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  :מבוא
  

 מוצעחוק הה . בהיבט התכנו� המקומי את הרפורמה המוצעת בחוק התכנו� והבנייהבוח�דוח זה 

אישור� של תוכניות כל הנוגע להמקומיות בלוועדות התכנו�  נרחבות תעניק סמכויוהמבקש ל

מערכת ל את  מבטמוצעהחוק ה,  בנוס�.טר� אשור תכנו� כולל בתחומ� נייה משמעותיותב

  ".וועדה אחתבתוכנית אחת  "ומציעהבלמי� הקיימת כיו� איזוני� וה

  

 הסמכות לאשר תכניות בניי� עיר על ידי הועדות המקומיות קיימת בהתא� ,על פי החוק הקיי�

בכל מקרה . ובעיקר מסיבות אדריכליות ועיצוביות,  בשורה של נושאי�, לחוק)א(א62לסעי� 

).  ר"מ 120למעט הרחבות דיור עד (ת בנייה לועדות המקומיות אי� יכולת לאפשר תוספת זכויו

המאפשר לשר הפני� להסמי% וועדות מקומיות לאשר ) 90תיקו� (אושר תיקו� לחוק , 2006בשנת 

תכנו� כולל זה הינו תנאי להעברת , תואמות תכנו� כולל לכלל הישוב כל עוד ה� בתחומ� תכניות

  .הסמכות

  

בוא לאישורה של  ל התכניתחייבת, יות בנייהכוללת תוספת זכותכנית המצב של הגשת  בכיו�

 שוקלת את המלצת הוועדה המקומית ,הוועדה המחוזית בוחנת את התוכנית. וועדה המחוזיתה

ולהגשת התוכנית פתוחה לעיו� הציבור ההפקדה בשלב . ומחליטה להפקיד או לדחות את התוכנית

 בהתא� ,אשר קובע, במשרד הפני�נבחנת על ידי מנהל התכנו�   ג� התוכניתשלב זה ב.תהתנגדויו

דיו� הלאחר  .)109סעי� ( טעונה אישור שר הפני�התכנית  �אה, לקריטריוני� תכנוניי�

בהמש% . הוועדה המחוזיתאו מתוקנת בהתא� להחלטת , נדחית , התוכנית מאושרתתהתנגדויוב

של הוועדה על ההחלטה ) בזכות או ברשות( התוכנית להגיש ערר יוז�כל מתנגד או רשאי  לכ%

  . והתוכנית עוברת לבחינה של וועדת ערר ברמה הארצית, המחוזית

  

  : המוצעמצב הסטטוטורי ה

 הסמכויות לאישור תוכניות בניי� עיר מסמכות מרביתבמסגרת הרפורמה מוצע להעביר את 

העברת הסמכויות מחייבת את הוועדות המקומיות . הוועדות המחוזיות אל הוועדות המקומיות

תכנית המתווה מסגרת כללית (מכה משר הפני� ולאשר בתחומ� תוכנית מתאר כוללנית לקבל הס

עד , בתקופת הביניי�א% השינוי המהותי ביותר הינו המצב החדש שנוצר  ).מועצה/לתכנו� העיר

 לאשר ות המקומיותוועדמאפשר ל ,זה"דמדומי� "זמ� . ההסמכה והכנת תוכנית מתאר כוללנית

רשאית הוועדה , ג� ללא אישור תוכנית מתאר כוללנית, ובמידה והוסמכו, 185תוכניות לפי סעי� 

מאפשרי� תוספת זכויות משמעותית ה סעיפי� אלו .186המקומית לאשר תוכניות לפי סעי� 

ושוברת , העומד בבסיס העברת הסמכויות בהתייחס לתכנו�רציונאל   מהווי� פירצה העוקפת את

החוק המוצע לא זו בלבד שמגדיל את סמכויות , נוס� לכ%ב .את האיזו� הקיי� במערכת התכנו�

 על אלו תוכניות יחול סעי� אישור השר  לקבועאלא א� מאפשר לשר הפני�, הוועדות המקומיות

  

כ� שתוכניות של , מערכת האיזוני� והבלמי� בחוק הקיי� מבוססת על היררכיה תכנונית

ותכניות של ועדות מחוזיות נתונות , וועדות מקומיות נתונות לבחינה של וועדות מחוזיות

ערר לציבור להעלאת התוכנית לבדיקה ישנה זכות , בכל שלב, בנוס�. לבחינת המועצה הארצית

  .נוספת ברמה התכנונית הגבוהה יותר
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ללא כל קשר להסמכת הוועדה , זאת. ואלו תכניות תהיינה פטורות מאישור השר, הנזכר לעיל

, זאת ועוד .קריטריוני� ברורי� ושקופי�וללא קביעת , המקומית או להכנת תוכנית כוללנית

    .מתבטלתבהתא� לחוק המוצע הרשות להגיש ערר על ידי הציבור 
  

 הוההיררכיינת הסמכות ח כיו� מבהמתקיי� האיזו�את  עתיד לבטל מוצעחוק התכנו� והבנייה ה

� כיצד הרפורמה �בוחדוח זה  .שנוצר במהל� השני� איזו�, שבי� ועדות התכנו� לרמותיה

. במרחבי התכנו� המקומיי�הנו� והסביבה העירונית מתוכננת בחוק התכנו� והבנייה תשפיע על ה

נבחרי (מנציגי הרשות המקומית מורכבת יא הופוליטי שהרכבה מקומית כיצד וועדה  מציגהדוח 

 עלולה )מטבע הדברי� השיקולי� המנחי� אות� ה� שיקולי� פוליטיי� בראש ובראשונהשציבור 

 אי� בדוח זה דבר :חשוב להדגיש. קיימא*פיתוח ברהסותרות לטות תכנוניות שגויות להוביל להח

שעושי� את המוטל עליה� לטובת הציבור , הפוסל את נבחרי הציבור בדרג המקומי כלל ועיקר

א% דווקא בשל כ% אי� ביכולת� לקבל החלטות מקצועיות הלוקחות בחשבו� את , שבחר בה�

  .תוואינטרס הציבור בכלל
  

,  מקצועיעירתכנו� אג�  אשר לה , על העיר ירושלי� האפשריות את השלכות הרפורמהבודקדוח ה

וברשויות , בערי� אחרות תועצ� מוצעשההשפעה של החוק הנית� להניח .  תקציבי�עתירגדול ו

  .בה� ההחלטות מתקבלות על ידי צוות מצומצ� ביותר קטנות יותר
  

א� הרפורמה , מיותהמקולוועדות  תהסמכויועל העברת לידי ביטוי בפותבוא כיצד  בדוח מומחש

את דוגמאות בעזרת מספר נציג כ% לש� . 1בחוק התכנו� והבנייה תאושר במתכונתה הנוכחית

 ובהתא� ,הנתונה לה בחוק הקיי�סמכות ב ,מאשרת תוכניותפועלת והרשות המקומית האופ� בו 

  :רמותבארבע בדוח  תנותחמ,  זו סוגיה. במצב בו הרפורמה תאושרלכ% כיצד תפעל 

סמכות המוקנית הבמסגרת סמכות וועדה מקומית בתכניות שאושרו או הומלצו להפקדה   .א

  . בחוק הקיי�לה

במתכונת על ידי הוועדה המקומית מחוזית אשר הומלצו להפקדה וועדה תכניות בסמכות   .ב

 . על ידי הועדה המחוזית התהלי%ההחלטה שהתקבלה בסו�מ� שונה 

חודשת נה מתו% בחי, לגביה� ערר למועצה הארצית כפי שמתאפשר כיו�תכניות שהוגש   .ג

 שהשפעת� חורגת מהרובד המקומי והמחוזי וה� בעלות חשיבות תוכניותאות� השל 

 .ארצית

,  בחוק המוצע186 * ו185תרחישי� אפשריי� העלולי� להתממש בהתייחס לסעיפי�   .ד

 .לאשר תוכניות  מרחיקות לכתהמהווי� פריצה תכנונית באפשרות של וועדות מקומיות  

  

