
          
 פרק שמיני

 

 השלטו  המקומי



 



 367 
   השלטו  המקומי

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
תכניות המתאר המקומיות הכוללות ה  מעמודי התוו  של התכנו  המתארי 

שכ  ה  נועדו להתוות את מדיניות התכנו  העירונית או האזורית , המקומי
 נבדקו .ולקבוע את אופיי  של היישובי  ואת כיווני התפתחות  העתידיי 
מידת : נושאי  מרכזיי  הנוגעי  לתכנו  המתארי המקומי הכולל ובה 

התמשכות הליכי ההכנה ; העדכניות של תכניות מתאר מקומיות כוללות
; תכנו  מתארי מקומי המתבסס על תכניות אב; והאישור של תכניות אלה

ריכוז ; פעולות הרשויות המקומיות לקידו  התכנו  המתארי המקומי הכולל
הביקורת נעשתה במינהל . תכנו  המתארי המקומי הכולל בידי משרד הפני ה

במשרד הבינוי , בוועדות ובלשכות התכנו  המחוזיות, התכנו  שבמשרד הפני 
לצור  הביקורת א  ריכז . במשרד האוצר ובמינהל מקרקעי ישראל, והשיכו 

 . משרד מבקר המדינה נתוני  מכלל הרשויות המקומיות
ההקמה של אול  אירועי  על קרקע שהוקצתה לתעשייה באזור נבדקו הליכי 

הבדיקה עסקה בהליכי מת  היתר הבנייה להקמת . התעשייה טבריה עילית
בוועדה המקומית , הבדיקה נעשתה בעיריית טבריה. המבנה ובפיקוח על הקמתו

במינהל , בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה מחוז הצפו , לתכנו  ולבנייה טבריה
  .המסחר והתעסוקה, עי ישראל ובמשרד התעשייהמקרק
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 היבטי  בתכנו  המתארי המקומי הכולל 
 תקציר

התכנו  המתארי המקומי נועד להתוות את מדיניות התכנו  העירונית או האזורית 
בי  היתר באמצעות , ולקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני התפתחותו העתידית

הדבר ; י  לבנייה ולשימוש בקרקע בתחו  היישובקביעת איסורי  והיתרי  הנוגע
תכניות המתאר . נעשה בהתא  להוראות תכניות המתאר המחוזיות והארציות

המקומיות הכוללות
1

לפיכ  נדרש שלכל .  ה  עמוד התוו  של התכנו  המתארי המקומי
 . רשות מקומית תהיה תכנית מתאר מקומית כוללת תקפה ומעודכנת

מטיל , ) חוק התכנו  והבנייה או החוק להל   (1965 ה" התשכ,חוק התכנו  והבנייה
את האחריות להכנת  של תכניות מתאר מקומיות כוללות בראש ובראשונה על הוועדות 

תפקיד הוועדות המחוזיות ; ) הוועדות המקומיות להל  (המקומיות לתכנו  ולבניה 
ות לוועדות המקומיות הוא לפקח ולהור; ) הוועדות המחוזיות להל  (לתכנו  ולבניה 

להכי  תכנית מתאר ולהגישה במועד שיקבעו וכמו כ  לדו  בתכנית המתאר להחליט על 
שר הפני  נושא באחריות הכוללת לתכנו  המתארי מתוק& היותו . הפקדתה ואישורה

 מינהל  להל  (מינהל התכנו  במשרד הפני  . הממונה על ביצוע חוק התכנו  והבנייה
ותפקידיו כוללי  סיוע ,   המקצועי הבכיר בתחו  התכנו  והבנייההוא הגור) התכנו 

ומת  הנחיה מקצועית לשר הפני  ולמוסדות התכנו  האחראי  להכנת תכניות מתאר 
 . מקומיות כוללות

על פיו תכניות מפורטות במרחב תכנו  ; בחוק התכנו  והבניה נקבע מדרג של תכניות
באמצעות מדרג זה ניתנת תמונה מקיפה . לתמקומי ייגזרו מתכנית מתאר מקומית כול

וכוללת ה  לוועדות המקומיות בהכינ  תכנית מפורטת
2

 ובבוא  להחליט א  להמלי' על 
 .לתת תוק& לתכניתוה  לוועדות המחוזיות בבוא  להחליט א  , הפקדתה

בחוק נקבע כי מטרותיה  של תכניות המתאר המקומיות הכוללות הוא להגדיר את 
להתוות את מערכת הדרכי  המקומית ולקבוע את צפיפות הבנייה וכ  , ייעודי הקרקע

לקבוע אילו שטחי  ישמשו שטחי  ציבוריי  פתוחי  ואילו שטחי  מיועדי  להקמת 
על בסיס הוראות תכניות המתאר המקומיות הכוללות אמור להתקיי  . מוסדות ציבור

תנאי  נאותי  מבחינת וכ  הבטחת , פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנו  המקומי
הנוחות ומניעת מפגעי  על ידי , התחבורה, הבטיחות, הניקיו , התברואה, הבריאות

 . תכנו  הקרקע וייחוד אזורי  מסוימי  בה למטרות מסוימות
מדינת ישראל מתמודדת זה שני  ע  מכלול בעיות הנוגעות להליכי התכנו  של 

בהצעה לתיקו  .  בתכניות ואישור תכניות מתאר מקומיות כוללות ולהליכי הטיפול
2008חוק התכנו  והבנייה שגיבש משרד הפני  בשנת 

3
בהיעדרה של תכנית " צוי  ש

העדר תכנו  מתארי אינו מאפשר ... נפגעי  התכנו  והפיתוח של הישוב, מתאר כוללת
 כלכליות מונע התמודדות ע  סוגיות חברתיות, טיפול בתשתית העירונית הכוללת

הופ  קידומ  של מאות וא& ] כ ... [ואינו מכוו  להשגת מטרות ארוכות טווח, סביבתיות

__________________ 
 . מדובר בתכניות מתאר מקומיות המתייחסות באופ  כולל ליישוב של   1

השימוש במקרקעי  בצורה מפורטת תכנית מפורטת היא תכנית המסדירה את הוראות הבניה ואת אופ    2
 .במתח  מסוי 

 ).2008 ט"התשס (90' תזכיר חוק התכנו  והבנייה תיקו  מס  3
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אלפי תכניות מפורטות נקודתיות למשא כבד על כתפי הגופי  היוזמי  ומוסדות 

במציאות זו הזמ  הדרוש לאישור הוא ארו  והדר  לאישור היא ... התכנו  כאחד
   ".מפותלת ורבת משוכות
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה כמה נושאי  מרכזיי  2009מרס  2008ואר בחודשי  פבר
מידת העדכניות של תכניות מתאר מקומיות : הנוגעי  לתכנו  המתארי המקומי הכולל

תכנו  ; התמשכות הליכי ההכנה והאישור של תכניות מתאר מקומיות כוללות; כוללות
מיות לקידו  התכנו  פעולות הרשויות המקו; מתארי מקומי המתבסס על תכניות אב

יישו  החלטת הממשלה ולפיה משרד הפני  ירכז בידיו את ; המתארי המקומי הכולל
אופ  הריכוז ; ויישומה" התכנו  היוז "מדיניות ; התכנו  המתארי המקומי הכולל

 .והניתוח של מידע בתחו  התכנו  המתארי המקומי
ת ובלשכות התכנו  בוועדות התכנו  המחוזיו, הבדיקה נעשתה במינהל התכנו 

  להל  (כמו כ  נעשתה בדיקה במשרד הבינוי והשיכו  . המחוזיות שבמשרד הפני 
לצור  ). י" ממ להל  (במשרד האוצר ובמינהל מקרקעי ישראל , )משרד השיכו 

הביקורת ריכז משרד מבקר המדינה נתוני  מכל הרשויות המקומיות באמצעות שאלו  
  . שהפי' לה 

 עיקרי הממצאי 
 כניות מתאר עדכניותת

בישראל חלק ניכר מפעולות הבינוי והפיתוח בתחומי השיפוט של עיריות ומועצות 
נעשה שלא לפי תכניות מתאר מקומיות ) אזורי  המיושבי  בצפיפות(מקומיות 
 רשויות 105 במועד הבדיקה נמצא כי רק תכניות המתאר של חמש מ. עדכניות

פרק הזמ  ממועד ( שני  או פחות לפני כ  10מקומיות במגזר היהודי קיבלו תוק& 
 64גיל התכניות של ; ) גיל התכנית קבלת התוק& ועד מועד הבדיקה יקרא להל  

 רשויות מקומיות אחרות כלל לא 14 ל;  שנה20 רשויות מקומיות אחרות הוא יותר מ
הייתה תכנית מתאר בתוק&
4

עוד העלתה הבדיקה כי המחסור האמור בתכניות מתאר . 
ניות גדל בעשור האחרו  עקב ההתיישנות של תכניות המתאר הקיימות ומאחר עדכ

  ).2006משנת (ושו  תכנית חדשה לא קיבלה תוק& בשני  האחרונות 
 התמשכות הליכי התכנו 

 תכניות המתאר המקומיות הכוללות שקיבלו תוק& 74 נמצא כי הכנתה של כל אחת מ
ניתוח הנתוני  בדבר הליכי ההכנה .  נמשכה עשר שני  בממוצע2009 1990בשני  

 בטיפול  של גורמי התכנו  2009והאישור של תכניות מתאר שהיו בתחילת שנת 
 :השוני  מלמד כלהל 
__________________ 

 . שנה20 עד 10 רשויות אחרות הוא 22גיל התכניות של   4
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סטטוטוריי  הליכי ההכנה בשלבי  הטרו  .1
5

כשש שני  ( נמשכו שני  רבות 
 ). בממוצע במגזר היהודי וכארבע שני  בממוצע במגזר הלא יהודי

הסטטוטוריי אשר לשלבי   .2
6

 נמצא כי הוראות הדי  הקובעות את פרק הזמ  
 11(המרבי לטיפול בתכניות ממועד קבלת  בוועדות המחוזיות עד מועד הפקדת  

וכי מש  זמ  הטיפול בתכניות ממועד קבלת  עד מועד הפקדת  , לא מקוימות) חודשי 
שני  וחצי כחמש שני  בממוצע במגזר היהודי וכשלוש (ארו  במידה בלתי סבירה 
 ). בממוצע במגזר הלא יהודי

בפועל פרק הזמ  שעובר ממועד ההתקשרות ע  המתכנני  עד מועד הפקדת  של  .3
 שני  בממוצע 11התכניות שנמצאות כיו  בטיפול  של גורמי התכנו  השוני  הוא 

 . במגזר היהודי וכשבע וחצי שני  בממוצע במגזר הלא יהודי
 התכנו  מאמצי  רבי  לקידו  תכניות מתאר בשני  האחרונות השקיע מינהל

מספר  המועט של התכניות שהגיעו , אשר למגזר היהודי. מקומיות במגזר הלא יהודי
השני  הרבות שארכו , לשלבי  הסטטוטוריי  בוועדות המחוזיות בשני  האחרונות

הליכי הטיפול בתכניות ומורכבות  של חלק מהתכניות יש בה  כדי ללמד כי שינוי 
שבקצב מימושו , פר התכניות העדכניות במגזר היהודי הוא תהלי  אטי ביותרמס

  .הנוכחי אי  בו כדי לחולל שינוי של ממש בשני  הקרובות
 תכנו  מתארי מקומי באמצעות תכניות אב

במסגרת . תכנית אב היא תכנית כללית שאמורה לשמש בסיס לתכנו  מתארי מקומי
ולכ  , וריי  שנקבעו בחוק התכנו  והבנייההכנתה לא מתבצעי  ההליכי  הסטטוט

לעתי  הוועדות המקומיות והוועדות המחוזיות מאמצות . אי  לה תוק& משפטי מחייב
בגלל המורכבות של הליכי ההכנה והאישור הסטטוטוריי  של תכניות מתאר . אותה

התופעה של הכנת , מקומיות כוללות ופרק הזמ  הארו  הנדרש להכנת  ולאישור 
תכניות האב הפכו לעמוד תוו  של התכנו  . ת אב כלליות נעשתה רווחת יותרתכניו

 .המתארי המקומי באזורי  רבי  באר'
תכניות אב צריכות להיות מוכנות בעיקרו  מתו  תפיסה שתכנית כזאת היא שלב 

ואול  רבות מהרשויות לא . מקדי  בהכנה ובאישור של תכנית מתאר מקומית כוללת
 . של תכניות האב בהלי  ההכנה והאישור של תכנית מתאר כוללתהחלו לאחר הכנת  

והוועדות המחוזיות , י קידמו תכניות אב"משרד השיכו  וממ, הרשויות המקומיות
ג  כאשר היה ידוע לה  כי אי  כוונה להכי  על בסיס תכנית האב , אימצו את חלק 

 .תכנית מתאר כוללת ולפעול לאישורה
 משמשות בסיס לאישור תכניות מפורטות נקודתיות העובדה שעשרות תכניות אב

שמכוח  נעשי  הליכי הבנייה והפיתוח ביישוב מבלי שהוכנה ואושרה תכנית מתאר 
כוללת שהציבור רשאי לעיי  בה ולהביע עמדה בעניינה אינה מתיישבת ע  עקרו  

__________________ 
ולעתי  ג  שיתו) (הכנת התכנית ; חתימת חוזה ע  המתכנ  שנבחר במכרז: סטטוטוריי  שלבי  טרו   5

 ).הציבור בכ(

העברת המלצותיה לוועדה ; שלבי  שנקבעו בחוק וכוללי  דיו  בוועדה המקומית: לבי  סטטוטוריי ש  6
החלטה א  להפקיד את התכנית או ; בדיקה תכנונית מקדימה של התכנית בוועדה המחוזית; המחוזית

דיו  ; הפקדת התכנית לאחר שמולאו התנאי ; לדחותה או התניית תנאי  להפקדתה או לדחייתה
 .פרסו  התכנית בילקוט הפרסומי  למת  תוק); אישור התכנית; דה המחוזית בהתנגדויותהווע
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השקיפות וע  העיקרו  ולפיו הציבור רשאי להשתת& בתהלי  התכנוני וא& להביע 

יודגש כי ההכרה בתכנו  המתארי המקומי באמצעות תכניות אב . תנגדות בעניינוה
  .עשוי לשמש תמרי' לאי הכנת תכניות מתאר

 פעולות הרשויות המקומיות לקידו  התכנו  המתארי המקומי הכולל
האחריות לייזו  ולקידו  הכנת  של תכניות מתאר מקומיות כוללות מוטלת בעיקר על 

 הרשויות המקומיות במגזר היהודי שאי  לה  78  מ49נמצא כי . תהרשויות המקומיו
 שנה אינ  יוזמות 20 תכנית מתאר כלל או שתכנית המתאר שלה  גילה יותר מ

 התכניות שקודמו ברשויות במגזר 43 רק שש מ. ומקדמות תכניות מתאר מקומיות
 . היהודי במועד הביקורת קודמו על ידי הרשויות המקומיות

)76תיקו  ( תיקו  לחוק התכנו  והבנייה 2006  ו2005  קיד  בשני  משרד הפני
7
 
; שבמסגרתו הורחב היק& הסמכויות של הוועדות המקומיות לאשר תכניות מפורטות

התיקו  נועד . אחד התנאי  לכ  הוא קיומה של תכנית מתאר מקומית כוללת ועדכנית
במועד סיו  . ות כוללותבי  היתר להמרי' את הוועדות להכי  תכניות מתאר מקומי

נמצא כי רק שתי רשויות , כשלוש שני  לאחר שהתיקו  נכנס לתוק&, הביקורת
  . מקומיות החלו להכי  וקדמו תכנית מתאר מקומית כוללת

 ריכוז סמכויות התכנו  המתארי המקומי בידי משרד הפני 
י " אימצה הממשלה את המלצות הוועדה הציבורית לרפורמה בממ2005ביוני 

,) ועדת גדיש להל  (שבראשה עמד מר יעקב גדיש 
 

ובכלל  ההמלצה לחלק מחדש את 
באופ  שהאחריות לתכנו  , האחריות בתחו  התכנו  בי  הגורמי  הממשלתיי 

תהיה בידי מינהל ) המחוזי והמקומי, המישור הארצי(המתארי בכל המישורי  
משרד השיכו  והרשויות , י"ואילו האחריות לתכנו  המפורט תהיה בידי ממ, התכנו 

 . לפי העניי , המקומיות ומשרדי ממשלה אחרי 
לאחר שהחליטה הממשלה לאמ' את מסקנות דוח ועדת גדיש לא תיאמו ביניה  
משרד השיכו  ומינהל התכנו  את צמצו  המעורבות של משרד השיכו  בתכנו  תכניות 

 תכניות מתאר בעת הביקורת עדיי  קיד  משרד השיכו . מתאר מקומיות כוללות
 .סטטוטוריי  מקומיות שנמצאו בשלבי תכנו  טרו 

הטיפול של משרד השיכו  בתכניות המתאר של המושבות מגדל ומנחמייה ושל משרד 
י בתכנית המתאר של מצפה רמו  משק& תופעה שצוינה בדוח שהגישה "השיכו  וממ

י  בקנה אחד קידו  הליכי תכנו  על פי יעדי  אשר אינ  עול: ועדת גדיש לממשלה
  . ע  עקרונות תכנוניי  ארציי 

__________________ 
להשגת יעדי התקציב והמדיניות לשנת הכספי  (התיקו  התקבל במסגרת חוק ההסדרי  במשק המדינה   7

 .306' עמ, 15.6.06, 2055ח "ס, 2006 ו"התשס, )2006
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 ייזו  ותקצוב של תכניות מתאר כוללות בידי מינהל התכנו 
שביסודה " התכנו  היוז "בשני  האחרונות אימ' מינהל התכנו  את מדיניות  .1

לצור  כ  סיכמו בפברואר . התפיסה ולפיה הוא ייזו  תכנו  מתארי בכל המישורי 
שנתית  י ואג& התקציבי  במשרד האוצר שתוכ  תכנית תלת"ממ,  מינהל התכנו 2005

הכוללת יעדי  תכנוניי  ספציפיי  ובה  הכנת תכניות מתאר ) 2007 2005לשני  (
 . מקומיות כוללות חדשות ולוח זמני  ליישומ 

 הוחל 2008וכי רק בשנת , שנתית האמורה לא יושמה נמצא כי התכנית התלת
דבר מעורר תמיהה מאחר שביצועה של התכנית נדרש וה, ביישומה של תכנית דומה

. בדחיפות לצור  ההתמודדות ע  העיכוב הניכר בקידו  התכנו  המתארי המקומי
יישו  התכנית פגע ג  ביכולת של מינהל התכנו  לייש  את ההחלטה  יצוי  כי אי

 . ולפיה הוא ירכז בידיו את סמכויות התכנו  המתארי
שנתית הכי  מינהל  והתכנית התלת" התכנו  היוז "יות  לצור  יישומ  של מדינ .2

 רשויות מקומיות שבה  יקד  מינהל התכנו  תכנית מתאר 17התכנו  רשימה של 
ואול  מינהל התכנו  . מקומית כוללת ויממ  את הוצאות התכנו  הנדרשות לש  כ 

ל מנת הכי  את רשימת הרשויות בלי שפנה לכל הרשויות או לכל הוועדות המקומיות ע
לקבל מה  מידע והסתפק בקבלת חוות דעת  של מתכנני המחוזות של משרד הפני  

והדבר גר  לכ  שבמקרי  אחדי  לא היו למינהל התכנו  , י"ונציגי משרד השיכו  וממ
  . נתוני  מלאי  שעל פיה  יכול לקבל החלטות בעניי 

 ריכוז וניתוח של מידע כולל בתחו  התכנו  המתארי המקומי
  מילוי תפקידיו של מינהל התכנו  בתחו  התכנו  המתארי המקומי ראוי שיהיה לצור

בידיו מאגר מידע מקי& ומעודכ  הכולל נתוני  על מצאי תכניות המתאר הכוללות 
הקיימות בכלל הרשויות המקומיות באר' ועל תכניות מתאר כוללות אות  מקדמי  

 סדרי עדיפויות לעניי  קידו  מידע כזה אמור לסייע בגיבוש. גורמי תכנו  אחרי 
בהיעדר מאגר מידע מעודכ  נבצר . שנתית התכניות במסגרת תכנית עבודה רב

ממינהל התכנו  להפיק בשעת הצור  מידע הנדרש לגיבוש המלצות וקביעת סדרי 
 . עדיפויות ולצור  ביצוע בקרה על תהליכי העבודה של לשכות התכנו 

מינהל התכנו  לא עדכ  את , עודכ  כאמורנוס& על היעדר מאגר המידע מקי& ומ
והדבר מקשה עליו לעבד ,  בנושא תכנו  המתארי המקומי1996ממצאיו של סקר משנת 

  . מידע ולנתחו לצור  קבלת החלטות מדיניות בתחו  התכנו  המתארי המקומי
 סיכו  והמלצות

