וה יהיו בתוק& עד המועד הקובע .כ! זה נכתב ,היינו עד 5
שני מיו תחילת החוק .עוד  5שני ,נראה שלא נעמוד במה שאנחנו רוצי ,אז כנראה שניפגש בדר!
זו או אחרת .אבל אנחנו כולנו תקווה שכ נעמוד במה שהכנסת בסו& תסכי לאשר ,והתקנות ה אלה
נועדו לגשר עד תקופת הביניי שבה אנחנו יודעי שלא לכול יש את הטכנולוגיה המאפשרת עמידה
בזמני האלה.
רחל אלתרמ:
בסדר ,נקווה .לא משוכנעת ,אבל נקווה .אני יודעת שיהיו מקרי יוצאי דופ וטוב היה א תחשבו
על סעי* שמאפשר למקרי נקודתיי לאפשר הארכה ,משו שג המדינה תרצה בזה מעת לעת.
הערה שנייה בעניי הגדול של שיתו* ציבור .אני מסכימה ע האמירה של איריס פרנקל!כה מטע
הייעו 0המשפטי של הוועדה.
אני רוצה להתייחס לדברי שאמרה טלי .שיתו* ציבור .קוד כל אמרת שיתו* ציבור אמיתי .אי
דבר כזה שיתו* ציבור אמיתי .שיתו* ציבור כמו תכנו ,הוא תמיד יהיה שנוי במחלוקת משו שהוא
מטפל במחלוקות ,הוא מטפל באינטרסי מנוגדי ,כמו שתכנו ,לפעמי קורה שמשביעי את רצו
כול ,אבל זה די נדיר .על כ אי דבר כזה שיתו* אמיתי .שיתו* ציבור ג לאו דווקא ,בהכרח מונע
התנגדויות .אי לנו הוכחות עובדתיות לעניי הזה .יכול להיות שכ.
דווקא בעניי של התשתיות הלאומיות ,מחקר יחסית חדש שנתתי ממנו עותקי חינ ונוכל לעשות
את זה שוב ,של דורו דרוקמ ושלי ,בח את הסיכויי להגשת התנגדויות לפי סוגי שימושי קרקע,
ונציגת החברה הלאומית לדרכי תשמח או תצטער לשמוע שדרכי ה בולעי התנגדויות ,ואני יודעת
את זה מהיו יו ,אבל זה כבר מוכח ע מספרי בהשוואה ג לשימושי קרקע אחרי.
את הזכרת ג הפקעות ,ואמרת ,בגלל ההפקעות לא כדאי אולי .דווקא משו כ אני חושבת שכ
ראוי היידוע המקדי .מה שאני אומרת זה ,שיתו* ציבור הפ להיות כמו מנהל תקי ,כמו חמצ
בחדר הזה שלא תמיד זמי במאה אחוז .זה לאו דווקא התועלת בהירה באותו זמ ולאו דווקא יש
תועלת ,ובהחלט יכול להיות ג מחיר ,ונתקלת ג במחיר .סה לה וי .להרבה דברי בהחלטות
ציבוריות יש מחיר.
לגבי החשש של על הסתמכות ,אני לא חושבת שיש חשש כזה ,דהיינו שאנשי יטענו ,הרי נתת
לנו מידע מוקד והסתמכת בזה לגבי ההשקעות שלנו ,ההחלטות הכלכליות שלנו.
קוד כל יש בחוק הזה חובה לגבי פרסו על הכנת תכנית ,דבר שפרפר בנוסחי הקודמי של
החוק .א אי חשש לגבי הסתמכות על הודעה רשמית על הכנת תכנית ,אני חושבת שעל אחת כמה
וכמה ,אי חשש כאשר מדובר בהליכי שה אקסטרה קוריקולרי של שיתו* ציבור .אני לא
חושבת שיש כא בעיה .יכול מאוד להיות שבהתחלה יהיו תביעות או עתירות בעניי הזה .בסדר,
אבל יתרגלו לזה ,כי בתי המשפט ידחו אות ובסו* יהיה ברור שזאת לא הסתמכות .אני לא חושבת
שזה חשש אמיתי.
לגבי הנוסח בחוק ,אני חושבת שהנוסח שלא כל כ ברור ,אבל נראה לי שהנוסח פחות או יותר,
שמוצע כא על ידי הייעו 0המשפטי ,הוא מאוז .פה יש לי שאלה .אני יודעת שאת חשבת על
הנושא .אני בכלל מורידה כובע על החשיבה הרבה .כמעט שאי אב שאנחנו מעלי פה ,כולל אני,
ע כמה אבני אולי כ ,אבל לא רבות ,שלא חשבת עליה.
יש לי שאלה ,יהודה ,ארז ,הא לדעתכ ישנו שיקול דעת רחב לוועדה שתבקש הלי של שיתו*
הציבור כלשהו מידי יז?
...
רחל אלתרמ:

א' ,יש סמכות לבקש .מה שאני מציעה ,אני משוכנעת שהציפייה למשהו שהוא יוצא החוצה לקראת
ציבור מושפע ,יתגבש לאט לאט כציפייה חברתית ובסו* כציפייה משפטית .כדאי לבחו אי זה
עומד מול שעו לוח הזמני .כרגע זה צרי להיעשות לפני לוח הזמני ,אחרת זה לא יתכ לתוכו.
אני חושבת שמע"צ ואחרי ,ובמיוחד התשתיות הלאומיות ,יצטרכו להתחיל ולחשוב על זה מראש,
כי את תיתקלו בזה כציפייה שהולכת ומתגבשת .דוגמאות יש אי סו* ,תקראו את הספרות ,או
שאת לכ דוגמא הכי קטנה ,הנושא של השגות מועצה ארצית .התפתח כבר בשנות ה! ,70ראשיתו,
ראשיתו ותיק מאוד ,לגמרי אקסטרה קוריקולרי .היו את לא תצפי לתכנית כזאת שלא מאפשרת
איזה שהוא דיו יותר רחב .אפילו מועצה ארצית ,שכידוע ש אי זכות להתנגד .אז תצפי לעניי הזה,
ואולי נחכה לסיבוב הבא ,כי זה בסו* ג אולי יגיע.
אני לא בטוחה שבחקיקה זה יותר טוב .מה שאיריס הציעה זה מעניי מאוד ,שהיא אומרת ,לא צרי
הלי מסוי ,אלא צרי דו"ח על מה נעשה.
עוד מחשבה אחת אחרונה בעניי הזה ,לגבי ההסכמה של הוועדות .טוב יהיה ואולי ג את זה
חשבת ,שעידוד של הליכי אקסטרה קוריקולרי כאלה ,יהיה חלק מהצ'ופרי וזה יהיה אחד
השיקולי שיעודד את הוועדות לעודד יזמי לעשות מ מהלכי שיתו* ציבור למיניה ולדווח על כ,
וזה יהיה חלק מהשיקולי של הסמכה.
עוד מילה אחת בנושא של השלטי וכו' .אני מאוד מצטרפת לדברי של אס* ולדברי אחרי,
בכלל דברי נבוני שנאמרו פה .העניי של השפה הוא לא דבר טריוויאלי וקורה בכל מדינה שיש
פרסומי בנושא מנהלי .השפה המנהלית והמקצועית אלה שפות ספורות .עד היו במש  80שנות
חוק התכנו והבנייה ,השפה המנהלית נשארה שפה פחות או יותר סגורה והמחוקק צרי היה
להכניס בה פריטי .היא לא מעצמה נפתחה .ההודעות לא נפתחו מעצמ ,למרות שאי שו איסור
בהודעות להכביר מילי .על כ זה מאוד רלוונטי לשי אמת מידה ,יהודה ,לשר .אמת מידה של
בהירות בשפה עממית.
ארז קמיני:%
נניח שאנחנו כותבי בחקיקה בהירות בשפה עממית .אני לא מכיר עוד חקיקה שנכתב בה
בשפה עממית ,אבל אנחנו נכתוב בהירות בשפה עממית .בסופו של דבר מי שיפנה לכתוב את התקנות
ויצטר& לפרש מהי בהירות בשפה עממית ,יצטר! לכתוב א יש ש של רחוב ,אז תכתבו את ש
הרחוב ,וא אי ש של רחוב ,תכתבו את הגוש/חלקה.
רחל אלתרמ:
נכו.
היו"ר דב חני:
ההערה של פרופסור אלתרמ היא הערה מאוד מאוד חשובה .אני בטוח שברמה המשפטית יש לאדוני
תשובות ,השאלה היא איננה שאלה משפטית .יש פה בעיה אמיתית שצרי! לחשוב עליה .לי אי כרגע
פתרו .אנחנו רוצי שאנשי יבינו במה מדובר .זו המטרה .אנחנו כרגע בשלב של בניית חוק ,של
גיבוש חוק ,אנחנו רוצי את הכוונה הכללית הזו של כולנו .אולי אי לכ פתרו כרגע ,אבל יהיה לכ
פתרו יותר טוב בהמש! .את הכוונה הכללית של כולנו אנחנו רוצי שזה ימצא לעצמו ביטוי בחוק.
רחל אלתרמ:
הנושא של מש הזמ של השלט ,אני הבנתי שיושב הראש אולי קצת היה ספק בזה ,חבר הכנסת
כה .זאת בהחלט בעיה .אנחנו יודעי שלפני התיקו שיזמה פרופסור יהודית נאות ז"ל ,ואני מאוד
הייתי שמחה ,אני לסטודנטי שלי אומרת ,זה תיקו שלה ,הנושא של שלט .לפני זה יש לנו את
ההודעות בלוחות השכונתיי .ההודעות האלה בהחלט נתלות ונעלמות ,מצולמות ונעלמות לעיתי

תכופות .הנושא של הסכנה של השלטי היא אמיתית ,ויש מקו בהחלט לחשוב על מנגנו של
פיקוח או הוכחה או אני לא יודעת מה ,ונית להסדיר את זה.
...
פרוטוקול מס' 33
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,כ"ו בסיו התשע"א ) 28ביוני ,(2011 ,שעה 13:15
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/שמירת הסביבה החופית )סעי& (225
 .2הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/סול העדיפות של תוכניות )סעיפי 226
(230
...
היו"ר אמנו כה:
בשלב זה אני מבקש לשמוע את פרופ' רחל אלתרמ .ראשית ,אני רוצה להודות ל! על הספרי שהפצת
לחברי שבאי כא לדיוני .זה מַ ְח ִ5י מאוד את כל מי שמתעסקי בנושאי תכנו ובנייה .יישר כוח
ל! ולשותפת! ,ד"ר דפנה כרמו ,על העשייה .תרומתכ לכל מי שעוסקי בתחו הזה רבה מאוד.
אנחנו מברכי ומחזקי את ידיכ .תמשיכו ותוציאו עוד ספרי שיחכימו את כל מי שמתעסקי
בתחו הזה .ועכשיו מה יש ל! להעיר לסעי& הזה? בבקשה.
רחל אלתרמ:
לגבי הקטנת הפיקוח על שטחי פתוחי ,גברת איריס הא יודעת את דעתי .אני סבורה שלא היה
מנוס ,בהחלט היה צור לבטל את הוולקחש"פ .אגב ,אני מוצאת קצת אירוניה בהצעה של להחלי*
את ש הוועדה לוולנו"* ,פשוט אירוניה היסטורית ,משו שאונה אחת של ההצדקה לקיומה של
הוועדה היא הצור לשמור על שטחי חקלאיי ,דבר שאולי היה נחשב מיוש עד לפני שנה!
שנתיי ,כי מי צרי לשמור על חקלאות ,עדכני יותר לשמור על נו* ,אבל היו בעול הסביבתי
הגדול מדברי הרבה על הצור לשמור על חקלאות .בסול מסלאו ) ,(Maslowנו* הוא לוקסוס
גדול יותר מאשר חקלאות .בל נשכח שהיעד הראשו היה שמירה על קרקע חקלאית ואילו נו* בא
אחר!כ.
מכל מקו ,אי שו דר להמשי לעבוד ע הוולקחש"פ .הוולקחש"פ היתה רגולציית!יתר ,חֶ נֶק די
גדול ,גו* שאמנ סטטיסטית אישר את הרוב המוחלט של התוכניות שהגיעו אליו 80 ,וכמה אחוזי
מ התוכניות ,וועדת הערר שלו אישרה את היתר ,אבל מתו הצור לעבור דרכו .העובדה שהוא
מעביר יותר ,זה לא אומר שהוא עושה יותר עבודה ,אלא להיפ.
בפירוט השיפורי של הוולקחש"פ – מה לעשות ,לרגולציה יש מחיר ,ולפעמי צרי לוותר .אני
סבורה שהמנגנוני שמופיעי כא ה בגדר הסביר .אי אפשר לעשות רגולציה על כל הסבה של כל
קרקע בשטחי פתוחי.
האנלוגיה בי הוולקחש"פ או הוולנו"* או איזה ש שנקרא לזה ובי הוולחו"* לא טובה ,היא מֵ ֵרעַ ה
לוולחו"* .כמעט כל פיתוח חדש הוא על חשבו שטח פתוח כהגדרתו ,על חשבו שטח מוכרז.
איריס הא:

בתמ"מי יש מיליו דונ עתודות .עליה אנחנו לא מדברי .אנחנו מדברי מעבר לזה .העבודה של
תמ"א  35מצאה  985,500דונ עתודות לפיתוח בתמ"מי .אנחנו מדברי על מה שמעבר ,כי מה
שכבר בתמ"מ "סגור" ולא מגיע לוולקחש"פ.
רחל אלתרמ:
אבל ייתכ שתהיה תוכנית ארצית חדשה שתדאג קדימה לשמירה על שטחי פתוחי .בכלל,
בשמירה על שטחי פתוחי ,השמירה באה מ החברה האזרחית ומגברת איריס הא ,שמגלמת
ממש בצורה מופלאה את החברה האזרחית .יש כא מקו לחברה האזרחית .שו שמירה מלמעלה
לא תחלי* את הדברי הללו.
אני אישית נוטה לראות את ההבדל של הוולחו"* מ הוולקחש"פ ולחשוב שעל!פי ההערות שנשמעו
כא יש צור בבקרה נוספת של הוולחו"* ,אני מוצאת בזה טע .השטחי שמטפלת בה הוולחו"*
ה סופיי ומסוימי ,ה קטני יותר ,ה רגישי יותר ,ה לא כולי עלמא כמו רזרבות הפיתוח
של מדינת ישראל ,וג סוג השיקולי התכנוניי והאקולוגיי ספציפי יותר .לכ אני אישית מוצאת
טע בהערה לפיה אולי יש צור בעי של הוולחו"* ג כאשר הנושא כבר טופל בתוכנית הכוללנית.
אלה דבריי בהקשר הזה.
...
היו"ר אמנו כה:
פרופ' אלתרמ ,רצית להעיר הערה .בבקשה.
רחל אלתרמ:
יש בעיה בשמות .אני מגיעה עכשיו לנושא שהכי קל לתק .אני מנסה כבר שנה וחצי ללמד את
הרפורמה ,כבר  3או  4מחזורי של סטודנטי .עליכ להיות מודעי לכ שהשמות מאוד!מאוד
מבלבלי .נציג הקבלני ניסה לומר את זה ,אבל הוא אמר את זה רק מבחינת ההיררכיה .מעבר
להיררכיה ,צרי להקי ועדת שמות קטנה.
במקביל ימשיכו להיות ג המערכת הנוכחית של תוכניות וג המערכת החדשה של תוכניות ,ולא רק
לשלב ביניי ,משו שג במערכת החדשה של תוכניות ,כאשר תוכנית כוללנית אינה חלה על כל
מרחב התכנו או העיר או הישוב ,וזה בהחלט אפשרי לפי החוק ,וזה ג יקרה ,עדיי התוכניות מ
הסוגי הקודמי ימשיכו לחול .יתר על כ ,במש הזמ ג הגבולות המוניציפליי דינמיי וג ה
משתני ,והתוכניות לא עוקבות באינסטנט .כלומר ,מערכות של תוכניות שה לא מתחת לתוכנית
כוללנית ימשיכו לחיות.
תראו מה יש לנו :יש לנו תוכנית מתאר מקומית בסמכות מקומית; תוכנית מתאר מקומית בסמכות
מחוזית; תוכנית מקומית; תוכנית מתאר מקומית כוללנית; תוכנית מפורטת ,שלפי דעתי זה הש
שצרי היה לשמור ודווקא הוא נעל ,כי הוא היחיד שאומר משהו .בעצ בפרקטיקה הנוכחית די
נדיר שיש תוכניות מפורטות באמת ,כי ה אמורות להיות תואמות במאה אחוז את התוכניות שמעל,
אז הנה יש רובריקה שהיא פשוטה ,תוכנית מפורטת ,או כפי שהצעתי :תוכנית בת!היתר ,ודווקא זה
נעל.
במקרה השתתפנו אתמול בדיו שבו איכשהו בשוליי נושא השמות עלה .הבנתי שיש נכונות לקצר
את הש "תוכנית מתאר מקומית!כוללנית" ל"תוכנית כוללנית" ,אבל אי נכונות להגיד "תוכנית
מפורטת" או משהו מעי זה.
אי אפשר ע הדברי הללו .כבר מאז תיקו  ,43משנת  ,1996ההבדל בי תוכנית מתאר מקומית
בסמכות מקומית ותוכנית מתאר מקומית בסמכות מחוזית גור לבלבול בציבור ומוב רק על!ידי
יודעי ח" .בחוק הזה בואו נעשה מרש חדש לתוכניות הללו .כדאי ג להפריד בי התוכניות מ
הסוג היש ,שממשיכות להיות קיימות ,ושמותיה ,ובי התוכניות מ הסוג החדש .אני ממליצה