                                                 

 עולה כי ג� בגרסאות המאוחרות ומבדיקתנ. 2010 אשר אושר בקריאה ראשונה במר+ 2010 חוק התכנו� והבניה 1

  .יותר לא נערכו שינויי� בסעיפי� בה� מטפל דוח זה

 

  

  המקומיתהוועדבמסגרת הסמכות המוקנית להמתקבלת  התוצאה התכנונית למד כידוח זה מ

מסגרת החוק  לה בשמוצע להעניקהסמכויות  לאחר העברת  כל שכ�לא,  בעייתיתכיו�

 ומאשרת ,כפי שמומחש להל�, לחצי�מכבש ה ב הוועדה המקומית אינה עומדת.החדש

 . תוכניות בעלות השלכות מרחיקות לכת על המרק� העירוני
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  תכניות בסמכות וועדה מקומית: פרק א
  

 �היבטיבשורה של  תכניות אשרלוועדה המקומית סמכות להנוכחי על פי חוק התכנו� והבנייה 

כפי  (שר הפני�ל כיוו� שהחוק מקנה, סמכות זו איננה סופית .)א(א62על פי סעי� , תכנוניי�

 לקבוע כי התכנית טעונה אישורו תו% שלושי� יו� מרגע )�שממליצי� לו הגורמי� המקצועיי

  ).109סעי� . ( בשלב הפקדת התכנית,התכניתשהועברה לו 

  

הוועדה הפעילה את בה� י מקרי� נשמוצגי� להל�  , של הוועדה המקומיתבמסגרת סמכות זו

נהוגי� כניות אשר חורגות באופ� משמעותי מכללי התכנו� הווהחליטה להפקיד ולאשר תסמכותה 

שא� במסגרת הסמכות  מלמדתשהתקבלה התכנונית התוצאה  .בכלל ובעיר ירושלי� בפרט

השלכות בעלות הוועדה המקומית אינה עומדת בלחצי� ומאשרת תוכניות ,  כיו�לה יתהמוקנ

 את המצב העתידי ,בזעיר אנפי�, דוגמאות אלו ממחישות .מרחיקות לכת על המרק� העירוני

 לוועדות כות לאישור תוכניות במרחב המקומי מירב הסמאתלהאציל  בו מוצע הפוטנציאלי

  . המקומיות

  
  13004/מקהיש� מתח� משרד החו� נקודתית בתכנית  .1
  
תוכנית כוללת לחטיבת קרקע של משרד  חלק ממהווה דונ� 33תכנית בשטח של ה

נקבעו הוראות בינוי הכולל בתכנו� .  דונ�187כולל ה השטח אשר היש�החו+ 

בתי , מעבר ציבורי, פ" קומות כולל שצ7אפשרות בנייה למגורי� בגובה של עד המ

  .מתח�ה תו% ראייה כוללת של כל ,מלו� ומבני ציבור

לשני מגדלי , קומות 7הגדלת גובה הבנייה ממבני� של   מציעה 13004מקומית תוכנית 

  .ל מעליוי העברת זכויות בנייה רבות מתחת למפלס האפס א" ע קומות27מגורי� בני 

  

  : הבעיה התכנונית

 חורגת לחלוטי�  במרכיב הגובה מתבנית הבניה אשר נקבעה 13004/תכנית מק .1

  . לאזור זה ה� בתכנו� המקורי וה� בתכנית המתאר

שני המגדלי� לא נבחנו בשו� קריטריו� תכנוני אשר קבעה תכנית המתאר לגבי  .2

 .בנייה גבוהה

ללא שו� נימוק תכנוני כבד משקל ,  קומות27* קומות מאושרות ל7* העלייה מ .3

למעט נימוק , חשיבה התכנונית הכלל עירונית ה המסביר את הסטייה מ�

לא יכול להוות לבדו נימוק זה . איננה סבירה,  שהופיע בהחלטה"תהאווריריו"

 . שיקול משמעותי בשינוי המדיניות

  

ב זה בשלאשר מהווה  ,2000 מתארתכנית  ,לפי תכנית המתאר החדשה לירושלי�

מגרשי� בנקבע כי , בעירגובה הבנייה לגבי תבנית הבנייה ומנחה מסמ% מדיניות 

 עד  יאושרוי�יומתו% שיקולי� עיצובקומות  8*6יאושר בינוי של  ,תכנית בהאמורי�

  . קומות בלבד 12

  

  

תכנית 
בסמכות 

וועדה 
מקומית 

 י"עפ
החוק 
 הקיי�
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 הרי היא ,)מתח� משרד החו+ לא נכלל בה� (ה� נית� לאשר בניה גבוההמקרי� בב

בה�  רק במקרי�  נקבע כי בניה גבוהה תתאפשר,בנוס�. ות בלבד קומ18 *מוגבלת ל

קו , תחבורה ראשיציר סמיכות ל שביניה�,  קריטריוני� לפחותני בשהמגרש עומד

  . רכס ומרכז שכונה

  

 , בחינת חלופות,  בדיקת ניצפותתידרשנהכמדיניות כי בנוס� קבעה הוועדה המחוזית 

 .2התנאי� הללו�  עומדת בא� לא אחד מתכנית זו אינה. רוח והצללהבדיקות וכ� 

כלל לא נבחנו השיקולי� , תכניתה  לעת הפקדתיו� שנער% בוועדה המקומיתבד

, מהוראות תכנית המתאר הכוללת לירושלי�זה שינוי דרמטי המאפשרי� התכנוניי� 

מדובר בתכנית  תכנו� עיר כי לקתה על אמירה כללית של מחנסמכהחלטת ההפקדה ו

   . 3"אוורירית"כיוו� שהיא , "טובה יותר"

  . אושרה להפקדההתכנית בכ% התמצה הדיו� ו

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  
   של פרויקט מתח� משרד החו� ושני המגדלי� המיועדי�הדמיה

  13004 / מקמקומיתה בתכנית 
  

  

 התכנית נקבעה כטעונה ,בנוס� .החברה להגנת הטבעשל לתכנית זו הוגשה התנגדות 

מתכננת המחוז לפריצת תוכנית המתאר החדשה של   עקב התנגדות השראישור

  . לירושלי� בכל הנוגע לבנייה לגובה

הליכי� ועלולה להתאשר בסופו של דבר על ידי הוועדה תוכנית זו נמצאת ב

 �  את תכנית המתאר בנוגע לבנייה לגובה  חריגהמקומית למרות היותה פורצת באופ

  

  

                                                 
 17.02.08ע "לפי פרוטוקול חוות דעת אג� שפ 2
  08.02.10ציטוט מתו% דיו� בוועדה המקומית  3
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  :12634/מק בשכונת בית ישראל תכנית .2

