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קיצור תולדות   1

 התכנון בישראל



  הם 2020 שנת של הראשונים ימיה

 תכנית של השפעתה את לבחון הזדמנות

 תכנית) האלפיים בשנות לישראל האב

 פני את לעצב ביקש אשר מהלך ,(2020

 - דור שנות - עתיד צופה במבט המדינה

 .והלאה

 

 קיצור תולדות התכנון

   :הוכן עבור                                     
מנהל מקרקעי  , משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים, משרד ראש הממשלה

משרד  , המשרד לאיכות הסביבה, משרד האוצר, הסוכנות היהודית, ישראל

משרד  , משרד החינוך והתרבות, משרד האנרגיה והתשתיות, התחבורה

 .משרד החקלאות, נציבות המים, הביטחון

 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 מכון  טכנולוגי  לישראל   -הטכניון    

 אגודת  האדריכלים  ומתכנני   הערים

 :ביוזמת

חברתית וסביבתית משולבת לפיתוחה , כלכליתתפיסה 

 . ומדיניות ואמצעים להגשמתה 21-של ישראל במאה ה



 

 עולם השקפת עומדת תכנית כל ביסוד

  .המדינה קום בימי נקבעה ''האוכלוסייה פיזור'' מדיניות

  בטון שלמת נלבישך" - השממה לכיבוש האידיאולוגיה

  ובמלט רב בבטון והתכסתה הלכה והארץ ,הוגשמה ,"ומלט

 .למכביר

 קיצור תולדות התכנון



עקרונות מדיניות פיזור  

 :האוכלוסייה

 השממה כיבוש :בטחון

 מקום בכל מתמדת :נוכחות

 ראשונה בעדיפות החקלאות :מזון

 

   :האמצעים

   ביטחון להשגת :אוכלוסייה פיזור

 

 

 
 

 קיצור תולדות התכנון



 

 
 העיר על הכפרהעדפת •

 הקמת עם של חקלאים•

 הארץיישובים פזורים ברחבי •

 

 

 סיפור הצלחה -מדיניות פיזור האוכלוסין 



  ההתפכחות 2



 הקרקע משאב אזילת
 

  המאה של השמונים שנות בשלהי

  מחלום מתכננים כמה התפכחו ,העשרים

 להותיר יש כי טענו הם .הרציף הכיסוי

  ,טבע שמורות ,פתוחים שטחים גם בארץ

 ...ירוקות ריאות ,חקלאות ,יערות

 

 חלום הכיסוי הרציף



  לארכיטקטורה הפקולטה חבר ,מזור אדם 'פרופ

  ,"הקרקע משאב אזילת" על הצביע ,בטכניון

 .הארצי בתכנון המרכזית כסוגיה

 ,בעולם הצפופות המדינות אחת ,ישראל

  ,פזרנית בניה ידי על לדעת עצמה מבזבזת

 .פרברית

 

  ,מומחים מספר צורפו ,1990 בשנת החל המהלך

  יצאה - פרטית כמעט - וביוזמה ,תקציבים גוייסו

 .האלפיים לשנות לישראל האב תכנית לדרך

  משרד בהם ,ממשלה משרדי ליוזמה הצטרפו

  ,השיכון משרדי הפנים משרד ,הממשלה-ראש

  .ועוד חקלאות ,בטחון ,אנרגיה ,סביבה ,אוצר

  חתימתה ועם ,שנים 8-כ נמשכה התכנית הכנת

  התכנון פני השתנו (....כרכים עשר בשמונה)

 .הכר לבלי בארץ

 אזילת משאב הקרקע



 :יעילה אינה הפיזור מדיניות

 מערכות לשיבוש מביאה•

   הלאומי בתוצר פוגעת•

 ציבורית תחבורה מאפשרת אינה•

  עיירות בין ,חברתיים שסעים מרחיבה•

 המרכז ערי ובין הפיתוח

  ,בנופיה ,ומים קרקע במשאבי פוגעת•

 הארץ של ומורשתה טבעה

 פיזור הרסני



לקריסת המערכות האורבניות  , יביאו את ישראל לכאוס תכנוני, השקפות העולם הישנות

 .להפוך  עיר מדינהישראל עשויה . ולאובדן השטחים הפתוחים

 

 עסקים כרגיל

1950 2000 2050 



   .לשנה 1.8% כ האוכלוסייה גידול - בישראל

  ,לאפס שואף הגידול המערב מדינות במרבית
 .שלילי אף הוא ולעיתים

 

 ,לכולם מקום למצוא - המרכזית התכנון סוגיית
  על לשמור - ועדיין ,הפיתוח לדרישות מענה לתת

 הארץ של דמותה
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 ישראל

 מדינות המערב



 

 

 ...משהו ילך לאיבוד

 ואולי העיקר ילך לאיבוד

 

 

, את יופיה, תאבד את דמותה, ארץ ללא מרחבים
 ...סיפורה ההיסטורי, תרבותה

 

ללא כרמי , נחל, ללא חוף, ארץ ללא שטחי יער ומדבר

 ...ללא שבילי טיול... זיתים ושדות חיטה

 

 למעוף ציפורים, בר-ארץ שאין בה מקום לחיות

 

 תהיה פשוט משעממת 

 ....קונג-הונג, כמו סינגפור, ישראל תהיה עיר מדינה? אז מה כל כך נורא
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.  

