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תחומי ככלי לשמירה על השטחים -משמירת מינים ואתרים לתכנון רב
 הטבע והנוף, הפתוחים

 
 יואב  שגיא

 
   

  

הטבע הצלחה–שמירת  ? סיפור
 

ארגוני  שמירת  הטבע  יכולים  לרשום  לעצמם  הישגים  רבי  משמעות  שהושגו  בעשורים 
במעמד  של "  םשטחים  מוגני"  משטחי  המדינה  הוכרו  כ20%למעלה  מ  .  הראשונים  למדינה

שמורות  טבע  וגנים  לאומיים  ועולם  החי  והצומח  המגוון  בישראל  שמינים  רבים  בו  היו  סף 
 .הכחדה נשמר ברובו ושוקם

 
ואולם  מצוקת  הקרקע  הקשה  ותרבות  הפיתוח  הבזבזנית  הנהוגה  בישראל  מאיימים  מזה 

רקע מקורו  של  האיום  בכרסום  החמור  וההרסני  בעתודות  הק.  שנים  לקעקע  הישגים  אלה
לשמירה  על  נופי  הארץ ,  והשטחים  הפתוחים  שהם  תנאי  לקיומם  של  עולם  החי  והצומח

ועל  המורשת  התרבותית  רבת  השנים  הטבועה  בנופיה  וצורך  חיוני  לרווחת  האדם  ולקיומה 
 . של חברה בריאה ויציבה

 
מטבע  הדברים  התמקדה  קהילת  שומרי  הסביבה  בתחילת  דרכה  בהתמודדות  עם  האיום 

. רה  על  ערכי  טבע  ונוף  ייחודיים  ובעיקר  על  מינים  הנמצאים  בסכנת  הכחדהשמי:  המיידי
. דחיפות  הטפול  בנושאים  אלה  נבעה  מההכרה  כי  אין  דרך  להשיב  מינים  וערכים  שיאבדו

חינוך  והסברה ,  ההגנה  על  הטבע  והנוף  הסתייעה  בפעילות  נמרצת  של  מאבקים  צבוריים
וי  עיקרי  בתוצאותיו  של  חוק  גנים מקבל  ביט  ובניית  מודעות  ואולם  מעמדה  המחייב

  ואשר  מכוחו  מוכרזים  שמורות 1963  לאומיים  ושמורות  טבע  שחוקק  בכנסת  באוגוסט  
 ".ערכי טבע מוגנים"טבע וגנים לאומיים ומוגדרים  

 
רק  לאחר  שהושגו  ההישגים  החשובים  של  שמירת  הטבע  שהבטיחו  את  הקיום  המיידי  של 

ניתן  היה  להתפנות ,  ים  ייחודיים  מנופי  הארץעולם  החי  והצומח  ואת  השמירה  על  חלק
האם  הישגים :  ולהקדיש  את  תשומת  הלב  הראויה  לתמונה  הרחבה  יותר  ולשאלה  המרכזית

אלה  מספיקים  כדי  להבטיח  את  השגת  מטרות  השמירה  על  ערכי  הטבע  והנוף  של  הארץ 
 ?לאורך זמן

 . כל שהושג מקנה לנו לכל היותר פסק זמן: התשובה לשאלה זו ברורה
פסק  זמן  שאם  לא  נשכיל  לנצלו  כדי  לשנות  את  תרבות  הפיתוח  בדרך  שתבטיח  את 
התנאים  הדרושים  לקיום  רב  שנים  של    עולם  החי  והצומח  ודמותה  של  הארץ  ולרווחת 

 .האדם והחברה  לא ניתן יהיה לשמור על ערכים אלה
י קטנים  מכד,  הגם  שיחסית  הם  מהווים  אחוז  גבוה  משטח  המדינה,  השטחים  המוגנים

להבטיח  את  קיום  עולם  החי  והצומח  ובודאי  שאינם  יכולים  לשמור  על  דמות  הנוף 
בצפון  הארץ    משולים  השטחים  המוגנים  בשל  גודלם  המזערי  למעין .  האופיינית  של  הארץ

 .ובדרום רוב שטחם משמש כשטחי אימונים לצבא" עציצים"
מגוון  הנוף  המאפיין קיומם  של  אוכלוסיות  יציבות  של  בעלי  החיים  והצמחים  ושמירה  על  

