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2020נובמבר    82  

   המועצה הארצית לתכנון ובניה מנכל משרד הפנים ויו"ר    -כהן דכי  מר מר     ד בו לכ

 נהל התכנון  ימ   "לית  גב' דלית זילבר מנכ             

     שלום רב,
 

 2020–תשפ"אה ( 128)תיקון מס' תזכיר חוק התכנון והבנייה להאדריכלים ובוני הערים  תהתאחדו התייחסות הנדון: 

 (.128תזכיר חוק התכנון והבניה )תיקון תה של התאחדות האדריכלים, ל בומצ"ב תג
 

קומיות ומשרדי הוכן על ידי צוות של אדריכלים מומחים בתחומים מגוונים, לרבות בכירים לשעבר ברשויות מהמסמך 

 כאחד. פריה, מהמרכז והפריממשלה, בעלי משרדים ותיקים וצעירים

המדינה, ראשית שחוקק בכתלאים לחוק התיקונים פות ווסתריבוי המהנובע  גרלאת כללית  כולל התייחסותהמענה 

 כזיים:מרחמישה נושאים לצד מענה פרטני ל  רסאי,ועדת זיילר לאחר אסון וו, בהשראת ורפשוט וברבמקום חוק חדש 

עוד ציבורי יי לות, קביעת, ביטול הקק מבניםדשות עירונית וחיזולהתח ית לאשר תכניותדות המקומהרחבת סמכויות הוע

 ., חישובי שטחים והנחיות מרחביותבחלק ממבנה

 

וריים בנושאי תכנון של אסדרות וכלליים ציבוההתנעה אה לשותפות ודיאלוג בשלבי ההיגוי המענה המוצע, הינה קרי

רי ובגוף המייצג אדריכלים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציכיל, וגובשה כל  בשלב שהחקיקה כבר עוצבהולא רק ובניה, 

 כאחד.

 

 כללי:

ה, לאור המציאות שיפורים קידום על  פנים ומנהל התכנון שרד ה את מ   ך לבר רצוננו  ראשית ב  בחוק התכנון והבני

 במדיניות התכנון בישראל.שתנה ולטובת הסדרת וודאות המ

ת חשיבה במחייתיקונים בששת השנים האחרונות(,  30 -)כ  יםונהתיקתדירות מורכבות ושיחד עם זאת, אנו סבורים 

לציבור  ההירברורה ונ היא תהייה גמישה,, כך שהמשפיעה על כלל הציבור הבניבתכנון וחקיקה על מבנה הדחופה 

 ושו.ם פרקי הזמן למימבמטרה לשפר את המוצר התכנוני לצד צמצו, כאחדהרחב, מתכננים, ורשויות 

התכנון  הל מנ, עת 2010בע מההחלטה בוהסיבות לכך שישנם כל כך הרבה תיקונים ועדכונים, נ תשאחסבורים אנו 

ת צבע" על חוק התכנון "שכבועוד  בניה , באמצעות הוספתתכנון וב הרפורמהטים על עם משרד המשפ עמל יחד

במקום  ( 1921משנת מנדטורית הכפר ר ותכנון עיקודת עדכון לפ)המהווה תעתיק ו 1965ה משנת התשכ"והבניה 

בערפל    שעולם הבנייה לוט ש" , מו ל שזיילר בדו"ח ע ה על מאמרו של השופטיענ ןהתיקוך במקום ש, ובכחדשחוק להכין  

פיקוח מנגנוני  ושל  נורמות  של   תקלות., החוק נעשה מסובך יותר, מורכב יותר ורגיש יותר ל "שלטוניים  סמיך 
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 עות:אמצ, בולהפיכתה לברורה ופשוטה להוצאת היתר בניה לפישוט ההליכיםם על חתירה לאור זאת, אנו ממליצי

פרק הזמן )לרבות  בלבד וארגוניותכלליות פרוצדורות  בחקיקה הראשית רקר אישתש  חדשה  חקיקה יצירת שרשרת  )א( 

בדומה )  התכנון מנהל נהל הנחיות מבעיקר בקנות והמהות לתוהפניית  ( אסדרהשינוי  ינימלי ומקסימלי לרביזיה ביןהמ

