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זה  לחוק  בתכנון1.  המקודמת  ברפורמה  העיקרי  המרכיב  את  המהווה  חדש,  ובנייה  תכנון  חוק  נדון  אלו  בימים 

תהיינה השלכות מרחיקות לכת על כל תחומי החיים, ובהן השלכות על היכולת להגן על השטחים הפתוחים 

לטובת האדם והסביבה - נושא אשר ייבחן במסמך זה. 

לטענתם של מקדמיה )ועל אף שלחוק המוצע אין סעיף מטרות ממנו ניתן להיווכח מהן מטרותיו העקרוניות(, 

מספר  כוללת  המוצעת  הרפורמה  כי  עולה  זו  מעבודה  הרפורמה.  ממטרות  אחת  היא  הסביבה  על  ההגנה 

הסדרים המהווים איום של ממש על היכולת להגן על השטחים הפתוחים בישראל בכמות, באיכות וברצף 

האפשרות  ועל  בהם,  המצויים  והמורשת  החקלאות  הנוף,  הטבע,  ערכי  את  לשמר  הכושר  על  נאותים, 

הסדרים אלו מהווים כל אחד בפני עצמו איום  לפתחם ולטפחם כשטחי פנאי ונופש לטובת כלל הציבור. 

על השטחים הפתוחים, ובוודאי שכולם יחד כמכלול. 

בצד איומים אלו, לא הוכח יתרונם של ההסדרים המוצעים לשיפור מערכת התכנון, לא הוכחה ההצדקה להם, 

לו  וישפרו אותה   , כי הם אלו שיפתרו את הבעיות המאפיינות את מערכת התכנון במצבה הנוכחי  ולא הוכח 

יאומצו.

תוכן העבודה: 

.................... עמ' 9 על חשיבותה של יצירת וודאות תכנונית ואיזון תכנוני, ומטרות העבודה

............................... עמ' 11 דרכי ההגנה על השטחים הפתוחים בחוק התכנון והבניה הנוכחי

................. עמ' 13 השלכות הרפורמה המוצעת על הכושר לשמר שטחים פתוחים בישראל 

ריכוז ההצעות האופרטיביות להתמודדות עם הבעיות והכשלים שתוארו לעיל......... עמ' 27

נספח: מנגנון מוצע לבחינה של תכניות המשנות ייעוד של שטח חקלאי או שטח פתוח..עמ' 29

1  הרפורמה כוללת גם מרכיבים שאינם חקיקה, כמו הגדלת היקף כח האדם בוועדות התכנון. 
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תקציר
אפקטיבית  כלים  מערכת  רבה,  במידה  ליצור  הצליחו  מכוחו,  הפועלת  התכנון  ומערכת  והבניה  התכנון  חוק 

להגנה על השטחים הפתוחים בישראל ועל הערכים הרבים המצויים בהם: ערכי טבע ונוף, מערכות טבעיות, 

חקלאות ומורשת. זאת, מתוך הכרה בחשיבותם הרבה של השטחים הפתוחים לאדם ולסביבה גם יחד במדינת 

ישראל ההולכת ומצטופפת.  יכולת זו הושגה באמצעות הכלים והעקרונות הבאים:

הגנה על שטחים פתוחים באמצעות המבנה ההיררכי של מוסדות התכנון: בהתאם לכך, תוכניות בעלות א. 

השפעה רבה יותר על האינטרס הציבורי, ובכלל זה שינוי ייעוד של שטח פתוח, נבחנות על-ידי וועדת תכנון 

וועדה  הוקמה  הפתוחים,  השטחים  על  שבשמירה  האינטרס  על  ההגנה  לצורך  כך,  בהיררכיה.  יותר  גבוהה 

שטחים  של  ייעוד  המשנות  בתוכניות  הדנה  )הולקחש"פ(,  הפתוחים  השטחים  על  הגנה  לנושא  מתמחה 

פתוחים למטרות בינוי.

המתאר ב.  בתוכניות  ככאלו  פתוחים  שטחים  של  ייעוד  קביעת  תוכנית:  דרך  פתוחים  שטחים  על  הגנה 

הארציות והמחוזיות, וכן בתוכניות ייעודיות לשטחים הפתוחים.

הגנה על שטחים פתוחים במסגרת הליכי התכנון: בעיקר באמצעות תסקיר השפעה על הסביבה, נספח ג. 

נוף סביבתי, חוות דעת סביבתית וכו'.

התכניות  בסוגי  התכנון:  מערכת  של  רכיביה  בכל  דרמטיים  שינויים  עורכת  בתכנון  המוצעת  הרפורמה 

להלן,  שיפורט  כפי  ועוד.  השונות  התכנון  וועדות  ובסמכויות  בהרכב  התכנון,  בהליכי  ביניהן,  ובהיררכיה 

כי  וניכר  בישראל,  פתוחים  שטחים  לשמר  הכושר  על  חמורות  השפעות  להיות  צפויות  אלו  לשינויים 

השפעות חזויות אלו לא זוהו ולא נבחנו על ידי מקדמי הרפורמה. 

בסיס  כל  הוצג  לא  הרפורמה  קידום  ובמסגרת  לחלוטין,  חדשים  הינם  ברפורמה  המוצעים  ההסדרים  רוב 

אמפירי או רקע תיאורטי המצדיק את אימוצם. 

השטחים  על  להגן  היכולת  על  הרפורמה  של  הצפויות  ההשלכות  רשימת  להלן 
הפתוחים בישראל:

מתן עדיפות לתוכניות פיתוח באמצעות הליכים מקוצרים וביטול בלמים מאזניםא. 

בעיקר  יוצרת,  שהרפורמה  המקוצרים  האישור  במסלולי  ביטוי  מקבלת  הפיתוח,  לפן  הברורה  העדיפות 

זמנים  בלוחות  נעשים  לתשתיות  תכניות  של  האישור  מסלולי  ממשלתית.  ביוזמה  לתשתיות  בתכניות 

מקוצרים, ותוך פגיעה בזכות הציבור ויכולת השלטון המקומי לקחת חלק אמיתי בהליך התכנון. 

כך למשל: אין כלל זכות ערר על תכנית מקומית לתשתיות בסמכות ועדה מחוזית, על אף העובדה שהן יכולות 

לגבור על תכניות כוללניות ועל תוכניות מחוזיות!; משך ההתנגדויות ויתר לוחות הזמנים בתוכניות אלו קוצרו 

ברפורמה באופן משמעותי על אף שמדובר בתכניות כבדות משקל; וכן, תכנית לתשתיות במרחב תכנון מיוחד 

הליכי  על  להשפיע  הציבור  ושל  המקומי  השלטון  של  יכולתו  את  המנטרלת  מיוחדת,  בוועדה  לידון  אמורה 

התכנון.

!
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המעבר מחוק היררכי לעקרון של "תכנית אחת בוועדה אחת" והשפעתו על שמירת ב. 
השטחים הפתוחים

מעבר למשטר של "תוכנית אחת בוועדה אחת", יביא למצב בו חלק גדול מהתכניות תהיינה בסמכות הוועדות 

המקומיות )שסמכויותיהן יורחבו(,  וחלק ניכר אחר - בעיקר בתכניות שביוזמה ממשלתית - תהיינה בסמכות 

וועדות המשנה של הוועדה המחוזית. לתפיסתנו, בתכניות משמעותיות, כגון אלו המשנות ייעוד של שטחים 

מקומיות  תוכניות  על  ארצי  תכנון  מוסד  של  בקרה  בהעדר  נוספת.  ועדה  של  בקרה  נדרשת  פתוחים, 

דופן",  "פיתוח צמוד  )כמו למשל  ובעקרונות תכנון ארציים  ומחוזיות, עלולה להיווצר פגיעה קשה בערכים 

גריעה משטחי יער מוגנים,  ועוד(.

יותר נוכח רגישותן של הועדות המקומיות להפעלת לחצים  החשש לפגיעה בשטחים הפתוחים מתעצם עוד 

הבאים.  הדורות  בצרכי  המתחשב  מאוזן  תכנון  על-פני  מהיר  פיתוח  בדרך-כלל,  להעדיף,  ונטייתן  יזמים,  מצד 

במקרים רבים עמד בית המשפט בפרץ ומנע ברגע האחרון פגיעות בלתי הפיכות בערכי טבע ונוף. כך, באחד 

מפסקי הדין בעניין זה, קבעה השופטת א' פרוקצ'יה2:

"החשש מפני הקשר הסימביוטי בין מוסד התכנון המקומי לבין גורמי היזמות והקבלנים ברשות המקומית, 

ונותן את  והוא מתממש  והבנייה באזור לא חלף,  דיני התכנון  יישום  והשפעת הגומלין שיש לכך על דרכי 

אותותיו לא אחת במקרים פרטניים הפוקדים את בתי המשפט. ראוי, כי חשש זה, המתממש לנגד עינינו, 

מוסדות  סמכויות  את  להרחיב  שנועדו  חקיקה  מהלכי  לקדם  בבואם  החקיקה  גורמי  עיני  לנגד  גם  יעמוד 

התכנון המקומיים, ולהגדיל את כוחם בתחום דיני התכנון והבנייה." 

ההצעה לביטול הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )ולקחש"פ(ג. 

שמבצעת  התפקידים  למילוי  אחרת  חלופה  כל  שמוצעת  מבלי  הוועדה,  את  כליל  לבטל  מוצע  ברפורמה 

הועדה כיום. זו הצעה תמוהה ביותר, שכן נמצא, כי עבודת הועדה אינה מביאה לעיכוב משמעותי של ההליך 

התכנוני בכללותו, זאת אל מול החשיבות הרבה של שימור השטחים הפתוחים לסוגיהם.

ביטול הולקחש"פ, וקביעת מסלול של "תכנית אחת בוועדה אחת" לכל סוגי התכניות - מהווה מסר ברור לפיו 

אין ערך מוסף להגנה על השטחים הפתוחים. ביטול הוועדה יעודד אם כך את מה שתמ"א 35 ביקשה למנוע - 

הכוונת עיקר הפיתוח לתחומי הערים, מניעת פירבור ומניעת פגיעה בשטחים הפתוחים. 

ההצעה לביטול התכניות המחוזיותד. 

מהוות את אחד הכלים  תוכניות המתאר המחוזיות - הן אלו החלות על שטח המחוז כולו והן אלו החלקיות - 

החשובים ביותר להגנה על שטחים פתוחים, ולקביעת היחסים המרחביים בין פיתוח ושימור בראייה מחוזית 

כוללת.

התכנון  מינהל  ידי  על  שהוזמנה  מחקר  בעבודת  מכבר  לא  נבחנה  המחוזיות  המתאר  תכניות  של  תרומתן 

החדש"  מ"הדור  המחוזיות  המתאר  תכניות  כי  נמצא  לנו,  מהידוע  אך  פורסמה,  לא  העבודה  הפנים.  במשרד 

)כגון תכניות המתאר המחוזיות החלקיות שהוכנו בשנים האחרונות( הן בעלות תרומה של ממש לוודאות 

התכנונית - הן בכל הנוגע לפריסת שטחי הפיתוח, והן לגבי השטחים המיועדים לשימור. 

2  ע"א 4079/05 ו. מקומית לתכנון ובניה שומרון נ' מעונה חברה לבנייה, פסק הדין מיום 11.11.2010, זמין באתר ביהמ"ש העליון. 

!
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באחד  ומדובר  מאחר  אלו.  תכניות  לבטל  מוצע  מדוע  להבין  קשה  אחרים,  נוספים  ונתונים  זה  נתון  רקע  על 

ההסדרים החדשניים ביותר ברפורמה, מצופה היה כי יוצג בסיס אמפירי או תיאורטי להצעה זו, מלבד אמירה 

כללית כי המדינה קטנה, ואינה מצדיקה רובד תכנוני זה. 

המחוזיות,  לתוכניות  ראוי  תחליף  יהוו  הכוללניות  המקומיות  התוכניות  כי  להשערה,  בסיס  כל  אין  לשיטתנו, 

מערכת  מדי;  וכוללני  גמיש  מהיר,  לתכנון  שיביאו  סנקציות  קובעת  הרפורמה  ובניהם:  רבים  מטעמים  זאת 

הסנקציות והתמריצים תביא לתכנון מתוך אינטרסים מקומיים ולא חוצי גבולות; התוכניות הכוללניות יקבעו 

מנגנוני גמישות בהרחבת השטח הבנוי על חשבון השטח הפתוח; הכנת התוכניות הכוללניות אינה מבוססת 

על סקירה סביבתית מקדימה; ועוד.

לחזות ה.  ביכולת  תפגע  הסביבה  על  השפעה  תסקירי  במנגנון  לסטנדרטיזציה  הצעה 
ולצמצם השפעות סביבתיות מזיקות של תכניות, ובכלל זה השפעה על השטחים הפתוחים 

על-פי המצב החוקי התקף כיום, את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה מכין היועץ הסביבתי, ומוסד 

התכנון הוא שמחליט על מתן ההנחיות. באופן כזה, ההנחיות להכנת התסקיר מותאמות לכל פרויקט ופרויקט.

והן ביחס  הן ביחס לסוגי התכניות המחייבות ביצוע תסקיר  ניכר של שיקול הדעת,  הרפורמה מציעה צמצום 

לרשימת ההנחיות בתסקיר, כך שההנחיות יהיו קבועות מראש לפי סוגי הפרויקטים ולא יותאמו ספציפית לכל 

פרויקט, כפי שנהוג כיום. 