לדבר על תוכנית כוללנית ,תוכנית מפורטת – כל מה שנית להוציא ממנו היתר והוא בא מ המישור
שלמעלה ולא מ התחלי* לוות"ל.
איריס פרנקלכה:
במקו תוכנית מקומית שכוללת הוראות מפורטות?
רחל אלתרמ:
או תוכנית מפורטת או תוכנית בת!היתר ,שכבר אמרתי שראשי התבות שלה ה תב"ה .אני לא ועדת
שמות ,אבל אי אפשר להשאיר את החוק כ .כרגע אפילו אי אפשר ללמד את זה .צרי לדו על כ
פע נוספת .אגב ,המילה "מפורטת" טיפוסית מאוד להרבה מערכות.
יהודה זמרת:
בפסיקה בזמנו נקבע שאפשר להגיש ערר על תוכנית מתארית לא מפורטת .הפסיקה בעצמה אמרה:
נעזוב את השמות כי אנחנו לא יוצאי מ התוכ .אז אנחנו נחזור למה שהיה?
רחל אלתרמ:
אז אפשר להמציא שמות חדשי.
...
פרוטוקול מס' 29
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,י"ב בסיו התשע"א ) 14ביוני ,(2011 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/המש! דיו בנושא תוכניות מקומיות
כוללניות )סעיפי (169174
...
דב חני:
הטיעו שלי פשוט מאוד :א אי זכות ערר על תוכנית מתאר מקומיתכוללנית אנחנו מצמצמי
מאוד את הזכות של הציבור להשמיע את דעתו ברובד שהוא מאודמאוד קריטי למהל! התכנוני.
לדבר הזה יש אחרכ! השלכות ג לגבי הסיכויי של התנגדויות של אזרחי לתוכניות מפורטות,
מכיוו שבתוכנית מפורטת התנגדות כזאת אפשר יהיה לדחות על בסיס הטענה שבמילא הנושא הוסדר
כבר במסגרת התוכנית הכוללנית המקומית.
במקרה היו הביאה לי פרופ' אלתרמ את ספרה מאיר העיניי ,שעיינתי בו לפני תחילת הדיו:
"התשמע קולי – הזכות להתנגד בפני מוסדות התכנו בחוק ובפועל" .זה ספר שפרופ' רחל אלתרמ
כתבה ביחד ע ד"ר דפנה כרמו .אפילו עיו מהיר מאוד בספר הזה ,שאני מציע שכולנו נקרא אותו
בתשומת לב ,מלמד עד כמה המורכב8ת של הזכות להתנגד היא ממד מרכזי מאוד במערכת התכנו
והבנייה .אגב ,לא נטול בעיות ,כפי שהספר מתאר – ע בעיות ,ע מורכב8ת .זה לא תמונה קלה
וורודה .אבל את הנדב! המרכזי הזה אסור לצמצ ואסור לפגוע בו ג במהל! של ביטול זכות הערר
על תוכנית המתאר המקומיתכוללנית.
...
רחל אלתרמ:

אני רוצה להתייחס לסעי*  .168אחזור על נושא שדיברתי עליו בישיבה הקודמת ואחבר אותו לדיו
הנוכחי .בישיבה הקודמת אמרתי שהרצו לעשות יצור חדש ,ששמו תוכנית כוללנית – ולא צרי
לומר" :תוכנית מתאר כוללנית" ,די לומר "תוכנית כוללנית" – יש מאחוריו שאיפה לשנות את אופ
קבלת ההחלטות ,והוא עושה את זה ,אבל לא מספיק.
כא אני מבקשת להעיר לאמירה ששמעתי כאשר בישיבה הקודמת הערתי על כ ,וג היו .זה לא
עניי שחלק מ האנשי אומרי שזה גמיש מדי וחלק מ האנשי אומרי שזה לא גמיש מספיק,
ג גברתי היועצת המשפטית וג החברי כא .זה לא עניי של מכרז פופולריות ,וזה שונה מ הדיו
שהיה לנו על הרכב מוסדות התכנו .ש באמת אפשר לומר שצרי יותר נוכחות ממשלה או פחות
נוכחות ממשלה ,כי זה בבדידי .כא יש ניסיו ליצור מוצר תכנו חדש ועליו לעבוד כמוצר תכנו
חדש .זה שחלק רוצי פחות וחלק רוצי יותר ,לא אומר שו דבר .השאלה מה מוצר התכנו ואי
הוא אמור לעבוד.
א הוא אמור לעבוד בצורה שתשאיר הרבה גמישות – תיכ* אתייחס לכמה וכמה דברי שאני
סבורה שבה הוא עושה את זה לא מספיק טוב .אבל הנושא העיקרי הוא – גברת דניאלה פוסק,
ניסית לומר דברי אבל אמרת אות לא מספיק בבירור .הרעיו שהתוכנית מתאשרת על!ידי ועדה
מחוזית ומפנימה עקרונות של תוכניות מחוזיות וארציות הוא מצוי ,אבל העיקרו צרי להיות שאלו
נושאי שה ברמה על!מקומית ,שיש לה עניי על!מקומי .ה כמוב יכולי להיכנס אל תו
הישוב ,אבל העניי צרי להיות על!מקומי .זה משתנה מאזור לאזור ומעיר לעיר.
יש כא דברי שה לאו דווקא על!מקומיי .דיברה הגברת ,ואני מסכימה איתה ,על פרוגרמה
לצורכי ציבור .למה ,לעזאזל ,צרי לקבוע פרוגרמה לצורכי ציבור ברמה שמאשרת תוכנית מתאר
מחוזית ולשאו* לאי!שינוי במש  5שני? אגב ,זה לא יעבוד ,במיוחד א לא מבחיני בי המו 0ובי
התב .אולי יש כמה דברי – וד"ר נורית אלפסי התייחסה לזה קצת בדר אחרת – שרוצי לקבוע
באופ אלקטיבי שלא ישונו במש  5שני ,אבל לא כאמירה כללית .והנה ,אני כבר מציעה שיפור,
שהעיקרו של  5שני צרי להיות פר נושא ולא כללי .אולי מדובר בתשתיות ,אולי מדובר בשימור
של שטחי פתוחי ,אבל לאו דווקא כל נושא .פרוגרמה היא עקרונית ,במוב שאנחנו המתכנני
מביני את זה ,שעושי אותה מראש ,אבל היא לאו דווקא בעניי מחוזי .יש כא עירוב של שני
דברי .פרוגרמה עושי מראש ,אבל זה לא אומר שוועדה מחוזית צריכה לעשות אותה ,ונכו,
פרוגרמה צריכה להשתנות במש הזמ.
יש כא אמירה לגבי מבני הציבור העיקריי .עירייה היא מבנה ציבור עיקרי? כל המתכנני כא
יגידו :בהחלט ,זה מרכז אזרחי ,זה מוש עוד שימושי קרקע מסביב ,זה חלק ממבני העיר .אבל למה
המיקו של זה ,לעזאזל ,צרי להיות עניינה של הוועדה המחוזית? ובכלל ,למה צרי לציי את
המיקו? יש בסעי* הזה אבחנה בי המיקו ובי המדיניות .אני קוראת כרגע מסעי* )168ב()(2
בעמוד " :10שטחי הקרקע המיועדי לשטחי הפתוחי העיקריי ולבני הציבור המרכזיי,
וקביעת הנחיות בדבר שטחי פתוחי ושטחי נוספי לצורכי ציבור  ."...דהיינו ,הרישה היא לא
הנחיות ,הרישה היא מיקו.
ארז קמיני:%
זה בדיוק תוכנית "כתמי".
יהודה זמרת:
כא את מסמנת את הפארק המרכזי של העיר ,קובעת היכ הוא יהיה ורוצה לשמר אותו.
רחל אלתרמ:
אני חולקת על המושג "כתמי".
ארז קמיני:%
בתוכנית כוללנית לא צריכי להיות "כתמי"?

רחל אלתרמ:
לא .את מערבי שני נושאי .את מערבי בי גמישות ! ! !
יהודה זמרת:
מה זה שטחי פתוחי? א אני רוצה לעשות פארק   
ארז קמיני:%
אז מה ,צרי! להיות רק סימבול של עיר?
יהודה זמרת:
"כא תוק עיר".
נורית אלפסי:
בלי תשריט.
רחל אלתרמ:
חזקה עליכ שאני מבינה בתכנו ,אז אני רוצה להסביר .את מערבי כא שני דברי ,בי גמישות
בתוכנית ובי רמת האישור .גמישות צרי ג כאשר זה נושא מקומי ,כי גמישות צריכה לתת לזמ
לזרו .ג תוכנית מתאר מקומית שאיננה ברמה מחוזית ,א נִ שמר יצור כזה ,ג בה צריכי להיות
אלמנטי של גמישות .תלוי במש הזמ של האופק שלה.
ארז קמיני:%
א& אחד לא אומר שלא צריכה להיות גמישות.
רחל אלתרמ:
אבל זה לא צרי להיות באישור של ועדה מחוזית .אסביר הכול .הדברי ה לא בפשט .עובדה
שאנשי חכמי כמו ,מר אסי* ,במש  6שני הלכת בדר שאני סבורה שהיא לא נכונה .ת לי
להסביר ,וזה לא כל!כ בפשט כי הוטמע דבר אחר .שש שנות הטמעה קשה מאוד לעקור בשתי
דקות.
היו"ר אמנו כה:
יידרשו עוד שני נוספות להטמעה החדשה.
רחל אלתרמ:
אולי ,ייתכ שצרי .זה לא יעבוד ,אי לי שו ספק ,ג א יאושר עכשיו .זה יחזור לשולח ,כי זה ג
לא יחיש הליכי.
יש כא עירוב בי גמישות ,שהיא ער בפני עצמו ,ובי הנושאי .אי כא אבחנה .חלק מ הנושאי
ה לא עניי של הרמה המחוזית ,שבתוכנית הכוללנית היא אפילו רמה על!מקומית .ברמה העל!
מקומית צרי לעסוק בדברי שיש לה השפעות חיצוניות ,או דברי שיש לה השפעה מתו העיר
החוצה וה בזיקה אזורית ,או בדברי של מדיניות לאומית ,למשל דיור בר!השגה ,למשל שמירה
על שטחי פתוחי כאשר ה נמצאי בתו ערי.

נורית אלפסי:
ומה ע איכויות תכנו?
רחל אלתרמ:
בסדר .אל תסיטי אותי אחורה כי אני בקושי מתקדמת קדימה כרגע ע הטיעוני הללו.
העירוב כא נמצא בגלל שהלכת בשיטה של "כתמי" .כאשר את אומרי פרוגרמה ואפשר
לכתוב במילי ,על כ זה בסדר ,אבל פרוגרמה היא לא עניי מחוזי ,אלא א כ את סבורי
שהרשויות המקומיות לא דואגות היטב לתכנו .אני רוצה לומר ,כמי שחוקרת ועוקבת כבר שני
רבות ג אחר הנושא הנקודתי הפרוגרמתי של שטחי ציבור ,שמי שהגביר את שטחי הציבור בדר
כלל זה הרשויות המקומיות .היה למשל דוח של משרד האוצר שהסיג אחורה את המגמות .לא צרי
כא את הכימות של הפרוגרמה שתעבור את האישור המחוזי בתוכנית הכוללנית הזאת .את
תקפיאו את זה ל! 5שני? זה פשוט לא מתיישב בצוותא ,לא ע דמוגרפיה ולא ע כלל הברזל,
שהשלטו המקומי כל הזמ משפר את סל שירותי הציבור בהתא לדרישות הבוחרי .לבוחרי יש
צימאו רב וההקפאה כא פשוט נוגדת את זה.
יהודה זמרת:
זה לא פרוגרמה מקסימלית אלא מינימלית.
רחל אלתרמ:
לא צרי את קביעת מבני הציבור העיקריי ,לא משנה א ה כא או ש .ערכת אבחנה בניסוח
בי הרישה של פסקה )" :(2שטחי הקרקע המיועדי לשטחי הפתוחי העיקריי ולמבני הציבור
המרכזיי" ובי המשכה .א זה בכמויות ,א זה במספרי – אז זה לא שטחי מרכזיי.
ב"מרכזיי" התכוונת כנראה לעיקריי .אבל הכמות לא משנה .הפרוגרמה לא משנה כא.
היו"ר אמנו כה:
מר שמאי אסי& ,אתה רוש את הדברי החשובי?
רחל אלתרמ:
אני סבורה שהרישה של סעי*  168צריכה לקבוע שהעיקרו הוא בנושאי שיש לה השלכות מעבר
לישוב ,או שנוגעי במדיניות לאומית .כ ג תרסנו את הוועדות המחוזיות שמא יתחילו שוב
להיכנס לכ לפרטי.
סעי* )168ב() (3עוסק בדיור .ראשית ,תיקו לשוני ,א מותר" :כמות" מתייחסת לדברי שלא נית
להבדיל ביניה ,כמו אורז .בעברית צרי להגיד "מספר" ולא "כמות" .זאת הערה לשונית בלבד.
אבל אני רוצה לדבר על המהות.
כא למשל אפשר היה לדבר על עיקרו של תמהיל המגורי ,של התאמה לכושר התשלו של
האוכלוסייה .אבל למה צרי שמספר יחידות הדיור יהיה כא? אלא א כ זה נגזר ממדיניות
לאומית שקובעת שבתל!אביב אסור ,את זה אני מבינה.
יהודה זמרת:
זה נוגע לצפיפות.
רחל אלתרמ:

אבל למה צרי להיות מספר? זה הדבר הכי בלתי נצפה .אתה יורי לעצמכ ברגל .ולמה מספר לא
רק לכל הישוב אלא למתח? כתוב שחייב להיות מספר למתח.
יהודה זמרת:
את רוצה שיהיה מספר אחיד לכל תלאביב?
רחל אלתרמ:
לא צרי בכלל מספר.
יהודה זמרת:
אפשר לשי סימבול ,להגיד :כא תוק עיר.
היו"ר אמנו כה:
מר יהודה זמרת ,ת לה לסיי את התיזה.
רחל אלתרמ:
אתה אומר :אוי ואבוי א נעשה תכנו בלי זה .לפעמי הבידוד של הדברי העקרוניי ,שה
החשובי ,הוא שנות ל את הכוח .תכנו הוא לא מפרט ,שאתה צרי לעשות ג את זה וג את זה
וג את זה .תכנו הוא ג מה אתה רוצה לשתוק ולא לומר ולהשאיר אותו ליתר החיי שה
דינמיי מאוד.
ארז קמיני:%
מה היית מורידה בפסקה )?(3
רחל אלתרמ:
הייתי מורידה את המספר פר מתח .כתוב" :וכמות יחידות הדיור הכוללת המותרת בכל אחד
מהמתחמי".
דניאלה פוסק:
וג את המילה "גודל" להוריד באותה הזדמנות.
רחל אלתרמ:
תבינו באיזו דר את הלכת.
ארז קמיני:%
נעביר את האמירה הכללית של! לפרקטיקה" .השטח הכולל המותר לבנייה" בסדר לכתוב?
רחל אלתרמ:
תלוי .למה? שטח כולל הוא דבר דינמי מאוד .א זה לא נוגד מדיניות לאומיות ,למה לומר את זה?
למה לחייב?
שימו לב לדבר נוס* .יש כא דברי חשובי מאוד .לכ אני יושבת כא ואני רוצה להגיד לכ שזה
לא יעבוד .אני משוכנעת בפיזיקה הזאת ,בדקתי מדינות נוספות ואני אומרת שזה לא יעבוד .תפקידי

כא לומר שזה לא יעבוד ,אבל לא נורא שזה לא יעבוד ,מבחינתי .זה בס הכול לא ישיג את
מקסימו היעילות.
שמאי אסי&:
אנחנו רוצי שזה כ יעבוד ,לכ אנחנו רוצי להקשיב.
רחל אלתרמ:
זאת שיטה שכבר הוכח שלא תעבוד .אני אומרת לכ מ הידע שנמצא מעבר שזה לא יעבוד .אבל
שימו לב מה את אומרי.
היו"ר אמנו כה:
מה נוכל לעשות כדי שזה כ יעבוד? מה את מציעה?
רחל אלתרמ:
חלק גדול אמרתי כבר ,אבל אני רוצה שתקראו את הרישה של סעי* קט )168ב(" :תוכנית מתאר
מקומית!כוללנית תפרט את מטרות התכנו ויעדיו ,תכלול ,בי היתר ,את כל הענייני האלה" –
אלוהי  ...לא רק שאמרת שצרי לפרט פר מתח את כל מספר יחידות הדיור ,אלא חייבי את
כל הדברי הללו לכלול .ואת עוד קוראי לזה יעילות וגמישות?
דניאלה פוסק:
צרי! להוריד את הכול.
רחל אלתרמ:
עוול זה לא יגרו לא* אחד ,אבל זה לא ישיג לכ את מלוא המהירות .קצת זה ישיג ,כי אני בעד
ביזור ,וכל טיפת ביזור שתעבור – ולא יעבור מספיק במסננת הזאת – היא מצוינת ,אז קצת יעבור,
וזה טוב ,אבל לא מה שאת מצפי .לא יעבור כא הרבה ביזור ,וג זה לא יגרו נזק במוב של
קיפוח או משהו כזה .אבל זה לא יעבוד ,אז זה יחזור לשולח הוועדה .אינני יודעת א אז אתה תהיה
היושב!ראש או אולי תהיה שר ! !
היו"ר אמנו כה:
הדברי הללו נקבעי מלמעלה.
רחל אלתרמ:
! ! אבל זה יצטר לחזור לכא לשולח .כפי שאמרתי כבר קוד ,זה לא חוק היסטורי ,אלא חוק
שמתק אי!תיקו חוק .חוקי כאלה צרי לתק באופ שוט* ,וזה אחד הדברי שיצטר לחזור מהר
מאוד לוועדה.
אני מבקשת לתק דבר נוס* .נאמרה כא היו שלוש פעמי על!ידי שני אנשי המילה
"סטטוטורי" .את לא יודעי להבחי במשמעות של המילה "סטטוטורי" .ד"ר נורית אלפסי ,את
עשית עירוב ,התייחסת לתשריט כאמירה סטטוטורית ,ועו"ד איריס פרנקל!כה ,את התייחסת
לרשימת האתרי לשימור ואמרת שהיא רשימה לא סטטוטורית .את מערבבי שני דברי ,ומייד
אראה את ההשלכות לסעי* הזה.
"סטטוטורי" פירושו על!פי חוק ,חוק כלשהו .רשימת האתרי היא על!פי חוק ,חוק התכנו
והבנייה .בשיח אנשי מערבי בי דבר שהוא על!פי חוק ובי דבר שהוא מחייב על!פי חוק.

ארז קמיני:%
בסלנג "סטטוטורי" זה ג תוכנית.
איריס פרנקלכה:
בסלנג "סטטוטורי" זה מחייב.
רחל אלתרמ:
זה סלנג גרוע ובואו נתק ,כי הסלנג כא משפיע לנו על חקיקה לא נכונה .יש להבחי בי דברי
שמחייבי על!פי חוק לדברי שהחוק מדבר עליה וה בשיקול דעת.
ארז קמיני:%
או עלפי תוכנית.
רחל אלתרמ:
ג תוכנית .תוכנית מדיניות היא תוכנית א היא כלולה בחוק .תתחילו להכניס את המילה .אני
אפילו אומרת ,א תרצו לקרוא לתוכנית "מדיניות" תעשו כ ,אבל תכניסו את המילה "מדיניות"
בדברי האלה .במקו להגיד באיזה מתח יהיו כמה יחידות דיור ,תכניסו אמירה על מדיניות
הדיור של הישוב .בכ ג תחשפו את הנושאי הרגישי שעומדי על סדר היו וג תחשפו את
המספרי שהוועדה המקומית תוכל לומר לכ ,בלי מיקו .מדיניות אינה אומרת שלא יהיו
מספרי .מדיניות אומרת שיסבירו מה רוצי .המספר הפיזי אינו בהכרח חשוב ,ובוודאי לא
המתח .אז תגידו שהמדיניות חשובה.
עכשיו אני מחברת את זה .מדיניות סטטוטורית היא מדיניות על!פי חוק .המילה "מדיניות" איננה
אומרת שזה מדיניות לא סטטוטורית.
ארז קמיני:%
מה זה מדיניות מחייבת?
יהודה זמרת:
אי בכלל מונח כזה "מדיניות סטטוטורית".
רחל אלתרמ:
יש ,בהחלט ,לפתיחה.
יהודה זמרת:
מה זה "מדיניות סטטוטורית"?
רחל אלתרמ:
"מדיניות סטטוטורית" זה מדיניות על!פי חוק.
יהודה זמרת:
מה זה? אי מונח כזה.