 :לחלופין או  ;ועימקצברור ו משפטי ויותר ותפחכך שהתוכן יהיה  , הבריטיים(   Policy papersל 

 )נושאים מרחביים  מתכנןאדריכל האחריות ל העברת מרבית ה מנגנון ל   סדרת ה בחקיקה ו כללים תפקודיים  יצירת  )ב( 

באמצעות רגולציה תפקודית וחכמה, כפי שמוביל ארגון  ( בניה( ולגורמי בקרה )נושאי תכן הבתחום השטח לתכנון

על  התאמה  אישור" קתהבניה לבדי ת בנושאיהמקומיו ת הרשויותקביעת אחריו, ום ומגווניםבתחומים שוני OECDה

    .( 2001"ח זיילר )ציטוט מדו" היות "הגיאומטריה" והייעוד של תכניתו תואמים את התכנון האזור

קצרו את יו, דאות התכנוניתיגבירו את הוושלא רק , ת הנחרצות של השופט זיילרמהאמירוושפעים המאלו מהלכים 

ות של השלכצי זמן וכ"א בלהשקיע מאממקומיות ה ועדותגם יאפשרו ל י נדרש, אלא מגורים ובינומלאי הזמנים ליצירת 

היתרי הדיונים על למחצית מ על מ ם)כיו והרגישים יותרפרויקטים המורכבים ץ לגבולות השטח המתוכנן ול חופרויקטים מ

יחידות ות מספר מהותי של ולא לתכניות המכיל רקע והרחבות דיור ודי קמצשינויים ו/או רישוי הסדרת ל  םהבניה מוקדשי

 .( דיור ו/או מסחר ותעסוקה

כלל דיאלוג רציף בין וכל להתבצע רק באמצעות שיתוף פעולה, ובאמצעות מינה ששינוי ימאהאדריכלים  התאחדות

 . בניההוכנון ות התהעוסקים בייזום ויישום מדינישחקנים ה

הבניה, תוך בניית אמון בין תכן לעיצוב מדיניות יכל לשותף בכיר דרהאלהפוך את תרים חוים ופאאנו שולאור זאת 

הרשויות, האדריכלים והציבור בכל הנוגע להבטחת המראה, התפעול, הקיימות ואיכות השימוש של המרחב הבנוי 

  זמן.לאורך 

עלות יעילות, ות, קצוענות ואיזון בין איכמ נו לקדםונצראת  ותמשקפ, בהמשך מסמך זהל, הערותינו עיהאמור ל מתוך 

 .21-במאה ה מרחב הבנוי ת בווודאוקיימות  ,איכותבמטרה להבטיח ות של מבנים והמרחבים סביבם, וגמיש

 

 נושאים מרכזיים: לשישהמתחלקות הפרטניות ההערות 

 ק מבנים דשות עירונית וחיזו להתח   ית לאשר תכניות דות המקומ הרחבת סמכויות הוע  .א

 הקלות    ל טו בי .ב 

 מבנה  קביעת ייעוד ציבורי בחלק מ  . ג

 וזכויות בניה נפחיות שובי שטחים  יח .ד

 נחיות מרחביות ה . ה
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 : נים וק מב לאישור תכניות לחז   המקומית   הרחבות סמכויות הועדה .  א

 כפל הליכים: .  1

אריך יחשוב לציין שמהלך זה  , יחד עם זאת38"א ם תמאה לחיוב את הרצון להסדיר את תחוהתאחדות האדריכלים רו

רשו, מאחר ובשלב זה ייד רתו ברשויות רבותרונית ואף עלול להביא לעציהפעולות לקידום התחדשות עיבל את ויסר

 , והוצאת היתר בניה כדין.ההכנת תכנית ואישורולל במקום בקשת היתר עם הקלות, הליך כפול הכ

,  " היתר -ת תכני "לקידום ון ל התכנשל מנהמהפכנית וחשובה אמנם הוצגה לפנינו יוזמה  שבה ההליכים ישולבו זה עם זו

, ות זמנים, ביטול כפילויות אפשריות בין ההליכיםסוכמו, כך שלא הוגדרו לוח, הפרטים בנוגע לתכנית מעין זו טרם אולם