את  הארץ  ורווחת  האדם  והחברה  מחייבים  שמירה  על  שטחים  פתוחים  גדולים  בהרבה 
מהשטחים  המוגנים  בחוק  גנים  לאומיים  ושמורות  טבע  ומשטחים  נוספים  שאי  פעם  ניתן 

 .יהיה להקנות להם מעמד מוגן שכזה
 
 

מאיימת הקרקע  מצוקת
 

  לטבע  לנוף  ולחברה  האנושית  החלו ההכרה  במצוקת  הקרקע  ובסכנות  הנובעות  ממנה
להתחוור  לכותב  שורות  אלו  במלוא  עצמתן  בראשית    שנות  השמונים  ובעקבותיה 
התפתחה  ההבנה  כי  בלי  שמירה  על  אופיים  ודמותם  של  השטחים  הפתוחים  שאינם  מוגנים 

המסקנה  שנבעה  מכך  היתה  שבמקביל  לשמירה .  אין  תקווה  לשמירת  הטבע  והנוף  בישראל



יש  לפתוח ,  של  שמירת  הטבע"  מקדשי  המעט  "-רשת  בשטחים  המוגנים  הקפדנית  הנד
הובהר  שיש .  בפעילות  נמרצת  לחיזוק  ההגנה  דווקא  על  השטחים  הפתוחים  שאינם  מוגנים

לפתח  לשם  כך  גישות  ודרכים  חדשניות  שלא  היו  נהוגות  עד  אז  בקרב  גורמי  הטבע 
ל  גורמי  הטבע  והסביבה התפיסה  בעיקרה  קראה  למעורבות  עמוקה  ומקצועית  ש.  והסביבה

בתחום  התכנון  של  שמושי  הקרקע  בהיבט  הרחב  ולא  רק  בהקשר  לשטחים  וערכים 
לא  תוכל  להעשות  בלי  כניסה  לתחום  ההכוונה "  פתוח"התבהר  כי  ההגנה  על  ה.  ייחודיים
וקראה  לאסוף  את  המידע  הדרוש  על "  פתוח"עסקה  הגישה  ב,  מחד  גיסא".  פיתוח"של  ה

להעריך  ולהגדיר  את  חשיבותם  ,  טבע  והנוף  המאפיינים  אותםהשטחים  הפתוחים  וערכי  ה
ואת  רגישותם  ולהציג  את  הנתונים  בצורה  מקצועית  ובשפת  תכנון  בהירה  המובנת  ובהירה 

מאידך  גיסא  עסקה  הגישה  בעקרונות  לפיתוח  יעיל .  לגורמי  התכנון  ולמקבלי  ההחלטות
אך ,  העונה  על  צרכי  הפיתוחכל  זאת  כדי  להשיג  תכנון  .  ואיכותי  במקומות  המיועדים  לכך

אופיים  וערכיהם  ומאפשר  השגת  רווחה  ואיכות ,  מבטיח  שמירה  על  השטחים  הפתוחים
 )8,9(. חיים גבוהה לציבור עבורו מתקיים הפיתוח

הגישה  והצעות  למדיניות  שימור  ופיתוח  ויישומה  קבלו  ביטוי  בהערכות    ארגוני  שמירת 
ים  ולפעילות  בקרב  גורמי  התכנון הטבע  לפעולות  סקר  והערכה  של  השטחים  הפתוח

 .  והבצוע לקידום ואימוץ הגישה
תחילת  הכניסה  של  גורמי  הטבע .  תחילת  המפנה,  אם  כן,  ראשית  שנות  השמונים  היא

והסביבה  ושקוליהם  בצורה  מובנית  לתחום  התכנון  המקיף  והכוללני  של  שמושי  הקרקע 
מעבר .  הנוף  והקרקע,  טבעבישראל  ככלי  להשגת  שילוב  נאות  בין  הפיתוח  והשמירה  על  ה

מינים  ואתרים  בסכנה  לשמירה  על  מלוא  המגוון  ומכלול ,  מהתמקדות  בשמירת  טבע
פותחו .  מאז  התפתחה  הגישה  ושוכללו  הכלים.  ההיבטים  המרכיבים  את  דמותה  של  הארץ

שפת "גישות  וכלים  לבצוע  סקר  והערכה  של  השטחים  הפתוחים  ולהצגת  התוצאות  ב
  פותח  השימוש  במערכות  מידע  ממוחשבות  לניתוח ).1,10.(כניותבאמצעות  מפות  ות"  התכנון

