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דברי פתיחה
עמוס ברנדייס ,יו"ר איגוד המתכננים בישראל
שלום לכולם וערב טוב .זהו ערב משותף לאיגוד המתכננים ולמכון דש"א .ינחה אותו יואב שגיא,
שקיבל מאיגוד המתכננים לפני שבועיים את אות יקיר התכנון בטקס שנערך במסגרת הכנס השנתי של
איגוד המתכננים.
הערב הזה הוא המשך של שתי מסורות באיגוד .ראשית – מסורת של ערבי עיון בנושאים מעניינים ,אשר
בדרך כלל אנחנו לא יכולים לשמוע עליהם ,או לא מגיעים אליהם במסגרות אחרות .המסורת השנייה
היא שאנחנו משתפים פעולה עם גופים נוספים מתוך מטרה גם להרחיב את תחומי העניין של האיגוד
ושל חבריו וגם מתוך מטרה למצוא נושאים משותפים עם גופים נוספים ,להרחיב את קהל המשתתפים
ולאפשר לחברי האיגוד להשתתף ביותר אירועים.
לגבי נושא הדיון הערב ,אני חושב שזהו נושא מרתק שאנחנו בדרך כלל לא שומעים עליו הרבה .היה
אמנם מושב בנושא זה במסגרת הכנס השנתי שלנו ,שהיה מושב מצוין ,וערב זה הוא במידה מסוימת
המשך לאותו מושב .שיהיה לנו ערב מוצלח .יואב בבקשה.

יואב שגיא ,ראש מכון דש"א
תודה לעמוס .אכן ערב משותף לאיגוד המתכננים ולמכון דש"א ,דמותה של ארץ ,שעוסק בשמירה על
שטחים פתוחים ,בכל הנושא של מדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים ,תכנון ומדיניות מקרקעין
וניהול מקרקעין ועוד כהנה וכהנה .ברוכים הבאים.
המפגש עוסק בנושא של פינוי מחנות צה"ל ואני אפתח ואומר במה הוא לא עוסק .מדובר על פינוי
מחנות צה"ל ,בעיקר פינוי מחנות צה"ל לנגב .אנחנו לא נעסוק במפגש הזה בחלק של הנגב ,אלא דווקא
בחלק של המחנות שמתפנים .אני חושב שאין ויכוח על כך שהמגמה להעביר מחנות לנגב ,לפתח את
הנגב במקומות הנכונים  -היא מגמה נכונה ומבורכת אם זה נעשה נכון וטוב ,על פי כללי התכנון
ומדיניות התכנון ,כלומר בעיקר בישובים קיימים או ליד ישובים קיימים ,או בצמידות דופן – כללים
הנכונים גם בנגב .אנו כאמור לא נעסוק בכל מה שקשור למחנות צה"ל בנגב ,ולעיר הבה"דים.
הדיון יעסוק בשאלות מה קורה או מה שיקרה לשטחי המחנות שמתפנים אם וכאשר הם יתפנו .מדובר
בשטחים גדולים ,נרחבים ואסטרטגים  -לא רק מסיבות ביטחוניות אלא גם מסיבות תכנוניות ואחרות -
שניתנו לצה"ל ,למערכת הביטחון ,והיום הם מתפנים או רוצים לפנות אותם .השאלה היא מה יהיה
יעודם של שטחים אלו לאחר הפינוי ,איך נקבעים המהלכים ליעוד העתידי ,ומהם השיקולים לכך :האם
יש כאן שיקולים תכנוניים כלליים ,האם הנושא של השמירה על השטחים הפתוחים המצויים במחסור
חמור מקבל ביטוי בקבלת ההחלטות .בנושאים אלו יעסקו הדוברים.
כפי שראיתם בתכנית המפגש ,את הדיון אמור היה לפתוח ויקטור בר גיל ,סמנכ"ל וראש אגף מבצעים
לוגיסטים ונכסים במשרד הביטחון ,איש רב זכויות ורב יכולות .לצערי הוא הודיע לנו שלשום שהוא לא
יוכל להגיע משום שהוא מארח את המועמד לנשיאות ארה"ב ,הסנטור מק'קיין ,והפצרותי שישלח
מישהו אחר במקומו עלו בתוהו .אני מצר על כך ורוצה לקוות שזה אכן משום שלא היתה אפשרות,
למרות שיש לי איזה ספק קטן .הזמנו גם מישהי מאג"ת בצה"ל וגם כאן נענינו בשלילה ,וכשהצעתי למר
בר גיל שיסייע לוודא שהיא תשתתף במפגש  -הוא הסביר לי שזה בלתי אפשרי .ואנחנו בעצם נותרים
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ללא דבר מערכת הביטחון בדיון החשוב הזה .אני מאוד מקווה שזה לא מעיד על יחס מערכת הביטחון
לגורמים אזרחיים.
אנו ננסה בכל זאת להשלים את החסר .יפתח את הדיון סטניסלב שוורצביין שהוא רכז ממ"י ותכנון
באגף תקציבים במשרד האוצר ,שיציג גם חלק מהדברים שאולי ויקטור היה אמור להציג ובעיקר את
עמדת המדינה וצה"ל .הדובר השני יהיה דן סתיו ,סרי ,סמנכ"ל לתכנון ולפיתוח מינהל מקרקעי ישראל,
שהוא מייצג את הגוף המנהל את מקרקעי המדינה .אלה הן הצגות הפתיחה .לאחר מכן יהיו לנו מספר
מגיבים ,ולאחר מכן דיון .המגיב הראשון היה אמור להיות שמאי אסיף ,מנהל מינהל התכנון ,שהודיע
הבוקר כי לא יוכל להגיע ,כך שבעצם אין לנו נציג רשמי של מינהל תכנון אבל נמצאים אתנו כאן נעמי
אנג'ל ,מתכננת מחוז תל אביב ,ועופר גריידינגר מתכנן מחוז מרכז שיוכלו להתייחס לנושא במחוזות
שלהם .עוד בין המגיבים ד"ר אורן פרז מהפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן ,שעוסק במטריה
הזאת ויתן לנו מידע נוסף .ואחר כך איריס האן ממכון דשא ,שתיתן את ההיבט הסביבתי ,ולבסוף ד"ר
עמירם אורן שהוא גיאוגרף ממכון ואן ליר בירושלים שעוסק הרבה בתחום הזה .ולאחר מכן כולכם
מוזמנים להשתתף בדיון .אז נתחיל ,וסטניסלב בבקשה.
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גישת האוצר
סטניסלב שוורצביין ,רכז ממ"י ותכנון באגף התקציבים במשרד האוצר
ערב טוב ,אני אנסה להציג בקצרה את המתודולוגיה לפיה פועלת הממשלה בכל הנוגע לפינוי מחנות
צבא .באופן כללי ישנם שני סוגים של פינויים:
• פינוי כלכלי :מעוגן בהחלטת ממשלה .החלטת הממשלה קבעה שפינוי מחנה יעשה רק אם
קיימת כדאיות כלכלית בפינוי שלו .אנו בודקים מה עלות הפינוי ,מה התועלות הכלכליות
שיכולות לצמוח מהקרקע וכך קובעים האם הפינוי הוא כלכלי .זה נשמע ונראה די פשוט ,אך
בפועל זה טיפה יותר מסובך.
• פרוייקטים לאומיים :אלו הם אותם פרוייקטים שהממשלה מחליטה לקדם אותם .בדרך כלל
הממשלה מחליטה שהיא רוצה להעביר פעילות כלכלית לפריפריה ,לדרום או לצפון ,ולוקחים
בסיס כזה או אחר ומחליטים להעביר אותו .פה המסגרת היא לאו דווקא פינוי כלכלי,
השיקולים הם רחבים יותר ,ואני אפרט על כך בהמשך.
יש סוג שלישי של פינויים שהוא הסוג הטריוויאלי :ברגע שמערכת הביטחון לא צריכה איזשהו מחנה,
שבמקרה אפילו נמצא במרכז הארץ ,גם אם לא במרכז הערים ,אז מה יותר טבעי מלקחת ,לפרק את
המחנה שכבר לא נדרש ולפנות את השטח .אבל אני לא חושב שיש דוגמאות רבות כאלו ,כנראה
שמערכת הביטחון והצבא לא יפנו לנו שטחים במרכז הארץ כשהפינוי עולה להם כסף.
אתחיל בנושא הפינויים הכלכליים .מהם השיקולים שלנו כשאנחנו מדברים על המודל של הפינויים
הכלכליים? השיקול הראשון הוא כמובן ייעול השימוש בקרקע בתוך השטחים האורבנים .כמובן שישנם
גם יתרונות תפעוליים למערכת הביטחון ולצבא .לא תמיד מתאים למחנה הצבאי להימצא במרכז עיר,
וכמובן שיש יתרונות גם לעיר  -לא תמיד לעיר עצמה נוח שיש מחנה צבאי במרכזה.
השיקול השני הוא ניצול נכון של עתודות הקרקע בשולי הערים לצורכי פיתוח אורבני .מדובר בפיתוח
צמוד דופן ,והיתרון הגדול הוא שמדובר בשטחים מופרים ,שהיו בנויים פעם .למרות שברוב התמ"מים
השטחים הללו צבועים כירוקים ,כפי הנראה מטעמי בטחון ,כולנו יודעים שמדובר בשטחים מופרים,
ולפעמים גם בקרקעות שזוהמו בטעות פה ושם .לכן יש הגיון גדול לפתח בשטחים אלו אם הם צמודי
דופן ,במקום לשנות ייעוד של שטח חקלאי לפיתוח אורבני.
היות והזכרתי את התמ"מים והשטחים הירוקים ,אני רוצה לומר שלפעמים יש נטייה במוסדות תכנון
ובגופים הירוקים ל"קדש" את הירוק הזה ,שבתוכנית נצבע כך מטעמים ביטחוניים ,ולהגיד שמדובר
בשטח ירוק ושלא יעלה על הדעת לשחרר אותו.
כמה דוגמאות לסוג הראשון  -שטחים שמתפנים בתוך הערים .מדובר קודם כל במתחם דרום הקריה,
שזהו פרוייקט גדול שכולם מכירים ,פינת רחובות בגין וקפלן ,רחוב ארבעה וחשמונאים או קרליבך
ממערב .במסגרת הפרוייקט התפנה הצבא ומתוכננים שם כ 500-אלף מטר זכויות בנייה ,חלקם העיקרי
לתעסוקה וחלקם למגורים .באותה מסגרת מקימים גם פארק גדול ,וכמובן משחזרים ומשמרים את
המבנים הטמפלרים.
הדוגמה השנייה היא השלישות ברמת גן .להבדיל מפרויקט דרום הקריה שאנחנו כבר מזמן בעיצומו,
השלישות ברמת גן היא פרוייקט בשלבי ייזום .מדובר בפרויקט טיפוסי 70 ,דונם בלב רמת גן ,וכנראה
שאין הרבה סיבות שיישאר במקומו הנוכחי .יש במקרה זה תכנון חילופי למיטב ידיעתי לכ1000-
יחידות דיור במתחם.
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דוגמה נוספת היא מחנה שנלר בירושלים ,מחנה שכבר פונה ,וקיימת לגביו תוכנית מאושרת בסדר גודל
של  600יחידות דיור .מחנה נוסף שמדברים עליו עכשיו הוא בה"ד חיל הים בחיפה ,מחנה שנמצא בחוף
הים בתחומי העיר חיפה .העירייה ,מטעמים ברורים מאוד לדעתי ,רוצה לפנות את השטח.
נעבור לדוגמאות לפיתוח במחנות צמודי דופן לערים :תל השומר במקרה של רמת גן ,כורדני במקרה
של הקריות ומחנה סירקין בצמוד לפתח תקוה .כולם נמצאים בשלבים כאלה ואחרים של יוזמה.
בכורדני יש כבר תוכנית מאושרת והצבא בשלבי פינוי ,בתל השומר יש סיכום ותוכנית בשלבים על חלק
מהשטח .כמובן שלא כל המחנה מתפנה ,אלא סדר גודל של  200דונם .בסירקין מדובר על יוזמות
רעיוניות בלבד.
כאן המקום לציין שעל פי החלטת הממשלה שציינתי בתחילת דבריי ,הוקם צוות בין משרדי שהתפקיד
שלו הוא לאשר או לדחות את הפרוייקטים ,ולאשר או לדחות פינוי של מחנות צבא .בצוות חברים
משרד הביטחון כמובן ,מינהל מקרקעי ישראל ,משרד הפנים ,ואנחנו משרד האוצר .חברים גם נציג
הבעלים  -הקק"ל ,היות ומינהל מקרקעי ישראל מנהל את הקרקע גם עבור קק"ל.
הצוות מקבל החלטות על פי שני פרמטרים עיקריים :עלות הפינוי ,והתמורות הצפויות משיווק הקרקע:
עלות הפינוי :בהחלטת הממשלה נקבע מנגנון לפיו יש חברות אובייקטיביות אותן מעסיקים משרד
האוצר ,משרד הביטחון וממ"י .אותן חברות מתבקשות לבנות אומדן לעלות הפינוי של המחנה -עלות
ההעתקה .על בסיס אותה עבודה מתנהל משא ומתן בין המשרדים ובסוף יש הסכמה על עלות הפינוי.
התמורות הצפויות משיווק הקרקע :על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל ,המינהל לא יכול להעביר
למעלה מ 80%-מהתמורות עבור פינוי של שטח ,ולא רק כשמדובר במחנה צבאי .כמובן שהמינהל מעביר
רק את עלויות הפינוי ,אבל עד אותה תקרה של  80%מהתמורות בקרקע ,ולכן ,במסלול של הפינויים
הכלכליים ,ההשפעה המכרעת לגבי היכולת לפנות או לא לפנות את המחנה היא בידי מוסדות התכנון.
מוסדות התכנון הם אלה שברוב המקרים צריכים לשקול האם מבחינה תכנונית הם חושבים שבשטח
מסוים צריך להישאר מחנה במתכונתו הקיימת ,עם המטרדים שלו ,או שצריך לאפשר תכנון
שבאמצעותו יהיה ניתן לפנות את המחנה ולשקול מה תואם יותר את המגמות התכנוניות העדכניות,
ואת מערכת התכנון המאושרת .לצוות הבנימשרדי אין למעשה שיקול נוסף מלבד כדאיות כלכלית.
הממשלה לא השאירה במקרה הזה שום שיקול נוסף ,ובצדק ,מכיוון שהכותרת היא פינוי כלכלי .כפי
שאמרתי ,המשמעות העיקרית היא שמי שבסופו של דבר מקבל את ההחלטה האם מחנה יתפנה או לא
– היא מערכת התכנון.
סוג הפינויים השני הוא הפרוייקטים הלאומיים .השיקולים שהממשלה לוקחת בחשבון בעניין
הפינויים של בסיסים גדולים ממרכז הארץ  -הם קודם כל יצירת מוקדי פעילות כלכלית בפריפריה,
ובמקרה של התוכנית להעתקת בסיסים לנגב  -ספציפית בנגב .אנו מצפים שכתוצאה מכך תגדל
הפעילות הכלכלית בפריפריה ,יגדל היקף התעסוקה  -ולכך יש השפעות חיוביות גם לגבי אוכלוסיה
ותיקה באזורים האלה.
מעבר להשפעות בתחום התעסוקה אנחנו כמובן גם רוצים להגדיל את היקף האוכלוסיה באזורים
האלה ,ומחנות צבא הם "מתכון קסם" ,כי בדרך כלל קשה מאוד לגרום למישהו להעתיק את מקום
מגוריו ,אלא אם כן זאת התנתקות ויש חוק מיוחד .בדרך כלל הדברים נעשים בצורה וולונטרית.
במקרה של מחנות צבא מקבלים פקודה וזזים ,ולכן זהו כלי מאוד נוח.
כאשר בוחנים אילו מחנות רצוי להעביר לפריפריה ,לדרום ולצפון ,אז כמובן שהמחנות הראשונים
שאנחנו חושבים עליהם הם מחנות עתירי כוח אדם ,עם פוטנציאל לתושבים עתידיים באזורי
הפריפריה ,ושהאוכלוסיה שלהם היא במצב סוציו אקונומי יחסית גבוה.
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כמובן שאנו בוחנים גם את התועלות העקיפות ,ואלו בעיקר התשתיות – פיזיות ואנושיות .הכוונה היא
כמובן לכבישים ,לרכבות ,למערכות תחבורה ,וגם לתשתיות חברתיות .אם אנחנו מדברים על העתקה
של בסיס כמו עיר הבה"דים אז ברור שלסדר גודל של כ 1000-אנשי קבע שיעברו ביחד עם הבסיס,
וחלקם יתגוררו באזור  -נצטרך לספק פתרונות מגורים ,חינוך ובריאות ,וזוהי הזדמנות לשפר את כל
השירותים האלו באזורים הפריפריאלים .ובהקשר הזה אני מדבר בעיקר על חינוך ,אבל גם לנושאים
שקשורים בתרבות הפנאי.
מספר דוגמאות לפרוייקטים לאומיים :בח"א  - 27בסיס חיל אויר שנמצא בשלבי העתקה כרגע מנתב"ג
לאזור נבטים ,עיר הבה"דים שאני מבין שחלק מהנוכחים עסקו בנושא זה במסגרת כנס אחר ,ופינוי
מחנות חמ"נ ממתחם גלילות  -שהוא מהיותר מסובכים לביצוע בגלל העלות ,שכן מדובר בסכומי עתק,
אבל בצידה יש לפינוי זה תועלות גדולות מאוד .מדובר בהעתקה של אנשי צבא רבים במצב סוציו
אקונומי טוב פלוס .המעגל השני והשלישי של כל העתקת מחנה כזה הם אותם שירותים נלווים
שהבסיס צורך ,אותה תעסוקה שמתפתחת מסביב לכל בסיס כזה .אנחנו לא מדברים על בסיס דוגמת
עיר הבה"דים ,שהוא בסיס שאפשר לקרוא לו אוטרקי ,אלא על מחנות חמ"נ שהם בכל המובנים
הייטק ,ובכך יש יתרונות נוספים.

