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     דובכל
 יאביברב הנרוא ).לימב ףולא( 'בג

 הישעתהו הלכלכה תרש
 
  ,הרשה דובכ
 

 לארשיב םירוזאהו םירעה יננכתמ לש קוסיעה שפוחב העיגפל ןויסינ :ןודנה
 

 לארשיב םירוזאהו םירעה יננכתמ תא גציימה יעוצקמה ןוגראה וניה לארשיב םיננכתמה דוגיא .1
 ילעב םלוכ ,יבחרמה ןונכתה לש םינוש םימוחתב םיחמתמה לארשיב םיננכתמה תיברמ וב םירבחו
 ןיב םיקסעומ דוגיאה ירבח םירעה יננכתמ .ינוריע ןונכתב תויחמומה ןווגמל םיאתמ ימדקא עקר
 ןונכתל תוימוקמה תודעווב ,םינושה הלשממה ידרשמב ,םייזוחמהו םייצראה ןונכתה תודסומב רתיה
 ימואלניבה ןוגראב רבח לארשיב םיננכתמה דוגיא .יטרפה רזגמבו תוימוקמה תויושרב ,הינבלו

International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) תוכיא םודיקל רתיה ןיב לעופו 
 ינפל םקוה דוגיאה .לארשיב םירוזאהו םירעה יננכתמ דמעמ םודיקלו לארשיב יבחרמה ןונכתה
 .המושר התומעכ לעופו הנש 45-מ הלעמל
 
 םירוזאהו םירעה יננכתמ רוביצ תא תובר םימעפ גציי לארשיב םיננכתמה דוגיא ,םינשה ךלהמב
  .ינוריעה ןונכתה םוחתב הקיקחל עגונה לכב רתיה ןיב ,תסנכה תודעוו הלשממה ידרשמ ינפב

 
 תרגסמב יכ םילכירדאה תודחאתה לש רטלזוינב םוסרפמ םיננכתמה דוגיאל הלגתה הנורחאל  .2

 הב רבח ןכו ןבסא ןועמש 'רדא דמוע השארבש "הדעו תת" המקוה תולכירדאהו הסדנהה תצעומ
 ,חוויד ותואל םאתהב .לארשיב םירע ינובו םילכירדאה תודחאתה ר"ויכ שמשמה ,שרמ םר 'רדא
 םג בותכ םוסרפ ותואב ."ריע ןיינב תינכת שיגהל לוכי ימ" הרשל ץילמהל "הדעוה תת" לש הדיקפת
 .םירע ןונכת עוצקמב קוסעל תשרדנה הרשכההו םילכה ,םינכתה תא ןחבת "הדעווה תת" יכ
 

 םילכירדאה תודחאתה לש םינש בר ןויסינמ קלח הניה "הדעוה תת" תמקה יכ הארנ ,רעצה הברמל .3
 עונמלו תולכירדאמ לדבנו הנושה דרפנ עוצקמכ םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמ לש ומויק תא לולשל
 .םעוצקמב קוסעל םירוזאו םירע יננכתממ
 

 תדמועה היספורפכ לארשיב םגו םלועב רכומ "םירוזאו םירע ןונכת" עוצקמה םינש תורשע הזמ .4
 םירוזאו םירע ןונכת .הסדנה וא תולכירדא ןוגכ םירחא תועוצקממ תנחבואמו הנושה ,המצע ינפב
 םוחתב תובכרומ תויעב ןורתפל תויגטרטסאו תירוביצ תוינידמ עובקל ותרטמש ,בכרומ ךילהת וניה
 לש ודמעמ ססבתה םינש תורשע ךשמב .םינוש םימוחתב תובר תויוחמתה ללוכ אוהו רוזאהו ריעה
 הרשכה ילולסמ לארשיב םגו םלועב חתפיהל ולחהו ומצע ינפב עוצקמכ ירוזאהו ינוריעה ןונכתה
 יללכ ושבגתהו םירוזאו םירע יננכתמל םידרפנ םייעוצקמ םינוגרא ,םירוזאו םירע יננכתמל םיידוחיי

