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 הכמויות

 והסכנות

 ?ומה נשאיר לדורות הבאים

 



 31א "תמ
1993 

 35א "תמ
2005 

 2020ישראל 
1997 

 תכנית שרון
1951 



  :”פיזור מרוכז“ 
 ם-דגש על הנגב הגליל וי

דגש על ארבעה מרחבים  
 מטרופוליניים

  שדרת האורך הירוקה
  רצועות חייץ במרכז







 התפקיד המשלב התפקיד המבנה התפקיד המבחין
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   2020ישראל , 31תמ״א )מאז שנות התשעים של המאה הקודמת 

לא נעשה מהלך תכנוני אסטרטגי כולל המכין את , (35 ותמ״א

 .ישראל למהפכה הכמעט בלתי נתפשת

,  תהליכי התכנון המואצים המתקיימים עתה בתוך תחושת מצוקה

עם דגש . תוך פיצול וועדות וביזור סמכויות ויוזמות, נעשים במפוזר

ללא תמונה כוללת וללא אסטרטגיה  . כמעט בלעדי על כמויות

 .מרחבית ברורה

 ובקצבים. ההערכה היא שהכמויות והמספרים האלה אכן ימומשו

 .  של פי שניים או ארבעה

 .  מבחן האיכות, על כן, המבחן האמתי הבא של ישראל יהיה

 הצורך



 ההזדמנות
 גבוהה ציבורית מודעות
  .ולהזדמנויות לאתגרים ,לאיומים

 חדש ידע
 .וחברתי כלכלי לשגשוג כתשתית המרחב של ותפקודו לתפקידו באשר

 חדשות טכנולוגיות
 וניהול מידה קני של מהירה חצייה ,ודאות אי של בתנאים חיזוי של ,מידע עיבוד של

 (BIG DATA) מרובה במידע שימוש תוך  ,אמת בזמן אפקטיבי

 חדשיםוייצור  עיצוב כלי
 ומאוויים צרכים ,נתונים ריבוי של אפקטיבית( אינטגרציה) תכלול המאפשרים

וגם בניה ופיתוח בטכנולוגיות   השראה ומעוררות דינאמיות עתיד תמונות והצבת

 .חדשות ובמרחבים חדשים

 חבבמר מואצים שינויים
 בין ,לציבורי פרטי בין ,ללוקאלי גלובאלי בין ,לפריפריה מרכז בין חדשים יחסים

 ,מואץ פיתוח ,גאופוליטיים שינויים ,לאזרחיו שלטון בין ,למיעוט רוב בין ,לכפרי עירוני
 אקלים ושינויי סביבתיים איומים ,תרבויות ריבוי

 , NGO’s, מימשל אקדמיה ותכנון אנשי של מוכנות
 .הלאומי המרחב לעיצוב ,נוספת פעם, להירתם
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 שמאי אסיף' פרופ, ר ניר מועלם"ד, אמנון פרנקל' פרופ :הטכניון

, פייטלסוןערן ' פרופ, שלמה חסון' פרופ: האוניברסיטה העברית

 רזיןערן ' פרופ

 נורית אלפסי' פרופ, אלי שטרן' פרופ: אוניברסיטת בן גוריון

 שנליצחק ' פרופ, ר משה גבעוני"ד: אוניברסיטת תל אביב

 דבורה שמואלי' פרופ, חמאיסי ראסם' פרופ: אוניברסיטת חיפה

 ורבקל אלסר "ד, צבי אפרת' פרופ :בצלאל

 קוטוקעודד ' אדר, יעל מוריה' פרופ :שנקר
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(בשלב זה)השותפים   



 

 מתכננת תמי גבריאלי, לרמןעדנה ' אדר: איגוד המתכננים

 שניידר חיימי' אדר: עמותת האדריכלים

דני ' אדר, מרים ארז' אדר, אקרמןאבנר ' אדר: איגוד מהנדסי הערים

 נועה אורבך' אדר, גולדברג

 הנוף איזי בלנק' אדר: איגוד אדריכלי הנוף

אינג׳ ראובן לב  , אינג׳ דני מריאן: המהנדסים לבניה ותשתיות איגוד

 און
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(בשלב זה)השותפים   
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 שילוב של מתודולוגיות מגוונות
 כל אחד מהמוסדות האקדמיים נטל חופש מלא להציע שיטה משלו  

