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 תקציר

ישראל מצויה כיום בבולמוס תכנוני. בולמוס זה נדחף על ידי התכנית האסטרטגית לדיור והסכמי  

כלי מרכזי בקידום תכניות הבינוי היא הותמ"ל   הגג שנחתמים בין האוצר לרשויות מקומיות.

 (.  וועדה זו, בה יש לממשלה רובהוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור)

חברים בפועל(, קיבלה את כל סמכויות המועצה הארצית לקידום תכניות  17מתוך  12מוצק )

 .35ור, שגוברות על כל תכנית אחרת למעט תמ"א מועדפות לדי

מטרת העבודה הזו היא לבחון את השלכות פעולת הותמ"ל, בדגש על השפעתה על החקלאות, 

ר מרכזיות התכנית האסטרטגית לדיור ויחד עם זאת, לאהישובים הכפריים והשטחים הפתוחים. 

ת גם בחינה ודה זו כוללמניע להעברת תכניות לותמ"ל ולהרחבת השטח הבנוי, עבהכגורם 

 ביקורתית של תכנית זו.

דו"ח הביניים מסכם את השלב הראשון של העבודה, שכלל שני רכיבים. האחד, בחינת 

על החקלאות, הישובים החקלאיים,  2017ההשלכות של התכניות שהועברו לותמ"ל עד סוף 

, הנותנת לגיטימציה לבולמוס והשטחים הפתוחים. השני, בחינה ביקורתית של תכנית האב לדיור

 .התכנוני המובל ע"י הותמ"ל

תכניות השטחים שלגביהם הוגשו לצורך הרכיב הראשון מופו ונותחו, באמצעות ממ"ג, כל 

. על בסיס ניתוח זה הערך הנזק לחקלאות ולשטחים פתוחים, וזוהו 2017סוף  עדלותמ"ל 

יך ולתפקד במשבצות חקלאיות המשבצות החקלאיות שיפגעו קשות ובפועל לא יוכלו להמש

 פרודוקטיביות.

-דונם. כ 100,660תכניות המשתרעות על גבי  77הועברו לדיון בותמ"ל  31.12.2017-עד ל

משטחים אלו הם שטחים שלא תוכננו לבינוי במסגרת תכניות המתאר המחוזיות. בולטת  39%

דונם( כפול מהשטח  אלף 14במיוחד החריגה במחוז המרכז, שם היקף השטח שבחריגה )כמעט 

דונם(.  אולם, בחינה של התכניות על פי השלב בו הן נמצאות מראה  6600התואם את התמ"מ )

עברו ושהיקף החריגות בתכניות הנמצאות בשלבים ראשוניים יותר גדול מאשר בתכניות שה

לותמ"ל תאמו עברו וההתכניות שממצא זה מעיד שבעוד שבראשית הדרך לותמ"ל בגל הראשון. 

  .ניתן לצפות להיקף חריגות הולך וגובר בהמשך ,ממסלול הוועדות המחוזיות ורק הוסטו ,מ"מיםת

תיעשה על קרקע חקלאית אלף דונם(  52)מעל מרבית הבניה המתוכננת במסגרת הותמ"ל 

מהחריגות מהתמ"מים הן על חשבון שטחים חקלאיים בפועל )גידולי שדה  60%וכמעט 

בחקלאות נרחב מאשר השטח שיבנה, שכן הבניה תפגע ביכולת  אולם היקף הפגיעה ומטעים(.

לעבד שטחים בקרבתה. על בסיס חקרי אירוע אנו מעריכים שתכניות הותמ"ל שקודמו עד סוף 

. משמעות פגיעה זו, מבחינת הערך 3%-תקטנה את השטח החקלאי המעובד בישראל בכ 2017

שנים, בחשבון  25על פני ₪ יליארד מ 11-הנוכחי של תוצר השטחים שיפגעו, הוא אבדן של כ

נזקים אלו לא כוללים את אבדן ההשקעות ₪.  מיליארד  4-גס. לכך יש להוסיף פיצויים בכ

בתשתית חקלאית והכשרת קרקע או את הפגיעה במשק החי. אי לכך היקף הנזקים בפועל 

 כתוצאה מתכניות הותמ"ל יעלה משמעותית על הערכים שכומתו כאן.
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משבצות של ישובים יפגעו  לושים ואחתשבחתך של משבצות חקלאיות מעלה שניתוח הפגיעה 

ובכללן משבצת של ישובי דרום הר חברון  ,משבצות יפסיקו לתפקד כחקלאיותעשר קשות, מתוכן 

חמורה מכך הפגיעה בחוות ניסוי וייצור חומרי  ומשבצת שהוקצתה למפוני גוש קטיף באמציה. 

פגיעה  –בתי ספר חקלאיים  ארבעהלכלל החקלאות, והפגיעה בריבוי, שכן אלו מהוות תשתית 

 חינוכית.-שיש לה משמעות ערכית

ניתן להניח שהישובים שיפסיקו לתפקד כישובים חקלאיים עקב שינוי ייעוד המשבצות שלהם, 

והמצויים בקרבת ריכוזים עירוניים, יסופחו במהלך השנים לערים. בכך יואץ תהליך ההתפשטות 

 חשבון המרחב הכפרי ותפקוד המועצות האזוריות. העירונית על

בעוד שמספר התכניות הותמ"ליות שפוגעות בשטחים פתוחים איכותיים קטן, תכניות רבות 

מסכנות את רציפות השטחים הפתוחים. בייחוד בעייתיות בהקשר זה התכניות במחוז מרכז, שם 

 המסדרונות האקולוגיים דקים ופגיעים במיוחד.

האב לדיור מעלה שהיא מביאה לתכנון עודף בהיקפים נרחבים. יעד התכנון גדול בחינת תכנית 

מצרכי הדיור שזוהו, וזאת בהתעלם מהשוק הפרטי, מהמלאי הקיים, מהעתודות בסקטור  1.7פי 

הכפרי ומבינוי ביוזמה מקומית. קרי, העודף התכנוני גדול משמעותית מהפער הגדול ממילא בין 

ך חישובם נתונה לביקורת(. ליצירת המלאי התכנוני העודף יש מחיר היעדים לצרכים )שגם דר

שכן הוא יגרום לכך שביום שיגיע פרקן של התכניות שמתוכננות כעת הן תהיינה מיושנות.  ,גבוה

לא מתואמות עם תשתיות ויגרמו  , ובעיקר אלו הממוקמות בשולי הערים,מעבר לכך, תכניות אלו

ריה. למעשה מדובר בחזרה לטעויות התכנוניות שנעשו להעמקת הפערים בין מרכז לפריפ

בשנות החמישים והשישים, עת תוכננו מגורים בפריפריה ללא גיבוי תעסוקתי ותשתיתי מספקים, 

ובנסיגה ביחס לתכניות הכוללניות האינטגרטיביות שקודמו בשנות התשעים ובראשית המאה 

 – שלכות חברתיות וכלכליות נרחבותהנוכחית.  על כן להקדמת התכנון באמצעו הותמ"ל יש ה

הוא יגרום לצמצום מרחב הבחירה של הדורות הבאים, לפריסה לא מיטבית ביחס לתשתיות, 

להעמקת פערים בין מרכז לפריפריה ולכך שבעתיד יבנו שכונות שלא להזנחת מרכזי הערים, 

 יתאימו לתפוסות ולטכנולוגיות שיהיו זמינות באותה עת.
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 מבוא .1

(, הוקמה בהוראת שעה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיורהוועדה הותמ"ל, )

. מטרה הותמ"ל הייתה לקדם במהירות תכניות נרחבות למגורים, אשר מתוכן 2014באוגוסט 

כשליש מיחידות הדיור ייועדו לשכירות ארוכת טווח ובכלל זאת שכירות במחיר מופחת, וזאת 

, ובייחוד דיור בר השגה.  הוועדה, שקיבלה לשם כך את כל בכדי להגדיל את היצע יחידות הדיור

סמכויות המועצה הארצית, מקדמת תכניות שהוכרזו כמתחמים מועדפים לדיור בהתאם 

להמלצת ראש מנהל התכנון.  התכניות המועדפות לדיור גוברות על כל תכנית, ובכללן תכניות 

משרדי ממשלה +  10נציגים, ) 12 . בוועדה יש לממשלה בפועל35מתאר ארציות, למעט תמ"א 

בפועל, שכן  17-על הנייר ו 18נציג רמ"י + מתכננת הוועדה שהיא עובדת מנהל התכנון(, מתוך 

 לא התמנה נציג לגופים החברתיים.  

לותמ"ל ניתנו סמכויות חריגות המאפשרות לוועדה ברמה הארצית לאשר תכניות מפורטות 

ון והבניה שמייעד את אישור תכניות ברמה זו לרמה למגורים, בניגוד לעקרונות חוק התכנ

המקומית והמחוזית. יתר על כן, הקמת הותמ"ל סותרת את המגמה לבזר את הליכי האישור של 

לחוק.   101תכניות מפורטות למגורים לרמה המקומית בלבד, כפי שבאה לידי ביטוי בתיקון 

"ל לקידום מתחמים שבהן רוב הוגבלה הותמ 2014בעוד שבהוראת השעה כפי שחוקקה בשנת 

הקרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל, התיקון הרביעי לחוק הרחיב את סמכויות הותמ"ל גם 

 בינוי.-לקרקעות שרובן קרקעות פרטיות ולמתחמי פינוי

מתחמים על  86הוכרזו  . בתקופה זו2018ראשית  בדוח ביניים זה מנותחות תכניות שאושרו עד

אלף יחידות דיור.  מתוך מתחמים אלו  300-אלף דונם, המציעים כ 100-שטח של למעלה מ

 53,208יחידות דיור, על שטח של  142,404תכניות המכילות  44אושרו או נמצאים בהפקדה 

גם בותמ"ל יוכפל  2017דצמבר כלומר, היקף השטח ומספר יחידות הדיור שתוכננו עד   1דונם.

 , ותחולת הותמ"ל לא הייתה מוארכת. מתחמים חדשיםהיו מוכרזים אם לא 

, האוצר 2018אוגוסט  ואבפועל, על אף שהמועד לפקיעת תחולת הותמ"ל על פי הוראת השעה ה

.  קרי, חצי שנה בטרם הסתיימה 2018 ינוארהזדרז ופעל להארכת הוראת השעה בשנה כבר ב

או בקרה על מה שנעשה עד כה.  הארכת תחולת הותמ"ל התחולה המקורית, וזאת ללא ניתוח 

כרקע לדיונים   , על אף הסתייגויות מרובות של חברי כנסת.2018בוועדת הפנים במרץ אושרה 

בהארכת תחולת הותמ"ל הצוות הכין חוות דעת, שלא נכללה בהצעת העבודה המקורית. זו 

ל, והוא כולל כיום גם תכניות הורחב תחום פעילות הותמ" 2017במהלך שנת  הוצגה בכנסת.

 להתחדשות עירונית ותכניות על קרקע פרטית, במגבלות מסויימות.

הוראת השעה חוקקה במטרה להגדיל את היצע המגורים בכדי להביא להורדת מחירים. אך 

הלאומית לכלכלה המועצה נה יהכ  2016בשנת הקמת הותמ"ל לא הייתה צעד יחידי בכיוון זה.  

יום מ  (131) דר/ 2457מס' ת לדיור. זו אומצה בהחלטת ממשלה תכנית אסטרטגי

מאז אימוץ החלטת הממשלה פועל מנהל התכנון לממש את יעדי התכנית .02/03/17

ובין אם במסגרת הוועדות המחוזיות.  כמו כן הממשלה  האסטרטגית, בין אם במסגרת הותמ"ל

החלה בהליך של חתימת הסכמי גג עם ערים בכדי להביא להאצת קצב אישור התכניות 

 המפורטות בהן.
                                                           

1
 /http://iplan.gov.il/Pages/HousingAndUrban/vatmal. מקור: אתר מנהל התכנון 31.12.17-הנתונים נכונים ל  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2457.aspx
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מטרת עבודה זו הגדרה כבחינת השפעת הותמ"ל על המרחב הכפרי והשטחים הפתוחים.  יחד 

כגורם מניע להעברת תכניות לותמ"ל עם זאת, לאחר מרכזיות התכנית האסטרטגית לדיור 

 ולהרחבת השטח הבנוי, עבודה זו כוללת גם בחינה ביקורתית של תכנית זו.

העבודה מרכבת מכמה רכיבים. הרכיב הראשון הינו ניתוח השפעות התכניות שנמצאות כבר 

בהליך.  במסגרת זו לא נותחו תכניות על קרקע פרטית ותכניות להתחדשות עירונית, שטרם 

. בעוד תכניות על קרקע פרטית שמחוץ לערים יכללו בהמשך 2017נסו להליך עד סוף נכ

העבודה, תכניות להתחדשות עירונית לא נכללות במסגרת עבודה זו שכן הן בתוך המרקם הבנוי 

הקיים. רכיב שני הינו ניתוח של התכנית האסטרטגית לדיור. בייחוד נבחנו בהקשר זה הנחות 

זו.  רכיבים נוספים של העבודה, ובכללם זיהוי השטחים שבהם ניתן  העבודה מאחורי תכנית

לצפות לפעילות עתידית של הותמ"ל וניתוח השלכות שינויי הייעוד המסיביים ינותחו בהמשך 

 העבודה.

ניתוח ההשלכות של התכניות שקודמו  שני הרכיבים הראשונים. קרי, את דו"ח ביניים מסכם את

, ואת הניתוח של , בטרם הוחל בהליך הארכת הוראת השעה2017בהליך הותמ"ל עד דצמבר 

ההנחות שבבסיס התכנית האסטרטגית לדיור.   בסיכום דו"ח הביניים מופיעה הערכת מצב, 

 שבה נכללות גם תובנות שהעלו בחוות הדעת שהכנה לקראת הדיונים בהארכת תחולת הותמ"ל.

, בהתאם לשלב בדיונים 2017דצמבר  בפרק הבא מסוכמות התכניות שהעברו לדיון בותמ"ל עד

בו הן נמצאות. למעט שתי תכניות כל התכניות שהעברו אכן נדונו בותמ"ל. תכנית מצפה נפתוח 

התנגדויות(.  םעקבות היקף ההתנגדויות הגדול )כעשרת אלפיבנדונה והחזרה לוועדה המחוזית 

יזו מידה הותמ"ל מביא אי לכך היא לא נכללת בניתוח. אחת השאלות שנשאלה בניתוח היא בא

לתכנון שטחים שאחרת לא היו מתוכננים לבינוי. בכדי לתת מענה ראשוני לשאלה זו הבחנו 

בעבודה בין תכניות שהעברו לותמ"ל אך תואמות את תכניות המתאר המחוזיות )ולכן ניתן להניח 

תמ"מים(.  שהיו מקודמות בטווח זמן כלשהו( לבין אלו החורגות מתכניות המתאר המחוזיות )ה

הן מבחינת מה  –לאחר מכן מנותחות ההשלכות של התכניות הללו לגבי השטחים הפתוחים 

וההשלכות של התכניות לגבי  –מצוי בשטחים והן מבחינת מיקומם ביחס למסדרונות אקולוגיים 

החקלאות.  בחלק הרביעי של הדוח מסוכם הניתוח של התכנית האסטרטגית לדיור, ולאחריה 

 תמונת המצב וכן ציון הנושאים להמשך העבודה.ם סיכומופיע 
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 2017עד סוף  התכניות שהעברו לדיון בותמ"ל .2

דונם.  100,660תכניות אלו משתרעות על תכניות.  77העברו לדיון בותמ"ל  31.12.2017-עד ה

 .1החלוקה של התכניות עפ"י מחוזות מפורטת בטבלה 

  : תכניות שהעברו לותמ"ל עפ"י מחוז1טבלה 

מחוז    בדונם שטח מספר תוכניות במחוז 

 685 2 ירושלים

 18625 20 צפון

 20575 26 מרכז

 41725 13 דרום

 5191 7 תל אביב

 13862 9 חיפה

 100665 77 סה"כ

 

שטח שמיועד מה 40%-כ( ניתן לראות ש1בניתוח התכניות על פי שטחן )כמפורט בתרשים 

-מרכז, וכהמחוז ב 20%צפון, המחוז ב 20%דרום, המחוז ב ןמתוכנ בתכניות הותמליות בניהל

למעלה מרבע משטח התכניות הוא במטרופולין ת"א )מחוזות ת"א והמרכז(. מחוז חיפה. ב 13%

   .ותמ"ליות, בעיקר עקב התנגדות העירייה מחוז ירושלים התאפיין במיעוט תוכניות

 חריגות מתמ"מים  2.1

כפי שציינו לעיל השאלה הראשונה שנשאלה לגבי התכניות היא באיזו מידה הן חורגות 

מהשטחים המיועדים לבינוי בתמ"מים, שכן חריגות אלו הן תוספת בינוי נטו מעבר למה שסביר 

 שהיה מתוכנן לולא הותמ"ל. 

א יועדו משטחי תוכניות הותמ"ל מתוכננות על שטחים של  39%-כ 1כפי שניתן לראות בתרשים 

 ,המרכז לבינוי על פי תוכניות מתאר מחוזיות. באופן יחסי, חריגות אלה נרחבות יותר במחוזות

בולטת במיוחד החריגה במחוז צפון וחיפה, ונמוכות יחסית לגודל השטח המתוכנן במחוז דרום. 

 כפול מהשטח התואם את התמ"מ. 3/21המרכז, שם היקף השטח שבחריגה מתמ"מ 
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 התכניות לפי שלב קידומןניתוח   2.2

   מפורטות התכניות על פי השלב התכנוני בו הן מצויות. 2בטבלה 

 : תכניות ותמליות עפ"י שלב בהליך2טבלה 

 אושרה מחוז
הופקדה 

 להתנגדויות

לפני 

הפקדה 

להתנגדויות 

 הציבור

עמדה 

בתנאי סף 

ועברה דיון 

 להפקדה

עברה שולחן 

לפני  -עגול 

 דיון להפקדה

לפני 

שולחן 

 עגול

 סה"כ הוכרזה

 2     1     1   ירושלים

 20   3 5 1 1 5 5 צפון

 26 10 3 1 1   6 5 מרכז

 13     1 1 1 6 4 דרום

 7 1   1 1   1 3 תל אביב

 9 1 3 5         חיפה

 77 12 9 14 4 2 19 17 סה"כ
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להפקדה. מספר זהה של עברו דיון  21-אושרו, ו 17 2017התכניות שהוכרזו עד סוף  77מתוך 

סטטוטורי של הצגה וקבלת משוב מבעלי עניין. -תכניות טרם נדונו בשולחן העגול, שהוא שלב לא

התכניות שטרם הגיעו לשולחן העגול הן במחוז המרכז. אלו מהוות מחצית מכלל  21מתוך  13

 התכניות במחוז זה.