-פיזור ימי תמו

 ישראל עתיד ,האוכלוסייה

  טמון ,קידמה שואפת כמדינה

  .בכפר ולא בעיר

 תנותב האוכלוסייה תוספת

 גלישה תימנע ,ערים להרוויית

  .לשוליהן

 ריכוז מאמצים



  במקום - שהוצע המרכזי השינוי

  התכנסות - מאמצים ריכוז ,פיזור

  ראשית - "מעויירים מרחבים"ב וריכוז

  מוקדים ,המטרופולינית התפיסה

  ובאיכות בצפיפות בנויים עירוניים

 גבוהה

  שלושה קבעה 2020 תכנית

-תל – המרכזי '',מעויירים מרחבים''

 נתניה ,ירושלים ובקצותיו ובנותיה אביב

  הלווין וערי חיפה – הצפוני ,ואשדוד

 .שבע-באר - והדרומי ,שלה

 

 התכנסות



 ? כיצד מרכזין

לשאלה זו הוקדשה שנה 

בה נבחנו עשרות  , תמימה

תצורות ריכוז  , חלופות

 ...שונות

 

 ....הנה חלק מהן



 ריכוז לעומת פיזור

 31 א''תמ - מוסגר ובמאמר

 .2020 את הקדימה

   התכניות שתי בין היחס שאלת

  בוודאי ?משלים ?תחרותי -

 ....בעתיד תידון



 ריכוז מול פיזור
 

 

 

 

 

 

 

 

 31א ''תמ   

  ,לראשונה הריכוז עקרונות את יישמה 31 א"תמ

  לקליטת'' :הארצית המועצה החלטת כנגד וזאת

  מדיניות של מירבי יישום כדי תוך עולים מליון

 .''אוכלוסייה פיזור

 

 :עקרונותיה

 

 המטרופולינים תפיסת•

 

  ביישובים תימצא ישראל אוכלוסיית עיקר•

 וגדולים בינוניים עירוניים

 

 חדשים יישובים יוקמו לא•

 

 פתוחים ושטחים סביבה איכות•

 

 ...תשתיות ,תשתיות ,תשתיות•

 

 

 
 

 ...עיני את שהאירה בסקי'רצ דינה 'לאדר ותודה

 

 



 השטחים חשיבות

  כנושאי הפתוחים

 עצמם בפני ערכים
  לבינוי ומושא כפוטנציאל ולא -

  חברה :מרכזיים תכנים ,ולפיתוח

  מגוון ,האוכלוסייה חלקי לכל והנגשה

 תרבות ,ואקולוגיה טבע ,ביולוגי

  וערכים חקלאות ,ותיירות ומורשת

 .כלכליים

 מהות



 שטחים רציפות"

  והאמצעים ,"פתוחים

  על ,קיטוע ומניעת הרציפות לשמירת

  "חייצים" ,"ירוקים פרוזדורים" ידי

  למסדרונות בסיס ,"פתוחים מכלולים"ו

  יסוד אבני ,הנוף ולמכלולי האקולוגיים

  .המודרני בתכנון



 -פרוזדורים ירוקים 

 הפכו  

 מסדרונות אקולוגיים  

  35א "בתמ



 פיתחה 2020 תכנית

  לחלוקה מתודה

  והערכת נוף ליחידות

 האקולוגית רגישותן

 והסביבתית



 ארוך-לטווח התכנון'' - לעתיד ומבטה 2020 תכנית

  תמונת ולחזות ,למוכר מעבר הרחק להתבונן מעז

   ..."חדשנית עתיד

 

 ,ותחבורה תשתית רשתות ,אזוריים שילוב מהלכי

 .גבולות-חוצי ופרוייקטים ,כמפגשים גבולות

 