 .עוצקמב םיקסועל הקיתא
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 תולעופ דועו דנליז וינ ,הילרטסוא ,הינטירב ,הדנק ,תירבה תוצרא םהיניב ,םלועב תובר תוצראב .5
 ידומיל ילולסממ םידרפנ םילולסמ םניהש ,םירוזאו םירע ןונכתב הרשכהל תואטיסרבינוא תואמ
 םינוממו םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמב םיקסוע םירוזאו םירע ןונכתב םיראת ירגוב .תולכירדא
 םורד ,הדנק ןוגכ ,תונידמהמ קלחב .ינוריעה ןונכתה םוחתב ,רתויב תוריכבה ללוכ ,תורשמה ןווגמל
 לש )יושיר אל( םושיר הקיקחב רדסוה ףא ,דועו הירגינ ,הינק ,הינזנט ,היזלמ ,גנוק גנוה ,הקירפא
 ןיא ןהבש תורחא תונידמב םגש ,שיגדהל שי םלוא .ידועיי יתלשממ םשרמב םירוזאו םירע יננכתמ
 להונמ ףאו דגואמ םירעה ןונכת עוצקמ ,)ב"הרא תונידמ בורו הינטירב ןוגכ( תירוטוטטס היצלוגר
 הלשממ תודסומ ידי-לע רכומה םירעה יננכתמ לש םייעוצקמה םינוגראה י"ע ירטנולוו םשרמ
 .יטרפה רזגמהו
 
 יננכתמו n Planning Institute)RTPI (Royal Tow-ה תיתוכלמ תוסחב לעופ ,לשמל הינטירבב
 הנידמה תודסומב ירוזאהו ינוריעה ןונכתה ידיקפת לכ תא טעמכ םישייאמה עוצקמה ישנא םה םירע
 םיננכתמה דיקפתל סחייתמ ןונכת יאשונב ירטנמלרפ וא יתלשממ חוד לכ .תוימוקמה תויושרבו
 .תוכרעמה תולועפב עובטה רבדכ
 

 םיימדקא תודסומב םירוזאו םירע ןונכתב הרשכה ילולסמ םינש תורשע הזמ םימייק ,לארשיב .6
 הכירעו הנכה הז ללכבו עוצקמב םיקסוע )םילכירדא םהמ ןטק רועיש קרש( םהירגוב רשא ,םינוש
 תוינידמ יכמסמו בא תוינכת תנכה ,הינבהו ןונכתה קוח יפל תוטרופמ תוינכתו ראתמ תוינכת לש
 תוימואלניב תומרונ יפל ינוריע ןונכתב םיכורכה םינוש םיכילה לוהינו ינוריעה ןונכתה םוחתב
 םיבר ללוכ( םירוזאו םירע יננכתמ םינש תורשע הזמ .הז עוצקמב וחתפתהש תוינכדע תוימואלו

 .ינוריעה ןונכתה םוחתה הלשממה ידרשמב רתויב תוריכבה תורשמב םינהכמ )םילכירדא םניאש
 םג ומכ םילכירדא םניאש םירוזאו םירע יננכתמ םניה הינגסו ןונכתה להנימ תלהנמ םויכ ,המגודל
  .תוזוחמה יננכתמ תיברמ
 

 .רחא עוצקמ לש םוחת רודיגב קוסעל תולכירדאהו הסדנהה תצעומ לש הדיקפתמ הז ןיא .7
 

 ץועיי קרו ךא אוה קוחל םאתהב הדיקפתו םילכירדאהו םיסדנהמה קוחל םאתהב המקוה הצעומה
 ראותב וא ימדקא דסומ לש הדועתב הרכה ןוגכ ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוחל םיעגונה םיאשונב
 םושיר ,םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םושיר ךרוצל ,תולכירדאבו הסדנהב קרו ךא םלוא - ימדקא
 הקיתא תדעו יונימו ץוח תנידממ לכירדאל וא סדנהמל ינמז ןוישיר ןתמ ,םילכירדאו םיסדנהמ
  .םילכירדאו םיסדנהמ תוגהנתהב רוקחתש
 

 םיאסדנהה תצעומלו תולכירדאהו הסדנהה תצעומל תפתושמ הדעו ,הקיקחל םאתהב ,ףסונב
 ,םיסדנהמ יושירלו תולועפ דוחייל עגונה ןיינע לכב הרשל ץעייל תיאשר םיכמסומה םיאנכטהו