מלי. כפי שניתן לראות תמ"מים בהתאם לשלב בהליך הותמפורטות החריגות מה 2בתרשים 

היקף החריגות גבוה יותר בשלבים התכנוניים המוקדמים יותר.  עיקר החריגות  ,בתרשים

ניתן לצפות שהיקף החריגות )במונחי אחוז משטח( הוא בתכניות שעומדות לפני הפקדה.  קרי, 

היו תכניות שהיו כבר  כנראה התכניות הראשונות שהעברו לותמ"ל .בפועל יעלה על פני זמן

בהליכים ותאמו ברובן את התמ"מים, בעוד שבהמשך העברו תכניות חדשות שאחוז גבוה יותר 

 מהן לא תואמות תמ"מים.
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 תכניות ותמליות עפ"י מגזרים  2.3

מפרט  3ניתוח שלישי שנערך לגבי כלל התכניות הוא על פי המגזר שאליו הן מיועדות. תרשים 

כללי, חרדי ומיעוטים. כפי שניתן לראות רוב השטח שנכלל -עפי מגזרים: יהודיאת שטח התכניות 

בתכניות הותמליות הוא עבור המגזר היהודי הכללי, וכשליש עבור מגזר המיעוטים. לעומת זאת 

 .לאוכלוסיה החרדיתמעט מאוד שטח מיועד לתכניות 

 

 

היקף ( רואים ש4מתמ"מים )תרשים בניתוח התכנון עבור המגזרים השונים על פי היקף החריגה 

 50%-מתוכם כ , כאשרמסך שטחי התוכניות 30% –הבניה בישובים ערביים עומד על כ 

גבוה מהממוצע הכללי. בישובים היהודיים,  ים. אחוז זהלבינוי בתמ"מ יםמהשטח חורג מהיעוד

בים יהודים . בתוכניות בישו30%-שטחי התוכניות גדולים פי שתיים ואחוז החריגה עומד על כ

מספר ב, אך סך השטח מצומצם שכן מדובר אחוז בממוצע 97%מעורבים החריגה מגיעה ל

 . תכניות קטן
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 על אילו שימושי קרקע תוכננו התכניות הותמליות?  2.4

.  הניתוח הרביעי שנערך הוא ניתוח שימושי הקרקע שעליהם תוכננו התכניות הותמליות

השימושים במקרה זה אופיינו בעזרת מערכת הממ"ג של המאר"ג, והתכניות הותמליות 

 "הולבשו" על גבי השכבות של השימושים במערכת זו. 
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ם שנכללו בתכניות הותמליות כפי שהם הקרקע של השטחי שימושימסוכמים  5בתרשים 

נת של הותמ"ל תיעשה המתוכנמרבית הבניה  5מופיעים בתממים. כפי שניתן לראות בתרשים 

מהבניה נעשית  20%-על שטחי גידולי שדה וחקלאות מטעים. כ  56%כ -על שטחים חקלאיים

על  4.5%על שטחים טבעיים ועוד מתוכננים מסך שטחי הותמ"ל  6% -כ ם.יעל שטחים בנוי

כפי שנראה שטחים פתוחים טבעיים.  22.5 %-כ מתוכננת בניה עליערות נטועים. סך הכל 

דונם בשמורות טבע  270 -דונם הינם על שמורות טבע מאושרות, ועוד כ 400-כ בהמשך,

 מוצעות ומוכרזות.
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מנותחות החריגות מהתמ"מים מבחינת שימושי הקרקע בפועל שעליהן הן מתוכננות,  6בתרשים 

 תוך השוואה בין הייעודים שבחלקים החורגים מהתמ"מים לבין סך התכניות. 

 

שרוב החריגות מהתמ"מים הן על חשבון שימושים חקלאיים היא  6התמונה העולה מתרשים 

 אלף דונם(. 23-) סה"כ כ בפועל, הן חקלאות שדה והן מטעים
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 השפעות על שטחים פתוחים .3

ניתוח ההשפעות על שטחים פתוחים נעשה בשני חתכים. הראשון הוא על פי תכונות השטח 

קום ההפרה ביחס לרציפות השטחים הפתוחים והמסדרונות המופר, והשני הוא על פי מי

האקולוגיים, וזאת לאור חשיבות שמירת הרציפות של השטחים הפתוחים מבחינת המערכות 

מפרט את כיסוי השטח בתחומי התכניות הותמ"ליות על פי מחוז ועל פי  7האקולוגיות..  תרשים 

 היות השטח בתחומי הבינוי בתמ"מים או בחריגה מהם.
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מתוכננת בניה  2/9אלף דונם, כאשר בשטח תמ"מ  4,500 -מבחינת יער נטוע, מתוכנן בינוי על כ

 דונם אינם מיועדים לבינוי בהוראות התוכנית המחוזית. 1,600דונם, מתוכם  2,700 -על כ

אינו מיועד לבינוי,  2,600דונם, כאשר מתוכם  5,800-מבחינת חורש טבעי, מתוכנן בינוי על כ

 מרכז. 3/21דונם בשטחי תמ"מ  900-צפון ועוד כ 2/9דונם נבנים בשטחי תמ"מ  900-מתוכנם כ

-מבחינת בתות עשבוניות, בתות בני שיח, ואחוז נמוך של כיסוי צומח, אנו רואים בניה על כ

דונם אינם מיועדים לבניה, כאשר באופן יחסי החריגות נמוכות  3,500-ונם, מתוכם כד 12,300

 יותר בשטחי "אחוז נמוך של כיסוי צומח".

 הינם בתכסית פתוחה וטבעית מסך שטחי התוכניות 8.5%-הם כש, דונם 8,400סה"כ 

 .וחורגים מהיעוד לבינוי בתמ"מ

ביחס  6%-דונם, שהם כ 1,415 -מסתכמת בהבניה על שטחים מופרים למיניהם נמוכה יחסית ו

דונם  20,600 -לשטחים הפתוחים. בהתחשבות בבניה על שטחים בנויים, מתקבלת בניה על כ

מסך השטחים  91% -מ"ל, וכתמשטחי תוכניות הו 20% -של שטחים מופרים ובנויים, שהם כ

וח, אך מאידך כמובן הפתוחים הטבעיים. נציין ששטחים מופרים אינם יעד הכרחי או מועדף לפית

 שערכם הסביבתי נמוך משמעותית משטחים בעלי כיסוי טבעי.

שני השימושים הרגישים ביותר מנקודת ראות של איכות השטחים הנפגעת הן שמורות הטבע, 

מחד, ובתי הגידול הלחים, מאידך.  הפגיעה בשטחי שמורות הטבע ובבתי הגידול הלחים היא 

 כניות הספציפיות.נקודתית, ולכן נותחה ברמת הת

 פגיעה בשמורות טבע 3.1

מפורטות הפגיעות בשמורות טבע, תוך ציון התכניות שבמסגרתן נפגעות שמורות  8בתרשים 

 הטבע, וכן מהות הפגיעה מבחינת ערכי הטבע הנפגעים.
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, שם התוכנית עולה באופן נרחב על נחל פגיעה משמעותית מתרחשת בתוכנית אופקים

  המרכזי הוא שמורה מאושרת, וחלקיו העליון והתחתון מוצעים לשימור.אופקים אשר חלקו 

, שנדונה לאחרונה במועצת גנים לאומיים פגיעות ניכרות נוספות נמצאו בתכנית רכסים

. למעט בתכנית אופקים באשקלון 6-ובתכנית מג'ד אל כרום ותכנית מתחם מושמורות טבע, 

 כל הפגיעות הן בחריגות מהתמ"מים.

 בתי גידול לחיםפגיעה ב 3.2

מפורטות הפגיעות בבתי גידול לחים, בפירוט של התכניות הספציפיות והנחלים  9בתרשים 

הנפגעים. למעט שטח קטן בפרדייס כל הפגיעות הן כתוצאה מחריגות מהתמ"מים.  הפגיעות 

 הנרחבות ביותר הן בתכניות פרדייס |)בנחל דליה( ותכנית יבנה מזרח )בנחל שורק(.

 

 צף שטחים פתוחיםפגיעה בר 3.3

ניתוח הפגיעה ברצף השטחים הפתוחים נעשה בשני מאמצים. הראשון הוא ניתוח היקף הבניה 

בתחומי מסדרונות אקולוגיים, כפי שהוגדרו ע"י רט"ג, והשני הוא על ידי ניתוח אזורי ההשפעה 

 של התכניות, מעבר לתחום המיועד לבינוי בהן. 

.  כפי שניתן לראות 10היקף הפגיעה בשטחי המסדרונות האקולוגיים מסוכמים בתרשים 

דונם של המסדרונות האקולוגיים. מבחינת היקף השטחים  17,000-בתרשים סך הכל נפגעים כ

הפגיעה הנרחבת ביותר היא במחוזות הדרום והצפון, שהם המחוזות עם היקף השטחים 

מרובים בהם המסדרונות. אבל מנקודת ראות ארצית הפגיעה הפתוחים הנרחב ביותר, ולכן גם 

החמורה ביותר היא במחוז מרכז, שכן מחוז זה מהווה את "צואר הבקבוק" של המסדרונות 

האקולוגיים בישראל.  במחוז זה המסדרונות הם הדקים והפגיעים ביותר, ולכן פגיעת התכניות 

סדרונות מעוגנים בתכנית המתאר בהם היא חמורה במיוחד. חשוב לציין שבמחוז זה המ

 (, והפגיעות בהם נובעות מחריגות מתכנית זו.3/21המחוזית )תמ"מ 
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מתמקדת  , מעבר למסדרונות האקולוגיים,פתוחיםהשטחים הרצף פגיעת התכניות בבחינת 

על השטחים הפתוחים  (מעבר לשימוש הקרקע עצמו) בהשפעה של השטחים הבנויים

)כביש, ישוב ואיזור תעשייה( מקבלת משקל שונה בהתאם למידת  בסביבתם. כל צורת בינוי

  50x50. הבחינה נעשתה לכל תכנית בנפרד. כל פיקסל במרחב )בגודל2ההפרעה שלה במרחב

מטרים( מקבל את הערך בו הוא מושפע מתוספת כל תוכנית ותמ"ל למרחב הישראלי. ככל 

ך השינוי שנוצר במרחב כתוצאה שפיקסל קרוב יותר לתוכנית, הוא מושפע ממנה יותר. ס

מהוספת התוכנית אליו נבחן בשני רבדים: גודל השטח בו חל שינוי ברצף השטחים הפתוחים, 

וסכום ערכי הפיקסלים בתוך שטח השינוי. את פירוט המשקולות לכבישים והישובים ניתן בנספח 

 .4מספר 

ל השטחים הפתוחים. אנו רצף שטחים פתוחים מאפשר השוואה בין תוכניות ותוספת השפעתן ע

נציג כאן  את ההשפעה המצרפית ברמת תוכניות המתאר המחוזיות בלבד. הבחינה הינה 

 בשלושה רבדים:

 בחינת סך השטח המושפע מהתוכניות בכל מחוז. .1

                                                           
2
 בהתבסס על מחקרם של: 

Levin, Noam & Lahav, Hava & Ramon, Uri & Heller, Ayelet & Nizry, Guy & Tsoar, Asaf & Sagi, 
Yoav. (2007). Landscape continuity analysis: A new approach to conservation planning in Israel. 
Landscape and Urban Planning. 79. 53-64. 10.1016/j.landurbplan.2006.04.001. 
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סכימה של הערכים שהתקבלו בכל  -בחינת סך השטח האפקטיבי המושפע מהתוכניות .2

 פיקסל בשטח ההשפעה בכל מחוז.

 סית הקרקע בשטח המושפע מהתוכניות בכל מחוז.בחינת תכ .3

הקו הכחול הוא שטח תוכנית "אשקלון אגמים מזרח". הקו האדום  -האיור הבא מדגים את המצב

הוא סך שטח ההשפעה של התוכנית על השטחים הפתוחים במרחב, וסכימה של הערכים 

 .השונים בתוך שטח זה תתאר את ההשפעה האפקיבית של התוכנית על המרחב

 

 

 

 

 

 

 

 

מסכם את סך ההשלכות של שטחי ההשפעה שחושבו בהתאם לפרוצדורה שתוארה  11תרשים 

לעיל בחתכים של השימושים בקרקע בפועל.  קרי, מה היקף השטח בכל שימוש בפועל הנמצא 

 בתחומי ההשפעה כפי שחושבו.
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 השפעות על החקלאות .4

 -עומד על כ 31.12.2017-נכון ל אומדן השטח החקלאי שאמור להיכלל בתכניות הותמ"ל,

 . 3בטבלה  דונם, כמפורט 52,000

 2017: פגיעה בשטח חקלאי בתכניות ותמ"ל, אומדני סוף 3 טבלה

 דונם קטגורית גידול

 33,431 גד"ש וירקות בשטח פתוח

 6,662 הדרים

 356 ירקות בכיסוי

 547 לא מעובד

 10,179 מטעים

 1,103 פרחים

 52,278 מעובד סה"כ

 

מפורטת הפגיעה בשני חתכים: היותה בשטח המיועד לבינוי בתמ"מ או בחריגה  12בתרשים 

 ממנו, וזאת באחוזים על פי מחוז; השימוש החקלאי הנוכחי, וזאת ברמת פירוט גבוהה.
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מפרט את הפגיעות הללו בחתך מחוזי, כאשר כל עמודה מציינת את הרכב  13תרשים 

 כאחוז מסך השטח הנפגע.השימושים החקלאיים הנפגעים 

 

 

בכדי להעריך את היקפי הפגיעה בכלכלת הישובים החקלאיים זוהתה הפגיעה במשבצות 

, בהתאם למשבצת ולהיות הפגיעה 14החקלאיות של הישובים השונים. אלו מסוכמים בתרשים 

 .במסגרת התמ"מים או בחריגה מהם



21 
 

 : הפגיעה במשבצות חקלאיות14תרשים 

 

כל השטח שיפגע.  לא מהווים את 13-ו 12ובתרשימים  3המצויינים בטבלה השטחים אלא ש

הקרקעות שיפחתו מהמשבצת החקלאית יצרו עיוותים בשל כליאת שטחים חקלאיים, קירבתם 

לאזור מגורים, פגיעה בדרכי גישה, ויצירת חלקות קטנות שלא ניתן או לא כדאי לעבד. כדי 

מ"ל, נבחנו שלושה מקרים לדוגמא, מהם הוסקו לאמוד את השטח הנוסף שיפגע במעטפת הת

 אומדנים לכלל התמ"לים.
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 : כמה שטח יפגע?בחינת חקרי האירוע 4.1

.  במפה 15חדרה בית אליעזר. המפה מוצגת באיור  1055אחד המקרים שנבחנו הוא תמ"ל 

מטר מגבול התמ"ל, בהנחה שלא ניתן יהיה  20ניתן לראות שסומנו שטחים חקלאיים בטווח של 

ים שם פעילות חקלאית כלכלית. בנוסף סומנו משבצות קרקע שהמבנה שלהן יקשה מאד על לקי

עיבודן, בשל השבירה שיוצר התמ"ל. שטחים אלה מכונים "קלינים". המספרים בתוך השטח 

 .1053ולתמ"ל  1049הצהוב הם גודל השטח שיפגע במעטפת בדונם. ניתוח דומה נערך לתמ"ל 

 חדרה בית אליעזר 1055של תמ"ל  מפת שטחי המעטפת: 15איור 

 

. סיכום האומדנים לשלש הדוגמאות 4  טבלהניתוח שלושה התמ"לים שנבחרו כדוגמה, מוצג ב

 מרוכז ב



23 
 

. כל דוגמה בנפרד והתוצאה המצרפית, מלמדים על כך שלכל שטח חקלאי שנפגע 5 טבלה

 שטח מעטפת שיפגע.  50%ישירות בשטח תמ"ל, ניתן להעריך עוד 

, 1049, 1055 : ניתוח שטחי חקלאות שיפגעו בתמ"ל ובמעטפתם. מקרים לדוגמא תמ"ל4טבלה 

1053 

 דונם אפיון השטח החקלאי שצפוי להיפגע

% 

 מסה"כ

   

 חדרה בית אליעזר 1055תמ"ל 

 3% 66 שטח חקלאי בתמ"ל התואם יעוד בינוי לפי תמ"מ  

 66% 1,546 שטח חקלאי בתמ"ל החורג מיעוד בינוי לפי תמ"מ

 5% 117 מטר מקו תמ"ל 20שטח חקלאי בתחום מרווח 

 26% 606 בקלינים שנוצרו עקב תמ"לשטח חקלאי 

 100% 2,336 סה"כ

 69% 1,613 מזה שטח חקלאי בלב התמ"ל

 31% 723 מזה שטח חקלאי שצפוי להיפגע במעטפת התמ"ל

   

 שורק -יבנה מזרח  1049תמ"ל 

 23% 766 שטח חקלאי בתמ"ל התואם יעוד בינוי לפי תמ"מ  

 43% 1,418 החורג מיעוד בינוי לפי תמ"מ שטח חקלאי בתמ"ל

 4% 134 מטר מקו תמ"ל 20שטח חקלאי בתחום מרווח 

 29% 968 שטח חקלאי בקלינים שנוצרו עקב תמ"ל

 100% 3,286 סה"כ

 66% 2,184 מזה שטח חקלאי בלב התמ"ל

 34% 1,102 מזה שטח חקלאי שצפוי להיפגע במעטפת התמ"ל
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 מתחם ניר צבי -לוד  1053 תמ"ל

