
  מתכנו� ליישו	� 35א "תמ

 

 

ואת כל , את אנשי מינהל התכנו�, אריה שחר' את פרופ, ר� את שמאי אסי� מבקש לב�15פורו� ה

  .יישר כוח  . על ההישג החשוב הזה, 35א "תהלי� הכנתה של תמנטלו חלק בש, הרבי� הנוספי�

 

נקודת מפנה בעלת  מהווה 35א "אישורה של תמ,  והמגזר העירוני בישראל�15פורו� העבור 

 .חשיבות היסטורית

משנת ' תכנית שרו�' והמשמעותית ביותר מאז רחבה ה,זו התכנית האסטרטגית המקיפה, ראשית

, 'טלאי על טלאי' לא עוד תכנו� של . למדינת ישראלהמנסה להתוות עתיד תכנוני מסודר, 1951

התפתחות ו� מוקד� של ותכנ, ארוכת טווחאלא הסתכלות ',  לחוט�עברמ'והסתכלות לטווח של 

 .ישראלב המרחב

 

לראשונה מזה יובלות ולהגדיר , אינה מתביישת לשי� את המגזר העירוני במרכזתכנית זו , שנית

.  של מדינת ישראל המרכזיי� התכנו�כאחד מעקרונות' פיתוח הערי� ובלימת הפרבור'את נושא 

 'יתוח תומ� תחבורה ציבוריתפ', 'שמירה על שטחי� פתוחי�'ות החשובי� של  לצד העקרונזאת

 .'פיתוח הנגב והגליל'ו

 חזו�  אמנ� תכנית בעלתההיית �51מ' תכנית שרו�  '.סטוריהי ובשינוי מרענ�, מבחינתנו, מדובר

, קיטוב חברתיג� הביאה להיא כי בפועל ,  נית� לומרא� בהסתכלות לאחור, מרחבי חסר תקדי�

 והחלישה את העיר ,וכלוסייה רבי� לחיי פריפריה דנה מעגלי א,פריפריההמושג שה את יצרה למע

 .הישראלית

 .ולחזק את העיר הישראלית, פגמי� אלהשתדע לרפא , 35א "אנו תולי� תקווה בתמ

 

של המדינה והחברה המעניי� מעבר ב נוס� וחשוב תמרור דר� מהווה 35א "תמ, ושלישית

איכות חיי� "של סות לתפי, "תקומה לאומית"ו" כיבוש השממה" מתפיסות של הישראלית

 מציעה לנו ,שהיה טוב ונחו% בשעתו, 'אתוס לאומי נשגב'במקו� . "אר% בת קיימא" ו"אזרחית

אי� סימ� מובהק מזה לשינוי המרענ� כי  ,הדומ. 'מתקד� ובר קיימא, אזרחיסדר יו� ' 35א "תמ

, חברתית בדר� לנורמליזציה והבריא שהחברה הישראלית עוברת ותמשי� לעבור בשני� הבאות

 .כמקובל במדינות המפותחות בעול�

 

ובסופו של , ההמציאות ובמבח� התוצא, היישו	תימדד במבח� א "הצלחתה של התמ, וע	 זאת

 .כלפי הציבור הישראלייו	 אלו ה	 המבחני	 העליוני	 והחשובי	 שלנו 

ולות  לנקוט במספר פע על הממשלה,הלכה למעשהיישומה  ו,א"כדי להבטיח את הצלחתה של התמ

 :מחויבות המציאות

,  ממליצהא"עליה� התמהנלווי� אמצעי המדיניות יהיה בהפעלת  א"ו� להצלחת התמראשתנאי 

המרכזי� וחידוש פיתוח ' של  העיקרו�,למשל, כ�. ת תקציבי� להגשמת עקרונותיהא הקצלרבות

תקצה לש� ו, מהכוח אל הפועל ללא שהממשלה תגדיר את העניי� כיעד לאומילא יצא ' העירוניי�
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  בערי�חידוש התשתיות המזדקנות, התחדשות המרכזי� העירוניי�'כ� תקציבי� שישמשו ל

 –' שמירה על שטחי� פתוחי�' של קרו�י כ� ג� הע.''המרכזי� המסחריי� וכיובחידוש , הותיקות