רחל אלתרמ:
אי!סו* דיני תכנו ובנייה בארצות רבות קובעי ! ! !
יהודה זמרת:
בואו נעזוב לרגע את העול.
רחל אלתרמ:
אי "עול" .הגיע הזמ שבחקיקה הישראלית אתה תרצה שהוועדה המקומית ,הרשות המקומית
ואת תגישו תוכניות לוועדה המחוזית.
יהודה זמרת:
מס הכנסה – מדיניות תשלו מס הכנסה בישראל?
רחל אלתרמ:
אבל זה תכנו .אתה צרי שהוועדה תאמר ל הא היא רוצה צפיפות גבוהה או צפיפות נמוכה ,הא
זה חשוב ,והיא לא תגיד ל היכ .אנחנו בשלי לזה בהחלט .את צריכי את זה .תבינו שבכל סעי*
 168המילה "מדיניות" אינה קיימת .משתמשי במונח "הנחיות" .הנחיות זה ג מדיניות .את
חושבי כל הזמ שהנחיות זה פרוגרמה ,שהיא או שטח ,או מספר ,או מיקו של שטח ומספר .יש
חיי מעבר לזה בדיני התכנו והבנייה.
ארז קמיני:%
א& אחד לא אמר את זה.
רחל אלתרמ:
זה מה שעשית בסופו של דבר .המדיניות בנושא דיור – יש לכ כא תשובה לחלק גדול מ הבעיות
שאת נתקלי בה .צרי לדבר כא על מדיניות הדיור – החלוקה הראויה ,המחירי ,לא רק בכס*,
הפיצול הראוי ,כל הדברי הללו .בקיצור ,א חשוב לקבוע מספר לישוב מסוי ,למשל א רוצי
להגביל במרכז האר ,0תקבעו .א לא חשוב לקבוע ,מכיוו שבקריית!שמונה א יבואו מיליו
תושבי את תשמחו ,אז למה להגיד שצרי לקבוע מספר ,ועל אחת כמה וכמה מספר בתחו
מסוי? החשיבה צריכה להיות אחרת .המסננת היא מה חשוב מעבר לישוב הספציפי .לא להיכנס
לקרביי ולא לחשוב שדברי צפי – בגלל שהמילה "כתמי" סו*!סו* נכנסה לעגה – צריכי
להיות בתוכנית הזאת.
שמאי אסי&:
לא כתוב כא "כתמי".
רחל אלתרמ:
בכל תוכנית ,אפילו בתוכנית מפורטת יש לעתי מקו לדברי צפי .כל דבר שהוא באי!ודאות
מתאי לו "כתמי" ,אז אי קשר בי "כתמי" ובי תוכנית שהיא כוללנית ועל!ישובית.
...
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...
רחל אלתרמ:
בעניי שהעלה עו"ד נת מאיר ,שתי הערות .תוכניות מתאר בעלות פירוט רב ,מאז "קול אמריקה"
וג לפני כ ה דבר נפו 0מאוד ,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 ,0ויש עוד סוגי של
תוכניות בה עשוי להיות צור להגיע 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 כלל או לענייני
מסוימי" בסעי*  ,(5)161וג על כ העיר עו"ד נת מאיר .אני רואה את זה כדבר מבור משו
שבעצ יש כיו שתי דרכי לקבוע מדיניות לאומית בעניי תכנו מקומי .דר אחת היא תוכניות
מתאר ארציות ,ודר שנייה 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 0אתו 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 נציג8ת למרכז השלטו המקומי .יש נציג8ת אקראית.
יהודה זמרת:
ה  12נציגי מתו! .34

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 נציג8ת
כמרכז השלטו המקומי .כרגע אי נציגות כזאת ,והנציגות במועצה הארצית אקראית למדי .היא
גורמת למדיניות!על ,ואני סבורה שהיה מקו כא לחשוב על הלי היוועצות כאשר מדובר על
הוראות!על ,וזאת אגב שתמ"א  38יכלה לקבל ביטוי בדר של הסעי* הזה ,שהיא דר מבורכת
וחלופית .אני אומרת שוב ,אינני יודעת מה אפשר לעשות כא ,אבל מרכז השלטו המקומי ,שנעדר
מקומו ,יכול היה להיות גו* שצרי להיווע 0בו בשלב זה.
איריס פרנקלכה:
הערה נוספת ,בהמש! לדבריה 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 שהאמירה זאת אי לה סימוכי.
ר כה:
זה קיי במדינות רבות ,כולל בתו! ארצותהברית.
רחל אלתרמ:
זה עדיי לא רוב מדינות המערב .ברוב ארצות!הברית אי תכנו מדינתי .אני פשוט רגישה לאמירה
הזאת על "רוב" ,כי זה תחו המחקר שלי .אי רוב ומיעוט כי לא נער מחקר 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 בר
השגה ,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 מדיני8ת.
איריס פרנקלכה:
הוראת מדיני8ת לא מדויקת ,לא כזאת שקובעת בדיוק אי!.
רחל אלתרמ:
לא ע מיקו.
...
רחל אלתרמ:
הערה לינגוויסטית קטנה .אני ממליצה מאוד לא להשתמש בביטוי "פיצוי סביבתי" אלא לומר
"שיפוי סביבתי" .המילה "פיצוי" כרגע תפוסה על!ידי 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 ,א לא פיצוי.
היו"ר אמנו כה:
יפה .תודה על ההערה המשכילה והמלומדת.
...
רחל אלתרמ:
יש לי הרבה הערות עקרוניות מאוד לתוכנית הכוללנית.
היו"ר אמנו כה:
ביקשתי שהישיבה תימש! ג 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 .הממשלה ,לדאבוני ,לא
שאלה את דעתי על כ ,אבל אני רוצה להגיד כמה דברי עקרוניי.
נתחיל בקט ,רק בשביל הסדר ,בכ שנצטר לעשות 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 ע 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 על!מקומיי ,אמר עו"ד נת מאיר ואמרו אחרי .היא צריכה לעסוק בהשפעות החיצוניות של
התכנו המקומי על האזורי שה מחו 0לקו של התוכנית .עצ העיקרו הזה נעדר .זה העיקרו
החשוב .המילי הללו נעדרות .בעצ כל היתר צרי להיות דרכי לטפל בנושאי הללו.

זה קריטי ,משו שהמסורת שלנו בתכנו בישראל היא מסורת של פירוט יתר .אי לנו את התרבות
של קבלת ההחלטות ,במש שמוני וכמה השני של חוקי תכנו ובנייה ,שעליה נית פתאו
להשתית את התוכנית קלת!המזג ,התוכנית ה"פרפרית" הזאת.
זה לא יצלח ,משו שרק להגיד :תעשו את התכנו המקומי בצורה קצת יותר אוורירית – זה לא
יצליח .צרי 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 אפילו
להיאמר .מה שכ צרי להיאמר ,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 להשיג את היעד לא תצלח בתוכנית הזאת .היא פשוט
לא תצלח .הקונצפט הזה לא צלח במדינות אחרות וזנחו אותו .הדר לעשות 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 להיות 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 למגרשי .זה לא יצלח.
אני מבקשת כא קצת חשיבה חדשה ולהכניס את אמת המידה הקריטית הזאת .שלא לדבר על כ
שהתנאי להסמכה הוא התוכנית הזאת .החישוק הזה קשה לו לפעול .יהיה כא הרבה מתח בי
הרשויות המקומיות ובי השלטו המחוזי ,וכבר יש רמזי לכ.
התפנית הגדולה צריכה להיעשות בדר שאני אמרתי .אני הייתי הולכת לתפנית עוד יותר גדולה,
וכבר אומר את זה ובכ אסיי .התפנית הגדולה שהיתה צריכה להיות עכשיו היא שנושאי בעלי
עניי על!מקומי צריכי להיעשות בראש ובראשונה בעקרונות כתובי .כאשר קוראי לדבר תוכנית
מציירי שימושי קרקע ובכ גורמי לוועדות לרצות לפרט יותר .אי מה לעשות ,זה "חוק
הגרביטציה" של קבלת החלטות .הייתי אומרת שיכול להיות לזה תשריט נלווה כאשר צרי להראות
גבול ,אבל העיקרו הראשי הוא שזאת תוכנית שאומרת עקרונות מדיניות ברמה העל!מקומית .א
צרי לפרט ,א צרי להוסי* תשריט הוא יהיה התוספת .המילה "תוכנית" כא לא תיצור את
התפנית.
...
פרוטוקול מס' 26
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,י"ג באייר התשע"א ) 17במאי ,(2011 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ ,(499/סעיפי  – 149151המש! דיו
 .2הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ ,(499/סעיפי 88 ,154160א)344 ,ב (1ו620
...
רחל אלתרמ:

אני מתלבטת בקול ר בסוגייה הזאת ,שכבר נגענו בה בעבר .מצד אחד ,טובה כמוב הכנסה של מנה
מסוימת של אנשי מקצוע בלתי תלויי לוועדות המקומיות .מצד שני ,א מסתכלי על המקצועות
הספציפיי הללו ,אנשי המגזר החרדי ,לדוגמה ,סיכוייה להיות בוועדות הללו נמוכי יותר כי
ההכשרה בתחומי הללו ,פרט למשפטי ,נמוכה יחסית במגזר החרדי .לא כ ,אגב ,במגזר הערבי,
ש ההכשרה בתחומי הללו נפוצה מאוד ,בעיקר בהנדסה ,ובשני האחרונות ג באדריכלות
ובמשפטי .במגזר החרדי ,פחות.
אני מתלבטת בקול ר .לגבי הנדסאי דנו כא כבר פעמי רבות .עו"ד שניידור ,אתה מדבר על חוק
מבחינת הוצאת היתרי בנייה .ענייני תכנו עירוני יש בה נושאי רבי והמיומנות להוציא היתר
בנייה עד  2קומות או  4קומות היא לאו דווקא הנושא הרלוונטי .אבל ג בזה יש התלבטות .השאלה
א לא נית ,כדי להפו את העניי הזה ,לפחות בסמליות שלו ,לקצת יותר פתוח ,לשקול מחדש את
סעי* הוותק ובדר כלשהי לרכ את סעי* התארי האקדמיי.
אמנ א היינו מוסיפי תארי חברתיי – אני מנחשת ,אי לי נתוני ,אולי לחבר הכנסת כה יש,
מה שיעור הבוגרי במקצועות השוני באוניברסיטה מ המגזרי החרדיי למיניה .בוודאי לא
לרבי מה יש תואר בהנדסה.
...
רחל אלתרמ:
מותר לי להגיד כמה מילות פתיחה אלגנטיות?
היו"ר אמנו כה:
כ ,בוודאי .בבקשה.
רחל אלתרמ:
דפיקות לב – יש כא מהפכה נהדרת שמשקפת את השינויי שעברה החברה הישראלית ,א כי לא
נוצרי רק על!ידי משרד הפני ,משרד המשפטי ומשרד ראש הממשלה.
אדבר בקצרה על ההיסטוריה .עד שנת  1988הפרסו היה רק של הודעות על תוכניות ורק בעיתוני
עלומי .בשנת  – 1988לי היתה תרומה קטנה בעניי הזה ,באשר לצור לפרס בעיתו נפו ,0והיתה
תרומה של חבר הכנסת לשעבר אמנו רובינשטיי ,באשר צור לפרס בעיתו מקומי – עדיי
פורסמו רק ההודעות על התוכניות .בעגה של המקצוע שלנו אומרי" :פורסמה תוכנית" ,ובעצ
מתכווני לכ שפורסמה א ורק הודעה על תוכנית.
עד הלו בעצ לא היה שינוי בעניי הזה ובישראל לא פורסמו התוכניות אלא רק הודעות .המפנה
שבהצעה הזאת הוא באמת דרמטי והוא שיקו* נפלא של השינוי באדמיניסטרציה הישראלית,
באופ ספציפי בהליכי תכנו ובנייה .לדעתי השינוי הגדול ביותר הוא שעכשיו תהיה חובה לפרס
את תכני התוכניות עצמ ואפילו את ההצעה לתוכניות .אנחנו בעצ עוברי כא מקיצוניות אחת,
של מצב פרסו לא סביר ,למצב מצוי ,ג בהשוואה בי!לאומית.
אני רוצה לבר את היוזמי .אני בטוחה שהסעיפי הללו יעברו ללא סייגי ג בחקיקה עצמה.
היו"ר אמנו כה:
יישר כוח ,ג על מה שעשית קוד וג על מה שאת עושה עכשיו .עו"ד ארז קמיני ,%בבקשה.
...
רחל אלתרמ:

הפרסו באינטרנט הוא כמוב חדשות טובות ,אבל ג בעייתיות .דר אחת אני כבר מציעה לגבי
פרסו התוכ של התוכניות .בוועדות מרחביות נחו 0שהתוכניות יהיו זמינות לקהל ברשויות
המקומיות ולא רק במשרדי הוועדות המרחביות ,שה במילא רעה חולה שכבר דיברנו עליה הרבה
מבחינת נגישות לציבור.
דבר שני ,בעיד הלואו!טק ,לפני שהיה אינטרנט ,צרי היה לדעתי להוסי* מזמ בחוק התכנו
והבנייה שתוכניות יהיו זמינות ג במקומות כמו ספרייה ציבורית או מועדו .ייתכ שזה לא הזמ
הנכו ,כי האינטרנט נהיה יותר ויותר נפו ,0אבל אני סבורה שלגבי מגזרי שבה האינטרנט לא
נפו ,0אדוני היושב!ראש ,צרי לחשוב על יחידות של מוסדות ציבור ,למשל בית!ספר תיכו או
משהו מעי זה ,שג ש יהיו העתקי זמיני של אות תוכניות.
לצד הברכות הנהדרות ,צרי אולי לפרק זמ מסוי לדאוג להאחדה של הנגישות ,כדי לשפות או
לאז לגבי אוכלוסיות ששיעור ההשתתפות שלה באינטרנט נמו ,עד שהשיעור הזה יגדל – ונית
לקבל על כ נתוני – ואז נית יהיה להסיר את החובה הנוספת הזאת.
א כבר אני מדברת ,באשר להערה של נציג הקבלני ,הנוסח הנוכחי קובע א ורק רשות לפרס
התנגדויות ובקשות להקלה ולשימוש חורג.
יהודה זמרת:
זה במכוו .היו אנחנו לא מחייבי.
רחל אלתרמ:
כא יהיה מקו למאכערי וללחצי ברשויות מקומיות בה השקיפות באינטרנט מקובלת פחות.
דווקא בנושאי שבי שכני ,בהקלות לשימוש חורג ,הייתי מחייבת האחדה של מידת השקיפות
ולא להשאיר את זה לקביעת אות מקומות שבה במילא השקיפות נמוכה.
אורי זרובבל:
החוק מדבר בכלל על איסור שימוש חורג בהקלות.
רחל אלתרמ:
ההקלות נשארות.
...
פרוטוקול מס' 25
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,כ"ג באדר ב' התשע"א ) 29במר ,(2011 ,0שעה 14:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/חלק ב' פרק ח' :הוראות כלליות למוסדות
תכנו – המש! דיו בסעיפי 616617 ,135148ב
 .2הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/חלק ב' פרק ח' :הוראות כלליות למוסדות
תכנו – דיו בסעיפי 149151
חנא סוייד:

אני מבקש לשאול את פרופ' אלתרמ .הא המחקר שדיברת עליו כרגע כלל מתנגדי שה ארגוני
מסוימי שהתנגדו וכיבדו את הרצו שלה ,או כלל אנשי כמו גברת כה?
רחל אלתרמ:
בדקתי מדג של תוכניות .בדקתי הא היתה פסילה של מתנגדי מול תוכניות .מוסדות התכנו לא
נוהגי לפסול ,וזה מצוי .מר מיכאל ברודני ,0עמיתי ,בתיאוריות תכנו מתקדמות הא שואלי א
זה אינטרס ציבורי או אינטרס פרטי? אי אבחנה כזאת .התכנו משרת ג מאז של פרטי ,וטוב
למוסד התכנו שיקבל תשומות מאדו מוחמד ומגברת כה .אני סבורה שאי אפשר לומר לא לתת
לה מעמד .לגבי גופי ציבוריי יש בעיה גדולה להבחי ביניה .החברה האזרחית היא חברה
מבעבעת .כאשר אתה נות פריבילגיה אתה מוציא את היתר .פרט לכ שהשאלה מה זה ארגו ציבורי
אי לה תשובה ברורה .הנה ,לפני רגע הציג מר ארז קמיני 0דוגמה .הטווח בשאלה מה הוא ציבורי
ומה הוא פרטי בחברה גלובלית ומתפרטת ,כאשר המגזר הפרטי והמגזר האזרחי שניה גדלי –
כול יכולי לייצג .א תגיד לה לא אז ה ייהפכו לעמותה .אי מקו לאבחנה הזאת .היא ג לא
מעשית .היא לא מעשית במוסדות התכנו ,וג לא נעשית במוסדות התכנו ,וטוב שכ ,והיא לא
מעשית בפני בית!המשפט .בית!המשפט ישמע את הדברי לגופ ויחליט במאז האינטרסי ולא
על!פי הכתובת של הגו*.
היתה לנו מסורת כזאת שהיתה מבוססת על ישראל אחרת .חבר הכנסת תמיר השכיל
להקדי את זמנו בשלושה דורות או בשני דורות ולהכניס את המושג "ארגוני סביבתיי" כבר
בשנת  ,1971בתיקו מקורי מאוד .אז הוא הקדי את זמנו .אז באמת היה אחד ,היה מלר"ז ,או
"החברה להגנת הטבע" .האבחנה הזאת קשה .עומדת ותלויה בפני בית!המשפט העליו עתירה על!
ידי גו* שהוא מעי פוליטי ומעי אזרחי ,בעתירה מול הוולחו"* .מה תעשה אתו? אני ,למשל ,הייתי
בדעת מיעוט שג גו* כזה צרי להיות בעל מעמד כמו כול .הא מאחר והוא לא מוכר בתוק* 100
הארגוני אז לקבוצה האזרחית הזאת צרי להיות מעמד נמו יותר? זה בומרנג .אבל כא עשו הפו!
על!הפו .בקיצור ,פלטפורמה אחידה היא תמיד בשורה טובה כאשר האלטרנטיבה היא זיגזג
מסוכ ,גבעות והרי.
...
פרוטוקול מס' 24
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,ט"ז באדר ב' התשע"א ) 22במר ,(2011 ,0שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ(499/
...
רחל אלתרמ:
הדי הישראלי עקב הפסיקה – בעיקר פסק!די ברגמ בעניי מנשיה בתל!אביב ,בעניי מינהל
מקרקעי ישראל – מוגז .הקדושה של האפיפיור או של הרבנות כא באמת מוגזמת .כאשר ניסיתי
להבי את זה בתיאוריות של קבלת החלטות ,בתיאוריות של תכנו והתחלתי קצת לחקור את זה
באופ השוואתי!משפטי ,הגזמה לומר שגו* ממלכתי!ציבורי יכול להיות בניגוד ענייני לקבלת
החלטות בוועדה שהוא חבר בה .הגענו לאבסורד ואני סבורה שההרחבה מעבר למה שהיה קוד,
מיותרת .לא אומר שזה כל!כ מזיק ,אבל זה מוזר .לגבי החלטות מעי!שיפוטיות ,כמו שמיעת
התנגדויות ,זה בהחלט הוג כי אנשי רוצי את ההזדמנות שלה ולהיתקל באוזניי כרויות ,אבל
בהחלטות שקשורות ע התוכנית עצמה ,שזה מעי חקיקה ,אני לא רואה מקו להרחיב .אני סבורה
שזה פשוט דקדקנות!יתר .לפעמי זה עלול לפגוע ,כי א נבחרי ציבור נחשבי בניגוד ענייני ע