 0% 0 שטח חקלאי בתמ"ל התואם יעוד בינוי לפי תמ"מ  

 68% 1,522 שטח חקלאי בתמ"ל החורג מיעוד בינוי לפי תמ"מ

 6% 137 מטר מקו תמ"ל 20שטח חקלאי בתחום מרווח 

 26% 577 שטח חקלאי בקלינים שנוצרו עקב תמ"ל

 100% 2,236 סה"כ

 68% 1,522 התמ"למזה שטח חקלאי בלב 

 32% 714 מזה שטח חקלאי שצפוי להיפגע במעטפת התמ"ל

 

 1053, 1049, 1055: סיכום ממצאי ניתוח שלושה התמ"ל 5טבלה 

, 1049, 1055שלושה תמ"לים  - מצרפי סה"כ

1053 

 11% 833 שטח חקלאי בתמ"ל התואם יעוד בינוי לפי תמ"מ  

 57% 4,486 החורג מיעוד בינוי לפי תמ"מ שטח חקלאי בתמ"ל

 5% 387 מטר מקו תמ"ל 20שטח חקלאי בתחום מרווח 

 27% 2,152 שטח חקלאי בקלינים שנוצרו עקב תמ"ל

 100% 7,858 סה"כ

 68% 5,319 מזה שטח חקלאי בלב התמ"ל

 32% 2,540 מזה שטח חקלאי שצפוי להיפגע במעטפת התמ"ל

 

מפעילות  שיושבתו התכניות שטחי מעטפת 50% -כ שיפגעו עודשלנו היא על כן הערכה 

 32%גד"ש וירקות שטח פתוח,  64%דונם, מהם  78,000כ הוא שיפגעו . על כן האומדן חקלאית

 על פי סוג הגידולים. 6.  סך הפגיעות הללו מסוכמות בטבלה מטעים והדרים
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 2017: פגיעה בשטח חקלאי בתכניות ותמ"ל, אומדני סוף 6טבלה

 דונם נפגע דונם מעטפת דונם קטגורית גידול

 50,147 16,716 33,431 גד"ש וירקות בשטח פתוח

 9,993 3,331 6,662 הדרים

 534 178 356 ירקות בכיסוי

 820 273 547 לא מעובד

 15,269 5,090 10,179 מטעים

 1,655 552 1,103 פרחים

 78,418 26,140 52,278 מעובד סה"כ

 

מיליון דונם בישראל. שטח זה כולל ספירה  3.1עיבוד חקלאי של כ  2016לפי נתוני למ"ס, היה ב 

כפולה בשטח בו גידלו שניים או שלושה גדולים באותה שנה. בהתאם תוקן השטח הפיסי נטו, 

 . 7בטבלה מיליון דונם כמוצג  2.6לפי מיטב האומדנים שבידנו ל 

, 3%את השטח החקלאי המעובד בישראל ב  נהקטהותמ"ל תתכניות מסקנה מהניתוח: ה

  כמוצג בטבלה.

 : השטח המעובד בחקלאות הצומח בישראל7טבלה 

דונם  קטגורית גידול

 נפגע

דונם ארצי, כולל 

גידול, -כפילויות רב

 למ"ס

 פיסי אומדן שטח

 נטו בדונם

אחוז 

משטח 

 ארצי

 3.2% 1,548,846 2,013,500 50,147 גד"ש וירקות בשטח פתוח

 0.9% 61,700 61,700 534 ירקות בכיסוי

 5.3% 188,000 188,000 9,993 הדרים

 1.9% 784,000 784,000 15,269 מטעים

 4.1% 40,000 40,000 1,655 פרחים

 820 לא מעובד

 3.0% 2,622,546 3,087,200 77,597 מעובד סה"כ   
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 השלכות תכניות הותמ"ל על הפדיון מחקלאות 4.2

מיליארד שקלים בשנה, לא כולל  16.2הצומח, בשער המשק מוערכות ב  הכנסות חקלאי ענפי

 .8, כמפורט בטבלה שקלים 6,200"גידולים אחרים". הפדיון הממוצע לדונם הוא 

 : הכנסות החקלאים בשער המשק8טבלה 

שטח  ארצי: אומדן קטגורית גידול

 פיסי נטו בדונם

ערך התפוקה החקלאית, שער 

, 2016המשק, מיליוני שקלים 

 למ"ס

פדיון לדונם 

 בשקלים

 3,429 5,311 1,548,846 גד"ש וירקות בשטח פתוח

 50,000 3,085 61,700 ירקות בכיסוי

 8,484 1,595 188,000 הדרים

 6,923 5,428 784,000 מטעים

 19,150 766 40,000 פרחים

 לא מעובד

 6,171 16,185 2,622,546 סה"כ מעובד   

 

 על בסיס אומדנים אלה מוצגת הערכה של הפגיעה הכלכלית בחקלאות, בטבלאות הבאות. 

מציג הכפלה של השטח הפגוע בפדיון הממוצע לדונם בכל אחת מקטגוריות  9הניתוח בטבלה 

 מיליון שקלים בשנה.  420הענפים. אומדן הפגיעה ישירה בהכנסות החקלאים של כ 

על כל שקל פדיון לחקלאים, ניתן להעריך בממוצע גס עוד שקל של פדיון לבתי אריזה, מעבדי 

 תוצרת ומשווקים. סכום זה אינו כולל את המפיצים לחנויות ואינו כולל את הקמעונאים. 

מיליון שקלים בשנה,  840על כן, סך הפגיעה בפדיון החקלאים ומעבדי התוצרת מוערכת ב 

 .9בטבלה  כמפורט
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 : אומדן הפגיעה הכספית בחקלאות בשטח הותמ"ל9טבלה 

דונם  קטגורית גידול

 נפגע

פדיון לדונם 

בשקלים, 

בשער 

 המשק

פדיון נפגע, 

מיליוני 

שקלים 

בשער 

המשק, 

 בשנה

פגיעה בפדיון 

עיבוד התוצרת, 

אריזתה ושיווקה, 

מיליוני שקלים 

 בשנה

סה"כ פגיעה 

בפדיון חקלאים 

ומעבדי תוצרת, 

שקלים  מיליוני

 בשנה

 344 172 172 3,429 50,147 גד"ש וירקות בשטח פתוח

 53 27 27 50,000 534 ירקות בכיסוי

 170 85 85 8,484 9,993 הדרים

 211 106 106 6,923 15,269 מטעים

 63 32 32 19,150 1,655 פרחים

 820 לא מעובד

 842 421 421 6,171 77,597 סה"כ מעובד    

 

על בסיס נתונים אלו ניתן לחשב את אבדן התוצר כתוצאה מהסבת השטחים החקלאיים לבינוי 

 במסגרת הותמ"ל.

 147מיליון שקלים. מזה  420סה"כ הפדיון הישיר בענפי הצומח אשר יפגע מהותמ"ל מוערך ב 

ערכי התפוקה החקלאית שאובדת מופיע  מישרות. פירוט 1,600מיליון שקלים עלות העסקת כ 

 לעיל. 8בטבלה 

מיליון שקלים השקעה הונית  40כ  ,קניות מענפים אחרים מהוויםמיליון שקלים  170זה כ סכום מ

הבסיס לחישוב סכומים אלו בהתאם לענפים מפורט בטבלה   מיליון שקלים יתרה לבעלים. 60וכ 

10. 

: עבודה + הון + יתרה + חצי מהקניות מענפים התרומה לתוצר של השטח שיפגע מחושבת לפי

 אחרים. זהו חישוב גס, שאינו מפחית יבוא ציוד, ומטרתו קבלת אומדן כללי לדיון.

בחישוב זה, התרומה לתוצר של הפעילות החקלאית בענפי הצומח, אשר בשטח הותמ"ל מוערך 

 מיליון שקלים לשנה.  340ב 

מיליארד שקלים  5.1מלמד על ערך נוכחי של  5%שנים במחיר הון  25היוון של סכום זה משך 

 תרומה לתוצר של הפעילות החקלאית בשטח שיפגע בשל הותמ"ל. 
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 : פדיון ישיר של ענפי הצומח העתידים להיפגע מפעילות הותמ"ל10טבלה 

פדיון  קטגורית גידול

נפגע, 

מיליוני 

שקלים 

בשער 

המשק, 

 בשנה

מזה עלות 

העבודה 

בחקלאות 

הצומח, 

מיליוני 

 שקלים

מזה 

קניות 

מענפים 

אחרים 

במשק, 

מיליוני 

שקלים 

 בשנה

מזה עלות 

ההון 

המושקע, 

מיליוני 

שקלים 

 בשנה

מזה 

יתרה, 

מילוני 

שקלים 

 בשנה

אומדן 

מישרות 

ישירות 

בענפי 

הצומח 

 בשנה

 655 26 17 69 60 172 גד"ש וירקות בשטח פתוח

 102 4 3 11 9 27 ירקות בכיסוי

 323 13 8 34 30 85 הדרים

 403 16 11 42 37 106 מטעים

 121 5 3 13 11 32 פרחים

 לא מעובד

 1,603 63 42 168 147 421 סה"כ מעובד      

 

בחשבון . 11בטבלה  חשבון דומה מוצג כאומדן גס עבור פעילות האריזה, עיבוד התוצרת ושיווקה

שנים  25מיליון שקלים בשנה. בחישוב ל  400זה התרומה של עיבוד התוצרת לתוצר מוערכת ב 

מיליארד שקלים. מספר המועסקים מוערך בכ  6מוערך הערך הנוכחי של התרומה לתוצר ב 

 מישרות. 1,800
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 ע מהשטח החקלאי בותמ"לב: פדיון עיבוד התוצרת ושיווקה הנו11טבלה 

פגיעה  גידולקטגורית 

בפדיון 

עיבוד 

התוצרת, 

אריזתה 

ושיווקה, 

מיליוני 

שקלים 

 בשנה

מזה עלות 

העבודה 

בעיבוד 

התוצרת, 

מיליוני 

 שקלים

מזה 

קניות 

מענפים 

אחרים 

במשק, 

מיליוני 

שקלים 

 בשנה

מזה עלות 

ההון 

המושקע, 

מיליוני 

שקלים 

 בשנה

מזה 

יתרה, 

מילוני 

שקלים 

 בשנה

אומדן 

מישרות 

ישירות 

בענפי 

הצומח 

 בשנה

 748 34 52 17 69 172 גד"ש וירקות בשטח פתוח

 116 5 8 3 11 27 ירקות בכיסוי

 369 17 25 8 34 85 הדרים

 460 21 32 11 42 106 מטעים

 138 6 10 3 13 32 פרחים

 לא מעובד

 1,832 84 126 42 168 421 סה"כ מעובד      

 

 השפעות הותמ"ל על החקלאות: תמונה כוללת 4.3

דונם של חקלאות הצומח, מזה כ  78,000עתיד להשבית כ  2017הותמ"ל, לפי התכניות של סוף 

ם דונם שטחי 26,000 -עוד כותמ"ל, והקו הכחול של התכניות שהעברו לדונם בתוך  52,000

, שהפעילות החקלאית בהם תפגע עקב הקרבה לבינוי מעטפת בקרבת התכניות הללו, שטחי

גידולי שדה וירקות הם  64%, כ שיפגע תוך סך השטחמ. החקלאיות וקונפיגורציית המשבצות

 מהשטח המועבד כיום בישראל. 3%בסה"כ מדובר בגריעה של כ  מטעים.  32%שטח פתוח וכ 

מיליון שקלים בשנה  840כי חקלאות הצומח בשטח זה, מניבה תוצרת בערך של אנו מעריכים 

הכנסת מהווים את מיליון שקלים בשנה  420 -כ ביציאתה מבתי האריזה וממפעלי העיבוד. מזה

הכנסת המעבדים והמשווקים. סכומים אלה אינם מהווים את מיליון שקלים  420 -כהחקלאים ו

 כוללים את חוליית ההפצה ואת חוליית הקמעונאות.

מישרות בחקלאות  3,400כי החקלאות בשטח שיפגע מייצרת מקומות עבודה לכ הערכתנו היא 

 .ובעיבוד התוצרת
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שנים, מוערך  25חישוב הערך הנוכחי של התרומה לתוצר מהשטחים שיפגעו, לטווח של 

 .מיליארד שקלים 11בחשבון גס ב 

זה, יהיה על המדינה לפצות את החקלאים על הוצאת הקרקע. לפי פיצויים תוצר בנוסף לאובדן 

דונם הנדונים  78,000שקלים לדונם. עבור  50,000שניתנו לאחרונה ניתן להעריך פיצוי של כ 

 .מיליארד שקלים 4יגיע גובה הפיצוי ל כאן, 

חישוב עלויות אלו מהווה אמדן חסר לסך העלויות של הפגיעה שתכניות הותמ"ל יגרמו 

 הם: . נושאים אלויש עוד מספר נושאים שמסמך זה טרם מציגלחקלאות, שכן 

וכלו עוד להמשיך ולהשקיע בתשתיות יחקלאים שאדמתם תוכרז בתמ"ל, לא  .א

להימשך עשרות שנים.  לולתהליך הפיכת הקרקע לבנויה ע –חקלאיות. מנגד 

התוצאה תהיה קרקע חקלאית מוזנחת, אובדן רווח, ומאבקים בין הנפגעים לבין 

 המוסדות.

החקלאים עצמם, והמדינה ומוסדותיה השקיעו כספים רבים בהכשרת קרקע,  .ב

סטיקה, כדי שהקרקע הנדונה תוכל לשמש קרקע לעיבוד. בתשתיות מים ובלוגי

 השקעות אלה ירדו לטמיון בחלקן.

עסקי החקלאות מבוססים על מרכיב של הוצאות קבועות המתחלקות על יחידה  .ג

, כפי עסקית גדולה דיה, אשר יכולה לשאת אותן. נגיסה של נתכי שטח גדולים

בש את המבנה העסקי לש לולהע, 14שניתן לראות בחלק מהמשבצות בתרשים 

 מעבר לגודל השטח עצמו. ,ולהביא לסגירה של יחידות עסקיות גדולות

 לייקר את העיבוד לולהשבירת הרצף של השטח החקלאי ע .ד

אין מידע מדוייק בדבר פוטנציאל הפגיעה ברפתות, לולים ומבני משק אחרים. על  .ה

להיות  כן מרכיבים אלה לא נכללו בחשבון, למרות שהשפעתם הכספית יכולה

 בעלת משקל.

פגיעה בבתי ספר חקלאיים היא פגיעה הרבה מעבר לעסק החקלאי. לפעילות  .ו

החקלאית במוסדות אלה יש ערך חינוכי לקבוצות נוער שעבור חלקן זהו מקור 

 העצמה שאין בנמצא במערכות חינוך אחרות.

 אובדן האופי החקלאי של ישובים ושל ארגונים 4.4

ם אשר משבצת הקרקע שלהם מצויה באיום על ידי תכניות הותמ"ל, ישנם מספר ישובים וארגוני

  באופן שיגרום לפגיעה משמעותית באופיו של הישוב או הארגון, ויגרום להפסקת היותו חקלאי.

ישובים ומוסדות  משבצות של כי שש עשרהחקלאיות מעלה ניתוח הפגיעה בחתך של משבצות 

יפגעו קשות, מתוכן עשר משבצות יפסיקו לתפקד כחקלאיות, ובכללן משבצת של ישובי דרום הר 

חברון ומשבצת שהוקצתה למפוני גוש קטיף באמציה. כמו כן, ישנה הפגיעה בשתי חוות ניסוי 

 אלו מהוות תשתית לכלל החקלאות.וייצור חומרי ריבוי )חוות ניסיונות עכו, ויזרעם(. 
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 .חינוכית-פגיעה שיש לה משמעות ערכית –חקלאיים  ה בתי ספרחמישבהפגיעה מטרידה 

מוסדות אלה הם חלק מתשתית המסורת החקלאית בישראל, ומשמשים כיום למטרות חינוכיות 

  נעלות, תוך שימוש בחקלאות ככלי להעצמת תלמידים

 .12בטבלה מספר נתוני הישובים שיפגעו באופן חמור,  ראו ריכוז

אך  תמשמעותיישובים שהפגיעה בשטחי החקלאות שלהם  מציגה עוד עשרים ואחד 13טבלה 

 .הפחות חמור

ניתן להניח שהישובים אשר יש פגיעה משמעותית בהיקף הקרקע החקלאית שלהן יפסיקו 

לתפקד כישובים חקלאיים עקב שינוי ייעוד המשבצות שלהם, והמצויים בקרבת ריכוזים עירוניים, 

בכך יואץ תהליך ההתפשטות העירונית על חשבון המרחב הכפרי לך השנים לערים. יסופחו במה

 ותפקוד המועצות האזוריות.

 בנספחי הדוח המלא, נתוני גודל שטחי המשבצת כולל שטחי המחנה נמצאים

 טבלה מס' 12 -  ישובים ומוסדות שאופיים החקלאי יפגע באופן חמור

 ישוב/ מוסד 

שטח 
משבצת 

 )בדונם(
ללא 

שטחים 
*מבונים  

מס' תמ"ל ושם 
 התכנית

 

שטח 
משבצת 
בתחום 
תמ"ל 
 )בדונם(

שטחי 
משבצת 
חקלאית 
נותרת 
לישוב 
**)בדונם(   

השימוש 
 בקרקע

 השפעה

 בתי ספר חקלאיים

1 

בית ספר ויצו 
גן ונוף, פתח 

)בי"ס  תקוה
לגננות 

 ושתלנות(

216 
 מגוון 34 269 סירקין מתחם א

 פגיעה בבתי הספר החקלאיים היא
פגיעה בכבשת הרש. מדובר 

במוסדות העוסקים במלאכת קודש 
 .של חינוך ילדים במצוקות שונות

ככלי משמשים ענפי החקלאות 
להעצמה של אותם תלמידים. 