מה צריכה הממשלה לבחון כאשר היא נדרשת לקבל החלטה על פרוייקט לאומי מהסוג הזה? אני מדגיש
שמדובר על נקודת הראות של אגף התקציבים ,אבל אני חושב שזה די מכסה ,כי הדיונים בממשלה הם
דיונים שצריך לחתוך אותם ,צריך להחליט לכאן או לכאן ,ולצורך כך צריך לשים איזושהי מסגרת
מדידה ,אם תרצו מספרית.
מצד אחד יש לנו את התועלות ,הזכרתי את רובן ,התועלות של הגדלת הפעילות הכלכלית בפריפריה ,של
היקף התעסוקה בפריפריה .התועלת השנייה היא כמובן גידול בהיקף האוכלוסיה באזורים אלו ,וכמובן
התועלות של התשתיות שהזכרתי .התועלת הנוספת נוגעת להשפעת השינוי על האוכלוסיה הותיקה,
אותה אוכלוסיה שכבר מתגוררת באזור .מצד שני ,שהוא מאוד פרוזאי ,יש את העלות של הפינוי ויש
את העלות של המהלך .ובסוף הממשלה צריכה להחליט ,האם לאור התועלות שאנחנו מנסים לכמת
אותן בדרך כזאת או אחרת לתועלות בצמיחת המשק ,תועלות בפרמטרים כלכליים אחרים ,אם זה
שיעורי אבטלה באזור ,אם זה תועלות עקיפות  -האם התועלות האלו מצדיקות את השינוי בסדרי
העדיפויות .ברור לחלוטין שכל פינוי כזה צריך לבוא מתוך תקציב המדינה ,שאין בו הרבה שקלים
פנויים .בדרך כלל כל פרוייקט כזה יבוא על חשבון פרוייקטים אחרים ,וזאת בעצם השאלה ,שהיא
שאלה לא פשוטה לחלוטין ,שממשלה צריכה לשאול את עצמה וגם לענות .האם התועלות במקרה
הספציפי של כל מחנה ומחנה ,מצדיקות לתת פחות כסף לחינוך ,לתת פחות כסף לסל בריאות ,לתת
פחות כסף לניצולי שואה וכמובן גם אפשר לתת את הדוגמאות הפחות דרקוניות ,לבנות פחות כביש
במרכז הארץ ואולי לצמצם קו ברכבת הקלה פה בתל אביב.
זוהי למעשה המסגרת ,ניסיתי להציג אותה בצורה פשוטה ומסודרת ,אם יש שאלות בסוף אשתדל
לענות ,וזה יעזור לי להפוך את הנושא ליותר מעניין .תודה.
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משרד האוצר – אגף התקציבים

פינוי מחנות צבא
מרץ 2008

פינוי מחנות צבא  -המסגרת
• פינויים כלכליים על פי כללי החלטת ממשלה מס'  1815מיום
:31.8.93
" פינוי כל מחנה ייעשה רק אם קיימת כדאיות כלכלית בפינויו,
בהתחשב בעלות הפינוי מצד אחד ,ובערך הקרקע מצד שני"
החלטות על פינוי המחנות מתקבלים בצוות בינמשרדי בו
חברים נציגי משרדי הביטחון ,הפנים ,האוצר ,ממ"י
• פרויקטים לאומיים – בד"כ מתוך מדיניות הממשלה לפיתוח
הפריפריה )בד"כ על פי החלטות ממשלה פרטניות(

פינויים כלכליים – שיקולים עיקריים
• ייעול השימוש בקרקע בתוך הערים
• יתרונות תפעוליים הן לצבא והן לעיר
• יתרונות תכנוניים וכלכליים – קרקע משאב בחסר
• לספק עתודות קרקע לפיתוח ערים
• פיתוח ערים
• יתרונות תכנוניים – שימוש בשטחים "מופרים" במקום
שטחיים חקלאיים

ייעול השימוש בקרקע בתוך הערים -
דוגמאות
• פינוי מתחם דרום הקריה בת"א
• פינוי מחנה שלישות ראשית ברמת גן
• פינוי מחנה שנלר בירושלים
• פינוי בה"ד חיל הים בחיפה

עתודות קרקע לפיתוח ערים  -דוגמאות
• פינוי מחנה תל השומר
• פינוי מחנה כורדני
• פינוי מחנה סירקין

פינויים כלכליים – משתנים עיקריים
המשפיעים על ההחלטות
• עלות הפינוי – בדיקה קפדנית של עלויות הפינוי וניהול מו"מ בין
ממ"י ,משרד האוצר ומשרד הביטחון על בסיס העלויות שנקבעו
על ידי חברה אוביקטיבית
• התמורות הצפויות משיווק הקרקע
• השפעה מכרעת של מוסדות התכנון
• על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל עלות הפינוי לא
תעלה על  80%מהתמורות הצפויות משיווק הקרקע

פינויים כלכליים – משמעויות עיקריות
בהינתן עלויות הפינוי המוסכמות ההחלטה על פינוי נמצאת
למעשה בידי מוסדות התכנון שצריכים לבחור בין החלופות:
• השארת של המחנה במקומו
• אישור תכנון שיאפשר מימון פינוי המחנה בהתאם לכללים

פינוי מחנות צבא כפרויקטים לאומיים
לפיתוח הפריפריה  -שיקולים עיקריים
• העתקת מוקדים שיוצרים פעילות כלכלית ושיש בהם כדי
להגדיל היקף התעסוקה לפריפריה
• פוטנציאל להגדלת היקף האוכלוסייה בפריפריה )בד"כ
אוכלוסיה ברמה סוציו-אקונומית גבוה(
• תועלות עקיפות )שיפור תשתיות פיזיות ,חברתיות וכדומה(

פינוי מחנות צבא כפרויקטים לאומיים
לחיזוק הפריפריה  -דוגמאות
• פינוי מחנה בח"א  27לנגב
• פינוי עיר הבה"דים לנגב
• פינוי מחנות החמ"ן לנגב

פינוי מחנות צבא כפרויקטים לאומיים –
עיקרי המשתנים המשפיעים על
ההחלטות ומשמעויות
• בחינת התועלות התמונות בפרויקט:
• הגדלת היקף הפעילות הכלכלית והיקף התעסוקה בפריפריה
• הגדלת היקף האוכלוסייה בפריפריה
• שיפור רמת התשתיות הפיזיות והחברתיות
• שיפור במצב הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה המתגוררת
באזור
• בחינת יכולת לממן את עלויות הפרויקט במסגרת סדרי העדיפויות
של הממשלה בתקציב המדינה