 המבוססת על חזית הידע ועל התאמה מיוחדת למרחב הישראלי בראיה ארוכת טווח

כלים לבניה של שיח תכנוני פתוח ומגשר היוצר שילוב  

 .חדש בין חופש גבוה לפרט לבין העצמת המרחב הציבורי

תעסוקה ותנועה וליצירת , פיתוח כלים לשילוב בין מגורים

 משטר מרחבי כמענה לשינויים טכנולוגיים בלתי צפויים

הגדרת קווים אדומים ככלי הופכי ומשלים למתודולוגיות  

 המקובלות וככלי להתמודדות עם אי וודאות

ביקורתי  חדשות ככלי פיתוח של אוטופיות ישראליות 

 .ומפרה לבניית תמונות העתיד של ישראל

פיתוח כלים לעיצוב מרחבי בלתי הירארכי של רקמות 

פרבריות וכפריות המשולבות אלה , עירוניות -מגוונות

 באלה

.  פיתוח מודל משאבי ההון ככלי לזיהוי וצמצום פערים

פיתוח כלים דיגיטליים לאיתור הזדמנויות לפיתוח 

 ולהתחדשות

זיהוי תסריטים אפשריים ככלים להתמודדות עם אי וודאות 

 מפלסי-וליצירת אסטרטגיה לפיתוח מרחבי רב



 שילוב של מתודולוגיות מגוונות

 הנגישותצוות 
 גבעוני, מרטנס, פלאוט, בכור

תשתיות ואמצעים  , מקומות, (וסחורות)מודל המחבר אנשים בניית 

בעדיפות מובהקת לתחבורה ציבורית ושיתופית רב אמצעית 

 .  ובטכנולוגיות מתפתחות

 

 

 ההשתתפותצוות 
 מן'רצ'צ, שיזף, שטרן

כלים לזיהוי הצרכים והרצונות של הציבור באמצעות ׳עקבות  פיתוח 

אקטיבית ורחבה של חתכים  , דיגיטליים׳ ולהשתתפות מקוונת

 .מאפיינים של החברה בישראל
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לאט וביורוקרטי=איכות, יקר=איכות: שינוי הסטיגמות 

 הרחבת העיסוק לM  וS  ולא רקXL  וL 

התכנון והבניה הם ה ׳היי טק׳ של המחר 

 ׳איכות חיים לפרט ולחברה בדור הזה ולדורות )הסוגיה של הגדרת האיכות
 (?הבאים׳

 הכלים של האיכות(BIM ,POE ,LCC....פ"השקעה במו) 

המקרה הפרטי של הנגישות 

אולי תכנון טוב המביא בחשבון את המורכבות , ובאשר ל ׳פיל הגדול שבחדר׳
של המציאות וגם את קצבי השינוי שלה יציף פתרון שמדינאים מתקשים  

 ...  לייצר

תעריפי תכנון קשיחים , חקיקה תומכת איכות, מדיניות של איכות לאומית -וגם
נציגות  (.  Cordon Bleu)ועדות איכות . מכרזי איכות בלבד. וביטול ההנחות

 מקצועית ציבורית אפקטיבית בצמתי ההחלטה

    

 מכמות לאיכות



׳איכות חיים לפרט ולחברה בדור הזה ולדורות שניתן למדוד ולייצר  בהנחה
 הבאים׳

 הזכות , כמו הזכות לדיור)הזכות לאיכות כזכות בסיסית המחויבות האתית בדבר
אמירה  ( הזכות לביטחון ולבטיחות, הזכות לנגישות, הזכות לבריאות, לתעסוקה

 .ומחייבת שינוי פרדיגמה, זו איננה מפותחת דיה

 בהנחה שמותרות אינן זכות בסיסית ויכולות להיות מנת )האיכות איננה מותרות
, חלקם של מי שידם משגת ואולי מושא שאיפתם של אלה שידם איננה משגת

 (.  בינתיים

לתעסוקה , נוחה והוגנתלנגישות , טובהזכות לדיור  -הזכויות הבסיסיות יהיו
 . וכוליטובה ושוויונית לבריאות , ראויה ומתאימה

לעשות מקום ולעשות מקום. 

31 

 הזכות לאיכות
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 המפה  
 החדשה  

 של 
 ישראל
 מבוססת על 

 רעיון של רוני שדה  

  -המיפוי

 ,  על פי משרד התשתיות הלאומיות

 האנרגיה והמים
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 הכמויות

 והסכנות

 מבחן האיכות
 



 ארץ בת קיימא

 איזון דינאמי
 בין צמיחה ופיתוח מואץ

 :לבין
, נקייה, איכותית, צודקת, נגישה, סביבה יציבה

 .רגועה ומתחדשת
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 ?איך בונים פה עוד ארץ
 