התוצאה הסופית היא שהבחינה הסביבתית תהפוך לסטנדרטית, וכתוצאה מכך ייתכן ויוכנו תסקירים מיותרים 

הראויות  תכניות  יהיו   - שני  ומצד   - מראש(  במלואם  שהוגדרו  מפני  )רק  רלוונטיים  לא  נושאים  ייבחנו  או 

לבחינה סביבתית שלא יוכן להן תסקיר, או שלא ייבחנו תחומים ש"הנחיות המדף" שהוכנו מראש לא חזו. 

שנערך  מחקר  במסגרת  שנבחנו  המערביות  המדינות  לכל  מוחלטת  בסתירה  עומד  ברפורמה  המוצע  המנגנון 

הליך  יש  וכן  תסקיר,  לדרוש  מתי  דעת  שיקול  ישנו  אלו  במדינות  במספר(3.   8( הסביבה  להגנת  המשרד  עבור 

מוסדר, הכולל שיתוף הציבור - לגיבוש תוכן ההנחיות ספציפית לפרויקט. 

לנוכח סכנות הרפורמה באשר לכושר לשמר שטחים פתוחים בישראל, ובהתחשב בכך שההסדרים שפורטו  

את  החוק  בהצעת  לבצע  מוצע  המוצעת,  ברפורמה  הכללתם  את  להצדיק  בכדי  לעומקם  נבחנו  לא  לעיל 

השינויים הבאים: 

אין לבטל את תכניות המתאר המחוזיות, ולאפשר את קיומן במקביל לתכניות הכוללניות.  «

לפיו  « אחר  מנגנון  לאמץ  ולחילופין  פתוחים,  ושטחים  חקלאית  קרקע  לשמירת  הוועדה  את  לבטל  אין 

וועדת משנה של המועצה הארצית תדון בתכניות המשנות ייעוד של שטח פתוח למטרות פיתוח. 

לתכנון  « מרחב  על  להכריז  האפשרות  את  לבטל  לתשתיות:  לתכניות  המוצעים  ההסדרים  את  לרסן  יש 

תכניות  על  לגבור  לתשתיות  תכניות  של  האפשרות  את  לבטל  תשתית,  להקמת  המתוכנן  בשטח  מיוחד 

לאומיות,  לתשתיות  הארצית  הוועדה  קיימת  לתשתיות,  דחופות  תכניות  לקדם  בכדי  וכוללניות.  מחוזיות 

ולאור הביקורת שהפנה לעברה מבקר המדינה, הרי בוודאי שאין הצדקה לוועדות נוספות כדוגמתה  ברמה 

המחוזית. 

3  המחקר נערך עבור המשרד להגנת הסביבה ע"י מכון דש"א, טרם פורסם.

!
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לתכניות מתאר כוללניות שמרבית שטחן חל על שטחים פתוחים, יש להוסיף חובה לערוך סקר סביבתי  «

מקדים, או תסקיר השפעה אסטרטגי.  

יש לדחות את ההצעה לבצע סטנדרטיזציה בהסדרים הנוגעים לתסקירי השפעה על הסביבה. הדבר אינו  «

גורע מסמכותו של המשרד להגנת הסביבה להכין דגמים של הנחיות לעריכת תסקירים לתכניות נפוצות, 

שיהיו בגדר מסמך מנחה/מסמך בסיס בלבד.

הנוף  « הטבע,  ערכי  הפתוחים,  השטחים  על  השמירה  את  ביניהן  ולפרט  מטרות,  סעיף  לחוק  להוסיף  יש 

והמורשת. 

בעלי  « לערכים  הנוגעות  בתכניות  מדובר  כאשר  אחת",  בוועדה  אחת  של"תכנית  הכלל  את  ליישם  אין 

ייעוד של  חשיבות לאומית: גריעה של שטחים המוגנים בתכניות ארציות, פיתוח שאינו צמוד דופן, שינוי 

את  טעונה  תהיה  התכנית  אלו,  במקרים  הלאה.  וכן  כן,  עשתה  לא  קודמת  תכנית  בו  במקום  פתוח  שטח 

אישורה של המועצה הארצית או ועדת משנה שלה. 
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1. על חשיבותה של יצירת וודאות 
תכנונית ואיזון תכנוני, ומטרות העבודה

אחת המטרות של חוק התכנון והבנייה היא יצירה של וודאות תכנונית, תוך יצירת מנגנונים המעודדים הפנייה 

של פיתוח למקומות המיועדים לכך בתכניות המתאר, ותמריץ שלילי עד כדי איסור מוחלט לפיתוח בשטחים 

המיועדים לשימור בייעודי קרקע שונים. כך, חוק תכנון ובנייה מאוזן וראוי יהיה כזה אשר יבטיח את מימוש 

העקרונות המנחים את התכנון הלאומי, עקרונות אשר הוטמעו בתכנית המתאר הארציות והמחוזיות, ובראשם 

"מתן מענה תכנוני לצורכי הבנייה והפיתוח של מדינת ישראל, תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים העירוניים 

וצמצום תופעת הפרבור" )ס"ק א' במטרותיה של תמ"א 35(. 

על  שמירה  דופן,  צמוד  פיתוח  תמ"א/35:  של  היסוד  עקרונות  של  מימושם  את  יבטיח  החוק  כי  מתבקש  עוד 

מינימלית  נטו  ממוצעת  צפיפות  סביבתית,   - נופית  רגישות  בעלי  פתוחים  שטחים  ועל  פתוחים  שטחים  רצף 

הוראות   - התמ"א  בהוראות   6 סעיף  )ראו  עירוני  וחידוש  ציבורית  תחבורה  וחידוש  תשתית  מערכות  למגורים, 

תכנון כלליות(. 

 - והמורשת  הנוף  הטבע,  ערכי  על  הגנה  והן  הפיתוח  צרכי  את  הן  המבטיח  איכותי,  תכנון  להבטיח  בכדי  לכן, 

וייצרו תמריץ  יעודדו תכניות העומדות בעקרונות האמורים,  על ההסדרים המוצעים בחוק להיות כאלו, אשר 

שלילי להפרתם. על החוק המתהווה להבטיח איזון ראוי בין כלל האינטרסים הבאים לידי ביטוי בהליך התכנון. 

מחוז  מחוזית  ערר  ועדת   2528/02 עע"מ  פרוקצ'יה,  השו'  כב'  בדברי  העליון,   ביהמ"ש  עמד  המצופה  האיזון  על 

המרכז נ' פז חברת נפט בע"מ, הועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה, מיום 18/06/2008: 

"תכליתו העיקרית של התכנון במדינה מודרנית היא לקבוע את המדיניות הראויה להתפתחות 

הפיזית של מרחבי השטח בתחומה בהווה ובעתיד, תוך ראייה רחבה של צרכי הפרט והחברה 

לאזן  למטרה  לה  שמה  הכוללת,  התכנון  מדיניות  ממטרות  אחת   .. כאחד.  ורחוק  קצר  לטווח 

הכלכלה,  בתחום  חברתית  לקידמה  כמנוף  ומסחר  תעשייה  בנייה,  למטרות  שטחים  ייעודי  בין 

וטבע,  נוף  לשימור  לחקלאות,  פתוחים  שטחים  הותרת  לבין  הטכנולוגי,  והפיתוח  התעסוקה, 

והגנה על איכות הסביבה, שנועדו לשמר את רווחת האדם, את בריאותו ואת איכות חייו. הציר 

המרחבי  בפיתוח  והכלל  הפרט  צורכי  בין  האיזון  ציר  הוא  הכוללת  התכנון  מדיניות  נעה  סביבו 

לצורך מגורים, דאגה לאמצעי קיום, והתפתחות אורבנית ותעשייתית, לבין הצורך בשימור ערכי 

טבע לרווחתו של האדם והגנה על איכות חייו. ...במדינה קטנה כישראל, שמשאביה הקרקעיים 

צורך בעל עוצמה מיוחדת להגן על אינטרסים ארוכי-טווח של הציבור בשימור  מוגבלים, קיים 

האיזון הנדרש בין צורכי הפיתוח המסחרי והתעשייתי לבין שימור ערכי  ועל  ונוף,  ערכי קרקע 

רק  לא  ביטוי  כיום  נותנים  התכנון  דיני  לכן,  הקרקע.  של  הראוי  ניצולה  היקף  בקביעת  הטבע, 

לצורך בפיתוח אורבני לקידום צרכים חברתיים שונים הקשורים בהשבחת תנאי המגורים של 

בה-בעת,  מבטאים,  הם  השונים.  באזורים  לאוכלוסיה  ותעסוקתית  כלכלית  תנופה  ומתן  האדם, 

גם את הצורך בנקיטת גישה זהירה ומדודה בהיקף ניצולה של הקרקע, מתוך ראיית החשיבות 

שבשימור שטחים פתוחים שנועדו למטרות חקלאיות ולשימור קטעי נוף וטבע, ובהגנה עליהם 

התפיסה התכנונית המודרנית בנויה על תודעת  מפני בנייה מואצת, המאיימת לפגוע בייחודם. 

איזון בין קדמה כלכלית ותרבותית לבין שימור פניו המקוריים של הטבע בעיצוב פני הסביבה 

למען רווחתו של האדם"
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בעבודה זו ננסה לבחון האם ובאיזו מידה עונה החוק המוצע על מטרה זו. בין היתר נבחן את השאלות הבאות: 

באיזו מידה מבטיח החוק המוצע הגנה ראויה על השטחים הפתוחים ומהם הכלים שהוא מציע להעלות  «

את רמת ההגנה בשטחים הראויים לכך. 

באיזו מידה החוק יוצר הליכי תכנון מאוזנים. «

האם הוא מעודד פיתוח עירוני על פני פיתוח פרברי.  «

באיזו מידה החוק המוצע מעודד פיתוח צמוד דופן על פני פיתוח בשטחים הפתוחים. «

כל  « ייכללו בה  כי  באיזה אופן מעוגנת הבחינה הסביבתית של תכניות בחוק המוצע: האם היא מבטיחה 

השיקולים הסביבתיים, ייבחנו חלופות אמת, ויורחק הפיתוח משטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה.  
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2. דרכי ההגנה על השטחים הפתוחים 
בחוק התכנון והבניה הנוכחי

חוק התכנון והבנייה, ומערכת התכנון הפועלת מכוחו - הינו אמצעי מרכזי להגנה על שטחים פתוחים בישראל. 

אמנם בישראל, כמו במדינות אחרות, ישנה חקיקה ישירה להגנה על שטחים פתוחים, כמו חוק גנים לאומיים 

השטחים  של  רובם  שטחים.  של  מוגבל  להיקף  הגנה  מעניקים  אלו  אך   - היערות  פקודת  וכן  טבע,  ושמורות 

מוגנים,  שאינם  שטחים  הינם   - טבעיים  שטחים  ומחציתם  חקלאיים,  שטחים  כמחציתם  בישראל,  הפתוחים 

וההגנה עליהם נקבעת לפי תכניות המתאר.  

המתאר  תכניות  בקרקע:  והשימושים  הייעודים  נקבעים  בו  העיקרי  הרגולטיבי  האמצעי  היא  התכנון  מערכת 

לשימור.  ואלו  לפיתוח  ייועדו  שטחים  אלו   - ומקום  מקום  בכל  הקרקע  ייעודי  יהיו  מה  קובעות  לסוגיהן 

מסייעים  ובכך  השונות,  לתכניות  שונים  אישור  מסלולי  יוצרים  התכנון  והליכי  התכנון  במוסדות  ההיררכיה 

מצב  על  קריטית  משמעות  ישנה  התכנון  במערכת  המתקבלות  להחלטות  כי  ספק  אין  הפיתוח.  בהכוונת 

השטחים הפתוחים: היקפם, אופיים, ומידת הרציפות שלהם. 

חוק התכנון והבנייה מעניק הגנה על השטחים הפתוחים באמצעות מספר כלים עיקריים: 

הגנה על שטחים פתוחים באמצעות חלוקת סמכויות מושכלת בין מוסדות התכנון, כאמצעי הגנה על . 1

האינטרס הציבורי: מערכת התכנון כוללת שני כלים מבניים עיקריים להגנה על השטחים הפתוחים - 

בוועדות התכנון, במסגרתה תכניות בעלות השפעה  « קיומה של היררכיה  בין מוסדות התכנון:  היררכיה 

כך  יותר בהיררכיה.  גבוהה  וועדת תכנון  ידי  נבחנות על  ייעוד של שטח פתוח,  זה שינוי  ובכלל  יותר,  רבה 

למשל, תכנית שאינה צמודת דופן לשטח בנוי טעונה את אישורה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. 

חקלאית  « קרקע  לשמירת  הועדה   - ייעודית  וועדה  פתוחים:  שטחים  על  הגנה  לנושא  מתמחה  וועדה 

ושטחים פתוחים )ולקחש"פ( הדנה בתכניות המשנות ייעוד של שטח פתוח למטרות בינוי. 