גישת ממ"י
דן סתיו ,סמנכ"ל לתכנון ולפיתוח מינכל מקרקעי ישראל )ממ"י(
ערב טוב .אני חשבתי שבתוכנית של הערב נאמר שסטניסלב יציג את גישת האוצר ואני צריך להציג את
גישת ממ"י ,וכדי שזה יהיה מעניין יותר ולא יבש ,אולי להציג עמדות נוגדות .האמת שבכמה וכמה
דברים שקשורים לנושא הזה ישנן עמדות ,לא הייתי אומר נוגדות ,אבל ישנן עמדות מעט שונות בין
עמדת האוצר לבין העמדה של המינהל .אבל מכל מה שסטניסלב הציג עד עכשיו ,אני לא חושב שאני
יכול לבוא ולומר שהעמדה של המינהל ,או אפילו אגיד העמדה שלי אישית ,שונה ממה שסטינסלב
הציג .ישנם כמה פרטים קטנים שלגביהם אני יכול להעיר ,למשל נאמר שאין כמעט פינוי מהדגם
השלישי ,אז אני יכול להזכיר כמה דברים שנעשו ,שהצבא משיקוליו שלו נטש מחנה או מתחם ,ואפילו
במיקום מרכזי ,כמו מחנה מרכוס בחיפה למי שזוכר.
לכן איני רוצה להציג גישה נוגדת אלא להשלים ,ומכיוון שאנחנו נמצאים כאן בפורום מתכננים
ובהזמנה של מכון דש"א ,אנחנו מדברים על השטחים הפתוחים .בדף שחולק לפני הערב הזה נכתבו
בפירוש מהם השיקולים ,ועולה השאלה  -אם כשמחנה מתפנה ומבחינה תכנונית ראוי שהוא יהיה שטח
פתוח  -אז מדוע לא להגשים את המטרה הזו?
האמת היא שהתשובה נמצאת בדברים שסטניסלב אמר בסוף דבריו .פינוי מחנות  -למעט אותם
המקרים שהם בסך הכל מעטים ויוצאי דופן בהם המחנה מתפנה ,והצבא משחרר שטח בגלל שהוא
פשוט לא זקוק לו יותר – למעט מקרים אלו ,הפינוי של המחנות הוא נושא מאוד מאוד יקר .אנחנו לא
מדברים על מיליונים בודדים של שקלים ולא על עשרות מיליונים אלא על מאות מליונים ועל מליארדים
של שקלים ,כמו בכל הדוגמאות שהוזכרו כאן ושהעלויות של הפינוי נבחנו לגביהן על ידי חברות
אובייקטיביות.
סטניסלב הזכיר למשל את מחנה גלילות .אז מבלי שאנו יודעים עדיין כרגע את השורה התחתונה של
האומדן המעודכן  -מדובר על מספר מיליארדים של שקלים כדי להעביר ולהקים מבנים ומתקנים
חדשים עבור אותן יחידות שיושבות כיום במחנות.
כאשר מדברים על הוצאה כזו ,עולה שאלה מאוד כואבת ומאוד חמורה :האם מוצדק להשקיע בפינוי
את ההשקעה הזאת ,מבחינת ראייה כללית של משק המדינה? כשאנחנו מסתכלים על שטחים פתוחים,
אנחנו לא מסתכלים על כלל תקציב המדינה .מי שמטבע הדברים חרד לנושא או מי שתפקידו לקדם את
נושא השטחים הפתוחים ,בוחן את הנושא של שטחים פתוחים או הנושא הסביבתי בכלל במדינה .גם
אז -האם נכון במסגרת סדרי העדיפויות של התחום הסביבתי להשקיע מיליארדים בפינוי של כמה
מאות דונמים באזור רמת השרון או הרצליה כדי שהם יישמרו כשטחים פתוחים? אם היה כלול שם
איזשהו ערך סביבתי טבעי ,נדיר ויקר ,זה אולי היה דיון על ערכים ,כמו מה מחיר הערך .אבל אנחנו
מדברים על כמה מאות דונמים של שטח פתוח בלבד.
אם רוצים לייעד שטחים שהיום אינם פתוחים – כדי שיהפכו לשטחים פתוחים ,אז עם כל זה שאנחנו
מדינה קטנה וצפופה ושמדובר במרכז הארץ ,ואני בודאי ובודאי לא חולק על כך שהקרקע ,ובאופן
מיוחד השטחים הפתוחים הם המשאב מהיקרים והנדירים שיש לנו  -ובכל זאת במקרה כזה זאת
שאלה גדולה מאוד .האם באמת ראוי דווקא בשטחים האלה להשקיע? או נאמר את זה פשוט ,לפדות
זכויות מקרקעות חקלאיות זה הרבה הרבה יותר זול ,והרבה הרבה יותר פשוט.
בחרתי בדוגמה של גלילות כי היא באמת דוגמה קיצונית .אפשר לבוא ולהגיד שזו לא חוכמה לקחת את
המתקנים שאולי הם היקרים ביותר ,ולהקים מטר מרובע מהמטראג' של פי גלילות עולה בערך 15,000
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או  20,000שקל .אבל גם אם נלך למחנות אחרים ,שבהם ההשוואה לא קיצונית עד כדי כך ,מחנה
סירקין למשל .מדובר ב 2200או  2400דונם ,כאשר עלות ההגירה היא בסדר גודל נמוך יותר של עלות.
ובכל זאת השאלה היא האם שווה לשלם סכום כזה ,האם נכון לשלם את הסכום הזה עבור אותם 2000
או  2400דונם במזרח פתח תקוה?
ביחס למחנה גלילות ,גם כדי לייעד אותו לפיתוח רגיל ,ולמרות שזה מקום מאוד מרכזי ומחירי הקרקע
מאוד גבוהים  -גם אם לוקחים את כל השטח ומייעדים אותו לבנייה בצורה המיטבית מבחינה כלכלית
 גם אז אנחנו לא מגיעים ליותר מאשר רבע או שליש מעלות ההגירה ,וודאי אם מיעדים את השטחכשטח פתוח .ואני חושב שיש בהחלט מקום לשאול את השאלה האם הדברים האלה ראויים.
אפשר לתת שתי דוגמאות מראשון לציון .מחנה צריפין ,רובו בתחום של ראשון לציון ,וכאן שוב מדובר
בעלויות גבוהות מאוד של פינוי המחנות ,שספק אם אפשר יהיה לכסות אותן בדרך שסטניסלב הגדיר
כפינוי כלכלי .נאמר שרוצים לייעד את שטח המחנה לשטחים פתוחים מסיבות תכנוניות כאלה
ואחרות .כאן אני אומר שיש ספק ,שוב ,ספק גדול מאוד אם יש איזושהי הצדקה ,ולא מנקודת המבט
של האוצר ,אלא מנקודת מבט סביבתית ,מנקודת מבט של למה לייעד את הכספים .אם ישנם משאבים
לייעד אותם למטרות סביבתיות  -האם זו ההשקעה שראוי לעשות?
לעומת זה באותה ראשון לציון ישנם במערב מטווחים ,מטווח  24שעל חוף הים .ודוקא כאן קרוב לודאי
שהפינוי הכלכלי יכול להיות מאוד מאוד ברור וחד משמעי ,כי התועלות הכלכליות שאפשר להפיק
מבנייה במערב ראשון ,במרחק לא גדול מהים ,הן גדולות .קרוב לודאי שהכינו כבר תוכניות ,ואפשר
להגיע שם קרוב ל 15000-יחידות דיור ,או היקפים גדולים יותר .מבחינת ההגירה יש בעיה למצוא מקום
חליפי ,אבל עלות ההגירה עצמה אינה כל כך גבוהה .פינוי המפעלים הוא פעולה יקרה ,אבל העלויות,
יחסית לעלויות במקומות אחרים  -הן לא גבוהות כל כך .אבל כאן ,במערב ראשון לציון ,יש שטח שהוא
לא בר תחליף .אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שמדובר בקרקעות כמו בצריפין או במחנה סירקין ,כי
לקרקעות אלו יש בתכנון כללי של המחוז ושל האזור מקומות תחליפיים .בחוף הים ,למרות שהפינוי
יכול להיות מאוד כלכלי ומאוד כדאי ,יש מקום באמת לחשוב האם נכון בכלל לעשות את הפינוי הזה,
כי כאן ישנו ערך ,ישנו שטח שהוא לא ניתן להחלפה .לפתוח חוף ים במקום אחר  -ברור לנו שאנחנו לא
יכולים.
ולכן אני חושב שהגישה של הפינוי בכללותה היא כמו שסטליסלב הציג .ברוב רובם של המקרים,
מבחינת משק המדינה ,ומבחינת הראיה הסביבתית הכוללת  -אין הגיון לפנות מחנות צבא לטובת
שטחים פתוחים .כדאי לנסות ולמקסם את התועלת הכלכלית שאפשר להפיק מהשטח המתפנה לטובת
פיתוח עירוני ,לטובת הקמת מתקנים ומבנים במקום בשטחים פתוחים אחרים ,ואת השטחים
הפתוחים לנסות למצוא במקומות אחרים ,ולאו דווקא על חשבון המחנות.
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על פינוי מחנות צה"ל במחוז תל אביב
נעמי אנג'ל ,מתכננת מחוז המרכז ,משרד הפנים
ראשית ,אני מצטערת ששמאי לא הגיע כי אני לא יכולה להציג באופן פורמלי את עמדת מינהל התכנון,
אבל אני אנסה להציג את הנעשה במחוז תל אביב ,ואני מקווה שעופר יעלה בהמשך נושאים ממחוז
המרכז ,כי אני חושבת שבשני המחוזות ,תל אביב ומרכז ,מתרכזים המון שטחים בטחוניים שהם
שטחים איכותיים גם לצרכים הבנויים וגם הפתוחים.
יש אמירה אינדיאנית ,והרי הפילוסופיה האינדיאנית שונה מאוד מפילוסופיית המערב שמגולמת
בעמדת ממ"י ומשרד האוצר ולפעמים גם באופן בו אנו עובדים – האמירה שואלת איך מוחאים כף
אחת .ויקטור בר גיל לא נמצא פה והוא ממשיך לגלם ,לפחות מבחינת הקריירה שלי ,את אותה היד
הנעלמה לא של אדם סמית במקרה הזה אלא של ויקטור בר גיל – כי אני לא מצליחה לפגוש אותו כבר
 12שנה .המון דברים קורים במערכות שאני מטפלת בהן .מדובר בשטחים ענקיים ,ובשיתוף פעולה גלוי
ומסודר ובעבודה נפלאה עם מינהל מקרקעי ישראל ,ועם סטניסלב בפרוייקטים המשותפים .אבל את
ויקטור בר גיל אני לא מצליחה לפגוש ולדעתי זה מייצג את הנושא.
יש לנו בעיה אמיתית בכך שאין בעצם הידברות מובנית בנושא הזה של פינוי המחנות ,ואין התייעצות
עם מתכנני המחוזות .כל העבודה של הפינויים הכלכליים מבחינת העבודה הבין משרדית דורשת שיפור
מרחיק לכת ,למשל בכך שלא כל אחד מאתנו ימציא את הגלגל במחוז שלו ,כי כך אנחנו מגיעים
לתוצאות פחות טובות.
אני רוצה להתחיל ולהגיב לדברים ששמענו .דבר ראשון אני רוצה קצת לתקוף את האמירה הזו ,שאנחנו
לוקחים אותה כמובן מאליו ,שמהשטחים החקלאיים ניתן לקחת לשטחים פתוחים שהם פארקים.
אנחנו לומדים היום ושומעים על כך לאחרונה במספר מחקרים ,שלשטחים החקלאיים כשלעצמם יש
חשיבות מאוד גדולה במגוון הרחב של שטחים פתוחים שישנם .והעניין הזה של טבע ,כמו הטבע של
פארק ושל שטחים פתוחים ,גם בו צריך ללמוד לעשות איזונים ,יחד עם המנה של הסך הכל שאנחנו
צריכים לראות שהיא הנכונה .התוכנית של בקעת הנדיב נכנסה קצת לנושא הזה ,אבל יש עוד הרבה
עבודה לעשות כדי שנוכל להבין יותר את שיווי המשקל ומתי אנחנו עלולים לפגוע בו באזורים מסוימים.
דבר נוסף שנלקח כמובן מאליו ,ובשבע השנים שאני במחוז תל אביב לא שמעתי עליו מילה אחת :האם
צפון הקריה צריך להישאר באמת בתוך מרכז תל אביב? הייתי מצפה שיתקיים איזשהו דיון מובנה או
לפחות הסבר מובנה ,שאני אהיה רגועה למה זה צריך להיות במרכז תל אביב .עוד לא הצלחתי לקיים
את הדיון הזה ,ולא משנה כמה ביקשתי וכמה ניסיתי.
אני לא אדבר על מקרים כמו תעש שרון ,תעש נוף ים ,שם מדובר בפינוי של מטרדים שהם גם היו
מערכות ביטחוניות ,אלא באמת על הנושא של פינוי מחנות שהוא מוקד הבעיה והסיפור .התמ"מ של
מחוז תל אביב אגב נבדל משאר התמ"מים בעניין הזה ,ובמקום שצריך להראות פיתוח עירוני היא
מראה פיתוח עירוני ,וזה לא משנה איזה מחנה צבא יש בו ,ובמקומות שאמורים להיות פתוחים –
התכנית מראה פתוח .יש לנו ויכוח באזור של מערב רמת השרון מה צריך להראות ,אבל התמ"מ מראה
את מה שמתכנני התמ"מ והועדה המחוזית והמועצה הארצית חשבו לנכון .הירוק אמור להיות פתוח
לנצח והכתום סגול ורוד אמוים להיות מבונים ביעודים כאלה ואחרים .כך שלפחות בעניין הזה אני
חושבת שכתמ"מ צעירה היא כבר הפיקה לקחים מאחרים.
העמדה שלנו לגבי מימון הפינוי היא מאוד ברורה ,וכאן אני חושבת שזו עמדה של מינהל התכנון ומשרד
הפנים .אנחנו בוחנים מהו היעוד הנכון שצריך להיות לשטח ,וככל שהוא יכול לתרום בעקבות ייעודו
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לפיתוח ,ויכול לתרום להעתקת התשתית הצבאית – אז בבקשה ,זה יהיה חלק מהתרומה למשק
המדינה .וללא ספק כשעובדים באזורים שהקרקעות יקרות אפשר לפנות בפחות תשלום מס ,ולפעמים
להגיע לאיזושהי צפיפות נוספת ,שהיא עדיין סבירה .אבל אי אפשר לצאת מנקודת מוצא שהמחנה
הספציפי הזה צריך לממן את מלוא ההעתקה .מה גם שאנחנו מכירים את השיטה הזאת ,כשאנחנו
מנסים לעבור מפולקסווגן  65לרולסרויס  ,2008זאת אומרת שהתשתיות והמחנות דורשים היום צרכים
שונים ,ובכלל צורת העבודה שלהם היא אחרת לחלוטין ,ואי אפשר להעתיק אותם אלא בהשקעות
ענקיות בשביל לפתח אותם במקומות החדשים .כי לא יעתיקו את אותם המתקנים של צריפין או של תל
השומר כמות שהם.
אז בנושא הזה ישנה בעייתיות ,ואני אומרת את זה בצורה עדינה .יש גם בעייה עם העבודות של החברות
האובייקטיביות למשל ,ועכשיו יש עבודה חדשה של חברה אובייקטיבית באזור של תל השומר ,אני לא
ראיתי שהיא נעשית ומועברת באופן מסודר ומובנה מראש לבקרה לארבעת החברים בצוות הבין משרדי
בשביל לראות שהחברה האובייקטיבית הזאת עובדת עבור כולנו.
אני חושבת שקשה להבדיל בין פרוייקט לאומי לבין הפינויים הכלכליים .ניקח למשל את מערב רמת
השרון ,שם ישנם שלושה מחנות ,ואני אתייחס לשניים מהם .מחנה אחד שכולם מכירים ורואים שיש בו
אנטנות ,זה לא סוד ,העין רואה אותם .העתקה של חלק מהפונקציות האלה לירושלים או לדרום היא
פרוייקט לאומי .אז אי אפשר לראות את זה מהצד שמגיעים אליו כפרוייקט לאומי ,ומהצד שמפנים
אותו  -כפינוי כלכלי .אני חושבת שזה מייצר איזשהי דואליות וניסיון להרוויח בשני העולמות וצריך
לראות את המיכלול כולו .כמו שאולי צריך לראות ,וזה לא אצלי במחוז ,את כל חופי דרום מחוז מרכז
מראשון עד אשדוד ,יחד עם סירקין וצריפין ,כי יש שטחים פתוחים יחודיים שאין להם מחיר כמו חוף,
והתייחסות המחוז חשובה בעניין זה.
דוגמא נוספת היא מחנה תל השומר ,חלק מתוכנית בקעת אונו ,שהיא תוכנית מחוזית .היה הוכנה
תוכנית אב שששלב שלה אושר בשתי הועדות המחוזיות ועכשיו נמצאת תוכנית מחוזית חלקית לבקעת
אונו בשלבי הכנה מתקדמים בכל אחד משני המחוזות .מחנה תל השומר נמצא במחוז תל אביב ,בשטח
גלילי ,הוא כרגע לא שייך לאף רשות מקומית ,גם לא משלם בגלל זה ארנונה ,ואולי אנחנו לא ממצים
את מה שהרשויות יכולות לקבל ממנו .אבל הועדה המחוזית תל אביב אמרה שאור יהודה ,שהיא
דרומית למחנה תל השומר ,סובלת מאוד מהתח"רים ,ויש לה מעט אזורי מגורים והמון בעיות
להתפתחות ,ולכן בואו נקבע בתוכנית האב ואחר כך בתוכנית המתאר המחוזית ,שמחנה תל השומר
מיועד בעתיד להיות אזור מגורים .זה לא אזור תעסוקה כמו שהוא כיום ,כמחנה צבאי ,או גם בעתיד -
אלא אזור מגורים ,כי זו קרקע עידית למגורים שלא סובלת מרעש .באור יהודה יש המון שטחי תעסוקה
והיא לא יכולה לפתח מגורים .אחר כך בעתיד נראה מה יעשו מבחינת איחוד רשויות ולאן נותנים את
השטחים וכדומה .צריך לטפל שם בנושא זיהום הקרקע ולבחון אם קיים זיהום או לא ,אבל יש שם
כמובן גם חורשות נהדרות ובהחלט זה שטח עידית למגורים שמחבר בין האזור של קרניצי ברמת גן,
קרית אונו ,גני תקוה ואור יהודה.
כשאנחנו הבאנו את הרעיון הזה אל משרד הביטחון הוא בהתחלה נדהם ,אחר כך קיבל את התכנית,
אבל הרעיון שלנו היה כפול .הצענו לפנות את מחנה תל השומר לדרום אור יהודה ,לאזור תעסוקה
בשטח שהוא כולו בבעלות ממ"י ,לשטח שעונה לצרכים שלהם ,שבמקרה ידענו אותם .ואם המדינה
מייצרת מטרד רעש בנתב"ג ,הגיוני שדווקא המדינה ,כמעסיק במקרה הזה ,תמקם את התעסוקה שלה
באזור זה ,ותמגן אותה אקוסטית .כך הנזקים והתועלות יהיו באותו גוף .היתה לכך התנגדות מאוד
גדולה של מערכת הביטחון ,גם היא לא בעבודה מאוד מסודרת .ראשי עיריות מתקשרים עם שרי
ביטחון ,מתחלף שר ביטחון ,נפגש עם ראש הרשות שוב ,וזאת לא עבודה מסודרת של הידברות מסודרת
על האלטרנטיבות לאן לפנות את תל השומר בסופו של דבר.
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אני רוצה לעבור לנושא מערב רמת השרון ,ולספר לכם קצת על האזור הזה .האם לאפשר שם יותר בינוי
ממה שסומן בתמ"מ המופקדת ,לקחת אותו יותר מערבה ,ולהתבסס על זה שאנחנו יודעים שיש שם שני
שטחים מופרים ענקיים ואפילו רק בשביל לבטל את ההפרה הזאת צריכים לייצר יותר בינוי אולי ממה
שסומן בתמ"מ .כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לקיים סיג ושיח והידברות מובנית על האזור הזה.
ועשינו עבודה ,חצי מסודרת ,אבל משרד הביטחון לא היה שותף להון .לא מופעל עלינו לחץ ממשרד
האוצר שאנחנו נממן את הפינוי כי ברור שזה בלתי אפשרי .מופעל עלינו בהחלט לחץ שאנחנו נעשה את
המקסימום הסביר של בינוי .אבל אנחנו לא מסוגלים להגיע לזה ,וגם באיזשהו מקום ,ולצערי בעניין
הזה ,המועצה הארצית בהחלטה שלה לתת תוקף לתכנית ,דווקא מתוך הרבה לחץ של הגופים הירוקים
שיושבים במועצה  -לא נאותה לשקול יחד אתנו את ההרחבה המצומצמת של הבינוי באזור הזה ולהפוך
את הפינוי לישים ,ולאפשר את הפארק של מערב רמת השרון .ואני לא יודעת איך לעשות את זה ,כי כמו
שאמרתי ,אני רוצה לעבוד במחוז תל אביב על העיקרון שברגע שהתמ"מ הזאת תאושר ,ירוק לא יהפוך
יותר לכתום .לצערי ,באזור הזה של המחנות אני לא יודעת מה יעשו מי שיצטרכו להתמודד עם הנושא.
אני חושבת שאנחנו צריכים לייצר יותר שקיפות בבדיקות הכלכליות ,והן צריכות לכלול את אותן
השפעות חברתיות שדיברנו עליהן .ההשפעה החברתית על אור יהודה כתוצאה מכך שהיא תקבל
איזשהו "בוסטר" של אוכלוסיה אחרת ,של סוג תעסוקה חלופי בתוכה ואוכלוסיה אחרת .השפעה
חברתית של העתקת תל השומר החוצה ויצירת מוקד מגורים חדש שיהווה איזשהו לב בבקעת אונו
בהסתכלות הכללית ,ומהצד השני  -ברמת השרון צריך להיות יותר פארק ופחות בינוי.
אני שומעת שיש ועדה שלמה על נוהל פר"ת לבדיקה כלכלית של פרוייקטים תחבורתיים בעיקר .אני
חושבת שחשוב לדעת כיצד לעשות בדיקה כלכלית בהקשר החברתי והלאומי של הפינוי ,כולל שאלות
כמו מה הערך של חוף ים למשל לעומת שטח פתוח אחר ,של שטח מבונה באזור אחד לעומת אזור אחר,
התועלת הכלכלית לערים שסטניסלב דיבר עליה ,והעלויות האחרות לצבא ולערים .צריך להסכים על
הנושאים שנכנסים לנוהל ,ולא לקבל איזה מין מסמך שכבר זה רק ויכוח על מספרים ואז קשה לכולנו
להתמודד ולהבין אם אנחנו מדברים על אותו תכנון ועל אותה מדינה .זהו.
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ד"ר אורן פרז ,הפקולטה משפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
הפרספקטיבה שאני אציג היא של מי שמגיע מהאקדמיה .אני לא מכיר לפרטיהן את כל התוכניות ,לא
בהקשר של מחנות הצבא ולא בהקשר שנעמי דיברה עליו ,ואני רוצה לתת כמה פרספקטיבות קצת יותר
מופשטות .האלמנט הראשון שאני רוצה להתייחס אליו הוא המתודה הכלכלית שסטניסלב תיאר,
כשבעצם המתודה הזאת נשענת על ז'אנר כלכלי של " "Cost benefit analysisשזה המקום שממנו
משרד האוצר שואב את גישתו .אני חושב שישנם כמה אלמנטים מאוד בעייתיים בדרך שבה משרד
האוצר מסתכל על הנושא ,באופן שבעצם לא משקף נכונה את טובת המדינה או את פונקציית הרווחה
הכללית של המדינה .ואני רוצה לדבר בעיקר על התועלת של הפינוי מכמה היבטים.
ראשית ,אתייחס לאופן שבו מסתכלים על התמורות ממכירת הקרקע .אני חושב שזה מפספס הרבה
תועלות עקיפות מהפינוי ,שמבחינה חברתית צריך לתמחר אותן .איזה סוג של תועלות? אני אתן שתי
דוגמאות .ניקח למשל את מחנה עתלית .מחנה עתלית יושב על חוף ים מאוד מאוד נדיר ,שיש בו גם
עתיקות ,ויש לו ערך ציבורי רב .אני כאזרח המדינה חושב שאחת מהתכליות ,מהמטרות שלנו שמחנה
עתלית יפונה ,נובעת מכך שאין לנו הרבה חופי ים בעלי ערך כזה .איך אנחנו מתמחרים את הפינוי הזה?
הרי לא נרצה למקם שם מלונות או למכור שם בתי דירות .יכול להיות ששווה לנו ,ככל אזרחי המדינה,
לממן פינוי כזה ,בהנחה שזה אפשרי ,גם אם זה יעלה לנו נגיד מיליארד שקל .זה סוג אחד של תמורה
שהיא תמורה עקיפה.
דוגמה אחרת היא של הקריה בתל אביב ,מה הערך של פינוי צפון הקריה? אני אתן דוגמה מאירופה .כמו
שאתם בודאי יודעים ,לונדון היא היום הבירה הפיננסית האירופית ,היא מתחרה עם ניו יורק .בשנות ה-
 90היו הרבה דיבורים על כך שפרנקפורט תחליף את לונדון כבירה הפיננסית של אירופה .מהר מאוד
הסתבר שאין לזה שום סיכוי .מדוע אין לזה שום סיכוי? אם מישהו מכם ביקר בפרנקפורט וביקר
בלונדון ,הוא יכול מהר להבין שאף בנקאי נורמלי לא ירצה לגור בפרנקפורט לתקופה ממושכת,
בהשוואה ללונדון .למה? כי לונדון מציעה איזשהו ערך תרבותי מוסף .את הערך הזה קשה מאוד לתמחר
בכסף אבל זה משהו שקיים בתל אביב וצריך לשמור אותו ,כי יש לו איזשהו ערך כלכלי.
לפני שלושה ימים חזרתי מכנס בקולומבוס אוהיו .אוהיו היא מדינה מכובדת לכל הדעות 8 ,או 10
מיליון איש ,אחת המדינות הכלכליות המרכזיות בארה"ב ,אבל קולמבוס היא הבירה של אוהיו שיש בה
מיליון איש ,ואין בכלל מה להשוות אותה לתל אביב .שוב ,מדובר במשהו שיש לו ערך כלכלי ,וב Cost
" "benefit analysisהוא נעלם.
באותה מידה אני גם קצת מוטרד מהניסוח של הפרוייקט הלאומי .אתם טוענים שאתם מסתכלים על
התועלות העקיפות שיש לפרוייקט לאומי .אז קודם כל מעניין אותי אם יש איזשהם מחקרים שתומכים
בתועלות האלו ,בהקשר של התרומה לפיתוח הפריפריה .דוגמה בולטת שהיא דווקא דוגמה הפוכה –
היא בה"ד  .1האם בה"ד  1באמת תרם למצפה רמון? האם זו גם הצורה שבה אנחנו רוצים לפתח ,אני
אקח לדוגמה את מצפה רמון ,ואולי יש דרכים אחרות שהן עדיפות .ובכלל ,אם משתמשים בסוג הזה
של פרוייקט לאומי כתרומה לפריפריה ,כאיזשהו תרוץ לא לעשות דברים אחרים  -זה נראה לי בעייתי.
יכולים להיות מכשירים הרבה יותר טובים ,ואולי במקום כל הדיבורים על עיר הבה"דים כאמצעי
לעידוד הפריפריה אפשר להשתמש באמצעים אחרים בשביל לחזק ערים מרכזיות כמו באר שבע .זוהי
נקודה למחשבה ,גם מההיבט הזה .וכמובן כשעושים את התמחור של המעבר לפריפריה צריך לקחת
בחשבון גם עלויות עקיפות בהקשר של אובדן שטחים פתוחים וכו' .אז זו הערה אחת על הדרך שבה
משרד האוצר מסתכל על הדברים.
בחלק השני של הדברים ,ואני יודע שאלו לא הדברים שיואב ,אתה כיוונת אליהם בהתחלה ,אבל בכל
זאת אני רוצה להעיר עליהם ,במיוחד לאור סיפור הכף האחת של נעמי – אני רוצה לדבר על פרק ו'
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לחוק התכנון והבנייה כי אי אפשר להתעלם מהסוג הזה של הדיון כאשר עוסקים בפינוי בסיסים .מדוע
אי אפשר? כי הבסיסים האלה שאנחנו מפנים אותם ילכו לאן שהוא .ולאן הם ילכו? זה תלוי ,זה מחייב
איזשהו דיון ציבורי ,והיום הדיון הציבורי הזה לאן ילכו אותם בסיסים שנפנה  -נעשה תחת הפרק או
תחת המסגרת של פרק ו' לחוק התכנון והבנייה .והמסגרת הזאת היא מסגרת שהיא מאוד מאוד
בעייתית .העובדה שאין פה היום לדעתי נציג של משרד הביטחון משקפת במידה רבה את אותה רוח של
פרק ו' לחוק התכנון והבנייה.
חוק התכנון והבנייה מאפשר לצבא באופן פורמלי ,ויכול להיות שיש דברים אחרים שקורים באופן לא
פורמלי ,הוא מאפשר לו אוטונומיה כמעט מוחלטת בהקמה של מתקנים צבאיים חדשים וגם בבנייה
בתוך מתקנים קיימים ,בהליך שהוא מאוד סודי וקשה מאוד לדעת מה קורה בו .החלטות מתקבלות
שם באיזשהו גוף שנקרא ולמ"ב ,זו הועדה למתקנים ביטחוניים.
אני חושב שאי אפשר להפריד בין ההסדר של הולמ"ב לבין נושא פינוי הבסיסים .הולמ"ב היא מציאות
מאוד בעייתית ,היא משקפת גם את העובדה שכנראה משרד הביטחון לא מאוד שש לשתף פעולה בדיון
על פינוי הבסיסים .מכל מקום אנחנו ,אני והצוות של הקליניקה הסביבתית באוניברסיטת בר אילן,
הכנו הצעה לשינוי המסגרת הסטטוטורית של פרק ו' לחוק התכנון והבנייה ,ההצעה הזאת הוגשה
בכנסת על ידי חברי הכנסת דב חנין ומיכאל מלכיאור והיא בעצם מנסה ליצור ממשק נכון יותר בין
מערכת התכנון האזרחית למערכת התכנון הצבאית באופן שיעקר חלק מהאוטונומיה שיש היום למשרד
הביטחון .ובמידה רבה אני חושב שאם פרק ו' ישונה זה גם יתרום ליותר שיתוף פעולה בין משרד
הביטחון למוסדות האזרחיים .העובדה שאין שיתוף פעולה כזה היום ,זו אנומליה שהיא במידה רבה לא
מובנת ולא סבירה לחברה אזרחית מודרנית.
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איריס האן ,מכון דש"א
הדברים שאני אשאל ואציג לדיון מהווים במידה רבה המשך לדברים ולשאלות שסרי הציג .אני אנסה
להעלות שתי סוגיות עיקריות הקשורות אחת לשנייה ,ומציגות את אותה שאלה משתי זויות שונות.
השאלה הראשונה נוגעת לקשר בין אופן המימון של פינוי המחנות והבסיסים לבין היעוד העתידי של
השטח ,כשכמובן מה שמטריד אותנו מהפן הסביבתי הוא מצב שבו צורת המימון והפינוי הכלכלי ,שהוא
המסלול המקובל  -גורמת לכך שבהכרח כל שטח בסיס שמתפנה מחוייב להיות שטח בנוי ,ולא בכל
המקרים זה בהכרח נכון מבחינה סביבתית .הסוגיה השנייה ,שהיא אותה שאלה מכיוון אחר ,היא
השאלה מה קורה כאשר ישנם שטחים שראוי לפנות אותם ,שאפשר לפנות אותם מבחינת הצרכים
הביטחוניים ,שהם לא חייבים להיות במקום בו הם נמצאים  -אבל מכיוון שאין תוכניות בנייה באזור
המדובר ,אז הם נשארים שם למרות שלמעשה היעוד של השטח צריך היה להיות יעוד פתוח ,פתוח
לציבור ,שטח עם ערכיות סביבתית כזאת או אחרת .בגלל הגישה הכלכלית אין אינסנטיב לפנות אותם.
אני אתן דוגמאות להבהיר את שתי הסוגיות הללו.
הנקודה הראשונה היא הקשר בין אופן מימון הפינוי לבין היעוד העתידי של השטח .ויש כאן ארבע
דוגמאות ,אני מניחה שיש נוספות .אני ארחיב אחר כך לגבי הנקודה האחרונה שסרי הזכיר אותה קודם,
מטווח  24בדרום ראשון לציון ,ונראה גם תמונות כדי להתרשם במה מדובר.
האיתור הראשון הוא קרית ים ,השטח הזה למיטב הידוע לי לא מיועד לפינוי בטווח הקרוב ,אבל
חלקים ממנו ,לפחות החלק לא הבנוי אלא החלק המגודר ,יושב על גוש החולות הכי ערכי ,הכי יפה של
צפון הארץ .זהו גוש חולות יפהפה ,מי שעומד בצפון קריית ים רואה אותו ,והוא הגוש הכי משמעותי
למעשה שיש לנו בצפון הארץ .ישנה טענה שהשטח נשמר הכי טוב כשהוא ביעוד צבאי .זה נכון בהרבה
מקרים ,אבל זה לא נכון תמיד ,וזה מתקשר לדברים שאמר אורן קודם .יש מקרים שבהם כשהצבא
בוחן חלופות ,כשהוא מבצע תהליכים של אינטנסיפיקציה לצרכים פנימיים שלו  -הוא יעשה בהכרח את
האינטנסיפיקציה בתוך השטחים שהוא מחזיק .הדוגמה הטובה ביותר היא הדוגמה של עתלית .מה
שנעשה בשטח של עתלית עם כל המאבק שאורן היה מעורב בו ,מאבק שנכשל בסופו של דבר ,הוא בינוי
על חוף הים ,ממש על חוף הים ,למטרות שלא מחוייבות בקרבת חוף ,כאשר היו חלופות לבניית מה
שרצו לבנות שם גם מחוץ לשטח .מכיוון שזה שטח שהוא כבר מוחזק בידי הצבא ,נקודת המוצא היתה
לבחון חלופות בתוך השטח שהצבא מחזיק.
זהו הצד הבעייתי של שטחים המוחזקים בידי הצבא .ישנם מקרים שהשטחים נשמרים בזכותו ,יכול
להיות שגם בקרית ים ,אך יש לכך פנים לכאן ולכאן .בכל מקרה השטח של קרית ים ,שלא הסתייע
בידינו לעשות בתחומו סקר כי אי אפשר להיכנס אליו ,אם וכאשר הוא יתפנה ,ואינני יודעת על מתי
מדובר ,היינו רוצים לראות את השטח הזה או חלקים גדולים מגוש החולות הזה  -נשמרים כשטח
פתוח .ואנחנו מקווים שבאמת הקשר הגורדי הזה בין המימון ובין הבינוי לא יגרום לכך שהשטח רובו
ייועד לבנייה.
הדוגמא השנייה היא בה"ד חיל הים בחיפה ,שנאמר כאן שהוא שטח שעתיד להתפנות בקרוב ,וטוב
שכך ,באמת שטח מצוין לבינוי עירוני .אחת החלופות הטובות,לטעמנו לפחות ,למרינה חיפה  -היתה
בתחום הימי של הבה"ד ,בחזית הימית שלו .אחת הטענות או החסרונות שעלו כנגד החלופה הזו,
שמבחינה תכנונית אנחנו סברנו שהיא ראויה מאוד  -היא שממילא עלות הפינוי היא כל כך יקרה שאי
אפשר להעמיס על הבינוי העתידי עוד עלות ציבורית של הקמת מרינה .זו היתה הנקודה הראשונה.