  

השכונה  .שכונת בית ישראלבקצה  דונ� 5.5 על שטח של  חלה12634/כנית מקת

ובאוכלוסיה ברוכת ילדי�  גדול בשטחי� ציבוריי� פתוחי�במחסור מתאפיינת 

איננה כוללת התייחסות לתכנו� מגלה כי היא התכנית בחינה של  .מהמגזר החרדי

תכנית זו .  סביב להמצוקת השטחי� הציבוריי�לכלל השכונה ואינה תורמת  להרצוי

כמו ג� על הצרכי� , מחייבת הסתכלות כוללת על התוצאה האדריכלית הרצויה

  . הציבוריי� הרבי� הקיימי� בקרבתה ואשר אינ� זוכי� למענה כלל

  

  :  מציעה12634תוכנית מקומית 

  

) תת קרקעי ועל קרקעי( קומות וקביעת עובדות ליצירת בסיס 12הקמת מגדל אחד ב� 

   .לאישור בעתיד  לכאורה שיוגש,נוס�מגדל  על כוונות לבניית המצביעות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שטח התכנית ומיקומה במרחב

  :הבעיה התכנונית

חסת היא איננה מתייבעוד ש, התכנית מציעה הגדלת אחוזי הבנייה באופ� משמעותי

כל שכ,  תשתית לציפו� נוס�,לכאורה ,יוצרת כלל לשטחי הציבור הנדרשי� וא�

עובדה זו בעייתית . בסמכות הועדה המחוזיתמשלי� בהלי% תכנוני  הנראה יוגש

 4 125  אזור סטטיסטי* בו מצויה התכנית כאשר בוחני� את האזורבמיוחד 

. מדובר באזורי� הנמצאי� במצוקת שטחי ציבור. 127*121ובצמידות לאזורי� 

 לשטחי� ציבוריי�  מתחת לדרוג הכלל עירונינמצאת  התכניתהסביבה בה נמצאת 

  . )לנפש/ר" מ5.5*4.5( 5 פתוחי� לפי התק� הארצי והעירוני

                                                 
4
  .מכו� ירושלי� לחקר ישראל, )2005/2006(מתו% השנתו� הסטטיסטי לירושלי�  
 ).2005(מתו% תדרי% תכנו� להקצאת קרקע לצורכי ציבור  5
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 כמו כ� התכנית נקבעה .לתכנית זוזאת החברה להגנת הטבע הגישה התנגדות לאור 

  . אישור הממונה על המחוז במשרד הפני�כטעונת 

  

דה ועלולה להתאשר בסופו של דבר על ידי הווע ,תכנו� זו נמצאת בתהליכי תוכנית

חסרת כל ראייה כוללת של המתח� ושל התוצאה היותה  למרות המקומית

אישור הועדה המדאיג ביותר הוא א� . השטח האדריכלית הסופית הרצויה לכלל

בדגש על , ציבור הנדרשי�ה ללא כל התייחסות לשטחי הפקדת התכניתהמקומית ל

תו� , פתוחי� בשכונה בה קיימת מצוקת שטחי�  הקצאת גינות שכונתיותהצרכי� ל

                     .ות של אגפי העירייה המקצועיחוות הדעת התעלמות מ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  :'סיכו� פרק א

. לאישור תוכניות לפי החוק הקיי�סמכותה  המקומית משתמשת בוועדה כיצד הדג�והפרק זה ב

מסיבות אדריכליות הסמכות לאשר תוכניות בעיקר נה  לרשות המקומית יש, החוק כיו�חמכו

לחצי  אינה חסינה מפניהמקומית הוועדה , י הדוגמאות לעילת א% כפי שראינו בש,ועיצוביות

 אינ� שלעיתי� ומאשרת תוכניות ,לעומק שיקולי� מקצועיי�בהכרח  שוקלת אינה, זמות ופיתוחי

בו מוצע , הפוטנציאלי את המצב העתידי  כאמורדוגמאות אלו ממחישות. יות מבחינה תכנוניתורא

  . תוהמקומילוועדות  מקומי הלאישור תוכניות במרחב  מרביתסמכות  להעביר
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  תכניות בסמכות וועדה מחוזית: פרק ב
  

 תוכניות בניי� עיר מספרבוח� פרק זה  , בהיבט המקומי המוצעת לרפורמהתההתייחסובמסגרת 

וועדה  א% ה,מסוימתמתכונת לוועדה המחוזית ב  המקומיתהוועדהי "ע להפקדהשהומלצו 

את  מדמותדוגמאות אלו  .בניגוד להמלצת הועדה המקומית את התוכניות  שינתהחוזיתהמ

 לוועדות המקומיות את המבקש להקנותבחוק התכנו� והבנייה החדש  להיווצרמציאות שעלולה ה

נית� להניח שכאשר תוסמ% רשות מקומית לאשר תוכניות בינוי לפי . הסמכות לאשר תוכניות בינוי

 החוק המוצע י"עפ . עד כה הוועדותפעלובה שיטה ב והאופ�באותו  תאושרנה אלהש החוק החד

 חשיבה תכנונית כבל�  ג� היאשתערו�, לא תהה עוד ערכאה תכנונית נוספת במקרי� אלה

  .מאז�כו

  

  :נבחנו בהקשר לכ%שתי דוגמאות 

  

  עמק הצבאי� בירושלי� .1
  

שוכ� באחד האזורי� המרכזיי� ה  דונ�240* ב� כפתוחטבעי עמק הצבאי� הוא שטח 

בי� השכונות ו גולומב/וצומת פת) 4כביש (למרגלות כביש בגי� : ל העיר ירושלי�ש

העמק מהווה חלק מרצ� . פת ובית וג�, רסקו, רמת שרת, גבעת מרדכי, טמוני�ק

  .הוואדיות הפתוחי� החוצי� את ירושלי� מצפו� לדרו�

  

של הקיבוצי� מעלה " פרי הר" לעמותת  בתחילת שנות השישי�העמק הוחכר

בשנות התשעי� . שגידלו בו מטעי� של פירות נשירי�, החמישה וקריית ענבי�

 במטרה להקי� ,שטחלבעמק והחלו לקד� תוכנית בינוי המטעי� הקיבוצי� יבשו את 

  . ציבורמבני מבני תעסוקה ו, שכונת מגורי�

  

 ההייתל הקיבוצי� תכנו� בעיריית ירושלי� לתכנית הבנייה שההתייחסות אג� 

 2002ביוני . שהוצעה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית במתכונת צההמליוחיובית 

דחתה את התכנית בקבלת של הוועדה המחוזית  תלהתנגדויווועדת המשנה 

  . ההתנגדות של ארגוני סביבה וחברה

  

 , כפי שאושרה להפקדה על ידי הועדה המקומית,לירושלי� בתכנית המתאר החדשה

חלק ניכר משטח ו ,באופ� משמעותיבשנית צומצ� עמק הצבאי� טח הפתוח בהש

החלטת הוועדה למרות , כ%ו.  לצד כביש בגי� תעסוקה ומגורי�ת לרצועיועדהעמק 

משיכה עיריית ירושלי� לתמו% ה, שטח פתוחככי העמק יוותר  2002בקי+ המחוזית 

הרשות לפיתוח כ% לובהתא�  ,מקו�קידו� יוזמות בנייה ופיתוח בבתוכניות ל

פארק הקמת  ההיית התכנית.  אזור תעסוקה בו החלה לגבש תכנית להקי�ירושלי�

 מבני� שבה ביקשו להקי�, מערבית בשטח עמק הצבאי�הרצועה התעסוקה על 

  .בעלי פגיעה נוספתפיתוח אינטנסיבי ודרכי גישה ע�  קומות 12גבוהי� של 
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  עיריית ירושלי�כפי שאושרה על ידי   )2000 'תוכנית מס (�תכנית המתאר לירושלי גרסת
 