כפועל  יוצא  הלכה .  מעורבות  גורמי  הסביבה  בתכנון  הכולל  הלכה  וגברה.  החומר  והצגתו
. המודעות  למצוקת  הקרקע  ולחשיבות  השטחים  הפתוחים  וחדרה  אל  מערכות  התכנון

חולל  מהפך  אמיתי ככלל  ניתן  לקבוע  בסיפוק  רב  שבמהלך  שני  העשורים  האחרונים  הת
מושג .    צעד  חשוב  להשגת  השינוי  המיוחל  בתרבות  הפיתוח-בגישת  התכנון  ובשפת  התכנון  

מצוקת  הקרקע  החמורה .  שהיה  זר  ומוזר  הפך  למושג  השגור  בפי  כל"  השטחים  הפתוחים"
אם  בהפנמה  אמיתית ,  והמחמירה  שמעטים  בלבד  היו  מודעים  לקיומה  הפכה  לנחלת  רבים

מדיניות  התכנון  הנוכחית .  תיים  של  אנשי  בצוע  ופוליטיקאיםואם  לפחות  כמס  שפ
הדברים    באים  .  השתנתה  לחלוטין  והיא  מדגישה  את  הצורך  לשמור  על  השטחים  הפתוחים

 . לביטוי בהחלטות מערכת התכנון בכל אחת מהתכניות הרבות  שהמערכת עוסקת בהן
 

 .ל בתרבות התכנוןלהלן מספר ציוני דרך חשובים בתהליך השינוי תרבותי שהתחול
 

      )

   - ) (

הפתוח על הנוף לשמירה לאומית להכנת מדיניות  )1985הצעה
שמירה  ופיתוח ,  מסמך  ראשוני  המציע  עקרונות  והערכות  להכנת  מדיניות  לאומית  לשימוש

לעבד "המסמך  מציע  .  י  כותב  שורות  אלו"  ע1985של  משאבי  הנוף  הפתוח  מגובש  ומופץ  ב  
המדיניות .  ה  ופיתוח  של  משאבי  הנוף  הפתוחוליישם  מדיניות  לאומית  לשמוש  שמיר
מוצע ".  על  רגישותו  ועל  הפוטנציאל  הגלום  בו,  תבטיח  שהפיתוח  יתבסס  על  מצאי  הנוף

שיישום  המדיניות  יתבסס  על  סקר  והערכה  של  המצאי  ורגישותו  ועל  הפצת  הנתונים 
  ).8,9(בחקיקה ובאכיפה , ושהמדיניות תעוגן בהנחיות תכנון

רשות  הגנים ,  רשות  שמורות  הטבע,  רגנות  של  החברה  להגנת  הטבעבמקביל  קודמה  התא
המשרד  לאיכות  הסביבה  ומנהל  התכנון  במשרד  הפנים ,  הלאומיים  הקרן  הקיימת  לישראל

לנקיטת  צעדים  הדרושים  לאיסוף  וניתוח  מידע  ולקידום  אימוץ  מדיניות  לשמירה  על 
 . השטחים הפתוחים

 
דש חשיבה של ארץ א"צוות  20021990 דמותה

רשות  שמורות  הטבע  והמשרד  לאיכות ,  י  החברה  להגנת  הטבע"צוות  החשיבה  הוקם  ע
הסביבה  במגמה  לגבש  עקרונות  מדיניות  ולפתח  כלים  לשמירה  על  השטחים  הפתוחים 

הצוות .  ולקדם  השגת  שילוב  מושכל  בין  צרכי  הפיתוח  והשמירה  על  השטחים  הפתוחים
  לגיבוש 1990תיות  וגופים  צבוריים  פועל  מאז  הכולל  עשרות  מומחים  ונציגי  רשויות  ממשל
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והפצה    של  המלצות  לעקרונות  מדיניות  לשמירה  על  שטחים  פתוחים  ופיתוח  כלים 
 )6,7,11,14,16(. ליישומה

 
 

)  1993 (31א"תמ

 (

    (

  

    ) - (

  הוכנה )3()  31א  "תמ(פיתוח  וקליטת  עליה  ,  תכנית  המתאר  הארצית  המשולבת  לבניה
למרות  שהיתה  אמורה  להיות ,  31א  "תמ.  מ"ברהבעקבות  הצורך  להערך  לקליטת  העליה  מ