הסוגיה השנייה היא מה קורה כאשר אנחנו סבורים שהשטח ראוי שיהפוך להיות ליעוד אחר פתוח ,אבל
אין מניע לפנות אותו .ואם אנחנו עוברים לאורך חופי מדינת ישראל ,הנתונים באדיבות ניר31 :
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קילומטר מהחוף תפוסים על ידי הצבא ,אבל כאשר עוברים ובוחנים מה יש בשטחים האלה ,מעט מאוד
מהם ,אמרו לי שבערך  - 10%מחוייבים בקרבת החוף ,כל השאר הם בסיס טירונים ,מטווחים על חוף
הים ,נוף מאוד יפה אבל זה לא מחוייב להיות שם .השטחים הללו שהם לא מיועדים לבינוי ,וטוב שכך,
גם לא מיועדים לפינוי ,אין מניע לפנות אותם .למה שהציבור לא יהנה מהשטח של נחל אבטח של חולות
ניצנים והשטח יתפס למעשה על ידי יעוד שקרבת החוף אינו מחוייבת לו? השטח של בסיס ניצנים
למעשה לא נמצא בשליטה של המערכת האזרחית .אז בינתים למזלנו הוא נשמר שם ,אבל כאשר נעשו
שינויים בבסיס  -הכשירו הרבה מאוד שטחי מטווחים בתוך שטח חולות מאוד מאוד ערכי .בבסיס
זיקים הסיפור דומה.
במקרה אחר ,מערבית ליבנה ,ננטש שטח יחסית במרכז הארץ ,ולא לטובת בינוי אלא פשוט הוא נשאר
כמו שהוא ,זה אזור שנמצא דרום מזרחית לפלמ"חים ,שמערכת הבטחון עזבה אותו .הוא שטח שלא
מיועד לבינוי אבל השטח הזה למעשה לא נגיש לציבור ,הוא לא נכנס למאגר הציבורי מכיוון שנשאר בו
אינני יודעת מה ,השטח המזוהם ,הוא סגור ולא ברור מה יקרה אתו.
הדוגמא השנייה היא תעש השרון .החלק של תעש שנעשה לגביו הליך של תכנון והליך של פינוי הוא רק
השטח שנמצא ממערב ,מכיוון שהוא השטח שמיועד לבינוי עירוני ,ובצדק ,והשטח שנמצא ממזרח ,שגם
הוא מוחזק על ידי תעש ,משום מה לא מדובר על פינוי שלו ,אולי מכיוון שהשטח הזה הוא שטח שמיועד
להישאר ירוק .זוהי דוגמה נוספת לכך ששטחים שמיועדים לבינוי מתפנים ,אבל שטחים שאמורים
להישאר ירוקים לטובת הטבע והאדם נשארים תפוסים ,לעתים לא בצדק.
אני רוצה להתמקד במקרה של אזור מטווח  24שסרי כבר הזכיר אותו ,כי הוא באמת מדגים את
הסוגיות שהעלינו .מתוך שטח המטווח ,מדובר בשלב זה על פינוי החלק הצפוני ,הקרוב לראשון לציון.
מבחינה גיאוגרפית אנחנו מדברים על הקצה הצפוני ביותר של חולות מישור החוף הדרומי ,ומבחינה
ציבורית ,מבחינת נגישות הציבור לאזור חופי הים  -אז אם אנחנו מסתכלים על כל האזור של דרום גוש
דן ,הרי שהחוף היחיד שעומד לטובת כל תושבי אזור זה ,מראשון לציון ועד לאשדוד ,הוא רק רצועת
החוף הקטנה של פלמחים ,וגם בה התבשרנו לאחרונה שיש פעילות בנייה ענפה .זאת אומרת שעבור כל
גוש האוכלוסייה הגדול הזה – זהו החלון היחיד לחוף הים.
מבחינה סביבתית :מדובר בשטח בעל רגישות גבוהה ,מכיוון שהוא מהווה את הקצה הצפוני של גוש
חולות דרום מישור החוף .אנחנו מוצאים בו מגוון גדול של מינים אנדמים ומינים שזהו גבול התפוצה
הצפוני שלהם ,מפני שהשטח הפתוח הבא נמצא רק הרבה מצפון לתל אביב .בימים אלה הושלם סקר
טבע ונוף לכל האזור הזה על ידי יחידת הסקרים של מכון דש"א ,ובתמונות ניתן להתרשם מעט מהאופי
של השטח והייחוד שלו – ניתן לראות תמונה של כוח אפור ,שעקבות שלו נמצאו בשטח ,זהו זוחל גדול,
 1.20מטר אורך ,ותמונה של עקבות של צבי ארץ ישראלי .למרבה הצער ,על השטח משתלטת לא רק
שיטה מכחילה ,אלא גם הטרוטקה שהיא מין פולש אגרסיבי.
מבחינה סטטוטורית שטח מטווח  24זוכה להגנה גבוהה כיער פארק חופי בתמ"א  ,22ונמצא בתוך
תחום של מרקם עירוני בתמא ,35/אבל כמו שכולנו יודעים מרקם עירוני בתמא 35/לא שווה בהכרח
לפיתוח ,כך שלמעשה מדובר במה שנקרא "אזור חיפוש" .השטח מסומן כעתודה לתכנון בעתיד
בתמ"מ.3/21/
שטח מטווח  24ממחיש את מה שסרי דיבר עליו קודם ואת הדילמה שעלתה קודם .אם נבחן את כיווני
הפיתוח העתידיים של ראשון לציון ,נראה שמלבד שטח מטווח  ,24יש לראשון עתודות לבנייה או
כוונות לבנייה במסגרת  15%של אזור הנופש המטרופוליני שמדרום לה .יש את בסיס צריפין שמדובר
בימים אלה על פינוי שלו ויעוד עתידי של השטח למטרות בינוי .שטח נוסף הוא באזור הנופש
המטרופוליני הצפון מזרחי ,שגם בו יש את ה 15%-שראשון לציון מתכוונת לפתח ובסך הכל אפשר
לראות שגם מבלי האזור שעליו אנחנו מדברים ,מטווח  - 24הרי שלא נגמרו לראשון לציון עתודות
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הקרקע .לראשון לציון ישנן עתודות קרקע במקומות שמבחינה סביבתית הם מתאימים יותר לפיתוח,
לפני שמממשים את הכוונות לפתח  10,000או  15,000יחידות דיור במטווח  24על חוף הים .לטעמנו זהו
אמור להיות המקום האחרון ,בטווח הנראה לעין ,שאליו נכון להרחיב את ראשון לציון.
את השטח הזה ,המצוי בתחום מטווח  24היינו רוצים לראות כשטח פתוח לציבור ,שטח שיעמוד לטובת
כל תושבי דרום המטרופולין ,לא רק חוף פלמחים אלא כל המקטע .היינו רוצים לראות הגנה על ערכי
הטבע והנוף שהסקר מלמד שקיימים בשטח .כל אלו מחייבים באמת שהפינוי של השטח לא יהיה קשור
למנגנון של יעילות כלכלית או של פינוי כלכלי ,כי בדרך כזו  -השטח הזה בהכרח הולך לבינוי.
שאלה אחרת שנוגעת לשטח מטווח  24היא שאלת הפינוי של הנפלים מהשטח .מבחינתנו פינוי הנפלים
הוא חובה מוסרית .כמו שכמישהו קם מאיזה מקום ולא אמור להשאיר אחריו את מה שהוא השתמש
בו ,כך על מערכת הבטחון להשאיר את השטח לציבור – במצב שבו המדינה נתנה אותו .לקום וללכת
ולהשאיר את הנפלים בשטח זהו משהו שהוא לא נתפס ,והיינו רוצים לראות את פינוי המפגעים
מהשטח מתרחש בכל מקרה ,בלי קשר פינוי וכמה שיותר מהר ,כי באמת קיים צורך בהחזרת המצב
לקדמותו.
אם נסגור את המעגל ,ונתייחס לשתי הסוגיות שהזכרתי קודם כבסיס לדיון ,אז באמת השאלה
הראשונה היא איך אפשר להבטיח העתקה של בסיסים במצבים שבהם נכון שהשטח המדובר יישאר
ויישמר כשטח פתוח .לשם כך יש לנתק את מה שעומד למעשה בבסיס החלטת הממשלה ,שכל פינוי או
רוב הפינויים צריכים להיות כלכליים ובשיטת המשק הסגור .והשאלה השנייה היא איך אפשר לגרום
לכך ששטחים שמוחזקים לא בהכרח בצדק ושיש להם חלופות אחרות טובות יותר מבחינה סביבתית
וציבורית – אכן יפונו ויעמדו לטובת מטרות אחרות ,גם כשהשטח אינו מיועד לבינוי ואין מניע כלכלי
מיידי לפנותו .תודה.
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פינוי מחנות צה"ל בהקשר של
השמירה על השטחים הפתוחים
איריס האן ,מכון דש"א