 יכול להיות ששכרנו יצא בהפסדנו.פרסום והתנגדויות ותוקף תכנית מעין זו. כך ש

ית ק-יוסדר הליך של תכנית  קון י הת זה ובמסגרת  ב  בשל בר  שכ   מוצע לאור זאת,   כפי  בתחומים טנה" היתר או "תכנ

 : ר השר, שיאפשר הליך משולב לרבות  אש יש

 .ההיתר( ם בשלב עפתכנית וה ם בשלב)ולא פע  בדיקת תנאי סף פעם אחת א.  

 ותחיהנ אש, לרבותרומש שלא פורטו במפורף מידע ללא אפשרות להוסיהליך ) אחת בתחילת התפעם   –ב. מסירת מידע  

 .( מרחביות

לינגר-פרה.  ג לחן  /ו מקדמי שו ל  בשלב  פחים ותכסית בלבדתכנוניות ועיצוביות ברמת נ שיכלול סוגיות מרחביות,עגו

 תכנית ולהיתר.מידע ל פת רולינג זה יאפשר הוסרה פ –מוקדם. 

 .)התנגדות תכנונית ולא עיצובית( לב מוקדם בלבד  ש פרסום והתנגדות ב .  ד

 .בתוך הרשותבירוקרטיה  לא יהיה כפל ועדה כך שת /רשומטעם ההתהליך    י יוול ל ואחראי  לו"ז  יעת  . קב ה

ב יקט מורכ ת בביצוע פרו לאור העדר וודאורק זמן שיקבע,  עד לפ קביעת תוקף התכנית גם במידה וההיתר לא אושר  .  ו

 .מעין זה

 

 לת להתחדשות עירונית תכנית כול לקדם    מוטיבציה של הרשויות .  2

שנים  3ות עירונית תוך כוללת להתחדש ת להכין תכניתשות המקומי, נדרשת הרי'( )  21 קטן ף, סעיא62 בסעיףר כאמו

תאפשר י, לא כנית על כל או חלק מהעירים האמורים. קרי, בהעדר הכנת תחולו הכלל יקון לחוק, לא יהתממועד אישור 

או כח  עדר תקציב, הרשותשל הסדרי עדיפויות ע מלנבועלולה כנית הכנת תהעדר  חיזוק מבנים בהתאם לקיים היום. 

ידות דיור הוספת יחפוטנציאל להתחדשות ואת ה םלצמצך , ובכתכניתל דה המחוזית ור של הועהעדר איש או/, וםאד

 קר רשויות קטנות ובינוניות. בעי -אלו בתוך המרקם הקיים בערים

 :  אות ת הב החלופו   באמצעות   ית ונ יותר להסדרה התכנלאפשר הליכים גמישים    מוצע ת אנו  לאור זא 

גשים  ד ולהתחדשות, וכללים  המיועדים  ל האזורים  סימון קו כחול ש   ת הכולל של הרשו מצומצם  א. הגשת מסמך מדיניות  

 )במקום מסמך תכנוני מלא(   מועצת העיר עבור את אישור  ל בלבד. מסמך זה יידרש  כזיים  מרחביים מר 

 מתחם חוב/ נית  על מרחב של ר ב. מתן אפשרות ליזמים/נציגי תושבים להגיש תכ 
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 הלאומית    לה לפריפריה ואלו שקדמו  העדר התאמה של התכנית  .  3

 דאיות כלכלית. הלאומית , לאור העדר כ ריפריהפבם התרומהתקשתה ל  38כידוע תמ"א 

ץ רזהה בכלל חלקי האבדיקת כדאיות כלכלית לאור המסלול השל  סוגיותקיים נמנע מלהתמודד עם מסלול הבעוד שה

 :הדר התאמה לפריפריעה

ן בחשבולוקח ניה מחדש ולתוספת בניה, אולם לא תאמה להריסה ובהן זה לחוק אמנם קובע תוספת אחוזי בניה בקוית

 באזור המרכזקיים כדאיות ן את הפערים הנ"ל, תתשיקח בחשבוגנון בהעדר מנ . לפריפריהאת השונות בין המרכז 