קבעה  מספר    הלכות  חשובות  לשמירה  על  השטחים ,  תכנית  זמנית  למשך  חמש  שנים  בלבד
נוף "התכנית  מגדירה  את  כל  השטחים  הפתוחים  ובכללם  שטחי  החקלאות  כ.  הפתוחים

. הראוי  לשימור  והיא  איננה  מוסיפה  ישובים  ומרכזים  אורבניים  חדשים"  כפרי  פתוח
לכאורה  אין  לכך  משמעות  רבה  שכן  התכנית  כללה  את  מלוא  העתודה  התכנונית  שהיקפה 

עצם  אשורה  של  תכנית  ארצית  מקיפה ,  ואולם,  היה  גדול  בהרבה  מהצרכים  לטווח  התכנית
המייחסת  משקל  לשמירת  השטחים  הפתוחים  וקובעת  שאין  צורך  ומקום  בישובים  חדשים 

 .היוותה תפנית תפיסתית חשובה ביותר
  היתה  התכנית  הראשונה  שהטמיעה  את  המודעות  למצוקת  הקרקע  והשטחים 31א  "תמ

התכנית  הסתייעה  בגישות .  הפתוחים  ופיתחה  כלים  תכנוניים  ראשונים  לשמירה  עליהם
 .י ארגוני הסביבה שהשתתפו בהכנתה"א ובחומרים וידע שסופקו ע"שפותחו בצוות דש

 
 1995 (22א"תמ

ואולם    חלקית   ,נם  כתכנית  מתאר  ארצית  ליער  וליעורהיתה  אמ  )4(  22א  "לידתה  של  תמ
התארגנותם  ומעורבותם  בהכנתה  הפכה  התכנית  למעשה ,  בהשפעת  ארגוני  הסביבה

התכנית  שומרת  על  שמה  הרשמי  אך  מירב  שטחיה .  לתכנית  לשמירה  על  שטחים  פתוחים
ריגה אינם  שטחי  ייעור  אלא  שטחים  פתוחים  טבעיים  מכל  הסוגים  ובכלל  זה  שטחי  חורש  ג

התכנית  מעניקה  לשטחים  דרגות  מחייבות  של  שימור  וממשק  החל  משטחים .    ובתה
דרך  שטחים  טבעיים  לטיפוח  שגם ,  טבעיים  לשימור  בהם  אסורה  כל  פעולה  מלבד  שימור

בהם  מותרת  אך  ורק  פעילות  טיפוח  ושיקום  של  הצמחיה  הטבעית  והמקומית  ועד  שטחים 
  שטח  בהתאם  ליעודיו  המוגדרים  וערכיו התכנית  מנחה  תכנון  ונהול  של  כל.  לנטיעה

לצורך  עמידה  במטרותיה    הוגדר .  ומחייבת  הכנת  תכניות  מפורטות  כתנאי  לפעילות  בשטח
. המושג  יער  בתכנית  בצורה  שונה  כדי  שיקיף  את  כל  סוגי    השטחים  הנכללים  בתכנית

הוסיפה  שטחים  פתוחים  ניכרים  וחשובים ,  התכנית  שהיא  בעלת  מעמד  חוקי  מחייב
 . מור ולטיפוחלשי

 
האלפיים בשנות לישראל  1997(תכנית אב

התכנית  שלא ).  20(תכנית  רעיונית  שהוכנה  במסגרת  הטכניון  בשיתוף  משרדי  ממשלה  
 . נועדה לקבל מעמד סטאטוטורי ייצרה חומר רב וחשוב המהווה רקע למדיניות תכנון

. טחים  הפתוחיםהתכנית  נתנה  משקל  רב    למצוקת  הקרקע  ולחשיבות  ההתייחסות  אל  הש
המעורבות  הרבה  של  אנשי  מקצוע  ומשרדי  ממשלה  בהכנה  ובלווי  התכנית  ודרך  הצגתה 
תרמו  תרומה  רבת  משמעות  להחדרת  המודעות  למצוקת  הקרקע  ולצורך  בשינוי  גישת 

 . הפיתוח
 

המחוזיות לתכניות המתאר  שינויים
מתייחסות  לצורך כל  תכניות  המתאר  המחוזיות  נמצאות  בתהליכי  שינוי  או  הכנה  וכולם  

 )23,24,25,26,27,28(. בשמירה על שטחים פתוחים וכוללות הנחיות בתחומים אלו
 

הפתוחים לשמירה על השטחים מדיניות וסקר  19852001מסמך
בעקבות  הצורך  החיוני  במדיניות  לשמירה  על  השטחים  הפתוחים  שתנחה  את  התכנון 