הארציות . 2 המתאר  בתכניות  ככאלו  פתוחים  שטחים  של  ייעוד  תכניות:  דרך  פתוחים  שטחים  על  הגנה 

ניכרות  כללי,  באופן  השקמה(.  למרחב  תכנית  )לדוגמא:  הפתוחים  לשטחים  ייעודיות  תכניות  וכן  והמחוזיות, 

ועל  הפתוחים  השטחים  על  לשמור  הכושר  על  ישירה  השפעה  בעלות  שהן  מגמות  שתי  האחרונות  בשנים 

המגוון הביולוגי4 המצוי בהם: 

4  המגוון הביולוגי כולל את מגוון היצורים החיים ומתפקדים בסביבה )מיני חי, צומח ויצורים זעירים(, המגוון הגנטי של 

מינים אלו, המערכות האקולוגיות )כגון יערות, שלוליות חורף,חולות וכיוב"(, והתהליכים האקולוגיים )כגון מחזור החנקן, 

מחזור הפחמן בטבע וכו'(.  בשל חשיבותו של המגוון הביולוגי לקיומה של האנושות, נמצאת ההגנה עליו בראש סדר היום 

הסביבתי העולמי. המגוון הביולוגי חיוני לקיומו של האדם ורווחתו במספר מישורים: בני האדם מפיקים ממנו חומרי גלם 

ומוצרי תעשייה; המגוון הביולוגי והתהליכים  גידולים חקלאיים,  גנטיים להשבחת  הכרחיים כגון מזון, תרופות, משאבים 

המתקיימים בטבע מבטיחים את יציבות הקרקע ופוריותה, ואת איכות האוויר והמים - אלו רק מקצת הדוגמאות לתועלות 

המסופקות על ידי המגוון הביולוגי לאדם. התועלות שמפיק האדם מהמערכות הטבעיות מכונות "שירותי מערכת". חלק 

מתועלות אלו ניתנות להערכה כלכלית )כגון התועלת הכלכלית מהאבקה, או הדברה ביולוגית(, אך חלקם קשים או בלתי 

היא  הביולוגי  המגוון  של  ויציבותו  קיומו  את  להבטיח  ביותר  הטבע  הדרך  מהטבע(.  ההנאה  מידת  )כמו  לכימות  ניתנים 

שמירה על שטחים פתוחים בכמות, איכות וברצף מתאימים. 
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של  « ומורכבות  גיוון  התכנון:  בשפת  שינויים  וכן  הפתוח,  למרחב  ייעודיות  מתאר  תכניות  של  התפתחות 

ההגדרות וההוראות הנוגעות לסוגי השטחים הפתוחים בתכניות המתאר. עד כה הוכנו או נמצאות בהכנה 

מספר תכניות ייעודיות לשטחים הפתוחים. למגמה זו תרומה חיובית להגנה על השטחים הפתוחים, מפני 

השטח,  לתכלית  בו  המותרים  השימושים  את  להתאים  מאפשר  הפתוח  השטח  של  המפורט  שהתכנון 

ולמידת הרגישות שלו.  

גמישה  « מרקמית,  לשפה  ברורות,  הגדרות  עם  קרקע  ייעודי  של  משפה  המתאר,  בתכניות  גמישות 

זו  מגמה  קרקע.  ייעודי  על  ולא  המרקמים,  שפת  על  מבוססת  אשר   ,35 תמ"א  היא  לכך  דוגמא  ומאפשרת. 

ליוזמות  פתח  פותחות  וכלליות  עמומות  והגדרות  מאחר  הפתוחים,  השטחים  על  להגן  היכולת  על  מקשה 

פיתוח בלתי רצויות.

בחינה . 3 באמצעות  אקולוגיות  ומערכות  ונוף  טבע  ערכי  פתוחים,  שטחים  על  הגנה   - תכנון  הליכי 

סביבתית של תכניות: ובעיקר באמצעות תסקיר השפעה על הסביבה, נספח נופי סביבתי, חוות דעת סביבתית 

וכו'. 

הרפורמה המוצעת בתכנון עורכת שינויים דרמטיים בכל הרכיבים הללו של מערכת התכנון: בסוגי התכניות 

להלן,  שיפורט  כפי  ועוד.  השונות  התכנון  וועדות  ובסמכויות  בהרכב  התכנון,  בהליכי  ביניהן,  ובהיררכיה 

לשינויים אלו צפויות להיות השפעות חמורות על הכושר לשמר שטחים פתוחים בישראל, וניכר כי השפעות 

חזויות אלו לא זוהו ולא נבחנו על ידי מקדמי הרפורמה. 
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3. השלכות הרפורמה המוצעת על הכושר 
לשמר שטחים פתוחים בישראל 

הרפורמה כוללת מספר הסדרים עיקריים שלו יאומצו, יש בהם כדי לאיים על הכושר לשמר שטחים פתוחים 

כי רובם של ההסדרים הללו הינם חדשים לחלוטין  בישראל. נושאים אלו יפורטו בפרק זה. חשוב להדגיש, 

ובמסגרת קידום הרפורמה לא הוצג כל בסיס אמפירי או רקע תיאורטי המצדיק את אימוצם. 

השטחים  על  להגן  היכולת  על  הרפורמה  של  הצפויות  ההשלכות  רשימת  להלן 
הפתוחים בישראל: 

3.1 מתן עדיפות לתוכניות פיתוח באמצעות הליכים מקוצרים וביטול בלמים מאזנים.

3.2 המעבר מחוק היררכי ליישום גורף של עקרון של "תכנית אחת בוועדה אחת", ומשמעותו על הכושר לשמר 

שטחים פתוחים בישראל. 

3.3 ההצעה לביטול הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )ולקחש"פ(.

וקביעתן של תכניות כוללניות, שלא תוכלנה לספק הגנה ראויה על השטחים  3.4 ביטול התכניות המחוזיות, 

הפתוחים.

סביבתיות  השפעות  ולצמצם  לחזות  ביכולת  תפגע  הסביבה  על  השפעה  תסקירי  במנגנון  סטנדרטיזציה   3.5

מהירות  טכנולוגיות  התפתחויות  של  בעידן  הפתוחים.  השטחים  על  השפעה  זה  ובכלל  תכניות,  של  מזיקות 

שלא ניתן לצפות ומידע סביבתי שמגיע מהארץ ובעיקר מהעולם.

 3.1  מתן עדיפות לתוכניות פיתוח באמצעות הליכים מקוצרים וביטול בלמים מאזנים 

העדיפויות  וסדרי  הרפורמה,  של  היום  סדר  כי  מוכיחה  הרפורמה,  שמתווה  ההסדרים  מכלול  של  סקירה 

והקדימויות שהיא יוצרת - נותנים יתרון מובהק לפן הפיתוח, על פני אינטרסים אחרים שעל התכנון להתבסס 

עליהם, ובכלל זה האינטרס הסביבתי וההגנה על השטחים הפתוחים. 

סדר היום של הרפורמה, כפי שהוא משתקף בהחלטות הממשלה 

סידרת החלטות הממשלה העוסקות ברפורמה מדגישות את תכליתה העיקרית -  קיצור הליכי התכנון. מטרה 

אמצעי,  רק  הם  התכנון  הליכי  שכן  מתאימים,  בקרה  מנגנוני  ידי  על  תאוזן  כי  חשוב  אך  כשלעצמה,  ראויה  זו 

ותכליתם היא להשיג תכניות איכותיות וטובות, אשר יבטיחו איכות חיים וסביבה לציבור. החלטות הממשלה 

אינן מבטאות איזונים אלו: 

כך למשל, בהחלטת ממשלה מס' 777, מיום 2.10.2009, בה נקבעו מטרות ותחומים מרכזיים לרפורמה. המטרה 

הראשונה מנוסחת כך: "..לשפר,  לקצר ולפשט את הליכי התכנון,  הרישוי והבנייה,  על  מנת  להקל  על  צרכני  

מוסדות התכנון...". בהמשך ההחלטה, מפורטים הנושאים בהם תעסוק הרפורמה: שיפור ייעול וקיצור הליכי 

הרישוי, יישום עקרון של "תכנית אחת בוועדה אחת", שיפור תהליכי הרישוי והתכנון ברמה הכוללת. 
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בסוף ההחלטה, מפורטים מדדי הצלחה להמלצות הצוות הבינמשרדי, אשר יצביעו על השינוי שיושג במספר 

פרמטרים. האחרון שבהם מוגדר כדלקמן:

"שמירה   על  עקרונות  של  פיתוח  בר  קיימא ובתוכם:   מניעת  החרפת  פערים  בין   מרכז לפריפריה,  שמירה  

על הטבע והסביבה,  שימור נכסי  תרבות ונוף והטמעת עקרונות של בטיחות בבנייה".

כפי  תכנון,  הליכי  קיצור  היא  הרפורמה  של  העיקרית  תכליתה  כי  מובהק  באופן  עולה  הממשלה  מהחלטות 

על  שמירה  ובכללם  קיימא,  בר  פיתוח  של  עקרונות  הטמעת  אחת.  לא  פה  בעל  מקדמיה  אף  שהתנסחו 

להתאימו  בכדי  והבנייה  התכנון  בחוק  רפורמה  עליהם  לבסס  היה  הראוי  שמן  עקרונות   - הפתוחים  השטחים 

החוק  את  לבחון  יש  לפיהם  מהפרמטרים  כאחד  הממשלה,  החלטת  לשולי  נדחקה    - ואחת  העשרים  למאה 

החדש. 

ואיכות  פנים  המשותפת  בוועדה  נדונה  היא  ומאז   ,17.3.2010 בתאריך  ראשונה  בקריאה  עברה  החוק  הצעת 

ידוע האם הוכנו מדדי ההצלחה המפורטים בהחלטת הממשלה, אותם מדדים האמורים  וכלכלה. לא  סביבה 

לבחון את השינוי שמציעה הרפורמה בתחום הסביבה, ואם הוכנו - האם וכיצד יושמו, ומה הייתה תוצאתה של 

בדיקה מסוג זה. 

מסלולים מקוצרים לקידום תכניות פיתוח 

מסלולים  יוצרת,  שהרפורמה  המקוצרים  האישור  במסלולי  ביטוי  מקבלת  הפיתוח,  לפן  הברורה  העדיפות 

שנועדו לקדם תכניות פיתוח, ובעיקר תכניות לתשתיות ביוזמת משרדי ממשלה, או גופים שיש להם רשיון או 

הסמכה לעניין אותה תשתית. 

להלן פירוט לגבי מסלולי העדיפות שיוצרת הרפורמה לתכניות לתשתיות: 

)א( לתכניות אלו ישנם מספר מסלולי קידום מקבילים, עם סמכות מקבילה, המאפשרת ליזם לבחור מסלול 

"נוח" לקידום התכנית:  

תכניות ארציות לתשתית )ס' 163(  באמצעות וועדת המשנה הארצית לתשתיות )ס' 14(.   «

תכנית מקומית לתשתיות בסמכות וועדה מחוזית )ס' 178(, באמצעות וועדת משנה מחוזית לעניין תשתיות  «

)ס' 30(.

קידומה של תשתית באמצעות הכרזה על "מרחב תכנון מיוחד" )ס' 96( שהרפורמה מרחיבה את תחולתו  «

גם לנושא התשתיות )בהשוואה לחוק התקף(. 

תכניות  רק  כוללת  ואינה  רחבה,  היא  תשתית(   ומתקן  תשתית,  קו  זה  )ובכלל  "תשתית"  המונח  הגדרת  )ב( 

לתשתית בעלות חשיבות לאומית, או שיש צורך דחוף לקדמן5. 

5  להלן ההגדרה של "תשתית" בחוק המוצע )גירסת הממשלה, אוגוסט 2010(: 

"תשתית" - אתרי כרייה או חציבה, דרך, מבנה דרך, מסילת ברזל, מתקן תשתית וקו תשתית. 

באלה,  וכיוצא  נפט  או  מים  חשמל,  מעובה,דלק,  פחמימני  גז  טבעי,  גז  ניפוק  או  הפקה  לייצור,  מתקן   - תשתית"  "מתקן 

או  בביוב  לטיפול  מתקן  להתפלתם,  או  מים  לטיהור  מתקן  להחסנתם,  או  לאגירתם  לחלוקתם,  להולכתם,  להספקתם, 

הולכתו, מתקן תקשורת, מתקן לסילוק או טיפול בפסולת, מתקן הנדרש לצורך כריה וחציבה, מעגן, נמל ושדה תעופה. 
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)ג( מסלולי האישור של תכניות לתשתיות נעשים בלוחות זמנים מקוצרים, ותוך פגיעה בזכות הציבור ויכולת 

השלטון המקומי לקחת חלק אמיתי בהליך התכנון: 

משך ההתנגדויות בתכנית ארצית לתשתיות הוא רק 30 יום, וגם שאר לוחות הזמנים מקוצרים  בהשוואה  «

לתכניות אחרות, על אף שמדובר בתכניות כבדות משקל. 

ערר  « זכות  ללא  המחוזית  הוועדה  של  משנה  בוועדת  נדונה  מחוזית:  בסמכות  לתשתיות  מקומית  תכנית 

למליאה, אין כלל ערר על תכניות מסוג זה )!(, ולוועדות המקומיות אין סמכות לשנותן )ס' 189, 228(. בנוסף, 

תכניות לתשתיות יכולות לגבור על תכניות כוללניות ועל תכניות מחוזיות! 

תכנית לתשתית במרחב תכנון מיוחד נדונה בוועדה מיוחדת המנטרלת את יכולתו של השלטון המקומי  «

ושל הציבור להשפיע על הליכי התכנון, בעיקר בשל הייצוג המינימלי של השלטון המקומי בוועדה זו. 

)ד( הליך הרישוי של חלק מן התשתיות נעשה באמצעות הרשאה ולא באמצעות היתר. 

בצד מסלולים אלו, שומטת הרפורמה את אחד מהכלים העיקריים המשמשים כיום לקידום תכניות לשטחים 

- תכניות המתאר המחוזיות החלקיות. על חשיבותן של תכניות אלו להגנה על השטחים הפתוחים,  פתוחים 

הרחבה  ראו   - הפתוחים  השטחים  לתכנון  אפשרי  כמענה  הכוללניות  התכניות  את  המאפיינות  הבעיות  ועל 

בהמשך. 

