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 העיר והכפרהאבחנה הברורה בי� 
 

 . נפש2,000 למעלה ממחצית� ישובי� קטני� שאינ� מגיעי� ל.  ישובי�1200 במדינת ישראל כ

ומוסדות מרכזי� אזוריי� , רוב רוב� של מוקדי הפיתוח הקטני� בשטחי� הפתוחי� ה� מושבי� וקיבוצי�

פריסה אופיינית זו היא תוצאה של מדיניות פיזור האוכלוסיה והיא זו שקבעה במידה רבה את . חקלאיי�

 .הריבונות הישראלית על עיקר שטחי המדינה

 

, פריסה זו יצרה ג� את התשתית החקלאית האדירה של ישראל המבוססת על הזיקה בי� היישוב הכפרי

 .המקיפי� אותו, המעובדי� על ידו, י� החקלאיי�לבי� השטח, המקו� בו חיי� תושביו

י תוספת של הרחבות עבור בני� ממשיכי� או עבור שכונות "במש  השני� גדלו חלק מהישובי� הכפריי� ע

לתהלי  זה תרמו בעיקר המשבר . נוספו אזורי תעסוקה ושימושי� רבי� שאינ� חקלאיי�, קהילתיות

ותמיכה של המדינה שגילתה את , בעיקר באזורי הביקוש, 90 לחצי הפיתוח הגדולי� בשנות ה, בחקלאות

 .הקלות היחסית של פיתוח בשטחי� כפריי� על פני פיתוח עירוני

וע� הצטברות ביקושי� רדומי� , זה עדיי� נמש  מאיי� ועלול להחרי# ע� היציאה הצפויה מהמיתו�

 .הקיימי� כבר עתה

 

, ריי� שהתפתחו מתוכ� חלק גדול מהגידול באוכלוסייהכבר עתה מנקזי� הישובי� הכפריי� וישובי� פרב

מסחר ,  חלק ניכר מהפעילות הכלכלית של תעסוקהוגרוע מכ  , בדר  כלל אוכלוסייה חזקה וניידת

 .ואחסנה הנהני�  משעורי ארנונה נמוכי� ומקרקע זולה יחסית

 

א  בעיקר לכפר עצמו , ארצנוומאיי� להתגבר הוא הרה אסו� לתדמית ולנו# , תהלי  זה הקורה מול עיננו

לא פחות מאיי� התהלי  על . המאבד בהדרגה את אופיו הכפרי והופ  ספק פרבר ספק אזור תעשיה

תו  יצירת , מהפשרת קרקעות חקלאיות של אלפי דונמי� לצור  מגורי� ותעסוקה, החקלאות עצמה

נדחית אל מחו$ לכפר ג� הפעילות החקלאית שבנחלות מצטמצמת וא# . � בלתי אפשרית"תחרות נדל

 .המצטרפת לישוב, החקלאי בהיותה מטרד לרוב האוכלוסייה הלא חקלאית

 

שבה� מתרכזת יותר ויותר האוכלוסיה ,  עירוניי�גרועה מכול� היא הפגיעה בישובי� העירוניי� או הסמי

ת שברובה אינה ניידת ואיננה יכולה לעמוד במחירי המגרשי� וברמת החיי� המאפיינת א, החלשה

המרחיק אות� , עוול גדול עוד יותר עושה הניקוז של התעסוקה והמסחר אל המרחב הכפרי. הפרברי�

 �שירותימריכוזי האוכלוסייה וגודע את בסיס המס היחיד שיכול לאפשר לישובי� העירוניי� לקיי� רמת 

 .מעגל זה חייב להיפסק לאלתר. נאותה לאוכלוסייה שנחלשת והולכת

 

ינת ישראל החלטה  עשתה מד35א " להכי� את תמ,בלה לפני למעלה מעשורשהתק, החלטהעצ� הב

ולשמר את ,  הפרבורתהלי�את , במודע ובהחלטיות, לבלו� �ממדרגה ראשונה חשובה אסטרטגית 

למעט במקרי� בה� ,  מדובר בעיקר בבלימת הפיתוח בישובי� הכפריי�. של ישראל הכפרי והפתוחהאופיי