 ( מדיניות בתחוםנת הכובה לממן  החת בולר) ח תוזנ פריפריהיה, ושאר הובאזורי ביקוש מוגבלים בפריפר

 ות  באופן שונה למחוז של זכויות המתייחסות  ייצר מדרג  ל   , במטרה שונות בסוגיה זו   מוצע לאמץלאור זאת  

 בהתאמה.  200%או    350%מעבר ל   -קבע אחוזי בניה גבוהים יותר  ( באופן שי 17א )א( 62א בסעיף  צפון ודרום )לדוגמ 

 

   במקום בתקנות    -ראשית חקיקה  תיות ב ת כמו קביעו .  4

משמעויות של הנורמות והכללים הקיימים, יחד עם גום הזכויות הבניה, תוך תרל ות כמותיות על אף שישנו היגיון בקביע

מצב אינן מספיקות לאור הצורך להסדיר  ( 200% או 350שישנן מקרים שבהם הזכויות הנ"ל )  הוכיחזאת, הניסיון עשוי ל 

 . ופסת קומותה ובוודאי בתכניות לחיזוק ותסריבניה והות ל תכניב הן - לקוי עירוני מרחבי ו

ד במיוח –יספיקו נם סיכויים רבים שאלו לא ישמגבילה ו 10%או  15%שימושים לצרכי ציבור ל בדומה גם הגבלת תוספת 

ים רים רביור אינו תואם במקיאליות ובשכונות מצוקה שבהם כמות מבני ציבור ביחד לכמות יחידות הדריפרברשויות פ

 . שקבע המחוקקגרמות ולפר

עשויה להיות ענישה נוספת הריסה ובניה(  בלבד )ללא לחיזוק בלבד תוספת  10%ונש" של ת "עקביעזאת ועוד, 

גבוהה בבינוי הקיים ו/או בפריפרייה שבה אין "ד ריסה )לאור כמות יחדאיות כלכלית לבניה והבמקומות שבהן אין כ

 להלן(  5ראה בסעיף  -חים ציבוריים )או מסחרייםבשט משמעותיצורך  אך יש דיור חדשות(  חידותביקוש לי

לתקנות   (החוק יפי סע  כלל ב   -ככל האפשר וצע להעביר את היעדים הכמותיים בכל הנוגע לאחוזי הבניה )ו זאת מ   לאור 

בסמכות   -רכיםתואמות את הצאינן  , על מנת לאפשר תיקוף, ו/או עדכון ככל שיוכח שהכמויות שצוינו  התכנון והבניה 

 ן לחוק. וד תיקוף ע ללא צורך להוסי   -השר בלבד 

 

 ת ייעודים במגרשים להתחדשות ותוספ   רב קומות לעניין בנין  ות  . הגבל 5

געת, שוב, באפשרות ההתחדשות בישובים , אשר פודוע ישנה ההגבלה הנ"ל ם מיריוק לא מסבשינוי לחעורכי ה

 ניתן יהיה שבו יש מספר מבנים,במגרש  לדוגמא:ה. ם לבנימורכבי ו/או במגרשים מוכהחיזוק מבנים נשהכלכליות של 

   יירים.הגדלת שטחים פתוחים זמינים לד למבנה אחד, תוך את הכדאיות ליזם באמצעות ריכוז הזכויות להגדיל 

ים ים סחיר ף שימוש אך אינו מאפשר להוסי  )לרבות חניות(  ציבור   לצרכי   וספים נ  התיקון מאפשר הוספת שימושים 

במרחב לאור הגדלת כמות  ים סחירים נדרשיםלצד השלמת שימוש את הכדאיות של ההתחדשותיל דגהל  יםשעשוי

 .יחידות הדיור
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לצרכי   ימושים סחירים הנדרשיםות וכן להתיר ש ב קומ בנה ר ף האוסר על הקמת מ הסיר את הסעי לאור זאת מוצע ל 

בים, לצד שיפור הכלכליות  ש ל התו ש ם  יי ור איכות הח יא לשפ , וזאת על מנת להב ההתחדשות בנה ובמרחב  הציבור במ 