לעת עתה ברור כי האיזון )המצופה( מחוק התכנון והבניה, בין פיתוח לשימור, מופר בחוק המוצע, וגלומה 

בו הטייה ברורה לטובת אינטרס הפיתוח. 

העדר סעיף מטרות לרפורמה 

פני  על  המשתרעים  לחוק,  ההסבר  דברי  אף  מטרות.  סעיף  נעדר  המוצע  החוק  וחשיבותו,  מורכבותו  אף  על 

בפרשנותו,  חשוב  כלי  הן  החוק  מטרות  כמכלול.  כולו  החוק  למטרות  מתייחסים  אינם  עמודים,  למאה  קרוב 

אשר נועדו לסייע לגופי התכנון ולבתי המשפט בפרשנות ראויה של החוק החדש. 

ראוי  שנה,  מארבעים  למעלה  מזה  שבתוקף  קודמו  את  להחליף  עתיד  אשר  חדש,  בחוק  ומדובר  מאחר 

המאה  של  הרצויות  התכנון  לנורמות  בהתאם  החוק  יעדי  את  יכללו  אשר  לחוק,  ברורות  מטרות  להגדיר  היה 

ומחויבות  והחקלאות  המורשת  הנוף,  הטבע,  ערכי  על  שמירה  גם  למנות  יש  אלו  מטרות  בין  ואחת.  העשרים 

לעקרונות של פיתוח בר קיימא. 

יצוין כי דרישה שהופנתה למנסחי טיוטת הצעת החוק, לכלול סעיף מטרות בחוק המוצע - נדחתה. 

וכיוצא  תקשורת  ביוב,  מים,  חשמל,  דלק,  נפט,  מעובה,  פחמימני  וגז  טבעי  גז  להולכת  צינורות  או  קווים   - תשתית  קווי 

באלה, מעל פני הקרקע או מתחתיה. 
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3.2 המעבר מחוק היררכי ליישום גורף של עקרון של "תכנית אחת בוועדה אחת", ומשמעותו 
על הכושר לשמר שטחים פתוחים בישראל. 

ולפיו, כל תכנית תידון בוועדה  עקרון "תכנית אחת בוועדה אחת", הוא אחד מעקרונות היסוד של הרפורמה, 

בסמכות  תהיינה  מהתכניות  גדול  חלק  כי  לכך  יביא  המתגבשת,  ברפורמה  זה  כלל  של  יישומו  בלבד.  אחת 

תהיינה  ממשלתית,  ביוזמה  תכניות  של  בעיקר   - גדול  וחלק  יורחבו(,   )שסמכויותיהן  המקומיות  הוועדות 

בסמכות וועדות המשנה של הוועדה המחוזית. 

לתפיסתינו, הכלל של "תכנית אחת בוועדה אחת" יפה ומתאים לתכניות נקודתיות לבינוי, המגשימות תכניות 

כבר  המיועד  בשטח  לבינוי  שטח  המייעדת  מקומית,  תכנית  למשל:  בהיררכיה.  מהן  גבוהות  בתכניות  פיתוח 

אינו מתאים לדיון בתכניות מורכבות שיש בהן  זה  פי הוראותיה. כלל  ונערכת על  לפיתוח בתכנית המחוזית, 

חשיבות  בעלי  בעקרונות  או  בערכים  פגיעה  של  או  בהיררכיה,  מהן  גבוהות  תכניות  על  השפעה  של  מרכיב 

לאומית. במקרה כזה, ראוי כי בנוסף לדיון בתכנית בוועדה המקומית - תבחן את התכנית וועדה ברמה ארצית, 

מתוך ראייה של הגנה על עקרונות התכנון הארציים. 

בית המשפט העליון הביע לא פעם עמדתו, כי החלטה בדבר שינוי יעוד של שטח פתוח, צריכה לעבור גם את 

עיניו הבוחנות של מוסד תכנון ארצי, מאחר ומדובר בנושאים שנדרשת לגביהם ראייה כלל ארצית. כך למשל, 

בעניין הקמת תחנת תדלוק באזור פארק הנדיב6, קבע בית המשפט )מפי כב' השופט י. אנגלרד(:

מרחבים  טבע,  ערכי  שימור  לבין  המדינה  תושבי  רווחת  ושיפור  תשתית  פיתוח  בין  "..השילוב 

הנוף  שימור  על-פני  תדלוק  תחנת  להעדיף  האם  ההחלטה  ועיקר.  כלל  קל  אינו  ונוף,  פתוחים 

מן  כי  סבור  אני  לכן,  ביותר.  נכבדים  מנוגדים  ואינטרסים  שיקולים  בין  איזון  מחייבת  הפתוח 

את  תמיד  תואמים  אינם  המקומיים  השיקולים  ארצית.  ברמה  תוכרע  זו  מעין  שהחלטה  הראוי 

טובת הכלל. ברמה המקומית הדעת נתונה לעיתים למיקסום התשואה מן הנכסים ולא לרווחת 

כלל התושבים והדורות הבאים .."  

נמחיש את הבעייתיות שבהסדרים המוצעים ברפורמה באמצעות דוגמא. 

אחד מעקרונות התכנון המרכזיים של תמ"א 35 הוא "פיתוח צמוד דופן". התמ"א מאפשרת חריגים מכלל זה, אך 

כאשר מדובר בפיתוח שאינו צמוד דופן במחוז המרכז, או בחלק מן המרקמים גם במחוזות צפון ודרום - אישור 

וועדת משנה של המועצה הארצית. בכך מובטח כי עקרון חשוב זה יקבל הגנה כעיקרון  החריג הוא בסמכות 

בעל חשיבות ארצית, וכל חריגה ממנו תהיה מתוך ראייה כוללת ולא מקומית בלבד. 

את  להתנות  יהיה  ניתן  לא  אחת",  בוועדה  אחת  "תכנית  של  הכלל  פי  על  זה?  בעניין  הרפורמה  עושה  ומה 

אישורה של תכנית מקומית שאינה צמודת דופן )שנדונה בוועדה המקומית(, באישורה של המועצה הארצית. 

עקרון  של  גורלו  יהיה  מה  להחליט  יהיה  הארצית  המועצה  על  הרפורמה,  ליישום  מההיערכות  כחלק  לכן, 

פיתוח צמוד דופן, ולקבוע מה יהיו "כללי המשחק" החדשים, בהתאם לעקרון של "תכנית אחת בועדה אחת". 

בהנחה כי המועצה הארצית תשמור על האפשרות לאשר חריגים מהכלל האוסר על פיתוח שאינו צמוד דופן 

מאחר  המקומית.  הוועדה  בסמכות  לרוב  יהיו  אחת",  בועדה  אחת  "תכנית  של  במתכונת  אלו,  שהקלות  הרי   -

והתכניות הכוללניות הן גמישות וכוללניות, בכל מצב בו גמישותן מאפשרת פיתוח שאינו צמוד דופן, כמו 

בתחומי  בעיקר  הנראה  כפי  שתעלה  )בעיה  הפתוחים  בשטחים  נגיסה  המאפשרות  אחרות  גמישויות  גם 

דופן.  צמוד  שאינו  פיתוח  לאשר  המקומית  הוועדה  תוכל   - האזוריות(   המועצות  של  הכוללניות  התכניות 

6  ע"א8166/99  אדם טבע ודין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון ואח' 
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כך  ייעלם.  ולמעשה  יבוזר  ארצית,  חשיבות  בעל  כעקרון  ממשמעותו  יאבד  זה  חשוב  תכנוני  עקרון  התוצאה: 

הדבר גם לגבי נושאים רבים נוספים: על פי עקרון "תכנית אחת בוועדה אחת", הועדות המקומיות והמחוזיות 

הן שיוכלו לאשר גריעות משטחי יער המוגנים בתכנית המתאר הארצית ליערות )תמ"א 22(, הן שיוכלו לאשר 

בינוי בתוך שטחים הנשמרים כרצועות לתכנון תשתיות, וכן כל חריגה אחרת מעקרונות של תכניות ארציות - 

הטעונות היום את אישור המועצה הארצית. 

החשש לפגיעה בשטחים הפתוחים בשולי הערים, בשטחי המועצות המקומיות והאזוריות, מתעצם עוד יותר 

נוכח רגישותן של הועדות המקומיות להפעלת לחצים מצד יזמים, ונטייתן להעדיף בדרך-כלל פיתוח מהיר על-

פני תכנון מאוזן המתחשב בצרכי הדורות הבאים. בחלק גדול מהמקרים עמד בית המשפט בפרץ ומנע פגיעה 

הועדות  סמכויות  בהרחבת  הטמונות  הסכנות  על  מצביע  שהוא  תוך  ונוף,  סביבה  טבע  בערכי  הפיכה  בלתי 

ולבניה  לתכנון  המקומית  "הועדה  בעניין  דין  בפסק  למשל,  כך  פועלות.  הן  שבתוכן  הנסיבות  נוכח  המקומיות 

- קבע בית  בניה לא חוקיים  - אשר פעלה להוציא מהועדה המקומית היתרי  "מעונה"  וחברת הבניה  שומרון" 

המשפט )מפי הש' א' פרוקצ'יה7( :

למוסדות  הנתונה  רחבה,  וכלל-ארצית  אזורית  תכנונית  ראייה  נעדרת  מקומית  ועדה  "ככלל, 

חלק  היוו  המקומיים  התכנון  גופי  של  המקומי  ואופיים  האישי  הרכבם  וארציים.  מחוזיים  תכנון 

מן הגורמים שהובילו לחלוקת הסמכויות ההיסטורית בחוק התכנון והבנייה בין מוסדות התכנון 

שעל פיה בידי גופי התכנון המקומיים הופקדו סמכויות מוגבלות, בעוד גורמי התכנון המחוזיים 

ועדות  פעולות  על  ולפקח  המפורטות,  והתכניות  המתאר  תכניות  את  לאשר  הוסמכו  והארציים 

התכנון המקומיות...

החשש מפני הקשר הסימביוטי בין מוסד התכנון המקומי לבין גורמי היזמות והקבלנים ברשות 

המקומית, והשפעת הגומלין שיש לכך על דרכי יישום דיני התכנון והבנייה באזור לא חלף, והוא 

מתממש ונותן את אותותיו לא אחת במקרים פרטניים הפוקדים את בתי המשפט.

לקדם  בבואם  החקיקה  גורמי  עיני  לנגד  גם  יעמוד  עינינו,  לנגד  המתממש  זה,  חשש  כי  ראוי, 

כוחם  את  ולהגדיל  המקומיים,  התכנון  מוסדות  סמכויות  את  להרחיב  שנועדו  חקיקה  מהלכי 

בתחום דיני התכנון והבנייה." )הדגשה נוספה(

העקרון  מיישום  כחלק  החופית,  הסביבה  לשמירת  הועדה  את  לבטל  הוצע  החוק  גיבוש  בשלבי  מכך.  יתרה 

ובשל ההכרה בערך  זו בוטלה אמנם לאור ההתנגדות הציבורית לכך,  כוונה  בוועדה אחת".  "תכנית אחת  של 

המיוחד של החופים - וטוב שכך. אנו סבורים כי כשם שהוכרה החשיבות של ועדה ארצית בהגנה על החופים, 

כמו  אחרים  לאומיים  ועקרונות  ערכים  לגבי  לנהוג  יש  כך   - ומשימתית  מקצועית  וועדה  של  לאומית  ובראייה 

אחרות,  חלופות  בהתקיים  חקלאית  קרקע  של  הפשרה  מניעת  הפתוחים,  בשטחים  מיותר  מפיתוח  הימנעות 

נוסף  דיון  ולקיים  יש לחרוג מהכלל של תכנית אחת בוועדה אחת  וכו'. במקרים מעין אלו,  דופן,  פיתוח צמוד 

בוועדה ברמת ההיררכיה הארצית. הנסיון מלמד כי פרוצדורה זו אינה מאריכה את משך הטיפול בתכנית מעבר 

לשבועות ספורים - ובמאזן של נזק )מאישור של תכנית בעייתית שלא לצורך( מול תועלת )תרומתה של ועדה 

הדיון  משכי  את  לצמצם  בכדי  ומועיל.  הכרחי  הוא  ארצית  ראיה  בעל  נוסף  תכנוני  שלב  כי  ספק  אין   - נוספת( 

למינימום ולחסוך דיונים מיותרים, ניתן ליישם פעולה של "וועדה ממיינת", בדומה לזו הפועלת בולחוף, בכדי 

להבטיח כי רק מקרים נחוצים יגיעו לשולחן הוועדה. 

לשמירת  הוועדה  את  כליל  לבטל  הרפורמה  מציעה  אחת",  בוועדה  אחת  "תכנית  של  העקרון  מיישום  כחלק 

קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, מבלי להציע חלופות לסמכויות שהיא ממלאת כיום. להלן פירוט בנושא זה. 

