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 בלב השרון ייעל על המרחב הכפרי בכנס לזכרו של ש"הותמהשפעות  –דברי רקע לפאנל 

מדינת ישראל תהיה  איש.ליון ימ 14היא  ,(לפי התרחיש הגבוה) ,2040 תשנת ישראל לייאוכלוסתחזית 

  המדינה הצפופה בעולם!

 . כמשימתה המרכזית פתרון משבר הדיורשמכריזה על   היזו הממשלה השני ואכן

 שנים. 24 תוךליון יח"ד ימ 1.5 ובנייה של ,מליון יח"ד 2.6 –מדברת על תכנון של תכנית כחלון 

הוא עושה בנחישות ובחריצות ראויים לכל הערכה  וקידתפאת , לא הייתי מתחלפת עם אביגדור יצחקי

  .עמוקהציבורית ומתוך מחויבות 

שכזו תה תכנית אמביציוזית ילא הי 90-עלייה הגדולה של שנות המאז ה  -לדמותה של ארץ זו שעה חשובה 

הועדה לתכנון מתחמים  דנה ,בחודשו ויום ביומוחודש  –בשנתיים האחרונות ו לבנייה מהירה למגורים. 

  . יחידות דיור מאות אלפיבשלל תוכניות שכוללות  ,מ"להות -מעודפים לדיור

  :קשים היבטיםאבל, לפעולה נמרצת זו יש גם 

החי  כמעט ללא יידוע של הציבורו היר ודורסנימהליך ב - לבעלי הקרקעהבעיה הראשונה היא העוול 

 השלישייחד עם התיקון ו, אלפי יחידות דיורים של פתכניות בהיק חודשים ספוריםמאושרות בתוך במרחב, 

 . התנגדות של המחזיקים בקרקעמהירות וללא יכולת בחקלאית קרקע  הפקעת מבוצעת ,לחוק הותמ"ל

 – הם תכניות ותמ"לשל המאפיינים המרכזיים  - קרקעמשאב השל  הבזבזניה היא התכנון יהבעיה השני

החישוב  שלפי ,בצפיפויות נמוכותהמתוכננות , קרקעות חקלאיות עלעל פי רוב בשולי הערים, שכונות 

  דונם.יחידות דיור ל 2.7 שלממוצע ברוטו , עומדות על שערכנו

על על פי המתווה הנוכחי  - של קרקעות חקלאיותמיותר זה מוביל אותי לבעיה השלישית, שהיא אובדן 

 -כ בהיקף שלשכונות מגורים ותעסוקה  תתכנןישראל מדינת  –יחידות דיורליון ימ 2.6של  ביעדלעמוד מנת 

חקלאית  עתודות קרקעיחוסלו במצב זה  –לפחות קרקע חקלאית.  60%מתוכם  !קרקעמיליון דונם  950

מרבית הישובים הכפריים במרקמים גם  בקצב הזה. אלף דונם  600בסדר גודל של ושטחים פתוחים 

 וחקלאים רבים יאבדו את מקורות פרנסתם. ,ותעירוניבלע בשכונות מגורים יולה "להיכחד"דינם  –עירוניים 

 למגורים, קופסאותסופרים  –  דיוריחידות  -היא השפה  !שימו לב נקודת המבט. היא  הרביעיתהבעיה 

הציבור  –מתווה הנוכחי אם יימשך ה חיזוק, ציפוף ושדרוג הערים של מדינת ישראל.גידול, ולא מדברים על 

ללא פתרון לתשתיות, מוסדות חינוך ויותר בחופזה בנות שמתוכננות ונשכונות  בתוך יצטופף ביחידות דיור

 על חשבון האיכות.הכמות היא מסתמן ש .תחבורתית אל ומהשכונות נגישות –מהכל 

פתרון דרך לישנו חשש גדול שב . ולא צופים פני עתידבכלים של העבר יחידות דיור  יםאנחנו מתכננ

 .ומשבר החקלאות העירוניותמשבר  – יםהבא יםהמשברשני את אנו יוצרים משבר הנוכחי ה



 

 

 

לאפשר  ומה כמו שלנו יש חשיבות עצ וקא במדינה צפופהוד - וזה מביא אותי להיבט של חקלאות וסביבה

השטחים . לאזרחי המדינה עבור בטחון תזונתיהן שם איכות החיים והסביבה ולהן  –המשך גידול מזון 

לשנות  במרכז המועצות האזוריות משוכנעים שצריך  אנחנוהחקלאיים הם הריאות הירוקות של המדינה. 

יצור תלאוכלוסייה הצפויה,  מגוריםאפשר שתתוכנית  – – ולבנות תוכנית נבונה יותרכיוון המתווה את 

לכנס צוות מומחים שישב  אנו מציעים  חקלאות וריאות ירוקות מצד שני.ותשמר  ,דעירוניות בריאה מצד אח

 .להגיע ליעד זה את הדרך הנכונהוימצא עד שייצא עשן לבן, על המדוכה 

 
 :מאת

 מילכה כרמל
 ראש תחום תכנון וקרקעות

 מרכז המועצות האזוריות

 


