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רוזמ םדא 'פורפל ןתינבוציעהו תולכירדאה םוחתבלארשי סרפןתח

 םוחתבלארשי סרפ ןתח לש ותייכז לע,'ב ,םויה עידוה ,רעס ןועדג ,ךוניחה רש

 תא רשיא ךוניחה רש .ותוא ךרבו רוזמ םדא 'פורפ- ג"עשת תנשלבוציעהו תולכירדאה

.רגניזיר ןד 'פורפ תושארב סרפה תדעו תצלמה

ןונכתה תסיפת יוניש רובע רוזמ םדא 'פורפל קנעומ לארשי סרפ" :הירבח ונייצ הדעוה יקומינב

 ןיב ,תונוש תוינוריעו תויצרא ראתמ תוינכותב יוטיב ידיל אבש יפכ לארשי לש יבחרמה בוציעהו

 םיחטשהו תוקוריה תואירה תרימש לע שגד המש ותשיפת ."2020 לארשי" תינכותב רתיה

 םילדומ חתיפ רוזמ 'פורפ .םירעה יזכרמב ההבוג תופיפצב תזכורמ הינב תדדועמו םיחותפה

 ימושיי ןונכת ,רקחמ בלישש ימוחת בר םירע ןנכתמו לכירדא אוה .ינוריע ןונכתל םייטמתמ

 םירקוחו םירע יננכתמ םילכירדא לש רוד דימעה רוזמ 'פורפ .תירוביצו תימדקא תוליעפו

 תא השיגדמה ינוריע ןונכתל תידממ תלת תיבחרמ השיג חתיפ אוה .וכרד תא םיכישממש

."ןונכתב יזכרמ ךרעכ תוינוריעה

.ןמיונ ןרע ר"דו ךורב ךורב 'פורפ- הדעוה ירבח ודצלו סרפה תדעו ר"ויכ שמיש רגניזיר ןד 'פורפ

םייח תורוק– רוזמ םדא 'פורפ

.תבו םינב העבראל באו רוזמ )היע( הילמעל יושנ ,1936 תנשב דלונ

 ינוריעה ןוכיתה ס"היבב ןכמ רחאלו )"ילאירבג" םויה( "למרכה" ידוסיה ס"היבב לחה וידומיל תא
.םיפוצה תעונתב ליעפ היהו "ינבא ןוכמ"ב לוסיפו רויצ דמל ליבקמב .ביבא לתב 'א

 ,ןוינכטב םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפב דמל ,ןיעידומה ליחב יאבצה ותורש םויס רחאל
.1960 תנשב תונייטצהב וידומיל תא םייס הב

 םוחנ לכירדא לש ודרשמב קסעוה )1963-1960( תיעוצקמה ותדובע לש תונושארה םינשב
לכירדא ,םידומילה לספסמ ודידי םע תופתושב יאמצע לכירדאכ1964-מו ,ביבא לתב ,בוטולוז
.םימיה תשש תמחלמב ןזור יזע לש ותליפנ םע העטקנ וז תופתוש .ל"ז ןזור יזע

 לש םמושיי תישארל עדוותה וז תרגסמב .ןוינכטב ינש ראותל דמל )1964-1963( ליבקמב
ןחותיפלו ,םינוש םייעוצקמ םימוחתב תובכרומ תויעב לש ןנורתפל םיבשחוממ םייטמתמ םילדומ
 הביבסה לע תונוש "חותיפ" תולועפו םדא ישעמ לש םתעפשה תא תונחובה תוטיש לש
 לש תורשפאהו ,הביבסהו הרבחה יעדמ םוחתל יסיפה ןונכתה ןיב ןילמוגה תכרעמ .תיעבטה
 ותוליעפ לש יזכרמה אשונל וכפה ,וז ןילמוג תכרעמ יוטיבל םיבשחוממ םייטמתמ םילדומ םושי
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.תיעוצקמהו תירקחמה

 םע דחי םיקה רשא מ"עב ינברוא עדימלו רקחמל ילארשיה ןוכמה תרגסמב העצוב וז תוליעפ
 הרדס רוזמ םדא חתיפ )1975-1964( וז הפוקתב .הסכ יבצ רמו רחש ןב םייח 'פורפ ויפתוש
 תלעפה תיזחב ובצינש ,ולא םילדומ .תובכרומ ןונכת תויעבב םושייל םייטמתמ םילדומ לש
 ותווצו רוזמ םדא ידי לע החלצהב ומשוי םלועב ןונכתה םוחתב בושחמהו םייטמתמה םילדומה
:ולא םילדומ ןיב .תיברעמה הפוריאב רקיעב ,םיינונכת םיטקיורפ תורשעב