 ביצוע כדאיות נמוכה יותר ל התחדשות במקומות עם  של מיזמים ה 

 

 : ביטול הקלות  .ב

, להתאמת התכנון לקיים ויעיל  ת אמנם מנגנון נחת ההקלות המהווהתאחדות האדריכלים מברכת על היוזמה לבטל א

ירבל את הליך שהאריך וסעובדה שהקלות הפכו ל הר אויחד עם זאת, ל ע. "בוכנן בתתמשונה מה אשר במקרים רבים,

 ן הצורך לביטולם.עדה והאריך את משך הזמן להיתר, מובועבודת הו

 20מסך ההיתרים שכללו יותר מ 80%מסך היתרי הבניה ו 35%) ה הסיבה לעובדה שמרבית היתרי הבני יחד עם זאת,

רישות התכנוניות ו/או ליכולת תכניות לדה של ההתאמנובעת לרוב מהעדר , קללו בקשה להקלות  ( 2019במהלך  יח"ד

בהעדר התאמות תכנוניות נדרשות יהיו מבנים רבים שיהיה קושי ישנו חשש שלאור זאת,  ר בניה נאות.לייצר מוצ

 .ופלו באמצעות הליך ההקלותשומם לאור פערים שעד כה טייב

 ": נוק עם המים התי   ת א   ך שלא "לשפו מנת  שלב את התיקונים הבאים על  מוצע ל לאור זאת,  

 

 : באמצעות   , לרבות אפשר בניה הולמת ואיכותית קפות, שהקלות באו ל לתכניות קיימות ות   ע ג בנו לשלב פתרון    מוצע .  1

שתתקן טעויות, כנית מתארית חיוב רשויות מקומיות לבצע ת–  מתקנת"   מתארית תכנית  " רשויות להכנת  חיוב  .  א

חייבות מוהנחיות תקנות התכנון והבניה בדרישות לאור , קלותהימות שבהם נדרשות ליקויים ופגמים בתכניות קי

למצב וצורתן מגרשים גודלן  שונות בין, לאור יו קיימות במועד הכנה ואישור התכניתלא הש רשויות ציבוריות שונות

 דשות עירוניתמקרים של התחלאור , וכמובן י שהגה עורך התכניתכפ נוע יישום תכנון הולםי למעשובשטח ה

יחידות הדיור על מנת לאפשר את השתלבות המבנה )וכמות  ונותות ו/או מרחביות שנדרשות הקלות כמותי שבהם

 .תוספתיות( ה

לתקופה של חמש בקש הקלות )ן יהיה להמשיך ל נית לגביהםש  -קביעת תקופת מעבר ביחס לתכנית קיימות .  ב

 .( יותתכניות מתאריות מתקנות על ידי הרשויות המקומ שיוכנועד שנים ו/או 

 

   דס הועדה מהנ שיקול דעת  ו  פרשנות ו/א ללא      -גות בתקנות ו/או בחוק וע החר לקב מוצע    .2

 ללא צורך לבקש הקלה, אולםזניחה מעטה ושפעתן שהבנושאים אפשרות לאישור חריגות וסטיות ם מציע התיקון אמנ

ת ות הגדרמהווזניח" שו", לפי פרשנות ל"מעט" ר השר בתקנות )שטרם פורטו( אלו דורשים את אישו נושאים 

 .מהנדס הועדהאישור בכתב של , וולא ברורות בייקטיביותסו
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פגיעה אפשרית  ךתוקיים היום, ה וודאות, גדול מהמצב מצב זה מעמיד את עורך הבקשה ובעל ההיתר במצב של אי

לו סמוכים קיב ם בטרם החלת החוק מגרשיםבמיוחד ביחס למצבים שבה, משמעותית בזכויות הקניין של בעלי הקרקע

   לאור צורך מהותי שהתגלה. -לותבהקוקשם את מב

 

 לפי ההצעה הבאה:   145סעיף  לאור זאת מוצע לקבוע החרגות לקביעה ב  

  .  מהנדס הועדה בכתב של  גם ללא אישור  אוטומטית    אשרם אים "זניחים" שניתן ל ברורה של נוש קביעת רשימה   . א 