הציבור שבחר בה במהל קבלת ההחלטות בוועדות שה חברי בה – תלכו לבחו את הדי של
פלורידה או כל מיני דיני אחרי ותראו עד כמה הגזמנו.
...
רחל אלתרמ:
הפסיקה כא הלכה רחוק מדי ,מכיוו שמינהל מקרקעי ישראל הוא יצור מוזר .בואו נראה מאי
הדברי באו.
ארז קמיני:%
ג משרד הבינוי והשיכו מגיש תוכניות.
רחל אלתרמ:
מכיוו שיש לנו עדיי בישראל ,שהיא מדינה מפותחת ע כלכלה חופשית ,מגזרי ראשו ,שני
ושלישי פעילי נוצר מצב שמגישי תוכניות ציבוריות רבי באו בפני ועדות התכנו ,ואז בית!
המשפט החליט בשל המצב הזה ,אבל אי אפשר מ האנומליה הזאת ליצור כלל .בדר כלל משרדי
הממשלה פועלי לצור אינטרסי ציבוריי ,בי א זה הגז בצד היזמי או הירוקי בצד השני.
ארז קמיני:%
הירוקי לא מגישי כלכ! הרבה תוכניות .הקר הקיימת לישראל מגישה תוכניות ,נכו.
רחל אלתרמ:
אני מדברת עקרונית .בקוניונקטורה ההיא א בג" 0היה בודק קצת די השוואתי אני סבורה שלא
היה מגיע לדבר הזה ,או א זה לא היה בהקשר של מינהל מקרקעי ישראל או של משרד הבינוי
והשיכו .אבל מכיוו שזה הדי ,להחיל דבר כזה ג על ראשי רשויות מקומיות ועל משרדי ממשלה
שה יותר רגולטורי ופחות יזמי ,כאשר היזמות לא הולכת למגזר הפרטי כמו ביוזמות של מינהל
מקרקעי ישראל אלא היזמות נשארת במגזר התשתיתי – לא חייבי לתמו בכ .אנחנו הרי ברשות
המחוקקת .להגביל במקצת זה לא נגד חוק!יסוד :כבוד האד וחירותו.
...
פרוטוקול מס' 23
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,ב באדר ב' התשע"א ) 8במר ,(2011 ,0שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/מסיבת עיתונאי לאור ביקורת ראש
הממשלה על קצב התנהלות הוועדה
 .2הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/סעיפי 104129
 3.הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/סעיפי 618 616 ,135148ב ו495
רחל אלתרמ:
אני רוצה להתייחס לשתי נקודות ,לביקורת על התנהלות היושב!ראש והוועדה הזאת ואחר!כ
למהות העניי.

התפלאתי לשמוע ב"קול ישראל" ,שהוא ערו 0שידור מהימ ,ציטוט מפי ראש הממשלה ,ביקורת
שלו על עיכוב לכאורה של הדיוני על הרפורמה על!ידי יושב!ראש הוועדה .אני מלווה את הוועדה
הזאת מאז חודש אוקטובר  2010ואישית גיליתי פרלמנטר מ השורה הראשונה ודמוקרט .כאשר
מסביב לשולח הזה עלו שסעי רבי שקיימי בחברה הישראלית ,כי תכנו ובנייה עוסק בשסעי
הללו ,חבר הכנסת דוד אזולאי ידע להגיע לניסיונות פישור בצורה המופלאה ביותר.
לעצ הצעת החוק שהוצגה על!ידי ראש הממשלה – היא לא תעזור .חקרתי לעומק את הדימיו:
רוצי לעשות כא מעי ציטוט מ הוול"לי ,להחיות אות .המצב היו איננו דומה למצב אז .היו
הרשויות המקומיות החזקות לא ניתנות למעק* ,ג א החוק יאמר את זה ,והחברה האזרחית
הרבה יותר חזקה מאשר היתה בשנת  .1990אגב ,ג אז המחקר שלי מראה שהיו הבדלי בי רשות
מקומית אחת לשנייה ,ועל אחת כמה וכמה היו.
מה תהיה התוצאה? בפועל בהרצליה ,רעננה ,כפר!סבא ,נתניה ,חולו ,בת!י ,ראשו!לציו ונס!
ציונה החוק הזה לא יביא לתוספת משמעותית של יחידות בנייה היכ שצרי ,ג א לכאורה יהיה
מעק* .זה כ יביא לתוספת בנייה בפריפריה ,היכ שיש רשויות מקומיות חלשות יותר והיכ
שהבעיה לא גדולה ,ואולי ג ברמלה ובלוד .אז זה פשוט לא יעבוד .זה לא אות בתי!משפט ,לא
אותה חברה אזרחית ולא אות רשויות מקומיות כמו בשנת  .1990התוצאה תהיה כמוב לא רצויה.
מה כ צרי לעשות? בנוס* לאמירה על חוסר בכוח!אד ,ג המחסור בתקני משמעותי מאוד.
בדקתי וראיתי שיש צור בתקני ,לא כל!כ של קלדניות – זה היה ה"פקק" בעבר – אלא של
בודקי תוכניות ,אנשי כוח!אד בתכנו ,ג במישור המקומי וג במישור המחוזי .אנחנו עומדי
ברבע עד חמישית מתק כוח!האד לעומת ערי מקבילות ע כלכלה מקבילה בארצות מפותחות.
ללא תוספת תקני לא יהיה פתרו .כולנו כא מסביב לשולח שליווינו את דיוני הוועדה יודעי
שכאשר דובר על תקני – שומו שמי ,אי .נאמר שמשרד האוצר לא יאפשר למשרד הפני,
שמשרד הפני לא יאפשר לרשויות המקומיות וכדומה.
בנוס* לכ ,כבר בחוק הקיי נית להקי הרכבי כפולי ומשולשי של הוועדה המחוזית ,א זה
לא מתבצע .נית כבר עכשיו לעשות את זה .ברפורמה יש פתרונות נוספי .אבל אי אפשר לרבע את
המעגל.
פרט לכ ,בחוק הזה מדובר על "אוברדרפט" מ השני הבאות .הרי מה הוא רוצה לעשות? ראש
הממשלה רוצה למשו את הקרקעות שמותר לפתח עליה ,אלא א כ מדובר בהפשרה מסיבית של
שטחי פתוחי ,לא עלינו ,וזה סוגייה אחרת .אני מקווה שלא בזה מדובר .אבל א מדובר בהחשה
של הליכי על קרקעות שניתנות לבנייה בתוכניות הארציות ובתוכניות המחוזיות אז אנחנו מדברי
פשוט ב"אוברדרפט" ממה שיהיה בהמש ,וג "אוברדרפט" בזכויות הבנייה .חבר'ה ,זה כמו
שיאמרו היו שלמשרד האוצר יש הרבה מאוד רזרבות אז למה לא ניקח את הרזרבות.
ההחשה כא היא מ השט .הוועדה הזאת צריכה להמשי בעבודה המאומצת בהובלתו של יושב!
ראש מעולה כמו חבר הכנסת אזולאי .לא שמעתי את תחילת הדיו .אני מקווה מאוד שחבר הכנסת
אזולאי ימשי לקד את הצעת החוק ע הצוות המצוי של הלשכה המשפטית .תודה.
...
רחל אלתרמ:
אני לא מתייחסת עכשיו לזמ ,אלא לאמות המידה .זאת בעיה גדולה מאוד .חבר הכנסת דב חני
התייחס לזה בדר אחרת.
אמות המידה הללו מתייחסות ליעילות ,מוֹעיל8ת ,איכות כוח!האד .אלה אמות מידה נפלאות ,א
ה נתונות לשיקול דעת .כאשר ה יופעלו נחו 0יהיה שמשרד הפני יפעיל אות באופ שווה לכאורה.
העניי הוא שלהפעיל אמות מידה שוות לשוני – ג זה אפליה .דהיינו ,החשש שרשויות מקומיות
וועדות מקומיות חלשות יותר יספגו את הלקיחה של הסמכויות ,החלקית או המלאה ,בדרגות
השונות – אני חולקת כא קצת על ההסבר של עמיתי פרופ' שמאי אסי* – אני סבורה שהחשש הזה
אמיתי וההסתברות לכ גדולה .הרעיו של המדרג בלקיחת הסמכויות הוא רעיו טוב .ה"מקל" כא
טוב ,אבל ה"מקל" לא יכול להכות באותה מידה .אני לא רואה את משרד הפני מאפשר להחיל את

אות אמות מידה של יעילות ,מוֹעיל8ת וכולי בצורה שונה על הוועדות השונות .נחו 0או לשנות או
נוסח הצעת החוק או להפני דר אחרת.
הדרגה האחרונה של לקיחת סמכויות ,חבר הכנסת חני ,אני סבורה שלא תוחל אי!פע בקנה מידה
גדול .אני סבורה שהדרגה האחרונה לא נחוצה .מספיקות שתי הדרגות הקודמות של חיזוק על!ידי
כוח!אד וכולי ולא צרי יהיה להגיע למצב הזה .א ה"מקל" הזה יגיע לכדי הפעלה הוא יגרו
ל"פקק" בלתי מידתי ,במוב הזה שברור שלא הרצליה ,רעננה ,כפר!סבא וכדומה יהיו תחת המצב
הזה אלא רשויות מקומיות אחרות ואז ייצאו בהצהרות ויְ כנסו מסיבות עיתונאי ותתעורר תסיסה
בעניי הזה ושינוי של החוק .אז מוטב להוריד את הדרגה השלישית הזאת .היא לא תעבוד ,היא לא
רצויה ותיצור אפליה.
הא את זוכרי את הדרגות השונות? אנחנו כאילו נחתנו לעניי הזה.
...

פרוטוקול מס' 21
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
יו שלישי ,י"ח באדר א התשע"א ) 22בפברואר  ,(2011שעה 13:00

סדר היו :הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע2010
חלק ב' ,פרק ד' ,סימ ט' – ועדה מקומית מחוזית וועדה מיוחדת – סעיפי 10395
...
רחל אלתרמ:
אני המבזרת הלאומית ,מאוד בענייני ביזור .אני רוצה להעיר לגבי הסעי* הזה מזווית קצת אחרת,
בעניי  5,000יחידות הדיור .הפרשנות שהייתה בבתי המשפט ע חקיקת חוק הליכי תכנו ובנייה –
ול"ל – בשנת  '92סמכה את ידה על מצב שבו יחידות הדיור אינ ברצ* .זה עשוי לחול שוב ! אני
אומרת את זה לנציגי השלטו המקומי ,כול ,משו שא מדובר ב! 5,000יחידות דיור בחטיבה
אחת ,אי כאלה רבות באר .0אבל א יהיה מדובר ,כפי שהיה בסיפור הקוד – כי לא כתוב ברצ*
ולא כתוב ביחידה אחת ! אז יש הרבה מאוד אזורי באר 0שזה יכול לחול עליה .להזכיר למי שלא
זוכר את חוק הול"לי ! אז היה מדובר ב! 200יחידות דיור והפסיקה אמרה שאפילו הכמות הזאת
לא חייבת להיות ברצ* אחד .אז אפשר להתחיל לדאוג עוד יותר מאשר חשבת ,אלא א כ הסעי*
הזה ,לפחות ולמזער ,יתוק בצורה ברורה ,שיהיה מדובר בחטיבה אחת.
לגבי עצ הרעיו ,אני קצת חצויה בעניי .אגב ,נת ,בהקשר אחר מאוד משפטי ,המוסכמה שאי
להתייחס לקניי בתכנו היא מוסכמה שאני לא מסכימה אתה ,ואני לא בטוחה שהפסיקה תמשי
אתה לנצח .אני ג לא חושבת שפסק די ברגמ בנושא של ניגוד ענייני של מינהל מקרקעי ישראל
הוא רלוונטי .יש לנו הרבה מאוד היפוכי מאוד מוזרי בישראל .דוגמה ,שמינהל מקרקעי ישראל
לא צרי לדאוג לנושאי ציבוריי .נת ,זה רק בינינו .האמירה החזקה הזאת ,בוא לא ניקח אותה
כמובנת מאליה .אני לא משוכנעת שזה מוב מאליו ,אני חושבת שיש הבדל גדול בי מקרקעי
ציבוריי לקרקע פרטית – או צרי להיות .הבעיה שלנו שמינהל מקרקעי ישראל ,בניגוד למשרד
השיכו ,לא ממלא ייעודו .אבל יש הבדל ,מבחינת אופ התפקוד העירוני ,של מקרקעי בבעלות
פרטית או בעלות אחרת ,ולכ זה כ שיקול רלוונטי לענייני תכנו.
אבל נחזור לעניי הזה .במסמ שביקשה ממני הוועדה להכי סקרתי את נושא קבלת ההחלטות לגבי
תשתיות לאומיות .אני לא יודעת א נציגי השלטו המקומי או בכלל היושבי מסביב קראו את
המסמ ,הוא נמצא באתר של ועדת הפני .במסמ הזה סקרתי קבלת החלטות בשני האחרונות
במספר מדינות בנושא של תשתיות לאומיות .יש בעיה ,ולא רק אצלנו .אצלנו כבר היו הרבה מאוד
סמכויות קוד וה הוגברו .השאלה א כ מגורי או לא מגורי – מצד אחד זה נכו שיש תופעת

הדרה .מצד שני ,אני לא חושבת שקל יהיה לעבור את הנושא הזה ללא השלטו המקומי .זה כמעט
סעי* ללא צור ,ועל כ אולי כדאי להסיר אותו .כדאי לכ להסתכל על אותו מסמ .מה שאני מצאתי
שנושא מגורי לא ייתפס כתשתיות לאומיות ,למרות שתשתיות שונות היו כ נמצאות בהאצה של
הליכי תכנו בהרבה מאוד מדינות עקב מספר נושאי משבר ! לא מגורי .אנחנו אחרי ,אז אני
אומרת שאני קצת חצויה.
לומר שלא יהיה משו שלא היה – הקרקע הולכת ואוזלת ,התחרות על הקרקע הולכת וגדלה .חו0
מזה ,סינדרו ההדרה החברתית ג הוא הל וגדל ע השתנות החברה .אי!אפשר להטי* על זה,
אלה עובדות חיי .על כ אני קצת חצויה.
אני לא חושבת שזה שימוש בסעי* שלא יקרה .הסבירות שזה יקרה גָדלה ולא ָקטנה .דהיינו,
תפיסת השלטו המרכזי ,שצרי להשתמש בו אני חושבת ,הסיכוי יגדל ולא יקט ועל כ הוויכוח
דווקא מחרי* .לי אי תשובה רק אזהרה ,שזה לא טריוויאלי .אגב ,לשלטו המקומי – אני חושבת
שיש סעיפי אחרי בחוק שה יותר משמעותיי מבחינת ביזור ואת לא שמי לב לזה.
...
פרוטוקול מס' 20
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,ד' באדר א' התשע"א ) 8בפברואר ,(2011 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע – 2010ועדות מקומיות :הצוות המקצועי ,תקציב
והתקשרויות )סעיפי (8794
...
רחל אלתרמ:
מחשבה קצרה על סעי* )94ד( שזכה כא לדיו .זה הסעי* שעוסק באגרות כאשר ועדת ערר מוציאה
היתר בנייה .זה לכאורה נושא קט .אני מניחה ג שמבחינה תקציבית זה יהיה נושא קט ואולי
ייל ויקט .אני סבורה שיש מקו לחשוב עליו מחדש ,משו שכס* יש לו שני צדדי .מצד אחד,
הוא סנקציה לוועדות ,א מ הצד השני ,יש לו תמיד צד שני והוא עלול להתפרש כתמרי.0
אני מבקשת לומר שמספיקה הבעיה של סמכויות ,דהיינו כאשר ועדת ערר לא מקבלת דעתה של
ועדה מקומית זאת אמירה חשובה ,אמירת תכנו ,אמירת משפט ,אמירה ציבורית חשובה בפני
עצמה .אי מקו לכרו אותה ע הצד הפיננסי ,ג בשל הטענות שנאמרו כא .בגדול ,הרשויות
המקומיות בישראל באמת חלשות בסמכויותיה .ה! OECDביקש להיפגש אתי לפני שבוע .חברי,
הרשויות המקומיות בישראל חלשות באופ השוואתי ויש לה הרבה תפקידי ומעט תשלומי .זה
סיבה במקרו.
סיבה במיקרו ,כפי שאמרתי ,אי טע לומר לוועדת ערר שהיא תקבל את הכס* .ועדת ערר איננה
מתפרנסת מסל התקבולי הללו ולא טוב שעניי של כס* ייכנס לוועדה המקומית .יש מספיק
תפקידי בשוט* מול אותה יחידת דיור או משרד או תעסוקה או שימוש ציבורי שאליו היא נכנסה.
זאת ההמלצה שלי ,לא לערב חרב ע שתי פיפיות ,את הכס* ע עניי הסמכויות.
...

