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גדלה האוכלוסייה העולמית בקצב  20-מאז תחילת המאה ה .עמנהציפוף העירוני הנו תהליך טבעי ובלתי נ

 מאוכלוסיית העולם תחייה בערים 90%-מלמעלה  21-העד סוף המאה  מוגבר ובמהלכה שילשה את עצמה

. גידול האוכלוסייה העולמית והעירונית הביאו להתחזקות מגמת ההתפשטות מיליארד תושבים 14 -כ :

ל הרקמה שבקריסת תשתיות  הילוומוכה( )בנייה בצפיפות נכרגיל"  עסקיםשל " העירונית. המשך מגמה זו

 . לבנייה בעיקר במשאבי הקרקעו ,וגוברת במשאבי טבע ונוף הולכתובפגיעה העירונית 

 

 
 

 

קרקע ל , המתייחסתקיימא –אלו הם מרכזיים להתפתחות ולהתבססות של הדוקטרינה לפיתוח בר  גורמים

 ודעידקדת בין היתר בשהיא ארץ קטנה וצפופה( ומתמבמיוחד בישראל ) ,הכחדהבסכנת ומשאב במחסור כ

את הפיתוח  . אחת המסקנות הנובעות ממדיניות זו היא שיש לצמצםהחיסכון במשאבי הטבע והקרקע

את הצורך . הגבלה זו יחד עם המגמות הדמוגרפיות של גידול האוכלוסייה, יוצרות מותילגבולות הערים הקי

בכלל ובישראל  םהעירוני לשעורים שאינם מוכרים מן ההיסטוריה של בניין ערי המרחבציפוף גובר של ב

 .בפרט

 

לידי ביטוי לא רק  באהרמת הצפיפות הגבוהה שבה  נמנית כיום בין הצפופות שבמדינות המערב ישראל

ככל הנראה הלחצים שיופעלו . ומתקניםבמכסת הקרקע לתושב אלא גם בשטחי תכסית הקרקע של מבנים 

מעבר לאומדנים  עודה במחסור, צפויים להתעצם , הנמצא כבר עתהקרקע כתוצאה מגידול זה על משאבי

יגדלו מספר משקי הבית  אחרותהדמוגרפיים. זאת כיוון שבהתאם למגמות המסתמנות במדינות מפותחות 

. 2020לכמות יחידות הדיור בשנת  בדרישהמהר יותר מאשר גידול האוכלוסייה, ועל כן צפויה הכפלה 



, ואחרים)מזור  העלייה ברמת החיים וברווחת הדיור בעקבותר בנוסף, צפוי גידול יחסי ניכר בשטחי הדיו

 .((1999) אסיף ושחר ;((1997)

 

 2020 : תחזית גידול האוכלוסייה בישראל לשנת 2תרשים 

 

 

תכנוניות המעידות על דאגתה לעתודות הקרקע  החלטות 90-ישראל קיבלה מאז תחילת שנות ה מדינת

דרכים לייעול השימוש בקרקע ורואה את הגדלת הצפיפות  למצואבישראל. מדיניות זו שמה לה למטרה 

 בישראל. התכנוןהעירונית ככלי להכוונת 

 

בהיבטים וגבולותיה של תופעת הצפיפות העירונית  יותרלהגיע להבנה מעמיקה  ןניסיובמחקר זה נעשה 

כי עקב הצורך בציפוף  ה הקביעההמחקר עמד בבסיס. )פסיכולוגיים, כלכליים, חברתיים ועוד( השונים

נורמות של  תוך שמירה עלרוני נתון להעלות את הצפיפות בקטע עייש  האורבניתמרחיק לכת של הרקמה 

אינם  הקיימים העירוניתהתיאור וההערכה של הסביבה  ,כלי התכנוןהמחקר מצא ש  גבוהה. איכות סביבתית

מיועדות שהם  תוכניותבעיקר מול ו ,הערכה ובחינה ,חשיבה לתכנון מנגנונימשימתם לשמש ממלאים את 

גבולות הצפיפות כך של העיקריתמהווים את הסיבות הם יתר על כן,  .בצפופה גבוההמרחביות -מורכבות

המחקר מצא כי למוסדות התכנון אין את   .ר"לקמנפשות  20,000עד  6,000המקובלים כיום נעים בין 

בוחרות להקטין את הצפיפות הכלים לבחון לעמוק תוכניות בינוי מורכבות ובצפיפות גבוהה ולכן הם 

על הממצאים העיקריים העולים מהבדיקה קביעה זו מסתמכת  בתוכניות וזאת בניגוד למדניות המוצהרת.

 ורוכזו להלן:

 

סתיים בכל התוכניות, הדבר שנים( שעדיין לא ה 7הזמן הרב בתהליך אישור התוכניות )בממוצע  .א

היכול להעיד על בעייתיות בקבלת החלטות בנושא. ממצא זה שלעצמו איננו מספק לקביעת עמדה 

בנושא, ויתכן שהיו גם גורמים נוספים שאינם קשורים לנושא הצפיפות שהביאו לעיכובים באישור 

 התוכניות.



המקובלת ולא ראינו צפיפות ההחורגת מ החלטהלוועדות התכנון היה קושי לקבל בכל המקרים  .ב

מקרים שבוצע מאמץ ממשי לנסות לבדוק את האפשרות לפרוץ את מגבלות הצפיפות המקובלת. 

 . 1המרכזבעיקר בועדת התכנון במחוז חיפה ועל ידנו אלו נסקרו 

במהלך הדיונים התבקשו היזמים להוריד את רמות הצפיפות שביקשו ללא ניסיון מיוחד מצד  .ג

ם הגברת הצפיפות כמתבקש מתאפשרת בתוכנית המוצאת וזאת על מנת ליעל הועדות לבדוק הא

  .312ת.מ.א  המאושרתהארצית המתאר  תוכניתאת השימוש בקרקע, וזאת אל אף הנחיה ב

 נציין שברוב המקרים לחברי הועדה אף לא היה ידוע על סעיף זה.  .ד

, צמצמה הועדה באופן גם בתוכניות לגביהם התקבלה הסכמה מלשכת התכנון, והם טרם אושרו .ה

 משמעותי את הצפיפות המאושרת לנורמות המקובלת.

גם כאשר הוגשו לועדות תסקירי השפעות סביבתיות )באחד המקרים אף הוגש סקר מיוחד בנושא   .ו

 . 35צפיפות( אשר המליצו לצופף, לא חרגה הועדה מהצפיפות המקובלת או המומלצת בת.מ.א 

לחרוג מהצפיפות המומלצת וחלק מהתוכניות עמדו  ניתנת האפשרות 35למרות שבת.מ.א  .ז

בקריטריונים, לא חרגה הועדה באף אחד מהתוכניות מהצפיפות המכסימאלית המומלצת בת.מ.א 

יח"ד לדונם באזור המיושב של ישראל(, דבר שעשוי להעיד על אי פריצת גבולות  22 -)כ 35

 הצפיפות מסיבות לא מובנות.

 

כי החשיבה לתיאור וההערכה של הסביבה סקנה המרכזית, וממצאי הבדיקה גם מצביעים על כך , המ

חסמים אלו נובעים בשל   העירונית הקיימת היא זו המהווה את "החסם" העיקרי לפריצת גבולות הצפיפות.

והצפיפות.  קבלת החלטות לקביעת מדדי הרווחה מנגנוניהעדר שקיפות ואחידות של ו'מגבלות' מחשבתיות, 

של גבולות  'מאגיים'מספרים ו שוניםאת גבולות הצפיפות אינטרסים קובעים בסופו של דבר כתוצאה מכך 

עם מתכנני מחוזות,  וביסוס למסקנה זו מתקבלת גם מתוך שיחות שהתקיימ . הצפיפות האפשרית לתכנון

ת התכנון ומתכננים אשר היו מהנדסי ערים, ראשי ועדות מקומיות, חברי ועדות מחוזיות, עובדי לשכו

 ,תשתית רעיוניתיצירת  ם,פיתוח מושגיהתמקד המחקר ב לפיכך .מעורבים באישור תוכניות בצפיפות גבוהה

 .מדידים םיבמונחים מתמטי יםורווחה המוגדר צפיפותלחישוב  ים שנועדוכלי מדידה והערכה אינטגרטיבי

 

 כלימורכבות בצפיפות גבוהה.  לתוכניותובחינה יש לפתח כלי הערכה ש היאהמתבקשת מכך  המסקנה

לועדות התכנון לבחון ולעריך את איכות הרווחה המתקבלת בתוכנית ללא חשש ובכך אפשר אמור לזה 

 לאפשר את פריצת מחסום גבולות הצפיפות הקיים. 

 

                                                 
 והמקומית. המחוזיתאביב אושרו תוכניות בצפיפות גבוהה יותר בעידוד הוועדות -ידוע כי במחוז תל 1 
 
לבחון את הצפיפות המקסימאלית הניתנת לפיתוח בשטח התוכנית  התכנוןקבעה שתהיה אחריות של מוסדות  31תמ"א  2 

 .  הועדותהמוגשת לאישור 



לבין  (נפשות בשטח נתון)הצפיפות  ביןמגדיר את הקשרים הקיימים ותח למדידה ולהערכה שפמודל ה

מאפשר בחינה אינטגרטיבית  במחקרבניגוד למצב כיום המודל המוצע  פרמטרים שונים של איכות סביבתית.

האיכות הסביבתית את את הצרכים ו ריםיהמגדבים יהמרכתהליך קביעת " של פהשקו"ואובייקטיבית 

תכנוניות -, ובשל כך הוא מהווה כלי שבעזרתו ניתן לפרוץ מגבלות מחשבתיותמה עירונית למגוריםברק

בין חלופות  ולהשוותלהעריך  שפותח מסוגלהמודל המקדשות מספרים "מאגיים" של גבולות הצפיפות. 

 .מורכבומאפשר מתן תשובה אינטגרטיבית למערך מרחבי  תכנון,ופתרונות 

 

נורמות וערכים  ולשמר ,רצויותלדרג אלטרנטיבות של סביבות בינוי בצפיפויות  באמצעות המודל ניתן

תוכניות של סימולציה  ידי-עלהמוצע נבדק בעבודה זו  המודלתפקוד  רצויים. ו/אוסביבתיים מקובלים 

כלי כזה בחלקו יוצע בחיבור זה ותיבחן גם יכולתו לסמן ולהגדיר   גבוהה. בצפיפותלבינוי עיר " אמיתיות"

פן ברור וכפועל יוצא מכך תאפשר התבוננות מושכלת על המציאות התכנונית. את הגבולות האפשריים באו

 התבוננות זו תאפשר הבנה של הגורמים אשר עשויים לפרוץ את הגבולות הקיימים.

 

(; אלתרמן 1981-ו 1979יקריות למושג מדדי הרווחה )בונה ופרידמן )בספרות קימות שלוש הגדרות ע

מדד הרווחה במגרש הציבורי שבחיבור זה מסומן האחת   ( והן:1999(; כהן )2001(; לרמן )1991וויטק )

השלישית  .qמדד הרווחה במגרש הפרטי שבחיבור זה מסומן באות האנגלית השניה   .wבאות האנגלית 

  .pqבחיבור זה מסומן באותיות האנגליות מדד הרווחה בדירה ש

 

 להלן הגדרות של כל אחד ממדי הרווחה:

 

 מדד הרווחה הציבורי

בונה ופרידמן ) 1מוגדר בספרות ככמות שטח הציבורי המוצע לנפש בתוכנית כפי שמתואר בנוסחה מס' 

כהיקף  P -נית ומוגדר בנוסחה כהיקף השטח הציבורי בתוכ wS. כאשר ((1991(; אלתרמן ווטיק )1981)

   האוכלוסייה בתוכנית.