 רושקל ןתינ ןתועצמאב היצזימיטפוא לש תוטיש םשיימה )URBANIX" )1968"ה לדומ
 תוכרעמ לש בלושמ ןורתפל םייתביבסו םייתרובחת םייתרבח ,םיילכלכ םייזיפ םינתשמ
 ראשה ןיב םשוי הז לדומ .תונוש הרטמ תויצקנופ תאשה ךות ,ןמזה דמימב תובכרומ תויבחרמ
 ןונכתב ;הינמרגב ףרודסיורטו ףרודלסיד ,דנומטרוד ,גרובמה ;דנלוהב ,ןנינו ,טכרטוא ,םדרטורב
.לגוטרופב סניסו דנלטוקסב ןיוריא :תושדחה םירעה

-יא ,תוירטמ-יא לש םיישק לע תורבגתמה ,ירוזיאו ינוריע ןונכתב "תוירטמ אל" תוטיש םושי
 םג "ןוימיד"ו "תונוש" רידגהל ןתינ הלא םילכ תועצמאב .תונוש יחותינב תוינוטונומ-יאו תופיצר
 חותינב ומשוי ולא תוטיש .תולשכנ תוירטמה תויטסיטטסה תוטישה םהב תונוכת יליפורפל
 םיינילופורטמו םיירוזא םיטקיורפבו םדרטור ןילופורטמב ,הינמרגב רהורה לבח לש ירוזא
.לארשיב

 ךות םייתביבסו םיירוזא םיכרעמל "תויוליעפ חותינ" לש תוטיש םשיימה "ECOLATRIX" לדומ
 תופולחל ,)הרובחתכ( םירוזא ןיב תוקיזל ,יתרבחה םוחתל םג "תויוליעפ"ה גשומ תבחרה
.לארשיבו דנלוה ןופצב החלצהב םשוי הז לדומ .םייתביבס יאול ירצותלו תויגולונכט

ןמדק סרפ"ב רוזמ םדא הכז ןונכתה תודובעב םמושייו םירע ןונכתל םייטמתמ םילדומ חותיפ לע
.)1968( "םירע ןונכתל

 לש הכורא הרדסב םמושיי תחלצה ,םירע יוניבב םיבשחוממ םילדומו םילכ חותיפב ןויסינה
 ימלועה קושב םיליבומהמ םידרשמו עוצקמ ישנא םע הלועפה יפותיש ,םיימואלניב םיטקיורפ
 לש ןעוציבל ואיבה ,חתופמה םלועב ינוריעו ינילופורטמ הדימ הנקב חותיפ יכילהתל הפישחהו
-בר ןונכת יתווצ ידי לע ועצוב ולא תודובע .לארשיב ןגוסמ תונושאר ,ףקיה תובחר ןונכת תודובע
:ןהיניב )1988-1973( רוזמ םדא לש ותושארב םיימוחת

 לארשיב הנושארה באה תינכת הניה- )1979-1973( ןד שוג ירעל תינילופורטמ בא תינכות
 הדעונ תינכתה .הביבסמש םירעהו ביבא לת ריעה תא ללוכה ףתושמ ינילופורטמ בחרמל
 "המנפה"ו תוחמתהו םוקימ תונורתי דודיע ;לדוגל תונורתי יוצימכ תוינילופורטמ תורטמ שממל
.תוינוציח תועפשה לש

 ריעה לש חותיפה תיגטרטסא תא הרידגמה ,)1987-1979( ופי-ביבא לת ריעל בא תינכת
 ןיב רעפה תריגס ,יתוברתו ילכלכ ינילופורטמ זכרמכ הקוזיח :ןד שוג ןילופורטמב תיזכרמה
 ריעה תאייחהל סיסבכ ,ריעה לש תיתביבסהו תיתרבחה החוורה תאלעהו ,ןופצהו םורדה
.המוחתל הריעצו הקזח היסולכוא תכישמו םירוגמל