מקו� לייעד את האיננה מתכוונת כי עיריית ירושלי� בציבור  כאשר הושרשה ההבנה

 בנושא פעולה גדות ויוזמה ל של התני מסע ייחודהחל, ציבורי טבעי ופתוחלשטח 

מניעי� : י�המניעי� ליוזמה היו כפול. בהובלת ועד הפעולה למע� עמק הצבאי�

שמירת הטבע (מניעי� סביבתיי�  ו) במחסורשטחי� ציבוריי� לשכונות(חברתיי� 

 ירושלי� שינתה את צורת פעולתהב החברה להגנת הטבע, מנקודה זו. )העירוני

למע�  ולמע� התושבי� באזורעמק  של תכנית מפורטת ללתכנו� יוז� מהתנגדות

   . והמערכת הטבעיתהצבאי�

  

 את התכנית החדשה לעמק הצבאי�  לקבל ירושלי� החליטהבהוועדה המחוזית 

 המיועד לתעסוקה בתכנית אזורולבטל את ה,  שטח העמקלכפארק טבע עירוני על כל

החלטת אלמלי  ,כ%. 2009נובמבר בוהתכנית אושרה בוועדה המחוזית , המתאר

 מאשרת בנייה ההיית ירושלי� הועדה המקומית ,הוועדה המחוזית ירושלי�

כשטח פתוח ציבורי לתפקד  מחסלת את סיכוי עמק הצבאי� ההייתסיבית אשר אינטנ

   . ייחודית בעירני המקיי� מערכת אקולוגיתכאתר טבע עירולתושבי השכונות ו

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  טח הנגרע מ� הפארק בתוכנית המתארהש
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התוצאה בפועל של החלטת הוועדה המחוזית היא אישור תוכנית פארק טבע עירוני 

   :ורט בנספח הפיתוח להל�כמפ

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ב2592י תוכנית "בית מפא. 2
  

 . במרכז העיר ירושלי� בי� הרחובות יפו והנביאי�ממוקמתי "תכנית בית מפא

 דונ� וגובלת בשכונת עזרת ישראל שהיא שכונה 4* התכנית חלה על שטח של כ

 ועד 1996 *ספר מהלכי� תכנוניי� החל ממעברה התכנית . ייחודית לשימור בעיר

  . היו�

  

מגורי�  אושרה התכנית במתכונת שכללה מגדל , לאחר שורה של דיוני�,בתחילה

 12 המגדל כלל אג� בגובה של .הנביאי�' כלפי רחויפו '  קומות לכיוו� רח25בגובה 

 בוטלה 2006בשנת . כללה קניו� מסחרי של שלוש קומות   התכנית כמו כ�.קומות

 התכנית 2007בשנת .  ממועד אישורהבפרק הזמ� שנקבע ה אי ביצועבשלהתכנית 

  :פקדה בוועדה המחוזית במתכונת הבאהווההוגשה מחדש 

  

 177גיש תוכנית חלופית לשטח זה מבוססת על סעי� חשוב להדגיש כי היכולת לה

אפשרות זו מביאה ". בעל עניי� בקרקע"בחוק הקיי� אשר מגדיר בצורה רחבה 

בחוק המוצע . לידי ביטוי את הרצו� של התושבי� ובעלי העניי� השוני� בקרקע

כ� שלמעשה א� הרפורמה בחוק , צומצמה ביותר" בעל עניי� בקרקע"ההגדרה של 

 � .תכנו� ציבורי מסוג זה לא יתאפשר, והבנייה תאושרהתכנו
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ג� למרכז , מידה העירוניה אחוזי� גבוהי� ביותר בקנה ,973%אחוזי בנייה של  •

 .העיר

  למגדל המכסימליתתכסיתה החורגת מ, משטח המגרש68%תכסית בנייה של   •

  .בתכנית המתאר לירושלי� 30%העומדת על ,  קומות18עד של 

 וברח * הנביאי�' יפו והשני כלפי רח' רחבאחד ,  קומות25 מגדלי� בגובה 2 •

 .מור ע� מגבלת גובהילש

מגדלי� דהיינו  . לכיוו� הבנייני� לשימור של שכונת עזרת ישראל0קו בניי�  •

 .י� באופייה הייחודיהמאפילי� עליה ופוגע, הצמודי� לשכונה לשימור

  

  :הבעיה התכנונית

 על רחוב "יושב"ש קומות 25 בגובה  מה� אחד, שני מגדלי� ובהתכניתהישור א 

 מהמתחמי�  שהואשפיע בצורה קשה על מתח� רחוב הנביאי�מ הנביאי�

החשובי� במתח� רחוב מ�  מבני� מספר .ההיסטוריי� היפי� והחשובי� בירושלי�

ונוכחות� תיפגע ביותר י " המיידית של מגרש מפאהנביאי� נמצאי� בסביבתו

מלו�  ,בית נבו� ביי ,תהאוונגליסטיהכנסייה  ,בית החולי� האנגליקני(מפיתוח זה 

� ממנותק ה כאובייקט בודד �מתוכנבמתכונת זו י "מפאמגרש  ).בית הפחה ,קמני+

ייה מדובר בנפח בנ בנוס� .מהמבני� בסביבתו הייחודי של רחוב הנביאי� ומרק�ה

   . לשכונה לשימוראפסובקו בניי� חסר תקדי� בהיקפו בסמו� למרק� היסטורי 

   

   :דיוני הוועדות והחלטות

 לתכנית זו והחליטה להותיר את שני המגדלי� תבהתנגדויוהוועדה המקומית דנה 

   .לכיוו� השכונה לשימור קו הבניי� צמצו�המליצה על  א� כי ,בתכנית

 לקבל את ההתנגדות המרכזית זומחוזית החליטה יות בוועדה הובדיו� בהתנגד

 8* לתו% הגבלת הגובה , הנביאי�'  וביטלה את המגדל הפונה לכיוו� רח,והמהותית

הבנייה  היק� �ובכ% צומצ ,וצמצו� הבנייה לכיוו� שכונת עזרת ישראל קומות בלבד 

  . באופ� משמעותי

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  י הוועדה מקומית"התכנית כפי שהומלצה ע              ת י הוועדה המחוזי"התכנית כפי שאושרה ע
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  הדמיית שני המגדלי� בתכנית כפי שהופקדה

  

הוועדה  ההיית,   הוועדה המחוזית ירושלי�אלמלא התערבות, ג� במקרה זה

נמצא כאשר המגדל הגבוה יותר , בנייה של שני מגדלי�מאשרת ירושלי�  המקומית

 ובכ� יוצרת תקדי� לבנייה לגובה על , בלב מרק� היסטורי לשימור,ביאי�הנ' על רח

  . רחוב הנביאי�

   

  'סיכו� פרק ב

  