, ישראלתכניות המתאר המקומיות הכוללות ה  נדב  מרכזי במער  התכנוני הכולל ב
א  לכמחצית מהעיריות והמועצות המקומיות בישראל אי  תכניות מתאר מקומיות 

ותכניות רבות כלל לא , ההכנה והאישור של תכניות אלו אורכי  שני  רבות. עדכניות
בעשור האחרו  קיבלו תוק& רק חמש תכניות מתאר מקומיות . מגיעות לשלב אישור 

ומיות רבות מתבססות בעבודת  על תכניות אב רשויות מק. של רשויות מהמגזר היהודי
הדבר פוגע . שהינ  תכניות לא סטטוטוריות שלא עברו את הליכי האישור שנקבעו בדי 

 . כלכליות וסביבתיות, חברתיות, ביכולת  להתמודד ע  סוגיות תכנוניות
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הוא החל ליזו  הכנה של : מינהל התכנו  מטפל בנושא בשני מישורי  עיקריי 

, והוא עוסק בגיבוש רפורמה בחוק התכנו  והבנייה, תאר מקומיות כוללותתכניות מ
בי  היתר על מנת להתמודד ע  חלק מהחסמי  הפוגעי  ביכולת לקד  ולאשר 

במש  השני  גדל ברשויות המקומיות במגזר היהודי המחסור , ע  זאת. תכניות
 ואישור  של בשל החסמי  המונעי  את קידומ . בתכניות מתאר מקומיות עדכניות

" תכנו  היוז "תכניות וכ  בשל כוח האד  המוגבל המיועד לקד  את מדיניות ה
יתקשה מינהל התכנו  לצמצ  במידה , ומאחר שהליכי התיקו  של החוק טר  הושלמו

 . ניכרת את המחסור האמור בשני  הקרובות
 הכנת  שה  הגור  העיקרי הנושא באחריות לייזו  ולקידו , הרשויות המקומיות .1

נדרשות לקבוע כי נושא זה הוא יעד מרכזי , של תכניות מתאר מקומיות כוללות
 . בעבודת  ולגבש תכנית עבודה להשלמת הטיפול בנושא זה

על משרד הפני  להטמיע בקרב ראשי הרשויות המקומיות בישראל את התפיסה  .2
 ועדכנית ולפיה מחובת  לפעול להכנתה ולאישורה של תכנית מתאר מקומית כוללת

וכ  עליו לטפל בהחלטיות , אשר תבטיח כי יישמרו האינטרסי  של הציבור כולו
ובמידת הצור  עליו לעשות כ  באמצעות , ברשויות שאינ  ממלאות את חובת  האמורה

 .שימוש בסמכויות שבידיו
על מינהל התכנו  ועל משרד השיכו  להחיש את ביצועו של הלי  ריכוז האחריות  .3

ולש  כ  יש לבחו  את העברת , כנו  המתארי המקומי בידי מינהל התכנו לקידו  הת
 .האחריות לחלק מהליכי התכנו  שטר  הגיעו לשלבי  הסטטוטוריי  למינהל התכנו 

על מינהל התכנו  לקבוע בתיאו  ע  לשכות התכנו  המחוזיות מדיניות ברורה  .4
י  מקו  להכיר בתכנית אב ככלל א. בנושא תכנו  מתארי מקומי באמצעות תכניות אב

משו  שהכרה כזו עלולה לשמש , של יישוב שאינו פועל לקידו  תכנית מתאר כוללת
 .הכנת  של תכניות מתאר כוללות תמרי' לאי

לש  קידו  ממשי של הכנת תכניות מתאר מקומיות כוללות יש להמשי   .5
 . להקצות את המשאבי  הדרושי  למינהל התכנו  ולמוסדות התכנו 

2009אחר סיכומו של דוח זה החליטה הממשלה באוקטובר ל
8

 להטיל על וועדה 
, מקצועית להגיש המלצות לתכנית מפורטת לרפורמה בתחומי התכנו  ורישוי הבנייה

מטרות . ולהביא  לאישור בוועדת השרי  לשיפור וייעול תחו  התכנו  והבנייה
הרישוי ,  התכנו לקצר ולפשט את הליכי, לשפר: הרפורמה על פי ההחלטה ה 

ליצור רמה גבוהה של וודאות לגבי ; והבנייה על מנת להקל על צרכני מוסדות התכנו 
, להבטיח מענה תכנוני מלא; הלי  ייזו  ואישור תכניות או בקשות להיתרי בנייה

הרפורמה תבוצע . הסביבה והמשק בישראל, גמיש ומגוו  לצרכי החברה, איכותי
בנייה חדש או על ידי חקיקת תיקו  משמעותי לחוק באמצעות חקיקת חוק תכנו  ו

 .הקיי 
משרד מבקר המדינה מעיר כי מ  הראוי שהממצאי  שהועלו בדוח זה יעמדו לנגד עיני 

  . הוועדה המקצועית בבואה לגבש את המלצותיה לוועדת השרי 
__________________ 

 אשר צורפה לפרוטוקול 30.9.09כנו  והבנייה מיו  החלטה של ועדת שרי  לשיפור וייעול תחו  הת  8
 . 777 ומספרה הוא 2.10.09החלטות הממשלה וקבלה תוק) של החלטת ממשלה ביו  



 375 השלטו  המקומי

♦  
 מבוא

רית ולקבוע את אופיו של התכנו  המתארי המקומי נועד להתוות את מדיניות התכנו  העירונית או האזו
בי  היתר באמצעות קביעת איסורי  והיתרי  הנוגעי  לבנייה , היישוב ואת כיווני התפתחותו העתידית

. הדבר נעשה בהתא  להוראות תכניות המתאר המחוזיות והארציות, ולשימוש בקרקע בתחו  היישוב
לפיכ  נדרש שלכל . רי המקומי ה  עמוד התוו  של התכנו  המתא9תכניות המתאר המקומיות הכוללות

 . רשות מקומית תהיה תכנית מתאר מקומית כוללת תקפה ומעודכנת
נקבע מדרג של , ) חוק התכנו  והבנייה או החוק להל   (1965 ה"התשכ, בחוק התכנו  והבניה

.  במרחב תכנו  מקומי ייגזרו מתכנית מתאר מקומית כוללת10על פיו תכניות מפורטות; תכניות
  להל  (מדרג זה ניתנת תמונה מקיפה וכוללת ה  לוועדות המקומיות לתכנו  ולבנייה באמצעות 

וה  לוועדות , בהכינ  תכנית מפורטת ובבוא  להחליט א  להמלי& על הפקדתה) הוועדות המקומיות
 .לתת תוק' לתכניתלהחליט א    בבוא  )  הוועדות המחוזיות להל  (המחוזיות לתכנו  ולבנייה 

, כי מטרותיה  של תכניות המתאר המקומיות הכוללות הוא להגדיר את ייעודי הקרקעבחוק נקבע 
להתוות את מערכת הדרכי  המקומית ולקבוע את צפיפות הבנייה וכ  לקבוע אילו שטחי  ישמשו 

על בסיס הוראות תכניות . שטחי  ציבוריי  פתוחי  ואילו שטחי  מיועדי  להקמת מוסדות ציבור
וכ  , וללות אמור להתקיי  פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנו  המקומיהמתאר המקומיות הכ

הנוחות ומניעת , התחבורה, הבטיחות, הניקיו , התברואה, הבטחת תנאי  נאותי  מבחינת הבריאות
 . מפגעי  על ידי תכנו  הקרקע וייחוד אזורי  מסוימי  בה למטרות מסוימות

עיות הנוגעות להליכי התכנו  של תכניות מתאר מדינת ישראל מתמודדת זה שני  ע  מכלול ב
בהצעה לתיקו  חוק התכנו  והבנייה שגיבש משרד . מקומיות כוללות ולהליכי טיפול בתכניות ואישור 

... נפגעי  התכנו  והפיתוח של הישוב, בהיעדרה של תכנית מתאר כוללת" צוי  ש200811הפני  בשנת 
מונע התמודדות ע  סוגיות , ית העירונית הכוללתהעדר תכנו  מתארי אינו מאפשר טיפול בתשת

הופ  קידומ  של ] כ ... [ואינו מכוו  להשגת מטרות ארוכות טווח, סביבתיות כלכליות חברתיות
מאות וא' אלפי תכניות מפורטות נקודתיות למשא כבד על כתפי הגופי  היוזמי  ומוסדות התכנו  

  ".רו  והדר  לאישור היא מפותלת ורבת משוכותבמציאות זו הזמ  הדרוש לאישור הוא א... כאחד
: במהל  השני  הוקמו ועדות מקצועיות שעסקו בי  היתר בהיבטי  של התכנו  המתארי המקומי

 לחוק 43 שחלק ממסקנותיה שימשו בסיס לתיקו  12ועדה מייעצת בראשות עור  הדי  יחזקאל לוי
צוות ; 14י'שרדית בראשות מר עמר  קלעגמ ועדה בי ; 199513התכנו  והבנייה שהתקבל בכנסת בשנת 

 ועל בסיס המלצותיו התקבל 2005בראשות מנהל מינהל התכנו  במשרד הפני  שהחל לפעול במרס 
משרדי לבחינת שינויי   צוות בי ; )76 תיקו   להל   (15 לחוק התכנו  והבנייה76 תיקו  2006ביוני 

 .2005ט בחוק התכנו  והבנייה שהוק  לפי החלטת הממשלה מאוגוס
 

__________________ 
 . מדובר בתכניות מתאר מקומיות המתייחסות באופ  כולל ליישוב של   9

בצורה מפורטת תכנית מפורטת היא תכנית המסדירה את הוראות הבנייה ואת אופ  השימוש במקרקעי    10
 .במתח  מסוי 

 .2008 –ט "התשס, )90תיקו  מס (תזכיר חוק התכנו  והבניה   11
 .1993 1992ל משרד הפני  הוא שמינה את הוועדה בעקבות החלטות שקיבלה הממשלה בשני  "מנכ  12

 .1995התקבל בכנסת באוגוסט   13
 .  שיפור תהליכי התכנו  בנושא1999הוועדה הוקמה בעקבות קבלת החלטת הממשלה מאוגוסט   14

להשגת יעדי התקציב והמדיניות לשנת הכספי  (התיקו  התקבל במסגרת חוק ההסדרי  במשק המדינה   15
 . 306' עמ, 15.6.06, 2055ח "ס, 2006 ו"התשס, )2006
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה כמה נושאי  מרכזיי  הנוגעי  2009מרס  2008בחודשי  פברואר 
התמשכות ; מידת העדכניות של תכניות מתאר מקומיות כוללות: לתכנו  המתארי המקומי הכולל

סס על תכנו  מתארי מקומי המתב; הליכי ההכנה והאישור של תכניות מתאר מקומיות כוללות
יישו  החלטת ; פעולות הרשויות המקומיות לקידו  התכנו  המתארי המקומי הכולל; תכניות אב

התכנו  "מדיניות ; הממשלה ולפיה משרד הפני  ירכז בידיו את התכנו  המתארי המקומי הכולל
 .אופ  הריכוז והניתוח של מידע בתחו  התכנו  המתארי המקומי; ויישומה" היוז 

. בוועדות המחוזיות ובלשכות התכנו  המחוזיות שבמשרד הפני , מינהל התכנו הבדיקה נעשתה ב
במשרד האוצר ובמינהל , ) משרד השיכו  להל  (כמו כ  נעשתה בדיקה במשרד הבינוי והשיכו  

לצור  הביקורת ריכז משרד מבקר המדינה נתוני  מכל הרשויות ). י" ממ להל  (מקרקעי ישראל 
 .  שהפי& לה המקומיות באמצעות שאלו 

 תפקיד  של גורמי התכנו  בקידו  התכנו  המתארי המקומי הכולל
חוק התכנו  והבנייה מטיל את האחריות להכנת  של תכניות מתאר מקומיות כוללות בראש 

תפקיד הוועדות המחוזיות הוא לפקח ולהורות לוועדות ; ובראשונה על הוועדות המקומיות
שה במועד שיקבעו וכמו כ  לדו  בתכנית המתאר להחליט על המקומיות להכי  תכנית מתאר ולהגי

שר הפני  נושא באחריות הכוללת לתכנו  המתארי מתוק' היותו הממונה על . הפקדתה ואישורה
 .ביצוע חוק התכנו  והבנייה

הוא הגור  המקצועי הבכיר בתחו  התכנו  )  מינהל התכנו  להל  (מינהל התכנו  שבמשרד הפני  
קידיו כוללי  סיוע ומת  הנחיה מקצועית לשר הפני  ולמוסדות התכנו  האחראי  ותפ, והבנייה

 האג' לתכנו   להל  (האג' לתכניות מתאר מקומיות  .להכנת תכניות מתאר מקומיות כוללות
ובכלל זה , עוסק במסגרת המינהל ג  בייזו  ובקידו  של תכניות מתאר חדשות ליישובי ) מקומי

הוא אחראי ג  לבקרה על תכניות מקומיות ומפורטות  ;עד שלב אישור  תות קיימועדכו  תכניב
 .לאחר הפקדת  בוועדות המחוזיות

הרפורמה מדגישה בי  היתר .  בהכנת רפורמה בחוק התכנו  והבנייה2005מינהל התכנו  החל בשנת 
ומטרתה להתמודד ע  חלק מהחסמי  , את חשיבותה של תכנית מתאר מקומית כוללת עדכנית

 שבמסגרתו הורחב היק' 76התקבל כאמור תיקו  , במסגרת הרפורמה. ו  תכניות אלהלקיד
אחד התנאי  לכ  הוא קיומה של תכנית ; הסמכויות של הוועדות המקומיות לאשר תכניות מפורטות

הרחבת הסמכויות של הוועדות " נכתב כי 16בהצעת התיקו  לחוק. מתאר מקומית כוללת ועדכנית
 2008בנובמבר ". ה תמרי& לוועדות המקומיות ליזו  תכניות מתאר מקומיותהמקומיות כמוצע תהוו

, )90תיקו  (הוגש לממשלה במסגרת הרפורמה תזכיר הצעת חוק לתיקו  חוק התכנו  והבנייה 
העוסק א' הוא בהיבטי  שוני  הנוגעי  , ) לחוק90 ההצעה לתיקו   להל   (2008 ט"התשס

 . לתכניות מתאר מקומיות כוללות
  

__________________ 
 .2006ממאי , ו"באייר התשס' י, 236הצעת חוק   16
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 עדכניות התכניות המתאריות המקומיות
 הקשורי  במגמות ובתהליכי   הליכי התכנו  והפיתוח המקומי והאזורי ה  הליכי  דינאמיי

א  חל שינוי במער  חברתי וכלכלי שבהתבסס עליו הוכנה תכנית . כלכליי  וסביבתיי , חברתיי 
 .יש לעדכ  תכנית זו , מתאר מקומית

מסקנתו .  מחקר יישומי בנושא שינויי  בתכניות מתאר מקומיות1993 מינהל התכנו  יז  כבר בשנת
רוב הישובי  פועלי  על פי תוכניות מתאר מיושנות ועליה  מורכבות תוכניות מפורטות : "הייתה

תוכניות מתאר .  בירושלי 2000 אביב וכ  תוכניות מפורטות בתל3,000  כ שאינ  קשורות זו בזו 
 ".  להכנת תכנית מתארתשהיא אחת הסיבות העיקריו, לתכאלה חסרות את הראיה הכול

 17מאחר שהתכנו  המתארי של רשות מקומית מושתת על תכניות מפורטות ועל תכנית נקודתיות
שאינ  משקפות ראייה כוללת נוצרו לעתי  פערי  מבחינה תכנונית ומבחינת התשתית בי  שכונות 

תפקידה של . כ  נוצר מחסור בשטחי ציבורבאותה רשות מקומית ובי  הרשות לרשויות שכנות ו
תכנית מתאר כוללת עדכנית הוא לטפל בבעיה האמורה ולהביא לשיפור באיכות חייה  של 

בהירות בנוגע להוראות המחייבות החלות  במצב הקיי  יש כדי לגרו  במקרי  רבי  לאי. התושבי 
 . ת ותכניות נקודתיות רבותמשו  שעל שטחי  רבי  עשויות לחול תכניות מפורטו, על המקרקעי 

הצור  בתכניות מתאר מקומיות עדכניות מקורו ג  בכ  שבעשור האחרו  קיבלו תוק' תכניות מתאר 
תכניות מתאר נקודתיות ישנות .  שבמסגרת  נקבעו עקרונות מדיניות כלליי  ארציות ומחוזיות 

תאר מקומית כוללת היא אחת המטרות של תכנית מ. רבות אינ  מתיישבות ע  העקרונות האמורי 
קביעת הפרטי  הדרושי  לביצוע התכניות המחוזיות והארציות על ידי בטול תכניות נקודתיות שלא 

 .מומשו או באמצעות התאמת תכניות המתאר המקומיות לתכניות המחוזיות והארציות
 2005 שאישרה הממשלה בנובמבר 35' לפיתוח ולשימור מס, בתכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה

 אשר תכניות המתאר המקומיות 18נקבע כי על הוועדות המקומיות של יישובי , )35א " תמ להל  (
שלה  אינ  עדכניות להכי  תכניות מתאר מקומית מעודכנות בהתא  לצור  שייפרטו ויישמו את 

 נקבע שאחת ממטרותיה היא 35א "יצוי  כי בתמ.  ותכניות המתאר המחוזיות35א "הוראות תמ
הוראות שאמורות , בי  היתר, בתכנית נקבעו. ח פיתוח ואת העלאת איכות החיי  העירוניתלהבטי
טיפול במבני  מסוכני  וחיזוק ,  בתכניות המתאר המקומיות בנושא שיפור השירותי  לציבורללהיכל

הסדרת , החדרת מי נגר עיליי , 19דיור בר הישג, מבני  שאינ  עומדי  בתקני  לרעידות אדמה
שיקו  ) מי  ופסולת, תחבורה, זניקו, ביוב(פיתוח מערכות התשתיות העירוניות , יבוריתתחבורה צ

 . רצועת אזור הנחל והסדרת גישה סבירה לחופי  פתוחי  לציבור
תכלית . שלזמ  ביצועה של תוכנית נודעת חשיבות רבה"בית המשפט העליו  קבע בהתייחסו לעניי  
  תכנוני ובדר  זו לקיי  מידה של איזו  בי  עניינ  של קביעתו של הזמ  הינה אכ  למנוע קיפאו

לבי  רווחת ואיכות חייו , פי התכנו  הקיי  המבקשי  למצות את זכויותיה  על, בעלי קניי  ויזמי 
א  תכנית , מזמ  לזמ , הלוא היא מחייבת לחזור ולבחו , והדאגה לעניינו של הציבור; של הציבור

, כהלכתה, לש  קיומה של תכלית זו. על צורכי ההווה והעתידשגובשה לפני שני  עודנה עונה 
 . 20"מוטל על רשויות התכנו  לשקוד על עדכו  מתמיד של הנורמה התכנונית

 קבע כי תנאי להרחבת סמכויותיה של ועדה מקומית לאשר תכנית מפורטת הוא קיומה של 76תיקו  
 לחוק 90בתזכיר ההצעה לתיקו  .  שני  מיו  תחילתה10תכנית מתאר מקומית תקפה שטר  חלפו 

__________________ 
 . תכנית נקודתית היא תכנית החלה על מגרש אחד או שניי  17
 .  תושבי 2,000 מדובר ביישובי  שצפויי  לגור בה  יותר מ  18
 .דיור זמי  לזוגות צעירי  ולאוכלוסיות חלשות  19
‰Á‡Â ·È·‡ ˙Ó¯· ‰·È·Ò‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˙ÂÓÚ‰ '  ' ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ, 1636/92/ "בג  20

Ï˙ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï-Á‡Â ·È·‡  ,'309) 5(ד מח"פ. 
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שהגיש משרד הפני  הוצע כי הוועדה המחוזית תהיה מוסמכת לקבוע כי אי  צור  בהכנת תכנית 

  .מתאר חדשה ובלבד שטר  חלפו עשרי  שנה מיו  תחילתה של תכנית המתאר המקומית שאושרה
 איסו  מידע על תכניות המתאר המקומיות הכוללות ועל תכניות האב

 אס' משרד מבקר המדינה מידע על תכניות המתאר המקומיות הכוללות ועל תכניות 2008בשנת 
על (המידע נאס' ה  באמצעות שאלו  שהופ& לרשויות המקומיות . האב של הרשויות המקומיות

השאלוני  שמולאו ושנמסרו למשרד מבקר המדינה חתמו ראש הרשות המקומית או מהנדס הרשות 
 . 21 על ידי ריכוז נתוני  שהתקבלו ממינהל התכנו וה ) המקומית או שניה 

להל  כמה הבהרות בנוגע למידע שמסרו הרשויות המקומיות למשרד מבקר המדינה ולמידע שנאס' 
, המידע האמור לא כולל נתוני  על שני סוגי  של מועצות מקומיות האחד) א: (במינהל התכנו 

 המדינה כי לפי המדיניות שלו אי  מקו  המועצות האזוריות שמינהל התכנו  מסר למשרד מבקר
הרשויות המקומיות באזור , השני; לקד  עבור  תכניות מתאר כוללות בניהול ובמימו  ממשלתיי 

יהודה ושומרו  שמינהל התכנו  סבר כי ג  אות  אי  להביא בחשבו  במסגרת גיבוש תמונת המצב 
מדובר במידע על רשויות מקומיות ולא , ללככ) ב. (הארצית שכ  חוק התכנו  והבנייה אינו חל עליה 

).   יישוביי להל  (על יישובי  הנכללי  בתחו  השיפוט של מועצות אזוריות או מועצות מקומיות 
הנתוני  נוגעי  לכל הרשויות בלי התייחסות לגור  שאחראי להכנת התכנו  המתארי בה  ) ג(
 .)י או הרשות המקומית"ממ, משרד השיכו , מינהל התכנו (

בחלק מהנושאי  השווה משרד מבקר המדינה את הנתוני  שריכז במהל  הביקורת לממצאיו של 
 ואשר עסק בתכניות 1997 עד פברואר 1996סקר ארצי שביצע מינהל התכנו  בחודשי  אוקטובר 

ראו בהמש  בפרק ריכוז ) ( סקר משרד הפני  להל  (בתכניות פיתוח ובתכניות מתאר מקומיות , אב
  ).ל מידע כולל בתחו  התכנו  המתארי המקומיוניתוח ש

 עדכניות התכניות במגזר היהודי
1. ‰˜È„·‰ „ÚÂÓ „ÚÂ ˙È Î˙‰ Û˜Â˙ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Â È‰ ˙È Î˙‰ ÏÈ‚ . ÈÎ ‡ˆÓ 

Ó ˘ÓÁÏ ˜¯-105 „Ú ÔÏÈ‚˘ ˙ÂÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÂÈ‰ ˙ÂÈ„Â‰È ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 10 ÌÈ ˘ 
)‰ ÂÏ‡ ˙ÂÈ Î˙ ˘ÓÁ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÏÈ‚Î ‡Â-7.5ÌÈ ˘  ( Ï˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÏÈ‚22 ‡Â‰ ˙ÂÈÂ˘¯ 10 

 „Ú20‰ ˘  ; Ï˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÏÈ‚64Ó ÏÂ„‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ -20‰ ˘  ;Ï-14 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 
Û˜Â˙· ˙ÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÏÏÎ.  