כל ביטוי להפגיעה היא הרבה מעבר 
 כספי

2 

בית ספר 
חקלאי ויצו 
ניר העמק, 

 עפולה
)חוות לימוד 

 עפולה( 

1,197 
 –עפולה  1056תמ"ל/

חקלאי ניר בי"ס 
 העמק

 מגוון 436 722

הפגיעה היא בכל הקרקע החקלאית 
. 1927-המעובדת. המקום הוקם ב 

משמש כיום כפר נוער המשלב 
תלמידים בני האזור עם בני נוער 
שעלו בגפם לישראל, ממקומות 

שונים. צריך שיקול דעת מערכתי 
 בטרם פוגעים במוסדות אלה

3 
בי""ס יוהנה 
 ז'בוטינסקי

  1037/תמ"ל 270
מתחם י"ב-באר יעקב  

 מגוון  161 89

צריך שיקול דעת מערכתי בטרם 
פוגעים במוסדות אלה. בתי הספר 
פגיעים יחסית, כי הגורם האחראי 

משרד החינוך, אינו אמון  -עליהם 
על מאבקים בתחום משאבי הקרקע 

 והמים שמשמשים אותם
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4 
כפר הנוער 

 מאיר שפיה
638 

 1069 /תמ"ל
שכונה -פוריידיס

 מערבית

9 615 
 פגיעה דומה לבתי הספר האחרים מגוון

בית ספר  5

 חקלאי כנות
  1079ל/תמ" 936

 בני עייש
127 770 

 
דומה לבתי הספר האחרים פגיעה 

ערכית בכפר נוער חקלאיופגיעה   

 חוות ניסוי ויצור חומרי ריבוי

1 
 תניסיונוחוות 

 עכו
538 

  1042"ל/תמ
 שערי עכו

537 0 
ניסויים 
 ישומיים

השפעה על חקלאות גליל מערבי. 
סיונות לקדם קרקע ינקיימים 

 חלופית.

 יזרעם 2
7,833 

 

- נתיבות 1040תמ"ל/  
 )רמות פארק בוהו

(13-14מת' יורם   
נתיבות  1050תמ"ל/

– 
 1051/נווה שרון תמ"ל

מעלות הנחל- נתיבות  

1374 
+ 
9 
+ 

1122  
=  

2505 

5,266 

יצור 
חומרי 
ריבוי 

 למטעים

העוסקת ביצור חומרי מדובר בחווה 
ריבוי לענפי המטעים. ניתן להמשיך 

אך הפגיעה הכלכלית  -לקיימה 
חורגת מחקלאות צומח רגילה, 

תלוי  -ויכולה להיות מערכתית 
 במיקום במדויק בחווה.

 ישובים בהם פגיעה משמעותית מאד באופי החקלאי

 ישוב/ מוסד 

שטח 
משבצת 

 )בדונם(
מצב קיים 

ללא 
שטחים 
*מבונים  

מס' תמ"ל ושם 
 התכנית

 

שטח 
משבצת 
בתחום 
תמ"ל 
 )בדונם(

שטחי 
משבצת 
חקלאית 
נותרת 
לישוב 
**)בדונם(   

השימוש 
 בקרקע

 השפעה

1 
גדש הר 

 חברון
 אופקים 1034תמ"ל/ 3,216

 חדשים
 גד"ש 331 2,881

הפגיעה בישובים משמעותית. עם 
זאת מדובר בקרקע במעמד זמני 

 ושיש ליישובי דרום הר חברון.

2 

אמציה 
/כרמי מוחזק

 קטיף

  1011תמ"ל/ 917
 קריית גת מערב

637 235 
ענפי 
 הצומח

הפגיעה משמעותית אם כי "אמציה 
מוחזק" זו קרקע במעמד זמני. 

היישוב הינו כרמי קטיף ומנסים כיום 
 לאתר לו שטחים חקלאיים

 כפר אז"ר 3
1,010 

1001/תמ"ל  
תל השומר מרכז   

  1023תמ"ל/
תל השומר  -רמת גן

 דרום
  1038תמ"ל/
גני אז"ר -רמת גן  

1 
+ 

527 
+ 

303   
=  

831 

166 

ענפי 
הצומח 
ומשתלו

 ת

למקום אופי מיוחד המשלב חקלאות 
בתוך מרקם עירוני אינטנסיבי. אמנם 
מספר החקלאים הפעילים הינו קטן, 
אך יש איום גדול על האופי החקלאי, 
והתמ"ל יכול להיות המסמר האחרון. 

תלות לאחריו ישארו רק מש
 עירוניות.

4 
חבצלת 
 השרון

941 

-נתניה 1071/תמ"ל
  חבצלת

1010תמ"ל/  
נתניה עין התכלת    

672  
+ 
4  
= 

676 

287 
ענפי 

  הצומח

השטח יורד ליחידה עסקית קטנה 
מאד, שמבטלת את האופי החקלאי 

של המקום. ניתן לקיים יחידה 
 עסקית קטנה של מטעים על השטח.
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 כפר סירקין 5
סירקין מזרחכפר  1,018    

618 358 
ענפי  

הצומח 
 והחי

השטח יורד ליחידה עסקית קטנה 
מאד, שמבטלת את האופי החקלאי 

של המקום. ניתן לקיים יחידה 
 עסקית קטנה של מטעים על השטח.

 1,026 חמד 6
  1046תמ"ל/

שכונת  -אור יהודה 

 פארק איילון 

90 843  
השטח יצטמצם עד כדי חשש 

במקוםלסבירות החקלאות   

 962 כפר מל"ל 7
1045תמ"ל/  

מתחם  –בני ברק  

 צפוני 

67 906  
החקלאות במקום הופכת ל"גינה 

 עירונית"

 כפר ביאליק 8
2,471 

1025תמ"ל/  

 קריית אתא 

-ןצפו  מערב 

1590 863 
ענפי  
 הצומח

וכפר ביאליק  יש לראות את אושה
כגוש אחר של חקלאות המצטמצם 

דונם. שתי  3,150דונם ל  7,600מ 
היחידות יכולות באופן תיאורטי 

להמשיך להתקיים, אך הן הופכות 
ל"גינות" חקלאיות בתוך מרקם 

 עירוני.

 3,969 אושה 9

1024תמ"ל/  
 קריית אתא דרום

1025תמ"ל/  
 קריית אתא 

מערב -צפון  

744 
+  

934 
= 

1,678 

2,289 
ענפי  

הצומח 
 והחי

 

 , ללא חממותשטחי המגורים -מבונים כוללים את שטח המחנה שטחים*

 שטחים מבוניםללא ובאפר לתוכנית, מטר  50שטחי מעטפת כולל לאחר גריעת שטח בתמ"ל,  **

 

 
טבלה מס' 13 -  ישובים בהם ניתן להמשיך לקיים פעילות חקלאית, אך תיתכן פגיעה 

 משמעותית בפעילות הקיימת עד כדי סגירתה

 ישוב/ מוסד 

שטח 
משבצת 

 )בדונם(
מצב קיים 

ללא 
שטחים 
*מבונים  

מס' תמ"ל ושם 
 התכנית

 

שטח 
משבצת 
בתחום 
תמ"ל 
 )בדונם(

שטחי 
משבצת 
חקלאית 
נותרת 
לישוב 

  **)בדונם( 

השימוש 
 בקרקע

 השפעה

 ניר צבי 1
2,040 

 לוד 
 תוספת דרומית 

 לוד 
 תוספת צפונית 

  1053תמ"ל/
ניר צבי -לוד   

21  
+  
87 
+ 

852  
= 

960 

973 
ענפי 

  הצומח

יש אפשרות להמשיך לקיים 

 יחידה עסקית חקלאית קטנה
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 מגשימים 2
1,933 

 –יהוד  1072/תמ"ל

 1,048 834 מגשימים 
ענפי  
 הצומח

במקרה זה לוקחים את כל 

החיצונית הקרקע החקלאית 

לשטח המחנה ונשאר רק שטח 

המחנה וחלקה א' קטנה. זו 

  פגיעה מהותית ביישוב החקלאי

 עוזה 3
קריית  1011תמ"ל/ 6,272

 גת מערב 
2,174 4,039 

ענפי 
  הצומח

ניתן להמשיך לקיים חקלאות 
 צומח

 שתולה 4
941 

גבעת  -ג'דידה מכר 
 טנטור 

  1042תמ"ל/
 שערי עכו 

81 
+ 

144  
= 

225 

708 
ענפי  
 הצומח

יתכן, אך סימן שאלה: האם יש 
אפשרות להמשיך לקיים יחידה 
 עסקית חקלאית קטנה

 בית גמליאל 5
יבנה  1049תמ"ל/ 3,400

שורק  -מזרח  
743 2,548 

ענפי  
 הצומח

יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

 גליל ים 6
1,905 

1068/תמ"ל  

 -רמת השרון 

מתחם צפוני  -מערב   

436 1,268 
ענפי הצומח 

  והחי
יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

 גני יוחנן 7
קריית  1074תמ"ל/ 1,670

 עקרון 
415 1,212 

ענפי 
  הצומח

יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

 שמרת 8
שערי  1042/תמ"ל 3,152

 עכו 
620 2,569 

ענפי  
 הצומח

יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

 חצב 9
1079/תמ"ל 2,813  

 בני עייש 
702 2,000 

ענפי  
 הצומח

יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

10 
בן שמן 
 מושב

1064תמ"ל/ 2,010  

לוד  –בן שמן   
415 1,568 

ענפי 
  הצומח

לקיים יש אפשרות להמשיך 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

 ישוב/ מוסד 

שטח 
משבצת 

 )בדונם(
מצב קיים 

ללא 
שטחים 
*מבונים  

מס' תמ"ל ושם 
 התכנית

 

שטח 
משבצת 
בתחום 
תמ"ל 
 )בדונם(

שטחי 
משבצת 
חקלאית 
נותרת 
לישוב 
**)בדונם(   

השימוש 
 בקרקע

 השפעה

 1,462 צוריאל 11

  1042תמ"ל/

 שערי עכו 

 –מעלות  1057/תמ"ל

 צוריאל 

108 

+ 

158 

= 

266 

1,108 
 ענפי הצומח

יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

קריית  1074/תמ"ל 2,247 כפר ביל"ו 12

 עקרון
449 1,751 

 ענפי הצומח
יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

דרום  1007/תמ"ל 2,139 בית נחמיה 13

 שוהם 
467 1,669 

 ענפי הצומח
יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה
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  1042תמ"ל/ 4,665 עין המפרץ 14

 שערי עכו
 ענפי הצומח 3,926 722

ניתן להמשיך לקיים חקלאות 
 צומח

  1049תמ"ל/ 3,335 פלמחים 15

שורק -מזרח יבנה  
512 2,826 

 ענפי הצומח
יתן להמשיך נ -משבצת זמנית

חקלאות צומחלקיים   

 1,138 תלמי מנשה 16

  1018תמ"ל/

1מתחם  -צריפין  

  1019תמ"ל/

2מתחם  - צריפן  

59  

+ 

43 

= 

102 

 ענפי הצומח 1,035
יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

1064/תמ"ל 1,743 אחיסמך 17  

לוד-בן שמן  
157 1,475 

ענפי הצומח 
 והחי

יש אפשרות להמשיך לקיים 
עסקית חקלאית קטנהיחידה   

  1053תמ"ל/ 2,026 אחיעזר 18

ניר צבי –לוד   
 ענפי הצומח 1,917 126

ניתן להמשיך לקיים חקלאות 
 צומח

  1003תמ"ל/ 1,634 מישר 19

מערב-גן יבנה  
92 1,526 

 ענפי הצומח
ניתן להמשיך לקיים חקלאות 

 צומח

-מעלות 1057תמ"ל/ 1,049 חוסן 20

 צוריאל
 ענפי הצומח 977 96

יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

-מזרעה 1031תמ"ל/ 1,770 רגבה 21

 שכונה צפונית
 ענפי הצומח 1,656 85

יש אפשרות להמשיך לקיים 
 יחידה עסקית חקלאית קטנה

 , ללא חממותשטחי המגורים -מבונים כוללים את שטח המחנה שטחים*

 שטחים מבוניםללא ובאפר לתוכנית, מטר  50שטחי מעטפת כולל לאחר גריעת שטח בתמ"ל,  **

 

 ניתוח התכנית האסטרטגית לדיור .5

 

 רקע 5.1

אחד הגורמים המניעים המשמעותיים ביותר כיום לקידום מהיר של תכניות גדולות היא התכנית 

 2017.3שאושרה בממשלה במרץ  2017-2040האסטרטגית לדיור לשנים 

ידי המועצה הלאומית לכלכלה בסיוע משרד האוצר,  התכנית האסטרטגית לדיור גובשה על

 28/06/15מיום  149הכנתה נגזרת מהחלטת קבינט הדיור מס'  משרד השיכון ומנהל התכנון.

השנים הקרובות שיכלול בין היתר התייחסות  25-לפיה נדרש "מתווה אסטרטגי לתחום הדיור ל

                                                           
3

, וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 13/2/17שאושרה בקבינט הדיור ביום  (131) דר/ 2457החלטה מס'  

02/03/17. 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2457.aspx
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אסטרטגי, היקף התחדשות -י תכנוניפיזור גיאוגרפי, יעדי מחירים, מלא לביקושים העתידיים,

 ".עירונית נדרש וייעול שרשרת הייצור

מיליון דירות לגידול האוכלוסייה הצפוי  1.5כי תידרש תוספת של במסגרת התכנית הוחלט 

מיליון  2.6 ועל מנת לספק זאת יש צורך בתכנון מלאי עתודות של – 2040בישראל עד שנת 

היקפי בינוי נרחבים אלה נגזרים מתחזיות אוכלוסיה והשערות לגבי היקפי  – 4יחידות דיור

המימוש של תכניות מפורטות תקפות ומתוכננות. התכנית קובעת לא רק את היקף יחידות הדיור 

שיש לתכנן, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, אלא גם את החלוקה האזורית של תוספת יחידות 

 הדיור.  

 במרץ במנהל התכנון לקידום היישום של התכנית האסטרטגית לדיור: בימים אלה עובדים

בהתאם להיקף העתודות שנקבע לכל מחוז. זאת מתחמים הונחו לאתר הוועדות המחוזיות 

לגבש תוכנית אשר מטילה על מנהל התכנון  5(188)דר/ 3705בהתאם להחלטת ממשלה מס' 

ות למגורים שיובאו לאישור מוסדות עבודה מפורטת שתכיל את רשימת כל התוכניות המפורט

 ביעד זה., כך שיאפשרו עמידה 2018התכנון בשנת 

משרד תכנית אב לנפת אשקלון הכוללת  האסטרטגית לדיור, קידם מימוש התכניתצורך לכמו כן, 

 .2040יחידות דיור עד שנת  243,000תכנון והקמה של 

בתכנית האסטרטגית, ועל כן פרק זה כולל ניתוח שלה ושל  רחב ציבוריעד כה לא התקיים דיון 

אשר יוכל לשמש כבסיס לדיון, וכבסיס להערכת היקף הפעילות הצפוי של הותמ"ל.  השלכותיה

הניתוח מתייחס להנחות היסוד העומדות בבסיס התכנית וכן להיבטים הנוגעים לתהליכי העבודה 

 לגיבוש התכנית וליישומה. 

טרטגית לדיור מתבסס על החלטת הממשלה ודברי ההסבר שצורפו לה, וכן ניתוח התכנית האס

 מסמכים אשר פורסמו באתר המועצה הלאומית לכלכלה: ארבעהעל 

( 2014)נובמבר  6הראשון מבניהם "צרכי הדיור העתידיים של האוכלוסייה בישראל" (1

. פרסום זה מתבסס על עבודה שנערכה בהזמנת מנהל 2014-2035מתייחס לשנים 

 התכנון, ולא פורסמה במלואה. 

מסמך זה נכתב בסמוך לאישור החוק להקמת הותמ"ל ולדיון מכריע שהתקיים במועצה הארצית 

כזכור, התכניות המועדפות לדיור המאושרות בותמ"ל  35.7לתכנון ולבנייה בנושא עדכון תמ"א 

ת לאפשר כר נוח . על מנ35גוברות על כל תכנית, ובכללן תכניות מתאר ארציות, למעט תמ"א 

                                                           
4

מיליון יחידות דיור בנויות  1.4-תוספת של כ 2040( נדרשת עד שנת 2016ע"פ דורון דרוקמן ממנהל התכנון ) 

חשיבה אסטרטגית לתכנון ופיתוח  – 2048ישראל  בתוך:תכנית האסטרטגית לדיור, בלבד. ראה פרק בנושא ה
 .41, עמ' 2016, מנהל התכנון ומרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים האוניברסיטה העברית ירושלים, מרחבי

 
5

אשר קבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  05.03.2018של קבינט הדיור מיום  188החלטה מספר דר/ 
 (.188)דר/ 3705ומספרה   22.03.2018

6
נובמבר    המועצה הלאומית לכלכלה,, צרכי הדיור העתידיים של האוכלוסייה בישראל, דרור ע', ליטמנוביץ נ'-רז 

2014. 
7

 .2005, לפיתוח ולשימור אשר אושרה בשנת תכנית המתאר הארצית לבניה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3705_2018
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
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 35לעבודת הותמ"ל, ניסה מנהל התכנון בראשות בינת שוורץ לקדם במסגרת עדכון תמ"א 

 2-10%, כך שניתן יהיה להגדילם בהיקף של 8אפשרות ל"גמישות" בגבולות המרקמים העירוניים

 . אל עבר שטחים פתוחים גובלים

התכנון אשר  ת מנהלנהלעבודת המועצה הלאומית לכלכלה נועדה לתת רוח גבית לעמדת מ

, בניהם צוות המעקב האחראי על עדכון זכתה להתנגדות חריפה מצד גורמים מקצועיים רבים

התכנית. על כן אחת משלוש המלצותיה המרכזיות של עבודת המועצה הלאומית לכלכלה היתה: 

תמ"א "יש להביא בחשבון את צרכי הדיור הגדלים בהיקף השטחים המיועדים למגורים במסגרת 

". כלומר, הדוח מסמן מטרה: להגדיל את היקף השטחים הכלולים במרקמים העירוניים לפי 35

. הנתונים שהוצגו במסגרת העבודה שימשו להצדקת עמדת מנהל התכנון במהלך 35תמ"א 

במועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנושא עדכון  2014הדיון הדרמטי שהתקיים בראשית ספטמבר 

הסתיים במפלה למנהל התכנון כאשר הוחלט על ביצוע שינויים נקודתיים  . דיון זה35תמ"א 

  9במרקמים העירוניים ולא על שינויים גורפים באחוזים.