ביהמ"ש  באתר  זמין   ,11.11.2010 מיום  הדין  פסק  לבנייה,  חברה  מעונה  נ'  שומרון  ובניה  לתכנון  מקומית  ו.   4079/05 ע"א    7

העליון. 
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השטחים הפתוחים בישראל: השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון

3.3 ההצעה לביטול הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )ולקחש"פ(

רקע היסטורי - הקמת הוועדה וסמכויותיה לאורך השנים

ולק"ח.  חקלאית,  קרקע  על  לשמירה  ייעודית  וועדה  הוקמה   ,1965 בשנת  והבנייה,  התכנון  חוק  חקיקת  עם 

קרקע  על  הכרזה  לבטל  או  -להכריז  התכנונית  בהיררכיה  ביותר  הגבוהה  ברמה  המצויה  זו,  וועדה  בסמכות 

אם  לאשרה,  אם  ולהחליט  אחרת  למטרה  חקלאית  קרקע  של  ייעוד  המשנה  תכנית  בכל  לדון  וכן  חקלאית, 

ל"וועדה לשמירת קרקע  גם לשטחים פתוחים בכלל, ושמה שונה  1996 הורחבו סמכויות הוועדה  לאו. בשנת 

שינוי  נערך  לא  השם,  ושינוי  הסמכויות  הרחבת  למרות  זאת,  עם  )ולקחש"פ(.  פתוחים"  ושטחים  חקלאית 

בהרכב הוועדה )אלא מאוחר יותר, בעקבות שינויים עקיפים בהרכב הועדה(, ולא גובשו קריטריונים לטיפול 

בתכניות המשנות ייעוד של שטח פתוח8. הקמת הועדה, והרחבת סמכויותיה היוו ביטוי לחשיבות של שמירת 

הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחים, והצורך בראייה לאומית בכל החלטה על גריעה משטחים אלו לטובת 

פיתוח. 

מאז, עם השנים צומצמו סמכויות הוועדה, והיא דנה רק בתכניות שבקרה נוספת היא חיונית בעניינן: 

לתשתיות  « הארצית  בוועדה  הנדונות  לאומית  לתשתית  תכניות  כי  נקבע   2002 משנת  ההסדרים  בחוק 

לאומיות, אינן טעונות אישור הוועדה, גם אם הן משנות ייעוד של שטח חקלאי או פתוח. 

בתיקון לחוק התכנון והבניה שנעשה בחוק ההסדרים משנת 2006, נקבע כי תכנית הנדונה בוועדת תכנון  «

ברמה הארצית, לא תידון שוב בולקחש"פ, והוועדה האחרת תדון גם בשינוי הייעוד של הקרקע החקלאית 

- כל זאת, כאשר התכנית מגיעה לדיון לצורך הקלה מתכנית ארצית אחרת. כמו כן, תכניות המשנות ייעוד 

של שטח חקלאי, בתחום שטח המיועד לפיתוח בתכניות המחוזיות - אינן טעונות אישור הוועדה. 

עם צמצום סמכויות הוועדה בשנת 2006 פסק גם הרישום של שינויי הייעוד של קרקע חקלאית, כך שלא ניתן 

לעקוב אחר השינויים הסטטוטוריים הנעשים בהיקף הקרקעות החקלאיות בישראל.

ברפורמה מוצע לבטל כליל את הוועדה, מבלי שמוצעת כל חלופה אחרת למילוי התפקידים שמבצעת 

קרקע  של  ייעוד  בשינוי  לדיון  ייעודי  מנגנון  יהיה  לא   ,1965 מאז  לראשונה  מכך,  כתוצאה  כיום.  הועדה 

מוסד  ידי  על  כלל  ייבחן  לא  הייעוד  ושינוי  הכללי,  התכנוני  הדיון  במסגרת  אלא  פתוח,  /שטח  חקלאית 

תכנון ארצי. 

נתונים על היקף פעילות הוועדה ועבודתה 

לפני מספר חודשים פורסם על ידי מינהל התכנון - אגף בכיר לתכנון משולב, דו"ח על פעילות הולקחש"פ בין 

התאריכים 15.8.06 ועד 23.11.10, מתחילת תיקון 76 ועד היום, סה"כ ארבע שנים ורבע.  הדו"ח בוחן את התכניות 

מאז  חקלאית.  קרקע  של  ייעוד  המשנות  תכניות  כלומר  לחוק,  הראשונה  התוספת  לפי  אותן  לאשר  שנדרש 

תיקון 76 נדונות תכניות אלו או בולקחש"פ או בולנת"ע, ולכן הדו"ח מתייחס לשתי הוועדות. 

להלן כמה מהממצאים והמסקנות העיקריים המופיעים בדו"ח: 

במשך כל התקופה שנבדקה, הוגשו לולקחש"פ ולולנת"ע )תכניות שהיו אמורות להגיע לולנת"ע בשל הקלות 

8  להרחבה בנושא זה ראו שלאין אפרים, השמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים בעקבות תיקון 43 לחוק התכנון 

והבניה, מתוך "קרקע", המכון לחקר שימושי קרקע, אפריל 1999. 
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)332 תכניות(,  )כ-230 תכניות ובקשות בשנה(. כשליש מהתכניות נדונו בולנת"ע  984 תכניות ובקשות  אחרות( 

שנדונו  תכניות  כ-440  מתוך  תכניות.  ו-464  חורג(,  לשימוש  בקשות  )למשל  בקשות   188 בולקחש"פ:  והשאר 

של  ולמניעה  בקרקע  השימוש  לייעול  תנאים  )בעיקרם  בתנאים  אושרו   145 אושרו,  תכניות   287 בולקחש"פ, 

 96 זו בועדה, אושרו  כ-170 בקשות שנדונו בתקופה  ו-11 סורבו. מבין  ייעוד לא הכרחי של שטח פתוח(,  שינוי 

בקשות, 33 בקשות אושרו בתנאים, ו-35 בקשות סורבו. 

עם זאת, חשוב להדגיש כי לא כל התכניות נדונו במליאת הוועדה. מתוך 464 תכניות שהוגשו לולקחש"פ, רק 

245 נמצאו חייבות בדיון במליאה, וכן 69 מהבקשות )מתוך 186(. לגבי שאר התכניות קבעה הועדה הממיינת כי 

הן אינן טעונות דיון במליאה. 

הזמן הממוצע לטיפול בתכנית, בשנת 2010, עמד על 39 יום. מדובר על משך הזמן ממועד קבלת התכנית ועד 

לדיון הסופי. משך הזמן בשנים האחרון בתקופת הבדיקה עמד על כ-50 יום, למעט שנת 2007, אז הוא ארך 87 

יום. ניתן לומר כי קיימת מגמת התייעלות עם השנים. 

אף  על  כי  מוכיח  לחוק  הראשונה  התוספת  פי  על  לדיון  הנדרשות  התכניות  היקף  כי  נכתב  המסמך  בסיכום 

לבינוי  רבות  יוזמות  קיימות  עדיין  הפתוחים,  בשטחים  פיתוח  על  התכניות  שקובעות  התכנוניות  המגבלות 

בשטחים הפתוחים, בין היתר כתוצאה מהוראות גמישות רבות.   

עוד נכתב, כי הדיון בולקחש"פ מבוצע, לא אחת, במקביל להשלמות הנדרשות עפ"י החלטות מוסדות התכנון 

לעיל(  מהנתונים  שעולה  )כפי  האחרונות  בשנים  הדיון  זמני  קיצור  עם  יחד  זו,  עובדה  התכניות.  להפקדת 

מצביעה כי הלכה למעשה אין בהליכים אלו משום עיכוב משמעותי של ההליך התכנוני בכללותו זאת אל 

מול החשיבות הרבה של שימור השטחים הפתוחים לסוגיהם. 

עוד חשוב להדגיש כי איחוד דיונים בולנת"ע, על פי תיקון 76 לחוק התכנון והבניה, אף הוא אינו גורם לעיכוב 

שטחים  לעניין  ארציות  מתאר  בתכניות  לקבוע  בהתאם  ממילא,  מתקיים  בתכנית  והדיון  היות  זמנים  בלוחות 

פתוחים ובכללן תמ"א 35, תמ"א 22, תמ"א 8. )מספר התכניות הנדונות בולנת"ע לפי התוספת הראשונה נמצא 

במגמה קבועה של כ- 80 תכניות לשנה(.

המסמך נחתם במספר מסקנות והמלצות, שבשל חשיבותן יובאו להלן במלואן: 

ישראל  )ובהצטרפות  הממשלה  בהחלטות  גם  ביטויה  המוצאת  בר-קיימא,  לתכנון  "המחויבות 

החקלאיים,  השטחים  ובכללם  הפתוחים  השטחים  בשימור  הצורך  את  מחזקת   ,)OECD ל- 

שמרביתם במרכז הארץ, ודאי נוכח התובנה כי "משאב הקרקע" הינו משאב במחסור. 

זו.  חשובה  למטרה  יישומי  כלי  מהווה  פתוחים   ושטחים  חקלאית  קרקע  על  לשמירה  הועדה 

ובהכרזה  )כפי שגם נקבע בנוגע לשמירת הסביבה החופית(  חוזקה הוא בחקיקה הייחודית לה 

הקיימת של הקרקע החקלאית.  

אין ספק כי חלק מהשטחים הפתוחים עשויים לתת מענה עתידי לצרכי פיתוח יישוביים. עובדה 

זו אינה מייתרת את הצורך, אותו ממלאה הועדה, בשמירת השטחים הפתוחים מפני פיזור פיתוח 

והמורשת, בעיבוד החקלאי, ברציפות השטחים הפתוחים  בתחומם, העלול לפגוע בחזות הנוף 

ובמגוון הביולוגי".  )ההדגשה במקור, מתוך : דו" פעילות הולקחש"פ בין התאריכים 15/8/06 ועד 

23/11/10, משרד הפנים - מינהל התכנון, אגף בכיר לתכנון משולב.(

גם במסגרת דו"ח השטחים הפתוחים הנערך ע"י מכון דש"א )דמותה של ארץ( מדי שנה, נערך מעקב אחר כל 

הדיונים שהתקיימו בולנת"ע לפי התוספת הראשונה לחוק. רוב התכניות אושרו, אך בחלקן נקבעו תנאים, כגון 

בעניין צמצום השטח, או קביעת תנאים לשיקום נופי או תנאים אחרים. עם זאת, חלק מהתכניות לא אושרו 

בשל פגיעתן בעקרונות התכנון ובשטחים הפתוחים. ככל הנראה, לפי המתכונת בחוק המוצע, תכניות אלו לא 

יגיעו לדיון במוסד תכנון ארצי, ויאושרו בקלות רבה יותר על ידי מוסדות התכנון המקומיים. 
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וועדה ברמת ההיררכיה  כי  השמירה על השטחים הפתוחים היא ערך בעל חשיבות לאומית, שראוי  לסיכום, 

הלאומית היא שתגן על קיומו לאורך זמן. ככל שיוכח כי הוועדה הנוכחית אינה עונה עוד לתפקידיה, יש לבחון 

חלופות לפעולתה, בין היתר בדרך של העברת סמכויותיה לוועדת משנה של המועצה הארצית, תוך התאמת 

הרכב הוועדה לסמכויותיה החדשות. 

על  יתר  תכניות  מעכבת  אינה  והיא  בתכניות,  לטיפול  מידתי  אמצעי  מהווה  הולקחש"פ  כי  מלמדים  הנתונים 

המידה. אין ספק כי תועלות הוועדה עולות על מספר החודשים המצומצם שאורך הדיון במסגרתה. ככל הנראה 

הנתונים בדבר משכי הזמן לטיפול בתכניות בסמכות הוועדה לא עמדו לנגד מנסחי החוק, ועל בסיס הערכות 

כלליות הוצע לבטל את הוועדה כליל. זהו ביטוי להעדפה המובהקת של הרפורמה ליעדי הפיתוח, תוך פגיעה 

באיזונים המתבקשים בחוק התכנון והבניה. 

עצם קיומה של הוועדה כמשוכה תכנונית נוספת העומדת בפני מי שמעוניין לשנות ייעוד של קרקע חקלאית - 

מהווה אמצעי רגולטיבי חשוב להכוונת הפיתוח. ביטול הולקחש"פ, וקביעת מסלול של "תכנית אחת בוועדה 

אחת" לכל סוגי התכניות, בין אם הן משנות ייעוד של קרקע חקלאית ובין אם לאו - מהווה מסר ברור לפיו 

אין ערך מוסף להגנה על השטחים הפתוחים. ביטול הוועדה יעודד אם כך את מה שתמ"א 35 ביקשה למנוע - 

הכוונת עיקר הפיתוח לתחומי הערים, מניעת פירבור ומניעת פגיעה בשטחים הפתוחים. 

  3.4 ביטול התכניות המחוזיות, ומדוע תכניות כוללניות לא תוכלנה לספק הגנה ראויה 

 על  השטחים הפתוחים 

אחד מההסדרים הדרסטיים ביותר ברפורמה הוא מחיקתו של רובד תכנוני מרכזי הקיים היום: תכניות המתאר 

כולו,  המחוז  שטח  על  החלות  תכניות  סוגים:  משני  תכניות  כוללות  המחוזיות  המתאר  תכניות  המחוזיות. 

ותכניות מתאר מחוזיות חלקיות או נקודתיות. בין תכניות אלו נמנות גם מספר תכניות לשטחים פתוחים, כמו 

התכנית לבקעת הנדיב )תמ"מ 5/6(, תכנית למרחב השקמה )תמ"מ 43/14/4(, תכנית לפארק אריאל שרון )תמ"מ 

3/5( ועוד - כולן תכניות שהוכנו בשנים האחרונות, בתהליכי תכנון מוקפדים ותוך שיתוף ציבור. 