  למנהל  התכנון 1985א  כבר  בשנת  "דשוהפיתוח  הציעו  גורמי  הסביבה  המובילים  בצוות  
התכנית  אמורה  היתה .  במשרד  הפנים  להכין  תכנית  מתאר  ארצית  לשטחים  פתוחים

להתבסס  על  סקרי  טבע  ונוף  שהוכנו  בחברה  להגנת  הטבע  וברשות  שמורות  הטבע  ועל 
 . סקרים נוספים שיבוצעו במסגרת הכנת התכנית

  אימצה  המועצה  הארצית  לתכנון 1994למרות  האהדה  לרעיון  התעכב  הטפול  בהצעה  ורק  ב  
ולבניה  את  ההצעה  והורתה  על  הכנה  של  מסמך  מדיניות  וסקר  לשמירה  על  השטחים 

 4



בצוע  ההוראה  התעכב  והשתבש  בשל  קשיים  ביורוקרטיים  וההחלטה  בוצעה   ).2(הפתוחים  
  הושלמה  הפקה  של  אטלס  תכניות  וסקרים  הנוגעים 2001רק  בחלקה  כאשר  במהלך  שנת  

מסמך  מדיניות  רשמי  טרם  הוכן  ולכן  גם  תוצרי  אטלס  הסקרים ).  19(חים  לשטחים  פתו
 .והתכניות יכולים לשמש רק כחומר רקע ולא כהנחיה למדיניות

 
מדיניות פתוחים, מסמך שטחים על ואמצעים לשמירה )-(       20012002כלים

 

  

 

    

     

המשרד  לאיכות ,  החברה  להגנת  הטבע,  המסמך  נמצא  בהכנה  ביוזמת  רשות  הטבע  והגנים
גיבוש  המלצות  למדיניות :  המטרה.    מנהל  התכנון  במשרד  הפנים  בסיוע  קרנות,ביבההס

המסמך  שיושלם  במהלך  שנת .  ופיתוח  כלים  ואמצעים  לשמירה  וניהול  של  שטחים  פתוחים
, החברה,  הכלכלה,    ימליץ  על  אמצעים  לשמירה  על  שטחים  פתוחים  בתחומי  התכנון2002

 . ציבור ולהסתייע בו לשמירה על השטחיםהמנהל והחקיקה ועל דרכים לשתף, הסביבה
 

 35א"תמ
נועדה  להיות  תכנית  המתאר  הארצית  הכוללנית  לקביעת  המדיניות  ולהנחיית   )5(  35א  "תמ

נמצאת  בהכנה ,  31א  "התכנית  אשר  אמורה  להחליף  את  תמ  .2020התכנון  בישראל  עד  שנת  
נות  המדיניות  והכלים התכנית  מטמיעה  בתכניה  וכוונותיה  את  עקרו.  1996ובדיונים  משנת  

התכנית  מנסחת .  לשמירה  על  הקרקע  והשטחים  הפתוחים  שגובשו  במהלכים  הקודמים
עיקרון  מדיניות .  מדיניות  מקרקעין  המדגישה  את  חשיבות  השמירה  על  השטחים  הפתוחים

חשוב  בתכנית  הוא  הרצון  לרכז  את  הפיתוח  העירוני  בשטחים  ברורים  ומוגדרים  ולשמור 
מונחים ,  התכנית  מציעה  שפה.  הפתוחים  בין  השטחים  העירונייםבקפידה  על  השטחים  

. בינוי  צמוד  דופן  ועוד,  וכלים  המיועדים  ליישום  המדיניות  ובהם  הנחיות  לעיבוי  בינוי  קיים
ואולם  הוראות  התכנית  ותשריטיה  אינם  ממלאים  כנדרש  אחר  עקרונות  המדיניות  וכוונות 

להסכמה  של    עורכיה  להענות  לתביעות התכנית  עלולות  ליפול  קורבן  לחוסר  נחישותה  ו
 .מופרזות של גורמים ממשלתיים ופרטיים בעלי ענין בפיתוח בשטחים שנועדו לשימור

י  ארגוני  "  נופית  המתבססת  על  עבודה  שהוכנה  ע–התכנית  כוללת  מפות  רגישות  סביבתית  
 .םהמגבלות החלות על השטחים הרגישים אין בהם די כדי לשמור עליה, ואולם, הסביבה