פורסמה  10"2016-2040גרסה שנייה של המסמך: "צרכי הדיור העתידיים בישראל  (2

ח שלו . בגרסה זו בוצעו שינויים מתודולוגיים באומדן יחידות הדיור והטוו2016בדצמבר 

מליון  1.5-יהיה צורך ב 2040. כאן נקבע לראשונה כי עד שנת 2040הוגדל עד לשנת 

 שנים. 25 -כ בתוך בישראל הדיור במלאי 60% -כ של גידול כלומר יחידות דיור,

 2017ממאי  11"2017-2040המסמך השלישי הוא "התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  (3

(. מסמך זה נושא אופי יישומי 2017וקטובר )פורסם באתר המועצה הלאומית לכלכלה בא

דגש להיבטי פיזור גיאוגרפי של יחידות הדיור שלא היו קיימים בשני  יותר וניתן בו

 המסמכים הקודמים.

 12"2015-2040 המסמך הרביעי הוא "תרחישי אוכלוסייה אזוריים למדינת ישראל לשנים (4

(. המסמך מביא הנחות שונות לתרחישי אוכלוסייה, חלקן מבוססות 2017)פורסם באוגוסט 

אוכלוסיית ישראל  2048בסוף שנת אשר צופות כי  206513על תחזיות הלמ"ס לשנת 

מיליון תושבים. התרחיש המרכזי בעבודה מבוסס על היקפי הדיור  15-צפויה להגיע לכ

 למימוש התכנית האסטרטגית לדיור.הצפויים באזורים שונים בארץ בהתאם 

                                                           
8

, נועדו לתחום את התפתחות הרצפים העירוניים 35המרקמים העירוניים, שגבולותיהם הוגדרו בתשריטי תמ"א  
ראל. שטח המרקם העירוני אינו מהווה ייעוד קרקע הגדולים בישראל ולשמש כ'קו האחרון' של הבינוי העירוני ביש

 כי אם מרחב חיפוש המאפשר גמישות תכנונית, תוך הבטחת שטחים פתוחים עירוניים ובין עירוניים לצרכי ציבור. 
9
ראו . 09/09/14ע"פ מצגת של מנהל התכנון שהועברה לחברי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה טרם הדיון מיום  

 .09/09/14פרוטוקול דיון המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מיום גם 
10
 . 2016דצמבר  , המועצה הלאומית לכלכלה,2040-2016דיור העתידיים בישראל צרכי ה דרור ע', קוסט נ',-רז 
11
 .2017, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-רז 
12

המועצה הלאומית , 2040-2015תרחישי אוכלוסייה אזוריים למדינת ישראל לשנים שודרון, ד. ואברזמזון ש.,  
 .2017לכלכלה, אוגוסט 

13
 .2017, הלמ"ס, מאי 2065תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת  

file:///C:/Users/David's%20wife/Downloads/File%20(5).pdf
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/diurpdf100117.pdf
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Strategy/Pages/population2040.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201701138
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 3705באמצעות החלטת ממשלה מס'  2018התכנית האסטרטגית לדיור עודכנה בחודש מרץ 

יחידות דיור  120,000יהיה  2018כך שהיעד להיקף התכנון המפורט הנדרש בשנת  14(188)דר/

ן את יחידות דיור(. החלטת ממשלה זו אף מאפשרת למנהל התכנון לעדכ 104,000)במקום 

מודל צרכי הדיור בכל עת שירצה באישור קבינט הדיור )ולא בהכרח אחת לחמש שנים כפי 

 שנקבע בהחלטת הממשלה הקודמת שעסקה בנושא(.

 ניתוח הנחות היסוד שבבסיס התכנית האסטרטגית לדיור 5.2

בחלק זה של העבודה נבקש לבחון שלוש הנחות מרכזיות העומדות בבסיס התכנית 

 האסטרטגית לדיור:

 אומדן המסתמך על תחזיות אוכלוסייה. –צרכי הדיור העתידיים בישראל  .1

הנחה מרכזית של התכנית האסטרטגית היא כי יש לקבוע יעדי תכנון  –תכנון בעודף  .2

 בעודף ניכר עקב פחת תכנוני והיקפי מימוש של תכניות תקפות ומתוכננות.

על בסיס יעדי התכנון  חלוקה אזורית של תוספת יחידות הדיור –פריסה גיאוגרפית  .3

 שהוגדרו.

 צרכי הדיור העתידיים בישראל 1.2.5

"אמידת צורכי הדיור אינה פשוטה הן מפני קושי מושגי להגדיר צרכים אלה והן מפני קושי מעשי 

 15השלכה מהצרכים על ההיקף הנדרש של התחלות הבנייה אף היא אינה מיידית." .לכמת אותם

(, ועליו התבססה 2012במילים זהירות אלה נפתח מסמך שערכה חטיבת המחקר בבנק ישראל )

עבודת המועצה הלאומית לכלכלה. לצערנו, נראה שגישה זהירה זו, בה בחרו לנקוט בבנק 

 ישראל, אינה מאפיינת את מסמכי המועצה הלאומית לכלכלה אליהם נתייחס בעבודה זו. 

סייה אינן חיזוי מדויק של העתיד. על מנת לאפשר שימוש מושכל בהן, יש לזכור כי תחזיות אוכלו

במקרה של התכנית האסטרטגית לדיור הנחות אלה  יש להכיר את ההנחות העומדות בבסיסן.

 לא פורסמו במלואן.

המסמכים שפורסמו על ידי המועצה הלאומית לכלכלה אינם כוללים את הנחות העבודה 

החומר שפורסם על ידי המועצה הלאומית  כי הדיור העתידיים.ומסד הנתונים מהם נגזרים צר

הוא מפרט רק תוצאות של עבודה  –לכלכלה הינו חלקי ביותר ומוצג באופן של "ראה וקדש" 

שבוצעה ואילו מסד הנתונים העומד מאחורי העבודה לא נחשף במלואו לציבור. לשם השוואה, 

אוכלוסיה וצרכי תכנון, פורסמו דוחות  אשר עסק אף הוא בתחזיות 35בתהליך עדכון תמ"א 

 אשר זמינים לציבור הרחב. 16מפורטים ביותר

                                                           
14

אשר קבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  05.03.2018של קבינט הדיור מיום  188החלטה מספר דר/ 
 (.188)דר/ 3705ומספרה   22.03.2018

15
ההתפתחויות הכלכליות ראה: אמידת הצורך בדירות הנגזר מההתפתחויות הדמוגרפיות במגזר היהודי, בתוך:  

 .32-28, עמוד 2012בנק ישראל, חטיבת המחקר, יוני  ,2012, ינואר עד אפריל 133בחודשים האחרונים 
16
דו"ח שלב ב', ליווי, מעקב ועדכון, מנהל התכנון, משרד הפנים. למשל:  – 35כהן א',טוראל י', קפלן מ', תמ"א  

  2010דו"ח שלב ג' , אוגוסט ; 2009אוגוסט 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3705_2018
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop133h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop133h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop133h.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_2.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_2.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_2.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_3.pdf
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על אף פניות שבוצעו למועצה הלאומית לכלכלה ולמנהל התכנון במשרד האוצר בהתאם לחוק 

מהן נגזרות  חופש המידע לא הצלחנו לקבל נתונים נוספים ביחס להנחות העבודה והתשומות,

ו נעננו כי: "מסד הנתונים עליהם התבססנו הינם נתוני הלשכה התוצאות. בתשובה לפנייתנ

המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר האומדן לצרכי הדיור העתידיים בישראל מבוסס על מודל 

  17כלכלי, הבוחן את השינויים החזויים בהרכב האוכלוסייה".-דמוגרפי

זאת  .2065לשנת המועצה הלאומית לכלכלה נסמכת על תחזיות הלמ"ס  עבודתלהניח כי  ניתן

המועצה נכתב כי: " 201718מאחר ובפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחודש מאי 

הלאומית לכלכלה נסמכת על התחזית לצורך חישוב תחזיות אוכלוסייה אזוריות המהוות בסיס 

". 2012ממרץ  (131)דר/ 2452לתכנון אזורי על ידי גופי ממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה 

ות הלמ"ס קיימות שלוש חלופות: גבוהה, בינונית ונמוכה, ולא ברור לאיזו מהן אלא שבתחזי

 מתייחסת התכנית האסטרטגית לדיור.

, בהעדר תשתית עובדתית מספקת של הנחות ונתונים אשר ניתן לבחון את מידת מהימנותם

בהצבת זרקור אל עבר סוגיות מרכזיות שדורשות קבלת הסברים  תתמקדמעבודה זו 

 :ונימוקים

 ?בתכנית האסטרגית לדיור כיצד חושבו צרכי הדיור (א

היהודית חושבו באמצעות גידול בקבוצות אוכלוסיה בגילאים  האוכלוסיה של הדיור צרכי

מנפטרים פנויים  ומעלה(, אל מול קיטון בצרכי דיור הנובע 30, גילאי 20-29)גילאי  19מסוימים

זאת בהתאם לתפיסה המופיעה בדוח חטיבת המחקר של בנק  )אלמנים/ רווקים / גרושים(.

צרכי הדיור  לפיה אמידת הצורך בדיור מבוססת על השינויים הדמוגרפיים באוכלוסייה. 20ישראל

מוגדרים בדוח לפי מספר הדירות הנדרש בהינתן גודלה של האוכלוסייה הבוגרת ושיעור 

 הפרטים המתגוררים בדירה לבדם לעומת אלה החולקים דירה עם בוגרים נוספים.

, אימץ גם 21( שריכזה המועצה הלאומית לכלכלה2014הצוות הבינמישרדי לטיוב נתוני הדיור )

הנורמטיבי  הביקוש הוא גישה זו, משום שלטענתו לא ניתן להשתמש בגידול משקי הבית לאומדן

 עם המתגורר צעיר נשוי זוג משפחתי. למשל, לתא משק בית בין תזהו מאחר ולא קיימת לדיור

 אינו נספר כן ועל הבית משקי במניין אינו נמנה דירה, לשכור או יכולתו לרכוש חוסר מפאת הוריו

 זה. אומדן לפי בביקוש הנורמטיבי

 יש בכך למעשה משום שינוי שיטת המדידה של צרכי הדיור ביחס לאופן שבו הם נמדדו בתמ"א

גם מצגת מנהל התכנון למועצה  ובדוח טרכטנברג תוך התבססות על גידול במשקי הבית. 35

על צפי הגידול במשקי הבית,  הסתמכה 35בנושא עדכון תמ"א  2014הארצית מספטמבר 

                                                           
17

 .24/08/17 מייל מאת אור עזרא, יחידת חופש המידע, משרד ראש הממשלה,   
18
 .21/05/17, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2065קשורת: תחזית אוכלוסיה לישראל לשנת הודעה לת 
19
 לה,המועצה הלאומית לכלכ ,צרכי הדיור העתידיים של האוכלוסייה בישראל, דרור ע', ליטמנוביץ נ'-ראה רז 

 .2, עמוד 2014נובמבר 
20
ההתפתחויות הכלכליות ראה: אמידת הצורך בדירות הנגזר מההתפתחויות הדמוגרפיות במגזר היהודי, בתוך:  

 .32-28, עמוד 2012בנק ישראל, חטיבת המחקר, יוני  ,2012, ינואר עד אפריל 133שים האחרונים בחוד
21
 .2014, ינואר דו"ח ביניים: הצוות הבינמישרדי לטיוב נתוני הדיור בישראלראה  

file:///C:/Users/David's%20wife/Desktop/השפעת%20הותמל%20על%20שטחים%20פתוחים/-%09http:/www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html%3fhodaa=201701138
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop133h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop133h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop133h.pdf
http://www.pmo.gov.il/Documents/dnadlan.pdf
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אלף משקי בית חדשים בממוצע  49-וטוענת כי תוספת משקי הבית בישראל צפויה לעמוד על כ

 .22לשנה

נאמר כי   משקי בית:מושג ישנה חזרה לשימוש ב 23(2017טגית לדיור )במסמך התכנית האסטר

צורכי הדיור אומדים את התוספת הצפויה נטו של משקי הבית בישראל. אלא שאין שינוי בשיטת 

החישוב )הדוח מפנה בנושא זה לדוחות הקודמים( ואין פירוט המתייחס כמותית לצפי משקי 

 הבית. 

 ולרווחת הדיורהעדר התייחסות לגודל הדירות  (ב

צרכי הדיור של האוכלוסייה מוגדרים בתכנית האסטרטגית לדיור באופן המתייחס למספר 

מסמכי המועצה הלאומית לכלכלה אינם מביאים בחשבון את העובדה שצרכי  הדירות ולא לגודלן.

הדיור של האוכלוסייה אינם אחידים, וכי נדרש תמהיל יחידות דיור בגדלים שונים אשר נותן 

נה לצורכיהן של אוכלוסיות מגוונות. )למשל דירות קטנות אשר דורשות פחות שטח ועלותן מע

נמוכה יותר(. נושא זה נזכר בהחלטת הממשלה הנוגעת לתכנית האסטרטגית לדיור באופן שולי 

 24למדי.

היקף הבינוי הדרוש במונחי שטח מבונה נדרש לנפש ולא  , לעומת זאת, קבעה את את35תמ"א 

מתוך הבנה שמה שקובע את צריכת הקרקע הוא גודל האוכלוסייה המועמס על  ביחידות דיור.

התשתיות הנדרשות ולא מספר יחידות הדיור. זאת משום שאותו מספר יחידות דירות על שטח 

פר הנפשות לדירה, למשל אוכלוסייה נתון מייצר עומס שונה על התשתיות כאשר יש הבדל במס

 חרדית לעומת אוכלוסייה חילונית. 

תוך התחשבות  חזה את היקף הבינוי הדרוש 35'מודל הביקושים' אשר נוצר במסגרת תמ"א 

והצורך מגמת הזדקנות האוכלוסיה במגמות אשר פורטו בהרחבה ונוגעות לגודל משק בית 

  25בהגברת צפיפות הבנייה.

התוכנית האסטרטגית לא עט ואין התייחסות בתכנית האסטרטגית לדיור. לנושאים הללו כמ

מדברת בכלל על היקף שטחי הקרקע הנדרשים אלא רק על מספר יח"ד הנדרש ובהתאם 

 המחוזות אמורים לאתר את היצע הקרקעות שיספק אומדן זה. 

 היעדר פירוט ביחס להנחות מרכזיות באומדן: (ג

. הנחות אלה לא נאמדו ע"י בנק אוכלוסיה הערביתהנחות הנוגעות לצרכי הדיור של ה -

לפי שתי גישות: גישה  2014ישראל, ונקבעו בעבודת המועצה הלאומית לכלכלה משנת 

שמרנית, הנסמכת על חלקה היחסי של אוכלוסיה זו בסך הבינוי בעשור האחרון, וע"פ 

                                                           
22
, 2018. ראה ספר תכניות העבודה לשנת 52,000ע"פ משרד השיכון, מספר משקי בית חדשים בשנה עומד על  

 .131,  עמ' 2018משרד הבינוי והשיכון,פברואר 
23
, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017אסטרטגית לדיור לשנים התכנית ה דרור ע', קוסט נ',-ראה רז 

 .11, עמ' 2017
24
ד': התאמת מאפייני הבינוי לצרכים ולמאפיינים  5סעיף  02/03/17מיום  131החלטת ממשלה דר/ראה  

 הדמורגפיים החזויים )הזדקנות האוכלוסייה, תמהיל דירות וכו'(
25
דו"ח שלב ב', אוגוסט ליווי, מעקב ועדכון, מנהל התכנון, משרד הפנים.  – 35כהן א',טוראל י', קפלן מ', תמ"א  

 2010דו"ח שלב ג' , אוגוסט ; 2009

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2457.aspx
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_2.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_2.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_2.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_3.pdf
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על  , ונסמכת2016-גישה מרחיבה, אשר אומצה במסמך המועצה הלאומית לכלכלה מ

 .26"הנחות ספציפיות לגבי צרכי הדיור המותאמות לאופייה הייחודי של אוכלוסיה זו"

 הנחות ספציפיות אלה לא פורטו ולכן לא ניתן להתייחס אליהן.

 2040. לשם הרחבת טווח האומדן עד לשנת הנחות הנוגעות לרמת הפיריון העתידית -

בדוח  ורט על מה הן נסמכות.אך לא מפ 27נוספו הנחות הנוגעות לרמת הפיריון העתידית

'תרחישי אוכלוסייה אזוריים' נאמר כי הנחות הפיריון מהוות מרכיב אי ודאות מרכזי 

במודל וכי דפוסי הילודה משתנים באופן שאינו ניתן לחיזוי באופן ודאי, ולא ניתן בהכרח 

 הפריון הנחות על התרחישים התבססו להסיק מנתוני העבר לגבי מגמות העתיד.

תוך ביצוע מספר  2065הלמ"ס לשנת  ידי על שפורסמו האחרונות בתחזיות שנקבעו

 התאמות ועדכונים.

 החרדית לאוכלוסייה הנוגעות הנחות (ד

 הדיור בצרכי אחוזים מהגידול 40-כ כי מציין 2014המועצה הלאומית לכלכלה משנת  מסמך

 בשעה שבשנת החרדית. ובאוכלוסיה הערבית באוכלוסיה מקורו 2015-2035בשנים  השוטפים

 29-יכיל השנתון כ 2035אלף חרדים, בשנת  13-הכיל כ 25-29 בני של הממוצע השנתון 2015

 אלף חרדים. 