התוכנית ( כפונקציה של השטח הציבורי, wהגדרת מדד הרווחה במגרש הציבורי ): 1נוסחה מס' 

   .Pww=S/ומספר הנפשות: 

( כמתואר w( ומדד הרווחה הציבורי )wSבתוכנית תלוי בכמות השטח הציבורי ) P)לכן היקף האוכלוסייה )

פי חוק התכנון והבנייה, מקובלת הפקעת קרקע לצורכי ציבור -בישראל, על.  =wwSP/בנוסחה הבא:

הקצאה לפי אחוז משטח התוכנית ולכן מוצע להחליף את השטח  והשימוש נעשה לפי הגישה הראשונה של

( כפי שמוצג בנוסחה tS( לבין שטח התוכנית )b( במכפלת בין שיעור שטח המגרש הציבורי )wSהציבורי)

ולקבל את הנוסחה  1.2( בנוסחה מס' wSלכן ניתן להחליף את שטח המגרש הציבורי ),  tS  *b =wSהבאה:

 wtP=(b*S/( או  b*S)=Ptw/( הבאה:

 

 



 (qמדד הרווחה במגרש הפרטי )

( לנפש כפי שמוגדר םהפתוח )בדרך כלל המרווחים בין הבנייני הפרטימוגדר בספרות ככמות השטח 

  .oSהשטח הפרטי הפתוח מסומן בחיבור זה באותיות האנגליות (. 1999)כהן, ).2בנוסחה מס' 

( oS( כפונקציה של גודל השטח הפרטי הפתוח )qהגדרת מדד הרווחה הפרטי ) :2חה מס' נוס

  Poq= S/:ואוכלוסיית התוכנית

( q( ומדד הרווחה  הפרטי )oSבתוכנית תלוי בכמות השטח הפרטי הפתוח ) P)יה )לכן היקף האוכלוסי

( qS( הוא ההפרש בין שטח המגרש הפרטי )oSהשטח הפרטי הפתוח )  .=qoSP/ כמתואר בנוסחה הבא:

( ניתן לבטא בעזרת אחוז x. את תכסית הבינוי )x-q=SoS( כמתואר בנוסחה הבאה x) לבין תכסית הבינוי

, מכאן שניתן להגדיר qx=a*S( כמתואר בנוסחה הבאה qS( משטח המגרש הפרטי הכולל )aתכסית הבינוי)

( כמתואר בנוסחה a( לבין היפוך של אחוז תכסית הבינוי )qS( כמכפלת המגרש הפרטי )oSאת )

3.2.:a)-*(1q=SoS . '2במידה ומחליפים בנוסחה מס ( את השטח הציבוריoS הפתוח בהגדרתו החדשה )

( aיה או את מדד הרווחה כפונקציה של שיעור השטח הבנוי במגרש הפרטי )ניתן לקבל את היקף האוכלוסי

 כפי שמתואר בנוסחאות הבאות:

a)}/ P-*(1qq ={S  אוa)}/q-*(1qP={S 

 

  p(qהגדרת מדד רווחת הדיור )

מדד הרווחה בדירת המגורים מוגדר בספרות ככמות שטחי הרצפה בדירה לכל נפש כמתואר בנוסחה הבאה 

כמות שטחי הרצפה הבנוי בדירה מסומן   PP= Spq/  (: 1988(; אסיף ומליס )1979רידמן, ))בונה ופ

ישנה השפעה  )pq)בסקר הספרות לא נמצא כי למדד רווחת הדיור   (.pSבחיבור זה באותיות האנגליות )

על  הקיימת מבוססת ברובה תישירה על קביעת הרווחה השכונתית הכללית באופן ישיר מכיוון שההתייחסו

חלוקת השטחים באופן דו ממדי בין השטח הפרטי לציבורי ובתפיסה הקיימת שטחי הרציפה הם חלק משטח 

מדד הרווחת הדיור מיוצג באופן עקיף במציאות התכנונית הקיימת כפונקציה של תכסית  המגרש הפרטי.

 qS( )qSהפרטי ) ( חלקי שטח המגרשpS( כפול שטח הדירה ברוטו )n(. מס' הדירות בקומה )aהבינוי )

\n*p(a= S ( שווה לתכסית הבינוי היקף האוכלוסייה בתוכניתP נקבע על ידי סה"כ שטחי הדירות ברוטו )

בפרויקט חלקי מדד רווחת הדיור מ"ר לנפש כמוצג בנוסחה הבא: 
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 המחקר בחן את המודל בשני שלבים:

 

בין המחלקת את המרחב בין שטח פרטי ל ,משפטית הקיימת-התכנונית למציאותהתייחס  המודל א' בשלב

 המקסימאלית לפיתוח שבא ניתן לשמר איכויות סביבתיותהצפיפות  אתגדיר מ . המודלשטח ציבורי



( q)ופרטי( w)מדד רווחה ציבורי (, bאחוז השטח לצורכי ציבור ) שלושת הגורמים הבאים: כפונקציה של

 כלייאופן הפתרון האדרו, שרותי ציבור וכו'(, פתוחפרטי פתוח, שטח ציבורי )רווחת דיור, שטח  לנפש

(a והוא ניתן לתיאור במשוואה שבה ,)המקסימאלית האופטימאלית הצפיפות (oP) כפונקציה של  מתקבלת

 והיא ניתנת לתיאור בשתי המשוואות הבאות: הפרטית והציבורית הפונקציהנקודת שיווי המשקל בין 
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ת חלוקלא נלקח, כגורם משפיע, אופן צפיפות ורווחה  לחישובפיתוח המודל האינטגרטיבי  של ב' בשלב

כפונקציה של מדד  המתקבלת רצויהצפיפות פי קביעת -עלהצרכים נו בחנ אאל, ציבוריהו פרטיה השטח בין

 במשוואה:  רהיא ניתנת לתיאוו שטח התוכניתו רווחה רצוי
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 פי שיקולים תכנוניים וצרכים מוגדרים.-( תעשה עלavXחלוקת נפחי השטחים במרחב )

 

 מספר מסקנות עיקריות: לותועממצאי המחקר  מניתוח

 

ועל  ,לעתיד הוהצפיי העברתהליך דינמי הנתפס ומובן לאדם על רקע ניסיון  ההאיכות הסביבתית הנתפיסת 

ידי -מדד כמותי המוכתב על היאצפיפות המגורים  רקע משאבי הקרקע וההון העומדים לרשותו כפרט.

כמות השטח  ידי-מערכת שיקולים איכותיים ומגבלות כמותיות של משאבים ונקבעת בראש ובראשונה על

לכל  ההשטח המוקצ ידי-סביבת המגורים מושפעת ונקבעת בראש ובראשונה על איכות .נפשלכל  ההמוקצ

 חלוקה  .לצורכי ציבורלבין אלו המוקצים שטחי הקרקע המוקצים למגורים החלוקה בין קביעת ועל ידי  נפש

 קרקעות ינובעת ממדינחלוקה זו כמותית וערכית רבה.  משמעותזו יוצרת טווח רחב של איכויות ויש לה 

המסקנה   ממדיים.-במונחים דו עעל הקרקואת הבעלות  את השליטהבעיקר המגדירה  הקיימת כיום,

העיקרית העולה מסקירת המודלים הקיימים היא כי שלושתם מתייחסים לגבולות הצפיפות כפונקציה של 

 האוכלוסייה.  יהיקף ומאפיינמדד רווחה של התשתיות הציבוריות ו

 

היחידה המופיעה לגבי  תלמדד הרווחה במגרש הפרטי. ההתייחסו תבמודלים המוצעים אין התייחסו

 .המגרש הפרטי קשורה לצפיפות הנטו הנובעת מגודל האוכלוסייה ושטח המגרשים הפרטים

 

של ערכים מספריים ( ' )קביעה מודעת םהשיטה הקיימת עורכת בדיקה המבוססת על מדדים 'אובייקטיבי

למגרש הציבורי. בשטח הפרטי נקבעים הפרמטרים משיקולים עיצוביים אדריכליים ויזמיים בלבד, רק 

שיקולים אלו לרוב בישראל אינם קשורים באופן ישיר לשיקולי רווחה 'אובייקטיביים' )קביעת ערכים 



קיף תכסית הבינוי או קו הבניין . ניתן לומר כי באופן ע3(1996מספרים מודעת או נורמטיבית( )כהן, 

משקפים תובנה אינטואיטיבית של האדריכלים לגבי מדד רווחה )זכויות שמש, שמירה על פרטיות(, בניגוד 

על מנת לקבוע את האיכות הסביבתית  (.1996לארה"ב ובאירופה שעושים שימוש במדדים מקובלים )כהן, 

ה הקיימת יש צורך בבחינה נפרדת מהבדיקה שנעשתה במגרש הפרטי כפונקציה של היקף האוכלוסייה בשיט

על ידי רשויות התכנון לרווחה במגרש הציבורי ולכן התוצאה המתקבלת של היקף האוכלוסייה בכל בדיקה 

ואחיד על מנת לקבל היקף אוכלוסייה זהה בשני המגרשים )הפרטי והציבורי(  ובכל מגרש בדרך כלל שונה.

ש צורך לבחון מספר רב של בדיקות בכל פעם באופן נפרד: בדיקה אחת )כפי שנדרש בפועל( י בתוכנית

של היקף האוכלוסייה כפונקציה של מדד הרווחה הציבורי בלבד ושניה, בחינת היקף האוכלוסייה במגרש 

בדיקות אלו נעשות  הפרטי כפונקציה של מדד רווחה פרטי עד לקבלת מספר קרוב ככל האפשר בשניהם.

ר השטח הציבורי או שיעור תכסית הבינוי עד לקבלת תוצאה קרובה ביותר של היקף על ידי ניחוש שיעו

 ( בשני המגרשים ובתוכנית.Pהאוכלוסייה )

 

משמעות הדבר כי השיטה הקיימת אינה מאפשרת ניבוי ובחינה אינטגרטיבית כוללנית של הצפיפות 

 וקביעת אופן הבינוי בתוכנית. האפשרית לפיתוח כפונקציה של מדדי רווחה פרטיים וציבוריים

 

 

מתוארת סימולציה שנערכה לדרך הקיימת של ניסוי וטעייה המאפשרת לנו להגיע לנקודת איזון של במחקר 

( וקביעת אופן w( והציבורי )qהרווחה הפרטי )היקף האוכלוסייה כפונקציה של קביעה מראש של מדדי 

על מנת לבחון מספר מקראי לימוד נקבעה מראש סדרת ערכים   (.aהבינוי המתבטא בשיעור תכסית הבינוי )

(; 0.7 (=a)תכסית בינוי ) 'בנייה לגובה'שונים של מדדי רווחה ונבחנו שלוש חלופות שונות של בינוי: 

 (.0.3(= a) )תכסית בינוי 'הבלוק האירופי'(; 0.5(=a) )תכסית בינוי 'השיכון הציבורי'

 

( של אחד דונם לשני השיטות וזאת על מנת לקבל את התוצאות במושגי tSהבדיקה נעשתה לגבי שטח נתון )

צפיפות ברוטו )מספר נפשות לדונם(. לצורך קבלת גבולות הצפיפות האפשריים הפחתנו את שטחי הכבישים 

השורה הראשונה המצ"ב בטבלה  (( משטח התוכנית.1991אלתרמן וויטק, )כמקובל ) 20%בשיעור של 

( שנבחר באופן חופשי. השורה השניה מתארת את גודל השטח bמתארת את שיעור השטח הציבורי )

( בתוכנית באופן חופשי. השורה השלישית bהציבורי בדונם המתקבלת מקביעת שיעור השטח הציבורי )

( ותכסית הבינוי bוח )בדונם( הנותר לאחר בחירת שיעור השטח הציבורי )מתארת את השטח הפרטי הפת

(a מתאר 6עד  4( כפי שנקבע על ידי חלופת הבינוי הרצויה )לדוגמה 'בניה לגובה'(. התחום האפור )שורה )

את הצפיפות או היקף האוכלוסייה המתקבל במגרש הציבורי כפונקציה של בחירת מדדי רווחה ציבוריים 

(wשונ ) (. התחום השחור בטבלה 6עד  4ים לנפש )השיעורים השונים מתוארים בעמודה הימנית בשורות

                                                 
מציע כי המועצה הארצית לתכנון ובניה תקבע מדד לשטח הנדרש במ"ר  ון העירוני'הקרב על הגובה השגות בתכנ( בספרו '1996כהן )3 

 לנפש כשטח פרטי פתוח.
 