פרוטוקול מס' 19
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה

לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,כ"ז בשבט התשע"א ) 1בפברואר ,(2011 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...
רחל אלתרמ:
אני מסכימה ע ד"ר נורית אלפסי .אני רוצה לחדד כמה הבחנות.
אמרתי בישיבה הקודמת שהמושג "מהנדס עיר" הוא מושג ארכאי .אני רוצה שנבדיל בי מספר
שאלות ואולי ג נשפר את קבלת ההחלטות ,ג א לא נגיע למה שלדעתי ,ולדעת חלק מ היושבי
כא ,צרי להיות.
"מהנדס עיר" כביטוי הוא פשוט ארכאי .שאלה נפרדת היא מי יאייש את התפקידֵ .ש התפקיד
צרי להיות "מתכנ העיר" .זה דבר ראשו.
היו"ר דוד אזולאי:
בנוס& למהנדס עיר?
רחל אלתרמ:
אני לא מדברת כרגע על ההכשרה.
יעקב אדרי:
זה חשוב ,כי א זה בנוס&   
רחל אלתרמ:
חבר הכנסת אדרי ,ע כל הכבוד ,אני מנסה כרגע להבחי בי הנושאי .הש "מהנדס" הוא יש
נוש .ג בימי הפקודה הבריטית בבריטניה כבר מזמ לא היה קיי הביטוי הזה .הוא לא נפו.0
במדינות מסוימות למילה  engineerיש אפילו קונוטציות שליליות.
אהרו )רוני( ב אריה:
זה כמו המילה "פרופסור".
רחל אלתרמ:
אני שמחה מאוד על ההערות על תורת הלשו אבל לא בזה אנו עוסקי כרגע .סליחה ,אדוני ,ע כל
הכבוד ,אתה מהנדס תשתיות ואני לא בדקתי את השמות של מהנדסי תשתיות ,לא כתבתי ,לא
פרסמתי ולא חקרתי את זה .כ חקרתי ופרסמתי את התחו הזה ,השוואה בי!לאומית ,כאישה
מוסמכת מאוד לעניי ,אז תרשה לי להמשי ,בבקשה ,בלי אנלוגיות לתשתיות ,ע כל הכבוד.
אני מציעה קוד כול לשנות את ֵש התפקיד ,כי הוא לא מכובד למדינת ישראל .א נמצאי היו
במלו אמריקאי ורוצי להזמי את טכנאי הטלוויזיה ,ה יקראו לו  .engineerאז המילה לא
מכובדת .היא פשוט לא קיימת כבעל התפקיד במישור של התכנו העירוני .זאת ההמלצה שלי .זה
לא כואב עדיי לא* אחד.

קריאה:
מה המונח המקובל?
רחל אלתרמ:
.Planner
שאלות נוספות ה מי מאייש את התפקיד .נכו ,ייתכ שאנחנו עדיי לא בשלב של מקפצה נוספת,
אבל לפחות על הש צרי להיות קונצנזוס כי לא רצוי שנית את ידינו לש ארכאי.
אגב ,מהנדסי אזרחיי באמת ,מהנדסי בהכשרה ,שהיא כבר ותיקה מאוד בארצות שונות ,לא
כוללי תכנו עירוני Civil engineering .התפתח כאשר במדינות שונות נושאי התשתיות ,העיר
והמפה נכללו בפני .היו ה פשוט לא נכללי בפני .אז זה לא חכ .הש הזה אינו מקובל .הוא
באמת מיוש.
שאלה נוספת היתה הא זה תפקיד אחד או שניי .במדינות שונות יש הבדלי בשאלה הקריטית
הזאת מבחינת החוקי .עכשיו אני לא מדברת על התפקיד אלא על החוקי .יש מדינות שבה חוק
התכנו כולל רישוי ,כמו אצלנו ,ויש מדינות שבה יש שתי מערכות חוקי שונות ,כאשר ה!
 building legislationנפרד לחלוטי .אומר כא בכנות שאי תורה ביניה .מדינות שבה שתי
המערכות משולבות ביחד באותו חוק רוצות הפרדה ,ומדינות שבה יש חוק תכנו וחוק בנייה רוצות
שילוב .הסיבה היא שקשה לרבע כא את המעגל .יש חיבור מסוי כמוב בי הרגולציה של התכנו
לרגולציה של הרישוי .ועדת זיילר הלכה לכיוו של הפרדה.
אגב ,ועדת זיילר ,לדעתי ,לא דיברה על תכנו אֵ זורי אלא על תכנו ִאיזורי ) .(zoningהיא דיברה על
הפרדת הרישוי מ הייעוד של שימושי קרקע ,מ התכנו שעושה רגולציה של שימושי קרקע .זה
היה כוונתה והמלצתה .אפשר כ ואפשר כ .אנחנו כרגע לא בהפרדה.
א כ ,התפקיד של הקודקוד של מתכנ העיר יכול לכלול ג את הרגולציה של התכנו העירוני וג
את הרישוי ,או יכול להפריד ביניה.
עכשיו השאלה מי יישא בתפקיד בקודקוד .ברור לי שמהנדסי אזרחיי ובוודאי מהנדסי חשמל
וכולי ה באמת לא בעלי הכשרה מתאימה .אדריכלי ה בעלי הכשרה מתאימה יותר לתפקיד
הזה .אבל בהחלט התפתח מקצוע חדש.
באשר לתשתיות ,אדוני ,האדריכלי כא בחדר ממש לא רצו את התיאור של ,כי תכנו עירוני
בתפיסה שלו כבר מאה שני אומר :אנחנו לא מתחילי מ הבינוי והלאה .האנלוגיה של כא בעצ
הזיקה לטיעו.
יש מקצוע חדש כזה .הא אנחנו בשלי לומר שאת התפקיד הזה בראש המערכת צרי לשאת
מתכנ עיר? מר נת מאיר ,ע כל הכבוד ,העמדה של איגוד המתכנני ,וא היו שואלי אז ג
העמדה שלי ,ג בחוק העיריות החדש ,היא שבמדינה בוגרת ראוי שיהיה תפקיד של מתכנ ,וצרי
שיהיה תפקיד של מהנדס.
באיזור ובמדיניות
אגב ,אד אחד שיבי ג בקריסת מבני ,שעל כ מוטלת אחריות פלילית ,וג ִ
הציבור של רגולציה של קרקע ,שזה תכנו עירוני ,לא בראו את האנשי האלה ,כ שעצ הש של
התפקיד והליכוד שלו הוא דבר אנכרוניסטי .א תגידו שאי כוח!אד ,תוֹד 8בכ שאנחנו עדיי
הולכי באנכרוניז.
נת מאיר:
פרט לעניי הסמנטי לא ברור לי על מה הוויכוח.

רחל אלתרמ:
יש כא ויכוח ,ועוד אי .כרגע מי שיכול לאייש את התפקיד של מהנדס עיר ,ונניח שנקרא לו מתכנ
עיר ,לפי החוק הוא רק מהנדס רשוי ע ניסיו בבנייה או אדריכל רשוי.
מחוקקי במדינות שונות ,כולל במדינת ישראל ,עוסקי ברישוי בעיקר בשני סוגי מקצועות(1 :
מקצוע שמסכ חיי אד ועל כ יש בו רישוי כמו רפואה ,פסיכיאטריה ,לאחרונה ג פסיכולוגיה
קלינית ,מהנדסי אזרחיי )לא מהנדסי מכונות( ,וכ אדריכלי ואדריכלי נו* במוב של קריסת
מבני;  (2מחוקקי נותני רישוי לסוג נוס* של תפקידי ,תפקידי של נאמני השלטו .מ
הבחינה הזאת יש רישוי לעורכי!די ,לשמאי )א כי לא בכל המדינות( ולרואי חשבו .יש לה
תפקיד של נאמנות.
לתכנו ערי ואזורי במדינות רבות אי רישוי ,כי זה עוסק במדיניות ציבורית .ולמרות זאת ,ואמר
נכו מר אשר כהנא שהוא ג מתכנ וג עור!די ,זה דבר שלא מקובל ,זה דבר לא הכרחי .הוא קיי
פה וש אבל לא במרכז ,אבל עדיי התפקיד ובעלי ההשכלה ה בתכנו ערי ואזורי .לש כ לא
צרי רישוי כי זה לא מסכ חיי אד וזה לא מוגדר באות מדינות כנאמ של השלטו .אפשר כ,
ואפשר כ .אבל רציתי לעשות סדר בעניי.
נת מאיר:
כל מהנדסי הערי ה אדריכלי .אני לא מבי את הנקודה.
רחל אלתרמ:
יש כמה נקודות .ראשית ,אני ממליצה לשנות את הש .נראה לי שעל כ תהיה הסכמה.
שנית ,בתחו התכנו ההשכלה של מהנדסי אזרחיי פשוט לא מתאימה .ייתכ שלאור ניסיו ה
כ יכולי להתאי ,אבל על!פי ניסיו יכולי להתאי ג כל מיני בעלי מקצוע אחרי .קריסת
מבני מביני ג מהנדסי מכונות.
דבר שלישי ,ברוב מדינות העול המערבי ורבות ממדינות אסיה עצ התפקיד של תכנו ערי ,שכ
שמו ,מתכנ העיר או משהו כזה ,אינו דורש להיות מהנדס או אדריכל או לעסוק ברישוי.
זה המצב .ג א אדוני אומר שמניסיונו כ וכ – אגב ,לא פגשת א* מהנדס עיר שהוא מתכנ ערי
ואזורי ואיננו אדריכל או מהנדס עיר ,לכ אתה לא יכול להגיב על זה ,כי היו אסור שיהיה תפקיד
כזה .אולי אנחנו עדיי לא בשלי לנקוט בצעד הרחוק יותר .הלוואי ויכולנו.
אני מבקשת לספר סיפור קט .ביקרתי ע הסטודנטי שלי ,כפי שאני נוהגת בכל שנה ,במחלקת
תכנו עיר ,במסגרת קורס על תיאוריות התכנו ,כדי לשמוע אי הצוות של אג* מהנדס העיר מדבר
על תכנו וקבלת החלטות ועל תכנו ופוליטיקה .היינו בבת!י .פגשו אותנו  4אנשי .חשבתי
שאנחנו בפגישה ע ראשי המחלקות ,א הסתבר שה היו כל אנשי הצוות .לא היה א* אד נוס*
בעל תואר במשהו שקרוב למקצוע שלנו בכל עיריית בת!י .זה טיפוסי לערי רבות .יש מעט מאוד
מחלקות תכנו עיר בישראל בה יכול להיות ראש צוות כזה ומתחתיו עוד בעלי מקצוע.
כאשר החוק הזה ייצא לדר הייתי מקווה ,כ יהיה אידיאלי ,שיקראו לתפקיד "מתכנ עיר" שצרי
השכלה בתכנו עיר ,ושיהיו בעלי תפקידי נוספי .א בינתיי זה לא נית ,לפחות נתק את הש.
אני חוזה ומקווה שיתפתחו מחלקות תכנו עיר ראויות לשמ ,ובעיר בגודל של בת!י צריכי להיות
כמה עשרות אנשי שיעסקו בתכנו.
מוטי ששו:
בכל יתר הערי זה בסדר.
רחל אלתרמ:

אז אפשר יהיה לעשות חלוקת תפקידי ולהכניס את זה בחוק הבא.
...
רחל אלתרמ:
אני רוצה להתייחס לעניי היוע 0המשפטי .אני רוצה להתייחס למהות של דיני התכנו והבנייה.
אלה מסביב לשולח שעוסקי בזה ,וזה רובנו ,יודעי שזה ענ* באמת יוצא דופ .הוא לא דומה לרוב
ענפי המשפט האחרי .יש שאלות רבות מאוד שאי לה תשובה של כ או לא ,ודווקא בשאלות
האלה יש אפשרות לחדשנות של מקבלי ההחלטות בציבור .אני יכולה להציג סדרה שלמה של
נושאי שבה א יוע 0משפטי יית חוות דעת שתחייב את מקבלי ההחלטות ,כפי שמוצע כא,
אנחנו עלולי להפסיד הרבה מ החידושי הרצויי .אגב ,עלייה למעלה למשרד הפני אני סבורה
שלא תפתור את הבעיה משו שהצור הוא דווקא בניסיונות שוני בשעה שחוות דעת של גו* מרכזי
אחד יהיה לה בדר כלל רצו לאחֵ ד וזה יגרו לשמרנות.
אני רוצה להציג לכ סדרה של נושאי שה בחזית ההתפתחות ,שנוצרו רק מתו החדשנות .אגב,
לא רק בישראל .לדוגמה ,מטרות מ8תרות בתוכנית" .ראש קט" יגיד :חייבות להיות מטרות פיזיות
ומטרות של בריאות הציבור.
איריס פרנקלכה:
אני לא מכירה עור!די שיגיד   
רחל אלתרמ:
הדבר הזה התפתח בצורה הדרגתית מאוד בפסיקה .א תבדקו אחורה ,הוא לא היה מגיע בכלל
למצב הנוכחי .אגב אני נפגשת עדיי מעת לעת ע משפטני שאומרי :זה לא תכנוני .דהיינו :זה
אסור .זה דבר שהתפתח.
נושא אחר ,הסכמי ע יזמי ,נושא שתמיד בהגדרתו יהיה בשטח אפור .בלי הסכמי ע יזמי,
יודע כא ראש עיריית חולו ויודעי נציגי השלטו המקומי האחרי ,חלק גדול מ השירותי
הציבוריי שאנחנו מעניקי לציבור ברשויות המקומיות לא היה קיי .ב"ראש קט" על דבר כזה
אומרי :לא .א זה לא כתוב כחובה בחוק זה איננו .בכל מדינה שבה הנושא הזה קיי הוא מתהווה
על!ידי תעוזה וחדשנות .לפעמי זה חדשנות של יועצי משפטיי שאומרי כ ,אבל א ה לא
אומרי כ אז לפעמי מקבלי ההחלטות אומרי כ .הא זה חוקי או לא חוקי – לגבי רבי מ
הדברי הללו יודעי רק בדיעבד.
מוטי ששו:
זה פתח לסיכוני .יוע %משפטי של רשות מקומית מסוימת יית פרשנות מסוימת ויוע %משפטי של
רשות אחרת יית פרשנות אחרת.
רחל אלתרמ:
נכו ,זה האופי של התחו.
מוטי ששו:
זה סיכו גדול .אני בעד חדשנות .מצד שני   
רחל אלתרמ:
זה המצב הקיי.

מוטי ששו:
לא .למה? כשהדברי ברורי ומוגדרי   
רחל אלתרמ:
אתה לא מסכי ע דעתו של עו"ד נת מאיר?
מוטי ששו:
מר נת מאיר יכול להגיד מה שהוא רוצה.
רחל אלתרמ:
מכל מקו ,בענייני תכנו ובנייה יש נושאי רבי שאי לה תשובה חד!משמעית .קחו את נושא
השימוש החורג.
נת מאיר:
פיתוח תשתיות עירוניות הוא דוגמה מצוינת .זה דוגמה לכ! שפתרו הספר לא מתאי
לחטיבות קרקע גדולות לא מפותחות .יז שמוציא היתר בנייה למגרש אחד ברחוב מפותח משל
היטלי פיתוח ,אגרות בנייה וכולי.
רחל אלתרמ:
זה סוג אחד של הסכ ע יזמי .בואו לא ניכנס למהות של העניי .הטיעו שלי הוא שבתחומי
רבי אי תשובה של כ או לא .לעשות הכול בהאחדה זה לא לאפשר את הגמישות שדיני התכנו
והבנייה רוצי .אגב ,היו א תשאלו יועצי משפטיי מה מותר מבחינת שימוש חורג ,לאחר
שפסיקה בעצ השאירה את זה במתח שיקול דעת בעייתי מאוד ,תקבלו תשובות שונות וזה עדיי
יישאר למקבלי ההחלטות.
אני יכולה להרבות בעוד דוגמאות כאלה .בקיצור ,במהות ביזור של התחו הזה חשוב .כמוב יש
אחריות פלילית על אנשי שיפעלו שלא כדי .אני סבורה שהמצב הקיי עדי* והוא יאפשר את
הגמישות שנחוצה לחברה הישראלית ,כמו למדינות המקבילות לנו .לא המצאנו את הגלגל.
...
רחל אלתרמ:
בעניי הייעו 0החברתי ,מצד אחד זה רצוי מאוד כמוב .רשימת היועצי שמופיעה כא היא א ורק
בנושאי הפיזיי – מהנדס או אדריכל ,גזבר שזה בפיננס המקומי ולא כלכלת העיר ,מבקר ,שמאי
מקרקעי שזה הפיננס של הקרקעות וזה לא הכלכלה העירונית ,היוע 0לענייני סביבה שעוסק
ברגולציה סביבתית ויוע 0תחבורה .הנושאי החברתיי אכ חסרי.
אני לא בטוחה שהשלטו המקומי ,שמערכת התכנו ,שהמימו של השלטו המקומי בשלי לחובה
של החזקת יוע 0מעי זה ,אבל הייתי שמחה לדעת הא במסגרת ההסמכה של הוועדות המקומיות
יש התייחסות רצינית לעניי הייעו 0החברתי .זאת צריכה להיות הדר להחדיר את זה ,כי ייעו0
חברתי הוא באמת דבר בלתי מסוי .לא לכל הנושאי צרי יוע 0חברתי .כיו בדברי כמו תוכניות
מתאר כוללנית לעיר יש צור בייעו 0חברתי .יופי חי ,זה פגע וברח .הייעו 0החברתי צרי להיות
בשוט* .אבל הא צרי להוסי* משרה כזאת של ייעו – 0אינני יודעת א זה נכו כיו .אבל אני שוב
חוזרת ,בעניי ההסמכה ובשלות הוועדות ,זה נושא חשוב.
נציגי ציבור טובי הרבה יותר בייצוג מאשר השלטו המרכזי ,אבל הקבוצה החסרה היא אותה
קבוצה שחסרה משאבי כס* ומשאבי כוח .יש קורלציה תמיד ,בכל מדינה וג אצלנו ,בי עוני ובי
ייצוג חלש יותר .על כ נציגי הציבור פעמי רבות לא מייצגי את הקבוצות החלשות יותר .לו היה

תפקיד של מתכנ עיר אז לפחות נכו שמוטמע בתו ההכשרה שלו הצד החברתי שלא מוטמע בתו
ההכשרה של נושאי התפקידי כיו .הייתי רוצה לראות שבהסמכה של הוועדות כ יהיה צור
להוכיח ידע בתחו החברתי.
...
פרוטוקול מס' 18
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,כ' בשבט התשע"א ) 25בינואר ,(2011 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...
רחל אלתרמ:
מר שמאי אסי* ,ע כל הכבוד לרצו להמציא מי שהוא ג אדריכל וג מתכנ ,אי אפשר להיות כיו
אנכרוניסטיי כל!כ .למזער ,תסלחו לי על ההערה ,יש להעי* את המילה "מהנדס עיר" .לא ייתכ
אנכרוניז גדול יותר מאשר חוק תכנו ובנייה ע "מהנדס העיר" .בחייכ ,איפה את מוצאי
מהנדס עיר? אגב ,לאלה שנמצאי בארצות דוברות אנגלית ורוצי ללכת ע התואר הזה ,זה אפילו
תואר נחות .זה רק באמרת אגב .אז לפחות לשנות את הש.
שמאי אסי&:
בעניי הזה אני מוכ ללכת את!.
רחל אלתרמ:
אבל ע היתר אתה לא מוכ ללכת אתי.
תכנו ערי ואזורי הוא מזמ כבר מקצוע נפרד .את אומרי :אי ייחוד פעולות לתכנו ערי
ואזורי ,על כ קשה למנות למשרה .ראשית ,אי ייחוד פעילויות בגלל ההתנגדות רבת הדורות של
אדריכלי ומהנדסי ,שמספר גדול בהרבה בישראל מאשר האחרי ,לייחוד הפעולות הללו.
שנית ,החלק הציבורי של תכנו ערי ואזורי ,לא החלק שקשור ברישוי ,הוא חלק שאני עוד לא
רואה במדינות הרבות שאני בודקת שנחו 0בו ייחוד פעילויות על!ידי המחוקק.
עליכ לזכור שתכנו ערי ואזורי לא הומצא כא .רגולציה של המרחב הפיזי נעשית כיו בכל
מדינה כמעט ,ובמדינות מתוקנות זה ג עובד ,וזה עובד ג אצלנו .אז אני לא בטוחה שצרי את
ייחוד הפעילויות על!ידי המחוקק .צרי שתהיה הכשרה מקצועית .להגיד שאתה רוצה שאנשי
יהיו "פיינשמייקרי" ,וזאת מילה פופולרית בעיתונות בזמ האחרו ,שיהיו ג וג וג וג –
בסדר ,זה רצו אישי של אדריכלי ,של אדריכל כמו שהוא אדריכל ומתכנ ערי מעולה שרוצה ג
וג ,אבל הדרישה הזאת לא בהכרח צריכה להיות מקובלת.
יש מקו להפריד בי הפונקציה של התכנו הציבורי ובי הפונקציות של הרישוי .נכו שטוב
שאנשי שמופקדי על הפונקציה של התכנו הציבורי יבינו ג בתלת ממד ויבינו ג בדברי
הפיזיי ,בהחלט כ ,ונכו שהאנשי שעוסקי בצד הפיזי יבינו בכל הנושאי האחרי שה רבי
מאוד .א* אד לא יודע את הכול .אני רוצה לומר חד!משמעית שזה אנכרוניז .זה אהבה פרטית של
רצו להיות ג וג ולהגיד אני "פיינשמייקר".
שמאי אסי&:
אני לא הצעתי את זה.