 29מטמיעה החלטת ממשלה קודמת 28החלטת הממשלה הנוגעת לתכנית האסטרטגית לדיור

רד ומורה למש 2016-2018לשנים  הקובעת יעדי יחידות דיור המיועדות לאוכלוסיה החרדית

 2019-2040הבינוי והשיכון בתיאום עם המועצה הלאומית לכלכלה להגדיר יעדי המשך לשנים 

 כך שיינתן מענה לצרכי הגידול הדמוגרפי ולתוספת משקי הבית הצפויה במגזר החרדי. 

 תכנית על נשענת החרדית לאוכלוסיה המיועדות דיור ביחידות העוסקת הממשלה החלטת

דוח רחב היקף  – 2016-2035 לשנים המתייחסית החרדית לאוכלוסיה לדיור אסטרטגית

 החרדית האוכלוסייה ווהתה 2035ונשען על נתוני למ"ס לפיהם בשנת  201630שפורסם בשנת 

 .ישראל מדינת מאוכלוסיית -17%כ

, םהנישאי הזוגות מספרל חופף החרדית באוכלוסייה הדירות צריכת כי עיקר ההנחה בסיס על

 מספר יח"ד עבור האוכלוסייה החרדית. 188,562יידרשו  2016-2065בשנים  כי התכנית קובעת

 המתפנות בהפחתת הדירות ,אלו שנים במהלך שיוקמו האב בתי מספר הערכת את מגלם זה

                                                           

26
נובמבר  המועצה הלאומית לכלכלה, ,צרכי הדיור העתידיים של האוכלוסייה בישראל, דרור ע', ליטמנוביץ נ'-ראה רז 

 .2, עמוד 2014

27
, 2016דצמבר  המועצה הלאומית לכלכלה, ,2040-2016צרכי הדיור העתידיים בישראל  דרור ע', קוסט נ',-ראה רז 

 .2עמוד 

28
, וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה 13/2/17שאושרה בקבינט הדיור ביום  (131)דר/ 2457מס'  ת ממשלההחלט 

 .02/03/17ביום 
29
בקבינט הדיור  שאושרהבנושא "תכנון ושווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית",  (82)דר/ 1823ממשלה מס'  החלטת 

 .11/08/16וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  25/07/16ביום 

30
, משרד הבינוי והשיכון והמכון החרדי 2035-2016-ור לאוכלוסייה החרדיתתכנית אסטרטגית לדיזיכרמן ח.,  

 .2016למחקרי מדיניות, פברואר 

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/diurpdf100117.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2457.aspx
file:///C:/Users/David's%20wife/Desktop/השפעת%20הותמל%20על%20שטחים%20פתוחים/•%09זיכרמן%20ח.,%20תכנית%20אסטרטגית%20לדיור%20לאוכלוסייה%20החרדית-2016-2035,%20משרד%20הבינוי%20והשיכון%20והמכון%20החרדי%20למחקרי%20מדיניות,%20פברואר%202016
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/r1057_moch
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 שנה, שהוא בכל 22 גילאי  במחזור הנפשות למספר בהתאם נערך . האומדן31הקהילה בתוך

הנישואין  גיל הקרובות בשנים כי )בהנחה החרדי כיום בציבור הממוצע הנישואין גיל מעל מעט

 5% של תוספת בחשבון הובאה ,כן כמו. (תמשמעותי במידה לא אך ויעלה ימשיך הממוצע

 המתפנות דירות-22,000 כ הופחתו מהאומדן .שאינם נשואים השנתון מבני דירות לצריכת

 שנה. בכל החרדית הנפטרים באוכלוסייה אומדן על השנים, בהתבסס לאורך

 או חזרה בתשובה כגון קהילות, בין מעברים של חברתיים תהליכים בחשבון נלקחו לא באומדן

 בעתיד המספרים את במדויק לחזות ניתן "לא זאת מתוך הנחה כי החרדית. החיים דרך עזיבת

 זה".  את זה עשויים, בקירוב, לקזז הם אך

קיימת מגמה של ניידות דתית בין  32טאוב מרכז ידי על לאחרונה שפורסם דוח פי שעל אלא

עליהן נשענת התכנית  ,2059מגזרים שונים, אשר אינה באה לידי ביטוי בתחזיות הלמ"ס לשנת 

האסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית. במחקר של מרכז טאוב נבחנו מגמות בניידות הדתית 

סוגי פיקוח שונים. החוקרים קרב יהודים כפי שמשתקף במעבר של תלמידים בין בתי ספר בב

 מצאו כי עיקר המעבר הוא לבתי ספר שרמת הדתיות בהם נמוכה יותר. 

 אם המגמות הללו יימשכו, תהיה להן השפעה ניכרת על הרכבה העתידי של החברה בישראל.

חרדים, הרי אם  50-יהודים לא חרדים יהיו כ 100על כל  2059-אף שעל פי תחזיות הלמ"ס ב

 חרדים בלבד.  35-יהודים לא חרדים יהיו כ 100מגמות הניידות הדתית, על כל  יובאו בחשבון

על מנת לבחון את צרכי הדיור עליהם הצביעה המועצה הלאומית לכלכלה, יש מקום  (ה

אכן  2014-בדו"ח שפרסמה המועצה ב להשוות אותם לתחזיות ואומדנים אחרים.

ה השוואה ביחס לאומדנים . לא נערכ2020התבצעה השוואה חלקית כזו לשנת היעד 

 המתייחסים לשנים שלאחר מכן.

המועצה הלאומית לכלכלה טוענת כי אומדנים קודמים לא בדקו את התקופה שלאחר שנת 

שכלל אינו נזכר באף אחת מעבודות  35זוהי אמירה שאינה נכונה מכיוון שעדכון תמ"א  .2021

קבע שר האוצר בהודעה  35תמ"א . עם אישור העדכון של 2030לשנת היעד  המועצה, התייחס

יגדיל את היצע הדירות בצורה משמעותית בשלושת העשורים  35א "לעיתונות כי "התיקון לתמ

 .2030אמורה לספק מענה לצרכי הדיור לפחות עד שנת  35/1כלומר תמ"א  33הבאים".

אשר אושר  – 35מדובר בהתעלמות צורמת של התכנית האסטרטגית לדיור מעדכון תמ"א 

נערכה ע"י אנשי מקצוע שזו התמחותם,  35(. הפרוגרמה בעדכון תמ"א 2016רק לאחרונה )יוני 

תוך בדיקות רבות וביקורת עמיתים. בתכנית האסטרטגית לדיור לא הוצגה השוואה לפרוגרמה 

ולא הוסבר מדוע יש צורך בהכנת פרוגרמה חדשה, בשעה  35שהוכנה במסגרת עדכון תמ"א 

ועדכונה במידת  35תכנון הראוי הוא בדיקה חוזרת של הפרוגרמה שהוכנה עבור תמ"א שהליך ה

 הצורך. 

                                                           

31
 .בחברה החרדית נוספות דיור יחידות -10,000כקיים חוסר של   2015לשנת כוןתבי הדוח כי נוהעריכו כבנוסף  

32
 .16/05/18", מרכז טאוב, ת הדתיות בחברה היהודיתמגמות שינוי ברמוינרב א., בלס נ., " 

33
 .24/05/16", גלובס, : גמישות בהרחבת גבולות עירוניים35אושר תיקון ראשון לתמ"א ראה: צור, ש, " 

http://taubcenter.org.il/he/%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001126857
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, מסמכי המועצה הלאומית לכלכלה נוקבים 2020בהשוואה לאומדנים המתייחסים לשנת היעד 

אלף  45צרכי הדיור נעים סביב  2020בשעה שבמרבית האומדנים עד שנת  באומדן גבוה יותר:

-45ידרשו  2020צופה כי עד שנת  2014-מ של המועצה הלאומית לכלכלה יח"ד לשנה, המסמך

כבר מרחיקים לכת  2017-והתכנית האסטרטגית לדיור מ 2016-אלף יח"ד בשנה. המסמך מ 50

ד בשנה. זאת בשעה שדוח בנק ישראל עליו "יח אלף52 -יהיה צורך בכ 2020וצופים כי עד שנת 

בתוספת הדירות השנתית  צפויה דווקא על ירידה התבססה המועצה הלאומית לכלכלה מצביע

 .אלף דירות בשנה 35, עד לרמה של 2019שתידרש )לאוכלוסיה היהודית בלבד( עד שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34ממוצע שנתי נדרש של יחידות דיור בנויות – 2020אומדנים עד לשנת : 16תרשים 

                                                           
34
 .עיקרי הפרוגרמה 6רך אמצעי המדיניות, פרק כע"פ  – 35תמ"א  

 לוועדה שקדם בעשור הבית במשקי הגידול , על סמך ממוצע2016שנת יעד  –דוח טרכטנברג 

 .2019אוכלוסיה יהודית בלבד, שנת יעד  –אומדן בנק ישראל 

ועדכון, מנהל התכנון, ליווי, מעקב  – 35ע"פ כהן א',טוראל י', קפלן מ', תמ"א  –ליווי, מעקב ועדכון  – 35תמ"א 
 2013נובמבר  2דוח ד'משרד הפנים. 

, בוצע ע"י המועצה הלאומית לכלכלה ע"פ גישה שמרנית )אין 2019האומדן מתייחס לשנת יעד  –הימים  90צוות 
 התחשבות בגידול באוכלוסיה הערבית(

http://www.iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-/tma35_policy_program_main_points_with%20demand_model.pdf
http://www.iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_4b.pdf
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 הדיור בצרכי חדה עלייה תתרחש 2021היא כי החל משנת  35טענת המועצה הלאומית לכלכלה

 2035עד שנת  2014-ע"פ המסמך מ בישראל וצפוי זינוק במספר יחידות הדיור הנדרשות.

-60אף מעבר לכך:  2031-2035אלף יח"ד בשנה, ובין השנים  55-60יידרש בינוי בממוצע של 

גם התכנית האסטרטגית לדיור  שאת מסקנותיו מאמצת, 2016-אלף יח"ד בשנה. המסמך מ 65

אלף יח"ד בשנה  61יידרשו  2026-2030מרחיב את האומדן וצופה כי בין השנים , 2017-2040

אלף יח"ד בשנה. הרחבת האומדן נובעת מתוספת צרכים  67יידרשו בממוצע  2036-2040ובין 

  סיה הערבית.הנובעת מהגירה צפויה לישראל וכן מגישה מרחיבה ביחס לצרכי הדיור של האוכלו

 את מרבית המייצרת ,20-34 הגיל בשכבת החד בגידול ברובה מוסברת הדיור בצרכי העלייה

 האוכלוסיה שכן התרחש, אשר כבר אוכלוסין מדובר בגידול ,במשק החדשים הדיור צרכי

 .ואילך 2000 שנת מילידי מורכבת העתידיים, הדיור צרכי את מהותית שתגדיל ,האמורה

 36ממוצע שנתי נדרש של יחידות דיור בנויות - 2021אומדנים החל משנת : 17תרשים 

                                                           
35
 המועצה הלאומית לכלכלה,, צרכי הדיור העתידיים של האוכלוסייה בישראל, דרור ע', ליטמנוביץ נ'-ראה רז 

 .2014נובמבר 
36

ליווי,  – 35קפלן מ', תמ"א ע"פ היעדים הנורמטיביים לפי מחוזות שפורטו בדוח שלב ג. ראה כהן א',טוראל י',  
  2010דו"ח שלב ג' , אוגוסט מעקב ועדכון, מנהל התכנון, משרד הפנים.; 

, בוצע ע"י המועצה הלאומית לכלכלה ע"פ גישה שמרנית )אין 2019האומדן מתייחס לשנת יעד  –הימים  90צוות 
 התחשבות בגידול באוכלוסיה הערבית(

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_3.pdf
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 תכנון בעודף 1.2.2

ליון יחידות דיור, שמשמעותו היא כי ימ 2.6התכנית האסטרטגית לדיור קובעת יעד תכנון של 

  מצרכי הדיור שזוהו. 1.7מערכת התכנון תפעל בהיקף גדול מהנדרש, פי 

דיור היא כי מערכת התכנון נדרשת לאשר תכנונן של הנחת העבודה של התכנית האסטרטגית ל

 זאת כתוצאה ממספר גורמים: 37יותר יחידות דיור מהיקף הבינוי הנדרש באותה שנה 35%-כ

לפי דוח המועצה הלאומית לכלכלה  – קצב המימוש של יחידות דיור מאושרות (א

, משך הזמן הנדרש ליצירת דירה בישראל עומד על למעלה מעשר 2014משנת 

המציין כי לוח הזמנים  201038שנים. זאת בהתבסס על דוח בנק ישראל משנת 

משיווק הקרקע ועד גמר הבנייה עומד על כחמש שנים. מנתוני סקר שערך מנהל 

 15-התכנון ביחס למימוש יחידות דיור במחוזות ת"א, מרכז וירושלים, עולה כי כ

. כלומר, 39התחלת בנייהאחוז מהן מגיעות לכדי  80-שנים לאחר אישור התכניות כ

קיימים פערי עיתוי בין אישור התכנון לסיום הבינוי בפועל. אגב, שלוש שנים קודם 

בלבד מהתכניות המאושרות יתממשו בתקופה  60%-לכן העריך מנהל התכנון כי כ

  40שנים. 15של 

ות כאן יש מקום לציין כי לא ניתן לקבל את הזמן הארוך הנדרש למימוש תכנית כהנחה. המגמ

כיום, הכוללות מכוני בקרה ותוספת כח אדם ברשויות המקומיות מלמדות על שיפור הליכי 

בהחלטת הממשלה העוסקת בתכנית  14הרישוי וקיצור הזמן לקבלת היתר. גם סעיף 

האסטרטגית לדיור קובע כי צריך לקום צוות בראשות ראש מטה הדיור אשר ייבחן דרכים 

צוות זה, אשר אמור לעסוק בצמצום  – ד אכלוס יחידות הדיורלצמצום לוחות הזמנים מתכנון וע

 חסמים ופערי מימוש, טרם התכנס. 

                                                           
37
, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-ראה רז 

 .17, עמ' 2017
38
  .63מושים וענפי המשק, עמ' ,  פרק ב': התוצר, השי2010דוח בנק ישראל בתוך:  12ראה לוח ב' 
39
, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-ראה רז 

 .17, עמ' 2017
40

התכנון שהועברה לחברי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה טרם הדיון מנהל שנים. ע"פ מצגת  15בתקופה של 
  .09/09/14מיום 

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Doch2010/p2.pdf
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
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מדובר ביחידות דיור מאושרות אשר לא מגיעות לכדי בנייה גם לאחר  – פחת תכנוני (ב

שנה משנת אישורן. המועצה הלאומית לכלכה העריכה את היקפו של פחת זה  20

גיעה למסקנה כי על היקף הדירות שתכנונן ולכן ה 41בכשישית מן התכנון בפועל

מהיקף סיומי הבנייה אותה השנה על  1.55אושר בשנה מסוימת להיות גבוה פי 

 שטחים פתוחים ופי שתיים בתכניות להתחדשות עירונית. 

אלא שאחוזי מימוש של תכניות עשויים לגדול בעקבות נקיטה באמצעי מדיניות מתאימים. כמו כן 

בנוסף, הפחת התכנוני מהווה  אחוזי מימוש בקרקע ציבורית ובקרקע פרטית.ראוי להבחין בין 

פונקציה של המעמד הסטטוטורי של התכניות: בקרקע בתולה שטרם תוכננה עלול להיות פחת 

)ע"פ עבודת  50%-תכנוני גדול מאוד. בפוליגונים של תוכניות מתאר מחוזיות מדובר בפחת של כ

ות מפורטות כמובן שהפחת קטן בהרבה. לכן אין משמעות (, ובתוכני35צוות עדכון תמ"א 

לשימוש שנעשה בתכנית האסטרטגית לדיור בפחת תכנוני אחיד. עבודת הוועדות המחוזיות 

לאיתור המלאי שנקבע הייתה צריכה להביא בחשבון אחוזי פחת דיפרנציאלים בהתאם למצבן 

 של העתודות המאותרות.  

על בסיס האומדן שערכה המועצה הלאומית  – וןמחסור הבינוי שנצבר בעשור האחר (ג

  42אלף יחידות דיור. 85לכלכלה המחסור הקיים עומד על 

אלף  80המחסור הקיים עומד על  43ע"פ מצגת מנהל התכנוןלא ברור על מה מסתמך אומדן זה. 

אלף יחידות דיור בלבד.  50העריך כי מדובר במחסור של  35יחידות דיור. צוות עדכון תמ"א 

כמה יחידות דיור חסרות במדינת ישראל, ענה יצחקי:  לשאלה 44ר יו"ר מטה הדיור התייחסכאש

אלף יחידות דיור בישראל, ואז בנק ישראל  135"כשנכנסתי לתפקיד עשינו סקר שלפיו חסרות 

 אלף יחידות דיור. כל אחד סופר אחרת".  35אמר שבכלל חסרות רק 

 חסת לגודל המלאי המצוי היום בידי יזמיםהמועצה הלאומית לכלכלה אינה מתיי בנוסף,

 והאם נלקחו בחשבון אמצעים נוספים על מנת להביא למימושו.

 : וכן חסרה התייחסות לרכיבים מרכזיים במלאי התכנוני הקיים של יחידות דיור

 38: מכוח מנגנונים דוגמת תמ"א יחידות דיור נוספות המיוצרות ברמה המקומית ,

לוועדות המקומיות להגדיל בהליך הרישוי את כמות יחידות תקנות שבס המאפשרות 

ידות הוראת שעה שתאפשר פיצול יח למשל באמצעות) ידות דיורהדיור, פיצול יח

בתכניות קיימות בפועל ובתכניות מאושרות על הנייר שיוצאות לביצוע(.  דיור

התעלמות ממנגנונים אלה משמעותה התעלמות ממגמה ברורה מאז רפורמת 

 העברת סמכויות לרמה המקומית. :2014

                                                           
41
 , המועצה הלאומית לכלכלה, מאי2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-ראה רז 

 .18, עמ' 2017
42

, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-ראה רז 
 . 19, עמ' 2017

43
  .09/09/14הארצית לתכנון ולבנייה טרם הדיון מיום מנהל התכנון שהועברה לחברי המועצה ע"פ מצגת  
44
  .16/05/17", גלובס, אביגדור יצחקי: התחלנו לראות ירידת מחירי דירות שתמשךצור ש', " 

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001188775
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 יחידות דיור  – עתודות יחידות דיור בתכניות מפורטות מאושרות ישנות שטרם נבנו

אלה אינן מקודמות במקרים רבים בגלל חסמים טכניים ובירוקרטיים כגון היעדר 

מדובר במלאי זמין שלפי הנחיות מנהל התכנון לא נלקח  פתרונות תחבורה ותשתיות.