  .םיכמסומ םיאנכטו םיאסדנה ,םייושיר םילכירדא
 

 קשמב תועוצקמה תיברמ ומכ - םירוזאו םירע ןונכת עוצקמה ,הסדנהלו תולכירדאל דוגינבש ,שיגדנ .8
 היצלוגר תחת ומישהל הקדצה םיאור ,תורחא תובר תונידמ וא ,ונא ןיאו ,יושיר עוצקמ וניא -
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 הלא ןוגכ ,םיידוחיי תועוצקמל קר תדעוימו המיאתמ וזכש הלבגה .קוסיעה שפוח תא הליבגמה
 םושמ ,תורחא תובר תונידמבו לארשיב ייושיר עוצקמ איה תולכירדא ,ןכ לע .םדא ייח םינכסמה
 העיגפל םורגל לולע םהב םגפ רשא ,םיניינב תמקהב ,הרקיעב הרושק םילכירדא לש םהיתולועפש
 תירוביצ תוינידמב קסועש עוצקמ אוה ,תאז תמועל ,ינוריע ןונכת .רוביצה םולשב וא םדא ייחב
 םיירוביצה םיכרעה לע רומשל םתרטמ אלא ,םדא ייח םכסל םילולע םניאש תינונכת היצלוגרבו
 ללוכ ,תוינוריע תוינכות לש הכירעו הנכה .ריעב יתרבחהו ילכלכה ,יסיפה בחרמב םייתואירבהו

 עקרק ישומישל תעגונה תוארוה תעיבקב תקסוע ,היינבהו ןונכתה קוח יפ לע תוטרופמ תוינכות
  .םמצע םינבמה תוחיטבל םיעגונה םיטביהב תקסוע הניא ךא ,םינבמ םוקימו חותיפ
 

 םיאנתב ןודל תכמסומ הניא )הלש "הדעו תת" לכו( תולכירדאלו הסדנהל הצעומהש ןיטולחל רורב .9
 לכ הל ןיאש יאדוובו תולכירדא וא הסדנה םניאש םירחא תועוצקמב קוסעל תשרדנה הרשכהב וא
 םניאש םירחא תועוצקמב קוסעל םישרדנה הרשכההו םיאנתל סחיב רבד הרשל ץילמהל תוכמס
 .םילכירדאהו םיסדנהמה קוחל םיעגונ
 
 תוכמס לכ ןיא )םיסדנהמו םילכירדא קר הב םירבחש( תולכירדאו הסדנהל הצעומל ,ךכיפל
 םירעה ןונכת עוצקמב קוסיעל תשרדנה הרשכהה וא םיאנתל סחיב הרשל ץעייל וא ןודל
 וא האופרב ,ןיד תכירעב קוסיעל םיאנתל עגונב ץעייל תוכמס לכ הל ןיאש יפכ ,םירוזאהו

  .הלכלכב
 

 תרגסמב וב ןודל ןתינ אלו תולכירדאה עוצקממ קלח ונניא םירוזאו םירעה ןונכת עוצקמ ,ליעל רומאכ .10
 רבודמ .דבלב הסדנההו תולכירדאה תועוצקמ תרדסהב קוסעל ןדיפקתש תודעו וא תויושר
 ישומיש רבדב תוטלחהה תלבק ךילהתב קסוע םירוזאו םירע ןונכת .הזמ הז דואמ םינוש תועוצקמב
 םינוש םיינונכת םילוקיש לש םוגרתב רבודמ .עקרקה רומיש וא חותיפל סחיב תוינידמהו עקרקה
 ,םייתרבח ,םיילכלכ םילוקיש םיפיקמ הלא םילוקיש .ןיעקרקמ לש היצלוגרלו תוינידמל תוצלמהל
  .דועו תויתשתו רוביצ יכרצל הנעמ ןתמ ,םייתרובחת ,םייתביבס
 
 םוחתב םייעוצקמ םינקתו תומרונ סיסב לע הנבמה ןונכתו בוציעב תקסוע תולכירדא ,תאז תמועל
 וא תורחבנ תוירוביצ תודעו ידי לע תוינכת רושיא יכילהב קסוע םירוזאו םירע ןונכת עוצקמ .הינבה
 יכילה ךרד היינבה לש שומימב תקסוע תולכירדא וליאו ,תינונכת תירוביצ תוינידמ תועבוקה ,תונוממ
 .הינבה יושיר

 
 םימשמה תומוקמו םינבמ תוחיטב ןיינעל תיתכלממה הדעוה( רלייז תדעו ח"ודבש ריכזהל שקבנ .11

 הצילמהו הינבה יושירו ןונכת ןיבל ירוזאה ןונכתה םוחת ןיב הנחבהה לע הדעוה הדמע )רוביצ
 :רורב ןפואב םהיניב דירפהל תושרופמ