לצד זאת במטה לייצר וודאות ו, תרה במסגרת הבקשה להידבתיאור העבו"ל שה יוסיף את הנושאים הנרך הבקעו

 .דיון רשמי לטובת אישור זה( הצפוי  )והצורך בצוואר הבקבוק רת הס

 כויות אושרו כחלק מהז י קרי  – הקלות מוקנות יהוו    1989שנת    ות מלפני  המקובלות בתוכני שההקלות  ע  לקבו    . ב 

 נציגי השר. ו עדה אמהנדס הוללא צורך באישורו של  -קנות בתכניתוהמ

בדה שתכניות רבות לאור העו  -ופות פני עתיד הצ   גמישות מפורטות  תכניות מתאריות  נגנון של  מ דם  לק   מוצע      . ג 

 בנוי הרבה של המרחב ההדינמיות   ,מהכנתן לאחר אישורן, לאור משך הזמן רצלהיות בלתי עדכניות זמן ק הופכות

חדש של תכניות מנגנון  צרילאור זאת יש לירית. שנערכו לאור התכנית המתאפת לקחים מהיתרים קודמים והק

 יים. תכולתו ביחס לקיאפשר עדכון וולידציה מהירה של פורטות שמתאריות מקומיות מ

 בתכנית תקבעמסגרת של  בהתאם, בתכנית מרכיביםלעדכן שיאפשרו  -גנון עדכון מובנהמנתכנית מעין אלו יכללו 

  ממועד אישור התכניתזמן  X רשים לאחרשנד, שינויים ו שימושיםא פת יח"דסתו כולל  ושאינשינוי  )לדוגמא: –

  ת ככל שיהיו.ושמיעת התנגדויו הליך פרסוםיון תכנוני וד, אלא רק בצורך בהכנת תכנית חדשהללא  ( וכדומה

על תשתיות ומערכות  יםשפיעמלא במידה ואלו  באמצעות תיקון ותיקוף התכניתמנגנון זה יאפשר לתקן סוגיות 

ללא צורך בזמן הארוך להכנת  -הדרים במרחב, אולם שנדרשים לאור לקחי התכנית של  ות, ועל איכות החייםציבורי

  חלק ניכר מההקלות כיום.ר ובכך ליית לעיל(  –תכנית חדשה )ראה תכנית שינויים 

 בתכנית ה  ציבורי בחלק ממבנ   חלק   הקניית ג.  

שבהם יש חסר על מרחבים  בדגש, ובמתחמים בנויים םת האפשרות לשילוב ועירוב שימושים ציבוריים במבניקביע

ה זכויות דיל כל עוד היא נעשת אגב הגשת תכנית המגים המשמשים את הציבור, הינה חיובית ונחוצה, בנבמבני ציבור ומ

   כדלקמן: ,נטל רב מידילהוות  עשוי, צעמוזה שהאופן בו אולם נדמה , מוקנות

ית המשביחה  מאוד )למרות שהת   ה גדול במבנ גם    -כקומה ציבורית   גביל את השטח שיעבור אינו מ התיקון   .1 כנ

לה להיות     ללא הגבלה על השטח האמור. -בשטח קטן מאוד(  יכו
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 , תו פעללא ימנע את ה ש באופןמים,  הקיי והשימושים  י  לבינו ימושים ציבוריים  הש ל  מה ש התא ון אינו כולל חובת  ק י הת . 2

בינוי הקיים בפגוע בשימושים ם, עשוי ל ילדיהמשתמשים דוגמת גן  הדורש הגנה על שלוםציבורי ך למשל שימוש כ

 שימוש לתעשייה ו/או המשמש לפעילות רועשת(.ה בגמא מבנלדו) 

 

ה של יזם בכך שבכל בקש ון של הרשויות והמדינה לעודד עירוב שימושים בבינוי עירוני, התיקון למעשה סותר את הרצ . 3

 .ריותציבושטחים לטובת מטלות  אבדןוסיף שימושים הוא עשוי ל"הענש" בלה

 

 : ע לאור זאת מוצ 

 . שרדים להגביל את הסעיף במבנים בשימוש למגורים ו/או מ א.  