רחל אלתרמ:
אמרת :היה טוב אילו היה מהנדס העיר ,או אולי נסכ שיקראו לו מתכנ העיר ,שיהיה ג אדריכל
וג מתכנ ערי .קוד כול ,אני מקווה שנעי* את התואר הזה .פשוט בושה להגיד ב! 2011את
התואר "מהנדס העיר".
יהודה זמרת:
אולי נשמע כא את איגוד המהנדסי .את המתכנני שמענו.
רחל אלתרמ:
נשמע .יש לה מונופול על זה ויש אינטרס ויש חזקה .אבל לומר שהעמדה של איגוד מתכנני ערי
לא מחוברת לארצות אחרות – היא מחוברת ועוד אי ומכובדת ואי להוריד אותה מ השולח .בהחלט
יש מקו ,ובוודאי ברשויות מקומיות גדולות לומר שתפקיד תכנו העיר ,שהוא התפקיד
האינטגרטיבי ,יכולי לשאת בו אנשי שה לאו דווקא אדריכלי או מהנדסי בניי או מהנדסי
אחרי שמביני בסביבה הבנויה .אני חושבת שצרי לשקול את זה מחדש ולהבי את מארג
האינטרסי שנמצא כא .אולי דווקא משו שארגו המתכנני איננו ארגו רשוי ,אולי דווקא לכ
צרי להתייחס לדברי שלה כאל מי שלא תופסי חזקה .ה לא אומרי להדיר א* אחד אחר,
בשעה שהארגוני הרשויי כ אומרי להדיר את האחרי.
אגב ,אנחנו עדיי כנראה בית!הספר היחיד שנות תואר בתכנו ערי ואזורי ומאושר על!ידי
המועצה להשכלה גבוהה .ד"ר נורית אלפסי תיקנה את עצמה .בבאר!שבע מדובר רק בהתמחות ,אז
אנחנו עדיי היחידי.
...
פרוטוקול מס' 17
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,י"ג בשבט התשע"א ) 18בינואר ,(2011 ,שעה 13:00
סדר היו:
 1.הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...
רחל אלתרמ:
באשר לעיקר דבריו של מר יצחק!שייע ישועה בעניי היחס לשלטו המקומי וכמה נושאי שעלו
כא בי השיטי – אני מזדהה מאוד ע מר ישועה .יש בישראל מי הנחת!יסוד יותר מדי רחבה,
ומדברי על זה בעיקר בתקשורת ,מי נופ שמחלחל ,של איזשהו חוסר אמו בשלטו המקומי .זה
איננו מוצדק ,לא מבחינת התפוקות ,לא מבחינת הנושא שנקרא לו "חלוקת עושר השחיתות".
אמרתי כבר קוד שאני סבורה שרמת השחיתות בישראל לא כה גבוהה .אמנ צריכי להוריד
אותה ,אבל היא לא כה גבוהה כפי שהחרוז הו!שלטו משק*.
אבל בואו נסתכל ספציפית .חוק התכנו והבנייה שלנו ,כפי שאמר ג היושב!ראש ,יש בו הרבה
מאוד בקרות של השלטו המרכזי .השאלה כמה פעמי צרי השלטו המרכזי לבקר את השלטו
המקומי.
אריה ביבי:

אולי תתמקדי בעניי.
רחל אלתרמ:
אמר כא נציג "אד ,טבע ודי" ,עו"ד אלי ב ארי ,שצריכה להיות למשקי* זכות בחירה כחבר,
למשקי* של השלטו המרכזי במישור המקומי .יופי ,אבל או זה ,או בוועדה המחוזית ,או שר הפני,
אבל לא כול .נדמה לי שכאשר נגיע לדו בוועדה המחוזית ובמידת הבקרה שלה על הרשויות
המקומיות "אד ,טבע ודי" ירצו דווקא ג וג וג .אני טוענת שלא צרי ג וג וג.
אני רוצה הכי הרבה להתייחס לביטוי שקצת זעזע אותי ,שאמרה נציגת עמותת "במקו" כאשר
חזרה ודיברה כמה פעמי על ניגוד ענייני מובנה של השלטו המקומי בנושאי של השלטו
המקומי .כפי שבדיוני על מיסוי ועל כלכלה ועל בקרה כלכלית ועל בקרה על השקעות וכדומה צרי
להבי קצת בכלכלה – אלה לא תיאוריות התכנו .תיאוריות התכנו ממש לא מדברות על ניגוד
ענייני מובנה .בכלל ,אני סבורה שהשימוש בביטוי "ניגוד ענייני מובנה" מוטעה כא .התכנו הוא
לחלוטי מחו 0למושג ניגוד ענייני .מדובר כא על יחסי בי בוחרי ,שלטו מקומי ושלטו מרכזי.
פרט לכ ,גברתי ,א כ ניגוד ענייני מובנה קיי ברוב מדינות ה! OECDואני סבורה שאנחנו
ממש לא רוצי ללכת לכיוו הזה .כ עובד תכנו מלמטה .להיפ ,הידע המקומי הוא ידע טוב ואיננו
חשוד .צרי לברור את הנושאי ! ! !
)נכנס חבר הכנסת זאב בילסקי(
זאב בילסקי:
אי! התחלת את הדיו בלעדיי? ...
רחל אלתרמ:
חבר הכנסת בילסקי הוא אחד הנציגי המצויני של השלטו המקומי.
דיברתי על חוסר האמו הבלתי מוצדק כלפי השלטו המקומי ואי!צור בבקרות בכמה וכמה רבדי
שקיימי היו בחוק התכנו והבנייה .טוב עושה החוק שהוא עוסק בביזור מסוי .לדעתי לא
מספיק .אבל כרגע נידונה השאלה באיזו מידה צרי השלטו המרכזי לשבת ג בדרג המקומי .דובר
על מושג ש"הקפי "0אותי ,שלשלטו המקומי יש ניגוד ענייני מובנה בענייני תכנו ובנייה .אני
סבורה שהשימוש בביטוי הזה הוא ממש לא מושכל ולא משפטי ,לא נבו ולא תוא את תיאוריות
התכנו.
בעניי ההשכלה ,שדובר עליו ג כ ,תיאוריות התכנו מדברות על הידע המקומי בנושא ניהול תכנו
ובנייה .אי צור בתארי גבוהי בוועדות הללו .הזכרנו את זה ג בישיבה הקודמת .תודה רבה.
...
רחל אלתרמ:
אני יודעת ,בהחלט .אני סבורה שהדעה הזאת לא נכונה .ש היה מדובר בעניי חריגה בתחנת דלק.
זה .Bad cases make bad laws
ישי שניידור:
ייתכ ,אבל אי אפשר לזרוק לפח את הבעייתיות שביתהמשפט העליו העלה בצורה מנומקת.
רחל אלתרמ:
תמיד יש בעייתיות .תכנו ובנייה בכל מדינה עוסק בעושר רב ,ואי מנוס מכ שהניהול של עושר רב
יש לו גלישה בשוליי .זה קיי תמיד .השאלה מה הבקרות תו כדי זרימת התכנו והבנייה,
והדמוקרטיה של התכנו והבנייה ,והידע המקומי של תכנו והבנייה ,מה המאז .בגדול ,כפי

שאמרתי קוד ,והיושב!ראש החמי 0את דבריי ,ישראל איננה יוצאת דופ במיוחד בהיבט השחיתות
בתחו התכנו והבנייה ,אלא א כ המשטרה תביא נתוני השוואתיי בעניי הזה ,א נראה שאי
זה כ .יש כמה וכמה מדינות שה הרבה פחות מושחתות מאתנו ,אבל יש הרבה יותר מדינות ב!
 OECDשבנושאי הללו ה כמונו וא* מושחתות יותר.
צרי לשפר ,אבל אי אפשר על!ידי השיפור לסרס את הידע המקומי ,לסרס את השלטו המקומי,
לחשוב שהשלטו המקומי מושחת .ובכלל התכנו והבנייה בכל הארצות המפותחות עובר כל הזמ
להיות יותר ויותר מבוזר .אי מנוס ,אי אפשר את נושא ניהול המקרקעי לעשות מבלי שיש כא
עושר ,וכאשר יש עושר עלולה להיות ג שחיתות .בעיקר עלולי להיות אינטרסי שוני ,וזה
לגיטימי לחלוטי ,כי אי תובנה שאומרת מה האינטרס הנכו ,מצטערת.
היו"ר דוד אזולאי:
אני לא רוצה לפתוח דיו בעניי הזה.
ישי שניידור:
ביתהמשפט העליו אמר – אני לא מתווכח על ההסדר ,אני רק אומר שצרי! לשי לב   
רחל אלתרמ:
הוא אמר ג ההיפ! .זה הרי פסקדי שח ֹולֵק על פסקהדי הקוד של השופט חשי.
ישי שניידור:
אני רק אומר שכאשר מנסי למצוא את המער! הנכו של איזוני ובקרות צרי! לתת את הדעת
לבעייתיות שקיימת .זה הכול .צרי! לנהל את הדיו מתו! הכרה בבעייתיות שלא מתמצית בענייני
הפליליי.
ביתהמשפט העליו אמר :החשש הזה המתממש לנגד עינינו יעמוד ג לנגד עיני גורמי החקיקה
בבוא לקד מהלכי חקיקה שנועדו להרחיב את סמכויות מוסדות התכנו המקומיי ולהגדיל את
כוח בתחו דיני התכנו והבנייה .אז רק שזה יהיה לנגד עינינו ,שלא נזרוק את זה לפח ,זה הכול.
רחל אלתרמ:
זה כל הזמ עומד לנגד עינינו .מה אתה מציע?
היו"ר דוד אזולאי:
לכ נציג המשטרה היה כא ואמר את דבריו ,ולקחנו את זה לתשומת לבנו.
איריס פרנקלכה:
יש כלכ! הרבה סעיפי בהצעת החוק שמתייחסי לזה.
רחל אלתרמ:
מה אתה מציע? אילו בקרות נוספות אתה מציע ,פרט לביטול נושא התכנו והבנייה? אתה מצטט את
פסק!הדי של השופטת פרוקצ'יה .ע כל הכבוד ,פסק!הדי הזה מוגז לחלוטי מבחינת חוסר
האמו בשלטו המקומי .הוא ג פסק!די נפלא ,שאת החלק הראשו שלו אני מאמצת בתור תורה
ומשנה ,לגבי ההדר וההלל לחשיבות של התכנו ,אבל אחר!כ השופטת פרוקצ'יה ,שלא כל יו
עוסקת בענייני תכנו ובנייה ואי לה קנה מידה השוואתי ,הופכת לגמרי את האמירות בפסק!די
אחר .אני סבורה שבית!המשפט העליו לא נות כא חוות דעת לגבי החוק הרצוי .השופטת

פרוקצ'יה מגיבה על תוכניות שבסמכות מקומית ,על סעי* שהתווס* לאחר תיקו  43כאיזה סרח
עוד* .הוא באמת היה דבר חקיקה ש"התגלש" .מכ לעשות אידיאולוגיה שלמה? פרט לכ ,כאשר
אתה אומר את ההצהרות האלה תגיד א כ מה אתה רוצה לבטל ומה אתה רוצה להוסי*.
ישי שניידור:
אני רק אומר ,לא להעלי את הבעייתיות.
רחל אלתרמ:
א* אחד לא העלי את הבעייתיות .מה באיזו הזה אתה מציע?
ישי שניידור:
כול יגיעו למסקנות שה רוצי ,אבל שיכירו את הנתוני.
...
רחל אלתרמ:
בעניי הוועדות המרחביות ,זה נושא כאוב בגלל ההיסטוריה שלו .אני מבינה את עמדת הממשלה,
ואני באמת לא יודעת א יש חלופה כוללת כדי לפתור את זה .אבל כאשר יש פער גדול מאוד בי
המגזר היהודי לערבי בתחולה של ההסדר ,אי אפשר להתעל מ הנוכחות העובדתית של ההסדר
הזה על שני המגזרי .אני מניחה שרוב תושבי המגזר הערבי ה בוועדות מרחביות ,ורוב תושבי
המגזר היהודי אינ בוועדות מרחביות .אני מדברת על תושבי אבסולוטית.
...
רחל אלתרמ:
כאשר מביאי הצעה שהיא בפצע מגזרי ,שנוגעת לבעיה קיימת ,ואומרי "אנחנו ממשיכי את
הקיי ורק משפרי משהו בארגו" ,זה קצת התעלמות מ העניי .צרי היה להראות את ההשפעה
קדימה .לדעתי האישית צרי היה ג ללוות את המהל הזה ,מכיוו שידוע שהוא פצע כואב ובכלל
לא מפליא שיש כא תגובות כאלה .צרי היה ללוות בוועדה פנימית של משרד הפני ,שתאמר
למגזר המיעוטי" :אנחנו בוחני עכשיו מחדש את התחולה של הנושא הזה מחו 0לחקיקה" .אולי
אי דר אחרת פרט לוועדות מרחביות .אבל להתעל מכ שזה פצע כואב ,ולהגיד :זה לא בבית!
ספרנו? אולי זה לא צרי להיות בשינוי בחוק ,אבל כ הייתי חושבת שחובת הממשלה לשחק ע
המספרי של הר* .לא במקרה חבר הכנסת לשעבר פורז הציע את זה בשביל הרצליה ולכ נקבע ר*
של  .35,000אפשר לשחק ע זה ,להראות איזה שיעור מ התושבי כ ייכנס לזה ,אילו ישובי
ייכנסו ,מה שאנחנו דורשי תמיד בהשפעת "אימפקט" של חקיקה .ה"אימפקט" הוא לא רק
תקציבי.
יהודה זמרת:
בהצעת החוק שהוצעה עלידי הממשלה הוצגה התוצאה.
רחל אלתרמ:
ה"אימפקט" הוא ג דמוגרפי וג פוליטי .צרי היה להראות את זה.
...
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מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
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סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...
רחל אלתרמ:
אני מבקשת להציג דוגמה .ייתכ שאתה ייתרת את דבריי .נושא הוועדות המרחביות רגיש מאוד
כמוב בגלל ההיסטוריה שלו .אינני יודעת א כול יודעי את זה ,אבל בהחלט בהיסטוריה הקצת
יותר רחוקה היו ג ועדות של  40וכמה ישובי במגזר הערבי בלבד שהיו ברשות אחת .על כ
הרגיש8ת כא ברורה וכולנו ראינו את הניצוצות שעלו כא.
כאשר ידונו ביחד ,אני סבורה שיכולי להיות ג פתרונות שה לא בקריטריוני ,כי אולי חלק מ
הקריטריוני אפשר להצי* ,אלא בהליכי .כרגע הוועדות המרחביות ה יצור לא הכי מוצלח ולא
הכי דמוקרטי ,ודיברנו בישיבה הקודמת ג על בעיה של שיתו* הנבחרי.
אפשר להטיל נטל ,לדוגמה ,של חובת היוועצות ע ראשי הרשויות המקומיות באזור לפני הקמה
של ועדה מרחבית.
איריס פרנקלכה:
החובה קיימת.
רחל אלתרמ:
היא לא קיימת כחובה ,היא קיימת כזכות להביע דעה.
יהודה זמרת:
אפשר לעג את זה בוועדת החקירה שבה הרשויות נמצאות ולעשות את זה כהלי! אחד ,מתו! הבנה
של הרצו לנהל את זה באופ הרבה יותר שקו&.
רחל אלתרמ:
אולי .זה דבר אחד .אז ג הציבור באזור יהיה מודע ,כי בדר כלל הבוחרי לא כל!כ מודעי מה
היא הוועדה המרחבית הזאת .זה אולי קצת יצי* את העניי.
כיו 8נוס* הוא שכיו יש מנגנוני בקרה ,שמר שמאי אסי* הציג בצורה כל!כ יפה ,על הוועדות
המקומיות באופ כללי .לצד זה צרי אולי ג מנגנוני שיחייבו בדיקה תקופתית של הוועדות
המרחביות במיוחד ,כדי לראות א ה כבר בשלות .דהיינו ,יהיה איזה מנגנו שאומר :בסדר ,אולי
יש מקו וצור לפרק אות.
כחברה במועצה הארצית בשעתו הייתי עדה למהלכי שמינהל התכנו עשה לכיו 8של פירוק ועדות
מרחביות .זה היה מוצלח מאוד .צחקתי כאשר <ז8ר באה ביחד ע אור יהודה וטענה :אנחנו ממש
קטני ,עלובי ומסכני ,ואני מבינה שה הצליחו בטיעו הזה שלה .אני סבורה שחובה לבחו
מתי יש בשלות לפירוק.
ארז קמיני:%
זה קורה היו.
רחל אלתרמ:
אבל זה לא חובה בחוק .זה יית איזו.