 
פרטניות נחלים ותכניות  שיקום

על התכניות הפרטניות אשר תורמות לשמירה על שטחים פתוחים שאינם מוגנים נמנות 
פארק אלונה , התכניות לשיקום נחלים ותכניות לפארקים דוגמת פארק חולות אשדוד

 .   ועוד
 

אקולוגיים  מסדרונות
מגדירה  מסדרונות ,  בע  והגנים  מרשות  הט)18(עבודה  שהוכנה  על  ידי  רשות  הטבע  והגנים  

 . אקולוגיים ככלי תכנוני חשוב להנחיית השמירה על המגוון הביולוגי
 

שימור מוטי מרקמים  תכנון
החברה  להגנת ,  במגמה  לקדם  שמירה  על  שטחים  פתוחים  התארגנו  רשות  הטבע  והגנים

ל מנהל  התכנון  במשרד  הפנים  והקרן  הקיימת  לישרא,  המשרד  לאיכות  הסביבה,  הטבע
מרקמים  מוטי "  כ35א  "בסיוע  קרנות  למהלך  לתכנון  השטחים  הפתוחים  המוגדרים  בתמ

המגמה  היא  להכין  לשטחים  אלה  תכניות  מתאר  מחוזיות  חלקיות  שיתנו  מענה ".  שימור
התכנון  יעשה .  קיימא  שיבטיח  זאת-מושכל  וראוי  לצורכי  השימור  ולהשגת  פיתוח  בר

 .בשיתוף גורמים מקומיים ותושבי  האזור
 

יהודה ביוספרי שפלת  )2000-1998(מרחב
  הוכנה  בעקבות  החלטה  שקבלה )22(תכנית  רעיונית  למרחב  ביוספרי  באזור  שפלת  יהודה  

  ההחלטה ).21(הועדה  לעניינים  תכנוניים  עקרוניים  של  המועצה  הארצית  לתכנון  ולבניה  
מת התקבלה  בתגובה  להתנגדות  גורמי  הסביבה  לתכניות  מנהל  מקרקעי  ישראל  להק

. ישובים  חדשים  באזור  המצטיין  בערכי  טבע  ונוף  וברצף  גדול  יחסית  של  שטחים  פתוחים
הכנת  תכנית  כוללת  תוך  הטמעת "מורה  על  ,  המהווה  תקדים  תכנוני  חשוב,  החלטת  הועדה

במרחב  כחומר  רקע  וכתנאי  מוקדם  לדיון  בתכניות  פיתוח   "עקרונות  של  שימור  ביוספרי
 .במרחב
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העבודה  התבססה  על .  מלאכה  בלווי  ועדת  היגוי  וועדת  עבודהצוות  מקצועי  שקד  על  ה
הצוות  גיבש  המלצות .  איסוף  נתונים  ועל  ניתוח  והערכה  של  ערכיות  השטח  ורגישותו

 .   פיתוח וניהול השטח בהתאם לחשיבותו הסביבתית ולצרכי תושביו. עקרוניות לשימור
 
 
 

והנוף  -     הטבע מגוון וסיכונהתכנון והשמירה על  יםסכויים
 

בשני  העשורים  האחרונים  בתחום  השטחים  הפתוחים  הביאה  להגברת  המודעות  למצוקת 
המודעות  והכלים  שפותחו  חוללו  שינוי  של .  הקרקע  ולצורך  לשמור  על  השטחים  הפתוחים

ממש  בתרבות  התכנון  ומדיניות  התכנון    הנוכחית  מדגישה  את  הצורך  לשמור  על  השטחים 
החלטות  מערכת  התכנון  ובכל  אחת  מהתכניות  הרבות  הדברים    באים    לביטוי  ב.  הפתוחים

גם  מערכת  המשפט  עוקבת  אחר .  שהמערכת  עוסקת  בהן  בדיוני  ועדות  התכנון  ובשיקוליהן
השינויים  ולאחרונה  החלו  לצוץ  פסיקות  רבות  משמעות  המתבססות  על  המודעות  ועל 

ואולם .  מדיניות  התכנון  החדשה  המגבות  ומחזקות  את  השמירה  על  השטחים  הפתוחים
זו  המשפיעה  יותר  מכל  על  גורל  השטחים ,  למרבה  הצער  דווקא  מערכת  הממשל  והבצוע  