עבודת המועצה הלאומית לכלכלה התעלמה מעבודה  המחוזות. כמו כן,בחשבון ע"י 

גדולה שבוצעה ע"י אדר' יוסי פרחי, בהזמנת מנהל התכנון בראשות בינת שוורץ, 

-2009ומעולם לא פורסמה, שספרה את היקף יח"ד בכל התוכניות שאושרו בשנים 

 בישראל )כעשרים אלף תוכניות( וטרם מומשו. 1990

 הוועדות המחוזיות  .35/1ביישובים הכפרים בהתאם לתמ"א דיור  עתודות יחידות

הונחו לאתר עתודות קרקע נדרשות במסגרת המרקמים העירוניים בלבד ולכן לא 

האוכלוסייה הכפרית במדינת ישראל אמנם נספר ההיצע האפשרי במגזר הכפרי.

מאוכלוסיית המדינה, אבל יש לה משקל גם בעתודות הקרקע לפיתוח  9%מונה רק 

הקובע את תקרת מספר יח"ד האפשריות  35/1בהוראות תמ"א  2כפי שנקבע בלוח 

בכל אחד מהיישובים הכפריים בעלי הנחלות במדינה. לכן היה נכון להפחית מחישוב 

דן הביקוש שעשוי להתממש ביישובים הכפריים שמחוץ למרקמים הביקושים את אומ

והיחידה השלישית בנחלה. בפרט יש להתייחס  35העירוניים במסגרת תמ"א 

להרחבות במושבים וקיבוצים שכבר אושרו בתכניות מפורטות אשר מוסיפות אלפי 

 יח"ד הנותנות מענה לחלק מהמחסור של יח"ד. 

יש להבטיח  היא כי 45מועצה הלאומית לכלכלהטענת ה –אסטרטגי -מלאי תכנוני (ד

יח"ד מתוכננות וזמינות בקרקע מדינה "על המדף",  80,000מלאי אסטרטגי של 

 ולצמצום הדיור בשוק מיטבי סיכונים לניהול נדרש"המלאי  .לשימוש בעת משבר

 המחירים".  תנודתיות

יושבות על  2020-צהיר ראש מטה הדיור יצחקי: "אנחנו רוצים להגיע למצב בו בהבהתאם לכך 

 46.המדף תוכניות סגורות למיליון דירות, גם אם לא נבנה את כולם שתהייה אופציה"

כאשר נלקחים  על פניו, יש היגיון במלאי אסטרטגי, אולם נראה כי מדובר ב"שלייקס" כפול:

ן המלאי התכנוני התפעולי הנדרש להבטחת הביקוש בחשבון מקדמי הביטחון הגבוהים בי

 בפועל, לא ברור מדוע נדרש מלאי אסטרטגי בנוסף. 

לא ברור על סמך מה מתבססת ההערכה הכמותית שנקבעה ביחס למלאי  כמו כן,

יח"ד  60,000יש להבטיח מלאי אסטרטגי של  47מצגת מנהל התכנון יפל ע .האסטרטגי הנדרש

 בלבד.

טוען כי "המלאי התכנוני התרחב  201848אשר פורסם בחודש מרץ  2017נת דוח בנק ישראל לש

 19. כפי שניתן לראות בתרשים 18הרחבה זו מוצגת בתרשים  מאוד בשלוש השנים האחרונות".

                                                           
45
, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים דרור ע', קוסט נ', -ראה רז 

 .19, עמ' 2017
46
 .15/06/16דברי ראש מטה הדיור, אביגדור יצחקי, בוועדת הכלכלה בכנסת, ראה  
47
  .09/09/14מנהל התכנון שהועברה לחברי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה טרם הדיון מיום ע"פ מצגת  
48
 .28/03/18אל, בנק ישר ,פרק ט': שוק הדיור, 2017 דוח בנק ישראל לשנת 

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/pages/pr_150616.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202017/chap-9_.pdf
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 בנייה התחלות היקף ממוצע, הדוח יפל ערוב רובו של מלאי זה מצוי במחוזות דרום וצפון. 

ממוצע באותן שנים לדירות  ומלאי בשנה"ד יח אלף 51.3 על עמד האחרונות השנים בשלוש

 אלף. 111בבנייה עמד על 

 201749: מלאי יחידות דיור ע"פ דוח בנק ישראל לשנת 18תרשים 

 

 

מתאר את היקף המלאי התכנוני ואת מידת זמינותו. התכניות שבתוקף זמינות  19תרשים 

, בעוד שהתכניות בהפקדה ושעומדות בתנאי סף הן תכניות שצפויות להיות זמינות מיידית

 בטווחי הזמן הקצרים או הבינוניים.  

 

 

 

 

 201850 פברואר, והמחוז התכנוני השלב לפי דיור יחידות של התכנוני המלאי: 19תרשים 
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 .225, עמוד 28/03/18בנק ישראל,  ,פרק ט': שוק הדיור, 2017על פי נתונים מדוח בנק ישראל לשנת  
50

. נסמך 225, עמוד 28/03/18בנק ישראל,  ,פרק ט': שוק הדיור, 2017מתוך: דוח בנק ישראל לשנת  7 –איור ט  
 על נתוני מנהל מקרקעי ישראל.

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202017/chap-9_.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202017/chap-9_.pdf
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 יחסית קטנה היא מהנדרש גדול בהיקף , הסכנה בתכנוןהמועצה הלאומית לכלכלהלטענת 

  .בתכנון ובאישורו המשאבים השקעת של הקדמה ועיקרה

מלאי עודף של תכנון  :עודף תכנוני מלאי שביצירת מהנזקיםאלא שתפיסה זו מתעלמת 

מפורט משמעותו קביעת עובדות תכנוניות ארוכות טווח. אי לכך לתכנון מוקדם, ובייחוד לתכנון 

ח הארוך, כפי שלתכניות ול"ליות משנות התשעים היה המעניק אחוזי בניה גבוהים, יש מחיר בטוו

 לא פעם מחיר שתוצאותיו ניכרות גם כיום.

מלאי עודף של תכנון  : השלכות שליליות על איכות החיים של הדורות הבאים (1

. התפיסות מפורט מתיישן ויש חשש שלא יהיה תואם לצרכי הפיתוח המשתנים

הנחות  כי להניח שסביר כךהתכנוניות ודרישות האוכלוסייה משתנות על פני זמן, 

צפויים באורחות השינויים ל יתאמו בהכרח לא מוקדם תכנון בבסיס העומדותהיסוד 

 חיים של האוכלוסייה.

שאנו גמישות הקטנת מרחב ה יתר על כן, קביעת עובדות תכנוניות ארוכות טווח משמעותה

 לדורות הבאים לעצב את המרחב הבנוי והפתוח שלהם, לפי תפיסותיהם.ים מותיר

בשנים האחרונות, קבלנים  – לפריפריה המרכז בין החברתיים הפערים העמקת (2

ריכזו חלק ניכר מהבנייה שלהם בפריפריה, ועל כן נראה כי חלק משמעותי מהיצע 

הרוכשים שנותרים בשוק  השוק נמצא בנסיגה, כאשר, אולםהדירות נמצא שם. 
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נוכחים שיש פחות ביקוש  קבלנים אשר, כואזמעדיפים להתמקד במרכז הארץ. 

על עצמם מלאי גדול מדי.  להעמיסלדירות שלהם, הם עוצרים את הבנייה כדי לא 

 הביקושים שם, הפריפריה אזורי הם יזמים ידי על שננטשים הראשונים האזורים

  51 .יותר גדולות המחירים תוירידו, טבעי באופן יחסית קטנים

שקובעות את היקף  אסטרטגי הוא תכניות מתאריות -לפיכך, הכלי המתאים לניהול מלאי התכנוני

 ופריסת שטחי הפיתוח ולא תכניות מפורטות, אליהן מתייחסים יעדי התכנון הממשלתיים.

במוסדות תכנון אסטרטגי ארוך טווח צריך להתבצע -כל שכן, תכנון שנועד לייצר מלאי תכנוני

דוגמת הוועדות המחוזיות. לא ייתכן שוועדת תכנון זמנית, שקמה על  –בעלי ראייה ארוכת טווח 

מנת לתת פתרון מהיר ומיידי למשבר הדיור ומונחית על ידי שיקולים קצרי טווח, תקבע עובדות 

 תכנוניות ארוכות טווח.

 פיזור גיאוגרפי 1.2.5

פריסת האוכלוסייה המתוכננת על פני האזורים  התכנית האסטרטגית לדיור קובעת את יעדי

  מסמך המועצה הלאומית לכלכלה שפורסם כמות יחידות דיור שכל מחוז נדרש לאשר. -השונים 

 .שקדמו לושם דגש על היבטי פיזור גיאוגרפי שלא היו קיימים בדוחות   201752-ב

 35:53קבע בתמ"א התכנית האסטרטגית תוקפת באופן חריף את תמהיל פיזור האוכלוסין שנ

ינה לא רק הטעיית הציבור וקובעי ה"קביעת יעדים לא ריאליים, שהסיכוי כי יושגו מוטל בספק, 

 המדיניות, אלא אף פגיעה באמון התכנית. סופן שלא יושגו ויוציאו את המערכת מאיזון". 

ים התכנית האסטרטגית מתעלמת מנושא אמצעי המדיניות שהיו אמורים ללוות את יישום היעד

ושמעולם לא יושמו בפועל על ידי הממשלה. יעדי התכנון  ,35הנורמטיביים אשר נקבעו בתמ"א 

התבססו על שורה של אמצעי מדיניות משלימים והמקומות בהם  35הנורמטיביים שקבעה תמ"א 

יישומה כשל נוגעים ליישומם החלקי של אותם אמצעים, כגון: תקצוב השקעות פיסיות כמו דרכים 

 פיתוח תחבורה ציבורית, יצירת מקומות תעסוקה באזורי הפריפריה ועוד. ותשתיות,

התכנית האסטרטגית קובעת עקרונות חדשים לפריסת אוכלוסייה, באופן שמתעלם ועוקף 

 הנחות היסוד של הפריסה הגיאוגרפית הן:שאושרה רק לאחרונה.  35/1את תמ"א 

 תמהיל הבינוי בפועל בעשור האחרון, לפי מחוזות. נקודת הבסיס להתייחסות היתה -

 הגיאוגרפי הפיזור לגבי ביותר העדכנית המצב תמונת לטעמנו את מהווה, זה "תמהיל

 54".הפריפריה ביישוב הממשלה של הנוהגת האפשרי, תחת המדיניות
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  ;The Marker ,10.04.18", חדשותבגלל הקיפאון? קבלנים מעכבים בנייה של אלפי דירות מירובסקי א., "

 The", במכירת דירות חדשות: הנתונים השנתיים הדרמטיים של שוק הנדל"ן %20צניחה של מירובסקי א., "
Marker ,23.04.18. 

52
, 2017, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-רז

 .13-14עמוד 
53

 .14שם, עמוד 
54
 .14שם, עמוד  

https://www.themarker.com/realestate/1.5988516
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 לקבוע שלא מנת-על בחינת המגבלות של היצע הקרקעות והיקפי ההתחדשות העירונית -

  ץ.האר במרכז אפשריים" כנון לאת "יעדי

 שההטיה שנקבעה "כך לפריפריה, האוכלוסין פיזור של הסביר ההטיה היקף הערכת -

 שניתן סביר, היקף בעלת תהיה לדיור האסטרטגית התכנית במסגרת הפריפריה לכיוון

ההערה האחרונה,  55.הממשלה" של נלווים ובאמצעים התכנון באמצעות מערכת להשיגו

הממשלה, אירונית במיוחד לנוכח העדר האיזכור של  שתפעיללגבי אמצעים נלוים 

 לא מומשו., שכאמור 35לתמ"א הנלוים  המדיניות אמצעי

לא ניתן לייצר הטייה חדה ומהירה מדי  הדרגתיות ביישום הפיזור הגיאוגרפי לפריפריה: -

בתמיכה בפריפריה מתרחשת על פני  מהסטטוס קוו, השפעתה של מדיניות ממשלית

 שנים רבות.

 

 הערות ביחס לתהליכי העבודה בהכנת התכנית האסטרטגית לדיור 5.3

אשר  – 35התכנית האסטרטגית לתכנון ולבנייה מתעלמת באופן צורם מעדכון תמ"א  כאמור,

מהווה מסגרת סטטוטורית ארצית של תכנון כולל. מסמכי המועצה הלאומית לכלכלה מתעלמים 

 לא מאזכרים אותו.כלל ו שאושר לאחרונה קיום העדכוןמ

, אשר באות לידי ביטוי הן בפרוגרמה והן בפיזור 35/1ההתעלמות והעקיפה של תמ"א 

הגיאוגרפי, חמורות במיוחד משום שתכנית מתאר ארצית מאושרת ומעודכנת בהליך סדור 

ולבנייה שדנה גם בהערות המבוצע במעורבות של בעלי עניין ובאישור המועצה הארצית לתכנון 

בוצע 'בחדרי חדרים', ללא צוות לדיור המהלך של התכנית האסטרטגית  הוועדות המחוזיות.

תכנון וללא ועדת היגוי, כאשר הדיונים בה הקיימו בפורומים ממשלתיים חסרי מעמד תכנוני 

בוריים וחסרי בקרה ציבורית, במקום במערכת התכנון, בשיתוף כל הגורמים המקצועיים והצי

 הרלוונטיים )שלטון מקומי, ארגוני חברה אזרחית, אקדמיה ומדע(.

יעדי אוכלוסיה נורמטיביים בחלוקה  'מודל הביקושים'והעדכון שלה קבעו באמצעות  35תמ"א 

מקבלים את מגמת "עסקים כרגיל"  אינםיתרונם של יעדי אוכלוסיה אלה הינו שהם  למחוזות.

ל המגמות במציאות העתידית. חסרונו של מודל הביקושים אלא הם מנסים להשפיע ע ,כעובדה

כלים ומדדים ברורים המצביעים על היקף המלאי  המבחינת הממשלה בכך שלא העניק ל

התכנוני הנדרש לצורך השגת יעדי האוכלוסיה על פני ציר הזמן, זאת משום שהוא אדיש לסטטוס 

 . 56התכנוני של העתודות

 35על פניו, התכנית האסטרטגית לדיור הייתה צריכה לקחת את מודל הביקושים מעדכון תמ"א 

ולתרגם אותו לתכנית עבודה. במקום זאת, התכנית האסטרטגית לדיור מתווה מדיניות חדשה 

 המשלימה עם הביקושים הקיימים על פי "כוחות השוק".

                                                           
55
 .14שם,עמוד  

 
56
, 2013נובמבר   2דוח ד'ליווי, מעקב ועדכון, מנהל התכנון, משרד הפנים.  – 35י', קפלן מ', תמ"א  כהן א',טוראל 

  .12עמ' 

http://www.iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/PlanningNationwide/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2035/%D7%AA%D7%9E%D7%90-35---%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-/tma35_report_stage_4b.pdf
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 :ליישום התכנית האסטרטגית לדיורנושאים שיש לתת לגביהם את הדעת בכל הנוגע  5.4

 קביעת שלביות לפיתוח (א

מכוונת את עיקר הפיתוח לתחומי המרקמים  35על מנת לייעל את השימוש בקרקע, תמ"א 

 העירוניים ובתוכם היא קובעת שלביות לפיתוח: 

 מאושרות. מקומיות מתאר תכניות פי ועל המבונה השטח בתוך .1

 מחוזיות מתאר תכניות פי ועל המבונה לשטח רצוף בהמשך -עתודות תמ"מ  .2

 הגמישות מכוחה של10% בעוד  זה שטח להגדיל ניתן מרכז )במחוז עדכניות

 בתמ"מ(. המותרת

 בתוך המבונה לשטח רצוף בקדימות נמוכה: פיתוח בהמשך -עתודות צפות  .3

 בתכניות עירוני לבינוי המיועדים העירוניים, מחוץ לשטחים המרקמים תחומי

 העדכניות. יותהמחוז המתאר

ורך בייעול השימוש צבהחלטת הממשלה הנוגעת לתכנית האסטרטגית לדיור מתייחס ל 3סעיף 

"על מנת להבטיח את קידום ההתיישבות ופיתוח הפריפריה מחד, ועל רקע אזילת  בקרקע:

הקרקעות הצפויה באזור המרכז והרצון למקסום היתרונות הטמונים בציפוף אזור זה מאידך, 

 תפרוסת יח"ד בין המחוזות השונים במדינה תיעשה בהתאם לעקרונות הבאים: לקבוע כי

א. הכוונת יחידות הדיור החדשות בדגש על ארבעת המטרופולינים )תל אביב, חיפה, ירושלים 

 ובאר שבע (. 

ב. הגברה משמעותית של קצב ההתחדשות העירונית, וזאת על מנת לחדש שכונות ותיקות, 

 משאב הקרקע, לעודד עירוניות ולשמור על השטחים הפתוחים . לנצל באופן יעיל את 

לנפות אשקלון, חיפה ובאר  ג. הסטת חלק מהביקושים החזויים עפ"י קו המגמה ממחוז המרכז

 שבע.

 ד. תוספת יח"ד בהיקף ניכר בפריפריה. 

ריך כי יישום התכנית האסטרטגית לדיור צלהבהיר גם מדובר בדגשים חשובים ביותר, אולם ראוי 

ולפעול ראשית לפיתוח בעתודות תמ"מ ולאחר מכן בעתודות  35לדבוק בשלביות שקבעה תמ"א 

יש לדחות את הפיתוח של האזורים הרגישים לשלבים  צפות בתחומי המרקמים העירוניים.

 האחרונים.