__________________ 
בלשכות התכנו  המחוזיות וברשויות , נה קיי  בירורי השלמה במינהל התכנו משרד מבקר המדי  21

בהתא  לתוצאות בירורי . המקומיות עצמ  בנוגע לחלק מהנתוני  שצוינו בשאלוני  שמילאו הרשויות
 . ההשלמה תוקנו חלק מהנתוני  שמסרו כמה מה 
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éãåäéä øæâîá úåéðëúä úåéðëãò :1 íéùøú

 
.  תכניות מתאר כוללות בשלבי הכנה47 היו 1997 1996בשני  , על פי סקר משרד הפני  .2

 בנושא התקדמות הכנת  של תכניות אלה 2009משרד מבקר המדינה בתחילת שנת בדיקה שעשה 
 מה  תכניות 11( מהתכניות 30וכי הכנת  של ; העלתה כי עד אותה עת אושרו חמש תכניות בלבד

אול  ,  תכניות הופסקה ג  כ 10עוד נמצא כי הכנת  של ; הופסקה כליל) מתאר למועצות אזוריות
וכי הכנת  של שתי תכניות עדיי  נמשכה ; ת תכניות אחרות לאות  רשויותבמהל  השני  הוחל בהכנ

 . במועד סיו  הביקורת
משרד מבקר המדינה השווה את עדכניות תכניות המתאר של רשויות מקומיות יהודיות בשנת  .3

ההשוואה העלתה כי . לעדכניות התכניות במועד הביקורת) על פי הסקר שפרס  משרד הפני  (1997
 :כמתואר בתרשי  שלהל , 1997ת המתאר במועד הביקורת עדכניות פחות מהתכניות בשנת תכניו
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1997 úðùì äàååùäá 2008 úðùì

  
 עדכניות התכניות במגזר הלא יהודי

 החליטה ממשלת ישראל לפעול לעדכו  תכניות 200522 וביולי 2000בינואר ובמרס , 1998בנובמבר 
 תכניות מתאר מקומיות המתאר ליישובי המגזר הערבי והטילה על מינהל התכנו  להכי  ולעדכ 

 יועדת השרי  לעניינ: "בהחלטה נאמר.  יישובי  של המגזר31  מועצות מקומיות ו26, לשש עיריות
לשיפור איכות החיי  , קובעת כי תכניות המתאר מהוות מכשיר אדמיניסטרטיבי, המגזר הערבי

שואפת ועדת אשר על כ  . במגזר הערבי ומשמשות ג  במאבק בבנייה הבלתי חוקית במגזר זה
 ". השני  הקרובות יסתיי  כלל עדכו  תוכניות המתאר בכל המגזר הערבי4השרי  כי במהל  

ובמועד הביקורת קיבלו , מינהל התכנו  פועל בשני  האחרונות ליישומ  של החלטות הממשלה
 31;  שעליה  חלו החלטות הממשלה האמורות23  תכניות מתאר לרשויות וליישוביי18תוק' 
ארבע תכניות מתאר אחרות היו , היו בשלבי  שוני  של טיפול ואישור בוועדות המחוזיות 24תכניות

 . בעת הביקורת בשלבי הכנה
 רשויות מקומיות במגזר הלא יהודי הייתה במועד הביקורת תכנית מתאר כוללת 8025  מ23 ל .1

גיל התכניות ; נה ש20 עד 10 רשויות נוספות היה 39גיל התכניות של ;  שני 10עדכנית שגילה עד 
 . לשלוש רשויות לא הייתה תכנית מתאר בתוק';  שנה20  רשויות מקומיות היה גדול מ15של 

__________________ 
 3956והחלטה , 2000 ממרס 1433החלטה , 2000 מינואר 980החלטה , 1998 מנובמבר 4464החלטה   22

 .2005מיולי 
 . יישובי 15תכניות מתאר של שלוש רשויות מקומיות ושל   23
 . יישובי 11 רשויות מקומיות ושל 20תכניות מתאר של   24

 .רשויות אלה כוללות ג  שלוש מועצות אזוריות  25
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ïäéúåéðëú ìéâù úåéåùø
20-î ìåãâ
(19%) 15

ïäéúåéðëú ìéâù úåéåùø
20-10
(48%) 39

ïäì ïéàù úåéåùø
øàúî úéðëú
(4%) 3

ïäéúåéðëú ìéâù úåéåùø
10-î ïè÷
(29%) 23

éãåäé àìä øæâîá úåéðëúä úåéðëãò :3 íéùøú

 
 תכניות מתאר של רשויות במגזר 23  היו בהכנה1997 1996בשני  ,  על פי סקר משרד הפני  .2

מהל  השני  ואול  ב, הכנת  של שבע תכניות הופסקה;  מהתכניות קיבלו תוק'16מאז . הלא יהודי
 .הוחל באות  רשויות בהכנת תכנית חדשות

משרד מבקר המדינה השווה את עדכניות תכניות המתאר של רשויות מקומיות במגזר הלא  .3
להל  . 2008לעדכניות התכניות בשנת ) על פי הסקר שפרס  משרד הפני  (1997יהודי בשנת 
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✩  

˙ÂÈ Î„ÚÏ ¯˘‡· Â‡·Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÏÂÎ‰ È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î˙‰ Í·„ ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ˙ÂÈ Î˙‰ 
¯ÒÁ· „Â‡Ó „Ú ‰˜ÂÏ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· . ˜ÏÁ ÈÎ ˜¯Ù‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ „ÂÚ

 ÔÂ Î˙ ÏÚ ÒÒ·˙Ó Â È‡ Ï‡¯˘È· ÌÈ·˘ÂÈÓ‰ ÌÈ¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ÈÂ È·‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ ¯ÎÈ 
È Î„ÚÂ ÏÏÂÎ È¯‡˙Ó ,˜Ú ‰Ê ÌÂÁ˙· ¯ÒÁ‰ Ï„‚ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎÂ Ï˘ Ô˙Â ˘ÈÈ˙‰ ·

 ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· Û˜Â˙ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‰˘„Á ˙È Î˙ ÌÂ˘Â ¯Á‡ÓÂ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙) ˙ ˘Ó2006.(  
 תכניות מתאר מקומיות שנמצאות בהכנה

 : 26להל  נתוני  על מספר תכניות המתאר המקומיות הנמצאות בהכנה אצל גורמי  שוני  .1
‰ Î‰· ˙Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ¯ÙÒÓ 

Ó¯Â‚‰ ÈÙÏÔ˙ Î‰· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ  
 ˙Â„ÚÂ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó  ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó

ÓÓÂ"È  ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎ˘Ï
˙ÂÈÊÂÁÓ‰  Ï‰ ÈÓ 

ÔÂ Î˙‰  
 במגזר היהודי 19 4 14 6

 במגזר הלא יהודי *29   2 11
 .   יישוביי24 נוס) על כ( מכי  כאמור מינהל התכנו  תכניות מתאר ל *

 לה  תכניות מתאר כוללות או שהתכניות  הרשויות המקומיות במגזר היהודי שאי 78מבי   .2
 הרשויות 18מבי  .  אי  תכנית מתאר כוללת בהכנה49  שנה ל20 התקפות בה  גיל  יותר מ

המקומיות במגזר הלא יהודי שאי  ביד  תכניות מתאר כוללות או שהתכניות התקפות בה  גיל  יותר 
 .רק לשתיי  אי  תכנית מתאר כוללת בהכנה,  שנה20 מ
 התכניות במגזר היהודי המצויות בשלבי הכנה וטיפול הועברו לוועדות 43  מ14רק  .3

. 2009 2007 התכניות במגזר היהודי הוחל במהל  השני  43  מ15יצוי  כי בהכנת  של . המחוזיות
 התכניות המצויות בשלבי הכנה 42  מ27לוועדות המחוזיות הועברו , אשר למגזר הלא יהודי

 . וטיפול
 ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÚÈ˜˘‰˘ ıÓ‡Ó ÌÈÙ˜˘Ó È„Â‰È ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈ Î˙‰ ·ˆÓ

‰Ê ¯Ê‚Ó Ï˘ ˙ÂÈ Î˙· ÂÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ· ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· .È„Â‰È‰ ¯Ê‚ÓÏ ¯˘‡ , ‰‡ˆÂ˙Î
 ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ô˙Â·Î¯ÂÓÂ ‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÎ¯‡˙‰Ó) ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú·

ÔÏ‰Ï Â‡¯ (È‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈ Î„Ú‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙¯˙ÂÈ· ÈË‡ ‡Â‰ È„Â‰ , ‡Ï˘ ‰‡¯ Â
˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ ˘· ˘ÓÓ Ï˘ ÈÂ È˘ ÏÏÂÁÏ È„Î Â· ‰È‰È.  

__________________ 
ל ממועצות אזוריות או בטבלה לא נכללו תכניות בשלבי הכנה ליישובי  הכלולי  בתחו  שיפוט  ש  26

 . מקומיות
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 התמשכות הליכי ההכנה והאישור של תכניות מתאר מקומיות
ומשתתפי  בה גורמי  , מטבע הדברי  הכנתה של תכנית מתאר מקומית כוללת היא תהלי  מורכב

תכנוניות שמקור  בתכניות המתאר בשל דרישות . רבי  שלעתי  האינטרסי  שלה  מנוגדי 
המחוזיות והארציות ומאחר שמעורבותו של הציבור בחלק מהתכניות גדולה יותר נעשה התהלי  

ויש לעשות את מרב המאמצי  , לפיכ  נמשכי  הליכי התכנו  בישראל שני  רבות. מורכב א' יותר
 . כל להשיג את מטרותיולהאיצ  כדי למנוע פגיעה באיכות התכנו  וכדי שהוא יהיה עדכני ויו

משרדי לבחינת   הצוות הבי 2007בעניי  זה נקבע בדברי ההסבר לדוח המסכ  שהגיש ביוני 
התמשכות  של תהליכי התכנו  פוגעת קשות בהשגת מטרות "שינויי  בחוק התכנו  והבנייה ש

רביי  לתהלי  לקבוע משכי זמ  מ, אפוא, מוצע. בעדכניות התכנו  ובאיכותו, בסדר הציבורי, התכנו 
זאת בהתאמה למציאות , אישור  של תכניות בהבחנה בי  התכנו  המתארי לתכנו  המפורט

כלליותה של תכנית המתאר וצמצו  . כלכלית המשתנה ולהוראות החוק האחרות החברתית
, והתאמה של תכנית מפורטת לתכנית מתאר עדכנית מאיד  גיסא, השלכותיה הקנייניות מחד גיסא

מומל& לקצוב זמ  למילוי , כמו כ . צמצומ  המשמעותי של משכי התכנו  והאישוריאפשרו את 
 ". מועד שכיו  אינו קצוב בחוק תנאי  לאישורה של תכנית 

ועל הפגיעה תוצאות הסרבול וההתמשכות של ההלי  התכנוני של תכניות מתאר מקומיות על 
ה הממלכתית לעניי  בטיחות  עמדה ועדת החקירעקב כ י  תכנוניי  דבשלטו  החוק ובסטנדר

 2003דצמבר ב שפרסמה הוועדה בדוח .)זילר ועדת   להל (ציבור את המבני  ומקומות המשמשי  
קיו   אי הבהירות והתמשכות ההלי  גורמי  לעתי  לאי, אי היעילות, כבר ראינו שהסרבול: "נאמר

רשויות , יות הפיקוחלהצטברות תיקי  אצל רשו, לחוסר יכולת אכיפה, לזילות בחוק, נורמות
כ  רבה , ולכל כיוצא באלו תופעות ככל שהלי  תכנו  מסורבל וממוש  יותר, משפט התביעה ובתי

הפרת נורמות וכל , זלזול בו, גוברת התופעה של התעלמות מהחוק, ככל שזו גדלה.  ממנו'סלידה'ה
בלתי מפוקחת , צועיתבלתי מק, שהיא בנייה פרועה, כל אלו תורמי  לבנייה ללא היתר. כיוצא בזה

 ". ]27[ובלתי בטיחותית
השלב .  א:   בתהלי  ההכנה של תכנית מתאר מקומית כוללת לרשות מקומית שני שלבי  עיקריי 

ולעתי  ג  שיתו' (הכנת התכנית ; חתימת חוזה ע  המתכנ  שנבחר במכרז: סטטוטורי הטרו 
 ;העברת המלצותיה לוועדה המחוזית; דיו  בוועדה המקומית: השלב הסטטוטורי.  ב;   )הציבור בכ 

החלטה א  להפקיד את התכנית או לדחותה ; בדיקה תכנונית מקדימה של התכנית בוועדה המחוזית
דיו  הוועדה ; הפקדת התכנית לאחר שמולאו התנאי ; או התניית תנאי  להפקדתה או לדחייתה

ת בילקוט הפרסומי  למת  פרסו  התכני; אישור התכנית; המחוזית בהתנגדויות שהוגשו לתכנית
 .תוק'

 או היו 2009משרד מבקר המדינה ריכז נתוני  על תכניות מתאר מקומיות שהיו תקפות לשנת 
על מנת לבחו  את משכי הטיפול בתכניות שהכנת  הסתיימה ובתכניות , בשלבי הכנה באותה שנה

  שמשכ  המרבי שלבי, שנמצאו בשלבי  הטרו  סטטוטוריי  ובשלבי  הסטטוטוריי  של הכנת 
משרד , מינהל התכנו (יצוי  כי נבדקו תכניות שהיו בטיפול  של גורמי  שוני  . נקבע בחוק

  ). י ורשויות מקומיות"ממ, השיכו 
__________________ 

 .351 350' דוח זילר עמ  27
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 2009 1990התמשכות הטיפול בתכניות שקיבלו תוק  בשני  

 Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰ Î‰‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÎ˘Ó ˘ ÔÓÊ‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï74 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ 
ÏÏÂÎ ÌÈ ˘· Û˜Â˙ ÂÏ·È˜Â ÌÈ Â˘ ÔÂ Î˙ ÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ Â ÎÂ‰˘ ˙Â1990-2009 : ‰ Î‰‰

Ó ¯˙ÂÈ ÂÎ˘Ó  ˙ÂÈ Î˙ ˘˘ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â-20‰ ˘ 28 ; Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰ Î‰‰25 ÂÎ˘Ó  ˙ÂÈ Î˙ 
10-20‰ ˘  ; Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰ Î‰‰28ÌÈ ˘ ¯˘Ú „Ú ˘˘ ÂÎ˘Ó  ˙ÂÈ Î˙  ; ¯Â˘È‡‰Â ‰ Î‰‰

 Ï˘15ÌÈ ˘ ˘ÓÁ „Ú ÂÎ˘Ó  ˙ÂÈ Î˙  .ÂÓÓ·Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ Ô˙ Î‰ ‰Î˘Ó  Úˆ-74 ˙ÂÈ Î˙‰ 
ÌÈ ˘ ¯˘Ú ÂÏÏ‰ .  

  בשלבי הכנה2008התמשכות הטיפול בתכניות שהיו בשנת 
משרד , משרד מבקר המדינה ריכז נתוני  על מש  הליכי הטיפול והאישור של מינהל התכנו 

התכניות היו  מ44.  בשלבי הכנה2008 תכניות שהיו בשנת 85 י או ועדות מקומיות ב"ממ, השיכו 
 .  תכניות היו בשלב הסטטוטורי41 ו, סטטוטורי בשלב הטרו 

Ì Â ¯ Ë ‰  · Ï ˘ ‰-È ¯ Â Ë Â Ë Ë Ò: הטיפול בה  ;  תכניות שהוגשו לוועדות המחוזיות38 אשר ל
כארבע (משלב ההתקשרות ע  המתכנני  לשלב מסירת  לוועדות אר  בממוצע כארבע וחצי שני  

בעשר מהתכניות התמשכו הליכי התכנו  בשלב ). היהודישני  במגזר הלא יהודי וכשש שני  במגזר 
 .29) שני 13  ל5.75בי  (סטטוטורי זמ  ארו  במיוחד  הטרו 

א* ,  תכניות11 סטטוטורי ב עוד נמצא כי במועד סיו  הביקורת טר  הסתיי  שלב הטיפול הטרו 
 .30 שני  קוד  לכ 11 6שההתקשרות ע  מתכנני התכניות בוצעה 

È ¯ Â Ë Â Ë Ë Ò ‰  · Ï ˘ בחוק התכנו  והבנייה נקבעו פרקי זמ  מרביי  לביצוע רוב שלבי  :‰
הטיפול הסטטוטוריי  בתכניות המוגשות למוסדות התכנו  וכ  נקבע בחוק כי אפשר להארי  חלק 

מקבלתה בוועדה המקומית ,  חודשי  לטיפול בתכנית כולה21החוק הקצה . מפרקי הזמ  שנקבעו
 . 31ועד אישורה

 נקבע כי על הוועדה המחוזית לדו  בתכנית לאחר שהיא נבדקה בדיקה בחוק התכנו  והבנייה
הבדיקה התכנונית המוקדמת של . תכנונית מוקדמת בידי מתכנ  המחוז או בידי מי שהוסמ  לכ 

א  נמצא כי התכנית שהוגשה אינה ;  ימי  מיו  העברתה לוועדה המחוזית30התכנית תיעשה בתו  
היא תוחזר למגיש התכנית לצור  , נות או לדרישות מוסד תכנו ערוכה בהתא  להוראות החוק והתק

ר הוועדה המחוזית רשאי להארי  את "יו.  יו 30לאחר החזרתה היא תיבדק שוב בתו  ; תיקונה
 ימי  60על הוועדה המחוזית לדו  בתכנית המתאר ולהחליט בתו  .  יו 30 מש  בדיקת התכנית ב

ר "יו; אותה או להתנות תנאי  להפקדתה או לדחייתהלדחות , מיו  שהוגשה א  להפקיד אותה
 . ימי  נוספי 30 הוועדה רשאי להארי  את פרק הזמ  האמור ב

__________________ 
 .ני  וראמה'סח, עכו, טבריה, חורפיש,  'בית ג  28

שתיי  על ידי משרד השיכו  ושתיי  על ידי ועדות , שש מהתכניות מקודמות על ידי מינהל התכנו   29
 .מקומיות

מינהל התכנו  ושתיי  על ידי ועדות ארבע על ידי , חמש מהתכניות מקודמות על ידי משרד השיכו   30
 .מקומיות