עד הסוף( מתאר את הצפיפות המתקבלת במגרש הפרטי כפונקציה של בחירת מדדי רווחה פרטיים  7)שורות 

(q 7( שונים לנפש )השיעורים השונים מוצגים בעמודה הימנית בשורות  .)עד הסוף 

 

( הניתנים לפיתוח Pכי קיים שוני בתוצאות המתקבלות )מרכז הטבלה( של היקפי האוכלוסייה )ניתן לראות 

כפונקציה של מדדי רווחה נבחרים בין המגרש הפרטי למגרש הציבורי. לדוגמה: הצפיפות המתקבלת במרחב 

 12של  w)משמאל( ומדד רווחה ציבורי ) 7( )עמודה 80%הציבורי כפונקציה של שיעור השטח הציבורי )

לעומת הצפיפות המתקבלת במגרש הפרטי אם נפשות לדונם,  53עמודה ימנית( הוא  5מ"ר לנפש, שורה 

 -מהסוף( הוא כ 6מ"ר לנפש שורה  5( של qאותם שיעורי שטח ציבורי כפונקציה של מדד רווחה הפרטי )

וון שני המגרשים , כלומר יותר ממחצית מהצפיפות הניתנת לפיתוח בשטח הציבורי ומכנפשות לדונם 22

 . הדבר לא יתכןהפרטי והציבורי שיכים לאותה תוכנית 

 

  1בלת בחלופה : הצפיפות המתק10 טבלה

 

 אחוז השטח הציבורי בתוכנית
b1 b2 b3 b4 b5 b6 B7 
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 שטח ציבורי 

Swn=St*bn 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 

 שטח פרטי פתוח

Sq=(St-Swn)*(1-a) 

Sq1 Sq2 Sq3 Sq4 Sq5 Sq6 Sq7 

112 168 224 280 336 392 448 

640 560 480 400 320 240 160 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

בורי= מדד רווחה צי
12 w1=  

w

b sp t

w

*
  

 
 היקף האוכלוסייה הניתן לפיתוח במגרש  
הציבורי כפונקציה של מדדי רווחה 

  ציבורי

53 47 40 33 27 20 13 

מדד רווחה ציבורי= 
14   w2=  46 40 34 29 23 17 11 

מדד רווחה ציבורי= 
16 w3=  40 35 30 25 20 15 10 

מדד רווחה ציבורי= 
18 w4=  36 31 27 22 18 13 9 

מדד רווחה ציבורי= 
20 w5=  32 28 24 20 16 12 8 

מדד רווחה ציבורי= 
22 w6=  29 25 22 18 15 11 7 

  =q7 5מדד רווח שפ"פ= 

q

abSS
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 היקף האוכלוסייה הניתן לפיתוח במגרש  

הפרטי  כפונקציה של מדדי רווחה 
 ציבורי

22 34 45 56 67 78 90 

 q8=  16 24 32 40 48 56 64 7מדד רווח שפ"פ= 

 q9=  12 19 25 31 37 44 50 9מדד רווח שפ"פ= 

 11מדד רווח שפ"פ= 
q10

=  
10 15 20 25 31 36 41 

 13מדד רווח שפ"פ= 
q11

=  
9 13 17 22 26 30 34 

 15מדד רווח שפ"פ= 
q12

=  
7 11 15 19 22 26 30 



 

בדרך גרפית (קיבלנו את נקודת האיזון  104לאחר מספר סימולציות המתוארות לעיל ובטבלה לדוגמה מס' 

בין מדד הרווחה הרצוי לפרט במגרש הפרטי ( 5-7כמתואר בתרשימים מס'  Excelתוך היעזרות בתוכנת 

לבין מדד הרווחה הרצוי לפרט במגרש הציבורי )הצפיפות השווה בשניהם(. נציין שללא הסימולציה וההצגה 

באמצעות נקודת איזון זו   הגרפית לא ניתן היה בכלים הקיימים לקבל את נקודת האיזון בנקל ובפשטות. 

על הציר האנכי( ואת שיעור השטח  Pקווים חישבנו את הצפיפות ))שהתקבלה באופן גרפי( בדרך מתיחת 

. החצים השחורים עם 5-7על הציר האופקי( הנכון לאותה צפיפות כפי שמתואר בתרשימים  bהציבורי )

, MAX -ו MINשל הצפיפות המתקבלות ממדדי רווחה MAX -ו MINהנקודות מתארים את נקודות 

המתקבלת בנקודת האיזון על פי נורמות הרווחה המקובלות בישראל  והחצים האדומים מתארים את הצפיפות

ושתי נקודות ביניים התקבל תחום המיצג MAX -ו MIN(. על ידי חיבור של הנקודות 5)ראה נספח מס' 

 את טווח אפשרויות הצפיפות בכל חלופה. 

 

מייצג  6בתרשים מס'  ום. תחום זה מסומן במעויין בצבע אד -בחנו את חלופת 'הבניה לגובה' 5בתרשים מס' 

מייצג את חלופת 'הבלוק  7בתרשים מס'  תחום זה מסומן במעויין בצבע כחול. -את חלופת 'השיכון הציבורי'

משמעות סימון תחום זה הינו לצורך הגדרת גבולות  תחום זה מסומן במעויין בצבע אדום.  -האירופי' 

 הצפיפות בשיטות הקיימות כפי שידון בהמשך בהרחבה.

 )'בניה לגובה'( 30%תכסית בינוי מגורים  -1: תיאור בדיקת חלופה 5תרשים 

Fig 5: Examination of alternative 1 – 30% building coverage of residential area 

(high-rise development). 

 
 )'שיכון ציבורי'(    50%תכסית בינוי מגורים  -2: תיאור בדיקת חלופה 6תרשים 

Fig 6: Examination of alternative 2 –50% building coverage of residential area 

(housing project). 

                                                 
 לצורך עבודה זו נבחנו גם החלופות האחרות אך בחרנו מישקולי עריכה להציג דוגמה של טבלה אחת. 4 



 
 )בלוק אירופי'( 70%תכסית בינוי מגורים  -3: תיאור בדיקת חלופה 7תרשים 

Fig 7: Examination of alternative 3 –70% building coverage of residential area 

(“European Block”). 

 
 

. בטבלה מוצגות שלוש 11תוצאות הצפיפות המאוזנת המתקבלת על פי השיטה הקיימת מוצגות בטבלה מס' 

תוצאות מינימום  תצגותוצאות לכל שיטת בינוי מתוך מגוון תוצאות שהתקבלו והן אלו שנבחרו בהיותן מיי

מוצג הערך של מדדי הרווחה כשבצד  2ומקסימום ותוצאה על פי הנורמות המקובלות בישראל. בשורה מס' 

ימין מופיעים הערכים הנמוכים של מדדי הרווחה; באמצע ערכי מדדי הרווחה על פי הנורמה בישראל )שורה 

 שחורה(; ובסוף מוצגים ערכי מדדי הרווחה הגבוהים ביותר.



 : סיכום גבולות הצפיפות השכונתית ברוטו במודלים הקיימים 11 טבלה

Table 11: Summary of the neighborhood’s gross density boundaries in the existing 
models 

 
גבול על פי נורמות  גבול עליון 

 מקובלות בישראל
 גבול תחתון

w=12 ו- q=5 w=14 ו- q=7 w=22 ו- q=15 

 הפקעה % פשות/לדונםנ הפקעה % נפשות/לדונם הפקעה % נפשות/לדונם

 50% 18 58% 33 63% 42 בנייה לגובה 1חלופה 
שיכון  2חלופה 

 ציבורי
36 55% 29 50% 15 43% 

בלוק  3חלופה 
 אירופי

28 42% 23 40% 11 30% 

 דיון השוואתי בין חלופות הבינוי יערך בהמשך תת פרק זה.

 

 לשיטה הקיימת כפי שהוצגה עולות המסקנות הבאות:מתוצאות הבדיקה שנעשתה 

 

לרווחה במגרש הציבורי ולרווחה במגרש הפרטי, ובמידה  בנפרדהשיטה הקיימת מתייחסים  .א

ומעונינים להגיע לצפיפות המאזנת בין השימושים יש צורך בתהליך מעגלי של ניסוי וטעייה 

ה( בין שני המדדים )באופן גרפי בלבד )'פרפטום מובילי'( עד לקבלת נתון של איזון )קירבה סביר

כפי שהוצג(. משמעות הדבר היא כי השיטות הקיימות אינן מאפשרות הערכה כוללת של איכויות 

התוכנית המוצעת ובכך פוגעים באפשרות ההחלטה לגבי גבולות הצפיפות האפשריים בתוכנית, 

 טרטיבית חוזרת.וזאת כיוון שדרך זו הינה ארוכה יותר וכרוכה בעבודה תכנונית אי

 

תהליך קבלת החלטות כיום איננו מאפשר בחינה ברורה של הקשרים בין הפתרון האדריכלי  .ב

(, לבין גודל השטח המגרש הפרטי ולבין גודל המגרש הציבורי, aהמבוטא על ידי תכסית הבינוי )

 ת.ולבין מדדי הרווחה השונים הנחוצים להערכה נכונה של מכלול האיכויות הקיימות בתוכני

 

כפועל יוצא מהשיטה הקיימת כיום התהליך התכנוני ואישור התוכנית מתבצעים בשלבים נפרדים;  .ג

אדריכלי של עיצוב התוכנית במגרש הפרטי )תכסית, גובה, -הינו התהליך התכנוני השלב הראשון

התהליך התכנוני של הקצאת הקרקע לצורכי ציבור במגרשים  ובשלב השנינפח בנייה וכו'(, 

ים. הפרדת התהליך לשני שלבים נפרדים מקשה על התכנון ועל בחינת התוכנית ואישורה הציבורי

ידי הוועדות, וזאת מסיבות העדר קשר בין המשתנים הפרוגרמתיים והכמותיים של התוכנית -על

)הצפיפות( ומדדי הרווחה לבין המשתנים הפרוגרמתיים של השטחים הציבוריים הנדרשים ושל 

 ים לבין הפתרון האדריכלי. מדדי הרווחה המקובל

 

משמעות הדבר כי השיטה הקיימת אינה מאפשרת ניבוי ובחינה אינטגרטיבית כוללנית של הצפיפות 

 וקביעת אופן הבינוי בתוכנית. האפשרית לפיתוח כפונקציה של מדדי רווחה פרטיים וציבוריים



 

 

 הצעה לפיתוח שיטה לבחינה אינטגרטיבית של היקף האוכלוסייה בתוכנית כפונקציה של מדדי רווחה

 

עקב יחסי התלות הקיימים בקביעת גודל השטחים בתוכנית בין השטח הציבורי לבין השטח הפרטי ניתן 

י הרווחה במגרש הפרטי לבין ערכי מדדי הרווחה במגרש הציבורי להסיק כי קימת אף תלות בין ערכי מדד

ולכן, ככל שזכות הקניין הפרטי גדלה )המתבטאת בשליטה רחבה יותר על שטח קרקע פרטי( כך עולה 

 ,6אך במקביל קטן השטח לצורכי ציבור, גדל הצפיפות בו וקטן השטח המוקצה לכל פרט 5איכות הרווחה בו 

 .7ות הרווחה בו )הדבר נכון גם להפך(כתוצאה מכך יורדת איכ

 

 )PwS o,Sf,(( ניתנת לחישוב על פי הפונקציה w-ו qבמונחים מתמטיים רווחת הפרט ) כלומר,

( P( הוא גודל השטח הקרקע הפרטי, וכש )oSהוא גודל שטח הקרקע הציבורית, כש )(wS)שבה המשתנה 

שבה המשתנה  )b)t,Sf ציה של ניתן לחשב גם כפונק( wS)היקף האוכלוסייה בתוכנית. את 

(b ,הוא אחוז השטח הציבורי בתוכנית)(tS) (  .הוא סך שטח התוכניתoS ניתן לחישוב גם כפונקציה של )

)aq, Sf( ( שבה(a ( ,הוא אחוז תכסית הבינויqS(  הוא המגרש הפרטי ואת(wS) ו- (qS(  ניתן לבטא

 . שהוא סך הקרקע בתוכנית (tS)אחד בעזרת השני, ובעזרת 

 

על מנת לקבל את נקודת האיזון בהיקפי האוכלוסייה האפשריים כפונקציה של קביעת מדדי רווחה ואופן 

הבינוי הרצוי יש צורך בהגדרת נקודת המפגש בין שתי הגדרות היסוד למדדי הרווחה כפי שתוארו בתחילת 

 (.=wwS= /qqSP/) 2ומס'  1הפרק בנוסח מס' 

 

יעור היקף האוכלוסייה במגרש הציבורי ובמגרש הפרטי ותלות זו מקיימת מכיוון שקימת תלות בין קביעת ש

בין שני השימושים )המתנהגים ביחס  המפגשנקודת יחס מנוגד אחד כלפי השני בערך מסוים הם נפגשים. 

                                                 

בה של הפרט, וכתוצאה מכך גדלה גידול בפרטיות מאפשר יכולת לווסת את האינטראקציה החברתית עם סביבתו הקרו  5
 איכות הרווחה בסביבה הפרטית.