 כמענה לצרכי הדיור תופרטי ותקרקע (ב

 כחלק הפרטיות הקרקעות למצאי מספקת התייחסות מקדישה ינהאהאסטרגית לדיור  התכנית

 מקרקעי על ימומשו התכנון מיעדי ניכר חלקכי "הנחה  מתוך, הנדרשות הדיור ליחידות מהמענה

לזכור כי טרם הקמת הותמ"ל רוב הבינוי נעשה ע"י הסקטור הפרטי, וחלקים  יש. 57"ישראל

                                                           
57
 .7מתוך דברי ההסבר להחלטת הממשלה, סעיף  



53 
 

לפיתוח, ת המאושרת ופרטי ותלהתייחס גם לקרקע , ולפיכך ישנרחבים ממנו על קרקעות פרטיות

 .שטחי פיתוח למגוריםחלק מהמענה לבתוך ישובים, כ

צריכה לקבוע כלים כלכליים ומנגנונים שיעודדו ויחייבו פיתוח  היתה האסטרגית התכנית

  , ובכך להגדיל את אחוזי המימוש של תכניות בקרקעות אלה.פרטיותבקרקעות 

 אמצעי מדיניות משלימים: (ג

אך מסמכיה וכן  58נדרשים אמצעים נלווים של הממשלההמועצה הלאומית לכלכלה מציינת כי 

החלטת הממשלה אינם מפרטים את אותם אמצעים אשר מימושם חיוני לצורך השגת יעדי 

 התכנון שנקבעו. 

להלן נושאים מרכזיים בתכנית האסטרטגית לדיור אשר דורשים התייחסות של אמצעי מדיניות 

 משלימים:

תשתיות ושירותים. ללא התייחסות  רכים המשלימים לדיור כמו תעסוקה,צ (א

לצרכים אלו, לא יווצרו ביקושים לדיור, וללא ביקושים, ייתכן כי יחידות דיור רבות 

 לא ימומשו שכן יזמים אינם בונים ללא ביקוש. 

לאור אזילת הקרקע במרכז הארץ, עליה מצביעה התכנית האסטרטגית לדיור,  (ב

יסור בניה של צמודי קרקע בנפות יש לנקוט באמצעי מדיניות דרסטיים, למשל: א

ם וחיפה ובכל מחוז ת"א; איסור הקמת ישובים -מסוימות במחוזות מרכז, י

 חדשים.

אמצעי מדיניות משלימים ביחס לפתרונות דיור בקרב החברה החרדית והחברה  (ג

 למשל עידוד התחדשות עירונית על פני הקמת ערים חדשות.  הערבית:

יש לפרט ולהרחיב ביחס  –חדשות עירונית צעדים אופרטיביים כדי לקדם הת (ד

 לכלים אשר יעודדו התחדשות עירונית. 

 

 סיכום ניתוח התכנית האסטרטגית לדיור   5.5

 –הכשל המרכזי של התכנית האסטרטגית לדיור טמון בהיותה תכנית סקטוריאלית 

אשר נעשית בראייה כלכלית, בשעה שברור כי לא ניתן לעסוק  פרוגרמה לתחום הדיור בלבד,

 בדיור במנותק מתעסוקה, תשתיות, שירותים ואיכות חיים. 

                                                                                                                                                                             

 
הלאומית לכלכלה, מאי , המועצה 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-רז 58

 .14עמוד .2017
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של המאה הקודמת  60-תכנון סקטוריאלי מהווה נסיגה לפרקטיקות שהיו נהוגות בשנות ה

 90-ה קפיצת מדרגה בשנותעת הוכנו תכניות מתאר ארציות לפיזור אוכלוסיה. מאז התחוללה 

אשר התוו מדיניות  ותכניות המתאר המחוזיות דור שני, 35תמ"א  2020, ישראל 31עם תמ"א 

תכניות אלו הבטיחו איזון בין מגורים, תעסוקה ותשתיות, ואפשרו את הצמיחה   .ניתתכנון כולל

 המהירה של ישראל בשנות התשעים והאלפיים תוך הספקה רמת שירות סבירה ברוב התחומים.

תכנון ארצי כולל, ותוך מתן מענה הכמותיים למגורים היו צריכים להיבחן במסגרת היעדים 

, או תכנית מתאר ארצית חדשהוזאת באמצעות  למכלול ההיבטים התכנוניים הנדרשים

 ותרגומה לכדי תכנית עבודה.  35/1במסגרת עדכון הפרוגרמה שנקבעה במסגרת תמ"א 

באופן חריף את תמהיל פיזור האוכלוסין שנקבע בתמ"א  , כאמור,התכנית האסטרטגית תוקפת

מדיניות חדשה המשלימה עם הביקושים הקיימים על פי "כוחות  היא מבקשת להתוות 35,59

ינה לא רק ה"קביעת יעדים לא ריאליים, שהסיכוי כי יושגו מוטל בספק, , וקובעת כי השוק"

התכנית. סופן שלא יושגו ויוציאו את הטעיית הציבור וקובעי המדיניות, אלא אף פגיעה באמון 

 המערכת מאיזון". 

אבל באופן אירוני, התכנית האסטרטגית קובעת ביחס למחוזות צפון ודרום יעדי פיזור אוכלוסייה 

נקבעה הפרוגרמה מתוך  35במקרה של תמ"א  .35/1שאינם רחוקים מאלה שקבעה תמ"א 

ת לדיור נקבעו היעדים מתוך הבנה כי תפיסה של יעדים נורמטיביים ואילו בתכנית האסטרטגי

ההיצע הקרקעי באזור המרכז מוגבל ולא יוכל לספק את מלוא הביקושים. מכאן שלא יהיה מנוס 

למתן את הביקושים במרכז הארץ, ביחס למגמות הקיימות היום, ולייצר היצע יחידות דיור באזורי 

 הפריפריה.

של תכנון  עודף תכנוני מלאייצירת  הואהעיקרי הטמון בתכנית האסטרטגית לדיור  הנזק

 החקלאיים לשטחים ביחס הןת טווח וכומשמעותו קביעת עובדות תכנוניות ארש מפורט

 .הקיים האורבני המרקם ביחס והן והפתוחים

 

 

 

 בחלוקה הדיור יחידות אחוז: 35/1השוואה בין התכנית האסטרטגית לתמ"א :  20תרשים 

 למחוזות

                                                           
, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017התכנית האסטרטגית לדיור לשנים  דרור ע', קוסט נ',-רז 59

2017. 

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/documents/strategy301017.pdf
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צפויים באורחות השינויים ל בהכרח יתאים שאינומשום , בטווח הארוךלתכנון מוקדם יש מחיר 

מותירים לדורות הבאים לעצב את המרחב  שאנוגמישות ה מרחבויקטין את  חיים של האוכלוסייה

 להעמקת להוביל עלול עודף תכנוני מלאיכן,  כמו הבנוי והפתוח שלהם, לפי תפיסותיהם.

הרוכשים  השוק נמצא בנסיגה, כאשרמשום ש – לפריפריה המרכז בין החברתיים הפערים

האזורים הראשונים שננטשים על ידי יזמים הם ושנותרים בשוק מעדיפים להתמקד במרכז הארץ 

  אזורי הפריפריה.

אסטרטגי ארוך טווח צריך להתבצע במוסדות תכנון בעלי -תכנון שנועד לייצר מלאי תכנוני

לא ייתכן שוועדת תכנון זמנית, שקמה על מנת  דוגמת הוועדות המחוזיות. – ראייה ארוכת טווח

לתת פתרון מהיר ומיידי למשבר הדיור ומונחית על ידי שיקולים קצרי טווח, תקבע עובדות 

  תכנוניות ארוכות טווח.
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 תמונת מצב: השלכות הותמ"ל והתכנית האסטרטגית לדיור .6

בולמוס זה נדחף על ידי התכנית האסטרטגית לדיור והסכמי . מצויה כיום בבולמוס תכנוניישראל 

התכנית האסטרטגית לדיור מבוססת על תחזיות הגג שנחתמים בין האוצר לרשויות מקומיות. 

שהכנו על ידי המועצה הלאומית לכלכלה. אבל ההנחות שבבסיס התחזיות הללו אינן שקופות. 

ת. יתר על כן, התכנית האסטרטגית לדיור מה שברור הוא שתחזיות אלו גבוהות מתחזיות קודמו

( שאושר רק לאחרונה. 35/1)תמ"א  35ובכלל זאת מהתיקון לתמ"א  35מתעלמת מתמ"א 

, כמו גם תכניות המתאר המחוזיות, מבוססות על עבודת צוות נרחב הכולל 35מאחר שתמ"א 

מספר עבודות הערכה   את כל היבטי התכנון, הן מבטיחות איזון בין מגורים, תעסוקה ותשתיות.

שנערכו בשנים האחרונות מעידות גם שתכניות אלו הצליחו לכוון את הפיתוח בהתאם ליעדיהן, 

בתכנית האסטרטגית לדיור,  35/1ההתעלמות מתמ"א  60ובכלל זאת שמירה על שטחים פתוחים.

וקידום תכניות בותמ"ל בחריגה מתכניות המתאר המחוזיות מביאים לכך שאיזונים אלו 

 ., וההישגים של התכניות הללו נשחקיםתערעריםמ

יתר על כן, בולמוס התכנון, שבא לידי ביטוי בהקמת הותמ"ל, הארכתו, והפניית תכניות 

המייעדות היקפי בינוי גדולים אליו, גורם להיווצרות עודף תכנוני גדול. בחישובים שערכה החברה 

שבשלוש השנים שבין הותמ"ל, עלה  להגנת הטבע לקראת הדיון בוועדת הפנים בנוגע להארכת

אלף יח"ד )בותמ"ל ובוועדות המחוזיות ביחד(, בעוד שהתחלות  337-תוכננו כ 2017-ל 2015

אלף יח"ד נוספו למלאי המתוכנן בשלוש שנים אלו  177-אלף. קרי, כ 160-הבניה עמדו רק על כ

ניתן ועדות המחוזיות אזי בלבד. יתר על כן, אם לוקחים את התכניות המצויות בהליך בותמ"ל ובו

(. בהנחה שקצב 2018-2020אלף יח"ד בשלוש השנים הבאות ) 500-לצפות לתכנון של עוד כ

אלף יח"ד.  345-התחלות הבניה ישאר דומה אזי המלאי התכנוני יגדל בשלוש שנים אלו בעוד כ

שהיה קיים אלף יח"ד, מעבר למלאי  520קרי, שתוך שש שנים צפוי המלאי התכנוני לגדול במעל 

אלף באזור המרכז בלבד  600בטרם הקמת הותמ"ל. מלאי זה הערך בעבודה קודמת במעל 

סביר  2040כלומר, המלאי שהתכנית האסטרטגית טוענת שיידרש לשנת   2014.61לשנת 

 שיהיה זמין כמעט עשרים שנה לפני כן.

מרחב הבחירה של  להקדמת התכנון יש השלכות חברתיות וכלכליות נרחבות. הוא יגרום לצמצום

הדורות הבאים, שכן קשה לבטל קביעות תכנוניות כגון אלו שמקודמות בותמ"ל. יתר על כן, 

הקדמת התכנון תביא לכך שבנייה רבה בעתיד תהיה על פי תכניות שיהיו מיושנות בעת הבניה, 

יאה ולכן לא יתאימו לתפיסות ולטכנולוגיות שיהיו זמינות באותה עת.  הקדמת התכנון גם מב

לפריסה לא מיטבית ביחס לתשתיות שיאלצו לנסות ולהחדיר ולהרחיב בהתאם בתנאים קשים 

 של מרחב מצטופף לאתרים שהם בעייתיים מבחינת נגישות התשתיות.

הותמ"ל משמש ככלי מרכזי להרחבת והאצת התכנון. לכן יש לו מקום מרכזי ביצירת עודפי 

עבר לכך, לתכניות שכבר קודמו בותמ"ל יש כבר התכנון, ובנזקים שהקדמת התכנון תגרום.  מ

 מחיר במגזר הכפרי, החקלאות ובשטחים הפתוחים. אלו סוכמו בדו"ח זה באופן טנטטיבי.
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עיקר הפיתוח בתכניות שהעברו לותמ"ל מתוכנן על גבי קרקע חקלאית. לאבדן הקרקע הזה יש 

וצר סך האבדן עלול להגיע ברמת התמחיר הן ברמת הישובים והן ברמת התוצא החקלאי הכולל. 

כפיצויים ₪ מיליארד  4שנה, שאליהם יש להוסיף לפחות  25-ב₪ מליארד  11-בחישוב גס לכ

לחקלאים. ברמת הישובים ישנם ישובים שחלק ניכר מהמשבצת שלהם יגרע, דבר שמעמיד את 

מהמקרים  עשרהישובים כאלו, כאשר ב לושים ואחד.  סך הכל זוהו שהבסיס הכלכלי שלהם

ישובי הר חברון משבצת )ובכלל זאת  המשבצת כמשבצת חקלאיתהפגיעה תחסל בפועל את 

בצת שהוקצתה למפוני גוש קטיף באמציה( ובאחרים הפגיעה תהיה מהותית גם אם ימשיך והמש

להתקיים עיבוד חקלאי כלשהו. חמורה מכך הפגיעה בחוות ניסוי וייצור חומרי ריבוי, שכן אלו 

פגיעה שיש לה  –ה בתי ספר חקלאיים ארבעהחקלאות, והפגיעה במהוות תשתית לכלל 

גם אם הבניה תתעכב לשינוי היעוד צפויה להיות השפעה על  חינוכית.-משמעות ערכית

 הפרקטיקות החקלאיות, נושא שטרם נבחן.

חרגו פחות  2017מים עולה שהתכניות שאושרו עד סוף "ממבט על היקף החריגות מהתמ

לבים מוקדמים יותר של התהליכים. ההשערה היא שבשלב הראשון הופנו מהתכניות שנמצאו בש

לותמ"ל תכניות שהיו כבר בהליכים, ותאמו לכן את התמ"מים במידה רבה. אך על פני זמן 

התכניות שהופנו פחות תואמות את התמ"מים. במידה שאכן תמונת המצב העתידית היא כזו אז 

 פריים צפוי להחמיר.היקף הפגיעה בסקטור החקלאי ובישובים הכ

ישובים הכפריים נמצאה פגיעה בשטחים הפתוחים. אמנם בשטחים החקלאיים ופגיעה בבנוסף ל

הפגיעה בשמורות טבע ובתי גידול לחים מוגבלת למספר קטן של תכניות, אבל הפגיעה ברצף 

השטחים הפתוחים נרחבת יותר. יחד עם זאת, ניתוח פגיעה זו טרם השלם. בשלב זה ניתן 

אלף דונמים במסדרונות אקולוגיים. רוב הפגיעה היא במחוזות  17-אות פגיעה בהיקף של כלר

הדרום והצפון שפתוחים יחסית.  לכן הפגיעה המטרידה ביותר היא דווקא הפגיעה במסדרונות 

במחוז המרכז.  מחוז זה מהוה את החוליה המרכזית במארג השטחים הפתוחים ומסדרון 

, והמסדרונות בו צרים במיוחד. לכן הפגיעות במסדרונות במחוז זה, דרום-הראשי בכיוון צפון

להיות בעלת השלכות  שכולם בחריגה מתמ"מ, עלולה להביא לנתק בין צפון הארץ לדרומה, ובכך

רחבות במיוחד. ניתוח ההיקף הפוטנציאלי של הפגיעות העתידיות מחייב ניתוח של העתודות 

 .  נושא זה מיועד לטיפול בשלב העבודה הבא.35תמ"א  בהן ניתן לקדם תכניות ותמ"ל במסגרת
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 המשך העבודה .7

העבודה העיקרית בשלב הנוכחי התמקדה בבניית בסיס הנתונים, שעל בסיסו נערכו הניתוחים 

המסוכמים בדו"ח ביניים זה. בנוסף לתרשימים ולנתונים המופיעים בדו"ח זה מרוכז חומר רב, 

 שיתווסף בקובץ נפרד כנספחים.

בנוסף לניתוח ביקורתי של התכנית האסטרטגית לדיור דו"ח זה מסכם את היקף ההשפעות על 

. בייחוד יערך ניתוח יורחבו בשלב הבא חקלאות וישובים כפריים ושטחים פתוחים.  ניתוחים אלו

 מעמיק יותר של מידת הפרגמנטציה של שטחים פתוחים.

טחים העלולים לשמש כבסיס לתכניות אולם עיקר המאמץ בשלב הבא יוקדש לניתוח היקף הש

שיופנו לותמ"ל. לשם כך ינותחו הפוליגונים הנכללים בשדות החיפוש של משרד הפנים ביחס 

.  אין זה אומר כמובן מה היקף השטחים שיופנו בפועל, דבר שנתון להחלטות מנהלת 35לתמ"א 

ויים הפרסונליים שחלו הן קבינט הדיור. לאור השינבעיקר לו ,שממליצה על הכרזות ,מנהל התכנון

בראשות מנהל התכנון והן בראשות קבינט הדיור, מחד, והרחבת תחולת הותמ"ל להתחדשות 

עירונית, מאידך, לא ברור עד כמה המגמות ששלטו בכיפה בשלושת השנים שנותחו כאן אכן 

ימשיכו באותו קצב. אך זיהוי פוטנציאל הרחבת השימוש בותמ"ל חשובה לקראת הדיונים 

בנוסף יערך ניתוח המשווה את הגדלת צפויים בנוגע להארכת הותמ"ל מעבר לשנה הקרובה.  ה

לחילופין, ניתן יהיה לנתח את ההשפעות על החקלאות   .ההיצע לביקושים בחלקי ארץ שונים

 בשטחים שלגביהם שונה היעוד אך טרם נבנו.

מונת על ויוצגו צעדי מדיניות מעבר לניתוחים הכמותיים שנערכו ויערכו בסיכום העבודה תגובש ת

שניתן לקדם כדי לצמצם את ההשלכות השליליות של פעילות הותמ"ל במתכונת הנוכחית.  אלו 

 .2018ייקחו בחשבון גם את התמורות בפעילות הותמ"ל כפי שתצטייר במהלך שנת 

 

 