שתי סוגיות:
• הקשר בין אופן מימון הפינוי לבין הייעוד העתידי
של השטח.
• פינוי שטחי צה"ל לטובת כלל הציבור במקומות
בהם השטח אינו מיועד לבינוי.

הקשר בין אופן מימון הפינוי לבין הייעוד העתידי
של השטח
•
•
•
•

קריית ים .
בה"ד חיל הים בחיפה והחלופה למרינה חיפה.
צריפין.
מטווח ) 24דרום ראשון לציון(.

פינוי שטחי צה"ל לטובת כלל הציבור במקומות בהם
השטח אינו מיועד לבינוי

• חופים 31 :ק"מ של חוף תפוסים ע"י הצבא .חלקם
הגדול אינו מחייב קירבת חוף.
– בסיס ניצנים
– בסיס זיקים
– חולות יבנה :השטח ננטש אך אינו זמין לציבור.

• ולא רק בחופים:
– תע"ש רמת השרון

מטווח  – 24שכונת "שער לים"
או פארק חופי ייחודי?

• הקצה הצפוני של הרכס
שראשיתו באשדוד
בדרום.
• הקצה הצפוני של חולות
דרום מישור החוף.
• חוף פתוח לציבור:
למעט חוף פלמחים
ושפך השורק ,כל
רצועת החוף היא שטח
בטחוני.

מתוך מסמך מדיניות
לשימור חולות החוף
2003
•
•
•
•
•

תמ"א  – 22הגנה גבוהה.
רגישות הידרולוגית גבוהה.
גבול תפוצה צפוני – כח
אפור ,מטבעון מדבר.
 48מיני צומח מוגנים25 ,
מיני צומח אדומים 28 ,מיני
צומח אנדמיים.
בגוש חולות זה בלבד נמצא
המין "גומא צפוף".

המצב בשטח היום
•
•
•
•
•

מבוצע סקר.
צבאים ,חזירים ,כח אפור
שרידי בוסתנים בחולות.
השתלטות הטרוטקה
הפרת שטח ע"י מע' הבטחון

• מרקם עירוני בתמ"א 35
• עתודה לתכנון בעתיד
בתמ"מ 3/21
• יער פארק חופי בתמ"א .22

כוונות הפיתוח של ראשל"צ 10,000 :יח"ד באזור מטווח
 24עד שנת  .2030בינוי מקו  300מ' מהים ומזרחה.

מטווח  – 24החזון:
•
•
•
•

שטח פתוח לציבור.
שמירת ערכי הטבע והנוף.
קשירת פינוי השטח למנגנון כלכלי אחר שלא יחייב
בהכרח בינוי בתחומי השטח המתפנה.
פינוי מפגעים מהשטח – חובה מוסרית.

לדיון:
• כיצד ניתן להבטיח כי פינוי בסיסים לא יוביל לבינוי
בשטחים שראוי כי יישארו בייעודים של שטח
פתוח.
• כיצד ניתן לממש פינוי שטחי אש ובסיסים
במקומות המתאימים לכך ,גם כשאינם מיועדים
לבינוי.