 הקטנת השטח המוקצה לכל פרט במרחב הציבורי פוגעת ברמת השירות וכיכולת לשמור על המרחב האישי בו..  6

ת ידי חלוק-( מצאו במחקרם כי איכות סביבת המגורים מושפעת ונקבעת בראש ובראשונה על1981-ו 1979בונה ופרידמן )  7
( מצאו כי צפיפות היא הגורם הראשי לקביעת 1991השטח בין פרטי ולציבורי, ותכסית הקרקע שתופס הבינוי. אלתרמן וויטק )

שיעורי )כמות( הקרקע הנחוצה לצורכי ציבור. היקף השטח הציבורי הנדרש בשכונה תלוי בגודל ובמאפייני תושביה. כלומר 
 י החלוקה בין מגרש פרטי לבין מגרש ציבורי( בשכונה מסוימת.הצפיפות קובעת את אחוז שטחי הציבור )יחס

 



)לא  המתקבלתהצפיפות את  ת'האיזון' ביניהם. נקודת מפגש זו מייצגהפוך זה לזה( מגדירה את נקודת 

 זנת בין שאיפות הפרט למקסימום רווחה בכל אחד ממישורי הפעילות שלו במרחב הפיסי.המאהאפשרית( 

 
מכיוון שעל פי השיטה התכנונית הקיימת, שטח התוכנית מחולק במגרש באופן דו ממדי בין השטח הפרטי 

 ( כהפרש בין סך שטח התוכניתqSלבין השטח הציבורי ניתן להחליף את שטח הגדרת שטח המגרש הפרטי )

(tS( לבין שטח המגרש הציבורי )wS .) כמתואר כךwS-t=SqS  :כלומר 

 a)-*(19*b)}t(S-t={S8
oS 

 

(( על פי הפונקציה Pכלומר בנקודת המפגש ניתן לחשב את הצפיפות )היקף האוכלוסייה )

,b,a,q,w)t(Sf  שבה המשתנה(tS) (,הוא סך שטח התוכניתb)  הוא אחוז השטח הציבורי

( מדד שטח הרווחה w( מדד שטח הרווחה הפרטי )qחוז תכסית הבינוי, )הוא א (aבתוכנית,)

 .3הציבורי.הקשרים בין המשתנים מוצגים בנוסחה מס' 

 

 : הצפיפות המאוזנת על פי השיטה המוצעת3נוסחה 

Formula 3: The balanced density, according to the suggested method 
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   ,f(a,q,wמהנוסחה ניתן לחשב אותו על פי הפונקציה )(bחילוץ של אחוז השטח הציבורי )על ידי 

( הוא אחוז a( הוא מדד הרווחה במגרש הציבורי, )w( הוא מדד הרווחה במגרש הפרטי, )qשבה מדד )

 :4תכסית הבינוי. הקשרים בין משתנים מוצגים בנוסחה מס' 

 

  w( וציבורי )q( כפונקציה של מדדי רווחה פרטי )bוכנית )אחוז השטח הציבורי בת :4נוסחה מס' 

 (.aותכסית הבינוי )

Formula 4: Percentage of public area in the plan as a function of private and public  

welfare indices and built-up private area 

 

 

                                                 
 3.3נוסחה מס'   8

 4.1נוסחה מס'    9
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. התרשים מציג את 3המתאר את נקודת האיזון הנובעת מנוסחה מס'  מוצג תרשים גרפי 8בתרשים מס' 

'מדד הרווחה במגרש הפרטי' )המיוצג בקו אדום עם נקודות מרובעות( מול 'מדד הרווחה במגרש הציבורי' 

)המיוצג בקו כחול עם נקודות מעוינות(. התנהגותם מוצגת ביחס לאופן חלוקת הקרקע בין המגרש הפרטי 

 השטח הציבורי בתוכנית )על הציר האופקי(, וביחס למספר הנפשות )על הציר האנכי(.  והציבורי שיעור

נקודת המפגש בין 'מדד הרווחה במגרש הציבורי' לבין 'מדד הרווחה במגרש הפרטי' מאפשר לנו לבחון את 

 (.b( ועל פי יחסי החלוקה בין המגרשים/ שיעור השטח הציבורי )Pמספר הנפשות בתוכנית)

 
 : תיאור נקודת הצפיפות המאזנת בין הרווחה במגרש הפרטי לציבורי8ס' תרשים מ

Fig 8 Description of the balance point between the welfare level in private and public 

domains. 
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 המסקנות הנובעות מפיתוח השיטה

 

י לבחון ולהעריך את מספר הנפשות בתוכנית מוצעת כפונקציה המודל שתואר מאפשר לנו באופן תיאורט

של המשתנים; גודל שטח התוכנית, אחוז השטח הציבורי, תכסית הבינוי, מדד הרווחה במגרש הפרטי ומדד 

הרווחה במגרש הציבורי. את מדדי הרווחה ניתן לקבוע על פי הנורמות המקובלות או על פי החלטה כלשהי. 

להעריך את אחוז השטח הציבורי בתוכנית כפונקציה של המשתנים: מדד רווחה  כמו כן המודל מאפשר

במגרש הפרטי, מדד הרווחה במגרש הציבור, אופן הפתרון האדריכלית/ תכסית הבינוי. דרך הערכה זה ככל 



הנראה שונה מהמקובל כיום בישראל. יתכן ויתאפשר לנו להבין את גבולות הצפיפות וכתוצאה מכך לפרוץ 

 אותו.

 

ניתן לראות כי הרווחה הפרטית והרווחה הציבורית  ,משתקפת במודל שהיא כפי הקיימתהמציאות  תמבחינ

 תהמייצג 'המשקל יוויש'הן מהווה את נקודת יבינ המפגשונקודת  ,ביחס שונה להגדלת הצפיפות מתנהגות

המיושמים כיום לציפוף גורף של המרחב  ללמוד כי הפתרונות ניתןאת הצפיפות האופטימלית. כמו כן 

בשכפול  מלוויםאינם ש( הם בעייתיים, כפי שמסתבר, מאחר 'האירופי הבלוק' ,'לגובה יהיבנ'העירוני )

סתירות פנימיות קשות  גורר זה דבר, מתאים של תשתיות עירוניות )שטחים פתוחים, מוסדות ציבור וכו'(

מוי השלילי של ימגביר את הד כךשל בו ,יר ורווחת תושביהפגיעה בתפקוד העללקריסת מערכות ומביא ו

 הצפיפות. 

 

 דיון השוואתי על יתרונות השיטה המוצעת מול השיטות הקיימות

 

בבחינה השוואתית בין השיטה המוצעת לבין השיטה הקיימת נמצא כי קיימת שונות בשני היבטים מרכזיים 

 והם:

 

מערכת קבלת ההחלטות הקיימת קובעת את היקף האוכלוסייה או הצפיפות בעיקר כפונקציה של האחת: 

מגרש הציבורי לנפש והיא אינה מתייחסת להיבטים הקשורים לשטח הפרטי ומדד הרווחה שבו מדד רווחה ב

המשמעות מכך היא שבמודלים הקיימים גבולות הצפיפות בשונה מהשיטה האינטגרטיבית המוצעת. 

הינם רק פונקציה של מדד הרווחה במגרש הציבורי, וזאת בשונה מהמסקנות המוצגות בסקר הספרות 

 בודה זו.בחלק א' בע

 

 w ,tS ,P (f)( על ידי הפונקציה bהשיטה הקיימת קובעת את שיעור השטח הציבורי )השניה: 

( tS( הוא היקף האוכלוסייה או הצפיפות המגורים נטו,ו )Pהוא מדד הרווחה הציבורית מ"ר לנפש ) (w)כש 

, w) ידי הפונקציה: ( עלbהוא שיעור שטח התוכנית, בעוד שבמודל המוצא הוגד שיעור השטח הציבורי )

q ,a)f  כש(w) ( הינו מדד הרווחה הציבוריq( הוא מדד הרווחה הפרטי,ו )a .הוא שטח  תכסית הבינוי )

המשמעות המעשית הינה בכך שבעוד שבשיטות הקיימות נקודת המבט היא שהצפיפות משפיעה על שיעור 

משפיע על הצפיפות ולא להפך. ( b(, והרי בשיטה המוצעת שיעור השטח הציבורי )bהשטח הציבורי )

( בשיטה המוצעת איננו תלוי באופן ישיר בצפיפות )היקף האוכלוסייה(אלא bשיעור השטח הציבורי זה )

( bרק במשתנים הקשורים למדדי הרווחה ושיעור התכסית הבנוי. ולאחר קבלת שיעור השטח הציבורי )

 לשיטה הקיימת. ות לדונם שלא בדומהניתן לקבל את שיעור האוכלוסייה בתוכנית ולחשב את הצפיפ

 



, בשיטה המוצעת בעבודה זו שטח והיקף האוכלוסייה בתוכנית אינם משפיעים על שיעור כלומר

השטח הציבורי באופן ישיר אלא באופן עקיף בלבד כהשפעה מצטברת סטטיסטית הקובעת את מדדי 

ה סטטיסטית מצטברת של מספר הרווחה וזאת משום שמדדי הרווחה הנורמטיבית נקבעים על ידי בחינ

 (.1991רב של תוכניות כפי שנעשה לדוגמה במחקרם של אלתרמן וויטק )

 

כפי שניתן לראות מניתוח הבדיקות שנעשו בתתי הפרקים הקודמים השיטה המוצעת מאפשרת יתרונות על 

 פני השיטה הקיימת מהסיבות הבאות:

 

אוכלוסייה כפונקציה של שמירה על מדד רווחה בניגוד לשיטה הקיימת שבה על מנת לקבוע את היקף ה .1

לנפש בשטח הפרטי ובשטח הציבורי יש צורך בתהליך מעגלי של ניסוי וטעייה )'פרפטום מובילי'( עד 

 6.4.2לקבלת נתון של איזון )קירבה סבירה( בין שני המדדים )באופן גרפי בלבד כפי שהוצג בסעיף 

'בזמן אמת'  בו זמניתהליך התכנון לבחון ולהעריך השיטה המוצעת מאפשרת תוך כדי ת 76-81עמ' 

את מדדי הרווחה המתקבלים בשני מרחבי השימוש של הפרט )הציבורי והפרטי( וזאת בניגוד לשיטה 

הקיימת שבה נבחנת הרווחה בכל שימוש בנפרד וכתוצאה מכך ניתן לבחון חלופות תכנון רבות יותר 

משמעות הדבר היא כי השיטות הקיימות אינן מאפשרות  .92-91עמ'  6.4.3כפי שהוצגו בתת פרק מס' 

הערכה כוללת של איכויות התוכנית המוצעת ובכך פוגעים באפשרות ההחלטה לגבי גבולות הצפיפות 

האפשריים בתוכנית, וזאת כיוון שדרך זו הינה ארוכה יותר וכרוכה בעבודה תכנונית אינטראקטיבית 

 חוזרת.

 

ו מאפשר בחינה ברורה של הקשרים בין הפתרון האדריכלי המבוטא תהליך קבלת החלטות כיום איננ .2

(, גודל השטח המגרש הפרטי לבין גודל המגרש הציבורי, ולבין מדדי הרווחה aעל ידי תכסית הבינוי )

השונים הנחוצים להערכה נכונה של מכלול האיכויות הקיימות בתוכנית. כיום התהליך התכנוני ואישור 

אדריכלי של עיצוב התוכנית -ם נפרדים; השלב ראשון הינו התהליך התכנוניהתוכנית מתבצע בשלבי

במגרש הפרטי )תכסית, גובה, נפח בנייה וכו'(, ובשלב השני התהליך התכנוני של הקצאת הקרקע 

לצורכי ציבור במגרשים הציבוריים. הפרדת התהליך לשני שלבים נפרדים מקשה על התכנון ועל 

ידי הוועדות, וזאת מסיבות העדר קשר בין המשתנים הפרוגרמתיים -בחינת התוכנית ואישורה על

והכמותיים של התוכנית )הצפיפות( ומדדי הרווחה לבין המשתנים הפרוגרמתיים של השטחים 

השיטה המוצעת הציבוריים הנדרשים ושל מדדי הרווחה המקובלים לבין הפתרון האדריכלי. 

ך בו זמנית 'בזמן אמת' את מדדי הרווחה מאפשרת תוך כדי תהליך התכנון לבחון ולהערי

המתקבלת בשני מרחבי השימוש של הפרט )הציבורי והפרטי( וזאת בניגוד לשיטה הקיימת שבה 

 .נבחנת הרווחה בכל שימוש בנפרד וכתוצאה מכך ניתן לבחון חלופות תכנון רבות יותר

 

י, כלומר לקשור בין הפתרון בניגוד לשיטות הקימות המודל המוצע מאפשר לקשור בין המכלול התכנונ .3

האדריכלי )הבינוי( לבין חלוקת המגרשים והצפיפות, ובכך מאפשר לקבל את נקודת האיזון בין 



הצרכים השונים ללא צורך בתהליך תכנוני מעגלי )'פרפטום מובילה'( ומאפשר בחינת חלופות עיצוב 

ברתית אופטימלית הרבה רבות יותר שיש באפשרותם לשפר ולהביא לתוצאה אדריכלית כלכלית וח

בחינת חלופות רבות יותר מתאפשרת בשיטה המוצעת עקב היכולת לבחון ולהעריך בו יותר. 

(( והיקף הבינוי )היקף aזמנית, ובזמן תהליך התכנון, חלופות שונות של בינוי )תכסית קרקע )

ס שלהם לשיעור ((, ואת היחH( כפול הגובה )aאוכלוסייה( הנקבעים על ידי נפח הבינוי )תכסית )

נציין שבפועל הפרדה ( ומדדי הרווחה השונים כפי שהוצע בסעיף הקודם. bהקרקע לצורכי ציבור )

קיימת של תהליך קבלת החלטות, מעבר לעצם מורכבותו לעיתים, "מזמין" לחצים על התכנון.  