שלושה חודשי  מתחילת הבדיקה התכנונית : סיכו  מש  ביצוע  של שלבי הטיפול חושב כלהל   31
עוד ; עוד שישה חודשי  למילוי תנאי ההפקדה; המוקדמת ועד קבלת ההחלטה בדבר ההפקדה

פרק זמ  זה (פקדה ועד לאישור עוד עשרה חודשי  מתו  תקופת הה; חודשיי  של תקופת ההפקדה
 ). ר הוועדה המחוזית ושר הפני  רשאי  לתת בשלבי  מסוימי  של הטיפול"אינו כולל ארכות שיו
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 עולה כי פרק הזמ  2008 2001 תכניות מתאר שהוגשו לוועדות המחוזיות בשני  31מבדיקת  .1
 19 כ(   חודשי26 הממוצע שעבר מיו  קבלת התכנית עד מועד ההחלטה להפקידה בתנאי  היה כ

פי למעלה מחמש מהזמ  המרבי שנקבע , 32) חודשי  במגזר היהודי40 חודשי  במגזר הלא יהודי וכ
 .33בחוק

 ממועד קבלת  בוועדה המחוזית ועד מועד קבלת ההחלטה  עוד נמצא כי הכנת  של עשר תכניות 
 .34 חודשי 86 32 ארכה  דחיית  או הפקדת  בתנאי  , בדבר הפקדת 

א  החליטה הוועדה לבצע שינויי  בתכנית זו או לקבוע תנאי  להפקדתה החוק קובע כי  .2
רשאית , )ר הוועדה רשאי להארי  מועד זה"יו(ומגיש התכנית לא פעל כנדרש בתו  שישה חודשי  

 רואי  את  וא  לא עשתה כ  , הוועדה המחוזית לבצע את הדרוש במקו  המגיש ועל חשבונו
 .  יו  כבטלה30ההחלטה בתו  

 עולה 2008 2001 תכניות מתאר שהוועדות המחוזיות החליטו להפקיד  בתנאי  בשני  12יקת מבד
בער  פי ,  חודשי  בממוצע24 שממועד ההחלטה להפקיד  בתנאי  עד מועד ההפקדה עברו כ

 חודשי  לאחר שהוחלט להפקיד 50 33במועד סיו  הביקורת . ארבעה מהזמ  המרבי שנקבע בחוק
  .35טר  מולאו התנאי  להפקדת , בתנאי  שש מהתכניות

✩  
 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ÂÈ‰˘ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰ Î‰‰ ÈÎÈÏ‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÁÂ˙È 

2009ÌÂ¯Ë‰ ÌÈ·Ï˘· ÌÈÎÈÏ‰‰ ÈÎ „ÓÏÓ ÌÈ Â˘‰ ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÏÂÙÈË· - ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ
˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÌÈÎ˘Ó  .ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ·Ï˘Ï ¯˘‡ ,Ù ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˜¯

 Ô˙„˜Ù‰ „ÚÂÓ „Ú ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂ· Ô˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈËÏ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰)11 
ÌÈ˘„ÂÁ(36˙ÂÓÈÂ˜Ó ‡Ï  , Ô˙„˜Ù‰ „ÚÂÓ „Ú Ô˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ Í˘Ó ÈÎÂ

 ‰¯È·Ò È˙Ï· ‰„ÈÓ· ÍÂ¯‡) ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ÎÂ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ÚˆÂÓÓ· ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ
È„Â‰È ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ÚˆÂÓÓ·(37. 

ÏÚÂÙ· ,Ó· ÌÈ  Î˙Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ „ÚÂÓ ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ
 Í˘Ó˙Ó ÌÈ Â˘‰ ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÂÙÈË· ˙Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂÈ Î˙‰ Ï˘ Ô˙„˜Ù‰ „ÚÂÓ ÔÈ·Â11 ÌÈ ˘ 

È„Â‰È ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ÚˆÂÓÓ· ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ Ú·˘ÎÂ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ÚˆÂÓÓ· . ¯˘‡Î ÈÎ ÌÚËÂÈ
ÏÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰ Î‰‰ ˙ÂÈ Î˙Â ÍÎ ÏÎ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÌÈÎ¯Â‡ ˙ÂÏ

Ô¯Â˘È‡ ·Ï˘Ï ˙ÂÚÈ‚Ó ‡Ï Û‡ ˙Â·¯ , ˙Ï·‚ÂÓ- ˙Ú‚Ù  Û‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ·Â - ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ 
Ï‡¯˘È· ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˙ÂÈ Î„Ú ˙ÂÈ Î˙ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï . 

__________________ 
 . הנתוני  לקוחי  ממאגרי המידע של משרד הפני   32

ר הוועדה "תקופה זו כוללת ארכה בת חודשיי  שיו. הזמ  המירבי שנקבע בחוק הוא חמישה חדשי   33
 .שאי לתתהמחוזית ר

אחת על ידי משרד השיכו  , שתיי  על ידי ועדות מקומיות, שש תכניות קודמו על ידי מינהל התכנו   34
 .י"ואחת על ידי ממ

אחת מקדמת ועדה מקומית , משרד השיכו  מקד  שתי תכניות, מינהל התכנו  מקד  שתיי  מהתכניות  35
 .י"ואחת מקד  ממ

מועד העברת התכנית לוועדה המחוזית עד למועד ההחלטה א  פרק זמ  זה מורכב מחמישה חדשי  מ  36
 .ושישה חדשי  למילוי תנאי ההפקדה; להפקיד את התכנית

 . רבי  נובעי  ג  מאי מילוי דרישות תיקו  התכנית ואי קיו  התנאי  להפקדה עיכובי  37
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 הודגש כי קצב קידו  התכניות תלוי במישרי  במורכבות  2009בתגובתו של משרד הפני  מיוני 

וכי הסיבה לכ  שקצב קידומ  של התכניות ,   מדובר ביישוב יהודי או ערביובהיקפ  ולא בשאלה א
המיועדות למגזר הערבי מהיר יותר מזה של התכניות המיועדות למגזר היהודי היא שיישובי המגזר 

 . הערבי קטני  יותר מיישובי המגזר היהודי
 תהליכי התכנו   שככלל מורכבות  של2009משרד הפני  השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 

, בשל הגברת המודעות של הציבור לתהליכי התכנו  והגברת מעורבותו בנושא, גדלה ע  השני 
, על פי תשובת משרד הפני , כל אלה. הוספת נושאי  חדשי  המהווי  תנאי לאישור התכניות ועוד

 . מביאי  לשיפור תהליכי התכנו  א  ג  להארכת תהלי  התכנו 
שובתו למורכבות הרבה של תהלי  התכנו  המתארי הנדרש להתמודדות ע  עוד התייחס המשרד בת

שלעתי  אינ  , של הרשויות הרלוונטיות ושל התושבי , דרישות ורצונות של הרשות המקומית
עוד כתב בתשובתו כי מינהל התכנו  מוסמ  . עולי  בקנה אחד ע  המדיניות המחוזית והארצית

אול  לכל , לת על הרשות המקומית או לבטל את הכנתהלהחליט א  לקד  תכנית שאיננה מקוב
א  שאי  עורר על חשיבות העמידה , וכאמור, אחת משתי אפשרויות אלה השפעות רחבות היק 

 . לא תמיד נוקשות בעניי  זה תשיג את המטרה שהתכנו  נועד לקד !בלוח הזמני  
 המדיניות המחוזית והארצית לעניי  דרישותיה  ורצונותיה  של הרשויות המקומיות הנוגדי  את

ייפסק בהכרח : "וגורמי  לעיכוב בהליכי התכנו  ראוי לבחו  את העמדה שהובאה בדוח זיילר ולפיה
של (מוסד תכנו  הסבור שבמצב הקיי  . רב השני  בי  המבקש למוסדות התכנו ' מומ'נוהל ה

נראה לנו ... יט לדחותה יחל, לא נית  לאשר את התכנית) התכניות המוצעות או של נתוני הסביבה
אפשריי  ג  בתכנו  איזורי א  תושלט בו משמעת של זמ  ושל ' ודאות תכנונית'ו' סדר תכנוני'ש

 ...". ידחה !מה שדינו להידחות ;  יאושר!מה שראוי להיות מאושר להפקדה . בהירות
 ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙Â„‚ ˙‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Â‡Â·· ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ó ˙ÂÈÓÂ˜ÓÂ ˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙· Â¯˘Â‡Â ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÈ Â Î˙ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜
 ¯Â˘È‚ ÈÎÈÏ‰ Úˆ·Ï Ô˙È  ˙È˘ÓÓ ˙È Â Î˙ ‰ÓÏÈ„ ˙¯¯ÂÚ˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· Ì‡ ÔÁ·È˘ ÈÂ‡¯

˙Â¯È‰Ó·Â ˙ÂÏÈÚÈ· .ÌÈ¯˜Ó‰ ¯‡˘ ÏÎ· ,¯Â˘È‚‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÏ˘Î  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÔÎÂ , ÏÚ
‚ Ï˘ ıÂÓÈ‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ÁÈË·˙ ¯˘‡ ˙ÙÎÂ‡ ‰˘È

¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ Ï˘ ,˙Èˆ¯‡‰Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈ È„Ó· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡· Ì‰˘ ÈÙÎ . ıÂÓÈ‡
ÂÊÎ ‰˘È‚ ,ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯˜Ó· , ÁÂ„· ‰‡·Â‰˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÓÚ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Û‡

¯ÏÈÈÊ.   
 תכנו  מתארי מקומי באמצעות תכניות אב

במסגרת הכנת תכנית אב לא מתבצעי  . עקרונית לתכנו  מתארי מקומיתכנית אב היא מסגרת 
עד . ולכ  אי  לתכנית תוק  משפטי מחייב, ההליכי  הסטטוטוריי  שנקבעו בחוק התכנו  והבנייה

 תהלי  הכנת תכנית אב דומה לתהליכי ההכנה של תכנית 38לשלבי הבחינה והאישור הסטטוטוריי 
 . וועדה מחוזית מאמצות את תכנית האביש שוועדה מקומית. מתאר מקומית

בשל המורכבות וההתמשכות של הליכי ההכנה והאישור הסטטוטוריי  של תכניות מתאר מקומיות 
קידו  התכנו  המתארי המקומי . כוללות התופעה של הכנת תכניות אב כלליות נעשתה רווחת יותר

__________________ 
 . ת אחת החלופותהכנת חלופות תכנוניות ובחיר, גיבוש פרוגרמה, התהלי  כולל בירור המצב הקיי   38
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בלי , התנגדויות בעלי הקרקעבדר  זו מאפשר לקבוע מסגרת תכנונית מקומית בלי להתמודד ע  
בלי לחייב את הרשויות לפעול להקמת תשתיות או לביצוע , להיחש  לתביעות פיצויי  של נפגעי 

  . 39הוראות מחייבות ולעתי  א  ללא צור  לקבל אישור מרשויות ממשלתיות שונות
 היק  התופעה

הכנה ולאישור של ככלל תכניות אב מוכנות בהסתמ  על התפיסה שהתכנית היא שלב מקדי  ל
ואול  נמצא כי ברבות . תכנית מתאר מקומית כוללת בהתא  להוראות חוק התכנו  והבנייה

 .מהרשויות לא הוחל לאחר הכנת  של תכניות האב בהכנה של תכנית מתאר כוללת
  רשויות מקומיות 36! הוכנו תכניות אב ל2007!1996מהמידע שנמסר בשאלוני  עולה כי בשני  

בלא שהוחל לאחר מכ  בהכנת תכנית )  מועצות מקומיות ושמונה מועצות אזוריות16,  עיריות12(
  .40מתאר מקומית כוללת
ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ Â˙ ‰ ,˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎ ,ÓÓÂ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó" ÔÂ Î˙‰ ˙‡ ÒÒ·Ï Â¯Á· È

 ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰ÈÈ ·‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ‰ÈÙÏ Úˆ·ÏÂ ·‡‰ ˙È Î˙ ÏÚ ÈÓÂ˜Ó‰ È¯‡˙Ó‰
) ˙ÂÚˆÓ‡·˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙( ,Ô˙Â‡ ÂˆÓÈ‡Â ‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙· Â¯ÈÎ‰ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰Â .  

 שיתופו של הציבור בתהלי  הפגיעה בשקיפות תהלי  התכנו  ואי
בית המשפט העליו  פסק כי עקרו  השקיפות ועקרו  הדמוקרטיזציה של ההלי  המנהלי ה  

!על שני עקרונות) בי  השאר( עצמו די  התכנו  והבנייה בונה: "מעקרונות היסוד של דיני התכנו 
עקרו  השקיפות ועקרו  שיתופו של הציבור בהליכי : הפרד!בזה לבלי!וקשורי  זה!תשתית האחוזי 

 . 41"אישור  של תוכניות
שקיפות הליכי התכנו  נועדה להבטיח שתבוצע ביקורת מתמדת בנושא כדי שהציבור יוכל לבחו  

שיתו  הציבור בהליכי התכנו  מבטא את .  השייכי  לואת הדר  שבה מטפלי  בנכסי הטבע והנו 
הדמוקרטיזציה של ההלי  שנועד להבטיח כי היחיד והכלל יוכלו לממש את זכות  להשפיע על 

על חלוקת משאבי  ועל החלטות המתקבלות על , תהליכי התכנו  הנוגעי  לחיי היו  יו  שלה 
מש זכויות הנוגעות לבעלות על המקרקעי  או וכ  להבטיח כי היחיד יוכל למ. סמ  שיקולי  ערכיי 

 . זכות קניינית אחרת במקרקעי 
העיקרו  לפיו יש לשת  את הציבור בתכנו  המתארי המקומי מעוג  בהליכי התכנו  הסטטוטוריי  

לחובת שיתו  הציבור בתכנו  המתארי המקומי ארבעה היבטי  . שנקבעו בחוק התכנו  והבנייה
החובה לפרס  הודעה .  2;   42החובה לשת  נציג הציבור בשלב התכנו .  1  : כמפורט להל , עיקריי 

  ;44זכות היחיד להגיש התנגדות לתכנית בפרק הזמ  שבו היא מופקדת.  3;   43על הפקדת התכנית
__________________ 

 .משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, רשות הטבע והגני , כגו  רשות העתיקות  39
 . תכניות אב36' מ23 הוועדה המחוזית אימצה   40
 ,)2(ד נח"פ,  Á‡Â ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ '  ' ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰-ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ, 10112/02מ "עע  41

 .817' עמ
 .לחוק) 14)(א(7פי סעי+ ל  42

 .א לחוק89, 89לפי סעיפ    43
 . לחוק100לפי סעי+   44
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, בעתיקות ובערכי  היסטוריי , זכות  של גופי  ציבוריי  המטפלי  בשמירת טבע ונו .  4

 . 45יש התנגדויות לתכנית שהופקדהאסתטיי  וארכיטקטוניי  להג
 נאמר ג  כי יש 46משרדי לבחינת שינויי  בחוק התכנו  והבנייה!בדוח המסכ  של הצוות הבי 

וצוי  כי לתכנית מתאר מקומית יש , להבטיח שתהלי  התכנו  יהיה שקו  וכי הציבור ישתת  בו
ל היותה ביטוי לחזו  אופי ציבורי מובהק בשל השפעותיה הרבות על כלל הציבור המקומי ובש

אמנ  . משו  כ  יש חשיבות מכרעת להשתתפות הציבור המקומי בתהלי  גיבושה. היישובי לעתיד
משרדי להגביר את שיתו  הציבור ! לחוק לא נכללה הצעת הצוות הבי 90בתזכיר ההצעה לתיקו  

  בפועל נעשה א, בנושא ובכלל זה את שיתופו בשלב הכנת  של תכניות בידי מוסדות תכנו  שוני 
שיתו  הציבור בשלב התכנו  לנורמה מקובלת שעל פיה נוהג מינהל התכנו  ושהוא מנסה להנחילה 

 .לרשויות המקומיות
 ˙Â¯˘Ú˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙ÂÈ˙„Â˜  ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˘È‡Ï ÒÈÒ· Â˘Ó˘È ·‡ ˙ÂÈ Î˙ ,ÈÏ‰ ÌÈÚˆ·˙Ó ÔÁÂÎÓ˘ ÈÎ
·Â˘ÈÈ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰ÈÈ ·‰ , ÚÈ·‰Ï ¯Â·ÈˆÏ ¯˘Ù‡˙‰˘ ÈÏ·Â ˙ÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ‰ ÎÂ‰˘ ÈÏ·

‰Ï „‚ ˙‰ÏÂ ˙È Î˙Ï Ú‚Â · Â˙„ÓÚ ˙‡ . ˙¯ÎÈ  ‰ÚÈ‚ÙÏ Ì¯Â‚ ¯·„‰˘ ‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰
 ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÏÎÂÈ ¯Â·Èˆ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙¯Ù‰ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú·

‰ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ·ÂÏ „‚ ˙‰Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â È Â Î˙.  
 מדיניות מינהל התכנו  

 נכתב בנושא זה 2006במכתבו של מנהל מינהל התכנו  ליוע- המשפטי של משרד הפני  מיוני 
לא ' הוא יצירת  של נדבכי תכנו  תכנו  מקומי כוללההוכחה לחסר הקשה של : "כלהל 

עוקפות ,  אלה א  אינ  הופכות מיד לתכניות מתארתכניות. כמו תכניות האב למיניה , 'סטטוטוריי 
אינ  מובנות , ה  אינ  שקופות דיי : לכאוס גדול, בסופו של דבר, למעשה את הלי  התכנו  ותורמות

והופכות לעיתי  קרובות כסות להמש  המצב , אינ  מוכרות בהכרח על ידי מקבלי ההחלטות, דיי 
של תהלי  ה  נגנזות ונעלמות מבלי להשיג ג  את מקצת בסופו . הכאוטי ולאינטרסי  בלתי מאוזני 

 ).ההדגשה היא במקור" (מטרותיה 
 במינהל התכנו  בעניי  הקושי בקידו  תכניות מתאר 2007בסיכו  ישיבה שהתקיימה בפברואר 

כגור  מעכב את ההלי  של הכנת תכנית אב ואחריה : "... מקומיות ציי  מנהל האג  לתכנו  מקומי
בסיכו  הדיו  החליט ". מציע לוותר מעתה והלאה על השלב של הכנת תכנית אב. תכנית מתאר

".  לבטל את השלב של תכניות אב ולהכי  תכניות מתאר בלבד!חד משמעית "מנהל מינהל התכנו  
מינהל התכנו  בחר שלא להעביר את ההחלטה המהותית האמורה כהנחיה לכל לשכות התכנו  

 . המחוזיות ולוועדות המקומיות
אנו מסכימי  ע  הביקורת על הכנת : "2009משרד הפני  הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר 

ובדיוק לכ  הוחלט במינהל . תכניות אב שאינ  סטטוטוריות לרבות מהסיבות המנויות בטיוטה
ע  זאת הסיבות לאי . ·Ó ˙È Î˙ Ì„˜Ó ‡Â‰ Ì‰· ÌÈ·Â˘ÈÈ˙‡¯התכנו  להפסיק לקד  תכניות כאלה 

ומינהל התכנו  עוסק בגיבוש , כאמור, תכניות מתאר מקומיות ה  רבות ומורכבותהכנת  של 
במציאות זו הוצאת הנחיה גורפת בדבר . ובקידו  פתרונות אסטרטגיי  לבעיה זו מזה מספר שני 

יש , בישובי  שאי  בכוונת  לקד  תכנית מתאר. הפסקת הכנת תכניות אב תגרו  נזק רב על התועלת
 מצב עדי  על פני אי הכנת !אשר תהווה מדיניות כוללת לישוב , ת תכנית אבעדי  תועלת בהכנ

__________________ 
 .לחוק) 3(100לפי סעי+   45
 .40'38' עמ, 2007דוח מסכ  מיוני   46
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לעניי  תכניות המקודמות על , יש הבדל גדול בי  החלטה מינהלית בנושא זה. תכנית כוללת כלשהי
 ".לבי  הוראה גורפת כמוצע, יד מינהל התכנו 

ÂÒ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ È„Ó ÈÎ ÈÂ‡¯˘ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÍÎ ÏÎ ‰È‚
 ÈÓÂ˜Ó‰ ¯Â˘ÈÓ· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎÏ ‰ÚÂ„ÈÂ ‰¯Â¯· ‰È‰˙ ‰·Â˘ÁÂ ˙È Â¯˜Ú

ÈÊÂÁÓ‰Â . ·‡ ˙È Î˙· ¯ÈÎÓ ‡Â‰ ‰ÈÙÏ „¯˘Ó‰ ˙˘È‚· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
 ˙‡ Ì„˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘È ¯‡˙Ó ˙È Î˙ Ì‰· ÔÈÎ‰Ï Ì˙ ÂÂÎ· ÔÈ‡˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ·

Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô¯Â˘È‡Â Ô˙ Î‰˙ÂÈ Î„Ú ¯‡˙ . ·‡ ˙È Î˙· ‰¯Î‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È‡Ï ıÈ¯Ó˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÏÚ ˙ÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÂÙ Â È‡˘ ·Â˘ÈÈ Ï˘- Ï˘ Ô˙ Î‰