 הולכת ,היום אך ,אלו תקוות הוגשמו לא 2020 בשנת

 הסכמי .בלעדיהן אפשר-אי כי התודעה ומתקבעת

  בסיני גבולות-חוצי תיירות מיזמי ,לירדן מים אספקת

  של ומתרקמים ההולכים ורעיונות ,הירדן נהר ועל

 תעסוקה מיזמי והקמת ,עזה-רצועת בכלכלת תמיכה

   .ראשונים ניצנים אולי הם ,בה

 ורעיונות יצירתיות ,תעוזה כי ספק אין ,כך או כך

 .יותר טוב לעתיד תקווה-פתח הם חדשניים

 שיתוף פעולה חוצה גבולות



 את לתאר ניתן לא

  היום התכנון עולם

  שפתה ללא

  של ועקרונותיה

 .2020 תכנית
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 היחס בין הבנוי לפתוח -מורפולוגיה 



 יחסים בין בנוי לפתוח

לב ירוק 

ופרוזדורים  

 ירוקים

מוקדים 

מטרופוליניים 

 בפינות

פיתוח פריפרי על  

צירי החיבור בין 

 המוקדים



 שפת תכנון חדשה

 ציפוף והרווייה

 צמידות דופן



 גישת הציפוף והשימור
 שימור הקטעים הפתוחים

 וציפוף הקטעים הבנויים

 גישת הפיתוח הזוחל
גלישת הפיתוח אל הקטעים  

 הפתוחים על פי כוחות השוק

 גישת הגלישה המבוקרת
 הצמדת הפיתוח החדש  

 אל קטעי בינוי קיימים

 ותיחומם בגבולות ברורים

 35א "שפת תמ 2020שפת 

 ציפוף והרווייה

 צמידות דופן

 פרבור
 זליגה לא מבוקרת



  המהווים ארציים פתוחים מרחבים

 הפעילות למרחבי מסגרת

  המפרידים ארציים ביניים מרחבי

 המעויירים המרחבים בין

  בתוך ירוקים ולבבות חייצים

 המעויירים המרחבים

 חלוקת תפקידים למערכת השטחים הפתוחים



 35א "אשר בישרה את שפת המרקמים הפתוחים בתמ



 ,35 א''בתמ ''עירוניים מרקמים''וה המטרופולינים אבות הם '',מעויירים מרחבים''

  .האוכלוסייה מן 90%מ למעלה להתרכז אמורה בהם

 שפת המרחבים המעויירים



 משולבת ארצית מתאר תכנית
 ולשימור לפיתוח ,לבניה

 35  א ” מ ת
 

 מ”בע אדריכלות ובינוי ערים מליס שמאי אסיף נעמה -שמאי אסיף ’אדר
 חברת יישום האוניברסיטה העברית בירושלים -אריה שחר  ’פרופ

 בשיתוף
  מ”בע אדריכלים אדריכלי נוף מתכנני ערים -שלמה אהרונסון  ’אדר
 מ”אלדד ספיבק חברה להנדסה בע -ספיבק  אלדד ’אינג

 מערכות פרוייקטים וניהול -אנוש 



  :”פיזור מרוכז“ 
 דגש על הנגב והגליל



 - מכליל לתכנון קראה 2020 תכנית

   :אחת א"בתמ ביטוי שקיבלה

  בכוללניותה העתיד-תמונת של כוחה''

 המשלבת ...רחבה ראייה בזווית ובבחירה

  היבטי כל את שייצגו רבים תכנון נושאי

  מרכיב התכנון רבדי בין השילוב ....התכנון

 .''...התכנוני השלם את

 א אחת''לקראת תמ -על חלקים ועל השלם התכנוני 



 השילוב בין רבדי התכנון מרכיב את השלם התכנוני



 שילוב נושאי תכנון רבים שייצגו את כל היבטי התכנון



 מחשבים מסלול מחדש 4



 ...עיר שאינה עיר, צמודת קרקע, הימנעות מבנייה בזבזנית

 

 שאינם יוצרים רקמה עירונית, מנוכרים, הימנעות מהקמת מגדלי מגורים מנותקים

 ...כל עוד נותר משהו, מחשבים מסלול מחדש



 גבול חד וברור יפריד בין הבנוי והפתוח



 ריכוז מאמצים במוקדים מוגדרים

 פירבור וטשטוש, והימנעות מפיזור



  יפריד וברור חד גבול

  השטח ובין העיר בין

   .מסביב אותה העוטף

  יש ישראל למדינת

  להתמודד סיכוי עדיין

  ,הגבוה הריבוי קצב עם
  ופיתוח רבה עלייה

  גישה ידי-על ,מואץ

  ,רציונלית תכנונית
  ,ערים אל המתכנסת

  ,צפופות ,רוויות
  שפע וסביבן ,איכותיות

 פתוחים שטחים

 פתוח בנוי פתוח



 ...אם תרצו, תמונת העתיד