 כדי לאז� מחדש את מבנה הגילאי� בישובי� שאוכלוסיית� מזדקנת וימתמסנדרשת תוספת אוכלוסייה 

א  כל אלה חייבי� להיות מוגבלי� ביותר . וכדי להסדיר מחדש את התעסוקה הלא חקלאית שפשטה בה�

 .35א "כפי שנקבע בתמ, י כללי� נוקשי�"ומחולקי� בזהירות רבה ועפ
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יוצאי� מהכלל ה� הישובי� הנמצאי� . י� בפרטמדובר ברוב רוב� של הישובי� הקטני� בכלל והחקלאי

א� , אשר רק בה� ניתנת האופציה לחרוג ממגבלת הגודל,  כבר היו� בצמידות ובסמו  לישובי� העירוניי�

השטחי� שמסביב� יוכלו להפו  בחלק� לשכונות . בשל היות� בתחו� המירק� העירוני, יבחרו בכ 

וכה ובחלק� פארקי� מטופחי� וכ� שטחי� חקלאיי� או עירוניות המאפשרות את גידולה של העיר הסמ

 .ציבוריי� הדרושי� כל כ  בסמיכות לריכוזי האוכלוסייה הגדולי�

 

�ותאשר סופית , אותו היא עצמה יזמההחיובי טוב יהיה א� ממשלת ישראל תשלי� את המהל� , אי לכ

 .35א "את תמ

 

 

 

 מגזר העירוני ולפריפריהל עדיפות
 

חס� קשה דווקא בנגב , 31/ ובעיקר תמא, $ הדרוש בפריפריה יוצרות התכניות הקיימותבגלל הפיתוח המוא

ממתינות על ,  מכסור ואיכסאל לדוגמאביר אל, יסוד המעלה, אופקי�, תכניות המתאר של רהט. ובגליל

 .35א "מדפי הועדות לאישורה הסופי של תמ

 

,  מהשטח המיועד לפיתוח25%  לחריגה בלאחר שתוקנה שוב ושוב, 31א "האפשרות שנותנת תמ, מאיד 

כולל פיתוח שטחי תעסוקה מסביב לישובי� פרבריי� במחוז , עלולה ליצור גלישה פרברית בלתי מבוקרת

 . והריסה הדרגתית של הראות הירוקותמרכזי� העירוניי�תו  כרסו� בכוח� של ה, המרכז לדוגמא

 

, נהלות התכנונית בישראל וביכולת לספק תהווה ללא ספק נקודת מפנה בהת35א "אישורה של תמ

 .הטבע והחקלאות, את צורכי הפיתוח תו� שימור ערכי הנו!, במקומות השוני� ובסדר העדיפות הנכו�

 

  . תעודד מאד את הפיתוח של הנגב והגליל ותבלו� את תהליכי הפרבור במרכז האר"35א "אישורה של תמ

 

 בתחרות בלתי י� מתמודד�שרוב, וניי�ריהעי� הישוב של � ושגשוג�התכנית תאפשר את החייאת

השואבת מתוכ� את האוכלוסיות החזקות ואת בסיסי המס , הוגנת ע� הפריפריה הכפרית שמסביב�

 .כאחד

 .מהפכה תכנונית מסוג זה מעוררת דאגה וספקות דווקא אצל כל אלה שהמצב הקיי� משרת אות� היטב

 

 

 

  של הקרקע%9 מאוכלוסיית ישראל על %48
 

,  על פי מודל הביקושי� לעתודות קרקע לפיתוח יישובי בשנות האלפיי�35א " הקרקעית של תמהפרוגראמה

שה ומבוססת על ההנחה כי תוספת השטחי� הנדרשי� לפיתוח היישובי� באזורי התכנו� היא פונקציה של של

וכלוסייה זו וגלישת צפיפות הפיתוח היישובי הנורמטיבית לתוספת א, תוספת האוכלוסייה החזויה: מרכיבי�

שחלקה צפוי להתקזז על ידי (אוכלוסיה אל מחו$ לשטחי� הבנויי� כיו� ע� העלייה הצפויה ברווחת הדיור 