מים ושקיפות התהליך על פי השיטה המוצעת מאפשרים לאזן בין האינטרסים של היז תהתייעלו

הפרטיים לבין האינטרסים הציבוריים, ובכך יכולים לצמצם בהרבה קונפליקטים ולחצים אפשריים 

הפוגעים בסופו של דבר בקבלת החלטות ובאינטרסים שונים, וגורמת לעיכובים רבים. בדרך כלל 

מערכות הלחצים הקיימות מביאות בסופו של דבר לפגיעה במערכת השירותים הציבורית עקב 

ת המשפטית השלטת שבה לבעלות הפרטית על הקרקע משמעות מוגדרת בזכויות היסוד של המדיניו

((. הלחצים המופעלים על מערכת התכנון על ידי היזמים הפרטיים )המעונינים 2001האדם )האן )

להגדיל את הצפיפות ע"ח הקטנת השטח הנדרש לצורכי ציבור(, מביאים בדרך כלל לפשרה המסתיימת 

(. פשרה זו 2001(; האן )1991פו של דבר לטובת היזמות החופשית )אלתרמן וויטק )ובכך שהיא בסו

אינה מבוססת בדרך כלל על אמות מידה אחידות והיא תוצאה של מכלול נסיבות מקומי התהליך 

שהתרחש לא 'שקוף' בדרך כלל לכלל הציבור ולעוסקים בתכנון, ולכן קשה, ולעיתים ואף בלתי 

מדדי הרווחה שנקבעו לפיתוח בשכונה ואת השיקולים שנשקלו על פיהם  אפשרי, לדעת לבסוף את

 והוחלט לבחור עקב מורכבות הבדיקות במודלים הקיימים. 

 

( נחשבים כמרכזיים q -ו wכיום, למרות שמרכיבי איכות השטחים הציבוריים ומדדי רווחה אחרים ) .4

לא ניתנת לרכשי הדירות )לציבור בשיקולי רכישת דירה ובהגדרת איכות סביבתית בשכונת מגורים, 

ידי השוואה של מדדי -הרחב( היכולת לבדוק ולהעריך את האיכות הסביבתית באופן בלתי אמצעי על

רווחה )המבוטא במספר אחד או שנים( בין שכונות שונות. המודל המוצע יאפשר להם לבחון 

להגדיל את מדדי הרווחה גם  ולהשוואות בין השכונות ובכך עשוי להביא לכך שיזמים יהיו מעונינים

 במגרש הציבורי.

 

השיטה המוצעת הינה תכנון תוך כדי בחינה בזמן אמת של תהליך התכנון ולא בחינה בשלבים שונים  .5

ובנפרד. וכתוצאה מכך הוא גיבוש מוקדם של מדדי הרווחה הפרטי והציבורי על מנת שהתכנון יעשה 

 ם:על פי פרמטרים קבועים מראש, והיתרונות לכך ה

  .שקיפות לכל הגורמים, המתכננים, הרשויות התכנון, הצרכנים והיזמים 

  .קיצור משך התכנון 

  .שיפור התכנון מתוך הנחה כי בשיטה המוצעת ניתן ביתר קלות לבחון חלופות רבות יותר 



 

יתרונותיו המרכזיים של המודל הינם בכך שהוא מאפשר ליזם התוכנית או לרשויות התכנון לקבוע את  .6

הבינוי בהתאם ליעדי הצפיפות ומדדי הרווחה הנבחרים ובכך לקבוע את חלוקת את יחסי החלוקה אופי 

בין המגרשים הפרטיים לבין הציבוריים, או לבחון את גבולות הצפיפות האפשרית המבוססים על 

(, קביעת יחסי החלוקה בין הפרטי w( וציבורי )qפרטי )-קביעת מדדי רווחה רצויים נורמטיביים

 (.a(, וקביעת אופי הבינוי )bרי )לציבו

 

 

 המודל המוצע לפריצת גבולות הצפיפות

 

החשיבה  דרכימות מבחינת ישומיות של השיטות הקייאת המגבלות הימצד אחד ממצאי המחקר מדגישים 

 , ומציעים כלים ישומיים חדשים. הערכההבחינה והתכנון הומבחינת כלי 

 

המציאות התכנונית הקיימת והמיושמת על פיה בה  תהבנאלו של המחקר יצרו מסגרת שונה של  מסקנות

העירוני. תפיסה  הערכה אחרת של המרחבשל ארגון ייצוג ושל  תולשיטנונית תכניתן להגדיר מחדש תפיסה 

איכות הסביבתית ל הקשורהקמה האורבנית מבלי לפגוע באטרקטיביות רה את זו מאפשרת לצופף

יכול  . ארגון מרחבי זה'הרב שכבתית העיר' קרוא בשםלפתרון חדש זה העבודה מציעה לוהתפקודית. 

 להגדיל את הצפיפות הקיימת מבלי לפגוע באיכות הסביבתית.

 

ומוליכות לפיתוח דוקטרינת תכנון אחרת  חשיבהכמו כן מסקנות המחקר מאפשרות את שינוי דפוסי ה
 בתחום. נוספיםאפשריים למחקרים ונותנות בסיס 

 
מתברר כי חשיבה אחרת זו המנצלת את המרחב אינה חדשה וניתנת לפיתוח ויישום על פי הטכנולוגיה והידע 

הקיים אך לא מתאפשרת עקב מגבלות חשיבה ומנגנוניי בקרה ותכנון. לכן מה שנדרש היא גישה חלופית 

והערכה של גבולות הצפיפות ומדדי הרווחה במציאות מרחבית שונה  כוללנית ופיתוח כלים לבחינה

שונה זו תפרוץ את החסמים הקיימים בשל 'מגבלות' מחשבתיות  תמהמקובל כיום ויש לקוות כי התייחסו

 והעדר שקיפות ואחידות של מנגנון קבלת החלטות כתהליכי קביעת הרווחה והצפיפות.

 

, אך שיטת הבחינה 6המודל המוצע מבוסס על הגדרות היסוד לקביעת מדדי הרווחה כפי שהוצגו בפרק 

ודמים האינטגרטיבית המרחבית המוצעת בפרק זה שונה מהשיטה הקיימת והמוצעת בעבודה זו בפרקים הק

(. המודל המוצע בפרק זה מבוסס על ביטול החלוקה הדו מימדית בין השימושים הפרטי והציבורי 6)פרק 

 משטח המגרשים. 100%ומהמגבלה הקיימת של שיעור ניצול הקרקע הציבורית והפתוחה מעל לשיעור של 

 

ך נפח הפיתוח הכולל לכל ( בשטח נתון ובתוכנית נתונה נקבע על ידי סPעל פי מודל זה היקף האוכלוסייה )

בתוכנית לכל השימושים במרחב התלת מימדי(  םהשימושים ללא הפרדה ביניהם )סה"כ השטחים הקיימי



חלקי מדדי הרווחה הפרטי והציבורי לנפש כפי שיקבעו על פי הנורמות המקובלות. כלומר היקף האוכלוסייה 

(P :נקבע על ידי הפונקציה )(tS,avX  ,pq ,w)f ( כאשרtS) ( ,שטח התוכניתavX מקדם המרחביות )

מתוארת מערכת הקשרים  שבין  5( מדדי הרווחה . בנוסחה מס' w-ו pqהממוצע )מספר השכבות(, )

 המשתנים:

 

 

 

 

 

 

 

: מודל אינטגרטיבי מרחבי משולב לחישוב צפיפות ורווחה, כפונקציה של שטח 5נוסחה 
 התוכנית ושל מדדי רווחה נורמטיביים.

 

Formula 5: A combined integrative model for the calculation of density and welfare, as a 

function of the plan’s area and of normative welfare indices 

 

qw
P

SX tav






 

 

המודל מציע שיטת חלוקה שונה של השטחיים הנדרשים לפיתוח בתוכנית )פרטי, ציבורי ופתוח( שלא בדרך 

של חלוקה למגרשים נפרדים. שיטת החלוקה המוצעת מציעה חלוקה מרחבית תוך שמירה על אותו מפתח 

של יחסי החלוקה הדו מימדים הקיימים כיום בין השימושים השונים כבסיס לחלוקה החדשה הנפחית כפי 

 שמוצגת בדוגמה הבאה: 

 14.4%  אתרים לבנייה ציבורית )אב"ץ, שב"ץ(: .א

  10.1%   חים )שצ"פ(: שטחים ציבוריים פתו .ב

 10.1%      שטחים פרטים פתוחים )שפ"פ(: .ג

 65.4%   שטח מגורים ברוטו )כולל שירות(:  .ד

 מסך השטחים בתוכנית. 20.2%ניתן לכלול את השטחים הפתוחים כיחידה אחת התופסת כ 

 

משמעות הדבר כי המודל מתפקד וניתן לעשות בו שימוש כבר כיום על מנת לבחון תוכניות ולנסות לחפש 

 פתרונות אדריכלים המסוגלים לפרוץ את גבולות הצפיפות.

 



 

 וקת השטחים במרחבחתך עקרוני לחל 11תרשים מס' 

Fig 11 Typical cross – section showing space distribution of urban functions. 

 

 
 

 

בכך שהוא איננו יכול להעריך את התבליט המרחבי הסופי )גובה  5חסרונו של המודל המוצג בנוסחה מס' 

אור וכו'. לפרמטרים אלו יש  הבינוי(. תבליט מרחבי זה קשור גם לפרמטרים נוספים כמו חדירות המרחב,

(( כפי שהועלה בחלק א' לעבודה 1998השפעה רבה על התחושה של הצפיפות הנתפסת )פישר גבירצמן )

. חשיבותו של המודל רבה  בשילובו במודל. מוצע לפתח את המודל כך שיכלול פרמטר נוסף 4זו בפרק מס' 

עבודה זו מוצעת שיטה עקרונית בלבד הניתנת שייצג את דילול המרחב )או את הצפיפות במסה הבנויה(. ב

. שיטה זו לא נבחנה בעבודה זו לעומק ומוצגת כאן אך ורק על מנת לעורר את 6לתיאור על ידי נוסחה מס' 

 כיווני החשיבה האפשריים במחקר המשך.

 

יק הקף האוכלוסייה נקבע במודל האינטגרטיבי הספוגי על ידי סה"כ הנפח בתוכנית פחות סה"כ נפח הר

)החירור במסה הבנויה( חלקי מדדי הרווחה הנורמטיבים. מדד רווחה הנורמטיבי  לנפש של שטח הריק 

)האויר( אינו ידוע באופן ברור ונקבע כיום על פי שיקולים אקלימים אקוסטיים וויזאוליים במטרה לשמור 

לול )הספוגיות( של על זכויות פרטיות או טבע וכו'. למדד איכות זה ישנה השפעה ישירה על מדד הדי

 .6המרחב. דרך נבחינה מוצגת בנוסחה עקרונית מס' 

 

 

 

 



 

 

 

מודל אינטגרטיבי מרחבי ספוגי לחישוב צפיפות ורווחה, כפונקציה של   6נוסחה מס' 
 שטח התוכנית ושל מדדי רווחה נורמטיביים ודילול המרחב.

 

Formula 6:  A combined integrative spogen model for the calculation of density and 

welfare, as a function of the plan’s area and of normative welfare indices 
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מוצגת אילוסטרציה לדוגמה של פיתוח קטע עקרוני של 'העיר הרב שכבתית'. תרשים זה  12בתרשים מס' 

להקצאות שטחים פתוחים במרחב, רחובות במרחב וחדירות  תמתאר ארגון אחר של המרחב הכולל התייחסו

 המסה הבניה.

 אב טיפוס לקטע אורבני ב'עיר הרב שכבתית'. 12תרשים מס' 

Fig 12: Prototypal urban section of the multi – layered city 

Xav-  מספר השכבות לפיתוח לכל
חביות מרהשימושים )מדד 

מקדם דילול המרחב או  -davהפרויקט(.
 .במרחבמקדם צפיפות המסות 



 
 

 סיכום המחקר 1.1
 

 
 הרקע למחקר

 
הגבוהה בחלקים מסוימים של העולם והצפיפות העירונית האוכלוסין  רפיזוחוקרים רבים רואים בשאלת 

, וההערכה היא הגדולות והמאיימות ביותר כלכליות-פוליטיות-אחת הבעיות הדמוגרפיות אתבמאה הבאה 

 .((1999)אריכא, ) העולם באזורים צפופים ביותר אוכלוסיית יתמרב תתרכז 21-במהלך המאה הש

 

 ליארד אנשים(ימ 12-כמאוכלוסיית כדור הארץ תחיה בערים ) 90%-עלה מלמ 21-ה לקראת סוף המאה

   ויותר נחזה בהתפשטות עירונית  . יותר( , Wines (2000) , Cohen (1995)(1999))אריכא 

(Urban Sprawl ) 'ובהתפתחות ערי ענק בעלי צפיפות גבוהה ביותר וכן ברצפים אורבניים   'שדה אורבני

(Urban Field) ;ערי' ( 'מגלופוליסMegalopolis.) 

