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החלשת הציבור בהליכי תכנון-מגמה מתמשכת 

(לים"וד)הוועדות לדיור לאומי -2011•
18כהוראת שעה למשך , 2011כמענה של הממשלה למחאת הדיור בקיץ , ל ארצי"וד-לים מחוזיים ו "וד6הוקמו 

.חודשים לקידום תכניות מגורים בהליך מזורז

הרחבת סמכויות, הארכת תוקף החוק–( לים"וד)הוועדות לדיור לאומי -2013•
תכניות  נוספים לקידום חודשים  20הוראת שעה למשך של -כמענה למשבר הדיור וכחלק מפעילות קבינט הדיור 

.מגורים בהליך מזורז

לחוק התכנון והבנייה100תיקון 2014–2013•

היתרי בנייה  , סמכויות נרחבות לפטור מהיתרי בנייה, פ"החלשת הוולקחש, המקומיותלוועדות העברת סמכויות 
.ועודלמתקני תשתית ללא תכנון מפורט

ל  "קידום הוותמ–2014•
.ודורסניהעברת החוק בהליך תכנון מזורז 



החלשת הציבור בהליכי תכנון-מגמה מתמשכת 

ע"הדרת נציגי הציבור מהולנת-2014•

המשנה החשובה של  בוועדת הליך במסווה של שינוי ארגוני אשר בא במטרה לצמצם את השפעת הציבור 

.המועצה הארצית

35א "עדכון והגמשת תמ-2014•

מ לפרוץ את עקרונות התכנון בכדי לאפשר  "רוה' י ומש"רמ, שיכון, אוצר, מהלך ביוזמת מינהל התכנון

.  הארץהפשרה של עשרות אלפי דונם קרקע חקלאית פתוחה במרכז 

:תמונת מצב ברורה

ממשלתית לשמירת השטחים הפתוחים ולמעמד החברה האזרחית במוסדות  עויינות •

.התכנון

.בהובלת מנהלת מינהל התכנון, עויןהתכנון מינהל •



לים"חוק הווד

הייתהתכליתו.לים"הוודחוקישראלכנסתידיעלקודם2011בקיץהחברתיתהמחאהבשלהי•

.דיורתוכניותבקידוםהתכנוןהליכיקיצור

.(לאומיתדיורועדת)ארציל"ווד(מחוזיותדיורועדות)מחוזייםלים"וד6הוקמוהחוקבמסגרת•

.ידבהישגלדיורמחייביםסעיפיםבחוקהוכנסו,החברתיתהמחאהבעקבות

סופרטנקר"הכינויאתקיבלואףהדיורבתחוםהממשלהשלהדגלתוכניתאתהיווהזהפתרון•

."ני"נדל

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_540.htm


לים"חוק הווד

שאושרוהתוכניותמספר,(2012,2013,2014שנתון)הפניםבמשרדהתכנוןמינהלנתוניפיעל•

,(התוכניותמכלל1%-כ)בלבדדיורתוכניות36שלאישורכללהל"הודפעילותמתוכם2,611הינו

.תוכניות2,575שלאישורכללההרגילבמסלולשאושרותוכניותמספרואילו

לים"הודודוחות(2012,2013,2014שנתון)הפניםבמשרדהתכנוןמינהלנתוניפיעל•

לים"הודמתוכם244,814הינושאושרוהדיוריחידותמספר.(2015אפרילחודשעדהתקופתיים

כללוהרגילבמסלולשאושרוהדיוריחידותמספרואילו,12%-כהמהווים29,474שלאישורכללו

.88%-כהמהווים212,922שלאישור



לים"חוק הווד

,לים"הוודחוקפיעל)אישורןמיוםוחציהשנתייםסףאתעברולים"בודשאושרותכניות10-כ•

שלביצועאישורהמיוםוחצישנתייםבתוךיחל,זהבמסלולשאושרהתכניתשלביצועהמועד

כילראותוניתן((א)27סעיףעבודותמכללאחוזים25שלבפועלביצוע-לאומילדיורתכנית

החוקשלבתנאיםשעמדהאחתתוכניתולואין,לים"הודהקמתלאחרשניםארבע,כיום

.(אחתארציתוועדהמחוזיותוועדות6)אלהועדותשלהרבמספרןאףעל,הממשלהובמטרות

בפועלהבניהאתשהחלהאחתל"ודתוכניתאיןכהעדדברשלבסופו•



ל"חוק הותמ

על הקמת הוועדה  הורה , (ל"להלן חוק הותמ)החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור •

צעד זה מהווה המשך לחוק הליכי תכנון  . הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור

(.לים"להלן חוק הווד), (הוראת שעה)ובנייה להאצת הבנייה למגורים 

יעיל ומהיר של תוכניות בניה  הינה קידום ( ל"חוק הותמ)מטרת חוק למתחמים מועדפים לדיור •

במסגרת הליך  , שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור, לדיור ביחס למתחמי קרקע

.  תכנוני מיוחד הנותן עדיפות ברורה לפיתוח באדמות מדינה



ל"חוק הותמ

כמו גם סמכות לקבוע  , לוועדה ניתנו מרבית הסמכויות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה•

למעט , תוכניות שהוראותיהן גוברות על הוראות הקבועות בתוכניות מתאר ארציות אחרות

(.  35א "תמ)לפיתוח ולשימור , תכנית תוכנית המתאר הארצית הכוללנית לבינוי

ובעניין זה קבינט  )נדרשת הממשלה או ועדת שרים , ל"לותמהגשת תכנית מועדפת לדיור טרם •

הכרזה זו תינתן על  . שמינתה להכריז על קרקע כעל מתחם מועדף לדיור( הדיור הוא ועדת שרים

.לפי המלצת מנהלת מנהל התכנון, פי החוק



ל"חוק הותמ
הוועדהבאישורצורךללא,בהןשתדוןלתוכניותשיוגשובהתנגדויותלדוןגםתוכלזוועדה

לערעריהיהניתןולאוכןהחופיתלסביבההוועדהאישורוללאפתוחיםושטחיםחקלאיתלקרקע

.ולבנייהלתכנוןהארציתלמועצההחלטותיהעל

,  יועץ סביבתי: שורת יועצים שאינם עובדי מדינהל"לותמ; יועצי הוועדה הינם יועצים פרטיים•

הדבר פוגע בעצמאות שיקול הדעת של משרדי ממשלה מקצועיים  , בין היתר. ב"יועץ תחבורה וכיו

שכן מדובר  , כמשרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה ופותח פתח לניגודי עניינים בעייתיים

כי ברוב מוסדות התכנון היועץ הסביבתי  , יש לזכור. ביועצים הפועלים עיקר זמנם בשוק הפרטי

.  ואין כל הצדקה להחליפו ביועצים פרטיים, הוא המשרד להגנת הסביבה



ל"וועדה הותמהרכב 

המשרדים  כולל , נציגי משרדי ממשלה10: הוועדה כוללהרכב 

נציג הארגונים  , שלושה נציגי השלטון המקומי, היזמים

נציג של הרשות המקומית הרלוונטית ונציג ארגון  , המקצועיים

. הגג

שתפקידה  , ועדת משנה להתנגדויות, אמורה לכלול הוועדהעוד 

ועדת המשנה תכלול חמישה חברי  . לדון בהתנגדויות שלה עצמה

מתכנן  , נציג שר המשפטים, היושב ראש-נציג אוצר)ועדה 

ראש רשות מקומית שבתחומה נכלל רוב שטח  , הוועדה

(.ונציג ראש הממשלההתוכנית הנדונה 

על החלטות  -בניגוד לוועדות במערכת התכנון הרגילה , בנוסף

ל לא ניתן יהיה לערער לערכאה גבוהה יותר בוועדות  "הותמ

.  אלא רק למליאת הממשלה, התכנון



ל"המרחבית של תוכניות הותמהפריסה 