 במיוחד בסמיכות לריכוזי� ,תופעות של בניה מסיבית בשטחי� חקלאיי�הממשלה תצטר� לבלו� 

היא תצטר� לעשות כ� לאחר ,  וא� תחליט על הפשרת שטחי� חקלאיי� לבנייה,עירוניי�

  אזוריי� לטובת פארקי� מטרופוליניי� ואזורי תיור וקיט–שהקצתה מה� שטחי� לטובת הכלל 

 .'וכד

 

. והבניה בישראל בתחו� התכנו� האכיפהיהיה חיזוק ושיפור  ויישומה א"הצלחת התמ לשניתנאי 

 . ת לטפל בנושא בוער וכואב זה בדחיפותוחייבוהרשויות המקומיות מדינת ישראל 

, לשכלל את הכלי� המשפטיי� העומדי� לרשות רשויות האכיפה, יש לחזק את זרועות האכיפה

הפיקוח והשיפוט בתחו� , ומעל לכל להקצות משאבי� ותקציבי� לחיזוק והגדלת כוחות השיטור

 .ויפה שעה אחת קוד�, "יש די� ויש דיי�"עת בציבור כולו את התחושה והידיעה כי  יש לט.זה

והעברת מסר נוקשה וברור שמדינת ישראל אינה , שללא שיפור אמיתי ביכולות האכיפה, חוששני

 להתכרס�, יפר%עשויה לה תכנית זוהרי שג� , א בשטח"מוכנה להתפשר באכיפתה של התמ

 .ותו לא,  המקשט את המד� תיאורטייותלנייר מדינע� הזמ� הפו� לו

 

יהיה בכ� שמלוא סמכויות התכנו� במדינת , א ויישומה"הצלחת התמ לשלישיתנאי , לבסו�ו

א תצא אל "א� הממשלה חפצה בכ� שהתמ. ישראל ירוכזו בידי מינהל התכנו� במשרד הפני�

יות כ� שלא יהיה יהא עליה לפעול לאלתר להבהרת החוק ומבנה הסמכו, הפועל ככתבה וכלשונה

 .מתכנ� מלבדו של מינהל התכנו�

 פזורות , יותר או פחותתפורמאליו,  ברמה הלאומיתכולנו יודעי� שסמכויות תכנו� שונות, כיו�

 מינהל ,משרד התשתיות, משרד הבינוי והשיכו�: כגו�, בידי מספר גופי� ממשלתיי� וציבוריי�

מבלי שהוסמכו ,  סמכויות תכנו�,שני�לו� ה ע� ח,חלק� א� נטלו לעצמ�. מקרקעי ישראל ועוד

י להפשרת הקרקעות "היא התכנית המפורטת של מממתקופה זו דוגמא בולטת לכ� .  מפורשותלכ�

 בתכניותיה היקפי� י קובעת ומפרטת"בכ� שממ. %" לבג�15נגדה עתר פורו� ה, החקלאיות

הלכה מתערבת ו, ל תכנונימייצרת פוטנציא היא ,פוטנציאליי� של בנייה למגורי� או לתעסוקה

, ת במעמדו ובמרכזיותו של מינהל התכנו�ו פוגעפעולות מסוג זה. למעשה בעבודת התכנו�

 . של מינהל התכנו�בבסיס הקמתו והפעלתוהעומדת , ת בתפיסת התכנו� המרכזיוומכרסמ

 

דה על העבו, 35א "ולצוות המסור של תמ, אריה שחר, לשמאי אסי� לשוב ולהודות בקשנ ,לסיו�

תקווה במש� ובעיקר להודות לה� על שלא איבדו את ה, א"הסיזיפית והמתמשכת בהכנת התמ

 .א"ה התמלנוכח הקשיי� והמכשולי� הרבי� בה� נתקל, עשור של�

מתפקידה של ממשלת , כעת. רב בכבודו המתכנני� אי� ספק כי במבח� התכנו� וגיבוש החזו� עמד

א "התמחזונה של ולהגשי� את ,  ג� במבח� היישו�לעמוד, ומתפקידנו בשלטו� המקומי, ישראל

 .הלכה למעשה

 

 �15ל פורו	 ה"מנכ, ד אית� אטיה"עו


