דיון בועדת הפנים של הכנסת
בנושא הארכת צו היוועדות חזותית

דוגמא לסדר יום – מוסד תכנון ארצי

דוגמא לסדר יום – מוסד תכנון מחוזי

דוגמא לסדר יום – מוסד תכנון מקומי

עמוד מידע באתר מנהל התכנון סביב נושא הקורנה הכולל דרכי יצירת קשר.
בעמוד זה וכן בעמוד פניות ציבור מצויין כי ניתן לפנות בנושאים הקשורים לחוק היוועדות חזותית.

דיונים במוסדות התכנון בין התאריכים 14.2.21 -1.12.20 :
ות״ל  -מטרו
ות״ל
ותמ״ל
מועצה ארצית
ועדה לתכנית עבודה של הגז
ולנת״ע
ולקחש״פ
ולחוף

סה"כ  55דיונים ,מתוכם  19דיונים בהתנגדויות  -ללא אירועים חריגים

ועדה מחוזית דרום
ועדה מחוזית ירושלים
ועדה מחוזית מרכז
ועדה מחוזית ת"א
ועדה מחוזית חיפה
ועדה מחוזית צפון

 16יו"ר ועדות ערר מחוזיות בפריסה
ארצית בחלוקה למחוזות מנהל התכנון

סה"כ  154דיונים ,מתוכם  59דיונים בהתנגדויות מתוכם  3פניות פרטניות:
-

בקשת מתנגד לקיים דיון פיזי במחוז ת"א התקבלה והתקיים דיון ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
במחוז צפון משתתף חירש ביקש להיות נוכח בחדר ישיבות בתקופת הסגר ,בסיוע של מתרגמת שפתיים
מטעמו נכח בדיון בזום כמו כל יתר המשתתפים והדיון התקיים בצורה תקינה.
היתה התנגדות אחת במחוז ירושלים לקיום דיון בזום ,היו"ר החליט לקיים את הדיון בזום וההתנגדות
לגופה הוקראה לחברי הועדה.

מעל  200דיונים בתיקי ועדות ערר לרישוי ופיצויים ,היו כמה פניות בנושא זה:
-

במספר תיקים הדיון נדחה בהסכמת הצדדים כדי לקיים דיון פרונטלי
בשני תיקים הוצף קושי עקרוני לשימוש מערכת הזום (גיל ,נגישות למחשב וכיוצ"ב) ועל כן אלה הוזמנו לחדר
ההמתנה בוועדה ורכזת הוועדה סייעה להם להתחבר לדיון.
בשני מקרים בשל קושי להתחבר בזמן אמת ניהלנו דיון משולב עם שיחת וידאו בווטסאפ.
בעבר היו מס' התנגדויות ,אך בחודשים האחרונים הוגשה בקשה אחת לקיים את הדיון באופן פרונטלי
שעליה ניתנה החלטה כי הדיון יתקיים בזום ומידה ומי מהצדדים ירגיש שהדיון לא היה ממצה ,תישקל
האפשרות לקיום דיון פרונטלי או לחילופין מתן השלמות טיעון נוספות.

היוועדות חזותית במסגרת הועדות המקומיות לתכנון ובנייה*

▪  90%מהועדות קיימו דיונים מקוונים
▪

 84%מכלל הדיונים שהתקיימו בתקופה זו התקיימו באופן מקוון

▪ ב כ  40%מהועדות שקיימו דיונים מקוונים כלל המשתתפים השתתפו באופן מקוון  ,בשאר הועדות
הדיונים התקיימו באופן מקוון אך חלק מהמשתתפים ( לרוב חברי ועדה ועובדי ועדה) נכחו באולם
המליאה

* הנתונים נאספו מדיווחי נציגי מחוזות ונציגי השר בוועדות המקומיות ונכונים לתקופה שבין
ספטמבר  2020לפברואר  ,2021הסקר מתייחס ל 36ועדות

ניהול ההיוועדות חזותית והתנהלות הועדה המקומית

הקשיים המרכזיים שעלו:
▪

דיון שהוא גם פיזי וגם פרונטאלי מקשה על הדיון למרות שעם ההסתגלות להליך המקוון
מוציאם פתרונות ( הארכת ישיבות מתנגדים ,כיוון מצלמות לדובר במליאה ועוד)

▪

צורך בהדרכה טכנולוגית

▪

קושי להציג קבצי תוכניות של היתרים

הערכות הועדות להיוועדות חזותית

כ  72%מהמשיבים
ענו שהוועדות היו
ערוכות לקיום
היועדות חזותית

▪

▪

היערכות טכנולוגית (ציוד מותאם -מצלמות ,מיקרופונים ,חיבורי אינטרנט ,אפשרות לעובדים
להתחבר מרחוק ,ארגון פיזי של המליאה):
▪ ועדות מסודרות לרוב התארגנו מבעוד מועד ונתנו מענה טוב מבחינה טכנולוגית כבר
מההתחלה
▪ ועדות פחות מאורגנות למדו עם הזמן מניסיון ושיפרו ציוד ומערכות ואפשרו לצוות
המקצועי לעבוד מהבית ,רכשו ציוד ולמדו לתפעל אותו.
ניהול הישיבה ( :שליטה בדיון ,סגירה ופתיחת מיקרופונים ומצלמות ,סדר דוברים הקצאת
זמן ,זכות דיבור  ,שיתוף מסך ועוד).
שליטה בסדר הדיון -היו יו"ר ומנהלי ועדות שלקח להם זמן לשלוט בדיון לפתוח ולסגור
מיקרופונים ,לתת זכות דיבור ועוד.

ניהול ההיוועדות חזותית והתנהלות הועדה

▪  78%מהמשיבים ענו שההיוועדות המקוונת התנהלה באופן שוטף שאפשר לכל המשתתפים להציג את עמדתם.
▪ ב כ  50%מהמקרים דחו יו"ר את הדיון עקב בקשת מתנגדים

במידה והיו
בקשות לדחיית
הדיון ,האם
היו"ר דחה את
הדיון?

▪ מתוך הסקר עולה שבסה" כ הועדות שמקיימות דיונים מקוונים השתפרו עם הזמן ומנהלות את הדיונים באופן
טוב.

ניהול ההיוועדות חזותית בועדות מקומיות במגזרי מיעוטים

ענו על הסקר נציגים ב  6ועדות של יישובים מיעוטים :מבוא עמקים ,טירה ,עירון ,רכס הכרמל ,מעלה
חרמון ,קסם ,רהט.
ו  8ועדות שכוללות גם יישובי מיעוטים :זבולון ,מטה יהודה ,מנשה -אלונה ,חוף הכרמל ,יישובי הברון,
הראל ,משגב ,יזרעאלים.

רוב המשיבים (פרט לנציג של ועדה אחת -יזרעאלים) ,ענו שלא היו בעיות בקיום ישיבות בזום ולא
היו התנגדויות לא מצד חברי הועדה ולא מצד מתנגדים ,אומנם בחלק מהמקומות לקח זמן להסתגל
אבל כולם בסוף הסתדרו ועלו באופן מקוון .חלק מהועדות אפשרו קיום דיונים ארוכים יותר
בהתנגדויות בכדי לאפשר שיח של כולם.
ועדה מקומית טירה לא מקיימת דיונים בזום אלא פרונטלית בלבד.

תודה רבה