חשיבותה המירבית של התמ"מ היא בקביעת היחסים המרחבים, היררכיית הפיתוח ומגמות פיתוח מול שימור 

בראיה כוללת ומחוזית. ברובד תכנוני זה נעשית העבודה הפרוגרמטית העיקרית בכדי לקבוע את אופיים של 

וגבולות  מחד,  תעסוקה  אזורי  לרבות  מחוזיים,  הכלל  והשימושים  שלהם  הפיתוח  גבולות  גודלם,  הישובים, 

השטחים הפתוחים מאידך. לא ניתן לעשות את האמור בתכניות מתאר ארציות )בשל רמת הפירוט( ולא ניתן 

בקו  קורה  מה  לרבות  תכנית,  בכל  כוללנית  לבחינה  היכולת  היעדר  )בגלל  הכוללניות  בתכניות  זאת  לעשות 

התפר שבין המחוזות(.

מבטיחות  והן  הפתוחים,  השטחים  על  להגנה  וחדשני  חשוב  כלי  הן  החלקיות  המחוזיות  המתאר  תכניות 

את קיומן של התכליות השונות של שמירת השטחים הפתוחים: שימור ערכי טבע ונוף, קיומה של חקלאות, 

הנוגע  בכל  וחשובה  חדשה  תכונית  שפה  בעיצוב  חשיבות  המחוזיות  לתכניות  ועוד.  ונופש,  לפנאי  שטחים 

לשמירת השטחים הפתוחים. כך למשל, קובעת תכנית המתאר המחוזית החדשה של מחוז ירושלים, תמ"מ 1/ 

30 , את ה"ליבה השמורה", הגדרה חדשה וחשובה ברמה הכלל מחוזית. תכנית המתאר המחוזית למחוז הצפון, 

תכנית  הרגישות.  לדירוג  בהתאם  מתאימות  והוראות  השטח,  של  סביבתית  רגישות  מפת  כוללת   ,2/9 תמ"מ 

המתאר המחוזית של מחוז חיפה, תמ"מ 6, כוללת סיווג מפורט של השטחים הפתוחים על פי רגישותם. תכנית 

המתאר המחוזית למחוז המרכז, תמ"מ 3/21, מסמנת רצועות נחל. 

כך גם בתכניות המחוזיות החלקיות: תכנית בקעת הנדיב מגדירה מספר סוגים של שטחים חקלאיים, בהתאם 

מעברים  התכנית  מסמנת  כן  כמו  מתאימות.  הוראות  סוג  לכל  וקובעת  שלהם,  והסביבתית  הנופית  לאיכות 

אקולוגיים והוראות חדשניות נוספות המבוססות על ניתוח סביבתי ונופי של השטח האמור. התכנית למרחב 

השקמה כוללת אף היא הוראות המבטיחות את שימור האיכויות הנופיות של המרחב, תוך אימוץ מנגנון ניהולי 
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וארגוני  ממשלה  משרדי  המקומיות,  הרשויות  בין  מלא  פעולה  שיתוף  תוך  גובשה  התכנית  ומבטיח.  חדשני 

סביבה. 

למאפייני  בהתאם  התכנית  גבולות  בעיצוב  הוא  החלקיות  המחוזיות  המתאר  תכניות  של  נוסף  חשוב  מאפיין 

השטח, תוך שהתכנית חוצה לא אחת גבולות של מרחבי תכנון שונים. 

ככל שידוע לנו, תרומתן של תכניות המתאר המחוזיות נבחנה לא מכבר בעבודת מחקר שהוזמנה על ידי מינהל 

מ"הדור  המחוזיות  המתאר  תכניות  כי  נמצא  לנו,  מהידוע  אך  פורסמה,  לא  העבודה  הפנים.  במשרד  התכנון 

החדש" )כגון תכניות המתאר המחוזיות החלקיות שהוכנו בשנים האחרונות(  הן בעלות תרומה של ממש 

לוודאות התכנונית - הן בכל הנוגע לפריסת שטחי הפיתוח, והן לגבי השטחים המיועדים לשימור. 

בתכניות המתאר המחוזיות ישנן  כי  35, נמצא  בעבודה אחרת, הנערכת ע"י צוות המעקב והבקרה של תמ"א 

יותר מהשטח הבנוי בפועל היום. בדיון  עתודות קרקע המתאימות לפיתוח, בהיקף של קרוב למליון דונם, 

שנערך לאחרונה )אפריל 2011( בוועדת המשנה של המועצה הארצית, בו הוצגה עבודת צוות המעקב והבקרה 

של תמ"א 35, הוצג בבירור כי למעט מקרים חריגים, עתודות הקרקע בתכניות המחוזיות מספקות מענה תכנוני 

עד שנת 2030. 

יתרה מזו, בשנים האחרונות הושלמה הכנתן של תכניות מתאר מחוזיות רבות, למעשה כל "הדור החדש" של 

התכניות המחוזיות מאושרות, או נמצאות לקראת אישור, כך שמדובר במוצר תכנוני מוגמר!

על רקע נתונים אלו, קשה להבין מדוע מוצע לבטל תכניות אלו. מאחר וזהו אחד ההסדרים החדשניים ביותר 

קטנה,  המדינה  כי  כללית  אמירה  מלבד  זו,  להצעה  תיאורטי  או  אמפירי  בסיס  יוצג  כי  היה  מצופה  ברפורמה, 

ואינה מצדיקה רובד תכנוני זה. 

כתכניות  המחוזיות  לתכניות  ראוי  תחליף  תהוונה  לא  הכוללניות  התכניות  מדוע 
למרחב הפתוח 

המחוזיות  לתכניות  תחליף  שיהוו  הן  המוצע(  לחוק   168 )ס'  הכוללניות  התכניות  כי  טוענים  הרפורמה  מקדמי 

ואישורן מוכיחה  בכל הנוגע לתכנון המרחב הפתוח. בחינת ההסדרים הנוגעים להכנתן של תכניות כוללניות 

כי תכניות אלו נחותות בהרבה מהתכניות המחוזיות ביכולתן להעניק הגנה לשטחים הפתוחים, ולהציע תכנון 

איכותי ומתקדם למרחב הפתוח בישראל, וזאת מהטעמים הבאים אשר יפורטו להלן. הערות אלו רלוונטיות 

השטחים  של  רובם  רוב  מצויים  בתחומן  בישראל,  האזוריות  למועצות  שיוכנו  הכוללניות  לתכניות  בעיקר 

כמו  נרחבים,  פתוחים  שטחים  שבתחומן  המקומיות,  ולמועצות  לערים  שיוכנו  לתכניות  גם  אך  הפתוחים, 

פארקים מטרופולינים, שטחים חקלאיים ועוד.  

לשטחים  ראויה  הגנה  מספקות  שאינן  מדי,  כלליות  תכניות  של  הכנתן  את  יזרזו  בחוק  הסנקציות   )1(

הפתוחים, ואינן מותאמות לשטח הספציפי בו מדובר. 

החוק כולל סנקציות שנועדו להמריץ את הכנתן של תכניות אלו: 

תחילת  « מיום  שנים  ארבע  תוך  כוללנית  מתאר  תכנית  בו  אושרה  שלא  מקומי  תכנון  מרחב  של  בשטח 

לוועדת  יעברו  ואלו  הכוללנית,  התכנית  אישור  לעניין  סמכויותיה  את  המחוזית  הוועדה  תאבד   - החוק 

המשנה של המועצה הארצית. ]ס' 170 )ב([. 
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»  - במרחב תכנון מקומי בו לא אושרה תכנית כוללנית, סמכויותיהן של וועדות מקומיות, אף אם הוסמכו 

יהיו מוגבלות רק לסוגי התכניות המנויות בס' 185-186. כל יתר הסמכויות לאשר תכניות מקומיות - יהיו רק 

בידי הוועדה המחוזית ]תכנית מקומית בסמכות ו' מחוזית, ס' 178)2([. 

 - בארץ  התכנון  מרחבי  לכל  כוללניות  מתאר  תכניות  של  הכנה   - רצויה  מטרה  להשיג  שנועדו  אלו,  סנקציות 

יחד עם ההוראה הכללית בדבר כוללניותן וגמישותן של תכניות המתאר הכוללניות -יהוו  תמריץ להכנה של 

תכניות כלליות ביותר, עם אפשרויות גמישות רבות, כדי לזרז ככל הניתן את הכנתן ואישורן של אלו. 

בהליך מזורז כזה, ששוט איבוד הסמכויות מונף מעליו, לא ניתן יהיה להכין תכניות המבוססות על סקרי טבע 

ונוף, על סיווג השטח ליחידות שונות, ועל תכנון מוקפד של המרחב הפתוח בהתאם לרגישות ולערכיות של 

כל שטח. מובן מאליו, כי לא ניתן יהיה להשקיע את הזמן הנדרש בתהליך של גיבוש משותף של תכניות עם 

החקלאים ובעלי עניין אחרים, כדי ליצור תכנית חדשנית, אך מוסכמת. תהליכים כאלו התרחשו לעת הכנתן 

  - של תכניות המתאר המחוזיות החלקיות שהוזכרו לעיל, אך אופיין ומהירות הכנתן של התכניות הכוללניות 

יהוו תמריץ שלילי להכנת תכניות מסוג זה, גם לוועדה המחוזית עצמה. 

הרב  התכנוני  המידע  למעשה  יאבד  המחוזיות,  התכניות  ביטול  תוך  הכוללניות  התכניות  הכנת  של  זה  בהליך 

הכלול בתכניות המחוזיות )מלאות או חלקיות(, בחלקו הגדול מידע תכנוני הנוגע לשטחים הפתוחים. 

)2( התכניות הכוללניות יכללו מנגנוני גמישות שיאיימו על המרחב הפתוח

מיום  שנים  חמש  בחלוף  אלא  הכוללניות,  המתאר  תכנית  את  לשנות  יהיה  ניתן  לא  כי  קובעת  החוק  הצעת 

אישורן ]ס' 171 )א([, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

הוראה זו, יחד עם התמריץ להכנת תכנית במהירות, יביאו לכך כי התכניות תכלולנה גמישויות שיאפשרו מענה 

הכוללניות.  התוכניות  את  לשנות  ניתן  לא  שבמהלכן  השנים  בחמש  שיעלו  ודחופים  אפשריים  פיתוח  לצרכי 

מזערי(  )ולו  מסויים  אחוז  לייעד  כלשהי  אפשרות  יכללו  אלו  תכניות  כי  להניח  גדולה  סבירות  יש  למשל,  כך 

מהשטח הפתוח למטרות פיתוח, שאם לא כן - לא יתאפשר כליל פיתוח בשטחים הפתוחים. בנוסף, יש להניח 

היישובים הקיימים. כאשר מצרפים מגמה  גמישות כלשהי בהרחבת השטח הבנוי של  יעניקו  כי תכניות אלו 

זו לתכנון הגמיש והכוללני של תמ"א 35, גובר החשש כי באף אחד מרבדי התכנון לו יוצבו עוד גבולות ברורים 

והנחיות בהירות להכוונת הפיתוח,  אלא רק אמירות גמישות ומאפשרות. 

יהיו כלליים ובלתי מסויימים, כלומר  )או כל( מנגנוני הגמישות  בשל אופייה הכוללני של התכנית, חלק 

כתוצאה  צפות"(.  )"זכויות  הזכויות  את  לממש  יהיה  ניתן  בה  מסויימת  קרקע  יחידת  על  יצביעו  לא   -

מהמנגנון של "תכנית אחת בוועדה אחת" ומהמבנה המוצע בחוק, מי שיממשו את הזכויות הצפות הללו, 

ויעגנו אותן לחלקת קרקע מסויימת - הן הוועדות המקומיות, ללא כל פיקוח של הוועדה המחוזית, וועדת 

משנה של המועצה הארצית או הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, כפי שמקובל כיום, 

אם מדובר בפיתוח צמוד דופן למשל. 

הסדר זה מסיר את כל מנגנוני הפיקוח והבקרה מהמרחב הפתוח, וחושף אותו לאיומים שונים, בחסות התכנית 

הכוללנית. 

)3( התכניות הכוללניות בנויות לקידום תכנון המותאם למרחב תכנון מקומי, ולא לתכנון חוצה גבולות. 

אמנם נוסח החוק קובע כי הוועדה המחוזית היא שתקבע את השטח עליו תחול תכנית כוללנית ]ס' 169 )א([, 

תכניות  )כדוגמת  תכנון  מרחבי  מכמה  חלקים  הכוללת  כוללנית  תכנית  הכנת  על  להורות  ביכולתה  ולכאורה 
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זאת  מעודדים  אינם  בחוק  התמריצים  אך  כיום(,  המקודמות  הפתוחים  לשטחים  החלקיות  המחוזיות  המתאר 

מכמה סיבות. 

ראשית, החוק עצמו מציין כי התכנית תוכן לכל מרחב תכנון או חלק ממנו עליו אין תכנית כוללנית ]ס' 169 )ב([, 

כלומר ברירת המחדל היא הכנה של תכנית לכל מרחב תכנון. 

שנית, מנגנון הסנקציה שמוטל על הוועדה המחוזית ]ס' 170 )ב([ קובע כי במרחב תכנון מקומי בו לא אושרה 

כאשר  קורה  מה  למשל  ברור  לא  המחוזית.  הוועדה  של  משנה  לוועדת  יעברו  הסמכויות  כוללנית,  תכנית 

כתוצאה מקידומה של תכנית לשטחים הפתוחים, מאושרת תכנית כוללנית רק בחלק ממרחב תכנון, ובחלק 

האחר לא. האם הוועדה המחוזית מאבדת את כל הסמכויות במרחב התכנון המקומי? רק את אלו שבשטח בו 

טרם אושרה תכנית כוללנית? שאלות דומות מתעוררות לגבי סמכות הוועדה המקומית שרק בחלק מתחומה 

אושרה תכנית כוללנית. 