 טבהיב, יבלמי� הקיימת בחוק התכנו� והבנייה העכשווהאיזוני� והמערכת נבחנה  בפרק זה

על תוכניות אשר אינ� עולות לא אחת המקומית ממליצה הועדה נית� לראות שכיו�  .המקומי

  .נה אחד ע� ראייה תכנונית כוללת למרחב התכנו�בק

  

ולא (בכ% שהיא ,   כיצד הוועדה המחוזית ייצגה את אינטרס התושבי�הומחשבשני המקרי� לעיל 

ודאגה , פוגעת במרק� היסטורי כגו� רחוב הנביאי�הייתה  עצרה תוכנית אשר ) המקומיתוועדהה

מפרק זה להיווכח נית� . גמת עמק הצבאי�לתושבי שכונות רבות בירושלי� לשטחי� פתוחי� בדו

 מוצעהחוק היאושר במידה ש .במערכת איזוני� ובלמי� הקיימת בחוק כיו�אמיתי כי ישנו צור% 

  .ארו% ג� יחדהלטווח הקצר וזיק יאי קיומה של מערכת זו נית� להערי% כי 

תכנית 
בסמכות 
מחוזית 
 ששונתה
בניגוד 
לעמדת 

  מיתהמקו
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  ערר למועצה הארצית: רק גפ

  

התכנית אושרה ה� על ידי הוועדה . הארציתתוכנית שהוגש לגביה ערר למועצה  בוח� פרק זה

תוכנית נדחתה על ידי המועצה ה ,א% בעקבות הגשת הערר, המקומית וה� על ידי הוועדה המחוזית

 ,חוק התכנו� והבנייה המוצע חמכו למציאות שעלולה להיווצר המחשה במהופ%זוהי  .הארצית

   .� והבנייה הקיי� בחוק התכנו� שנבנתה במהל% השני�התכנוהיררכיית  את המבטל

  

  

  

  :4711/ ו6178 תכניות רכס ארמו� הנציב. 1

  

את נחיצות האיזוני� והבלמי�  כאמור ותממחיש ברכס ארמו� הנציב אלו תותוכני

 השתלשלות הענייני� בהלי% התכנוני במקרה זה בונציג את . במערכת הקיימת

למועצה ערר הגשת  ורק לאחר ,בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית ו אושרתוהתכני

  .לשנות� באופ� שמקבל את ההתנגדויותהארצית הוחלט 

  

ג� הוכנה לא. אג� החזותי של העיר העתיקה� המהווה חלק מרכס ארמו� הנציב 

 וחשיבותהבנת  על ידי מומחי� בינלאומיי� מתו% 1974שנת בתוכנית כוללת עוד 

   . של העיר העתיקהמרכיב מתפיסתה החזותיתובהיותו , ההיסטורית והדתית

  

הציעה מגדל תצפית בגובה ש 6178 תוכנית ,האחת: על רכס זה הוצעו שתי תוכניות

 להיות מוק� בנקודה נקבעהמגדל .  מטר25 מטר ומעליו סוללת אנטנות בגובה 140

 התכנית השנייה היא תכנית . על הר העצה הרעה,הגבוהה ביותר ברכס ארמו� הנציב

 קומות ובינוי של בתי מלו� 22ת זו הציעה מגדל בגובה  תוכני.4711מלונות הרכס 

ברכס ) הקו הגבוה ביותר( מטר על קו פרשת המי� 350 קומות לאור% 10*7בגובה 

  . ארמו� הנציב

  

         :הבעיה התכנונית

 השומרמרכזי בתכנו� העיר ירושלי� � התנגדויות לתכניות אלו נסובו סביב עיקרוה

זהו עקרו� מוביל בתכנו� העיר  .בנייה לגובהעל האג� החזותי של העיר העתיקה מ

  ). התכנו� הבריטי(התכנו� המודרני  מראשית

  :לאחר שבחנה את התכניות החליטה כדלהל�,  של המועצה הארציתועדת הערר 

ולאשר מתח�  לבטל את מגדל התצפית החליטה וועדת הערר )המגדל( 6178בתכנית 

  .תיירות ייחודי שיצרי% תוכנית מפורטת

תכנית 
בסמכות 
מחוזית 
 ששונתה

בערר 
במועצה 
 הארצית

  

לעלות , ומתו� ראיה כוללת, הלי� הערר למועצה הארצית המאפשר בתוכניות רגישות במיוחד

ושולל מכל וכל , חשיבות הגדולה של בלמי� ואיזוני�ממחיש את ה, לערכאה תכנונית גבוהה יותר

הלי� זה חשוב בהיותו בלתי . המוצעת ברפורמה"  תוכנית אחת בוועדה אחת"את טענת הצור� ב

תו� ,  ובהיותו חס� אחרו� לתוכניות בעלות השלכות כלליות וארציות, תלוי בלחצי� מקומיי�

 .  כנו�התייחסות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר של מערכת הת



 13

החליטה וועדת הערר לאשר את התכנית א% זאת מבלי ) המלונות( 4711נית בתכ

כללו את הסיבות ננימוקי וועדת הערר ב . המלונאילאפשר בנייה גבוהה של המגדל

מצאנו כי במקרה הנדו� , והאזנה לטענות הצדדי�, לאחר שקילת כל האמור ": הבאות

 במידה כזו  גוברי�, הציבוריי�, י�הגיאוגרפי, הנופיי�, ההיסטוריי�, השיקולי� הרחבי�

בנוס� ציינה הועדה את . "אשר טר� נעשתה, המחייבת בחינה מזווית אחרת של התכנית

ובתכנו� זה יש לקחת בחשבו� את , בפרטארמו� הנציב כנו� כולל לרכס תחשיבותו של 

  . בכללהתכנו� הכולל של האג� החזותי

בדיוני תכנית המתאר החדשה לעיר , לאחר החלטת ועדת הערר של המועצה הארצית 

התקבל עקרו� זה ה� על ידי עיריית ירושלי� וה� על ידי הועדה המחוזית , ירושלי�

והוא בא לידי ביטוי בהתייחסות תכנית המתאר לגבולות האג� החזותי וגובה הבנייה 

נית� לראות בשתי ההדמיות הבאות את השינוי הדרמטי באג� העיר  .המתאפשר בו

  .נצפותהעתיקה וב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רכס ארמו� הנציב כפי שהוא נצפה כיו�

  

   במתכונת המקוריתאילו התכניות היו מתאשרות, רכס ארמו� הנציב

  

 מאפשרתכיצד מערכת האיזוני� והבלמי� הינה מערכת חשובה בכ% שהיא  הומחש בפרק זה

 זהבמקרה . וזית או מחתכנו� שהינ� בעלי משמעות כלל ארציתהלשמור על אלמנטי� במרחב 

העיר החזותי של  הארצית השרישה את התפיסה התכנונית לאג� ראינו כיצד החלטת המועצה

  .בחינה נוספת חשובה מעי� זו תימנעעל פי החוק המוצע . העתיקה

תכנית 
בסמכות 
מחוזית 
 ששונתה

בערר 
במועצה 
 הארצית
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  המוצע  בחוק185-186 סעיפי :פרק ד
  

  סמכהההאפשרות לאשר תכניות טר� . 1

 

לאישור תוכניות סמכויות  המרביתאת עביר מה) ג)(א.(62דבוק בסעי�  מוצע לרפורמהבמסגרת ה