ד"ר עמירם אורן ,גיאוגרף ,מכון ון-ליר בירושלים
שלום לכולם .לפני שאני מתחיל לדבר ,אני רוצה לדבר בשם של אדם שהתכוון להגיע לכנס ,.ממש לפני
שנכנסתי לכאן התקשר אלי פרופ' ארנון סופר מאוניברסיטת חיפה וביקש ממני להתנצל בשמו על אי
הגעתו .הוא ביקש שאמסור בפני באי הכנס את עמדתו לגבי פינוי מחנות צה"ל .לדבריו ,אם הכוונה
לפנות את המחנות במרכז הארץ ולבנות במקומם דירות ובתים לעוד רבע מיליון תושבים למדינת תל
אביב אז עדיף לא לפנות את המחנות.
הבאתי את דבריו ואני עכשיו מתחיל את דבריי.
שמי עמירם אורן .אני עוסק כבר עשרים שנה בסוגיות שנושאן השילוב קרקע ,מרחב ,תכנון פיסי
וביטחון .במשך כעשור שירתתי בצה"ל ,שמונה שנים בענף תשתית ופריסה באגף התכנון במטכ"ל.
מרבית הזמן שימשתי בתפקיד נציג שר הביטחון בועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום ואחר בועדות
המחוזיות צפון וחיפה .אני מכיר את המערכת מלפני ולפנים ,גם את הויכוחים בין משרד הביטחון
ואג"ת .כתבתי עבודת דוקטורט שעסקה בשילוב בין צבא ומרחב בשנים המדינה ובימים אלה השלמתי
כתיבת ספר בשם "ארץ בחאקי" ונושאו קרקע וביטחון במדינת ישראל ובין היתר עוסק בהרחבה בנושא
פינוי מחנות צה"ל.
הדברים שאני אומר עכשיו הם דברים שהם בין היתר ובעיקר שיתוף פעולה של שתי עבודות של שני
אנשים יקרים שנמצאים ויושבים פה וחובה לציין אותם .הראשון הוא ד"ר זלמן שיפר ,כלכלן ,שכתב
יחד אתי עבודה גדולה בנושא של המשמעויות הכלכליות של אחזקה ושימוש במקרקעין על ידי מערכת
הביטחון ,ועוסק בין היתר גם בהשלכות הסביבתיות .העבודה נעשתה במסגרת מוסד נאמן .החלק
העיקרי והגדול של הדברים בא לידי ביטוי בספרי שכתבתי יחד עם רפי רגב .חלק מהדברים שאומר
נדונים במסגרת של קבוצת דיון במכון ון ליר ונקראת "מרחב הביטחון" ועוסקת בסוגיות של המימד
הטריטוריאלי של הביטחון במכון .בין חברי הקבוצה הנוכחים כאן בנוסף לרפי רגב ולד"ר זלמן שיפר,
הם פרופ' נורית קליאוט וד"ר נילי שחורי.
עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים כדי להרחיב קצת את היריעה.ראשית ,אני רוצה לברך על קיום
הכנס .הסוגיות שכרוכות בפינוי מחנות ,וכפי ששמתם לב יש פה סוגיות רחבות שנגזרות וככה השתיקו
את הדיון  -עולות וצצות ולמעשה אני יכול לספור על יד אחת את מספר הפעמים הפומביות שהנושא
הזה נדון .ובעניין הזה אני רוצה לברך את האיגוד ,כי מתוך חמש הפעמים שהנושא נדון בפומבי -שלוש
פעמים נעשו במסגרת האיגוד :הפעם הראשונה בכנס של האיגוד שנערך לפני שנתיים ב 2006-בהרצליה,
הפעם השנייה כשנערך סיור של איגוד המתכננים יחד עם ענף תשתית ופריסה ,הפעם השלישית בכנס
איגוד המתכננים שהיה בשבוע שעבר ,והפעם הרביעית זה המושב של עכשיו .אגב ,הפעם החמישית
היתה כנס שנערך בנובמבר  2005בשדה בוקר על צה"ל בנגב .אני חושב שהאיגוד הוא מעין סוכן שיכול
להביא את הדיון הציבורי לקדמת הבמה ולהעצים אותו ,ואני בטוח שיש עוד הרבה מה לעשות ומה
לתרום ,וגם את מכון דש"א אני רוצה לברך על היוזמה.
אז אחרי שברכנו על הכנס ועל הדיון עצמו ,אני רוצה להגיד איזשהו משפט .זה לא מפתיע אותי שראש
האגף במשרד הביטחון העוסק בפינוי מחנות צה"ל ,מר ויקטור בר גיל לא הגיע .ונעמי ,זה בכלל לא
מפתיע אותי שהוא לא נפגש אתך  12שנה והוא גם לא יפגש אתך עוד  30שנה .נושא התייחסות מערכת
הביטחון לקשר עם המערכת האזרחית שווה דיון בפני עצמו ,ואני אתייחס לכך אחר כך בדבריי ,תוך
כדי התייחסות עניינית בנושא של פינוי מחנות.
את הנושא של פינוי מחנות כפי שמציגים פה בכנס וזה עלה תוך כדי הדיון ,צריך לראות בהקשרים יותר
רחבים ,ואני רק אדבר בכותרות כי רק על זה אפשר להרחיב את הדיון .קודם כל ,את כל הסוגיות
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שהציגו נעמי ,איריס ,אורן וגם סטניסלב וסרי  -צריך לראות לאור החשיבות ובכירות מערכת הביטחון
בישראל ,במיוחד מעמדה המיוחד הפורמלי והבלתי פורמלי ,החוקים והתקנות והנהלים שעל פי הם
היא פועלת ובמיוחד הקצאת הקרקע ,אופן הפינוי וכן הלאה .זה נושא אחד.
הדבר השני הוא שאפשר לראות את הנושא דרך הפרספקטיבה של המימד הטריטוריאלי של הביטחון.
כשאני מדבר על המימד הטריטוריאלי של הביטחון צריך לעשות אבחנה כללית בין שני מרכיבים:
האחד הוא התשתיות הפיזיות ,כלומר המחנות או מה שנקרא בשפה הפשוטה נדל"ן ,מקרקעין ונכסי
דלא ניידי בקונוטציה החיובית של המושג .המרכיב השני הם שטחי הפעילות .כשמדברים על שטחי
הפעילות אז מדובר על שטחי אימונים וניסויים ,אבל לא רק ,אלא גם על שטחי ביטחון שדה.
דרך המימד הטריטוריאלי של הביטחון בשני ההקשרים שהזכרתי ,אנחנו יכולים לקרוא ולהבין את מה
שנקרא בז'רגון הסוציולוגי או של מדע המדינה  -יחסי הצבא והמדינה ויחסי הצבא והחברה .ולחילופין,
באותו אופן  -דרך המערכת של יחסי צבא מדינה וצבא חברה ,אנחנו יכולים לקרוא את המימד
הטריטוריאלי של הביטחון .ואנחנו במסגרת הסדנה בואן-ליר היום קיימנו על זה דיון יחד עם פרופסור
סטיוארט כהן ופרופ' נורית קליאוט בנסיון לראות את המסגרת הקונספטואלית והתיאורטית של הדיון.
את הנושא של פינוי מחנות כפי שהציג אותו בצורה יפה סטניסלב ,נציג משרד האוצר ,אפשר לראות
ואני שואל שאלה,
במסגרת של מה שאנחנו קוראים שיח הנדל"ן או הפרטה של מקרקעי המדינה.
שאלת תם :למה בכלל צריכה להיות החלטה של הממשלה על פינוי מחנות ,למה בכלל צריך להתנהל כל
הדיאלוג האם הפינוי כלכלי לא כלכלי? אני לא מבין דבר אחד :מקרקעין שקיבלה מערכת הביטחון
לצרכים שלה ,כלומר לקיום הביטחון הם מקרקעין של המדינה ,וכאשר הסתיים השימוש ולא צריך
אותם עוד  -מחזירים אותם וחסל .כל הנושא הכלכלי הוא בכלל לא נושא לדיון ועוד נרחיב על כך כמה
דברים.
רוב המחנות שמיועדים לפינוי הם מחנות בריטים שנבנו בזמן מלחמת העולם השנייה .רובם ככולם נבנו
במישור החוף לאורך מסילות הברזל ,הכבישים ,קרוב לריכוזי הישוב היהודי ,גם בעמק ,ובחלק
מהמחנות האלו היה במשך השנים תהליך של פינוי .אבל חלק מהמחנות שמיועדים לפינוי הם גם מחנות
חדשים ,חדשים במרכאות שנבנו לאחר הקמת המדינה ,וישנן שתי דוגמאות בולטות לאחד שיפונה
ואחד שלא יפונה .מחנה גלילות ,מחנה רמת השרון הוא לא מחנה בריטי ,הוא נבנה בראשית שנות
החמישים בגלל צורך מבצעי כזה או אחר ,מחוץ לעיר ,בפריפריה של אותם ימים ,בשוליים של תל אביב
בזמן שלא היו כביש  5וכביש  ,2ורק אחר כך התפתח הכל מסביב וצמח.
מחנה הקריה הוא מסמר שנתקע ב 1953-בהחלטה להעביר את המחנה של המטכ"ל ממחנה השלישות
ברמת גן ,ועכשיו ,בסוף שנות ה 90-בנו בו את שני המגדלים החדשים .צר לי לאכזב אותך נעמי ,אל
תישגי באשליות ולא בחלומות ,לעולם לא יתפנה צפון הקריה .לא אנחנו ,לא בנינו ולא נכדינו ,אף אחד
לא יראה בכך ,וזה לדראון עולם .אין שום הון שבעולם ,אפילו ההון הכלכלי של כל הטייקונים ,שיוכל
לממן את המעבר אם תקבל מדינת ישראל החלטה שמעבירים את המטה הכללי למקום אחר .הדבר
היחידי שאפשר אולי לצפות לו  -זה מה שעושים כל הזמן ,כלומר צמצום החלק של מחנה הקריה עד
כמה שאפשר ,וצמצום העיוות הכלכלי של אחזקת מקרקעין בתחומי הערים במחיר אפס שמשלמת
מערכת הביטחון לעומת הערך הכלכלי האמיתי של אותם הקרקעות.
צר לי להיות נביא זעם ,אבל התהליך של פינוי מחנות הוא ברובו דיבורים ומעט מאוד מעשים .נער
הייתי וגם זקנתי .באמצע שנות ה 80-התחלנו לעסוק בפינוי של מחנה כורדני .האם הוא פונה? לא .מחנה
שנלר ,מדברים עליו ומדברים עליו ,פונה? רק בתוכניות הוא פונה .מחנה השלישות ברמת גן ,לפי
הדיבורים והמעשים כבר מזמן היו צריכים לעמוד שם מגדלים פורחים ,ואני עדיין לא רואה אותם .כך
גם מחנה צריפין ועיר הבה"דים ,שם עוד אין בכלל אישור לעבודות הקרקע להתחלת הבנייה של עיר
הבה"דים .אני מזמין אתכם להיכנס לאתר של בית המשפט העליון ,לעקוב אחרי תיק עע"מ360/08/
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הערעור של העתירה המינהלית של עמותת אדם טבע ודין ,לקרוא החלטת הביניים של השופטת אילה
פרוקצ'יה ואם יתחילו לבנות את עיר הבה"דים ב 2010-2011-ולפנות את צריפין ,ותכף עוד נדבר על זה,
אז אני תמיד אשמח להיות זה שמתבדה.
דבר נוסף .התהליך של פינוי מחנות בשיח הנדל"ן הפך ,בגלל הגישה הכלכלית ,למנוף או לאמצעי
להגדלת תקציב הביטחון ,מה שנקרא הוצאה שמותנית בהכנסה .רבותי ,זה לא חסוי ,כנסו לאתר של
משרד האוצר ,אני עשיתי את זה במשך  9שנים ,תיכנסו לספר התקציב ,תקראו את הדברים הגלויים על
תקציב הביטחון ותראו איך משרד האוצר מתייחס לפינוי של המחנות .הרי מערכת הביטחון כבר שנים
לא בונה מחנות חדשים מתוך תקציב הביטחון ,ואני אומר לכם את זה באחריות .היא מממנת את זה
מתקציבי אקסטרה מחוץ לתקציב הביטחון .את ארבע המחנות הגדולים שבנו לאחרונה  -שני הבסיסים
של יחידות הטירונים של הצנחנים ושל גולני ,עוד מחנה גדול של עוצבת שדה ועוד בסיס אחד  -בנו
מכספים שביבי נתניהו הצליח להביא מקלינטון ב 98-במסגרת הסכמי וואי ויום אחד ראינו איזשהו
מפלצת של בינוי צומחת מעל בית חולים הדסה .וזה נכון לגבי עיר הבה"דים וכל המחנות החדשים.
מה אני בעצם רוצה לומר? הפינוי של המחנות הפך להיות דבר כלכלי ,וזה חוזר לנקודה הראשונה
שהזכרתי :מה פתאום? מה פתאום מתייחסים למקרקעין שבשימוש מערכת הביטחון כאילו שהיא
איזשהו גורם נדל"ן שקיים במשק והוא צריך לקיים דיאלוג ,עם חברה אובייקטיבית או לא
אובייקטיבית -עם המערכות האזרחיות ,ואז בכלל יבואו ויגידו לנו שמפנים אותם רק אם יש בכלל ערך
כלכלי.
מה שקרה הוא שמשרד האוצר ,ואני אומר את זה באחריות ,יחד עם מינהל מקרקעי ישראל פלוס
הראייה הטריטוריאלית המרחיבה של משרד הביטחון  -הפכו את מערכת הביטחון לגורם שמתעסק
בדברים שהוא לא צריך להתעסק בהם .אני לא מבין מדוע מערכת הביטחון היתה צריכה להעסיק בזמנו
אנשים מטעמה ,כדי שיעסקו בקידום של תהליכים ותוכניות לבנייה אזרחית על מקרקעין של מחנות.
הסוגיה של פינוי מחנות מביאה אותנו לסוגיה נוספת שלא נתנו עליה כאן את הדעת ,והיא הנושא של
התערבות מערכת הביטחון בתכנון האזרחי .והסיפור של צריפין הוא מקומם בצורה בלתי רגילה .היה
בג"צ שהוגש ב 2004-על ידי תושבים מראשון לציון שביקשו להגיש את ההתנגדות שלהם על המלצות
החוקרת שמונתה ובדקה את שינוי  21של תמ"מ  3למחוז המרכז .לא נתנו להם להתערב ,זה הגיע
לבג"צ ואז פתאום הסתבר שמערכת הביטחון השתמשה באחד מהסעיפים שמוקנה לה בפרק ו' ,אותו
פרק ו' שאורן פרז דיבר עליו ,סעיף  177שמאפשר לה התנגדות .הסעיף הזה אומר שמערכת הביטחון
יכולה להתנגד לתוכנית אזרחית שמפריעה למתקן ביטחוני .מכוח הסעיף הזה מערכת הביטחון הגישה
התנגדות לתוכנית אזרחית על מנת לקדם את ההשבחה של ערך הקרקע .אני מחזיק בידי מכתב של
מערכת הביטחון למועצה הארצית ,שמבקשת לדון מחדש בנושא ועוד מאיימת שאם לא תשנו לנו את
התוכנית אנחנו לא נרד לנגב ולא נפתח אותו .ביום עיון של המכון הישראלי לדמוקרטיה השתתף נציג
אגף התקציבים ,ידידך הראל בלינדה ,ואמר להם ,מה אתם רוצים? הערך של צריפין הוא אפילו לא
 40%מהעלויות של ההעתקה של עיר הבה"דים .אז איך אמרתי? נער הייתי וגם זקנתי ,אני לא כל כך
רואה שמעבירים את עיר הבה"דים.
הנושא של מחנות נטושים הוא סוגיה מאוד כואבת .במערכת הביטחון החליטו שיש מחנות שהם לא
צריכים אותם ,שאין להם ערך כלכלי ומפנים אותם ,ולא רק שהם אינם בשימוש אזרחי  -הם הפכו
להיות מפגע ,מפגע סביבתי .אני אתן לכם רשימה של מחנות שכאלו ואתם יכולים לתור ולבדוק אותי:
היורד מהסטף לכיוון עין כרם אנא תן מבטך צפונה ושמאלה תסתכל על מחנה בית זית .כל האנשים
הנחמדים שהולכים את צליחת הכנרת ויוצאים לצמח לפסטיבלים אנא תנו מבטכם למשטרת צמח.
העובר באזור באר טוביה ,מחנה בית דראס עליון ותחתון נדמה לי שהם נטושים ,מחנה חסה ,מחנות
בחיפה .כמה שנים עמד נטוש ועזוב מחנה בת גלים מחיפה עד שגאלו אותו משיממונו? זאת אומרת שיש
כאן כל מיני תרגילים וכל מיני משחקים שלא כל כך מובנים.
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לנוכח העובדה שהתהליך של פינוי המחנות הוא הרבה דיבורים ופחות מעשים ,ויכולים להגיד לי
שבונים עכשיו בשנלר ובונים בעופרית ,ופינו את מחנה נוה יעקב – אבל לפי מה שאנחנו בדקנו וחקרנו
הדברים האלו מתנהלים בעצלתיים ופתאום בכורדני יזכרו שהקרן הקיימת היא הבעלים ואז היא
צריכה לקבל גם חלק מהכסף ,ופתאום נזכרו שזיהמו שם את הקרקע והמשרד לאיכות הסביבה במחוז
חיפה עיכב את התוכניות .מחנה כורדני נמצא בדיון כבר למעלה מעשרים שנה ,אני רוצה לקוות
שהסאגה הזאת תיפתר איזה יום אחד ,וככה נדבר על מחנה השלישות ואפשר לעבור מחנה מחנה ,תל
השומר וצריפין ומטווח  24והלואי שאני אתבדה והתהליכים האלו לא באמת יקרו.
ונקודה אחרונה לגבי השטחים הפתוחים .מבחינת מערכת הביטחון ,שטחים פתוחים מסוימים בכלל לא
עומדים לדיון .הקרקע בקרית ים  -לא רק הקרקע היבשתית ,אלא בעיקר אדן היבשה  -מזוהמת בצורה
כזאת שאין שום הון שבעולם שינקה אותה מהנפלים שקיימים .ואולי טוב לדורות הבאים שאם פעם
יהיה שלום ,שיפנו את השטח ושתישאר לנו עוד רצועה ,רצועת חוף שמשמרת את החולות ,ולזכותה של
מערכת הביטחון ייאמר שהם שומרים עליה.
אותו דבר גם לגבי רצועת החוף היפהפיה של מרכז הארץ ,מדרום למטווח  ,24מפלמחים ודרומה .אין
שום סיכוי שבעולם שהשטח יפונה ,אלא אם כן יבוא השלום ולא יצטרכו את הפונקציות שנמצאות שם.
ואולי דווקא בזכות זה נשמרים שם הצבאים ונשמרת צמחיית החוף ,והשאלה היא לא איך לפנות ,אלא
איך למצוא את שיתוף הפעולה כדי לשמר טוב יותר את הקיים .בזכות מחנה אדם נשמר היער של בן
שמן ,ואפשר לתת עוד דוגמאות כאלו .מה שאני בעצם רוצה לומר הוא שלא תמיד צריך להסתכל על חצי
הכוס הריקה אלא על חצי הכוס המלאה ,כי למרות שהשטח לא פתוח לציבור נשמרות הריאות
הירוקות.
לסיום אני רוצה לומר שכמו באולימפיאדה מה שחשוב הוא לא המדליה אלא עצם ההשתתפות .אני
חושב שצריך להרבות בדיון ולהביא את הנושא כמה שיותר לתודעה הציבורית ,אולי יום אחד ויקטור
בר גיל יצא לפנסיה ויחליף אותו מישהו שינהג אחרת ,והמערכות תפעלנה אחרת .תודה רבה לכולם.
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תגובות
סטניסלב שוורצביין ,משרד האוצר
בדרך כלל אני לא אוהב להגיב ,אבל הפעם אני רוצה להגיב על כמה דברים .תראו ,לבוא ולהגיד שפינוי
מחנות הוא כשלעצמו אינו מטרה ואם יש לנו שטחים שהם יכולים לשמש ליעודים שהם לא יעודי נדל"ן
כאלה ואחרים ,אלא יכולים להיות פארק נחמד ויכולים להיות חוף הים נחמד  -הכל נכון בעולם
התיאורטי ובעולם שכולו טוב .דא עקא שאנחנו לא שם לצערנו ,וכמו שסרי אמר ,הבעיה היא שכל פינוי
עולה כסף .וכשכל פינוי עולה כסף צריך למצוא את הכסף הזה איפה שהוא .ונכון ,בתקציב המדינה יש
סכומים שמיועדים לנושאים ירוקים לאיכות הסביבה ,יש תקציב למשרד להגנת הסביבה ,אם המשרד
להגנת הסביבה רוצה להשקיע בנושא הזה.
חשוב לזכור שכל מה שדיברנו עליו כאן הם כלים נוספים ,אלו הכלים הנוספים שיש למדינה אם היא
רוצה לייעל את השימושים בקרקע .כי באופן כללי תקציב המדינה מחלק את המשאבים ,ואתם יכולים
לבוא ולהגיד שהחלוקה היא לא נכונה והיא צריכה להיות אחרת לחלוטין ,אבל יש תהליכים שקובעים
את החלוקה Once .החלוקה נתונה ו once-יש לנו את המשאבים שמיועדים לכל נושא ונושא ,כל
אחד צריך לנסות עכשיו בצורה יצירתית למצוא יש מאין .המבנה הזה של פינוי מחנות צבא ,או החלק
שנקרא פינויים כלכליים – הוא פתרון יצירתי כדי לייעל את השימוש בקרקע .כי ברור לכולם שלצבא
אין מקור פנוי או שהוא לא מעוניין להשתמש במקורות שלו כדי לפנות את הבסיסים שלו .מי שיודע
להכריח אותו  -מוזמן ,אין לי בעיה .מי שיודע לבוא ולהכריח את הצבא להתפנות מבסיס כזה ואחר או
אפילו להפוך אותו לשמורה או – זה בסדר גמור.
אני הצגתי את המסגרת של פינוי כלכלי .אי אפשר לבוא ולהגיד בואו נעשה פינוי כלכלי ככה שתביאו
עוד כסף .אי אפשר לבוא ולהגיד בואו נעשה פינוי כלכלי ככה שלא כל הכסף ילך למערכת הביטחון,
וחלק מהכסף ילך למקום אחר ,זה לא עובד .כשאני מדבר על פרוייקטים לאומיים ,עוד פעם ,כל אחד
והפרוייקטים הלאומיים שלו .יכולה הממשלה לבוא ולהכריז על מטווח  24כפרוייקט לאומי ,אם היא
תחשוב שזה מספיק חשוב ,אם היא תחשוב שיש לה מקורות תקציביים כדי לפנות את הצבא משם
ולנקות את הנפלים .ודרך אגב  ,לפי מה שאני שמעתי מדובר בהון תועפות.
הנקודה השנייה היא לתקן קצת את המושגים ,בעיקר בהתייחס לדברים של נעמי .כשמדברים על
חברה אובייקטיבית ועל השיקולים שהיא לוקחת בחשבון ,חשוב להבין שלחברה אובייקטיבית יש
תפקיד אחד  -לאמוד את עלויות הפינוי .זה לא מתפקידה לקחת בחשבון את התועלות הנוספות מעבר
לערך הקרקע .התפקיד שלה הוא פשוט :לעשות מיפוי של מה שהיה ,ולבדוק את הסטנדרטים הנוכחיים
של המחנה .כשמנסים להעתיק מתל השומר את הבסיס אז באמת אני מקווה שאף אחד פה לא חושב
שצריך לקחת את הפריקסטים ולהעביר אותם ,וחלקם מבני אסבסט .באים ואומרים שאת אותן
הפונקציות שהיו להם  -צריך לבנות בטכנולוגיות המודרניות .זאת מסגרת הדיון וזאת עבודה של חברה
אובייקטיבית .אנחנו משתדלים למנוע מצב שמערכת הביטחון מקבלת אקסטרות שלא היו לה.
לגבי תועלות עקיפות :המסגרת היא לא בתוך פינוי כלכלי כי זה לא הכלי המתאים ,יש כלי נוסף ,אולי
השם "פרוייקטים לאומיים" הוא לא שם מוצלח ,אפשר לקרוא לזה פינויים שהם לא כלכליים או
פינויים שהם למטרות נעלות אחרות .שם צריך לקחת באמת את כל התועלות ,למצוא מקור תקציבי
ואז נוכל לפנות את הכל .תודה רבה.
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עופר גריידינגר ,מתכנן מחוז מרכז ,משרד הפנים
שתים שלוש הערות בתור מגיב .ההתייחסויות היום נגעו לשני מישורים .באחד עסקנו מעט והוא החלק
שנוגע למה ששמאי אסיף אמור היה להציג דרך ההתייחסות אל תמ"א - 35/האם פינוי מחנות צה"ל
והקמת עשרות אלפי יחידות דיור במקומם במחוז המרכז  -משיגים את היעדים של תמ"א 35/ומדיניות
המועצה הארצית ,בדבר היחס שבין מחוז המרכז ומטרופולין תל אביב לבין מחוזות הפריפריה .השאלה
כמעט ולא עלתה היום .עלו שאלות שעניינן תכנון נקודתי של שטח כזה או אחר ,האם היעוד החלופי
למחנה צבאי יכול להיות שטח פתוח או שטח לבינוי לתעסוקה או למגורים.
בעיני ,ההתלבטות בעניין פינוי מחנה צריפין היא לא חשיבותו של השטח כאופציה לשטח פתוח במרכז
הארץ ,אלא השאלה האם נכון לתכנן ולהקים אלפי יחידות דיור בשטח צריפין ,כשמדברים על כך
שפינוי מחנות הצבא צריך להיות למען חיזוק הנגב .אני ,מנקודת המבט שלי במחוז המרכז ,לא מבין את
הקשר בין העברת מחנות צבא לנגב לבין חיזוק הנגב .עוד לא הצלחתי להשתכנע מה הקשר בין השניים,
לא הצלחתי להבין עדיין מה הקשר בין העברת מחנה צבאי והקמת עשרות אלפי יחידות דיור במקומו
למחוז המרכז  -לבין חיזוק הנגב .לא דנו היום בשאלה הזו ואני לא יודע אם יש מי מהמשתתפים היום
שיתייחס לנקודה זו .האם מובטח ,למשל ,שהמחנה הצבאי ירכוש את השירותים בנגב? הרי ככל
שהמחנה גדול יותר ומקיף פעילות של אלפי חיילים וכל כך הרבה פעילות צבאית ,כמו עיר הבה"דים,
הוא יכול כבר לרכוש את השירותים שיזדקק להם מכל רחבי מדינת ישראל ,ואין שום ביטחון שהוא
ירכוש את השירותים דווקא בנגב.
אני לא אומר שזה לא נכון להעביר את המחנות הצבאיים לנגב ,אני רק אומר שאני לא מבין את הקשר
בין העברת המחנות הצבאיים לנגב לבין חיזוק הנגב .אני לא בטוח שהקמת מחנות צה"ל באיזורים
פתוחים בנגב זה חיזוק הנגב .בנוסף לזה שאני מוסיף את עניין הקמת אלפי יחידות הדיור במחוז
המרכז ,אז בעצם נעביר מספר לא גדול באופן יחסי של קצינים ,נגדים וחיילים לשרת את שירותם
הצבאי בנגב ,ובתמורה נקבל כ 20,000 -יחידות דיור בצריפין ,או כ 12,000 -יחידות דיור בסירקין.
הערה שנייה .כשאני מסתכל על הנושא מנקודת המבט של מחוז המרכז ועתודות הפיתוח של מחוז
המרכז והאפשרויות העתידיות של פיתוח מחוז המרכז לדורות הבאים  -פינוי מחנות צבאיים במחוז
המרכז ,ובמקומם פיתוח צרכים אזרחיים כאלה ואחרים ,אם הוא יתוכנן במקומות הנכונים  -הוא
מעשה תכנוני ראוי .אני אומר שוב ,בלי שום קשר לחיזוק הנגב .היום ,כשמדברים על תוכנית צריפין,
כשעוד אין שום החלטה במועצה הארצית  -הרי זה כבר מעבר ל ,2020-אף זוג צעיר לא יקבל מפתח
לדירתו בצריפין אם היום אנחנו עסוקים רק בשלב הדיון במועצה הארצית האם בכלל להפשיר את
הקרקע .כל כך הרבה שלבים עוד לפנינו שלא מדובר בשנת היעד  ,2020אלא מדובר ביעדים רחוקים
יותר.
אם נצטרך כולנו יחד להחליט מהם שטחי העתודה של מחוז המרכז לצורכי מרכז ישראל במחוז המרכז
בשנים הבאות ,בשנים שלאחרי  ,2020מחנה צריפין הוא אחד המקומות הטובים יותר לתכנן בו שטח
לפיתוח במחוז המרכז .הוא לא שטח חקלאי ,הוא לא שמורות טבע ,הוא לא גן לאומי ,הוא לא יער
ויעור ,והוא לא רכסי כורכר .הוא שטח מופר ומן הראוי שאם נצטרך יום אחד לבנות לדורות הבאים
דירות מגורים אז צריפין הוא מקום ראוי .מטווח  24לדוגמה הוא כנראה מקום פחות מתאים ,ומן
הראוי שישמר כשטח פתוח לאורך חוף הים כמה שאפשר.
בסירקין ,ואני כנראה לא מייצג במקום זה את עמדת המועצה הארצית או עמדת מינהל התכנון ,אפשר
לערוך תכנית שמשלבת פיתוח מגורים וחיזוק אזורי הנחל והשטח הפתוח שסביבו .ניתן במסגרת תכנית
כזו להטיל מטלות ציבוריות לטובת המטרופולין ולטובת פתח תקוה לשטחים ציבוריים ,גם לטובת
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העיר וגם לטובת אזור הנחל ,נוכל לפנות את המחנה ולמקם גם אזורי מגורים וגם לחזק את הפעילות
הנדרשת לפנאי ונופש ולשימור נחל באזור פתח תקוה.
אני יודע שמצד אחד מדובר בדברים מאוד יפים שאפשר לעשות במחוז מרכז ,באופן נקודתי ,ומצד שני
מדובר באותה מדיניות ארצית לפי תמ"א 35/שמונעת מאתנו כרגע לעשות את זה בגלל עודף יחידות
דיור במחוז המרכז לעומת הפריפריה .גם לצריפין וגם לסירקין עוד לא הוגשה תוכנית לוועדה המחוזית
למרות הדיבורים הרבים ,ומטווח  24מסומן כאמור כשטח עתודה לתכנון.
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דיון
גידי ברסלר ,המשרד להגנת הסביבה
את הדברים העיקריים שרציתי לומר כבר אמרו טוב ממני ,אז שתי הערות קטנות בשוליים .צריך
לעשות מאמץ ולהיאבק על פתיחת החוף בנקודות שיש בהן סיכוי והצדקה מאוד חזקה .בחלק
מהקטעים הדרומיים אין סיבה מעשית ובטחונית למנוע מעבר מאנשים ,אנשים עוברים בשטחים אלו
ואפשר לפתוח אותם .היעוד והשימוש יכולים להישאר צבאיים ,אבל השטח יכול להיפתח ,בחלקו לכל
השנה ,וחלק אולי לשבתות וחגים כפי שנעשה בנגב בשמורות הטבע .אני חושב שצריך לעשות מאמץ
בכיוון הזה ,על מנת לעמוד באמת במצוות חוק שמירת הסביבה החופית ובכלל .זאת הערה אחת.
מהצד השני ,אני חושב שאנחנו קצת נוטים להגזים ,אני מתייחס בעיקר לדברים של נעמי .הרי בעצם
מחנה צפון הקריה הוא מיפקדה של קורצרן גדול ,ויש בו גם תועלת .נעזוב את התועלת הכלכלית ,אבל
אפילו מבחינה חברתית ,יש שם הרבה מאוד חבר'ה צעירים והם בעצם חלק ממרקם העיר .בעיר גדולה
יכול להיות שטח מסוים שהוא סגור ,הוא אפילו קצת מושך תיירים ,אולי קצת תיירים יהודיים
שאוהבים להסתובב ולראות חיילים ודגל .בחברה הישראלית ,ובמקום שהצבא והביטחון הם בלבנו
באמת ,אני לא בטוח שלא צריך להשאיר גרעינים כמו הקריה צפון ,שישארו בתוך המרקם העירוני
כשטח סגור ,שווה מחשבה גם בכיוון הזה.