, הפתוחים  מפגרת  אחר  ההתפתחות  ונראית  כעושה  כל  שביכולתה  להתנגד  לשינוי  בתכנון
סממן  צפוי  אך  מדאיג  המלווה  את  השינוי  החיובי  בגישת  התכנון  הינו .  לקעקע  את  מהלכיו

ן  בשטחים  הפתוחים  על "ירה  של  בעלי  ענין  בפיתוח  נדלהתפתחות  של  מערכת  לחצים  אד
, עתירי  ממון  והשפעה  פוליטית,  גורמים    אלה.  מערכת  התכנון  ועל  מקבלי  ההחלטות

פועלים  בכל  דרך  כדי  למנוע  החלת  כללים  העשויים  לפגוע  ביכולתם  להתעשר  על  חשבון 
 . כלל הציבור מפגיעה בשטחים פתוחים הראויים לשימור

השינוי  בתרבות  התכנון  הינו  במגמה  של  חיזוק  השמירה  על .    הנה  חיוביתככלל  ההתפתחות
ואולם  בד  בבד  גוברים  גם .  גם  הכלים  משתכללים.  הקרקע  ועל  השטחים  הפתוחים

, המאמצים  להחזיר  את  הגלגל  לאחור  ולשמר  גישות  אנאכרוניסטיות  שאבד  עליהן  הכלח
, ך  להגביר  המודעותהמסקנה  המתבקשת  הנה  כי  יש  להמשי.  כהקמת  יישובים  חדשים

 . לשכלל את הכלים ולהערך לעמוד כנגד הלחצים
הגברה  וחיזוק  של  שיקולי  שמירת  הסביבה  והשמירה  על  הקרקע  והשטחים  הפתוחים 

יש  מקום  להמשיך  ולהגביר  את  השמוש  בתכנון .  כמרכיב  עיקרי  בתכנון  הנם  צורך  חיוני
שכן ,  לעמוד  על  המשמרואולם  יש  ,  הכולל  של  שמושי  קרקע  ככלי  לשמירה  על  הסביבה

אם  באמצעות  תכניות  פרטניות  הפוגעות ,  התכנון  עלול  גם  לסכן  את  השטחים  הפתוחים
.   בהם  ואם  באמצעות  הגדרות  מעורפלות  המשאירות  פתח  לפיתוח  שאיננו  ידידותי  לסביבה

להקפיד  על  תשריטים  והוראות  תכנית  ברורות  ומוגדרות  שיגבו  היטב  את  מדיניות ,  לכן,  יש
מבחן  חשוב  של  הגדרות  ברורות  ושקופות  הוא  יכולתן  לעמוד  במבחן .  הפיתוחהשימור  ו

בתרבות  השלטון  הקלוקלת  השוררת  היום  במדינה  בה  בעלי  הדעה .  הרשות  השפוטית
והמאה  אינם  מהססים  להפעיל  את  כוחם  כנגד  התכנון  יש  חשיבות  רבה  ביותר  למעמד  בתי 

בתי  המשפט  יוכלו  למלא ,  לםואו.  של  התכנון  ועקרונותיו"  כלבי  השמירה"במשפט  כ
תפקידם  ולהגן  על  התכנון  ועל  כלל  הציבור  רק  אם  הגדרות  התכנון  תהיינה  ברורות 

 .ושקופות על פי אמות מידה משפטיות
 
 

 מקורות
  הליך  ניתוח  והערכה  של  משאבי  טבע  ונוף למטרות תכנון ושמושי -  1988.  גידליזון  א .1

 ון הוצאת החברה להגנת הטבעקרקע בשטחים פתוחים חיבור לתואר מוסמך הטכני
  בדבר  עריכת  סקר 94-105  החלטה  מס  -  1994המועצה  הארצית  לתכנון  ולבניה   .2

' ישיבה  מס.  ומסמך  מדיניות  לגיבוש  עקרונות  והנחיות  לשמירה  על  שטחים  פתוחים
330  ,1.11.94 

תכנית  מתאר  ארצית  משולבת ,  31א  "  תמ-.  לרמן  ר,  משרד  הפנים,  מנהל  התכנון .3
 1992ח ולקליטת עליה פיתו, לבניה

תכנית ,    22א  "  תמ-.  אהרונסון  ש,  .בארי  א.  קפלן  מ,  משרד  הפנים,  מנהל  התכנון .4
 1995מתאר ארצית ליער וליעור 
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  תכנית –  2001בהכנה  ,  35א  "תמ,  .שחר  א,  .שמאי  א,  משרד  הפנים,  מנהל  התכנון .5
 2001מתאר ארצית משולבת לבניה ולפיתוח בהכנה 

