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שלומית

צור
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התנגדתם ,אז מה
חוק התכנון והבנייה קובע :יזם

צריך לפרסם מודעות על

תוכנית

שהופקדה ,הציבור

רשאילהגיש התנגדויות תוך  60יוםוועדות התכנון
בסלון ויהי מה
שהסיכויים לבטל תוכניות הם אפסיים,והמגדל יקום לכםמולהחלון

מחויבותלשמוע

אותן

אלא

 pinהתכנון והבנייה
לבע־
מאפשר$
t$1ST$עבל1ST$

$TS1$לתוכנית$TS1$
לתוכ־
tעבל $2ND$לי נכסיםלהגיש התנגדות
$לתוכנית$DN2$שלטענתם תסב להם נזקולב־
$TS1$ולבקש$TS1$
נית
לשנותה .אר כיצד ומתי ,אם
$DN2$לבטלה או
קש
הבעלים לדעת על הפקדת
בכלל ,אמורים
תוכנית להקמת מגדל מול ביתם?
לדברי
ישראלי ,המייצגבעלי
עו׳׳ר עודד
בהגשת התנגדויות ,״החוק קובע

נכסים

קריטריונים

של פרסום שכל יזם חייבלע־
$TS1$לעמוד$TS1$

ד $DN2$בהם בטרם
מוד
מהיזם או

ה $DN2$על
רעה

תאושר בקשתו .החוק דורש

הרלוונטית לפרסם הו־
$TS1$הורעה$TS1$
מהרשות

הפקדת

התוכניתועל

האפשרות

להגיש
לוחות
כלל
המודעות
על
בדרר
התנגדויות.

הפרסומים מופיעים
בשכונות

המגורים ,ברשומות ,בשניעיתונים יומיים
ובמקומון.

מובלטת

 $DN2$את
את

את המודעות ישלפרסם
במרור

במסגרת

המתאים ,והמודעה נוש־
$TS1$נושאת$TS1$

הכותרת׳הודעותבענייני תכנון

כנדרשעלול

ובנייה׳ .אי־פרסום מודעות
להוביללביטול התוכנית״.

על

אף דרישות החוק ברבר חובת הפרסום,

עו״ד ישראלי טוען כיליזם
רב
לעניין

את

אין

אינטרס

הציבור מעבר למה שה־
$TS1$שהחוק$TS1$

ק $DN2$מחייב":יזמים עושים כלשביכולתם
חוק
כדילהקטין
למינימום אתגודלהמודעות,
פופולריים
לפרסם בעיתונים ובמקומונים
פחותולאלרדוף אחרי השכנים עם הודעות
ושלטים בדבר
ההלירהמוצע״.
אר

הגלויות
גם המודעות
לעיני

מנוסחות באופן לאברור .״אף

הציבור

שמטרת החוק

להביא את התושביםלהיות שותפיםלהליך
התכנוני ,האינטרס של היזמים הוא
להימנע
ההליך,
שמאריכות את
מהגשת התנגדויות
לעלויותנוספות״,
מסבכות אותו ומביאות

מסבירעו״ד אריאל

קמנקוביץ׳

ממשרד

המתמחה בתכ־
$TS1$בתכנון$TS1$
אדלשטיין,
גולדמןארליך

$DN2$ובבנייה,״לכןהסרבול
נון

וחוסר הנגישות

של ההודעות נעשיםלעתים

בכוונתמכוון.

מטבע הדברים ,איש

מהמשתתפים
בהליר

מרוצה

מהתנגדויות רבות.

התכנוני

לא

ההתנגדויות מאריכות,

מקשות
ולפעמים

אף עוצרות אתהטיפול בתוכנית,ולכן
שנואות על היזם ,ובמידה

מסוימת

הן

גם על

מגדל נווה צדק .התוכנית

אושרה על

אף אינספור התנגדויות

המוסר התכנוני .לא פלא שהיזמים
$TS1$והרשויות$TS1$
והר־

שויות
יות$DN2$

לא ממהרים להקל על

המתנגדים

ולפשט את ההודעות מהשפה המקצועית
הסבוכה לשפתו של האדםמהיישוב".

עו״ד

מריםדונין" :את רוב

שהופקדו יאשרו בסופו

של

מתוכנית פיתוח או בנייה

התוכניות

דבר רשויות

רשאילהגיש

את

התנגדותולמוסד

התכנון הרן בתוכנית תוך

60יום:
״הוועדה

ששומעת את ההתנגדויות

מזמנת נציגי ציבור ואנשי מקצוע שהגישו

מה

אומרת חוות הדעת?

למי שהיה עירני מספיקלהבין
הפרסומים שעשוייםלהשפיעעליו
$TS1$עומדת$TS1$
עו־

התכנון,

בשינוייםקלים.