 
 לע איה היינבהו ןונכתה ינידל םיקקזנה לש רתויב תוטלובה תוינורטה תחא"
 םיכובס הלא לכו ,להנימ תוארוהו תוינכת ,תונקת ,םיקוח יריתע םתויה
 אלה גוויזה תאצות אוה הז ךוביסמ יתועמשמ קלחש ונל הארנ .םילברוסמו
 רשק םהיניב שיש םיאשונ ינש םה הלא .היינבה ןיבל ירוזאה ןונכתה ןיב ץוחנ
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 ןנובתנ םא .םתוהמב םינוש םה םלואו )ירוזאה ןונכתל הפופכ היינבה ירהש(
 ןיב רורב ץיח רוציל ןתינש חכווינ )32.2 דע 2.2 םיפיעס ואר( "ינושה יביכר"ב
 ןונכתל םיעגונה ולא ןיבל ,"םיביכר"ה בור םהש ,היינבל םיעגונה "םיביכרה"
 יכ ונרמא רבכ .יטננימוד אוה ירוביצה טביהה ירוזאה ןונכתב .ירוזאה
 ,םיחותפ םיחטש( םינוש םיכרצל עקרקה ידועיי תעיבקב ןיינע שי רוביצל
 תופיפצב ןיינע ול שי ;)הזב אצויכ לכו ,םירוגמ ,םיכרד ,רחסמ ,היישעת
 םיחוורמבו םיבחרמב ,תקפסמ היינחב ,ןוניגב ,רוזא לכב הייסולכואהו היינבה
 הדימב םימרותהו ,תורודל םיעבקנה םיניינע הזב אצויכ לכבו ,םיתבה ןיבש
 יולימלו ויבשות ייח תוכיאל ,םוקמה יפואל םג אלא ,ינברואה ףונל קר אל הבר
 ...ירוביצה סרטניאה יפל לכה ,םוקמל םוקממ םינוש ויהיש לוכיש ,םהיכרצ
 לוע תא המצע לע הלביקש רחאל ,התוא בבוסה לכו המצע היינבה...

 ...דואמ יעוצקמ ךילהת הרקיעב איה ,ירוזאה ןונכתה
 
 םינושה םימוחת םה ירוזאה ןונכתהו הנבמה ןונכתש ןוויכ ,וז ףא וז אל...
 ירה ,תולעופה תויצקנופה תניחבמ ןהו תיגשומ הניחבמ ןה הזמ הז

 דח היינבהו ירוזאה ןונכתהש השוחת תוירבה לצא רצוי דחא קוחב םגוויזש
 םיכילשמ דחאה םוחתב םיישקהו םילוקישהש אוה ךכמ אצוי לעופ .םה
 ירוזאה ןונכתבש דועב .ינשה לצא םיגהונה ךילהתבו היישעב םיבברעתמו

 םיסרטניא ןיב רשגמו ןזאמה ירוביצ תעד לוקיש לש תונורקעה םיטלוש
 ירה ,תירוביצ תוגיצנ ידי-לע תויכרע תוערכה תלבק םיבייחמה ,םידגונו םיבר
 םייעדמ תונורקע ללכ ךרדב םשייל שי ובש ,ינכט-יעוצקמ וניה היינבה ףנע
 ןיב "תינכט" הדרפה .םייכרע םיירוביצ םילוקיש לש םתוברעתה אלל
 הז גוויזש הביס לכ ןיא .הלאה םייתוהמה םילדבהה תא ריהבת םיינשה
 ,המצעלשכ הליעומו הנוכנ ונל תיארנה ,וז הנקסמ .םייקתהל ךישמי קוחב
 הדרפה דירפהל ,הז חודב תולולכ ןה ףאש ,וניתוצלמה חכונ םייתעבש הנוכנ
 לופיטה ןיבל ירוזאה ןונכתב לופיטה ןיב ,םילפטמה תניחבמ האלמ
 ".היינבב
 

 ןיב לידבהל ךרוצב ריכהלו רלייז תדעו תוצלמה תא םשייל תובר םינש הזמ ארוק םיננכתמה דוגיא
 סכנל םישקבמה ,םילכירדאה ינוגרא ,רעצה הברמל .הינבה םוחת ןיבל ירוזאה ןונכתה םוחת
 םילכסמ ,דרפנ עוצקמכ םירעה ןונכת עוצקמ לש ומויק תא קוחמלו ירוזאה ןונכתה םוחת תא םמצעל
 .םעפ רחא םעפ תאז
 

 םילכירדאה תודחאתה תמזויב ,תולכירדאהו הסדנהה תצעומש הלוע ונידיב לבקתהש עדימהמ .12
 קוסיעמ םירוזאו םירע יננכתמ רידהל ןווכמב תלעופ ,)"הדעוה תת"ב רבח הלש שארה בשויש(
 תוחוד הניכמו תובישי ולא םימיב תמייקמ "הדעו תת" התואש רבתסמ וז תרגסמב .םעוצקמב
 םירוזאהו םיננכתמה רוביצ תא גציימה דיחיה ןוגראה וניהש( םיננכתמה דוגיא ךא תוצלמהו

