
הקלה  הרכבת חשיבות 
בעקרונות התכנון הארצי  

ותועלתה לשמירת השטחים  
הפתוחים בישראל

איתמר בן דוד

החברה להגנת הטבע, מנהל תחום תכנון

2017פברואר 



35א "תמ
לפיתוח ולשימור, תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה

.הארץמרחבית של דמות תפיסה •

2005אושרה בנובמבר •

2016-עודכנה ב•

השימושייעול:המרכזייםהעקרונות•
הגדלת,העירוניותחיזוקתוך,בקרקע

ובזבזניפרבריפיתוחוצמצוםהצפיפות
.הפתוחיםהשחיםשמירת,בקרקע

.



עירונית התחדשות : 35א "תמ
האמצעי העיקרי להגדלת מלאי יחידות הדיור באזורי הביקוש

:קובעותהתכנית הוראות 

מוסד תכנון דן בתכנית שנועדה כאשר •
עליו לבחון  , להציע בינוי בשטח פתוח

קודם כל אם לא ניתן להשיג את  
י חידוש עירוני והרווית  "מטרותיה ע

.  הרקמה הבנויה הקיימת

על הרשויות המקומיות להכין תכניות  •
להתחדשות עירונית אשר אמורות  

להתייחס גם לפיתוח תחבורה ציבורית  
.ומערכות הסעה רבות קיבולת



העירונית יתרונות ההתחדשות 

.ביקושהגדלת היצע הדירות באזורי •

.  קיימותכלכלי בהישענות על תשתיות חיסכון •

.על שטחים פתוחיםושמירה בקרקע חיסכון •

ציבורית  תחבורה יתרונות כלכליים ובכלל זאת קיום מיצוי •
.יעילה

.  חיזוק הערים•

.ותיקות ומרכזי עריםשכונות שיקום •



שנים מנוצלים שטחים  5בכל •
.אביבלבנייה בגודל העיר תל 

השנתי של שטחים פתוחים  הקצב •
אלף דונם  12: המנוצלים לבנייה

.בממוצע

עד סוף העשור , לפי ההערכה•
הבא יהיה צורך לבנות על שטחים  

אלף  360-פתוחים בהיקף של כ
.דונם

שטחים פתוחים בקצב גוברואובדן פרבור



הערים בעידן משבר הדיורפרבור–ל"הותמ



הכוללות  , שונותל"ותמבעיר אשקלון מקודמות במקביל ארבע תכניות 

דיוריחידות 25,000-מיותר 

7-אשקלון מתחם מ1006ל"תמ

פגיעה בחוסן הערים ועידוד פיתוח פרברי
בשטחים פתוחים בשולי הערים

6-אשקלון מתחם מ1007ל"תמ



התמודדות עם אתגרים תחבורתיים

,  אם נמשיך בקצב הנוכחי"

פקקי התנועה יוכפלו עד  

והנזק שהם מסבים  2030

מיליארד  40-למשק יגיע ל

"שקל בכל שנה

התקציבים  באגף רכז תחבורה ציבורית )

(2016, אלון מסר, באוצר





מפתח לפיתוח בר קיימא–הרכבת הקלה 
פיתוח מוטה תחבורה 

ציבורית ומערכות הסעת  

–המונים 
מנת לאפשר לתושבים  על 

,  נגישות למוקדי תעסוקה

העיר צריכה , לשירותים ולבילוי

לאפשר מבחר של אמצעי  

ובכלל  , תחבורה זמינים ונוחים

מסלולי  , ציבוריתתחבורה זה 

.  נתיבי אופנייםוהליכה ברגל 

להקפיד שהציפוף  יש 

המשמעותי ביותר יהיה  

בקרבת מוקדי הסעת  

.ההמונים