ריעל באה תינכות תונורקע תא תמשיימה )1981-1978( ביבא לתב "ריעה בל" םוקישל תינכות
 תיסדנההו תיתרבחה תיתשתה םוקיש ,םירדרדתמה םייזכרמה היעבור תאייחהל ופי-ביבא לת
 האיבה וז תינכת .ינוריעה ףונהו םיימואלניבה תונונגסה לש םיינוטקטיכראה םיכרעה רומישו
 היסולכוא תכישמ ךות ,הנש םירשעכ הזמ הנושארל ביבא לת ימוחתל הריגהה ןווכב ךפהמל
.םתאייחהו ריעה לש םייזכרמה היעבורל הריעצו ,הקזח

.)1988( "תולכירדאל רטכר סרפ"ב רוזמ םדא הכז "ריעה בל" םוקישל תינכותה לע

.תופתושכ דרשמה לעופ זאמו רוזמ םדא לש ודרשמל טשריפ ילא לכירדא ףרטצה1986 תנשב
1994 ,םילשורי( ינילופורטמה ןונכתה םוחתב ףקיה יבחר םיבר םיטקיורפ ועצוב וז תרגסמב
 תוינוריע באו ראתמ תוינכות )1994 ,םולשב בגנה ןונכת( ירוזאה )1999 ,ןופצהו הפיחו
 ףקיה בחר ינוריע חותיפ ,)תובוחר ,ןויצל ןושאר ,ןורשה תמר ,קרב ינב ,תג תירק ,לאימרכ(
 רוזיא ;ביבא לתו ש"המרב תולילג םורד רוזיא ,ןורשה דוהו הילצרה ,ש"המרב ש"עתה רוזיא(
 םיסרפ לש רכינ רפסמב דרשמה הכז וז הפוקתב .םיבר םינבמו םיזכרמו )וכע ןופצו ,ןולוח םורד
.הרקוה תודועתו
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 דמיל הבש .ןוינכטב םירע יוניבוהרוטקטיכראלהטלוקפהלגסלרוזמםדאףרטצה1987 תנשב
 רוזמ םדא םייקמ ,ליבקמב .םירוזאו םירע ןונכתו ינוריע בוציע ,ינוטקטיכרא ןכת רוספורפכ
 םירנימס שארב דמועכ ,תויאקירמאו תויאפוריא תואטיסרבינואב חרואכ ,םיימדקא םירשק
 רבחכו )SCUPAD )1992-1996 ימואלניבה םיננכתמה ןוגרא אישנכ ,תוימואלניב תואנדסו
.םיימואלו םיימואלניב טופישו הכרעה יתווצ ר"ויו

 ,םילכירדאהו םיסדנהמה תכשל תצלמהב ,םינפה רש ידי לע רוזמ םדא הנומ1989 תנשב
 ררעה תדעו ,םיינורקע םיינונכת םיאשונל הדעוה רבחכו הינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה רבחכ
.תונוש תויצרא תוינכותל יוגיה תודעוו תיאלקח עקרקל ררעה תדעו ,ןונכת יאשונל הנוילעה

 חווט תכוראו תימוחת בר תללוכ בא תינכות לש התנכה ןויער תא רוזמ םדא םזי1989 תנשב
.םייפלאה תונשב לארשיל

 םייאמדקאהו םילכירדאה םיסדנהמה תכשל ,לארשיב םירעה יננכתמו םילכירדאה תדוגא
 יגולונכט ןוכמ ןוינכטהו םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה ,לארשיב םייגולונכטה תועוצקמב
 תינכות תא ןיכהש תווצה שארב רוזמ םדא דמע ולא םיפוג םשב .וז המזויל ופרטצה ,לארשיל
.)1997( תינכותה לש האלמה התמלשהל דעו המזויה תליחתמ "2020 לארשי"

 רשאכ לארשיב םעפ יא העצובש רתויב לודגה ףקיהה תלעב תינכתה איה "2020 לארשי"
 ,לארשיב תיעוצקמהו תימדקאה הייליהקה יריכבמ עוצקמ ישנא םישימחו םייתאממ הלעמל
תונכוסה ,הלשממ ידרשמ רשע דחא לש יוויל ךות העוציבב םינש עבשכ ךשמב הלועפ םיפתשמ
 םימוחתה לכ תחא תינכותב וללכנ הנושארל .םימה תוביצנו לארשי יעקרקמ להנמ ,תידוהיה
הרובחתה ןוחטיבה ,ךוניחה תוכרעמ הז ללכבו םייתביבסהו םייתיתשתה ,םייתרבחה ,םיילכלכה
 תינכותה .םינושה םימוחתב תויוליעפ לש תוידדהה תועפשהל בל תמושת ךות ,בושקתהו
 לש תידיתעה התומדל לעה יטירסת תאו ,לארשי לש תונושה ןונכתה תויגוס תא תשרופ
 וכותמ תויורשפאה בחרמ תא ,תופולח תרדס תועצמאב הרידגמ "2020 לארשי" .הנידמה
 ,םייפלאה תונשב לארשיל תבלושמה תיתביבסהו תיתרבחה ,תילכלכה "דיתעה תנומת" הבצוע
.התמשגהל תוינידמה יעצמא לע העבצה ךות