דני מורגנשטיין ,יועץ סביבתי
ראשית אני רוצה להתקומם כנגד הגישה שהוצגה כאן כגישת האוצר ,זו גישה מאוד מקוממת .אם היינו
מחברים את הסך הכולל של התועלות החברתיות ,הסביבתיות ,הכלכליות הביצועיות והאורבניות של
פינוי המחנות – אפשר היה להבין שגישת האוצר היא גישה של הנהלת חשבונות ,ואני אומר את הדברים
הללו ככלכלן .זו גישה פסולה ולקויה וחבל שרק סרי וסטניסלב הם היחידים שנמצאים כאן מבין
משרדי הממשלה הכלכליים.
משרד הביטחון תופס לא רק שטח מחנות .לצערנו הרב או לשמחתנו ואני אומר לשמחתנו ,הוא תופס
שטחי אש ענקיים .לפני כמה שבועות ,רציתי ללכת לראות פריחה נפלאה של כלניות ולא רציתי לנסוע
לבארי ,או לרמות קדש נפתלי ,ואני לא יודע אם אתם יודעים ,אבל בקצה של שכונת נוה אפק של ראש
העין ישנו מטווח אש לשעבר של מחנה סיירת מטכ"ל ,אמנם כתוב שם שטח אש הכניסה אסורה ,אבל
בשבת לא יורים שם גם כשעוד היו יורים ,ויש שם שטחים נפלאים של כלניות מכל גווני הקשת .ולכן,
כששטח אש מוכרז לנצח נצחים ,אז אולי לדורות הבאים בצורה כזאת יהיו לנו גם פרחים.
לגבי המחנות .מחנות צה"ל שנבנו ברובם על ידי הבריטים ,נבנו בתפיסה מאוד מאוד פרוורית ,מאוד
מבוזרת ,מאוד מיוערת ,מסיבה אסטרטגית הם נטעו יערות או חורשות שלמות של אקליפטוסים .אלה
הם היום הריאות הירוקות של המרחב המטרופוליני של גוש דן רבתי .אני הייתי משאיר את כל המחנות
האלה כמו שהם כדי שגוש דן לא יהפך לעיסה אחת של בטון אספלט פיח וזיהום.
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אלה ובר ,מינהל התכנון
יש לי שלושה דברים קצרים מאוד לומר .שאלה אחת מופנית לסטניסלב ולעופר ,סרי וסטניסלב כחברי
מוסדות תכנון ועופר כמתכנן מחוז מרכז וגם חבר מוסד תכנון .האם אתם לא מרגישים שאתם נותנים
למחנות להוביל את התכנון ולא לתכנון להוביל את המחנות? סירקין זו דוגמה קלאסית בעיני עופר,
שבה באים ואומרים שרוצים לפנות את המחנה ,בוא נחשוב ביחד מה לפתח .ואז נהיים מאוד יצירתיים
וקובעים מוסדות ציבור לפתח תקוה המסכנה שאין לה מספיק שטחים ,והמחנה מושך את התכנון
במקום שכולנו נסתכל בתמ"מ  3/21שעשתה את הראייה האזורית והמחוזית ואמרה שהשטח הזה הוא
שטח פתוח .אם פתח תקוה צריכה פארקים ,שטחי ציבור וכו' ,אנחנו נמצא לה פארקים ושטחי ציבור
היכן שצריך ,איפה שייעדו את השטחים הלייעודים הללו.
הערה נוספת ,ולדעתי זה יכול להיות היום עיון הבא ,כי מדובר בתופעה שלא נעצרת במחנות צה"ל,
ותע"ש השרון זה בדיוק אותו דבר .המדינה שוכחת מתקציב המדינה ואומרת שהשטח זוהם ,אז נבנה
משק אוטרקי שמממן את הניקוי של השטח הזה .ואם אלך עוד טיפה הלאה עם הסיפור הזה ,אז יש גם
תוכניות לשטחים פתוחים שכוללים סימבולים לפיתוח ,ומתחיל עוד פעם סחרור במערכת התכנון כי
מישהו החליט שיהיה כאן משק אוטרקי ותקציב המדינה נעלם ואבד.
וגם כלפי ארגוני הסביבה יש לי משהו לומר .אני חושבת שהפריזמה היא לא רק פריזמה סביבתית,
כלומר האם יהיו או לא יהיו שטחים פתוחים .הפריזמה היא תכנונית כוללת ,וזאת צריכה להיות
השאלה .מה קורה לשטחים האלה בראייה תכנונית כוללת ולא רק בהיבט של שטחים פתוחים.