˙ÂÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙. 
  .להל  שתי דוגמאות המצביעות על נקודות התרפה בתכנו  המתארי המקומי באמצעות תכניות אב

 הכנת תכנית אב לעיר בית שא 
 מנתה אוכלוסיית העיר 2007ובסו  שנת ,  דונ 7,100ח השיפוט של עיריית בית שא  משתרע על שט

 .1996לבית שא  תכנית מתאר שפורסמה למת  תוק  באוגוסט .  תושבי 16,600
במרס .  התקשר משרד השיכו  ע  משרד מתכנני  לצור  הכנת תכנית אב לבית שא 2002בפברואר 

 הוצגו לוועדה 2004ובמאי ,  תכנית האב במתכונתה הסופית47יגוי הוצגה לחברי ועדת הה2003
 : להל  יפורטו הממצאי  בנושא. דוחות היועצי 

נציג ;  קיימה הוועדה ישיבה ראשונה בעניי  הכנת תכנית מתאר לבית שא 2002באוקטובר  .1
ישה של הוועדה המחוזית צפו  דוגלת בג"לשכת התכנו  של הוועדה המחוזית הודיע בישיבה כי 

 תכנית !תכנית בני  עיר [עות "הכנת תכניות אב ליישובי  ועל בסיס תכניות אלה נית  להכי  תב
עולה אפוא כי מטרת ההחלטה להכי  את תכנית האב ". ללא צור  בהכנת תכנית מתאר, ]מפורטת

הייתה לאפשר אישור תכניות מפורטות על פיה בלי שיהיה צור  להכי  תכנית מתאר מקומית 
 .לתכול
 .התכנית לא הובאה לדיו  בוועדה המקומית .2
בשתי ישיבות של ועדת ההיגוי בעניי  תכנית האב התקיי  דיו  רעיוני בלבד בלא שהוצג  .3

 .תשריט התכנית ובלא שנדונו פרטיה
התכנית לא . והוא לא השתת  בהכנתה, התוכ  של תכנית האב לא הובא לידיעת הציבור .4

 .תנה האפשרות להתנגד להולציבור לא ני, פורסמה
בשני  האחרונות " נקבע כי 2006בהמלצות בדיקה טרו  תכנונית שער  מינהל התכנו  במאי  .5

, נמצאת בית שא  בתנופת פיתוח המתבטאת ג  בהכנת תכניות פיתוח נקודתיות ונושאיות לתחבורה
. המש  פיתוח העיראבל כול  נקודתיות ולכ  ראוי לאחד  ולהתוות מדיניות ברורה ל" 48פי "לשצ

נכו  ". איננה נותנת פתרו  סטטוטורי דבר שתכנית מתאר תוכל להשלי "תכנית האב שבהכנה 
 .למועד סיו  הביקורת טר  הוחל בהכנת תכנית מתאר לבית שא 

__________________ 
של , י"של ממ, של משרד השיכו , נציגי  של העירייה, ע  חברי ועדת ההיגוי נמני  חברי צוות התכנו   47

של המשרד להגנת הסביבה , וכ  נציגי  של משרד התיירות, בורההאג+ לתכנו  מקומי ושל משרד התח
 .ושל רשות העתיקות

 .שטח ציבורי פתוח  48
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 הכנת תכנית אב לעיר מגדל העמק

וסיית  מנתה אוכל2007בסו  שנת ;  דונ 7,637שטח השיפוט של עיריית מגדל העמק משתרע על 
תכנית . על תחו  השיפוט של העיר לא חלה תכנית מתאר תקפה.  תושבי 24,900מגדל העמק 

 . א  לא קיבלה תוק  מסיבות תכנוניות1990המתאר פורסמה להפקדה בפברואר 
וכי ,  כי המשרד יקד  תכנית אב ליישוב2001נציגי העירייה ונציגי משרד השיכו  סיכמו באוגוסט 

 הציג ראש העירייה לפני צוות התכנו  של 2002ביולי . ונה כוללת ועדכניתהתכנית תתבסס על תמ
העיר אינה מצליחה לקלוט אוכלוסייה ממעמד : התכנית את הבעיות שהעירייה אמורה לטפל בה 

בעיר יש אזור תעשייה מפותח המספק ; ולפיכ  יש לה אופי של עיירת פיתוח, כלכלי גבוה!חברתי
, התשתית התחבורה בעיר לקויה; ב המועסקי  בעיר אינ  תושבי העירא  רו, מקומות עבודה רבי 

 .ומפעלי התעשייה בעיר גורמי  לבעיות סביבתיות ולמטרדי 
להל  מובאי  הממצאי  . והיא הוצגה לוועדת ההיגוי,  הוכנה תכנית האב לעיר2004! ו2003בשני  

 .בעניי  הכנת התכנית
 .תכנית האב לא הוצגה לוועדה המקומית .1
 הוצגה התכנית לוועדה לנושאי  עקרוניי  של הוועדה המחוזית לתכנו  2006בפברואר  .2

הוועדה החליטה לאמ- את התכנית כתכנית . ולבנייה שמשתתפי  בה חלק מחברי הוועדה המחוזית
62אב לפיתוח יישוב עירוני לטווח ארו  בתנאי שהיא תתוק  ותכלול את הנושאי  שנקבעו בסעי  

הנחיות להקצאת ; וק התכנו  והבנייה כגו  מרקמי  לפיתוח ומרקמי  לשימור סביבתילח) 4)(ב.(א
תכנו  אזור התעשייה באופ  שיאפשר להקטי  במידת האפשר את הפגיעה ; שטחי ציבור בכל מרק 

 . שלבי הפיתוח של היישוב; באיכות הסביבה
 ביקש נציג 2007ינואר ב. נמצא שהתכנית לא תוקנה בהתא  להחלטת הוועדה לנושאי  עקרוניי 

משרד השיכו  לאפשר לו לסגור את התיק במתכונתו הקיימת וכ  ביקש כי כשתקוד  תכנית מתאר 
 .למגדל העמק ייבחנו ביסודיות ההערות האלה ויתקבלו החלטות בעניינ 

נמצא כי בתכנית האב צוינו חסרי  בתחו  תשתיות הניקוז והביוב וכ  צוי  בתכנית כי יש  .3
  באמצעות הגדלת היקפ  של המערכות הקיימות כדי שיהיה אפשר לספק באמצעות  את לטפל בכ

עוד צוי  בתכנית כי מצב התחבורה במרכז העיר ; צורכי האוכלוסייה בהתא  ליעדי  שנקבעו
בתכנית צוינו ג  . בעיקר בשל מפגעי תעשייה, בעייתי וכי יש בעיר בעיות הנוגעות לאיכות הסביבה

 שכדי ליישמ  יש לקבוע הוראות מחייבות במסגרת תכנית מתאר בתיאו  ע  פתרונות אפשריי 
 .הגורמי  הממשלתיי  המתאימי 

בתכנית האב הודגש כי חשוב לשמור על השטחי  הפתוחי  סביב העיר ולחזק את השטחי   .4
יודגש כי מדובר בהמלצות הנוגעות לשטחי  הפתוחי  אשר אי  לה  כל . הפתוחי  שבתו  העיר

 .  משפטי מחייבתוק 
הועלה שלא נבדק א  התכנית עומדת במכלול התנאי  הנדרשי  על ידי משרדי הממשלה  .5

 התריע משרד הבריאות כי במרכז השטחי  המיועדי  לפי 2007בינואר , לדוגמה: הרלוונטיי 
 וכי התכנית אינה, ")נחל צבי("תכנית האב להרחבת העיר פועלי  כמה מתקני ביוב ומאגר קולחי  

 . מתיישבת ע  הגבלות הבנייה ההכרחיות הנוגעות לאזור שסביב המתקני 
ולמותר לציי  כי הציבור לא השתת  , תוכנה של תכנית האב לא הובאה לידיעת הציבור .6

 .היא לא פורסמה ולציבור לא ניתנה אפשרות להתנגד לה. בהליכי הכנתה
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·Ï ·‡‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰ Î‰‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â · ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÈÙ˜˘Ó ˜ÓÚ‰ Ï„‚ÓÏÂ Ô‡˘ ˙È
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ·‡ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰ Î‰‰ ÈÎÈÏ‰· ‰t¯»̇‰ ˙Â„Â˜  ˙È·¯Ó ˙‡ : ·‡‰ ˙ÂÈ Î˙

‰Ï „‚ ˙‰Ï Â˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ ÂÓ„Â˜ ; ‰„ÚÂÂ‰ ÛÂ˙È˘ ‡Ï· ÂÓ„Â˜ Ô‰
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ;‰¯Â‡ÎÏ ‰˘Ú  ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÂÊÈÈ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ‰ ÂÂÎ·

ÂËËÒ‰˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈ¯ÂË .  
✩  

 „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú· ‰˙ÚÈ‚ÙÂ ·‡ ˙È Î˙ ‰˜ÂÏ Ì‰·˘ ÌÈÓ‚Ù‰ ÁÎÂ - ˙Â‡„ÂÂ‰Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ - 
˙ÂÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ È‡Ï ıÈ¯Ó˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â , „¯˘Ó ÏÚ

 ‰ Î‰· ÍÂÓ˙È ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ‰ÈÙÏÂ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï ÌÈ Ù‰ ‡ÏÂ ·‡ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘
 ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ¯Â˘È‡Ï ÏÏÂÎÂ È˘ÓÓ ÍÏ‰Ó ˙¯‚ÒÓ· Úˆ·˙Ó Â È‡ ÔÓÂ„È˜ Ì‡ Ô˙Â‡ ıÓ‡È

˙ÏÏÂÎ .   
 פעולות הרשויות המקומיות לקידו  התכנו  המתארי המקומי הכולל

 הוועדות המקומיות
 נקבע כי על כל ועדה מקומית להכי  1965בחוק התכנו  והבנייה בגרסתו המקורית משנת  .1

 מיו  תחילתו של שלוש שני נית מתאר מקומית ולהגיש אותה לוועדה המחוזית להפקדה בתו  תכ
עוד נקבע בחוק כי על הוועדה המחוזית נדרש להחליט בתו  שנה מיו  הגשת התכנית א  . החוק

ביטל המחוקק את ההוראה בדבר הגשת התכנית ,  שנה לאחר תחילת החוק30, 1995בשנת . לאשרה
ואול  ג  לאחר שבוטלה ההוראה . 49שכ  היא נעשתה לא רלוונטית, פרק זמ  מוגדרהמקומית בתו  

הדבר נלמד . האחריות לתכנו  המתארי המקומי עדי  מוטלת בעיקר על הרשויות המקומיות
 ובי  היתר ההוראות הנוגעות לסמכותה של הוועדה המחוזית להורות לוועדה 50מהוראות החוק

 .גישה במועד שתקבעהמקומית להכי  תכנית מתאר ולה
, בהתא  לצור ,  הוועדות המקומיות חייבות להכי  תכניות מתאר עדכניות35א "לפי תמ, כאמור

 .לביצוע הוראות תכניות המתאר המחוזיות והארציות ולהעלאת איכות החיי  ביישובי  העירוניי 
שרד הפני  אשר שמ,  לחוק התכנו  והבנייה הרחיב כאמור את סמכות הוועדות המקומיות76תיקו  

בי  היתר בתנאי שיש ביד  תכנית מתאר תקפה . לאשר תכניות מפורטות, שה  עומדות בתנאי החוק
 שהכי  משרד הפני  הוצע לתק  את החוק 90בהצעה לתיקו  . שטר  עברו עשר שני  מיו  תחילתה

עדה באופ  שייקבע כי כל ועדה מקומית תכי  תכנית מתאר מקומית ותגיש אותה לאישור הוו
 .המחוזית

__________________ 
 . מהרשויות המקומיות תכניות מתאר66%' היו ל1995בשנת   49

 . לחוק64סעי+   50
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2.  ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰49Ó -78 Ô‰Ï ÔÈ‡˘ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 

Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÈ‚ Ô‰Ï˘ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙˘ Â‡ ÏÏÎ ¯‡˙Ó ˙È Î˙-20 ˙ÂÓ„˜ÓÂ ˙ÂÓÊÂÈ Ô È‡ ‰ ˘ 
˙ÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙. 

תבו של השלמת  של תכניות מתאר בוועדות המקומיות פורטו במכ!הכנת  ולאי!חלק מהסיבות לאי
ועדות מקומיות אינ  יוזמות אות   "2006ראש מינהל התכנו  ליוע- המשפטי של משרד הפני  במאי 

הקושי של : סיבות כגו ]מ... [וא  חוששות במידה רבה מאישור ] תכניות מתאר מקומיות כוללות[
של רצו  , חלק מהרשויות המקומיות להוביל מהל  מורכב המצרי  הסמכות רבות וקבלת החלטות

בהעדרה של תכנית מתאר (חלק ממנהיגי הישובי  להשאיר בידיה  חופש פעולה תכנוני גדול יותר 
מקצועי מתאי  לקידו  !העדר כוח אד  מקומי, עלויות גבוהות של תכנו , )מקומית מאושרת

, מש  הזמ  הרב הנדרש להשלמת התכנו  והחשש מפני תביעות בגי  ירידת ער  מצד אחד, התכנו 
 ".ביית היטל השבחה על סמ  השבחה רעיונית בלבד מצד שני ועודומפני ג

והאחריות לתכנו  , בשני  האחרונות מיעטו הרשויות המקומיות להכי  תכניות מתאר מקומיות .3
מינהל התכנו  ולשכות התכנו  : המתארי המקומי בישראל נחלקה בפועל בי  הגופי  הממלכתיי 

, נוס  על גופי  אלה,  פעלה דר  קבע2004עד שנת . השיכו י ומשרד "ממ, המחוזיות במשרד הפני 
חברי הוועדה היו נציגי שלושת הגופי  . משרדית לקידו  התכנו  המתארי המקומי!ועדה בי 
הוועדה קידמה תכניות מתאר . ובראשה עמד מנהל האג  לתכנו  מקומי במינהל התכנו , האמורי 

 .עדה בקשה בנושאמקומיות רק לאחר שהרשות המקומית הגישה לוו
Ó ˘˘ ˜¯ ÔÓˆÚ· ÂÓ„È˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰-43 ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ÂÓ„Â˜˘ ˙ÂÈ Î˙‰ 

È„Â‰È‰. 
על עמדתו של משרד הפני  בנוגע לחלוקת האחריות בי  הוועדות המקומיות ובי  גורמי התכנו  

ו למשרד הממשלתיי  לייזו  ולקידו  של תכניות מתאר מקומיות כוללות נית  ללמוד מתשובת
האחריות לתכנו  תוכניות מתאר מקומיות ) 64סעי  (על פי החוק : "2009מבקר המדינה בינואר 

כיו  שנתגלתה חולשה אצל חלק מהרשויות . מוטלת בראש ובראשונה על הרשויות המקומיות
מינהל מקרקעי , משרד הבינוי והשיכו (נטלו על עצמ  גורמי הממשלה , המקומיות בתחו  זה

הטלת האחריות לתכנו  מקומי על ... את יזמת התכנו  המתארי) ת ואחרי "שרד התממ, ישראל
כפי שעלול להשתמע , איננה בחירה אקראית, הנובעת ישירות מהחקיקה, הרשויות המקומיות

כניסתה של . זוהי חלוקה היורדת לשורשיו של התהלי ]. ששלח לו משרד מבקר המדינה[מהטיוטה 
 לתכנו  מתארי של ישובי  איננה חלופה מועדפת ויש לראות בה )בכובעיה השוני (הממשלה 

ברירת מחדל זמנית עד להתחזקותו של היישוב ויכולתו להכי  בעצמו תכנית מתאר למרחבי 
שהוא אחד הכלי  , מדיניות גורפת וריכוזית בנושא זה עלולה לחבל בתכנו  המקומי. היישוב

להסדיר את פעולותיה ולאפשר את , קד  את חזונההמרכזיי  הניתני  בידי הרשות המקומית כדי ל
שג  כאשר הוא יוז  , כלל זה בא לידי ביטוי ג  במדיניות מינהל התכנו . פיתוחה החברתי והכלכלי

הוא פועל כמי שמסייע לרשות המקומית ומאפשר לה , ומממ  את תהלי  הכנת תכנית המתאר
ו  על רשות מקומית שאיננה מעוניינת בו אי  אפשרות לאכו  תכנ. להוביל את התהלי  ככל האפשר

כל . או נרתעת מקידומו מחששות פוליטיי  או מלחצי  של בעלי עניי  ויש לנהוג בסבלנות ובשכנוע
ניסיו  להפקיע את סמכות התכנו  מידי הרשות המקומית עלול לגלוש לפטרנליז  מתנשא של 

 עלול להביא לתוצר ! והרע מכל ,לפגוע בעקרונות השיתו  וביזור הסמכויות, השלטו  המרכזי
 ". תכנוני שאינו ישי  ולעיתי  א  מזיק

 למשל עלות  הגבוהה !כדי להתמודד ע  חלק מהחסמי  להכנת  של תכניות מתאר מקומיות  .4
 סיכמו משרד הפני  ואג  !) ראו לעיל מכתבו של ראש מינהל התכנו (והיעדר כוח אד  מקצועי 

 כי משרד הפני  יממ  ויכי  תכניות מתאר לרשויות 2008 התקציבי  במשרד האוצר בינואר



 393 השלטו  המקומי

!ורשות שהדירוג החברתי, "איתנה"רשות שאינה מוגדרת : העומדות בשני הקריטריוני  האלה
 . ומטה6כלכלי שלה הוא 

 הרשויות המקומיות במגזר היהודי שאי  לה  תכנית מתאר כלל או שתכנית המתאר שלה  50!מ
 אינ  עומדות בקריטריוני  האמורי  ונדרשות 18, א הכינו תכנית מתאר שנה וה  ל20!גילה יותר מ

 .להכי  תכנית מתאר
שאחת ממטרותיו הייתה המרצת הרשויות , 76 של תיקו  2006מאז כניסתו לתוק  ביוני  .5

החלו רק שתי רשויות מקומיות להכי  ולקד  , המקומיות להכנת תכניות מתאר מקומיות כוללות
 . 51ר מקומית כוללתבעצמ  תכנית מתא

 ÌÂÊÈÈÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯˜ÈÚ· ˙Â‡˘Â ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ„ÚÈ‰ „Á‡Î ‰Ê ‡˘Â  ÚÂ·˜Ï ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ Ï˘ ÌÂ„È˜ÏÂ

‰¯Â˘È‡ÏÂ ˙È Î˙‰ ˙ Î‰Ï ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÚÂ·˜ÏÂ Ô˙„Â·Ú· . 
¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ·¯˜· ÚÈÓË‰Ï ÌÈ Ù‰ „

 ¯‡˙Ó ˙È Î˙ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ÏÂ ‰˙ Î‰Ï ÏÂÚÙÏ Ì˙·ÂÁÓ ÂÈÙÏÂ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ˙‡ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ Â¯Ó˘ÈÈ ÈÎ ÁÈË·˙ ¯˘‡ ˙È Î„ÚÂ ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ˜Ó . ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

‰¯ÂÓ‡‰ Ô˙·ÂÁ ÌÂÈ˜· ÂÏÁ‰ Ì¯Ë˘ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈËÏÁ‰· ÏÙËÏ ,ÈÏÚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ˙Â˘ÚÏ Â
ÂÈ„È·˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÎ .  