( רקחמה דודיעל טריווטוג ירנה ש"ע סרפב רוזמ םדא הכז "2020 לארשי" תינכותל רשקהב
 ,)1995( מ"עב חותיפלו רקחמל ןוינכטה דסומ לש ןייטצמ רקחמל הרקוה תדועתב ;)1990

הרקוה תדועתל הכז ;)1996( "ןונכתה הדשב הנשה שיא"כ הינבה ףנעל ןוחרי ;םינבמ י"ע רחבנ
( לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה אישנו לארשיב םירעה יננכתמו םילכירדאה תדוגא ר"וי לש

 הקנעוהש לארשי תנידמל לבוי תאולמב םירעה יוניב םוחתב הרקוהה תדועתל ;)1988
 תוטלוקפה םשבו ןונכתהו תולכירדאה םוחתב תויעוצקמה תודוגאהו םיפוגה ידי לע ףתושמב
 דוגיא ידי לע ול קנעוהש "ןונכתה ריקי" ראותבו ;)1998( לארשיב םירע יוניבו הרוטקטיכראל
.)2004( לארשיב םיננכתמה

 ןונכתה ידברל סיסב הווהמ "2020 לארשי"– םייפלאה תונשב לארשיל באה תינכת
סנכ( תילכלכ הבישחל סיסבכו תונושה תויזוחמה תוינכתהו35 א"מת :לארשי לש םיירוטוטטסה
.הביבסו הרבח ,ןלדנ ,תויתשת יאשונב םיסנכו )הירסיק

 עדי סיסבו עוציבב הלועפ יפותישל הליבוהש הבר תימואלניב הדוהתל התכז "2020 לארשי"
 ןדרי ,ב"הרא ,דנלוה ,ןילופ ,הינמרג ,ץיווש( הפוריאב םינוש םיינונכת םיטקיורפל היגולודותמו
.)םיאניתשלפהו

 תועצמאב ."2050-ל2020 לארשי"מ :םילשמ ינונכת ךלהמ ,רוזמ םדא ליבוה2000 תנשמ
תרגסמב.לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה ,היגולונכטו עדמב םדקתמ רקחמל ןמאנ לאומש דסומ
 ןונכת"ו "היתונכשו לארשי ןיב תולובג הצוח ןונכת" :םיירקיע םיכלהמ ינש םימדוקמ וז הלועפ
."לארשי תנידמב ןויוושל

 םיסדנהמהו םיננכתמה םילכירדאה ידוגיא לש "גגה ןוגרא" תמקה תא רוזמ םדא םזי1999-ב
.2004 תנש דע הז ןוגרא לש ושארב דמעו לארשיב םייחרזאה

 "קדצ הוונ" חותיפו רומישל תטרופמ תינכות :ןוגכ םיינוריע םיכרעמל ןונכתה יתווצ שארב דמע
 שוג ירעל ינילופורטמה ךוניחה תכרעמל בא תינכות ;ביבא לתב הירקל בא תינכות ;ביבא לתב
 לתב םידרשמו הישעת ,םיקסעל בא תינכות ;ופי-ביבא לתב ךוניחה תכרעמל בא תינכות ;ןד
 תאייחהו םוקישל בא תינכות ;ןורשה תמר ברעמל תטרופמ תינכותו ראתמ תינכות ;ופי-ביבא
 ד"חי-12,000כ ןב עבורל תטרופמו ראתמ תינכות ;הפיחב תיברעמה הנגעמהו תיתחתה ריעה
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 ןנכתו .הננערב ןעשמ עבורלתינכות;)ביבא-לת–ןורשהתמר("תולילג םורד" םיקסע זכרמו
.םינוש םיידועיי םינבמו רוביצ ינבמ ,םידרשמ ,הקוסעת ,םירוגמל םינווגמו םיבר םינבמ
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