אורן פלד
רציתי להעלות שתי שאלות עיקריות .א' העלו את הנושא של בסיס השלישות .בסיס השלישות ,למיטב
הכרותי וידיעתי זה בסיס שמאכלס הרבה חיילים צעירים ,שבעוונותיהם היו צריכים לעבור לכיוון
המרכז אז הם גם גרים מסביב .והשאלה היא כשעושים חשבון כלכלי ,ומתכננים אלפי יחידות דיור
חדשות ,האם מישהו בחן מה קורה לגבי כל אותם אנשים ששוכרים כיום דירות מסביב ,ועם פינוי
המחנה הם עוזבים את האזור .נשאלת השאלה אם מישהו בכלל בדק את הנושא הזה ואת ההשפעות
הכלכליות ,כי בצריפין ותל השומר למשל מדובר במסה אדירה ,וייתכן שכלל לא כלכלי לבנות יחידות
דיור נוספות.
הדבר השני ,שעלה ממה שאיריס אמרה ,זה שכל מחנה כזה הוא בעצם משהו חשוב לשימור .אם יש
איזשהם אתרים ספציפים שחשוב במיוחד לשמר אותם ,אני בטוח שאפשר להבטיח את השימור של
האתרים הספציפיים הללו .אפשר יהיה לעשות רשימה של ערכים שאותם אנחנו רוצים להחזיק ,לא
דווקא את צריפין ,כי שם אין ערכי טבע.

ניר פפאי ,החברה להגנת הטבע
שאלה קצרה לסטניסלב ,וסרי אולי יוכל לענות עליה .כמו שאני מבין ,המנגנון הוא של משק סגור של כל
פרוייקט בפני עצמו ,והשאלה אם אין מקום ,למרות העלויות הגדולות ,לבדוק אפשרות של אזורי ביקוש
גדולים עם ערכי קרקע גבוהים כמו דרום הקריה או כמו הפוטנציאל שבצריפין  -שהם יאפשרו לממן את
האזורים הבעייתיים ,אזורים עם ערך קרקע נמוך או אזורים כמו מטווח  ,24שלא יהיה פרוייקט סגור.
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אדר' ומתכנן אורי פוגל
שתי הערות ,אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו .היינו בשבוע שעבר בכנס ,ובין היתר באחד הפנלים
עלתה השאלה מדוע יש יותר מדי כבישי רוחב בארץ .יש יותר מדי כבישי רוחב במחוז המרכז ,מפתחים
את כבישי הרוחב כי כנראה מצופפים ומצופפים גם על שטחים שלא מיועדים לכך מלכתחילה .לכן
צריכים לחשוב על מכלול כפי שנאמר כאן.
הערה שנייה לעניין של משק סגור .רבותי ,אין משק סגור .כשנבנה שכונה בת  10,000או בת  5000או
אפילו בת  1000יחידות דיור ,ממשלת ישראל תממן את בתי הספר ,ממשלת ישראל תממן את דרכי
הגישה ,ממשלת ישראל תממן את המחלפים ,ממשלת ישראל תממן את הדרכים ,ממשלת ישראל תממן
לכן ,אם
את הרכבת ותממן כל דבר שאיננו מוטל על הצבא לבצע או על הקבלן שמבצע את הבנייה.
נאסוף את כל הכסף שהציבור בסופו של דבר ישקיע בשכונות האלה של פינוי ,נאסוף את כולו ונעביר
אותו לטובת פיתוח הנגב ,ההישגים והבנייה ומפעלי פיתוח בנגב יהיו הרבה יותר טובים מהמצב היום.
לכן אין קשר בין הדברים האלה .אנחנו נשלם ונמשיך לשלם.
צריך לקבל אולי את העמדה של עופר ,הרי צריכים לבנות בסופו של דבר ,ואם אני חייב כבר לבחור אז
אנחנו נבחר בצריפין .אני לא רוצה לספר לכם בדיוק איך נפלה ההחלטה ,מי החליט ,מתי החליטו ,איך
הכריחו את מתכנן תוכנית מתאר מחוז המרכז לסמן את זה ,זה לא הסיפור .אבל הסיפור הוא שהציבור
שלנו לא משתחרר מכל ההוצאות העקיפות .אנא איספו את כולם והעבירו אותם לנגב כי לא הצבא
ישלם אותם ,הממשלה והאזרחים ישלמו.

פרופ' ארזה צ'רצ'מן
אחד הדברים שהטרידו אותי באופן שבו הציגו את הדברים ,ואני למדתי דברים חדשים היום ,זה האופן
שבו מערכת הביטחון פטורה מכל הקשר למערכת התכנון האזרחית ,וההסתכלות היא על הבסיס ומה
קורה אתו .אין הסתכלות על מה יהיה שם אחר כך .זאת אומרת אין דיון שלוקח בחשבון ביחד את
ההיבט של היציאה וגם ההיבט של מה שיהיה שם אחר כך .ואני חושבת שזה דבר חשוב מאוד לעשות.
דבר שני ,אני במידה מסוימת הסכמתי עם דני בעניין צורת החשיבה של הממשלה ,ואני חושבת שאסור
לנו ,אסור לנו להיכנס לסד הזה של חשיבה רק במונחים כלכליים .צריך לחשוב גם על הערך החברתי של
דברים מבלי לתרגם אותם למונחים כלכליים ,לא הכל הוא כסף חברים ,ממש ,לא הכל הוא כסף.
ואסור לתת להם להכניס אותנו לדרך החשיבה הזאת שהכל הוא כסף.

דן סתיו ,מינהל מקרקעי ישראל
נאמרו כאן הרבה דברים שהם רובם קיצוניים .אחת הטעויות שלנו לכל אורך הדרך ,בכל תחומי
התכנון ,שאנחנו הרבה פעמים תופסים עמדות קיצוניות ואנחנו עוברים מאופנה אחת לאופנה שנייה וכן
הלאה .פינוי המחנות ביסודו של דבר הוא לא צורך של הצבא .זה לא צורך של הצבא ולא הצבא המציא
את זה ,למרות מה שנאמר .היו אפיזודות בודדות של איציק מרדכי עם איזשהו פטנט תקציב ,אבל בסך
הכל זה לא .זה צורך אזרחי ,זה הצורך האזרחי של המערכת האזרחית ,של המערכת העירונית ,לתקן
את העיוותים שנוצרו מכך שבהיסטוריה כמו שנאמר ,המחנות הוקמו מתי שהוקמו ,התנאים בינתים
השתנו ועכשיו טוב ונכון ליעל את השימוש בקרקע ,ליעל בכל המובנים לא רק במובן הכלכלי אלא גם
במובן התכנוני והעירוני הכולל .ומכיוון שמדובר בהוצאות גדולות ,זה מעשי רק אם מבצעים את
המנגנון הזה שקוראים לו משק סגור או מנגנון כזה שיכול בערכי הקרקע לממן את זה.
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עכשיו אני רוצה לומר דבר נוסף .אם את סירקין לא צריך לפנות או לא רוצים ,או יש מקום להשאיר
אותו כמו שהוא .לא צריך לפנות את סירקין .לא מוכרחים לפנות את סירקין עכשיו .אפשר גם להשאיר
את ראשון ,את מטווח  ,24עוד הרבה שנים כפי שהם ,זו אחת הדרכים האפשריות ,זו דרך ראייה
קיצונית .אפשר ללכת בגישת ראש העירייה של ראשון לציון ,ללכת ולהפוך את השטח ל 10,000בשלב
ראשון ,ובשלב שני עוד איזה 8,000יחידות .אבל אפשר גם למצוא איזושהי דרך ביניים ,זו לא פשרה,
אלא הפתרון שנותן את המיטב מכל הדברים .אפשר לקחת את השטח הגדול הזה ,לבנות ,כן לבנות
משהו בחלק המזרחי שלו ,ועם ערכי הנדל"ן האלה לפנות את המטווח .הבעיה העיקרית שם זה למצוא
מקום חליפי .יש כאן בעיה של המטווחים ,ופינוי נפלים וכן הלאה .בהתליך שלוקח בחשבון את כל
הדברים האלו אפשר להעניק לכולנו רצועת חוף ,לא חוף דק כל כך ,אלא רצועת חוף עם דיונות בעורף.
חלק הולך לבינוי ,חלק נשאר פתוח ,ויצאנו כולנו נשכרים .ואותו דבר דרך אגב לגבי סירקין .אפשר
לענות על בעיות מסוימות של פתח תקוה וגם לענות על נושא של פיתוח פארק לאורך נחל שילה.
ובדרכים האלה אני חושב שיש גם תשובה חלקית לנושא של שטחים פתוחים .זה לא טוטלי ,אבל זו
איזושהי דרך ביניים.

יואב שגיא ,מכון דש"א
אני אומר כמה דברים מאוד קצרים .כשמדברים על קיצוניות ,אחת מהגישות הקיצוניות היא להציג את
הדברים כאילו גם מה שנאמר זה הכל או לא כלום ,שחור או לבן .אני לא חושב שמישהו הציג את
הדברים בצורה הזאת ,או התכוון להציג אותם כך .יותר מזה ,אני לא חושב שמישהו חושב שלא צריך
לפנות ולהעביר מחנות צה"ל וגם אין מי שחושב שלא צריך לממן את הפינוי .כל אלו הן מוסכמות.
השאלה היא לא אם כן או אם לא ,אלא איך ,באיזו תרבות דיון ,באיזה שיתוף ציבור ,באיזה שיתוף
תכנון עוד לפני שיתוף הציבור ,מה שאלה אמרה ,מה שנעמי הציגה ,איך מתקבלות ההחלטות ,זאת
נקודה אחת.
הנקודה השנייה היא הנקודה הקופתית .לאורי פוגל ,מתכנן תוכנית המתאר המחוזית של אזור המרכז,
שהציג את הדברים קודם ,יש לי חדשות בשבילך .לא צריך להקים בנק כדי להעביר את המשאבים,
הבנק קיים .יש קופה של המדינה ,וכמו שאנחנו מתקוממים כנגד העניין שהכל נעשה במשק סגור ,גם
הכל נעשה בתוך קו כחול של תוכנית ,אי אפשר להסתכל ימינה או שמאלה ,וזה מונע ומעכב הרבה מאוד
שיקולים של תכנון נכון .ראו את המקרה של פארק אילון שזאת דווקא דוגמה טובה שלא התקבלה שם
הגישה שאומרת שמוכרחים לבנות בתוך הפארק כדי לממן אותו .הרי הכל זורם לקופת המדינה ,וכל
העניין של המשק הסגור של המחנות הוא במידה מסוימת אבסורדי וגישה סטיכית שכך נעשים
הדברים .אין בכך שום צורך .גם לא צריך לקחת שני מחנות ולעשות איזה טרייד ביניהם.
מה שצריך היה לעשות זה להתייחס לכל כאל קופה כללית ,הכל זורם למשק המדינה ,וההחלטות
צריכות להיות החלטות תכנוניות שלוקחות בחשבון את כל השיקולים .ההחלטות צריכות להיות בסופו
של דבר החלטות תכנוניות .בדיוק כמו שאמרה אלה ,שקודם כל צריך לצייר את התמונה הכוללת,
ההיפך מגישת האוצר ,שאומרת שזהו התקציב ,ומה שנקבע בתוכו כבר נקבע .זו גישה מעוותת בבסיס,
כי תקציב המדינה לא ירד אלינו מהר סיני .אנחנו מדברים פה על שינוי תרבות ,על גישה תכנונית נכונה,
על כך שבתוך הגישה התכנונית יהיו ההיבטים החברתיים ,ההיבטים הסביבתיים וכמובן שיש אילוצים
תקציביים.
זהו הלקח הכי חשוב מהדיון הזה ,וזה מה שצריך לשנות .זה לא יקרה מחר ,זה לא קל ,זה קיים גם
בתחומים אחרים ,אבל זהו בדיוק הנושא .צריך לתכנן באופן כולל את מחנות צה"ל כאילו הם לא
קיימים ,צריך לתכנן מה צריך להיות בשטחים האלו ,ואחר כך לבנות את תוכנית העבודה ולקבוע כיצד
מממנים אותה ,ולא להפך.
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אגב ,יש לכך דוגמאות .דוגמה טובה ,לכאורה ,שאני לא יודע אם היא תעבוד או לא ,היא דוגמת המחנה
בניצנים .בתכנית המתאר הארצית של מרחב ניצנים ,תמ"א  ,39מראש יעדו את השטח כשמורת טבע,
כשטח פתוח .והיה ויתפנה המחנה  -יודעים מה רוצים לעשות בשטח ,להפוך אותו באמת לחלק מהשטח
הפתוח .כך צריך לעבוד .זה לא אומר שמחר הבסיס יתפנה משום שהוחלט על כך ,וזה נלקח בחשבון
התכנון ,אבל לפחות התכנון צריך לדעת מה הוא רוצה ואחר כך צריך לנסות להשיג את היעד.
דבר נוסף שצריך לומר ,הוא שבעצם יש כאן תהליכים של הפרטה בכל הצורה של ההתנהלות ,ואת זה
צריך לשנות .לפני שעמוס יאמר את דברו ,אני רוצה להודות לכל המשתתפים ולכל המציגים .אנחנו
כמובן נפרסם את הדברים האלה ונראה מה לעשות אתם הלאה.

אדר' עמוס ברנדייס ,יו"ר איגוד המתכננים בישראל
תודה ליואב ,לדוברים ולמשתתפים .אני רק אגיד משפט אחד  -הערב היה מאוד נוסטלגי בשבילי .לפני
 24שנים בדיוק שירתתי כחניך באותו בסיס הדרכה של חמ"נ שהוזכר פה .כשניקינו את השירותים
בליזול ,למי שזוכר שהיה פעם חומר כזה ,שאלנו את המפקדים למה זה כל כך מוזנח פה והצריפים כאלו
מסכנים .הם אמרו לנו ,בשביל מה להשקיע? עוד מעט מפנים את הבסיס ...אז אנחנו אולי ניפגש בעוד
 24שנה שוב לדבר על אותו בסיס ,ובינתיים ערב טוב ,תודה ולהתראות לכולכם.
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