 הוועדות המחוזיות
חוק התכנו  והבנייה מסמי  כאמור את הוועדה המחוזית להורות לוועדה המקומית להכי  תכנית 

עוד קובע החוק כי לוועדות המחוזיות הסמכות לדו  בתכנית . מתאר ולהגישה במועד שתקבע
בהיעדר תכנית מתאר תקפה ומעודכנת חסרה , לכאורה. תהמפורטת ולהחליט א  להפקידה או לדחו

 . למוסדות התכנו  ראייה תכנונית כוללת שבאמצעותה אפשר לבחו  את התכניות המפורטות
ג  כאשר מצאו הוועדות המחוזיות אזור שבו יש צור  " כי 52 ציי  מבקר המדינה2006בשנת 

ויתרו לבסו  על דרישת  וקידמו תכניות ה  , שוועדה מקומית תכי  תכנית וא  הנחו אותה להכינה
 ".בלא שהוכנו התכניות שדרשו, מפורטות באותו אזור

   ועד מועד סיו  הביקורת מיעטו הוועדות המחוזיות להפעיל את סמכויותיה2006נמצא כי משנת 
שלא להמלי- לקד  תכנית מפורטת כאשר לדעת  יש צור  בהכנת תכנית מתאר כוללת וזו לא 

 . הוכנה
לפיה על הועדות המחוזיות לדחות " נאמר כי ההמלצה הנדונה 2009ובת משרד הפני  מיוני בתש

תיקו  . עומדת בניגוד גמור לרוח החוק הקיי , תכניות מפורטות בהעדר תכנו  מתארי מקומי כולל
 !המקוד  ביוזמת מינהל התכנו  מבקש לשנות את המצב החוקי הקיי  בהקשר ,  המוצע לחוק90

 ".איננו רואי  כל מקו  להמלצה המפורשת, שרא  בטר  או
__________________ 

 .תל אביב וחולו   51

 .695' עמ, ניהבפרק על הוועדות המחוזיות לתכנו  ולב, )È˙ ˘ ÁÂ„56 ·)2006 , מבקר המדינה  52



 א60דוח שנתי  394
 Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ¯ÚÙ‰Â ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ÌÂÁ˙· , ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ „ˆ·
¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜ÏÂ ÌÂÊÈÈÏ , È ‡Â‰ ‰ÈÙÏÂ ˙ÂÈ È„Ó ıÓ‡È ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ‰˘È‚ ËÂ˜

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰ Î‰ ˙ÂÓ„˜Ó Ô È‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÙÏÎ ¯˙ÂÈ ˙ÈËÏÁ‰
 ˙ÂÈ Î„Ú ‡Ï ˙ÂÈ Î˙ ÍÓÒ ÏÚ ÔÓÂÁ˙· ÁÂ˙ÈÙ‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓÂ ˙ÂÏÏÂÎ

·‡ ˙ÂÈ Î˙ ÍÓÒ ÏÚ Â‡ . ˙È Î˙Ï Û˜Â˙ ˙˙Ï ˙˘˜·˙Ó ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‡ ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó·
ÌÈ˙ÚÏ ıÓ‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ë¯ÂÙÓ˙ÏÏÂÎ ˙È Â Î˙ ˙Â  Â·˙‰  , ¯‡˙Ó ˙È Î˙ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰˘ ÔÙÂ‡·

 ˙˙Ï Ì‡ ‰Ï‡˘· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ „Á‡ ‰È‰È ˙ÏÏÂÎ
˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙Ï Û˜Â˙ . ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÒÈÒ·‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÏÚ ˙˙˘Â˙ ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó ıÂÓÈ‡

˙Ë¯ÂÙÓ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÂÈÙÏÂ ˙ÂÈ Î˙‰ ‚¯„Ó ¯·„· ‰ÈÈ ·‰Â ¯‡˙Ó ˙È Î˙Ó ÈÙÏ Ú·˜È˙ 
˙ÈÓÂ˜Ó.   

 ריכוז סמכויות התכנו  המתארי המקומי בידי משרד הפני 
 ועדת גדיש

במהל  השני  עסקו בייזו  ובקידו  של התכנו  המתארי המקומי בישראל כמה גופי  , כאמור
פעולתה של . י ומשרד השיכו "ממ, מינהל התכנו  ולשכות התכנו  במשרד הפני : ממלכתיי 

משרדית לקידו  התכנו  המתארי המקומי שחבריה היו נציגי שלושת הגופי  הללו  עדה הבי הוו
 . 2004נפסקה כאמור בשנת 

 יידרש להגיש לה 53המסחר והתעסוקה,  החליטה הממשלה כי שר התעשייה2004במרס ובאוגוסט 
ה לחלוקה י ובכלל זה הצע"התכנו  והפיתוח של ממ, הצעה לשינויי  הדרושי  במדיניות הניהול

בעקבות קבלת ההחלטה האמורה מינה השר . מחדש של האחריות לייזו  התכנו  המתארי המקומי
 ).  ועדת גדיש להל  (י ובראשה עמד מר יעקב גדיש "ועדה לעניי  הרפורמה בממ

ועדת גדיש בחנה את נושא האחריות לתכנו  המתארי המקומי בישראל לנוכח המחסור בעשרות 
אלה היו הסיבות העיקריות למצב , לדעת הוועדה. בי  הביקוש ובי  ההיצעאלפי דירות והפער 

 :בתחו  הדיור
היעדר תכנו  מתארי בכל הרמות המחייב על פי חוק התכנו  והבנייה הבאת מרבית התכניות "   

מחוזית ומועצה , ועדה מקומית(ברמה מקומית לדיו  בפני מספר רב של ערכאות תכנוניות 
 ).הארצית

לצד , יעדי  כמותיי  מוסכמי  של תכנו  מתארי ומפורט המנחי  את מוסדות התכנו העדר    
איננו מאפשר ליצור סדר קדימויות ברור ויוצר פעילויות סרק בלתי , בעבודת , השיקולי  האחרי 

 .יעילות של גורמי התכנו  היוזמי  והמאשרי  כאחד
כאשר נתחי  של התכנו  ,  השוני חוסר בהירות באשר לחלוקת האחריות בי  גורמי התכנו    

 .או בסתירה ביניה /לעתי  א% בחפיפה ו, י גורמי  שוני "המתארי מבוצעי  ע
__________________ 

 .י"שהיה באותה העת השר הממונה על ממ  53
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שיתו% פעולה לקוי בי  הגופי  הממשלתיי  העוסקי  בתכנו  מביא למצב בו התכניות    
וקי ומשאבי  רבי  מושקעי  ביישוב חיל, המוגשות אינ  תואמות את המגמות התכנוניות הקיימות

 ".הדעות ובהתאמת התכניות בדיעבד
 :מטעמי  אלה כללה ועדת גדיש בעיקרי המלצותיה את ההמלצה הזאת

כ  , תיער  חלוקה מחדש של האחריות בתחו  התכנו  בי  הגורמי  הממשלתיי "
תהיה בידי מינהל ) מחוזית ומקומית, ארצית(שהאחריות על התכנו  המתארי בכל הרמות 

ואילו האחריות על התכנו  המפורט תהיה בידי מינהל מקרקעי , התכנו  שבמשרד הפני 
 ".לפי העניי , משרד הבינוי והשיכו  והרשויות המקומיות ומשרדי ממשלה אחרי , ישראל

באותו החודש אימצה הממשלה את המלצות הוועדה . 2005ועדת גדיש הגישה את המלצותיה ביוני 
 . 54 בנושא התכנו  המתאריובכלל  ההמלצה האמורה בנושא חלוקת האחריות

 בנושא ריכוז 2005משרד מבקר המדינה בח  את אופ  היישו  של החלטת הממשלה משנת 
  .  מינהל התכנו  במשרד הפני  האחריות לתכנו  המתארי המקומי בישראל בידי גו% אחד 

 ייזו  ותכנו  של תכניות מתאריות מקומיות כוללות על ידי משרד השיכו  
למינהל "כי " תכנו  ושיווק של קרקע לבנייה למגורי " בדוח 55 כתב מבקר המדינה2005כבר בשנת 

החיונית לקידו  תכניות מתאר ולקביעת סדר העדיפויות , התכנו  ראייה כוללת ברמות תכנו  שונות
המיומנות המיוחדת של שאר הגופי  יכולה לבוא לידי ביטוי . בי  התכניות השונות הנחוצות

ראוי . ..בוועדות ההיגוי של תכניות המתאר השונות, מינהל ומשרד השיכו בהשתתפות נציגי ה
שאת הכנת תכניות המתאר והתכניות בעלות אופי מתארי ירכז מינהל התכנו  שבמשרד , אפוא
 . "האחראי לספק למינהל ולמשרד השיכו  בסיס מתארי להכנת תכניות מפורטות, הפני 

 האחריות לייזו  ולתכנו  תכניות המתאר המקומיות ועדת גדיש הייתה ערה לכ  שהעברת כל .1
ולכ  שיש לתא  את צמצו  המעורבות , הכוללות למינהל התכנו  נדרשת להתבצע בכמה שלבי 

תכניות "בעניי  זה המליצה הוועדה כי . של הגופי  האחרי  בתכנו  תכניות מתאר מקומיות כוללות
 במגמה להשלי  או להקפיא תכניות הנמצאות י ייבחנו במשות%"מתאר המקודמות היו  על ידי ממ

 ".בשלבי  מתקדמי  ולהעביר לאחריות מינהל התכנו  תכניות בשלבי  מוקדמי 
בנושא העברת תכנו  יוז  " דוח מסכ  2006י ומינהל התכנו  בינואר "בעקבות ההמלצה הכינו ממ

  המתארי המקומי בדוח הומל* כי תהלי  העברת התכנו". ממינהל מקרקעי ישראל למשרד הפני 
י למינהל התכנו  ייעשה בהדרגה ובתו  כ  ייקבעו התכניות שיועברו לטיפול מינהל התכנו  "מממ

 . ולוח הזמני  להעברת 
 ÏÎ ‰˘Ú  ‡Ï ˘È„‚ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ˙Â ˜ÒÓ ˙‡ ıÓ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ 

˙‰ ÌÂ„˜ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰ ¯·„· ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÂ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙ È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î
ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÓ ÈÓÂ˜Ó‰. 

מלשכות , ממינהל התכנו , משרד מבקר המדינה ריכז מידע שקיבל מהרשויות המקומיות .2
. י וממשרד השיכו  בנוגע לתכניות המתאר המקומיות הכוללות שכל אחד מה  מכי "מממ, התכנו 

 תכניות מתאר 14) י"כלל בשיתו% ממבדר  ( מקד  משרד השיכו  2009מהבדיקה עולה כי בשנת 
למעלה מארבע שני  מאז החליטה הממשלה , יוצא אפוא כי במועד הביקורת. מקומיות כוללות

__________________ 
 .3795החלטה   54

 .419' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה  55
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. עדיי  מקד  משרד השיכו  מספר גדול של תכניות מתאר מקומיות, שיאומצו מסקנות ועדת גדיש

דמו גורמי  שלטוניי   מתכניות המתאר המקומיות שקי40% במגזר היהודי קיד  משרד השיכו  כ
 ).  תכניות שמקד  משרד הפני 23 לעומת 56 תכניות14(שאינ  הרשויות המקומיות 

Ó ‰ ÂÓ˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-14 ÂÈ‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ì„È˜˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ 
ÌÂ¯Ë ÔÂ Î˙ È·Ï˘· ÔÈÈ„Ú- ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ)‡·È˜Ú ¯Â‡ ,˙ÈÏÈÏ‚‰ ¯ÂˆÁ ,‰ÏÚÓ‰ „ÂÒÈ ,‰ÏÂËÓ ,

Ï„‚Ó ,ÂÓ¯ ‰ÙˆÓÔ ,ÔÈ¯ˆ˜Â „¯Ú .( 
לצור  קבלת ההחלטה א  להעביר את האחריות לטיפול בתכניות המתאר המקומיות הכוללות  .3

למינהל התכנו  יש לשקול א  מינהל התכנו  יעסוק בעתיד בעדכו  תכניות מתאר כוללות שהכי  
קר מנהלת אג% בכיר תכנו  ערי  במשרד השיכו  מסרה לעובדי משרד מב. בעבר משרד השיכו 

 כי לדעתה הליכי העדכו  של תכניות משמעותיות שהכי  בעבר משרד השיכו  2009המדינה ביוני 
ראוי כי יעשו בעתיד על ידי הגור  שתכנ  ) כמו תכנית המתאר המקומית של העיר מודיעי (

 .מלכתחילה את העיר
 ÊÎ¯Ï È˘Â˜ ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˘È‚‰ ıÓÂ‡˙ Ì‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ú·„Á‡ Ì¯Â‚ È„È· Ï‡¯˘È· È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÏÎ ˙‡ „È˙ . 
יישומה של החלטת הממשלה מותנה בכ  שבידי מינהל התכנו  יהיו הכלי  שיאפשרו לו לרכז  .4

במהל  הבדיקה שקיי  משרד מבקר . בידיו את הטיפול בתכניות המתאר המקומיות הכוללות
ת ולפיה  אחד הגורמי  לכ  שהעברת הטיפול י ומשרד השיכו  טענו"המדינה בנושא זה העלו ממ

בתכניות התעכב היה יכולתו המוגבלת של מינהל התכנו  לקבל לטיפולו תכניות הנמצאות בשלבי 
 . טיפול מקדמיי  ולהשלי  את הכנת 

הצור  ...] את הטענה בדבר[אנו דוחי  : " נאמר כלהל 2008בתשובתו של משרד השיכו  מדצמבר 
על פי מאפייני ] משרד הבינוי והשיכו [ש "משב.  ייזו  ויכי  תכניות מתארשמינהל התכנו  לבדו

נדרש על ידי הממשלה מעת לעת להכי  מלאי תכנוני רחב היק% וזמי  , פעולותיו בישובי הפריפריה
ש ה  כלי "י משב"וכי הכנת תוכניות מתאר ע, ד או לפעול נקודתית באזור או ישוב מוגדר"של יח

 ." מה חיונית זוהכרחי לעמידה במשי
 2010 2009 בנוגע להצעת חוק ההסדרי  במשק בשני  2009בהצעתו של מינהל התכנו  מאפריל 

לאחריות מינהל , ש"המקוד  היו  על ידי משב, יש לפעול להעברת התכנו  המתארי"נאמר כי 
העברת התכנו  . התכנו  במשרד הפני  בהתא  למסקנות ועדת גדיש והחלטת הממשלה בעקבותיה

הוכחה כיעילה ויש להרחיב את , שבוצעה בשני  האחרונות, י למינהל התכנו "המתארי מממ
 ".ש"המהל  ג  לתכניות המקודמות על ידי משב

הסכמה לעיקרו  שאימצה הממשלה ולפיו האחריות לתכנו   תשובת משרד השיכו  משקפת אי
מינהל התכנו  שבמשרד תהיה בידי ) המחוזי והמקומי, המישור הארצי(המתארי בכל המישורי  

משרד השיכו  והרשויות המקומיות , י"ואילו האחריות על התכנו  המפורט תהיה בידי ממ, הפני 
הרי שעל משרד , כל עוד לא קיבלה הממשלה החלטה אחרת. לפי העניי , ומשרדי ממשלה אחרי 

  . השיכו  לפעול לקידו  העברת טיפולו בתכניות מתאר מקומיות למשרד הפני 
__________________ 

) מנחמיה וצור הדסה(לא כולל שתי תכניות אחרות שמקד  משרד השיכו  המיועדות ליישובי    56
 . הנכללי  בשטח השיפוט של מועצה אזורית
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 Ô È‡ ÈÓÂ˜Ó‰ È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ‡˘Â · ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÊÂÎÈ¯ ÔÈÈ Ú· ˘È„‚ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰
ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ˙ÂÓ˘ÂÈÓ , ÊÎÂ¯˙ ‡˘Â Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ „Ú ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Â¯·ÚÈ˘ ÔÎ˙ÈÈÂ

ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ È„È· ‰ÏÂÎ . „¯˘ÓÏÂ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÍÎÈÙÏ
Á‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂÎÈ˘‰ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰ ˙˘ , ˙Â·¯Ï

 ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ·Ï˘Ï ÂÚÈ‚‰ Ì¯Ë˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ˙¯·Ú‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜
Â˙ÂÈ¯Á‡Ï .‰Ê ‡˘Â · ˙È Ë¯Ù ˙È Î˙ ÌÎÒÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÏÚ . ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· Í¯Âˆ‰

˙‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡˘Â Â ·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙ ˙Ú· ÔÂ·˘Á· ‡·ÂÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ï˘ÓÓ‰ÔÂ Î .  
 הכנת תכניות מתאר למושבות מגדל ומנחמיה
י משרד השיכו  ועל פי יעדי  שאינ  עולי  "להל  יובאו שתי דוגמאות לקידו  תכניות מתאר ע

 .בקנה אחד ע  עקרונות תכנוניי  ארציי 
. מדיניות התכנו  הארצית נקבעת בתכניות המתאר הארציות והמחוזיות ובהחלטות המועצה הארצית

לפני ; ת העלתה כי משרד השיכו  מקד  שתי תכניות מתאר למושבות מגדל ומנחמיההביקור
שהתקבלה החלטת הממשלה בדבר ריכוז התכנו  המתארי בידי מינהל התכנו  החל המשרד בהכנת 

נמצא . לאחר קבלת החלטת הממשלה הוא החל בהכנת תכניות המתאר; תכנית אב לשתי המושבות
 .כמפורט להל , בות ע  המדיניות הארציתכי תכניות המתאר אינ  מתייש

 נועדה להביא לחיזוק הגליל תו  הקפדה על פיתוח מאוז  35א "המדיניות הארצית שנקבעה בתמ
המבטיח את חיזוק הערי  וקידו  איכות החיי  בעיר בד בבד ע  שמירה על רצ% שטחי  פתוחי  

ניות זו ה  הקטנת הפערי  העקרונות שעליה  מבוססת מדי. ונו% המיועדי  להישמר טבעיי 
 .כלכליי  והשמירה על השטחי  הפתוחי  החברתיי 

.  הגבילה את שיעור הרחבת  של היישובי  הכפריי  כדי לממש את המדיניות האמורה35א "תמ
גודל האוכלוסייה לאחר הרחבה לא , 2בישוב כפרי שאינו כלול בלוח " שלה נקבע כי 8.1.4בסעי% 

 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1995ושבי  ביישוב בשנת  ממספר הת2.2יעלה על פי 
 .אלא א  כ  נקבע אחרת בתכנית מחוזית, "לשנה זו) ס"הלמ להל  (

, מגדל העמק, צפת,  קריית שמונה סוגיית האיזו  בי  הצור  לאכלס את הערי  במחוז הצפו  
הרשויות המקומיות ואת מוסדות  ובי  אכלוס היישובי  הכפריי  מטרידה את  טבריה ובית שא  

; שני המגזרי  מתחרי  זה בזה בניסיו  למשו  אוכלוסייה ליישוביה . התכנו  הפועלי  בצפו 
. היישובי  העירוניי  בצפו  מתקשי  להגדיל את אוכלוסיית  ולמשו  אליה  אוכלוסייה מבוססת

 בטבריה ובבית שא  ,במגדל העמק, ס אפשר ללמוד שהאוכלוסייה בקריית שמונה"מנתוני הלמ
 . 200657 2000כמעט לא גדלה בי  השני  

__________________ 
' ו21,100 'מספר התושבי  בקריית שמונה : 2006 לזו בשנת 2000יה בשנת השוואה בי  האוכלוסי  57

,  בהתאמה40,100 ' ו39,400בטבריה ;  בהתאמה24,700' ו23,900במגדל העמק ;  בהתאמה22,000
 . בהתאמה16,400' ו15,700בבית שא  
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נקבע כי יעדי ) 2/9מ "להל  תמ (258מ " של תכנית המתאר המחוזית למחוז הצפו  תמ9ג  בשינוי 
עוד נקבעו בתכנית תנאי  . חיזוק הערי  ושמירת השטחי  הפתוחי , בי  היתר, התכנית ה 

 תאושר רק א  תתקיי  10% גדלת שטח היישוב בה: להרחבת שטח  של יישובי  כפריי  כדלהל 
תחזית גידולה ושיעור המיצוי , בחינה תכנונית כוללת ובמסגרתה יובאו בחשבו  גודל האוכלוסייה

 .של עתודות הקרקע בפועל
שאי  מקו  "עמדתה היא , "כמדיניות תכנו " ש1999המועצה הארצית קבעה בישיבתה מדצמבר 

שר צורת התיישבות זו אינה תואמת את עקרונות התכנו  שגובשו בא, להתיישבות בודדי  לסוגיה
 ".בשני  האחרונות ועלולה ליצור פיזור של נקודות ישוב קטנות

 מנתה 2005ובסו% שנת , המושבה מגדל היא מועצה מקומית השוכנת מצפו  לטבריה .1
 2,500 ר מ של המושבה לא תמנה יותהאוכלוסיית, 35א "לפי תמ.  תושבי 1,500אוכלוסייתה 

נית  , מהמסמכי  שהגישו המתכנני  למשרד השיכו  עולה כי לפי התכניות המאושרות. תושבי 
 . תושבי  נוספי 3,000 יחידות דיור נוספות המאפשרות קליטה של 826לבנות בה 

 החל משרד השיכו  להכי  למושבה תכנית מתאר שמתבססת על ההנחה ולפיה אוכלוסיית 2006במאי 
בתכנית המתאר סומנו שטחי  שהיישוב . 35א "שלא לפי הוראת תמ,  תושבי 10,000 היישוב תמנה

מ "נוס% על השטחי  שיועדו לכ  בתכניות המאושרות ובתמ, רשאי להוסי% לתחומו לצורכי פיתוח
והיישוב יתמקדו בהתמודדות ע  הבעיות הכרוכות במימוש , יודגש כי מוטב היה שמשרד השיכו , 2/9

 .2/9מ "כש  שנקבע בהוראות תמ, ת ובמיצוי עתודות הקרקעהתכניות הקיימו
 שבה נידונה תכנית המתאר אמר נציג מינהל התכנו  2006בישיבה של ועדת ההיגוי בספטמבר 

 תושבי  עלול לבוא על חשבו  טבריה ולפגוע בה מאחר 10,000הגידול של מגדל ליישוב ב  "ש
 שהוצעו בתכנית האב חורגי  באופ  H  וG תחומי פיתוח... ואוכלוסיות חזקות יעברו למגדל

 ".2/9מ "משמעותי מתחו  הפיתוח שנקבע ליישוב בתמ
 הפסיק משרד השיכו  את הכנת התכנית למגדל משו  שמשרד הפני  הקי  ועדת 2007בשנת 

חקירה השוקלת את צירו% היישוב לשטח השיפוט של המועצה האזורית עמק הירד  או של העיר 
 .טבריה

 החל משרד השיכו  בהכנת תכנית מתאר למושבה מנחמייה השוכנת בנפת כינרת 2006בשנת  .2
בסו% שנת ; בשטח שיפוטה של המועצה האזורית בית שא , בעמק הירד  צפונית לעיר בית שא 

 .  תושבי 2,700 אוכלוסייתה לא תמנה יותר מ, 35א "לפי תמ.  תושבי 1,000 מנתה המושבה 2007
דת ההיגוי שתכנית המתאר של המושבה תוכ  בהתבסס על ההנחה  החליטה וע2007בדצמבר 

לפי תכנית המתאר , זאת ועוד. 35א "שלא לפי הוראות תמ,  תושבי 4,000שאוכלוסייתה תמנה 
שלא לפי , ששטחה של כל אחת דונ  עד שניי , "חוות נחל "20 האמורה יוקמו על גדות הירד  כ

עוד יש לציי  כי בתכנית עצמה הוגדר ;  בודדי החלטת המועצה הארצית שאסרה על הקמת חוות
 . האזור של ערו* נהר הירד  כבעלת ערכיות נופית גבוהה מאוד

התברר ג  כי לישיבות ועדת ההיגוי המקדמת את תכנית המתאר של מנחמיה לא הוזמ  נציג מינהל 
 .התכנו 

 Î˙ ˙‡ Ì„È˜ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰Ó ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ
ÌÈÈˆ¯‡ ÌÈÈ Â Î˙ ˙Â Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ ¯˘‡ ÌÈ„ÚÈ ÈÙ ÏÚ . ÌÈ·ˆÓÏ Ú‚Â ·

 ÈÎ ˘È„‚ ˙„ÚÂ ‰ ÈÈˆ ‰Ï‡ ÔÈÚÓ" ˙ÂÈ Â Î˙‰ ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ Ô È‡ ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰
˙ÂÓÈÈ˜‰ ,„·ÚÈ„· ˙ÂÈ Î˙‰ ˙Ó‡˙‰·Â ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ·Â˘ÈÈ· ÌÈÚ˜˘ÂÓ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘ÓÂ ." 

__________________ 
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 י מקומי כולל במצפה רמו  לאחר החלטת הממשלה ייזו  תכנו  מתאר
החלו משרד השיכו  , כשנה לאחר שאימצה הממשלה את המלצות ועדת גדיש, 2006נמצא כי בשנת 

 . י בהכנת תכנית מתאר מקומית כוללת ליישוב מצפה רמו "וממ
הועמד ח מהתקציב ש" ש600,000 להקצות 2007עוד נמצא כי מנהל מינהל התכנו  הסכי  בפברואר 

 . י לצור  קידו  תכנית אב ותכנית מתאר למצפה רמו "לרשותו לממ
י ומשרד השיכו  קידמו "ממ" נמסר כי 2009י למשרד מבקר המדינה מינואר "בתשובתו של ממ

, תכניות לא מבוטל בתחומי התיירות' במצפה רמו  בשני  שקדמו להחלטת הממשלה מס
כי לא נית  , בשלב מסוי , ועדה המחוזית החליטובו. המסחר ומרכז אזרחי, המגורי , התעסוקה

ואכ  נעשה סקר מקדי  המהווה שלב , יהיה להמשי  בקידו  התכניות ללא ראיה כוללת סטטוטורית
 לא היה קיי  במשרד הפני  מנגנו  כזה שיצא ע  2006בשנת . ראשו  בהכנת התכנית המתארית

לכ  , ש להמתי "תקופה שעל המינהל ומשבהסקר מיד לתכנית מתאר וג  לא נית  היה לאמוד את ה
הוחלט שעל מנת לא לעכב את הפרויקטי  החשובי  להתפתחות מצפה רמו  שנמצאי  בשלבי  

יועבר לאחריות משרד הפני  בניהול או , עדי% לקד  את התכנו  המתארי ולכשיידרש, מתקדמי 
 )".מה שהתברר במשרד הפני  בהמש  שלא נית (במימו  וניהול 

, "שפת המדבר " י ומשרד השיכו  באזור מצפה רמו  "י התכניות המפורטות שמקדמי  ממנמצא כ
בסקר שביצע משרד . חלות על שטחי  בעלי רגישות נופית גבוהה" הר גמל"ו" רובע הבשמי "

הואיל ופיתוח ,  הומל* לפתח את היישוב לצפו  ולצפו  מזרח ולא למערב2004השיכו  בנובמבר 
ואול  לפי ; בלב המרחב המדברי" ייחודי"ו" איכותי"  לפגיעה בנו% שהוגדר לצד מערב עלול לגרו

י ומשרד השיכו  ביישוב מומל* לפתח את היישוב בצדו "רוב התכניות המפורטות שמקדמי  ממ
 . המערבי דווקא

 .עוד נמצא כי נציג מינהל התכנו  לא הוזמ  לדיוני ועדות העבודה וההיגוי המכינות את התכנית
Î˙ ˙ Î‰ÓÓ È„È ÏÚ ÔÂÓ¯ ‰ÙˆÓ ·Â˘ÈÈÏ ˙ÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙È "ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ È , ‰· ÏÁÂ‰˘

 È„È· È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ˘È„‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï
ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ,ÚÂ ÓÏ ‰˙ËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˘˜È· Â˙Â‡˘ ·ˆÓÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ : ˙˘‚‰

˘Ï ˙ÂÈ Â Î˙‰ ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ Ô È‡˘ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Â¯„‚Â‰˘ Ú˜¯˜‰ È·‡˘Ó ÏÚ ¯ÂÓ
‰‰Â·‚ ˙È˙·È·Ò ˙ÈÙÂ  ˙Â˘È‚¯ ÈÏÚ· ÌÈÁË˘Î . ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È

ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ÔÂÓ¯ ‰ÙˆÓ Ï˘.   
 ויישומה" התכנו  היוז "מדיניות 

שביסודה התפיסה שהמינהל " התכנו  היוז "בשני  האחרונות אימ* מינהל התכנו  את מדיניות 
וז  שמממש את יזמותיו באמצעות תכנו  מתארי בכל המישורי  ובכלל זה תכנו  מתארי פועל כגו% י

מדיניות . תפיסה זו שונה מהתפיסה שרווחה בעבר ולפיה נהג מינהל התכנו  כגו% מגיב. מקומי
להביא לריכוז של כל התכנו  המתארי במסגרת מינהל התכנו  , בי  היתר, נועדה" התכנו  היוז "

 .  ועדת גדיש בהתא  למסקנות
י "ממ,  מינהל התכנו 2005לצור  ריכוז כל יזמות התכנו  המתארי במינהל התכנו  סיכמו בפברואר 

שכללה יעדי  תכנוניי  ) 2007 2005לשני  (שנתית  ואג% התקציבי  במשרד האוצר תכנית תלת
 ). שנתית  התכנית התלת להל  (ספציפיי  ולוח זמני  להשגת  
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שנתית ולמדיניות  בדק שני היבטי  מרכזיי  הנוגעי  ליישו  התכנית התלת משרד מבקר המדינה 

  ייזו  ותקצוב של תכניות המתאר הכוללות בהתא  לתכנית התלת האחד ": התכנו  היוז "
 הלי  בחירת הרשויות שיוקצו לה  המשאבי  לקידו  התכנו  המתארי המקומי  השני ; שנתית
  . הכולל

 מתאר כוללות בידי מינהל התכנו ייזו  ותקצוב של תכניות 
 : שנתית נקבע בי  היתר כלהל  בתכנית התלת

 תכניות מתאר מקומיות 20מינהל התכנו  יפעל לאישור תכניות עבודה להכנה של לפחות "   
 תכניות מתאר 6וכ  ; יהודי  תכניות חדשות למגזר הלא15לפחות ; חדשות במגזר היהודי

והליכי , 2005שתכניות העבודה ולוח הזמני  יסוכמו עד מר* נקבע ." מסמכי מדיניות/נושאיות
 .2007אישור  במוסדות התכנו  יושלמו עד דצמבר 

י וע  משרד השיכו  "מינהל התכנו  ייזו  את הכנת התכניות בשיתו% פעולה מלא ע  ממ   
דכניות התכניות יתבססו על מגמות תכנוניות ע; במסגרת ועדת ההיגוי ובשיתו% הרשויות המקומיות

 . 2030ועל בחינה של צורכי המשק עד לשנת 
ח " מיליו  ש22.9  יסתכ  ב2005בשנת ) מחוזיות ומקומיות, ארציות(תקציב תכניות המתאר    
 יסתכ  התקציב לתכניות 2007  ו2006בשני  ). ח הוצאה מותנית בהכנסה" מיליו  ש16.9מזה (

 .מהבהתא, ח" מיליו  ש3.5 ח וב" מיליו  ש6.7 מתאר ב
,  להכי  תכניות מתאר מקומיות חדשות2007 2005נמצא כי משרד הפני  לא התחיל בשני   .1

 35 בינו ובי  משרד האוצר ולפיו התקציב יוקצה לתכנו  של 2005וכי לא מומש הסיכו  מפברואר 
 . 2007שיאושרו במוסדות התכנו  עד דצמבר , תכניות מתאר מקומיות חדשות לפחות

 לא השתמש משרד הפני  ברוב התקציב שהוקצה לו לביצוע 2006  ו2005  נמצא כי בשני .2
 23%  השתמש משרד הפני  רק בכ2005בשנת : לרבות תכנו  מתארי מקומי, פעולות התכנו 

 2006ובשנת , )ח" מיליו  ש22.9 ח מכ" מיליו  ש5.2(מהתקציב שהוקצה לו להכנת תכניות מתאר 
 ניצל משרד 2007בשנת ). ח" מיליו  ש6.7 ח מ" מיליו  ש1.8( מהתקציב בלבד 27% הוא הוציא כ
עוד . 59)ח" מיליו  ש3.3 ח מתקציב בס  כ"יותר משלושה מיליו  ש( מהתקציב 92% הפני  יותר מ

נמצא שהתקציב החלקי שנוצל לתכנו  מתארי מקומי בשני  האלה הוקצה לקידו  עבודות תכנו  
 . 2005שהחלו עוד לפני שנת 

ציבי  שהוקצו לתכנו  מתארי לא נקבעו על בסיס נתוני  מפורטי  בדבר עלויות התברר שהתק .3
י במשרד "רכז התקציבי  לתכנו  של משרד הפני  וממ. הכנה של תכניות מתאר במישורי  השוני 

 כי הסכומי  שיועדו למימו  תכניות מתאר 2008האוצר הסביר למשרד מבקר המדינה ביוני 
א  הוא לא איתר , י התקשרויות ע  מתכנני  שמסר לו משרד הפני מקומיות נקבעו על סמ  נתונ

 . את המסמ  המפרט את הנתוני  הללו
הביצוע והדיווח הנוגעי  לתקציב שיועד לתכנו  לא נעשתה , נמצא כי בכל הליכי התכנו  .4

יו למשרד הפני  לא ה. הבחנה בי  הקצאת כספי  לתכנו  מקומי ובי  הקצאה לתכנו  מחוזי או ארצי
נתוני  מרוכזי  על ניצול התקציב לפי סוגי תכניות המתאר ולפי הרשויות המקומיות שהתקציבי  

משרד האוצר לא דרש ולא קיבל בכל שנה דיווח כספי מפורט על הסכומי  שנוצלו . הוקצו לה 
ממילא הוא ג  לא היה יכול לדעת אילו סכומי  נוצלו . מחוזי ומקומי, לתכנו  המתארי הארצי

 ואיזה סכו  נוצל להתחלת תכנו  2005  התכנו  של עבודות מתאר שתכנונ  החל לפני שנת להמש

__________________ 
'ח ב" מיליו  ש7.9'קריי  ממשרד האוצר למשרד הפני  כבשני  האלה היו סכומי ההעברות העי  59
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 מסר מינהל התכנו  למשרד האוצר דיווח מפורט שאפשר 2007רק ביולי . תכניות מתאר חדשות
 תכניות 13 יוחל בהכנת 2007בדיווח נמסר שעד סו% שנת . ללמוד ממנו א  עמד ביעדי  שנקבעו

 . חדשות
ל משרד הפני  וסג  הממונה על התקציבי  במשרד האוצר בתקציב " דנו מנכ2007במבר בנו .5

ביעדי  של מינהל התכנו  ובצעדי  המשלימי  להשגת  בשני  , שנתי של מינהל התכנו  הרב
 : כדלקמ , בי  היתר, בעקבות הישיבה סוכ . 2010 2008

 בתקציב  ושבע , 2008ת בתקציב במסגרת התקציב יינתנו למינהל התכנו  עשר משרות נוספו   
 כמו כ  יחולו שינויי  בכוח האד  במינהל התכנו  ובלשכות התכנו  המחוזיות בהתא  2009לשנת 

 . לסיכומי  קודמי  ע  אג% התקציבי  וע  נציבות שירות המדינה
לגבי שבע מה  ייחתמו חוזי  ;  תכניות מתאר מקומיות חדשות15מינהל התכנו  ייזו  לפחות    

 2009עד סו% שנת ; ח"ולש  כ  יוקצבו חמישה מיליו  ש, 2008ע  צוותי תכנו  עד סו% שנת 
ייחתמו חוזי  ע  צוותי  לתכנו  שמונה תכניות חדשות אחרות ולש  כ  יוקצבו עוד חמישה מיליו  

 . ח"ש
על פי הסבר אג% התקציבי  במשרד . נמצא כי האג% לתכנו  מקומי לא קיבל משרות תק  נוספות

 . המשרות לא אושרו בשל עוד% תקני  בכוח אד  במינהל התכנו , האוצר
 2000בהחלטת הממשלה בנושא תכנית עבודה לעדכו  תכניות המתאר ליישובי המגזר הערבי ממרס 

במועד הביקורת עסק האג% . שבע תכניות מתאר מקומיות נקבע כי כל עובד במינהל התכנו  ילווה שש
על כל עובד הוטל אפוא . 60 תכניות מתאר מקומיות57  עובדי  בהכנת כלתכנו  מקומי באמצעות שני

 . בער  פי ארבעה מהאמור בהחלטת הממשלה  תכניות מתאר מקומיות 28 לטפל בכ
כי במצב של משאבי  מוגבלי  , ראוי לציי  ג : " נכתב2009בתשובת משרד הפני  מינואר 

 הקדיש האג% 2007 2005בשני  . ותיש חשיבות גדולה בקביעת סדר עדיפות לפעיל, וחסרי 
בקידו  לאישור של עשרות , במציאות של כוח אד  מצומצ , לתכנו  מקומי את מרב המאמצי 

, משהוחלט להקדיש מאמצי  בייזו  תכניות חדשות, 2008בשנת . תכניות המתאר שהיו בהכנה
דו  התכניות  על חשבו  קי הופנה חלק מכוח האד  באג% לעיסוק בהכנה ובקידו  המכרזי  

 ".שבהכנה
˙Ï˙‰ ˙È Î˙‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ˜¯Ù È‡ˆÓÓ- ÔÈ· ‰ÓÎÂÒ˘ ˙Â˘„Á ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜Ï ˙È˙ ˘

 Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÂÏˆÂ Â ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï˘ ËÚÓÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ÌÂ„È˜Ï . Ô‰Â ÈÓÂ˜Ó‰ È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ÌÂ„È˜· Ô‰ ÏÂ„‚ ·ÂÎÈÚ Ì¯‚  ÍÎÈÙÏ

ÍÏ‰Ó‰ ÌÂ„È˜·ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ È„È· È¯‡˙Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÊÂÎÈ¯Ï  .  
 בחירת הרשויות שבה  תוכ  תכניות מתאר

שנתית הכי  האג% לתכנו  מקומי רשימה של  והתכנית התלת" התכנו  היוז "לצור  יישו  מדיניות 
 ויממ  את הוצאות 61 רשויות מקומיות שבה  יקד  מינהל התכנו  תכנית מתאר מקומית כוללת17
 בחר מינהל התכנו  2009 שנת תבתחיל).  הרשויות17 רשימת  להל  (תכנו  הנדרשות לש  כ  ה

במועד הבדיקה נמצא .  מהרשויות המקומיות12 במכרז סגור מתכנני  להכנת תכניות מתאר ל

__________________ 
 . רשויות מקומיות ולשמונה יישובי  שמשתייכי  למועצה מקומית או אזורית49'ל  60

 .בי  באמצעות האג+ לתכנו  מקומי ובי  באמצעות לשכות התכנו  המחוזית  61
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שבלשכת התכנו  המחוזית מחוז מרכז ובלשכת התכנו  מחוז תל אביב מתבצעי  שלבי בחירה 

 .הכנת תכניות מתאר לשלוש רשויותשוני  של מתכנני  ל
 לאחר שהאג% קיי  דיוני  ע  מתכנני המחוזות במשרד 2008 הרשויות סוכמה בינואר 17רשימת 
אשר לרשויות שהתעורר ספק בדבר הצור  להכי  לה  ; י"ע  נציגי משרד השיכו  וע  ממ, הפני 

 . 62תכנונית נקבע כי תיעשה בה  בדיקה טרו , תכנית מתאר חדשה
חשוב מאוד לקבל , ב שבו לעשרות רשויות מקומיות אי  תכנית מתאר מקומית כוללת ועדכניתבמצ

 .מידע מלא ומדויק בדבר הצור  התכנוני בהכנת תכניות מתאר לרשויות המקומיות
נמצא כי האג% לתכנו  מקומי לא פנה לכלל הרשויות המקומיות או הוועדות המקומיות על מנת 

במסגרת בחינה ; יתו% עמ  א  יש צור  בהכנת תכנית מתאר מקומיתלקבל מה  מידע ולבחו  בש
הנעשית ישירות מול נציגי הרשויות המקומיות נית  היה לקבל מידע מפורט ועדכני בדבר קיומ  של 

תשתיתיות ותכנוניות ולבחו  א  תכנית מתאר כוללת ועדכנית , סביבתיות, כלכליות, בעיות חברתיות
 . עשויה לסייע בהסדרת 

י "הסתפקות בקבלת חוות דעת  של מתכנני המחוזות של משרד הפני  ונציגי משרד השיכו  וממה
בלי בחינה ישירה של העניי  ברשויות המקומיות הובילה לכ  שבמספר מקרי  לא היה בידי מינהל 

  :להל  יובאו דוגמאות; התכנו  מידע מלא ומדויק לצור  קבלת החלטות
˙ È Ï È Ú  Ì Ú  ˜ È  ˙ È È ¯ È Ú 

בדוח א% נכתב כי ;  נכללה המלצה להכי  תכנית מתאר כוללת לעיריית יקנע  עילית63כ בדוח המס
י כי " המליצו מינהל התכנו  ואדריכל המחוז בממ1.1.06 בישיבה שהתקיימה במינהל התכנו  ב

שטחה הורחב לתו  : "מינהל התכנו  נימק את ההמלצה כלהל . תוכ  תכנית מתאר ליקנע  עילית
משרד הבינוי [ש "י משב"הכנת תכנית אב ע. מזרח' גידו לכיוו  מזרח ודרתחו  השיפוט של מ

 ". נית  לגזור ממנה תכנית מתאר. 2003 הסתיימה ב] והשיכו 
 אימצה ועדת המשנה לתכניות ונושאי  עקרוניי  של הוועדה המחוזית מחוז הצפו  את 2007ביולי 

נה למשרדי הממשלה בבקשה להתחיל בד בבד פנתה ועדת המש. תכנית האב של העיר יקנע  עילית
 . בהכנת תכנית מתאר

נמצא כי עיריית יקנע  עילית לא נכללה ברשימת הרשויות המקומיות שהכי  מינהל התכנו  בינואר 
. וכי מתכנ  מחוז הצפו  במשרד הפני  ונציג משרד השיכו  לא המליצו שהיא תיכלל ברשימה, 2008

חר שעיריית יקנע  עילית פנתה למנהל האג% לתכנו   היישובי  רק לא17העיר צורפה לרשימת 
  . מקומי בבקשה לקד  עבורה תכנית מתאר כוללת

˜ Ó Ú ‰  Ï „ ‚ Ó  ˙ È È ¯ È Ú 
 הכי  2004  ו2003בשני  . על תחו  השיפוט של עיריית מגדל העמק לא חלה תכנית מתאר תקפה

 2006פברואר והיא הוצגה לוועדה המחוזית ב, משרד השיכו  תכנית אב המיועדת למגדל העמק
 .בתכנית פורטו מכלול בעיות סביבתיות ותשתיתיות בלא שצוינו הצעות לפתרונ ). ראו לעיל(