 .ותדמע תשקבתמ אל ללכו ןווכמ ןפואב רדוממ )ץראב
 



 לארשיב םיננכתמה דוגיא
 لیئارسا يف نیططخملا ھطبار

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
 

______________________________________________________________________________________________ 
   tamigav@gmail.com ילאירבג ימת :ףתושמ ר"וי

 igudm1@gmail.com  ךורב ילינ :תיל"כנמ
 523314 ,ןג תמר 14 קוקבח ,לארשיב םיננכתמה דוגיא :תבותכ

  www.aepi.org.il  :דוגיאה רתא
 

 

 רחא עוצקמב קוסיעל םיאנתב קוסעת תולכירדאהו הסדנהה תצעומש ןויגיה לכ ןיאש ךכל רבעמ .13
 תיתימא הקדצה ןיא ,תובר תונידמב לבוקמה יפ לעו ,ונתדמע יפ לע ,תולכירדאו הסדנה ונניאש
 לע הצילמה אל םלועמ רלייז תדעו םגו ינוריעה ןונכתה םוחתב תולועפ דוחיי רבדב תוארוה תעיבקל
 םולש תחטבה לש םיקומינמ הינבה םוחתב תולועפ דוחיימ לידבהל( הז םוחתב תולועפ דוחיי

 התועמשמ םגו ,דוסי תוכז עודיכ וניהש ,קוסיעה שפוחב העיגפ העמשמ תולועפ דוחיי .)רוביצה
 תויהל תבייח תולועפ דוחיי תעיבק .תישפוחה תורחתבו הלכלכב תעגופה היצלוגרה תרבגה
 לכ ןיא .רוביצה תואירב לע הרימש וא םדא ייח לע הנגה ןוגכ הקזחו תישממ הקדצה לע תססובמ
 עונמל תיתימא הקדצה ןיאש יאדוובו ינוריעה ןונכתה םוחתב קוסיעה שפוח תלילשל וזכש הקדצה
 קוח יפל תוינכת לש הכירעו הנכהב קוסיעמ םירוזאו םירע ןונכתב ימדקא ראות ילעב םירע יננכתממ
 .הינבהו ןונכתה
 

 דמעמ םודיקלו לארשיב ינוריעה ןונכתה תוכיא םודיקל לועפל שוחנ לארשיב םיננכתמה דוגיא .14
 םיננכתמה לש קוסיעה שפוח לע רומשל ידכב תויקוחה םיכרדה לכב לעפיו לארשיב םירעה יננכתמ
 לש קוסיעה שפוחב העיגפ התועמשמש יהשלכ הטלחה לבקתתש לככ תואכרעל הינפמ עתריי אלו

 .םירוזאהו םירעה יננכתמ
 

 "הדעוה תת"לו )הלש ר"ויכ תשמשמ הרשה דובכש( תולכירדאהו הסדנהה תצעומל תורוהל ךשקבנ .15
 םירעה ןונכת עוצקמל םיעגונה םהשלכ םינויד םויקמ רתלאל קיספהל התרגסמב המקוהש
 לכב תולכירדאבו הסדנהל הצעומב ץעייתת אל הרשה יכ ריהבהלו םכתוכמסמ םיגרוחה םירוזאהו

 יעוצקמ םרוגב ץעייתהל תשקבמ הרשהש לככ .םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמב קוסיעל עגונה
 תא גציימה ףוגה וניהש לארשיב םירעה יננכתמ דוגיא םע ץעייתתש יוארה ןמש ירה ,הז אשונב
 .הז םוחתב יטנבלרה עדיה לעב וניה רשאו לארשיב םירוזאהו םירעה יננכתמ רוביצ

  
 אשונב ביחרהל ידכב הפוחד השיגפל םיננכתמה דוגיא ר"וי תא ןמזל ךשקבנ ,ליעל רומאה רואל .16

  .ליעל ראותמה
 

 ,בר דובכב                              
 
 

            םירוזאו םירע תננכתמ ,ילאירבג ימת    
 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש ףתושמ ר"וי

 
 :םיקתעה
 .היישעתהו הלכלכה תרש ןגס ,ןלוג ריאי רמ
 .לארשיב םיננכתמה דוגיא ,אנהכ רשא םירע ןנכתמו ד"וע