 

 1,000-ובחלק מהמדינות אף למעלה מ רהנפשות לקמ" 300 אתבמדינות רבות הצפיפות העירונית עברה 

 רנפשות לקמ" 10,000את אף , מלטה(. הונג קונג, סין ומונקו עוברות בנגלדש)מולדביה,  רנפשות לקמ"

(MVRDV(1999)). 



 

נפשות לקמ"ר  4,000-9,000 -רים הגדולות במערב היא של כהצפיפות העירונית הממוצעת הקיימת בע

 ((.2001)פרנקל ) נפש לקמ"ר  20,000 -ככאשר במרכז המטרופולין הצפיפות הממוצעת היא של 

 
 2040ובהסתמך על תחזיות גידול האוכלוסייה )הכפלתה לקראת  במערבהצפופות המדינות ישראל היא מן 

((. כיום רמת הצפיפות הממוצעת 1996)מזור ואחרים, )תגדל  ופות ז( צפי21-ושילושה לקראת סוף המאה ה

 ובהסתמך על תחזיות גידול האוכלוסייהנפש לקמ"ר  500 -שבע דרומה הוא למעלה מ -ללא השטח מבאר

 נפש לקמ"ר. 800 -שבע דרומה תהיה למעלה מ -הצפיפות הממוצעת ללא השטח מבאר 2020לקראת שנת 

 

יכים האלה הם דמוגרפיים )גידול האוכלוסייה עד כדי הכפלתה(, כלכליים הגורמים המניעים את התהל

)מעבר לכלכלת שירותים ותקשורת, גלובליזציה, הגירה מן הכפר אל העיר וממדינות המתפתחות למדינות 

חברתיים )שינוי בדפוסי החיים, האצת האינטראקציות החברתיות והתרבותיות -המפותחות(, תרבותיים

סביבתיים )שינוי ביחס לערכי הסביבה ומשאביה,  –ת פערים חברתיים( ואקולוגיים והעצמתן, והגדל

 ושרידותם(.
-לקבל, עלמחירם המאמיר של שטחי הקרקע העירונית והביקושים הגדולים מביאים לעיבוי המערך העירוני מעל ומעבר לרמות הציפוף והרוויה שיש ביכולתו 

פות בעולם ובישראל ילווה בחנק ובקונפליקט גובר והולך עם הסביבה הטבעית וזאת בנוסף לקריסת תשתיות ופגיעה פי התפיסות הקיימות. תהליך התגברות הצפי
(; פייטלסון ע. מרינוב 1996פייטלסון ע. ) ;(1999) אריכא(.; 1995)אלכסנדר )) קריטית ברמות האיכות הסביבתית תגוברת במשאבי טבע ונוף, והידרדרו

 (.MVRDV; Wced .(1987); Wines,(2000)( (1999 ;(1996א. וקפלן מ. )

 

 Sustainableקיימא )-גורמים אלה הם הגורמים להתפתחות ולהתבססות דוקטרינת פיתוח בר

Development ומדגישים את הצורך בדוקטרינה זאת, ויוצרים את הלחץ לציפוף גובר של המרחב ,)

כמו כן הם מחייבים חשיבה שאינה רים. העירוני לשעורים שאינם מוכרים מן ההיסטוריה של בניין ע

 .((Wines (2000)(; 1961)ממפורד ל. ) מסתמכת בהכרח על תקדימים היסטוריים מוכרים

 

 הגדרת הבעיה המחקרית

 

 והקרקעהטבע  במשאביעידוד החיסכון  נושאשמה לה למטרה מרכזית את  'קיימא-פיתוח בר' מדיניות

בה  הפגיעה לפיכךוווה כיום משאב במחסור ובסכנת הכחדה, מה הקרקעמדיניות זו נובעת מהמסקנה כי -

 . ((1997(;האן, )1996)דיין וקפלן,)הדורות הפיכה לכלל  ובלתיבעלת משמעות חמורה היא 

 

אמצעים להגבלת תחומי בבות לדורות הבאים אנו מחויבים לנקוט יוהמחו ,קיימא-בשם העקרונות לפיתוח בר

תכנון ופתוח המעודדת מימוש צפיפויות  בדרך של מדיניותחיים בעיקר העיור ככל האפשר בגבולותיהם הנוכ

חיים תוך חתירה לשמירה על נורמות סבירות של איכות  וכל זאת ,עירוניות גדולות יותר )באופן משמעותי(

 .(1996)) מע. מרינוב א. וקפלן  פייטלסון)

 



פיתוח שאינו זו היא  משמעות, והפרבוראכן תיפגע יוגברו עוד יותר לחצי  העירוניתואיכות החיים  במידה

ללחצי הפרבור היא התפיסה שהחיים בעיר מספקים איכות  העיקרייםקיימא". כבר היום אחד הגורמים -בר

כדי שאיכות החיים ב .(2001 ע. פייטלסון) מאזורים כפריים או פרבריים משמעותיחיים נמוכה באופן 

על העיר להיות בעלת איכויות חיים  עירוניתתפשטות לה החלופותהעירונית תיתפס כעדיפה על 

 .(2001 ע. פייטלסון) גבוההצפיפות  לצדוסביבה גבוהים, 

 

יותר ויותר מסתבר שהמציאות המתפתחת קוראת תגר על תפיסות היסוד של הפרדיגמה המחשבתית 

העירוני והתכנונית הקיימת והמציאות שהיא מייצרת. הפתרונות הנגזרים ממנה לציפוף גורף של המרחב 

מאחר שאינם ידי "פינוי ובינוי" הם בעייתיים כפי שמסתבר, -)בנייה לגובה, הבלוק האירופי( בעיקר על

)תחבורה, שטחי מוסדות ציבור, שטחים המיועדים  מלווים בשכפול מתאים של תשתיות עירוניות

כות ולפגיעה לרווחתו(. כתוצאה מכך הדבר גורר סתירות פנימיות קשות וגורם לעיתים לקריסת מער

בתפקוד העיר וברווחת תושביה. זה לכשעצמו מגביר ותורם להגברת ההתפשטות העירונית )הפירבור 

 והפיזור(, לפגיעה במשאבי טבע ולהעמקת הפערים החברתיים. 

 

החלטות מספר  90-תחילת שנות המאז  וקיבלשראל ממשלות וממסדים תכנוניים בעולם המערבי ובי

עירונית  בקרקעפי מדיניות זו יש למצוא דרכים לייעול השימוש -על. דות הקרקעלעתום דאגתהמעידות על 

חברתי, כלכלי  כמשאביש לשמור על הקרקע וכמו כן ירים כצורך לאומי, יוהגדלת הצפיפות בשטחים המעו

 ((. 1997)אלתרמן וצ'רצ'מן ) וסביבתי

 

ונים לאישורה שמו להם למטרה שנמצאת כעת בדי 35תכנית האב לישראל ותכנית המתאר לישראל תמ"א 

למרות המדיניות התכנונית המעודדת ציפוף לאחרונה את עקרון העירוניות והגדלת הצפיפות העירונית. 

לתת מענה אמיתי לצרכים הלאומים וליעדי הצפיפות  םהועלו חששות האם ביכולת של הכלים הקיימי

תכננים, אנשי ציבורי, וכן חברי המועצה . חששות אלו הועלו לאחרונה על ידי מספר חוקרים, מהנדרשים

 הארצית לתכנון ובניה.
 

המסקנה המרכזית מהניתוח שנעשה באמצעות סקר תוכניות בינוי עיר בצפיפות גבוהה, שהוגשו בשנים 

כי החשיבה לתיאור וההערכה של הסביבה העירונית הקיימת היא זו האחרונות לאישור, מצביעה על כך 

חסמים אלו נובעים בשל 'מגבלות' מחשבתיות,  י לפריצת גבולות הצפיפות.המהווה את "החסם" העיקר

קובעים קבלת החלטות לקביעת מדדי הרווחה והצפיפות. כתוצאה מכך  מנגנוניהעדר שקיפות ואחידות של ו

של גבולות הצפיפות האפשרית  'מאגיים'מספרים ו שוניםאת גבולות הצפיפות אינטרסים בסופו של דבר 

 . לתכנון

 



סקר כלל גם שיחות עם מתכנני מחוזות, מהנדסי ערים, ראשי ועדות מקומיות, חברי ועדות מחוזיות, עובדי ה

 לשכות התכנון ומתכננים אשר היו מעורבים באישור תוכניות בצפיפות גבוהה.

 

ההתרשמות שעולה מהסקר הייתה כי הועדות מתקשות לקבל החלטות בנוגע להגברת הצפיפות עקב העדר 

 ורים, אחידים ושקופים לבחינה ולהערכה.כלים בר

 

 אינם עומדים העירוניתכלי התכנון התיאור וההערכה של הסביבה מסקנה נוספת שעולה מסקר זה  הוא כי 

-מורכבות תוכניותבעיקר מול  ,חשיבה לתכנון הערכה ובחינה מנגנוני יםשמשמ , ואינםבמשימתםכיום 

הנקבעים  על גבולות הצפיפות קביעת ל העיקריותאת הסיבות כיום מהווים והם  ,גבוהה ותפיבצפמרחביות 

 ידי הממסד התכנוני בתוכניות בינוי עיר.

 

צפיפות  שבין ,לכאורה ,ליישב את הקונפליקטלבחון ו המטרהעומדת  עבודה זושל  הבמרכזלכן 

בעל  הציפוף למנוף לפיתוח עירוני אתלהפוך  ישוכי  ,עירונית גבוהה לבין איכות עירונית גבוהה

פיתוח  המחקרהעמדנו במוקד  לפיכך. נכוןידי תכנון אדריכלי -עלוכל זאת איכות סביבתית גבוהה 

 ,ורווחה צפיפותלחישוב  ים, שנועדוכלי מדידה והערכה אינטגרטיביותשתית רעיונית יצירת  ם,מושגי

 מדידים ומובנים לכלל הציבור. םיבמונחים מתמטי ותהמוגדר

 

  הגדרת המושג איכות חיים

 
אקונומי של האדם; מאופיו וממצבו -איכות החיים הוא מושג מופשט וסובייקטיבי, ומושפע ממצבו הסוציו

 Craik and; )2002פיהם הוא שופט את חייו ואת סביבתו )מיטרני )-הבריאותי, ומהערכים שעל

Zube.,(1976) .) 

 

על רקע ניסיון  וומובן ל דינמיתהליך הנה איכות החיים כפי שהיא נתפסת על ידי האדם  תתודעהתפתחות 

. חלופות אלו , ועל רקע החלופות העומדות לרשותו(Craik & Zube, (1976)) העבר והציפייה לעתיד

ועפ"י המשאבים  ((,1991(; אלתרמן וויטק )1961)ממפורד ) נקבעות על פי רוב מהחלטות שלטוניות

 ((.2000אלא )-)בון העומדים לרשות הפרט והחברה

לאיכות  םם היא הגדרה כלכלית נורמטיבית וערכית, ומשתנה בכל חברה ותרבות. אנשים מתייחסיאיכות חיי

החיים במכלול של היבטים פיזיים תפקודיים וסביבתיים והם היוצרים מעטפת שהסביבה רואה בה משביעת 

כאיכותם  איכות החיים מוגדרת רצון לחיים איכותיים, וכך היא הופכת לנורמה המקובלת בכל חברה וזמן.

או טיבם של החיים בזיקה לסביבה בכללותה )תנאי מגורים, עבודה, אקלים, רמת תזונה וכד'(; תנאי חיים 

 ((.1997באיכות חיים גבוהה הם אלו שתורמים לאיכות זו )שויקה, )

 

 



 הגדרת הקשר בין איכות סביבתית לצפיפות

 

והות הוא החשש לגרימת לחץ פסיכולוגי אחד החששות העיקריים שהועלו בהקשר של בנייה בצפיפויות גב

שלא הצפיפות מכוון  Crowding  -.קיימת מורכבות בהגדרת הסיבות לתחושת הCrowding -כתוצאה מ

י אלא התנאים הבין אישיים או הפיזיים הנוצרים כתוצאה מצפיפות עצמה יוצרת את הלחץ הפסיכולוג

כחותם של אחרים וזהו לחץ פסיכולוגי שקשור נוצרת ממצב של לחץ הנובע מנו Crowdingגבוהה. תחושת 

 (. Sundstrom (1978), Jain (1987)להערכת מצב נתון של צפיפות סובייקטיבית באופן שלילי )

 

והיא יכולה  ,Crowding-צפיפות גבוהה אינה מייצרת בהכרח תנאים שליליים שמביאים לתחושת ה

צפיפות גבוהה יוצרת לחץ באופן עקיף, ולכן הגדלתה  להוביל או לתגובות שליליות, חיוביות או ניטראליות.

