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  הנדון: שמירת סמכותם של נציגי השרה לאיכות הסביבה כיועצים בוועדות התכנון

  

, שהינה עמותה המאגדת את מירב "אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל"פנייה זו נעשית מטעם 

נושאים מקצועיים, בדיון נרחב מהווה פורום למתכננים הסביבתיים בישראל. העמותה ההיועצים ו

 היבטי העלאת המודעות לל ,פועלת לקידום התכנון הסביבתי יאהוערכיים, משפטיים, אתיים וכלכליים 

גיבוש עמדות מקצועיות וערכיות בסוגיות ולבתקינה ובהליכי התכנון,  איכות סביבה בחקיקה,

הציבור. האגודה פועלת לחיזוק מעמדם של היועצים הסביבתיים בהליכי המעסיקות את סביבתיות 

  שיח מקצועי מתמיד עם גורמי "הרגולציה הסביבתית".מקיימת התכנון ו

חבורה, אנרגיה, מים  ובתהליכי בנייה מדינת ישראל נמצאת בתנופת פיתוח והשקעות בתשתיות ת

אוכלוסייה העבר, השיעור הגבוה של גידול הפיגורי לסגור את הצורך להשלים פערים ו מואצים.

צעדים ההתחממות הגלובלית והשמציבה אתגר היחודי לישראל, יחד עם ה ,והציפוף הנדרש עקב כך

  .הליכי התכנון תאכן ליעל ולהאיץ א, מחייבים עקב כך הנדרשים

הגנה על נכסי המדינה והציבור:  ל יש להעניקהחשיבות ש גדלהיחד עם צרכי הפיתוח  עם זאת,

הן מצד  תבחרתכנונית נ תנופהבמשק דינמי בו קיימת  הטבע, החופים והזכות לבריאות ורווחה.

והן על ידי יזמים פרטיים, עולה  )השיכון, התחבורה, האנרגיה והאחרים(משרדיה השונים והמדינה 

גורם מקצועי חזק ועצמאי, האמון על שמירת הנכסים והמשאבים הציבוריים קיום ר שאת הצורך בבית

  ועל הגנת הזכות של האזרח לסביבה בריאה ואיכותית.

ה לאיכות /הממשלה לצמצם את סמכותם של נציגי השר תכוונמתעל פי חוק ההסדרים המוצע 

כן כמו  .סביבתיים, ולהפכם לחברי ועדה בלבדכיועצים לבטל את מעמדם הסביבה בוועדות התכנון, 

למנוע דיון על תוכניות מתאר ארציות לתשתיות לאומיות בוועדה לשמירת מוצע בחוק ההסדרים 

  הסביבה החופית.

אגודת היועצים לאיכות הסביבה סבורה כי שינויים אלו יסבו נזק אדיר להליכי התכנון הסביבתי העלול 

וסיה בישראל ובנכסי הטבע שבהם התברכה המדינה. האגודה דוגלת לפגוע באיכות החיים של האוכל

ם עובדי ציבור, ינה ,הסביבה נציגי השר/ה להגנת -מערכת מבוקרת ומאוזנת בה "שומרי הסף"בקיום 
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ללא חשש ופועלים לשמירה על שלומו של הציבור, מדיניות הממשלה, בלתי תלויים המייצגים את 

ל כיועץ המקצועי ועמדו של המשרד להג"ס ולהבטיח שימשיך לפעיש לשמור על מ .לניגוד עניינים

  הסביבתי לכל מוסדות התכנון ולמשרדי הממשלה.

  במציאות דינמית ורבת אתגרים זו, העומדת בפנינו, אנו קוראים דווקא לחיזוק המשרד להגנת

בהתחשב בכוח אדם ובמשאבים, על מנת ליעל את עבודתו לתגברו הסביבה והמערכות הכפופות לו, 
את זמני התגובה ולתרום להעלאת רמת הטיפול הסביבתי על כל  רצקהמוטל עליו, ל הכבדבעומס 

   נגזרותיו.

בדי הציבור הפתרון הנכון, לייעול תהליכי קבלת ההחלטות התכנוניות, אינו ב"קיצוץ כנפיהם" של עו

מסורים ונאמנים   אין תחליף למשרתי ציבור .ותקציבים ובתוספת תקנים המסורים, אלא בחיזוקם

 ד בלחצים של גורמים אינטרסנטיים המהווים גורם בקרה מקצועי חשוב ובלתי מוטה שצריך ויכול לעמו

הצער הולכת  הולפעול לשמירה על שלומה של האוכלוסיה ועל שמירת הסביבה הטבעית שלמרב

  , הולכת ומתפוגגת.  ונעלמת

את המידע התכנוני הדרוש  נביאאת המארג המקצועי במגזר הפרטי נשלים אנו היועצים הסביבתיים, 

, באופן שישרת את האתגרים הלאומיים קצריםבפרקי זמן ו ברמה גבוהה לתהליכי קבלת ההחלטות

   ואת "שומרי הסף הסביבתיים".
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