שבהמשך  אב,  כתכנית  כיום  המקודמת  זו,  תכנית  הפולג.  מרחב  תכנית  את  כדוגמא  ניקח  הנושא,  להמחשת 

ודרום  השרון  לב  נתניה,  השרון,  חוף  תכנון:  מרחבי  מספר  על  חלה  חלקית,  מחוזית  מתאר  לתכנית  תתורגם 

השרון,  וכוללת חלק מכל אחד ממרחבי תכנון אלו. בהנחה שהרפורמה נכנסת לתוקף, יתחיל תהליך הכנתן 

של התכניות הכוללניות. מתוך מערכת התמריצים והסנקציות שתוארה לעיל, תעדיף הוועדה המחוזית לקדם 

תכנית כוללנית לכל אחת מרשויות אלו, ולסיימה תוך ארבע שנים לכל המאוחר. תמריץ דומה יהיה לכל אחד 

מהוועדות המקומיות בתחומי מרחבים אלו, אחרת יוותרו עם סמכויות מצומצמות יחסית. 

בכדי להכין תכנית למרחב הפולג, נדרשת הכנתה של תכנית כוללנית נוספת, החלה על השטחים הפתוחים, 

בנוסף לאלו שיקודמו לשטחי הפיתוח העירוני/הכפרי העיקריים. משמעות הדבר היא נטילת עול תכנוני נוסף 

)המנוגד למערכת התמריצים והסנקציות ברפורמה( ועיכוב אפשרי בסיום כל הליכי התכנון אשר עשוי לעלות 

אי  נוספת, תתעוררנה  כן,  כתוצאה מהכנתה של תכנית  והמקומית באיבוד סמכויותיה. כמו  לוועדה המחוזית 

בהירויות עקב חפיפה אפשרית בין תכניות כוללניות: האם התכנית הכוללנית למרחב הפתוח תחול כשכבה 

בהם  שטחים  על  תחול  היא  האם  או  התכנון,  ממרחבי  אחד  לכל  הכוללניות  התכניות  על  נוספת  תכנונית 

יותר. מה  - בכל מרחב תכנון יקודמו שתי תכניות כוללניות או  התכנית הכוללנית ליישובים לא תחול, כלומר 

יקודמו תכניות  יישובים בתחומי השטח המקודם כתכנית כוללנית למרחב פתוח: האם  יקרה במצב בו ישנם 

בין  הגבולות  ייקבעו  כיצד  אחרת?  כוללנית  תכנית  בתוך  "איים"  כמעין  הללו,  היישובים  לתחומי  רק  כוללניות 

התכניות, ומה יהיו יחסי הגומלין ביניהן? 

שאלות אלו ואחרות ממחישות כי המודל שעמד לנגד מקדמי הרפורמה בעת שהציעו כי יבוטל התכנון המחוזי, 

חוצות  מרחביות,  תכניות  על  מספקת  חשיבה  כלל  לא   - הכוללניות  התכניות  תתפוסנה  האפשרי  מקומו  ואת 

גבולות מרחבי תכנון - למרחב הפתוח. 

)4( הכנת התכניות הכוללניות אינה מבוססת על סקירה סביבתית מקדימה כל שהיא 

לתכניות  היא  )הכוונה  נרחבים  פתוחים  שטחים  לכלול  עתידות  הכוללניות  התכניות  מן  שחלק  אף  על 

הכוללניות בתחומי המועצות האזוריות(, הצעת החוק אינה כוללת כל מנגנון של בדיקה סביבתית מקדימה, 

אשר תקבע את החובה לבסס את תכנון המרחב הפתוח על רגישות השטח וערכיותו. 

כיום, התכניות המחוזיות החלקיות )וחלק מהתכניות המחוזיות הכוללות( מבוססות על ניתוח השטח והערכים 

בפני  העומדות  האפשרויות  ואת  במרחב,  המצויים  הערכים  שימור  את  מבטיחות  שהתכניות  כך  בו,  המצויים 

יוכלו  לא  הפתוח  למרחב  הכוללניות  התכניות  מקדימה,  סביבתית  בחינה  ללא  אלו.  מערכים  להינות  הציבור 

להציע תכנון מיטבי לשטח, וזה גם לא ייעשה בשלב התכנון המפורט. 
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השטחים הפתוחים בישראל: השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון

זכות הערר על תכניות כוללניות היא מצומצמת: מי שהתנגדותו נדחתה לא  לכך יש להוסיף את העובדה כי 

התכניות  על  להשפיע  הציבור  של  יכולתו  את  המוצע  החוק  מצר  בכך  כוללנית.  תכנית  על  ערר  להגיש  יוכל 

הכוללניות )למרבה הצער, בחוק המוצע, כמו גם בחוק התקף - הדרך העיקרית בה הציבור יכול להשפיע על 

התכנון, הוא באמצעות הגשת התנגדות(. כך, המנגנון העררי שהוא מנגנון בקרה חשוב בחוק התכנון והבנייה - 

צומצם גם הוא ביחס לתכניות אלו. 

העדר תשתית מקצועית להצעה לביטולן של התכניות המחוזיות 

והבנייה,  התכנון  לחוק   90 תיקון  בהצעת  כבר  עלתה  כוללניות,  מתאר  תכניות  להוסיף  ההצעה  כי  יודגש,  עוד 

שהדיון האחרון בה נערך במועצה הארצית בחודש מרץ 2009, חודשים ספורים לפני לידתה של הרפורמה. אז, 

וזאת לאחר  בנוסח תזכיר החוק הוצעע להוסיף את התכניות הכוללניות מבלי לבטל את התכניות המחוזיות, 

אחר?  הסדר  ברפורמה  מוצע  כך  אם  מדוע  ועוד.  הארצית  במועצה  דיונים  שונים,  גורמים  עם  התייעצות  הליך 

הוצגו  הם  האם  כן,  אם  המחוזיות?  התכניות  את  לבטל  הצדקה  יש  כי  המלמדים  חדשים  ממצאים  ישנם  האם 

מדוע  להבין  קשה  בידינו,  הקיים  ומהמידע  לעיל,  שהועלו  מהשאלות  הרפורמה?  הכנת  במהלך  כראוי  ונדונו 

מציע המחוקק לוותר על רובד תכנוני עשיר, שהוכן בעמל ומאמץ רב מזה שנים רבות. 

נוסף  תכנוני  ככלי  להתקיים  להן  ולאפשר  המחוזיות,  המתאר  תכניות  את  לבטל  שלא  כך  אם  מציעים  אנו 

יסדירו בעיקר את רמת התכנון היישובית/ המבטיח ראייה אזורית, מעבר לזה של התכניות הכוללניות אשר 

רובעית.  בנוסף, יש לחייב את ביצועו של סקר סביבתי שיהווה רקע לתכנון בתכניות כוללניות שעיקר שטחן 

הוא שטחים פתוחים. 

  3.5 סטנדרטיזציה במנגנון תסקירי השפעה על הסביבה יפגע ביכולת לחזות ולצמצם

 השפעות סביבתיות מזיקות של תכניות, ובכלל זה השפעה על השטחים הפתוחים 

את  מראש  לחזות  נועדו  אשר  בחוק,  הקבועים  העיקריים  הכלים  אחד  הוא  הסביבה  על  השפעה  תסקיר 

ההשפעות הסביבתיות של התכנית, ולקבל החלטות מושכלות בהתאם לכך: האם לקדם את התכנית, ואם כן - 

באילו תנאים. במסגרת זו נבחנות גם השפעות התכניות על השטחים הפתוחים. 

להכין  יש  מקרים  באילו  קובעות  התשס"ג-2003,  הסביבה(  על  השפעה  )תסקירי  והבניה  התכנון  תקנות  כיום, 

תסקיר. להלן הסעיפים הרלוונטיים לעניין השטחים הפתוחים, מתוך תקנה מס' 2. 

חובת הגשת תסקיר

למוסד  הסביבה  על  השפעה  תסקיר  להגיש  להלן,  המפורטים  מהסוגים  תכנית  מגיש   2.   על 

התכנון:

הסביבה  על  ניכרת  להשפעה  לגרום  כדי  בביצועה  יש  התכנון,  מוסד  שלדעת  )2(   תכנית, 

והעוסקת באחד או יותר מהנושאים שלהלן, או חלה באחד מהאזורים שלהלן או בחלק מהאזור:

נחל  ימה,  ים,  חוף,  לרבות  נוף,  או  טבע  משאבי  בשל  גבוהה  סביבתית  רגישות  בעל   )ב(   אזור 

ואזור החדרה;

 )3(   תכנית אשר לדעת מוסד תכנון, יש בביצועה השפעה ניכרת על הסביבה, ואולם לא יחליט 

את  ששמע  לאחר  אלא  הסביבה  על  ניכרת  השפעה  תכנית  של  בביצועה  יש  אם  תכנון  מוסד 

עמדת היועץ הסביבתי בענין או שחלפו 21 ימים מהמועד שביקש מוסד התכנון מהיועץ הסביבתי 

לחוות את דעתו בענין, לפי המוקדם מביניהם.
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הסביבה  על  השפעה  תסקיר  להכין  יש  האם  לקבוע  דעת  שיקול  התכנון  למוסד  מעניקות  התקנות  לענייננו, 

לתכנית המצויה בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה, או שיש בביצועה השפעה ניכרת על הסביבה. מצבים 

אלו רלוונטיים כמובן לתכניות המשנות ייעוד של שטחים פתוחים. 

על פי התקנות התקפות כיום, את ההנחיות להכנת התסקיר מכין היועץ הסביבתי, ומוסד התכנון הוא שמחליט 

על מתן ההנחיות. באופן כזה, ההנחיות להכנת התסקיר מותאמות כל פרויקט ופרויקט, וניתן לבחון במסגרתן, 

למשל, את מידת הפגיעה של תכניות במרחב הפתוח, ובכלל זה לבחון לה חלופות. 

מקובל לחלק את תהליך הבחינה הסביבתית ל-3 חלקים עיקריים9: 

של  « הכנה  תידרש  ושעבורם  סביבתית,  השפעה  בעלי  להיות  שצפויים  הפרויקטים  זיהוי   :Screening
תסקיר. 

Scoping : שלב גיבוש ההנחיות - פירוט הנושאים שייבחנו במסגרת התסקיר.  «

שלב ביצוע התסקיר, הנחלק גם הוא למספר שלבים. «

במסגרת חוק התכנון והבניה המוצע, נכללים מספר שינויים משמעותיים בנהלי ההכנה של תסקירי השפעה 

על הסביבה. הרפורמה מציעה לצמצם מאוד את הגמישות ושיקול הדעת בשני השלבים הראשונים: 

שיקול הדעת והגמישות בשלב זיהוי הפרויקטים עבורם יידרש תסקיר )Screening( יצומצם, כך שמוסד  «

תכנון לא יוכל לדרוש תסקיר לתכנית שאינה מבין התכניות המנויות מראש בתקנות )ס' 247 בהצעת החוק(. 

כל חריגה מכלל זה דורשת את אישור  שר הפנים, השר להגנת הסביבה ואת הסכמת שר האוצר!

קבועות  יהיו  שההנחיות  כך   ,)Scoping( ההנחיות  גיבוש  בשלב  ובגמישות  הדעת  בשיקול  דרסטי  צמצום 

יותאמו ספציפית לכל פרויקט, כפי שנהוג כיום. בנוסח  מראש לפי סוגי הפרויקטים, כמעין "מוצר מדף", ולא 

מאוחר של הצעת החוק, לאחר ביקורת על נוסח הסעיף, נוספה האפשרות לשר הפנים, בהסכמת השר להגנת 

הסביבה,  לאפשר חריגה מהכללים שנקבעו מראש מחמת מאפייניה המיוחדים של תכנית

ולייעל את משכי הזמן לטיפול  ידי מקדמי הרפורמה, היא הרצון לקצר  ההצדקה להסדרים אלו, הנטענת על 

בתכניות, ויצירת וודאות של הבחינה הסביבתית, על ידי קביעת ההנחיות מראש. 

הסביבה  על  השפעה  שתסקירי  להנחה  עובדתי  בסיס  אין  כי  נמצא  דש"א10,  מכון  ידי  על  שנערכה  בעבודה 

מהווים גורם משמעותי בעיכוב הליכי תכנון ואישור תכניות. מניתוח של משך הטיפול ב-13 תסקירים שנערכו 

יזם", ומשך הזמן  "זמן  זמן הטיפול בתכנית הוא  כי עיקר  בשנים האחרונות, ושלגביהם היה מידע מלא, נמצא 

זאת,  כל  בתסקיר.  הטיפול  זמן  לסך  יחסית  מצומצם  הוא  הסביבה,  להגנת  המשרד  בידי  התסקיר  נמצא  בו 

למרות שבשנים האחרונות התכניות הנדונות מורכבות יותר ודורשות התמודדות עם סוגיות סביבתיות חדשות 

מצומצמת  השפעה  בעלות  תכניות  במקביל,  להלן.  תרשים  ראו  ועוד(.  סולארית  אנרגיה  גז,  קליטת  )מתקני 

יחסית אינן טעונות הכנה של תסקיר, אלא נספח נופי בלבד. לכן, תסקיר השפעה על הסביבה נדרש במקרים 

בהם מדובר בהשפעה סביבתית ניכרת בלבד. 