 ((.1998או הפחתתה יכולה לשנות איכויות מסוימות לחיוב ולשלילה )אלתרמן וצ'רצ'מן)

 

 ברקמה צפופה והם: Crowding-תחושת הקיימים מספר גורמים אשר עשויים להשפיע להפחית את 

 

כדי שלא תיווצר פגיעה בפרטיות, תחרות על וזאת בהיחס בין גודל האוכלוסייה למשאבים החברתיים 

 Rapoport, (1975);Jain, (1987); (1972)המשאבים וחיכוכים נלווים אפשריים יימנעו )

;Newman(1986 , ) Marcus & Sarkissian(;1976); Fischer, ( 1981-ו 1979בונה  ופרידמן ;)

 ((1997צ'רצ'מן )

 

יכולים  , ומידת השילוב של צמחייה במרחב הבנויהיחס בין שטחים מבונים לבין שטחים פתוחים

 ,Rapoportלהקטין את הצפיפות הנתפסת על ידי שמירה על הפרטיות וסיפוק דימוי של טבע וחופש

(1975)) ;Jain, (1987) ; (1972Newman (; (1986 , ) Marcus & Sarkissian(;1976); 

Fischer, ( ביתן, 1997(; צ'רצ'מן )1981-ו 1979בונה  ופרידמן;)צ'רצ'מן, עמיר ופרנקל 1998 ;

(1991.))  

 

יוצרת תחושת ביטחון אצל אוכלוסיית המשתמשים מכיוון שמורכבות גיאומטרית יכולה בהירות החלל 

 ;(1972) (ליצור גירויים מוגברים ויש צורך בתכנון מוקדם המאפשר שליטה על גורמים אלה 

Newman (1986 , ) Marcus & Sarkissian(;1976); Fischer, ( 1981-ו 1979בונה  ופרידמן ;)

 ((.1998(; פישר גבירצמן )1998(; אסיף ש. ומליס נ )1996(; טיבי )1997צ'רצ'מן )

 

 
 

 הגדרת המושג מדדי הרווחה
 



(; אלתרמן 1981-ו 1979בספרות קיימות שלוש הגדרות שונות למושג מדדי הרווחה )בונה ופרידמן )

 ( והן:1999כהן )(; 2001(; לרמן )1991וויטק )

 .wמדד הרווחה במגרש הציבורי שבחיבור זה מסומן באות האנגלית   האחת 

 .q  מדד הרווחה במגרש הפרטי שבחיבור זה מסומן באות האנגליתהשניה 

 .pq מדד הרווחה בדירה שבחיבור זה מסומן באותיות האנגליות השלישית 

 

רי המוצע לנפש בתוכנית כפי שמתואר מדד הרווחה הציבורי מוגדר בספרות ככמות שטח הציבו

מוגדר בנוסחה  wS. כאשר ((1991(; אלתרמן ווטיק )1981בונה ופרידמן )) .Pww=S/:  1בנוסחה מס' 

פי חוק התכנון והבנייה, -כהיקף האוכלוסייה בתוכנית. בישראל, על P -כהיקף השטח הציבורי בתוכנית ו

לפי הגישה של הקצאה לפי אחוז משטח התוכנית  מקובלת הפקעת קרקע לצורכי ציבור והשימוש נעשה

( לבין שטח b( במכפלת בין שיעור השטח המגרש הציבורי )wSולכן ממוצע להחליף את השטח הציבורי)

 .tS *b =wS( כפי שמוצג בנוסחה:  tSהתוכנית )

 

חה הפתוח לנפש כפי שמוגדר בנוס הפרטי( מוגדר בספרות ככמות השטח qמדד הרווחה במגרש הפרטי )

 . oSהשטח הפרטי הפתוח מסומן בחיבור זה באותיות האנגליות (. 1999)כהן, )Poq= S/: 2מס' 

 

( תלוי בתכסית הבנויה של הקרקע, העמדת הבניין במגרש ויחסו למגרשים סמוכים oSהשטח הפרטי הפתוח )

הוא ההפרש בין ( oSולמערכות תשתית )מרווחים ואוריינטציה(, גובה הבניין וכד'. השטח הפרטי הפתוח )

( משטח aידי אחוז תכסית הבינוי ) -( שניתן לביטוי גם עלx) ( לבין תכסית הבינויqSשטח המגרש הפרטי )

( לבין היפוך של אחוז qS( כמכפלת המגרש הפרטי )oS( מכאן שניתן להגדיר את )qSהמגרש הפרטי )

 .a)-*(1q=SoS( כמתואר בנוסחה aתכסית הבינוי )

 

 

שראל לבחינת היקף האוכלוסייה הנובעים משיקולי שמירה על השיטות הקימות בי
 מדדי רווחה

 

בישראל קימות שלושה שיטות עיקריות שנעשה בהם שימוש על ידי מוסדות התכנון ומתכננים לבחינת 

היקף הצפיפות הנובע משיקולים של שמירה על ממדי רווחה נורמטיביים. שיטות אלו מפורטים השלושה 

 מדרכים והם:

 

 ((.1991מדריך הטכניון )שיקרא בעבודה זו מודל 'אלתרמן וויטק' ) האחת

 מדריך מחוז מרכז )שיקרא בעבודה זו מודל 'פיק'(.השניה 

 ((.2001מדריך הועדה הבין משרדית )שיקרא בעבודה זו מודל 'לרמן' )השלישי 

 



ממצאי בחינת השיטה הקיימת בישראל לבחינת היקף האוכלוסייה הנובעים משיקולי 
 ירה על מדדי רווחהשמ

 

המסקנה העולה מסקירת השיטות הקיימות לבחינה והערכה של היקף האוכלוסייה ומדדי הרווחה היא כי 

 ילגבולות הצפיפות כפונקציה של מדד רווחה של התשתיות הציבוריות והיקף ומאפיינ תשלושתן מתייחסו

היחידה המופיעה  תפרטי. ההתייחסולמדד הרווחה במגרש ה תהאוכלוסייה. בשיטות הקיימות אין התייחסו

 לגבי המגרש הפרטי קשורה לצפיפות הנטו הנובעת מגודל האוכלוסייה ושטח המגרשים הפרטים.

 

' )קביעה מודעת םהשיטות הקיימות עורכות בדיקות של היקף האוכלוסייה המבוססת על מדדים 'אובייקטיבי

עים הפרמטרים משיקולים עיצוביים למגרש הציבורי. בשטח הפרטי נקברק של ערכים מספריים ( 

אדריכליים ויזמים בלבד, בישראל שיקולים אלו לרוב אינם קשורים באופן ישיר לשיקולי רווחה 

(. באופן עקיף תכסית הבינוי או 1996'אובייקטיביים' )קביעת ערכים מספרים מודעת או נורמטיבית( )כהן, 

ים לגבי מדד רווחה )זכויות שמש, שמירה על קו הבניין משקפים תובנה אינטואיטיבית של האדריכל

 (.1996פרטיות(, בניגוד לארה"ב ובאירופה שעושים שימוש במדדים )כהן, 

 

כפי שעולה בשיטה הקיימת על מנת לקבוע את איכות הסביבתית במגרש הפרטי כפונקציה של היקף 

לרווחה במגרש הציבורית  האוכלוסייה יש צורך בבחינה נפרדת מהבדיקה שנעשתה על ידי רשויות התכנון

 ולכן התוצאה המתקבלת של היקף האוכלוסייה בכל בדיקה בדרך כלל שונה.

 

על מנת לקבל היקף אוכלוסייה זהה בשני המגרשים )הפרטי והציבורי( ואחיד בתוכנית כפי שנדרש בפועל 

כלוסייה יש צורך לבחון מספר רב של בדיקות בכל פעם באופן נפרד: פעם אחת בדיקה של היקף האו

כפונקציה של מדד הרווחה הציבורי בלבד ופעם שניה בחינה של היקף האוכלוסייה במגרש הפרטי כפונקציה 

של מדד רווחה פרטי עד לקבלת מספר קרוב ככל האפשר בשניהם. בדיקות אלו נעשות על ידי ניחוש של 

ר של היקף האוכלוסייה שיעור השטח הציבורי או שיעור תכסית הבינוי  עד לקבלת תוצאה הקרובה ביות

(P 'בשני המגרשים ובתוכנית כפי שמוצג בטבלה מס )75בעמ'  10. 

 

משמעות הדבר היא כי השיטה הקיימת איננה מאפשרת ניבוי ובחינה אינטגרטיבית כוללנית של 

וקביעת אופן הבינוי  הצפיפות האפשרית לפיתוח כפונקציה של מדדי רווחה פרטיים וציבוריים

שיטה לבחינה אינטגרטיבית של היקף האוכלוסייה בתוכנית כפונקציה הוצעה בעבודה זו בתוכנית. לכן 

 של מדדי רווחה.

 

 

 פיתוח שיטה לבחינה אינטגרטיבית של היקף האוכלוסייה בתוכנית כפונקציה של מדדי רווחה:

 



י ניתן עקב יחסי התלות הקיימים בקביעת גודל השטחים בתוכנית בין השטח הציבורי לבין השטח הפרט

להסיק מכך כי קיימת גם תלות בין ערכי מדדי הרווחה במגרש הפרטי לבין ערכי מדדי הרווחה במגרש 

הציבורי ולכן, ככל שזכות הקניין הפרטי גדלה )המתבטא בשליטה רחבה יותר על שטח קרקע פרטי( כך 

השטח המוקצה לכל  עולה איכות הרווחה בו אך במקביל קטן השטח לצורכי ציבור, גדל הצפיפות בו וקטן

 כתוצאה מכך יורדת איכות הרווחה בו )הדבר נכון גם להפך(. ,פרט

 

 )PwS o,Sf,(( ניתנת לחישוב על פי הפונקציה w-ו qבמונחים מתמטיים רווחת הפרט ) כלומר,

( P( הוא גודל השטח הקרקע הפרטי וכש )oSהוא גודל שטח הקרקע הציבורית, כש )(wS)שבה המשתנה 

 סייה בתכנית.היקף האוכלו

 

מכיוון שקיימת תלות בין קביעת שיעור היקף האוכלוסייה במגרש הציבורי ובמגרש הפרטי ותלות זו מקיימת 

בין שני השימושים מגדירה את  המפגשנקודת בערך מסויים הם נפגשים.  -יחס מנוגד אחד כלפי השני 

ת בין שאיפות הפרט למקסימום רווחה המאזנהצפיפות את  ת'האיזון' ביניהם. נקודת מפגש זו מייצגנקודת 

 בכל אחד ממישורי הפעילות שלו במרחב הפיסי.

 

על מנת לקבל את נקודת האיזון בהיקפי האוכלוסייה האפשריים כפונקציה של קביעת מדדי רווחה ואופן 

 הבינוי הרצוי יש צורך בהגדרת נקודת המפגש בין שתי הגדרות היסוד למדדי הרווחה כפי שתוארו בתחילת

 (.= qoS/w =wSP/)  2ומס'  1הפרק בנוסח מס' 

 

(( על פי הפונקציה Pכלומר בנקודת מפגש זו ניתן לחשב את הצפיפות )היקף האוכלוסייה )

,b,a,q,w)t(Sf  שבה המשתנה(tS) ( ,הוא סך שטח התוכניתb)  ,הוא אחוז השטח הציבורי בתוכנית

(a) ( ,הוא אחוז תכסית הבינויq מדד שטח הרווחה )( הפרטיw מדד שטח הרווחה הציבורי. הקשרים בין )

  :3המשתנים מוצגים בנוסחה מס' 

 
 

   ,f(a,q,wמהנוסחה ניתן לחשב אותו על פי הפונקציה )(bעל ידי חילוץ של אחוז השטח הציבורי )

( הוא אחוז a( הוא מדד הרווחה במגרש הציבורי, )w( הוא מדד הרווחה במגרש הפרטי, )qשבה מדד )

 :4ית הבינוי. הקשרים בין משתנים מוצגים בנוסחה מס' תכס

 

P=היקף האוכלוסייה     w= מדד הרווחה הציבורי   

b=אחוז השטח הציבורי בתוכנית   q= מדד הרווחה הפרטי 

St=שטח התוכנית 
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 .3מוצג תרשים גרפי המתאר את נקודת האיזון הנובעת מנוסחה מס'   83עמ'  8בתרשים מס' 

 בחינה השוואתית בין השיטה הקיימת לשיטה המוצאת

 

האינטגרטיבית ביחס שלהן לקביעת היקף  במחקר ערכנו השוואה בין השיטה הקיימת לבין השיטה המוצעת

האוכלוסייה וחלוקת השטחים בתוכנית במטרה לבחון את תפקודן המעשי. הבדיקה נערכה בצורה של 

 התמודדות השוואתית על גבי תוכניות בינוי עיר קיימות וממצאי הבדיקה הראו כי:

 

מת והמשמעות המעשית ( בשונה מהשיטה הקייbהשיטה המוצעת קובעת את שיעור השטח הציבורי )

(  bלכך שבעוד שבשיטות הקיימות נקודת המבט היא שהצפיפות משפיעה על שיעור השטח הציבורי )

 ( משפיע על הצפיפות ולא להפך. bבשיטה המוצעת שיעור השטח הציבורי )

 

בניגוד לשיטה הקיימת שבה על מנת לקבוע את היקף האוכלוסייה כפונקציה של שמירה על מדד רווחה 

נפש בשטח הפרטי ובשטח הציבורי יש צורך בתהליך מעגלי של ניסוי וטעייה )'פרפטום מובילה'( עד ל

 6.4.2לקבלת נתון של איזון )קירבה סבירה( בין שני המדדים באופן גרפי בלבד כפי שהוצג בסעיף 

 .76-81עמ' 

 

אמת' את מדדי 'בזמן  בו זמניתהשיטה המוצעת מאפשרת תוך כדי תהליך התכנון לבחון ולהעריך 

הרווחה המתקבלים בשני מרחבי השימוש של הפרט )הציבורי והפרטי( וכתוצאה מכך ניתן לבחון 

 חלופות תכנון רבות יותר.