 . וע ו יוכל השר לקב את אחוז השטח שאות   להגביל ב.  

 ידיים פשרית בשימושים הקיימים והעת לאור פגיעה א באמצעות ועדת ערר  פשר לבעל ההיתר להתנגד לבקשה זו  ג. לא 

 

    -ות חבי מר   הנחיות ד.  

תלבות המבנה בסביבתו, קרוב ככל שניתן נוגעות להשאפשר מתן הנחיות משלימות הת במקור, נועדו ל הנחיות מרחביו

 ובינוי פרטניות שהוכנו לעיתים רבות שנים לפני מועד הוצאת ההיתר.צוב לעת הוצאת ההיתר, בניגוד לתכניות עי

, תוך המרחב ת המבנים מתוך ראיית ם על עיצוב והעמדדעתאת ק לרשויות הזדמנות להביע עדו כאמור לספחיות נוההנ

לכן קבע ו ך,שלא לצור של אדריכליםהפרטניים העיצוב והתכנון הרשויות המקומיות בתהליכי של התערבות ביטול ה

מתארית , בנוסף לכללים שנקבעו בתכנית המנגנון שכולל תכולת ההנחיות ואופן האישור וההטמעה שלהןהמחוקק 

 .תוהמפורט

ראה שאופן הביצוע שלו היה כושל )ולעניין זה ועד היום, ה 101המצטבר ממועד אישור תיקון  הניסיוןעם זאת,  יחד

חלק ניכר מההנחיות היו כאשר  גדלה, גבולות ההנחיותי תכולת ההנחיות ואי הבהירות לגב, ו( תייחסו גם ועדות עררה

ברחבי העולם המקובלים מודלים ה  . התכנון והבניה נותסתרו הנחיות בתכניות מתאר ובתקתים אף , ולעיותיגנר

ולא תפקודיים  כלליםקביעת ל ו/או או אזורים מיוחדים( כוונו למקרים בודדים יחסית )מגרשים הנחיות מרחביות, עריכת ל 

ות תרת לעיתים רבהסו קשיחותארוכות ורשימות  נוצרוו ובמקומ םלא יושלצערנו זה  דל מו. הוראות מרשמיות פרטניות

 חדד אתבכך שהוא מ ,בא לתקן מעט מן המעוות הנוכחיאמנם התיקון      .למקום ולפרוגרמהמותאם  ון תכנוניהגי

לגבי להחליט עורך הבקשה ל  גמישותלצד מתן גים להנחיות האמורות, לקבוע סייאפשרות מגבלות ההנחיות ומקנה לשר 

כאמור תיקון זה לא מבטיח לם אום אושרו ההנחיות, טר לגביו מידע שביקש הנחיות מרחביות בהקשר להיתר מועד חלות

 לאור זאת מוצע:ככל שההנחיות לא יבוטלו כליל, וראה זו, בה מלא התיקון הנדרשעדיין את 
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, אולם כל עוד לא נקבעו ד" מעודשאי שר הפנים לקבוע בתקנות, תנאים וסייגים לעניין הנחיות מרחביות ר "תוספת ה. 1

משך הנורמות הקיימות בנושא. לאור זאת את הדי סייגים למנוע  ישנם לבחון האם לא ניתן, זה גים לענייןתנאים וסיי

   .של אדריכלים מתכננים ביקורת  ה   ת הטמע תוך    עת את המגבלות האמורות כחלק מהחקיקה מוצע לקבוע כבר כ 

 

קבוע הנחיות אה ל ועדה מקומית בבו")   הנחיותלהוכיח את ההצדקה ל  מהנדס הועדה התיקון אמנם מחייב את. 2

והאם יש בה הכבדה של ממש"( אולם אין בכך בכדי להגביל את  ל הבנייהעל מידת השפעתן עתן דעתה ית, תרחביומ

ן  שההנחיות יועברו לבחינתו של גורם נוסף בלתי תלוי מוצע  . ולכן  קרגם המב נויהמבוקר והמאחר היקף ההנחיות .  , כגו

 . ומית נציגי ציבור ו/או האדריכלים בועדה המק 

 