)מתוך  תאריך  ללא  משווה,  ניתוח  אחרות:  ובמדינות  בישראל  הסביבה  על  השפעה  תסקירי  מערכות  ומרינוב,  ברכיה    9

להגנת  המשרד   ,18.12.1997 מתאריך  עיון  יום  תקציר  לאן?   - הסביבה  על  השפעה  תסקיר  הסביבה(,  להגנת  המשרד  אתר 

הסביבה והחברה להגנת הטבע )עורכות: גליה בן שהם ואיריס האן(. 

10  לעבודה המלאה ראו "בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה בתכנון, מכון דש"א, נובמבר 2010. המסמך זמין 

באתר מכון דש"א.
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תרשים: חלוקת הזמן בין היזם ולאורך הטיפול בתסקירי השפעה על הסביבה. 
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הנוגע  בכל  הסביבה,  על  ההשפעה  תסקירי  בתחום  המוצעים  השינויים  משמעות 
לשמירת השטחים הפתוחים: 

והן  לתכנית,  התנגדויות  צמצום  מכך  וכתוצאה  חלופות  בבחינת  הן  חשיבות  שלתסקיר  להבין,  יש  ראשית, 

מיזעור הנזק מהחלופה הנבחרת. 

ההנחיות  כל  מראש  ייקבעו  וכן  תסקיר,  יוכן  להן  התכניות  כל  מראש  ייקבעו  כי  קובעת  והרפורמה  מאחר 

על  השפעה  תסקיר  לדרוש  התכנון  מוסד  דעת  שיקול  לחלוטין  כמעט  נשלל   - תכניות(  סוגי  )לפי  לתסקיר 

חריגה  כל  בעייתיות.  הן  הפתוחים  השטחים  על  השלכותיה  אם  גם  בתקנות,  נמנתה  שלא  לתכנית  הסביבה 

מהקבוע בתקנות דורשת אישור של שרים, והיא פרוצדורה מורכבת ממושכת ומיותרת. 

כך גם לגבי הנחיות לתסקיר. מאחר וכל אלו כתובות מראש, יהיה קושי להוסיף הנחיות שלא נכתבו מראש, גם 

אם בעת הגשת התכנית יתברר כי יש לבחון השפעות שלא נחזו בעת כתיבת התקנות. 

מכך  כתוצאה  תכנית:  לכל  תותאם  ולא  לסטנדרטית,  תהפוך  הסביבתית  שהבחינה  היא  הסופית  התוצאה 

ומצד   - מראש(  במלואם  שהוגדרו  מפני  )רק  רלוונטיים  לא  נושאים  ייבחנו  או  מיותרים  תסקירים  ויוכנו  ייתכן 

שני - יהיו תכניות הראויות לבחינה סביבתית שלא יוכן להן תסקיר, או שלא ייבחנו תחומים ש"הנחיות המדף" 

שהוכנו מראש לא חזו. התוצאה תהיה בחינה סביבתית חלקית ולא מספקת, ופגיעה מזיקה ומיותרת בסביבה 

גם בכל הנוגע להשלכות על השטחים הפתוחים. 

שנבחנו  המערביות  המדינות  בכל  כי  נמצא  הסביבה�,  להגנת  המשרד  עבור  שנערך  משווה  בינלאומי  במחקר 

לגיבוש   - ציבור  שיתוף  הכולל  מוסדר,  הליך  יש  וכן  תסקיר,  לדרוש  מתי  דעת  שיקול  ישנו  מדינות(:   8 )סה"כ 

תוכן ההנחיות ספציפית לפרויקט. המנגנון המוצע ברפורמה עומד בסתירה מוחלטת לכל המדינות המערביות 

שנבחנו, ואין לו כל הצדקה לאור התפלגות לוחות הזמנים שהוצגה לעיל. 
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4. ריכוז ההצעות האופרטיביות 
להתמודדות עם הבעיות והכשלים שתוארו 

לעיל
לנוכח סכנות הרפורמה באשר לכושר לשמר שטחים פתוחים בישראל, ובהתחשב בכך שההסדרים שפורטו  

את  החוק  בהצעת  לבצע  מוצע  המוצעת,  ברפורמה  הכללתם  את  להצדיק  בכדי  לעומקם  נבחנו  לא  לעיל 

השינויים הבאים: 

אין לבטל את תכניות המתאר המחוזיות, ולאפשר את קיומן במקביל לתכניות הכוללניות, כשם שהציע  «

תיקון 90 לחוק. 

לפיו  « אחר  מנגנון  לאמץ  ולחילופין  פתוחים,  ושטחים  חקלאית  קרקע  לשמירת  הוועדה  את  לבטל  אין 

ראו  פיתוח:  למטרות  פתוח  שטח  של  ייעוד  המשנות  בתכניות  תדון  הארצית  המועצה  של  משנה  וועדת 

הצעה למנגנון זה בנספח. 

לתכנון  « מרחב  על  להכריז  האפשרות  את  לבטל  לתשתיות:  לתכניות  המוצעים  ההסדרים  את  לרסן  יש 

תכניות  על  לגבור  לתשתיות  תכניות  של  האפשרות  את  לבטל  תשתית,  להקמת  המתוכנן  בשטח  מיוחד 

 - לאומיות  לתשתיות  הארצית  הוועדה  קיימת  לתשתיות,  דחופות  תכניות  לקדם  בכדי  וכוללניות.  מחוזיות 

שגם היא "זכתה" לשבט מבקר המדינה, ואשר קבע כי  "על משרד האוצר ועל משרד הפנים להפיק לקחים 

לאור  באיכותו".  לפגוע  מבלי  התכנון,  הליכי  לייעול  הרצויות  הדרכים  את  מחדש  ולבחון  אלה  ממצאים 

דברים אלו, בוודאי שאין הצדקה למנגנון ות"לי נוסף כפי שמוצע ברמה המחוזית. 

לתכניות מתאר כוללניות שמרבית שטחן חל על שטחים פתוחים, יש להוסיף חובה לערוך סקר סביבתי  «

מקדים, או תסקיר השפעה אסטרטגי.  

יש לדחות את ההצעה לבצע סטנדרטיזציה בהסדרים הנוגעים לתסקירי השפעה על הסביבה, ולהותיר  «

גורע מסמכותו של המשרד להגנת הסביבה להכין דגמים של  את ההסדרים הקיימים על כנם. הדבר אינו 

לכל  ויותאמו  בלבד,  בסיס  מנחה/מסמך  מסמך  בגדר  שיהיו  נפוצות,  לתכניות  תסקירים  לעריכת  הנחיות 

תכנית בהתאם למאפייניה הספציפיים. 

הנוף  « הטבע,  ערכי  הפתוחים,  השטחים  על  השמירה  את  ביניהן  ולפרט  מטרות,  סעיף  לחוק  להוסיף  יש 

והמורשת. 

בעלי  « לערכים  הנוגעות  בתכניות  מדובר  כאשר  אחת",  בוועדה  אחת  של"תכנית  הכלל  את  ליישם  אין 

ייעוד של  חשיבות לאומית: גריעה של שטחים המוגנים בתכניות ארציות, פיתוח שאינו צמוד דופן, שינוי 

את  טעונה  תהיה  התכנית  אלו,  במקרים  הלאה.  וכן  כן,  עשתה  לא  קודמת  תכנית  בו  במקום  פתוח  שטח 

אישורה של המועצה הארצית או ועדת משנה שלה. 
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נספח: מנגנון מוצע לבחינה של תכניות 
המשנות ייעוד של שטח חקלאי או שטח 

פתוח 
זאת  פתוח,  שטח  של  ייעוד  המשנות  לתכניות  נוסף"  עיניים  "זוג  הגנה,  להעניק  היא  המוצע  ההסדר  מטרת 

במטרה לסייע בהכוונת עיקר הפיתוח לשטחים המיועדים לפיתוח. בחינה זו תיעשה על ידי וועדת המשנה של 

המועצה הארצית, תוך התאמת הרכבה למטרה זו.  ללא שינוי זה, החוק ייצור מסלול דומה לתכניות המשנות 

ייעוד של שטח פתוח - לזה של תכניות בשטחים המיועדים כבר לבנייה, מצב שאינו רצוי לכל הדעות. 

להלן עיקרי ההסדר: 

1. כל תכנית המשנה ייעוד של שטח פתוח תועבר לבחינה על ידי וועדת משנה למיון תכניות, לפרק זמן קצוב. 

מנגנון זה, של וועדת משנה למיון תכניות - הינו מנגנון הקיים כיום הן בולקחש"פ והן בולחוף, ופועל בהצלחה 

רבה. תכניות שייקבע כי הן טעונות אישור וועדת המשנה של המועצה הארצית, יועברו אליה לפרק זמן קצוב. 

הוועדה,  אישור  טעונות  אינן  הוועדה  ידי  על  כבר  שאושרו  בהיררכיה  מהן  גבוהות  תכניות  התואמות  תכניות 

בסביבה  תכניות  וכן  פתוחים,  שטחים  סוגי  בין  ייעודים  המשנות  תכניות  גם  וכך  דיונים,  כפל  למנוע  בכדי 

החופית. 

קרקע  בנושא  יהיה  הארצית  המועצה  של  )הכללית(  המשנה  וועדת  של  עיסוקה  עיקר  כי  וצפוי  מאחר   .2

שינוי  הארצית.   המועצה  של  הכללית  המשנה  וועדת  של  הרכבה  את  לשנות  מוצע  פתוח,  ושטח  חקלאית 

את  ומפרט  המקומי,  השלטון  מן  נוסף  נציג  מוסיף  אלא  בחוק,  כיום  המוצעים  האיזונים  את  מפר  אינו  ההרכב 

נציגיהם של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות הטבע והגנים, כמתחייב מאופי הנושא. 

נוסח השינוי המוצע:

מוצע להוסיף סעיף שכותרתו "תכנית המשנה ייעודו של שטח פתוח" )לאחר ס' 225, תכנית בסביבה החופית(, 

שזה נוסחו: 

מבלי לגרוע מהוראות חוק זה, על תכנית המשנה ייעודו של שטח פתוח כהגדרתו בחוק זה, למטרות 

בינוי - יחולו ההוראות הבאות:

טעונה )א(  פיתוח,  או  בינוי   למטרות  זה,  בחוק  כהגדרתו  פתוח  שטח  של  ייעודו  המשנה  תכנית 

כן  אם  אלא  "הוועדה"(,   )להן:  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  של  המשנה  וועדת  אישור 

)התכנית( אושרה על ידי הוועדה או שהיא תכנית התואמת את ההוראות והתשריט של תכנית 

שאושרה על ידי הוועדה. 

תוקם וועדת משנה למיון תכניות, וזה הרכבה: )ב( 

מנהל מינהל התכנון והוא יהיה היו"ר( 1

נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר( 2

נציג המשרד להגנת הסביבה( 3



30

השטחים הפתוחים בישראל: השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון

נציג רשות הטבע והגנים ( 4

נציג שר הביטחון ( 5

החליט מוסד תכנון מוסמך להעביר תכנית לאישור וועדת המשנה, יעבירנה לוועדת המשנה )ג( 

למיון תכניות. 

ימים )ד(   21 בתוך  תכניות,  למיון  המשנה  ועדת  תחליט  )ד(,  קטן  בסעיף  כאמור  תכנית  הועברה 

מקבלת התכנית, אם התכנית טעונה אישור הוועדה; לא החליטה ועדת המשנה למיון תכניות 

בתוך 21 ימים כאמור, תהיה התכנית טעונה אישור הוועדה.

במקרה שהקולות יהיו שקולים, יהיה ליו"ר קול כפול. )ה( 

הוועדה תדון בתכנית הטעונה אישורה ותחליט בה בתוך 45 ימים מיום קבלת החלטת ועדת )ו( 

המשנה למיון תכניות לפי סעיף )ה( או מתום המועד הקבוע בו, לפי העניין.

הוועדה רשאית לקבוע שהוראות סעיף זה לא יחולו על תכנית מסוימת, על סוגי תכניות או על )ז( 

אזור, אם ראתה שאין באותה תכנית או בסוגי התכניות או בשינוין של תכניות החלות על אזור 

מסוים כאמור, כדי לגרום לפגיעה ניכרת בשטח הפתוח. קבעה הוועדה כאמור, רשאית היא 

להתנות את קביעתה בתנאים . 

בהפעלת סמכויותיה תיתן הועדה את דעתה לצורך בשמירת משאב הקרקע והשטח הפתוח, )ח( 

תאשר  לא  והנאתו.  הציבור  ולתועלת  והחקלאות,  המורשת  הנוף  הטבע,  ערכי  על  לשמירה 

הועדה תכנית המשנה ייעודו של שטח פתוח אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורה אל 

השטח  על  לשמור   ובצורך  לסוגיה  החקלאית  הקרקע  על  השמירה  בחשיבות  ההכרה  מול 

הפתוח ורציפותו , על המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית  ולאחר שבחנה חלופות 

למזעור הפגיעה בערכים אלו ובכלל זה לפיתוח בתחומי שטח המיועד לפיתוח או שטח צמוד 

דופן אליו. 

הוראות סעיף זה לא יחולו על שטח פתוח בסביבה החופית. )ט( 

לא יינתן על ידי מוסד תכנון היתר לבניה או לשימוש בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית )י( 

שאינם  בקרקע  שימוש  או  בניה   - זה  בסעיף  חקלאית"  לא  "מטרה  לתכנית.  בהתאם  אלא 

דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים.

שימוש חורג בקרקע חקלאית טעון אישור הועדה המחוזית.)יא( 

 .




