עמוד 4

רפורמתהתמוןוהםייה/

איריס האן

לשתף
בהליכיהתכנון

אתהציבור

''

""

לאחד

אישורה
משרד

ממהר

המואץ של הרפורמהבקרקעות,
ראש הממשלה לרפורמה הבאה,

הנוגעת
להליכי התכנון והבכייה .גב הפעם,

קו

ההסברה

שבו נוקטים אנשי המשרד הוא שהמהלך נוער לאפשר
לאזרח הפשוט ״לסגור מרפסת״בקלות.
אין ספק כי הרצון למתן את הביורוקרטיה ראוי ואף
רפורמת הקרקעות מעורר

רצוי ,אך ניסיון

החשש

את

ההליכים ,אלא
כי לא האורח הקטן הוא שייהנה מקיצור
שקיצורההליכים ישרת בעיקר יוזמות פיתוה בלתי
רצויות ,שעתידותלפגוע במרחב הציבורי הפתוחבישראל,
׳׳אזרחקטן׳׳.
ובמובן באותו

לא רבות ,ישראל עומדתלהיות

בעוד שנים

במדינות המערב .כיום עומדת

בישראל

הצפופה

הצפיפות הממוצעת

על יותר מ 300 -נפשלקמ״ר ,פי  10מהממוצע

במדינות

עתידהלהגיע

 eeוהיא

ל600 -

נפש

לקמ״ר ב 2020-לאורך כל
שנות קיומה מתמודדת ישראל
ובכללי
עם צורכי פיתוה רבים,
זה מתן מענהלצרכיםלאומיים

שיתוף הציבור

בהליכיהתכנון

פתאומיים.

אינו מעכב

שטחה

הקטןכולל

בתוכו גם מגוון
ביולוגי עשיר
בקנה מידה
בינלאומי ,שפע

ומאריך את

נופים וערכי

זנוןnin ,

מורשת.

האתגר

שעומד בפני מערכת התכנון

ומקבליההחלטות
ניתן לתת מענהלצורכי

הוא כיצר

משפראותו

הפיתוח ,תוך

התחשבות ומניעת

הפגיעה בשטחים הפתוחים.
חסידי כלכלת כוחות
בתכנון מקלבגלגלי הקרמה ,המאט אתהכלכלה,
משמשכלישלטוני הכרחי
להבין כי תכנת נכון
חשוב
בתכנתלטווח ארוך ובמניעת נזקיםוטעויות ,שאת מחירם
הכלכלי ,החברתי והסביבתי אנו עשויים לשלםלאורך
שנים רבות.לכן ,חיזוק מערכת התכנון הוא אינטרס
השוק

נוטיםלראותלעתים

אך

ציבורי מובהק .עם זאת ,מערכת

התכנון והבנייהסובלת

מכמה רעותחולות ,שאותן ישלזהות ועמן ישלהתמודד.
כר למשל ,יש
פוליטיזציה של ועדות התכנון
מספקת ,מחסור

המקומיות ,היעדר אכיפה

מעורבות בלתי מספקת של
טכנולוגיים
מקצועי ובאמצעים

בשקיפות,

הציבור ומחסור בכוח

נדרשת

הבקשות והתוכניות ,ופן

כדי להתמודד
השקעה

אדם

עם היקף

בהכנת תוכניות

ליישובים רבים .כרילפתור בעיותאלה ,יש לבסס
מתאר
את הרפורמה המוצעת על הגרלת חלקו של הציבור
בתהלירהתכנון׳ שקיפותבהליכי התכנון ושינוי בהרכב
ועדות התכנה,

בדגש על

מתן ביטוי נכח

לציבור
יותר

על מינויים מקצועיים בוועדותועל הגרלת
למידע.ניסיונן של מדינות אחדות מלמד כי
של הציבור
שיתוף הציבורבהליכי התכנון אינו מעכב ומאייר את
הנגישות

התכנון ,ההפך הוא הנכון.

בעת הדיוןבעניין חשובלהבחין בין שלב התכנוןלבין
שלבי ת־ישוי והמימוש ,שבפועל הם אלה שמהווים את
המחסום העיקרי בפני פיתוח .בישראל קיים מלאי תכנוני
גדול המוערך ב 200 -אלף יחידות דיור ,המלמד כי רוב
הבעיות אינן נמצאות בשלב התכנה אלא בשלביהרישוי
והמימוש.לפני שחרב המחוקק מקצרת אתהליכי התכנון
החשובים כל כך ,חשוב לאתר את החסמים האמיתיים
בתחום התכנון והבנייה,
אכן חפצים חסידי

הגורמיםלפגיעה

בציבור .אם

עליהם

הרפורמה ברווחת האזרח הקטן,

להפנות את המאמציםלפישוט וקיצורההליכים למתן
היתר בנייהולשיפור איכות השירותלאזרח במערכת
ומקצועיות מערכת התכנון
הרישוי ,תוך שמירה על איכות

והפיכתה לשקופה

וזמינה

לציבור.
יותר

המחבת היא נצינת החברה יהגנת הטבעוהארגונים
הסביבתיים במוו\צה

לתכנון ובנייה
הארצית