שימושי  קרקע  ושמירת ,    מדיניות  תחבורה-  1997,  .בנוב  כלו,  .שגיא  י,  .השמשוני  ג .6
צוותי  חשיבה  לשילוב  הבינוי  ושמירת )  דמותה  של  ארץ(א  "  דש-השטחים  הפתוחים  

 ערכי הנוף הפתוח 
 

  שטחים  פתוחים  עקרונות  להרוויה  –  1996,  עורכים.  לובנוב  כ,  .שגיא  י,  .ויתקון  ג .7
חשיבה  לשילוב  הבינוי  ושמירת  ערכי צוותי  )  דמותה  של  ארץ(א  "  דש-ולציפוף  הבניה  

 הנוף הפתוח 
  הצעה  להכנת  מדיניות  לאומית  לשמוש  שמירה  ופתוח  של  משאבי -  1985שגיא  יואב   .8

 .  החברה להגנת הטבע–הנוף הפתוח 
 85ז פברואר " טבע וארץ כ– האדם ונוף מולדתו – 1985שגיא יואב  .9
קיימא -  כלי  לפיתוח  בר–  סקרי  טבע  ונוף  והכנת  מפות  רקע  לתכנון  –  1988.  שגיא  י .10

 . החברה להגנת הטבע–בנוף הפתוח
דמותה (א  "  דש–  עקרונות  לבניה  ולפיתוח  –  שטחים  פתוחים  –  1991עורך  .  שגיא  י .11

 צוותי חשיבה לשילוב הבינוי ושמירת ערכי הנוף הפתוח ) של ארץ
 1992 טבע וארץ ינואר – נלבישך שלמת בטון ומלט – 1992. שגיא י .12
  שיקום  נחלי  ישראל  אקולוגיה  וסביבה –  חיים  לנחלים   1995–.    רופרומקין.  שגיא  י .13

 1995יולי 
 –קיימא  תוך  שמירה  על  הנוף  והקרקע  -  פיתוח  בר–  1996עורכים  .  שוארץ  ב,  .שגיא  י .14

 1996;המועצה לשמירה על הנוף והקרקע מאי 
 1996 ארץ וטבע דצמבר –?  עיר מדינה– 1996. שגיא י .15
מסמך (ש  במשאב  הקרקע  ושמירה  על  הנוף  הפתוח    ייעול  השימו-  1996,  .שגיא  י .16

 )עמדה הוגש לועדת רונן
  אקולוגיה –  בסיס  לשמירה  על  דמותה  של  הארץ  –  השטחים  הפתוחים  –.  שגיא  י .17

 2000 אפריל 6וסביבה 
כלי  לשמירת :    מסדרונות  אקולוגיים  בשטחים  פתוחים-  2000,  .שדות  א,  .שקדי  י .18

 .2000 רשות הטבע והגנים -טבע 
  סקר  השטחים  הפתוחים -  2000ל  מהנדסים  יועצים  "תה,  .גונן  ע,  כנוןמנהל  הת .19
 .המועצה הארצית לתכנון ובנייה,  משרד הפנים-) אטלס מפות נושאיות(
תכנית  אב :  2020  ישראל  -  1997)  ראש    צוות  מחקר  ותכנון.  (מזור  א,  משרד  הפנים .20

 לישראל בשנות האלפיים
ועדת  המשנה  למעקב (ע  "ה  ולנת  החלט-  1998המועצה  הארצית  לתכנון  ולבניה   .21

 20.1.98 -ישיבה ב. בדבר עריכת תכנית ביוספרית)  31א "ובקרה תמ
 . טיוטת תכנית למרחב ביוספרי בשפלת יהודה- 2000מ "סביבותכנון בע. שטרן א .22
 ).מחוז ירושלים(בהכנה  , 1מ "  לתמ30תיקון  .23
 ).מחוז צפון(בהכנה , 2מ " לתמ9תיקון  .24
 ).מחוז מרכז(נה בהכ, 3מ " לתמ21תיקון  .25
 ).מחוז דרום(בהכנה , 4מ " לתמ14תיקון  .26
 ).א"מחוז ת(בהכנה , 5מ "תמ .27
 ).מחוז חיפה(בהכנה , 6מ "תמ .28
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