 את העברת הסמכויות מחייבת. תו המקומיוועדות הלאמסמכות הוועדות המחוזיות  בניי� עיר

שהיא , תוכנית מתאר כוללנית משר הפני� ולאשר בתחומ� ת לקבל הסמכהו המקומיהוועדות

 עד ,זו" דמדומי�ה"בתקופת כאמור לעיל  .מועצהה/תכנית המתווה מסגרת כללית לתכנו� העיר

 הוועדה המקומית לאשר י% אתסממציעה הרפורמה לה,  תוכנית מתאר כוללניתהכנתלוסמכה הל

הוועדה רשאית  , ללא אישור תוכנית מתאר כוללנית ג�,הוסמכהשובמידה , 185ת לפי סעי� תוכניו

    .186לאשר תוכניות לפי סעי� המקומית 

  

  )א(א62 את סעי�  ברפורמה מחלי� למעשה185סעי� 

בסעי� זה נוספו שתי .  סעי� זה יחול על כל הוועדות המקומיות בי� א� ה� מוסמכות ובי� א� לאו

  ): א(א62קטגוריות חדשות שאינ� קיימות בסעי� 

  . גובה של בנייני� ללא כל הגבלהלקבוע ו, וועדות מקומיות יוכלו לאשר תוספת קומות .1

 . למלונאות50%וכנית מאושרת עד וועדות מקומיות יוכלו להוסי� לכל ת .2

  

טר� הכנת ,  ברפורמה הנו סעי� חדש לחלוטי� המאפשר לוועדות מקומיות שהוסמכו186סעי� 

  : כדלהל�,שורה של שינויי� בתכניות מאושרות, תוכניות מתאר כוללניות

  ע� הגבלה, למגורי� זכויות בנייה50%  עדוועדות מקומיות יוכלו לאשר תוספת של .1

  .בס% הכל בתכנית, בנייהכויות ז 300% ל 

 400%לתעסוקה ע� הגבלה ל בנייה  50%  עדוועדות מקומיות יוכלו לאשר תוספת של .2

 .בס% הכל בתכנית, בנייה

 ללא הגבלה של אחוזי , למלונאות בנייה50% אשר תוספת של עדוועדות מקומיות יוכלו ל .3

 .בנייה

כולל הגדלת זכויות , לאחרד  ציבורי אחשימושוועדות מקומיות יוכלו להעביר שטח מ .4

 .ללא כל הגבלה, הבנייה

לאחד , וועדות מקומיות יוכלו לאשר שינוי ייעוד של קרקע המיועדת לתעסוקה .5

או לשנות את ייעודה , מהשימושי� האחרי� המותרי� בשטח המיועד לתעסוקה

 .למלונאות

  

חשוב להדגיש שהגדלת הסמכויות של הוועדות המקומיות בשלב הסופי כרוכה בהכנת 

עלולה להתאשר עקב ,  שני�4אשר נדרש להשלימה בתו� , תוכנית זו. תוכנית מתאר כוללנית

וועדה מקומית . ותיי� תכנוניי� מה�תו� ויתור על שורה של היבטי, זאת באופ� לא מלא

סמכותה לאשר תוכניות ,   שני� מיו� תחילת החוק4אשר תכניתה הכוללת לא תושל� בתו� 

איו� זה יוסי� על הבעייתיות של תוכנית המתאר .  ותועבר לוועדה במינוי שר הפני�לתישל

 . כוללת ראויהתהכוללנית ויקל על וועדות מקומיות לאשר תוכניות נקודתיות ללא התייחסו
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  חס  בהתייתרשי� סמכות מקומית לפי החוק הקיי� ולפי הרפורמה המוצעת      

  "הדמדומי�"לתקופת 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 החוק הקיי�

תוכניות בסמכות 
מקומית לפי סעי� 

 א/62

  כל וועדה מקומית

סמכות שר הפני� : בקרה
לקביעת תכנית כטעונה אישורו  

 109לפי סעי�  

  החוק החדש
  )שלב סופי מקסימאלי(

  

תוכניות אישור מירב 
 מקומיות עובר המתאר ה

וועדה הלסמכות 
 מקומית ה

בתנאי שה� ממלאות שני 
  : תנאי�

�  הסמכה :תנאי ראשו
  

  :תנאי שני
יש לה� תוכנית 

 תנימתאר כולל

  

  תקופת ביניי� אחרי הסמכה
 לאישור תוכנית כוללת  ועד

  

  אחרי הסמכהשלב סופי 
 אישור תוכנית כוללתו

תוכניות בסמכות 
וועדה מקומית לפי 

 186סעי� 

וועדות מקומיות 
 אבל ללא שהוסמכו

 כוללניתתכנית מתאר 

ועדה מקומית תוכניות בסמכות ו
  :186לפי סעי� 

הגדלת שטח לבנייה למגורי� עד  .1

 300% – מהשטח הכולל 50%ל 

  .בנייה

הגדלת שטח לבנייה לתעסוקה  .2

  / מהשטח הכולל50%עד ל 

 . לבנייה400%

הגדלת שטח לבנייה למלונאות  .3

 . ללא הגבלת אחוזי�50%עד 

שינוי יעוד קרקע מצור� ציבורי  .4

אחד לאחר והגדלת השטח 

 .נייה ללא מגבלההמותר לב

שינוי יעוד קרקע באזור תעסוקה  .5

או הוספת שימוש כגו� מסחר 

  .ומלונאות

וועדה מקומית 
 מוסמכת

 החוק החדש

תוכניות בסמכות וועדה 
  מקומית

 נוספו שני 185לפי סעי� 
 )א(א.62סעיפי� לסעי� 
  :המקורי

 מבני� ותוספת קביעת גובה.1
  .קומות

הוספת שימוש למלונאות . 2
 50%בייעוד למגורי� עד ל 

 .מהשטח הכולל לבנייה

  

 כל וועדה מקומית 

 החוק החדש

תוכניות בסמכות 
וועדה מקומית לפי 

 185סעי� 

  וועדות מקומיות 
   וללא תכניתשלא הוסמכו

 מתאר כוללנית
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  :186/ ל185הקשר בי� סעיפי� 

  

או , 185 סעי� מתוק�ולשנותה לאחר מכ� , 186 תכנית על פי סעי� יהיה לאשרנית� בחוק המוצע 

שטחי הבנייה המגבלה היחידה הקיימת היא ש. ס שני הסעיפי� יחדיולפעול במקביל על בסי

, )א( 185על פי סעי� ישונו לא , 50%תעסוקה ומלונאות עד ,  למגורי�186שהוגדלו בסעי� 

 מבלי לשנות את ס% כל השטח ,50%בכל ייעוד קרקע בלא יותר מ המאפשר חלוקת שטחי הבנייה 

   .המותר לבנייה

 באופ� קיצוני תו% או וועדות מקומיות יוכלו לשנות תכנית/ו שיזמי� המסקנה הנובעת מכ% היא

   .להל�כפי שנמחיש בתרחישי� שיובאו , שימוש בשני הסעיפי� במקביל

  

  

  תרחישי� אפשריי� :  בחוק התכנו� והבנייה המוצע186/185סעיפי� . 2

  

בעיר  � תרחישילושה הלכה למעשה מוצגות בש186* ו185האפשרויות הגלומות בסעיפי� 

   :ירושלי�

    בג� הטכנולוגי מלחהמגרש המיועד לתעסוקה •

  רכס ארמו� הנציבב ,מגרש המיועד למלונאות ומגורי� •

  מגרש המיועד למבני ציבור •

  

