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אנשי המקצוע המייצגים את הציבור סילוק | התנגדות לנייר עמדה 
 מוועדות התכנון

 םניימהוועדה לעני אנשי המקצוע המייצגים את הציבוראת כל ללא כל דיון ציבורי הפנים  שר גירש 31.5.31-ב
תפקידה העיקרי של הולנת"ע הינו לבחון לעומק נושאי החלטה עקרוניים ומרכזיים  | )ולנת"ע( עקרוניים ניםתכנו

, לייעץ למועצה כיצד לפעול וכן לדון בנושאים אשר המועצה הארצית האצילה לתכנון ובניה עבור המועצה הארצית
 החשובה ביותר של ה וועדהולנת"ע היא ה -ה בנושאים הרחבים והגדולים הביותר יקומסמכויותיה אליה. בשל עיס

הפנים  שרכאמור, לאחרונה גירש והשפעת החלטותיה על התכנון בישראל ועל פני הארץ עצומה.  המועצה הארצית
 .מקומיהשלטון הממשלה והנציגי מהוועדה והותיר בה אך ורק את  אנשי המקצוע המייצגים את הציבוראת כל 

נושאי דיור, אנרגיה, כבישים ותחבורה, תשתיות, כרייה כל דיון עקרוני ב | מהציבור?מוסתרים אילו נושאים ודיונים 
נמלי ים, שדות תעופה, תחנות כוח, מתקני גז, יישובים וחציבה, שמורות טבע, שטחים פתוחים וריאות ירוקות, 

 חדשים, נחלים וחופים.

זכויות הציבור בתכנון, המאגד עשרות ארגוני הגנה על ל פורוםה | !ןמהוועדות היא תקדים מסוכקת הציבור רחה
חברה האזרחית הפועלים בתחומי התכנון, החברה, הסביבה, והדמוקרטיה בישראל, רואה בחומרה רבה את סילוקם 

מוועדות התכנון, במחטף, על ידי משרד הפנים. הולנת"ע היא מוסד התכנון  אנשי המקצוע המייצגים את הציבורשל 
נוניות המשמעותיות ביותר סדות התכנון ברמה הארצית ומתקבלות בה רבות מההחלטות התכהפעיל ביותר מבין מו

 בהיקף ובהשפעה שלהן על הציבור כולו למשך דורות. כולל החלטות על השגות ציבור ותכניות חריגות -בישראל 
רגוני הסביבה, א - אנשי המקצוע המייצגים את הציבורהביא לכך שמאזן הכוחות שבין נציגי הממשלה להסילוק 

בכך נפגע  העקרון הדמוקרטי של ייצוג אינטרסים ציבוריים הארגונים המקצועיים והשלטון המקומי, הופר קשות, 
  רחבים במוסדות התכנון ברמה הארצית לשם יצירת איזון ראוי בינם לבין אינטרסים אחרים המיוצגים שם.

הפרת איזון עדין זה ללא מתן זכות  | ציבורי הרחבמקדם פיתוח מאוזן תוך התחשבות באינטרס התכנון אחראי 
אומיות לדווקא בעידן של התמודדויות  - מהווה פגיעה בדמוקרטיה והדרה של הציבורטיעון לארגוני החברה האזרחית 

כדי למנוע שחיתות והעדפה פסולה וב ,הכרה גוברת בחשיבות השקיפות השלטוניתעותיות בתחום התכנון ושל ממש
 של בעלי הון ומקורבים.של אינטרסים 

א צעד דרמטי נוסף גירוש נציגי הציבור הו | לוועדות התכנון ציבורנציגי  משרדו מעכבים מינויינציגי שר הפנים ו
הסביבה בוועדה  מינוי נציג ארגוניכך, במהלך מתמשך של הדרת אנשי המקצוע המייצגים את הציבור מגופי תכנון. 

מינויים של נציגי הארגונים  במשך שנים. בנוסף מתעכב למעלה משנה מעוכב כבר לתשתיות לאומיות )ות"ל(
 על עתיד הציבורמשמעותיות קבלת החלטות . וארגוני הסביבה הצעיר בתכנון ובנייה, הסוציולוגים, הדורהמקצועיים 
  חמורה. היא מגמה במחשכים
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האם מישהו כולנו מודעים למשבר הדיור.  | ללא הציבור? ופקידיםפוליטיקאים  -מי יצליח לפתור את משבר הדיור 
הדרך שיכול לחשוב ברצינות בתחום התכנון והבניה תויות רבים יחר מחדלים ושחאהולילנד ולשערוריית כיום, לאחר 

חלה חובה להביא למסדרונות ? דווקא כעת מידע מהציבורהנכונה לקדם פתרונות דיור היא בדרך של העלמת 
 ,על מנת להביא לפתרונות דיור שאינם מנותקים מהעם - קולו של הציבורהשלטון ולמוקדי קבלת ההחלטות את 

, שמירה ם, דיור בר השגה, פתרונות תחבורה ראויים, ריאות ירוקות ושטחים ציבוריים פתוחיםגם איכות חיישיספקו 
 על בריאות הציבור ועוד.

שנה שנציגי ארגוני הסביבה הציבוריים לוקחים  04-זה קרוב ל | בזכות אנשי המקצוע מטעמו תנשמר זכות הציבור
הם הוכיחו את עצמם כגורם מקצועי ומשמעותי בהליך התכנון, אשר מייצג את השיקול , וחלק בוועדות התכנון

. בין הנציגים שגורשו ושלא בישראל, מתוך מחויבות ואחריות רבה לקידום פיתוח איכותי , החברתי והציבוריהסביבתי
מונו ישנם אנשי מקצוע ותיקים, עתירי ידע וניסיון, גירושם ואי מינויים פוגם גם באיכות המקצועית של הדיונים 

המגמה העולמית בממסד התכנוני היא של הגדלת מעורבות הציבור בתכנון, מגמה זו עוגנה לא פעם  ההחלטות.
 ואי המינוי נמצאים בניגוד גם לאלה.בהצהרות ובהצעות חוק, הגירוש 

את הרכב מוסדות התכנון עמו ורואה את רוח הזמן היה מתאים תוך שר פנים אחראי החי ב | הפוך ,גדעון הפוך
מהמהלך שנעשה על ידי  ההיפךלשם כך יש לעשות את מבחינה חברתית וסביבתית. רחבה כוללת  אחראית, ראייהל

גות את נצילצמצם את נציגות ארגוני הציבור וגופים נוספים במוסדות התכנון, אלא דווקא להרחיב אין מינהל התכנון: 
ושל ארגונים נוספים  , של מיעוטיםאוכלוסיות מוחלשותארגוני החברה האזרחית, ובמסגרת זאת לאפשר ייצוג של 

 התכנון., שאינם זוכים לייצוג כנדרש במוסדות העוסקים בהיבטים חברתיים של תכנון

 

ממוסדות התכנון, לאשר בטל את המהלך האומלל של סילוק הציבור לשר הפנים לאנו קוראים 
מיידית את מינויים של הנציגים הציבוריים המעוכבים, ולערוך חשיבה משמעותית באשר 
לשילובם של נציגים נוספים בהליך התכנוני, זאת על מנת לשפר את איכות התכנון ואיכות 

 תושבי ישראל.החיים של 

 

להצטרף למאבק על שמירת זכויות הציבור ור ולמקבלי החלטות בלציאנו קוראים 
 בתכנון ועל עתידנו בישראל!