תוכנית

באופן מוחלט

הסיכוי

לבסל

את

מדת
ת$DN2$

זכותלפנות לאגף

ההנדסה

הוא

קטף

ברשות

את התנגדותםלהציג
$DN2$בפניה$DN2$,וזו שוקלת אם יש לקבל את ההתנג־
$TS1$ההתנגדות$TS1$
ניה,
$DN2$ההתנגדות$DN2$במלואה או בחלקה אולדחות אותה.
דות
הוועדה שוקלתשיקולים הקשוריםלטובת
את טיעוניהם בפ־
$TS1$בפניה$TS1$,

תמך
ולעיין בתוכנית שהוגשה .״חשובלהבחין למשרדיהוועדה המקומית או המחוזיתול־
$TS1$ולבקש$TS1$
$DN2$להסתמך $DN2$על חוות רעת מקצועיות
$DN2$תברואה $DN2$,שטחים פתוחים ,מבני ציבור ,שמירה
רואה,
הצפוי׳׳.
את הנזק
החומר׳׳.
$DN2$ולבקש $DN2$לצלם את
בקש
בין שלב הבקשה לשלב הפקרתהתוכנית״,

כשאומרים

מדגישהעו״ד

מריבדונין ,מומחית בתכנון

לדברידונין,

התנגדותלתוכנית

הציבור

על

בנייה

טובת הציבור? נגיד

הימצאות

איכות הסביבה,

תשתיות תחבורה ,תב־
$TS1$תברואה$TS1$,

שמירה על

ערכי טבע

ובבנייה המייצגתבעלי קרקעות,׳׳שלב
חייבתלהיות
ועוד.
בחלקן ,ובעקבות זאת נדרשים
ההתנגדויות
ישלהדגיש כי איןלהסיק מהגשת הת־
$TS1$התנגרות$TS1$
חתום
בתצהיר
ומלווה
מנומקת
להיות
תהליר ארוך
הכנת התוכנית והבקשה הוא
על־
$TS1$עלירי$TS1$
היזמים
לביטולה של התוכנית
$DN2$התנגרות $DN2$כי הסיכויים
נגרות
$DN2$עלירי $DN2$עורךדין .נוסףעל נימוקי ההתנגדות יש
ירי
לציבור ומתבצע בין היזםלמוסד
גלוי
שאינו
לערוך שינויים בתוכנית המוצעת
ליישומה״.
שנרשמים לה תנאים
או
גדולים .״את רוב התוכניות
לשינוייה
או
התכנוני .זהו שלב שבו הצדדיםמנהלים
לפרט את כתובתו של המתנגד ,אתעניינו
במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה
יאשרו בסופו של דבר רשויותהתכנון ,בשי־
$TS1$בשינויים$TS1$
משא ומתן ,משפרים את התוכנית ומתקנים
בפרויקט ואת האופן שבו התוכניתעלולה
מוגשת

בכתב והיא

צריכה

קלים״ ,אומרתעו״דדונין,״הסיכוי
נויים
$DN2$בשינויים$DN2$
שמוכנה לפגוע בו:׳׳מוסדות התכנון מוסמכיםלדון

במקרים רבים

מקבלת

הוועדה את

אותה עדלגיבוש תוכנית סופית
בשיקולים תכנונייםבלבד,כלומר הפגיעה לבטל
להפקדה.
זכות ההתנגדות .במשרד הפנים ממהרים
$DN2$ואולם $DN2$,כתוצאה מהגשת התנגדות נדרשות
״בשלב הזה הציבורעדיין לא יודע על שעלולהלהיגרםלמתנגד כתוצאה מאישור לם,
ולכן יש להפריר את הטענות :״במסגרת הרפורמה
מהיזם ומהרשות הוצאות כספיות,
התוכנית בשל מטרדים שונים שהיא יוצ־
$TS1$יוצרת$TS1$
קיומה .הוא רשאילהתנגד רק לאחר הה־
$TS1$ההפקדה$TS1$,
המוצעת לא ישתנההליר שיתוף הציבור
רת
$DN2$יוצרת$DN2$
דה $DN2$,אך צרירלזכור שאחרי שהתוכנית
פקדה,
להם אינטרסלסיים את שלב ההתנגדות
כמו רעש ,זיהום אוויר ,בעיות תח־
$TS1$תחבורה$TS1$,
כוללת״.
כמה שיותר מהר ובהסכמה
$DN2$תחבורה $DN2$,חניה ,ירידת ערך ,הפרעהלחדירת
בורה,
הופקרה היזם והמוסד התכנוני כבר איחדו
והגשת התנגדויות למעט נושא אחד
על־פי החוק
במשרד הפנים מסבירים כי
ולכן כוחו של האזרח
ושילבו כוחות,
רצונות
מעתהיוכל כל אדם ,גם אם איננו נפגע
אור שמשועוד ובטענותשעניינן פגיעה
ישירות מהתוכנית,להגיש התנגדות בזמן
להליר שיתוף הציבור בנושאי
קיים הנוגע
קטן .מכל מקום ,מרגע שפורסמה הודעה
ארכיטקטונית ופגיעה באתריםבעלי ערר
הפקרת התוכנית תור 60יום״.
היסטורי ותרבותי .בכל מקרה ,רצוילהס־
$TS1$להסתמך$TS1$
על הפקרת תוכנית רשאי כל ארם לגשת
תכנון ובנייה ,כל מי שרואה עצמו נפגע
תוכנית באופןמוחלט הוא קטן.ואו־
$TS1$ואולם$TS1$,

מצד ארגונים

מושמעות טענות ,בעיקר
סביבתיים ,כי לשםזירוזההליכים נפגעת