 

בניגוד לשיטות הקיימות המודל המוצע מאפשר באופן אינטגרלי לקשור בין המכלול התכנוני, לבין 

ת המאפשרים לאזן בין האינטרסים של ושקיפו תחלוקת המגרשים והצפיפות ובכך מתגלים התייעלו

היזמים הפרטיים לבין האינטרסים הציבוריים, וכן יכולים לצמצם באופן ניכר קונפליקטים ולחצים 

 אפשריים הפוגעים בסופו של דבר בקבלת החלטות ובאינטרסים שונים וגורמים לעיכובים ניכרים.

 

( נחשבים q -ו wוחה אחרים )כיום, למרות שמרכיבי איכות השטחים הציבוריים ומדדי רו

כמשמעותיים בשיקולי רכישת דירה ובהגדרת איכות סביבתית בשכונת מגורים, לא ניתנת לרוכשי 

ידי -הדירות )הציבור הרחב( היכולת לבדוק ולהעריך את האיכות הסביבתית באופן בלתי אמצעי על

ות. המודל המוצע יאפשר השוואה של מדדי רווחה )המבוטא במספר אחד או שנים( בין שכונות שונ

aאחוז תכסית הבינוי מהמגרש הפרטי = 

wמדד הרווחה הציבורי = 

qמדד הרווחה הפרטי = 

bאחוז השטח הציבורי בתוכנית = 



לבחון ולהשוות בין השכונות ובכך עשוי להביא לדרישות להקצאות קרקע גדולות יותר לשירותי 

 הציבור ולכך שיזמים יהיו מעונינים להגדיל את מדדי הרווחה גם במגרש הציבורי.

 

 



 ( על ערכי גבולות הצפיפות:aבחינת השפעת חלופת הבינוי )

 

כי על פי הדרך התכנונית לוסייה הניתנת לפיתוח על פי חלופת הבינוי מראים: ממצאי בחינת היקף האוכ

( קטן aהמקובלת כיום ישנו יתרון כמותי ואיכותי לחלופה שבה שיעור תכסית הקרקע לבניה פרטית )

יותר, כלומר במודל לבניה לגובה ניתן לקבל צפיפות גבוהה יותר באותה רמת רווחה וזאת בשל העובדה 

זו מתאפשרת אספקה גדולה יותר של שטחי קרקע לשירותי ציבור ולשטחים פתוחים  כי בחלופה

 פרטיים וציבוריים.

 

 
 סיבות לגבולות הצפיפות 

 

מסתבר שהכשל העיקרי בפתרונות הקיימים הוא בתחום מערכת אספקת השירותים הציבוריים ומכיוון 

היקפו הסופי אינו נצפה בשלב התכנון שתהליך הציפוף העירוני הוא תהליך הדרגתי מתפתח, ובדרך כלל 

המקורי נוצרת בעיה בתוספת תשתיות כתוצאה מהתגברות הצפיפות, בעיקר מסיבת השליטה הפרטית על 

 הקרקע ומחירה. 

 

השיטה הקיימת היא תוצאה של טכניקת תכנון מסורתית המבוססת על ספקולציה בקרקעות )ממפורד 

משפטיות וכלכליות המבוססות בעיקרן על חלוקת הקרקע (( והיא פועלת במסגרות תכנוניות, 1961)

למגרשים וליעודים שונים ובדרך כלל ישנה הפרדה ביניהם. יסודות אלו יוצרים מסגרת תכנונית קשיחה 

(; האן, 1961בעיקר לייעודי קרקע ולבעיות מנהליות של זכויות קניין )ממפורד, ) תממדית המתייחס-ודו

 (. 1965התכנון והבניה תשכ"ה  (; חוק1997(; דלברי, )2001)

 

שביד מערכת התכנון בעולם המערבי נמצאים רק הכלים להמליץ לווסת ולאשר תוכניות פיתוח בלבד מכאן, 

אך אין באפשרותה להוציא אל הפועל את התוכנית עד שהקרקע לא תימצא בידי אדם או גוף המעונין לבצע 

בעל השלכות על היצע הקרקעות המיועדות לפיתוח ועל אותו. לפיכך, אופן התנהגותו של בעל הקרקע הוא 

אופן ניצולם הסופי. בידי הממשל בחברה המערבית ישנם כלים חוקיים, מאוד מצומצמים, המאפשרים 

 Goodchild (1985.))) לפעול להשגת קרקע לצורכי ציבור ושמירה 

 

וחה ובהמשך תהליך על מנת להתמודד במשימה לפריצת גבולות הצפיפות ללא פגיעה באיכות הרו

התפשטות לקרקעות חדשים, יש צורך בפיתוח חשיבה אחרת המאפשרת ניצול רב יותר של הקרקעות 

הפתוחות והציבוריות הקיימות תוך הגדרה תלת ממדית של מערכת היחסים והזיקות המרחבית בין 

 הסביבה הפרטית לציבורית ובין הסביבה הבנויה לפתוחה. 

 



פר דוגמאות להתפתחות חשיבה אחרת המנצלת את הקרקע הציבורית והפתוחה בשנים האחרונות ישנם מס

 מהקרקע באופן רב שכבתי ובכך מאפשרת ערכי צפיפות גבוהים מהמקובלים כיום. 100% -ביותר מ

 

תהליכי היווצרותה של תפיסה אחרת ניתנים לזיהוי כתהליכים אבולוציוניים, ומסתבר כי במהלך ההיסטוריה 

 שכבתי.-צו דוגמאות לתפיסות מחשבתיות שמארגנות את המרחב באופן רבהאורבנית כבר צ

 

שכבתית במציאות -למרות שניתן למצוא מספר רב של דוגמאות המראות את מרכיבי תפיסת העיר הרב

האורבנית העכשווית, על פי דעתנו הן בדרך כלל אינן במסגרת תפיסה כוללת ומקיפה, אשר מתפתחת 

פופה. הן מתפתחות לרוב כתשובה לבעיות מקומיות בלבד ללא התייחסות לקראת מציאות אדריכלית צ

 רחבה לעיר ולהתפתחותה העתידית ולא ניתן להגדירם כתפיסה תכנונית אחרת.

 

 

פיתוח שיטה לבחינה והערכה של הצפיפות ומדדי הרווחה של תוכניות המנצלות את הקרקע באופן 

 מרחבי.

 

מוצעת בפרק זה שונה מהשיטה הקיימת והמוצעת בחלקים שיטת הבחינה האינטגרטיבית המרחבית ה

הקודמים בעבודה זו שדנו בשיטה התכנונית הקיימת ומגבלותיה. המודל המוצע בפרק זה מבוסס על ביטול 

החלוקה הדו מימדית בין השימושים הפרטי והציבורי ושחרור מהמגבלה הקיימת של שיעור ניצול הקרקע 

 משטח המגרשים ובאופן רב שכבתי.  100% -הציבורית והפתוחה מעל ל

 

( ניתן לפיתוח בשטח Pנפחית תלת מימדית. על פי מודל זה היקף האוכלוסייה ) תהשיטה מציעה התייחסו

 םנתון ובתוכנית נתונה והוא נקבע על ידי נפח הפיתוח הכולל לכל השימושים )סה"כ השטחים הקיימי

דדי הרווחה הפרטי והציבורי לנפש כפי שיקבעו על פי בתוכנית לכל השימושים במרחב הדו מימדי( חלקי מ

 5( כפי שמתואר בנוסחה מס' Pהנורמות המקובלות. כלומר היקף האוכלוסייה )
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המודל מציע שיטת חלוקה שונה של השטחיים הנדרשים לפיתוח בתוכנית )פרטי, ציבורי ופתוח(. שיטה זו 

 מימדים הקיימים כיום בין השימושים השונים כבסיס לחלוקה חדשה נפחית. שומרת על יחסי החלוקה הדו

 

איננו יכול להעריך את התבליט המרחבי הסופי )גובה וכו'( הקשור גם  5המודל המוצג בנוסחה מס' 

לפרמטרים נוספים של חדירות המרחב, אור וכו'. לפרמטרים אלו יש השפעה רבה על התחושה של הצפיפות 

(( כפי שעולה מסקר הספרות, לכן יש חשיבות בשילובם במודל ויש צורך 1998גבירצמן ) הנתפסת )פישר

avXמספר השכבות הממצוע בתוכנית  = 

tS   שטח התוכנית = 

   wמדד הרווחה הציבורי = 

    qמדד הרווחה הפרטי = 



בפיתוח שיטה המאפשרת בחינת נושא זה. לכן מוצע לפתח את המודל כך שיכלול פרמטר נוסף שייצג את 

 דילול המרחב )או את הצפיפות במסה הבנויה(. 

 

. שיטה זו לא נבחנה בעבודה 6על ידי נוסחה מס' בעבודה זו מוצעת שיטה עקרונית בלבד הניתנת לתיאור 

 :6זו לעומק ומוצגת על מנת לעורר את כיווני החשיבה האפשריים במחקר המשך. נוסחה מס' 
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 מגבלות מחקר זה 1.2
 

ליגה, נושאי במידה מפותחומי -הוא רבבחינה והערכת המציאות האדריכלית בעידן האקולוגי וצפיפות גוברת 

הנמצא בסטייה מרחיקת מורכב כראוי לתחום כוללני כמו ההביטאט האנושי העירוני. הרצון לבחון נושא 

החורג מעבודה זו. לכן  פיתוחו דרך החשיבה הקונבנציונלית מוביל למאמץ מחקרמשגרת התכנון ומלכת 

צוב העירוני בעידן חלק ממחקר מקיף העוסק בשאלה כיצד תיראה האדריכלות והעיזו  העבודיש לראות ב

  תרחשו בפרדיגמה התכנונית הקיימת.יואלו שינויים  ,האקולוגי והצפיפות הגוברת

 

התבוננות ברצף המחקרי כש ,שלב ראשוני בגיבוש יסודות לפרדיגמה אדריכלית חדשה וזה הנמחקר 

ת מאפשרת הסקת מסקנות ותובנות בעלות משמעות אוניברסלית ומאמץ מחקר ופיתוח החורג מהגדר

לא  אחרת הם הנבחנו סוגיות נוספות הקשורות לפיתוח תפיסזה שבמהלך מחקר  אף .זו ההמטרות לעבוד

בחלקן כרעיונות ראשוניים להגדרת כיווני מחשבה עתידים למחקר  אלא מובאותנכללו ברובן במחקר זה, 

 . המשך

בפיתוח תפיסה  קשר בצורךהללא לידע הקיים גם המחקר תרומתו של אם זאת ניתן גם לראות את 

ממצאי המחקר מדגישים מצד אחד את המגבלות היישומיות של השיטות הקיימות מבחינת . חלופית

. הבחינה וההערכה, ומצד שני מציעים כלים ישומיים חדשים לתכנון ,כלי התכנון ,דרכי החשיבה

ב מגבלות כלים אלה העוסקים בניתוח המציאות המורכבת אינם יכולים לכלול את כל האפשרויות עק

 עבודה זו. 

 

עבודה זו התרכזה בסוגיות הקשורות להערכה ולבחינת גבולות הצפיפות האפשרית והערכה כמותית של 

מדדי הרווחה ברקמה צפופה. סוגיות אחרות הקשורות לאיכות תפקודית של הרקמה העירונית בצפיפות 

 גבוהה אמורות להיבחן כאמור במחקר המשך.

 

Xav-   מספר השכבות לפיתוח לכל השימושים
מקדם דילול  -avdחביות הפרויקט(.מר)מדד 

 המרחב או מקדם צפיפות המסות במרחב.



 