__________________ 
של תחזית אוכלוסייה לעומת תכניות תקפות , תכנונית היא בדיקה של מצב קיי 'בדיקה טרו   62

 .ומתוכננות ושל בעיות אופייניות ליישוב

י למינהל "מממ" התכנו  היוז "י בנושא העברת תפקיד " בי  מינהל התכנו  לממ2006שסוכ  בינואר   63
 .התכנו 



 403 השלטו  המקומי

מתכנ  המחוז ציי  שתכנית ; מתכנ  המחוז ונציג משרד השיכו  לא המליצו להכי  תכנית מתאר לעיר
 .האב שמשרד השיכו  מכי  למגדל העמק בעייתית

לעיריית מגדל העמק בנוגע לאפשרות הכללתה ברשימת נמצא כי האג% לתכנו  מקומי לא פנה 
וא% שהיה בתכנית , א% שאי  לה תכנית תקפה, הרשויות שלה  תוכ  תכנית מתאר מקומית כוללת

  . האב כדי ללמד על הצור  בהכנתה של תכנית זו
‰  Â Î È ˙  ‰ · ¯ Ú  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ 

ל התכנו  החליט להכי  לה   היישובי  שמינה17המועצה האזורית ערבה תיכונה כלולה ברשימת 
משרד הפני  "תכנית מתאר מקומית כוללת בעקבות קבלת החלטה של הנהלת משרד הפני  ולפיה 

 ]".שלה[האב  יסכ  ע  מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכו  את הדר  לממ  את הכנת תכנית
 17שימת הוחלט על הכללתה בר" כוח אד  ותקציבי  מוגבלי "למרות טעות משרד הפני  בדבר 

תכנונית כדי לברר א  אכ  יש צור   היישובי  וא% שלפני הכללתה ברשימה לא בוצעה בדיקה טרו 
יצוי  כי הכללת המועצה ברשימה אינה מתיישבת ע  המדיניות . להכי  עבורה תכנית מתאר למועצה

 .הכוללת של מינהל התכנו  ולפיה אי  מקו  לקד  תכניות מתאר למועצות האזוריות
 ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˜Â„·ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â ÙÏ ‰È‰ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚ

 ˙ÏÏÂÎÂ ‰‡ÏÓ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï È„Î Ô‰È·Â˘ÈÈÏ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÔÓÚ ÛÂ˙È˘·
 ÏÂˆÈ · ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÚÂ·˜Ï È„ÎÂ ˙È Î„Ú ¯‡˙Ó ˙È Î˙ Ì¯Â·Ú ÔÈÎ‰Ï ˘È˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ‡˘Â ·

ÌÈ·‡˘Ó‰ .˙Ó ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÒÒ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙Â˘¯Ï ¯‡
 ‡˘Â · ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÈÁ· ˙Â ˜ÒÓ)ÌÂ¯Ë‰ ‰˜È„·‰-˙È Â Î˙.(   

 ריכוז וניתוח של מידע כולל בתחו  התכנו  המתארי המקומי
מעקב וליה ימדיניות בתחו  התכנו  והבנקביעת גיבוש המלצות למינהל התכנו  אחראי כאמור ל

וי תפקידיו בתחו  התכנו  המתארי המקומי ראוי שיהיה בידי לצור  מיל. יישו  המדיניותאחר 
. שיספק את מרב הנתוני  על מצאי התכניות הקיי  במישור הארצי, מינהל התכנו  מאגר מידע מקי%

מידע מרוכז זה אמור לסייע בגיבוש סדרי עדיפויות בקידו  תכניות מתאר במסגרת תכנית עבודה 
  . שנתית רב

  ריכוז נתוני  והפקת מידע  התכנו  המתארי המקומי
האחראי  לגיבוש המלצות ) מינהל התכנו  ולשכת התכנו (כדי שגופי המטה של משרד הפני  

המדיניות בתחו  התכנו  המתארי המקומי יוכלו לבצע בקרה בנושא התכנו  ה  זקוקי  למאגר 
י התכנו  מידע שיהיה אפשר להשתמש בו להפקת דוחות כוללי  במישור הארצי בעניי  הליכ

משרד מבקר המדינה בח  א  מינהל התכנו  יכול . ובעניי  הטיפול בתכניות מתאר מקומיות ואישור 
שנתיות הנוגעות להליכי  לעבד מידע תכנוני במישור הארצי לצור  בחינה וניתוח של מגמות רב

 .הטיפול בנושא
במינהל התכנו  מסו% שנות התשעי  של המאה העשרי  מופעלת בלשכות התכנו  המחוזיות ו

; ) המערכת להל  " (מערכת המעקב והבקרה"מערכת ממוחשבת לניהול מידע תכנוני הקרויה 
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  במערכת מוזני  הנתוני  על כל התכניות התקפות והתכניות שנמצאות בשלבי  הסטטוטוריי

מטרותיה , ובכלל זה ההוראות שנקבעו בתכנית, השוני  במוסדות התכנו  של משרד הפני 
פרטי הישיבות שהתקיימו בעניינה והפרוטוקולי  שלה  וכ  חוות הדעת , הנלווה אליהוהתשריט 

באמצעות המערכת אפשר לעקוב אחר החלטות הוועדות השונות ולקבל מידע על שלב . בעניינה
על מקומו ושטחו של האזור שהיא חלה עליו ועל מספר יחידות הדיור הכלולות , הטיפול בתכנית

לשכות התכנו  המחוזיות וועדות הערר ,  למחשב באופ  שוט% מינהל התכנו את המידע מזיני . בה
 .המחוזיות

לבקשת משרד מבקר המדינה נמסרו ". תכנית כלל יישובית"תכנית מתאר כוללת מוגדרת במערכת 
השוואת מידע זה למידע המרוכז שקיבל ; לו נתוני  על התכניות שהוכנו בכלל הרשויות באר*

הרשויות המקומיות העלתה כי לכאורה חסרה המערכת מידע רב על תכניות משרד מבקר המדינה מ
אול  ה  לא , אמנ  מוז  במערכת מידע על תכניות מתאר כוללות רבות. מתאר מקומיות כוללות

ולחלק  היו הגדרות אחרות " תכניות מתאר מקומית" רוב  הוגדרו  " תכניות כלל יישוביות"הוגדרו 
תכנית "ו) תכנית המתאר הכוללת של מועצה מקומית מטה יהודהכגו  " (שמורת טבע"ובה  

תכניות כלל "ע  התכניות שהוגדרו ). כגו  תכנית המתאר הכוללת של עיריית ירושלי " (מורכבת
 . יישוביות נושאיות ועוד תכניות מתאר כלל, נמנו ג  תכניות מתאר חלקיות" יישוביות

אמצעות המערכת דוחות הנוגעי  לתכניות המתאר הבדיקה העלתה שנבצר ממינהל התכנו  להפיק ב
מדובר במידע כגו  רשימת תכניות מתאר כוללות תקפות . המקומיות הכוללות במישור הארצי

גיול של כל התכניות הכוללות התקפות וניתוח נתוניה  במישור ; ורשימת יישובי  שאי  לה  תכניות
 עד אישור  של תכניות  ליכי  הסטטוטורייניתוח נתוני  כוללי  בדבר פרקי הזמ  של הה; הארצי

 . ניתוח נתוני  לפי סוגי רשויות מקומיות; מתאר מקומיות כוללות
ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯ÈÎ·‰ ‰ËÓ‰ ÛÂ‚ ‡Â‰˘

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙· , ¯Â˘ÈÓ· Ú„ÈÓ Ï˘ ÌÂÎÈÒ ˙Ú ÏÎ· ˜ÈÙ‰Ï Ï‚ÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡
Úˆ·Ï È„Î Èˆ¯‡‰˙Â Â˘‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎ˘Ï Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜·  . Û‡ ¯ÂÓ‡ ‰Ê Ú„ÈÓ

˙ÂÈÏÂ‰È  ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ,˙ÂÈ È„Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ˘Â·È‚Ï , ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ˙ÚÈ·˜Ï
ÔÂ Î˙· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰ÏÂ . Ï‰ ÈÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ

‚ÂÈ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÊÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÔÂ Î˙‰ Ú„ÈÓ ˙˜Ù‰ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ‚ÂÂÒÈÂ ¯„
˙ÂÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙Ï Ú‚Â ·.  

 סטטוטוריי  ועל קידו  תכניות אב מידע על שלבי הטיפול הטרו 
1. ˙È Î˙· ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ÏÚ ÌÈ Â˙  ˜¯ ÌÈ ÊÂÓ ‰¯˜·‰Â Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ .

ÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Â ÈÊÓ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎ˘Ï ¯Á‡Ï ˙ÂÈÊÂ
Ô‰ÈÏÚ ÂˆÈÏÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ . ÏÚ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

 ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÈÓ„˜Ó‰ ‰„Â·Ú‰ È·Ï˘· ˙ÂÈ Â Î˙ ˙ÂÓÂ˘˙Â ˙ÂÏÂÚÙ
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘Â ‰ÈÈ ·ÏÂ)ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ,ÓÓ"ÌÈ¯Á‡Â È ( ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ï Ú‚Â ·

˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó .Î ÂÓÎ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ÔÈ‡ Ô
·‡‰64 . 

__________________ 
כל נתו  אחר בעניי  ; פרי  סידוריי  של תכניות אב ושמותיה  הוזנו למערכת המידע רק מס2008בשנת   64

 .לא הוז  במערכת המידע, בכלל זה שנת הכנת  או אימוצ , תכניות אלו
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למימוש החלטת מינהל התכנו  לתעד " גובשה במשרד הפני  טיוטת הצעה 2006בספטמבר 
 ". במערכת מעקב ובקרה את תכניות האב והמתאר לישובי 

 מתאר בהכנה התברר כי מינהל התכנו  החל לקב* נתוני  לפי שמות יישובי  ג  בנוגע לתכניות
נתוני  אלה היו אמורי  להיות מרוכזי  בקוב* פנימי ולשמש כלי עבודה נוס% . ולתכניות אב

נמצא כי בקוב* הפנימי חסרו נתוני  רבי  כגו  נתוני  על תכניות שקידמו . לקידו  התכנו  המתארי
המידע . תוני של הנ" טיוטה ראשונה"מדובר ב, לדברי מנהל האג% לתכנו  מקומי. רשויות מקומיות
 . סטטוטוריי  של התכניות לא הוז  למערכת המעקב והבקרה על שלבי  טרו 

בייחוד המידע הנוגע לשלבי התכנו  (המידע בתחו  התכנו  המתארי המקומי בישראל  .2
נמצא לא רק בידי מינהל ) הראשוני  עד להגשת התכניות לאישור הוועדות המחוזיות במשרד הפני 

משרד השיכו  והוועדות המקומיות לתכנו  , י"בעיקר בידי ממ, די גופי  שוני התכנו  אלא ג  בי
הסיבה המרכזית לאי קיומו של מאגר " כי 2009מינהל התכנו  מסר בתשובתו מיוני , ואכ . ולבנייה

סטטוטוריי  של התכנו  היא בריבוי הגורמי   מידע מרוכז ומעודכ  לגבי השלבי  הטרו 
 ".תארי מקומיהמוסמכי  ליזו  תכנו  מ

ÌÂ¯Ë‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÔÂ Î˙· ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ
 ÌÂÁ˙· ÌÈÎÈÏ‰· ·Â˘Á Í·„  Ì‰ ·‡‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Â ÈÓÂ˜Ó‰ È¯‡˙Ó‰
 ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÎ ÌÈÒÒ·˙Ó Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÏÂ„‚ ÏÂÏÎÓ· ¯·Â„Ó ‰˘ÚÓÏÂ ‰Ê

ÌÈ¯Á‡‰ .„¯˘Ó ˘¯„  ÔÎ ÏÚ Â˙Â‡ ÔÈÊ‰ÏÂ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ 
‰¯˜·‰Â ·˜ÚÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· . 

 נאמר שמינהל התכנו  מבצע פרויקט לעדכו  מאגרי המידע 2009בתשובת משרד הפני  מינואר 
 יהיה אפשר להתבסס על מאגר   המועד שבו צפויה השלמת הפרויקט   2009וכי בשנת , שבניהולו

  . החלטות בתחו  התכנו המידע לצור  קבלת 
 1997סקר מינהל התכנו  משנת 

של תכניות ,  ביצע מינהל התכנו  סקר ארצי של תכניות אב1997 פברואר   1996בחודשי  אוקטובר 
מטרת הסקר הייתה להכי  בסיס מידע שיספק ).  הסקר להל  (פיתוח ושל תכניות מתאר מקומיות 

 התכניות הקיימות בכל רשות מקומית כדי לסייע את מרב הנתוני  על מצב התכנו  ועל מצאי
בסקר נבדקו נתוני  רבי  . שנתית בגיבוש סדרי עדיפויות בענייני  אלה במסגרת תכנית עבודה רב

תכניות מתאר בהכנה בעיות , במישור הארצי והמחוזי לפי חתכי  שוני  כגו  מעמד התכניות
מש  ההליכי  , ) הסקר וה  בעתיד לפי הצפיה  במועד ביצוע(הרכב האוכלוסייה , הנוגעות לפיתוח

 .הסטטוטוריי  וגיל התכניות
 ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÈÎ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÔÈÈ Ú· ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

·¯ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï Â· ˘Ó˙˘‰ ‡ÏÂ Â˙ÓÏ˘‰ Ê‡Ó ¯˜Ò‰ ˙‡ ÔÎ„Ú ‡Ï-˙È˙ ˘65 .
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· , ÈÏÂÈ2009 ,˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ¯˜Ò‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ¯ , Ì¯Ë

¯˜Ò‰ ÔÂÎ„Ú· ÏÁÂ‰ .   
__________________ 

 .695' בפרק על הוועדות המחוזיות לתכנו  ולבניה עמ, )ÁÂ„ 56·) 2006, מבקר המדינה  65
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Ï‡¯˘È· ÏÏÂÎ‰ È Â Î˙‰ Í¯ÚÓ· ÈÊÎ¯Ó Í·„  Ô‰ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ .
˙ÂÈ Î„Ú ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙Â¯ÒÁ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙ÈˆÁÓÎÏ .

˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÌÈÎ¯Â‡ ÂÏ‡ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰ Î‰‰ ,˙Â ·Ï˘Ï ˙ÂÚÈ‚Ó ‡Ï ÏÏÎ ˙Â·¯ ˙ÂÈ Î
Ô¯Â˘È‡ . ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú·- ÌÈ ˘· 1999-2009È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· Û˜Â˙ ÂÏ·È˜ ˙ÂÈ Î˙ ˘ÓÁ ˜¯  .

˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰ ,˙ÂÈ˙¯·Á ,˙ÂÈ˙·È·ÒÂ ˙ÂÈÏÎÏÎ , ˙ÂÈÂ˘¯Â
·‡ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ Ô˙„Â·Ú· ˙ÂÒÒ·˙Ó ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ,¯ÂËÂËËÒ ˙ÂÈ Î˙ Ô È‡ Ô‰˘ Û‡ ‡ÏÂ ˙ÂÈ

ÔÈ„· ÂÚ·˜ ˘ ¯Â˘È‡‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Â¯·Ú . 
ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ¯Â˘ÈÓ È ˘· ‡˘Â · ÏÙËÓ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ : ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰ Î‰ ÌÂÊÈÏ ÏÁ‰ ‡Â‰

˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ‰Ó¯ÂÙ¯ Ï˘ ‰ Î‰· ˜ÒÂÚ ‡Â‰Â , ¯˙È‰ ÔÈ·
˘ ¯Â˘È‡Â ÌÂ„È˜Ï ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÓÒÁ‰Ó ˜ÏÁ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙ Ó ÏÚ˙ÂÈ Î˙ Ï .˙‡Ê ÌÚ , Í˘Ó·

˙ÂÈ Î„Ú ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙· ¯ÂÒÁÓ‰ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· Ï„‚ ÌÈ ˘‰ .
 Ï·‚ÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘· ÔÎÂ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô¯Â˘È‡Â ÔÓÂ„È˜ ˙‡ ÌÈÚ ÂÓ‰ ÌÈÓÒÁ‰ Ï˘·
ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ÈÎÈÏ‰˘ ¯Á‡ÓÂ ÌÊÂÈ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ì„˜Ï „ÚÂÈÓ‰ ,

Ó ÏÎÂÈ ‡Ï˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ ˘· ¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ˙‡ ¯ÎÈ  ÔÙÂ‡· ÌˆÓˆÏ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ È. 
1. ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ , Ï˘ Ô˙ Î‰ ÌÂ„È˜ÏÂ ÌÂÊÈÈÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â ‰ È¯˜ÈÚ‰ Ì¯Â‚‰ Ô‰˘

˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ , Ô˙„Â·Ú· ÈÊÎ¯Ó „ÚÈ ‡Â‰ ‰Ê ‡˘Â  ÈÎ ÚÂ·˜Ï ˙Â˘¯„ 
‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˘·‚ÏÂ .ÂÚÙ‰ ˙ Ó ÏÚ ˙˘¯„  ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰Ï

˙È Î˙‰ ˙ Î‰· ÌÈÙ˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ¯˘‡ ˙Â˘¯‰ È·˘Â˙Ï ˙È·ËÈÓ ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ÁÈË·‰Ï . 
2.  ‰ÒÈÙ˙‰ ˙‡ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ·¯˜· ÚÈÓË‰Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ¯˘‡ ˙È Î„ÚÂ ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙È Î˙ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ÏÂ ‰˙ Î‰Ï ÏÂÚÙÏ Ì˙·ÂÁÓ ‰ÈÙÏÂ
˘ÈÈ ÈÎ ÁÈË·˙ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ Â¯Ó , Ô È‡˘ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈËÏÁ‰· ÏÙËÏ ÂÈÏÚ ÔÎÂ

‰¯ÂÓ‡‰ Ô˙·ÂÁ ˙‡ ˙Â‡ÏÓÓ , ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
ÂÈ„È·˘. 

3.  ÔÂ Î˙‰ ÌÂ„È˜ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÊÂÎÈ¯ ÍÈÏ‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÚÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ
ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ· ÈÓÂ˜Ó‰ È¯‡˙Ó‰ .Î Ì˘Ï ÈÎÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È Í

ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ·Ï˘Ï ÂÚÈ‚‰ Ì¯Ë˘ ÔÂ Î˙‰. 
4.  ‡˘Â · ‰¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎ˘Ï ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÚÂ·˜Ï ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚ

·‡ ˙ÂÈ Î˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÓÂ˜Ó È¯‡˙Ó ÔÂ Î˙ .ÏÏÎÎ , ·Â˘ÈÈ Ï˘ ·‡ ˙È Î˙· ¯ÈÎ‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
ÂÙ Â È‡˘˙ÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÌÂ„È˜Ï ÏÚ .È‡Ï ıÈ¯Ó˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊÎ ‰¯Î‰- Ï˘ Ô˙ Î‰

˙ÂÏÏÂÎ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙. 
5.  ˙‡ˆ˜‰ Ï˘ Í˘Ó‰ ·ÈÈÁÓ ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ Ï˘ È˘ÓÓ ÌÂ„È˜

ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÏÂ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ . 
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 ¯·ÂË˜Â‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÓÂÎÈÒ ¯Á‡Ï200966  ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂÂ ÏÚ ÏÈË‰Ï
‰ÈÈ ·‰ ÈÂ˘È¯Â ÔÂ Î˙‰ ÈÓÂÁ˙· ‰Ó¯ÂÙ¯Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ˘È‚‰Ï , Ô‡È·‰ÏÂ

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙ ÏÂÚÈÈÂ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂ· ¯Â˘È‡Ï . ÈÙ ÏÚ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙Â¯ËÓ
Ô‰ ‰ËÏÁ‰‰ :¯Ù˘Ï ,ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ë˘ÙÏÂ ¯ˆ˜Ï , ÏÚ Ï˜‰Ï ˙ Ó ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÈÂ˘È¯‰
Â„ÒÂÓ È Î¯ˆÔÂ Î˙‰ ˙ ; Â‡ ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˘È‡Â ÌÂÊÈÈ ÍÈÏ‰ È·‚Ï ˙Â‡„ÂÂ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰Ó¯ ¯ÂˆÈÏ

‰ÈÈ · È¯˙È‰Ï ˙Â˘˜· ;‡ÏÓ È Â Î˙ ‰ ÚÓ ÁÈË·‰Ï ,È˙ÂÎÈ‡ ,‰¯·Á‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÂÂ‚ÓÂ ˘ÈÓ‚ ,
Ï‡¯˘È· ˜˘Ó‰Â ‰·È·Ò‰ . ÏÚ Â‡ ˘„Á ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÚˆÂ·˙ ‰Ó¯ÂÙ¯‰

ÌÈÈ˜‰ ˜ÂÁÏ È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÂ˜È˙ ˙˜È˜Á È„È. 
 È ÈÚ „‚ Ï Â„ÓÚÈ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘·‚Ï ‰‡Â·· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰.   

__________________ 
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