סביבתו אין חולק על העובדה שרשות מקומית רשאית לקבוע הנחיות לעניין התאמת המבנה ל  , עיל בהמשך לאמור ל . 3

מות שונים רלבנטיות למקועיצובי או תכנוני מוכר, שלעיתים רבות לא נון גשל ס, בבואה מהוות לעיתיםההנחיות  אולם

לחייב את הרשויות לקבוע הנחיות  מוצע  . לכן  כלי זה או אחראדרישל מבנה  יםאו תפקודי יםתכנוני יםאתגרל או יר בע

לקו בהנחיות האמורותעורך הבקשה להסביר איך המבנה עומד על  ולהעביר את האחריות  תפקודיות בלבד   בוע  לא 

 . הנחיות מרשמיות מחייבות 

 

קי מגביל את הסעד החון ולכ ימות,רציף וקבוע בועדות מקומיות מסו ים באופןחוק לוקח בחשבון שעורכי בקשה פעיל ה.  4

זם שזו הפעם הראשונה קטן ז'(. המשמעות היא שעורך בקשה ו/או י ד סעיף 145יום ממועד פרסום ההנחיות )  30-ל 

ינו יכול האמור, א תר ומגלה שההנחיות פוגעות בזכות הקניין ו/או אינן ברות ביצוע ביחס למגרששהוא מגיש בקשה להי

 .תלערור על ההנחיו

 . היום ממועד הפרסום של ההנחיות   30, גם לאחר  ת בכל עת  פשר לערור על ההנחיו לא   לכן מוצע 

 

 : וזכויות בניה נפחיות   שובי שטחים חי ה.  

ם עיקריים לבחון את האפשרות לביטול ההפרדה בין שטחי של מנהל התכנוןהתאחדות האדריכלים מברכת על הרצון 

 .על המרחברה לראות את השפעתו בה במטסית וגותכראות במבנה נפח הכולל ל שרות ובכך  טחילש

בטל חלק ל את הגמישות התכנונית ותגדישימוש בשיטת חישוב זו, המקובלת במקומות רבים ברחבי העולם, ת

 .ותיות שקיימות היוםכמהקלות הבקשות ל מה

שטח ירות וו התקנות ותבוטל בהן החובה לאבחנה בין שטח שכי ככל ויתוקנ"  מובן ש:תיקון מדברי ההסבר ל  ,ואולם 

 ."בכך כדי לשנות מהוראות שנקבעו בתכניות תקפועיקרי, לא יהיה 
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תכניות יתרים שיוצאו מתוקף הם על גתחול  קא במידה והאבחנה בין שטחי שירות לשטחים עיקריים וואנו מאמינים שד

 קשים לקדם. מוסד ההקלות כפי שאתם מב של ביטול רים אתגצמצם את היהיה ניתן ל  קיימות

ך  יאחדו בין השטחים כאמור קיימותתכניות  ב גם  ו לעורכי בקשה לבקש ש ע לאפשר לרשויות ו/א ת, מוצ לאור זא  , תו

ר  . הרש ותכולת העבודה   בפרטי הבקשה להיתר הבקשה הנ"ל  הדגשת   ות תהיה רשאית לסרב לכך במידה ולשינוי האמו

  ל סביבתו. תהיה השפעה מרחבית המשפיע ע 

 

אנו רואים נון לטובת איכות התכנון. יחד עם זאת, עשית במנהל התכפה שנודה המקיכאמור לעיל, אנו מברכים על העב

, תוך שילוב של של חוק יםי" העיקרים"המשתמש, ציבור האדריכלים את  יצגזכות וחובה ליהתאחדות האדריכלים ב

 רציף לוגלקיים דיאפגש וישמח להנאמירות אלו והנכתב במסמך זה, ברוח קיצור הליכים לצד שמירה על איכות הבניה. 

 .איכות הבניה במדינת ישראל ום משותף של קדלטובת ן אסדרות נוספות בענייוזה  ןבעניי

 

 ,בברכה 

 

 שמרל רם אדריכ פי ריישכל ראדרי

 
 

  יו"ר התאחדות האדריכליםמ"מ  הבניהיכות וא רישוי ציה,עדת רגול וו יו"ר
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