 ).עיבוי השטח הבנוי כחלק מהמגמה של חידוש וציפו# עירוני

 

לוסייה הנורמטיבית הצפויה מצביעי� על כ  שהמרק� העירוני כולל את מרבית היישובי� נתוני האוכ

 בלבד משטח 9% המהווה כ, ר"קמ 2000  שטחו הכולל של המרק� העירוני נאמד בכ. הגדולי� בישראל
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לעומת .  מאוכלוסיית מדינת ישראל84%  מליו� תושבי� שה� כ4.5  1995א  התגוררו בו בשנת , המדינה

 מהשטחי� 60%זאת א� נבח� את התפלגות השטח הבנוי של היישובי� בחלוקת� למרקמי� נמצא כי 

 16%ה� מתגוררי� רק למרות שב,  בשאר המרקמי�40%הבנויי� ביישובי� מצויי� במרק� העירוני ו

 .מהאוכלוסייה

 

מה� , בטווח התכנו� אל# דונ� 600 אומד� הביקושי� לקרקע מצביע על תוספת נדרשת לפיתוח יישובי של כ

אשר הוקצו לכ  בתכניות , צפוי כי יפותחו במסגרת עתודות הקרקע הידועות) 50% (כ( אל# דונ� 300

כאשר ברור , אשר יאותרו בתחו� המרקמי� השוני�,  אל# דונ� במסגרת עתודות חדשות300 וכ, המחוזיות

תוספת עתודות . קמי� העירוני�כי החלק הארי של תוספת עתודות הקרקע הכוללות יעשה במסגרת המר

 . מכלל התוספת הנדרשת70%  אלפי דונ� שה� כ450 הקרקע לפיתוח הצפוי במרקמי� אלה מגיע לכ

 

ר בכל שטח " קמ85 � לפיתוח תעסוקה של כחו בחשבו� ג� הצרכי� נלקהשטחי�יש להדגיש כי בחישוב 

 .רוניי�רוב� של שטחי� אלו יאותרו במסגרת המרקמי� העי. מדינת ישראל

 
 

 

 

 לקראת עירוניות חדשה
 

 . תוח פרבריימת� עדיפות לפיתוח עירוני על פני פ �

 .התניית כל פיתוח חדש בצמידות דופ� לפיתוח קיי� ובצפיפות עירונית �

 . הגדרת מרכזי הערי� כאזורי� בעלי עדיפות לחידוש ולחיזוק �

י תהליכי  " ועידוד שיקומ� עתכנית לחידוש עירוני לשכונות ותיקות ומרכזי הערי�הצור� בהכנת  �

 . פינוי ובינוי, עיבוי

 .  וטיפוח המרחב הציבורי העירוניות מגוונותעידוד פיתוח מערכי השירותי� לאוכלוסי �

 .מכלולי� עירוניי� לשימור כמוקדי מורשת ותיירות וכמנופי� לחידוש עירוניקביעת  �

ירי� ולמוקדי� של תחבורה בתוכ� בסמיכות לצ ריכוז המרקמי� העירוניי� והכוונת הפיתוח �

  על ידיקבלי� שירות ובאזורי� המות הנוסעי� והתחנות הראשימסילותבדגש על מער� , ציבורית

  .מערכות עתירות נוסעי�

  .מרכזי התחבורהלבניה בצפיפות גבוהה בזיקה מיידית לתחנות ו �

 

 התכנו� וא# רקע בטווחגבולות המרקמי� העירוניי� הותוו כ  שיכילו את מלוא הביקושי� החזויי� לק

 .ואילו מרבית השטחי� הפתוחי� בעלי הער  יוותרו מחוצה לה�, מעבר לכ 

 

השטחי� שכבר  ה� בתו , המרקמי� העירוניי� מהווי� למעשה את אזורי החיפוש העיקריי� לפיתוח עירוני

 .בנויי� וה� בהמש  רצו# אליה�

 

המרכזי של   לעמוד ביעד35א "י� את מגמת תמיחסית בהיצע הקרקעי מחזק" נדיבי�"מרקמי� עירוניי� 

חיונית לחוסנה הכלכלי  עמידה ביעד זה. יצירת מלאי תכנוני התוא� את הביקושי� החזויי� בטווח התכנו�

 . של המדינה ולרווחת תושביה

מאפשרי� גמישות תכנונית מובנית אשר אינה פורצת את הוראות  מרווחי החיפוש במרקמי� העירוניי�

לשמור על הרצפי� החשובי� של השטחי� בעלי הרגישות הגבוהה המצויי�  מסייעת על ידי כ ו, התכנית

 .השמורי� ברוב� במרקמי�



    4444

 

 

 

 :לסיכו�
 

 לוותה בעבודה מדוקדקת במסגרתה נבחנו צרכי הפיתוח העתידיי� של היישובי� 35א "עריכתה של תמ

החיפוש במרקמי� העירוניי� המאפשרי� ועל פיה� נקבעו מרחבי , בעיקר למגורי� ולתעסוקה, העירוניי�

עובדה זו מדגישה . את פיתוח� מעבר לשטחי� המיועדי� לפיתוח בתכניות המתאר המקומיות והמחוזיות

,  בממשלה35א "תמ  אישורה החוזרת ונשנית שלדחייהבעקבות , את הבעייתיות הקיימת כיו� על פיה

 .31א "תמ, רצית התקפהמחויבי� מוסדות התכנו� לפעול על פי תכנית המתאר הא

 

הוכנה בשנות התשעי� במטרה לתת , היא תכנית המתאר הארצית המשולבת לקליטת עליה, 31א "תמ

לצרכי המשק בכלל ולפיתוח , חוסר עדכניותה של התכנית. בדגש על קליטת העלייה, מענה לצרכי הפיתוח

 עד 31א "ר  תקפה של תמבמסגרתה הוא' 98הביאה להחלטת המועצה הארצית בשנת , היישובי� בפרט

בהחלטה זו א# קבעה המועצה הארצית הוראות המאפשרות את הרחבת� של . 35א "לאישורה של תמ

 מהשטח המסומ� בתשריט יעודי הקרקע של 25%השטחי� המיועדי� לפיתוח עירוני בהיק# שלא יעלה על 

עירוניי� מעבר לשטח� תיקו� זה אכ� סייע במש  זמ� ואיפשר את הרחבת� של היישובי� ה .31א "תמ

,  אינה מאפשרת31א " אלא שע� עבור השני� אנו עדי� למקרי� בה� הוראה זו בתמ31א "המסומ� בתמ

על פי צרכי הפיתוח , לאשר תכניות מתאר מקומיות להרחבת יישובי�, א# לא בסמכות המועצה הארצית

 .2020הנדרשי� לה� לשנת 

  

 :הול� ונעשה בלתי אפשריהקיי� המצב 

 . איננה נותנת עוד מענה31/  הזמ� לתכנו� ולאישור תכניות הול  ומתאר  כיוו� שתמאמשכי �

 .31/ תכניות לא מעטות נעצרות למעשה כיוו� שה� בסתירה לתמא �

כל התחזיות מצביעות על ביקוש רב הנובע מגידול האוכלוסייה ומהצור  לשפר את רמת הדיור והצרכי� 

 .בפתח, ללא ספק, ד בטר� נוצרו לחצי פיתוח גדולי� הניצבי�וכל זאת עו, הברורי� של כלכלה צומחת

 

, מגדיל את הפערי� בי� המרכז לפריפריה, המצב הקיי� מגדיל את הפערי� בי� העיר לבי� הפרבר והכפר

פוגע בשטחי� , מנציח את תחושת חוסר הודאות, מגדיל את הפערי� בי� מגזרי אוכלוסייה שוני�

פיתוח� וחידוש� של הערי� , מעקב את חיזוק�, קרות לפיתוח עתידיחוס� את הרזרבות הי, הפתוחי�

 .  ויוצר לגיטימציה לבניה פרועה בלתי חוקית שהפכה למכת מדינהבישראל 

 

 

בדר� אבל היא תנאי הכרחי וראשו�   �  ל" כשלעצמה לא תפתור את כל הבעיות הנ35/ תמא

  !ה� של תושבי המדינהולשיפור באיכות חיי, להמש� פיתוחה של המדינה, רונ�תלפ