השינוי המהותי בבסיס הרפורמה המוצעת הוא העברת הסמכות לאישור תכניות לוועדה 

 שלה� ,שנבחרי ציבור המשמעות היא. ממועצת העיר הועדה המקומית מורכבת. המקומית

ברור שכל . משמעותיותתכנוניות  ה� שיקבלו החלטות בעלות השלכות ,אינטרסי� פוליטיי�

בירושלי� הדבר .  היא נבחרהו הפוליטי שלשמסדר היו�מועצת עיר שתיבחר תפעל לקד� את 

  . והערביחילוניה ,החרדי בי� המגזר הבדל בשל הבמיוחדבולט 

  

  :�6 כתוצאה מהחוק המוצעלהל� מספר תרחישי� אפשריי

  

  מלחה / טכנולוגיההגשת תוכנית בג� : 'תרחיש א

אחוזי הבנייה הכוללי� המאושרי� לפי תוכניות .  דונ�65* כהואג� הטכנולוגי מלחה השטח 

  ). כולל שטחי חנייה(שירות +עיקרי  250%*ו עומדי� על כ/3419 *ד ו/3419

אולמות , בתי אוכל, בנקי�, ומסחר טכניהשימושי� המותרי� בתחו� התכנית כוללי� מסחר 

  . ת ידעות עתירשירותי בריאות וספורט ותעשיו, וגהתצ

  

  )186*185סעיפי� (השלבי� הניתני� לביצוע בהתא� לרפורמה המוצעת 

  אחוזי בנייה375%*הגדלת אחוזי הבנייה המותרי� ל: ))ג*א)(2()א(186לפי סעיפי�  ('שינוי א

 . ר" מ75,000 :הכל שטח נוס�ס% , )50%הגדלת אחוזי� עד (

  

   .מסחרל) ר" מ75,000(הגדלה  כל השטח המוצע לקביעתבמקביל ):)7)(א(186 סעי�לפי ( 'שינוי ב

                                                 
6
או על שטחי� ,  אינו מציי� הא� תוספת השטחי� מתבססת על חישוב של שטחי� עיקריי� בלבדהמוצע החוק 

עולה ההשלכות והשינויי�  משמעות, שטח הכוללל מתייחסוהחישוב חשוב להדגיש שבמידה . שרות+ הכוללי� עיקרי 
  .עשרות מוני�ב
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ר באזור האמור לשמש אזור תעסוקה עתירת " מ75,000קבלת קניו� מסחרי בהיק� של :תוצאהה

  .י� קצרי טווחמשקול תבעונ ההחלטהומתו%  ,לקניו� מלחה הסמו%בגודלו שווה ער% , ידע

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ברכס ארמו� הנציב( במתח� מלונאות ומגורי� תהגשת תוכני: 'תרחיש ב

המתח� . באג� החזותי של העיר העתיקה, רכס ארמו� הנציבעל  נמצא ומגורי� זהמתח� מלונות 

, 9028ת  במתח� תוכנית מאושר. דונ�61.5שטח של בשנמצא בסמיכות לטיילת ארמו� הנציב הינו 

ר " מ11,800ומגורי� בהיק� של ,  בנייה183% *ר שה� כ" מ28,000כוללת מלונאות בהיק� של ה

  . קומות6ולמגורי� ,  קומות6*5הגובה המוצע לבנייני המלונאות הינו .  בנייה146% *שה� כ

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

   מתח� מלונות ומגורי� ברכס ארמו� הנציב9028תוכנית 

  

 קניו� חדש

 קניו� מלחה
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  ת הכוללת את השינויי� המפורטי�הגשת תוכני:'שלב א

שטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למלונאות עד ההגדלת  ):)9)(א(185לפי סעי�  ('אשינוי 

  .ר"  מ14,000כלומר תוספת של .  בנייה280%מהווי� אשר , ר" מ42,000 *  ל50%

  

רש המיועד למגורי�  הגדלת השטח הכולל המותר למגורי� במג):ג*א)(1()א(186לפי סעי�  ('בשינוי 

ר מגורי� " מ18,000ר ובס% הכל " מ6,000קרי תוספת של .  בנייה300% ולא יעלה על 50%עד 

 ר כדי לעמוד בהתניה הכלולה" מ140התוספת כוללת דירות בגודל של  ( בנייה240%המהווי� 

   .)ד לדונ�" יח20לא תעלה על כ% ש של הגבלת צפיפות יחידות הדיור )ג)(1()א(186בסעי� 

  

 קומות וס% הכל הגבהת מבני 4*3הגבהת המבני� תו% תוספת של ):)5()א(185לפי סעי�  ('שינוי ג

  .  קומות10*לקומות  6*מהמלונות והמגורי� 

  

   הכוללת את השינויי� המפורטי� חדשההגשת תוכנית:'שלב ב

 20 (ד" יח160*הגדלת מספר יחידות הדיור המותר לבנייה במגרש מ ):)7()א(185לפי סעי� (שינוי 

  .ד לדונ�" יח24 יחידות דיור המהווי� 180* ל ,)ד לדונ�"יח

  

העיר � נו� הנשק� אל ומהמשנה את ה, באג� החזותי של העיר העתיקהקבלת תוכנית : התוצאה

כמו כ� .  בנייני�ה קומות בארבע10 לגובה ,גדולהבנייה תוספת תו% , העתיקה באופ� משמעותי

  . מבלי להגדיל את ההקצאות לצורכי ציבורביחידות הדיור ניכרת הגדלה 

  

   :תרחיש היפותטי /' תרחיש ג

  

   אחד למשנהומשימוש יעוד ציבורי שימוש של מגרש בהגשת תוכנית לשינוי  

בשכונה .   בשימוש לגני ילדי� ולבתי ספריציבורבייעוד  �מחסור בשטחי בשכונה ותיקה קיי�

 ל"שימושיו הוגדרו למטרות הנודונ�  7–כו שטח. יהאחרו� שלא נוצל לבנ ביעוד ציבורי גרשקיי� מ

  . לבנייהר" מ5,250*כלומר כ, 75%ל עומדי� עבנייה האחוזי  .בתכנית מאושרת

  

בתי , מקווה(למתח� שרותי דת חינו% ממבני שטח השימוש ב שינוי ):)6()א(186לפי סעי�  ('שינוי א

  .)'כנסת וכו

  

 תאפשרכ% שמת, ר" מ8,000 –טח המיועד לבנייה ל הגדלת הש): )4()א(186לפי סעי�  ('בשינוי 

  . מהמצב המקורימתח� גדול הרבה יותרבניית 

  

ובניגוד לצרכי�  ולי� פוליטיי�בהתא� לשיק, שכונהבדת בני  של ממתח� ניית ב :התוצאה

בעיר מעורבת  שיכול להתרחש  דוגמא זו מורכבת ביותר כי היא ממחישה מצב.הנדרשי�

 מצאי,  בסתירה לשקולי� מקצועיי� של צרכי�התוצאה התכנונית עומדת. אוכלוסיה כירושלי�

דוגמא זו נבחרה באופ� אקראי ויכולה להתרחש ג� במצבי�  .מגמות גידולו, שימושי�, כללי

בחרנו , למרות הקושי בהצגת דוגמא זו .אחרי�פוליטיי� של מגזרי אוכלוסייה אחרי� וממניעי� 