יהודה זמרת:
ג כאשר יש רשות גדולה ורשות קטנה זה מאפשר לעשות הפרדה.
רחל אלתרמ:
מר יהודה זמרת ומר ארז קמיני ,0השתמשת עכשיו במילי רבות שה "סמרטוט אדו" למגזר
הערבי.
חנא סוייד:
מכבסת מילי.
רחל אלתרמ:
בלי הבנת הרגישות של הדברי .ייתכ שצרי ליצור תחושה שזה דבר נזיל ,כלפי כול ,וג כלפי
המגזר הערבי ,ולהיות רגישי מאוד בעניי הזה ,כולל במנגנוני.
יהודה זמרת:
עוד לא דיברנו על נושא "הסמרטוט האדו" .אמרנו שהנושא הזה דינמי.
חנא סוייד:
יש ניונאנסי.
יהודה זמרת:
אי אפשר להגיד לפרוטוקול דבר כזה על נציגי הממשלה מבלי לפרט .את אומרת שאמרנו דברי.
הסברנו שזה נושא שאי אפשר לקבוע אותו בחקיקה.
רחל אלתרמ:
אני לא מדברת על תוכ הדברי .אני אומרת שיש כא רגישות רבה מאוד.
...
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 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע – 2010חלק ב' ,פרק ד'
...
רחל אלתרמ:
אני רוצה להזכיר לכול שישראל לא המציאה הסדרה של תכנו ובנייה .הסדרה של תכנו ובנייה
קיימת כיו ,ככל הידוע לי ,בכל מדינות האו" .במדינות המפותחות של ה! OECDההסדרה הזאת
קיימת כבר מזמ .בכל מקו הפעולות של רשויות התכנו יש בה דמיו ,וזה תמיד מערב בי פעולות
מעי חקיקתיות ,כלומר החלטה על מדיניות ,פעולות מעי שיפוטיות ,כלומר החלטה בי צדדי ,ובי

הרבה פעולות ביצועיות .אני כבר מקדימה ואומרת שג אחרי הרפורמה ישראל היא הכי ריכוזית
יחסית לכול.
איריס הא:
אני רוצה לומר דברי אחרי בהקשר הזה.
רחל אלתרמ:
אני מתארת לעצמי שאנחנו חולקות זו על זו .הניסיו להמציא גלגלי – לא כדאי להמשי
ו"להתגלח" לבד .צרי ללמוד קצת מניסיו של מדינות רבות ,וה לא הולכות בכיוו שעליו מצביעות
גברת נילי ברו וגברת איריס הא .כבר מזמ זנחו את זה .השלטו המקומי הוא הפורו שבו
מתקבלות החלטות יו!יומיות.
איריס הא:
לא כפרנו בזה.
רחל אלתרמ:
הוא תמיד ע עירוב סמכויות ולא מפרידי בי סמכויות מעי!חקיקתיות וביצועיות.
לגבי הסמכויות המעי!שיפוטיות ,יש הסדרי מהסדרי שוני ,וג לזה אתייחס במסמ מפורט.
אבל לא ע זה היתה ל בעיה .הבעיה של היא לא ע סמכויות מעי!שיפוטיות ,אלא ע סמכויות
החקיקה ,מידת העצמאות של הרשויות המקומיות .זה באזימוט רחוק ממה שצרי להיות א
ישראל רוצה סו*!סו* להיות בעלת שיא השינויי לחקיקה קיימת ,ע  90וכמה תיקוני בחוק ,ע
הוכחה מוחלטת שהעסק הזה לא יעבוד בשיפוצי קטנטני .הוא חייב לעבוד בשיפו 0מז'ורי .לדעתי
השיפו 0הזה הוא קד!קד!קד מז'ורי ,אבל טוב יותר מכלו ,ולא ללכת אחורה ,לא לקדש את
הקיי .הקיי לא עובד ,לא כא ולא בשו מקו אחר ,חבר הכנסת אדרי.
יעקב אדרי:
כלומר ,את אומרת שאנחנו צפויי בזמ הקרוב לעוד רביזיה ברפורמה הזאת?
רחל אלתרמ:
מבחינתי כ ,אבל בוודאי לא בכיוו של גברת איריס הא ,ולפחות הרביזיה הזאת היא בכיוו הנכו.
איריס הא:
חשוב לי להגיד שא עוברי על כל ההערות שלנו על הרפורמה ,הבעיה העיקרית שלנו היא לא ע
העברת הסמכויות לוועדות המקומיות.
רחל אלתרמ:
נראה לי שכ.
איריס הא:
ממש לא.
רחל אלתרמ:

אולי אי לכ בעיה ע העברת הסמכויות אבל את מבקשי לפקח ולפקח ולפקח ,בלשו סגי נהור.
איריס הא:
לא .הבעיה העיקרית שלנו ברפורמה ,ואמרנו את זה מעל כל במה אפשרית ,היא דווקא ריכוזיותיתר.
יש כא סעיפי בהצעת החוק שה ריכוזיי פראקסלנס.
רחל אלתרמ:
אבל זה לא הנושא שנדו כרגע .זה לא ועדות התשתיות .כרגע את דנה במישור המקומי .התשתיות
ה נושא אחד ,ואפשר לדו בו ,א עיקר היו!יו של קבלת החלטות על הפיתוח במדינת ישראל,
אני מקווה ,ימשי לעבוד מלמטה ,כי בעצ א הוא לא יעבוד מלמטה אז הוא שוב ייתקע.
איריס הא:
נכו ,אבל צרי! להיות פיקוח.
רחל אלתרמ:
על כ הערת שתיכ ואת רוצות יותר פיקוח על "המושחתי האלה" לכאורה ,שאינ מושחתי
בקנה מידה השוואתי .ה"פוליטיקל!קורקטנס" הזה לא מוביל לשו מקו .בלי סמכויות אי
התבגרות.
ארז קמיני:%
אחריות וסמכויות.
רחל אלתרמ:
גברת איריס הא ,את פשוט בעול אחר .א תרצי לקבל ממני חוות דעת היא תהיה בכיוו אחר .אני
מקווה שחבר הכנסת אדרי ,שהיה בשלטו המקומי ועשה עבודה מפוארת ,יודע על מה אני מדברת.
...
רחל אלתרמ:
לטעמי אחד הדברי החשובי שיש כא הוא נגישות לפרוטוקולי .כיו בוועדות המרחביות
מ8ד ִרי מקבלת ההחלטות כי הדיווחי של מי שתופס את
פעמי רבות נבחרי הציבור במועצות ָ
החזקה לייצג פגומי מאוד .אחד הדברי החשובי כא הוא שקיפות הפרוטוקולי .הייתי מוסיפה
אפילו חובה לשלוח לה את הפרוטוקול באי!מייל ,אבל מכל מקו ,זה אחד הדברי החשובי
ביותר כדי לאז את הדברי.
...
פרוטוקול מס' 14
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והשנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,כ"א בטבת התשע"א ) 28בדצמבר ,(2010 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...
רחל אלתרמ:

נושאי לסדר הדיו .היועצת המשפטית עושה עבודה מצוינת כל הזמ ע תרשימי הזרימה .טוב
אילו הממשלה היתה מכינה את הדברי הללו כפי שמצופה מהגשת נושאי לדיו ואז הדיוני שכל
הזמ חוזרי – מר יואב שגיא ,לא היית נוכח ,אבל השאלה מה נדו חוזרת על עצמה כל הזמ .אילו
היה כא תרשי זרימה של תהלי אישור במוסדות תכנו אפשר היה להגיד :בסדר ,היו אנחנו
דני בזה ,אבל הנושא ההוא יידו ש .יפה מאוד שהכנסת עושה את זה ,אבל הייתי מצפה
שתרשי הזרימה לפחות יוגש על!ידי הממשלה ואז הכנסת תוכל לומר :כא אנחנו נמצאי כרגע,
הנושא הזה כ יידו כא בתהלי .הצעת חוק כל!כ מורכבת שלא מוגשת ע תרשימי זרימה מקשה
על ההבנה.
...
ארז כה:
אנחנו מדברי הרי על דיסציפלינה מקצועית .אני רוצה להבהיר לוועדה ,כל התביעות לפי סעי& 197
והיטלי השבחה מבוססי על חוות דעת של שמאי.
רחל אלתרמ:
מה זה היטלי השבחה? אני יודעת שיש רק היטל אחד .למה לדבר ברבי? פשוט נכנס בז'רגו
כביכול יש היטלי השבחה .יש ג מיסי שבח? יש רק היטל השבחה.
...
הכנסת השמונה!עשרה
מושב שלישי

נוסח לא מתוק

פרוטוקול מס' 13
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו חמישי ,ט"ז בטבת התשע"א ) 23בדצמבר ,(2010 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע – 2010פרק ב' :ועדות משנה של הוועדה המחוזית
...
יהודה זמרת:
אני מפנה אתכ למחקר שהעביר את המידע הזה לידיעתנו במידה מסוימת ,מחקר שערכה
פרופ' אלתרמ שהיא יועצת הוועדה ,שהסביר שזה שאנחנו רגילי שג מדינה צריכה לכל דבר תוכנית
והיתר הוא לא מושכל יסוד ברחבי העול .עד שנת  1965ג במדינת ישראל זה לא היה כ! .אנחנו
ירשנו את זה מפקודת בניי הערי הבריטית ,לא אנחנו המצאנו את זה .אנחנו שינינו דבר מסוי.
...
פרוטוקול מס' 11
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,כ"ג בכסלו התשע"א ) 30בנובמבר ,(2010 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...

רחל אלתרמ:
עלו כא שתי סוגיות – מש הזמ והמעמד של נציג ציבור – ואוסי* סוגייה שלישית :הא צרי את
ועדת הערר בכלל.
אתחיל דווקא מ הקל ,לגבי משכי הזמ .כרגיל אני מדברת מתו קנה המידה ההשוואתי הבי!
לאומי שאני שוקדת על המש ההתמחות בו .אני סבורה שמש הזמ שנקבע כא סביר ,אלא שאנו
צריכי איזו בגלל חגי ישראל וחגי אחרי .מקובל לכתוב 15" :ימי עסקי".
היו"ר דוד אזולאי:
את מתכוונת 21" :ימי ,לא כולל חגי ושבתות".
רחל אלתרמ:
נית לומר כפי שהצעת ,או לומר " 15ימי עסקי" .זה מוריד עוק.0
יהודה זמרת:
לא אומרי "ימי עסקי".
היו"ר דוד אזולאי:
לא כולל ימי מנוחה.
רחל אלתרמ:
בתקופת הוול"לי היה מש זמ זהה ,קוד היה שבועיי ואחר!כ שלושה שבועות ,ואז היו כמה
מחטפי.
...
יהודה זמרת:
בכל החקיקה הישראלית כאשר נקבע שאפשר להגיש ערר ,וכ! ג בחוק התכנו והבנייה הנוכחי ,לא
קובעי תקופות של שבוע כי יודעי שלפעמי יש חגי ולפעמי אי חגי ,בממוצע יורדי  5ימי
או עולי  5ימי ,יש חופש או אי חופש .לכ לוקחי קצת מעל .להתחיל להגיד שזה רק ימי עסקי,
ולהגדיר מה הוא יו עסק ומה איננו יו עסק ,באיזה רשות עובדי כ! ובאיזה רשות עובדי אחרת,
זה טעות.
שמאי אסי&:
יש הרבה חגי מסוגי שוני.
רחל אלתרמ:
מאחר והיו שימושי לא טובי בעניי הזה ,כדאי להסדיר את זה.
ארז קמיני:%
לא מדובר רק על מוסדות תכנו .צרי! לטפל בזה בכלל .אני סבור שהמועדי בכלל לא צריכי להיכנס
לפרק הזה.
איריס פרנקלכה:

המועדי יהיו בפרק ההגדרות הכלליות .זה בהחלט צרי! ללכת לאור! כל החוק.
ארז קמיני:%
אי בעיה ,אבל לא צרי! להכניס את זה להליכי תכנוניי.
יהודה זמרת:
כל הדיו על מועד הערר למעשה לא היה צרי! להתקיי כא .היה צרי! להגיד :יהיה ערר ,ואת
המועדי היה צרי! לקבוע בפרק שעוסק במועדי .איכשהו נדחפנו לזה.
היו"ר דוד אזולאי:
א תרצו ,נגיע לש ונציי את זה .א תרצו ,זה ייכנס כא .זאת הערה חשובה שצרי! לקחת
אותה בחשבו.
רחל אלתרמ:
באשר לוועדת הערר אומר דבר מורכב .כאשר הייתי חברה במועצה הארצית ,עד לפני  3שבועות,
השתתפתי ג באחד ההרכבי של ועדת המשנה לעררי .אבל לא זה הבסיס להנמקה ,זה מקרי.
אני חושבת משהו חמו!0מתוק .אני חושבת :או שלא צרי את הוועדה הזאת ,ואני לא בטוחה שצרי
אותה ,או ,א היא קיימת ,שהיא צריכה להיות פתוחה ג לשמיעת נציגי ציבור ,ואנמק.
כללית ,מבחינת זכויות ערר באמת היינו בצד המוגז בקנה מידה השוואתי וזה הוקט .אני לא רואה
מדוע כאשר מדובר בתוכנית שהגיעה מלמטה ועברה כל מיני ועדות קודמות – לפעמי יש זכות
התנגדות ,לפני יש זכות ערר – והגיעה למועצה הארצית ,מדוע ועדת ערר תהיה חכמה יותר מבחינת
נושאי תכנו מאשר המועצה הארצית א יש לה הרכב מאוז .במיוחד א מצומצמת האפשרות
לערור לבעלי העניי שהיו קוד .חזקה על הוועדה המקומית שמ הסת התוכנית הזאת כבר נגעה
בה שג היא היתה מיוצגת ג בוועדת הערר .אז אני לא בטוחה בצור בקיו ועדת הערר .אני לא
הרגשתי טוב כחברת ועדת המשנה לעררי להיות החכמה הנוספת.
א כ יש ועדת ערר ,אז היא צריכה שיהיה לה ער מוס* .דווקא בנושא התכנו הארצי ,כא יש חת
של נושא שנדו בוועדה רק משו שהוא ארצי מובהק ולכ כא כ צריכה להיות עמדה ציבורית.
אני אומרת :או זה ,או זה .או להוריד את זה לגמרי ,או להוסי* את הנציג הציבורי ג כ.
למע גילוי נאות ,בחוק הקיי הייתי אכ בדעת מיעוט לגבי אותו נושא שנידו כרגע בעתירה לבג",0
אבל אז פירשתי את החוק הקיי .זה לא משלי על הנושא הזה.
אגיד דבר נוס* .ג עצירה של העוררי הציבוריי לא כל!כ תהיה עצירה ,משו שא אנו
מסתכלי לאור השני ,יש לי כא מחקר אמפירי שעדיי לא יצא לאור שבו רואי שהדלתות
בפועל נפתחו באופ רחב בדר זאת או אחרת לאור כל המערכת .כלומר ,החברה האזרחית חזקה,
הוועדות פתוחות והעוררי הציבוריי ייכנסו אולי.
ארז קמיני:%
ה אכ יישמעו בוועדה שתדו בתוכנית.
יהודה זמרת:
לכ פתחנו את האפשרות להתנגד ולכ לא צרי! לפתוח פע נוספת את הערר ,כי אחרת מאריכי
במקו לקצר.
ארז קמיני:%

א פותחי בשני המקומות יהיה דיו כפול בדיוק באותו עניי.
רחל אלתרמ:
בסדר .אז בשביל מה צרי את ועדת הערר הזאת? החבר'ה שיישבו בוולחו"* לא יודעי לקרוא את
האינטרסי?
יהודה זמרת:
ועדה מקומית שמחליטה להגיש ערר – וקבענו ג שהיא צריכה להתכנס ולקבל החלטה ,זה לא
החלטה של היושבראש לבד – כאשר היא מחליטה שהנושא מספיק חשוב להגיש ערר ,במקרה כזה
אנחנו אומרי שלמרות שזה יארי! את ההלי! יהיה ערר .זה מחיר לעומת עלות.
רחל אלתרמ:
אבל הוועדה המקומית היתה כבר מיוצגת קוד בהליכי בפני הוולחו"* כי היה לה עניי .אמרתי
את דעתי ,אבל אני ג צופה שהצמצו הזה לא יעזור הרבה כי הגופי הציבוריי ייכנסו בדרכי
נוספות .ה יכולי לחבור לחברי הוועדה.
יהודה זמרת:
אבל אז צרי! שלושה חברי ועדה .זה סביר מבחינתי.
היו"ר דוד אזולאי:
פרופ' אלתרמ אומרת שג א אתה בול עתירה עלידי גופי ציבור ,בסופו של דבר נציגי הציבור יפנו
לשלושה חברי הוועדה.
יהודה זמרת:
אז ה יצטרכו לעבור מסלול ,לשכנע שלושה חברי שהנושא אכ ראוי .זה פקק .זה לא עותר סביבתי.
רחל אלתרמ:
כא יש אמירה סמלית ,דווקא בגו* הזה .החופי זכו לטיפול הייחודי הזה ,אז בואו נהיה סמליי
עד הסו* .לא מתיישב שיש חקיקה חדשה שפתחה את זכות ההתנגדות ברמות הנמוכות ,שזה כל
מיני בעלי עניי ,וסגרה ברמות הגבוהות .שוב ,אני אומרת ,תבטלו את כל הדבר הזה ,זה יהיה הכי
יעיל ,או תפתחו את זה.
...
פרוטוקול מס' 9
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,ט' בכסלו התשע"א ) 16בנובמבר ,(2010 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע – 2010המש! דיו בוועדות המשנה של המועצה הארצית
...
רחל אלתרמ:

אני מדברת קצת כחוקרת ורוצה לומר שבדיו הנוכחי יש בעצ יחסי גומלי בי הרצו לחיסכו
ומ ָשכִ י בכל מיני צורות ,ולכל מה שתרצו
במשכי זמ ובי הייצוגיות .אפשר היה לבנות הרכבי ְ
אמצא לכ דוגמאות במדינות אחרות .ההרכב של המועצה הארצית שעיצב המחוקק בשנת  1965היה
בעצ מלאכת מחשבת .עובדה שג היו ,כל!כ הרבה שני אחרי ,כאשר בעצ ישראל אחרת
מאוד ,יש איזו ציפייה ש!הנה ,השליש!שליש!שליש די סביר.
הייתי מסכמת את הדיו הנוכחי מבחינתי ואומרת שאפשר היה בלי עוד דיו נוס* אילו ההרכב של
ועדות המשנה היה תשקי* של המועצה הארצית .הרי כאשר רוצי דיו נוס* זה מתו תקווה
שהדינמיקה של ההרכב האחר תהיה אחרת .אבל ג לא שיקו* ההרכב ,כפי שזה כרגע בוועדות
המוצעות ,וג לא עוד פורו נראה לי הול נגד הרעיו שביסוד המועצה הארצית.
אני אישית הייתי מעדיפה ועדות שמשקפות את ההרכב שאיכשהו מדינת ישראל קלטה כדבר
שמתאי לה .אני יכולה לתת לכ דוגמאות אחרות מכל מיני מדינות שבה ההרכב הוא כולו של
אנשי הממשלה או כולו של הציבור ,כל מיני הרכבי ,אבל זה איכשהו נקלט .אני ג לא מבינה מדוע
הממשלה סבורה שההרכב שמודג כא בצורה כל!כ ברורה ,של הקטנת הייצוג של המגזר
השלישי והמגזר של השלטו המקומי ,יהיה יעיל יותר מאשר אותו מספר אנשי ע איזו מגזרי.
אני לא לגמרי מסכימה ע ההצעה של עמיתיי היושב!ראש והייעו 0המשפטי של הוועדה .הייתי
שמה את הדגש על שינוי הרכב הוועדות כשיקו* ,אז משיגי ג ייעול ,ג חוסר תמרי 0להקפי0
למעלה ,משו שאמנ פה וש יש אולי משרד ממשלתי מסוי שלא מיוצג בוועדת המשנה וכ
מיוצג במועצה הארצית ,אבל בדר כלל לא זה המניע .במש שני רבות הייתי במועצה הארצית ,עד
לאחרונה ,והייתי ג חברה בוועדת המשנה לעררי .בדר כלל המניע הוא איזו אחר בי המגזרי,
כמקשות .יש בדר כלל קואליציות תו!מגזריות בהחלטות .על כ זאת
כי המגזרי נוטי לפעול ִ
היתה המלצתי ,לשקול את ההרכב של ועדות המשנה .אני סבורה שזה יהיה זריז ,יעיל וג יקטי
את הצור בערר נוס* או בדיו נוס*.
היו"ר דוד אזולאי:
את טוענת בעצ שברגע שוועדת המשנה משקפת את המועצה הארצית אז אי צור! בדיו חוזר או
בדיו נוס&?
רחל אלתרמ:
אני סבורה שלא .השאלה תמיד מה לעומת מה .תמיד צרי לוותר על משהו .א קיצור משכי הזמ
חשוב מאוד וזה עומד כאחד היעדי של הצעת החוק ,אני סבורה שא ועדות המשנה משקפות
היטב ,הדיו הנוס* ברוב המקרי לא יביא לדינמיקה אחרת .זה ג יקטי את התמרי 0לעשות את
זה .הייתי מוותרת יותר על הצד האזרחי הזה ,של הקטנת היכולת לערער ,מאשר על הצד האזרחי
שנפג בשל ייצוג ממשלתי גדול יותר בתו ועדות המשנה .כ אני הייתי קובעת את האיזוני .אבל
אי אפשר ג זה וג זה ,כלומר ג להגיד שוועדות המשנה לא ישקפו את הרכב המועצה הארצית,
וג להגיד שלא יהיה דיו נוס*.
היו"ר דוד אזולאי:
לא שמעתי כא מא& אחד שוועדת המשנה לא תשק& את הרכב המועצה הארצית .אמרו את זה בצורה
אחרת.
רחל אלתרמ:
אני מנסחת בדר הזאת.
היו"ר דוד אזולאי:
כול הסכימו שלממשלה יהיה רוב בוועדות המשנה ,על כ! אי ויכוח .אולי לא בדיוק כמו בהרכב של
המועצה הארצית הרחבה ,ש מדובר על ייצוג של כמעט  ,70%אז כא יהיה קצת פחות ,אבל יהיה רוב

לממשלה בוועדת המשנה בכל מקרה .רוב הדוברי כא אמרו שרוב החברי בוועדות המשנה יהיו
נציגי הממשלה.
רחל אלתרמ:
פתחתי את זה מחדש ,כי יש עניי לעומת עניי .יש כא  ,trade-offיש כא המרה בי אחד לשני.
...

פרוטוקול מס' 8
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,כ"ה בחשו התשע"א ) 2בנובמבר ,(2010 ,שעה 13:00
סדר היו:
 .1חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
...
רחל אלתרמ:
בעניי חברי הסגל ,אינני יודעת א שמו לב שעד היו התפקיד היחיד בחוק הקיי בנוגע למועצה
הארצית שאיננו עובר עיני שר כלשהו הוא נציג האקדמיה ,דהיינו :נציג הטכניו .רק את התפקיד
הזה מינה אד חיצוני לממשלה ,דהיינו :נשיא הטכניו.
התנהל כא דיו בישיבה הקודמת ,וג בישיבה הנוכחית ,על הרצו לבזר במקצת את המינויי.
נראה לי שטוב יהיה א נציגי האקדמיה – והכוונה היא החופש להפליג ע הדעות המקצועיות
האקדמיות של כל אד – שהתפקידי הללו יהיו מחו 0לעי השר .אני מציעה מנגנו ,לפיו הצעות
הדיקני יוצגו בפני המועצה להשכלה גבוהה והיא שתחליט מתו הרשימה .מכיוו שזה כבר לא
מוסד אחד אלא מוסדות רבי ויש ביניה ג הבדלי ,ייתכ שטוב יהיה להוציא את זה מידי השר.
כמוב שלא פניתי למועצה להשכלה גבוהה ,אבל אני מניחה שפנייה כזאת תאפשר למועצה להשכלה
גבוהה לייסד פורו קט שיחליט על שלושת הנציגי.
היו"ר אמנו כה:
נשקול את זה .הערה חשובה מאוד .תיכ& נשמע את חברי הכנסת .אנחנו מדברי כרגע על פסקאות
) (21עד ) (26ונשמע הערות.
...
רחל אלתרמ:
באשר למגדר ,זה דבר שמ הסת ישוב ויצו .0בדיו שהתקיי כא לא כול הבחינו די טוב בי
השאלה לגו* האד ,אד פרסונו ,הזהות המגדרית של הנציגי והנציגות ,ובי הנושא .באמת יש
שאלה של נציגת ארגוני הנשי הא נושא המגדר ירד .כרגע הייעו 0המשפטי הציג פתרו שנראה
לי סביר למדי ,והוא שבתפקידי של היוע 0החברתי או היועצת החברתית יהיה כתוב שנחו0
להסתכל על ההשלכות ,בי השאר ההשלכות המגדריות.
אורית זואר:%
אני דווקא חשבתי על נציג של שר הביטחו ...

רחל אלתרמ:
הזהות של אד אינה רלוונטית .בזהות של אד ,אפשר להגיד שלא צרי להשתת* נציג משרד
התקשורת בדיו על רכיבי סלולריי כי כולנו צורכי פלאפו .בסדר ,זה שהיא אישה זה לא אומר
שהיא יודעת את התחו של הנושא המגדרי ,ועל כ מדברת חברת הכנסת זואר 0ודיברו אחרי .אבל
נראה לי שא בהגדרת התפקיד של היוע 0או היועצת החברתיי תהיה אמירה שיש צור
להתייחס ,בי השאר ,להשלכות המגדריות ,זה דבר שיש לו אפקט משמעותי יותר מאשר כל אחד
מבי יתר הקולות ,משו ,כפי שכבר נאמר כא ,שחוות הדעת בהליכי משפטיי ,חוות דעת של
יוע 0סטטוטורי היא בעלת משקל רב מאוד .נראה לי שזה סביר מאוד.
אורית זואר:%
צרי! לעג את זה בחקיקה.
רחל אלתרמ:
המינוח הזה יהיה בתו החוק.
...
דב חני:
תודה ,אדוני היושבראש .קוד כול ,אני רוצה לבר! מאוד על הצעתה החשובה של היועצת
המקצועית שלנו ,פרופ' אלתרמ ,בעניי נציג8ת האקדמיה .אני אומר את הדברי לא למע הפרוטוקול
אלא באמת כדי שכולנו נשתכנע בה .אקדמיה תרומתה הסגולית והמיוחדת היא בחופש ובחרות
האקדמית שלה .אנחנו בס! הכול עוסקי כא בנציג8ת קטנה מאוד של המערכת הזאת ,בוודאי ביחס
להרכב הכללי .מייד אתייחס לנציג8ת הספציפית שמוצעת .לכ הנציג8ת הזאת צריכה להיבחר עלידי
נציגי האקדמיה עצמ .לשר בוודאי אי שו מקו ,אי שו תפקיד ואי שו מעמד ,וג לא צרי!
להיות לו ,בעניי נציגותה של האקדמיה .אחרת ,אנחנו מאבדי כא את כל העוק %שבעניי הזה.
זה נכו ביחס לכל נציגי האקדמיה .ה צריכי להיבחר עלידי מוסדות האקדמיה עצמ .המנגנו
הספציפי שנראה לי הוא מנגנו של בחירה ,או התייעצות בי הדיקני של הפקולטות הרלוונטיות בכל
אחד מ הסעיפי שאנו מדברי בה.
אדוני היושבראש ,יש לנו שלושה סעיפי שעוסקי בנציגי האקדמיה ,ובהרכב הכולל של הנציגות
הזאת משהו צור מאוד .הייתי אומר שמשהו ממש צועק .יש לנו נציג8ת של חוג או ביתספר לכלכלה,
אבל אי לנו נציג8ת של חוג או ביתספר לסביבה.
...
רחל אלתרמ:
כבוד היושב!ראש ,אני נמצאת כא ג כחוקרת .ערכתי כמה מחקרי על ! ! !
היו"ר אמנו כה:
מה את חוקרת ,למשל?
רחל אלתרמ:
אות ,למשל ,את התפקיד של הכנסת.
היו"ר אמנו כה:
מה מצאת?
רחל אלתרמ:

הרצו להחיש את ההליכי על!ידי ייעוד בעל תפקיד בחקיקה ,אי קשר ישיר בי הדברי .זה
נעשה ג בפע הקודמות ,וזה לא הקשר .אפשר ג להגיד ההיפ .תגיד :צרי אד שיעסוק בזה,
אז יגידו במשרד האוצר :הנה ,יש לכ אחד .אחד לא מספיק כי יש משימות רבות.
היו"ר אמנו כה:
אני מדבר על הפונקציה .א צרי! עשרה – שיהיו עשרה.
רחל אלתרמ:
היעד של הוא זירוז ההליכי .אני אומרת שאי מתא ,אי קשר ישיר בי ייעוד תפקיד בתו
מנגנו לנושא הזה ובי החשת ההליכי .זה הכול עניי של כוח!אד ואי בלתו.
היו"ר אמנו כה:
בלי כוחאד הכול תקוע?
רחל אלתרמ:
כ .בכלל במערכת התכנו והבנייה הרבה מאוד מ התקיע8ת קשורה למחסור בכוח!אד.
יהודה זמרת:
כאשר מבקשי מאד אחד לקחת עליו את המועצה הארצית ,מאד אחד בלבד ,ג א הוא לא ייש
בלילות   
רחל אלתרמ:
כבוד היושב!ראש ,אציג ל קצת נתוני השוואתיי בי!לאומיי .אנחנו נמצאי בתת!כוח!אד
ממש חמור ,בחמישית בוועדות ,כולל המועצה הארצית ,לעומת גדלי מקבילי בארצות אחרות ,וזה
חלק גדול מ התקיע8ת.
היו"ר אמנו כה:
אשקול ע היושבראש הקבוע של הוועדה כיצד נית להעצי את העבודה של הייעו %המשפטי של
המועצה הארצית ,וצרי! לקחת בחשבו את נושא התקני ,כי צרי! יותר .המטרה לזרז הליכי .לא
להתפשר באיכות ,לא להתפשר ולעשות דבר לא נכו ,אבל להוסי& כוחאד במטרה שליועצי
המשפטיי יהיה זמ רב יותר להתעסק בדברי הללו ולא בעוד מיליו דברי שהמשרד נדרש לה.
נחשוב כיצד נית לנסח את זה ,ואת תציגו לנו כמה תקני נוספי נדרשי כדי שנכניס את זה לחוק.
יהודה זמרת:
האוצר מאחורי גבינו .אנחנו לא קובעי כאלה כללי.
היו"ר אמנו כה:
לא נחוקק חוק בלי שיניי .א החוק הזה יהיה כאילוחוק ,חבל שנבזבז כלכ! הרבה זמ .בסו&
התהלי! ,אחרי שעובדי כלכ! הרבה צרי! שייצא חוק טוב שיתחיל לזרז את ההליכי .יש לנו כא
בעיה קשה בתכנו .יש מי שאומר שהמינהל לא בסדר ויש מי שאומר שהתכנו לא בסדר.
רחל אלתרמ:
בשביל הוול"ל – ג את זה חקרתי – צרי היה לייצר משבר ,משבר שוט*.

היו"ר אמנו כה:
יש משבר .חסרות במדינת ישראל  200,000יחידות דיור לזוגות צעירי.
שמאי אסי&:
זה לא קשור לתכנו.
...
רחל אלתרמ:
רבי סביב השולח יודעי שבנושא תחבורה יש כיו בעיה – אינני יודעת א לנצח – של מציאת
יועצי בשוק שאינ בעלי תעסוקה רבה עבור גורמי הביצוע ,בשעה שהמועצה הארצית היא גו*
רגולטיבי .במילי אחרות ,קשה מאוד בפועל למצוא יועצי תחבורה שלא עובדי בשביל משרד
התשתיות הלאומיות ,מע"צ החדשה והישנה וכולי .על כ ,בנושא התחבורה במיוחד עלולה לצו0
בעיה בהגבלה הספציפית הזאת .אני לא בטוחה שזה לנֶצַ ח ,אבל זה המצב היו.
...
פרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע!2010
יו שלישי ,י"ח בחשו התשע"א ) 26באוקטובר ,(2010 ,שעה 14:30
סדר היו:
 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע – 2010המש! דיו בהרכב המועצה הארצית ומינוי חבריה
)חלק ב' ,פרק א' ,סימ א' להצעת החוק(
...
היו"ר דוד אזולאי:
תודה .פרופ' אלתרמ משמשת כיועצת מטע הכנסת לוועדה הנוכחית .בבקשה גברתי.
רחל אלתרמ:
אני רוצה להסתכל קצת אחרת על סוגיית הייצוג .כרגע ההסתכלות של היוע 0המשפטי של משרד
הפני וג התגובה של מר שמאי אסי* התמקדו בנציגות של  7המקומות הלא עירוניי ,אבל בס
הכול מתו כלל המועצה הארצית קטני הסיכויי שיהיה ייצוג מתאי.
אני רוצה להכניס כא עוד ממד .אורח החיי של המגזר הערבי באר ,0ברובו ,וכמעט כל המגזר
הדרוזי ,אורח החיי העירוני!אזורי!קרקעי!בינויי שלה הוא אורח חיי מיוחד .על כ אני סבורה
שכ ראוי לייחד בחוק ייצוג הול למגזרי הללו ,בשל הצרכנות השונה והנבדלת שלה.
סג שר האוצר יצחק כה:
תסבירי מה זה צרכנות שונה.
רחל אלתרמ:
המשטר הקרקעי ,המבנה של הפיתוח והמבנה של צריכת בנייה שוני.
סג שר האוצר יצחק כה:
זה שונה מקבוצת עולי מקווקז?

רחל אלתרמ:
כ ,בהחלט .ג תוכנית המתאר הארצית  35הכירה בשוני הזה .כל דבר אפשר לקחת עד אבסורדו
ולהגיד :א זה כ אז אפשר ג לפצל לנהלי ,אבל זה לקחת את זה ולמוסס את הפואנטה.
הפואנטה היא שיש הבדל משמעותי ,הבדל בצריכת הקרקע וכ הלאה ,ואני מניחה שהוא יהיה
קיי ג בדור הבא .אני סבורה שכ ראוי להבטיח את זה ,ולא כל!כ מבחינת הייצוג הדמוגרפי כמו
מבחינת הייצוג של צריכת הקרקע.
הא זה צרי להיות במסגרת של שבעת החברי שימנה השר? מר יהודה זמרת ,כאשר אתה עושה
חלוקה של שבעת המקומות ,אתה אומר" :ימה וקדמה צפונה ונגבה" ,כפי שאומר השיר ,בחלוקה
גיאוגרפית ,אבל יש ממדי נוספי.
יהודה זמרת:
יכולתי להסביר לכ אי! הגיעו להרכב המוצע של המועצה הארצית .יש ג בדואי שה לא בדיוק
כמו המגזר הערבי בצפו .אפשר להציג את הדברי באופ פשטני .לא כ! זה הורכב.
רחל אלתרמ:
יכול להיות ,אבל לגבי עיקר אופ צריכת הקרקע בישראל במגזר היהודי יש הרבה יציג8ת בהרבה
מאוד חלקי של היציג8ת במועצה הארצית.
שמאי אסי&:
ג היא לא רציפה ואחידה .ג במגזר היהודי יש סוגי שוני של אופי צריכת הקרקע.
רחל אלתרמ:
נכו ,אבל יש הרבה יותר מוביליות ,ויש באורח חיי של אד אחד צריכה מסוגי שוני .פרט לכ,
עיקר ההבדלי בצריכה ה בי המגזר העירוני והמגזר הכפרי ,ולמגזר הכפרי ,שבו יש אורח חיי
אחר של צריכה א כי הוא מדמה עצמו לאורח החיי העירוני ,יש יציג8ת מובטחת .על כ המלצתי
המקצועית היא כ לחשוב על זה מחדש .אני סבורה שזה יקטי את הסכסוכי בתחו הזה למש
כמה שני .א נסתכל אחורה ,אנחנו יודעי שלא היתה יציג8ת במועצה הארצית.
שמאי אסי&:
כל הזמ היה ייצוג .אני מדבר על הסקטור הערבי ולא על הדרוזי .הדרוזי – לפעמי כ .תלוי בשר
הפני .שר הפני הוא שממנה.
חמד עמאר:
אני מדבר על המגזר הדרוזי.
רחל אלתרמ:
לא היה בחוק אזכור לעניי .היה שיפור גדול ,ויש שיפור גדול ביחס של המינהל הציבורי ,דהיינו
משרד הפני ,לעניי הזה ,ובאמת בשני האחרונות – א בשני האחרונות בלבד – דאגו לייצוג
מעי זה .אני סבורה שלסמליות של העניי יש ג משמעות.
שמאי אסי&:
לא ברור מה ההצעה של!.
רחל אלתרמ:

לדאוג ליציג8ת .אני לא בטוחה שאני צריכה לפרוט את זה לפרוטות .זה יעד חשוב מאוד ונחו 0לבחו
את זה מול ס כל הרכב המועצה הארצית ,את מי בדר כלל האנשי הללו מייצגי מבחינת אורח
ש את הנוסחה המדויקת.
חיי ,ולדאוג לזה .אני לא צריכה כא כרגע לפרו ֹ
יהודה זמרת:
כאשר היו מתמנה חבר והול! לבחינה של ועדת שפני %הוועדה דורשת לקבל את רשימת כל החברי.
רחל אלתרמ:
זה דבר אחר .זה לא על רקע של צריכת קרקע שונה.
יהודה זמרת:
זה לא צריכת קרקע שונה .א כרגע אני לוקח מישהו מ המגזר הלא יהודי אני צרי! לבדוק א הוא
גר בעיר ,בשפרע ,או שהוא חייב להיות מכפר .את אומרת שהוא ייצג דבר מה .את מה?
רחל אלתרמ:
אתה לוקח את זה עד אבסורדו.
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