 הענקת סמכויותעלולה להיווצר כתוצאה מהעייתיות ב להדגיש את הבכל זאת להציגה כדי

השימושי�  , בתחו� כה רגיש של מבני� לצרכי ציבורלוועדה המקומיתמשמעותיות אלה 

 .לבינויהגדלת השטח  ותו% מת� סמכות ל, בה� המפורטי�המותרי� 



 19

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  :המסקנות העולות מ� התרחישי�

  

עלולה לבטל שימושי� מה� , )הכנסות מארנונה(בשל שיקולי� כלכליי� , הוועדה המקומית .1

ולהעדי� שימושי� עתירי הכנסה שמימוש� ) תעשיה(ההכנסה נמוכה ומימוש� ארו� טווח 

 ).מרכזי� מסחריי�(מיידי 

 

ולה להגדיל שטחי בנייה באזורי� רגישי� על, בשל שיקולי� נקודתיי�, הוועדה המקומית .2

�  .ביותר ובכ� לפגוע בעקרונות יסוד של התכנו

 

הענקת הסמכות לוועדה המקומית לשנות יעוד או שימוש של מבנה ציבור מאחד למשנהו  .3

 .עלולה להיות מנוצלת לצרכי� פוליטיי� שוני�
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   ומסקנותסיכום

  

דוח זה בהשלכות התמקד , במסגרת השינוי הכולל המוצע ברפורמה בחוק התכנו� והבנייה

ועדות ותכניות בנייה ל התכנוניות העלולות להיווצר כתוצאה מהעברת הסמכות לאישור

 סוגיה זו קשורה באופ� ישיר לעובדת היות� של הוועדות ."דמדומי�"בתקופת ה המקומיות

השיקולי� ,  ת מנבחרי הציבור אשר מטבע הדברי�והמורכב" פוליטיות"המקומיות וועדות 

א% , קצרת טווחבחשיבה  "נכונות"החלטותיה� כ% ובשל חי� אות� ה� שיקולי� פוליטיי� המנ

  .  ובראיה ארוכת הטווחתכנוניבהיבט השגויות עלולות להיות 

  

הכנת   טר�, ברפורמה הנו סעי� חדש לחלוטי� המאפשר לוועדות מקומיות שהוסמכו186סעי� 

עובדה זו מלמדת כי  .תכניות מאושרותלבצע שינויי� משמעותיי� ב, תכנית מתאר כוללנית

  .איננה נכונה,  כפופות בהחלטותיה� לתכנו� כוללתהינה שהועדות המקומיות ההצגה לכאורה

  

המקומיות לוועדות  תהסמכויובוא לידי ביטוי בפועל העברת עלולה לכיצד ממחיש דוח זה 

עמיקה יותר של  ההדגמה מובילה להבנה מ.מספר דוגמאותלהתייחס ב, הבחינה התכנוניתמ

 נית� להשתמש בחוק לשינוי דרמטי של , במהלכי� מקבילי�,השינוי המוצע וממחישה כיצד

  : ה� חד משמעיותסיכו� המקרי� שנסקרומהמסקנות העולות . תכניות

  

  ,עלולה להתאשר על ידי הוועדה המקומיתאשר , תכנית משרד החו+ הנמצאת בהליכי�. 1

תכנית  הבנייה לגובה כפי שנקבעו לאחר בחינות רבות בעקרונות את קיצוניפורצת באופ� 

  . החדשה לירושלי�המתאר

  

 מאשרת הירושלי� הייתהוועדה המקומית  ,זית ירושלי�סמכות הוועדה המחואלמלא . 2

עמק הצבאי� שטח  היותו של מחסלת את האשר היית, בנייה אינטנסיבית בעמק הצבאי�

  . בעירת ייחודיירוני המקיי� מערכת אקולוגיתפתוח ציבורי לתושבי השכונות ואתר טבע ע

  

ירושלי� מאשרת  הוועדה המקומיתהייתה , אלמלא התערבות הוועדה המחוזית ירושלי�. 3

, הנביאי�' כאשר המגדל הגבוה יותר נמצא על רח, י" בתכנית בית מפאבנייה של שני מגדלי�

  . ל רחוב הנביאי�ובכ% יוצרת תקדי� לבנייה לגובה ע, בלב מרק� היסטורי לשימור

  

אלמלא האפשרות להגיש ערר למועצה הארצית והחלטת ועדת הערר הארצית לדחות בנייה . 4

בעקבות קבלת . נשמרשמירה על האג� ההיסטורי לא היה העיקרו� , לגובה באג� החזותי

 והוא בא לידי עקרו� זהירושלי� וה� הועדה המחוזית יישמו הועדה המקומית ה� , הערר

  .ייחסות תכנית המתאר לגבולות האג� החזותי וגובה הבנייה המתאפשר בוביטוי בהת
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. תקציבי�ועתיר גדול , תכנו� ובנייה מקצועיאג�  נעשה בהדגמה על העיר ירושלי� אשר לה הזדוח 

אינ� עולות בקנה אחד ע� , החלטות הועדה המקומית בירושלי�חלק מהממצאי� מלמדי� כי 

 במידה ,קטנות יותרוברשויות מקומיות ,  נית� להניח כי בערי� אחרות.יימאבר קתכנו� עקרונות 

 עוד ותחמורהשלכות תהיינה התכנוניות להחלטות ,  הנוכחיתו במתכונתהמוצעחוק שיאושר ה

  .יותר

  

  

  

זאת בשל הניסיו� , נו� העירונילסביבה ולשור הרפורמה עלול להוביל לתוצאות הרסניות יא

התייחסות  ללא לקבל החלטות תכנוניות מקצועיות, ס� ה� פוליטיותלאפשר לוועדות שבבסי

היא קצרת טווח ומגזרית ואיננה , מעצ� טבעה,  נקודת המבט הפוליטית. כוללתתכנונית

 מצב שבו יתקבלו החלטות בהתא� לסדר יו� רכ� ייווצ. מאפשרת הסתכלות רחבה לטווח הארו�

     . ת ביותר ובלתי הפיכותפוליטי א� התוצאות התכנוניות תהינה בעייתיו

    

  

  

 היא קיצור תהליכי� ולכ� בהצהרות המרכזיות של מקדמי הרפורמה נאמר כי מטרת החוק החדש

 לסגור יאפשרשבלתי  לאחר שראש הממשלה טע� ,"רפורמת המרפסות"קיבלה את הכינוי 

נית� לראות כי , לאחר בחינה מדוקדקת של השינויי� המוצעי� ברפורמה. מרפסת  במצב הקיי�

כבר עכשיו נית� , במסגרת החוק הקיי�. דבר לא השתנה, דווקא בדוגמא של סגירת מרפסות

 מרפסת"כ� שבעצ� אי� כל חדש תחת , ר ובכלל זה סגירת מרפסת" מ120/ללהרחיב דירה עד 

 כפי ,בהקלות שמציעה הרפורמה בפועל היא מהות השינוי?   מהות השינוי א� כ�היכ�. "השמש

,  חזקי� לקבל תוספת זכויות לבנייהיזמי�הבאות לידי ביטוי ביכולת של , ת בדוח זהושמוצג

  .טר� תכנו� כולל, טובת הציבור בכללותווקיימא /קרונות של תכנו� ברמבלי לשמור על ע


